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” Olen surullinen, että tyttäreni jo 
4-vuotiaana tietää, kuka on vihollinen 
ja mitä sota on.

YEVHENIIA



Kristillisen kirjan arvo

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus LAURI VARTIAINEN  n  Kuva TANELI TÖRÖLÄ
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Lauri Vartiainen
toiminnanjohtaja
Suomen Raamattuopiston Säätiö

Kristillinen usko on kirjan uskonto. Elävä Jumala on halunnut lähestyä meitä kirjoitetun sa-
nan kautta, kokoamalla pelastushistorian tapahtumat yhdeksi kirjaksi, Raamatuksi. Moni on 
kuullut armon evankeliumin ääneen julistettuna, mutta toisille Jumalan ihmeellinen armosa-
noma on välitetty kirjan sanojen kautta. Kirkkoisä Augustinus kuuli ahdistuksessaan kirkkaan 
lapsen äänen laulavan ”tolle lege” eli ”ota ja lue”. Hän tarttui vieressään olevaan Paavalin 
kirjeiden kokoelmaan, luki ja löysi elämälleen uuden suunnan Jumalasta. Luther kipuili ja 
kamppaili tornissaan Jumalan kanssa, kunnes Roomalaiskirjeen tekstin kautta hänelle avautui 
armon evankeliumi siunaukseksi sadoille miljoonille. 

Itsekin kuulun siihen laajaan joukkoon, jota Jumala on lähestynyt hengellisen kirjan 
välityksellä. Itsekin tartuin, luin – ja löysin Jeesuksen armon. Siitä lähtien hengelliset 
kirjat ovat olleet minulle rakkaita ja tärkeitä. Niitä onkin kertynyt melkoinen pino.

Harvoin tulee ajatelleeksi, kuinka etuoikeutettuja ja rikkaita olemme tässäkin 
mielessä. Oman painetun Raamatun saa kirpputorilta tai kierrätyskeskuksesta 
kahvikupin hinnalla. Toisin oli ensimmäisten kristittyjen sukupolvien aikana. 
Kirjat olivat suunnattoman arvokkaita ja Raamattu oli pyhä kirjasto, jonka yk-
sittäisiä kirjoja seurakunnatkin saivat koottua vain hitaasti, kirja kirjalta, kirje kir-
jeeltä. Yksityiselle kristitylle oma Raamattu tai henkilökohtainen hartauskirja olivat 
tuolloin saavuttamaton unelma. Meille taas kristillinen kirja on ihan arkipäivää.

Kristinuskon ja kristillisen kirjan kohtalot kietoutuvat erottamattomasti yh-
teen. Kaikkien vanhin säilynyt länsieurooppalainen kirjansidos on Cuthbertin evan-
keliumikirja, se on pieni, kaunis evankeliumit sisältävä taskukirja. Tummanpunaisiin 
vuohennahkakansiin sidottu, kannet koristettu kauniisti kelttiläistyyppisillä ornamen-
teilla. Se laitettiin Cuthbertin pyhimysarkkuun pian hänen kuolemansa jälkeen joskus 
vuoden 700 paikkeilla. Kirja on edelleen kaunis, luettavissa, eikä kukaan voisi uskoa, 
kuinka monta vuosisataa sen valmistamisesta on kulunut. Kun evankeliumikirja muinoin 
laitettiin Cuthbertin arkkuun, se oli aikansa huipputeknologiaa. 

Tänään on maailma nopeassa muutoksessa. Suomalaiset kristilliset kivijalkakirjakau-
pat kuihtuvat pois. Vain kourallinen on jäljellä. Kristillisen kirjan kustantaminen on yhä 
vaikeampaa, painokset pienempiä, lukijakunta harvenevaa. Ja kuitenkin: Jumala tekee yhä 
ihmeitään myös painetun sanan kautta. Moni löytää yhä hämmästyksekseen edestään kristil-
lisen kirjan, ottaa, lukee ja tulee elävän Jumalan puhuttelemaksi.  

Vetoankin teihin: Ostakaa, lukekaa, lahjoittakaa ja pitäkää esillä kristillistä kirjaa. Sen 
arvo on siinä, että Jumala itse tekee työtään kristillisen kirjan kautta. Sanaa jakaessanne 
olette itsensä Jumalan työtovereita.
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” Asenteeni on se, että 
jos Suomessa pitäisi 
olla yksi kristillinen 
kustantaja pystyssä, se olisi 
nimenomaan Perussanoma. 
Me teemme oikeasti 
raamatullista tekstiä.

JOUNI LALLUKKA
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Miten käy kristillisen kirjan? 
Teksti ja kuvat PETRI VÄHÄSARJA

Kristilliset kirjakaupat painivat jättiläismäisten haasteiden kanssa. Perussanoma haluaa silti jatkaa, koska 
kirja on lyömätön julistuksen väline. Jatkamiseen tarvitaan apua. Toimitusjohtaja Jouni Lallukka kutsuu 
lukijat talkoisiin Perussanoman puolesta. 

Jouni Lallukka on kristillisen 
kirjallisuuden näköalapaikalla. 
Perussanoman toimitusjohtajuuden 
lisäksi hän vaikuttaa esimerkiksi 
Vuoden kristillinen kirja -kilpailun 
esiraadin puheenjohtajana sekä 
Kristilliset kustantajat ry:n hallituk-
sen varapuheenjohtajana. Osittain 
syynä verkostoitumiselle on oma 
lukuinto, osittain bisnes. 

– On tärkeää olla monessa mu-
kana, jotta voin tehdä yhteistyötä 
ja onkia tietoa, missä mennään ja 
mikä myy, Lallukka kertoo.  

Hän on itsekin kirjoittanut 
kirjoja. Viimeisin Perussanoman 
julkaisema teos on nimeltään Ah-
distus. Lallukka kuvailee olevansa 
kirjojen suurkuluttajana poikkeus, 
koska varsinkin kristillisiä kirjoja 
luetaan yhä vähemmän. Siihen on 
Lallukan mukaan monta syytä.

– Sekularisaatio eli maallistumi-
nen, lukijoiden ikääntyminen, kris-
tillisten kirjojen myynnin sidonnai-
suus tapahtumiin ja se, että nuoret 
eivät enää lue entiseen tapaan.

Viimeisestä on tarjolla tilastoa. 
Tilastokeskuksen mukaan lukemi-
sen suosio on laskenut viime vuosi-
na nuorten keskuudessa. Nuorten 
aktiivilukijoiden määrä on vähen-
tynyt 15 vuodessa reilusta 22:sta 
kuuteen prosenttiin. Tuoreimmassa 
PISA-arvioinnissa Suomi kuului 

kolmen maan joukkoon, jossa kiin-
nostus lukemiseen oli vähentynyt 
eniten. Peräti 63 prosenttia po-
jista sanoo lukevansa ”vain jos on 
pakko”. Lukukeskuksen mukaan 
nuorten lukemattomuuteen vaikut-
taa esimerkiksi se, että teknologia 
kilpailee lukemisen kanssa nuorten 
ajankäytöstä. 

Nuorten lukeminen on ratkaise-
va asia kristillisten kirjakauppojen 
tulevaisuuden kannalta. 

MYYMÄLÄT VÄHENEVÄT
Lallukka myöntää, että kristillisten 
kirjakauppojen tilanne näyttää tällä 
hetkellä ”aika pahalta”. 

– Niiden määrä on laskussa ja 
asiakkaita eli ostajia käy vähemmän 
kuin ennen korona-aikaa. Tosi 
moni kirjakauppa painii isojen 
haasteiden kanssa.

Isot haasteet tarkoittavat talou-
dellisia huolia. Tuotantoa halutaan 
pitää yllä, mutta se ei ole kannat-
tavaa. 

– Vähän yli kymmenen kris-
tillistä kirjakauppaa, siis kivijalka-
myymälää, on enää jäljellä. Sacrum 
Helsingissä on selkeästi suurin 
niistä. Me olemme aika iso myös, 
samoin kuin Porin kristillinen 
kirjakauppa ja helluntaiseurakun-
nan yhteydessä oleva Karisma-kirja 
Tampereella, Lallukka arvioi. 

Alan suunta on kivijalkakaupas-
ta verkkoon. 

– Haaste erityisesti korona-ai-
kana, kun tapahtumat peruttiin 
oli se, että meidän ystävämme ovat 
tottuneet asioimaan kivijalkakau-
passa eivätkä netissä. 

”EI MITÄÄN JÄRKEÄ”
Perussanoman vuosittainen tappio 
on suuri. Viime vuonna melkein 
200 000 euroa. Korona-aika teki 
ison loven, kun ei ollut tapahtu-
mia, joissa kirjoja olisi myyty. Nyt 
kurssia on kuitenkin saatu parem-
paan suuntaan, ja tappio on selvästi 
pienentynyt. Voitokkaisiin aikoihin 
on kuitenkin paljon matkaa. 

– Liiketaloudellisesti kristilli-
sessä kustannusalassa ei ole tällä 
hetkellä mitään järkeä, Lallukka 
sanoo suoraan. 

– Ainoastaan sananjulistamis-
tehtävä motivoi meitä. Mutta kyllä 
sitä pitää tarkastella, missä määrin 
tätä on mielekästä tehdä, jos kysyn-
tä jatkaa laskuaan. 

Toimitusjohtajalla riittää kui-
tenkin uskoa firman tekemiseen. 

– Asenteeni on se, että jos Suo-
messa pitäisi olla yksi kristillinen 
kustantaja pystyssä, se olisi nimen-
omaan Perussanoma. Me teemme 
oikeasti raamatullista tekstiä.

– Meillä on laadukasta teologis-
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ta kirjallisuutta. Minusta oli kova 
juttu, että saimme emeritusprofes-
sori Gunnar af Hällströmin kirjan 
meille. Muutenkin kirjoittajakunta 
on nimekästä, kuten esimerkiksi 
professori Antti Laato, Lallukka 
luettelee. 

Valitettavasti sekularisaatio on 
hänen mukaansa aiheuttanut sen, 
että yhä harvempi haluaa lukea 
tällaista kirjallisuutta. 

– Yhä harvempi haluaa perehtyä 
syvällisesti Raamattuun. 

