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Hyvin tärkeitä henkilöitä

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus LAURI VARTIAINEN  n  Kuva PETRI VÄHÄSARJA
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Hengellisten syventymispäivien – ja Ystäväviestin – teemana on tällä kertaa VIP. Tuo englannin kielestä saatu 
lyhennehän tarkoittaa hyvin tärkeää henkilöä. Näitä ovat yleensä suuret valtiovieraat tai megajulkkikset, raha- ja 
viihdemaailman valtiaat ja heidän kaltaisensa. Ja tietysti kuninkaalliset myös. 

On monia etuja, jos on VIP-henkilö. Ei tarvitse jonottaa muiden tavoin, ja pääsee erityisiin VIP-tiloihin, 
joissa tarjoilu on parempaa. Saa kutsuja hienoihin VIP-tilaisuuksiin ja pääsee erilaisiin kutsuvierasnäytäntöihin 
limusiinien kyydissä.  

Eduillakin on toki rajansa. Ihan mitä vaan ei VIP-henkilökään saa. Erityisesti taivas ei aukea millään VIP-kor-
tilla. Taivaassa on ihan omat lainalaisuutensa. Jeesus sanoo: ”Monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja 
viimeiset ensimmäisiä.” (Matt. 19:30) Aika valtava asia. Vaikka olisit täällä maailmassa ollut ylenkatsottu tavis, voit 
taivaassa olla varsinainen VIP-henkilö. 

Taivas aukeaa vain Jeesuksen ristintyöllä. Siksi Jeesus on se Kaikkein Tärkein Henkilö. Raamattu kertoo hänes-
tä ja hän on myös Hengellisten syventymispäivien keskushenkilö. Hänestä me tahdomme puhua ja laulaa, hänen 
rakkaudestaan kertoa. 

Jumalalle juuri sinä olet VIP. Hänelle olet hyvin tärkeä henkilö. Hän on avannut sinulle valtakuntansa ovet, ja 
sinä saat kulkea Jeesuksen veren punaista mattoa sisälle taivaan valtakuntaan. Siellä olet VIP iankaikkisesti. 

Olet myös meille VIP. Toivomme näkevämme sinut Hengellisillä syventymispäivillä Kauniaisissa elokuussa. 
Sitä emme voi luvata, ettet joutuisi jonottamaan ruokaa tai kahvia. Penkitkin ovat enemmän sitä arkista osastoa. 
Mutta paljon hyvää ohjelmaa ja musiikkia voimme tarjota, hyvää seuraa ja rukouksen täyttämiä päiviä. Lämpi-
mästi tervetuloa!

Lauri Vartiainen
toiminnanjohtaja
Suomen Raamattuopiston Säätiö
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” Sinä olet very important 
person. Minuakaan 
ei ole valittu Jumalan 
valtakunnan työhön oman 
erinomaisuuteni takia. 
Olen armosta VIP.

JUKKA LEPPILAMPI



p
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”Sinä olet VIP, Jeesuksen tähden”
Teksti PETRI VÄHÄSARJA  n  Kuvat JANI LAUKKANEN ja MAARIT AVELLAN

Maailmanhistorian tärkein henkilö Jeesus Kristus ei saanut maailmassa VIP-kohtelua, ja juuri siksi me saamme 
sitä. Tätä todellisuutta juhlistetaan Hengellisillä syventymispäivillä elokuussa 2022. 

– Tapahtuman teema aukeaa 
hengellisessä kehyksessä täysin 
eri suuntaan kuin tavanomaisessa 
merkityksessään, Suomen Raamat-
tuopiston toiminnanjohtaja Lauri 
Vartiainen kuvailee. 

VIP-lyhenne tulee sanoista very 
important person. Se erottaa punai-
sella matolla kävelevät ”tavallisista 
ihmisistä”. Se, joka nauttii vaikkapa 
jossakin suuressa gaalassa VIP-ase-
maa, on monien silmissä parempi 
kuin muut, esimerkiksi rikkaampi 
tai kuuluisampi. 

– Kristinuskossa asia on toisin. 
Maailmanhistorian tärkeimmän 
ihmisen Jeesuksen Kristuksen 
elämään mahtui vain yksi punaisen 
maton hetki eli se, kun hän saapui 
Jerusalemiin palmusunnuntaina. 

– Silloinkin hän ratsasti aasilla. 
Se ei vastannut pidennettyä mustaa 
mersua, vaan kyseessä oli pikem-
minkin pieni japanilainen arkiauto, 
Vartiainen vertaa. 

Jesaja profetoi kirjansa 53. 
luvussa, miten Jeesus tulisi olemaan 
halveksittu kipujen mies ja sairau-
den tuttava. 

– Lopuksi hänet tuomittiin 
ilman syytä ja hän kärsi orjan 
kuoleman. Häneltä jopa riistettiin 
tavalliselle kuolemaan tuomitulle 
roomalaiselle kuuluva kunniallinen 
teloitus.

– Tämä kertoo siitä, että Juma-
lan valtakunnassa asiat ovat toisin. 
Se, kuka on Jumalalle tärkeä, ei 
näy lompakosta tai käyntikortista, 
Vartiainen sanoo. 

Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. 
– Hänen lastensa joukossa on 

paljon sellaisia, joita ylenkatso-
taan, halveksitaan eikä minään 
pidetä. Haluammekin painottaa, 
että juuri sinä olet Jumalalle tärkeä 
ja rakas. 

– Jokainen ihminen on Jumalan 
luoma, Jeesuksen ristillä lunasta-
ma ja näin ollen valtavan arvokas. 
Jokainen on laulun arvoinen, ja 
jokainen on punaisen maton arvoi-
nen, Vartiainen toteaa. 

LEPPILAMPI AMMENTAA  
JEESUS-LÄHTEESTÄ
Hengellisillä syventymispäivillä 
esiintyvä gospelkonkari Jukka Lep-
pilampi pitää tapahtuman teemaa 
ytimekkäänä. 

– Sinä olet very important 
person. Minuakaan ei ole valittu 
Jumalan valtakunnan työhön oman 
erinomaisuuteni takia. Olen armos-
ta VIP. Kyse on siitä, että saan olla 
mukana Jumalan suunnitelmassa, 
Leppilampi sanoo. 

Tämä lähtökohta auttaa hänen 
mukaansa suhtautumaan myös 
toisiin ihmisiin oikein. 

– Ei kannata ohittaa ainut-
takaan mahdollisuutta pysähtyä 
toisen ihmisen kohdalle. 

Jeesuksen tunteminen on Lep-
pilammen elämässä se lähde, josta 
taide kumpuaa. 

– Hän antaa sisäisen näköky-
vyn. Maailma, ihmisyys ja Jumalan 
suunnitelma ovat huikeita asioita. 
Minulle uskoontulo avasi silmät 
näkemään tämän. 

– Sen jälkeen on ollut mahdol-
lisuus juoda lähteestä ja synnyttää 
uutta. 

Kun Leppilampi tuli uskoon, 
hän hylkäsi ”maallisen musiikin”. 
Hän lähti suositusta Tabula Rasa 
-yhtyeestä ja halusi syventyä hen-
gelliseen elämään. 

– Silloin minut adoptoitiin 
Kansanlähetykseen. Minulla ei 
tuolloin ollut kunnollista koske-
tuspintaa kirkon elämään, vaikka 
juureni ovat körttiläiset. 

– Opiskelin Ryttylässä Lähetys-
korkeakoulussa kaksi vuotta, ja se 
oli fantastinen kokemus. Raamattu 
avautui. 

Myös Raamattuopiston kanssa 
Leppilampi on tehnyt yhteistyötä 
jo vuosikymmeniä sitten. Hän on 
esimerkiksi tehnyt levyn Pro Fide 
-yhtyeen kanssa silloin, kun yhtyet-
tä vielä johti Juha Kela. 

– Muistot Raamattuopistosta 

Hengelliset syventymispäivät: 
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ovat positiiviset muutenkin. Siellä 
esiintyessä minulla on ollut olo, 
että tämä on jotakin, johon voin 
identifioitua. 

Tämän vuoden Syventymispäi-
villä Leppilampi aikoo esittää tuo-
tantoaan varhaisvuosista nykyisiin 
vielä julkaisemattomiin lauluihin. 

– Arvostan jokaista elämänvai-
hetta. Tämä on yksi ja sama elämä, 
jossa laulan pyhää laulua, hän 
kuvailee. 

”ETENEE NIIN, ETTÄ PUHE- 
VIRSI-PUHE-VIRSI” 
Viime vuonna hengelliseksi ja 
maalliseksi menestykseksi osoittau-
tuneet Syventymispäivien kotiseu-
rat järjestetään tällä kertaa Seinä-
jokeen kuuluvassa Untamalassa 
Sinikka ja Esa Lammin hoteissa. 
Perheellä on toistasataa vuotta van-
ha maalaistalo, jossa kelpaa veisata 
ja puhua. 

– Ei tunnu yhtään miltään 
avata kotimme tuhansille ihmisille 
striimin välityksellä, Lammi toteaa 
ykskantaan.

– Tämä on mieheni Esan 
lapsuudenkoti, ja olemme pitäneet 
täällä seuroja iät ja ajat. Kerran 
vuodessa pidetään vähintään. Tääl-
läpäin kotiseurat on tuttu juttu. 

– Toivon, että kamerat vähän 
kiertävät, jotta näköö että täällä on 
väkeä. 

Lammi kuvailee, että seurat 
noudattavat perinteistä seuraohjel-
maa. 

– Kulku on, että puhe-virsi-pu-
he-virsi ja niin edelleen. Tosin 
nämä ovat nyt juhlaseurat, kun on 

juontajat ja kaikki. Kai Lappa-
lainen ja se toinen poikahan ovat 
ensin Vuokatinrannassa ja sitten 
Kellonkartanossa ja sitten tulevat 
kuvaamaan tänne. Olen luvannut 
heille täältä majapaikan. 

– Saavat nukkua vintillä. 
Sinikka Lammi on toiminut 

vuodesta 2009 asti Raamattuopis-
ton vapaaehtoisena julistustyön-
tekijänä. Pitkään hän oli ainoa 
sellainen Etelä-Pohjanmaalla. 

– Nykyään Seinäjoella on jo 
Raamattuopiston toimintaryhmä ja 
ihmisiä on saatu mukaan. 

Hengelliset syventymispäivät 
ovat olleet Sinikka Lammille tärkeä 
tapahtuma vuodesta 2009 asti, 
jolloin hän alkoi niillä vuosittain 
käydä. 

– Aikanaan vedin sinne matkoja 
Etelä-Pohjanmaalta. Usein oli 40 
ihmistä bussissa. Soittelin ihmisille 
ja sain heitä lähtemään mukaan, 
hän muistaa. 

