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TEEMANA YHTEYS
Tulipalossa kaiken menettänyt Krista Hirvonen:

”Ihmisten

hyväntahtoisuus liikutti”
Jari-Pekka Koponen saa Fidan Bisnestiimistä puhtia s. 38

JOULURAUHAN
JULISTUS YRITTÄJILLE
Joulun lapsi, Jeesus, syntyi yrittäjäperheeseen. Joosef oli
puuseppä, ja perheen lapset olivat yrityksessä mukana lapsuudestaan saakka, kuten niin monessa yrittäjäperheessä
tänäkin päivänä. Jeesuksen nuoruusvuodet kuluivat puusepän
töitä tehden, ja ehkäpä Joosef ajatteli
vanhimman poikansa jatkavan yritystä
sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Muistissa
olivat kuitenkin varmasti myös enkelin
ilmestyminen ja sanat: ”Hän (Maria) synnyttää pojan ja sinun tulee antaa hänelle
nimi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa
sen synneistä.”
Usein yrittäjäperheissä vanhempien elämä on kiireistä ja
ajattelemme, että uurastamme lasten ja heidän tulevaisuutensa vuoksi. Aika, jolloin meitä tarvittaisiin eniten myös kotona,
kuluu nopeasti. Pian huomaamme, että lapset ovat kasvaneet
ohi sen vaiheen, jolloin otetaan vastaan ohjausta ja neuvoja.
Joosef ja Mariakin olivat ihmeissään, kun päivämatkan kuljettuaan he joutuivat palaamaan Jerusalemiin ja löysivät Jeesuksen istumassa temppelissä opetusta kuuntelemassa. Maria
ihmetteli tätä ja kysyi: ”Poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi
ja minä olemme etsineet sinua ja olimme jo huolissamme.”

Jeesus ei ollut huonoilla teillä. Joosef oli opettanut hänelle
puusepän taitoja ja siinä samalla yrittäjyyttä. Me vanhempina
ja yrittäjinä olemme samalla tavoin esimerkkejä lapsillemme
ja läheisillemme. Hienointa on, jos voimme antaa heille esimerkin myös Jumalaan kaikessa luottavina, uudestisyntyneinä kristittyinä. Meille
on annettu tehtävä johdattaa lapsemme
elämän lähteelle. Jeesus-lapsi ei jäänyt seimeen, vaan hän tuli, jotta jokaisella, joka
häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
Joulun lapsen syntymä merkitsi Jumalan rauhan julistamista ihmisille, joita hän
rakastaa. Julistus koskettaa myös meitä yrittäjiä ja liike-elämässä työskenteleviä, ja siihen haluamme yhtyä Fidan Bisnestiimin johtoryhmän puolesta.
”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen
itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.” Tämänhän
me yrittäjät hyvin tiedämme.
Toivotamme tämän Hyvä Sanoma -lehden myötä rauhallista ja siunattua joulua jokaiselle. n

Olemme
esimerkkejä
läheisillemme.

PIENYRITTÄJÄT SYTTYIVÄT EVANKELISTOJEN KANNATTAMISELLE

”Nyt tiedän, miten voin
palvella Jumalaa”
Fidan Bisnestiimin johtoryhmäläiset vierailivat syyskuussa Kambodžassa ja Intiassa. Matka osoitti, ettei työ ole turhaa.

Jari-Pekka Koponen
puheenjohtaja
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Hannu Suni
koordinaattori

teksti Elina Rautio // kuvat Hannu Suni, Vesku Lehtinen ja Kari Backman
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Suomalaisseurue koostui Fidan Bisnestiimin johtoryhmäläisistä ja Intiassa aiemmin asuneesta Korhosen
pariskunnasta. Kuvassa juhlistetaan
lapsityömateriaalin julkaisua Kambodžassa. Vasemmalta oikealle Kari
Backman, Lauri Saarni, Vesku Lehtinen (takana), Heidi ja Kari Korhonen,
Hannu ja Maria Suni, Leena Saarni,
Pirjo Backman ja Virpi Lehtinen. Kari
Korhosen vasemmalla puolella on Joy
of Cambodia -työn perustaja Charia.

un Fidan bisnestiimiläiset kävivät kymmenisen vuotta sitten
Kambodžassa, lähetysnäyn levittäminen paikallisille yrittäjille tuntui
tyrehtyvän heti alkuunsa. Syyskuussa
Intiassa ja Kambodžassa pistäytynyt
Bisnestiimin edustajisto sai todistaa
käännettä: yrittäjätapaaminen päättyi
siihen, että pienyrittäjät
sitoutuivat kannattamaan yhtä uutta lähetystyöntekijää.
– Tämä oli ehdottomasti yksi pariviikkoisen
reissun kohokohdista,
Bisnestiimin koordinaattori Hannu Suni kertoo.
Kahdeksanhenkisen
suomalaisseurueen
matka alkoi Phnom Penhistä, Kambodžasta, lähetystyöntekijäpariskunta Lauri ja Leena Saarnin
isännöimänä. Toinen matkakohde oli
Intian Udaipur, jonne Fidan Etelä-Aasian aluepäällikkö Jukka Tasanen oli
järjestänyt tapaamisia Bisnestiimin
kannattamien pioneeripastoreiden
kanssa.
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Edistysaskelia lapsityössä

Yksi Kambodžan-matkan tarkoituksista oli juhlistaa Bisnestiimin
kustantaman lapsityöntekijöiden
opetusmateriaalin ja opettajien koulutusmateriaalin ilmestymistä. Molemmat kokonaisuudet ovat suomalaislähettien, Raili Väisäsen ja Mirjam
Ylenius-Kuosmasen,
käsialaa ja ensimmäisiä
laatuaan koko Kambod
žassa.
– Good news of Jesus
-seurakunnan kautta materiaalia on tarkoitus levittää ympäri maata, Suni
tarkentaa.
Hän kertoo paikallisten työntekijöiden olleen
silmin nähden innostuneita uudesta lapsityön apuvälineestä.
– Samanlaista innostusta näkee
Suomessa harvoin. Heille materiaali
tarkoitti suurta askelta kohti ammattimaisempaa ja järjestelmällisempää
opetusta. Tähän asti pyhäkoulu oli
ollut lähinnä raamatunkertomusten
näyttämistä videolta.

Suuren vaikutuksen Hannu Suniin
teki myös Phnom Penhissä tehtävä
ihmiskaupan vastainen työ, jonka on
saanut sydämelleen useampikin lähetti
ja paikallinen yrittäjä. Esimerkiksi
brittiläisen Ruth Elliotin käynnistämä
Daughters of Cambodia -ohjelma on
tavoittanut parissakymmenessä vuodessa 750 seksibisneksestä pelastettua
naista.
– Vierailimme myös kambodžalaisen Charian perustamassa Joy of
Cambodia -yrityksessä, jossa ihmiskaupasta pelastuneet naiset valmistavat koruja kierrätysmateriaaleista. Nyt
tutkimme, millaisia mahdollisuuksia
meillä olisi tukea tätä työtä.

suudessa puheenvuoron. Sunin tavoin
hänkin kokee tapaamisen yhdeksi
merkityksellisimmistä tilanteista matkan aikana.
– Haastoin ensin yrittäjiä antamaan evankelistojen
lähettämiseen yhden
dollarin kuussa. Kun
kaikki olivat siihen valmiita, pyysin heitä kirjoittamaan haluamansa
kuukausittaisen kannatussumman paperille.
Näin saimme kasaan
330 dollaria, hän kertoo.
– Kun kerroimme heille summan,
he suhtautuivat tietoon kuin joululahjan saaneet lapset.
Lehtinen huomauttaa, ettei pienyrittäjillä ole useinkaan mahdollisuuksia suuriin lahjoituksiin, mutta voimavaroja yhdistämällä voi saada paljon
aikaan. Tämän ymmärsivät myös
kambodžalaiset.
– Koin, että maaperä oli nyt hyvä.
Jotkut yrittäjistä olivat jo antaneet
jonkin verran rahaa lähetystyöhön.
Kun he sanoivat heti, että tämä on tosi
hyvä juttu, muutkin halusivat lähteä
mukaan, Lehtinen selostaa.
– Vaikutti siltä, että jotain tällaista

he olivat odottaneet. Yksi yrittäjistä
sanoi innoissaan, että ”nyt tiedän, miten voin palvella Jumalaa yritykseni
kautta”, Hannu Suni lisää.

”Samanlaista
innostusta
näkee
Suomessa
harvoin.”

Kovaa hintaa maksamassa

Intian-vierailusta muodostui odotettua verkkaisempi – ja dramaattisempi. Suomalaisseurue
sai jo Kambodžaan
tiedon, että kaksi Bisnestiimin kannattamaa
evankelistaa oli hakattu
sairaalakuntoon.
– Intiassa on meneillään voimakas liike, jonka tavoitteena on tehdä
maasta hinduvaltio. Niin kristityt kuin
muslimitkin ovat joutuneet vainon
kohteeksi, Suni kertoo.
Bisnestiimin vierailuun tilanne vaikutti siten, että seurueen täytyi pitää
koko matkan ajan hyvin matalaa profiilia. Lisäksi alkuperäinen suunnitelma pioneeripastoreiden tapaamisesta
heidän kotipaikoillaan vaihtui yhteiseen kokoontumiseen Udaipurissa.
– Kaikki kannattamamme pastorit
halusivat kuitenkin välttämättä tulla
tapaamiseen. Lisäksi kävimme ta-

paamassa kahta pioneerievankelistaa
Gangapurissa, joka sijaitsee noin 100
kilometrin päässä Udaipurista.
Reilu vuosi sitten alkaneessa pioneeriprojektissa on mukana kaikkiaan
16 intialaista evankelistaa tai pastoria,
jotka pyrkivät viemään evankeliumia
oman kansansa pariin. Bisnestiimin
tarkoitus on auttaa heidät työn alkuun
mutta varmistaa samalla, etteivät he
tule tuesta riippuvaisiksi.
Vesku Lehtinen kertoo ymmärtäneensä vasta matkan aikana, kuinka
vaikeissa olosuhteissa intialaiset evankelistat työskentelevät.
– Kun hindu tulee uskoon, hän
saattaa ajatella, että ”tänä vuonna ykkösjumalani on Jeesus”. Siksi uusien
uskovien opetuslapseuttaminen kestää
kuudesta seitsemään vuotta. Lisäksi
kristityt joutuvat maksamaan uskostaan todella kovaa hintaa.
Myös Hannu Suni tuli puhutelluksi
evankelistojen palosta levittää ilosanomaa.
– Oli upeaa nähdä, kuinka sitoutuneita he ovat työhönsä. Kaiken kaikkiaankin koko matka oli hyvin rohkaiseva ja vahvisti kokemusta siitä, että
tekemällämme työllä on vaikutusta. n

Näky leviää

Bisnestiimin omaa näkyä lähimpänä
lienee kuitenkin kristittyjen yrittäjien
tapaaminen, johon oli kutsuttu paikallisia pienyrittäjiä. Tapaamisen tarkoitus oli kertoa Bisnestiimin perusideasta: kuinka tukea yrityksen varoilla
pioneerievankelistoja eri maissa.
Bisnestiimin varainhankinnan
vastaava Vesku Lehtinen käytti tilai-

Intialaiset pioneeripastorit halusivat tulla tapaamiseen, vaikka osa heistä oli juuri joutunut raa’an
pahoinpitelyn uhriksi. Keskellä Paul ja Christine
Matthews, joiden johtamaan New Hope -yhteisöön
kuuluu 1 600 seurakuntaa.
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PÄÄKIRJOITUS

Elina Rautio

”Jumalan on kunnia
korkeuksissa, maan
päällä rauha ihmisillä,
joita hän rakastaa.”
Luukkaan evankeliumi 2:14
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Sielu jäätyy tyhjiössä
Ihminen haluaa olla rakastettu.
Sen puuttuessa ihailtu.
Sen puuttuessa pelätty.
Sen puuttuessa ylenkatsottu ja inhottu.
Sielu jäätyy tyhjiössä ja haluaa olla kontaktissa mihin hintaan hyvänsä.
Tämä Hjalmar Söderbergin ajatelma kiteyttää riipaisevalla tavalla ihmisen kaipuun yhteyteen. Ihminen
on luotu suhteisiin, ja niiden määrä – ja erityisesti laatu – vaikuttavat meihin enemmän kuin aina ymmärrämmekään. Harva somesuosion etsintään, kertakäyttöihmissuhteisiin tai rikoksen poluille eksynyt
tiedostaa kaipaavansa pohjimmiltaan rakkautta ja yhteyttä. Vastaavasti harva rakastavien
läheisten ympäröimänä kasvanut käsittää, millaista on elää ilman kokemusta rakastetuksi
tulemisesta.
Tässä lehdessä esitellään ihmisiä, joiden tarinoista löytyy sekä parantavaa yhteyttä että
yksinäisyyden tuskaa. Tulipalossa kotinsa ja
omaisuutensa menettänyt Krista Hirvonen
kertoo, kuinka paras ystävä, tuttujen ja tuntemattomien ihmisten apu sekä Jumalan tuki
kantoivat hänet pahimman yli. Useita
vankilatuomioita istunut Janne Kuosmanen muistelee sitä pohjatonta
yksinäisyyttä, jota hän koki joulunaikaan vankilassa. Kun hän sitten kohtasi Jeesuksen, yksinäisyys alkoi väistyä ja epätoivon tilalle tuli toivo.
”Koin aivan käsittämätöntä rakkautta ja lämpöä”, Janne kertoo.
Joulun sanoma kutsuu meitä tuon rakkauden piiriin. Seimeen
syntynyt Jeesus on osoitus Jumalasta, joka kaipaa yhteyteen ihmisen kanssa. Hän rakasti luotujaan niin paljon, että oli valmis tulemaan ihmiseksi ja sovittamaan syntimme. Tänäänkin hän kutsuu
jokaista osaksi kristittyjen suurta, maailmanlaajuista perhettä. Hän
haluaa palauttaa meidät siihen olotilaan, johon meidät on luotu:
yhteyteen Jumalan ja lähimmäistemme kanssa.
Samalla Jumala kutsuu meitä levittämään saamaamme rakkautta eteenpäin. Jokaisen lähellä on varmasti joku, joka on yksinäinen
ja kaipaa kuuntelevaa korvaa, rohkaisun sanoja tai käytännön apua.
Pienikin ele voi tuoda valon jonkun pimeältä tuntuvaan jouluun, kuten
Paavo Rauskanenkin muistuttaa lehtemme takasivulla.
Siunattua, rakkauden täyttämää joulunaikaa!

Pienikin ele voi
tuoda valon
jonkun jouluun.

