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LEHTI KANSAN
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TYÖSTÄ

Rukous kasvattaa hedelmät
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Pääkirjoitus

Mahdollisuuksien antajat

K

ohtasin työmatkallani keski-ikäisen naisen, joka
kertoi olleensa kolmisenkymmentä vuotta sitten
mukana opiskelijatyössämme.
“Muistan, miten opiskelijapappi antoi meille vastuuta ja saimme tehdä erilaisia juttuja. Opiskelujen jälkeen päädyin asumaan pienelle paikkakunnalle. Siellä pappi pyysi minua pitämään nuorten raamattupiiriä. Totta kai suostuin. Se
tuntui itsestään selvältä opiskelijatyössä kokemani jälkeen.”
Jossain vaiheessa elämässä seurasi sitten uuden ammatin
opiskelu, muutto toiselle paikkakunnalle ja lopulta työpaikka seurakunnassa.
Mietin kotiin ajaessani tuon naisen elämäntarinaa. Hän kertoi ilmiselvästi innostuneena ja arvostaen noista papeista, jotka
olivat kutsuneet mukaan ja antaneet mahdollisuuden tehdä.
Samankaltaisella innolla hän kertoi L10T-ryhmästään, jonka hän kokosi seurakunnassa pidetyn valmennuksen jälkeen.
Se on toiminut nyt vuoden verran. Jokaisella ryhmäläisellä on
lista ihmisistä, joiden puolesta he rukoilevat päivittäin. “Minä
rukoilen tällä hetkellä uusien naapureitteni puolesta. Aamukahvia juodessani katselen heidän taloaan ja siunaan heitä.”
Opiskelijatyössä koettu mahdollistamisen ja mukaan kutsumisen ketju siis jatkuu.
Siinä ajaessani mietin myös sanoja, jotka joka kerta kastetilaisuudessa ravistelevat minua. “Ota pyhä ristinmerkki otsaasi ja rintaasi todistukseksi siitä, että ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen.” Ne ovat suuria sanoja. Järisyttävä lupaus lunastettuna ja kutsuttuna elämisestä ilman, että on tehnyt yhtään mitään sen ansaitakseen.
Me tarvitsemme ihmisiä, jotka kertovat meille tästä elämää
kannattelevasta lupauksesta. Me tarvitsemme kutsua ja rohkaisua sen todeksi elämiseen. Me tarvitsemme sitä, että saamme mahdollisuuksia ottaa vastuuta sen lupauksen kertomisesta eteenpäin tavalla ja toisella.
On kyse ketjusta, joka alkoi Jeesuksen sanoista: “Menkää siis
ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.” Tehtävä on
annettu meille kaikille. Ei siis vain seurakunnan työntekijöille.
Kun katsot elämääsi taaksepäin, ketkä ovat niitä ihmisiä,
jotka ovat olleet sinun kohdallasi osa tuota ketjua? Ketkä ovat
kertoneet sinulle Jeesuksen lupauksesta ja rohkaisseet elämään
hänen opetuslapsenaan?
Nyt on sinun vuorosi. Katso ympärillesi. Kenelle kerrot, ketä rohkaiset ja kenelle annat mahdollisuuksia kasvaa vastuuseen?

Kansan Raamattuseurassa tapahtuu

Rukous
antaa kasvun
Rukousta sanotaan sydämen puheeksi Jumalan
kanssa. Se on myös yhteistyötä Jumalan kanssa.
Siinä on kasvun ja hedelmien salaisuus.

V

ivamossa vietettiin syksyn
alussa rukoustapahtumaa.
Se on kuulunut ohjelmaan
jo yli 20 vuoden ajan. Teemana oli kestävyys rukouksessa.
Tapahtuman suunnittelusta vastasivat Päivi Peittola ja Kristiina Tanhua-Laiho. Kumpikin on vahvasti mukana Kansan Raamattuseuran
rukoustyössä ja vierailee seurakunnissa opettamassa rukouksesta. Kristiina vastaa Tampereella Rukouksen
talon toiminnasta.
– Kaikki kristityn elämässä lähtee
rukouksesta. Rukous kasvattaa hedelmät, vaikka se veisi aikaa, Päivi sanoo. Häntä innostavat monet esimerkit ja kokemukset siitä, miten Jumala vastaa ja vaikuttaa. Rukous on hänelle ilon ja rauhan lähde.
– Rukous lähtee Sanasta, joka tavoittaa sydämen. Se muuttaa rukoilijaa ja saa etsimään Jumalaa ja hänen tahtoaan. Sana rukouksen pohjana antaa luottamusta ja Jeesus Kristus pysyy rukouksessa keskipisteenä,
Kristiina painottaa.

- Emme ole itsemme varassa rukouksessakaan. Helposti katselemme
omia puutteitamme. Tärkeintä on olla avoin ja rehellinen Jumalan edessä.
Päivi muistuttaa, ettei rukoukseen
ole yhtä reseptiä. Jokainen rukoilija
on erilainen ja rukous on yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa, ei oma suoritus. Rukouksessakin meitä kantaa
Jumalan armo. Kuuliaisuus Jumalalle vie eteenpäin ja armo kannattelee
meitä. Ne kulkevat rinnakkain kuin
DNA-ketju.
– Aina ei ole aikaa tai halua rukoilla, mutta jos siitä huolimatta valitsee
suunnata ajatukset Jumalaan, hän tulee vastaan. Rukous voi olla vain lyhyt hetki kiireisen päivän keskellä,
joskus taas Jumala kutsuu erityiseen
rukouksen aikaan. Rukous virittää
rukousta.
RUKOUS ON JOUKKUELAJI
Vivamossa Johanna Sandberg Hengen uudistus kirkossamme -liikkeestä rohkaisi yhteiseen rukoukseen. Hän oli viime vuonna muka-

Ulla Saunaluoma
ulla.saunaluoma@sana.fi

Päivi Peittola ja Kristiina Tanhua-Laiho rohkaisevat rukouksessa rakastavaan
kuuliaisuuteen ja armolliseen vapauteen.
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Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum. Sed
ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptavtem
accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam,
eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia
voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed quia consequuntu
r magni dolores
eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt.