ÄÄNIKIRJOJEN TEKEMINEN 
ALOITETTU
Koko kirja-ala on muutoksessa. 
Fyysisiä sekulaareja kirjoja myy-
dään edelleen paljon, mutta niiden 
rinnalle ovat tulleet äänikirjat, joita 
varsinkin nuorempi väki kuuntelee. 
Myös Perussanoma on jo aloittanut 
äänikirjojen tekemisen. Ensimmäi-
set niistä julkaistaan todennäköises-
ti ensi keväänä. 

– Julkaisemme äänikirjapalve-
lun, jossa ovat Aikamedia, Päivä 
Osakeyhtiö ja Perussanoma muka-
na. Palvelua hallinnoi Radio Dei. 

Osa tekijöistä lukee kirjansa itse, 
osa ei. Tapani Sopasen romaanit ja 
oma kirjani Ahdistuksesta ovat ol-
leet nyt alkuvaiheessa jo työstössä.

Äänikirjoista toivotaan apua 
myös Perussanoman taloudelliseen 
tilanteeseen, mutta niiden varaan 
ei voi laskea. Kukaan ei nykyisessä 
maailmantilanteessa varmuudel-
la tiedä, miten hyvin ne tulevat 
myymään. Toimitusjohtaja Lalluk-
ka antaakin yksinkertaisen vinkin 
Perussanoman auttamiseksi kohti 
kirkkaampaa tulevaisuutta. 

– Jos jokainen Ystäväviestin 
lukija ostaisi yhden Perussanoman 
normaalihintaisen kirjan vuodessa, 
meillä ei olisi mitään taloudellisia 
ongelmia.

– Jos taas joku varakas ystäväm-
me ostaisi vaikka tuhat kappaletta 
jokaista julkaisemaamme Antti 
Laaton raamatunselitysteosta, sillä 
mentäisiin monta vuotta. 

Sitä, miksi Perussanoman 
ylipäänsä kannattaa jatkaa kirjojen 
kustantamista, Lallukka perustelee 
hengellisellä visiolla. 

– Olemme Suomessa oikeastaan 
viimeinen kristillinen kirjakus-
tantamo, joka haluaa pitää sanaa 
rohkeasti esillä eikä tingi sisällöstä, 
sanomasta ja teologisesta laaduk-
kuudesta. Jos tämä työ halutaan 
pitää pystyssä, tarvitaan lukijoita ja 
ostajia. n

” Jos jokainen 
Ystäväviestin lukija 
ostaisi yhden 
Perussanoman 
normaalihintaisen 
kirjan vuodessa, 
meillä ei olisi mitään 
taloudellisia ongelmia.
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Taloutta uhkaavat uutiset ovat 
jokaisen luettavissa ja nähtävissä eri 
medioissa joka päivä. Asiat, jotka 
eilen olivat hyvin eivät seuraava-
na päivänä enää olekaan hyvin. 
Korkojen nousu on huomattava, 
kun olemme lähteneet liikkeelle ne-
gatiivisista koroista. Sähkön hinta 
on kaksin- tai kolminkertaistunut, 
joka monessa taloudessa haukkaa 
ison osan käytettävissä olevista 
varoista. On tingittävä ja suunni-
teltava omaa talouttaan uudestaan. 
Parhaimmillaan voi myös löytää 
uusi keinoja säästää energiaa ja tällä 
tavoin saada kustannuksia pienem-
miksi. Kaikille tämä ei kuitenkaan 
ole mahdollista ja tällöin kustan-
nusten nousu tuntuu kipeältä ja 
vaikuttaa suoraan taloudelliseen 
toimeentuloon.

Sähkön hinnan nousu kasvattaa 
säätiön lämmitys- ja energiakus-
tannuksia. Säätiö on tehnyt sähkön 
toimittajansa kanssa pitkäaikaisen 
sopimuksen, joka osaltaan helpot-
taa kustannusten budjetointia ja 
antaa mahdollisuuden rauhassa 
paneutua toimenpiteisiin, joilla 
saamme sähkökustannuksia tule-
vaisuudessa pienennettyä. Monet 
vuodet olemme saaneet nauttia 
edullisesta energiasta, joka on 
myös lykännyt uudistuksia, jotka 
olisivat olleet tarpeen energian 
säästämiseksi. Säätiön toiminnassa 
tämä näkyy selkeimmin Vuoka-
tinrannassa, jossa sähkömenot 
ovat vuosittain suuremmat kuin 
Kauniaisissa. Vuokatinrannassa 
leirikeskuksen vanhat rakennuk-
set ovat kaikki sähkölämmiteisiä 
ja pääosin rakennettu 80-luvulla, 
joten rakennukset ovat elinkaaren-
sa päässä ja vaatisivat käytännössä 
täydellisen saneerauksen. Sääti-
ön talous- ja kiinteistötyöryhmä 

Korot, energian hinta ja 
nousevat kustannukset 

selvittää ulkopuoliselta yritykseltä 
tilaamansa energiakartoituksen 
pohjalta tarvittavia toimenpiteitä 
kiinteistöjen aiheuttamien kustan-
nusten pienentämiseksi.

Korkomenot koskevat säätiön 
lainoja, joita on tällä hetkellä noin 
2 miljoonaa ja lyhytaikaisia pank-
kilainoja, joita on noin 360 000 €. 
Pitkäaikaisissa lainoissa on korko-
suojaukset, joista viimeinen tehtiin 
helmikuussa juuri ennen Ukrainan 
sodan syttymistä. Lyhytaikainen 
limiittilaina on huomattava ja osal-
taan sen käyttöä on lisännyt viime 
kevään vesivahingot. 

Työmme taloudellinen tuki 
tulee ystäviltämme eli yksityisiltä 
henkilöiltä. Tämä tuki kattaa yli 60 
% säätiön tuloista. Saamme jättää 
säätiön taloudenkin Herrallemme: 
”Astukaamme sen tähden Jumalan 
eteen vilpittömin sydämin ja varmoi-
na uskossamme, sydän vihmottuna 
puhtaaksi pahasta omasta tunnosta 
ja ruumis puhtaalla vedelle pesty-
nä. Pysykäämme horjumattomina 
tunnustuksessamme ja toivossa, sillä 
hän, joka antaa meille lupauksensa 
on luotettava.” (Hepr. 10:22-23) 

Niin elämässämme kuin talou-
dellisissa haasteissammekin saamme 
jättää itsemme ja toinen toisemme 
rukouksissamme luottamuksella 
Herramme armon ja lupausten 
varaan. ”Emmekä me kiinnitä 
katsettamme näkyvään vaan näky-
mättömään, sillä näkyvä kestää vain 
aikansa, mutta näkymätön ikuisesti.” 
(2. Kor. 4:18)

Rakas ystävämme kiitämme 
rukouksistasi ja taloudellisesta 
tuestasi. Jos mahdollista pyydäm-
me, että voisit jatkossakin kulkea 
kanssamme ja olla tukenamme 
niin rukouksessa kuin taloudelli-
sestikin. 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  
sro.fi/lahjoita

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

Kuuntele  
ohjelmiamme!

Radioraamattupiiri  
tiistaisin klo 18.30  

ja sunnuntaisin klo 12
Avoin raamattukoulu  

torstaisin klo 18.30
Jumalanpalvelukset  
sunnuntaisin klo 11

Hartaus arkiaamuisin 
 klo 6.30 ja uusinta  

klo 21.30

www.sro.fi/radio



Mariia saa rehtorilta 
lasten Raamatun

Rehtori Marja-Kaarina Marttila 
tapaamassa Ystävientalossa 
majoittuvia ukrainalaisia 
ja kuuntelemassa heidän 
kertomuksiaan paosta 
ja pakolaisena Suomeen 
asettumisesta.

Meiltä ja muualta
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Teimme kuntamallin mukaisen 
vuokrasopimuksen Kauniaisten 
kaupungin kanssa ja syyskuussa Ys-
tävien talossa asui jo lähes kymme-
nen ukrainalaista. He ovat äitejä ja 
lapsia sekä muutama nuori nainen, 
jotka ovat kaikki paenneet kotiseu-
dultaan Venäjän aloittaman sodan 
jaloista. Naiset ovat työllistyneet 
Kauniaisten kaupungin kautta, 
yksi opiskelee SRO:n Kristittynä 
Suomessa -linjalla ja lapset ovat 
päivähoidossa.

KIOVASTA KRAKOVAN KAUTTA 
KAUNIAISIIN
Olen Yevheniia Batsula, 34-vuotias 
ukrainalainen. Kun Ukrainassa 
alkoi sota, asuimme perheeni 
kanssa Kiovan esikaupunkialueella. 
Olemme mieheni kanssa molem-
mat lakimiehiä ja ennen sotaa 
työskentelin rakennusliikkeessä ja 
mieheni kiinteistöyhtiössä. Meillä 
on 4-vuotias tytär Mariia.

Kummisetämme soitti miehel-
leni torstaina 24.2.2022 noin kello 
06.00 ja sanoi, että sota oli alkanut. 
En voinut uskoa sitä! Se tuntui 
kamalalta painaiselta. 

– Miten on mahdollista ymmär-
tää, että venäläiset sotilaat pommit-
tavat Kiovaa?

Kaikki tietävät toisen maail-
mansodan historian. Isovanhempa-
ni kertoivat minulle kauhutarinoita 
siitä ajasta, vaikka he olivat silloin 
aivan lapsia.

Aloimme seurata tiiviisti uuti-
sia. Näimme valokuvia ja videoita 
tuhoutuneista taloista, lentävistä 
raketeista, kaupungeissamme käve-
levistä venäläisistä sotilaista, jotka 

käyttäytyivät kuin olisivat johtajia 
maassamme.

En ollut koskaan elämässäni 
tuntenut tällaista kauhua, vihaa ja 
epäoikeudenmukaisuuden tun-
netta. Tein tyttärelleni ”pesän” 
kylpyhuoneeseemme, jossa ei ollut 
ikkunoita. Pakenimme kaikki sinne 
ilmahälytyksen aikana ja yritimme 
tehdä siitä lapsellemme leikin. Sa-
noin hänelle, että nämä olivat vain 
varotoimia ja että kaikki menee 
vielä hyvin.