Hyvä Sanoma | 9

KESKELTÄ elämää

KESKELTÄ elämää

teksti Sirpa Juvonen // kuvat Janne Lahti, Seppo Paldanius, Juha Auvinen, Markku Pitkänen, Evankelistakoti ja Kairosmaja

Muutos on mahdollinen - vankilassakin
KEITÄ OVAT vankilalähetit ja mitä he
oikein tekevät? Tämä selviää dokumenttielokuvasta Vankilalähetit Jumalan
armosta, jonka ensiesitys on AlfaTV:n
kanavalla ja verkossa 9.12.2018 klo
18.30.
Elokuva seuraa vankilalähetystyön
veteraanin Pauli Särkän työtä ja Kati
Rautasaaren valmistautumista vankilalähetiksi Särkän rinnalla. Omia
kokemuksiaan vankilalähetystyöstä
valottavat muun muassa vankilapastorit
Vesa Mäkelä ja Jouko Koistinen sekä
muusikko Nina Åström. Vankilassa kokemastaan elämänmuutoksesta kertovat
muun muassa Kari ”KK” Korhonen,
Pauli Joona, Lauri Johansson ja Janne
Kuosmanen, jonka haastattelu löytyy
tämän lehden sivulta 34.
Vajaan tunnin mittainen dokumentti
kuvaa työtä, jonka kautta monet toivot-

1.
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2.

3.

Martti Takalo tallensi kamerallaan dokumenttielokuvaan vankilalähetti Sakari
Pihlajan mietteitä.
tomaan tilanteeseen ajautuneet ihmiset
ovat saaneet uuden otteen elämästä.
Elokuvan tilaaja on Hyvä Sanoma ry.
Tuottaja Martti Takalo on tehnyt monia kristillisiä elokuvia ja myös luontodokumentteja.

Ihmeen äärellä
Lohjalla toimivan Vivamon Raamattukylän joulunäytelmä Ihmeellinen ilo
vie yleisönsä ensimmäisen joulun tunnelmiin jo 14. kerran. Ulkona esitettävä
näytelmä käy läpi joulun tapahtumat siitä
lähtien, kun Maria ja Joosef lähtevät Nasaretista Betlehemiin.
Katsojat seuraavat tapahtumia kulkien näyttelijöiden mukana kohteesta
toiseen: Betlehemin meluisaan basaariin
ja asukkaita täynnä olevaan majataloon,
vastasyntyneen Jeesuksen luo seimen
ääreen sekä kedolle paimenia ja heille
ilmestyviä enkeleitä katsomaan. Tapahtumissa ovat mukana myös Herodes ja
Jeesus-lasta etsivät itämaan tietäjät.
Vapaaehtoisvoimin toteutettua näy-

Joulu kutsuu yhteen

telmää on seurannut vuosittain parituhatta katsojaa. Näytelmä on tarkoitettu
kaikenikäisille, mutta erityisen paljon
katsojien joukossa on lapsia. Esitys
kiinnostaa myös eri taustoista tulevaa
väkeä, kuten eri kansallisuuksia. Näkö- ja
kuulovammaiset seuraavat tapahtumia
omien tulkkiensa avustuksella.
Näytelmää esitetään Raamattukylässä
7.–19.12. n

Vankilalähetit Jumalan armosta näytetään ensiesityksen jälkeen uusintoina
AlfaTV:ssä. Elokuva löytyy siitä eteenpäin AlfaTV:n arkistosta. Sitä esitetään
myös seurakunnissa sekä erilaisissa teematilaisuuksissa. n

1. Vilppulassa toimivan Evankelistakodin miljöö tarjoaa tunnelmalliset puitteet joulunvietolle. 2. Suomen Vapaakirkon Kiponniemen
toimintakeskus Vesangalla ja (3.) Kansan Raamattuseuran Kairosmaja Pelkosenniemellä isännöivät myös omia joulutapahtumiaan.
TARJOTAKSEEN IHMISILLE mahdollisuuden kiireettömään joulunviettoon monet kristilliset toimijat järjestävät tapahtumia, joihin ovat tervetulleita
sekä perheet että yksin asuvat.
Vilppulassa toimivassa Evankelistakodissa on kestitty jouluvieraita jo vuosikymmenten ajan.
– Haluamme tarjota kotoisan joulun
hengellisessä ilmapiirissä, Evankelistakodin johtaja Mervi Suominen kertoo.
Joulunviettoon voidaan ottaa mukaan
noin 40 vierasta. Mervi Suominen sanoo,
että talo on täyttynyt vuodesta vuoteen ja
tänä vuonna jouluaika varattiin loppuun
jo alkusyksystä.
Perinteitä kunnioittava jouluohjelma
pitää sisällään yhteisten aterioiden ohella
muun muassa joulumuistojen jakamista,
joulurauhan julistuksen seuraamista ja
evankeliumin sanoman äärellä oloa. Tänä
vuonna luvassa on myös joulukonsertti.

– Järjestäessämme vuotuista joulunviettoa ajattelemme erityisesti niitä ihmisiä, jotka joutuisivat muuten viettämään
joulun yksin, Suominen sanoo.
Monenlaisia kohtaamisia

Kymmenien vuosien kokemus jouluvieraiden isännöimisestä on myös Vesangalla toimivalla Suomen Vapaakirkon
Kiponniemen toimintakeskuksella.
– Joulupaketti on hyvin kysytty, ja
paikat täyttyvät yleensä aina, kun järjestämme tällaisen joulunvieton, toiminnanjohtaja Pertti Räty kertoo.
Joulu kokoaa yhteen sekä perheitä
että yksin asuvia ihmisiä. Perheillä on
mahdollisuus omaan rauhaan muun ohjelman lomassa.
– Kiponniemessä on koettu myös
tunneherkkiä kohtaamisia, esimerkiksi
tilanteessa, jossa leskeksi jäänyt ihminen
on hakeutunut tänne viettämään joulua.
Jotkut perhekunnat saattavat tulla isolla

joukolla, jossa on mukana väkeä kolmesta neljästä sukupolvesta.
Myös Kiponniemessä ohjelmaan kuuluvat juhla-ateriat runsaine antimineen.
– Näin äiditkin saavat mahdollisuuden päästä valmiiseen joulupöytään.
Väki kokoontuu yhteen jouluisen
musiikin ja sanoman äärelle erilaisissa
tilaisuuksissa, joita päivien ohjelmaan
kuuluu. n
Vastaavia joulupaketteja tarjoavat
monet muutkin toimijat, kuten:
• Kansan Raamattuseuran Vivamon loma- ja kurssikeskus Lohjalla ja tunturikeskus Kairosmaja
Pelkosenniemellä
• Suomen Raamattuopisto Kauniaisissa ja Vuokatinrannan loma- ja
kurssikeskus Vuokatissa
• Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus
Parikkalassa (jos tulijoita on riittävästi)
Hyvä Sanoma | 11

KESKELTÄ elämää

Alkaa

tammikuussa
teksti Heli Markkunen ja Sirpa Juvonen // kuvat Reetta Muranen ja Shutterstock

Pienetkin asiat tuovat suurta toivoa
Minna Pyysalon oppilaat valmistautuvat suureen juhlaan kertaamalla ensimmäisen joulun tapahtumia.

Lasten parissa työskenteleminen
antaa iloa ja asettaa haasteita. Jokainen
hetki lasten kanssa on ainutlaatuinen.
Toivon olevani opettajana oikeudenmukainen ja reilu, lämmin ja empaattinen, jokaista kuunteleva ja ymmärtävä.
Lisäksi haluan olla turvallinen opettaja,
joka asettaa rajat ja pitää niistä kiinni.
Kun haluan rentoutua, menen luontoon tai elokuviin. Metsässä annan
tuulen suhista, haistelen ja kuuntelen.
Ihmettelen Luojan luomaa kaikkeutta.
Elokuvissa annan tarinan viedä minut
toisiin maailmoihin.
Jouluaikaan koulussamme valmistellaan joulujuhlan ohjelmia, askarrellaan
ja availlaan joulukalentereita. Joulukausi
aloitetaan yhteisellä adventtikirkkohetkellä Sahalahden kirkossa. Laulamme
joululauluja ja kertaamme ensimmäisen joulun tapahtumia.
Yksi minulle rakkaimmista joululauluista on Jouluyö, juhlayö.
Sen syntytarinaa on mukavaa
kertoa lapsille. Itävaltalaisen
Kangasalla asuva Minna Pyysalo työskentelee
luokanopettajana Sahalahdella. Hän toimii
myös osa-aikaisena
Kansan Raamattuseuran muusikkona.
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P
HAAIKASTIS

Seimiperinne elää
Krakovassa

Pitkäaikaisen evankeliumin julistajan itse elettyä opetusta. Kokemuksia
kolmesta eri maasta ja kaikilta maailman asutuilta mantereilta.

kanttorin piti keksiä jotain joulukirkon
musiikiksi hiirten järsittyä urkujen palkeet puhki. Hän otti kitaran käteensä ja
alkoi säveltää. Näin syntyi kansainvälinen klassikko.

CORE 1.0

Elämäsi paras aika odottaa sinua.
Lue lisää:

Juha Ketola
VAPAUTETTU
MUUTTUMAAN

”Jouluna Jumala syntyi” on joululevyni ja joulukonserttini nimi. On upeaa
kertoa sanoin ja sävelin Jumalan suuresta suunnitelmasta aviomieheni Jussin ja
muusikkoystäviemme kanssa. Konserttimme laulut vievät kuulijan seimeltä
ristin äärelle.
Usko Jumalaan merkitsee minulle
turvaa ja toivoa. Olen arvokas, minulle
on suunnitelma, minusta pidetään huolta. Saan antaa elämäni isompiin käsiin ja
kulkea Vapahtajan seurassa. n

Joulun kirjalahjat Aikashopista!

ikopisto.fi/core1

Tutustu myös:

CORE MONIMUOTO

25

00

Opiskele oman arjen ehdoilla Helsingissä.
Viikonloppuopetus alkaa 26.10.

€

Lue lisää:

ikopisto.fi/coremonimuoto

Lähetys ilman toimituskuluja kampanjakoodilla: HYSA
Lähes 3 000 tuotetta | Nopeat toimitukset | Turvallinen | Palveleva | Helppokäyttöinen

Ristikon 9/2018
ratkaisu
VUOSISATOJA SITTEN alkunsa saanut seimiperinne elää vahvana puolalaisessa Krakovan kaupungissa. Kaupungin
historiallinen museo järjestää vuosittain
kilpailun, jossa asiasta innostuneet askartelijat pääsevät esittelemään kädentaitojaan.
Krakovalaiset jouluseimet ovat taidokkaita pienoismalleja, joiden esikuvana on käytetty kaupungin historiallista
arkkitehtuuria. Jeesus-lapsi, Maria ja
Joosef löytyvät rakennelman pohjakerroksesta. Ennen vanhaan seimet valaistiin sisältä kynttilöin. Nykyään käytetään
sähköä sekä rakennelmien valaisemiseen
että marionettien liikuttamiseen.
Krakovan jouluseimiä kiertää näyttelyissä eri puolilla maailmaa. Hauraimpia
rakennelmia Krakovan historiallinen
museo ei kuitenkaan lainaa muualla
nähtäväksi. Museo järjesti ensimmäisen seimikilpailun vuonna 1945. n

Tutustu myös näihin uutuustuotteisiin!

Katja Köykkä: Pitkä matka tähän hetkeen
Tarinoita Lähi-idän ja Afrikan maisemista,
telttojen kätköistä, hiljaisista hetkistä ja yhteisestä ilosta.
Kohtaamisia – Katja Köykkä

Elina Rautio: Kutsumuspäiväkirja
Neljän kuukauden matka oman kutsumuksen
ytimeen kirjan tehtävien ja YouTube-videoiden
avulla. Saatavana sinisellä ja pinkillä kannella.
Kutsumuspäiväkirja

Kirsi-Klaudia Kangas:
Afrikka valitsi minut – Pertti Söderlund
Huikea kuvaus Pertti Söderlundin
elämäntyöstä Afrikassa. Katso myös Afrikka
valitsi minut -dokumentti Yle Areenasta!

Kurkista
muut ihanat
joululahjaideat
Aikashopista!
Lähetys ilman toimituskuluja kampanjakoodilla: HYSA

Lähes 3 000 tuotetta | Nopeat toimitukset | Turvallinen | Palveleva | Helppokäyttöinen
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KUUKAUDEN kysymys

koonnut Elina Rautio // kuvat Shutterstock ja haastateltavien kotialbumit

Joulu on taas! Mitä se tarkoittaa gallupiin vastanneille?
1. Millaisia jouluperinteitä sinulla ja perheelläsi on?
2. Mitä joulu merkitsee sinulle?

KUINKA
VIETÄT
14 | Hyvä Sanoma

Joulua?

Heini Kesti, Rovaniemi

Hannu Hirvonen, Helsinki

Orvokki Saikkonen, Tampere

1. Meillä on aika perinteiset jouluperinteet: aattona käymme joulukirkossa
tai hartaudessa, sitten tulee joulupukki, syömme jouluruokaa ja käymme
joulusaunassa. Usein meillä on vieraina ulkomaalaisia ystäviä tai joku
naapuri, joka muuten viettäisi joulun
yksin tai haluaa ottaa osaa perheen
joulunviettoon. Joulukuusessa meillä
on jokaiselle oma yllätyspallo, johon
aina välillä öisin ilmestyy jokin pieni
yllätys. Viime jouluna aloitimme lasten
kanssa perinteen, jossa arvoimme,
kuka ostaa kenellekin lahjan. Laitoimme lahjat kuusen alle ja avasimme ne
ennen muita lahjoja. Leivomme myös
pipareita ja torttuja. Itselle mieleinen
joululeipomus on schnizbrot, saksalainen ruishedelmäleipä, joka tehdään
punaviiniin. Vietämme aikaa yhdessä,
ulkoilemme, laskemme mäkeä, luistelemme, hiihdämme ja pelaamme.
2. Joulu on Jeesuksen syntymäjuhla. Minulle se merkitsee sitä, että saan
palata hetkiin, jolloin Jeesus syntyi.
Joulussa on erityinen tunnelma. Sen
lisäksi ihanaa on yhdessäolo.

1. Lapsuuden jouluni alkoi siitä hetkestä, kun olin äitini ja veljeni kanssa
hakemassa joulukuusta metsästä. Joululaulut ja jouluevankeliumi kuuluivat
jouluaattoon, samoin Samu Sirkan
joulutervehdys. Joulupöytä lipeäkaloineen ja lahjoineen oli luonnollisesti
merkittävä osa aaton viettoa. Joulupäivään kuului aikainen joulukirkko.
Oman perheeni jouluun kuuluvat
vieläkin nämä samat elementit, kuusi
tosin haetaan marketista ja lipeäkala
on jäänyt joulupöydästä pois. Aattoillan ohjelmassa ovat myös lahjojen jako
ja lastenlasten riemun jakaminen.
2. Minulla se hengellisempi joulunvietto alkaa usein vasta joulupäivän
illasta, kun joulukiireet ovat hiljentyneet. Paavali kirjoittaa korinttilaisille,
että Jumala näki hyväksi pelastaa
saarnauttamansa ”hullutuksen” kautta
ne, jotka uskovat. Tämä hullutus on
evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta.
Siihen kuuluu myös joulun sanoma
Jumalasta, joka tuli ihmiseksi minua
varten. Tätä ihmettä yritän ihmetellä
ja ihastella enemmän kuin ymmärtää.