– Rukoilimme alueen puolesta
luonnossa ja paikallisessa seurakunnassa, valtakunnan rajallakin kävimme. Patikoinnin lomassa pysähdyimme ryhmissä rukoilemaan etukäteen
sovittujen aiheiden puolesta. Konsepti toimi hyvin.
Raisiossa on neljän vuoden ajan
toiminut Rukouksen talo, rukousryhmä, joka kokoontuu kirkossa tiistai-iltaisin.
– Rukoilemme seurakunnan sekä
paikkakunnan toimijoiden ja asioiden puolesta. Muistamme myös tilaisuuksissa jätettyjä rukouspyyntöjä,
rukouspalvelua on myös tarjolla. Pastori on usein mukana illoissa, kertoo
ryhmässä alusta asti mukana ollut
Minna Savolainen. Monet rukousvastaukset ovat rohkaisseet jatkamaan.
Hän katselee nyt omaa kotiseutuakin
uusin silmin.
Pastori Vesa Siltala iloitsee, siitä
kuinka ryhmä on rukoillut säännöllisesti raisiolaisten ja seurakunnan
puolesta.
– Rukous on seurakunnan perustyötä ja siinä Rukouksen talo Raisiossa on vahvasti mukana. 

Pelkkänä korvana

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse.

JUKKA JÄMSÉ N

Ruskarukousretkellä
Kainuussa patikoitiin
Pieni Karhunkierros
ja välillä pysähdyttiin
rukoilemaan ryhmissä.
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na rakentamassa Turussa joulukuussa vietettyä Kristuspäivää. Se kokosi
Turkuhalliin tuhansia rukoilijoita eri
puolilta maata.
Tapahtuma saa jatkoa lokakuussa Tampereella. Konferenssiin kutsutaan kaikkia, jotka haluavat edistää
rukousta paikkakunnallaan.
– Mitä voisikaan tapahtua, jos
maamme jokaisella paikkakunnalla
olisi seurakuntien yhteinen rukousketju, jossa kannetaan alueen asioita ja rukoillaan herätystä, Johanna
visioi.
Yhteinen rukous menee eteenpäin
sellaisten ihmisten kautta, jotka innostavat muita mukaan rukoilemaan
yhdessä muutosta paikkakunnan ja
koko maan hengelliseen ilmapiiriin.
Rukous on pitkäjänteistä työtä, jossa tarvitsemme rohkaisua toisiltamme. Rukousvartion paikkakunnalle
voi luoda esimerkiksi niin, että ku-

kin seurakunta vastaa vuorollaan rukouksesta viikon ajan.
– Jos haluamme rakentaa laivan,
on sytytettävä ihmisten sydämissä
kaipaus avomerelle. Kun päämäärä
on selvä, keinot kyllä löytyvät. Kun
mielessämme on kaipaus muutokseen ja herätyksen mahdollisuuteen,
löydämme myös rakkauden rukoukseen ja tavat toteuttaa sitä, Johanna
pohtii.
ULOS SEINIEN SISÄLTÄ
Viime vuoden Kristuspäivän jälkeen
rukousta on virinnyt useilla paikkakunnilla. Äskettäin Kainuussa patikoitiin porukalla ja rukoillen. Idea
matkaan syntyi paluumatkalla Turun Kristuspäivästä.
Viikonlopun ruskarukousmatka
tehtiin bussilla Kajaanista Kuusamoon, missä vaellettiin ja rukoiltiin.
Mats Sundfors oli joukon mukana.

Mats Sundfors

www.karas-sana.fi
Lk 22.3

Johanna Manner

Kristuspäivän
rukouskonferenssi
5.–6.10. Tampereella

Rukouksen talon
ohjaajakoulutus
6.–7.11. Tampereella

Tule mukaan, jos kaipaat nähdä Jumalan
valtakunnan todellisuutta elämässäsi,
seurakunnassasi ja paikkakunnallasi.

Koulutus perehdyttää Rukouksen
talon toimintaperiaatteisiin,
opetusaineistoihin ja antaa eväitä
käynnistää toiminta paikkakunnalla.
Koulutus on suunnattu seurakunnan
työntekijöille ja rukoustyöstä
kiinnostuneille seurakuntalaisille.
Opettajina Kristiina Tanhua-Laiho
ja Päivi Peittola. Osallistumismaksu
130 €, sis. opetuksen ja kaikki
materiaalit. Ilmoittaudu:
seurakuntapalvelut@sana.fi
tai puh. 020 768 1650.

