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” Usko on nimittäin perässätulija. 
Edessäpäin on hän, joka sen uskon 
antaa. 

OLAVI PELTOLA



Saamapuolella ollaan

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus LAURI VARTIAINEN  n  Kuva TANELI TÖRÖLÄ
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Lauri Vartiainen
toiminnanjohtaja

Suomen Raamattuopiston Säätiö

Kursailu kuuluu suomalaiseen tapakulttuuriin: ”Ei olisi minun takiani tarvinnut…” 
”No voi, kuinkas sinä nyt noin...” ”Voi, voi, eikä minulla ole edes mitään vastalahjaa.” 
Kursailun takaa paistaa vaikeus ottaa vastaan, haluttomuus jäädä kiitollisuudenvelkaan. 
Meille suomalaisille on Jeesuksen sanojen mukaisesti totisesti autuaampi antaa kuin ot-
taa. Parhaimmillaan se toki tarkoittaa, että olemme alttiita palvelemaan ja ilahduttamaan 
toisiamme. Kehnoimmillaan se tarkoittaa, että olemme hankalia ja kiittämättömiä ja että 
meitä on vaikeaa ilahduttaa.

Siitäkin toki selvitään. Jumalan kanssa tilanne on paljon vaikeampi. Jumalan kanssa 
asioitaessa olemme aina saamapuolella. Armo suomennetaan usein sanoilla ansioton 
rakkaus minun osakseni. Hyvä käännös. Ja jo tuo ensimmäinen sana ”ansioton” 
kertoo, että Jumalalle jäädään aina kiitollisuudenvelkaan. 

Jumalan armoa ei voi ostaa, ei saada ansioista eikä maksaa takaisin 
osamaksulla. Sen voi saada omakseen yksin Jumalan suuresta rakkaudesta 
Kristuksen tähden! Vastaansanomattomalla tavalla Raamattu kertoo, että me 
kaikki tarvitsemme pelastusta – ja samalla sen, että meillä ei ole sitä itsessäm-
me, ei omissa teoissamme eikä katumusharjoituksissa. Ainoa turvamme on 
Jumalan armo Kristuksessa. Efesolaiskirjeen toinen luku, jakeet 8 ja 9: ”Ar-
mosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin 
teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan 
voisi ylpeillä.” 

Kaikki pyrkimykset maksaa Jumalan armo hyvitystekoina takaisin tai saavut-
taa sellainen pyhyys, ettei armoa enää tarvittaisi, on harhautumista pois Kris-
tus-tieltä. Meidän on suostuttava iloiten ja kursailematta ottamaan vastaan kaikki 
se hyvä, mitä Jumala armossaan tahtoo meille jakaa. Ja toki meillä on etuoikeus 
panna hyvä myös kiertämään. Galatalaiskirjeen viidennessä luvussa on kirjoitettuna: 
”Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö 
itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne.”

Saamapuolella silti ollaan. Ja ansiottomassa armossa pysytään. Mitä tulee Jumalan 
armoon ja rakkauteen, on autuaampi ottaa kuin antaa. 
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” Paavalin mukaan Jeesus 
on nimittäin sanonut, 
että autuaampi on antaa 
kuin ottaa. Ehkä se on 
kristityllekin tarkoitettu 
periaate tässä elämässä.

JUKKA NORVANTO
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Lahjoittaminen on siunaus 
molemmille osapuolille
Teksti ja kuvat PETRI VÄHÄSARJA

Verbi, jota Paavali käyttää, kun puhutaan antamisesta, viittaa siihen, että auttajan ja avun saajan välille 
muodostuu suhde. Sekin on eräs antamisen siunauksista, sanoo Jukka Norvanto. 

Radiopastorina ja kirjailijana 
tunnettu Jukka Norvanto piti jou-
lukuussa Raamattuopiston henki-
lökunnan yhteyspäivillä raamattuo-
petuksen antamisesta. Kyseessä oli 
etenkin taloudellinen anteliaisuus. 
Haastattelin Norvantoa aiheesta 
etukäteen. Hän vaikutti olevan 
hieman hämmentynyt kutsusta 
luennoida antamisesta. 

– Tuntuu vähän nololta puhua 
julkisesti tällaisesta, hän kommen-
toi alkuun. 

Kysymykseen, osaako Norvanto 
sanoa, miksi juuri hänet pyydettiin 
puhumaan kyseisestä aiheesta, saan 
napakan vastauksen. 

– No en. 
– Joka tapauksessa, Norvanto 

jatkaa. 
– Kun Paavali pitää jäähyväis-

puhetta Efesoksen seurakunnan 
johtajille Apostolien tekojen luvus-
sa 20, hän lainaa Jeesuksen sanaa, 
joka ei ole missään muualla Raama-
tussa. Paavalin mukaan Jeesus on 
nimittäin sanonut, että autuaampi 
on antaa kuin ottaa. Ehkä se on 
kristityllekin tarkoitettu periaate 
tässä elämässä, Norvanto pohjustaa. 

Ei hän kuitenkaan ensimmäistä 
kertaa asiasta puhu. Hän on kir-
joittanut antamisesta kirjan yhdessä 
ruotsalaisen teologin Olof Edsin-

gerin kanssa. Tarkemmin sanoen 
Norvanto on suomentanut Edsin-
gerin kirjan ja kirjoittanut siihen 
lisäykseksi ensimmäisen luvun. Siu-
nattu antaminen ilmestyi vuonna 
2013 Perussanoman toimesta. 

USKO NÄKEE OIKEIN
Antamista pohtiessaan Norvanto 
viittaa myös norjalaisen professo-
rin Ole Hallesbyn kirjaan Kor-
keimman suojassa. Siinä Hallesby 
kuvailee asiaa näin: ”Luonnostam-
me olemme taipuvaisia pitämään 
itseltämme menetettyinä niitä tahoja 
tai tavaroita, jotka olemme muille 
antaneet. Siksi käytimme lahjoitta-
misesta kyllä kuvaavasti lausetapaa 
´antaa pois´. Usko sitä vastoin saa 
rohkeutta antaa siksi, että se näkee, 
mitä epäusko ei koskaan näe, nimit-
täin antamisen siunauksen.”

– Kaikkein mukavimmaltahan 
se tuntuu, jos saa pitää kaiken itsel-
lään, mutta tässä kristityn kutsu-
muksessa se ei kuitenkaan ehkä ole 
tärkein asia, Norvanto jatkaa. 

Hän siteeraa 2. kirjettä Korint-
tolaisille, sen 9. lukua: ”Te saatte 
kaikkinaista rikkautta ja voitte 
osoittaa runsaasti anteliaisuutta. 
Näin meidän työmme synnyttää kii-
tollisuutta Jumalaa kohtaan. Tämän 
palveluksen toimittaminen ei vain 

täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi 
se saa yhä useammat ihmiset kiittä-
mään Jumalaa.”

– Alkutekstissä Paavali käyttää 
aika usein antamisesta kreikan 
kielen verbiä metadidomi. Didomi 
tarkoittaa antamista ja meta-alku-
liite viittaa suhteeseen antamisen 
kohteen kanssa, Norvanto selven-
tää. 

– Antajan ja saajan välille syntyy 
siis suhde.

”ANNAN ENEMPÄÄ 
MIETTIMÄTTÄ”
Aikanaan Jukka tuki vaimonsa 
Liisan kanssa erästä Liisan luokka-
kaveria, joka lähti lähetystyöhön.

– Hänen kipuilunsa tuli osaksi 
meidänkin kipuiluamme. Tukemi-
nen ei koskaan tuntunut siltä, että 
se olisi ollut meiltä pois, vaan se oli 
yhteinen projekti. 

– Jos vertaan omaa kokemusta-
ni siihen, mitä Paavali kirjoittaa 2. 
Korinttolaiskirjeen 8. ja 9. luvussa, 
niin siinä on jotenkin samanlainen 
näkökulma.

Norvannon mukaan Paavali ei 
ollenkaan arastele pyytää ihmisiä 
auttamaan köyhiä seurakuntalai-
siaan. 

– Kuitenkaan näissä luvuissa ei 
ole käskyjä, uhkauksia tai määrä-
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yksiä, vaan niissä korostuu puhe 
armosta. Niissä käytetään alku-
tekstissä kymmenen kertaa armoa 
tarkoittavaa kharis-sanaa. Armon 
osoittaminen on etuoikeus.

Ihmisen osoittama armo on 
kuitenkin aina vaillinaista. 

– Itse olen tullut siihen tulok-
seen, kuten muutkin, etten voi 
mitenkään antaa kaikille tarvitsevil-
le. Mutta olen tehnyt sillä tavalla, 
että kun vastaan tulee tilanne, jossa 
tajuan, että ihminen tai järjestö 
tarvitsee sellaista, mitä voisin siinä 
tilanteessa antaa, annan sen enem-
pää sitä miettimättä.

– Muissa tilanteissa olen kuiten-
kin aika kitsas, Norvanto lisää. 

Lahjan antajan on myös tärkeä 
tietää, mihin rahat menevät. Nor-
vanto huomauttaa, että Paavalikin 
noudatti lahjoituksia pyytäessään 
eräänlaista läpinäkyvyyden periaa-
tetta. 

– Paavali mainitsee 4 tai 5 
henkilöä, jotka lähtevät hänen mu-
kanaan viemään avustusta perille. 
Siten hän poistaa epäilykset. Ei 
tarvitse luottaa pelkästään hänen 

sanaansa, vaan antajille tuttuja 
ihmisiä lähtee mukaan, Norvanto 
kertoo. 

LAHJOITTAMISEN KOHTEENA
Norvanto kertoo olleensa itsekin 
lahjoittamisen kohteena. 

– Minä en ilmeisesti helposti 
tule kiitollisuuden velkaan. Jos joku 
ihminen haluaa jotakin antaa, se 
on hänen asiansa. Toiset ajattelevat, 
että pitää äkkiä keksiä jokin keino, 
miten lahjoituksen voi hyvittää. 
Minulle ei sellaista tarvetta tule, 

ehkä juuri aiemmin käsitellystä 
teemasta johtuen. 

– Jos Jumala on jotakin kehotta-
nut antamaan, vaikka minulle, eikö 
se ole hänen ja Jumalan välinen 
asia? Tietenkin asiassa on monia 
puolia. Jos kaveri tarjoaa kahvin, 
ajattelen kyllä että haluan tarjota 
sen joskus takaisin. 

Entä mikä eteen, jos haluaisin 
tulla auliimmaksi antajaksi? Miten 
ajatella ja toimia?

– Antamalla voi antaa iloa toi-
sillekin, Norvanto kiteyttää. 

– Isä meidän -rukouksessakin 
pyydetään, että ”anna meille”, eikä 
”anna minulle”. Jeesuskin opetti 
elämään laajemmin kuin omalta 
kannaltaan. Mutta aina antamisem-
me on myös puutteellista.

