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Vielä helmikuun alussa pidetyn Bisnestiimin semi-
naarin aikaan tuskin kellään suomalaisella oli aavis-
tusta, mitä kevät toisi tullessaan ihmisten ja yritysten 
jokapäiväiseen elämään. Sota-aikaa muistuttavan 
valmiustilan julistaminen kaikkine matkustus- ja 
kokoontumisrajoituksineen on ollut poikkeuksellinen 
viimeisten vuosikymmenten aikana. Monelle yrit-
täjälle se on merkinnyt myös mittavaa liikevaihdon 
pienenemistä ja sen mukanaan tuomaa epävarmuutta 
tulevaisuudesta.

Monet asiat ovat kuitenkin ottaneet Bisnestiimin 
toiminnassa uusia askeleita. Seminaarissa heitettiin 
haaste Myanmarin entisen pääkaupungin Yangonin 
esikaupunkialueen kristillisestä esikouluraken-
nushankkeesta. Seminaarissa kerättyjen lupauslahjo-
itusten avulla on voitu rahoittaa tontin osto koululle 
ja vielä jäi itse rakennusprojektiinkin pesämuna. Siitä 
iso kiitos lahjoittajille.

Seed Finance -siemenrahasto kehittyvien maiden 
pienyritysten lainoituksessa on myös mennyt eteen-
päin ja kesän 2020 aikana päästäneen jo tositoimiin 
kohdemaissa. Muutama yrittäjä pääsi jo harjoittele-
maan sijoittamista yhteistyössä kanadalaisen Ibex-ra-
haston kanssa. Kohteena on ollut Bangladeshissä 
toimiva arkkuja valmistava vientiyritys, jonka taloud-
ellisten haasteiden ratkaisemisessa suomalaisilla oli 
merkittävä osuus.

Koronakevät avasi Bisnestiimin yrittäjien silmiä 
myös taloudellisen tuen osoittamiseen kristillisille 
yhteisöille ja seurakunnille eri puolilla maapalloa. 
Apua osoitettiin konkreettisesti 25.000 euron verran 
kaikista suurimmassa hädässä oleville niin, että tuki 
auttoi niiden piirissä olevia ihmisiä. Tuen kana-
voinnissa Fidan osuus on ollut ratkaiseva. Tämän 
lisäksi alkukesän aikana on vielä tarkoitus antaa jäse-
nille mahdollisuus laajentaa First Aid- tyyppistä apua 
Etiopiaan ja Tadžikistaniin.

Ollaksemme yrittäjien tukena Covid19 -pandemian 
mukanaan tuomissa ongelmissa Bisnestiimi ava-
si puhelinpalvelun, jonka kautta on jo muutamia 
yhteydenottoja tullutkin. Yrittäjien kanssa on saatu 
jakaa asioita ja etsiä apua ja ratkaisuja ongelmiin tai 
tilanteen tuomaan henkiseen ahdistukseen. Lisäksi 
aloitimme netin kautta suorat videolähetykset, joissa 

Koronakevään jälkeinen aika

Hannu Suni
Koordinaattori

yrittäjät tuovat esille omia kokemuksiaan ja selviytymis-
tarinoitaan vastaavissa taloudellisissa ongelmatilanteissa. 
Tätä kirjoittaessa toinen lähetys on suunnitteilla ja niitä 
on tarkoitus jatkaa ainakin syksyyn 2020 saakka.

Pioneerityö on myös laajenemassa ja viime vuoden-
vaihteessa Bisnestiimi aloitti 3 vuoden tukiprojektin 
Etiopiassa 16 uuden pioneeripastorin tukemiseksi entisiä 
kohdealueita unohtamatta. Työhön ollaan saamassa 
lisävoimia, sillä Fidan entinen lähetystoimintojen päällik-
kö Jarmo Saarni vaimoineen on lupautunut Bisnestiimin 
kanssa yhteistyöhön yhteydenpidossa eri puolilla maail-
maa toimivien pioneeripastoreiden ja heidän seurakun-
tiensa kanssa. Tämä tuo pioneerit entistä lähemmäksi 
lähettäjiä ja työn tukijoita.

Juhannuskonferenssi jäi sitten tältä vuodelta unelmak-
si Missio- ja Visiotelttojen ohjelmineen. Pientä lohtua 
toivon mukaan saitte Nettikonferenssista. Pitämättä 
jääneestä Tietoiskusta huolimatta Bisnestiimin palvelua 
jäsenistölleen on vahvistettu sitten viime kesän tiedo-
tusvastaavalla, energisellä Siiri Saarimaalla Soinista, 
joka vastaa nyt ensimmäistä kertaa tämän vuosikirjan 
julkaisemisesta. Uutiskirjeiden kautta olettekin jo saaneet 
tutustua hänen ammattitaitoonsa. Kiitollisina olemme 
saaneet ottaa hänet mukaan, samoin kuin uusimmat Bis-
nestiimin johtoryhmän jäsenet Juho Leppäsen Tamper-
eelta ja Anni Kinnusen Jyväskylästä.

Tämän vuosikirjan mukana haluamme toivottaa hyvää 
kesää kaikille. Johannes 10:10 mukaan ” Minä olen tullut 
antamaan elämän, yltäkylläisen elämän”. Siinä meidän 
toivomme Korona-kevään jälkeisenä aikanakin.
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Työn tekemisen 
periaatteet uskon 
näkökulmasta
TEKSTI Siiri Saarimaa KUVA Samla Capital

Kolminkertaisen olympiavoittajan ja entisen huippuhiihtäjän Samppa Lajusen 
elämä muuttui, kun hän tutustui Jeesukseen henkilökohtaisesti. Kuutisen 
vuotta sitten alkanut prosessi on johdattanut miehen perustamaan kolmea 
kiinteistörahastoa pyörittävän yhtiön, jonka pääjohtajana toimii Jumala.
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Noin sadan miljoonan euron sijoitusvaralli-
suutta hallinnoiva yhtiö, Samla Capital, on 
kasvanut ja menestynyt monella mittarilla. 
Yhtiö on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen 

tavoitteet ylittävää tuottoa ja henkilöstön tyytyväisyys on 
huipputasolla. Analyyttinen Lajunen ja hänen tiimin-
sä tekevät työtään laskimella ja sydämellä. Tekemisen 
taustalla vaikuttavat seitsemän periaatetta, jotka Samppa 
jakoi ensimmäisen kerran Bisnestiimin seminaarissa 
Kauhavalla tammi-helmikuun vaihteessa. Nyt saamme 
kuulla niistä lisää.

MISSIO
Kerrostalon kivijalkaan on kaiverrettu teksti: Jumalan 

kunniaksi ja ihmisten hyväksi. Lause kiinnitti myytävää 
rakennusta tutkimaan tulleen Sampan huomion. Samla 
Capitalissa tehtiin juuri silloin strategiatyötä, ja lause 
päätyi yhtiön missioksi pienellä lisäyksellä: Kiinteistösi-
joittamista Jumalan kunniaksi ja ihmisten hyväksi. 

”Se lause tuntui heti sopivalta. Uskonelämässäni alkoi 
uusi vaihe vuonna 2015 ja samaan aikaan osui myös työ-
elämäni murros, kun siirryin sivuun edellisestä urheilu-
markkinointiyrityksestäni ja perustin Samla Capitalin. 

Minulle oli selvää, että haluaisin maallisen työni-
kin tekevän kunniaa Jumalalle. Se on tämän yrityksen 
toiminnan syy ja tarkoitus pitkällä aikavälillä. Se on 
myös loogista: Kaikki kunnia kuuluu Jumalalle, koska 
hän omistaa kaiken ja kaikki on hänen hallussaan. Asia 
on näin, vaikka ihminen kuvittelee omistavansa kaiken. 
Ajattelen, että Jumalalle ei voida antaa liikaa kunniaa, 
vaan päinvastoin meidän pitäisi antaa kunniaa hänelle 
enemmän. Se on myös ollut pitkään lähes päivittäinen 
rukousaiheeni. Raamattu kehottaa meitä tähän.

Olen elämässäni miettinyt paljon yhdistelmää usko, si-
joittaminen ja raha. Nopeasti ajateltuna voisi ajatella, että 
se on tekemätön paikka, mutta ei se ole. Jumalan todelli-
suus on mukana kaikessa elämässä, eikä ole osa-aluetta, 
joka ei kiinnostaisi Jumalaa.

1. Kor 10:31 1. Moos. 2:15 Ef. 2:10

JUMALA PÄÄJOHTAJANA
Olen nimittänyt Jumalan yritykseni pääjohtajaksi. 

Aiemmin ajattelin, että Jumala ei ole niin kiinnostunut 
tästä maallisesta elämästä, vaan hän pitää meistä huolta 
sitten tämän ajallisen elämän jälkeen. Ajatteluni muut-
tui radikaalisti, kun sain rukousvastauksena seuraavan 
sanan: Ihmiset ajattelevat, että minä olen 2000 vuotta 
sitten rannalla kävelevä hahmo, joka siunaa lapsia, 
mutta minä vaikutan kaikessa; tekniikassa ja myös 
bisneksessä. Ei ole olemassa harmaata aluetta. Olen 
kaikessa mukana.

Jumala on kaikessa mukana ja hän on myös bisnek-
sen asiantuntija. Minulla on tapana etsiä aina avukseni 
oman alansa parhaita asiantuntijoita ja kerran tunsin, 
kuinka Jumala herätteli minua tässä asiassa. Jos kysytte 
minulta, niin osaan kyllä vastata. Olenhan luonut ne 
asiantuntijat, joita te käytätte.

On raamatullista kysyä asioita suoraan Jumalalta, ja 

hän haluaa myös vastata. Hän voi puhua asiantuntijoiden 
kautta ja vastata myös konkreettisesti joihinkin kysymyk-
siin esimerkiksi toisten ihmisten, Raamatun tai unien 
kautta. Paljon johdatus on käytännössä sitä, että rukoi-
len ja pyydän johdatusta, ja sitten teen asioita luottaen 
siihen, että Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen 
kautta. Työtä tehdään omalla järjellä, ja laskemisella ja 
kaiken pitää perustua järjen käyttöön, mutta rukous on 
myös läsnä.

 Ps. 24:1 2. Moos. 19.5 Job. 41:3 Hag. 2:8

RUKOUS
Aluksi itselleni rukous oli sellaista, että toin asiat 

Herralle yhtenä könttänä tähän tapaan: Jeesus, auta mua 
tänään töissä. Annan kaiken sun käsiin, johdata tänään. 
Aamen.