Mukana mm. Pasi Jaakkola, Johanna
Sandberg, Hannu Vuorinen, Antero
Laukkanen, Antti Hämäläinen, Virpi
Nyman, Kirsi Mentu, Kalle Virta, Roni
Zidbeck, Syke House Band.
Paikka: Teopolis, Sairaalankatu 5-7.
Mukaan voi tulla myös vain lauantaiksi.
Katso lisätiedot ja ilmoittaudu pian:
www.kristuspaiva.fi

Korvat auki

R

ukous on myös kuuntelemista. Sitä käsittelee pastori Jukka
Jämsén tuoreessa kirjassaan
Pelkkänä korvana.
– Kun rukoilemme ”Anna
meille jokapäiväinen leipämme”, se tarkoittaa myös sitä,
että kuulemme päivittäin Jumalaa. Pyhä Henki kutsuu
meitä olemaan seurakunta,
jossa on tuoreen leivän tuoksu. Jukka Jämsén toteaa.
Raamattu nostaa Pyhän
Hengen antamista armolahjoista tärkeimmäksi profetoimisen. Kuinka tutustua tuohon lahjaan ja kuinka käyttää sitä niin, että se rakentaisi seurakuntaa? Kuinka kuulla Jumalan johdatusta?
Jämsén vastaa kirjassa moniin käytännön kysymyksiin
profetoimisesta, jota hän kutsuu kuuntelevaksi rukoukseksi. Teos on hyvä käytännön opas niille, jotka tahtovat löytää tuon lahjan ja antaa sille tilaa. Pelkkänä korvana oleminen voi olla yllättävän helppoa! 
Kirjakaupoista tai
nettikirjakauppa.com

Jukka Jämsén on mukana
Vivamossa, Lohjalla 6.–7.10.
tapahtumassa, jonka teemana
on Pyhän Hengen työ ja
armolahjat.
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Iloiset 100-vuotissynttärit
kutsuvat ystäviä yhteen
Syksyn pimeyttä valaisee Kansan Raamattuseuran vauhdikkaan toiminnanjohtajakaksikon 100 iloa -syntymäpäiväkiertue. Kalle Virta, 40, ja Ulla ”Ressu”
Saunaluoma, 60, tarjoavat musiikkia, runoja ja Raamatun antia kakkukahvien kera.
He kertovat myös, miten armo on hoitanut heitä.
Teksti Heli Karhumäki

M

e molemmat tykätään olla ihmisten
kanssa, ja yhtäkkiä
viime kevättalvella keksimme, että
viettäisimme juhlavuottamme Suomea kiertäen. Saisimme tavata vanhoja ystäviä ja tutustua uusiin, Ulla kertoo.
Kun ikä pyöristyy täysiin kymmeniin, se pysäyttää silmäilemään eletyn elämän reittejä ja maisemia. Mutkia ja vastamäkiä kuuluu kummankin polkuun, mutta niitäkin enemmän on kertynyt hyviä muistoja. On
hauskaa ja liikuttavaakin muistella,
miten heidän tiensä päätyi KRS:aan
ja läheisiksi työtovereiksi.
Kumpikin on aloittanut KRS:n
nuorisotyössä, ikaalislainen Ulla
1983, joutsenolainen Kalle 2002.
Ullalle oivallus armollisesta Jumalasta tuli kapinamielen kautta 14-vuotiaana. Hänestä oli kamalaa, kun ystävät olivat tulleet uskoon,
mutta keskustelut oman uskonnonopettajan kanssa johtivat hänet löytämään uskon tielle. Lääkäriksi hän
aikoi, mutta päätyi teologiseen.
– Opettajan ammatti tuli testatuksi Töölön yhteiskoulun uskonnon ja
psykologian opettajan sijaisena puolentoista vuoden ajan. Kansan Raamattuseuraan minulla oli vain kaksi kiinnikettä: mummolleni tuli Sana-lehti ja olin toiminut opiskelijana Tässä elämä -kampanjan pääsihteerin oikeana kätenä.

Kun Ullalle avautui yllättäen
paikka KRS:n nuorisotyöhön, se oli
menoa. Tämän kuun alussa tuli täyteen 35 vuotta järjestön palveluksessa.
KALLEN PITKÄ
TIE PAPIKSI
Kallen kiinnostus kristilliseen työhön syttyi KRS:n Oronmyllyn nuorisotapahtumissa. Hän lähti sinne

Kangasniemen Sanan
Suvipäivien talkoojoukko
toivotti Ullalle ja Kallelle
"ainaski 250 iloa".

erään ihastuksensa perässä, mutta kipinä ei tytön puolelta syttynytkään. Turhaksi eivät matkat silti jääneet, sillä Oronmyllyn aikuiset tekivät Kalleen vaikutuksen ja
päämääräksi tuli nuorisotyö. Joutsenon seurakunnan riparien isosena hän löysi esikuvia myös legendaarisista nuorisotyöntekijöistä Pirkko Piikkilästä ja Paula Pakarisesta.

– Päätin, että kuusi kertaa haen
teologiseen, ja jollei tärppää, alan
munkiksi!
Munkiksi ei tarvinnut ryhtyä. Kalle
meni naimisiin ja opiskeli ennen teologiseen pääsyään diakoniksi. Hän
teki nuorisotyötä Oronmyllyllä ja rakasti sitä yli kaiken. Diakonian opinnäytetyönsä hän teki KRS:lle, ja silloin kohtasivat hänen ja Ullan tiet
– räsähtäen, voisi sanoa.
– Olin suunnitellut opinnäytetyönä aika suurisuuntaisen nuorisohankkeen, Kalle muistelee hymyssä suin.
– Ulla piti sitä liian vaikeana toteuttaa ja ampui sen alas kuin variksen langalta. Minä marssin itkien Oronmyllyn toiminnanjohtajan
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Reijo Ahteelan luo, että tästä ei tule yhtään mitään. Reijo sanoi, että
kyllä se onnistuu. Hän antoi tehtäväksi suunnitella nuorten vapaaehtoisverkoston kotikokoontumisten
materiaalit ja kouluttaa vetäjät. Siitä Ullakin jo innostui, ja meillä löytyi yhteys, joka on kestänyt kaikki
nämä vuodet.