– Jos osaamme nähdä, että 
hankkeemme on yhteinen, emme 
välttämättä ajattele niin paljon 
summaa kuin tarvetta, Norvanto 
jatkaa seurakuntien ja kristittyjen 
ihmisten tukemiseen liittyen. n

” Kun vastaan tulee 
tilanne, jossa tajuan, 
että ihminen tai 
järjestö tarvitsee 
sellaista, mitä voisin 
siinä tilanteessa antaa, 
annan sen enempää 
sitä miettimättä.
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Toimintaympäristömme muutos 
on ollut nopeaa ja osaltaan kaksi 
edellistä koronavuotta ovat kiih-
dyttäneet muutosta, joka näkyy 
siinä, että tukemme seurakunnilta 
ei ole enää yhtäkään prosenttia 
tuloistamme. Tässä mielessä sää-
tiömme talouden suuntaviivat ovat 
olleet todettavissa jo useamman 
vuoden ajan.

Vuoden 2022 aikana rahoitim-
me toimintaamme ylimääräisellä 
200 000 euron pankkiluotolla ja 
yhteensä lyhytaikainen luottomme 
on nyt 500 000 €. Kiinteistömme 
korjausvelka on erityisesti kuor-
mittanut toimintaamme ja tähän 
säätiön talous- ja kiinteistötyö-
ryhmä on paneutunut luodakseen 
pitkäjänteisen useamman vuoden 
suunnitelman koskien rakennus-
temme korjaus ja käyttötarpeita.

Toimintamme on ystäviemme 
tuen varassa ja yli 60 %:a tues-
tamme tulee yksityishenkilöiltä. 
Loput 15 %:a tuestamme tulee 
oman toimintamme tuotoista 
eli järjestämiemme tilaisuuksien 
tuotoista ja loput 25 %:a kansano-
pistomme valtion tukena. Olemme 
syvästi kiitollisia ystäviltämme 
saamastamme tuesta ja osaltamme 
haluamme olla seisomassa siinä 
muurinaukossa, johon meidät on 
asetettu yhdessä työmme ystävien 
kanssa. Joskus näyttää siltä ja aika 

Eväät lopussa? 

useinkin, että evankeliumin työssä 
eväämme ovat loppu ja kysymme 
opetuslasten tavoin ”Mistä kukaan 
voi hankkia leipää näiden kaikkien 
ruokkimiseksi” (Markus 8:4). Ha-
luamme viedä evankeliumia eteen-
päin, mutta omat voimavaramme 
ja resurssimme näyttävät aina 
liian vähäisiltä. Tähän tarpeeseen 
ovat työmme ystävät vastanneet ja 
usein saamamme tuki on asettanut 
meidät pienelle ja nöyrälle paikalle 
kiitollisena siitä, että taloudellinen 
apu on tullut juuri oikeaan aikaan. 
Olemme saaneet viedä evankeliu-
mia eteenpäin työmme ystävien 
tukemana ja moni ihminen on 
tullut kohdatuksi, kun työmme 
ystävät ovat kehottaneet ja rohkais-
seet meitä eteenpäin työssämme. 

Vuosi 2023 tulee olemaan haas-
teellinen, mutta saamme kulkea 
Vapahtajaamme luottaen, joka 
on luvannut kulkea kanssamme. 
Älkäämme siis pelätkö ”Herran va-
paaksi ostamat palaavat ja saapuvat 
riemuiten Siioniin. He kantavat 
päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja 
riemu astuvat portista, huoli ja 
huokaus pakenevat kauas” (Jesaja 
35:10). 

Kiitämme rukouksistanne ja 
saamastamme tuesta ja pyydäm-
me, että jaksaisit jatkossakin olla 
tukenamme. 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
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Meiltä ja muualta

Ystävät ry:n pyörittämä soittorinki  
-toiminta päättyy

Soittorinki- toiminta, jonka käyn-
nistimme pandemian puhjettua 
ystäväjoukkomme yksinäisyyttä ja 
ahdinkoa lievittämään, on tullut nyt 
päätökseensä. Ystävät ry:n toimin-
nanjohtajan ominaisuudessa tahdon 
lausua suurkiitoksen jokaiselle 
mukana olleelle ja kortensa kekoon 
kantaneelle! Olemme saaneet olla 
suuressa mukana! 

Asian tiimoilta viimeisen ker-
ran kokoustaessamme totesimme 
kuin yhdestä suusta, että työ ei 
ole totisesti ollut turhaa. Moni on 
saanut merkittävää lievitystä yksi-
näisyyteensä ja myös hengelliseen 
hätäänsä. Ja kuten usein tällaisis-
sa palvelutehtävissä, niin nytkin: 
monen soittelijan kokemus on, että 
antaessaan on saanut myös itse 
paljon. Kiitos siis myös puheluihin 
vastanneille – ja erityiskiitos tietysti 
Taivaan Isälle!

Aivan kaikkia SROY ry:n rekis-
terissä olevia emme onnistuneet 
kuluneina kuukausina ja vuosina 
tavoittamaan. Syitä on monia, eikä 
niistä pienin ole vastausta vaille jää-

neet soitot. Tämä liittyy siihen, että 
rekisterimme yhteystiedot saattava 
olla osin vanhentuneita. Toisaalta 
puhelu tuntemattomasta numerosta 
on voinut myös jäädä vastaamat-
ta – ja ihan ymmärrettävästi, näinä 
monenkirjavien puhelinkaupusteli-
joiden aikoina.

Ystäväpuheluissa ei kuitenkaan 
kaupiteltu mitään, vaan kyseltiin 
kuulumisia, luettiin ehkä hartauskir-
jaa ja esimerkiksi rukoiltiin yhdessä. 
Uskoakseni syntyi kontakteja ja jopa 
ystävyyksiä, jotka kestävät ja tuovat 
iloa vielä jatkossakin. Resurssiemme 
vähäisyyden vuoksi emme kuiten-
kaan kyenneet enää jatkamaan. Aja-
tukseksi jäi, että katsotaan, mitä tu-
levaisuus tuo. Jos pandemia tai muu 
ilmiö edellyttää, mietitään yhdessä 
jotakin uutta avausta. Lopuksi muis-
tutan vielä: julistustyöntekijöidenkin 
puoleen on lupa kääntyä aina myös 
sielunhoidollisissa asioissa. Heidän 
yhteystietonsa löytyvät tämän leh-
den sivulta 23 sekä netistä:  
sro.fi/yhteystiedot/julistustoiminta/.

Sielunhoidon moni-
muotokoulutuksen 
päätösjuhla 
Sielunhoidon monimuotokoulu-
tuksen päätösjuhlaa vietettiin ensin 
Vuokatinrannassa ja marraskuussa 
Kauniaisissa. Kaksi vuotta kestänyt 
koulutus pidettiin pääosin Vuoka-
tinrannassa ja muutama lähijakso 
Kauniaisissa. Saara Kinnunen toimi 
pääkouluttajana ja lisäksi SRO:n 
opettajia ja muita asiantuntijoita. 
Koulutuksen tavoitteena oli työstää 
oman elämän kriisejä ja varustaa 
sielunhoitajan tehtäviin vapaaehtoi-
sena seurakunnissa tai järjestöissä. 
Päätösjuhlassa todistuksen saanut 
Kirsi Melander osallistui koko kou-
lutukseen kertoi, että kurssilaisten 
kesken syntynyt hyvä ja luottamuk-
sellinen yhteys loivat edellytykset 
syventyä vaikeisiinkin asioihin. ”Pa-
rasta oli ehkä kuitenkin kaiken käsi-
tellyn sitominen Jumalan Sanaan.” 
Toinen koko kurssin suorittanut Ulla 
Savolainen kertoi kurssin antaneen 
hänelle rohkeutta ottaa esille sielun-
hoidollisia näköaloja keskustelles-
saan ihmisten kanssa. ”Voin suosi-
tella kurssia kaikille, jotka pohtivat 
ihmissuhteisiin liittyviä haasteita tai 
ovat ihmissuhde työssä.” 
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Vastikään muuttunut oppivelvolli-
suuslaki avasi meille mahdollisuu-
den uuteen ja samalla haastavaan 
työhön nuorten parissa. Oppivel-
vollisuus korotettiin 18-vuoden 
ikään, joten uudella linjalla opis-
kelevat 16-18 -vuotiaat peruskou-
lunsa päättäneet oppivelvolliset, 
jotka pohtivat opiskelu- tai ammat-
titoiveitaan ja suuntaa elämässään. 
Linjalle haetaan kevään yhteishaus-
sa (21.2.-21.3.2023), jossa SRO:n 
Jatkis-linjan voi halutessaan laittaa 
seitsemästä hakuvaihtoehdosta 
ensimmäiseksi. Hakuprosessiin 
kuuluu soveltuvuuskoe ja haastat-
telu SRO:n Kauniaisten toimipis-
teessä huhti-toukokuussa. Luku-
vuosi alkaa 30.8.2023 ja päättyy 
27.4.2024.

Koulutus on suunnattu nuo-
rille, jotka etsivät motivaatiota, 
haluavat selkiyttää tulevaisuuden 
suunnitelmiaan ja parantaa opiske-
luvalmiuksiaan. Myös ammatillisen 
koulutuksen tai lukion keskeyttä-
neet ja uutta suuntaa etsivät, voivat 
hakea linjalle. Nuoret hyötyvät 

Raamattuopiston yhteisöllisyy-
destä ja tuesta kuten Jumalan 
sanan valossa elämän arvojen ja 
suunnan pohdiskelusta yhdessä 
toisten uskovien nuorten kanssa ja 
uusien kaverisuhteiden syntymi-
sestä. Kansanopistossa opiskelu luo 
mahdollisuuksia itsenäistyä, löytää 
omia vahvuuksia ja kiinnostuk-
sen kohteita sekä oppia sosiaalisia 
taitoja. Koulutuksen tavoitteena 
on auttaa nuorta elämässä askeleen 
eteenpäin ja siirtymään sujuvasti 
toiselle asteelle. 

Nuori voi 9:n luokan keväällä 
valita lukuvuoden SRO:ssa perus-
koulun ja toisen asteen opintojen 
välivuotena, vaikka pääsisi arvosa-
nojensa perusteella lukioon. Joskus 
nuori tarvitsee hengähdys- ja miet-
timistauon, joka parhaimmillaan 
antaa taas puhtia tavoitteelliseen 
opiskeluun. Yhteishaun hakuvai-
heeseen saa apua oman koulun 
opinto-ohjaajalta. Linjalta opiske-
lupaikan saaneen opiskelijan ei tar-
vitse maksaa kurssimaksua, mutta 
iltapalat, mahdolliset musiikki- tai 

liikuntavälineet ja retkien kulut 
ovat omakustanteisia.

Jatkis-linja perustuu Opetus-
hallituksen laatimaan opetussuun-
nitelmaan (ops) kansanopistojen 
oppivelvollisten linjoille. Lukuvuo-
den aikana opiskellaan arjen taitoja 
ja elämänhallintaa, opiskeluteknii-
koita, itsetuntemusta ja työelämä-
taitoja, hiotaan äidinkielen vuo-
rovaikutus- ja viestintätaitoja sekä 
matemaattisia perus- ja ongelman-
ratkaisutaitoja. Paikallisen opsin 
mukaisesti oppivelvollisten linja 
nivoutuu yhteen muiden nuorten 
linjojemme opetuksen kanssa. 
Nuoret osallistuvat retkille, toimin-
tapäiviin ja juhliin, oppivat tunte-
maan Raamatun punaista lankaa 
yhdessä PK:n kanssa, musiikista 
kiinnostuneet soittavat Musalinjan 
bändeissä ja liikunnalliset pääsevät 
mukaan peli-iltoihin ja muuhun 
liikuntaan. 