Mieheni ehdotti minulle heti 
ulkomaille lähtemistä joksikin 
aikaa, mutta en halunnut lähteä 
kotoa pois, enkä halunnut jättää 
miestäni yksin sodan keskelle. 
Kahden viikon kuluttua tajusin, 
että sota ei lopu nopeasti ja että en 
voi enää vaarantaa tyttäreni henkeä. 
Pakkasimme joitain tavaroita, 
menimme autoon ja ajoimme pois 
Kiovasta. Vietimme viikon Ukrai-
nan länsiosassa, jossa oli rauhalli-
sempaa, tosin ilmahälytyksiä tuli 
sielläkin melkein joka yö. Herä-
simme hälytykseen, mieheni otti 
Mariian syliinsä ja menimme alas 
kellariin. Ja odotimme, odotimme 
kauan, että kauhu loppuisi.

Katsoimme edelleen valokuvia 
ja videoita kaikesta järkyttävästä, 
jota maassa tapahtui. Sota vaa-
ti monien ihmisten hengen ja 
lukemattomia tuhoutuneita taloja. 
Maaliskuussa hyvästelin mieheni 
rajan lähellä ja matkustin yhdessä 
Mariian kanssa Unkarin ja Slovaki-
an kautta Puolan Krakovaan. Jätin 
auton sinne ja lensimme Helsinkiin 
mieheni sukulaisten luo.

Kun tuli aika etsiä omaa kotia, 

meille tarjottiin asuinpaikkaa 
Kauniaisissa. Ystävälliset ihmiset 
antoivat meille mahdollisuuden 
asua talossa muiden ukrainalaisten 
kanssa. Olen ikuisesti kiitollinen 
kaikille, jotka auttoivat meitä koko 
sydämestään.

Asumme nyt Suomen Raa-
mattupistossa ja olen erittäin 
kiitollinen tämän laitoksen henki-
lökunnalle. On oikeasti todella pe-
lottavaa olla koditon, ilman kattoa 
pään päällä ja pieni lapsi sylissä. 
Epätoivo ja toivottomuuden tunne 
tuhoavat lopulta sielun. Rehellisesti 
sanottuna en olisi koskaan usko-
nut, että ihmiset, jotka eivät edes 
puhu samaa kieltä kanssani, ovat 
valmiita auttamaan näin paljon.

Vierailin Suomessa kuusi vuotta 
sitten ja mieheni kosi minua sillä 
matkalla. En olisi koskaan usko-
nut, että kun tyttäreni vierailee 
Suomessa, syynä ei ole tapaaminen 
sukulaisten kanssa, vaan sotaa 
pakeneminen.

Sota vei minulta perheen, 
työn ja kodin. Minun täytyy nyt 
piiloutua Suomeen, koska en halua 
vaarantaa tyttäreni henkeä koti-
maassani. Vieläkään en halua antaa 
periksi, enkä halua uhrata unel-
miani sodalle. Sota muutti kaiken 
ja nyt se vie monia ihmishenkiä 
joka päivä. Rukoilen ja toivon, että 
tämän jatkuessa meistä jokainen 
pysyy ihmisenä. Venäjä on tuonut 
maalleni ja perheelleni tuhoa ja su-
rua, mutta onneksi näen suomalai-
sissa vilpitöntä ystävällisyyttä. Olen 
surullinen, että tyttäreni jo 4-vuo-
tiaana tietää, kuka on vihollinen ja 
mitä sota on. n

Ukrainalaisia Ystävientalossa
Teksti MARJA-KAARINA MARTTILA ja YEVHENIIA BATSULA n Kuvat ILJA PATRUSHEV

Kukaan ei aavistanut, kun Lasse Välisalon johdolla 1990-luvun alussa kerättiin lahjoituksia Ystävien 
talon rakentamiseen, että 30 vuoden kuluttua juuri siinä talossa majoitetaan Ukrainasta sotaa paenneita 
lähimmäisiämme. 
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” Olen surullinen, että tyttäreni jo 4-vuotiaana 
tietää, kuka on vihollinen ja mitä sota on.

YEVHENIIA
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Raamattuopistolla järjestetty Sana 
Soi -ilta 4.10. oli yksi Espoon ja 
Kauniaisten alueen missiotapahtu-
mista. Tilaisuudessa esiintyi rokki-
pappi Tarvo Laakso ja puhujana 
oli Raamattuopiston metropolialu-
een johtaja Juha Vähäsarja. 

Raamattuopiston työntekijöiden 
ja ystävien toimesta myös Armo-
kärry kiersi Kauniaisten keskus-
tassa. Kärryn luona keskusteltiin 
kiinnostuneiden kanssa elämästä ja 
uskonasioista sekä tarjottiin kahvia, 
teetä ja pientä purtavaa. 

Eläkeläinen, IT-alalla työuransa 
tehnyt Ritva Kallio oli yksi niistä 
vapaaehtoisista, jotka olivat armo-
kärryn kanssa liikenteessä. Kallio 
oli jalkautuneena Kauniaisten kes-
kustaan yhteensä kahdeksan kertaa.  

– Se oli ihana kokemus, hän 
kuvailee. 

– Oli lukuisia lyhyitä kohtaa-
misia, mutta minulla ja muilla oli 
myös muutamia tunnin ja puo-
len tunnin keskusteluja. Eräältä 
ihmiseltä kysyin, että onko jotakin 
mielessä, haluaisitko että rukoil-
laan. Hän sanoi, että ei, kaikki 
hyvin. Sitten hän meni kolme 
metriä kauemmas, ja tuli takaisin 
ja pyysi rukousta lapsenlapsensa 
puolesta. Kysyin, haluatko että heti 
rukoillaan. Hän ei vastannut mutta 
katsoi suoraan silmiin. Rukoilin 
heti. 

– Oli myös useita 13-16-vuoti-
aita, lähinnä poikia, jotka kysyivät 
mikä löytyi. Monet heistä sanoivat 
haluavansa missiokirjan tai mission 

Raamattuopisto oli mukana media-
missiossa – sana soi ja armokärry kiersi
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuva TANELI TÖRÖLÄ

Se löytyi -mediamissio puhutti koko valtakuntaa syys-lokakuussa 2022. Monien muiden järjestöjen tapaan 
myös Suomen Raamattuopiston Säätiö kantoi kortensa kekoon.

nettiosoitteen. Myös Jehovan todis-
tajien kanssa käytiin keskusteluja. 
Eräs muslimi sanoi, että on vain 
yksi Jumala. Häntä kunnioittaen 
kerroin, mikä tämä missio on. 
Hän halusi lukea sen kirjan, Kallio 
kertoo. 

Myös Raamattuopiston Ou-
lun-keskuksessa Kellonkartanossa 
pidettiin Se löytyi -missioon liittyvä 
rukousilta, ja Tampereen Sana Soi 
-illassa puhui lokakuussa Kalervo 
Kummola, jonka todistus löytyy 
myös missiokirjasta. 

Kampanjan aikana Se löytyi 
-missiokirja jaettiin suunnitellusti 
peräti 2,3 miljoonaan suomalai-
seen talouteen, mutta kuitenkin 
vain niihin koteihin, joissa ei ole 
mainostenjakokieltoa.  

Suomen Raamattuopiston ja Tampereen seurakuntayhtymän yhdessä järjestämät Se löytyi -missioillat 
alkoivat Tampereella 21.10. Aleksanterinkirkossa. Ensimmäisen illan musiikista vastasi muusikko-evankelista 
Samu Saarinen.

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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Jussi Kivelä uusiin 
tehtäviin, Keijo 
Rainerma alueelliseksi 
puhujaksi
Aluejohtaja Jussi Kivelä on siirtynyt 
Länsi-Porin seurakunnan palveluk-
seen. Kiitämme sydämellisesti Jussia 
hänen panoksestaan meillä ja toivo-
tamme runsasta Jumalan siunausta 
uusiin vaiheisiin. Jatkossa Jussin voi 
tavata siis pastorin pukuun sonnus-
tautuneena, mutta hän lukeutuu 
yhä myös SRO:n vapaaehtoisten, 
tarkemmin sanottuna alueellisten 
puhujien, joukkoon. 

– Syyskuun alussa minulle tarjou-
tui mahdollisuus lähteä tekemään 
seurakuntatyötä, ja päätin ottaa 
haasteen vastaan. 

– Olen kiitollinen, että saan 
kuitenkin jatkaa SROS:n vapaaehtoi-
sena toimijana. Esirukousta tarvitaan 
edelleen alueellamme. Lämmin kii-
tos tähän astisesta tuestanne! Kivelä 
kommentoi uutista. 

Samoin rovasti Keijo Rainerma 
on nyt alueellinen puhujamme, mikä 
myös suurella ilolla merkille panta-
koon!
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Suomen Raamattuopisto
Helsingintie 10, 02700 Kauniainen 

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

Polku työhön -koulutus 
maahanmuuttajille viikoilla:  
21.–25.11. ja 12.–16.12.
Avoimien ovien luennot  
joka torstai
Nuortenillat perjantaisin

Raamattuopisto Kauniaisissa

Kristillinen kirja opetuksen 
tukena 
Suomen Raamattuopiston koulutus on aina ni-
voutunut kristillisiin kirjoihin ja erityisesti Perussa-
noman julkaisemiin kirjoihin. Vastasin aikoinaan 
Avoimesta Raamattukoulusta, jossa jokaiseen 
viikkoon kuului myös aiheeseen liittyvään hen-
gelliseen kirjaan tutustuminen. Tavoitteena oli 
syventää oppitunnilla opittua, jolloin osa opiske-
lijoista hankki kirjan itselleen ja sai näin kotona 
jatkaa opiskelua aiheesta. 

Olemme viimeisen parin vuoden aikana käyn-
nistäneet monta uutta lyhytkurssia, joista kaksi 
liittyy kirjoihin, Perusanoman kanssa yhdessä 
pidetty Miekkaakin terävämpi ja aivan uutena 
aloitettu runokurssi. Runot - unohdettu voima-
vara -kurssin aloituksessa kerroin opistomme 
toiminnassa mukana olleista runoilijoista alkaen 
Marja-Terttu Tolamosta. Marja-Tertun runonsäe 
puhuu sanan voimasta: 

Sana vain! Oi mikä usko, 
lajissansa vertaa vailla. 
Sana tuo, oi Herra sano. 
Muuttuu kaikki sanastasi.