ARMO ON TARPEEN
SUORITTAJALLE
Ullalle armo on elinehto, erityisesti
siksi, että hän on luontojaan suorittajapersoona.

Vapautta ihminen etsii ja hengittää. Arjen rajat ja elämän raskaat hetket
luovat ikkunanpuitteet. Vaikeimpina elämän talvina ikkunaruudut huurtuvat
ja näköala sumenee. Kaikessa on kaipaus, toivo ja merkitys läsnä.
Vapautta haluan hengittää on syvällinen ja puhutteleva kirja lahjaksi
toiselle ja iloksi itselle.
Pastori Kalle Virta maalaa elämän värejä runoissaan ja ajatelmissaan.
Syvässäkin on merkitys ja toivo. Ilossa jakamisen aihetta.
Nani Annetten upeat kuvataideteokset avaavat kirjan ajatuksiin
raikkaita ikkunoita, joiden äärelle on helppo pysähtyä.

SILLANRAKENNUS
JATKUU
Vapauden henkeen kuuluu myös
KRS:lle ominainen kristittyjen yhteys. Vivamo on aina koonnut yhteen luterilaisia perusseurakuntalaisia ja herätysliikeväkeä, ortodokseja, katolilaisia sekä vapaitten
kirkkokuntien ihmisiä. Ja hengellisesti kodittomat, uskoa etsivät otetaan edelleen
mitä sydämellisim*9789516557154*
min vastaan.
Syntymäpäiväkiertue rakentaa siltaa myös eri-ikäisten välille, kaiken
ikäiset ovat tervetulleita. Kuulijoiden kanssa pohditaan varmasti myös
ikääntymisen iloja ja tuskia.
Miltä se tuntuu, Kalle ja Ulla, kun
ikävuodet pyörähtävät uudelle vuosikymmenelle?
Kallen vastaus yllättää.
– Mie alan kokea olevani kohta
oman ikäiseni, ihan parhaimmillani!
Ullakaan ei tunne olevansa vielä
”ikäihminen”.
– Mutta kyllähän oman elämänsä rajallisuuden kohtaa jo hiukan eri
lailla, kun ikä alkaa viitosen sijaan
kuutosella. Ehkä se tärkein kysymys
peilin edessä on nyt: mitä vielä ehdin ja pystyn antamaan niinä vuosina, jotka vielä ovat? 
www.karas-sana.fi
978-951-655-715-4
Lk 10.2

Tule juhlimaan!
100 iloa -juhlakiertue toivottaa
sinut tervetulleeksi vielä
seitsemällä paikkakunnalla.
25.9. Turku, Mikaelin
seurakuntakoti klo 18
9.10. Lahti, Salpausselän
kirkko klo 18
4.11. Helsinki, Agricolan kirkko
klo 15, minkä jälkeen
Tuomasmessu klo 18
6.11. Seinäjoki,
seurakuntakeskus klo 18
17.11. Jyväskylä, Kulttuuritila
Omenapuu klo 15
20.11. Imatra, Tainionkosken
kirkko klo 17.30
29.11. Mikkeli, seurakuntakeskus
klo 18
Juhlakahvit tilaisuuden alussa,
ohjelma alkaa 45min tilaisuuden
alusta, ellei toisin mainita.

Kalle Virta

YLLÄTTÄVÄ KUTSU TYÖPARIKSI
Samaan aikaan, kun Kalle tuskaili tulevaisuuttaan, KRS:n toiminnanjohtajalle Hannu Nymanille etsittiin seuraajaa, koska tämä aikoi keskittyä Sana-lehden päätoimittajan tehtävään
ja julistustyöhön. Hallitus kutsui Ullan toiminnanjohtajaksi ja ehdotti sa-

HUUMORIN LAHJA
YLLÄTTÄÄ YHÄ
Työn vastuita arjessa keventää usein
huumori.
– Siksi tuo ”100 iloa” sopii hyvin myös kiertueen nimeksi. Vaikka
olemme kristittyinä syvien ja vakavienkin asioiden äärellä, löydämme
kaiken keskelläkin koomisia hetkiä,
ja usein nauramme raikuen ihan itsellemme, Ulla sanoo.
Jostakin syystä koko järjestöön on
juurtunut rento ja vapautunut hengellisyys, joka ei vaadi ihmisen muuttumista ensin joksikin, jotta kelpaisi. Aika usein ihmiset kysyvät syytä
KRS:n rentoon ilmapiiriin. Ulla vastaa siihen niin kuin järjestön ensimmäinen toiminnanjohtaja Mauri Tiilikainen aikoinaan.
– Se on piirre, joka annettu meille
lahjaksi. Tämä hengellinen kansanliike on syntynyt, ei tehty. Tuo vapauden henki oli jo liikkeen ensimmäisissä julistajissa, jotka omalla olemuksellaan ja esimerkillään laskivat
toiminnan perustan. He olivat oman
elämänsä kautta ymmärtäneet ihmisenä olemisen varjot. Siksi heidän puheensa armosta on ollut uskottavaa.