Nyt hän toivottaa kaikki 
kynnelle kykenevät tervetulleiksi 
paikan päälle. 

– Täällä on hyvin tilaa! Ainakin 
120 mahtuu. 

Untamalan kotiseurat pidetään 
18.8. klo 19. Illan emäntä ja isäntä 
ovat Sinikka ja Esa Lammi, renkinä 
on Kai Lappalainen. Musiikista 
vastaavat Laura Lammi ja Hanna 
Petäjä. Opetukset pitävät Lasse 
Pesu ja Terho Kanervikkoaho.  

Hengelliset syventymispäivät 
järjestetään 15.–21.8. 2022. Oh-
jelma ja kaikki info ovat osoitteessa 
syventymispaivat.fi. n

” Ei tunnu yhtään miltään avata 
kotimme tuhansille ihmisille 

striimin välityksellä

SINIKKA LAMMI



Raamattuopiston Säätiön taloudesta 

Teksti ILKKA HYÖVÄLTI
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Odotamme kesän hengellisiä 
juhlia ja erityisesti Hengellisiä 
syventymispäiviä elokuussa täällä 
Raamattuopistolla. Tapahtumassa 
on ohjelmaa seitsemänä päivänä ja 
mahdollisuus osallistua ohjelmiin 
verkon kautta on niilläkin, jotka 
eivät pääse osallistumaan tapah-
tumiin paikan päällä. Koronan 
aiheuttama digiloikka palvelee 
meitä kaikkia ja kääntyy tällä 
tavalla siunaukseksemme kaiken 
ahdistuksen ja vaivannäön jälkeen, 
jota pandemia aiheutti.

TALOUDELLISIA HAASTEITA 
Toimintamme on lähtenyt vauh-
dikkaasti liikkeelle koronan jälkeen 
ja taloudellisesti se on tarkoittanut 
lisähaasteita, koska toiminnan 
käynnistyessä pitkän tauon jälkeen 
myös kustannukset alkavat juos-
ta täysimääräisinä.  Hengellisten 
syventymispäivienkin kohdalla 
valmistelut ja suunnittelu vaativat 
huomattavasti työtunteja ja panos-
tusta ennen varsinaista tapahtumaa. 
Kuluvan vuoden ensimmäisten 
neljän kuukauden aikana jäimme 
190 000 € tavoitteestamme, jotta 
taloutemme olisi tasapainossa. 
Jouduimme tämän takia ottamaan 
lyhytaikaista rahoitusta 200 000 €, 
jotta saimme taloudelliset velvoit-
teemme hoidettua. 

VESIVAHINKOJA 
Keväällä Vuokatinrannassa ja 
Kauniaisissa tapahtui vesivahinko: 
sulamisvedet pääsivät valumaan 
kattosaumojen läpi toimistoti-
loihin.  Syynä oli erittäin vaikea 
lumitalvi, joka aiheutti kattojen 
jäätymisen ja sulamisen vuoron 
perään, jota katot eivät kestäneet. 
Tämä aiheutti huomattavan suuret 

Pitäkäämme kiinni  
Jumalan lupauksista

korjauskustannukset. Kauniaisissa 
neljä toimistohuonetta jouduttiin 
sulkemaan ja työntekijät siirtyivät 
väliaikaisiin työtiloihin. Paluu tut-
tuihin työhuoneisiin toteutuu vasta 
kesän jälkeen elokuussa. Vuokatissa 
päästiin pienemmillä vahingoilla ja 
leirikeskuksen toimisto voi jatkaa 
tutuissa tiloissa vastaanottamassa 
vieraita kesän tapahtumiin.

JUMALAN LUPAUKSIIN 
LUOTTAEN
Raamattuopiston talous tuo mie-
leen Raamatun kertomuksen Sar-
patin leskestä. Niin monesti mekin 
näemme vain haasteita ja ongel-
mia taloudessamme. Joudumme 
rukoilemaan paljon ja jättämään 
toimintamme rukouksessa Her-
rallemme pyytäen, että Hän voisi 
täyttää taloudellisetkin tarpeemme. 
Samalla tavoin kuin Sarpatin leski 
mekin Raamattuopistolla saamme 
laittaa toivomme Jumalan lupauk-
siin. Sarpatin leskelle Elia sanoi: 
”Älä pelkää! Mene kotiisi ja tee niin 
kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin 
minulle pieni leipä ja tuo se tänne. 
Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi. 
Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 
Ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy 
öljypullo, ennen kuin Herra antaa 
sateen maan päälle.” (1. Kun. 17:13 
ja 14.) Monesti joudumme luovut-
tamaan asiat Herramme käsiin ja 
luottamaan Hänen lupauksiinsa.

Ole siunattu ystävämme elämäsi 
haasteissa. Jumalan lupaukset kos-
kevat sinuakin ja Hän on luvannut 
pitää sinusta huolen. Kiitämme 
sinua, että olet muistanut meitä 
rukouksissasi ja taloudellisestikin. 
Pyydämme, että jaksaisit olla tuke-
namme jatkossakin. n 

Sinun tukesi  
mahdollistaa työmme
Tee lahjoitus:
Soita 0600-02650 (21,86 € + pvm)

MobilePay-lahjoituksena käyttämällä  
lyhytnumeroa 13542
Lähetä tekstiviestin numeroon 16588. 
Kirjoita viestiin lahjoituksesi summa ja välilyönti 
SRO, eli joko 5 SRO, 10 SRO, 20 SRO tai 40 SRO.

Verkkopankin kautta osoitteessa  
nettikolehti.fi

KIITOS LAHJASTASI!
lisätiedot ja keräyslupa: sro.fi/lahjoita

Kuuntele  
ohjelmiamme!

Radioraamattupiiri  
tiistaisin klo 18.30

Avoin raamattukoulu  
torstaisin klo 18.30

Jumalanpalvelukset  
sunnuntaisin klo 11

Hartaus arkiaamuisin 
 klo 6.30 ja uusinta klo 

21.30

www.sro.fi/radio
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Kuortaneen keidashetki 
Lokakuun toisena sunnuntaina, 
9.10.2022, järjestetään jo neljännen 
kerran Ruska-ajan virkistyspäivä 
Haapaniemen hiippakuntakartanol-
la, joka sijaitsee luonnonkauniilla ja 
rauhallisella paikalla Kuortaneenjär-
ven rannalla. Virkistystapoina ovat 
mehevä yhteys, tuhti raamatunope-
tus ja herkullinen ruoka. Mukana 
ovat mm. toiminnanjohtaja Lauri 
Vartiainen ja musiikkisihteeri Anna 
Pöyhönen. Ohjelma alkaa klo 9.30 
ja päättyy klo 15. Tarkemmat tiedot 
löytyvät Raamattuopiston kotisivuil-
ta. Päivän hinta on 25 € (sis. ohjel-
man ja ruokailut). Ilmoittautuminen: 
aluejohtaja Lasse Pesu, 040 451 
8058, lasse.pesu@sro.fi. Lämpimästi 
tervetuloa levähtämään arkisen 
aherruksen keskeltä!

Kutsu Suomen Raamattu
opiston Ystävät ry:n  
vuosikokoukseen 
Suomen Raamattuopiston Ystävät 
ry:n vuosikokous pidetään lauan-
taina 20.8.2022 klo 14.15 Suomen 
Raamattuopistossa, opetustila 1.
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat.

Uskon ja elämän ilta ja 
MarjaTerttu Akonniemen 
60vuotisjuhlat 
Soinin seurakuntatalossa  
tiistaina 13.9.2 klo 18.30.
Täytekakkukahvit. Mukana aluejoh-
taja Lasse Pesu, kaupunkineuvos 
Jorma Rasinmäki, Veijo Jousmäki
ja trubaduuri Aki Alatalo.

Lahja Suomen Raamattuopiston 
julistustyölle Etelä-Pohjanmaalla 
FI73 5720 2320 1095 43 
viite: 130 0007 55513
Viesti: ”Marja-Terttu 60-v”. 

Kouvolassa on eri seurakuntien väli-
sellä yhteistyöllä on pitkät perinteet. 
Yhteiskristilliset Kouvola Kristukselle 
-tapahtumat sekä kuukausittain 
pidettävät ”pastoreiden” rukousaa-
miaiset ovat luoneet vahvan pohjan 
toimivalle yhteistyölle. 

Kouvolassa sekä ev.lut. seu-
rakunnat (5) että vapaat suunnat 
ovatkin lähteneet yhdessä rin-
tamassa mukaan syksyn Missio 
2022:een. Valmistelut ovat eden-
neet jo pitkälle. Pastori Olavi 
Mäki-Patolan luotsaama mission 
päätoimikunta on kokoontunut 
säännöllisesti, samoin erilaiset 
työryhmät (media, lapset, nuoret, 
tapahtumat, alfa, rukous ja missio-
kahvila). Seurakuntayhtymän talou-
dellinen tuki missiolle on merkittä-
vä. Kaikkea suunnittelutyötä leimaa 
rukous ja yhteinen näky tavoittaa 
evankeliumilla kouvolalaisia.

 Missiokuukauden aikana syys-lo-
kakuussa Kouvolassa järjestetään 
monenlaisia tapahtumia ja koulu-
tustilaisuuksia. Aluejohtajamme Jari 
Nordman on mukana missiokahvila-
toiminnassa. Kauppakeskus Veturis-
ta on luvattu antaa ilmaiseksi (!) iso 
tila kuukaudeksi mission käyttöön. 
Tilaan on tarkoitus perustaa missio-
kahvila, jossa kahvittelun ja kohtaa-
misen lisäksi on mahdollisuus kuulla 
Hyvä Uutinen Jeesuksesta.  

 Kouvolassa valtakunnallisen Se 
löytyi -mission keskeiset sisällöt eli 
media, tapahtumat, kohtaamiset ja 
sosiaalinen auttaminen ovat esillä. 
Kaikella ennen missiota, mission 
aikana ja sen jälkeen tapahtuvalla 
työllä on yksi, yhteinen ja innostava 
päämäärä: että yhä useampi kouvo-
lalainen voisi syyssateiden tullessa 
sanoa: Se löytyi! Nyt minäkin uskon 
Jeesukseen!

Missio 2022 valmistelut etenevät Kouvolassa

Meiltä ja muualta



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.
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Vuonna 1946 perustettiin Suomen 
Raamattuopiston Ystäväyhdistys, 
joka kokosi työmme ystäviä ympäri 
maan. Urho Muroma kirjoitti vas-
taperustetusta ystäväyhdistyksestä 
Herää Valvomaan lehdessä näin: 

”Jos kaikki ystävät liittyvät yhteen 
ja elävän Herran siunaus lepää työm
me yllä, silloin katsomme rohkeamie
lisesti tulevaisuutta tietäen, että Hän, 
joka tämän työn on sydämellemme 
laskenut, on sitä myös ylläpitävä niin 
kauan kuin Hän sen hyväksi näkee.” 