Lue lisää raamattuopisto.fi/jatkis 
ja kerro lähipiiriisi nuorelle tästä 
mahdollisuudesta viettää välivuosi 
SRO:ssa. n

Oppivelvollisille uusi linja 
Raamattuopistossa
Teksti MARJA-KAARINA MARTTILA n Kuva ANDERS TALLQVIST

Suomen Raamattuopistossa alkaa elokuussa uusi opintolinja nimeltä Jatkis – opistovuosi oppivelvollisille.

Jatkis-linjan paikallisen opetussuunnitelman ideointia opiskelijoiden kanssa, opintosihteeri Merja Rantaja, rehtori Marja-
Kaarina Marttila ja opettaja Ilari Kärki

Suomen Raamattuopisto

Yhteishaku  
21.2.–21.3.2023
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Suomen Raamattuopisto
Helsingintie 10, 02700 Kauniainen 

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

Polku työhön -koulutus 
maahanmuuttajille viikoilla:  
16.–20.1., 6.–10.2., 20.–24.3., 
17.–21.4. ja 8.–12.5.
Avoimien ovien luennot  
joka torstai
Nuortenillat perjantaisin

Raamattuopisto Kauniaisissa

TAMMIKUU
20.–22.1. Sisälle Sanaan: Evankeliumit

HELMIKUU
3.–5.2. Ilon ja itkun laulut – koko  
 ihmisen elämä Psalmien säkeissä
4.–5.2. Gospel Junior -leiri
4.–5.2. Äitien virkistyspäivä
10.–12.2. Sanan ja rukouksen viikonloppu
10.–12.2. Sisälle Sanaan: Apostolien teot
11.–12.2. Avioliittotyön koulutus
11.–12.2. Hänen Majesteettinsa palveluksessa  
 – leiri kirkon alojen opiskelijoille

MAALISKUU
3.–5.3. Lähetetty 1. jakso ja  
 Lähetetty Reunion
3.–5.3. Sisälle Sanaan: Paavalin kirjeet
6.3.–26.5. Biisimylly
10.–11.3. Soul ja R&B -lauluworkshop
10.–12.3. Sielunhoidon opintopäivät:  
 Pandemia ja sota
24.–26.3. Hyvän äärellä -naistenpäivät:  
 Suurempi kuin elämä on Jumalan armo
24.–26.3. Varhaisen kirkon aarteet
31.3.–1.4. Lähetetty 2. jakso

HUHTIKUU
14.–16.4. Sisälle Sanaan:  
 Katoliset kirjeet ja Heprealaiskirje
15.–16.4. Gospelmuusikon työvälineet

UUTTA!

UUTTA!

UUTTA!

UUTTA!

Pandemia ja sota 
Sielunhoidon opintopäivät 10.–12.3.
Miten ihminen selviää traumaattisesta kokemuksesta?
Mukana mm. psykiatri Ulla Tulisalo, terapeutti Hanna 
Skyttä, kouluttaja Sirpa Laurila, Pirkko TurunenMar-
ja-Kaarina Marttila ja Annasara Toivanen.

Ilon ja itkun laulut 
Koko ihmisen elämä Psalmien säkeissä 3.–5.2.
Raamattu ottaa todesta ihmisen elämän, mutta sillä 
on jotakin enemmän, se laulaa valon ja toivon lauluja 
ihmisen pimeässä.
Kurssin luennoitsijana toimii pastori Erkki Jokinen.

Suurempi kuin elämä on Jumalan armo 
Hyvän äärellä -naistenpäivät 24.–26.3.
Mukana mm. Anne Pohtamo-Hietanen ja  
Marja-Kaarina Marttila
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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

Löydät vahvuutesi, kehität 
opiskelutaitojasi ja saat 
valmiuksia opintojen 
jatkamiseen lukiossa tai 
ammatillisessa oppilaitoksessa.

Jatkis – oppivelvollisille

”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

NYT ON HAKUAIKA

UUTTA!
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Vuokatinrannan loma- ja kurssikeskus

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

www.vuokatinranta.fi

Vuokatinrantaan suunnitellaan 
Raamattu ja luonto -kurssia

Vuokatinrannan kurssitoiminta jatkuu lyhytkursseilla sekä 
viikonloppuisin että maanantaista perjantaihin. Arkkiviikot 
ovat intensiivisiä Raamattuun pureutuvia kursseja ulkoilua 
kuitenkaan unohtamatta. Lumilomilla on jätetty aikaa ulkoi-
luun hieman enemmän, että pääsee pitkänkin matkan takaa 
nauttimaan Vuokatin aktiviteettien antimista. Lomilla jokaise-
na päivänä on kuitenkin raamattutunteja sekä iltaohjelmaa. 

Viikonloppukursseista nostamme erityisesti esille Ahdis-
tuksen kohtaaminen -kurssin, Kuolema – syntymäpäiväni! 
-kurssin sekä naisten- ja miestenpäivät. 

Kurssien tarkempia ohjelmia pääsee katsomaan vuoka-
tinranta.fi/kurssitarjonta/ -sivuilta. Ilmoittautumiset otamme 
vastaan suoraan Vuokatinrannan toimistoon puhelimitse tai 
sähköpostilla. 

Pitkäaikainen suunnitelma pitkästä kurssista Vuokatin-
rantaan on edelleen suunnitteluasteella. Syksylle 2023, jos 
Luoja suo ja saamme resurssit järjestymään, olisi hienoa 
saada toteutumaan Raamattu ja luonto -kurssi, jossa yhdis-
tetään Raamatun opiskelu ja luonnossa liikkuminen. Uuden 
linjan erityissisältöä olisivat ohjatut päivävaellukset Vuokatin 
luonnonkauniissa maisemissa, erätaitojen opettelu, laulu- ja 
musiikkihetket sekä Raamatun opiskelu pienryhmässä kysel-
len ja saamastaan jakaen. 

Jer. 29:6: Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, 
sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon 
ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

Näillä sanoilla toivon, että uusi linjamme 
saisi startata tämän vuoden syyskuussa. 
Että aika olisi sopiva aloittaa pitkä kurssi 
ja saisimme mukavan ryhmän kokoon 
pilottikurssille!

Sari-Anne Vauhkonen

HELMIKUU
10.–12.2. Ahdistuksen kohtaaminen

MAALISKUU
6.–10.3. Lumiloma 1 - ”Juhlan aika”
13.–17.3. Lumi-Arkki: Heprealaiskirje  
 – rohkaisua lannistuneille  
 kristityille
20.–24.3. Lumiloma 2 – Pyhän Hengen  
 lahjat
27.–31.3. Kevätarkki

HUHTIKUU
13.–16.4. Kuolema – Syntymäpäiväni!
21.–23.4. Miesten- ja naistenpäivät

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.

12

Talven loma- ja arkkiviikot Aurinkolatujen kirkkautta, mutkaisia 
mäkiä, kivaa koko perheelle. 

Tule nauttimaan hyvästä ruuasta, 
musiikista ja yhteydestä!

www.vuokatinranta.fi

Lumilomat
6.–10.3. Lumiloma 1  (Mika ja Eeva Pouke, Hannu ja Marketta Tuomala)
20.–24.3.  Lumiloma 2  (Jari ja Kristiina Nordman)

Arkkiviikot (Avoin raamattukoulu)
13.–17.3.   Lumiarkki  (Veli-Matti Kujala ja Seppo Salmi)
27.–31.3.   Kevätarkki (Pekka Heiskanen ja Jouko Malinen)
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Tue Nuorisotyötä. Lahjoitustili OP-Pohjola FI73 5720 2320 1095 43. Viite 130 000 780 517.

Kahden viime vuoden aikana eten-
kin pääkaupunkiseudulla ehdittiin 
tottua siihen, että mikään ei ole 
varmaa, ja koko ajan pitää varautua 
muuttamaan suunnitelmia. Siksi 
meillä on nyt joukko lapsia ja nuo-
ria, joille ei ole päässyt syntymään 
perinnettä lähteä mukaan kristilli-
seen nuorten toimintaan – tai hyvin 
alkanut perinne katosi, ja se pitää 
rakentaa alusta uudestaan.

Kysyimme syksyn leirillä nuo-
rilta miksi he osallistuvat nimen-
omaan seurakunnan tai kristillisen 
järjestön toimintaan. Eräs nuori 
vastasi näin: ”Koska tapaa mukavia 
ihmisiä, saa kuulla lisää Jeesuksesta 
ja on mukava meininki. Aina on 
mukavaa nähdä kavereita ja muita 
ihmisiä uskon kysymysten parissa. 
Saan siitä voimaa ja jotenkin toivoa 
sekä uskoni vahvistuu.” 

Kaverien näkeminen, uskon yh-
teys ja turvallinen paikka kokoon-

tua yhteen ovat kaiken kristillisen 
nuorisotyön ytimessä. Raamat-
tuopiston toiminnassa esimerkiksi 
Valoa pimeyteen tapahtuma ja 
Vuokatinrannan uudenvuodenleiri 
ovat tärkeitä kohtaamisen paikkoja 
eri-ikäisille nuorille. Monet heistä 
joutuvat kohtaamaan isoja haasteita 
omassa elämässään ja maailmassa 
meneillään olevat konfliktit herättä-
vät pelkoa ja kysymyksiä tulevaisuu-
den suhteen. Juuri siksi tarvitaan 
seurakunta, johon saa yhdessä 
kokoontua myrskyjen keskellä. 

Alkanut vuosi tuo mukanaan 
monenlaisia haasteita, joiden pariin 
on nuorisotyön tiimin kanssa 
turvallista lähteä yhdessä esirukoi-
lijoiden ja vapaaehtoisten kanssa. 
Kesän rippikoulujen valmistelu ja 
isosvalinnat ovat jo käynnissä, Pro 
Fide -yhtye valmistelee parhaillaan 
materiaalia riparikonsertteja varten 
ja suuntaa jälleen tien päälle, uudet 

nettisivut saatiin julkaistua vuoden 
2022 lopussa (käy kurkkaamassa 
osoitteessa nuoret.sro.fi) ja lisäksi 
meneillään on nuorten aikuisten 
tavoittamiseen tähtäävä projekti 
yhdessä Diakonia-ammattikorkea-
koulun opiskelijoiden kanssa. Muis-
tathan rukouksin meitä työntekijöi-
tä ja erityisesti kaikkia nuoria, joita 
saamme olla kohtaamassa. Kiitos 
tuesta!

Lopuksi haluan vielä rohkaisuksi 
meille kaikille jakaa yhden nuo-
ren ajatuksen siitä, mikä merkitys 
uskolla on hänen elämässään: ”Usko 
merkitsee minulle turvaa ja lohtua 
vaikeina aikoina, apua ja neuvoa. 
Usko tuo minulle toivoa siitä, että 
kaikki järjestyy. Uskossa oleminen 
tuntuu luonnolliselta ja se merkitsee 
myös jollain tapaa elämästä oppi-
mista. Usko on tärkeä osa elämää ja 
ilman sitä olisi vaikea elää.” n

Yhdessä myrskyjen keskellä
Teksti TIINA KARLSSON n Kuva TIMO LIIRI

Tämä syksy on ollut yllättävällä tavalla outo. Se johtuu siitä, että mitään iltaa, leiriä tai tapahtumaa ei ole 
tarvinnut perua rajoitusten vuoksi. 