– Vaadin itseltäni paljon, ja se tulee vanhemmiltani. Olen taipuvainen miettimään joka puheen tai
työrupeaman jälkeen, mitä vielä jäi
sanomatta tai tekemättä. Siksi armon kokemus vie joskus melkein
jalat alta. Monesti olen myös kokenut, että vaikeuksissakin Jumala on
antanut yllättävän avun ja pitänyt
työstämme käsittämättömällä tavalla huolta. Vaikeissakin asioissa menemme askel kerrallaan eteenpäin.
Tässä joukossa on aivan huikeaa sitoutumista evankeliumin eteenpäin viemiseen ja ihmisten palvelemiseen.
Myös Kallelle KRS:n vapauttava ilmapiiri on ollut tärkeä.
– Minulla oli kilttinä nuorena miehenä hurjat paineet, ja aina kun tulin
Orolle, sain viikonlopun ajan hengittää vapaasti. Vapauden teema on siksi ollut minulle hengellisessä työssä
tosi tärkeä.
VAPAUTTA HALUAN HENGITTÄÄ

KALLE KAASUTTAA,
ULLA JARRUTTAA
Vaikka Ullan ja Kallen ensikohtaaminen oli tyrmäävä, se paljasti heidän toisiaan täydentävät vahvuutensa työparina. Kalle on ideoija ja kehittäjä, Ulla taas analyytikko, joka huomaa yksityiskohdat ja ennakoi riskit.
– Kaasu ja jarru ovat hyvä yhdistelmä, Kalle nauraa.
Ullan mukaan yhteistyö toimii,
koska he ovat riittävän samanlaisia,
mutta myös riittävän erilaisia.
– Näemme päämäärät samalla tavoin ja meillä on toisiimme täysi luottamus. Isossa järjestössä johtamisesta
tulee joskus rankkaakin palautetta, ja
silloin on tärkeää suhteuttaa se kokonaisuuteen ja pysyä aina toisen tukena.
KRS:n nuorisodiakonina Kalle perehtyi digitalisaatioon ja käytti internetiä nuorten tavoittamiseen. Koko
ajan häntä poltteli kysymys, miten
näitä voisi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti nuorisotyössä. Kun
hän pääsi vihdoin teologiseen, samaan aikaan avautui työpaikka Innofactor-ohjelmistotalossa projekteissa ja kouluttajana. Siellä hän sai oppia näköalapaikalla digitaalisuuden
mahdollisuuksia yhteisöissä.
Teologisessa hän erikoistui organisaatioiden johtamiseen.
– Kun graduni valmistui, olin aivan puhki. Kyselin Jumalalta, mikä
oli koko tämän rumban tarkoitus.
Koulutanko teologina ihmisiä tietokoneiden käyttöön vai pääsenkö vielä hengelliseen työhön?

malla Kallea varatoiminnanjohtajaksi.
Valinta tuntui Ullasta todella osuvalta.
– Tiesin, että Kallen kanssa työyhteys toimii ja luottamus kestää.
Niinpä Kalle kutsuttiin töihin, ja
tuore johtajakaksikko siunattiin Vivamon kirkossa tehtäviinsä tammikuussa 2011.
Vaativa pesti ei ollut Kallellekaan
leikin asia.
– Kun työtoverit laittoivat kätensä
siunaten meidän päällemme, sisälläni huusin: ”Herra armahda! Ei tällaisesta syntisestä ressukasta ole tähän
hommaan!” Siunaamisen jälkeen
kävin vielä purkamassa ahdistustani eräälle työntekijälle, ja sain häneltä synninpäästön. Se oli puhutteleva
hetki. Sain syntisenäkin olla siunattu, tukenani työyhteisö ja lähettäjien
joukko, joka ottaa omakseen.
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VAPAUTTA

HALUAN
HENGITTÄÄ

Kalle Vir ta

Käteni ulottuvilla syvä valo ja rauha.
Elämän raskaassa kourassa merkitykseni.
Vapaus ja toivo katseessani.

Juhlassa Kalle Virta laulaa ja lukee
runojaan vasta ilmestyneestä kirjasta Vapautta haluan hengittää.
Runoja täydentävät Nani Annetten
puhuttelevat kuvat.

Haluatko onnitella?
Muistamisina Kalle ja Ulla toivovat
lahjoitusta KRS:n nuoriso- ja
julistustyölle.
Lahjan viite on 51512.
Pankkiyhteydet
Osuuspankki
FI65 5236 0420 1235 93,
Säästöpankki
FI30 4006 1020 0090 19.
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Kansan Raamattuseurassa tapahtuu

Uusia kasvoja
ja paluumuuttajia
Vivamossa

V

ivamon kurssikeskuksen
ohjelmasihteerin tehtävässä aloitti elokuussa
Maria Suurnäkki, diakonissa ja viittä vaille valmis teologian maisteri Virolahdelta, Haminasta.
– Huolehdin siitä, että täällä on
tarjolla erilaisia kursseja ja tapahtumia, joilla kävijä voi kohdata toisia,
saada uutta tietoa, taitoa, ajatuksia ja
syventävää hengellisyyttä.
– Toivon tänne tulevien saavan
kokemuksen kohtaamisesta. Joskus
kaipaamme ihmisen vaikenemista ja
Jumalan kohtaamista kirkon alttarilla tai vaikka laiturin nokassa istuskellessa. Joskus tarvitsemme nimenomaan ihmisen kohtaamista. Joskus
suurin tarpeemme on itsemme koh-

taaminen, jolle voi jäädä liian vähän
aikaa arjen hektisyydessä.
Vivamon kiinteistöjen hoito siirtyi
elokuun alusta Pasi Räsäsen vastuulle, kun Jussi Kupias jäi eläkkeelle.
– Työtä täällä laajalla alueella ja monissa rakennuksissa riittää. Haasteena on organisoida työ niin, että tärkeät asiat tulee tehtyä, Pasi kuvailee.
KRS:n asiakaspalvelussa työskentelevät Eija Purtola, seurakuntakuntapalvelujen sihteeri Sisko Vainionkulma ja ohjelmasihteerin tehtävästä asiakaspalvelusihteeriksi siirtynyt
Eeva Kuparinen. 