Meillä alkaa ensi vuonna uusi opintolinja nimeltä 
Jatkis – opistovuosi oppivelvollisille. Uusi op-
pivelvollisuuslaki avasi meille mahdollisuuden 
hedelmälliseen työhön nuorten parissa. Linjalla 
opiskelevat 16-18 -vuotiaat, jotka vielä etsivät 
opiskelu- ja ammattitoiveitaan ja samalla suun-
taa elämässään. Tähänkin koulutukseen kuuluu 
erillisen kirjaston perustaminen, jota käytetään 
äidinkielen ja tiedonhakutaitojen resurssina. 
Samaan kirjastoon kokoamme myös hyviä nuor-
ten kirjoja ja hartauskirjoja. Jatkis - linjasta tulee 
syksyn aikana lisää tietoa sekä opintopolku.fi että 
raamattuopisto.fi -sivustoille, mutta jo nyt siitä voi 
kertoa kelle tahansa 9. luokkalaiselle. Linjalle hae-
taan yhteishaun kautta ja apua saa oman koulun 
opinto-ohjaajalta.

Jos et ole vielä tehnyt joulusuunnitelmia, 
katsothan mitä meillä on tarjolla 
jouluksi joko Kauniaisissa tai 
Vuokatinrannassa. Siunausta 
adventin aikaan,

Marja-Kaarina 
Marttila, rehtori

MARRASKUU
1.11. Sana Soi-ilta
4.–6.11. Pyhäinpäivän juhla
6.11. Lauluni aiheet – Leo Louhivaaran  
 70-vuotisjuhlakonsertti
11.–13.11. Muistisairaan rinnalla kulkeminen
 – Ihmissuhdetyön opintopäivät
12.11. Gospel Junior toimintapäivä
12.–13.11. Klassisen laulun kurssi
18.–20.11. Israel-raamattuseminaari
19.–20.11. Siunattu antaminen  
 – Miten laadin testamentin?
25.–27.11. Sisälle Sanaan: Kirjoitukset
26.–27.11. Himmeli- ja kranssikurssi

JOULUKUU
2.–3.12. Valoa pimeyteen – Nuorten ja  
 nuorten aikuisten tapahtuma
5.12. Sana Soi-ilta
13.12. Magnificat-kuoron joululauluilta
19.12. Folk-talentti
24.–26.12. Joulunvietto

TAMMIKUU
3.–5.1. Niin sodassa kuin rauhassa   
 – Teologiset opintopäivät

HELMIKUU
4.–5.2. Gospel Junior -leiri

UUTTA!

UUTTA!

UUTTA!
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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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Vuokatinrannan loma- ja kurssikeskus

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

www.vuokatinranta.fi

Hyvät Ystävät!
Syksyn upea ruska on takana. Ruska-ajan leirit ovat keränneet 
mukavasti ihmisiä Raamatun äärelle ja poluille. Voin sanoa, että 
kiirettä on ollut. Tästä kuuluu kiitos teille, jotka olette kursseille 
löytäneet. Monet ovat tulleet Vuokatinrantaan joka vuosi kak-
sikin kertaa sekä keväällä että syksyllä, loma-ajan tapahtumiin 
tai Avoimen raamattukoulun kurssille. Palautteena olen kuullut 
monilta, että tänne on hyvä tulla - kuin tulisi toiseen kotiin. Sie-
lunhoidon monimuotokoulutuksen osalta suurin osa on käynyt 
kaikki kuusi kurssia Vuokatinrannassa. Tämä on ollut meille 
kannustavaa jatkosuunnitelmia ajatellen. 

Näillä palautteilla on hyvä kutsua edelleen tuttuja kävijöitä 
sekä uusia kuulijoita kursseillemme. 

Vuokatinrannan joulu kutsuu rauhoittumaan joulun ajaksi 
valmiiseen ohjelmaan ja valmiin ruoan äärelle. Voi unohtaa arjen 
kiireen ja hiljentyä kuuntelemaan joulun sanomaa. 

Uusista kursseista kannustan tulemaan helmikuussa järjes-
tettävälle Ahdistuksen kohtaaminen – kurssille. Tällä kurs-
silla kouluttajana toimivat Saara Kinnunen ja Jouni Lallukka. 
Kinnunen on sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti ja toiminut 
perheneuvojana. Jouni Lallukka on kirjailija ja Perussanoman 
toimitusjohtaja. Hän on kirjoittanut mm. kirjan Ahdistus, Epäus-
koa vai osa elämää? Jounin sanoilla: ”Rohkaisisin ihmisiä siihen, 
että vaikka Ahdistus on asia, mikä helposti herättää haastavia 
tunteita ja vaikka aihetta helpommin välttelisi kuin sen kohtaisi, 
Ahdistuksen läpikäyminen voi usein avata ihmiselle terveem-
män ja tasapainoisemman pohjan elämälle. Sillä on rakkaudel-
linen viesti, joka pitää löytää sen rosoisen karun pinnan alta.” 
Ahdistukseen liittyviä asioita voi kurssilla kohdata asiantuntijan 
johdolla ja saada vinkkejä ahdistuksen käsittelyyn sekä rinnalla 
kulkemiseen.” Tervetuloa mukaan!

Kevään lomat ovat monilla jo suunnitteilla niidenkin varalle 
on tarjontaa Lumilomien ja -arkki - kurssien osalta. Hiihtomah-
dollisuudet ovat mahtavat Vuokatin ympäristössä. Myös lasket-
telu ja monet sisäliikuntamahdollisuudet kutsuvat Raamatun 
ääreltä välillä reippailemaan. 

Suuren suosion saanut kurssi Kuolema – Syntymäpäiväni! 
on jälleen tulossa pääsiäisen jälkeen. Koulutus on tarkoitettu 
kaikille kuolemisesta kiinnostuneille ja sitä pelkääville – ammat-
tiauttajille, vapaaehtoisille, läheistään tukeville. Kouluttajina 
toimivat mm. Jouko Heikkinen, TT, Halsuan srk:n kirkkoherra 
(eläkkeellä). Heikkinen on kirjoittanut kirjan Sinä, Herra, pelastat 
minut syvistä vesistä – Opas kuoleville ja saattajille. Mukana on 
myös Jorma Sutinen, TM, Rovasti (eläkkeellä). 

Tarkempi ohjelmatarjonta 
vuokatinranta.fi/kurssitarjonta. 

Siunauksia toivotellen ja Vuokatinran-
taan kutsuen!

 
Sari-Anne Vauhkonen

MARRASKUU
18.–20.11. Sovintoon suhteessa äitiin

JOULUKUU
23.–26.12. Vuokatinrannan Joulu

HUHTIKUU
13.–16.4. Kuolema – Syntymäpäiväni!

HEINÄKUU
16.–22.7. Vuokatinrannan avioliittoleiri

SYYSKUU
18.–22.9. Ruskaloma

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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Joulunvietto 

Vuokatinrannassa 23.–26.12.2022 
Raamattuopistolla 24.–26.12.2022
Olet tervetullut yksin, ystäväsi kanssa tai per-
heinesi Vuokatinrannan tai Raamattuopiston 
”jouluperheen” yhteyteen. Olet tervetullut 
yksin tai yhdessä ystävän kanssa. Saamme 
olla yhdessä Jumalan sanan äärellä ja nauttia 
jouluisista ruokapöydän antimista.

Ohjelmavastuussa Vuokatissa ovat Arto 
Auranen, Leena Auranen, Jouko Malinen ja 
Jouni Salo sekä Raamattuopistolla Seija ja 
Esko Räsänen sekä Marja ja Jukka Mikkola.

Sydämellisesti tervetuloa!
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Aluejohtaja Aino Viitanen oli jär-
jestämässä pyhäkoulutyön koulu-
tusviikonloppua Raamattuopistolla 
1.-2.10. Hän opetti myös Avoimien 
ovien päivässä lasten hengellisestä 
kasvatuksesta. 

Aino, miten meni koulutus
viikonloppu?
Se oli ihanan lämmin; saimme 
liikuttua ja nauraa. Oli mahtavaa 
jakaa kokemuksia ja ideoita muiden 
samalla tavalla ajattelevien ihmisten 
kanssa. Jaamme yhdessä syvän huo-
len seuraavan sukupolven kristillises-
tä kasvatuksesta. 

Mikä on tärkeää lasten 
hengellisessä kasvattamisessa?
Oikea kristillinen kasvatus on sitä, 
että tuomme lapsemme Jeesuksen 
luo. Muuta ei tarvita. Teemme 
niin siksi, että Jeesus saisi aloittaa 
jumalalliskristillisen kasvatuksensa 
ja lapsemme pääsisivät ajalliseen ja 
iankaikkiseen tarkoitukseensa. 

Miksi lasten hengellinen kasvatus 
on tärkeää sinulle?
Meitä velvoittaa lähetyskäsky. Saam-
me ja meidän tulee kastaa Jeesuksen 
nimeen lapsemme ja opettaa heitä. 
Suurin toiveeni on, että saamme 
perheenä kerran kaikki olla perillä 
Taivaan valtakunnassa.

Voiko pyhäkoulua pitää kotona? 
Mitä kannattaa pitäessä muistaa?
Nimenomaan voi. Mitään eri-
tyisvaatimuksia ei ole. Tarvitaan 
vain halu pitää pyhäkoulua ja halu 
kertoa lapsille Jeesuksesta. Rukous ja 
Raamatun kertomuksien lukeminen 
on kaiken perusta ja siinä onkin itse 
asiassa kaikki. Ei tarvitse osata tai 
tehdä mitään erikoista. Sana kantaa 
ja se tekee tehtävänsä. Kukin voi 
omien lahjojensa mukaan lisäksi 
askarrella, pelata, leikkiä tai leipoa 
yhdessä lasten kanssa. 

Toinen jo pitkään pyhäkoulutyös-
sämme keskeisesti vaikuttanut 
henkilö on Tuulikki Vehko. 

Tuulikki, miten Sro:n pyhä
koulutoiminta on käynnistynyt 
 koronaajan jälkeen?
Pyhäkoulutoiminta on käynnistynyt 
pikkuhiljaa. Korona-ajasta muo-
dostui niin pitkä, että tutut lapset 
ehtivät kasvaa 10-15 senttiä. 