Pikkuhiljaa rukous on kehittynyt yksityiskohtaisem-
maksi. Sain kerran toisen ihmisen välityksellä sanan, että 
tulee aika, jolloin tuon kaikki työasiani yksityiskohtaisesti 
Jumalalle. Nyt tuo sana on toteutunut. En uskalla väittää, 
että rukoilisin koko ajan, mutta kyllä hengen läsnäolo on 
usein mielessä jollain tavalla.

Rukouselämän haasteet ovat mielestäni ensisijaisesti 
ajankäytön ongelma. Ihmisen täytyy pitää huolta, että 
on aikaa rukoukselle ja läsnäololle Jumalan kanssa. Se 
täytyy organisoida, kuten muutkin asiat. Muuten se ei 
onnistu. Itse olen pitänyt hyvänä tapana aloittaa päivä 
rukoilemalla ja lukemalla vähän Raamattua. Sen lisäksi 
varaan kalenterista rukousaikoja. Yleensä silloin rukoilen 
työkaverini kanssa noin tunnin jonkun asian puolesta. 
Tätä tapahtuu viikoittain. Autolla ajaminen on hyvä 
rauhallinen hetki rukoilla. Lisäksi rukoilemme silloin 
tällöin yhdessä muiden liikemiesten kanssa. Olen saanut 
huomata, että Jumala vastaa rukouksiin joskus hyvinkin 
konkreettisesti.

Alussa rukous oli minulle haastavaa. Tuntui siltä, että 
tässä yksikseni höpötän Jumalalle. Rukous on aivan 
omanlaistaan keskustelua, koska vastausta ei useinkaan 
saa heti samalla tavalla, kuin toisen ihmisen kanssa 
keskustellessa. Se ei ollut minulle helppoa, mutta sekin 
osa-alue on kehittynyt, kun lähdin pienestä liikkeelle. 
Tämä on prosessi, joka jatkuu edelleen.

San. 16:2 Ef. 6:12

VISIO JA STRATEGIA
Päämäärämme on olla Suomen paras kiinteistörahas-

toja hallinnoiva yhtiö. En näe mitään väärää siinä, että 
pyritään olemaan paras. Olen tottunut siihen urheilun 
kautta, ja minulla on aina ollut tavoitteena tehdä asioita 
paremmin ja paremmin. Olen saanut nautintoa siitä, että 
työtä tekemällä olen päässyt parempaan tulokseen.

Tavoitteen asettaminen on tärkeää. Selkeä tavoite, jota 
katsoa, antaa suunnan. Hengellisessä mielessä tulee pitää 
katse Jeesuksessa ja miettiä, onko suuntani tänään oikea. 
Voimme myös tavoitella hengellisiä voittoja. Paavalikin 
sanoo rientävänsä kohti voittopalkintoa. Urheilussa vain 
yksi voi voittaa, mutta elämässä voittopalkinto on kaik-
kien saatavilla, sillä jokainen voi olla kiinni Jeesuksen 
voitossa. Se voittopalkinto on iankaikkinen elämä, ja se, 
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että tässä elämässä saamme elää yhteydessä Jumalaan. 
Jos otamme vastaan Jeesuksen pelastustyön ja hyväk-
symme sen omassa elämässämme, sisäinen maailmam-
me muuttuu. Silloin saamme elää iankaikkista elämää 
Jeesuksessa jo nyt, ja saamme siihen liittyvät rikkaudet 
jo tähän päivään. Minulle se esimerkiksi tarkoittaa ilon ja 
rauhan tunnetta, sellaista lämmintä rakkauden tunnetta 
rinnassa. Tämän voiton voitti Jeesus, ja minä olen vain 
saanut sen lahjaksi.

Minulta tämä vaati vain sen, että yhtenä jouluna tein 
päätöksen lähteä täysillä selvittämään mistä hengellisissä 
asioissa on kyse. Olin laittanut kaikkeni urheiluelämään 
ja työelämään, mutta silloin jouduin tunnustamaan, 
että uskon asiaan en ollut. Tiesin, että voisin panostaa 
Jumalan etsimiseen vielä paljon. Raamatussa luvataan 
selkeästi, että etsijä löytää, ja Jumala mielellään vastaa 
ihmiselle, joka häntä etsii. Jokainen voi löytää tämän 
voiton itselleen. Tämä on ilosanoma Jeesuksessa.

Mitä voin tehdä, että saavutan ne tavoitteet, joita olen 
asettanut? Strategian voi tehdä myös hengellisessä elä-
mässä. Minun tavoitteeni oli, että tunnen Jeesuksen. Sen 
saavuttaakseni voin lukea Raamattua. Voin lukea toisten 
ihmisten todistuksia. On olemassa miljoonittain tarinoita 
siitä, miten ihmisten elämä on muuttunut heidän tul-
lessaan uskoon. Tarinoita löytyy myös esimerkiksi siitä, 
miten usko ja työelämä ovat yhdistettävissä. Voin kes-
kustella ja pyytää vinkkejä muilta - olen huomannut, että 
uskossa olevat mielellään kertovat omia kokemuksiaan.

Määrätietoinen tavoitteleminen ja toimintasuunnitel-
man tekeminen on järkevää myös hengellisessä elämässä. 
Aiemmin minulle sanottiin, että kun sinut on kastettu ja 

uskot Jeesukseen, kaikki on hyvin. Minusta ei tuntunut 
siltä ja tuli sellainen olo, että en voi sille asialle mitään. 
Itse ehdottaisin etsijälle, että mitä jos rukoilisimme 
yhdessä, että Jumala antaisi varmuuden. Tai että oletko 
tutustunut siihen mitä Raamattu sanoo tästä asiasta. 
Näillä ja edellä mainituilla keinoilla, Jumalan armosta, 
olen saanut löytää yhteyden Jumalan kanssa. Siinä on iso 
ero, onko ihmisellä henkilökohtainen varmuus ja suhde 
Jumalaan vai vain abstrakti jumalausko.

Hab. 2:2 Fil 3:14 Matt. 5:16 Matt. 5:48

INTOHIMO
Kaikki alkaa intohimosta. Väkisin ja pakottamalla 

tekemällä ei voi pärjätä. Menestyäkseen jossain, ihmisel-
lä täytyy olla luontainen halu tehdä sitä hommaa. Minä 
esimerkiksi innostuin urheilusta, ja tykkäsin harjoitella. 
Pystyin harjoittelemaan paljon, koska pidin siitä. Samaan 
uskon myös kiinteistösijoittamisessa. Rekrytoidessani 
yritän selvittää, onko ihminen innostunut tästä toimialas-
ta ja onko hänellä luontainen kiinnostus näihin asioihin. 
Uskon, että hyvä meininki ja innostus tehdä töitä on 
hyvän tuloksen tekemisen lähtökohta. 

Koen, että Jumala on ensisijaisesti kiinnostunut mei-
dän sydämestämme ja intohimostamme. Siitä, että me 
aidosti seuraisimme häntä ja olisimme kiinnostuneita 
hänestä ja hänen asiastaan. Hän rakastaa meitä koko 
sydämestään ja haluaa olla meidän kanssamme, ja hän 
myös nauttii siitä, että olemme rakastuneita Jeesukseen. 
Raamatussa varoitetaan meitä penseydestä.

Filp. 2:13 Room. 12:11
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sitä tiettyä tietä. Täysin siitä riippumatta meillä on sama 
menestys iankaikkisessa elämässä, ja me kaikki olemme 
siinä asiassa samalla viivalla.

Ef. 3:20 Gal. 6:7,8 Mark. 10:27

RAKKAUDEN KAKSOISKÄSKY
Lopuksi pääsemme siihen mistä kaikki oikeasti alkaa. 

Rakkaus ja rakkauden kaksoiskäsky on näistä periaatteis-
ta tärkein.  Jumala selkeästi kehottaa meitä rakastamaan 
häntä enemmän kuin mitään muuta ja toisia ihmisiä niin 
kuin itseämme. Tämä on myös työelämässä hirvittävän 
tärkeä asia – tehdä valintoja rakkaudesta käsin. Esimer-
kiksi meillä Samla Capitalissa olemme valinneet tehdä 
sellaisen tuotteen, joka on sijoittajille hyvä ja reilu; että 
he saisivat siitä hyvän tuoton ja se olisi mahdollisimman 
laajasti saatavilla. Emme miettineen miten tienaisimme 
itse kaikista eniten. Kun tuote suunniteltiin tällä tavalla, 
siitä tuli hyvä. Sen takia paljon sijoittajia on halunnut 
tulla mukaan, eikä rahan kerääminen ole ollut ongelma. 
Oikeasta motiivista on syntynyt positiivinen kierre. 

Jotta voisimme rakastaa Jumalaa, saati sitten toisia 
ihmisiä, meidän on ensin saatava rakkaus Jumalalta. On 
tärkeää olla itsekäs tässä asiassa ja pyytää sinnikkäästi 
Jumalaa antamaan rakkautta. Hän vastaa tähän rukouk-
seen, koska pyyntö on Jumalan mielen mukainen. Itse 
rukoilin tätä asiaa vuoden ajan, kun tulin uskoon. Ju-
malan meille antama rakkaus on lähtökohta ja edellytys 
sille, että pystymme itse antamaan rakkautta eteenpäin 
omassa elämässämme ja työssämme. 

Jotta voimme saada Jumalan rakkautta eteenpäin 
annettavaksi, meidän on ensin tunnustettava Jeesuk-
sen ristin työ ja ymmärrettävä, että kaikki syntimme on 
anteeksi annettu. Tämä ymmärrys mahdollistaa yhteyden 
Jumalaan ja siinä yhteydessä voimme saada rakkautta. Se 
on prosessi, johon Jumala meitä kutsuu.”

Matt. 22:37–40 Joh. 20:21

TAVOITTEET ON TEHTY YLITETTÄVÄKSI
Yritystä perustaessa mietin, mihin menestykseni muis-

sa asioissa on perustunut. Totesin, että olen asettanut 
tavoitteet keskimäärin korkeammalle kuin ihmiset yleen-
sä. Ja olen ollut valmis tekemään työtä. Menestys tulee 
työn tekemisen kautta. Samla Capitalissa teemme paljon 
työtä ja olemme aktiivisia tekemisemme eri osa-alueilla. 
Kun onnistumme niillä, meillä on mahdollisuus päästä 
tavoitteiden yli.