1. Lapsuudenperheeni jouluissa korostui ajan viettäminen yhdessä kotona,
ja näin on oikeastaan edelleenkin.
Puolison kautta saatu toinen perhe
vaikuttaa siten, että joulunvietto jakautuu vuorovuosin eri kaupunkeihin
ja eri koteihin. Molemmissa kodeissa
kuitenkin syödään joulupuuro, saunotaan ja hiljennytään jouluaterialle
jouluevankeliumia lukien. Usein myös
musisoidaan joululaulujen tahtiin.
2. Joulu on minulle hiljentymistä ja
rauhoittumista. Vapaakirkollisen kodin kasvattina joulu on aina merkinnyt
enemmän Kristuksen syntymäjuhlaa
kuin joulupukki-ilakointia. On hienoa,
että jouluun liittyy vahva antamisen
ajatus lahjojen muodossa. Toivoisin
kuitenkin, että ylenpalttisen kulutusjuhlan sijaan vaihtaisimme aineelliset
lahjat yhä useammin aineettomiin.
Läheisen voi vaikka viedä joulukonserttiin tai kutsua kylään teelle ja joulutortulle viettämään aikaa yhdessä.
Mielestäni se on arvokkaampaa kuin
kaupoista hankittu pakettivuori aattona kuusen alla.
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HYVÄLLÄ asialla

KOLUMNI

Sara Saarela

Kirjoittaja on kirjailija ja
teologian maisteriopiskelija.

MARIA UNELMOI VIERAILUSTA SUOMEN JOKAISEEN VANKILAAN

”Jumala antaa laulut ja sanottavat”
teksti Elina Rautio // kuvat Maria Korpelan kotialbumi

IMURI PÄÄLLE, KUNINGAS SAAPUU!
”Vapaudu hössötyksestä”, kuuluu nykyajan joulutoivotus. Saat
jättää joulusiivouksen taakat kuusen juurelle ja voit kirjoittaa
yhden Facebook-joulutoivotuksen kymmenen tunnin askartelusession sijaan.
Tässä on paljon hyvää, koska joulun sanomaan kuuluvat
vapaus ja rauha. On positiivista, että uuvuttavaan kuluttamiseen ja siivouksen motiiveihin (yleensä motiivi on muiden
miellyttäminen) on puututtu. Mutta voiko
hössötyksessä olla silti jotakin hyvää?
Väitän että voi. Ja olen niin radikaali,
että perustelen mielipiteeni sillä, millainen
ihminen on. Niin simppeliä. Mutta ennen
kuin glögit ajautuvat väärään kurkkuun,
selitän vähän mitä tarkoitan.
Kaiken perusta on se, että ihminen on
sielu ja ruumis ja näin ollen kokeva ja aistiva olento. Jos ajatellaan vaikkapa juutalaisten pääsiäisateriaa, se on nerokas. Jokaisella yksityiskohdalla
on merkitys. Maut ja tuoksut muistuttavat siitä, mitä on ollut
ja mitä on nyt: ennen oli orjuus, nyt on vapaus. Juutalaisten
elämässä juhlilla olikin vissi paikka ja niille oli suoranainen
tarve, koska ihminen tarvitsee muistutusta. Ihminen tarvitsee
myös konkretiaa kaiken abstraktiuden keskellä.
Ajatellaanpa vaikka tätä: joulusiivouksia tehdessäni tunnen

pesurätin pinnan kämmenissä, ja niin käteni valmistautuvat
hissukseen jouluun. Kun piparit paistuvat uunissa, nuuskin
tuota herkullista tuoksua ja muistelen menneitä jouluja,
elämääni ja sitä, miten Jumala on ollut siinä mukana niin
ylä- kuin alamäissäkin. Kaikki, mitä näen ja haistan, viestittää
minulle, että nyt eletään erityistä vuodenaikaa. Punaiset verhot ja kynttilät ovat julistus: ne pyytävät pysähtymään elämän
peruskysymysten äärelle.
Joululyhtyjen tai rosollin ei siis olekaan
pakko olla muistutus kilpavarustelusta,
luonnonvarojen tuhlaamisesta ja rahalla
rellestämisestä. Me voimme antaa kaikelle
merkityksen ja tehdä sen hartaudella ja
viisaudella. Riisipuuroa hämmentäessäni
mietin, miksi teen sen juuri nyt. Kun ostan joululahjaksi jotain merkityksellistä
jollekulle, muistutan itseäni, että kaikki on
lahjaa.
Näin emme ajaudu joulukulttuuriin, joka kasaa taivaita hipovia tiiliskivikasoja väsyneiden matkalaisten harteille. Siispä
valitsen imuroida olohuoneen, koska on suuren juhlan aika.
Vaatimattomalla suomalaisella on lupa juhlia, koska kuningas
on saapunut. n

Me voimme
antaa
kaikelle
merkityksen.
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Olen Maria Korpela Seinäjoelta ja
olen käynyt vuodesta 2015 Vaasan
vankilassa pitämässä jumalanpalveluksia. Tultuani uskoon vuonna
2012 minulla ei käynyt pienessä mielessäkään, että lähtisin vankiloihin
kertomaan Jeesuksesta. Kun eräs
tuttavani ehdotti minulle vankilalähettikoulutusta, minä vain nauroin
vastaukseksi. Ajatus ei kuitenkaan
jättänyt minua rauhaan. Pitkällisen
rukouksen ja kotiseurakuntani pastorin rohkaisun jälkeen hain koulutukseen.
Ensimmäisen vankilakäynnin
alkaessa ajattelin hetken, että ”apua,
mihin olen itseni laittanut”. Kaikki
meni kuitenkin hyvin, ja on mennyt
sen jälkeenkin. Vangit ovat tosi kunnioittavia.
Tilaisuudet ovat isäni Jari Korpelan vastuulla, koska hän toimii
vankilayhdyshenkilönä Lapuan
vapaaseurakunnassa. Yleensä joku
mukana olijoista pitää alkurukouksen, sitten minä laulan yksin tai
laulamme porukalla. Aina jollakulla
on myös todistuspuheenvuoro siitä,
mitä Jumala on tehnyt.

Kun katson taaksepäin, näen
Jumalan hyvän suunnitelman.
Vanhempani ovat entisiä alkoholisteja, joten isäsuhteessani on ollut
monenlaisia vaiheita. Yhteisen palvelutehtävän myötä minun ja isäni
suhde on lähentynyt. Vankiloissa
palveleminen on myös kasvattanut
luottamustani Jumalaan. Monesti
lähtiessä tuntuu, että takki on ihan
tyhjä, mutta kuitenkin Jumala antaa
aina laulut ja sanottavat. Joskus jopa
yksi lause voi puhua jollekulle.
Minulla on unelma, että saisin
käydä Suomen jokaisessa vankilassa.
Toistaiseksi olen vieraillut vasta Vaasassa ja Kylmäkoskella. Välillä odottaminen koettelee kärsivällisyyttä,
mutta tiedän, että jos unelma on
Jumalasta, hän avaa ovet.
Moni on ihmetellyt, miksi tällainen
nuori nainen tekee vankilatyötä.
Palo on niin kova, etteivät edes aikaiset herätykset haittaa. Jokainen kerta
on ihmeellinen ja omanlaisensa. On
upeaa kokea olevansa Jumalan käytössä. n

Hyvä Sanoma ry on helluntaiseurakuntien järjestö, joka tukee kristinuskon
sanoman levittämistä ja diakoniatyötä kotimaassa. Tällä palstalla sen työntekijät ja vapaaehtoistoimijat kertovat työstään. Lisätietoa: www.hsry.fi.
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”JUMALA LUOTTI POIKANSA EPÄVARMAN NUOREN NAISEN SYLIIN”

Äidin kädet
taiteilijan silmin
Ateljeessa
tuoksuvat öljyvärit
ja pellavaöljy.

Nina G. Nahkala keskittyy ateljeessaan maalaamaan Jeesus-vauvaa
hoivaavan Marian käsiä. Taiteilija muistaa, millaista oli olla nuori äiti,
jonka syli jäi tyhjäksi.

teksti Kirsi-Klaudia Kangas // kuvat Samuel Hoisko ja Nina G. Nahkala

S

inisen oven takaa avautuu huone,
jonka seiniä vasten on aseteltu
kookkaita maalauksia. Vimpelissä
asuvan taiteilija Nina G. Nahkalan
ateljeessa tuoksuvat öljyvärit ja pellavaöljy.
Osa maalauksista on valmiina odottamassa
seuraavia näyttelyitä ja osa on vielä kesken.
Huoneessa on myös värikokeiluja sekä luonnoksia tulevia maalauksia varten.
– Maalaan usein Raamatun naisia. Kiehtovia ovat esimerkiksi Eeva, Ester, Rebekka,
Debora sekä Laulujen laulun suulemitar,
Nina kertoo ja nostaa samalla esiin suomalaisittain vaalean Batseban.
Ninan maalauksissa on kerroksellisuutta
niin väreissä kuin sanomassakin. Taustalla
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saattaa lymyillä aavistuksena jotakin, joka
antaa viitteitä kuvaan liittyvästä tarinasta.
Palettiveitsellä ja siveltimillä kerrostetut värit on järjestetty tarkkaan harkitun, klassisen
väripaletin mukaan. Nina tietää, millaisia
tunneskaaloja katsojalle voi saada aikaan
kylmillä tai lämpimillä sävyillä. Joskus hän
rikkoo harmonian, mutta sen hän tekee tietoisesti.
Maalaustelineellä on työstettävänä kookas pellavakangas, joka on saanut pintaansa
kuninkaallista purppuraa ja valoa ilmentävää keltaista. Valmistumassa ovat naisen kädet. Keskeneräisestä työstä hahmottuu myös
pieni vauva, joulun syntymäpäiväsankari.
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Kohti uutta maata

Raamatun naisista moni muutti kodistaan vieraaseen maahan. Näin on käynyt myös taiteilijalle itselleen. Nina on
alun syntyisin Keski-Aasiasta, mutta
hän on asunut myös Länsi-Ukrainassa,
Azerbaidžhanissa ja Gruusiassa eli nykyisessä Georgiassa. Taiteilija kertoo
saaneensa etuoikeuden kasvaa kodissa,
jossa Jumala oli läsnä luontevalla tavalla. Myös kuvataide ja musiikki olivat
mukana arjessa.
Pikkutyttönä Nina sai venäläiseltä
taiteilijasedältään lahjaksi öljyvärit. Ne
viitoittivat sittemmin ammatinvalinnan suuntaa. Hän opiskeli viisi vuotta
kuvataidetta Suhumissa ja valmistui
taidemaalariksi opettajan pätevyyksin
vuonna 1981.
Samana vuonna Nina muutti
aurinkoisesta Gruusiasta Suomeen.
Tänne hänet toi avioliitto. Hän tapasi
miehensä Esa Nahkalan, kun tämä
vieraili Gruusiassa työ- ja lomamatkalla. Työporukka kävi tapaamassa Ninan
äidin inkerinsuomalaista kasvatti-isää.
20 | Hyvä Sanoma

– Äitini on kasvanut Siperiassa.
Kuulin joskus hänen kasvatti-isänsä
puhuvan ja laulavan suomeksi. Taisin
itsekin oppia siinä vähän suomen sanoja.
Nina opiskeli Suomessa vielä taiteiden maisteriksi. Hän on opettanut
jo vuosia taideaineita Vimpelin yhteiskoulussa ja lukiossa.
Ikävä muuttui iloksi

Gruusialaiseen vilkkauteen tottuneelle Ninalle uuden kotimaan kieli
ja Etelä-Pohjanmaan jäyhä
kulttuuri olivat vaikeita
omaksua. Venäjää ja
englantia puhuva
nainen huomasi, että
vimpeliläiset vierastivat häntä, mutta hän
raivasi itselleen paikan
opettelemalla suomen kielen
nopeasti. Sopeutumista helpotti toimiminen säestäjänä Vimpelin helluntaiseurakunnan tilaisuuksissa.
– Kohtasin kuoleman ensi kerran

elämässäni, kun menetimme tyttövauvan synnytyksessä. En puhunut
vielä suomea, olin nuori ja kokematon.
En voinut pitää vauvaa edes sylissäni,
Nina muistelee hiljaa.
Nina hyväksyi tapahtuneen eikä
jäänyt katkerana pohtimaan asiaa.
Henkilökohtainen usko auttoi häntä
eteenpäin. Silti kokemuksesta jäi lapsen ikävä. Jo lähivuosina ikävä muuttui
iloksi, kun Andrei ja Sebastian syntyivät.
Maalauksen Mariakin
on nuori nainen, jolla
on ennustuksen seurauksena sydämessään
kipeä aavistus menettämisestä: ”…myös sinun sielusi lävitse on
miekka käyvä” (Luuk.
2:35). Nina aloitti maalaamisen
Marian hennoista käsistä, joihin
Jumala luovutti poikansa. Taiteilija ei
voi olla ihmettelemättä Jumalan upeaa
suunnitelmaa ihmiskunnan lunastamiseksi synneistään.

– Rakastan raamatunkohtaa, jossa
enkelijoukko laulaa kunniaa Jumalalle. Voin kuvitella, miten taivas aivan
repesi enkelien ihmettelevästä riemulaulusta.
Ensimmäinen oikea joulu

Nina vietti ensimmäisen oikean joulunsa vasta muutettuaan Suomeen.
Kommunistisessa Gruusiassa joulua
ei ollut, mutta uskova perhe juhli sitä
uutenavuotena. Lahjoista eivät Nina
ja hänen sisaruksensa olleet kuulleetkaan, mutta jouluevankeliumi ja joululaulut kuuluivat asiaan. Joulupuuksi
koristeltiin sypressi.
– Alkuvuosina Suomessa en voinut
käsittää sitä ruuan ja leivonnaisten
määrää, jonka mieheni suku valmisti
joulupöytään. Olin myös hämilläni
lumesta ja pimeydestä.
Naurussa suin Nina muistelee
mieheltään saamaansa ensimmäistä
joululahjaa, suksia. Ne jäivät pakettiinsa. Nykyisin Nahkalan perheen jouluperinteitä rikastuttavat Ninan Yhdys-

valtoihin muuttaneiden vanhempien
luona vietetyt joulut.
– Minulla ei ole samanlaista kotimaa-käsitettä kuin suomalaisilla yleensä. Kotimaa on sydämessäni. Viihdyn
missä vain maailmalla.
Ninalla on ollut yksityis- ja ryhmänäyttelyitä
Suomen lisäksi muualla
Euroopassa, Japanissa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Venäjällä.

sisustetun talon keittiön ikkunasta.
Maisema on kuin alati elävä taideteos.
Talven kylmyys saa Ninan joskus kaipaamaan lapsuutensa subtrooppista
ilmastoa sekä eri puolille maailmaa
muuttaneita aikuisia
poikiaan ja lapsuudenperhettään.
Silloin lohtua tuo
syventyminen Raamatun tutkimiseen.
Ninan maalauksissa on paljon
lämpimiä punaisen sävyjä ja hentoja
oranssin sävyjä. Sinisellä on maalattu
vain Batseba, jonka kuningas Daavid
vietteli. Rumasta, traagisesta rakkaustarinasta syntyi kuitenkin muutaman
sukupolven kuluttua Jeesus.
Marian ja Jeesus-vauvan taustalle
Nina maalaa himmeän piikkikruunun
kuin aavistukseksi tulevasta. n

”Kotimaa on
sydämessäni.”