Lasten ja nuorten maailmasta
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Työntekijämme

Mistä olet kotoisin?
Turusta. Olen siellä syntynyt ja aina 
siellä asunut.

Missä olet opiskellut ja ollut töissä?
Olen opiskellut Turun yliopistossa 
poliittista historiaa, valtio-oppia 
ja taloustiedettä. Työhistoriani on 
lähinnä varainhankinnan piirissä. 
Tätä ennen työskentelin Kirkon 
Ulkomaanavussa. 

Minkälainen on hengellinen 
taustasi?
Evankelinen, vanhempieni kautta. 
Olen Sleyn piirissä ollut paljon. En 
ole kuitenkaan koskaan ajatellut, 
että vain tietty herätysliike olisi 
hyvä juttu. 

Minkälainen perhe sinulla on?
Minulla on vaimo ja olemme har-
kinneet koiran hankkimista. Minul-
la on myös isä ja äiti ja kaksi veljeä. 
Vanhemmillani on kissa, joka on 
hyvin ihana. 

Millaiselta yhteisöltä Raamattuo-
pisto vaikuttaa?
Todella mahtavalta, siis ihan oi-
keasti. Ei ole koskaan ollut töihin 
tullessa näin hyvä fiilis. Porukka on 
ollut vastaanottavainen. 

Millaisia ensimmäiset työtehtävä-
si ovat olleet?

”En ehkä näytä siltä, että kävisin kirkossa” 
Teksti ja kuva PETRI VÄHÄSARJA

Raamattuopiston uudella varainhankinnan koordinaattorilla Eetu Iljamolla on tapana rukoilla, jos ambulanssi 
sattuu ajamaan ohi. 

Olemme lähteneet vauhdilla vahvis-
tamaan säännöllisiä lahjoitusmah-
dollisuuksia. Meillä on villi ajatus 
itsepalvelukassasta, jonka kautta 
pystyisi ostamaan kirjoja ja ruoka-
lippuja ja tekemään lahjoituksia. En 
keksinyt sitä, mutta lähdin ajamaan 
hanketta. Idean keksijä on joko 
nero tai hullu. Tulin siihen johto-
päätökseen, että hän on nero. 

Kenen historian henkilön kanssa 
haluaisit puhua?
Jeesukselle puhun päivittäin 
muutenkin. Olisi mielenkiintoista 
jutella vaikkapa edesmenneiden 
muusikoiden kanssa, kuten vaikka 
David Bowien. 

Minkälaista on rukouselämäsi?
Pyrin rukoilemaan vähän koko 
ajan, mutta iltaisin kunnon ilta-
rukousmeiningillä, jossa on Isä 
meidän ja Herran siunaus sekä va-
paamuotoista esirukousta. Minulla 
on myös tapana rukoilla, jos näen 
ambulanssin menevän, että Herra 
auttaisi siinä tilanteessa. 

Mitä harrastat?
Teen grafiikkaa, piirrän ja maalai-
len. Olen tehnyt esimerkiksi levyn 
kansia muusikoille. Viimeistään 
5-vuotiaasta asti olen piirtänyt 
pääkalloja. Se on jonkinlainen pak-
komielle. Siinä on tiettyä yleispäte-
vyyttä, koska kaikilla ihmisillä on 
pääkallo. 

Millaista musiikkia kuuntelet?
70-80-luvun vaihtoehtomusiikkia. 
Pidän post-punkista, vanhasta in-
dustrial-musiikista ja death rockis-
ta. Musiikki on lähellä sydäntäni ja 
paljon elämässä läsnä. Kuuntelen 
vinyylilevyjä. Radiokanavista kuun-
telen ainoastaan jouluradiota. 

Miten olet kokenut Ukrainan 
tilanteen?
Koetan aina huolehtia mahdolli-
simman vähän ja rukoilla, että asiat 
järjestyisivät hyvin. Luotan johda-
tukseen. Koetan välttää kansain-
välisten uhkakuvien miettimistä, 
koska en pysty huolellani muutta-
maan asioita. 

Mikä on tunnuslauseesi?
Johanneksen evankeliumin lause on 
suosikkiraamatunkohtiani: ”Äl-
kää tuomitko sen mukaan, miltä 
asia päältä katsoen näyttää, vaan 
tuomitkaa oikein”. Ulkokuori voi 
hämätä. En itsekään ehkä näytä 
perinteisimmältä kirkossa käyvältä 
tyypiltä. 

Mitä haluat kysyä seuraavalta 
haastateltavalta?
Millainen eläkeläinen haluaisit olla?
 
Palstalla esitellään Raamattu opiston 
ja Perussanoman työntekijöitä. n



Täytit 17.11. 50 vuotta, mitä 
elämä on opettanut?
Vaimoni Mirvan mummo aina 
sanoo, että vanhuus ee tule yksin, se 
opettaa hiljoo kävelemmää. Siinä on 
sellainen totuus, että ei jaksa enää 
yhtä paljon kuin nuorena. Pitää 
tarkemmin miettiä, mihin keskittyy.  
 
Mihin haluat keskittyä?  
Siihen, että lapset saavat rauhassa it-
senäistyä mutta samalla saavat meiltä 
kaiken sen tuen, jonka pystymme 
antamaan. He ovat lähetyslapsia 
ja eläneet erilaisen lapsuuden kuin 
tavallisessa suomalaisessa perheessä. 
Kun palasimme Suomeen, murrosiät 
ovat tulleet voimakkaina. On hieno 
katsoa, kun ovien paiskomisten 
jälkeen prosessista syntyy itsenäisesti 
ajattelevia viisaita nuoria.  
 
Asuvatko kaikki lapset vielä 
kotona? 
Kyllä, paitsi että vanhin lapsemme 
Noa on armeijassa.  
 
Kuinka monta vuotta olitte lähe-
tystyössä? 
16. Olimme Kansanlähetyksen 
kautta Venäjällä ja Virossa.  
 
Nykyisessä työssäsi keskityt 
evankeliumin viestimiseen ko-
timaassa. Olet kuitenkin joskus 
puhunut, että haluaisit takaisin 
lähetyskentälle.  
Viimeinen työkautemme Virossa oli 
rankka ja kävin lähellä uupumusta. 
Olimme siellä perustamassa seu-
rakuntaa, jossa nyt iloksemme on 
aktiivista toimintaa. Nautin työstäni 
Raamattuopistolla, enkä juuri nyt 
kaipaa seurakuntapapin työhön, 
mutta ajoittain kyllä lähetyskentälle. 

Onko papin töissä jotakin erityi-
sen raskasta? 
Papin töitä voi toki tehdä niinkin, 
että tekee vain ihan minimin. Itse 
ajattelen papin työn kokonaisval-
taisemmin. Ei riittäisi voimat ottaa 
seurakuntaa vastuulleni. Se ei olisi 
mikään kellokorttitehtävä vaan väki-
sinkin 24/7. 
 
Minkälaisia haaveita sinulla on? 
Kortelahden Petri heittää usein, että 
”paras on vielä edessä”. Sama ajatus 
on minullakin. En ole vieläkään 
lakannut pohtimasta, mikä minusta 
tulee isona.  
 
Eikö sinusta tullut isona viestin-
täjohtaja? 
En ole eläkevirassa. Toivoisin, että 
pääsisin vielä jossain vaiheessa kan-
sainvälisiin tehtäviin. Olen tottunut 
olemaan reissussa. Viime aikoina se 
on toteutunut niin, että olen ollut 
viemässä autoja ja apua Ukrainaan.  
 
Eräänlaista lähetystyötä sekin. 
Tykkäätkö matkustaa, vai miksi 
haluaisit kansainvälisiin tehtä-
viin?  
Osalle lähetystyöntekijöistä tulee 
omasta lähetysalueestaan melkeinpä 
pakkomielle. Minulle ei kuiten-
kaan ole näin käynyt. Olen ajatel-
lut lähetystehtäviäni projekteina. 
Niitä on ollut Siperiassa, Pietarissa, 
Narvassa, Viimsissä, Lasnamäellä. 
Minut myös viisivuotiaana laitettiin 
Suomalais-venäläiseen kouluun. 
Kansainvälisyys on ollut osa minua 
siitä asti, joten sydämessä on kutsu 
projektityöhön maailmalle. 
 
Toivoisitko, että menisitte tule-
vaisuudessa jonnekin muualle 
kuin Venäjälle tai Viroon? 

Kai Lappalainen 50 vuotta:  
”Mietin, mikä minusta 
tulee isona” 
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuva ISTOCKPHOTO

Raamattuopiston viestintäjohtaja puntaroi 
syntymäpäivähaastattelussaan mennyttä ja tulevaa. 

Mirva on rukoillut teini-ikäisestä 
asti, että pääsisi lähetystyöhön Israe-
liin, mutta ovet eivät ole auenneet. 
Menimme kyllä kihloihin Israelissa. 
Mutta en ajattele, että olisimme 
palaamassa Venäjälle tai Viroon. 
Kenties voisimme mennä rakenta-
maan Ukrainan luterilaista kirkkoa. 
Tai sitten muihin tehtäviin. Ei sen 
tarvitse välttämättä lähetystyötäkään 
olla.  
 
Ukrainan rakentaminenhan voi 
tulla ajankohtaiseksi.  
Kun sota päättynyt, siellä aletaan 
käsitellä sodan aiheuttamaa traumaa. 
Ehkä meitäkin silloin tarvittaisiin 
siellä. Mutta luotamme siihen, että 
ajallaan Herra johtaa.  
 
No, miltä se tuntui täyttää 50 
vuotta? Onko ikäkriisi? Oletko jo 
ostanut bassokitaran? 
En ole musikaalinen, enkä ole os-
tanut vielä Harley Davidsoniakaan. 
Minulle suurempi ikäkriisi oli 40. 
Silloin tajusin, etten ole enää nuori. 
Koulussa kärsin siitä, että olin luok-
kani pienin. Kasvoin armeijassakin 
vielä useamman sentin. Olin aina se 
pienin, nuorin ja babyface. Nyt se 
on kääntynyt eduksi. Tämä on hyvä 
vaihe elämässä. Lapset ovat kasva-
neet ja ruuhkavuodet päättyneet. n
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Seurakuntalaisen podcast  
käynnistyi Radio Deissä
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuva EMMI VIRTANEN

Päätoimittaja Sari Savela kertoo, että Viikon seurakuntalainen -podcastin avulla voidaan muun muassa 
syventää Seurakuntalainen.fi-sivustolla käsiteltäviä aiheita. 

Radio Dein Dei Plus -palveluun 
on kirjoitushetkellä ilmestynyt 
neljä jaksoa Viikon seurakuntalai-
nen -ohjelmaa. Aiheina ovat tähän 
mennessä olleet isyys, uushenki-
syys, pakkoavioliitot ja kristillinen 
media. Noin 20 minuutin pituisen 
ohjelman toimittajana on Sari 
Savela, joka myös pääsääntöisesti 
ideoi jaksojen sisällöt ja haalii nii-
hin haastateltavat. 