Koen, että Jumala haluaa meidän käyttävän hänen 
antamaansa potentiaalia jo tässä elämässä. Jos minulle 
on annettu kykyä analysoida ja laskea, ja se on minulle 
luontevaa, minun kannattaa kehittää itseäni vielä parem-
maksi. Siitä, että laittaa omat lahjansa töihin, voi seurata 
paljon hyvää. Samoin koen, että raha on tarkoitettu 
tekemään työtä. Silloin se voi kasvaa ja moninkertaistua, 
ja sillä saadaan tehtyä erilaisia asioita yhteiskunnassa ja 
paljon hyvää tässä maailmassa. 

Jumala pystyy tekemään paljon enemmän kuin mitä 
itse koskaan pystymme ajattelemaan. Se pätee jo tässä 
elämässä ja myös taivaassa: Jumalan valtakunta tulee 
olemaan niin paljon enemmän kuin mitä me ikinä pys-
tymme ajattelemaan.

Uskon myös, että hyvä tulos tulee yhdessä tekemisen 
kautta. Uskovilla ystävillä, yhteydellä ja rukouksella on 
suuri merkitys. Meillä on ympärillämme muita ihmisiä, 
joiden kanssa voimme miettiä uskonasioita. Minulla oli 
urheilussa valmentaja, joka auttoi pääsemään eteenpäin 
ja kehittymään. Samalla tavalla voimme rukoilla, että 
meillä olisi uskonelämässä valmentajia tai sparraajia, 
joiden kanssa pääsemme eteenpäin elämän tiellä. Omassa 
elämässäni Jumala on vastannut tähän rukoukseen 
hyvin konkreettisesti. Toisten ihmisten kanssa rukoil-
lessa henkilökohtainen uskonelämäni lähti kehittymään 
aivan eri tavalla, ja tunnen vahvasti sen olevan Jumalan 
johdatusta.

Samalla, kun teemme parhaamme, meidän pitää varoa 
ylpeyden hirveän vaarallista ansaa. Hyvä lähtökohta sen 
ansan torjumiseen on antaa Jumalalle kaikki kunnia. Kun 
kohtaamme toisia ihmisiä, meidän ei pidä tehdä itsestäm-
me muita parempaa, vaan nähdä hyviä puolia toisissa. 
Sillä itsessämme kukaan meistä ei ole mitään, mutta 
Jumalassa olemme tosi paljon. Olemme maasta tulleet, 
mutta kun Pyhä Henki asuu meissä, olemme yhteydessä 
häneen ja siitä voi syntyä paljon hyvää.

Olen omassa elämässäni menestynyt, mutta sillä ei ole 
mitään arvoa verrattuna siihen, mitä Jeesuksen ansios-
ta olemme saavuttaneet. Se on kuin roskaa verrattuna 
siihen kirkkauteen, joka tulevaisuudessa odottaa. Hirveän 
monet eivät menesty tämän elämän mittareilla, ja meillä 
on täällä todella erilaiset elämänpolut. Ehkä meille 
selviää iankaikkisuudessa, miksi olemme kulkeneet juuri 

Jumala pystyy tekemään 
paljon enemmän kuin mitä 
itse koskaan pystymme 
ajattelemaan.

Lukuvinkkejä
Ken Costa: Jumala 
työelämässä

Demos Shakarian: 
Maailman 
onnellisimmat 
ihmiset
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Bisnestiimin kautta yrittämiseen ja ammattiinsa si-
toutunut uskova voi antaa osaamistaan sekä käyttää 
kontaktejaan ja resurssejaan edistämään evankeliu-
min leviämistä kaikille kansoille. 

Bisnestiimi tarjoaa luontevia kanavia lähetystyön 
tukemiseen ja lähetysnäyn toteuttamiseen. Välitämme 
apua sinne missä tarvitaan, nopeasti, tehokkaasti  ja 
joustavasti.

Bisnestiimin tukemat kohteet sijaitsevat pääasiassa 
ns. 10/40-ikkunassa. Tällä alueella asuu suurin osa 
vielä tavoittamattomista kansoista ja kristittyjen lähe-
tystyöntekijöiden määrä on vähäinen.

Bisnestiimin ydintehtävä on viedä evankeliumia 
saavuttamattomille kansoille, sinne missä ei ole vielä 
kuultu Jeesuksesta. Se tapahtuu tukemalla pioneeri-
työtä, jossa paikalliset uskovat saavat koulutuksen 

pioneeripastoreiksi raamattukoulussa ja lähtevät 
viemään ilosanomaa uusiin kyliin ja uusien kansanryh-
mien pariin. Nämä pastorit tuntevat paikallisen kielen 
ja kulttuurin, ja ovat valmiita oman henkensä uhalla 
viemään evankeliumia eteenpäin. Jumala on siunannut 
heidän työnsä, sillä vuosien aikana tällä tavalla on 
syntynyt yli tuhat uutta seurakuntaa.

Kohdemaina tälle toiminnalle ovat vuosien mittaan 
olleet mm. Intia, Tansania, Thaimaa, Indonesia, Kam-
bodža, Kenian Itärannikko ja lukuisia muita maita. 
Vuosittain on avustettu n 50-100 pioneeria. Muita 
työmuotoja ovat lapsityön tukeminen, raamattu- ja 
lähetyskoulutus, kirjallisuus, mediatyö ja ”pika-apu”. 
Toiminta laajenee jatkuvasti ja tulevaisuudessa 
tulemme kehittämään entistä enemmän Business as 
Mission -työtä sekä yrittäjyyttä kohdemaissa.

Mikä on Bisnestiimi?
Bisnestiimi on lähetyksen tukijoukko ja urasuuntautuneiden kristittyjen 
verkosto. Teemme yhdessä työtä maailman tärkeintä asiaa varten: 
missiomme on mahdollistaa evankeliumin julistaminen siellä, missä sitä vielä 
ei ole julistettu.
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fidabisnestiimi

Bisnestiimi on vuonna 1998 perustettu 
Fida Internationalin alajaosto.
Panostamme Fidan kautta evankeliu-
min eturintaman valikoituihin kenttä-
haasteisiin, joihin seurakunnat eivät 
aina pysty tai ehdi reagoimaan.
Pyrimme myös vastaamaan pika-apua 
tarvitseviin haasteisiin, jotka muuten 
jäisivät resurssien puutteessa huomiot-
ta.
Kohteet ovat aina Fidan varmentamia 
ja tiimin kanssa yhdessä sovittuja.

Toiminta Suomessa•

Bisnestiimin muodostavat yli 400 henkilö- ja yritysjäsentä. Jäsenyys on ilmai-
nen. Bisnestiimiläiset tekevät lähetystyötä mm. tukimainosten ja lahjoitusten 
avulla. Myös seurakunnat tukevat pioneeripastoreita Bisnestiimin kautta.

Bisnestiimin toiminnasta vastaa kahdeksan henkilön muodostama johto-
ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Jari-Pekka Koponen. Koordinaattorina 
Bisnestiimin juoksevia asioita hoitaa Hannu Suni. Johtoryhmän tehtävänä on 
varmistaa, että Bisnestiimin varoja käytetään tehokkaasti ja tavoitteellisesti.

•

•

•

Kaksipäiväinen seminaari tammikuun 
viimeisenä viikonloppuna
Bisnestiimin vuosikirja kertoo toimin-
nasta, rohkaisee yrittäjiä ja kerää 
mainostuloja
Seurakuntavierailut
Pienemmät yrittäjätapahtumat

•

•

•
•

yritykset henkilöjäsenet seurakunnat
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Matkalla
Kerran tai kaksi vuodessa bisnestiimiläisiä matkustaa omakustanteisesti 
vierailemaan maissa, joissa Bisnestiimin tukemaa työtä tehdään tai joissa 
on mahdollisuuksia tulevaan yhteistyöhön. Samalla nähdään, miten Jumalan 
valtakunta leviää kaikenlaisissa olosuhteissa. Viime talven aikana matkoja oli kaksi, 
joista toinen suuntautui Myanmariin ja Thaimaahan ja toinen Itä-Afrikkaan.

Pioneereja ja ompelukoineita
- Matkan tavoitteena oli löytää Myanmarista paikalli-

sen seurakuntayhteyden kautta uusia kannatettavia pio-
neeripastoreita uusille työalueille ja tutustua muutoinkin 
60 miljoonaisen maan akuutteihin tarpeisiin, Bisnestii-
min koordinaattori Hannu Suni kertoo marraskuisesta 
Aasian matkasta. 

- Fidan aluepäällikkönä Kauko-Idässä toimiva Jukka 
Tasanen oli laatinut matkaohjelman, jonka seurauksena 
Bisnestiimi löysi monia vaikuttavia tapoja olla mukana 
myanmarilaisten lasten ja kyläyhteisöjen kehittämisessä, 
Hannu jatkaa. 

Uusien pioneeripastoreiden tukihanke jäi Myanma-
rin osalta vielä lisäselvittelyjen varaan, mutta matkan 
seurauksena Bisnestiimi lähti mukaan esikouluprojektiin, 
josta Hannu kertoo omassa jutussaan sivulla 44.

- Vierailimme myös Yangonin ulkopuolella kyläyh-
teisössä, jossa toimi esikoulu, raamattukoulu, klinikka, 
kauppa ja ompelimo. Pikapäätöksenä sovimme lahjoitta-
vamme kaksi sähköompelukonetta, joiden avulla ompe-
limon tuotanto voidaan kaksinkertaistaa. Fidalla on ollut 
tässä kyläyhteisössä kyläkehitysprojekti, joka on auttanut 
mm. tiilien valmistuksessa opetuskeskuksen rakennus-
hankkeisiin, Hannu kertoo.

Thaimaan puolella bisnestiimiläiset tutustuivat Erik ja 
Marjaana Klarin johtamaan The River.Asia -keskukseen, 
jonka ihmeellisestä tarinasta voit lukea lisää Bisnestiimin 
blogissa.