KRS:n tukipalvelut palasivat
Vivamoon. Niissä työskentelevät
muiden muassa Eija Purtola
(edessä), Sisko Vainionkulma ja
Eeva Kuparinen.

Huom! Vivamon kirkon messut

välitetään livelähetyksinä 14.10., 18.11.,
ja 16.12. klo 11. Tervetuloa mukaan
verkkosivulla: www.vivamo.fi/live.

Lars Kastilan

Nukketeatteri
Sananjalan
uusi esitys vie
Harmandian
valtakuntaan,
missä värit on
kielletty.

Värien vallankumous
Harmandiassa

N

ukketeatteri Sananjalan
punainen auto kurvailee
uutterasti pitkin Suomea
koko syksyn ajan. Syyskauden päättää joulukuussa Isoisän

Vivamon tiimissä on uusia
kasvoja. Elokuussa työhön tulivat
ohjelmasihteeri Maria Suurnäkki
(edessä) ja kiinteistönhoitaja Pasi
Räsänen. Vastaanotossa tulijoita
tervehtivät tutut Niina Ahjoniemi
(takana vas.) ja Kerstin Malmberg.

joululahja -esityksen 10-vuotisjuhlakiertue.
Sananjalan työntekijöiden Merja
Luukkosen ja Mikko Piiroisen mielessä on jo uusi esitys Harmandia. Se

saa ensi-iltansa 26.9. Sulkavalla. Se
liittyy Kirkon kasvatuksen tulevaan
Kasvurauha-teemaan.
Esityksen viestinä on, että lapsi saa
olla oma itsensä. Pohjavireenä ovat
psalmin 139 sanat: "Minä olen ihme,
suuri ihme". Näytelmässä 10-vuotias Eetu ja Toivo-vaari juttelevat. Eetu
kertoo hieman arvostelevaan tyyliin
kaveristaan ja saa kuulla tarinan, joka auttaa häntä ymmärtämään erilaisuutta.
Vaarin tarina vie Harmandian valtakuntaan, jossa värit ovat kiellettyjä, ettei kukaan erottuisi joukosta. Väreihin liittyvät sanatkin ovat kiellettyjä. Harmautta vahtii harmaa pöllö.
Mutta miten käykään, kun valtakunnassa on Kirjo-poika, jolla onkin värikäs tukka?
Mikko ja Merja ovat tehneet näytelmän käsikirjoituksen erään tarinan pohjalta. Mikko näyttelee yksinään esityksessä, jossa on peräti yhdeksän nukkea. Nekin ovat syntyneet
yhteistyönä. Merja on ohjannut esityksen. Musiikin on säveltänyt Kristiina Tanhua-Laiho ja äänimaailmaa

ovat luoneet Minna ja Jussi Pyysalo.
Lavasteiden teossa on auttanut Hannu Neuvonen.
– Esityksen pöllö on tarkkailija, joka reagoi vain, jos se kuulee väreihin
liittyviä sanoja. Kirjo-poika on juuri löytänyt värit, unohtanut pelkonsa ja löytänyt sen, mitä haluaa tehdä: maalata eri väreillä. Koko ajan
taustalla on kuitenkin pelko, että joku kohta huhuilee tyyliin: Väärin, ei
noin saa tehdä!, Mikko kertoo.
– Mitkä pelot tai ketkä ihmiset rajoittavat omaa elämääni? Ja miten
usein olen itse tuo toisille huuteleva pöllö?
Esitys päättyy tarttuvaan lauluun,
jossa sanotaan: ”Saat rauhassa kasvaa, olla oma itsesi. Harmaatako
massaa? Et ole, tiedät sen. Saat rauhassa kasvaa, olla ihme ihanin. Saat
rauhassa kasvaa, sen suon mä sullekin!”
– Sananjalan syksyn keikkakalenteri on tiivis, mutta vapaitakin aikoja
on vielä muutamia, Merja vinkkaa. 
sananjalka.fi
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Kräsän legendaariset
rippikoululeirit 2019

Vieraana
vankiloissa

Y

li kahdenkymmenen vuoden ajan Kansan Raamattuseuran työ vankiloissa
suuntautui Venäjälle ja erityisesti Murmanskin alueelle. Viime
vuosina ulkomalaisten pääsy vankiloihin on vaikeutunut tai loppunut
kokonaan. Työn painopiste on nyt
kotimaassa. Sitä koordinoi diakoni
Timo Tuikkanen.
– Olen yhteydessä vankilapastoreihin ja sovin vierailuaikoja meille vaimoni Kaisan kanssa tai muille KRS:n
työntekijöille.
– Vastaanotto vankiloissa on ollut
hyvin myönteistä. Olemme käyneet
muun muassa Pyhäselässä ja Mikkelissä, syksyllä vierailemme Laukaalla, Sukevalla ja Kuopiossa.
– Keväällä Kylmäkoskella meitä
vastassa oli vankilapastori Vesa Mäkelä. Tilaisuuteen tuli runsaasti miehiä, veisuu oli vahvaa. Lauloin ja kerroin Jumalan parantavasta rakkaudesta elämässäni. Tilaisuuden päätyttyä
kavereita tuli pyytämään arkailematta rukoustukea elämäntilanteisiinsa.