Innostus asiaan levisi ympä-
ri maan, ystäväpiirejä syntyi eri 
puolille, ja tämän ystävätoiminnan 
varhainen hedelmä on Lappeenran-
nan seitsemänkymmenvuotias ystä-
väpiiri. Se on vanhimpia, jollei peräti 
vanhin yhtäjaksoisesti toiminut 
ja edelleen toimiva ystäväpiiri. 70 
vuotta on valtavan pitkä aika. Se on 
ihmisikä. Ja erityisen paljon iloitsen 
siitä, ettei se ole pelkkää historiaa, 
vaan myös elävää nykypäivää! Muro-
man profeetallisen sanan mukaisesti 
Jumala on laskenut tämän työn 
yhä uusien ihmisten sydämelle, ja 
ylläpitää työtä tänäänkin. Sukupolvi 
toisensa jälkeen on astunut vas-
tuuseen, ja nyt saamme iloita tästä 
pitkästä, siunatusta ja vaiherikkaasta 
polusta.

Lauri Vartiainen

Lappeenrannan  
ystäväpiiri 70 vuotta



10

Suomen Raamattuopisto
Helsingintie 10, 02700 Kauniainen 

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

SYYSKUU
6.9. Sana Soi-ilta
9.–11.9. Sisälle Sanaan: Toora
23.–25.9. Kutsuttuna – syksyinen sporttileiri
23.–25.9. Pidä parempi hengellinen puhe
30.9.–2.10. Runot - unohdettu voimavara

LOKAKUU
1.–2.10. Pyhäkoulutyön koulutus
4.10. Sana Soi-ilta
7.–9.10. Sisälle Sanaan: Profeetat
7.–8.10. Pop-laulun tehokurssi
7.–9.10. Miekkaakin terävämpi  
 – Kristillisen kirjan kurssi
21.–22.10. Ilosanomapiiri-koulutus
28.–30.10. Naisia kaivolla – Hyvän äärellä  
 -naistenpäivät 

MARRASKUU
1.11. Sana Soi-ilta
4.–6.11. Pyhäinpäivän juhla
6.11. Leo Louhivaaran  
 70-vuotisjuhlakonsertti
11.–13.11. Muistisairaan rinnalla kulkeminen  
 –Ihmissuhdetyön opintopäivät
12.–13.11. Klassisen laulun kurssi
18.–20.11. Israel-raamattuseminaari
19.–20.11. Antaessaan saa  
 – miten laadin testamentin?
25.–27.11. Sisälle Sanaan: Kirjoitukset
26.–27.11. Himmelikurssi

Polku työhön -koulutus 
maahanmuuttajille viikoilla: 
5.–9.9., 26.–30.9., 10.–14.10., 
31.10.–4.11., 21.–25.11. ja 
12.–16.12.
Avoimien ovien luennot  
joka torstai
Nuortenillat perjantaisin

UUTTA!

Raamattuopisto Kauniaisissa

Jäikö lähipiirisi nuori vaille 
opiskelupaikkaa? 
Toukokuussa pidimme kolmen läheisen kristillisen 
kansanopiston rehtoreiden tapaamisen Suomen Raa-
mattuopistossa. Ryttylän Kansanlähetysopisto ja Karkun 
evankelinen opisto ovat sisaropistojamme ja säännölli-
sissä tapaamisissa paitsi jaamme tietoa koulutuksistam-
me, myös tuemme toisiamme haasteissa, joita nuorten 
ja nuorten aikuisten kouluttaminen tuo mukanaan. 
Meillä on yhteinen tehtävä pitää yllä kristillisiä sisäoppi-
laitoksia, joissa opiskelija saa uskossa juurtua Jumalan 
sanaan ja oppia lisää kristittynä elämisestä. Elämäs-
sään eksynytkin voi löytää tien takaisin Jeesuksen luo 
turvallisessa ilmapiirissä. Tässä tapaamisessa pohdimme 
erityisesti nuorten tavoittamista raamattulinjoillemme 
niin, että niillä opiskelusta tulisi samanlainen kristillisen 
nuorisokulttuurin osa kuin rippikoulu on koko ikäluokan 
kohdalla. Vuosi kansanopistossa Raamattua opiskel-
len voisi tulla osaksi jokaisen nuoren elämää. Miten 
pääsemme tähän? Tehostamme raamattulinjojemme 
markkinointia rippikouluissa ja erityisesti sosiaalisen 
median kanavissa. Kokoamme lisää nuorten omia todis-
tuspuheenvuoroja Raamatun opiskelusta, sillä he ovat 
parhaita lähettiläitämme tässä asiassa. 

Tavoitteemme on siis tarjota jo nuorena Raamattu 
mukaan elämän matkalle niin, että se löytyy repusta, 
kun elämä ja oma syntinen luonto kohtelevat kaltoin. 
Nuorena opittu sana kantaa vaikeissa elämänvaiheissa 
ja mieleen painettu Jumalan sanan lohdutus varjelee 
joutumasta epätoivoon. Moni yksinäinen nuori löytää 
opistovuoden aikana kavereita ja solmii koko elämän 
kestäviä ystävyyssuhteita.  Saadaksemme nuoret mu-
kaan tarvitsemme Teitä, vanhemmat, isovanhemmat, 
kummit, opettajat, opinto-ohjaajat sekä seurakuntien ja 
järjestöjen työntekijät. Te tunnette nuoria, jotka etsivät 
paikkaa, jossa itsenäistyä turvallisesti, nuoria, jotka 
jäivät vaille opiskelupaikkaa tai haluavat käyttää vuoden 
oppien tuntemaan Jumalan sanaa ja etsien suuntaa 
elämälleen. Ehkä joku nuori tarvitsee Kelan tukien lisäksi 
myös taloudellista tukea kurssimaksuihin; mikä onkaan 
parempi sijoitus tulevaisuuteen kuin maksaa nuorelle 
vuoden raamattuopinnot?

Kaikilla opintolinjoillamme opiskellaan Raamattua, 
joten kerrothan Nuorten raamattulinjasta PK:sta, Musiik-
kilinjasta ja Polku korkeakouluopintoihin -linjastamme. 
Lisää näistä kaikista verkkosivuillamme www.raamattu
opisto.fi 

Nähdään Hengellisillä syventymis-
päivillä,

MarjaKaarina Marttila, 
rehtori

UUTTA!

UUTTA!

UUTTA!

UUTTA!

UUTTA!

UUTTA!



Suomen Raamattuopiston rehtori 
Marja-Kaarina Marttila kertoo, 
että Avoin Raamattukoulu ei Arkki 
perustettiin vuonna 1988. Raamat-
tuopisto sai kansanopisto-oikeudet 
vuotta myöhemmin. Suuret tuulet 
puhalsivat: Berliinin muuri mur-
tui, Neuvostoliitto hajosi ja Suomi 
ajautui lamaan. 

– Muistan, että Arkin alku-
vaiheessa luokassa saattoi istua 30 
ihmistä, joista suurin osa muuten 
oli miehiä. 

– Arkki palveli ja edelleen 
palvelee seurakuntien ja järjestö-
jen työntekijöitä, jotka kaipaavat 
kokonaiskuvaa Raamatusta avuksi 
omaan työhönsä. Myös työttömät 
tulivat meille lataamaan akkuja. 

Marttila tuli Raamattuopistolle 
opettajaksi vuonna 1993. Neuvos-
toliiton kaatuminen oli aiheuttanut 
sen, että yhteydet Inkerin ja Viron 
kirkkoihin vahvistuivat. Itänaapu-
riin päästiin tekemään lähetystyötä.

– Arkin alkuvuosina meillä oli 
säännöllisesti opiskelijoita Viron ja 
Inkerin kirkoista.

Arkin ensimmäisiä opettajia 
olivat Liisi Jokiranta, Pekka 
Heiskanen, Oiva Hujanen ja 
Reijo Huuskonen. Marttila vastasi 
Arkista vuosina 2004-2009. 

– Silloin huomasin, että kiinteä 
joukko tuli säännöllisesti lomaviik-

kojen ajaksi Arkkiin. Viikon aihe ei 
ollut merkityksellinen vaan he halu-
sivat vain tulla tänne. Eräs yritysjoh-
taja on jäänyt mieleen. Hän sanoi 
Arkin olevan hänelle henkireikä.

Marttila jatkaa, että Arkissa on 
alusta asti käynyt ihmisiä toipu-
massa elämän kriiseistä. 

– Täällä on yritetty päästä jaloil-
leen, ja monesti on päästykin. 

– Arkilla on yhtä tärkeää se, 
mitä tapahtuu oppitunnilla ja se 
mitä keskustellaan iltapäiväkahveil-
la, Marttila kuvailee. 

”TODELLAKIN KYSEESSÄ ON 
LEVÄHDYSPAIKKA”
Nyt Avoimesta Raamattukoulusta 
vastaa Raamattuopiston vararehtori 
Veli-Matti Kujala. Hän kertoo, 
että ennen Arkissa keskityttiin yk-
sittäisiin teemoitettuihin opiskelu-
viikkoihin, mutta tulevana syksynä 
opiskellaan kokonaisvaltaisemmin. 

– Ennen Raamattu käytiin 
lukuvuoden aikana läpi, mutta 
nyt se käydään läpi sekä syys- että 
kevätlukukaudella. Otetaan koko 
Raamattu haltuun. 

– Käydään läpi hieman tii-
viimmin. Rönsyjä on vähennetty, 
Kujala kertoo. 

Arkkiin on edelleen mahdollista 
osallistua myös lyhyemmäksi ajaksi. 

– Raamattu käydään läpi 

kolmessa kuukauden mittaisessa 
Logos-jaksossa. Yhden Logoksen 
ajaksi voi hyvin tulla mukaan. 
Loma-aikoihin on sijoitettu myös 
joitakin viikon mittaisia opiskelu-
mahdollisuuksia. 

Suunta opetuksessa on kuiten-
kin ”pirstaleisuudesta kohti Raama-
tun kokonaisuuden oppimista”. 

– Tule kunnolla mukaan! 
Kolmessa kuukaudessa saat elämäsi 
tärkeimmän kirjan haltuun, osaat 
soveltaa sitä arjessasi ja ammentaa 
siitä, Kujala lupaa. 

Tärkeää opinnoissa on yhdes-
säolo. 