Rumasta tarinasta kaunista

– Sisimpäni heijastuu maalausten värimaailmaan ja siveltimenvetoihin. Mariaa maalatessani mietin, miten Jumala
saattoi luottaa poikansa epävarman
nuoren naisen syliin, taiteilija pohtii.
Nina tarjoaa taiteensa kautta maistiaisia siitä, mikä häntä milloinkin
puhuttelee. Näin syntyvät myös kuvat
suurten taivassalien hohtavista kattokruunuista ja pylväiköistä. Osa töistä
on abstrakteja sommitelmia.
Lappajärven sinisävyinen jäälakeus
avautuu Nahkaloiden aistikkaasti
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KYSY kristinuskosta

LUKULAMPUN alla

koonnut Jari Olavi Hiltunen ja Elina Rautio

VAPAUTETTU MUUTTUMAAN
1. Kuinka kauan olet toiminut kirjailijana?
Jori Brander on pastori ja kirjailija,
joka työskentelee Suomen Metodistikirkon piirikunnanjohtajana.

Lari Launonen on helluntailiikkeen
raamattuopiston, IK-opiston, opettaja
ja Areiopagi-podcastin toinen isäntä.

Suvi Kankkunen on Vapaakirkon
pastori ja kauppatieteen maisteri, joka
työskentelee koulutussuunnittelijana
Suomen teologisessa opistossa.

2. Mikä sai sinut kirjoittamaan kirjan?

vastaajana Suvi Kankkunen

Halusin alkaa jakaa siitä, mitä olen
oppinut vuosikymmenien aikana eri
maissa liikkuessani ja asuessani.

Mitä uskoontulo tarkoittaa?
Mitä ihmiset tarkoittavat kertoessaan
tulleensa uskoon? Pitääkö kaikkien
tulla uskoon samalla tavalla?

Oma tarinani on sellainen, että kohtasin
Jeesuksen unessa kolmevuotiaana ja
päätin herättyäni, että haluan seurata
häntä. Rukoilimme äitini kanssa, että
Jeesus tulisi sydämeeni. Päätös on pitänyt tähän päivään asti.
En kuitenkaan vielä
tuolloin ymmärtänyt
synnin, sovituksen ja pelastuksen käsitteitä. Nämä
asiat alkoivat avautua
minulle luonnollisesti
lastenraamattua lukiessa
ja pikkuveljien kanssa
tapellessa sekä anteeksi
pyytäessä, ja pidän niitä välttämättöminä pelastukselleni.
Tarinani kuvaa sitä raamatullista
tosiseikkaa, että ihmisen pelastumisessa
ei ole pohjimmiltaan kyse ajattelun tai
tiedon muutoksesta, vaikka nekin siihen sisältyvät, vaan kyse on todellisesta
ihmisen aseman muuttumisesta suhteessa Jumalaan. Se, tapahtuuko tämä
muutos hetkessä vai jonkin ajanjakson

kestävässä prosessissa, jää meille joskus
avoimeksi. Varmaa on kuitenkin se, että
muutos tapahtuu.
Uskoon tuleminen on siis yksi ilmaisu, jolla viitataan pelastumiseen.
Toisin sanoen uskoon tullut ihminen on
pelastettu ihminen. Kristinuskon ja Raamatun ydinsanoma kiteytyy juuri pelastukseen: Jumalan luomat ihmiset ovat
syntiinlankeemuksen
takia rikkinäisessä
suhteessa toisiinsa ja
Jumalaan. Jumala kuitenkin haluaa ihmiset
yhteyteensä. Hän valmisti tämän yhteyden
eli pelastuksen Jeesuksen maanpäällisen elämän ja kuoleman kautta. Jeesus lähetti seuraajansa kertomaan,
että yhteys on nyt avoinna jokaiselle.
Uskoon tulemisella viitataan siihen,
että kun ihminen ilmaisee osaltaan
Jumalalle halunsa yhteyteen ja tarpeen-

Kaikkien
uskoontulo
ei näytä
eikä tunnu
samanlaiselta.
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Juuri ilmestynyt Vapautettu muuttumaan (Aikamedia 2018) on itse
asiassa ensimmäinen kirjani. Aloitin
sen työstämisen vuosi sitten kesällä
ja jätin käsikirjoituksen kustantajalle
kesäkuun 2018 alussa.

3. Mitä haluat kirjallasi sanoa lukijoille?

sa pelastukseen, Jumala ottaa hänet
yhteyteensä armosta. Tästä osittain yli
ihmisen ymmärryksen tapahtuvasta ja
sanoilla vain vaillinaisesti määriteltävästä ilmiöstä käytetään useita ilmaisuja:
uudestisyntyminen, Jumalan lapseksi
syntyminen ja lapseksi ottaminen,
kääntyminen sekä Jeesuksen ottaminen
vastaan.
Kaikkien uskoontulo ei siis näytä
eikä tunnu samanlaiselta, mutta itse pelastus on kaikille sama. Yhteys ihmisen
ja Jumalan, kahden erilaisen persoonan,
välillä on ainutlaatuinen samaan tapaan
kuin suhde kahden ainutlaatuisen ihmisen välillä. Se, onko suhdetta olemassa
vai ei, on kuitenkin todettavissa oleva
asia; ihminen ei ole pelastettu tietämättään. Ota siis rohkeasti yhteyttä: kerro
Jumalalle, että haluat tulla uskoon ja
hänen yhteyteensä, kuuntele häntä Raamattua tutkien, toisten uskovien kanssa
jutellen ja rukoillen.

Tällä palstalla annetaan näkökulmia kristilliseen uskoon ja Raamattuun liittyviin kysymyksiin. Jos sinua askarruttaa jokin asia, voit lähettää kysymyksesi
sähköpostilla osoitteeseen hyva.sanoma@aikamedia.fi.

Jumala lahjoittaa meille mahdollisuuden muuttua uudeksi ja erilaiseksi. Se
on vapautta itsessään. Olisi kauheaa
pysyä samanlaisena vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Käsittelen kirjassa omien kokemuksieni kautta muun
muassa uskoontuloa, sen mukanaan
tuomaa uutta identiteettiä sekä van-

Juha Ketola on evankelista, raamatunopettaja ja esikoiskirjailija.

MIELEENPAINUVIN
lukukokemukseni

Timothy Kellerin Mihin Jumalaa tarvitaan? (Päivä 2011) keskittyy ajankohtaisiin epäilyksiin
uskoa, seurakuntaa ja Jumalaa
kohtaan. Pidin kirjoitustyylistä,
koska Keller ei harrasta niin sanottua puujalkateologiaa eli ei
perustele asioita irrallisilla raamatunjakeilla vaan käy keskustelua vastapuolen kanssa argumentoiden heidän kielellään.

han ja uuden elämän välistä selkeää
eroa, kasvua sekä ihmisenä että uskon
alueilla, omantunnon toimintaa sekä
Sanan ja Pyhän Hengen välisen tasapainon löytämistä ja sydämen avartumista armossa. Myös Israelille kuuluu
Jumalan armon vapaus. Ikuinen ja
muuttumaton evankeliumi muuttaa
yhä ihmisen kaikissa kulttuureissa. n
MIKA PENTTINEN, KURIKKA

Vesa Ollilainen:
Ainutlaatuinen Jeesus.
Uusi Tie 2018, 128 s.
Oliko Jeesus ainoastaan uskonnollinen
opettaja muiden uskonnollisten opettajien joukossa? Mikä teki hänestä vertaansa vailla olevan vaikuttajan? Muun
muassa näihin kysymyksiin vastaa
Vesa Ollilaisen uutuuskirja. ”Jeesus
Asko Tynjälä – Onnellinen mies.
Toim. Kari Kallberg.
Päivä 2018, 268 s.
Laulaja-pastori Asko Tynjälän elämäkerta ei jätä lukijaa kylmäksi. Pitkän pastorin uran tehnyt Tynjälä haaveili nuorena iskelmälaulajan urasta.
Poika ohjautuikin aikuisena hengelliseen työhön yllätyksien kautta. Siitä

on ainutlaatuinen. Sille on hyvät perusteet. Siksi hänestä voidaan kertoa
rohkeasti.” Jeesuksen syntymä, elämä
ja kuolema olivat monessa suhteessa
poikkeuksellisia. Ollilainen lähestyy
aihettaan kiihkottomasti, järkeenkäyvästi, havainnollisesti ja hyvällä kielellä. Teos laajenee lopuksi tutkielmaksi
kristinuskon perusteista. n

aukesi polkuja jopa kaukaisiin ulkomaihin. Tynjälä on julistanut sanomaa
Jeesuksesta sanoin ja lauluin tuhansille ihmisille. Hän on käynyt läpi raskaita elämänvaiheita, jotka tulevat kirjassa konkreettisina esille. Silti Tynjälä
sanoo olevansa onnellinen, koska hän
kokee Jumalan huolehtineen hänestä
hyvinä ja huonoina päivinä. n
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He löysivät
toisistaan
nopeasti
sielunsiskot.

OMAISUUS MENI, MUTTA TÄRKEIN JÄI JÄLJELLE

Kun ihminen on äärimmäisessä kriisissä, tärkeintä on, että
häntä ei jätetä yksin. Parhaat ystävykset tietävät tämän
omasta kokemuksestaan.

teksti Sirpa Juvonen // kuvat Sakari Röyskö
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Nina soitti heti Kristalle. Ystävä
vaikutti samaan aikaan hysteeriseltä
ja lamaantuneelta. Mitä palosta pelastuneet tarvitsisivat kiireesti? Ainakin
vaatteita pakkassäällä, Nina ajatteli ja
otti mukaan omia ja tyttärensä vaatteita
lähtiessään matkaan.
”Tästä kyllä selvitään”

Kristan (oik.) ja Ninan yhteiset GG-illat jatkuvat edelleen. Kristaa ja hänen perhettään kohdanneen kriisin jälkeen on
palattu vähitellen normaaliin arkeen. – Olemme kiitollisia toisistamme, ystävykset sanovat joulunalustunnelmissa.

li joulu vuonna 2017.
Krista Hirvosen tyttäret olivat isänsä luona.
Krista itse vietti aattoa
ystävänsä Nina Rajalan perheen kanssa Mäntsälässä. Miten kiitollinen hän
olikaan kaikesta tuesta, jota hän oli
Ninalta saanut. Takana oli raskas vuosi,
sillä Kristan, hänen kahden tyttärensä ja
isoäitinsä kotitalo tuhoutui tulipalossa
saman vuoden helmikuussa.
Palon mukana meni kaikki omaisuus lukuun ottamatta kännykkää,
johon tallentuivat karut muistot: kuvat
ja viestit, jotka Krista oli ystävälleen
paloyönä lähettänyt.
Naiset olivat tutustuneet toisiinsa
Kristan tuodessa tyttärensä muskariin,
jota Nina veti Tanja Selkälän kanssa
Station-seurakunnassa. He olivat löytäneet toisistaan nopeasti sielunsiskot.
26 | Hyvä Sanoma

Ensin oli käyty yhdessä iltalenkeillä ja sitten alettu viettää viikoittaisia
GG-iltoja. Ne olivat saaneet nimensä
Gilmoren tytöt -televisiosarjasta, jonka
katsominen Kristan luona kuului iltojen
ohjelmaan jutustelun lomassa.
Talo liekkimeren keskellä

Erään tällaisen
GG-illan jälkeen helmikuussa 2017 Nina
palasi kotiin yhden
aikaan yöllä, laittoi
kännykän äänettömälle torjuakseen häiritsevät viestiäänet ja paneutui nukkumaan miehensä
Miikan viereen.
Krista heräsi tahollaan neljän tietämissä askeleiden ääneen. Esikoinen
juoksi lastenhuoneesta talon toisesta
päästä ja huusi: ”Talo palaa. Talo palaa.

Talo palaa.” Pikkusisko tuli perässä.
Krista ymmärsi heti, että kysymyksessä
oli tositilanne. Neuvokkaan toiminnan
ansiosta kaikki pääsivät ajoissa ulos
talosta lukuun ottamatta perheen kahta
kissaa. Palomiehet löysivät myöhemmin
niiden hiiltyneet ruumiit.
Johdattaessaan rakkaitaan turvaan
Krista tunsi yhtäkkiä
sisällään syvää rauhaa.
– Koin, etten ollut
yksin, vaan Jumala oli
kanssani. Sain luottamuksen siihen, että selviydymme, vaikka palo eteni todella rajulla vauhdilla.
Aamulla Nina katsoi kännykkäänsä
ja huomasi, että Krista oli yrittänyt soittaa hänelle ja lähettänyt pitkän liudan
viestejä. Ensimmäisessä oli kuva palavasta talosta ja teksti: ”Meidän talo palaa.”

”Maalaisjärjellä
pärjää pitkälle.”

Nina tiesi, miten vaikeiden vaiheiden
läpi Krista oli jo aikaisemmin käynyt.
Hän oli ennenkin sanonut, että tästä
kyllä selvitään ja kaikki järjestyy, mutta
siinä tilanteessa sanat piti puskea suusta
väkisin.
– Kiukuttelin vähän Jumalalle siitä,
ettei palo syttynyt aikaisemmin, koska
siinä tapauksessa olisin ollut paikalla
auttamassa. Näin kaikki kuitenkin
meni, ja Krista hoiti tilanteen hienosti
sokkitilasta huolimatta. Päällimmäisenä
meillä molemmilla oli helpotus siitä,
että Krista, tytöt ja isoäiti selviytyivät
vahingoittumattomina.
Tieto tulipalosta levisi nopeasti ja
synnytti ihmisissä auttamisen halun.
Tavaraa alkoi tulla sellaisella vauhdilla, että Nina ja Miika päättivät ryhtyä
koordinoimaan lahjoitusten virtaa. He
perustivat Facebook-ryhmän, jossa oli
parhaimmillaan mukana liki 800 ihmistä, suurin osa heistä Kristalle täysin
tuntemattomia.
Nina kertoo inhoavansa virallisten
asioiden hoitamista puhelimessa, mutta
hän päätti tehdä parhaansa.
– Kristalla oli taakkaa muutenkin
ihan tarpeeksi. Tiesin, että vastaavassa
tilanteessa hän tekisi puolestani saman
ja enemmänkin.
Unohtumatonta avunantoa

Ihmisten hyväntahtoisuus liikutti Kristaa sydänjuuria myöten. Mielellään
hän halaisi kiitokseksi jokaista avunantajaa, mutta se on käytännössä mahdotonta. Perheelle kodiksi tarjottuun

Tuusulan kunnan vuokra-asuntoon
saatiin yllin kyllin kaikkea tarpeellista.
Onnettomuus oli kova kolaus
Kristan identiteetille. Kodin mukana
tuhoutui huonekaluja ja muita tavaroita, joihin liittyi suurta tunnearvoa. Oli
toki tärkeää, että asunto voitiin sisustaa
ja joka päivä oli jotain päälle pantavaa.
Mikään ei kuitenkaan ollut omaa eikä
itse valittua. Krista ei pysty vieläkään
sanomaan nykyistä asuntoa kodiksi.
Hänelle se on kämppä.
– Vasta viime keväänä olen ymmärtänyt, miten tärkeää on saada ilmentää
itseään myös ulkonaisilla asioilla. Palon
jälkeen Uniikkitehdas-sisustusliikkeen
pitäjät tarjoutuivat tuunaamaan saamamme ruokailuryhmän tuolit minun
toiveitteni mukaan. Tällainen ele lämmitti mieltä.
Tärkein jäi jäljelle