– Olen itse ollut tässä aloitteelli-
nen ja puhunut eri yhteyksissä, että 
olisi kiva saada podcast Seurakun-
talaiselle. Harjoittelijamme Soini-
sen Miika auttoi paljon siinä, että 
saatiin tämä käynnistettyä. Hän 
on editoinut nämä ensimmäiset 
podcastit, ja hän oli myös haastatel-
tavana isyyttä käsittelevässä jaksos-
samme, Savela kertoo. 

Viikon seurakuntalainen kuul-
laan Radio Deissä joka maanantai 
kello 10:05. Sen jälkeen kukin 
jakso siirtyy kuunneltavaksi Dei 
Plus -palveluun. 

– Ideana on laajentaa Seu-
rakuntalaisen yleisöä. Monet 

haluavat mieluummin kuunnella 
kuin lukea. Esimerkiksi 29-vuotias 
esikoisemme kuuntelee podcasteja 
laittaessaan ruokaa. Näin monet 
muutkin tekevät. Yksi tyypillinen 
tilanne kuunnella podcasteja on 
juuri kotitöitä tehdessä. Eniten 
podcasteja kuunnellaan matkus-
taessa. 

Kuuntelijatutkimusten mukaan 
podcasteja kuunnellaan kaikissa 
ikäryhmissä. Kyse ei ole nuoriso-
mediasta. Minuuttimäärällä mitat-
tuna podcasteja kuuntelevat eniten 
30–44-vuotiaat. 

– Podcastin avulla voimme 
myös syventää niitä teemoja, joita 
Seurakuntalaisessa käsitellään, 
Savela toteaa. 

Seurakuntalainen.fi-sivuston 
kustantajat ovat Perussanoma ja 
Radio Dei. Näin ollen Viikon seu-
rakuntalainen kuuluu myös Raa-
mattuopiston ”tuoteperheeseen”. 

– Seurakuntalainen tavoittaa 
ihmisiä myös Raamattuopiston 
ystäväpiirin ulkopuolelta, ja pod-
castin kautta saadaan laajan yleisön 

kuultavaksi aiheita, joita pidämme 
tärkeinä. 

– Ajatukseni on, että tulevien 
podcastien aihevalinnoissa ote-
taan huomioon Seurakuntalaisen 
verkoston toimijoiden tarpeet. 
Esimerkiksi luontevaa olisi, että 
Perusta-lehden teologiset opinto-
päivät olisivat esillä myös tässä pod-
castissa, Savela pohtii. 

– Ideana on myös palvella Seura-
kuntalaisen yhteistyökumppaneiden 
laajaa verkostoa. Siksi haastattelin-
kin Uusi Tie -lehden päätoimittajaa 
Leif Nummelaa siitä, miten hän 
näkee kristillisen median. 

Seurakuntalainen.fi on kris-
tillinen uutisverkkomedia, joka 
kertoo uskottavia uutisia ja välittää 
ilosanomaa, haastattelee kiinnosta-
via ihmisiä ja kertoo ajankohtaisista 
ilmiöistä verkon kautta maksutta 
kaikille. Seurakuntalainen.fi-si-
vuston yhteistyöverkostosssa on 
mukana 14 kristillistä toimijaa. 

Viikon seurakuntalaisen lähe-
tetyt jaksot löytyvät osoitteesta 
deiplus.fi n



Hartaus

Hartaus on Raamattuopiston työntekijöiden 
ja vastuunkantajien kirjoittamasta 
viikkohartauskirjasta Ihmeellinen elämä

Arvo on kantajan käsissä
Jos olet pelannut jalkapalloa tai jääkiekkoa, tai soittanut 
kitaraa, tiedät suunnilleen, miten paljon niiden harrasta-
miseen kuluu rahaa ja paljonko tarvittavat välineet maksa-
vat. Esimerkiksi Englannin valioliigan virallinen pelipallo 
maksaa noin 130 €. Hyvä jääkiekkomaila maksaa puoles-
taan noin 200 €. Mikäli olet musiikki-ihmisiä ja innostut 
ostamaan kitaran, niin voit maksaa siitä parhaimmillaan 
muutaman tuhannen euroa. Mutta kun yritämme myö-
hemmin myydä näitä urheiluvälineitä ja instrumentteja 
eteenpäin, saamme niistä todennäköisesti paljon pienem-
män hinnan kuin mitä itse niistä maksoimme. Niiden arvo 
on siis käsissämme ja käytössämme laskenut.

Asetelma pyörähtää täysin päälaelleen, jos jalkapallon nap-
paakin jalkoihinsa Lionel Messi (yksi maailman parhaista 
jalkapalloilijoista), jääkiekkomailan Teemu Selänne (yksi 
maailman kuuluisimmista jääkiekkoilijoista) tai uutta kita-
raa vinguttaa Eric Clapton (yksi maailman legendaarisim-
mista kitaristeista). Heidän käsissään jalkapallosta, jääkiek-
komailasta tai kitarasta voi tulla jopa miljoonien arvoisia. 
Silloin näiden tavaroiden arvo määräytyykin sen mukaan, 
kuka niitä käyttää, eikä sen mukaan, mitä ne ostettaessa 
maksoivat.

Jos kitara tai jalkapallo voivat tulla ihmisen käsissä noin 
arvokkaiksi, niin miten arvokas sinä oletkaan, kun saat olla 
Jumalamme käsien suojassa? Rakas ystäväni – miten suun-
naton onkaan sinun arvosi, kun sinua kannattelee kaikki-
valtias Luojamme! Olet suunnattoman arvokas. Muista se, 
kun katsot itseäsi aamulla peiliin. Ole siunauttu!

”Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi mi-
nun päälleni. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen 
ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi 
ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka 
nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuotee-
ni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon 
aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä 
minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Vaikka sanoisin: 
‘Nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon’, 
sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päi-
vänpaiste, pimeys kuin kirkas valo. Sinä olet luonut minut 
sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. 
Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeelli-
siä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.” (Ps. 139:5–14)

Veli-Pekka Kangas 
Suomen Raamattuopiston Musiikkilinjan opettaja

Minusta tuntuu,  
että olen kadottanut 
uskoni. Mitä minun 
pitäisi tehdä?
Älä sitä omaa uskoasi kysy. Se on 
ihan toivotonta, etkä sillä tavalla 
löydä mitään hyvää. Kysy sen sijaan, 
vieläkö Jeesus rakastaa sinua. 
Oleellista on katsoa Kristukseen ja 
suunnata mieli häneen. Siinä avuksi 
tulee Raamatun sana, esimerkiksi 
Matteuksen evankeliumin kohta: Ja 
katso, minä olen teidän kanssanne 
kaikki päivät maailman loppuun 
asti. (Matt. 28:20). Etkö voisi luottaa 
siihen lupaukseen? 

Me emme näe Jeesusta, mut-
ta emme olekaan uskossamme 
sitoutuneet näkyvään vaan näky-
mättömään. Riipumme Raamatun 
lupausten varassa. Kun käännämme 
katseemme Jeesukseen, usko kasvaa 
ja vahvistuu. Usko on nimittäin pe-
rässätulija. Edessäpäin on hän, joka 
sen uskon antaa. 

Olavi Peltola

Voit lähettää meille sielunhoidollisia  
kysymyksiä osoitteeseen:  

petri.vahasarja@perussanoma.fi

Sielunhoito
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Jämäkän Sanan 
puolestapuhuja  
lähti kotiin 
Eero Alen (1944–2022) oli pohtiva ja 
keskusteluissa kantaa ottava mies. 
Hän toimi aktiivisena seurakuntalai-
sena Tampereella ja vapaaehtoisena 
(piirilähettinä) Suomen Raamat-
tuopiston työyhteydessä. Suomen 
Raamattuopiston hän koki myös 
hengelliseksi kodikseen  

Eero näkyi usein kirjamyynti-
pöydän takana. Hän koki täyttä-
vänsä parhaiten ilolla Jeesuksen 
lähetyskäskyä juuri sillä paikalla ja 
kutsumustaan sydämellä. Kirjoja, 
joita hän suositteli muille, hän osasi 
perustella, monesti jopa itsekin ne 
lukeneena. 

Urheilu ja sen seuraaminen oli 
työvuosinaan konsulttina toimi-
neelle Eerolle aina tärkeää. Elämään 
tuli vielä uusi ulottuvuus Eeron 

Muistoissa  
Teemu Kakkuri
Vuonna 1974 näin Merikadun 
koulun pihalla mieshenkilön, joka 
seisoskeli sivummalla välitunnin 
valvontatehtävissä. Menin oitis 
keskustelemaan uuden opettajan 
kanssa. Kyseessä olikin Virroilta 
Raaheen muuttanut uusi oppilas, 
Teemu Kakkuri. Ei aikaakaan, kun 
tutustuimme pyöräillen kaupungin 
katuihin. 

Aika pian ystävyyteemme tuli 
etäisyyttä, sillä kulkemamme polut 
johtivat eri suuntiin. Teemu oli tullut 
kääntymykseen ja mennyt mukaan 
seurakunnan nuorten toimintaan. 
Allekirjoittanut puolestaan har-
joitti rumpalin uraa kehnohkossa 
rokkibändissä. Yllättäen polkumme 
yhtyivät samalle tielle, kun allekir-
joittaneenkin elämään tuli täys-
käännös. Teemu oli ollut kutsumas-
sa myös minua sisälle seurakuntaan.

Yhteisellä tiellä alkoi välittömästi 
teologiset keskustelutuokiot. Ja vä-
littömästi alkoi myös Roadsign-ni-
misen yhtyeen toiminta Raahen 
seurakunnan suojissa. Kosketinsoit-
taja Kakkuri myös sanoitti ja sävelsi. 
Kuultuaan musisointiamme Pro 
Fiden musiikillinen johtaja ja Raa-
mattuopiston musiikkisihteeri Juha 
Kela innostui yhtyeestämme. Pian 
löysimmekin itsemme Kauniaisista 
Raamattuopiston hallituksen neu-
votteluhuoneessa keskustelemassa 
Juha Kelan ja nuorisotyönjohtaja 
Heikki Haatajan kanssa yhteistyön 
näkymistä. Roadsign-yhtyeen toi-

minta kylläkin päättyi maanpuolus-
tuslaitoksen ja ammattiopintojen 
tuomiin haasteisiin.

Lukiossa Teemun pulpetin 
kanteen oli harpilla kaiverrettu 
kuva papin lipereistä. Hän aloitti-
kin teologian opinnot Helsingin 
yliopistossa vuoden 1980 alussa. 
Siitä parin vuoden kuluttua teol. yo. 
Kakkuri alkoi osa-aikaisesti työs-
kennellä Raamattuopiston nuoriso-
toimistossa nuorisotyönjohtajan 
aloitettuaan työnsä ohessa teologi-
an opinnot. Teemu vaikutti tuolloin 
myös Raamattuopiston yhteyksissä 
toimivan Crapula Mundi -yhtyeen 
puhujana ja miksaajana. Noihin 
aikoihin hän oli vetämässä allekir-
joittanutta heti asepalvelukseni 
jälkeen nuorten raamattukurssille 
Raamattuopistolle. Näin myös ta-
pahtui. Nuorisotoimistosta Teemu 
siirtyi Raamattuopiston julistustyön 
järjestelysihteeriksi. Muiden teh-
tävien ohessa Teemu mm. opetti 
Raamattua tuleville kirkon nuoriso-
työntekijöille.