– Täällä on toisia kristittyjä ja 
Jumalan voimallinen sana. Pidetään 
ehkä aiempaa enemmän hartauk-
sia, tehdään retkiä ja lauletaan. 
Mennään enemmän elämisen kuin 
tiedon kautta. 

– Kohtaamista pelkän luennolla 
istumisen sijaan.

Kujala sanoo, että Arkki on 
paikka, ”jossa ei tarvitse kaikkien 
paineiden keskellä tutista”. 

– Todellakin kyseessä on 
levähdyspaikka toisten kristittyjen 
kanssa ja Jumalan sanan hoidossa. 

 Arkissa opettaa Veli-Matti 
Kujalan lisäksi muita teologeja sekä 
Raamattuopistosta että sen ulko-
puolelta. Lisätiedot Arkista löytyvät 
osoitteesta raamattuopisto.fi. n

Arkki uudistettiin:  

”Enemmän elämisen kuin tiedon kautta”
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuva TANELI TÖRÖLÄ

Avoin Raamattukoulu on 34-vuotisen historiansa aikana ollut sekä sanan oppimisen tyyssija että 
levähdyspaikka elämän myrskyissä. Tulevana syksynä arkki uudistuu. Nyt Raamattu otetaan haltuun entistä 
napakammin ja kokonaisvaltaisemmin. 
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Vuokatinrannan loma- ja kurssikeskus

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

www.vuokatinranta.fi

Syksyä kohti
Katseet kääntyvät syksyä kohti. Vuokatinrannan kesän 
leirien jälkeen jatketaan Ruskaloma- ja Arkki-leireillä. 
Nuorten jatkikset kokoavat kesän rippikoulunuoria 
tapaamisiin. Myös sielunhoidon monimuotokoulutuksen 
viimeiset osiot kokoavat kurssilaiset yhteen. 

Ruskaloma- ja arkkileireillä vietetään aikaa osal-
listujien kanssa yhdessä Raamatun äärellä ja ulkoillen. 
Luentojen jälkeen on aikaa keskusteluihin ja pohdin-
toihin, joita voi vielä jatkaa vaikkapa kodassa nuotion 
äärellä. Vuokatin alueen maastot tarjoavat sekä helpom-
pia että haastavampia reittejä, jokaiselle oman kunnon 
mukaan. Luonnon rauha ja puhtaus pysäyttävät kulkijan 
ja antavat mahdollisuuden kuunnella ja katsella luoma-
kuntamme rikkauksia. 

Rippikoulukesän jälkeisillä Jatkis- ja Megajatkis-lei-
reillä pääsee muistelemaan kesän ripareita ja tapaa-
maan tuttuja riparilaisia, Raamatun opetuksia ja ulkope-
lejä unohtamatta. 

Sielunhoidon monimuotokoulutuksessa käy-
dään kaksi viimeistä osiota, joissa aiheina ovat Jumalan 
mahdollisuudet ja sielunhoitajana kehittyminen. Näihin 
koulutuksiin voi osallistua, vaikka ei olisikaan koko moni-
muotokoulutuksessa ollut mukana. Koulutus on saanut 
hyvän suosion. Suosittelen ilmoittautumaan ajoissa 
yhdellekin kurssille, sillä monet haluavat yhden hengen 
huoneen kurssin intensiivisyyden takia.

Marraskuiset Sovintoon – kurssit ovat edenneet ja 
18.–20.11. 2022 on aiheena ”Sovintoon suhteessa äitiin”. 
Sovintoon elämän kassa -aiheita on käsitelty jo kolmena 
edellisenä vuotena, ja Sovintoon elämän kanssa -kirja 
myötäilee viikonlopun teemoja. Kursseilla on luentoja ja 
keskusteluja eri aiheiden pohjalta.

Joulukuussa Vuokatinrannan Joulun vietto kutsuu 
mukaansa sanan, valmiin ohjelman ja ruoan äärelle 23.-
26.12.2022. 

Vuoden viimeinen tapahtuma Vuokatinrannassa 
kokoaa jälleen nuoret Uuden vuoden viettoon 29.12.-
1.1.2023.

Näistä vaihtoehdoista on hyvä alkaa suunnittele-
maan omia kursseja syksyä varten. Muutoksia tai uusia 
kursseja saattaa tulla matkan varrella lisää eli kannattaa 
seurailla vuokatinranta.fi-sivujen Kurssitarjonta-osiota. 

Lämpimästi tervetuloa ihanaan Vuokatinrantaan! 

Toivottaa SariAnne ja muu  
Vuokatinrannan väki

ELOKUU
19.–21.8. Nuorten aikuisten HSP-leiri
19.–21.8. Nuorten HSP-leiri

SYYSKUU
15.–18.9. Ruskaretki
19.–23.9. Ruskaloma
23.–25.9. Sielunhoidon monimuoto koulutus:  
 Jumalan mahdollisuudet
26.–30.9. Ruska-ARK: Vanhan testamentin  
 profeettojen sanoma ajallemme

LOKAKUU
28.–30.10. Sielunhoidon monimuotokoulutus:  
 Sielunhoitajana kehittyminen

MARRASKUU
18.–20.11. Sovintoon suhteessa äitiin

JOULUKUU
23.–26.12. Vuokatinrannan Joulu

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

Keskiviikon raamattuluennot klo 19  
Luennoitsijat 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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Maanantai 15.8.  
Suomen Raamattuopisto, Kauniainen
18.00 Jeesus on vastaus. Mutta mikä olikaan kysymys? • 
–19.20 Opetus Jouni Lehikoinen. Musiikki SRO Kollektiivi 
 Anneli ja Matti Saikkonen ja Kai Lappalainen 
 Juontajina Tiina Karlsson ja Leo Brenner
19.45 Valoksi elämäsi polulle • 
–21.00 Konsertissa Jaana Pöllänen ja Ville Uusitalo 
 Juontajina Tiina Karlsson ja Leo Brenner

Tiistai 16.8.  
Vuokatinranta, Vuokatti
19.00 Vuokatinrannan ilta • 
–20.30 Sari-Anne Vauhkonen ja Kai Lappalainen  
 Opetukset Pekka Heiskanen ja Jouko Malinen 
 Musiikki Jari Niva, Veikko Krekilä & Saloisten  
 mieskvartetti, seurakunnan tervehdys Antti Lankinen

Keskiviikko 17.8.  
Kellonkartano, Oulu
19.00 Kellonkartanon ilta • 
–20.30 Anja Röpelinen, Kai Lappalainen ja Martti Hannula  
 Opetukset Mika Pouke ja Tapio Pokka 
 Musiikki Kartanon laulajat  
 Tervehdykset Veikko Kettunen ja Tuomas Lukkaroinen 

Torstai 18.8.  
Untamala, Seinäjoki
19.00 Untamalan kotiseurat • 
–20.30 Sinikka ja Esa Lammi, Kai Lappalainen 
 Musiikki Laura Lammi ja Hanna Petäjä  
 Opetukset Lasse Pesu ja Terho Kanervikkoaho 

Perjantai 19.8.  
Suomen Raamattuopisto, Kauniainen
17.00 Rukoushetki tapahtuman puolesta • 
–17.30 Annasara Toivanen ja Jussi Seppälä  
 Musiikki Jenni-Kristiina Liiri ja Magnificat-kuoro 
18.00 Tervetuloa, olet arvovieras! •• 
–19.00 Opetus Marja-Kaarina Marttila 
 Musiikki Pietari Savolainen, juontaja Veli-Matti Kujala 
19.30 Konsertti •• 
–21.00 Pietari Savolainen, Jukka ja Tove Leppilampi  
 Juontaja Hanna-Maria Orava-Niskala  
 Iltahartaus Jussi Kivelä

Lauantai 20.8.  
Suomen Raamattuopisto, Kauniainen
9.15  Aamun sana ja sävel • 
–9.40 Matti ja Tuomo Vanhanen 
9.45  Raamattuopetus •• 
–10.30 Opetus Juha Hasanen, yhteislaulut Jenni-Kristiina Liiri 
10.30 Virret vinksallaan! -konsertti koko perheelle 
–11.20 Virsvälkkä-yhtye (Striimitallenne klo 14.15) 
11.00  VIP – kalkkiviivoillakin? •• 
–11.50 Asiaa eutanasiasta ja saattohoidosta, Reino Pöyhiä  
 Juontajana Kristiina Niemelä
13.00  Q&A – vastauksia vaikeisiin uskonkysymyksiin•• 
–14.00 Aino Viitanen ja Eero Junkkaala  
 Jätä kysymyksesi viim. pe 19.8. osoitteessa sro.fi/kysy/  
 Yhteislaulut Jenni-Kristiina Liiri ja Elina Lamminmäki 
14.15  Kanavat 
–15.00 Katso vaihtoehdot syventymispaivat.fi
15.30  Pääjuhla: Jeesus – VIP •• 
–16.45 Lauri Vartiainen, piispa Seppo Häkkinen ja  
 Marja-Terttu Akonniemi  
 Musiikki Musalinja All Stars, Jenni-Kristiina Liiri  
 Juontajat Juha Hasanen ja Merja Rantala 
17.00  Kanavat   
–17.45 Katso vaihtoehdot syventymispaivat.fi
17.00  Yhtyeiden ilta 
–18.00 Suomen Raamattuopiston musikantit esiintyvät
18.30  Sinä olet tärkeä! Kutsuilta iloon •• 
–20.00 Kai Lappalainen 
 Musiikki Tarvo Laakso, yhteislaulut Anna Pöyhönen  
 Juontajat Anne Pohtamo-Hietanen ja Jouni Lallukka 
20.15  Suuri ihme – rukoushetki illan päätteeksi  • 
–21.00 Jari ja Kristiina Nordman ja Fiia-Iida Tuomikoski  
 Musiikki Anna Pöyhönen & Co.  
 Jätä rukouspyyntösi viim. la 20.8. klo 15 osoitteessa  
 sro.fi/hsp-esirukous/ 

Sunnuntai 21.8.  
Suomen Raamattuopisto, Kauniainen
9.15  Aamun sana ja sävel • 
–9.40 Marketta ja Hannu Tuomala 
9.45  Raamattuopetus Vuokatinrannasta •• 
–10.30 Tiina Karlsson ja Timo Liiri  
11.00  Messu: Etsikkoaikoja •• 
–12.30 Liturgia Petri Kortelahti, saarna Lasse Pesu  
 Kanttorit Jenni-Kristiina Liiri ja Anna Pöyhönen  
 AccaBella-kuoro, joht. Teija Palolahti 
13.30 Päätöstilaisuus: Lähtekää rauhassa • 
–15.00 Opetus Anu Ylhäisi 
 Uusien työntekijöiden ja vapaaehtoisten siunaaminen  
 Tervehdykset Hanna Lindberg ja Matti Sartonen 
 Musiikki SRO Kollektiivi, juontaja Annika Haukkasalo  

VIP
Hengelliset syventymispäivät 15.–21.8.2022

•= radioidaan Radio Deissä;  • = striimataan osoitteessa www.sro.fi/tv

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

Nuorisopastori Timo Liiri, nuorille 
ja nuorille aikuisille on ensimmäistä 
kertaa tarjolla omat Hengelliset 
syventymispäivät Vuokatinrannassa 
19.–21.8. Mistä tällainen ajatus 
lähti?