Onko jotakin uusia avauksia? 
Minkälaisia?
Osa pyhäkoululaisista olisi jo raa-
mattukerhoikäisiä eli koululaisia, 
jotka osaavat lukea. Sen ikäisille 
sopivaa toimintaa ollaan myös klo 
11 jumalanpalveluksen saarna-ajalle 
käynnistämässä. Olen tosi iloinen 
uusista pyhäkouluopettajistamme, 
joihin oli mahdollisuus tutustua py-
häkoulutyön koulutusviikonlopussa.
 
Miksi pyhäkoulu on tärkeä asia?
Jotta lapset saisivat olla lapsia ja kuu-
lisivat ikäkauteen sopivalla tavalla 
turvallisesta Taivaan Isästä. Toimin-
nallisuus ja leikki ovat lapsen tapa 
oppia, ja niitä elementtejä olemme 
pyrkineet vaalimaan pyhäkoulus-
sa. Pyhäkoulussa on mahdollisuus 
tutustua lasten ja aikuisten kesken 
toisiin Jumalanpalveluksessa kävijöi-
hin, jotka ovat ehkä samanlaisessa 
elämäntilanteessa.
 
Millaisia ovat omat parhaat koke
muksesi pyhäkoulun pitämisestä?
Parhaat kokemukset liittyvät keskus-
teluun lapsen kanssa. Monet Raa-
mattuopiston pyhäkoulussa käyvät 
lapset tuntevat jo Raamatun kerto-
muksia. Aivan ihania ovat ne hetket, 
kun lapsi kertoo toiselle mitä on jo 
oppinut. Kiitos kaikille Ystävävies-
tin lukijoille, jotka ovat muistaneet 
pyhäkoulutyötä rukouksin! n

Pyhäkoulu on sijoitus 
tulevaisuuteen – sitä voi 
pitää myös kotona 
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuva SRO

Raamattuopiston pyhäkoulutoiminta on käynnistynyt kunnolla korona-
ajan jälkeen. Pyhäkoulutyöstä vastaavat jakavat ”syvän huolen” 
seuraavan sukupolven kristillisestä kasvatuksesta. He tahtovat toimia 
tilanteen parantamiseksi. 

Lasten ja nuorten maailmasta

” Oikea kristillinen 
kasvatus on sitä, että 
tuomme lapsemme 
Jeesuksen luo.  
Muuta ei tarvita.

AINO VIITANEN
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Israel ja Raamattu puhuttelivat
Kaksi Raamattuopiston opettajaa kertovat, mitä ajatuksia Perussanoman kirjojen lukeminen on heissä 
herättänyt. 

ISRAEL – RAKKAUDEN JA 
SANOJEN KOHDE
Risto Huvila: Miksi Israelista pitää 
puhua. Perussanoma Oy 2022;  
Liisa Kosonen: Marja-Terttu Tola-
mo – Taiteilija ja taistelija. Perussa-
noma Oy 2020.

Huvilan kirjan otsikossa todetaan 
tai kysytään, miksi Israelista pitää 
puhua. Onhan Israel keskeisin nimi 
Raamatussa. Jos luet Raamattua, 
et oikeastaan voi olla törmäämät-
tä Israeliin. Israelista puhumatta 
jättäminen Raamatun yhteydessä 
olisi vertauskuvallisesti kuin jättäisi 
auringon pois puhuttaessa kesästä 
tai lumen puhuttaessa talvesta.  
Risto Huvilan kirja puhuu Israe-
lista nykyajan polttavana nimenä, 
joka aikaansaa voimakastakin 
vastustusta, mutta myös rakkautta 
ja sympatiaa. Raamatun Jumalan, 
eli Aabrahamin, Iisakin ja Jaako-
bin (= Israelin) Jumalan luonne 
on rakastaa omaa lastaan, ”kuin 
kanaemo poikasiaan”. Rakkaus 
Israelia kohtaan ei häviä eikä lopu. 
Tästä puhuu Jesaja: ”Unohtaako 
äiti rintalapsensa, unohtaisiko 
hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka 
hän unohtaisikin, minä en sinua 
unohda.” Jos tahdomme elää 
Herran mielen mukaan, myös me 
rakastamme Israelia. Huvilan kirja 
koostuu blogikirjoituksista, jotka 
käsittelevät Israelia ja sitä, miten 

nykyaika tuntuu suhtautuvan tai 
unohtaneen - jopa korvanneen 
Israelin merkityksen ja aseman Ju-
malan perheessä ja suunnitelmissa, 
myös tulevaisuuden osalta. Vaikka 
Israel jo sanana aiheuttaa monille 
voimakasta antipatiaa ja henkistä 
allergiaa, etenkin sellaisissa piireis-
sä, joissa Raamattu ei ole keskeises-
sä asemassa (kuten islaminuskoi-
silla, maallistuneilla liberaaleilla tai 
muilla aikaansa ja valtamediaa seu-
raavilla moderneilla individualis-
teilla), ei kristityn tulisi sulkea 
suutaan tässäkään asiassa. Juliste-
taan Sanaa rohkeasti ja kerrotaan, 
mitä siinä puhutaan. Puhutaan siis 
myös Israelista!  Suomen Raamat-
tuopiston ”Grand Old Ladyn” 
sanoin: ”Yhtä minä pyydän Sinulta 
Herra. Anna minulle aina se armo, 
että olen niiden joukossa, jotka 
siunaavat Sinun kansaasi Israelia ja 
että saisin armon toisiakin pysyttää 
siinä joukossa ja tuoda siihen lisää-
kin… Joka rakastaa Israelia, kulkee 
käsi kädessä Jumalan kanssa. Joka 
rukoilee Israelin puolesta, on juma-
lan työtoveri. Joka siunaa Israelia, 
hän on siunattu.”  Siksi Israelista 
pitää puhua. Niin kuin Raamattu 
Israelista puhuu.

Jos ja kun haluat tulla tun-
temaan, mitä Israel-rakkaus on, 
tutustu näihin teoksiin. Sen jälkeen 
saatat nähdä asioita uusin silmin. Ja 
kokea rakkautta.

Ilari Kärki

RAAMATUN LUKUJEN 
MERKITYKSEN SELITYS 
TASKUKOOSSA
Jukka Norvanto: 1 + 2: Lukujen 
merkitys Raamatussa. Perussanoma 
Oy 2022; 

Luin viimeksi Jukka Norvannon ly-
hykäisen kirjan 1 + 2: Lukujen mer-
kitys Raamatussa. Norvanto selittää 
siinä erilaisten lukujen ja numeroi-
den merkitystä raittiisti ja napakasti 
pienissä alaluvuissaan. Selitys ei 
ainoastaan todennut jonkin luvun 
tai numeron yleistä merkitystä Raa-
matussa, vaan se taustoitti ja avasi 
uusia näkökulmia jopa teologille 
ja raamattuopettajalle. On hienoa 
huomata laajempiakin kokonai-
suuksia: Oletko huomannut, että 
Jumala loi maailman alussa kym-
menellä luomissanalla ja kymme-
nellä käskyllään hän pitää siinä 
voimassa hyvää järjestystään? Tai 
oletko huomannut, että Jeesuksella 
on Johanneksen evankeliumissa 
seitsemän ”Minä olen” -lausumaa?

Tällaisten mielenkiintoisten 
ja avartavien havaintojen ääreen 
tämä pieni kirjanen meitä kutsuu. 
Vaikka Raamattu kannesta kanteen 
olisi tuttu ohjelma, on tässä kirjassa 
taatusti jokaiselle jotakin uutta 
oivallusta.

Jussi Seppälä n
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Työntekijämme

Milloin aloitit opistolla töissä ja 
mitä teit ennen sitä? 
Aloitin täällä 1.8 ja sitä ennen 
olin Englannissa Northamptonin 
yliopiston palveluksessa terveystie-
teiden teknikkona.

Miksi halusit tulla juuri tänne 
töihin? 
Olen Raamattuopiston ystävien ai-
naisjäsen, ja tämä on ollut hengelli-
nen kotini Suomessa jo muutaman 
vuoden, ennen kuin olin koskaan 
paikalle päässytkään! 

Mikä on asiakaspalvelussa 
antoisaa? 
Erilaisten ihmisten tapaaminen, 
arkipäiväisten pikku ongelmien 
ratkominen. Silloin kun siinä 
onnistuu, ihmisille toivottavasti 
jää tunne, että opistolla välitämme 
heistä.

Minkälainen perhe sinulla on?
Minulla on aikuinen poika ja ihana 
puoliso joka veti minut takaisin 
Suomen kamaralle vanhoilla päivil-
läni.

Minkälaisia harrastuksia sinulla 
on? 
Lukeminen, elokuvat, kuntoliikun-
ta, musiikki, portugalin kieli.

Ketä ihmistä arvostat ja miksi? 
Mummoa ja pappaa, jotka olivat 
maaseudun sivistysihmisiä, eivätkä 
koskaan haukkuneet ihmisiä sen 
perusteella mihin ryhmään (kansal-
lisuuteen) he kuuluivat. Esimerkiksi 
en koskaan kuullut heidän haukku-
van venäläisiä, saksalaisia, romaneja 
tai somalialaisia. vaikka sellainen oli 
ja on valitettavan yleistä.

Mistä saat turvallisuutta näinä 
pelottavina aikoina? 
Katekismuksen Kristinoppi ly-

Mamma suojeli isossa altaassa
Teksti ja kuva PETRI VÄHÄSARJA

Raamattuopiston uusi asiakaspalveluvastaava Pauliina Laurinolli 
ammentaa turvaa Katekismuksesta. 

hyesti esitettynä: Kahdeksas luku, 
Viimeiset tapahtumat. Luku 106: 
Kristityn toivo: ”Ajan ahdinkojen 
keskellä kristikunta Jumalan lupauk-
siin luottaen odottaa sitä riemullista 
päivää jolloin Jumalan valtakunta 
tulee kirkkaudessaan.”

Minkälaisista elokuvista pidät? 
Oikeastaan ihan kaikenlaisista paitsi 
romanttisista komedioista tai ihan 
kamalista kauhuelokuvista.

Entä musiikista? 
Hengellisestä musiikista kotimai-
nen suosikkini on Pekka Simojoki 
ja muuten kristitty reggaebändi 
Christafari.

