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Kohti valaistua vastarantaa

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus LAURI VARTIAINEN  n  Kuva JANI LAUKKANEN
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Ystäväviestin runollinen otsikko muistuttaa kahdesta tärkeästä asiasta. Ensinnäkin olemme hämärässä tai perä-
ti pimeässä. Se on helpompi uskoa nyt kuin muutama vuosi sitten. Silloin suurimpana huolena oli Suomessa 
lähinnä se, kuinka paljon maamme talous lähivuosina kasvaa.  Nyt on toisin. Tänä keväänä julma ja barbaarinen 
sota on tullut Eurooppaan. Asuintaloja on pommitettu ja kaupunkeja piiritetty kuin Vanhan testamentin aikana. 
Lapsia ja vanhuksia on näännytetty nälällä ja kylmällä. Sotaa pakoon lähteneitä pakolaisia omasta maanosastam-
me on saapunut luoksemme väsyneinä, vähäisten omaisuuden rippeittensä kanssa. Rukoillaan heidän puolestaan, 
samoin niiden puolesta, jotka kärsivät sodan tuhojen keskellä. Ja tätä kirjoittaessani korona riehuu maassamme 
voimakkaampana kuin koskaan ennen. Polttoaineen ja ruuan hinnat ovat lähteneet nousuun. Elämme pimeän tai 
vähintäänkin hämärän aikaa. 

Toiseksi otsikko kertoo, että vastaranta todella on valon täyttämä. Sitä valaistua rantaa kohti me olemme 
matkalla. 

Roomalaiskirje todistaa tästä: 
”Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, 

olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, 
pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mi-
tään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme.” (Room. 8:16-18)

Sana lupaa, että Jumalan lapsina pääsemme kerran osallisiksi Kristuksen kirkkaudesta. Paras on edessä. Lo-
pussa kiitos seisoo. Silloin jokainen kyynel on kuivunut, eikä pahuutta enää ole, ei kärsimystä eikä kuolemaa. On 
vain ilo ja kirkkaus ja rauha. Ja jo tänään saamme tehdä matkaamme parhaassa seurassa, Jeesuksen Kristuksen 
kanssa.

Lauri Vartiainen
toiminnanjohtaja
Suomen Raamattuopiston Säätiö
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” Paavali ja Jeesus korostavat, 
että ollaan kärsimyksen 
keskellä, mutta silti iloisina.
MARKKU OJANEN
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”Jumalan rauha kolahtaa” 
Teksti PETRI VÄHÄSARJA  n  Kuvat TANELI TÖRÖLÄ

Euroopassa riehuu sota. Onko puhe onnellisuudesta ja hyvinvoinnista menettänyt merkityksensä? Markku 
Ojasen mielestä ei ole, vaan se on tullut entistä ajankohtaisemmaksi. 

Psykologian emeritusprofessori 
Markku Ojanen tunnetaan epävi-
rallisella tittelillä ”onnellisuuspro-
fessori”. Hän on vuosien varrella 
tutkinut suomalaisten hyvinvointia 
ja kehittänyt jopa niin sanotun 
onnellisuusbarometrin, jolla asiaa 
voi mitata. 

Mitä sanottavaa onnellisuus-
professorilla on tilanteeseen, jossa 
Euroopan geopolitiikka on naksah-
tanut uuteen uhkaavaan asentoon? 
Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, 
eikä koronastakaan päästy eroon. 
Suomi kohottaa turvallisuuttaan, 
koska naapuri on paljastunut arvaa-
mattomaksi diktatuuriksi. 

– Tottakai olen seurannut uuti-
sia kauhistuneena. En kuitenkaan 
koe pelkoa. Pikemminkin olen 
järkyttynyt, Ojanen toteaa. 

– Jollakin tavalla tätä odotinkin. 
Ei minulla ole ollut harhaluuloja 
Venäjän suuntaan. Naiivius län-
nessä on ollut hyvää tarkoittavaa, 
mutta jo tsaarien ajalta sikäläisessä 
kulttuurissa on jotakin, joka johtaa 
tähän. Sitten sinne on vielä tullut 
tällainen persoona, jota en nyt viitsi 
ruveta tässä analysoimaan. 

ISÄ KAATUI RINTAMALLA
Vuonna 1944 syntyneellä Ojasella 
on ennestään kosketusta sotaan. 
Ainakin melkein. Hänen isänsä 

kuoli rintamalla jatkosodan viimei-
sissä taisteluissa, kuukautta ennen 
Markun syntymää. 

– Se ei ollut minulle koskaan 
mikään traumaattinen asia. Äi-
tini kyllä ihan hyvin peitti omat 
surunsa, eikä halunnut sitä minulle 
näyttää. Se helpotti elämääni, kun 
hän oli normaalisti käyttäytyvä 
ihminen, Ojanen arvioi. 

Onnellisuusprofessori ei ole 
tutkinut pelkästään kivoja asioita 
vaan uransa alussa myös esimerkik-
si skitsofreniaa ja masennusta. Hän 
kuitenkin haluaa lähestyä asioita 
positiivisen kautta. Se on Ojasen 
”tavaramerkki”.

– Koronaa pidettiin suurena 
kriisinä, mutta sen aikana suoma-
laisten onnellisuus pikemminkin 
nousi, Ojanen kertoo erääseen 
laajaan Vaasassa tehtyyn tutkimuk-
seen viitaten. 

– Mikään ei viittaa siihen, että 
korona romuttaisi suomalaisten 
koetun hyvinvoinnin, onnellisuu-
den, tyytyväisyyden ja turvallisuu-
den.

Mutta romuttaako sodan uhka? 
– Kyllä tämä ulkopuolinen uhka 

voi tuottaa turvattomuuden tun-
netta. Silti ajattelen, että osaamme 
työntää huolia sivuun niin kauan 
kuin ihan meidän lähipiiriimme ei 
tunkeuduta kuten Ukrainassa.

– Ihmisen sopeutumiskyky on 
yllättävän suuri. Toistaiseksi asiat 
nähdään Suomessa vain median 
välityksellä. Se järkyttää mutta ei 
romuta turvallisuuttamme, Ojanen 
analysoi. 

”KANNATTAA TARTTUA 
TOIMEEN”
Markku Ojanen neuvoo, että huo-
lestuneen kannattaa tehdä käytän-
nöllisiä asioita. 

– Monet ihmiset ovat pienillä 
summilla avustaneet ukrainalaisia, 
ja on niitä, jotka ovat panneet it-
sensä suuremminkin likoon. Kaikki 
tämä helpottaa jaksamista. Jos tun-
tuu pahalta niin lähdepäs tekemään 
jotakin asian hyväksi.

– Äiti Teresalla on tähän liittyen 
hieno lause: emme voi tehdä suuria 
asioita, mutta voimme tehdä pieniä 
asioita suurella sydämellä.

Ojanen ihmettelee, mistä joh-
tuu, että suomalaisten onnellisuus 
on keskimäärin tasolla 7,8/10 – siis 
korkeammalla kuin esimerkiksi 
Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. 

– On arvoitus, miksi geenimme 
ovat sellaiset, että sopeutumisky-
kymme on hyvä. Toisaalta meillä ei 
myöskään ole samanlaista kilpai-
lemisen ja vertailun rasitetta kuin 
mitä vaikka amerikkalaisilla on. 
Minua ei ainakaan kiinnosta pät-

Onnellisuusprofessori Ojanen: 
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kääkään, kuinka hieno grilli 
naapurilla on. 

– Yleisesti ottaen ihmiset 
voivat surkeissakin oloissa 
kokea tyytyväisyyttä, Ojanen 
kiteyttää. 

Hän jakaa onnellisuuden 
käsitteen kahtia: tunneonneen 
ja tyytyväisyysonneen. 

– Tunneonnea voi kokea 
surkeissakin olosuhteissa. 
Moni on Afrikassa ihmetellyt, 
miten ihmiset ovat kaiken 
kurjuuden keskellä niin 
iloisia. He osaavat nauttia 
toistensa seurasta ja pitää 
hauskaa keskenään. Me emme 
ole siinä niin hyviä. Mutta 
meillä on paljon hyvinvoin-
tiyhteiskunnasta tulevaa tyy-
tyväisyysonnea. Se kumpuaa 
muun muassa demokratiasta, 
tasa-arvosta ja koulutuksesta. 

”KYSYMISEN ARMOLAHJA”
Suomalaisen hyvinvointiyh-
teiskunnan tyytyväisyysonni 
on Ojasen mukaan kristinus-
kon peruja. 

– Erityisesti protestantti-
sissa maissa tämä korostuu. 
Vaikka nyt näyttää murheel-
lisesti siltä, että uskonnotto-
mien määrä lisääntyy, perintö 
ihmeellisellä tavalla vaikuttaa. 
Jos miettii maailman 20 on-
nellisinta maata, ne ovat pro-
testanttisia ja katolisia maita. 

Markku Ojanen tunnetaan onnellisuusprofessorina. Perus-
sanoma on julkaissut useita hänen kirjojaan, viimeisimpänä 
Onnellisuuden käsikirja (2013) ja Kulmikas ihmiselämä (2018).

Ehkä joku Singapore mahtuu 
mukaan ulkopuolelta. Fiksut 
myöntävät tämän. Paavali ja 
Jeesus korostavat, että ollaan 
kärsimyksen keskellä mutta 
silti iloisina, Ojanen toteaa. 

Hän jatkaa uskoneensa 
lapsesta asti kristinuskon 
Jumalaan. 

– Tällä pitkällä taipaleella 
on kuitenkin noussut myös 
paljon kysymyksiä. Minulla 
taitaa olla kysymisen armolah-
ja, Ojanen päättelee. 

– Perusturva on kuiten-
kin siellä. Minusta pidetään 
kiinni. 

Ojanen on viime aikoina 
ollut huolissaan siitä, miten 
idän uskonnot ovat lyöneet 
länsimaissa läpi.

– Onko itsensä hyväksymi-
nen niin helppoa kuin usein 
sanotaan? Riittää, kun itse hy-
väksyy itsensä. Kuitenkin mo-
nille meistä omat vajavaisuudet 
tulevat helposti mieleen. Siksi 
ripustaudun uskossa Jumalaan. 
Sieltä tulevan rauhan idea ko-
lahtaa. Olen myös saanut tosi 
paljon hyväksyntää ja rakkaut-
ta läheisiltäni. 