Kevään mittaan Krista ja tytöt olivat tavallista enemmän Ninan perheen luona.
Halaukset, kuunteleminen ja normaalit
arjen asiat tuntuivat tärkeiltä.
Jos eteen tulee joskus vastaava tilanne, Nina on valmis tarjoamaan tukea.
– Ymmärrän nyt
paremmin, miten
merkityksellistä
on keventää kärsivien taakkaa,
olla lähellä ja
tarjota käytännöllistä

apua. Maalaisjärjellä pärjää pitkälle. En
ole itse mikään superorganisoija, joten
jos minä olen pystynyt auttamaan, niin
kuka tahansa pystyy.
Oli kuitenkin jotain, mitä tulipalosta
selvinnyt perhe olisi tarvinnut enemmän. Krista sanoo, että lapset eivät ole
saaneet riittävästi henkistä tukea tapahtuneen käsittelemiseen. Voisi kuvitella,
että näin järkyttävän kokemuksen
jälkeen tukea tarjottaisiin, mutta todellisuus on osoittautunut toisenlaiseksi.
Rahalla apua tietenkin saisi. Vähävaraiselle yksinhuoltajalle se ei ole kuitenkaan mahdollista.
Keväällä omaan kotiin

Eteenpäin pääseminen on vaatinut
Kristalta paljon taistelemista, mikä on
kuluttanut voimia. Surun määrää lisäsi
se, että isoäiti nukkui pois tulipaloa seuranneena syksynä. Kristasta ei kuitenkaan löydy katkeruutta kaivamallakaan.
– Mistä minun pitäisi katkeroitua?
Koin, että minut riisuttiin aivan paljaaksi. Kun kaikki muu meni, jäljelle jäivät
usko Jumalaan, rukous ja raamatunkohdat, joiden mukaan jokaiselle päivälle
annetaan riittävä määrä voimia ja kullakin päivällä on omat murheensa.
Joka sunnuntai Krista lähtee lasten
kanssa seurakuntaan.
– Kiitän Jumalaa johdatuksesta ja
avusta. Tarraudun uskoon silloinkin,
kun tunteet puhuvat toista kieltä. Kaikenlaiset mielialat kuuluvat ihmisen
elämään, mutta usko pysyy ja kantaa.
Jos kaikki sujuu hyvin, Krista pääsee kesän kynnyksellä
muuttamaan tyttäriensä kanssa
uuteen taloon, joka valmistuu
tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen tontille. Se talo ei
ole pelkkä asunto tai kämppä
vaan ihan oma koti. n
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Intiaan kansainvälisiin tehtäviin.
Läpeensä yhteisöllisessä kulttuurissa
ihmiset elivät suurissa perhekunnissa
ja jakoivat keskenään elämän ilot ja
surut. Intialainen elämäntyyli vaati
tulijoilta sopeutumista.
Tiiviin kanssakäymisen keskellä
Maikki kaipasi välillä hetkeä, jolloin
saisi olla itsekseen ilman, että lähellä
olisi yhtään ihmistä. Väen vetäytyessä
levolle iltapäiväsiestan aikaan hän
arveli tilaisuutensa tulleen.
– Menin istumaan puun alle tai
keskelle peltoa mutta pian huomasin, että joka puolelta alkoi kävellä
ihmisiä minua kohti. Kysyin heiltä,
mikä oli hätänä, mutta
kävi ilmi, että he olivat
tulleet kysymään, mikä
minulla oli hätänä, kun
istuin siellä aivan yksin.
Toinen tyypillinen suomalaisen ja
intialaisen kulttuurin
ero liittyy ruokailuun.
Kun Maikki oli lapsena aterioimassa
perheensä kanssa ja joku kaveri tuli
pyytämään häntä ulos, vierasta kehotettiin odottamaan, kunnes ruokailu
olisi ohi.
– Intiassa vieras toivotetaan vastaavassa tilanteessa tervetulleeksi
mukaan aterialle.

– Työskentelin siihen aikaan
seurakunnan nuorisotyössä. Nuoret
tiesivät, että meille voi tulla milloin
vain. Pidimme avaimen ihan konkreettisesti silloisen kotimme ovessa.
Yhdessä vietetty aika loi yhteisöllisyyttä ja turvallisuudentunnetta
nuorten porukkaan. Hiljaisimmatkin
uskalsivat tulla mukaan.
Avointen ovien joulu

Jo Intiassa Kuittiset olivat alkaneet
kutsua ihmisiä luokseen joulunviettoon. Suomeen palattuaan he halusivat jatkaa tutuksi tullutta tapaa.
– Joulu on meille vahvasti perhejuhla, mutta perhe
voi olla paljon ydinperhettä laajempi
käsite, Maikki huomauttaa.
Kuittisten joulussa saattaa olla
mukana vaikkapa
ostarilla tavattu ihminen, jolta on kysytty, onko hänellä
paikkaa, missä viettää joulua. Mukana on ollut vuosien varrella paljon
maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja
väkeä seurakunnasta.
– Kerran joulunviettoomme
osallistui Lähi-idästä kotoisin ollut
opiskelija. Hän kertoi kuusi vuotta
Suomessa asuneen ystävänsä ihmetelleen, miten hän oli saanut kutsun
suomalaiseen kotiin vieläpä jouluna.
On surullista, että monet joutuvat
olemaan yksin silloin, kun useimmat
viettävät juhlaa yhdessä.
Viime aikoina Maikki on työskennellyt ihmiskaupan uhrien parissa.
Sielläkin yhteisöllisyys on avainasia.
Asiakkaat, henkilökunta ja vapaaehtoiset auttajat muodostavat yhteisön,
jossa saadaan nähdä, mitä ihmisten
rakastaminen ja toivon luominen
saavat aikaan. n

”Perhe voi olla
ydinperhettä
laajempi
käsite.”

Yhdessä vai yksin?
Yhdessä olemisen tarve korostuu jouluna ja muina juhlapyhinä,
joita pidetään erityisinä yhdessäolon aikoina.

Kaikki omissa kopeissaan
teksti Sirpa Juvonen // kuvat Shutterstock ja Sirpa Juvonen

Yhteisöllisyys ilmenee erilaisissa kulttuureissa ja yhteiskunnissa toisistaan
poikkeavin tavoin. Valtiotieteiden
maisteri, kehitysyhteistyön asiantuntija ja kouluttaja Maikki Kuittinen
on törmännyt tähän elämänsä varrella
moneen otteeseen.
– Olen lähtöisin Lapista. Lapsuudesta mieleeni on jäänyt muistikuvia
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kesistä, jouluista ja syntymäpäivistä,
jolloin kokoonnuimme yhteen isolla
porukalla, hän kertoo.
Kyläyhteisössä ketään ei jätetty ulkopuolelle. Vaikka joku asui yksin, hänestä pidettiin jollakin tavalla huolta.
– Voi olla, että aika on kullannut
muistoja, mutta tällainen mielikuva
minulla on.

Toisaalta Maikin lapsuuden maisemissa oli myös tilaa vetäytyä yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen, jos sellaiseen
tunsi tarvetta.
Yhteiset ilot ja surut

Aivan omanlaiseensa elämäntapaan
Maikki tutustui, kun hän lähti myöhemmin oman perheensä kanssa

Maikki pitää Intiassa vietettyjä vuosia
hyvin opettavaisena ajanjaksona, joka
jätti pysyviä jälkiä hänen perheensä
elämäntapaan.
– Lapsemme jäivät kaipaamaan
yhteisöllistä elämää. Suomeen palattuamme tuntui siltä kuin kaikki eläisivät omissa kopeissaan. Siirtyminen
yksilökeskeisempään kulttuuriin on
saanut ihmiset erkaantumaan toisistaan yhä enemmän.
Kuittiset päättivät pitää ovensa
auki ihmisille.

JOUKKOON
KUULUMINEN ON
PERUSTARVE
Kaipaus kuulua johonkin joukkoon
on yksi ihmisen perustarpeista. Jos
tämä kaipaus ei toteudu, ihminen
kokee itsensä ulkopuoliseksi.
– Kaikkihan me tunnemme joskus
ulkopuolisuutta, mutta jatkuvana
olotilana se vaikuttaa kielteisesti kokonaishyvinvointiin. Joulu ja muut
juhlapyhät ovat otollista aikaa miettiä, miten voisimme lievittää jonkun
ihmisen yksin jäämisen ahdistusta,
Maikki Kuittinen sanoo.
Jos joku tuntee arkuutta pyytää
ihmisiä luokseen, Maikki neuvoo
lähestymään aihetta hienovaraisesti.
– Kysy häneltä, miten hän aikoo
viettää joulua. Tai kysy, mitä joulu hänelle merkitsee ja kenen seurassa hän
sitä viettää. Jos hän kertoo olevansa
yksin, kerro että hän on tervetullut
luoksesi, jos hän vain haluaa tulla. Älä
tee asiasta liian isoa numeroa, ettei
hän tunne oloaan kiusalliseksi.
Maikki muistuttaa, ettei yksin
oleminen ole välttämättä ongelma.
On monia, jotka viihtyvät yksin joulunakin, eikä se ole epänormaalia.
Tärkeintä on hyvä mieli - yksin tai
yhdessä. n
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RAIVAA
VÄHEMMÄN TAVARAA, VÄHEMMÄN HUOLIA?

Elinympäristön yksinkertaistaminen ei tarkoita askeettisuutta vaan omien arvojen kirkastamista.

teksti Säde Loponen // kuvat Shutterstock

tilaa ajatuksille
Suuriin ikäluokkiin kuuluvat
ihmiset muistavat lapsuutensa
jouluista muutamia tärkeitä
lahjoja, kuten uuden kynän tai
villahousut. Heidän lastensa
joulukuusten alta sen
sijaan alkoi jo löytyä
suoranaisia leluvuoria.
Viimeistään 2000-luvulle tultaessa halpatuotanto kaukomailta on saanut
aikaan sen, ettei tavaran määrä
kerro enää rikkaudesta. Tavaroita on
lähes meillä kaikilla liikaa.
Raamatussa apostoli Paavali to
teaa tottuneensa kaikenlaisiin oloihin,
elämään sekä puutteessa että runsaudessa. Mielenrauhan säilyttäminen
paljouden keskellä ei olekaan mikään
itsestäänselvyys. Tuhansia vuosia ihmiskunta tottui varautumaan ennen
kaikkea puutteeseen, kun taas nykymaailma vaatii toisenlaisia kykyjä.
Toisiko tavaran karsiminen paitsi
enemmän tilaa myös kokonaisvaltaista
hyvää oloa? Viime vuosina jyllännyt
kodinraivausinnostus kertoo siitä, että
näin me ainakin toivomme. Raivausopeillaan kuuluisaksi tullut japanilainen Marie Kondo toteaa: ”Elämä
alkaa oikeasti vasta, kun olet saanut
kotisi järjestykseen.”
Vaikka väitteessä on liioittelun
makua, Kondolta ja muilta ammattijärjestäjiltä voi poimia käyttökelpoisia
vinkkejä arjen helpottamiseen.
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Iloa tuottavat esineet

Marie Kondon KonMari-menetelmä
perustuu yksinkertaiseen ajatukseen:
käy kotisi kaikki tavarat läpi, pidä vain
ne, jotka tuottavat iloa, ja etsi niille
jokaiselle oma paikka.
Menetelmän nerokkuus on siinä,
että huomio kiinnittyy pois heitettävien tavaroiden sijaan säilytettäviin.
Päänvaivaa voi aiheuttaa kysymys
esineiden tuottamasta ilosta. Ilahduttaako paistinpannu tai ruuvimeisseli
minua, ja onko sen edes tarkoitus?
Kondo myöntää itsekin heittäneensä
aikoinaan pois esineitä, joita tajusi
myöhemmin tarvitsevansa. Hän kehottaakin laskemaan käytännöllisyyden ja hyödyllisyyden ilonaiheiden
joukkoon.
Amerikkalainen Dave Bruno toteutti The 100 Thing Challengen eli sadan esineen haasteen, jossa hän rajasi
omistamansa esineet sataan välttämättömimpään ja kirjoitti projektistaan
kirjan. Määrään liittyvät rajoitukset
voivatkin auttaa yksinkertaistamaan
elämää. Moni on kokeillut kapselivaatekaappia, jonka ideaan kuuluu rajata
arkikäytössä olevat vaatteet noin 30
kappaleeseen. Ei ole kuitenkaan välttämätöntä noudattaa orjallisesti mitään
menetelmää tai lukumäärää. Tärkeintä
on löytää itsellä toimiva järjestys.
Älä raivaa liian raivoisasti
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maan kodin raivaaminen niistä esineistä, joihin ei liity suuria tunteita. Jos
heti alkaa käydä läpi valokuvia ja nuoruuden kirjeitä, projekti voi jämähtää
nostalgiaan.
Muistelmateoksessaan The Girl
Who Smiled Beads lapsuutensa pakolaisena viettänyt Clemantine Wamariya kuvaa pakomatkansa varrelta
riipaisevia hetkiä, jolloin hän kadotti
tai joutui luopumaan rakkaista esineistään. Ne eivät olleet vain korvattavissa
olevaa materiaa vaan linkkejä entiseen
elämään, ja pieni tyttö suri niitä kuin
menetettyjä ystäviä.
Raivaajankaan ei kannata innostuksen puuskassa heittää pois kaikkia
siteitä menneisyyteen. Päiväkirjojen
polttaminen voi olla puhdistava kokemus, mutta toisaalta se saattaa myös
kaduttaa. Toinen varoituksen sana
liittyy toisten ihmisten tavaroihin.
Vaikka puolison vaalimat harrastelehdet joutaisivat mielestäsi jo paperinkeräykseen, älä tee päätöstä omin luvin.
Katkaise tavaran reitit

Ammattijärjestäjä Anne Te Velde-Luoma neuvoo varaamaan raivaussessioille tietyn ajan ja laittamaan
kellon soimaan kymmentä minuuttia
ennen ajan loppua. Näin varmistetaan
se, ettei urakkaan ryhtynyt tee kerralla
liikaa ja väsy koko hommaan jo alkuvaiheessa.
Mikä tavaroiden raivaamisessa
sitten on niin raskasta? Luopumisen
vaikeuden lisäksi päätöksenteko itsessään väsyttää. Jokainen valintatilanne
on aivoille pieni ponnistus.
Tavaroihin liittyvien päätösten
tekeminen on uuvuttavuudessaankin
hyvä tilaisuus omien arvojen pohtimiseen. Säilytätkö esineitä todellisuutta
vai ihannetta varten? Kukapa ei olisi
joskus pitänyt kaapeissaan pieneksi
jääneitä vaatteita ja kesken jääneiden
harrastusten tarvikkeita vain siksi,
että haluaa pitää kiinni mielikuviensa
hoikemmasta, aktiivisemmasta minästä. Luopuminen voi kuitenkin olla
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vapauttavaa, kun se merkitsee elämän
hyväksymistä sellaisena kuin se on
juuri nyt.
Järjestyksen ylläpitämisessä luopumista tärkeämpää on kotiin pyrkivien
tavaravirtojen hillitseminen. Määräaikaiset ostolakot auttavat hahmottamaan, mitä todella tarvitsee, ja samalla
tilaa tulee kuin itsestään lisää, kun
joutuu käymään ”ostoksilla” omien
kaappien unohtuneissa sopukoissa.