Yhteiset teologiset pohdiskelut 
jatkuivat, kun myös allekirjoittanut 
aloitti teologian opinnot. Teemu 
oli avainasemassa myös siinä, kun 
sitten myöhemmin otin vastaan 
kutsun Raamattuopiston nuoriso-
työn johtajaksi. Raamattuopistolta 
Teemun polku kulki ensin Radio-
lähetysjärjestö Sanansaattajiin 
ja sieltä myöhemmin Suomen 
luterilaisen evankeliumiyhdistyksen 
palvelukseen. Teemu Kakkuri vihit-
tiin papiksi Oulussa 1989. Sleystä 
hän sittemmin siirtyi Helsingin 
evankelisen opiston rehtoriksi 
vuosiksi 1997–2009. Teemu väitteli 
2011 Itä-Suomen yliopistossa kirk-
kohistorian alalta sotien jälkeisestä 
evankelisuudesta. 

Monet muistavat Teemun kir-
jailijana, blogistina, kolumnistina, 
pakinoitsijana – tai muistavat teo-
logian tohtori Kakkurin herätyslii-
ketutkijana. Hänen viimeinen suuri 
julkaisunsa oli Suomen Pipliaseuran 
kaksiosainen historiateos. Viimeiset 
vuotensa hän toimi seurakuntapap-
pina Raahessa.

Teemu Kakkuri kuoli pitkän 

sairauden murtamana 29.10.2022 
Oulussa turvaten Vapahtajaansa. 
Teemu oli myös syntynyt Oulussa, 
18.6.1960. Vähän ennen poisnuk-
kumistaan hän sanoi ystävälleen, 
professori Lauri Thurénille: ”Kun 
sitten tulee tieto, että minä olen 
kuollut, niin sano niille, että se lähti 
Jeesuksen luokse.”

Teemua jäivät kaipaamaan 
puoliso Kaisamaria, lapset Taneli 
ja Teea sekä suuri joukko ystäviä. 
Sulkekaamme Teemun läheiset 
esirukouksiimme. VK 345.

Jukka Niemelä
Uudenmaan piirin pastori, Sley 
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ollessa jo lähes 60-vuotias.  Eero 
kuvasi sitä ”Jeesuksen koputukse-
na sydämen ovelleen.” Sekulaari 
arvomaailma muuttui henkilökoh-
taiseksi uskoksi. Hänelle selvisi, 
että Jeesuksen seuraajaksi ei pääse 
kukaan itse ilmoittautumalla vaan 
valmiin kutsun vastanottamalla. 

Eerosta tuli sydämeltään kris-
tinuskon järjestelmällinen puoles-
tapuhuja. Kristinuskon jämäkkään 
puolustamiseen Raamatun Sanan 
ohessa hän sai vahvistusta mm. 
Tapio Puolimatkan kirjoista sekä 
vanhasta kristillisestä klassikosta, C. 
F. Waltherin kirjasta: Laki ja evanke-
liumi. Tarpeellisen ravintolisän kai-
paamaansa luterilaisen opetuksen 
syvyyteen hän koki saavansa myös 
Raamattuopiston järjestämistä Sa-
nasta suunta -luennoista Nekalassa. 
Aikuisena uskoon tulleena hän ym-
märsi myös Tampereen Sana Soi -il-
tojen arvon. Hän palveli niissä liki 10 
vuotta kirjapöydän takana ja kuului 
myös iltojen suunnittelutiimiin. Hän 
tiesi, että illoissa musisoi aina joku, 
mutta kuka siellä puhuu ja mistä 
teemasta? Se kiinnosti Eeroa.

Lempivirsiä oli Eerolla aina-
kin kaksi. 600: Hyvyyden voiman 
ihmeelliseen suojaan ja 228: Vaiti 
kaikki palvokaatte, salaisuutta Kris-
tuksen. 

Jumalan tarkka kello löi vii-
meisen tasalyönnin Eeron (78v.) 
kohdalla Pirkanmaan hoitokodissa 
23.10. Vakava sairaus päättyi ja 
edessä avautui Luvattu maa, jonne 
hän tiesi olevansa matkalla.

Yhteisen muistokirjoituksemme 
päätämme kahteen viimeiseksi 
jääneeseen, eri tapaamiseemme 
kotonaan. Eero tiedosti hyvin jo 
lähtönsä lähenevän. Molemmista 
hetkistä jäi muisto, parasta tahto-
van, jämäkän Sanan puolestapuhu-
jan lämmin hengellinen ja henki-
nen perintö.

1. Pertti: Eero halusi näyttää 
tapamisessani valitsemansa You 
Tube musiikkilinkin: Presidentin 
rukous, Kristoffer Streng (laulu ja 
sävellys). Uskomattoman kosket-
tava musiikkivideo Kyösti Kallion 
rukouksesta.  Katseimme sen ja 

Rauha Elisabet 
Paavolan muistolle 
Äitini nukkui 84- vuotiaana 
uskossa Vapahtajaan 22.07.2022 
Kankaanpään sairaalassa. Aamen 
oli hänen viimeinen sanansa jonka 
kuulin, kun olin 18.7. iltapäivällä 
lukenut hänelle Herran siunauk-
sen. Suruviesti tuli ollessani 
lomamatkalla vaimoni kanssa. 
Äitiä saateltiin viimeisinä viikkoina 
taivasmatkalle sukulaisten ja ystä-
vien suurella joukolla. Sairastelu 
oli alkanut jo lokakuussa 2021 ja 
saattohoitopäätös tehtiin Porissa 
17.6. 2022 Lääkäri ehdotti toisen 
jalan amputointia, mutta äitini 
halusi mennä hautaan molemmat 
jalat tallella.

Äidin toivomuksesta toimitin 
itse hautaan siunaamisen Kan-
kaanpään kappelissa 3.9.2022. 

Muistoseurat pidettiin 13.11.2022 
Veneskosken koululla.

Äiti aloitti työelämän jo 16 
vuotiaana. Ensin lastenhoitajana ja 
sitten myymäläapulaisena tai myy-
mälänhoitajana Pohjankankaan 
E-liikkeessä. Viimeinen kauppatyö 
oli Junnilan kyläkauppa Venesjär-
vellä. Kun kauppa lopetettiin, äiti 
sai työpaikan Veneskosken koulun 
siistijä-vahtimestarina ja oli siinä 
pestissä eläkeikään asti. 

Raukolan Fiina-mummo oli 
rukoilevainen ja järjesti ahkerasti 
seuroja, joihin velvoitettiin myös 
lastenlapset osallistumaan. Siu-
nauspuheessani sanoin, että Rauha 
oli rukoilevaismummo jo 50-vuoti-
aana. Sillä tarkoitin pukeutumisen 
lisäksi sitä että hän oli hyvin kon-
servatiivinen ja perinteinen kristitty 
mielipiteissään. Jossakin vaiheessa 
70-luvun alkupuolella äitini koki hy-
vin voimakkaan herätyksen ja alkoi 
osallistua hyvin ahkerasti seurakun-
nan toimintaan. Pikkupoikana olin 
äidin mukana seuroissa ja Kankaan-
pään seurakunnasta tuli minullekin 
toinen koti.

 Äiti oli monessa mukana. Hän 
toimi pitkään pyhäkoulunopet-
tajana, kirpputorinpitäjänä Kan-
kaanpäässä ja omalla kyläläisten 
omistamalla kyläkoululla. Hän oli 
Veneskosken diakonia- ja lähetys-
piirin puheenjohtaja vuosikymme-
niä ja aikoinaan johti Veneskosken 
Raamattu- ja rukouspiiriä kotona. 
Se oli myös osa Raamattuopiston 
toimintaa.  Kun katsoin mennei-
den vuosien kolehtien kirjanpitoa, 
niin kolme kohdetta oli äidillä yli 
muiden. Suomen Raamattuopisto, 
Parikanniemen orpokotisäätiö ja 
Road-yhtye/Luterilainen tunti.  Äiti 
oli lapsirakas, uskossa vahva ja roh-
kea. Siksi eräs saattoväestä totesi: 
”Rauha oli instituutio Kankaan-
päässä”. Häntä jäivät kaipaamaan 
puoliso Paavo, pojat Auvo ja Aki 
perheineen. sisarukset perheineen, 
muut sukulaiset ja laaja ystävä-
joukko. Lepää rauhassa Jumalan 
kämmenellä!

poika, pastori Aki Paavola, Kauhava

totesimme, että tuohon on hyvä 
palata yhä uudestaan.

2. Kari: Eerolla oli unelma saada 
antaa vielä läheisille ja kaikille 
rakkailleen Jukka Norvannon pieni 
kirjanen: Tahtoisin antaa anteeksi 
(Perussanoma Oy). Eeron toive 
toteutui.

Jumala oli Eerolle pyhä, Jee-
suksen sovitustyö ihmisen ainoa 
pelastus ja evankeliumin levittämi-
nen kirkon tärkein tehtävä. Hyvä 
niin. Työ jatkuu, Sana jää ja Jeesus 
koputtelee yhä sydämien ovilla.

Pertti Kallio, laulajaevankelista sekä 
Kari Kuusisto, Pirkanmaan ja  
Kanta-Hämeen aluejohtaja
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Syksyllä 1982 meille syntyi ajatus 
perustaa Suomen Raamattuopiston 
Ystäväpiiri Myllykoskelle. Raamat-
tuopiston ystäviä täällä kyllä oli, 
mutta ei toimivaa piiriä.

Kokoonnuimme ensimmäisen 
kerran 3.11.1982 Myllykosken 
kirkon seurakuntasaliin. Meitä oli 
silloin koolla 30 henkeä. Tilaisuu-
dessa oli  mukana Raamattuopiston 
toiminnanjohtaja Lasse Välisalo sekä 
kirkkoherra Juhani Huovila.

Sunnuntaina 30.10.2022 
kokoonnuimme viettämään Ystävä-
piirin 40-vuotisjuhlaa. Aloitimme 
päivän Jumalanpalveluksella, jossa 
saarnasi Julistustyön johtaja Petri 
Kortelahti. Liturgina toimi kirkko-
herra Timo Pokki. Kaunista mu-
siikkia esittivät kanttorimme Elina 
Hyvönen ja Viena Kontkanen. 

Ystäväpiirimme naiset olivat jär-
jestäneet maukkaan kahvitarjoilun. 

Tarjoilun jälkeen aloitimme Juhla-
seurat Myllykosken kirkon Triadissa. 
Juhla alkoi yllätysohjelmalla, kun 
Petri Kortelahti ja Timo Pokki lau-
loivat duettona ”Oi kiitos sa Luojani 
armollinen.” Säestäjänä toimi Viena 
Kontkanen. Se oli upea esitys. Hei-
dän lisäkseen juhlassa puhui myös 
emerit. kirkkoherra Juhani Huovila. 
Hän muisteli lämmöllä yhteisiä 
vuosia ja tapahtumia. Tilaisuudessa 
luettiin Myllykosken Ystäväpiirin 
40-vuotis historiikki. Mukana oli 
myös Laula kanssain-ryhmä, joka 
esitti kaksi laulua kanttori Kirsi 
Vallasvuoren  johdolla. Juhlatilaisuus 
päättyi Marketta ja Hannu Tuoma-
lan lauluun; ”Että olisimme yhtä.”