Neuvotteluja Afrikassa
Etiopiaan ja Tansaniaan tiimiläiset matkustivat hel-

mikuussa. Matkalla hankittiin kontakteja ja neuvoteltiin 
yhteistyömahdollisuuksista kolmen seurakunnan kanssa. 
Yksi näistä oli ennestään tuttu: Ethiopian Full Gospel 
Church on Bisnestiimin vanha yhteistyökumppani, jonka 
kautta tuetaan tälläkin hetkellä 16 pioneeripastoria. 
Ethiopian Full Gospel Church on suuri, kasvava kirkko, 
johon kuuluu yli viisi miljoonaa jäsentä.

Toisella neuvottelukumppanilla on suomalaisittain 
kiinnostava historia: Ethiopia Guenet Church -seura-
kunnan syntyyn ovat vahvasti vaikuttaneet suomalainen 

pariskunta Anna-Liisa ja Sanfrid Mattsson, jotka lähtivät 
Etiopiaan evankeliumin työhön vuonna 1951. Bisnestiimi-
läisille ennestään tuttu Uskon talo toimii nykyään osana 
tätä seurakuntaa ja palvelee muslimityön keskuksena. 
Talossa toimivat raamattukoulu, joka kouluttaa pionee-
reja erityisesti muslimityöhön sekä turvatalo, joka tarjoaa 
suojaa islaminuskosta kristityksi kääntyneille, vainoa 
kohdanneille ihmisille. Tämä työala ja mahdollisuus 
herättivät bisnestiimiläisissä suurta kiinnostusta. Myös 
Uskon talosta löydät lisää tietoa Bisnestiimin Faceboo-
kista.

Kolmas tapaaminen oli sovittu ”puskapappi” Aberan 
kanssa. Hän on vaatimaton, mutta rohkea evankelinen 
ihminen, jolla on ollut jo pitkään yhteistyötä suomalais-
ten tahojen kanssa. Abera on esikuva pioneeripastoreille, 
sillä hän on perustanut kymmeniä pieniä seurakuntia 
maaseudulle.

Neuvottelut tarjosivat paljon tietoa Etiopian seura-
kuntien tilanteesta. Tiimiläiset saivat myös tavata neljä 
Bisnestiimin tukemaa pioneeripastoria, jotka kertoivat 
oman tarinansa. 

- Tämä oli vaikuttava hetki. Nämä miehet elävät ja 
tekevät työtään haastavissa paikoissa, jotkut elämänsä 
kaupalla. Muslimitaustaiset, kristityiksi kääntyvät ihmi-
set kokevat vahvaa vastustusta, kiusaamista ja syrjintää. 
Mutta Jumalan valtakunta leviää, kertoo kohtaamisesta 
Bisnestiimin puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen.

Neuvottelut tuottivat tulosta. Mikäli kaikki menee 
suunnitelmien mukaan, Bisnestiimi alkaa kannattaa  20-
30 uutta pioneeripastoria vuonna 2021. 

- Etiopia on luontainen väylä työn kasvattamiseen, 
sillä siellä meillä on jo kontakteja valmiina. Siellä meillä 
on keinot varmistaa työn eteneminen. Kristinusko leviää 
Etiopiassa voimakkaasti, ja puhutaan Itä-Afrikan herä-
tyksestä. Etiopian tulotaso on hyvin erilainen Suomeen 
verrattuna, ja voimme saada siellä paljon aikaa. Bisnestii-
mi on mukana siellä, missä Jumalan sana otetaan vastaan 
ja seurakunta kasvaa, Jari-Pekka tiivistää.

TEKSTI Siiri Saarimaa KUVAT Hannu Suni / Kari Backman
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Arvokasta tukea
Etiopian lisäksi bisnestiimiläiset vierailivat Tansanias-

sa Ruut ja Jouko Nygrenin luona. Siellä he saivat tutustua 
Bisnestiimin tukeman raamattukoulutyön vaikutuksiin 
kahdessa seurakunnassa.

- Matkan helmi oli tapaaminen, jossa saimme kohdata 
raamattukoulutusta saaneita pioneereja. Heidän kiitol-
lisuutensa oli valtava. Ennen raamattukoulua opetus oli 
saattanut uusissa seurakunnissa mennä joltain osin aivan 
päin seiniä, mutta raamattukoulu antoi tietoa ja taitoa 
opettaa Jumalan sanaa oikein. Välitän kaikille bisnes-
tiimiläisille heidän lämpimät kiitoksensa ja nämä hyvät 
uutiset, Jari-Pekka kertoo.

Lähde mukaan
Kaikki jäsenemme ovat tervetulleita mukaan Bisnestii-

min matkoille. Jos olet kiinnostunut lähtemään maail-
malle tutustumaan evankeliumin työhön, ota yhteyttä 
koordinaattori Hannu Suniin, Bisnestiimin yhteystiedot 
löydät tämän vuosikirjan sisäkannesta. Seuraavan Bisnes-
tiimin matkan oli tarkoitus suuntautua syksyllä Nepaliin, 
jossa entinen johtoryhmän jäsen Tomi Kuosmanen lu-
pasi isännöidä matkalaisia. Koronatilanteen takia matka 
toteutuu aikaisintaan huhtikuussa tai lokakuussa 2021. 
Pidämme tiimiläiset ajan tasalla uutiskirjeen kautta.

Ennen raamattukoulua 
opetus oli saattanut 
uusissa seurakunnissa 
mennä joltain osin 
aivan päin seiniä, mutta 
raamattukoulu antoi tietoa 
ja taitoa opettaa Jumalan 
sanaa oikein.

Kari Backman ja lapsia Addis Abebassa.

Jari-Pekka ja pastori Abera.

Bisnestiimiläisiä osallistumassa seurakunnan tilai-
suuteen Myanmarissa.
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e-mail hpddt@nic.fi

HSP Pharma OyHSP Pharma Oy
gsm 050 573 5479

Asentajantie 8 A 4,  01800 Klaukkala
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 ja perävaunujen osia
- Puutavaranosturin alustat, Motojen kuljetuslavetit ym.

Wintersteel Oy
Sakari Yrjölä

Mäyrämäentie 9, 47450 Perheniemi
0400 570 288, sakari.yrjola@wintersteel.inet.fi

Risto Rytin katu 21, Huittinen • Jaakko Lehtinen 040 129 1102

systemia.fi

LVI-urakointia haasteita pelkäämättä
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Tammi-helmikuun vaihteessa Kauhavan Alahärmässä 
järjestetyssä, loppuunmyydyssä Usko & ura -seminaaris-
sa lavalle nousivat mm. maailmancup-voittaja ja rahoi-
tusyhtiön johtaja Samppa Lajunen, entinen huippu-ur-
heilija ja yrittäjä Mika Poutala ja politiikan sekatyömies 
Aki Ruotsala. Heistä jokainen kertoi rohkaisevasti ja 
puhuttelevasti siitä, mitä Jumalan seuraaminen työelä-
mässä voi tarkoittaa.

Bisnestiimin vuotuista seminaaria on järjestetty jo 
vuosikymmenien ajan. Tänä vuonna seminaari uudistui 
täysin: Tapahtumapaikka vaihtui Kauhavan PowerPar-
kiin, puhujalista vilisi huippunimiä ja osallistujamäärä oli 
neljä kertaa suurempi kuin aiemmin. Paikan päälle saa-
pui yli 160 yrittäjää ja urasuuntautunutta kristittyä. Se-
minaari tarjosi osallistujille raikasta opetusta, innostavia 
tarinoita ja rohkaisua oman palvelutehtävän etsimiseen. 
Ohjelmassa pureuduttiin mm. seuraaviin kiinnostaviin 
teemoihin: Kutsuttuna yrittäjyyteen, sijoittaminen Juma-
lan työkaluna ja Jumalan seuraaminen työelämässä.

- Olemme todella kiitollisia ja yllättyneitä tapahtuman 
suosiosta, kertoo tapahtuman järjestelyistä vastannut 
Fida Bisnestiimin johtoryhmän jäsen ja yrittäjä Annika 
Puro-Aho.

- Tiesimme, että monet kristityt kokevat elämänteh-
täväkseen toimimisen liike-elämässä, ja että opetusta 
aiheesta ja yhteyttä samanhenkisiin ihmisiin on valitetta-
van harvoin tarjolla. Tänä vuonna tapahtumaa, Bisnes-
tiimin perinteistä seminaaria, lähdettiin toteuttamaan 
suuremmin kuin koskaan aiemmin. Siitä huolimatta 
suosio ja loppuunmyyty sali tulivat iloisena yllätyksenä. 
Toivomme, että jokainen kävijä sai seminaarista paljon 
innostavaa oppia omaan työhönsä ja elämäänsä. Bis-

Usko & ura
Fida Bisnestiimin järjestämä seminaari laajeni tänä vuonna kaikkien 
urasuuntautuneiden kristittyjen yhteiseksi kaksipäiväiseksi tapahtumaksi. 

nestiimin seminaari on aina myös paikka, jossa ihmiset 
kokevat hoitavaa yhteyttä toisiinsa ja Jumalan ihmeellistä 
läsnäoloa. Oli hienoa tuoda tällainen tapahtuma omalle 
kotiseudulle, Annika kommentoi.

Tapahtuman tarkoituksena oli rohkaista uskovia yrit-
täjiä, tarjota lepohetki hektisen arjen keskellä ja innostaa 
ihmisiä etsimään Jumalan johdatusta myös työelämässä. 
Tämän vuoden Usko ja ura -seminaari oli suurin tapahtu-
ma Bisnestiimin yli kaksikymmentävuotiaan historian ai-
kana. Voit lukea lisää seminaarista Bisnestiimin blogista, 
www.bisnestiimi.fi.

Usko & Ura -21 Jyväskylässä
Usko & ura järjestetään taas vuoden 2021 tammikuus-

sa, tällä kertaa Jyväskylässä, Tapahtumakeskus Helmes-
sä. Luvassa on jälleen huippukiinnostava viikonloppu: 
Puhujiksi ovat jo lupautuneet Hintsa Performancen 
Noora Hintsa ja sote-bisneksen huippuammattilainen 
Satu Ahlman. Miesenergiaa mukaan tuovat kirjailija 
ja toimittaja Keijo Leppänen, Business as Mission 
-guru Mats Tunehag ja sarjayrittäjä ja seikkailija Juho 
Leppänen. Olet lämpimästi tervetullut mukaan innos-
tumaan, verkostoitumaan, lepäämään ja kasvamaan 
Herramme hoidossa!