– Yksi suurimmista syistä oli 
se, että Kauniaisiin on yksinker-
taisesti vain mahdotonta saada 
nuorille tarpeeksi majoitustiloja ja 
riittävän suurta kokoontumistilaa, 
kun syventymispäivien pääohjelma 
on niin suuri, mikä on siis hyvä 
asia! Ajatusta pallotellessamme 
huomasimme myös sen, että kun 
nuorisotiimin jäsenistä useampi on 
normivuonna kiinni monissa eri 
tehtävissä radioinnista tekniikkaan 
tai messuihin asti, niin irtiotto 
Kauniaisista antaa meille rauhan 
keskittyä paremmin nuorten kanssa 
olemiseen. 

– Leirin ajatus jatkojalostui tästä 
siihen, että pyrimme keräämään 
sinne sekä nuorten että nuorten ai-
kuisten leirit, jotta Vuokatinrannan 

entisillä rippikoululaisilla voisi olla 
paikka, minne tulla verestämään 
leirimuistojaan ja tapamaan toisiaan 
pitkien taukojenkin jälkeen. Vuoka-
tinranta on itse asiassa monille nuo-
rille se ensisijainen linkki Raamat-
tuopiston toimintaan, joten heidän 
kutsumisensa sinne on helpompaa 
kuin Kauniaisiin, jossa heistä suurin 
osa ei ole koskaan ollut. 

Lisätiedot leiristä ja ilmoittau-
tumislinkki löytyvät nuorisotyön 
nettisivuilta nuoret.sro.fi

ELÄVÄ SEURAKUNTA JA 
HENGELLINEN KOTI
Nuorisotyön syksy sisältää mui-
takin uusia tuulia, joita ovat mm. 
nettisivujen uudistuksen loppuun 
saattaminen ja verkkoisoskoulutuk-
sen muuttuminen kolmivuotiseksi. 
Isoskoulutuksen teemoihin kuuluu 
monipuolista opetusta isosen teh-
täviin liittyen, mutta myös oman 
uskon pohdintaa ja rohkaisua oman 
paikan löytämiseen seurakunnassa. 

Kuluneen kesän aikana on 
jälleen ollut ilo huomata, miten 
motivoituneita nuoria lähtee mu-
kaan isostoimintaan. He ovat aivan 
korvaamaton voimavara leireillä ja 
tuovat innostavia ajatuksia seura-
kunnan yhteiseen elämään:

– Elävä seurakunta on semmo-
nen, jossa on vahvana näkyvissä 
hengellisen kodin piirteitä. Sinne 
jokainen mahtuu mukaan ja jokais-
ta arvostetaan. Elävässä seurakun-
nassa usko Jumalaan on tärkeä asia, 
ja uskon ja jumalasuhteen eteen 
nähdään vaivaa. Elävässä seurakun-
nassa annetaan omasta muille ja 
autetaan apua tarvitsevia, ja siellä 
myös luotetaan Jumalan ohjaukseen 
ja Jumala on ykkösenä, kun teh-
dään päätöksiä.

Tällaista hengellistä kotia ja 
elävää seurakuntaa haluamme olla 
yhdessä nuorten kanssa rakentamas-
sa, jotta jokaiselle voisi löytyä oma 
paikka Kristuksen ruumiissa. n

Nuorten HSP tänä vuonna Vuokatinrannassa
Teksti TIINA KARLSSON n Kuva SRO NUORET

Hengellisten syventymspäivien yhteydessä on aina järjestetty myös nuorille omaa ohjelmaa. Tänä vuonna 
järjestetään ensimmäistä kertaa nuorille oma leiri Vuokatinrannassa. 

Lasten ja nuorten maailmasta



Perussanoma
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Päivi Räsänen kertoo, että useam-
pikin kustantaja oli kysynyt häneltä 
kirjaa hänen kuuluisan twiittinsä 
käynnistämään oikeusprosessiin 
liittyen. Twiitissä Räsänen kritisoi 
Roomalaiskirjeen valossa sitä, että 
kirkko osallistui Helsinki Pride 
-tapahtumaan. Twiitti käynnisti 
some-mylläkän, joka eteni käräjäoi-
keuteen. Käräjäoikeudessa syytteet 
kumottiin, mutta syyttäjän saaman 
valitusluvan myötä Raamattua lue-
taan seuraavaksi hovioikeudessa.

– Minulla oli ollut pitkään mie-
lessä, että haluaisin kirjoittaa näistä 
vaiheista myös itse. Totesin kuiten-
kin, ettei aika riitä siihen, Räsänen 
kommentoi. 

– Sitten tuli idea, että Danielle 
Miettinen kirjoittaisi puolesta-
ni. Hän on hyvä ystävä ja taitava 
toimittaja. 

Oikeustapaus Raamatun lai-
naamisen vuoksi on ainutlaatuinen 
Suomen historiassa.

– Sanan- ja uskonnonvapauden 
kannalta se on niin historiallinen, 
että se on hyvä dokumentoida. 

Kirjassa Räsänen esittää pää-
huolensa: onko Suomessa edelleen 
lupa luottaa Raamattuun Jumalan 
sanana? 

– Tämä on tärkeää, koska Ju-
malan sana on meille myös ikuisen 
elämän kannalta välttämätön. 

”SE TARKOITTAISI VAINOJEN 
ALKAMISTA”
Se, että Päivi Räsänen joutui 
oikeuteen Raamatun lainaamises-
ta, on hätkähdyttänyt kristittyjä 
Suomessa. 

– Sananvapaus ei enää ole itses-
täänselvyys, vaan sen eteen täytyy 
tehdä töitä. Näissä syytteissä men-
nään syvälle kristilliseen oppiin. 
Siksi niissä on kysymys uskonnon-
vapaudesta. 

– Jos minut todettaisiin syyl-
liseksi, se tarkoittaisi käytännössä 
kristittyjen vainon alkamista. 

Räsänen jatkaa, että oikeudessa 
syyttäjä oli pitänyt ”itsessään sol-
vaavana” sitä kristillistä näkemys-
tä, että syntiä pitää vihata mutta 
syntistä rakastaa. 

– Oikeudessa mentiin siis ristin 
sanoman ytimeen. 

Räsäsen prosessi on jatkunut jo 
kolme vuotta, ja se tulee jatkumaan 
vielä pitkään. Kansanedustaja ei kui-
tenkaan tunnusta olevansa väsynyt. 

– Jaksan kyllä. Olen ottanut 
koko prosessin Jumalan kädestä. 
Luotan siihen, että tälläkin mut-
kalla on tarkoituksensa. Alusta asti 
minulla on ollut vahva kokemus, 
että tämä on kutsumukseni, Räsä-
nen kuvailee. 

– Mutta on prosessi kuitenkin 
ollut raskas. Se on vienyt paljon ai-
kaani, kun olen samalla koettanut 
hoitaa tunnollisesti työni eduskun-
nassa. Raskaimpia ovat olleet vir-
heelliset syytökset, joita syyttäjä on 
suuhuni laittanut. Esimerkiksi hän 
väitti minun sanoneen, etteivät ho-
moseksuaalit ole Jumalan luomia. 
Maineen menettäminen valheelli-
sin perustein on harmittanut. 

Toisaalta Räsänen kokee olevan-
sa ”melkein etuoikeutettu”, koska 
hän on saanut niin runsaasti tukea. 

– Monet ovat rukoilleet, ja ru-

kouksiin on vastattu. Olen saanut 
elää Jumalan lupauksia todeksi 
tavalla, jota en aiemmin ollut ko-
kenut. Kuuluisteluissa ja oikeuden-
käynneissä olen tuntenut valtavaa 
iloa ja kiitollisuutta. 

”OTAN TÄMÄN HAASTEENA”
Räsänen kertoo olleensa helpottu-
nut käräjäoikeuden vapauttavasta 
päätöksestä, mutta toisaalta on 
hyvä, että asia etenee korkeampiin 
oikeusasteisiin. 

– Käräjäoikeus ei luo asiasta 
ennakkotapausta. Se ainoastaan 
vapautti minut ja Juhana Pohjo-
lan syytteistä. Nyt hovioikeus ja 
toivottavasti myös korkein oikeus 
tarjoavat mahdollisuuden saada 
sellaisen voiton, joka olisi ennakko-
tapaus muidenkin ihmisten sanan- 
ja uskonnonvapaudelle. 

– Otan tämän haasteena. Sa-
malla täytyy olla nöyrä. Hovioikeus 
voi kumota käräjäoikeuden päätök-
sen, Räsänen huomauttaa. 

Hän kertoo rukoilevansa, että 
oikeusjuttu avaisi edelleen mah-
dollisuuksia tuoda evankeliumin 
sanomaa esiin. Tästä saatiin esi-
makua käräjäoikeuden istunnossa, 
kun Räsänen julisti oikeustalon 
aulassa evankeliumin ydinsanomaa, 
ja suuret mediat raportoivat sen 
uskollisesti. 

– Jotkut ovat minullekin kerto-
neet rohkaistuneensa tämän myötä 
lukemaan Raamattua, juuri sitä 
Roomalaiskirjettä. Jotkut ovat jopa 
löytäneet Jeesuksen elämäänsä.

– Nämä viestit ovat tuottaneet 
minulle iloa. n

Päivi Räsänen: 

”Olen ottanut tämän kaiken Jumalan kädestä” 
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuva DANIELLE MIETTINEN

Syksyn uutuuskirjassa Valtakunnansyytetty Päivi Räsänen kertoo omin sanoin oikeusprosessistaan, jossa 
liikutaan sanan- ja uskonnonvapauden sekä hieman yllättäen myös evankeliumin ytimessä. 
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Työntekijämme

Miksi sinusta tuli muusikko?
Minulla oli vahva sisäinen kutsu. 
Musiikki tuntui omimmalta. On-
neksi avautui kouluja ja tilaisuuk-
sia opetella sitä. Musiikki on osa 
hengellistä kutsumustani. 