– Nämä ovat oikeita aseita 
nykyistäkin uhkaa kohtaan, 
Ojanen vakuuttaa. n

Miten elää sodan 
aiheuttaman 
ahdistuksen kanssa?
Jo yli kaksi vuotta olemme eläneet erilaista 
aikaa kuin mihin olimme tottuneet. Ko-
ronapandemia ei ollut vielä väistynyt, kun 
saimme tiedon sodan alkamisesta Euroopassa. 
Yllättävä tilanne synnytti pelkoa, ahdistusta, 
järkytystä, surua, turvattomuutta, kiukkua 
ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Poikkeuk-
sellisessa tilanteessa on tärkeää saada oikeaa, 
totuudenmukaista tietoa. Sotaan kuuluu aina 
väärän tiedon levittämistä. Mediaa seuratessa 
pitää olla kriittinen. Asiallinen, totuudel-
linen tieto on usein eri asia kuin ihmisten 
ajatukset, mielipiteet ja tuntemukset. Tämä 
koskee varsinkin sosiaalista mediaa. Uutisten 
seuraamista kannattaa rajata oman sietokyvyn 
mukaan, ettei se häiritse liikaa arkista elä-
mää ja toimintaa tai lamaannuta kokonaan. 
Tavallisten ihmisten ei tarvitse tietää kaikkea. 
Viranomaiset seuraavat tilannetta jatkuvasti ja 
tiedottavat tarpeellisista toimenpiteistä.

Arjen rutiinit ja päivärytmit auttavat selviä-
mään epävarmassa tilanteessa. Liikunta, ulkoilu 
ja luonnon tapahtumien seuraaminen antavat 
voimia ja vaikuttavat positiivisesti mielialaan. 
Omia ajatuksiaan kannattaa ruokkia hyvillä ja 
kauniilla asioilla ja kiitoksen aiheilla. 

Kuulumisten kyseleminen ja esirukousaihei-
den jakaminen sukulaisten, ystävien ja työtove-
reiden kanssa vahvistaa ja pitää yllä sosiaalisia 
siteitä. Se tuo myös kokemuksen, ettei ole ihan 
yksin tilanteessa. Osallistuminen seurakunnan 
toimintaan tuo lisäksi toivoa ja luottamusta, 
ettemme ole täällä vain ihmisten varassa. 

Tärkeintä tällaisina poikkeuksellisina 
aikoina ja pelkojen keskellä on säilyttää 
usko ja luottamus Jumalaan. Hän on hyvä ja 
tulevaisuus on yhtä valoisa kuin ovat hänen 
lupauksensa. Saamme olla hänen suojassaan 
turvallisella mielellä.

”Jos meitä kohtaa onnettomuus, sota tai tulva, 
rutto tai nälkä, me astumme -- sinun eteesi -- 
ahdistuksemme keskeltä me rukoilemme sinua, ja 
sinä kuulet ja autat meitä.” (2 Aik. 20:9).

Sirpa Knuutila, kirjoittaja on psykoterapeutti ja 
teologian maisteri

Voit lähettää meille sielunhoidollisia  
kysymyksiä osoitteeseen:  

petri.vahasarja@perussanoma.fi

Sielunhoito
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Suomen Raamattuopiston Säätiö on 
perustettu vuonna 1940 ja se harjoit-
taa sääntöjensä mukaisesti kristil-
listä julistustoimintaa sekä järjestää 
raamatunopetusta ja koulutusta, 
jotka antavat valmiuksia kristillisen 
seurakunnan toimintaan. Säätiö 
toteuttaa tämän lisäksi tarkoitustaan 
harjoittamalla kristillistä lapsi-, 
varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä sekä 
perustaa ja ylläpitää raamattuopisto-
ja. (säätiön säännöt)

Olemme jo yli 80 vuotta saaneet 
olla pitämässä esillä Jumalan sanaa 
ja Hän on uskollisesti pitänyt 
säätiömme toiminnasta huolta. 
Monia isoja muutoksia on tapah-
tunut toimintavuosiemme aikana. 
Taloudessamme suurin muutos on 
ollut seurakuntien antaman tuen 
huomattava väheneminen. Tämä 
muutos on ollut nopeaa ja ilman 
työmme ystävien tukea emme olisi 
selvinneet. Tuki yksityishenkilöiltä, 
johon voidaan lisätä testament-
tituotot, on yhteensä 61,3 % 
toimintamme tulorahoituksesta. 
Merkittävää valtiontukea saamme 
kansanopistollemme ja Lohtua 

Kenelle joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?
Olipa ihmisellä perhettä tai ei, hän voi itse päättää omaisuutensa jakamisesta tes-
tamentilla. Testamentin tekemisessä on kyse oman elämän suunnittelusta, tulevai-
suuteen varautumisesta sekä itselle tärkeistä ihmisistä ja asioista huolehtimisesta. 
Osatestamentin avulla omaisuuden jakamisesta eri tahoille voi määrätä hyvinkin 
yksityiskohtaisesti. Testamentin tekeminen ei kysy ikää. 

Tekemällä testamentin Suomen Raamattuopiston Säätiölle voit vaikuttaa siihen, 
että tulevat sukupolvet saavat mahdollisuuden kuulla Jumalan sanaa, kasvaa ihmi-
senä ja kristittynä. Testamenttiasioissa sinua auttavat hallintopäällikkö Elina Lam-
minmäki ja talousjohtaja Ilkka Hyövälti. Verkostoomme kuuluu myös kumppani-
asianajajia, joilta saat apua perintösuunnitteluun ja testamentin tekemiseen. 

Jumalan uskollisuus
läsnäolosta -hankkeellemme, jota 
rahoittaa Sosiaali- ja terveysminis-
teriö. Valtiolta saamamme tuki on 
yhteensä 24,5 % tulorahoitukses-
tamme.

Yleishyödyllisenä yhteisönä 
testamenttilahjoitukset ovat säätiöl-
lemme verovapaata tuloa.

Testamenttilahjoitukset ovat 
toiminnallemme erittäin tärkeitä 
ja monesti juuri ne ovat auttaneet 
meitä selviämään yli vaikeidenkin 
talouskriisien. Testamentti on jäl-
kisäädös, jolla voi vaikuttaa ja osal-

taan olla varmistamassa kristillisen 
opetuksen jatkumisen maassam-
me. Jos olet ajatellut testamentin 
tekimistä, niin rohkaisemme sinua 
siihen. Jo pienikin lahjoitus voi olla 
suureksi avuksi. 

Kiitämme teitä hyvät työmme 
ystävät uskollisuudestanne, joka on 
kestänyt vuosia ja vuosikymmeniä, 
ja joidenkin kohdalla se on jatkunut 
jo useammassakin sukupolvessa. 

Kiitos rukouksistasi ja tuestasi 
Raamattuopistolle!  n 
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Meiltä ja muualta

Musiikkilinjan 16 
-vuotisjuhlakonsertti 
20.5.2022 klo 18.30
Suomen Raamattuopiston Musiikki-
linja juhlistaa 16-vuotista taivaltaan 
ja tarjoilee konsertin, jota ei voi 
jättää väliin!

Konsertti on samalla musiik-
kilinjan kevätkauden huipennus. 
Siinä kuullaan sekä sähköistä että 
akustista musiikkia, pieniä ja suuria 
kokoonpanoja, mahtipontisuutta ja 
herkkyyttä, hiukan myös nostalgiaa 
ja menneiden vuosien kiitollista 
muistelua. 15-vuotisjuhlasuunni-
telmat sotki eräs k:lla alkava tekijä, 
mutta 16 vuotta on vielä parempi 
syy juhlia!

Ihmisten iloksi ja Jumalan 
kunniaksi! Vapaa pääsy. Käsiohjel-
ma 5 €. Kahvitarjoilu. Konsertti myös 
striimataan: sro.fi/tv

Radiopastori ja Lähetysyhdistys 
Kylväjän lähetysteologi Jukka Nor-
vanto jäi eläkkeelle loppuvuodesta 
2021. Hänen elämäntyönjuhlaansa 
vietettiin tammikuussa Suomen Raa-
mattuopistossa (SRO) striimattuna. 
Hän oli neljänneksen pappisurastaan 
sen alkupuolella Suomen Raamattuo-
piston Säätiön (SROS) palveluksessa

Kohtasin Jukan SRO:n ensimmäi-
sellä maallikkopuhujakurssilla vuon-
na 1983. Kurssiin osallistui useita 
ruotsinsuomalaisia, heidän joukos-
saan 25-vuotias Jukka. Joidenkin 
aikojen kuluttua hän muutti perhei-
neen Ruotsista takaisin Suomeen 
ja suoritti TM-tutkinnon Helsingin 
yliopistossa parissa vuodessa.

Vuokatinrannan johtajan toimi 
oli Pekka Paajasen kuoleman jälkeen 
vapautunut. Kutsuimme siihen vas-
tavalmistuneen 30-vuotiaan Jukan. 
Hän aloitti työnsä vuonna 1988. 
Hänet vihittiin papiksi Kuopion hiip-
pakunnassa, jonka alueella Vr on.

Vr:n johtaminen on monita-
hoista ja itsenäistä: sekä huolehti-
mista organisaatiosta ja taloudesta 
että Jumalan sanan julistamista ja 
sielunhoitoa. Jukka tarttui toimeen 
tarmokkaasti ja taitavasti. Hänen 
hengellinen sanomansa alkoi koota 
enenevästi sotkamolaisia, kajaanilai-
sia ja kaikkiaan kainuulaisia. Leireille 
tuli osanottajia kaikkialta Suomesta. 

Jukka on tunnollinen ja ahkera 
eikä valita vaivojaan. Vr:n työ vaati 
yhä enemmän aikaa ja voimia. Se 
oli paljolti yksinäistä puurtamista. 

En huomannut, että Jukka alkoi 
uupua työssään, kunnes hän kertoi 
siitä. Tietyillä toimenpiteillä uhkaava 
tilanne vähitellen korjautui.