K
Turussa kaupunkityöntekijämme Aino Vesti
on järjestänyt säännöllisiä
vierailuja. Muusikko Tuula
Hakkarainen puolestaan on vieraillut vankiloissa kolmisen vuotta.
– Alkusysäyksenä oli Vaasan keskusvankila, jossa pidimme vapaan
pianosäestyksen kurssin Kristiina
Tanhua-Laihon kanssa. Parin päivän aikana ehti saada tuntumaa vankien maailmaan ja ajatuksiin. Ryhmissä syntyi vuorovaikutusta ja opetus innosti myös.
Tuula on käynyt pitämässä musiikki-iltoja.
– Soitan, puhun, laulan toivelauluja, keskustelemme. Yhdessä syntyy
syviäkin pohdintoja. Siellä ei odoteta viihdettä, vaan vahvaa hengellistä
ravintoa, Tuula painottaa. 

Timo Tuikkanen
ja Tuula
Hakkarainen
vierailevat
säännöllisesti
vankiloissa eri
puolilla maata.

HINTA: 445 e
NUORET.FI/ILMOITTAUDURIPARILLE

Jos haluat olla lähettäjänä
mukana työssä, ota yhteyttä:
timo.tuikkanen@sana.fi

Gospel Gentlemen
kiertueella

S

uomalaisen gospel-musiikin konkarit Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja Petri Laaksonen lähtevät pian yhdessä konserttikiertueelle. Ainutlaatuinen kiertue on herättänyt runsaasti huomiota, joten liput kannattaa hankkia ajoissa.

evankelistakurssilaiset kertovat oivalluksistaan ja elämästään. Kuulija
saa virikkeitä siitä, miten askeleita voi
soveltaa omassa elämässään tai millaisia askeleita ottaa ohjelmien välillä.
L10T-valmennuksia pidetään seurakunnissa ympäri Suomea ja Virossa. Peruskurssi on saanut myös jatko-osan. 
L10T.fi

Kuuntele Uskon askeleita Radio

Deissä maanantaisin klo 21.40, uusinta
lauantaisin klo 18 ja arkistossa: radiot.
fi/ohjelma/radio-dei/uskon-askeleita.
Teemoja voi seurata myös Facebooksivulla Uskon askeleita.
Ohjelman tuottavat yhteistyössä Kristityt
Yhdessä ry ja Kansan Raamattuseura.

Nyt on aika ilmoittautua leirille. Sen voi tehdä sähköisellä
lomakkeella sivulla nuoret.fi/rippikoulut.

VIVAMO 1: 3.–13.6.
VIVAMO 2: 26.6.–6.7.
VIVAMO 3: 10.–20.7.
VIVAMO 4: 24.7.–3.8.

Konsertit

Jani Laukkanen

U

RS:n nuorisotyö haluaa järjestää leirejä, joilta lähtiessään nuori toteaa: tämä oli elämäni parasta aikaa! Kesällä 2019 tarjolla on
neljä leiriä Vivamossa.
Leirielämään voi kurkistaa leiriläisten tekemien
videoblogien kautta. Nuorten käsikirjoittamat, näyttelemät ja kuvaamat riparivlogit tarkastelevat rippikoulua ja siihen liittyviä ilmiöitä usein huumorin
avulla. Viime kesän suosituin vlogi Ylimääräinen
uutislähetys on saanut yli 1 200 katsojaa. Yhteensä
riparivlogeja on katsottu noin 10 000 kertaa. Vlogit löytyvät Youtubesta hakusanalla KRSnuoret. 

KRÄSÄN RIPARIT 2019:

Uusia Uskon askeleita
skon askeleita -ohjelma
lähetetään joka maanantai Radio Deissä. Ohjelma
pohjautuu L10T-valmennukseen, joka innostaa elämään uskoa todeksi arjessa.
L10T pohjautuu elämäntapaan, johon Jeesus opasti Luukaan evankeliumin 10. luvun mukaan. Uskon askeleita voi ottaa omassa tahdissaan siellä,
missä liikkuu. Tärkeintä on halu osoittaa käytännöllistä rakkautta ihmisille,
siunata, kuunnella, auttaa ja tukea ja
kertoa Jeesuksesta myös sanoin.
Ohjelmassa tavalliset ihmiset kertovat siitä, mitä tuon elämäntavan soveltaminen eli Jeesuksen kanssa tietoisesti kulkeminen on vaikuttanut
heidän elämässään. Tämän syksyn
ohjelmissa muiden muassa KRS:n
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Uskon askeleita
-ohjelman
toimittaa
koulutusjohtaja
Mikko Matikainen.

31.10. Lahti, Ristinkirkko
1.11. Helsinki, Temppeliaukion kirkko
2.11. Turku,
Mikaelinkirkko
4.11. Kangasala, kirkko
21.11. Jyväskylä,
Taulumäen kirkko
22.11. Isokyrö, kirkko
23.11. Oulu, Oulujoen kirkko
24.11. Kuopio, Tuomiokirkko
25.11. Joensuu, Joensuun kirkko
Liput: 22€ ennakko, 25€ ovelta
www.lippu.fi/gospelgentlemen
Ryhmävaraukset: kansanraamattuseura.fi/
gospelgentlemen. Kiertueen tuottavat
Kansan Raamattuseura ja Ohjelmatoimisto Kristalli.
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MENOVINKIT
Tervetu
mukaaloa
joukkoo n
mme:
kansan
ra

ama
lahetta ttuseura.fi/
jaksi

VIVAMO
28.–30.9.
Lehtimajanjuhla

12.–14.10.
Naistenpäivät

JYVÄSKYLÄ
30.9.
Omenapuutilan synttärit

Johanna Manner

VANTAA, Rekola
6.10.
Kiitos
rukouksistasi
ja tuestasi,
lähettäjämme!