Minkälainen muusikko olet?
Monipuolinen. Yritän varsinkin 
nykyään välttää ”päälle liimattua” 
epäaitoa musiikkia kaikissa tilan-
teissa. Yritän löytää sen, mikä on 
luontevinta. Tykkään heittäytyä 
ja välittää kokemuksen kuulijoille 
mutta myös itse nauttia. 

Teillä on kaksi lasta. Mikä van-
hemmuudessa on yllättänyt?
Kokonaisvaltaisuus. Se ei ole vain 
yksi osa-alue elämässä. Luontevuus-
kin on yllättänyt, että pystyinkin 
tähän. Ja se miten ihania lapset ovat. 

Mitä oma perhe on antanut?
Se on turvasatama ja ankkuri, kiin-
nekohta elämässä, joka antaa tukea 
ja rakkautta. Se on myös kasvatta-
nut kärsivällisyyttä. 

Miten kuvailisit hengellistä 
tietäsi?
Mutkien kautta lapsuudenkodin 
näkemyksiin eli viidesläisyyteen. 
Kohti armollisempaa uskoa.

Mistä tiedät, että Jumala on ole-
massa?
Siitä, että maailmassa on järjestys. 

Millaista on rukouselämäsi?
Väsynyttä. Tällä hetkellä se on 
ruuhkavuosiversio: lyhyttä huokai-
lua päivän mittaan ja lasten kanssa 
iltarukous. 

Miten kuvailisit luonnettasi?
Olen innostuva ja luova. Olen 
kiinnostunut monista asioista. Olen 
myös herkkä.

”Periaatteessa meillä on kissa”
Teksti ja kuva PETRI VÄHÄSARJA

Raamattuopiston musiikkisihteeri Anna Pöyhönen on luonteeltaan 
innostuva ja herkkä. Hänen hengellinen tiensä on kulkenut kohti 
armollisempaa uskoa. 

Mitä harrastuksia sinulla on?
Pakkoliikunta. Olen taas pitkän 
ajan jälkeen lenkkeillyt. Sarjoja 
katson myös. Tykkään brittidekka-
reista. 

Kuka on esikuvasi ja miksi?
Pitkälle päässeet muusikot ovat 
usein mukavia ja nöyriä. Esikuvalli-
suus liittyy sydämen lämpimyyteen. 
Siihen, että on löytänyt sopivan 
paikan maailmassa. 

Mitä luonto merkitsee sinulle?
Virkistäytymistä, hyvää hengit-
tämistä laulajan näkökulmasta. 
Lapset nauttivat luonnosta kovasti. 

Minkä kotieläimen haluaisit?
Meillä on periaatteessa kissa, Frida, 
mutta se on lasten taaperovaihetta 
paossa mummolassa. 

Mikä on suomen kielen kaunein 
sana?
Äiti. 

Lottovoiton osuessa kohdalle, 
mitkä olisivat ensimmäiset liik-
keesi?
Varmistaisin asian viisi kertaa. 
Sitten lähtisin asuntokaupoille ja 
varaisin matkan jonnekin missä on 
kiva olla perheen kanssa. 

Mikä on ollut elämäsi suurin 
yllätys?
Minusta oikeastaan aika yllättävää, 
että olen täällä töissä. Olin haa-
veillut siitä vuosia. Tämä on ollut 
johdatusta. 

Mitä odotat tulevalta syksyltä?
Että korona ei enää haittaisi ja kaik-
ki suunnitelmat töissä toteutuisivat. 

Palstalla esitellään Raamattu opiston 
ja Perussanoman työntekijöitä. n



Raamattuopetus

”Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päi-
vää ettekä hetkeä” (Matt. 25:13). 

Mitä varten tulisi valvoa, olla 
valmiina? Ymmärrän Jeesuksen 
kehotuksesta, että emme tiedä, 
milloin itse kukin meistä joutuu 
kohtaamaan Jumalamme. Emme 
voi tietää, milloin maanpäällinen 
elämämme tulee päätökseen. Vaikka 
olisimmekin onnistuneet kerää-
mään varmuusvarastoja ja tekemään 
onnistuneita sijoituksia ja päätöksiä 
elämässämme, joudumme tulevai-
suudessa kohtaamaan Jumalamme. 
Ei kai meille silloin käy niin kuin 
rikkaalle miehelle, joka rakensi 
satoaan varten entistä suuremmat 
aitat sanoen: ”Sitten sanon itselleni: 
kelpaa sinun elää! Sinulla on kaikkea 
hyvää varastossa moneksi vuodeksi. 
Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä!” 
Mitä Jumala vastasikaan hänelle: 
”Sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi 
vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki 
minkä olet itsellesi varannut, kenelle se 
joutuu?” (Luuk. 12: 18-20).

Meidän tulisi siis olla valmiit 
kuolemaan tästä maallisesta elämästä 
ja ruumistamme. Oleellinen ja vaka-
va kysymys on, mitä meille tapahtuu 
sen jälkeen. Jeesukseen turvautuvilla, 
syntinsä Hänen kannettavakseen an-

tavilla, on edessä iankaikkinen elä-
mä Hänen kanssaan. Tähän meitä 
kutsutaan jo tässä ajassa. Meidän tu-
lee olla valmiit kohtaamaan Jumala, 
Pyhä ja pelottava. Niin kuin Augs-
burgin tunnustuksen puolustuksessa 
todetaan, ”Kristillinen täydellisyys 
perustuu ja rakentuu sille, että meillä 
on sydämessä vakava jumalanpelko” 
(s. 197). Syynä Jumalan pelkoon on 
oma sairautemme, syntisyytemme, 
olemmehan osa tätä syntistä maa-
ilmaa. Olemme mieltyneet syntiin, 
olimmepa kristittyjä tai emme. 
Raamattu osoittaa, että olemme 
kapinoivia, tottelemattomia, ylpeitä, 
sydämettömiä, rakkaudettomia 
Jumalaa ja ihmisiä kohtaan, pahan-
suopaisia ja itsekkäitä.

Mitä Jumala tähän vastaa? 
Vaatiiko hän meiltä jotakin, kun 
hetkemme koittaa? Pyhä Jumala 
vaatii kyllä täydellisyyttä. Tulisiko 
meidän valmistautua kohtaamaan 
Jumala ja Hänen vaatimuksensa 
niin, että puristaisimme itsestäm-
me irti uskoa, lainkuuliaisuutta, 
suorittamista, ponnistelua, itsensä 
kurittamista tai valvomista? Ei on-
neksi. Pelastumisemme ja Jumalalle 
kelpaavuutemme tapahtuu Jumalan 
teoilla ja Hänen ehdoillaan. Juma-

Kristuksella on valta antaa synnit anteeksi
Teksti JUSSI KIVELÄ n Kuva ISTOCKPHOTO

Pelastumisemme tapahtuu kokonaan Jumalan teoilla ja hänen ehdoillaan, kirjoittaa Jussi Kivelä. 

lan teko ja ehto on Jeesus Kristus. 
Hänessä Jumala tarjoaa meille 
valmiin pelastuksen ja täydellisyy-
den. Jumala heitti Kristuksen päälle 
kaiken saastaisuutemme, pahuutem-
me ja epätäydellisyytemme – toisin 
sanoen syntisyytemme. Ne on kaikki 
kannettu Golgatan ristillä. Vaikka 
synti asuu meissä koko maanpääl-
lisen elämämme ajan, saamme 
olla Kristuksen suojissa, niin kuin 
poikaset kanaemon siipien suojissa 
(Matt. 23:37). 

Siksi hyvä ystävä, ole turvallisella 
mielellä. Saat elää syntien anteeksi-
saamisessa, sillä Kristuksella on valta 
antaa synnit anteeksi. Me olemme 
kaikki sairaita, mutta juuri meidän 
sairaiden tähden Jeesus tuli maail-
maan. Jeesus paransi halvaantuneen, 
sanomalla hänelle: ”Ole rohkealla 
mielellä, poikani, sinun syntisi an-
netaan sinulle anteeksi” (Matt. 9:2). 
Samoin Hän sanoo meille sieluil-
tamme ja sisimpiämme myöten 
halvaantuneille, perisyntisille ihmi-
sille. Jos epäilet tätä, voit kiinnittää 
katseesi ristillä riippuvaan Vapahta-
jaamme. Siinä näet sinulle ja minulle 
tarkoitetun anteeksiantamuksen 
lahjan ja täydellisen rakkauden, joka 
ei maksa meille mitään. n
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Hartaus

Hartaus on Raamattuopiston työntekijöiden 
ja vastuunkantajien kirjoittamasta 
viikkohartauskirjasta Ihmeellinen elämä

Oikeus luottamukseen
Sinä toukokuisena aamuna puhelin soi varhain. Sairaan-
hoitaja soitti ja kertoi äitini menehtyneen aamuyöstä. 
Uutinen ei oikeastaan ollut yllätys, mutta oli kuitenkin. 
Äiti oli sairastanut syöpää kymmenen vuoden ajan, 
välillä toipuen ja sitten taas uupuen taudin kiristäessä 
otettaan. Olin toki ajatellut äidin kuolemaa ja kaikkea, 
mihin se omassa elämässäni tulisi vaikuttamaan. Olin 
vakuuttunut siitä, että kaikesta muusta selviäisin, mutta 
en hautajaisista. 

Hautajaiset järjestettiin, yhdessä läheisten kanssa. 
Samaan aikaan valmistauduin omiin häihini, kodin ra-
kentamiseen ja töiden aloittamiseen uudessa työpaikassa. 
Jossain vaiheessa vain havaitsin, että kaikesta sittenkin 
selvittiin. Muistan, miten voimakkaana mieleeni nousi 
Filippiläiskirjeen kohta: Älkää olko mistään huolissanne, 
vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen 
ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka 
ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne 
ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. 
(Fil. 4:6-7) On ihmeellistä, miten Jumalan todellakin 
yli ymmärryksen menevä rauha hoivaa mieltä ja suojelee 
sellaiselta, joka olisi juuri sillä hetkellä liikaa.

Sanotaan, että surematon suru vaatii aina osansa, ennem-
min tai myöhemmin. Näin kävi omallakin kohdallani. 
Kun jouduin muutaman vuoden päästä synnyttämään 
pienen, ennen syntymäänsä menehtyneen lapsemme, 
suru oli pohjatonta, joskin lopulta kaunista ja siunattua. 
Luulen, että surin vauvan menetyksen lisäksi kaikkea 
sitä, mihin sietokykyni ei olisi äidin poismenon aikaan 
riittänyt. 