Jukan toiminta oli osoittanut hä-
nen lahjansa Raamatun selittäjänä. 
Niinpä hänet kutsuttiin Medialähe-
tys Sanansaattajien uudeksi radio-
pastoriksi. Toimessa saattoi keskittyä 
Raamatun tutkimiseen ja opettami-
seen ilman hallinnollisia velvoitteita. 
Jukka otti kutsun vastaan vuonna 
1996 ja nopeasti kasvoi tehtävän 
mittaiseksi ja jopa ylitti sen.

Radio-ohjelmien ohella ja niiden 
aineistosta alkoi syntyä kirjallisia 
tuotteita ainutlaatuisen mittavasti. 
Jukan tuotannon on kustantanut 
SROS:n kustantamo Perussanoma 
(PS). Se on ollut onnellista Jukalle, 
PS:lle ja koko Suomen kristikansalle.

Jukka suomensi norjasta Olav 
Valen-Sendstadin teoksen Unelma 
vapaasta tahdosta (1986) ja suoritti 
TL-tutkinnon vuonna 1998.

Kristillisen sanoman julistaja-
na Jukka on luultavasti tuottanut 
enemmän kirjallisuutta ja äänitteitä 
ja tavoittanut yhtäjaksoisesti suu-
remman kuulijakunnan kuin kukaan 
muu maassamme tänä aikana. 
Olemme kiitollisia hänen kaudes-
taan Vr:ssä ja raamattukirjallisuuden 
tuottamisesta. Työ jatkuu. Jeesuksen 
sanojen mukaan siitä kootaan suuri 
”sato”, kun ”kirjat avataan”. Se on 
suuri lahja ja ilo.

Raimo Mäkelä, SROS.n toimin-
nanjohtaja 1980-2005

Uusia nimikko-
lähettejä kentällä
Aiemmin medialähetystyössä Wie-
nissä olleen Jari Vähäsarjan jäätyä 
eläkkeelle, Medialähetys Sanan-
saattajat (Sansa) lähetti Itävallan 
kentälleen uuden työntekijän, Erja 
Tillgrenin. Hän aloitti mediastrate-
gin työt Wienin MediaWorks-yksikös-
sä alkuvuodesta 2022. MediaWorks 
on osa kansainvälistä, yhteiskris-
tillistä lähetysjärjestöä Operaatio 
Mobilisaatiota (OM), joka toimii yli 
sadassa maassa. ”Mediastrategian 
lisäksi yksikössä kehitetään sisältöä 
ja digitaalisia alustoja lähetystyön 
käyttöön”, Sansasta kerrotaan. Till-
gren on Suomen Raamattuopiston 
nimikkolähetti. 

Sro:n uusia nimikkolähettejä ovat 
myös Niko ja Marija Ijäksen perhe. 
Lähetysyhdistys Kylväjän palveluk-
sessa työskentelevät Ijäkset lähti-
vät Kreikkaan pakolaisten parissa 
tehtävään urheilulähetystyöhön 
elokuussa 2021. 

Jukka Norvannosta Vuokatinrannassa ja 
hengellisenä kirjoittajana

Kuva: Sari Savela



9

SROY:n jäsenedulla alennusta 
Vuokatinrannan lomahuoneistossa
Kuten edellisessä lehdessä kerrottiin, Ystävät ry:n 
jäsenillä on jatkossa mahdollisuus jäsenetuun Vuoka-
tinrannan Lomahuoneistoissa. Tarkennuksena todet-
takoon, että etu ei ole rajoittamaton, vaan yhdistys 
on hankkinut omistukseensa kaksi viikko-osaketta, 
joita etu koskee. Molemmat ovat viikolta 3, eli tule-
vana vuonna 14.-21.1.2023. Koska tämän vuoden 
osalta kyseinen viikko meni kuin varkain, tarjotaan nyt 
poikkeuksellisesti mahdollisuutta jäsenedun käyttämi-
seen viikolla 41 eli 8.-15.10.2022. Eli tällöin jäsenille on 
jäsenhintaan tarjolla niin ikään kaksi lomahuoneistoa. 
Tämän jälkeen siirrytään normaaliin rytmiin.

Lomahuoneisto-jäsenedun käyttämisessä pätevät 
seuraavat periaatteet:
1. Vapaat viikot täytetään SROY:n jäsenten tekemien 

varausten järjestyksessä.
2. SROY:n jäsen saa alennusta listahinnasta -25 %.
3. SROY:n jäsenen seurassa saa lomahuoneistossa ma-

joittua sen majoituspaikkoja vastaava määrä ihmisiä, 
eikä kaikkien majoittujien tarvitse itse olla SROY:n 
jäseniä.

4. Mikäli molemmat SROY:n lomahuoneistot ovat 
varaamatta 4 vk ennen tapahtuma-ajankohtaa, 
vapautetaan toinen niistä markkinoitavaksi myös 
ei-jäsenille, tällöin listahintaan.

5. 2 vk ennen tapahtuma-ajankohtaa koko varaamaton 
SROY:n majoitusresurssi vapautetaan markkinoita-
vaksi myös ei-jäsenille, tällöin listahintaan.

6. Ei-jäsen voi ilmoittautua etukäteen jonoon odotta-
maan huoneiston mahdollista vapautumista avoimil-
le markkinoille.

7. Jäsenetuutta pyritään tarjoamaan koko jäsenkunnal-
le ja siksi se ei ole saman jäsenen tai perheen käytet-
tävissä perättäisinä vuosina, pois lukien tilanne, jossa 
muita kyselijöitä ei ole ilmaantunut 4 vk / 2vk ennen 
tapahtuma-ajankohtaa (ks. kohdat 4 ja 5). Tällöin 
perättäisinä vuosina etuutta hyödyntävä jäsen, joka 
on ilmoittautunut jonoon, ohittaa ei-jäsenen.

Väinö Kääriäisen muistolle
Väinö Kalevi Kääriäinen syntyi Oulussa 1933. Opet-
tajapariskunnan ainoana lapsena Väinö eli lapsuuden 
sota-aikoja, isä oli ollut Raatteen tien taisteluissa. Väinö 
aloitti poikalyseon. Hänellä oli koulutoveri, joka pyysi 
Väinöä mukaan seurakuntaan. Väinö kulki sunnuntai-
seuroissa ja hänelle tuli tärkeäksi Suomen Raamattuo-
piston toiminta ja Kellonkartano.   

Väinön terveydentila varjosti hänen elämäänsä, 
niin että hän erityisesti tarvitsi niitä lähimmäisiä, jotka 
tulivat vierelle, pyysivät mukaansa, auttoivat kulkemaan 
eteenpäin. Hänellä oli Herran armosta niitä lähimmäi-
siä ikään kuin enkelin tehtävässä, auttoivat elämässä 
eteenpäin. 

Väinön isä oli kuollut jo 1963 ja Väinö eli äitinsä 
kanssa äidin kuolemaan saakka. Väinöllä oli myös 
ystäviä, joiden kanssa hän sai kokea yhteyttä. Väinö oli 
mukana sunnuntain opetusseuroissa, SRO:n elojuhlil-
la, talvipäivillä, seniorileirillä. Hän ei ollut vain saajana 
vaan oli myös tukijana ja antajana. Väinön sydämellä oli 
erityisesti lapsi- ja nuorisotyö.

Sillä vaikka hänet ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko, 
elää hän kuitenkin Jumalan voimasta; olemmehan mekin 
hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Ju-
malan voimasta teitä kohtaan. (2. kor. 13:4) 

Tuohon mahdollisuuteen Väinö oli tarttunut, se oli 
hänelle tärkeä. Siitä Väinö piti kiinni loppuun saakka. 

Väinö nukkui pois Oulun hoivakodissa 2.10.2021 
Ja hän paneutui maata ja nukkui kinsteripensaan 

juurelle. Mutta katso, enkeli kosketti häntä ja sanoi 
hänelle: ”Nouse ja syö”. Ja kun hän katsahti, niin katso, 
hänen päänsä pohjissa oli kuumennetuilla kivillä pais-
tettu kaltiainen ja vesiastia. Niin hän söi ja joi ja paneutui 
jälleen maata. Mutta Herran enkeli kosketti häntä vielä 
toisen kerran ja sanoi: ”Nouse ja syö, sillä muutoin käy 
matka sinulle liian pitkäksi”. Niin hän nousi ja söi ja joi. Ja 
hän kulki sen ruuan voimalla neljäkymmentä päivää ja 
neljäkymmentä yötä Jumalan vuorelle, Hoorebille, asti. (1. 
Kun. 19:5-8)

Meillä on veli Herrassa, joka on nyt mennyt levolle. 
Mutta tässä viimeisen levon hetkenäkin me uskom-
me, että vielä tulee se yksi enkeli, se viimeinen, joka 
saa koskettaa Väinöä, kehottaa häntä jaloilleen, näyt-
tää Väinölle, että tässä on hänelle henkilökohtaisesti 
tarjottuna elämän leipää ja elävää vettä. Niin että siitä 
nautittuaan Väinö sinä hetkenä saa nousta jaloilleen, 
ja hän saa sellaiset jalat joiden avulla kulkea viimeisen 
matkansa aina Jumalan pyhälle vuorelle saakka. ”Minä 
olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun 
omani tuntevat minut, niinkuin Isä tuntee minut ja minä 
tunnen Isän.” (Joh. 10:14-15)

Mika Pouke



10

Suomen Raamattuopisto
Helsingintie 10, 02700 Kauniainen 

info@sro.fi, p. 09 5123 910, raamattuopisto.fi

TOUKOKUU
3.5. Sana Soi-ilta
7.5. Gospel Junior-Toimintapäivä
13.–15.5. Sanan ja rukouksen kevätleiri
13.–15.5. Sisälle Sanaan: Johanneksen ilmestys
20.5. Musiikkilinjan 16-vuotisjuhla- 
 konsertti

KESÄKUU
6.–10.6. Suomen kielen intensiivikurssi I
8.–10.6. Lähetyskurssin koulutuspäivät
13.–17.6. Suomen kielen intensiivikurssi II