Ystäväpiiri kokoontuu edelleen 
kodeissa perjantaisin kahden viikon 
välein. Vakituisia piiriläisiä on 10- 
12 henkeä. n

Myllykosken Ystäväpiiri 40 v.
Teksti ja kuva HANNU TUOMALA

Julistustyö

Pauli Leppiniemen 
muistolle
Pitkäaikainen Suomen Raamat-
tuopiston vastuunkantaja on 
poissa. Pauli kouluttautui nuori-
so-ohjaajaksi silloisessa Sisälä-
hetysopistossa. Hän työskenteli 
Laihian seurakunnan palveluk-
sessa noin 30 vuoden ajan. 

Rovasti Eino Rauha totesi siu-
nauspuheessaan: ”Paulille oli tär-
keää niin kerhotoiminnassa kuin 
muussakin nuorten toiminnassa 
saatella osallistujat matkaan Ju-
malan ja hänen armonsa sanalla, 
jossa keskeistä oli se, mitä Kristus 
on tehnyt puolestamme.”

Päivätyönsä ohella Pauli toimi 
SRO:n vapaaehtoisena julistus-
työntekijänä, elämänsä loppuun 
saakka. Ei Jumalan valtakunnan 
työ ollut aina helppoa tai kivu-
tonta. Mutta Pauli oli sisäistä-
nyt, ettei työtä tehdä vain tätä 
elämää, vaan ennen kaikkea ian-
kaikkista elämää varten. Hänen 
sitkeytensä ja uskollisuutensa on 
monella tavalla esikuvallista. 

Yhteistyö Paulin kanssa oli 
luontevaa. Hän oli idearikas; kuin 
lähde, joka pulppusi raikasta vet-
tä. Paulilla oli kyky luoda lämmin 
ja kodikas ilmapiiri. Tämä taito 
oli tuiki tärkeä niin nuorten kuin 
aikuisten parissa. Sanoma pysyi 
terävänä: Jumalan sana sai olla 
kokonaan Jumalan sanaa.

Pauli sai iäisyyskutsun 15.11. 
Kaipaamaan jäivät Anna-Lii-
sa-puoliso, lapset, lastenlapset ja 
ystävät. 

Lasse Pesu

Uusi toimintamuoto, Kartanon sun-
nuntait, kutsuu sanan, sakramentin 
ja hyvän ruuan äärelle! Nimensä 
mukaisesti sunnuntait järjestetään 
kolmena pyhänä, 22.1., 12.3. ja 23.4., 
Haapaniemen hiippakuntakarta-
nossa, Kuortaneenjärven rannalla. 
Ohjelma alkaa klo 11 messulla ja 
jatkuu klo 12.30 lounaalla. Lounaan 
hinta on 15 € (lapsille oma hinnas-

to). Järjestelyissä ovat mukana ovat 
mm. Marja-Terttu Akonniemi, Lasse 
Pesu ja Esko Piiroinen. Ilmoittautu-
minen ruokailun vuoksi: aluejohtaja 
Lasse Pesu, 040 451 8058, lasse.
pesu@sro.fi. Tarkemmat tiedot löy-
tyvät Raamattuopiston kotisivuilta. 
Lämpimästi tervetuloa pyhittämään 
lepopäivää ja ylläpitämään kristitty-
jen yhteyttä!

Kartanon sunnuntait Kuortaneella
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Maakunnissa tapahtuu

Etelä-Karjala
Lappeenranta, kirkon alasali
19.1., 16.2., 16.3. ja 13.4. klo 13.30 Suomen 
Raamattuopiston päivätilaisuus. Juha 
Hasanen (19.1. ja 13.4., Pekka Maaranen, 
Risto Rauhala (19.1.), Tuula Hakkarainen 
(19.1.), Lasse Teräväinen (16.2.), Eeva Pusa 
(16.3.), Pekka Rikkonen (16.3.), Reino 
Letonsaari (13.4.).

Luumäki, Taavetin seurakuntakeskus
30.1., 27.2., 27.3. ja 24.4. klo 18 Raamattu-
luento ja iltatilaisuus. Jukka Olsson, Ilpo 
Parviainen (30.1.), Juha Hasanen (27.3. ja 
24.4.),Hannu ja Marketta Tuomala (27.2.).
20.5. klo 10 Suomen Raamattuopiston 
Ystäväpäivä. Lauri Vartiainen, Ilpo Parviai-
nen, Jari Nordman, Juha Hasanen, Hannu 
ja Marketta Tuomala.

Etelä-Pohjanmaa
Alajärvi, Kirkontupa
7.2., 7.3., klo 18 Uskon ja elämän illat.  Lasse 
Pesu, Ari Auranen (7.2.), Ylistyskuoro (7.3.).

Alavus, kirkko 
24.1., 21.2., 21.3. klo 18.30 Uskon ja elä-
män illat. Esko Piiroinen, Lasse Pesu (24.1., 
21.3.) Marjo Salmenautio ja Kimmo Niskala 
(24.1.), Marja-Terttu Akonniemi (21.2.), 
Rami Niemi (21.3.).
9.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu. Lasse 
Pesu.

Kauhava, Kirkkotie 13
23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., 
29.5. klo 18 Toiskan raamattu- ja rukouspii-
ri.Juhani ja Seija Ventä, Eila Tobiasson

Kuortane, Haapaniemen  
hiippakuntakartano
22.1., 12.3. ja 23.4. klo 11 Kartanon sun-
nuntai. Esko Piiroinen, Lasse Pesu, Mikko 
Tienhaara.

Seinäjoki, Seurakuntakeskuksen alasali 
25.1., 22.2., 22.3., 19.4. ke 18 Uskon ja elä-
män illat. Riitta Vähäsoini, Lasse Pesu (25.1., 
22.3.), Juha Vähäsarja (22.2.), Petri Kortelahti 
(22.3.), Marja-Terttu Akonniemi (19.4.)

Seinäjoki, Törnävän kirkko
12.2. klo 16 Ilta lakeudelle -messu. Lasse 
Pesu, Mikael Tammilehto, Anu Mäki-Latvala.

Soini, seurakuntatalo  
18.1., 14.3., 9.5. klo 18.30 Uskon ja elämän 
illat. Veijo Jousmäki, Petri Kortelahti (18.1.), 
Lasse Pesu (18.1. ja 9.5.), Anneli Montonen 
(14.3.).

Soini, kirkko ja seurakuntatalo
21.5. klo 10 alkaen Raamattuopiston 
kevätjuhla. Mukana joukko nykyisiä ja 
eläkkeellä olevia SRO:n julistustyöntekijöi-
tä. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Vimpeli, kirkko
5.4. klo 18 Iltajumalanpalvelus. Lasse Pesu, 
Arto Turpela. 
4.6. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä. 
Lasse Pesu, Arto Turpela.

Ylistaro, Untamalan yhteistalo 
27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 14.4., 28.4. 
klo 18.30 Raamattu- ja rukouspiiri. Sinikka 
Lammi. 

Etelä-Savo
Juva, seurakuntatalo
24.1., 28.2., 28.3., 26.4. ja 23.5. klo 13.30 
Suomen Raamattuopiston päivätilaisuus. 
Juha Hasanen, Kyösti Korppi.

Kangasniemi, Torikulma
25.1., 22.2., 22.3., 26.4. ja 24.5. klo 13 
Suomen Raamattuopiston päivätilaisuus. 
Juha Hasanen.

Mikkeli, seurakuntakeskus
30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 24.4., 8.5. ja 
22.5. klo 13 Raamattupiiri kokouskellarissa. 
Martti Juutilainen, Juha Hasanen.

Mikkeli, seurakuntakeskus
5.2., 5.3., 2.4. ja 7.5. klo 14 Suomen Raa-
mattuopiston päivätilaisuus yläsalissa. 
Juha Hasanen, Kyösti Korppi (5.2.), Erkki 
Laine (5.3.), Reijo Toivanen (2.4.), Mar-
ja-Kaarina Marttila (7.5.).

Mikkeli, Ristiinan seurakuntakeskus
13.2., 13.3., 17.4. ja 15.5. klo 14 Raamattu-
luento. Juha Hasanen, Reino Letonsaari.

Savonlinna, Säämingin seurakuntatalo
6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5. klo 13 Suomen 
Raamattuopiston päivätilaisuus. Juha 
Hasanen, Reino Letonsaari (6.2.), Keijo 
Luostarinen (6.3.), Jaakko Parkkinen (3.4.), 
Reijo Toivanen (8.5.).
23.4. klo 15 Yhteisen leivän jaamme 
-messu. Juha Hasanen, Matti Manninen, 
Arto Liukko.

Savonlinna, Seurakuntakeskus
26.3. klo 15 Yhteisen leivän jaamme 
-messu juhlasalissa. Juha Hasanen, Matti 
Manninen, Arto Liukko.

Kainuu
Hyrynsalmi, seurakuntakeskus
12.2. ja 19.3. klo 18 Raamattuopiston 
seurat.

Kuhmo, kirkko
27.1., 24.2. ja 16.3. klo 18 Raamattuopiston 
seurat.

Puolanka, kirkko
19.3. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä.

Puolanka, seurakuntatalo
12.2. klo 15 Raamattuopiston seurat.

Ristijärvi, seurakuntakoti jakirkko
12.3. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä.

Suomussalmi, Ämmänsaaren seurakun-
takeskus
14.3. klo 18 Raamattuopiston seurat.

Kanta-Häme
Forssa, Ravintola Vorssan Vapriikki
26.1., 23.2., 30.3. ja 27.4. klo 8.30 Miestä 
väkevämpi -aamiaistilaisuus. Eikka Kähärä, 
Erkki Pennanen, Kari Kuusisto, Juha Koivu-
lahti (23.2.), Manu Ryösö (27.4.).

Keski-Suomi
Jyväskylä, Babtistiseurakunta
25.1., 15.2., 15.3., 22.3. ja 19.4. klo 18 Raa-
mattuillat. Anneli Montonen.

Jyväskylä, Neulaskoti
19.1., 16.2., 16.3. ja 27.4. klo 18.30  Toivon 
torstait. Riitta Keskimäki (19.1.), Ester 
(19.1.), Kari Kuusisto (16.2.), Pietari Sa-
volainen (16.2.), Osmo Väätäinen (16.3.), 
Teresa Keskisipilä ja Neulaset (16.3.), Saija 
Väätäinen (27.4.), Pasi Heikkilä (27.4.).

Jyväskylä, Palokan kirkko
1.2., 1.3., 12.4. ja 3.5. klo 18.30 Elämän 
puolella illat. Kaija Lajunen (1.2.), Tiina Aal-
tonen ja Hannu Ala (1.2.), Triangeli (1.3.), 
Seppo Hautalahti (1.3.), Mauri Tervonen 
(12.4.), Kalle ja Pekka Sorsa (12.4.), Timo 
Junkkaala (3,5,), Lux Auribus (3.5.).