Vanhat tavarat kannattaa lahjoittaa
hyväntekeväisyyteen. Pahimmillaan
siinä kuitenkin vain siirretään ongelma
toisaalle – kirpputoreillakin alkaa olla
vaikeuksia hallinnoida lahjoitettujen
halpatuotantotekstiilien vyöryä. Turhien ostosten välttely on ympäristöteko. Vanha sanonta, jonka mukaan köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa, pitää
yhä paikkansa. n

#Yhteys
LAURA: Synnyit Ruandassa kymmenlapsisen perheen nuorimmaiseksi.
Millaisia asioita teit yhdessä sisarustesi
kanssa?
RITA: Asuimme maaseudulla, missä
vanhemmillamme oli kauppa. Autoimme heitä siellä. Kotona isommat
sisarukset opastivat minua tekemään
kotitöitä. Meillä oli lehmiä, kanoja ja
vuohia, joita ruokimme.

Vuoden 2016 pakolaisnaiseksi valittu
Rita Kostama, 40, on Järvenpäässä
asuva yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu. Hänen perheeseensä kuuluvat
mies ja kaksi tytärtä.

HYVÄ JÄRJESTYS, PAHA KAAOS?
Jos asunto on jatkuvasti kuin pommin jäljiltä, se voi olla merkki siitä,
että ihmisellä ei ole kaikki hyvin. Toisaalta yletön ahdistuminen arjen sotkuista herättää sekin huolta. Elämä
ei aina suju suunnitelmien mukaan,
joten kyky sietää epätäydellisyyttä ja
keskeneräisyyttä on mielenterveyden
kannalta tärkeä.
Epäjärjestelmällisyyteen liitetään kielteisiä mielikuvia, jotka eivät
välttämättä vastaa todellisuutta.
Siisti ihminen sen sijaan mielletään
tehokkaaksi ja asiantuntevaksi. Eric
Abrahamsson ja David H. Freed-

man kuitenkin toteavat kirjassaan A
Perfect Mess, ettei ole todisteita siitä,
että sotkussa viihtyvät olisivat siistejä
tehottomampia esimerkiksi työntekijöinä. Asia voi olla jopa päinvastoin,
sillä järjestyksen luominen ja ylläpitäminen vie aikaa muilta tehtäviltä.
Jos et usko Abrahamssonia ja
Freedmania, usko nobelisti Albert
Einsteinia. Hän hiljensi työpöytänsä
kaaosta kauhistelevat yhdellä kysymyksellä: ”Jos sekainen pöytä kertoo
sekavista ajatuksista, mistä sitten
kertoo tyhjä pöytä?”

Oppaita raivaajan tueksi
Ilana Aalto: Paikka kaikelle. Atena 2017.
Mira Ahjoniemi: Loistava järjestys. Otava 2016.
Elina Alasentie: Joka kodin raivausopas – ja sillä siisti. Paasilinna 2016.
Marie Kondo: Konmari – iloa säkenöivä järjestys. Bazar 2016.
Anne Te Velde-Luoma: Kaaoksen kesyttäjä. Tavarat, paperit ja aika haltuun.
Avain 2010.

LAURA: Miten kuvailisit ruandalaista
sosiaalista kulttuuria?
RITA: Ihmiset ovat avoimia ja heitä
on helppoa lähestyä. Kaikki naapurit
tuntevat toisensa. Ihmiset ovat paljon
tekemisissä keskenään ja pitävät huolta
toisistaan. Kylään voi mennä tuosta
vain. Vanhoista ihmisistä pidetään
huolta ja heitä hoidetaan kotona. Meilläkin asui isoisä. Ruandassa oli aina
joku lähellä.
Me kuuluimme adventtikirkkoon,
joten lauantai oli pyhäpäivämme. Jumalanpalveluksen jälkeen menimme
kylään tai kutsuimme ystäviä meille,
söimme ja vietimme aikaa yhdessä.
Juhlia vietettiin muutenkin paljon.
LAURA: Jouduit sisarustesi kanssa pakenemaan Ruandasta levottomuuksien
takia vuonna 1994. Saavuit Suomeen
kiintiöpakolaisena vuonna 1998. Mikä
oli ensimmäinen kokemuksesi Suomesta?
RITA: Lentokoneen ikkunasta katsottuna näytti siltä, että Suomessa on paljon
vettä. Lentokentällä oli vain vähän ih-

HETKI Lauran kanssa

misiä, kaikkialla oli siistiä ja rauhallista.
Tuntui heti, että olin tullut turvalliseen
maahan.
LAURA: Yllättikö suomalainen yksilökeskeinen kulttuuri sinut?
RITA: Alussa tuntui erikoiselta se, että
ikäiseni parikymppiset nuoret asuivat
ihan yksin eivätkä välttämättä edes
vierailleet usein omien vanhempiensa
luona. Sekin oli erilaista, että vanhukset asuivat joko vanhainkodissa tai
yksin. Ajattelin, että he saattavat olla
hyvin yksinäisiä.
LAURA: Miten sopeuduit tänne?
RITA: Alussa koin olevani erilainen,
koska olin erinäköinen enkä osannut
kieltä. Menin heti kielikurssille ja opettelin suomen kielen. Sosiaalitoimistossa tutustuin ikäiseeni harjoittelijaan,
jonka kautta sain uusia ystäviä ja opin
suomalaista kulttuuria. Opiskelin, menin töihin, hankin harrastuksia. Kaikista näistä sain uusia ystäviä. Tapasin
täällä mieheni, jonka kautta ystäväpiirini laajeni edelleen. Seurakunnan toimintaan menin heti mukaan, samoin
Yhteisvastuukeräykseen. Tuntui hyvältä saada auttaa toisia, olinhan itsekin
saanut paljon apua.
LAURA: Millaisten asioiden puolesta
rukoilet?
RITA: Rukoilen perheeni ja lähimmäisteni puolesta sekä vähävaraisten ja
pakolaisten puolesta, että he jaksaisivat
uskoa huomiseen. Rukoilen, että Suomessa pysyisi rauha.

Tällä palstalla opettaja, toimittaja ja juontaja Laura Siltala keskustelee lehden
teemasta jonkun mielenkiintoisen henkilön kanssa. Laura tunnetaan erityisesti
Ilta Lauran kanssa -live talk showsta sekä Radio Dein Tunti Lauran kanssa -keskusteluohjelmasta.

Hyvä Sanoma | 33

”OLEN SAANUT KOKEA KÄSITTÄMÄTÖNTÄ ARMOA”

Sydämen muurit
murtuivat
Vankilan jouluissa pahinta oli pohjaton yksinäisyys. Siksi Janne Kuosmanen on
riemuissaan saadessaan nyt viettää juhlaa yhdessä läheistensä kanssa.

teksti Sirpa Juvonen // kuvat Janne Lahti ja Shutterstock

Vuoden 1998 joulu on jäänyt lähtemättömästi Janne Kuosmasen
mieleen. Hän oli 18-vuotias ja istui
Kuopion vankilassa ensimmäistä tuomiotaan. Kaltereiden takana oli aikaa
miettiä menneitä: rikkinäistä lapsuutta, häiriköintiä ja toisten kiusaamista koulussa, skinhead-porukoissa
vietettyä aikaa, päihteiden astumista
kuvioihin ja pakkohoitoon joutumista
17-vuotiaana.
Pääkaupunkiseudulla kasvanut
Janne oli alkanut lääkitä sisäistä tuskaansa yhä kovemmilla päihteillä.
Kun paha olo kyti hänen sisällään
aikansa, se räjähti ilmoille väkivaltana
ja hallitsemattomana raivona. Ensimmäinen vankilatuomio tuli juuri
väkivaltaisuudesta, ja pituutta sillä oli
kolme vuotta.
Jossain muurien ulkopuolella ihmiset viettivät joulua, mutta nuoren
miehen sydämestä ei juhlatunnelmaa
löytynyt.
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Samassa kaupungissa asuivat Jannen isovanhemmat, mummo ja ukki.
– Pienenä he olivat minulle tosi
tärkeitä. Käydessään tapaamassa
minua vankilassa he kertoivat rukoilevansa jatkuvasti puolestani. Heillä
oli paha mieli siitä, että elämäni oli
lähtenyt menemään niin huonoon
suuntaan, Janne muistelee.
Isovanhempien vierailu oli Jannelle
kova paikka. Hän oli pettynyt itseensä
ja tunsi syyllisyyttä aiheuttamastaan
mielipahasta mutta ei kyennyt muuttamaan elämäänsä omin voimin.
Anteeksiannon hetki

Päihteitä, hoitolaitoksia, rikoksia ja
uusia tuomioita – kaikkea tätä Jannen
elämään sisältyi myös ensimmäisen
vankilajakson päätyttyä. Avioliitto ja
lasten syntyminen toivat elämään hetkeksi valoa, mutta vuonna 2010 tapahtuneen avioeron jälkeen päihteiden
käyttö oli jatkuvaa.

Janne oli kuullut hengellisistä
asioista mummolta ja ukilta.
– Jumala veti minua puoleensa jo
silloin ensimmäisellä tuomiolla, mutta
en ollut valmis riisumaan kovan kaverin naamaria.
Hän kävi vankilassa järjestetyissä
hengellisissä tilaisuuksissa, ja juttutuokiot vankilalähettien kanssa toivat
mahdollisuuden päästä hetkeksi pakoon pahaa oloa.
Vuonna 2012 Janne tunsi olevansa
henkisesti aivan loppu. Elämänhalua ei
ollut, mutta kuolema pelotti suunnattomasti. ”Entäpä jos taivas ja kadotus
ovat olemassa, niin kuin ukki ja mummi sanovat”, hän mietti. Näissä tunnelmissa hän pyysi apua mieheltä, jonka
hän tiesi olevan uskossa. Mies kutsui
Jannen mukaansa seurakuntaan.
– Tuntui siltä kuin sisälläni olisi
ollut käynnissä ristiveto. Toinen ääni
veti seurakuntaan, toinen ilkkui, ettei
minunlaiseni ihminen kelpaisi sinne.

Vankilassa vietetyistä jouluista Jannen mieleen on jäänyt
päällimmäisenä pohjaton yksinäisyys. – Kyyneleetkään
eivät vapauttaneet epätoivosta, joka sisälläni oli, hän
sanoo.
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USKOONTULON
AAKKOSET

”Valoa tarvitaan
sinne, missä on
eniten pimeyttä.”
Seurakuntaan miehet kuitenkin
menivät. Tilaisuuden päätyttyä Jannen
puolesta rukoiltiin ja hän antoi elämänsä Jeesuksen käsiin. Siinä hetkessä
padot hänen sisimmässään murtuivat.
Itku tuli rajuna.
– Toisaalta se hävetti, toisaalta
vapautti. Koin aivan käsittämätöntä
rakkautta ja lämpöä. Sain anteeksi ja
annoin itselleni anteeksi.
Ympyrä sulkeutui

Janne kävi seurakunnassa ja osallistui
siellä vapaaehtoistoimintaan. Kuitenkin vanha elämäntyyli alkoi vetää
häntä puoleensa vähän kerrallaan.
Lopulta hän erkaantui seurakunnasta
kokonaan.
– Siitä tuli pitkä sakkokierros, hän
sanoo.
Vuonna 2015 Janne oli jälleen vankilassa, sillä kertaa Naarajärvellä. Hän
inhosi itseään.
– Totesin etten ollut saavuttanut
elämässä mitään. Kaikki hävisi savuna
ilmaan.
Epätoivoisena Janne polvistui
sellinsä lattialle rukoilemaan. Hän oli
valmis tekemään mitä tahansa, jos
vain Jumala täyttäisi hänen sydämensä
samalla ilolla ja rakkaudella, jota hän
oli saanut kokea muutamaa vuotta
aikaisemmin. Sillä kerralla hän luovutti itsensä Jeesukselle kokonaan eikä
jättänyt mitään takaporttia auki.
Rukouksen jälkeen Jannen olo oli
ihmeellisen kevyt ja levollinen. Hän
nukahti rauhalliseen uneen ja heräsi
aamulla pirteänä ja iloisena.
– Olin intoa täynnä kuin ilmapallo.
Koin itseni sisäisesti vapaaksi.
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– Tiedän, että tehtyä ei saa tekemättömäksi. Jumalan anteeksiantamuksen
koettunani haluaisin kuitenkin pyytää anteeksi kaikilta niiltä ihmisiltä, joita
olen teoillani loukannut tai haavoittanut, Janne sanoo.

Muutos näkyi ulospäinkin. Siitä
kertoivat Jannen saamat kommentit.
Surun läpi selvin päin

Päästäkseen käsittelemään elämänsä

kipupisteitä ja kasvamaan kristittynä
Janne haki ja pääsikin kristilliseltä
pohjalta toimivaan Jyväskylän Kan-kotiin. Siellä vietetty aika oli kaikin puolin tervehdyttävää ja voimaannuttavaa.

Oltuaan vuoden raittiina hän jakoi
nut löytää uudelleen kädentaitonsa.
ilonsa asiasta isovanhemmilleen. VäOpintojen saattaminen loppuun oli
hän myöhemmin hän sai tietää ukin
hänelle silkkaa Jumalan aikaansaamaa
nukkuneen pois.
ihmettä.
– Murruin täysin kuultuani rakHaaveitakin Jannella on. Hän aikoo
kaan ihmisen poismenosta. En ollut
suorittaa järjestyksenvalvojan tutkinosannut aikaisemmin
non, kunhan se tulee
käsitellä tunteitani
hänelle mahdolliseksi.
muuten kuin päihteiJos ei siitä elannon
den avulla. Rukoilin,
lähdettä tulisikaan,
että Jumala antaisi miniin voihan järjestyknulle voimia selviytyä
senvalvojana palvella
tilanteesta selvin päin.
Saarijärven helluntaiVastauksena ruseurakunnassa, johon
koukseen Janne sai
hän nykyään kuuluu.
sisälleen rauhan, joka
Janne arvostaa
Janne on tehnyt omin käsin
kantoi häntä surun
suuresti vankilalähetläpi myös silloin, kun ristiriipuksensa. – Nykyään
tien työtä. Siihen työnautin siitä, kun saan käyttää hön hän mielii itsekin,
mummo menehtyi
kädentaitojani omaksi ja mui- ensin oppipojaksi
puoli vuotta ukin
denkin iloksi.
kuoleman jälkeen.
jo kentällä olevien
– Aina kun tulee
lähettien mukaan ja
epäuskon tunne, tarraudun tähän ajamyöhemmin kenties ihan viralliseksi
tukseen: Tuntui miltä tuntui, Jumala ei lähetiksi.
hylkää minua.
– Valoa tarvitaan sinne, missä on
eniten pimeyttä. Vankiloissa on syrjäyKiitollinen mies
tyneisyyttä, yksinäisyyttä, pelkoa, viTätä nykyä Janne asuu Saarijärvellä.
haa ja katkeruutta – kaikkea sitä, mitä
Jos hänen olotilaansa pitäisi kuvailla
itsekin kävin läpi, hän sanoo. n
yhdellä sanalla, se olisi varmasti kiitollisuus. Välit lapsiin ovat eheytyneet
paljon. Uusi avioliitto on asia, jonka
eteen Janne haluaa tehdä parhaansa.
Kiitollisuuden aiheisiin on lisättävä
myös rakas harrastus, moottoripyöräily. Janne oli aina haaveillut omasta
moottoripyörästä, ja nyt hänellä
Voit nähdä Jannen doon sellainen. CMA Finland
kumenttielokuvassa
-moottoripyöräkerhon poruVankilalähetit Jumalan
koissa hän pääsee viemään
armosta. Katso uutinen
eteenpäin ilosanomaa.
elokuvasta sivulla 10.
Jannen rinnuksella
roikkuu hänen itse valmistamansa hopeinen ristiriipus.
Mies valmistui artesaaniksi viime
kesänä ja iloitsee siitä, että on saa-