ELOKUU
15.–21.8. Hengelliset syventymispäivät

SYYSKUU
9.–11.9. Sisälle Sanaan: Toora
23.–25.9. Pidä parempi hengellinen puhe
30.9.–2.10. Runot - unohdettu voimavara

LOKAKUU
1.–2.10. Pyhäkoulutyön koulutus
28.–30.10. Hyvän äärellä -naistenpäivät

MARRASKUU
11.–13.11. Ihmissuhde- ja mielenterveystyön  
 opintopäivät: Muistisairaan läheisen  
 rinnalla

Polku työhön -koulutus 
maahanmuuttajille viikoilla: 
16.–20.5., 5.–9.9., 26.–30.9.
Avoimien ovien luennot  
joka torstai
Nuortenillat perjantaisin

Raamattuopisto Kauniaisissa

Suomen Raamattuopisto majoittaa 
Ukrainan pakolaisia 
Seuraamme sotaa Ukrainassa huolestuneina ja jokainen 
uutinen on myös kutsu rukoukseen rauhan puolesta. 
Maahanmuuttajalinjoillamme opiskelee sekä ukraina-
laisia että venäläisiä opiskelijoita, joita tilanne koskettaa 
henkilökohtaisesti. Keskustelemme päivän uutisista ja 
opiskelijoiden ajatuksista ja tunteista päivittäin kaikkien 
linjojen oppitunneilla. Kauniaisten kaupunginjohtaja 
Christoffer Masarin aloitteesta meillä on suunnitelma 
vajaan kolmenkymmenen lähinnä äidin ja lapsen ma-
joittamisesta SRO:n asuntolassa kevään ja kesän aikana. 
Kesäkuussa järjestämme myös suomen kielen intensiivi-
kurssit, joille ukrainalaiset ovat tervetulleita.

Korona ei ole ohi, mutta olemme saaneet palata nor-
maaliin kurssitoimintaan. Moni täällä käynyt on kertonut 
kasvavasta Jumalan sanan nälästä ja yhteydenkaipuusta 
toisiin kristittyihin. Ensin kaksi vuotta pandemiaa, joka ei 
näytä hiipuvan ja sitten edelleen jatkuva sota Euroopas-
sa kuormittaa meitä kaikkia. Tavoitteemme on vastata 
tähän hätään Raamattuun sekä kristilliseen uskoon ja 
elämään keskittyvillä lyhytkursseilla. Korona aiheutti 
monien kurssien peruuntumisia, mutta nyt voit taas va-
lita Sinua kiinnostavan kurssin ja osallistua opetukseen 
paikan päällä Kauniaisissa, Sotkamossa tai Oulussa.

Syksyn uusista kursseista nostan esille syys-lokakuun 
vaihteen runokurssin, jolla runoilija Elina Salminen 
opastaa oman runoäänen löytymisessä. Kurssilla myös 
harjoitellaan runojen kirjoittamista ja jaetaan lempiru-
noja. Tervetuloa mukaan kokemaan valoa ja iloa syksyn 
harmauden keskellä ja kutsu ystäväsikin mukaan. Meillä 
on tärkeä tehtävä opettaa lapsille ja varhaisnuorille Ju-
malan sanaa tilanteessa, jossa seurakuntien pyhäkoulut 
ovat vähentyneet merkittävästi. Olemme suunnitelleet 
pyhäkouluopettajien kurssin, jolla valmistat kokeneiden 
opettajien johdolla pyhäkoulun oppitunteja ja saat 
uutta intoa omaan pyhäkoulun opettajan työhösi tai sen 
aloittamiseen.  

Olemme pitkästä aikaa elvyttäneet myös maallikko-
puhujakurssit nyt nimellä Pidä parempi hengellinen puhe. 
Pohdimme hyvän puheen ominaisuuksia, valmistamme 
puheita ja saamme rohkaisua hengelliseen palvelutehtä-
vään. Pitkien linjojen haku on jo käynnissä ja katsothan 
tämän lehden esittelystä, mikä linja sinua kiinnostaisi tai 
mistä voit vihjata omalle nuorellesi, tai ehkä lapsenlap-
selle tai kummilapselle. Lämpimästi 
tervetuloa opiskelemaan Suomen 
Raamattuopistoon,

Marja-Kaarina Marttila, 
rehtori



HAAVEENA OPETTAJAN TYÖ
Polku korkeakouluopintoihin 
-linjalla opiskelevat Taimi Bruun 
ja Saara Vesamäki löysivät vasta-
perustetulle linjalle kaverien vinkin 
kautta. Kevään yhteishaussa he 
hakivat opettajaopintoihin, Taimi 
erityispedagogiikkaan ja Saara luo-
kanopettajan koulutukseen. Lasten 
ja nuorten kanssa työskentely sekä 
auttaminen ja ihmisläheinen työ 
kiinnostavat molempia. 

Saara ja Taimi kokevat, että 
kurssi on selkeyttänyt tulevaisuu-
den suunnitelmia. 

– Linjalle tullessa oli selviä 
suuntaviivoja siitä, mitä haluan 
lähteä opiskelemaan. Silti oli 
epäselvää, minne oikeasti hakisin. 
Kurssin aikana oma ala on selkeyty-
nyt, Taimi pohtii. 

Erityisesti kiitosta saavat 
kurssilla pidetyt urapolkuluennot, 
joilla eri alojen ammattilaiset ovat 
kertoneet omasta tiestään nykyi-
seen työhönsä. 

– Uraluennoilla on tullut ilmi, 
että oma ala voi löytyä monen mut-
kan kautta. Kurssin aikana onkin 
vahvistunut ajatus siitä, ettei ole 
pakko tietää, osuuko opiskelupai-
kan valinta täysin oikeaan. Lähtee 
vain rohkeasti kokeilemaan. 

OPISKELUTAITOJA JA 
RAAMATTUUN SYVENTYMISTÄ
Opintolinjalla opiskelua Saara 

ja Taimi kuvaavat mukavaksi ja 
vaihtelevaksi. Kurssilla on tree-
nattu opiskelutaitoja ja tieteellistä 
kirjoittamista, esimerkiksi essei-
tä, referaatteja ja lähdeluettelon 
tekemistä. Ohjelmaan kuuluu joka 
viikko raamattuluentoja, ja halu-
tessaan opiskelijat voivat suorittaa 
avoimen yliopiston tai ammattikor-
keakoulun opintoja. Lukuvuoden 
aikana Saara ja Taimi ovat tehneet 
avoimessa yliopistossa kasvatustie-
teen opintoja. 

– Erilaiset tehtävät ja avoimen 
opinnot ovat aktivoineet aivoja 
taas opiskelumoodiin. Sitten kun 
pääsee opiskelemaan, on jo vä-
hän tiedossa, mitä vaaditaan, eikä 
tarvitse parin välivuoden jälkeen 
lähteä nollasta, Saara kiteyttää 
linjan antia.  

Kurssin sisällöstä puhuttaessa 
Taimi nostaa esille myös yo-arvo-
sanojen korottamisen. Todistusva-
linnan merkitys pääsykokeissa on 
kasvanut, ja yhä useampi hakija saa 
opiskelupaikkansa ylioppilastodis-
tuksen perusteella. Kurssin aikana 
on mahdollista kerrata ja saada 
apua yo-kokeisiin valmistautumi-
seen.

Opintolinjan ohjelmaan kuu-
luva omien vahvuuksien kartoitta-
minen ja tunnistaminen on Taimin 
mukaan ollut myös hyödyllistä. 
Sitä on kurssilla harjoiteltu tehtä-
vien ja keskustelujen muodossa. 

– Vaikka ennestään oli jokin 
käsitys siitä, missä on itse hyvä, 
nyt sai nimettyä omia vahvuuksia 
konkreettisesti, hän analysoi. 

LÄMMIN YHTEISÖ
Raamattuopiston kampusalue ja si-
jainti saavat kehuja haastateltavilta. 
Helsinkiin pääsee nopeasti, ja sekä 
kaupat että luonto ovat lähellä. 

– Opiskelijayhteisö on tiivis ja 
täällä pääsee elämään eräänlaisessa 
kuplassa, Taimi ja Saara kuvailevat. 
- Aikaisemmin on ollut koti, koulu 
ja harrastukset erillisinä. Nyt koko 
elämä on tässä, se on tosi hauskaa. 

Polku korkeakouluopintoihin 
-linjaa nuoret naiset suosittelevat 
sille, joka miettii, mitä haluaisi teh-
dä mutta ei ole vielä ihan varma. 
Koulutukseen voivat tulla myös 
alan vaihtoa harkitsevat, eivät vain 
juuri lukionsa päättäneet. Näihin 
opintoihin voi saada Kelan opinto-
rahaa. 

Kiinnostuitko? Lue lisää 
osoitteesta www.raamattuopisto.fi ja 
hae täyttämällä sähköinen haku-
lomake tai vinkkaa koulutuksesta 
tutulle, joka etsii apua pääsykokei-
siin valmistautumiseen. Kysy lisää 
linjasta olemalla suoraan yhteydessä 
vastaavaan opettajaan Annasara 
Toivaseen 09 5123 9137 tai  
annasara.toivanen@sro.fi n

Sujuva Polku korkeakouluopintoihin
Teksti ANNASARA TOIVANEN ja MARJA-KAARINA MARTTILA n Kuva KAI LAPPALAINEN

Suomen Raamattuopistossa käynnistyi syksyllä uusi linja Polku korkeakouluopintoihin. Koulutus on 
suunnattu erityisesti teologiasta, kasvatustieteestä, psykologiasta ja historiasta kiinnostuneille, mutta 
tervetulleita ovat myös muiden alojen opiskelijat. 
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Vuokatinrannan loma- ja kurssikeskus

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

www.vuokatinranta.fi

Vuokatinrannan leireille odotetaan 
taas runsaasti osallistujia
Kevätpörinää on ollut monenlaista. Kiirettä on pitänyt 
keväällä erilaisten ryhmien kokoontumisten myötä. Loma-
viikoilla on nautittu yhdessä olosta, raamatunopetuksista 
ja mahtavista säistä. Aurinko on ollut näkyvillä lähes joka 
päivä ja Nuorten olympialaisten kansainvälinen meininki 
on ollut lähellä viikkojen 11 ja 12 ajan. Melkoisen erilainen 
kevät tässä suhteessa. 