Bisnestiimin seminaari Usko&ura 2021 
29.-30.1.2021 Tapahtumakeskus Helmi, 
Jyväskylä. Liput ja lisätiedot: 
www.bisnestiimi.fi

TEKSTI ja KUVAT Siiri Saarimaa



25



Seed
Finance

26



27

- Itselläni ajatus Seed Financen tyyppisestä sijoitusra-
hastosta oli kypsynyt jo vuosia. Ajatus nousi käytännön 
tarpeesta kenttätasolla. Mistä löytyisi pieniä lainoja, joilla 
kehittyvissä maissa asuvat voisivat aloittaa yritystoimin-
taa? Ensimmäistä kertaa puhuin asiasta Bisnestiimille 
heidän vieraillessaan luonamme Istanbulissa vuonna 
2014. Viimeiset viisi vuotta olemme olleet Suomessa ja 
on ollut ilo olla tämä aika mukana Bisnestiimin johtoryh-
mässä pitämässä myös lainoitusasiaa esillä. Itselläni ei 
ole sen suurempaa osaamista aihepiiristä, mutta onneksi 
pian alkoi ilmaantua ihmisiä, jotka jakoivat saman näyn, 
Tomi kertoo.

Annikan mieleen ajatus syntyi vuonna 2016 Nordic 
Business Forumissa.

- Kuulin tapahtumassa Kivan perustaja Jessica 
Jackleyn puheenvuoron. Kiva on yksi maailman isoim-
mista mikrolainoja tarjoavista yrityksistä. He toimivat 
76 maassa ja yrityksellä on 1,4 miljardia myönnettyjä 
lainoja. Jackleyn esitys teki minuun syvän vaikutuksen ja 
mietin, miten vaikuttavaa työ olisi, jos siinä olisi mukana 
myös evankeliumi. Ajatus vaivasi minua vuosien varrella, 
mutta kun aika oli oikea, sain huomata, etten ollut yksin 
ajatusteni kanssa. Kun olin ensimmäistä kertaa Bisnestii-
min johtoryhmän kokouksessa, ilmoittauduin heti vapaa-
ehtoiseksi edistämään Seed Financen toimintaa. 

   Opeta heitä kalastamaan
Mikrolainojen tavoitteena on taata ihmisille pitkäjän-

teinen toimeentulo ja antaa mahdollisuus paremmasta 
huomisesta.

- Nykyisessä maailmassamme köyhien köyhtyessä ja 
rikkaiden rikastuessa mikrolaina on todettu tehokkaaksi 
vaihtoehdoksi nostaa ihmisiä pois köyhyydestä. Mikro-
laina toteuttaa ajatusta: ”älä anna köyhälle kalaa, vaan 
opeta hänet kalastamaan”. Lainan tavoite on kasvattaa 
lainansaajan yrityksen toimintaa ja luoda työpaikkoja 
koko yhteisön jäsenille. Hyvinvointi kumuloituu nopeasti 
eteenpäin, Annika Puro-Aho selittää.

Seed Financen toiminta poikkeaa perinteisestä lähetys-
työn tukemisesta. Tomi Kuosmanen kuvaa asiaa näin:

- Perinteisesti lähetystyön kohteisiin on totuttu anta-
maan vain lahjoituksia, joilla on oma paikkansa. Lahjoi-
tus on yleensä kertaluontoinen ja se häviää ajan myötä. 
Sijoitusrahaston perusajatus Seed Financessa on, että 
kerätyt varat ovat sijoituksia, jotka sijoittaja voi nostaa 
halutessaan pois. Sijoitusrahaton etu on se, että samalla 
sijoitetulla rahalla voidaan uudelleen ja uudelleen aloittaa 
uutta toimintaa. Esimerkiksi optimaalisessa tilanteessa 
sijoitetulla 5000€ summalla voidaan aloittaa joka viides 
vuosi uusi yritys. Lainasta saatavalla pienellä korolla 
Seed Finance voi paikata toiminnasta aiheituvia kuluja ja 
kehittää toimintaa. 

- Samalla periaatteella toimii esimerkiksi suurempia 
lainoja myöntävä Ibex. Heidän vahvuutensa on ehdotto-
masti tarkka suunnitelmallisuus, monitorointi, neuvonta 
ja analyysit. Tätä toivon myös Seed Financelta, vaikka 
summat ovatkin pienempiä. Toivon, että moni yrittäjä 
voisi kokea oman paikkansa lähetystyössä “bisnesenkeli-
nä” jollekin kehittyvän maan uudelle yritykselle. Toivotan 
Seed Financelle ja Bisnestiimille kaikkea hyvää. Saakoon 
työnne kautta syntyä paljon hyviä yrityksiä eripuolilla 
maailmaa. Te istutatte, mutta Jumala antakoon kasvun, 
että kylväjä ja leikkaaja voivat yhdessä iloita.

Seed Financen toimintatavat ovat työn alla ja tulemme 
myöhemmin kertomaan lisää minimisijoituksista, korois-
ta ja toiminnan yksityiskohdista. Bisnestiimin puolesta 
toiminnasta vastaavat Hannu Suni ja Annika Puro-Aho.

Sijoittaminen Jumalan työkaluna
Seed Finance Oy on Bisnestiimin uusin työkalu, jonka tarkoituksena on tarjota 
yrityksille lainaa kehittyvissä maissa ja viedä evankeliumia eteenpäin. Seed Finance 
rahoittaa yritystoimintaa, jonka avulla luodaan työpaikkoja, jotka tarjoavat reilun 
toimeentulon ja kunnioittavaa, ihmisarvoista työtä. Perustettavan yhtiön toiminnan 
on tarkoitus alkaa vuoden 2020 aikana. Seed Finance on elänyt näkynä useamman 
ihmisen mielissä jo vuosien ajan. Aihetta avaavat Bisnestiimin ja johtoryhmän jäsen 
ja yrittäjä Annika Puro-Aho ja Nepaliin Lähetysseuran aluejohtajaksi siirtynyt Tomi 
Kuosmanen.
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PK-seutu 89,0 MHz (101,9)
Haapavesi 107,4 MHz
Hämeenlinna 106,5 MHz (103,6) (taajuus 
muuttui 7.1.2020)
Joensuu 107,4 MHz
Jyväskylä 94,1 MHz(93,4)
Kajaani 100,0 MHz
Kemi 100,5 MHz
Kokkola 91,8 MHz
Kouvola 96,2 MHz
Kristiinankaupunki 89,5 MHz
Kruunupyy 105,9 MHz (88,9)
Kuopio 106,1 MHz (103,3)
Lahti 106,4 MHz (99,1)
Lappeenranta 96,0 MHz
Lohja 107,2 MHz
Mikkeli 87,8 MHz (105)
Oulu 106,9 MHz (94,1)
Pori 95,7 MHz (94,4)
Raahe 95,2 MHz
Raasepori 92,3 MHz (tulee kesällä 2020)
Rovaniemi 93,4 MHz (93,4)
Savonlinna 91,3 MHz
Seinäjoki 89,4 MHz (102,7)
Tampere 98,8 MHz
Turku 107,3 MHz (99,4)
Vaasa 98,8 MHz (102,7)



Ristin juurella
Rukouksen viikonloppu liike-elämässä 
toimiville

Kaipaatko johdatusta liiketoimintaasi? Tarvitsetko Jumalan 
voimaa haasteiden keskellä? Olet lämpimästi tervetullut 
hiljentymään Jumalan edessä, rukoilemaan ja jakamaan elämää 
yhdessä toisten samaa polkua kulkevien kanssa.

fidabisnestiimi

25.-26.9.2020 Iso Kirja, Keuruu

Ilmoittautumiset: 040 504 0211 / Anna-Liisa Sipinen - anna-liisa.sipinen@jari-pekka.fi
Lisätiedot: www.bisnestiimi.fi
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Anni Kinnunen on nuori äiti ja metallikonepaja Pää-
tytuotteen toimitusjohtaja. Anni on kasvanut perheyrityk-
sen mukana johtajaksi ja ottaa pian vetovastuun yrittä-
jänä. Juho Leppänen taas on toiminut yrittäjänä lähes 
puolet elämästään. Kahden lapsen isä kasvattaa lastensa 
ohella useampaa yritystä, joista tunnetuin on käytettyjen 
kameratarvikkeiden kauppaan keskittynyt Kameratori.

Kutsuttuna tehtävään
Sekä Anni että Juho päätyivät Bisnestiimiin kutsuttui-

na.
- Bisnestiimin toiminta on minulle tuttua jo vuosien 

ajalta. Nyt elämässäni on ollut käynnissä pitempi hen-
kinen prosessi, jossa koin, että jotain uutta on tulossa. 
Kutsu Bisnestiimiin tuli sellaisena ajanjaksona, että tiesin 
tämän olevan Jumalan juttu, Anni kertoo.

Juho muistaa selailleensa Bisnestiimin palvelu-
hakemistoa jo lapsena, ja Fida ja lähetyskentät ovat olleet 
osa hänen elämäänsä jo lapsesta asti. 

- Kymmenen vuotta sitten kiersin Fidan kohteita 
Etelä-Aasiassa. Jo silloin Jumala puhui bisneksen mah-
dollisuuksista kehitysyhteistyössä ja lähetystyössä, ja 
asia on kiinnostanut minua siitä lähtien. Nyt koen, että 
minulla on osaamista, aikaa ja tahtotila, jota tällä paikalla 
tarvitaan.

Tulevaisuuden mahdollisuudet
Sielunhoitoterapeutin koulutuksen saanut Anni näkee 

Bisnestiimin verkostot hienona mahdollisuutena. 
- Minua kiinnostaa, miten lähetystyön lisäksi voisin 

olla mukana kehittämässä yritysverkostoa ja yrittäjien 
yhteyttä. Yhteisöllisyys, toisilta oppiminen, jakaminen ja 
toinen toistemme tukeminen ovat valtavia voimavaroja 
jokaiselle yrittäjälle. Meillä Suomessa on myös todella 
hyvää yrittäjyysosaamista, jonka viemisessä lähetysken-
tille on paljon mahdollisuuksia. Meidän tulisi selvittää, 
miten voimme parhaiten kehittää ja tukea yrittäjyyttä 
kohdemaissa, Anni toteaa.