Lähettäjä on tärkeä työtoveri
Kansan Raamattuseuran työntekijöillä on tukenaan
lähettäjiä tai kummeja. Jokainen heistä on tärkeä
työtoverimme. Tässä muutama kommentti siitä, mitä
yhteys lähettäjiin merkitsee.

S

aan usein ennen tilaisuutta
rohkaisevan viestin lähettäjältäni. Sen antaa levollisuutta opetukseen. Teen tätä työtä
yhdessä lähettäjieni kanssa. – Olli Seppänen, raamatunopettaja
– Lähettäjät ovat suurinta ihmettä tässä työssä. Rukoustuki oikeasti kantaa ja
taloudellinen tuki on vahva mahdollistaja työn toteuttamisessa. Jokainen pienikin viesti tai kohtaaminen lähettäjän kanssa on salatun siunaava. – Leena Broman, Vivamon johtaja
– Työni merkityksellisyyden kokemus
syntyy isoksi osaksi siitä, että lähettäjät
rukoilevat puolestani ja näkevät työni
tärkeäksi. Olen kirjoittanut lähettäjieni
nimen rukousvihkooni ja siunaan heitä.

Monien uskollisuus puhuttelee. – Kristiina Nordman, kouluttaja
– On vavahduttavan hienoa, että on
heitä, jotka pitävät työtäni mielessään
rukouksin. Teemme yhdessä tätä Taivaan valtakunnan työtä, joka on usein
hyvin arkista puurtamista, mutta päämäärältään suuri ja kirkas. On mukavaa,
kun lähettäjäni tulee tervehtimään jossakin tilaisuudessa. Halaten kohtaamme! – Heli Karhumäki, Sanan päätoimittaja
– Olin jäänyt vanhempainvapaalle.
Eräänä päivänä ovikello soi. Ovella oli
pariskunta. He kertoivat olevansa lähettäjiäni, jotka matkallaan halusivat
piipahtaa tervehtimässä. Sain käteeni
pullapussin, jolla he halusivat onnitel-

la. Oli ilo esitellä heille tytär, jonka puolesta he olivat rukoilleet. – Virpi Nyman,
kouluttaja
– Olin keikalla pohjoisessa. Tankkasin vahingossa dieselautooni bensaa,
mutta se selvisi vasta seuraavana aamuna, kun yritin turhaan startata autoa.
Olisin voinut jäädä iltamyöhällä pakkaseen pimeälle tielle. Juuri sinä päivänä
eräs lähettäjä oli vahvasti kokenut, että
puolestani pitää rukoilla. – Merja Luukkonen, Nukketeatteri Sananjalka
– Lähettäjät merkitsevät vahvaa rukoustukea, selkänojaa ja työyhteyttä.
Kun astun ihmisten eteen tai olen matkalla, rukoukset kantavat ja kannattelevat. Olen kiitollinen myös siitä, että heidän ansiostaan saan työstäni palkan. –
Mikko Matikainen, koulutusjohtaja
– Olen pakannut kamppeet ja lähden
kotimatkalle, kello on paljon. Avaan puhelimen ja siellä on viesti: "Moi, rukoilen täällä matkallesi varjelusta.” Viesti
saa vedet silmiin ja antaa voimia. – Tuula Hakkarainen, muusikko. 

Avoin yhteys
-rukoustapahtuma

TAMPERE
6.-7.10.
Kristuspäivän
rukouskonferenssi

20.10.
Raamattulauantai

KAIROSMAJA
3.-8.12.
Sinivalkoinen hetki
Itsenäisyysviikko
kaamoksen valossa

USKON YÖ
27.10.
uskonyo.fi

Sillanrakentaja
Julkaisija
Kansan
Raamattuseuran
Säätiö
0207 681 610
krs@sana.fi

Päätoimittaja
Ulla Saunaluoma
ulla.saunaluoma@sana.fi

Toimitussihteeri
Johanna Manner
johanna.manner@sana.fi

5€

uran

Kansan Raamattuse

Monta tapaa tukea työtämme
Parhaillaan ovat menossa tavara-arpajaiset evankelioimistyömme hyväksi.
Osallistumalla arpajaisiin olet mukana ilosanoman kertomisessa.

N HYVÄKSI

EVANKELIOIMISTYÖ

Arpajaisten pääpalkinto, kahden hengen matka Israeliin, odottaa yhä voittajaansa. Jäljellä on
myös muita hyviä palkintoja, kuten viikko Vivamossa tai Kairosmajalla. Kannattaa siis osallistua!

a!
Yli 37 000 pikavoitto
tto.
keskimäärin yksi voi
Joka arpanipussa on

5€
iö
Raamattuseuran Säät
Järjestäjä: Kansan
ry
anija: Tavara-arpa
Käytännön toimeenp
luvalla RA/2018/200.
Poliisihallituksen

ko maassa

Kannessa
Päivi Peittola ja
Kristiina Tanhua-Laiho
Kannen kuva
Johanna Manner
Taitto ja
kuvankäsittely
I-plus / I-Mediat Oy