Katseet kääntyvät kuitenkin jo kesään ja syksyyn. Rippi-
kouluja on tulossa kesän ajalle yhteensä viisi leiriä. Lasten-
leirit ja avioliittoleiri on täydessä suunnitteluvaiheessa ja 
odotamme näihin runsaasti osallistujia. Kahden edellisen 
koronavuoden takia avioliittoleiri on jo täynnä, kun sitä on 
siirretty vuosi kerrallaan eteenpäin. Juhannusta vietetään 
jälleen Vuokatinrannassa hengellisen ohjelman ja musiikin 
parissa. Ohjelma on näkyvillä nettisivuillamme ja sinne 
kannattaa jo ilmoittautua mukaan. 

Syventymispäivät Vuokatinrannassa on suunnattu tänä 
vuonna nuorille. Toivomme runsasta nuorten osallistuja 
joukkoa. Toivomme, että jatkossa saamme olla järjes-
tämässä Nuorten syventymispäiviä joka vuosi. Syksyllä 
ruskaretki- ja arkkiviikot kutsuvat jälleen retkeilijöitä ja 
Raamatun äärelle haluavia mukaan. 

Alkuvuosi on ollut vilkas ja kiitollisin mielin jatkamme 
kesää kohti. Toivomme, että Vuokatinrantaan löytävät 
sekä vanhat tutut kävijät että ne ihmiset, jotka eivät ole 
vielä täällä käyneet. Toivomme, että tämä paikka voisi olla 
hengellinen koti leirien ja tapahtumien myötä mahdolli-
simman monille ikään katsomatta.

Tervetuloa! 

Vuokatinrannan väki

TOUKOKUU
13.–15.5. Sielunhoidon monimuoto-  
 koulutus: Sukupuu, perhe,  
 parisuhde, seksuaalisuus

KESÄKUU
20.–23.6. Vuokatinrannan toiminnallinen  
 Raamattu- ja lähetysleiri   
 11-14-vuotiaille
24.–26.6. Vuokatinrannan juhannus
28.6.–1.7. Vuokatinrannan toiminnallinen  
 Raamattu- ja lähetysleiri  
 7-10-vuotiaille

SYYSKUU
15.–18.9. Ruskaretki
19.–23.9. Ruskaloma
23.–25.9. Sielunhoidon monimuoto- 
 koulutus: Jumalan  
 mahdollisuudet

LOKAKUU
28.–30.10. Sielunhoidon monimuoto- 
 koulutus: Sielunhoitajana  
 kehittyminen

Päiväpiirit joka toinen maanantai klo 11
Opetus Jorma Sutinen, keskustelua  
aiheesta, lopuksi kahvi/tee ja arpajaiset

Keskiviikon raamattuluennot klo 19 Luen-
noitsijat vaihtuvat, kahvitarjoilu klo 18.30, 
lopuksi keskustelua aiheesta.
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Musiikkilinjalla kehität taitojasi 
muusikkona, saat soittokavereita 
ja olet valmiimpi musiikin jatko-
opintoihin

Musiikkilinja

Suomen Raamattuopiston 
musiikin tuottamisen linja 
on sinun kiitoratasi tuottajan 
urapolulla!

Musiikin tuottamisen linja

Opit ymmärtämään muita 
kulttuureja ja viemään 
ilosanomaa musiikin keinoin 
sinne, missä sitä ei vielä tunneta.

Missiomusalinja

PK Internationalin käytyäsi olet 
valmiimpi elämäsi seuraavaan 
suuren seikkailuun.

Nuorten Raamatun peruskurssilla 
löydät elämällesi suunnan. 

Raamatun peruskurssi (PK) PK International

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

Avoin raamattukoulu

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

Sisälle Sanaan

Linjan käytyäsi olet 
valmiimpi pääsykokeisiin ja 
korkeakouluopintoihin.

Polku korkeakouluopintoihin

Saat kokonaiskuvan 
sielunhoidosta, opit paremmin 
tuntemaan Raamattua ja kehityt 
sielunhoitajana.

Sielunhoidon  
monimuotokoulutus

”Lupaamme, että löydät 
uuden identiteettisi uudessa 
kotimaassasi.”

Kristittynä Suomessa

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

YKI-treeni

Polku työhön on toinen 
mahdollisuus työttömälle 
maahanmuuttajalle

Polku työhön

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

Tiimityön linja

Raamattuopinnot

Musiikkiopinnot

Koulutusta maahanmuuttajille

Muut opinnot

Tule ja tulet kohdatuksi!

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

Viikonloppuisin kursseja mm. 
Raamatusta, kristillisestä opista ja 
elämästä. 

Lyhytkurssit

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

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

Kristillisen järjestön nuorisotyö 
toimii luonnollisesti eri tavalla 
kuin paikallisseurakunnissa, joissa 
voidaan keskittyä tavoittamaan 
vain tietyn alueen lapsia ja nuoria. 
Esimerkiksi Vuokatinrannan leirien 
osallistujat tulevat eri puolilta 
Suomea, eikä siksi ole mitenkään 
mahdollista järjestää sellaista 
säännöllistä ympärivuotista toimin-
taa, johon edes suurin osa pääsisi 
osallistumaan. Kellonkartanossa ja 
pääkaupunkiseudulla on onneksi 
mahdollista järjestää säännöllistä 
toimintaa myös leirien välisenä 
aikana, mutta se palvelee vain osaa 
koululaisista ja nuorista.

Viime syksynä aloitimme tähän 
liittyen uuden projektin, joka 
hiljalleen ja askel kerrallaan menee 
eteenpäin. Haaveena on, että muu-
taman vuoden päästä voimme en-
tistä paremmin tukea lapsia, nuoria 
ja nuoria aikuisia myös silloin, kun 
he eivät ole mukana leireillä tai 
vaikkapa opiston opintolinjoilla. 
Ensimmäinen askel tähän suuntaan 
oli sellaisen tiimin kokoaminen, 

joka alkoi suunnitella innostavaa ja 
kiinnostavaa raamattumateriaalia 
lapsille. Nyt olemme menossa ide-
oiden karsintavaiheessa ja toivon 
mukaan ensi syksynä näemme, 
millaisia mahdollisuuksia yhteiset 
pohdinnat tuottavat.

Toinen mielenkiintoinen askel 
on yhdessä kolmen Diakonia-am-
mattikorkeakoulun nuorisotyönoh-
jaajaopiskelijan kanssa toteutettava 
projekti, jonka he tekevät opinto-
jensa osana. Tavoitteena on yhdessä 
miettiä, miten Raamattuopiston 
nuorisotyö voisi tukea meidän rip-
pikoulumme tai kansanopistolinjan 
käyneitä nuoria aikuisia siinä vai-
heessa, kun he suuntaavat ympäri 
Suomea – ja osa ympäri maailmaa 
– opiskelemaan. Jo pelkät suunnit-
telupalaverit ovat olleet innostavia 
niin opiskelijoille kuin nuorisotii-
millekin, mitä kuvasi hyvin opiske-
lijan kommentti palaverin jälkeen: 
”Onpa ihana päästä tekemään 
jotain oikeasti mielenkiintoista 
ja sellaista, mikä koskettaa myös 
omaa elämäntilannetta.”

Vahva toiveemme on, että erilai-
set digitaaliset materiaalit ja koko 
säätiön tavoitteena oleva yhteisölli-
syyden ja yhteisöjen rakentaminen 
voivat tulevaisuudessa olla yhä 
enemmän myös meidän toiminnas-
samme mukana olleiden nuorten 
aikuisten juttu. Rukoillaan yhdessä, 
että näistä ensimmäisistä askeleista 
voisi kasvaa uusia ja innostavia 
mahdollisuuksia nuorelle sukupol-
velle. n

Askel kerrallaan eteenpäin
Teksti TIINA KARLSSON n Kuva PIXABAY

Aina välillä työssä tulee vastaan hetkiä, jolloin ajattelee tarttuvansa vain yhteen, hyvin rajattuun osaan 
kokonaisuudesta, mutta päätyykin juurille asti pohtimaan suuria linjoja. Näin kävi tänä keväänä, kun kahden 
koronavuoden jälkeen pohdimme uuden strategian painopisteiden merkitystä nuorisotyössä.

Lasten ja nuorten maailmasta

Kesän lastenleirien ilmoittautuminen: 
varkkarit.sro.fi

Vuoden 2023 rippikoulujen 
ilmoittautuminen: nuoret.sro.fi

Lastenleirien ja rippileirien 
ilmoittautuminen on 

käynnissä!



Perussanoma
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Kristillisen kirjallisuuden laskeva 
kysyntä, pitkittynyt pandemiati-
lanne ja sitä myöten suuret tapah-
tumamyynnin menetykset ovat 
koetelleet Perussanoman taloutta jo 
pidemmän aikaa. Toimintaympä-
ristön valtaisan suurista ja odotta-
mattomasti pitkittyneistä haasteista 
johtuen Perussanoman vuoden 
2021 tulos oli raskaasti tappiolli-
nen. Koko kristillinen kirja-ala on 
valtakunnallisesti samankaltaisten 
haasteiden edessä. 

Haastavan taloustilanteen vuok-
si Perussanoman hallitus teki ko-
kouksessaan 17.3.2022 päätöksen 
YT-neuvottelujen aloittamisesta. 
YT-neuvottelut käytiin 28.3.–11.4. 
Perussanoman henkilöstön osalta 
neuvottelut johtivat 0,9 henkilö-
työvuoden vähennystarpeeseen, 
joka toteutetaan osa-aikaistuksin. 

ELÄMÄ SIIRTYY DIGIAIKAAN
Samaan aikaan Elämä-lehden 
digiversion ja nettisivujen kehittä-
minen alkaa olla loppusuoralla, ja 
tämän lehden ilmestymisen aikaan 

työn pitäisi olla valmis. Lehden di-
giversio ja nettisivusto on kehitetty 
yhteistyössä Kotisivutaivas-yrityk-
sen kanssa. Hedelmällinen prosessi 
on jatkunut lähes vuoden ajan, ja 
sen myötä toivotaan, että Elä-
mä-lehti voisi yhä täsmällisemmin 
vastata digiajan lukijan tarpeisiin 
ja toiveisiin. Nettisivujen myötä 
toivotaan myös Elämä-lehden 
yleisen tunnettuuden kasvavan 
huomattavasti. 