Onko sinulla iltarukous? 
Millainen? 
Kääk! Melko usein vain jotain sel-
laista kuin ”As You Know. Amen.” 
(Kuten tiedät. Aamen).

Mikä on kauneinta, mitä sinulle 
on sanottu? 
Poikani ilmaisi 6-vuotiaana uimaan 
opetellessaan kiitollisuuttaan: ”Mi-
nun oma mammani, joka suojeli 
minua kun oltiin isossa altaassa”.

Jos joutuisit aikakoneeseen, 
minne menisit ja miksi? 
Johonkin keskiaikaiseen kaupun-
kiin. Kaari Utrion keskiaikakuvauk-
sen ja yleensä keskiajan ihailijana 
olisi jännää nähdä ja kokea kuinka 
ihmiset elivät ja ajattelivat silloin.

Mitä haluaisit kysyä seuraavalta 
haastateltavalta? 
Mikä on tunnuslauseesi, jos sinulla 
sellainen on?
 

Palstalla esitellään Raamattu opiston 
ja Perussanoman työntekijöitä. n



Raamattuopetus

Myös Raamatun sivuilla huude-
taan. Yksi tärkeimmistä huudoista 
(tai oikeastaan huuto-ohjeista) 
löytyy profeetta Joelin kirjasta. 
Kohdassa viitataan tuleviin mul-
listuksiin, ajan merkkeihin, joita 
näkyy taivaalla ja maan päällä. 
Näiden pelottavien asioiden jälkeen 
mainitaan lupaus: ”Mutta jokai-
nen, joka huutaa avukseen Herran 
nimeä, pelastuu.”

Joelin kirjan lupaus on tär-
keä. Niin tärkeä, että se toistuu 
useampaan kertaan Uuden testa-
mentin sivuilla. Pietari lainaa sitä 
ensimmäisenä helluntaina. Paavali 
puolestaan kirjoittaa sovittelevas-
ti Rooman kristityille: ”Kaikilla 
on sama Herra, ja häneltä riittää 
rikkautta kaikille, jotka huutavat 
häntä avukseen. Onhan kirjoitettu: 
’Jokainen, joka huutaa avukseen 
Herran nimeä, pelastuu’”. Lupaus 
toistuu myös toisessa kirjeessä, kun 
Paavali ja veli Sostenes tervehtivät 
”kaikkia, jotka eri seuduilla, missä 
asuvatkin, huutavat avukseen Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen nimeä 
samoin kuin me”.

Mitä johtopäätöksiä voimme 
tehdä näistä raamatunteksteistä? 
Ensinnäkin huudolla täytyy olla 
oikea kohde. Vaikka huutaminen 
saattaa tuoda hetkellisen helpo-
tuksen, se ei silti itsessään pelasta. 
Kuten raamatunkohdista käy ilmi, 
kristillinen usko suuntautuu kohti 

kolmiyhteistä Jumalaa. Usko on 
Jeesuksen avuksi huutamista. Näin 
ollen kristityt ovat niitä, jotka 
huutavat avukseen Jeesusta. Tämän 
parempaa ja pelkistetympää ku-
vausta on vaikea löytää. 

Toiseksi vain hädässä olevan 
huutaa apua. Pelastumisesta tulee 
helposti itsensä parantelua. Pin-
taremontti on kuitenkin turhaa, 
sillä Jumala näkee kimalteen ja 
naamioiden läpi. Jeesuksen luokse 
täytyy tulla tyhjätaskuna, armon 
kerjäläisenä. Tätä totuutta vastaan 
sotii ihmisen ylpeys. Jumalan 
täytyykin ensin antaa synnintun-
to, sillä vain hädässä oleva huutaa 
apua. Eikä helpotusta ole luvassa 
jatkossakaan, sillä syvenevä synnin-
tunto on merkki Pyhän Hengen 
työstä, kuten vanhat kristityt ovat 
opettaneet. Totta kai Jumala myös 
pyhittää, mutta usein Hengen 
hedelmät muhivat piilossa kannen 
alla kuin syksyiset hillo-omenat. 
Kristitty on loppuun asti Jeesuksen 
avun varassa. 

Kolmanneksi avunhuuto 
siirtää uskon painopisteen oikeaan 
kohteeseen. Kun pieni lapsi huutaa 
hädissään isää tai äitiä, hän tietää 
tämän läsnäolon tuovan apua ja 
lohdutusta. Samalla tavoin kris-
titty luottaa Jeesukseen ja tämän 
mahdollisuuksiin. Siksi Jeesukselle 
osoitettu avunhuuto kertoo pelasta-
vasta uskosta. Kristinuskossa ei ole 

Huuto joka kuullaan taivaassa
Teksti LASSE PESU n Kuva ISTOCKPHOTO

Kuluneessa vitsissä kysytään, mitä yhteistä on vauvoilla ja upseereilla. Vastaus kuuluu: kummatkin luulevat 
saavansa tahtonsa läpi, kun vain huutavat tarpeeksi kovaa

kysymys siitä, mihin ihminen pystyy 
tai kykenee, vaan siitä, mitä Jumala 
saa aikaa. Hän armahtaa ja pelastaa. 
Hän lohduttaa ja rohkaisee. Hän 
kantaa perille heikon ja väsyneen.

Neljänneksi Joelin kirjan lupaus 
antaa syyn maailmanlaajuisen 
kirkon olemassaololle: meidän tulee 
toimia siten, että ihmiset voisivat 
huutaa avuksi häntä, jolla on valta 
pelastaa. Jos näyttää siltä, että lau-
lumme ja puheemme kaikuvat kuu-
roille korville, täytyy muistaa, ettei 
vehnänkorsi kasva tyhjästä, vaan 
se tarvitsee aina siemenen. Toisi-
naan Jumalan sanan itämisaika on 
tuskastuttavan pitkä (inhimillisesti 
ajateltuna). Koko ikänsä jumalaton 
voi vielä kuolinvuoteellaan huutaa 
avuksi Jeesusta. Mutta se riittää, sil-
lä Jumalalla on varaa tuhlata. Hän 
ei pihtaa eikä kitsastele.

Yhteen aikaan leirikeskuksissa 
tehtiin seuraavanlaista harjoitusta. 
Osallistujat seisoivat piirissä, ja va-
paaehtoiseksi ilmoittautunut käänsi 
selkänsä kohti keskustaa. Sitten hän 
laittoi silmät kiinni ja kaatui taak-
sepäin toisten käsivarsien varaan. 
Kristinusko eroaa tästä ainakin 
yhdellä tavalla. Kristitty nimittäin 
kaatuu kasvot edellä ja tietää näin, 
kuka ottaa kiinni: Jeesus Kristus, 
avuttomien auttaja.

Viitatut raamatunkohdat: Joel. 
3:5, Apt. 2:21, Room. 10:12-13, 1. 
Kor. 1:2. n
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Hartaus

Hartaus on Raamattuopiston työntekijöiden 
ja vastuunkantajien kirjoittamasta 
viikkohartauskirjasta Ihmeellinen elämä

Aakkosten evankeliumi
ABC – kukapa ei ole poikennut kahvilla huoltoasemalla, 
jonne ohjaa jo kaukaa kolme kirjainta. Arvostamme aakko-
sia, vaikka huoltamoketjun nimen kerrotaankin syntyneen 
puolivahingossa. Mieleen nousee myös lapsena opittu loru 
”A, B, C – kissa kävelee, tikapuita pitkin taivaaseen!”

Raamatussa aakkosilla on oma paikkansa. Suomalaisista 
käännöksistä sitä ei aina huomaa, sillä heprean ja suomen 
kielissä on erilainen aakkosto. Hepreassa on 22 kirjainta, 
meillä laskutavasta riippuen ainakin 28. Kreikassa puoles-
taan aakkosia on 24.

Aakkosista avautuva Raamatun omaperäinen tyylilaji on 
alfabeettisuus. Se tarkoittaa sitä, että yksi tai useampi jae 
alkaa samalla heprean aakkosella: alefilla, betillä, gimelillä, 
daletilla jne. aina tawiin asti. Aakkospsalmeja löytyy yh-
deksän, lisäksi mm. Valitusvirsissä on jakeiden lukumäärä 
22:lla jaollinen. Sananlaskujen lopusta löytyvä upea kelpo 
vaimon ylistys on aakkosruno. Suomalaisessa Raamatussa 
tätä hienoa, muistamista helpottavaa rakennetta ei voi 
tietenkään samalla tavalla käyttää. Alaviitteissä asia usein 
kerrotaan.

Nostan esille yhden psalmien aakkoshelmistä. Psalmissa 
119 aina kahdeksan jaetta kerrallaan alkaa tietyllä aakko-
sella. Se on pisin yksittäinen raamatunluku, suurenmoinen 
Jumalan sanan ylistys. Vanhempi käännös otsikoikin sen: 
Jumalan sanassa on turva ja lohdutus.

Tästä psalmista löytyy mm. monelle tuttu ja rakas, heprean 
mem -kirjaimella alkava jae 105: “Sinun sanasi on lamppu, 
joka valaisee tieni, se on valo minun matkallani.” Pienikin 
tuikku voi auttaa pääsemään pimeän läpi. Polku avautuu 
askeleen kerrallaan. Sanan lupaukset kantavat perille asti.

Emme ole ensimmäisiä, jotka luottavat Jumalan sanaan. 
“Sinun sanasi on taattu ja koeteltu, ja palvelijasi rakastaa 
sitä.” Tämä qof- kirjaimella alkava jae 140 vakuuttaa, että 
Jumalan uskollisuus kestää polvesta polveen.

Psalmin viimeinen jae 176 on kahdeksas taw- alkuisista. 
Koko psalmista voi saada käsityksen, että kirjoittaja on ko-
vin vahva uskossaan, Jumalan sanan vankkumaton puolus-
taja. Tuo jae kertoo, että lopulta kuitenkin olemme täysin 
Jumalan varassa, totisesti kerjäläisiä, kuten Martti Luther 
totesi viimeisessä viestissään. ”Minä olen kuin eksynyt lam-
mas. Etsi minut! Sinun käskyjäsi minä en unohda.”