Tunnusta tarvitsevasi Jeesusta
Kukaan ei tule taivaallisen Isän
luo muutoin kuin Jeesuksen
kautta. Hän kuoli
sovittaakseen syntimme. Hän nousi
kuolleista ja elää aina ollakseen sinun
Vapahtajasi.
Tunnusta rikkomuksesi Jumalalle
Jokainen ihminen on rikkonut
Jumalan tahdon ja elää erossa
hänestä. Jeesukseen uskova voi
pelotta tunnustaa virheensä, sillä
Jeesus on syntisten ystävä. Voit
rukoilla vaikka seuraavin sanoin:
”Taivaallinen Isä. Tiedän, että olen
rikkonut sinua vastaan ja poikennut
sinun tahdostasi. Uskon, että Jeesus on
kuollut minun puolestani ja että hän
sovitti minun syntini. Tahdon antaa
koko elämäni hänelle ja kääntyä hänen
avullaan synneistäni. Jeesus on minun
Herrani ja Vapahtajani. Aamen.”
Jokainen, joka uskoo Jeesukseen,
saa synnit anteeksi
Uskoontulo ei ole tunteen vaan
uskon asia. Sinulla on lupa ja
etuoikeus tunnustaa uskosi.
Raamattu sanoo: ”Jos sinä suullasi
tunnustat, että Jeesus on Herra ja
sydämessäsi uskot, että Jumala on
herättänyt hänet kuolleista, olet
pelastuva.” (Room. 10:9.)
Tutustu Raamattuun ja toisiin
uskoviin
Lue Raamattua ja opettele
henkilökohtaisesti tuntemaan,
millainen Jeesus todella on ja
mitä hän sanoo.
Etsi ystäviä, joiden kanssa voit jakaa
löytösi. Taivaallinen Isä tahtoo, että
hänen lapsensa löytävät itselleen
hengellisen kodin, jossa he voivat
kasvaa ja vahvistua. Seurakuntien
yhteystietoja löydät muun muassa
tämän lehden Minne mennä -palstalta.
Saatat kuulla monia mielipiteitä
ja eri näkemyksiä seurakunnista,
kasteesta ja muista kysymyksistä,
mutta älä unohda, että sinulla on
aina mahdollisuus tutkia asioita itse
Raamatusta. Jumala on luvannut
johdattaa niitä, jotka pyytävät häneltä
apua ja neuvoa.
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Kristillinen vakaumus antoi Jari-Pekka Koposen perheyritykselle
liikeidean.

SANA elämään

Valo, joka voittaa pimeyden
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka
asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa valkeus.”
Jesaja 9:1

teksti Heli Markkunen // kuvat Teemu Koponen ja Mauri Päivinen

Liikenneasemaketju Jari-Pekka tunnetaan parhaiten
siitä, ettei sen asemilla myydä tupakkaa eikä alkoholia.
Myös tupakanpoltto on kielletty. Kun ensimmäinen
Jari-Pekka avattiin vuonna 1990 Hankasalmella, paikasta tuli kuuluisa muutamassa viikossa.
– Koko Suomessa tiedettiin, että meillä ei voi
polttaa eikä ostaa tupakkaa. Se oli uutta ja ihmeellistä,
sillä siihen aikaan tupakanpolttoa ei vielä ollut rajoitettu missään muualla. Nykyään muutkin paikat ovat
savuttomia, toimitusjohtaja Jari-Pekka Koponen
toteaa.
Hän perusti ensimmäisen liikenneaseman isänsä ja
kahden veljensä kanssa.
– Me kaikki omistajat olemme helluntailaisia.
Kristillisen vakaumuksemme vuoksi meillä on erilainen liikeidea kuin muilla suomalaisilla liikenne
asemilla. Kyllähän me menetämme euroja sen takia,
ettemme myy tupakka- ja alkoholituotteita, mutta
olemme silti pärjänneet.
Nykyään Jari-Pekkoja on Hankasalmen
lisäksi Hartolassa ja Joroisissa. Niissä on
yhteensä noin sata työntekijää.
– Työskentelen perheyrityksessämme
virallisesti toimitusjohtajana mutta kutsun itseäni mieluummin päävalmentajaksi. Työntekijämme
ovat tiimin jäseniä, jotka
tarvitsevat valmennusta.
– Uskon vilpittömästi
siihen, että ihmisestä saadaan esille luovuutta ja
innovatiivisuutta enemmän valmentamisella
kuin vanhanaikaisella ja
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Jari-Pekka Koponen perusti ensimmäisen liikenne
asemansa 25-vuotiaana. Nykyään hän toimii
kolmen Jari-Pekan pääomistajana ja toimitusjohtajana. – Meillä on Suomessa hyvä eettinen peili.
Täällä yrittäjän on tosi vaikea menestyä epärehellisin keinoin, Koponen kiitteli syksyllä 2012 Ristin
Voitolle antamassaan haastattelussa.

autoritaarisella johtamisella ja komentamisella. Yksi
työni parhaimpia puolia on nähdä näitä erilaisia luovuusprosesseja.
Jari-Pekka Oy:n arvoja ovat rehellisyys, uskollisuus
ja raittius.
– Jotkut työntekijämme varmasti miettivät arvomaailmaamme. Toivon, että he näkisivät meidän elämämme heijastavan yrityksemme arvoja.
Jari-Pekka Koponen iloitsee siitä, että saa olla mukana myös lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fidan
Bisnestiimissä. Se on kristittyjen yrittäjien verkosto,
joka tukee Fidan työtä eri maissa.
– Fidan Bisnestiimin kautta me saamme lähettää
varoja ympäri maailmaa ja tukea lähetystyötä. Se antaa voimia ja luo erityisen ulottuvuuden yrittämiseen
uskovaisena ihmisenä. n

teksti Petri Mäkilä

Jesajan kirja on Vanhan testamentin
profeettakirjoista ehkä kaikkein tunnetuin. Jesaja kirjoitti sanomansa noin
700 eKr. ja sai valtavan etuoikeuden
olla yksi niistä Jumalan valitsemista
profeetoista, jotka kertoivat Messiaan
tulosta jo satoja vuosia ennen hänen
ilmestymistään.
Ihmisten elämä oli pimentynyt monin tavoin synnin seurauksena, ja kuolema oli ottanut ihmissuvun valtaansa.
Tämä on ollut todellisuutta läpi koko
historian.

Kenenkään ei
tarvitse elää
varjoissa.

Jumala ei kuitenkaan jättänyt luomiaan ihmisiä pimeyteen, ei vaikka
nämä olivat itse aiheuttaneet kohtalonsa. Johannes kirjoitti evankeliumissaan, että ”niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että antoi ainutsyntyisen
poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” (Joh.
3:16).
Tämän Jumalan ihmeen Jesaja oli
nähnyt 700 vuotta aiemmin, ja evan-

keliumissaan Johannes kertoi, mikä, tai
pikemminkin kuka, tuo valo oli.
Valo on ihmeellinen asia. Pienikin
valo näkyy selkeästi ja voi ohjata pimeydessä kulkevaa. Yön pimeyden jälkeen tuleva aamun sarastus auringon
noustessa on upea tapahtuma, jossa
valo ikään kuin työntää pimeyden
edellään pois, ja lopulta päivä voittaa
yön kaikessa kirkkaudessaan.
Ihminen, jolla ei ole yhteyttä Jumalaan, elää pimeydessä. Pimeys kuvaa
tässä yhteydessä eroa Jumalasta ja
hengellisen elämän puutetta, hengellistä kuolemaa.
Jumalan lähettämä valo on parasta,
mitä pimeydessä elävälle ihmiselle
on koskaan tapahtunut. Tuo valo ei
ainoastaan loista ihmisen pimeyteen
vaan kutsuu astumaan pois pimeydestä sisälle valoon.
Jeesus sanoi: ”Minä olen maailman
valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje
pimeydessä, vaan hänellä on elämän
valo.” (Joh. 8:12.) Synti ajaa ihmisen pimeyteen, mutta Jumala kutsuu valoon,
jonka hän on valmistanut ihmistä varten. Kenenkään ei tarvitse elää enää
varjoissa. Ihmisen kohdalla tuo pimeys
väistyy, kun Jeesuksen valo saa loistaa
sisimpään.

Ihmisten sisäisen pimeyden tähden
myös ulkopuolinen maailma on monella tavalla pimeyden peitossa. Siksi
joulun sanoma Jeesuksesta, suuresta
valosta, on edelleen enemmän kuin
ajankohtainen kaikkialla.
Jeesus tuli maailmaan pelastamaan
meidät, jotka elämme pimeydessä ja
kuoleman varjossa. Hän tuli siirtääkseen meidät sisälle valoon eli siihen
elämään, jonka vain hän voi antaa. Tänäkin jouluna valo loistaa pimeydessä
ja on täynnä armoa ja totuutta.
Millaista pimeyttä tahansa koet
elämässäsi tänään, kutsu joulun suuri
valo, Jeesus, valoksi elämääsi. n

Kirjoittaja on Aikamedian
lehtien vastaava päätoimittaja,
raamatunopettaja ja teologian
maisteri.
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Lähetysnäky

elää vahvempana kuin koskaan

Bisnestiimin johtoryhmässä unelmoidaan kasvusta ja uusista aluevaltauksista.

teksti Elina Rautio // kuvat Kari Backman ja Hannu Suni

Reilut kaksikymmentä vuotta sitten
kesällä Vesku Lehtinen kuuli, että
joukko helluntailaisia yrittäjiä oli
kokoamassa lähetysasialle palavien
kristittyjen yrittäjien ja liikemiesten
verkostoa. Verkoston tarkoituksena
olisi tukea evankeliumin leviämistä
uusille alueille niin varoin kuin bisnesosaamista hyödyntäen.
– Kun Sädeahon Arto kertoi
minulle ideasta yhteisen kotiseurakuntamme lastenleirillä, sytyin välittömästi asialle, Lehtinen muistelee.
Pian Fidan Bisnestiimi sai alkunsa
ja Arto Sädeahosta tuli sen ensimmäinen koordinaattori. Muutamaa vuotta
myöhemmin ensimmäisten jäsenten
joukkoon kuuluneesta Vesku Lehtisestä tuli myös johtoryhmän jäsen.
Parikymppisenä myyjän taitonsa
löytänyt Lehtinen ehti toimia yrittäjänä 26 vuotta, kunnes myi viime
vuoden alussa pehmopaperialan
yrityksensä liiketoiminnan. Yrittäjyys
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ei ole kuitenkaan hävinnyt miehestä –
eikä varsinkaan näky olla edistämässä
evankeliumin leviämistä oman osaamisen avulla.
Sädeahon Arton seuraajaksi pyydetty Hannu Suni kuvailee Bisnestiimin varainhankinnasta vastaavaa
Lehtistä hengen
luojaksi, jonka
innostus lähetysasialle tarttuu.
Tuorein esimerkki
tästä on syksyinen
yrittäjätapaaminen Kambodžassa, jossa paikalliset
yrittäjät sitoutuivat yhden uuden
evankelistan lähettämiseen.

osaomistajaa. Nykyisin yritys on erikoistunut massiivisen liimalevyn ja
huonekalu- sekä sahatavarakomponenttien tuotantoon, ja Hannu Suni
työskentelee sen toimitusjohtajana.
– Fidan Bisnestiimiin törmäsin ensimmäisen kerran
reilut kymmenen
vuotta sitten, ja
sen näky yrittäjistä lähetystyön
mahdollistajina
vakuutti heti. Allekirjoitin myös
Sädeahon Arton
ajatuksen kansallisten lähetystyöntekijöiden tukemisesta. Tuohon aikaan
oli vielä suhteellisen uusi ajatus, että
lähetystyö tulisi rakentaa ensisijaisesti
paikallisten varaan.
Sunin rooliin Bisnestiimissä kuuluu
käytännön asioista huolehtiminen,
kuten matkojen ja kokouksien järjestäminen.

”Näky yrittäjistä
lähetystyön
mahdollistajina
vakuutti heti.”

Prioriteettien kirkastamista

Sunin oma yrittäjän taival alkoi 21
vuotta sitten, kun sahatavaran valmistamiseen ja myyntiin keskittynyt Oy
Kohiwood Ltd etsi yritykselle uutta

Hannu Suni (vas.) ja Vesku Lehtinen (oik.) saivat uutta intoa Bisnestiimin työhön syksyisellä Intian- ja Kambodžan-matkalla. – Lähetysasian
etenemisen lisäksi Bisnestiimin yrittäjäverkostossa hienoa on myös vertaistuki. Parhaiten toista yrittäjää ymmärtää toinen yrittäjä. Keskellä Fidan Etelä-Aasian aluepäällikkö Jukka Tasanen.
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Hän unelmoi myös bisnestiimiläisten aktivoitumisesta ja työn moninkertaistumisesta.
– Yksi viritteillä oleva uusi avaus
on mikrolainajärjestelmä, jolla voisimme olla rahoittamassa pientä yritystoimintaa kehitysmaissa. Moninkertaistumistavoitteen toteutumiseksi täytyy
kuitenkin miettiä myös sitä, miten
bisnestiimin tehtäviä tulisi priorisoida.
Lisää tunnettuutta

– Oman toimen ohella työskenneltäessä mahdollisuudet panostaa
tähän ovat kuitenkin rajalliset. Toiveenani onkin, että jatkossa minulla
olisi enemmän aikaa koordinaattorin
tehtäviin, Hannu Suni pohtii eläkeiän
lähestyessä.

Vesku Lehtinen haaveilee ennen kaikkea uskovien yrittäjien innostamisesta
lähetystyön tukemiseen niin Suomessa
kuin ulkomailla.
– Kambodžan-reissulla tuli ajatus, että onko meillä oikeutta mennä
mihinkään maahan pelkästään kantamaan rahaa. Kolmansissa maissakin

on uskovia yrittäjiä, joille pitäisi vain
myydä Bisnestiimin toimintaidea.
Suomessa Lehtinen toivoo saavansa lisättyä Bisnestiimin tunnettuutta
kaikkien kristittyjen yrittäjien keskuudessa.
– Uskon, että myös muissa kuin
helluntaiseurakunnissa olisi paljon
yrittäjiä, jotka lähtisivät todella mielellään mukaan. Lähetystyö on kaikkia
kristittyjä yhdistävä asia, joten miksei
sitä voisi hyödyntää enemmänkin? n
Fidan Bisnestiimin johtoryhmään
kuuluvat Hannu Sunin ja Vesku
Lehtisen lisäksi Kari Backman, Jari-Pekka Koponen, Tomi Kuosmanen,
Outi Lepistö, Annika Puro-Aho, Ari
Tikkakoski ja Kalevi Kulonpää.