Jyväskylä, Palokan kirkko
4.2. klo 10 Naistenpäivä. Saara Kinnunen, 
Aino Viitanen, inkeri Tuunanen, Teija Laine.

Jyväskylä, Taulumäen Kirkko
26.3. klo 13 Sana elämään. Marko Sagulin, 
Eve ja Ossi.

Jämsä, Kustaankoto
5.2., 5.3., ja 2.4. klo 15 Lauluseurat. Anneli 
Montonen.

Karstula, seurakuntatalo
23.1., 27.2., 27.3. ja 24.4. klo 18 Raamattuil-
lat. Anneli Montonen.

Keuruu, seurakuntakeskus
16.1., 13.2., 23.3. ja 7.4. klo 18 Raamattuil-
lat. Mauri Tervonen (16.1.), Erkki Puhalai-
nen (13.2.), Pentti Olkkonen (23.3.), Anneli 
Montonen (23.3.), Aino Viitanen (7.4.).

Laukaa, seurakuntatalo
13.2., 13.3. ja 17.4. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen illat. Anneli Montonen.

Multia, Pappila
22.3. klo 18 Miesten ilta. Pentti Olkkonen, 
Esa Ryynänen.



Äänekoski, Suolahden seurakuntatalo
29.1., 26.2., 26.3. ja 16.4. klo 16 Sanan ja 
rukouksen illat. Anneli Montonen.

Kymenlaakso
Anjalankoski, seurakunta
12.-14.2. Seurakuntatapahtuma. Jari Nord-
man, Maarit Kenttälä, Viena Kontkanen, 
Timo Nyman, Tommi Nikki, Tikvah , Hannu 
ja Marketta Tuomala, Eija Murto.

Kouvola, Käpylän kirkko
5.2., 5.3., 2.4. ja 7.5. klo 12.30 Sanan ja 
sakramentin illat. Jari Nordman, Ritva-Liisa 
Marttila (5.2.), Kaija-Liisa Lindberg (5.2. ja 
2.4.), Eila Katajisto (5.2.), Marjatta Rekki 
(5.3.), Pekka Haaja (5.3.), Pekka Ainali (5.3.), 
Terhi Smeds (2.4.), Anneli Fanta (2.4.), 
Tikvah (2.4.), Eini Perälä (2.4.), Hannu ja 
Marketta Tuomala (7.5.), Liisa Harju (7.5.), 
Tuija Nuutinen (7.5.).

Kouvola, Kohtaamispaikka
25.1., 22.2., 19.4. ja 24.5. klo 17.30 Raamat-
tuopetus ja iltaehtoollinen. Jari Nordman.

Kuusankoski, kirkko, Vanha srk-talo
12.-13.3. Seurakuntatapahtuma. Jari Nord-
man, Pauli Heinola, Marianna Pellinen, 
Juha Vähäsarja, Marketta Tuomala.

Pirkanmaa
Tampere, Finlaysonin kirkko
22.1., 26.2., 19.3. ja 16.4. klo 18 Sana Soi -il-
lat. Veli-Pekka Ottman, Maila Böhm, Anna 
Pöyhönen, Pietari Savolainen (22.1.), Juha 
Vähäsarja (22.1.), Pekka Simojoki (26.2.), 
Leena Kaartinen (26.2.), 4M-yhtye (19.3.), 
Hanna Penttinen (19.3.), Jukka Norvanto 
(16.4.), Vuokko Saariaho (16.4.).

Tampere, Viinikan kirkko 
12.2. ja 12.3. klo 14 Sanasta Suunta -tilai-
suudet seurakuntasalissa. Jorma Satama, 
Antti Herkkola (12.2.), Annuska Laurén 
(!2.2.), Matti Vanhanen (12.2.), Leena Jup-
pala (12.3.), Keijo Rainerma (12.3.), Hannu 
Sippola (12.3.). 
1.4. klo 13 Raamattuiltapäivä. Jari Nord-
man, Päivi Vuorinen, Leena Juppala.
2.4. klo 10 Jumalanpalvelus ja Sanasta suun-
ta -tilaisuus. Jari Nordman, Kari Kuusisto.

Pohjanmaa
Vaasa, kirkko
14.2. klo 18 Ystävyyden voima – sanan ja 
laulun ilta kryptassa. Lasse Pesu, Tuuli Kela.
14.3. klo 18 Milloin viimeksi? -konsertti. 
Pietari Savolainen, Lasse Pesu.

Pohjois-Karjala
Ilomantsi, seurakuntatalo
2.2. klo 18 Raamattuopiston seurat. Ismo 
Karvinen, Kauko Kovanen.
5.3. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä.
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Juuka, seurakuntakeskus
29.1. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä.

Kitee, Kesälahden kirkko
5.2. klo 18 Raamattuopiston seurat Kesä-
lahdella. Jouko Puhakka, Pekka Barck.

Kitee, Kiteen Evankelinen kansanopisto
18.1., 22.2., 22.3. ja 19.4. klo 18 Miesten 
sauna- ja keskusteluilta. Pekka Barck, Ilmo 
Kurkola (22.2.).

Kitee, kirkko, seurakuntakeskus, Rääk-
kylän kappeli
26.-28.2. Kiteen Raamattupäivät. Petri 
Kortelahti, Jouko Malinen, Jari Niva, Pekka 
Barck.

Kitee, seurakuntakeskus
6.2. klo 18 Raamattuopiston seurat. Jouko 
Puhakka

Lieksa, seurakuntatalo
24.1. ja 7.3. klo 18 Raamattuopiston seurat.

Nurmes, seurakuntakeskus
23.2. klo 18 Raamattuopiston seurat. Jouko 
Puhakka, Kauko Kovanen.

Outokumpu, kirkko, seurakuntasali
12.3. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä.

Polvijärvi, kirkko
29.1. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä. 
Pirkko Laakkonen.

Rääkkylä, Tarinatupa
7.2. klo 12 Raamattuopiston seurat. Ismo 
Karvinen, Kauko Kovanen.

Pohjois-Savo
Juankoski, Tehtaan kirkko
19.1., 16.2., 16.3., 13.4. ja 11.5. klo 14 Hyvän 
sanoman illat kokoushuoneessa. Jouko 
Kauhanen, Heikki Halinen, Marja-Leena 
Halinen, Eino Keihänen.

Kaavi, seurakuntatalo
23.2., 16.3., 20.4. ja 25.5. klo 14 Hyvän 
sanoman illat. Maria Timonen, Maire Lyyti-
nen, Marjaana Mäkinen.

Keitele, seurakuntatalo
16.1., 13.2., 13.3., 24.4. ja 22.5. klo 18 Hyvän 
sanoman ilta. Jouko Kauhanen.

Kuopio, Alavan kirkko
23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 27.3., 17.4., 1.5. 
ja 15.5.  klo 16.30 Raamattupiiri alasalissa.

Kuopio, Merja-Riitta Jaakkonen
19.1., 26.1. ja 2.2. klo 18 Sanasta suuntaa 
elämään-raamattupiiri.

Kuopio, Puijon kirkko
21.-22.1. Raamattupäivät: Eläimiä Raa-
matun pelastushistoriassa. Jari Nordman, 
Hannu ja Marketta Tuomala.
19.2., 19.3. ja 23.4. klo 17 Hyvän sanoman 
ilta. Jouko Kauhanen, Matti Turunen.

Leppävirta, kirkko
5.3. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Jouko Kauha-
nen, Kirsti Tapanainen.

Leppävirta, Vanha pappila
8.2., 8.3., 12.4. ja 10.5. klo 18 Ilosanomailta. 
Ulla Savolainen, Jouko Kauhanen.

Varkaus, Kuoppakankaan seurakunta-
keskus
31.1., 28.2., 28.3. ja 25.4. klo 18 Hyvän 
sanoman ilta. Jouko Kauhanen, Leo Lou-
hivaara.

Päijät-Häme
Asikkala, Uusi seurakuntakoti
8.2., 1.3., 5.4. ja 3.5. klo 18 Raamattuluento-
sarja. Jari Nordman, Jari Laulainen.

Heinola, Pitäjänkirkko
26.2. klo 13 Messu. Jari Nordman.

Heinola, Marja ja Hannu Marttunen
26.2. klo 15 Kotiseurat. Jari Nordman, Ilpo 
Ylikoski, Hannu Marttunen.

Iitti, Kahvitupa
27.1. klo 14 Perjantaihartaus Kahvituvassa. 
Jari Nordman, Maija Kauppinen.

Lahti, Ristinkirkon auditorio
25.1., 8.2., 22.2, 8.3., 22.3. ja 5.4. klo 12.30 
Ristinkirkon Raamattuhetket. Jari Nord-
man, Veikko Väisänen, Riitta Nederström, 
Vuokko Kuokkanen (8.2.), Miika Hämäläi-
nen (22.2.), Jukka Immeli (22.3.).

Satakunta
Pomarkku, kirkko
12.2. klo 10 Messu. Juha Vähäsarja, Keijo 
Rainerma.

Pori, Teljän kirkko
5.2. klo 15 Mini Goselkonsertti. Pietari 
Savolainen, Sakari Orava.

Uusimaa
Helsinki, Kampin autotalo
Raamattu-Kamppi joka keskiviikko 
18.1.–10.5. klo 12.30 (ei 5.4.).

Helsinki, Kampin palvelukeskus
Ilosanomapiiri joka maanantai 16.1.–15.5. 
klo 12.30.

Järvenpää, Elävän veden kappeli
12.2., 12.3., 23.4. ja 21.5. klo 17 Pyhäpäi-
vän seurat ja pyhäkoulu. Lauri Vartiainen 
(12.2.), Jukka Niemelä (12.3. ja 23.4.), Petri 
Kortelahti (21.5.).

Varsinais-Suomi
Paimio, Mikaelin talo
29.1., 26.2., 26.3., 16.4. ja 28.5. klo 16 Sanan 
sävelen ja rukouksenillta. Jouni Ylitalo.
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Vapaaehtoiseksi 
mukaan?
Suomen Raamattuopiston monet 
työmuodot tarjoavat mahdolli-
suuksia vapaaehtoistyöntekijöille. 
Työtä voi tehdä alueorganisaati-
oiden tukena eri puolilla Suomea. 
Vuokatinrannan ja Kellonkartanon 
keskukset toimivat pitkälti vapaa-
ehtoisten varassa.  
Suomen Raamattuopiston tiloissa 
Kauniaisissa osa ihmisistä työsken-
telee säännöllisesti ja osa satunnai-
sesti. Myös Hengelliset syventymis-
päivät ja muut Raamattuopiston 
järjestämät tapahtumat nojaavat 
pitkälti talkoolaisten osaamiseen. 

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

Musiikkisihteerin 
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

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

Turku, Katariinan kirkko
18.1. klo 18 Mini Gospelkonsertti. Pietari 
Savolainen.
12.3. klo 10 Jumallanpalvelus. Timo Ran-
tanen.

Turku, seurakuntien toimitalo
19.1., 6.2., 16.2. ja 23.2. klo 18.30 Timon 
raamis. Timo Rantanen.

Turku, Varissuon kirkko
26.1., 2.2. ja 12.3. klo 18 Timon raamis. Timo 
Rantanen.

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



Ystäväviesti
PL 15, 02701 Kauniainen