- On tavallaan todella kaunista, että suomalainen 
maanrakennusfirma keskellä ei mitään, voi päättää 
käyttää voittoaan näkymättömän asian rakentamiseksi 
maailman toisella puolella. Bisnestiimi on yhdistänyt 

tehokkaasti yrittäjät ja lähetystön, ja vienyt Jumalan 
valtakuntaa yrittäjämäisesti ja kustannustehokkaasti 
eteenpäin. Nyt toimintaa ollaan viemässä hieman mon-
imuotoisempaan suuntaan ja siinä piilee paljon mah-
dollisuuksia, mutta myös haasteita. Meidän tulee miettiä, 
miten suuntaamme resurssit oikein. Esimerkiksi kun 
lähdemme pioneerityön lisäksi tukemaan kohdemaiden 
yrityksiä ja yrittäjiä, mukaan astuvat monimutkaisemmat 
hankkeet ja mikrolainoitus. Ne vaativat meiltä enemmän 
työtä, mutta kun kohteissa tehdään itsessään kannattavaa 
liiketoimintaa, työmme vaikutukset ovat kokonaisvaltai-
sia ja kestäviä. Myös sellaisina aikoina, kun suomalaisen 
yrittäjän voitot ovat tiukassa, Juho pohtii.

Anni ja Juho ovat tuoneet mukanaan paljon uuden-
laista osaamista ja näkökulmia. Näitä raikkaita ajatuksia 
tarvitaan, jotta voimme saavuttaa korkealle asetetut 
tavoitteet.

 - Jos haluat edistää verkostoitumista ja yrittämistä 
kristittyjen joukossa, ota rohkeasti yhteyttä! Tilaa ideoil-
le, ajatuksille ja tekemiselle löytyy varmasti, Anni ja Juho 
toteavat yhdessä.

Katseet tulevaisuuteen
Tämän vuoden alussa Bisnestiimin johtoryhmään liittyi kaksi uutta jäsentä. Heidät 
siunattiin tehtävään Usko & ura -seminaarissa Kauhavalla.
TEKSTI Siiri Saarimaa
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Afrikkalaiset työtoverimme ovat huippuhyviä evan-
kelistoja ja ihmisiä tulee paljon uskoon, seurakunnat täyt-
tyvät niistä, jotka haluavat seurata Jeesusta.

Seurakuntia syntyy koko ajan lisää, uusia työpisteitä 
avataan vauhdilla ja niihin jokaiseen tarvittaisiin Juma-
lan Sanaa opettamaan pystyvä pastori, jotta uudet us-
kovat oppisivat pitämään sen, mitä Jeesus käski meidän 
pitää. Ilman Jumalan Sanan selkeää opetusta kaikenlaiset 
harhaopit valtaavat helposti alaa. Uusien uskovien tulee 
myös oppia palvelemaan Jumalaa ja tämä onnistuu vain 
raittiin opetuksen seurauksena.

Huutava pula sadonkorjaajista
Meillä Tansaniassa ongelma ei ole se, etteikö satoa 

olisi. Sitä on ja sitä ahkerasti korjataan talteen. Huutava 
pula sen sijaan seurakunnissamme on raamattukou-
lutetuista pastoreista, evankelistoista ja seurakuntien 
istuttajista.

Bigabiron Raamattukoulun oppilaita tunnilla 

Vaikka kaikissa seurakunnissa toki ymmärretään 
koulutuksen arvo ja tarve, ovat useat niistä niin köyhiä, 
etteivät pysty lähettämään pastoriaan koulutukseen. 
Erityisesti suurkaupunkien slummiseurakunnat ja esi-
kaupunkialueiden uudet seurakunnat. Myös maaseudulla 
on suuria seurakuntia, joissa opetuksen tarve on niini-
kään huutava. Heille ei tuota ongelmaa ruokkia pastorin 
perhettä koulutuksen aikana, sillä he saavat elantonsa 
pelloiltaan. Se sijaan koulumaksu, 400 euroa vuodessa, 
on heille useimmiten ylivoimainen tehtävä.

Meidän periaatteemme on auttaa kaikkein suurim-
massa tarpeessa olevia seurakuntia. Eli maksamme 
koulumaksut suoraan Raamattukoululle. Seurakunta itse 
kustantaa pastorin matkat ja hoitaa hänen perheensä ja 
niin oman pastorin koulutus on myös koko seurakunnan 
yhteinen ponnistus.

Yhden pastorin koulutus maksaa 400 euroa vuodessa. 

Bisnestiimi kouluttaa sanan 
opettajia Tansaniassa

TEKSTI ja KUVAT Ruut ja Jouko Nygren

Lähetystyön painopisteet ovat JULISTUS ja OPETUS.
Afrikkalainen seurakunta on RUKOILEVA seurakunta, mikä varmasti onkin tällä 
hetkellä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa olevan herätyksen suuri salaisuus.
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Bigabirossa opiskelleet Fidan kouluttamat pastorit. Vasem-
malla koulun rehtori Machimu ja oikealla Jouko Nygren.

Pastori Emily Chokoti Dar es Salaamista, Bonyokwan asuinal-
ueen seurakunnasta. Emilillä on 4 lasta ja vaimo. Emily on 
todella kiitollinen Bisnestiimille  koulutuksestaan. Hän sanoi, 
että kaiken  saamansa tiedon ja ymmärryksen lisäksi hän sai 
aivan uudenlaisen varmuuden julistaa ja opettaa Sanaa, sillä 
nyt hän tietää mitä hän opettaa. 

Yleensä koulutus on kaksivuotinen, muutamaa poikkeus-
ta lukuun ottamatta.

Herätysliikkeellämme, FFPCT:llä (Tansanian vapaa 
helluntaikirkko) on eri puolilla maata viisi raamattukou-
lua, joita kaikkia käytämme pastorikoulutuksissa.

Raamattukoulutuksen jälkeen pastorit ovat uusia, 
tuoreita ajatuksia tulvillaan ja innokkaita käymään uusiin 
haasteisiin, kuten miten kehittää seurakunnan lapsityötä 
tai laajentaa seurakunnan vaikutusalaa.

He ovat myös innokkaita opiskelemaan lisää itsenäises-

ti ja hakemaan kirjallisuutta. Uskovat kasvavat raittiissa 
Sanan opetuksessa, mikä johtaa työn moninkertaistumi-
seen. Raamattukoulutuksen vaikutuksesta seurakunnat 
vahvistuvat ja kasvavat.

Raamattukoulutuksen 
vaikutuksesta seurakunnat 
vahvistuvat ja kasvavat.

Kiitos tuestanne
Herätysliikkeemme johto, seurakunnat, me lähetit ja 

luonnollisesti koulutetut ja koulutuksessa parhaillaan 
olevat pastorit, olemme erittäin kiitollisia Bisnestiimille 
suurenmoisesta avustanne tässä arvokkaassa työssä. 
Vuosina 2018-2019 koulutitte 20 pastoria ja juuri nyt 
koulutuksessa on 15.

Tämänhetkisenä haasteena, satojen koulutusta 
odottavien pastoreiden lisäksi, on lisätä naisten osuutta 
koulutettavien joukossa, sekä saada myös uusia opettajia 
raamattukouluillemme.

Tansanian seurakunnat tekevät lähetystyötä joihinkin 
naapurimaihin, kuten Mosambikiin, Malawiin, Zambiaan 
ja Kongoon ja myös näihin maihin pitäisi kouluttaa Sanaa 
tuntevia opettajia.

Kiitos, kun olette mahdollistamassa työtovereidemme 
raamattukoulutuksen.

Ruut ja Jouko Nygren
Kirjoittajat ovat toimineet seurakuntatyössä Tansaniassa 30 
vuotta.
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Kauppalankatu 2, 05800 Hyvinkää
Puh. (019) 439 470

www.kpfoto.fi

Ammattikuvaajan kuvauspalvelut, koulu- ja päiväkoti-
kuvaukset, tuotekuvat, teollisuuskuvaukset

PITÄJÄNMÄEN 
APTEEKKI

Kauppakeskus Ristikko Konala
Ajomiehentie 1, Helsinki

Avoinna: ma-pe 9-19, la 10-16
Puh. 09 557 565

www.wp-katsastus.fi

Kaikkien ajoneuvojen 
katsastukset, 

rekisteröinnit ja 
vakuutukset meiltä 

vaivattomasti

WP-Katsastus Oy 
Tuulissuontie 34, Lieto

P. 02 4364300 
Ma – Pe 8 - 17

Työvälineitä evankeliointiin!

Tutustu tuotteisiin: www.aikashop.fi
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Luotettavia Internet-palveluita
10 vuoden kokemuksella

(09) 4270 5500
www.kotisivut.com

Uimarannantie 7 A 1, 40520 Jyväskylä
Ilmastointikanavien puhdistus, suodatin,

huollot ja säädöt.
• desinfioinnit • kameratarkastukset

Tilaukset puh. 0500 548 882
harriyjraty2@luukku.com

www.nuohousjailmastointipalveluraty.fi



fidabisnestiimi

NOORA HINTSA HINTSA PERFORMANCE  / 
KEIJO LEPPÄNEN UUTISANKKURI  /  SATU 
AHLMAN SOTE-NAINEN  / MATS TUNEHAG 
BUSINESS AS MISSION  /  JUHO LEPPÄNEN 

AUTOLLA NEPALIIN   29.-30.1.2021 
TAPAHTUMAKESKUS HELMI JKL

Valona.
20

21

42



43

Koronakriisi on toimeentulohaaste
Koronakriisin rajoitustoimet ovat syventäneet kehitty-

vien maiden taloudellista ahdinkoa. Ilman sosiaaliturvaa 
ihmisiä voi kuolla enemmän nälkään kuin tappavaan 
virukseen. Jotta yhteisöt selviytyvät kriisistä, on panos-
tettava ruoka-avun lisäksi myös yrittäjyyden ja toimeen-
tulon tukemiseen. 

Fida tähtää tähän yhdessä suomalaisen Cimson OY:n 
kanssa Burundissa. Yrityksen omistajaa Jouni Suon-
päätä motivoi mahdollisuus olla mukana lähetyksessä 
hyvää tekevän bisneksen kautta. Burundin pilotissa 
siirretään pedagogista osaamista tutoreille, jotka sitten 
auttavat yrityksen perustajia ja valmennukseen osallistu-
jia paikallisesti.

- Olemme kehittäneet yksinkertaisen mutta tehokkaan 
tavan yrittäjyysprosessin tukemiseen. Se puree aivan ta-
valliseen ihmiseen vaatimattomissakin oloissa, kun tietyt 
perusedellytykset ovat voimassa.