Reijo Huuskonen 
Suomen Raamattuopiston eläkkeellä oleva  
apulaisrehtori ja Perussanoman  
kustannuspäällikkö

Puolisoni juo salaa. 
Tätä on jatkunut 
vuosien ajan. 
Pitääkö minun sietää 
tällaista?
Ystäväni vaimo maksoi tälle kuukau-
sittain rahaa, että mies asuisi mökillä 
kodin sijaan. Miehen raitistumiseen 
saakka näin myös toimittiin. Vaka-
vasti kysymykseen voisi vastata vas-
takysymyksellä: mitä haluaisit asialle 
tehdä? Miten tahtoisit suhteenne 
muuttuvan? Jaksatko vielä? Alko-
holismi muuttaa ihmistä fyysisesti 
ja psyykkisesti. Jos tahtoa jättää 
päihteet ei ole, muuttumisen odotus 
vaikeutuu.  

Viimeistään silloin, kun juomi-
seen liittyy henkistä tai fyysistä väki-
valtaa, on syytä toimia, vaikka asiaan 
kytkeytyy monenlaista syyllisyyttä, 
kiristystä, vetoamista ja rakkauden 
sekaista vihaa. 

Lempeä lujuus ja avautuminen 
muille on muutoksen tien avain. Jos 
keskenään ei päästä yhteisymmär-
rykseen, on hyvä kääntyä ulkopuo-
lisen tuen ja avun piiriin. Ystävät, am-
mattiauttajat, AA-ryhmät ja Al-Anon 
-vertaistukiryhmät alkoholiongel-
maisten läheisille voivat olla avuksi. 
Myös monesta seurakunnasta ja 
kristillisestä pienryhmästä voi löytää 
rukous- ja vertaistukea eteenpäin 
pääsemiseksi. 

Juha Vähäsarja

Voit lähettää meille sielunhoidollisia  
kysymyksiä osoitteeseen:  

petri.vahasarja@perussanoma.fi

Sielunhoito
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Tapasimme vaimoni Liisan kanssa 
Pirjo Juntusen ensimmäisen kerran 
Vuokatinrannassa vuoden 1991 
syksyllä. Juntusten perhe oli muut-
tanut tuolloin Sotkamoon. Tutta-
vuutemme kehittyi ystävyydeksi. 

Kaikenlaista oli tapahtu-
nut Juntusten perheelle ennen 
Sotkamoon muuttoakin. Pirjo 
omaa sukua Hassinen syntyi. 
Perhe muutti Simpeleelle ja sieltä 
Suolahdelle. Pirjon lapset, Tuuli 
ja Tuomas, kertoivat, että ennen 
Sotkamoon muuttoa hekin olivat 
perheenä ehtineet asua ainakin 
Suomussalmella, Jämijärvellä, 
Enontekiöllä ja Kolarissa. 

Pirjo oli ensimmäiseltä amma-
tiltaan merkonomi. Jämijärvellä 
asuessaan hänellä oli tilitoimisto 
nimeltä Jämpti. 

Eräs Pirjon asiakkaista antoi 
hengellistä luettavaa. Sen seurauk-
sena Pirjo liittyi raamattupiiriin, 
ja Raamatun äärellä syntyi suhde 
Herraan Jeesukseen. 

Kun Pirjo ja lopulta hänen 
koko perheensä tuli uskoon 
80-luvun lopulla, heille tuli tun-
ne, että monien asioiden elämässä 
olisi muututtava. Yllättäen Pirjon 
luokse tullut mies kertoi tahto-
vansa ostaa hänen tilitoimistonsa. 
Perhe suuntasi Enontekiölle, 
seurakuntien omistamalle tuntu-
rihotelli Vuontispirtille, jossa Esa 
toimi varajohtajana. Pirjon tehtä-
viin kuului mm. hartaushetkien 
pitämistä lapsille. 

Sotkamossa Pirjo työskenteli 

työvoimatoimistossa ja sosiaa-
litoimistossa, mutta kutsumus 
hengelliseen työhön vahvistui. 
Pirjo valmistui diakoniksi ja nuo-
risotyön ohjaajaksi 1997. 

Sotkamon seurakunnan luot-
tamushenkilönä Pirjo toimi myös. 
Hän oli mm. kirkkovaltuuston ja 
myös kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtajana. 

Pirjo teki myös sielunhoitotyö-
tä. Lähes päivittäin hän kuunteli 
vaikeuksissa olevien ihmisen 
ongelmia ja koetti auttaa heitä. 
Vielä siinäkin vaiheessa, kun 
Pirjon sairaudet alkoivat viedä hä-
neltä voimat, hän saattoi sängyssä 
maatessaan käydä pitkiä puheluita 
apua tarvitsevien kanssa.

Kun itse siirryin Vuokatinran-
nan johtajan tehtävistä vuonna 
1996 Sanansaattajat-järjestön 
palvelukseen, yhteistyö Pirjon 
kanssa väheni. Tilanne muuttui, 
kun uudessa työssäni radio-ohjel-
mien kuuntelijoiden yhteydenot-
toja tuli niin paljon, etten ehtinyt 
heille kaikille vastaamaan. Tuli 
tarve palkata henkilö lisäkseni 
vastaamaan sielunhoitoa vaati-
viin kirjeisiin. Pirjo kutsuttiin 
Radioraamattukoulun sihteerin 
tehtävään, jossa hän toimi vuosina 
2003–2007. 

Pirjo siirtyi Sanansaattajien 
aluesihteeriksi vuosiksi 2007–
2012. Sen jälkeen Pirjo jatkoi 
eläkkeelläkin tuossa työssä seniori-
työntekijänä ja Vuokatinrannan 
tukijana. 

Mutta Pirjonkin aktiivisuudella 
oli rajansa. Yhä useampi sairaus 
alkoi viedä voimia, ja monta kertaa 
hänet kiidätettiin ambulanssilla 
sairaalaan. Kuitenkin Pirjo yhä 
uudelleen nousi sairaalavuoteesta 
ja jatkoi projektien toteuttamista. 
Hän oli sillanrakentaja, joka toi yh-
teen monia ihmisiä. Pirjon iloinen 
luonne ja päämäärätietoisuus mah-
dollistivat Jumalan valtakunnan 
eteenpäin menemistä Kainuussa. 

Kun Tuomas oli tullut Kai-
nuun keskussairaalaan katsomaan 
äitiään, lääkäri oli painokkaasti 
sanonut heille molemmille, että 
kuolema oli lähellä. Silti Pirjo oli 
vielä kuolemaa edeltävänä päivänä 
sanonut Tuomakselle, että jospa 
lääkärit tälläkin kertaa erehtyvät.

Mutta sillä kertaa he eivät 
erehtyneet. Seuraavana päivänä 
eli elokuun 18. päivänä Pirjo 
tuntui antaneen periksi. Tuomas 
kertoi, että viimeisiksi sanoikseen 
Pirjo oli sanonut jollekulle, jota 
Tuomas ei nähnyt: ”Avaa ovi”. 
Ilmeisestikin se pyyntö oli tarkoi-
tettu hänelle, joka hallitsee elämää 
ja kuolemaa, ja se oven avaus siirsi 
Pirjon tästä elämästä rajan toiselle 
puolelle, jossa hän uskomme 
mukaan saa jo nyt olla Jeesuksen 
luona iloitsemassa tämän seurasta. 

Pirjo siunattiin odottamaan 
ylösnousemusta Sotkamon hau-
tausmaalle 17.9.2022. 

Teksti on lyhennelmä Jukka Nor-
vannon siunauspuheesta. n

”Hän oli sillanrakentaja”
Teksti JUKKA NORVANTO  n Kuva TANELI TÖRÖLÄ

Pirjo Juntusen muistolle:

Pirjo Riitta Anneli Juntunen  
s. Hassinen  
(18.12.1950–18.8.2022)

Julistustyö
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Maakunnissa tapahtuu

Etelä-Karjala
Lappeenranta, Lappeen seurakuntasali
13.-15.11. Seurakuntatapahtuma Elämäm-
me tärkein asia. Petri Kortelahti, Mika Leh-
tola, Pietari Savolainen, Martti Asikainen, 
Juha Hasanen.

Luumäki, Taavetin seurakuntakeskus
28.11. klo 18 Raamattuluento ja iltatilai-
suus. Juha Hasanen, Jukka Olsson.
20.5. klo 10 SRO:n Ystäväpäivä. Jari 
Nordman, Juha Hasanen, Lauri Vartiainen, 
Hannu ja Marketta Tuomala.

Etelä-Pohjanmaa
Alajärvi, seurakuntatalo
22.11. klo 18 Uskon ja elämän ilta. Lasse 
Pesu, Risto Männikkö.

Alavus, kirkko
15.11. klo 19 Uskon ja elämän ilta. Lasse 
Pesu, Esko Piiroinen.

Kauhava, seurakuntakoti
29.11. klo 18 Ajan ilmiöistä -luentosarja. 
Lasse Pesu.

Kauhava, Kirpputori-kahvila Toiska
7.11., 21.11., 5.12. klo 18 Toiskan raamattu- 
ja rukouspiiri. Eila Tobiasson, Juhani Ventä, 
Seija Ventä.

Seinäjoki, seurakuntakeskus
9.11. klo 18 Uskon ja elämän ilta. Lasse 
Pesu, Riitta Vähäsoini.

Seinäjoki, Untamalan yhteistalo
4.11. ja 18.11. klo 18.30 Untamalan raa-
mattu- ja rukouspiiri. Sinikka Lammi.

Soini, seurakuntatalo
4.11. ja 18.11. klo 18.30 Untamalan raa-
mattu- ja rukouspiiri. Sinikka Lammi.

Ähtäri, seurakuntakeskus
16.11. klo 18 Uskon ja elämän ilta. Lasse 
Pesu, Esko Piiroinen, Aki Alatalo, Riitta 
Vähäsoini, Marja-Terttu Akonniemi.

Etelä-Savo
Joroinen, seurakuntalo
17.11. klo 13 Raamattuluento ja päivätilai-
suus. Juha Hasanen.

Juva, seurakuntatalo
22.11. klo 13.30 Suomen Raamattuopis-
ton päivätilaisuus. Kyösti Korppi, Juha 
Hasanen.

Kangasniemi, Torikulma
23.11. ja 14.12. klo 13 Suomen Raamat-
tuopiston päivätilaisuus. Juha Hasanen,  
Reino Letonsaari (23.11.). Matti ja Sirkku 
Tolvanen (14.12.).