Elämä-lehden toimituksesta 
kuvaillaan, että digiversio on tätä 
päivää, ja siksi nyt tehty uudistus 
on lukijoiden palvelemiseksi vält-
tämätön. Evankeliumin sanomaa 
viedään nykyään eteenpäin suurelta 
osin netin välityksellä. Toimituk-
sen sisällä tunnelmat ovat uuden 
avauksen myötä innostuneet. 

VERKKOKAUPPA UUDISTUU 
Perussanoma uudistaa yhteistyös-
sä Lemonsoft Oy:n kanssa myös 
verkkokauppansa tämän vuoden 
kuluessa, kenties jo kevään aikana. 
Perussanoman asiakaspalvelu-

päällikkö Mikko-Ville Sademies 
kertoo, että verkkokaupan visuaali-
nen ulkoasu uudistuu ja käyttömu-
kavuus paranee. 

– Tilausprosessista tulee sel-
keämpi ja yksinkertaisempi, erityi-
sesti matkapuhelimen ja tabletin 
käyttäjille, Sademies kertoo. 

– Halusimme saada sivustolle 
raikkaamman otteen ja tuotteet 
paremmin esille. 

Sademies toteaa, että verkko-
kaupan uudistuksesta on etua myös 
Perussanoman työntekijöille. 

– Meillä on uuden järjestelmän 
myötä aiempaa enemmän mah-
dollisuuksia itse vaikuttaa verkko-
kaupan ulkoasuun. Homma on 
paremmin omissa käsissämme. 

– Palvelu on myös nykyistä edul-
lisempi, mikä on nykyisessä talou-
dellisessa tilanteessamme enemmän 
kuin suotavaa, Sademies lisää. 

 Jutun kirjoittamisen hetkellä 
ei ole vielä ratkennut, milloin uusi 
verkkokauppa julkaistaan. Sade-
mies arvioi, että se tapahtuu kevään 
aikana tai viimeistään elokuussa. n

Perussanomassa tuulista  
– myös uusia avauksia tehdään
Teksti ja kuva PETRI VÄHÄSARJA

Perussanomassa aloitettiin maaliskuussa yt-neuvottelut heikentyneen taloustilanteen korjaamiseksi. Samalla 
Elämä-lehdessä tapahtui uudistuksia: nettisivut avattiin ja printtilehden oheen luotiin digilehti. 



Työntekijämme

Milloin eläkepäivät alkavat?
Virallinen alkamispäivä on 01.07.2022

Kuinka pitkään oletkaan ollut Raamattuopistolla 
töissä?
11 vuotta. 

Olet todella pidetty työntekijä. Mitkä ovat 
itsellesi parhaita muistojasi näiltä vuosilta 
Raamattuopistossa?
Parhaita muistoja ovat, kun sain tutustua hienoihin 
ihmisiin. Heitä ovat työkaverit, koko talon väki ja 
myös asiakkaat.

Mikä on parasta kokin työssä ylipäänsä?
Kun onnistuu valmistamaan ruokaa, josta saa kiitosta.

Millaista on olla kristillisessä järjestössä töissä?
Täällä ihmiset ovat hyviä toisilleen, koska heidän 
arvonsa kohtaavat. Kunnioitus.

Mitä harrastat vapaa-aikana?
Jalkapallon katselu (Liverpool :) ) ja kävelylenkit.

Minkälainen perhe sinulla on?
Vaimo ja tytär.

Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
Vähän töitä ja matkustelua. Haluaisin oppia tekemään 
kotona pientä ”pintaremonttia”.

Mistä olet kotoisin? Aiotko jäädä eläkkeellä 
Suomeen?
Olen kotoisin Kairosta. Tarkoitus on jäädä Suomeen 
ja ehkä mahdollisesti asua joitakin aikoja vuodesta 
Espanjassa.

Mitä terveisiä haluaisit lähettää työtovereillesi?
Haluan toivottaa kaikille kaikkea hyvää. Ja kiitos 
yhteisistä vuosista!

Palstalla esitellään Raamattu opiston ja Perussanoman 
työntekijöitä. n

Matkustelua 
ja pientä 
pintaremonttia
Teksti ja kuva PETRI VÄHÄSARJA

Kokki Mohamed ”Mudi” Hegazy on jäämässä 
eläkkeelle. Hän on työskennellyt Raamattuopiston 
keittiössä 11 vuoden ajan. 
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Raamattuopetus

Viime päivinä olen ajatellut tilan-
netta, jossa kansa oli päässyt luvatun 
maan tuntumaan, ja määränpää 
tuntui olevan niin kovin lähellä. 
Ennen maahan tunkeutumista 
päätettiin kuitenkin lähettää 12 
tiedustelijaa, yksi kustakin 12 hei-
mosta, tutkimaan tuota lupausten 
maata. Miehet kiersivät maata 40 
päivää ja toivat mukanaan kahden-
laisia terveisiä: Maa vuotaa maitoa ja 
hunajaa, ja kaiken vakuudeksi kansa 
sai ihailla suurta rypäleterttua, jota 
kantamaan tarvittiin kaksi miestä. 
Toisaalta maassa oli voimakkaita 
ja suuria vastustajia. Miten kansa 
suhtautuisi saamaansa raporttiin?

Raamattu kertoo 4. Moos. 13. 
luvussa, että 10 tiedustelijan antama 
kuvaus vastustajista oli lannista-
va. He saivat kansan uskomaan, 
että maahan tunkeutuminen olisi 
turhaa, jopa mahdotonta. He olivat 
kuin heinäsirkkoja vahvoja ja suuria 
anakilaisia vastaan, joita maassa 
myös oli, ja kaupungitkin olivat 
suuria ja hyvin varustettuja. 

Kansan lannistunut mieli ei 
muuttunut, vaikka kaksi tiedusteli-
jaa: Kaleb ja Joosua vakuuttivat, et-
tei israelilaisille olisi Kanaanin maan 
asukkaista vastusta, koska Herra oli 

heidän kanssaan. 
Mitä luulet, mitä tapahtui? 

Tuossa äänestyksessä ei-ääniä antoi 
10 sai ja jaa-ääniä kaksi. Kumman 
ehdotuksen mukaan siis toimittai-
siin? On helppoa ajatella, että enem-
mistö tietää asiat parhaiten. Ikävintä 
asiassa on se, että enemmistöllä on 
harvoin aikaa tai halua etsiä kan-
taansa Jumalan tahtoa. Tuntuuhan 
niin selvältä, että jos melkein kaikki 
ovat samaa mieltä, niin asiahan on 
ratkaistu.

Seuraavassa luvussa kerrotaan, 
mitä Jumala ajatteli enemmistön 
päätöksestä. Kansa saisi vaeltaa 
autiomaassa 40 vuotta eli yhden 
jokaista päivää kohden, jotka 
tiedustelijat olivat luvattua maata 
kiertäneet. Ja kaiken lisäksi yksikään 
aikuisena Egyptistä lähtijöistä ei 
luvattuun maahan pääsisi, Kalebia 
ja Joosua lukuun ottamatta.

Sellainen viesti ei kansaa miellyt-
tänyt. Niinpä se päätti jälleen vas-
toin Herran sanaa korjata tilanteen 
ja lähteä saman tien valloittamaan 
luvattua maata. Raamattu kertoo, 
etteivät Mooses ja liitonarkku läh-
teneet tällä kertaa kansan mukana 
taisteluun. Seurauksena oli surkea 
tappio. Kanaanilaiset ja amalekilai-

Nyt käymme maata valloittamaan!
Teksti JUKKA NORVANTO n Kuva ISTOCKPHOTO

Israelin kansan autiomaavaellus puhuttelee monella tavalla, kirjoittaa Jukka Norvanto. 

set ajoivat Israelilaisia takaa peräti 
Hormaan eli Beershevan lähistölle 
saakka. 

Mitähän kaikkea tästäkin tapah-
tumasta voisimme oppia? Ainakin 
tapahtuma muistuttaa meitä siitä, 
että olipa tilanne, mikä tahansa 
Jumalan sanaa vastaan toimiminen 
ei kannata. Mutta eikö luvattuun 
maahan meneminen ollut Jumalan 
tahdon mukaista toimintaa? Eikö 
kansa tehnyt vain sitä, mitä sen 
odotettiinkin tekevän? 

Kansa oli unohtanut sen, ettei 
se lopultakaan voi saavuttaa mitään 
hyvää, jollei Jumala itse ole heidän 
kanssaan. Jumala ei ole myöskään 
meidän kanssamme, jos hylkäämme 
hänen sanansa. Olipa sellaiseen toi-
mintaan syynä vaikka kuinka perus-
telluilta tuntuvat ihmiset aivoitukset, 
niin lopultakin kysymys on samasta 
kiusauksesta kuin aikoinaan alkulan-
keemuksessa. Ihminen tahtoo olla 
Jumalan vertainen, niin ettei hänen 
tarvitse enää kysyä hänen tahtoaan. 

Koskahan oppisimme sen, että 
ilman Jumalan sanaa, joudumme 
lopultakin vain katkeran kalkin 
maistajiksi? n
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Julistustyö

”Tässä haastavassa 
ajassa on tärkeää 
puhua ja keskustella.
ERKKI PENNANEN



Teksti ja kuva KARI KUUSISTO

Miestä väkevämpi – miesten oma 
aamiaishetki Vorssan Vapriikissa 
Poikkeusaika on vaikuttanut vahvasti henkiseen hyvinvointiimme. Miten mies jaksaa tässä ajassa? Millä kei-
noilla pysyä mukana elämän vaihtelevissa aallokoissa? Forssan seurakunta ja Suomen Raamattuopisto järjes-
tävät kerran kuussa miehille kohtaamisen, jossa voi keskustella ajankohtaisista asioista – kuin mies miehelle.