Liiketoiminta ja kehitysvaikutukset yhdistyvät
Yritysyhteistyö on kasvava trendi, jolla pyritään tuo-

maan tehoa köyhien maiden elinolojen paranemiseen 
ja talouden vahvistamiseen. Fidan kehitysyhteistyön 
ohjelmapäällikkö Anne Haverisen mukaan tavoitteena 
on win-win -tilanne, jossa yrityksen substanssiosaaminen 
ja kannattava liiketoiminta yhdistyvät Fidan osaamiseen 
haavoittuvien ihmisryhmien oikeuksien ja elämänlaadun 
edistämisessä. 

Burundissa on tarkoitus kehittää pysyvä työkalu 
paikallisten käsiin samalla, kun se turvaa kannattavan 
toiminnan yritykselle. Fidan maaohjelma toimii alustana, 
jolla on valmiit yhteydet ja osaaminen sen suhteen, miten 
toiminta hyödyttää aidosti paikallisia yhteisöjä. 

Fida on saanut hyviä kokemuksia jo aiemmin yhteis-
työstä terveysalan yrityksen Lunette OY:n kanssa. Lunet-
te oli viemässä kehittämäänsä kuukautiskuppia markki-
noille Itä-Afrikkaan. Mutta yrityksellä ei ollut osaamista 
siihen, miten muutetaan kielteisiä asenteita kuukautis-
terveyden edistämiseen. Osaaminen löytyi Fidalta ja sen 
kumppaneilta. Positiiviset muutokset ovat alkaneet näkyä 
tyttöjen ja naisten elämässä. 

Yhteistyöhön saatiin Finnpartnership -rahoitusta. Se 
on Suomen valtion tukimuoto yrityksille, joilla on hyvä 
liikeidea ja jotka yhteistyössä järjestön kanssa tuottavat 
hyvää paikallisyhteisöihin.  

Bisnestiimin verkosto mukaan yritysyhteistyöhön 
Yritysyhteistyö on uudentyyppinen mahdollisuus myös 

kristillisille yrittäjille. Tavoite ei ole pelkästään uusien 
markkinoiden avautuminen vaan hyvän tekeminen 
Jumalan valtakunnan arvojen mukaisesti. Tämä on ohje-
nuora kaikessa Fidan kehitysyhteistyössä. 

Fida bisnestiimin laaja kristillisten yrittäjien verkosto 
on ollut ihastelun aihe jopa sekulaareille asiantuntijoille, 
jotka näkevät yritysyhteistyön vahvistavan Fidan työtä 
paremman elämän puolesta.

Bisnestiimin johtoryhmään kuuluva Annika Pu-
ro-Aho on mukana työryhmässä, jossa tiivistetään Fidan 
kehitysyhteistyön ja bisnestiimin yhteistyötä. Hän pitää 
asiaa ”todella hienona mahdollisuutena”. 

- Taloudellinen pula on monessa maassa iso ongelma, 
ja yritysyhteistyön kautta yritykset voivat Fidan kanssa 
olla rakentamassa kestävää kaupallista yhteistyötä kohde-
maihin, joissa kaikki osapuolet hyötyvät.

Puro-Aho omistaa itse korualan yrityksen, joka tuottaa 
Fair trade -sertifioituja käsin tehtyjä koruja Nepalista. 
Koruja valmistavat henkilöt, jotka ovat syrjäytyneitä tai 
haavoittuvassa asemassa olevia. 

- Haluan ehdottomasti tehdä oman osani luodakseni 
hyvinvointia yritystoimintani kautta. Jatkossa aiomme 
kasvattaa korutuotantoa, jossa Fair trade, BAM ja kehi-
tysyhteistyö yhdistyvät.

Laajat mahdollisuudet kristillisille yrittäjille
Yksi yritysyhteistyön kehittäjistä Fidassa on Jukka 

Tasanen, joka toimii Aasian aluepäällikkönä. Hänellä on 
hyviä kokemuksia Myanmarissa mm. digitaalisten sisäl-
töjen tuottamisesta kouluille yritysten kanssa. 

Myös Tasanen haastaa mukaan kristillisiä yrittäjiä. 
Arvomaailman on hyvä kohdata, jotta yhteistyö olisi 
saumatonta, hän painottaa. Kun voidaan jakaa käsitys 
seurakunnan tehtävästä toimia kokonaisvaltaisesti ihmi-
sen tueksi, se avaa väylän syvempään kumppanuuteen. 

- Parhaimmillaan yritykset voivat liiketoiminnallaan 
tukea merkittävästi globaalin etelän maiden ihmisten 
elämää ja siihen Fida on oiva kanava. 

Jorma Kuitunen
Kirjoittaja toimii Fidan Suomen toimistossa kehitysyhteistyön 
asiantuntijana, joka edistää yritysyhteistyötä ja kansainvälis-
tä rahoitusta kehityshankkeissa.

Uusia ovia Business as Mission 
-yrittäjille
Fida bisnestiimi ja muut yrityssponsorit ovat merkittävästi tukeneet Fidan 
toimintoja mm. sponsoroimalla seurakunnanistuttajia Afrikassa tai koulujen 
rakentamista Bangladeshissa. Uusia mahdollisuuksia avaava trendi on 
yritysyhteistyö kehityshankkeissa. 
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Suomalainen koulujärjestelmä on usein rankattu maa-
ilman parhaaksi. Uuden oppiminen, innostus ja tiedon-
jano tuntuvat loppumattomilta varsinkin, kun on kyse 
esi- ja alakoululaisista. Eikä tilanne poikkea tippaakaan, 
vaikka lapset asustavat melkein toisella puolen maail-
maa Yangonin esikaupunkialueella Myanmarissa. Päin 
vastoin, he elävät uuden oppimista koko kehollaan. Niin 
Burman kuin Englannin kielen sanat ja laulut tuntuvat 
tarttuvan lapsiin uskomattoman tehokkaasti.

Suomessa luokkakoot koetaan monesti liian suuriksi, 
kun on kyse 20-25 oppilaan ryhmistä. Bisnestiimin viime 
syksyn matkalla Myanmarissa saimme nähdä ja ennen 
kaikkea kokea, mitä merkitsee, kun 80 lasta on koolla 
yhtäaikaisesti koululuokassa, jonka koko on n. 40 m2. 
Lasten ikäerosta puhumattakaan. Nuorimmat 5 vuotiaita 
ja vanhimmat 12-13 ikäisiä. Heitä yhdisti lähinnä se, että 
kaikki halusivat oppia lukemaan,laskemaan ja laulamaan.

Elämän esikoulu
Yangonin paikallinen seurakunta ylläpitää esikou-

lua, jonka johdossa on Pastori Lamazu. Koulu toimii 
budhalaiselta vuokranantajalta vuokratussa rakennuk-
sessa. Pastori rakentaa yhteyttä koulun kautta alueen 
budhalaisiin lasten vanhempiin. Koulun yhteyteen on jo 
syntynyt pieni 7 perheen muodostama seurakuntayhteisö 
ja koulunpidon ohella pastorin näky onkin olla seura-
kunnan istuttaja. Viimeisen vuoden aikana alueella on 
kastettu 15 uutta uskoon tullutta.

Koulussa on 5 opettajaa, joista kolme on budhalaista. 
Yhtä innolla he laulavat kuitenkin Jeesuksesta kuin lapset 
ja kristitytkin opettajat. Useat alueen lasten äideistä ovat 
innolla mukana myös sunnuntain jumalanpalveluksissa. 
Lapsista kolme neljäsosaa on budhalaisesta taustasta. 
Aivan aluksi naapurit eivät pitäneet kokoustoiminnasta, 

mutta talon vuokranantaja puolusti pastoria ja vähitellen 
suhtautuminen on muuttunut kielteisestä osallistuvak-
si. Varsinkin joulujuhlaan osallistuu suurin osa lasten 
vanhemmista.

Koulua pidetään kuitenkin vuokratiloissa ja jo aiem-
min koulu on joutunut vaihtamaan paikkaa. Kyläyhteisö 
sijaitsee aivan Yangonin kaupungin tuntumassa, mutta 
suuren Yangon -joen takana. Siltasuunnitelman toteudu-
ttua alue on melkeinpä ydinkeskustaa, jolloin vuokratasot 
ja alueen maan hinta räjähtävät nousuun. Maa on jo nyt 
kallista, koska sanonnan mukaan sen valmistus on lope-
tettu. Suunnitelmissa oli jo vierailun aikaan oman tontin 
ostaminen ja koulurakennuksen rakentaminen. Yangonin 
kaupungissa toimivan pääseurakunnan tavoitteena on 
itsenäistää esikaupunkialueelle syntynyt seurakunta ja 
näin myös esikoulu muuttuu omillaan toimeen tulevaksi.

Lupaus tulevaisuudesta
Matkalla ryhmäläiset kokivat, että tässä on työ, jossa 

Bisnestiimi haluaa olla mukana. Jo matkalla jotkut kyse-
livät, kuinka he voisivat olla tukemassa oman esikoulun 
rakentamista. Bisnestiimin seminaarissa talvella 2020 
sitten julkistettiin kohde ja siihen sai antaa lupauslah-
jansa kukin mahdollisuuksiensa mukaan. Pian oli koossa 
jo tontin ostoon tarvittavat varat ja hankkeesta viestitet-
tiin Yangoniin ja he tekivät esikauppakirjan tontista. 
Lupauslahjoituksia kertyi ylikin tontin arvon, joten niillä 
varoilla päästään siellä rakentamaan myös itse koul-
ua. Odotamme vain sitä päivää, jolloin saamme kuulla 
uutisia siitä, kuinka tuossa koulussa ensimmäiset oppinsa 
saaneet koululaiset valmistuvat ammatteihinsa ja saavat 
näin ulkonaisestikin turvatun elämän. Iankaikkisuuden 
siemen tulee kylvettyä siitä koulunkäynnin ohella.

Koulu on avain elämään
TEKSTI Hannu Suni KUVA Kari Backman



45

fidabisnestiimi

Nimi: 
Puolison nimi:
Yritys:
Katuosoite:
Postino./ postitoimipaikka:

Liity Bisnestiimiin!

Saat tuoretta tietoa lähetyksen haasteista ja pääset osaksi liike-elämässä toimivien 
uskovien yhteisöä.

Voi osallistua
- Bisnestiimin tapaamisiin ja seminaareihin
- kiinnostaviin haasteisiin valintasi mukaan

Liity Bisnestiimiin tällä lomakkeella tai osoitteessa www.bisnestiimi.fi.