Mikkeli, seurakuntakeskus,  
kokouskellari
7.11., 21.11., 5.12. ja 19.12. klo 13 Raamat-
tupiiri. Martti Juutilainen, Juha Hasanen.

Mikkeli, seurakuntakeskus, Yläsali
6.11. ja 4.12. klo 14 Suomen Raamattuo-
piston päivätilaisuus. Juha Hasanen, Reino 
Letonsaari (6.11.), Hannu ja Marketta 
Tuomala (4.12.).

Mikkeli, Ristiinan seurakuntakeskus
21.11. klo 14 Raamattuluento. Juha Hasanen.

Savonlinna, Säämingin seurakuntatalo
7.11. klo 13 SRO:n päivätilaisuus. Juha 
Hasanen, Jorma Marjokorpi.
20.11. klo 15 Yhteisen leivän jaamme -mes-
su. Juha Hasanen, Arto Liukko.

Savonlinna, Haapalantie 183
5.12. klo 18 Joulujuhla Hanhisaloilla. Heik-
ki Mikkonen ja Juha Hasanen.

Kainuu
Kuhmo, kirkko
6.11. klo 17 Missioilta.
18.11. ja 16.12. klo 18 Raamattuopiston 
seurat.

Puolanka, seurakuntatalo
1.11. klo 18 Raamattuopiston seurat.

Suomussalmi, Ämmänsaaren  
seurakuntakeskus
11.12. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä.

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

Keski-Suomi
Jyväskylä, Babtistiseurakunta
23.11. klo 18 Raamattuilta. Anneli Mon-
tonen.

Jyväskylä, Neulaskoti
17.11. klo 18.30 Toivon torstai. Saija Väätäi-
nen, Jennimari ja Ville Niemi.

Jyväskylä, Palokan kirkko
2.11. klo 18.30 Elämän puolella illat. Mauri 
Tervonen (2.11.), MMV ja Matti Mertanen 
(2.11.), Teija Laine (2.11.).

Jämsä, Kustaankoto
13.11. klo 15 Lauluseurat. Anneli Monto-
nen, Lotta Siitonen, Leena Rantanen.

Karstula, seurakuntatalo
21.11. klo 18 Raamattuillat. Anneli Mon-
tonen.

Keuruu, seurakuntakeskus
21.11. klo 18 Raamattuilta. Esa Ryynänen, 
Aino Viitanen.

Laukaa
3.12. klo 12 OlenNainen-naistenpäivä. 
Anne Pohtamo-Hietanen, Aino Viitanen.

Laukaa, seurakuntatalo
14.11. klo 18 Raamattuilta. Anneli Mon-
tonen.

Äänekoski, Suolahden seurakuntatalo
20.11.klo 16 Raamattuilta. Anneli Monto-
nen.

Kymenlaakso
Anjalankoski, Myllykosken kirkon Triadi
17.12. klo 15 Raamattuopiston ja Kan-
sanlähetyksen yhteinen joulujuhla. Jari 
Nordman, Markus Korri, Timo Pokki.

Kouvola, Käpylän kirkko
6.11. ja 4.12. klo 17 Sanan ja sakramentin 
illat. Kaija-Liisa Lindberg (6.11.), Vuokko 
Kuokkanen (6.11.), Jari Nordman (4.12.).

Kouvola, Kohtaamispaikka
9.11., 23.11. ja 7.12. klo 10 Paimen paikalla. 
Jari Nordman.
23.11. klo 18 Kohtaamisen keskiviikon 
iltaehtoollinen. Jari Nordman.
18.12. klo 15 Puurojuhla ja Kohtaamisen 
messu. Jari Nordman, Markus Korri, Lukas 
Brenner, Juhana Tarvainen.

Lappi
Rovaniemi, Korkalovaaran kappeli
3.11. klo 18 Raamattuilta. Mika Pouke.

Pirkanmaa
Tampere, Finlaysonin kirkko
13.11. ja 18.12. klo 18 Sana Soi-illat Maila 
Böhm, Veli-Pekka Ottman, Sointu Lanki, 
Anna Pöyhönen, Markku Ojanen (13.11.), 
Hanna Nieminen (13.11.), Pietari&Kalat 
-kuoro (18.12.), Aino Viitanen (18.12.).

Tampere, Viinikan kirkon  
seurakuntasali
6.11. klo 14 Sanasta Suunta. Jussi Mäkinen, 
Peter Joukainen, Leena Juppala, Jorma 
Satama

Pohjois-Karjala
Ilomantsi, seurakuntatalo
10.11. klo 18 Raamattuopiston seurat.



Joensuu, Parempi Arki ry
10.11. klo 18 Sanoin ja sävelin ilta. Jouko 
Puhakka, Jari Niva, Riitta Siivonen.
4.12. klo 17 Raamattuopiston seurat.

Juuka, kirkko
4.12. klo 10 Raamattuopiston kolehtipyhä. 
Jorma Sutinen.

Kitee, Evankelinen kansanopisto
23.11. klo 18 Miesten saunailta. Jouko 
Malinen.

Kitee, seurakuntakeskus
22.11. klo 18 Raamattuopiston seurat.

Lieksa, Seurakuntatalo, kirkko ja Kolin 
kirkko
13.-14.11. Raamattupäivät.

Nurmes, seurakuntakeskus
17.11. klo 18 Raamattuopiston seurat.

Rääkkylä, Tarinatupa
22.11. klo 12 Raamattuopiston seurat.

Pohjois-Pohjanmaa
Raahe, Lahja ja Matti Karjalainen
16.11. klo 18 Kotiseurat. Mika Pouke.

Pohjois-Savo
Juankoski, Tehtaan kirkon kokoushuone
16.11. ja 14.12. klo 18 Hyvän sanoman 
ilta. Eino Keihänen, Heikki ja Marja-Leena 
Halinen, Jouko Kauhanen,

Keitele, seurakuntatalo
21.11. ja 19.12. klo 18 Hyvän sanoman ilta. 
Arto Penttinen, Jouko Kauhanen.

Kuopio, Alavan kirkon alasali
14.11., 28.11. ja 12.12. klo 16.30 Raamat-
tupiiri.

Kuopio, Alavan seurakuntasali
20.11. klo 17 Hyvän sanoman ilta. Reijo 
Toivanen.

Nilsiä, kirkko
11.11. klo 19 Mediamissiotilaisuus. Kari 
Ikonen, Jouko Kauhanen, Olli Seppänen, 
Lala Maukonen, Jarkko Maukonen.

Leppävirta, Vanha pappila
9.11. ja 7.12. klo 18 Ilosanomailta. Ulla 
Savolainen, Leena Haikonen, Jouko Kau-
hanen.

Pielavesi, seurakuntatalo
3.11. ja 1.12. klo 18 Hyvän sanoman ilta. 
Timo Jokela, Jouko Kauhanen.

Varkaus, Kuoppakankaan työkeskus
29.11. klo 18 Hyvän sanoman ilta. Leo 
Louhivaara.
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Päijät-Häme
Asikkala, Uusi seurakuntakoti
2.11. ja 7.12. klo 18 Käskyjen siunaus 
-luentosarja. Jari Laulainen, Jari Nordman, 
Petri Kortelahti.

Iitti, Kahvitupa
18.11. klo 14 Perjantaihartaus Kahvituvas-
sa. Jari Nordman, Maija Kauppinen

Lahti, Ristinkirkon auditorio
2.11., 16.11. ja 30.11. klo 12.30 Ristinkirkon 
Raamattuhetket. Jari Nordman, Vuokko 
Kuokkanen, Miika Hämäläinen, Jukka Im-
meli, Veikko Väisänen, Riitta Nederström.

Satakunta
Köyliö
26.11. klo 12 OlenNainen-naistenpäivä. 
Anne Pohtamo-Hietanen, Aino Viitanen.

Uusimaa
Espoo, Leppävaaran lähetyskappeli
19.11. klo 16 OlenNainen -naistenpäivä. 
Anna Pöyhönen, Laura Autio.

Espoo, Palvelukoti Iltala
16.11. klo 15 Joululaulukonsertti. Pentti 
Olkkonen, musiikkilinjalaisia.

Helsinki, Kampin palvelukeskus
7.11., 14.11., 21.11., 28.11., 5.12. ja 12.12. 
klo 12.30 Ilosanomapiiri. Maija Mecklin.

Helsinki, Raamattu-Kamppi
2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12. ja 
14.12. klo 12.30 Raamattu-Kamppi. 

Järvenpää, Elävän veden kappeli
20.11. ja 18.12. klo 17 Pyhäpäivän seurat. 
Petri Kortelahti (20.11.), Juha Vähäsarja 
(18.12.).

Vantaa, Mantelipolku 4 A 9
26.11. klo 14 Kotiseurat. Pentti Olkkonen, 
musiikkilinjalaisia.

Varsinais-Suomi
Paimio, Iskun talo
14.11. klo 18.30 Illan ja valon koti-illat. 
Marja-Leena Jaakkola.

Paimio, Kovasella
12.12. klo 18.30 Illan ja valon koti-illat. 
Marja-Leena Jaakkola.

Paimio, Marja-Leena Jaakkola
28.11. klo 18.30 Illan ja valon koti-illat. 
Marja-Leena Jaakkola.

Paimio, Mikaelin talo
13.11. ja 4.12. klo 16 Sanan,sävelen ja 
rukouksen ilta. Jouni Ylitalo.

Turku, Paattisten kirkko
11.12. klo 10 Kirkkopyhä. Timo Rantanen.

Ajantasaiset tapahtumatiedot löydät  
maakunnittain kotisivuiltamme osoitteesta 
sro.fi/aluetapahtumat/

AVAA RAAMATTU PÄIVITTÄIN

Lue lisää ja tilaa rll.fi
RAAMATUNLUKIJAIN LIITTO

HETKINEN 
4 nroa/vuosi
kestotilaus 26 €
vuositilaus 29 €
tilaukset@rll.fi
p. 045 122 3664 
(ma, ti, to klo 10–15)

• Joka päivälle lukukohta ja opetus.
• Kotiin postitettavan lehden tilaaja voi 

lukea ja kuunnella myös e-Hetkistä verkossa.

Tilaa tueksi
raamatunlukulehti

HETKINEN

Itselle ja ystävälle

– vaikka joululahjaksi!
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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

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