UUDET BISNESTIIMIN JOHTORYHMÄN
JÄSENET ESITTÄYTYVÄT
suurin osa taudinaiheuttajista tulee
eläimistä.
Miten sinusta tuli yrittäjä?
Millä alalla yrityksesi toimii?

EnviroVet on ympäristöterveydenhuollon laadunvalvonnan kehittämiseen erikoistunut eläinlääkäreiden
asiantuntijaverkosto. Työmme liittyy
elinympäristön, elintarvikkeiden,
sisäilman, juomaveden ja uimaveden
turvallisuuteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Keskiössä on
ihmisten terveys, mutta kaikki edellä
luetellut asiat liittyvät toisiinsa, koska
42 | Hyvä Sanoma

paremmin oman yrityksen kautta. EnviroVet Oy perustettiin vuonna 2014.

sitä, että teen parhaani koko sydämestäni ja annan täyden panoksen
työhöni.

Miten kristityn vakaumuksesi vaikuttaa toimintaasi yrittäjänä?

Millaisia haaveita sinulla on Bisnestiimin tulevaisuudelle?

Haluan omalta osaltani levittää yhteiskuntaamme Raamatusta nousevia
arvoja: oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä ja inhimillisen kärsimyksen vähentämistä. Raamattu kehottaa meitä
tekemään kaiken ”niin kuin tekisimme
sen Herralle”. Minulle tämä tarkoittaa

Toivon, että saavuttaisimme yhä
enemmän kristittyjen yrittäjien sydämiä ja voisimme sitä kautta viedä entistä voimakkaammin eteenpäin sanomaa Jumalan valtakunnasta juuri sillä
paikalla, johon meidät on asetettu. n

Annika Puro-Aho on kauppatieteiden maisteri ja diplomi-insinööri
sekä Hopea-Puro Oy:n toimitusjohtaja ja Tehos Oy:n johtava asiantuntija.

päädyin tekemään samalle firmalle
töitä toiminimeni kautta. Siitä syntyi
ajatus perustaa sellainen yritys kuin
Tehos on.
Miten kristityn vakaumuksesi vaikuttaa toimintaasi yrittäjänä?

Millä alalla yrityksesi toimii?

teksti Sirpa Juvonen ja Sara Saarela // kuvat Sirpa Juvonen ja Annika Puro-Ahon kotialbumi

Outi Lepistö on eläinlääketieteen
tohtori ja EnviroVet Oy:n toimitusjohtaja.

”Raamattu
kehottaa meitä
tekemään
kaiken niin kuin
Herralle.”

Yritys on minulle ennen muuta kanava
toteuttaa hyödyllisiä asioita ja rakentaa
yhteiskuntaa.

Työskennellessäni ympäristöterveyspäällikkönä kuuden kunnan alueella
Pirkanmaalla kiinnostuin laadunhallinnasta ja auditoinnista. Halu
tehdä asiat oikein ja niin hyvin kuin
mahdollista johti minut hankkimaan
pääauditoijan koulutuksen. Perustimme muutamien kollegoiden kanssa
asiantuntijaverkoston. Aluksi toimimme kukin oman työn ohessa mutta
huomasimme pian, että asiat sujuisivat

Hopea-Puro Oy on korutukku ja Tehos Oy on valmistavan teollisuuden
konsulttifirma. Tehos tarjoaa palveluja
sellaisille yrityksille, joilla ei ole omaa
kehityspäällikköä tai jotka kaipaavat
tällaista palvelua omien kiireidensä
vuoksi. Yrityksemme tarjoaa tuotannon ja logistiikan tehostamista ja projektinjohtopalveluita.

Paljonkin. Esimerkiksi Hopea-Purolla
on myynnissä kehitysaputuotteita,
joiden osuutta haluan lisätä vielä edelleen. Lisäksi yrittäjänä ja KD:n ehdokkaana haluan tuoda omia arvojani
esille toiminnassani. Minulle tärkeitä
arvoja ovat muun muassa se, että
työntekijäni ja yhteistyökumppanini
voivat hyvin. Haluan olla reilu ja antaa
jokaiselle mahdollisuuden menestyä ja
tehdä työnsä hyvin.

Miten sinusta tuli yrittäjä?

Itse asiassa minusta tuli yrittäjä täysin
sattuman kautta ja molemmat firmat saivat alkunsa pikkuhiljaa. Olin
ollut opiskeluaikana koruliikkeessä
töissä, ja kun asuin Kiinassa, entinen
työnantajani pyysi tuomaan sieltä
koruja. Näin ajatus korufirmasta lähti
muotoutumaan ja Hopea-Puro syntyi.
Tehos taas sai alkunsa siitä, kun työskentelin Kauhavalla Finn-Power Oy:lla
laatuasiantuntijana. Tykkäsin työstäni
kovasti, ja kun työsuhteeni päättyi,

”Haluan
olla mukana
kehittämässä
Bisnestiimin
toimintaa.”

Millaisia haaveita sinulla on Bisnestiimin tulevaisuudelle?

Haaveilen pääseväni toteuttamaan
omaa kutsumustani toimia evankeliumin asialla yritystoiminnan kautta ja
sen avulla. Haluan olla mukana kehittämässä Bisnestiimin toimintaa oman
osaamiseni kautta ja olla mukana luomassa uusia tapoja toimia. n

Hyvä Sanoma | 43

SATUA ja totta

SATUA ja totta

Qui estis?
Kuka olet?

teksti Satu Prusti Nelson // kuvat Satu Prusti Nelson ja Shutterstock

Seisahdun tuijottamaan olohuoneen
pöydällä olevaa posliinista seimiasetelmaa. Kolme figuriinia on polvillaan
pienen lapsen edessä. Polvistuneet
ovat vauraita oppineita, lapsi vähäpätöistä syntyperää, puusepän poika.
Tallin katolle olemme kiinnittäneet
enkelin, jonka kannattelemassa liinassa
lukee: ”Gloria” (Kunnia). Kunnia tälle
pienelle lapselle, joka ei ole vielä tehnyt
hyvää eikä pahaa!
Ihmiset riivatusta miehestä synagogan esimieheen lankesivat maahan
Jeesuksen tavatessaan. Itämaan tietäjät heittäytyivät maahan ja palvoivat
häntä – pientä lasta. Tyynnytettyään
myrskyn, joka oli vähällä upottaa opetuslasten purren, kaikki veneessä olijat
polvistuivat hänen eteensä, palvoivat häntä ja sanoivat: ”Sinä
todella olet Jumalan poika.”
Noustuaan kuolleista Jeesus
ilmestyi haudalla kahdelle
Marialle. Nämä syleilivät
hänen jalkojaan ja palvoivat
häntä.
Kun sotilaat tulivat Juudaksen johdolla pidättämään
Jeesusta, tämä kysyi, ketä he etsivät. ”Jeesusta, Nasaretilaista”, hänelle vastattiin. ”Minä se olen”, virkkoi
silloin Jeesus. Kreikan kielen sanojen
ego eimi tarkempi käännös olisi ”Minä
Olen”, nimi jota Jumala käytti itsestään
puhuessaan Moosekselle Hoorebin
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vuoren juurella (2. Moos. 3:14). Kun
Mooses huolehti, mitä sanoisi israelilaisille, Jumala kehotti häntä kertomaan, että ”Minä Olen” on lähettänyt
itsensä heidän luokseen. Johanneksen
evankeliumin kahdeksannen luvun
mukaan juutalaiset uhkasivat kivittää
Jeesuksen, kun tämä sanoi: ”Ennen
Abrahamin syntymää Minä Olen.”
Yönä, jona Jeesus kavallettiin, roomalaisten sotilaiden mukana oli myös
juutalaisia – ylipapin palvelija Malkus
mainitaan nimeltäkin. Jumala oli ja on
edelleen juutalaisille sanomaton sana.
(Miehelläni on useita ortodoksijuutalaisia asiakkaita, jotka eivät suurin
surmin lausuisi tai kirjoittaisi sanaa
Jumala.) Se on yksinkertaisesti liian
pyhä kuolevaisen huulille. Kun Jeesus
sen lausui, koko joukko lakosi maahan
hänen jumaluutensa voimasta.
Patmos-saaren vanki, Johannes,
kertoo (Ilm. 19:10), että kun hän erehtyi lankeamaan enkelin jalkojen juureen palvoen, enkeli nuhteli häntä ja
kehotti palvomaan ainoastaan Jumalaa.
Kun sadanpäämies Kornelius kumartui
Pietarin eteen ja alkoi palvoa häntä,
kauhistunut Pietari nosti hänet ylös
(Ap. t. 10:25–26).
Tuomas Didymos ei ollut paikal-

la, kun Jeesus ensimmäisen kerran
ilmestyi opetuslapsilleen ylösnousemuksensa jälkeen. Aluksi Tuomas ei
uskonut ihmeeseen. Kahdeksan päivän
kuluttua Jeesus ilmestyi opetuslapsille
toisen kerran. ”Ojenna sormesi tänne
ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi
ja pistä se minun kylkeeni”, Jeesus sanoi
Tuomaalle. ”Minun Herrani, minun
Jumalani!” Tuomas parahti.
Matteuksen evankeliumissa Jeesus
kysyy ensin opetuslapsiltaan, kenen
ihmiset arvelevat hänen olevan. Johannes Kastaja, Elia, Jeremia tai joku muu
profeetoista, opetuslapset luettelevat.
Eli nykykielellä: filosofi, partaradikaali,
huijari, idealisti, anarkisti, rauhanaktivisti, vihervasemmistolainen, energiaparantaja tai lempeä opettaja. Jeesus
kääntyy sitten opetuslastensa puoleen:
”Kenen te sanotte minun olevan?”
”Sinä olet Messias, elävän Jumalan
poika”, Simon Pietari vastaa.
Jouluyö, armon aikakauden alku.
Vastasyntynyt, avuton lapsi eläinten
syöttökaukalossa. Ihmiseksi tullut
Jumalako? Itämaan tietäjät tuovat lapselle profeetallisia lahjoja: kultaa hänen
kuninkuutensa, olibaanihartsi-suitsuketta jumaluutensa ja palsamointiöljyä,
mirhaa, hänen kuolemansa vertausku-

vaksi. Mutta talli on vaatimaton ja vetoinen, häneen samaistuvat enemmän
alhaiset kuin ylhäiset.
Kuka sinä sanot, että hän on?
Se on elämäsi tärkein kysymys.

Kirjoittaja on kirjailija, toimittaja
ja kuvataiteilija sekä kahden lapsen
äiti, joka asuu Floridassa, Orlandon
liepeillä sijaitsevassa
Clermontin pikkukaupungissa.

Suomalaisten raamatunkäännösten kumartaa-verbi on korvattu
alkuperäisen kreikankielisen proskuneo-verbin suomennoksella ”palvoa”, kuten se on käännetty esimerkiksi englanniksi.
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PAAVON pakina
RISTIKKO 12/2018

Paavo Rauskanen

Tuikku pimeässä
Sinä talvena järvet jäätyivät ennen lumien tuloa ja pääsimme lasten kanssa tekemään luisteluretkiä läheisen järven jäälle jo ennen joulua. Pilkkijät olivat varmistaneet jään kestävyyden koekairauksien avulla. Se
oli joka paikassa yli kymmensenttistä. Ja kun alueella ei ollut petollisia virtauksiakaan, oli turvallista suunnata kiiltävänä hohtaville luonnonjäille.
Eräänä aamuna lähdimme liikkeelle niin aikaisin, että päivä alkoi vasta sarastaa. Oli jännittävää luistella syvänsinisessä aamuhämärässä ympäri järveä. Rantametsä näkyi vain tummana kaistaleena tähtitaivaan ja kimmeltävän jään välissä.
Luisteltuamme tunnin saarten ja salmien sokkeloissa oli aika kokoontua
yhteen ja lähteä paluumatkalle. Sytytin pienenpienen lampun, jonka olin
kotona sujauttanut pusakkani taskuun. Ilman eri komentoa lapset alkoivat
pikkuhiljaa kerääntyä valon houkuttelemina ympärilleni.
”Noin pienikö sinun lamppusi onkin! Minä kun
luulin, että sinulla on jokin valonheittäjä mukanasi”,
hämmästeli eräs pojista kurvatessaan luokseni ja
nähdessään minikokoisen valoni.
Yhdessä totesimme, että pimeyden keskellä
pienikin valo erottuu selvästi.
Jossain aivojeni sopukassa alkoi soida tuttu laulu ”Pieni liekki tänään
syttyy talven synkkään pimeyteen.” Hiljalleen laulu muuttui äänettömäksi rukoukseksi. Voisinko minä viedä pienen valonpilkahduksen ja toivon tuikkeen
jollekin lähimmäiselleni silloin, kun hänen elämässään on synkkää ja pimeää,
vaikkapa tänä jouluna? Pienikin ele voisi olla merkityksellinen silloin, kun
valoa ei näy edes tunnelin päässä.
Kun päivä alkoi valjeta, tuikkuni näytti himmenevän, vaikka paristosta ei virta loppunutkaan. Kirkkaassa päivänvalossa ei pienestä lampustani ollut enää mitään hyötyä. Tuskin kukaan olisi edes huomannut, vaikka olisin vilkutellut sitä. Se oli tehnyt tehtävänsä ja sai palata takaisin
taskuuni.
Luistelin paluumatkan kaikessa rauhassa omiin ajatuksiini vaipuneena. Lapset osasivat suunnistaa takaisin ilman pientä tuikkuanikin.
Värikkäät talvikenkämme erottuivat jo kaukaa, kun suuntasimme lähtölaiturille.
Posket punaisina ja keuhkot täynnä raikasta talvi-ilmaa riisuimme
hokkarit ja kaunoluistimet ja kiiruhdimme tekemään jouluvalmisteluja.

Pimeyden
keskellä
pienikin
valo erottuu
selvästi.

Lähetä ristikon ratkaisu 6.1.2019 mennessä joko skannattuna sähköpostiosoitteeseen hyva.sanoma@aikamedia.fi tai kirjeessä osoitteeseen Aikamedia, Hyvä Sanoma, Tulppatie 20, 00880 Helsinki. Kuoreen tunnus ”ristikko”. Kaikkien ratkaisijoiden kesken arvomme kolme kirjapalkintoa.
Nimi:
Osoite:

Tietojani ei
saa käyttää
suoramarkkinointiin.

Puhelin:

Kirjoittaja on toimittaja ja kirjailija Mänttä-Vilppulasta.
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RAKASTETUN KIRJAILIJAN
ODOTETTU UUTUUS
Karen Kingsburyn uutuusromaani kietoo
lukijan otteeseensa. Kirja on Baxterin
perhesaagan jatko-osa, mutta tarinaan
on helppoa astua mukaan vaikkei
aiempia teoksia olisi lukenutkaan.

Ihanaa
jännitystä
pimeisiin
iltoihin!

Katso kirjasarjan
aiemmin
ilmestyneet osat:
www.aikashop.fi

Karen Kingsbury
LUJA TAHTO

35

00
€

Lähetys ilman toimituskuluja kampanjakoodilla: HYSA

KRISTILLINEN VERKKOKAUPPA
www.aikashop.fi

Lähes 3 000 tuotetta | Nopeat toimitukset | Turvallinen | Palveleva | Helppokäyttöinen