Miehet ovat usein niitä, jotka ve-
täytyvät pois tai seuraavat isommas-
sa porukassa keskustelua sivusta. 
Forssan seudulla ei ole seurakunnan 
toimesta ollut miehille kohdennet-
tua avointa toimintaa. Paikkakun-
nalle Lohjalta muuttanut, nyt jo 
eläköitynyt lähetystyöntekijä ja seu-
rakunnan vapaaehtoistyöntekijänä 
toimiva Erkki Pennanen halusi 
tuoda vipinää paikkakunnalle.

– Tässä haastavassa ajassa on tär-
keää puhua ja keskustella. Kohdata 
ihmisiä ja kuulua johonkin poruk-
kaan. Forssan seurakunta ja Suomen 
Raamattuopisto lähtivät mukaan 
aamiaistilaisuuden järjestämiseen ja 
saimme muodostettua neljän mie-
hen tiimin, jolla nyt puuhaamme 
ensimmäistä tapahtumaa pystyyn, 
Erkki Pennanen kertoo.

Pennasen lisäksi Miestä vä-
kevämpi -aamiaistilaisuuksia on 
järjestämässä Forssan seurakunnas-
ta diakoniapastori Eikka Kähärä 
sekä Suomen Raamattuopistosta 
aluejohtaja Kari Kuusisto.

– Tilaisuuksissa on tarkoitus 
pohtia, olisiko Raamatulla jotain 
annettavaa ja sanottavaa tässä haas-
tavassa ajassa. Haluamme tehdä 
tästä perinteen, jonne voi osallistua 
joka kuukausi tai aina halutessaan.

PÄIVÄN SANA JA AAMUPALA
Pandemian aikana kanssakäyminen 
on vähentynyt ja yksinäisyys vaivaa 
monia suomalaisia.

– Seurakunnalla on nuorten 
miesten saunailtoja, mutta ei täl-
laista avointa toimintaa. Uskoisin, 
että miesten aamiaistilaisuudelle 
löytyy kysyntää ja paikalle saadaan 
paljon osallistujia, Eikka Kähärä 
Forssan seurakunnasta sanoo.

Tilaisuuteen sisältyy runsas aa-
miainen, musiikkia ja osaavan alus-

tajan pohjaama keskustelu ennalta 
valitusta, mielenkiintoisesta aiheesta. 
Ensimmäiset aamukahvit katet-
tiin Vorssan Vapriikkiin torstaina 
31.3.2022 kello 7.30-9.00. Tuolloin 
alustajaksi on tulossa kauppatietei-
den tohtori ja teologian maisteri 
Asko Kinnunen. Teemana oli Mies 
isänä, poikana ja johtajana.

– Naisten aamukahvitilaisuuksia 
on Forssassa järjestetty onnistu-
neesti jo kolmenkymmenen vuo-
den ajan. On hienoa, jos saisimme 
aktivoitua myös miehet tällaiseen 
säännölliseen, veljelliseen kohtaa-
miseen, Kähärä sanoo.

MIEHET YHTEEN
Miestä väkevämpi on osa Suomen 
Raamattuopiston konseptoimaa 
toimintaa, jolla on tarkoitus ak-
tivoida miesten toimintaa. Erkki 
Pennanen otti yhteyttä Suomen 
Raamattuopiston Kanta-Hämeen 
aluejohtaja Kari Kuusistoon. 
Kuusisto haluaa kehittää seudun 
miestyötä ja koordinoida erilaisia 
toiminnallisia kokoontumisia ja 
ryhmiä.

– Koko Suomen Raamattuopis-
ton yhtenä tavoitteena tässä ajassa 
on rohkaista miehiä kohtaamaan 
ja puhumaan. On tärkeää puhua 
myös uskon asioista ja kristinuskos-
ta yleisesti, Kuusisto sanoo.

Kuusisto vuorotellen Eikka 
Kähärän kanssa luotsaavat aamias-
tilaisuuksien hengellistä osuut-
ta; rukousta, laulua ja sanaa on 
saatavilla. Tampereen seudulla on 
suunnitteilla myös Raamattuopis-
ton miestyömuotoa, jossa eräret-
keillään, kunnostetaan laavuja ja 
ylläpidetään luontoretkipolkuja.

– Toivomme, että paikalle in-
nostuu tulemaan mahdollisimman 
paljon porukkaa. Isolla osallistu-

mismäärällä saadaan monipuolisia 
keskusteluja ja useita näkökantoja 
asioihin.

LENTO ELÄMÄÄN 
-LÄHETYSTAPAHTUMA
Toimeliaalla porukalla on jo 
suunnitelmia tulevaisuudenkin 
suhteen. Työn alla on toukokuussa 
toteutettava rovastikunnallinen lä-
hetyslentotapahtuma. Tapahtumaa 
työstämään tulivat Pennasen lisäksi 
diakoniapappi Asko Kantola sekä 
Suomen Lähetyslentäjät ry:n toi-
minnanjohtaja, liikennelentäjä Jan-
ne Ropponen. Lähetyslentäjät ovat 
Ropposen johdolla tulossa Forssan 
lentokentällä järjestettävään tapah-
tumaan esittelemään toimintaansa 
ja kertomaan kokemuksistaan.

– Tarjoamme mahdollisuuden 
tutustua Suomen Lähetyslentä-
jien toimintaan ja tarkoituksena 
on mahdollisuuksien mukaan 
perehdyttää ihmisiä MAF-lento-
koulutukseen. Itse olen toiminut 
lähetyslentäjänä turvattomilla ka-
tastrofialueilla ja lennättänyt apua 
paikkoihin, joihin sitä muutoin 
olisi ollut mahdotonta saada, Janne 
Ropponen sanoo.

Miehen muistelot kohdistuvat 
sisällissodan riipimään Ugandaan ja 
vaikeakulkuiseen Mongoliaan, joi-
hin hän on kuljettanut terveyden-
huollon ja koulutuksen mahdollis-
tavaa henkilökuntaa ja välineistöä. 
Lähetyslennot ovat osa kirkkojen ja 
seurakuntien työtä.

– Omakohtaisten kokemusteni 
pohjalta olen nähnyt lähetyslen-
totyön korvaamattoman merki-
tyksen. Tämä tapahtuma on hieno 
tilaisuus tulla tutustumaan tähän 
arvokkaaseen työhön. n
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Seurakunnissa tapahtuu

Etelä-Pohjanmaa
Alavus, kirkko
8.5. klo 10 Jumalanpalvelus. Lasse Pesu

Alavus, Töysän kirkko
8.5. klo 13 Jumalanpalvelus. Lasse Pesu

Seinäjoki, seurakuntakeskus
4.5. klo 18 Uskon ja elämän illat. Lasse 
Pesu, Riitta Vähäsoini, Arja Peltoketo 
(4.5.), Marja-Terttu Akonniemi (4.5.), Tuija 
Niemistö (4.5.).

Etelä-Savo
Juva, seurakuntatalo
24.5. klo 13.30 Suomen Raamattuopiston 
päivätilaisuus. Kyösti Korppi, Juha 
Hasanen, Katja Suomalainen.

Kangasniemi, kirkko
25.5. klo 13 Suomen Raamattuopiston 
päivätilaisuus. Juha Hasanen, Marja-Liisa 
Seppänen (25.5.).

Mikkeli, seurakuntakeskus
9.5. ja 23.5. klo 13 SRO:n raamattupiiri 
kokouskellarissa. Martti Juutilainen, Juha 
Hasanen.

Mikkeli, seurakuntakeskus
1.5. klo 14 SRO:n päivätilaisuus yläsalissa. 
Juha Hasanen,  Esko Siljanen (1.5.). 
4.9. klo 14 SRO:n päivätilaisuus. Kalle 
Sorsa, Juha Hasanen.

Mikkeli, Ristiinan seurakuntakeskus
23.5. klo 18 Raamattuluento. Juha 
Hasanen.

Savonlinna, Säämingin seurakuntatalo
2.5. Suomen Raamattuopiston 
päivätilaisuus. Juha Hasanen, Esko 
Räsänen, Kyösti Korppi, Reino Letonsaari, 
Jorma Marjokorpi, Reijo Toivanen.

Kainuu
Hyrynsalmi, kirkko
1.5. klo 10 Messu.

Kuhmo, kirkko
6.5. klo 18 Yhteisen jakamisen ilta.

Paltamo, seurakuntakeskus
11.5. klo 18 Yhteisen jakamisen ilta.

Sotkamo
13.5. klo 11 Päiväretki Hiidenporttiin.

Keski-Pohjanmaa
Kokkola
1.5. klo 13 Israel tapahtuma. Mika Pouke.

Keski-Suomi
Jyväskylä, Palokan kirkko
4.5. klo 18.30 Elämän puolella -illat. Aino 
Viitanen (4.5.), Marianne Mäenpää (4.5.)

Kymenlaakso
Kouvola, Käpylän kirkko
1.5. klo 17 Sanan ja sakramentin illat. Jari 
Nordman, Timo Rämä (1.5.), Eliisa Pokki 
(1.5.), Lukas Brenner (1.5.), Anne Heikkilä 
(1.5.), Tikvah (1.5.).

Kouvola, Kohtaamispaikka
1.5. klo 13 Kohtaamispaikan Vappu. Jari 
Nordman, Markus Korri, Lukas Brenner, 
Case4You.
11.5., 1.6. ja 15.6. klo 10 Paimen paikalla. 
Jari Nordman.

Pirkanmaa
Tampere, Finlaysonin kirkko
8.5. klo 18 Sana Soi -illat. Maila Böhm, Leea 
Lehtonen, Sointu Lanki, Anna Pöyhönen,  
Jaana Pöllänen (8.5.), Ville Uusitalo (8.5.), 
Anne Pohtamo-Hietanen (8.5.).

Tampere, Kalevan kirkko
14.5. klo 13 SRO Pirkanmaan Yhteyspäivä.

Pohjois-Karjala
Joensuu, Pielisensuun kirkko
3.5. klo 18 Yhteisen jakamisen ilta.

Lieksa, Kolin Freetime
10.-12.6. Miestä väkevämpi – erähenkinen 
miestapahtuma.

Lieksa, Seurakuntatalo
3.5. klo 18 Yhteisen jakamisen ilta. Pekka 
Heiskanen.