Muistan jonkun tuttavan kysyneen noina aikoina, että 
enkö ole katkera. Jostain syystä muistan myös, mitä vas-
tasin. Sanoin vakaasti luottavani siihen, että Luoja ei tee 
virheitä. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaak-
si, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelman-
sa mukaisesti kutsunut omikseen. (Room. 8:28)

Kun elämässä sittemmin on tullut vastaan niitä tiukkoja 
paikkoja, joita kaikille tulee, olen usein palannut tuohon 
Roomalaiskirjeen kohtaan. Tiedämme, että Jumala kyllä 
kestää kiukuttelumme ja on valmis ottamaan vastaan ah-
distuksemme. Mutta kuinka paljon säästämmekään omia 
voimiamme, jos emme tuhlaa niitä jatkuviin miksi-kysy-
myksiin? Eikö Jumalan lapsen oikeuksiin kuulu luottaa 
siihen, että Isä tietää, mitä tekee?

Elina Lamminmäki 
Suomen Raamattuopiston Säätiön  
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

Mistä saan 
lohdutusta ja turvaa, 
kun taloudellinen 
tilanteeni on vaikea?
Raamatussa kehotetaan: ”Varas 
älköön enää varastako, vaan tehköön 
työtä ja ansaitkoon rehellisesti toi
meentulonsa, niin että voi myös antaa 
tarpeessa olevalle.” (Ef. 4:28) Ihmisiä 
innostetaan siis rehtiin aktiivisuu-
teen ja porukassa pärjäämiseen. 
Toisaalta rohkaistaan myös ennalta 
varautumiseen: ”Lähetä leipäsi veden 
yli, ajan mittaan voit saada sen takai
sin. Talleta omaisuutesi seitsemälle, 
kahdeksallekin taholle – ethän tiedä, 
mitä onnettomuuksia maassa vielä 
sattuu.” (Saarn. 11:1-2). 

Ennen kaikkea meitä muistute-
taan kuitenkin siitä, että kaikki on 
lahjaa Jumalalta. Saamme opetella 
seisomaan lupausten varassa. Jeesus 
sanoo: ”Älkää siis huolehtiko huo
mispäivästä, se pitää kyllä itsestään 
huolen. Kullekin päivälle riittävät sen 
omat murheet.” (Mt. 6:34).

Eilisen erheisiin meillä on anteek-
siantamus. Huomista meillä puo-
lestaan ei vielä ole – eikä sitä meille 
ehkä koskaan edes tule, ainakaan 
sellaisena, kuin itse kuvittelem-
me. Siksi saamme rukoilla: ”Anna 
meille tänä päivänä jokapäiväinen 
leipämme.” (Mt. 6:11). Ja: ”Älä anna 
köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna 
ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Jos 
saan kovin paljon, saatan kieltää 
Jumalan ja kysyä mielessäni: »Mikä on 
Herra?» (Snl. 30:8b-9a). Se olisi suurin 
onnettomuus.

Petri Kortelahti

Voit lähettää meille sielunhoidollisia  
kysymyksiä osoitteeseen:  

petri.vahasarja@perussanoma.fi

Sielunhoito
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Jumalanpalvelusyhteisö

Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuva JOONAS WIKSTRÖM

Iltapäivämessu – mahdollisuus 
käyttää omia lahjoja seurakunnassa

Iltapäivämessu on matalan kynnyksen vaihtoehto niille, jotka haluaisivat tulla mukaan seurakuntaan. Messun 
oheen on muodostumassa yhteisö, jossa jokaisen lahjoja tarvitaan.

Suomen Raamattuopistolla Kau-
niaisissa pidettiin syyskuussa 2021 
ensimmäinen Iltapäivämessu. Eräs 
syy uudelle avaukselle oli se, että 
sunnuntaiaamupäivän perinteinen 
jumalanpalvelus oli tupaten täynnä. 
Toisaalta iltapäivän todettiin olevan 
monille myös otollisempi ajankoh-
ta.

Kanttori ja teologi Jenni-Kris-
tiina Liiri kuvailee uutta messua 
rennoksi ja rakenteeltaan kevyeksi.

– Iltapäivämessu on ihan kaikil-
le, Liiri kertoo.

Kauniaisten jumalanpalvelus-
yhteisön teologina Liiri koordinoi 
messun järjestelyjä.

– Messussa palvelee joka kerta 
parikymmentä vapaaehtoista 
musiikissa, tekniikassa, pyhäkou-
lun opettajina, tervetulotiimis-
sä, esirukoilijoina, kahvittajina, 
tekstinlukijoina ja ehtoollisavusta-
jina. Kaiken taustalla vaikuttaa 16 
hengen idearyhmä, johon kuuluu 
vapaaehtoistiimien vetäjien lisäksi 
Raamattuopiston työntekijöitä.

– Iltapäivämessun on tarkoitus 
olla jumalanpalvelus, jossa kai-
kenikäisillä on hyvä olla, yhtenä 
suurena perheenä.

VAPAAEHTOISET TEKEVÄT 
MESSUN
Pirjo ja Juhani Rantala ovat olleet 
iltapäivämessun ideoinnissa muka-
na alusta asti. Tällä hetkellä Juhani 
vastaa esimerkiksi ehtoollisavus-
tajien hankkimisesta. Aviopari on 
myös mukana suunnitteluryhmäs-
sä, jossa mietitään jumalanpalvelus-
yhteisön yhteistä tekemistä, kuten 
mahdollisia retkiä.

Juhani Rantalan mukaan 
Iltapäivämessu on siinä mielessä 
aktiivinen yhteisö, että tekemistä 
riittää kaikille halukkaille.

– Musiikissa, pyhäkoulussa, 
rukouspalvelussa ja kahvituksessa 
tarvitaan vapaaehtoisia.

– Ylipäänsä tämä messu sopii 
esimerkiksi kaikille, jotka tykkäävät 
laulaa Viisikielisen lauluja. Tunnel-
ma on rento.

Rantalat kertovat, että tulijat 
toivotetaan tervetulleiksi jo ovella, 
ja messu on muutenkin matalan 
kynnyksen tapahtuma.

– Ennen messua on mahdolli-
suus tulla laulamaan kirkkosaliin 
tai hengata aulassa, ja messun 
jälkeen kahvituksen aikana on hyvä 
tilaisuus jutella ja tutustua muihin 
ihmisiin.

Rantalat pitävät tärkeänä osallis-
tua seurakunnan kokoontumisiin 
paikan päällä nyt, kun koronarajoi-
tukset ovat poistuneet.

– Saarnan opetuksen voi saada 
striiminkin kautta, mutta yhdessä 
laulaminen, seurakuntayhteys ja 
ehtoollisyhteys toteutuvat vain 
livenä. Seurakunta on Kristuksen 
ruumis. Jäsenet on tarkoitettu 
toimimaan yhdessä ja tukemaan 
toinen toistaan.

Iltapäivämessu järjestetään 
kerran kuussa. Tiedot tulevista 
iltapäivämessuista löydät osoitteesta 
sro.fi n
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Maakunnissa tapahtuu

EteläKarjala
Lappeenranta, Lappeen seurakuntasali
13.-15.11. Seurakuntatapahtuma. Petri 
Kortelahti, Pietari Savolainen, Martti Asi-
kainen, Juha Hasanen.

Lappeenranta, Lappeenrannan kirkko
1.9., 29.9., 27.10. klo 13.30 SRO:n päiväti-
laisuus alasalissa. Heikki Mikkonen (1.9.), 
Juha Hasanen (1.9.), Jukka Olsson (29.9.), 
Pekka Rikkonen (29.9.), Kari Pettinen 
(29.9.), Taina Korhonen (27.10.), Martti 
Asikainen (27.10.).

Lappeenranta, Taina ja Jari Korhosen koti
16.8. klo 18 Pihaseurat Taina ja Jari Kor-
hosella. Taina Korhonen, Jari Korhonen, 
Martti Asikainen.

Luumäki, Taavetin seurakuntakeskus
26.9., 31.10. ja 28.11.  klo 18 Raamattulu-
ento ja iltatilaisus. Juha Hasanen, Jukka 
Olsson, Hannu ja Marketta Tuomala (26.9.), 
Reino Letonsaari (31.10.).

Taipalsaari, Lähdekallio
11.8. ja 25.8. klo 18 Raamattuopetus ja 
seurat Lähdekalliolla. Jari Nordman (11.8.,) 
Juha Hasanen (25.8.).

EteläPohjanmaa
Alajärvi, kirkko
4.9. klo 18 Konsertti. Pietari Savolainen, 
Lasse Pesu.

Alajärvi, seurakuntatalo
27.9., 25.10. ja 22.11. klo 18 Uskon ja elä-
män illat. Lasse Pesu, Esko Piiroinen (27.9.), 
Marja-Terttu Akonniemi (25.10.), Risto 
Männikkö (22.11.).

Alavus, kirkko
6.9. klo 19 Pappi vai lääkäri? -ilta. Matti 
Rekiaro, Jussi Peräaho, Lasse Pesu
11.10. ja 15.11. klo 19 Uskon ja elämän 
illat. Lasse Pesu, Esko Piiroinen.

Kauhava, seurakuntakoti
1. ja 29.11. klo 18 Ajan ilmiöistä -luentosar-
ja. Lasse Pesu.

Kauhava, Kirpputori-kahvila Toiska
12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 
5.12. klo 18 Toiskan raamattu- ja rukouspii-
ri. Eila Tobiasson, Juhani Ventä, Seija Ventä.

Kuortane, Haapaniemen hiippakunta-
kartano
9.10. klo 9.30 Ruska-ajan virkistyspäivä. Lauri 
Vartiainen, Anna Pöyhönen, Lasse Pesu.

Seinäjoki, seurakuntakeskus
14.9., 5.10. ja 9.11. klo 18 Uskon ja elämän 
illat. Lasse Pesu, Riitta Vähäsoini, Markku 
Tiistola (14.9.).

Seinäjoki, Sinikka ja Esa Lammin koti
18.8. klo 17 Untamalan kotiseurat (osa 
Hengellisten syventymispäivien ohjel-
maa). Esa Lammi, Sinikka Lammi, Kai 
Lappalainen, Laura Lammi, Petäjä Hanna, 
Lasse Pesu, Terho Kanervikkoaho.

Seinäjoki, Untamalan yhteistalo
9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11. ja 18.11. klo 
18.30 Untamalan raamattu- ja rukouspiiri. 
Sinikka Lammi.

Seinäjoki, Ylistaron srk-talo ja kirkko
4.9. klo 14 Raamattuopiston kirkkopyhä. 
Jarmo Happonen, Petäjä Hanna, Petri 
Kortelahti, Anita Keski-Hirvi.

Soini, seurakuntatalo
13.9., 11.10. ja 8.11. klo 18.30 Uskon ja 
elämän illat. Veijo Jousmäki, Lasse Pesu 
(13.9. ja 8.11.), Jorma Rasinmäki(13.9.), Aki 
Alatalo (13.9.), Aki Paavola (11.10.), Mar-
ja-Terttu Akonniemi (11.10.) Marja-Leena 
Rinne (8.11.).

Vimpeli, kirkko
25.9. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä. 
Lasse Pesu, Arto Turpela.

Ähtäri, seurakuntakeskus
14.9. ja 16.11. klo 18 Uskon ja elämän illat. 
Lasse Pesu, Esko Piiroinen, Kalle Pelto-
kangas (14.9.), Sofia Harju (14.9.), Helena 
Kottari (14.9.), Aki Alatalo (16.11.), Riitta 
Vähäsoini (16.11.), Marja-Terttu Akonniemi 
(16.11.).

EteläSavo
Heinävesi, Kirkonkylän seurakuntakoti  
16.–18.10. Seurakuntatapahtuma. Jari 
Uimonen, Reijo Toivanen ja Juha Hasanen

Juva, seurakuntatalo
27.9., 25.10. ja 22.11. klo 13.30 Suomen 
Raamattuopiston päivätilaisuus. Kyösti 
Korppi, Juha Hasanen.

Kangasniemi, kirkko
28.9., 19.10., 23.11. ja 14.12. klo 13 
Suomen Raamattuopiston päivätilaisuus. 
Juha Hasanen, Leo Louhivaara (28.9.), 
Pentti Pynnönen (19.10), Reino Letonsaari 
(23.11.). Matti ja Sirkku Tolvanen (14.12.).

Mikkeli, Marttisten kesämökki
17.8. ja 31.8. klo 16 Sauna- ja iltahartau-
silta. Reino Letonsaari (17.8.), Marja-Liisa 
Seppänen (31.8.).

Mikkeli, seurakuntakeskus, Yläsali
4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. klo 14 Suomen 
Raamattuopiston päivätilaisuus. Juha 
Hasanen, Kalle Sorsa (4.9.), Esko Siljanen 
(2.10.), Reino Letonsaari (6.11.), Hannu ja 
Marketta Tuomala (4.12.).

Mikkeli, Ristiinan seurakuntakeskus
5.9., 10.10. ja 21.11. klo 14 Raamattuluen-
to. Juha Hasanen.

Rantasalmi, Seija Pelkosen kesäkoti
27.8. klo 13 Seurat Seija Pelkosen kesäko-
dilla. Jaakko Parkkinen, Juha Hasanen.

Savonlinna, Säämingin seurakuntatalo
12.9., 3.10. ja 7.11. klo 13 SRO:n päiväti-
laisuus. Juha Hasanen, Reino Letonsaari 
(12.9.), Erkki Kosonen (3.10.), Jorma Marjo-
korpi (7.11.)
16.10. ja 20.11. klo 15 Yhteisen leivän jaam-
me -messut. Juha Hasanen, Arto Liukko.
5.12. klo 18 Joulujuhla. Heikki Mikkonen ja 
Juha Hasanen

Kainuu
Kuhmo, seurakuntakeskus
15.8. klo 18 Toivon ja rohkaisun lauluja. 
Jouko Malinen, Tellervo Paavilainen.

KeskiPohjanmaa
Kaustinen, kirkko ja seurakuntakeskus
3.9. klo 17 Seurakuntatapahtuma. Pietari 
Savolainen, Lasse Pesu.

Veteli, seurakuntatalo ja kirkko
20.11. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä. 
Lasse Pesu, Vesa Parpala, Minna Kalliokoski.

KeskiSuomi
Jyväskylä, Babtistiseurakunta
21.9., 19.10. ja 23.11. klo 18 Raamattuillat. 
Anneli Montonen.

Jyväskylä, Neulaskoti
22.9., 13.10. ja 17.11. klo 18.30 Toivon tors-
tait. Esko Helenius (22.9.), Heli Nieminen 
(22.9.), Petri Kortelahti (13.10.), Triangeli 
(13.10.), Saija Väätäinen (17.11.), Jennimari 
ja Ville Niemi (17.11.).

Jyväskylä, Palokan kirkko
7.9., 5.10. ja 2.11. klo 18.30 Elämän 
puolella illat. Seppo Hautalahti (7.9.), Eero 
Junkaala (7.9.), Lea Kujanpää (5.10.), Tiina 
Aaltonen (5.10.), Hannu Ala (5.10.), Mauri 
Tervonen (2.11.), MMV ja Matti Mertanen 
(2.11.), Teija Laine (2.11.).

Keuruu, seurakuntakeskus
26.9. ja 21.11. klo 18 Raamattuillat. Esa 
Ryynänen, Leo Louhivaara (26.9.), Aino 
Viitanen (21.11.).

Kymenlaakso
Kotka, Langinkosken kirkko
1.10. klo 13 Tilaa toivolle - raamattuiltapäi-
vä. Jari Nordman, Tero Hietanen, Maija-Lii-
sa Tervonen.

Kouvola, Käpylän kirkko
4.9., 6.11. ja 4.12. klo 17 Sanan ja sakra-
mentin illat. Jari Nordman (4.9. ja 4.12.), 
Pekka Haaja (4.9.), Erkki Piirainen (4.9.),  



Tuija Nuutinen (4.9.), Kaija-Liisa Lindberg 
(6.11.), Vuokko Kuokkanen (6.11.).

Kouvola, seurakuntakeskus
13.9. klo 18 Isä meidän -rukousilta. Jari 
Nordman, Kristiina Nordman, Pekka Haaja.

Valkeala, kirkko ja seurakuntakeskus
16.10. klo 10 Seurakuntapäivä Valkealassa. 
Jari Nordman, Terhi Smeds, Saija Sarkasuo.

Lappi
Kemijärvi, seurakuntatalo ja kirkko
30.10.-2.11. Seurakuntatapahtuma. Mika 
Pouke, Ilkka Rytilahti.

Pirkanmaa
Tampere, Finlaysonin kirkko
18.9., 16.10., 13.11. ja 18.12. klo 18 Sana 
Soi-illatMaila Böhm, Veli-Pekka Ottman, 
Sointu Lanki, Anna Pöyhönen Heikki 
Hattunen (18.9.), Lauri Vartiainen (18.9.) 
Markku Ojanen (13.11.), Hanna Nieminen 
(13.11.), Pietari Korhonen (18.12.), Aino 
Viitanen (18.12.).

PohjoisKarjala
Outokumpu, kirkko
25.9. ja 30.10. klo 10 SRO:n kirkkopyhä.  
Pirkko Laakkonen (30.10.).

Polvijärvi, kirkko
18.9. klo 10 Messu ja päivätilaisuus. Jouko 
Malinen.

PohjoisPohjanmaa
Pudasjärvi 
1.–4.9. Syysretki Syötteelle.

Oulu, Kellonkartano
12.–14.8. Elojuhlat. Lauri Vartiainen, Petri 
Kortelahti.

Oulu, Pyhän Andreaan kirkko
9.9. klo 18 Majakkailta. Petri Kortelahti.

Oulu, Tullisali
14.–15.10. ”Se löytyi” -missiotapahtuma.

PohjoisSavo
Iisalmi, seurakuntatalo
28.9. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta. Jouko 
Kauhanen, Heikki Juntunen.

Juankoski, Muuruveden kirkko
2.10. klo 13 SRO:n kirkkopyhä. Eino Keihä-
nen, Jouko Kauhanen.

Juankoski, Tehtaan kirkon kokoushuone
21.9., 19.10., 16.11. ja 14.12. klo 18 Hyvän 
sanoman ilta. Eino Keihänen, Heikki ja  
Marja-Leena Halinen, Jouko Kauhanen.
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Juankoski, Ylösnousemuksen kirkko
2.10. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Eino Keihä-
nen, Jouko Kauhanen.

Kuopio, Alavan kirkon alasali
5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. 
ja 12.12. klo 16.30 Raamattupiiri.
18.9., 16.10. ja 20.11. klo 17 Hyvän sanoman 
ilta. Pekka Heiskanen (18.9.), Maria Timonen 
(18.9.), Reijo Toivonen (16.10.), Rauno Perälä 
(20.11.), Matti Turunen (20.11.).

Leppävirta, kirkko
16.10. klo 10 Messu. Jouko Kauhanen.

Leppävirta, Vanha pappila
7.9., 12.10., 9.11. ja 7.12. klo 18 Ilosanomail-
ta. Ulla Savolainen, Leena Haikonen.

PäijätHäme
Asikkala, Uusi seurakuntakoti
7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12. klo 18 Käskyjen 
siunaus -luentosarja. Jari Laulainen, Jari 
Nordman, Petri Kortelahti (2.11.).

Asikkala, kirkko
28.8. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Petri Kortelahti.

Heinola, Lampisali, Heinolan kirkko
9.–10.10. Seurakuntatapahtuma Heino-
lassa. Jari Nordman, Timo Lavoila, Tuulikki 
Ihalainen, Ilpo Ylikoski.

Lahti, Ristinkirkon auditorio
21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11. klo 
12.30 Ristinkirkon Raamattuhetket. Jari 
Nordman, Vuokko Kuokkanen, Miika Hä-
mäläinen, Jukka Immeli, Veikko Väisänen, 
Riitta Nederström.

Orimattila, kirkko
23.10. klo 17 Sanan ja sakramentin ilta. 
Jari Nordman, Vuokko Kuokkanen, Satu 
Suonperä.

Satakunta
Kankaanpää, kirkko
23.10. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Jussi Kivelä.

Pori, Teljän kirkko
17.9. klo 18 Raamattutunti. Timo Rantanen
18.9. klo 10 Kirkkopyhä. Timo Rantanen, 
Jarkko Willman.

Uusimaa
Järvenpää, Elävän veden kappeli
18.9., 30.10., 20.11. ja 18.12. klo 17 
Pyhäpäivän seurat. Pentti Marttila (18.9. 
ja 30.10.), Petri Kortelahti (20.11.), Juha 
Vähäsarja (18.12.).

VarsinaisSuomi
Turku
8.9. klo 18 Konsertti. Pietari Savolainen, 
Sakari Orava, Jussi Kivelä.

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

Turku, Paattisten kirkko
18.9. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Jussi Kivelä.

Turku, seurakuntien toimitalo
1.9. klo 18.30 Timon raamis. Timo Rantanen.

Turku, Varissuon kirkko
10.8. ja 8.9. klo 18 Timon raamis. Timo 
Rantanen.

Lehti hengellisestä elämästä.
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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 OPPohjola 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



Ystäväviesti
PL 15, 02701 Kauniainen