Pohjois-Savo
Juankoski, Tehtaan kirkko
19.5. klo 17.30 Hyvän sanoman ilta 
kokoushuoneessa. Jouko Kauhanen, 
Marja-Leena Halinen, Heikki Halinen, Eino 
Keihänen.

Kaavi, seurakuntatalo
11.5. klo 14 Hyvän sanoman ilta. Maire 
Lyytinen, Marjaana Mäkinen, Matti 
Turunen.

Keitele, seurakuntatalo
16.5. klo 18 Hyvän sanoman ilta. Jouko 
Kauhanen.

Kuopio, Alavan kirkon alasali
9.5. klo 16.30 Rukous- ja raamattupiiri.

Kuopio, Merja-Riitta Jaakkonen
5.5. ja 12.5. klo 18 Sanasta suuntaa 
elämään-raamattupiiri.

Leppävirta
11.5. klo 18 Ilosanomailta. Ulla Savolainen, 
Jouko Kauhanen.

Pielavesi, seurakuntatalo
3.5. klo 18 Hyvän sanoman ilta. Arto 
Penttinen, Jouko Kauhanen.



Rukoilemme Suomen Raamattuopiston 
toiminnan puolesta:

Maailmantilanne
Rukoilemme Suomen ja koko maailman puolesta yhä jatkuvan koronaepide-
mian keskellä. Suojele ihmisiä, varjele taloutta. Rukoilemme Ukrainan sodan 
aiheuttaman tuhon ja kärsimyksen vuoksi: Suojele ja varjele. Estä hyökkääjän 
tekemät vääryydet. Anna rauha. Herätä ihmisissä armon jano, Jumalan sanan 
nälkä. Anna näiden vaikeiden aikojen synnyttää uskoa ja herätystä. 

Raamattuopiston pitkä tie:
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, liitä yhteyteemme yhä uusia ystäviä. 

Kansanopiston linjat ja kurssit
Kiitämme hyvistä toimitiloista ja työmahdollisuuksista. Pyydämme, että linjat 
täyttyisivät myös ensi lukukaudella opiskelijoista ja että Jumalan sana saisi roh-
kaista, 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 seurakun-
nissa pidettävien tilaisuuksien sekä nuorten parissa tehtävän työn puolesta. 
Pyydämme, että Jumalan sana saisi koskettaa mahdollisimman monia niin, että 
usko voisi syntyä ja kasvaa. Pyydämme taitoa kutsua nuoria yhteyteen Jumalan 
kanssa ja sanan äärelle, että he saisivat kestävän perustan elämälleen. Kiitämme 
Raamattuopistossa kokoontuvasta jumalanpalvelusyhteisöstä ja pyydämme 
sille siunaustasi.

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

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

Perussanoma
Rukoilemme, että Perussanoman kirjat sekä Elämä ja Perusta -lehdet voisivat 
olla siunaukseksi mahdollisimman monelle. Rukoilemme, että lehtiä ja kirjoja 
ostettaisiin ja yhtiön talous kantaisi. Rukoilemme seurakuntalainen.fi-verkkosi-
vuston puolesta.

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

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

Päijät-Häme
Asikkala, Uusi seurakuntakoti
4.5. klo 19 Raamatun eläimiä pelastus- 
historiassa. Jari Nordman, Jari Laulainen.

Heinola, Marjoniementie 499
17.5. klo 18 Viisikielisen lauluseurat. Sirkka 
Hämäläinen, Jari Nordman, Hannu ja  
Marketta Tuomala, Ilpo Ylikoski, Timo 
Lavoila.

Iitti, Kausalan seurakuntakeskus
26.5. klo 10 Helatorstain messu ja 
päivätilaisuus. Jari Nordman.

Orimattila, Leirikoti
14.5. klo 9 SRO:n ystäväpäivä. Jari Nordman, 
Vuokko Kuokkanen, Juha Hasanen, Hannu 
ja Marketta Tuomala.

Satakunta
Eurajoki, kirkko
12.6. klo 10 SRO:n kirkkopyhä.

Harjavalta, kirkko
1.5. klo 10 SRO:n kirkkopyhä.

Pori, OPKO
18.5. klo 18 Opiskelijailta yhteistyössä SRO:n 
ja OPKO:n kanssa.

Pori, Teljän kirkko
18.9. klo 10 Kirkkopyhä. Timo Rantanen, 
Jarkko Willman.

Uusimaa
Helsinki, Kampin autotalo
4.5., 11.5., 18.5. ja 25.5. klo 12.30 Raamattu-
Kamppi.  Kaisa Koivula (4.5.), Lauri 
Vartiainen (11.5.), Jari Jolkkonen (18.5.) ja 
Veli-Matti Kujala (25.5.)

Järvenpää
12.5. klo 18 Raamattuluento. Petri 
Kortelahti.

Järvenpää, Jampan seurakuntakoti
15.5. klo 16 Pyhäpäivän seurat . Pentti 
Marttila.

Varsinais-Suomi
Turku, Katariinan kirkko
10.7. klo 10 Jumalanpalvelus. Timo 
Rantanen, Johanna Viirros

Turku, Katariinan Pappila
14.8. klo 15 Kesäseurat. Keijo Jalopaasi, 
Leena Kairavuo, Timo Rantanen

Turku, Varissuon kirkko
1.6. klo 18 Kesäraamattupiiri. Timo 
Rantanen
10.7. klo 12 Jumalanpalvelus. Timo 
Rantanen, Johanna Viirros.
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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.  

Lahjoitustili OP-Pohjola FI73 5720 2320 1095 43

Aluetyöntekijämme

KAINUU JA  
POHJOIS-KARJALA

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

POHJOIS-POHJANMAA 
JA LAPPI

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

POHJOIS-SAVO

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

ETELÄ-KARJALA  
JA ETELÄ-SAVO

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

ETELÄ-POHJANMAA,  
POHJANMAA JA  
KESKI-POHJANMAA

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

KESKI-SUOMI

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

PÄIJÄT-HÄME JA  
KYMENLAAKSO

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

VALTAKUNNALLINEN TYÖ

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

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

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

Suomen Raamattuopiston tiloissa Kauniaisissa osa 
ihmisistä työskentelee säännöllisesti ja osa satun-
naisesti. Myös Hengelliset syventymispäivät ja muut 
Raamattuopiston järjestämät tapahtumat nojaavat 
pitkälti talkoolaisten osaamiseen. 

Aluetyöntekijä 
ANNELI MONTONEN
p. 050 535 7224
anneli.montonen@sro.fi
Viite: 130 000 777 517

VARSINAIS-SUOMI  
JA SATAKUNTA

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

PIRKANMAA JA  
KANTA-HÄME

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



Jumalan iloon tiputettu
Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! (Fil. 4:4)

Aamut ovat usein vaakakuppi sille, millä mielin päivämme kuljemme. Jos nousen ”väärällä jalalla”, musta 
pilvi jumittuu helposti pääni päälle. Tuon synkkyyden pilven sisässä huokaillessani ja murahdellessani en 
useinkaan huomaa, että keskityn vain itseeni ja laiminlyön läheiseni. Kun negatiiviset tunteet, terveyshuo-
let, väsymys ja voimattomuus painaa, Paavalin kehotus jatkuvasta iloitsemisesta tuntuu kovin raskaalta ja 
jopa mahdottomalta. 

Jokin aika sitten juttelin ystäväni kanssa sellaisesta ylitsevuotavasta ilosta, 
joka ylittää täysin inhimillisen ymmärryksen. Keskustellessamme ystäväni 
muistutti Asterix-nimisestä sarjakuvasta, jossa keskeisessä osassa ovat gallia-
laiset Asterix ja Obelix. Asterixilla on yleensä mukanaan taikajuomaa, jota 
hän ja muu gallialaiskylän väki aina tarpeen tullen keittää ja siemaisee – ja 
saa siitä yli-inhimilliset voimat löylyttääkseen sitten roomalaisten sota-
joukkoja. Asterixin kaveri Obelix ei tuota taikajuomaa tarvitse lainkaan. 
Hänessä nuo voimat vaikuttavat pysyvästi, koska hän on pienenä pudon-
nut taikajuomapataan. 

Maistelimme ystäväni kanssa ajatusta, että entä jos tuo Obelixin tilanne 
olisi totta meidän kohdallamme tässä iloitsemisasiassa. Raamatun ko-
konaisviestin perusteella Paavali ei taida patistaa meitä etsimään pos-

kilihakset jumittavaa tekohymyä tai vatsalihaksemme kramppaavaa 
jatkuvaa nauruhepulia. Hän puhuu lähtökohdasta, että saisimme 

olla aina täynnä ylitsevuotavaa iloa ja rauhaa ja näin valmiudes-
sa kuten Obelix painiin villisikojen tai roomalaisten kanssa. 
Ja täysin ilman omaa ansiota – Obelixkin vain tippui sinne 
taikajuomapataan. Meidän kohdallamme tuo painivastus voisi 
olla päivittäiset pienet ja isot haasteet, tunteidemme kuohut 
tai jokainen kohtaaminen lähimmäistemme kanssa. 

Raamatun ydinviesti Jumalan armosta ja rakkaudesta 
sisältää sen, että kaikki on meille lahjaa. Tällaista ainaista 
iloitsemistakaan emme siis voi saada itse aikaan. Siksi roh-
kaisen sinua pyytämään kanssani Isältä Jumalaltamme: 
”Tiputa minut iloosi! Täytä ilollasi meidät ja jokainen 
iloa vailla oleva lähimmäisemme, jotta saisimme kulkea 
kuin uitettuna Pyhän Hengen antamassa ilossa ja rau-
hassa, joka hallitsee ajatuksiamme ja toimintaamme.” 
Se ei ehkä poista elämän haasteita, mutta mahdollistaa 
sen, että voimme kulkea aidosti hymyillen ja kiitollisina 
eteenpäin kaiken keskellä.

Markus Ikonen 
Suomen Raamattuopiston Säätiön nuorisotyöntekijä 

Hartaus

Hartaus on Raamattuopiston 
työntekijöiden ja vastuunkantajien 
kirjoittamasta viikkohartauskirjasta 
Ihmeellinen elämä
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Ystäväviesti
PL 15, 02701 Kauniainen