Puhelin: 
Sähköposti: 
Toimiala: 
Vastuualue / tehtäväkuva:

Samalla tilaan Bisnestiimin Vuositaulun hintaan 180€ (laskutetaan).

Fida Bisnestiimi

fidabisnestiimi
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Uskon lahja ja yrittäjyys kietoutuvat kiinnostavasti yhteen 
Matti Kuusisaaren elämässä. 34-vuotias perheenisä löysi 
työpaikaltaan sekä oman yrityksen että uskon Jeesukseen. 

Usko ja yritys

TEKSTI Siiri Saarimaa KUVA Samuel Hoisko / Neliömedia Oy
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Matti kasvoi uskonnollisessa kodissa, mutta 
Jeesuksen herruus kirkastui hänelle vasta 
aikuisiällä. 

- Kukaan ei ollut tullut opettaneeksi, 
että Jeesuksen kanssa pitää olla tosissaan. Täytyy uskoa, 
kuunnella ja seurata, jotta usko muuttuu eläväksi.

Matin työnantaja lapualaisessa MA-Tech Oy:ssä oli 
uskovainen mies. Hän kertoili joskus töiden lomassa 
myös uskonasioista. Kerran hän lainasi työpaikan konetta 
eräälle tutulleen ja nämä miehet juttelivat keskenään 
uskosta ja Jeesuksesta. Matti kuunteli tätä keskustelua 
mielenkiinnolla sivusta.

- Siinä kohtaa Pyhä Henki puhutteli minua hyvin vo-
imakkaasti. Menin kysymään pomolta, että miten nämä 
asiat oikein menevät. Siinä keskustelussa Pyhä Henki kir-
kasti minulle, että olen ikään kuin veitsenterällä. Iso veit-
si on teräpuoli ylöspäin pystyssä ja terän toisella puolella 
on Jeesus ja toisella Saatana. Olet jommallakummalla 
puolella, keskellä ei voi olla. Työnantaja rohkaisi minua 
valitsemaan Jeesuksen, sillä hänessä on toivo. Tein niin.

Yritys ja kaupanpäälliset
Noin vuoden kuluttua tästä tapahtumasta Matti osti 

yrityksen entiseltä työnantajaltaan ja ryhtyi yrittäjäksi. 
Koko prosessi sujui hyvin.

- Minulla oli rahoitus sovittuna, mutta kaksi viikkoa 
ennen kaupantekoa kävin vielä pyytämässä lainatarjouk-
sia muista pankeista. Niissä kaikissa luettiin papereita 
alle kymmenen minuuttia ja todettiin, että minulla ei ole 
mitään mahdollisuutta saada rahaa. Se torjunta oli hyvin 
voimakas. Siinä kohtaa ajattelin, että aiemmin myönnet-
ty rahoitus ja asioiden sujuva eteneminen on Jumalan 
johdatusta.

Yrityksen edellinen omistaja oli toiminut niin, bisnestä 
ja kauppaa tehdään sillä tavalla, että voidaan tuottaa kun-
niaa Jumalalle. Matti sitoutui samaan Jumalan edessä.

- Bisnestä tehdään ja kasvetaan, mutta samalla tehdään 
Jumalalle kunniaa ja viedään evankeliumia eteenpäin 
bisneksen kautta. Siitä on seurannut monenlaista.

Ennen yrityskauppoja yrityksessä tehtiin töitä pienellä 
kolmen hengen porukalla ja kauppojen jälkeen Matti viet-
ti pari viikkoa tehtaalla kokonaan yksinään. Ensimmäisen 
myyjän löytymisessä oli johdatuksen makua.

- Senkin jälkeen on tullut aina rukoiltua, että tehtäviin 
löytyisi oikeat ihmiset. Ja Jumalalle suuri kunnia siitä, 
että niin on käynyt.

Matti osti yrityksen vuonna 2014. Siitä eteenpäin 
yritys on kasvanut tasaisesti. Tällä hetkellä yrityksessä 
työskentelee kymmenkunta henkeä. MA-Tech valmistaa 
kuljettimia kaikenlaisiin tarpeisiin läpi teollisuuskentän. 
Tuotevalikoima on todella laaja: MA-Techin kuljettimil-
la voidaan siirtää satojen tonnien tai yhden gramman 
painoisia tuotteita, osia tai materiaaleja. Yritys toimii 
insinööritoimistomaisesti, sillä ratkaisut suunnitellaan 
asiakkaan tarpeen mukaan. 

- Pääasiassa ratkaisemme asiakkaan ongelmia. Kul-
jetinvalmistajana pystymme muuntautumaan hyvin 
monenlaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Noin 50% 
tuotteistamme menee vientiin päämiehiemme kautta, 
Matti kertoo.

Yrittäjän tiellä on ollut myös haastavia paikkoja, mutta 
niistä on selvitty. Joskus ihmeellisellä tavalla. Kerran 
Jumala puhui Matille, että Lapualla tulisi järjestää evan-
keliointitapahtuma. Matti alkoi töihin ja yhdessä seura-
kunnan kanssa alettiin valmistella suurta tapahtumaa. Se 
oli tarkoitus järjestää paikallisella urheilutalolla, kunno-
llisissa puitteissa ja toimivalla tekniikalla. Tämä tarkoitti 
sitä, että järjestelyt vaativat rahaa.

- Aioin kysyä rahoitusta paikallisilta uskovilta yrittä-
jiltä. Kävin ensimmäisessä paikassa ja totesin, että tämä 
ei ole minun hommaani. Muistan sen hetken, kun menin 
takaisin toimistolle. Firma oli silloin aivan olematon. 
Teimme paljon, mutta homma oli silloin todella pienissä 
kantimissa. Olin silloin rukouksessa Jumalan edessä ja 
sanoin: Jeesus, mä maksan tämän, anna sä töitä. Siitä 
hetkestä seuraavien kolmen kuukauden aikana saimme 

sellaisia kauppoja, joita tänäkin päivänä täytyy vain ihme-
tellä. Se oli täysin Jumalan vaikutusta. Kaupat tulivat niin 
oikeaan aikaan, ja saimme myydä meille hyviä tuotteita 
hyvällä hinnalla. Sen kolmen kuukauden aikana saimme 
useaan kertaan sen, mikä tapahtuman budjetti oli. Eikä 
se ollut pieni. Se siunaus oli ylenpalttinen ja siitä kuuluu 
kaikki kunnia Jumalalle, Matti kertoo.

Vastuu Jumalan edessä
Bisnestiimiin tuli Matin elämään kaupanpäällisenä 

yrityskauppojen mukana.
- Kaikki varat on meille annettu, ja olemme vastuussa 

Jumalan edessä siitä, miten niitä käytämme. Iloitsen 
siitä, että Bisnestiimissä meillä on kanava, joka miettii 
miten lahjoittaminen kannattaa tehdä, jotta yritykset 
voivat antaa eteenpäin omastaan järkevästi ja kestävästi. 
Itse olen oppinut yrittäjän elämän kautta paljon antam-
isesta. Kun antaa, Jumala antaa tilalle. Tai oikeastaan 
tuntuu menevän niin, että kun antaa, se ei näy missään 
vajauksena. Jumala on tässä asiassa uskollinen. Ei niin, 
että se olisi mikään automaatti, mutta kun vilpittömästi 
haluaa antaa Herran työhön, kävi miten kävi, olen saanut 
nähdä, että Herra pitää omistansa huolen. 

Kaikki varat on meille an-
nettu, ja olemme vastuussa 
Jumalan edessä siitä, miten 
niitä käytämme.
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Yrittäjissä ja lähetyssaarnaajissa on jotain samaa. He 
uskovat tehtäväänsä ja ovat periksi antamattomia 
näyn ihmisiä. Historiamme on täynnä uskomattomia 
tarinoita siitä, kuinka näyn valtaamat ihmiset ovat 
lähteneet ja menestyneet. Heidän työnsä kautta on 
syntynyt miljoonien jäsenten kirkkokuntia ja menes-
tyviä yrityksiä.

Visionäärisyys alkaa usein jo lapsena tai nuorena. 
Kantavana ajatuksena nuorten ohjaamiseen tulisi olla 
heidän kasvattamisensa Jumalan valtakunnalle. Tämä 
tarkoittaa usein sitä, että he lentävät turvallisesta 
pesästä ja heidän siipensä kantavat, koska heihin on 
uskottu. Visionääriä tulee kuitenkin ohjata. Elleivät 
he kuuntele muita, karahtavat heidän suunnitelmansa 
helposti kiville. Tästä syystä tarvitsemme uuden suku-
polven näkijöitä, mutta myös ohjaavia vanhempia. 

Lähetystyön historia kätkee sisäänsä voimakkaita pio-
neerihahmoja, joita on ollut vaikea laittaa karsinaan 
tai raamiin. Sama liittynee yrittäjiin. Joskus nämä 
henkilöt ovat saattaneet olla haastavia työtovereita ja 
monet heistä ovat kulkeneet omia polkujaan. Edel-
leenkin tarvitaan persoonia ja visionäärejä. Kuitenkin 

heidän on osattava myös voittaa puolelleen toisten 
luottamus ja kyettävä rakentavaan yhteistyöhön. Vah-
valla näyllä ja itsetunnolla varustettu työntekijä osaa 
olla sekä hyvä johtaja, että hyvä johdettava. 

Nykyisin kristittyjen huomiosta kilpailee niin moni 
asia, että lähetystehtävä on saattanut jäädä vain 
yhdeksi pohdinnan arvoiseksi kysymykseksi muiden 
joukossa. Keskittyminen ihmisoikeuksiin ja poliitti-
siin vaikuttamismahdollisuuksiin on hyvä asia, mutta 
jos lähetyskäsky ei enää sytytä, on syytä huolestua. 
Lähetystyö ei ole rakettitiedettä, se on tavallisten 
ihmisten liikkeelle lähtöä. Jumala ei etsi superlahjak-
kuuksia, vaan ihmisiä, jotka haluavat antaa talenttin-
sa maailman arvokkaimpaan työhön. Lähetystyössä 
on vielä miljoonia mahdollisuuksia.

Nyt tarvitaan visionäärejä

Jyrki Palmi
Fida International,

apulaistoiminnanjohtaja
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Yrityshakemisto

Caleb Tours Oy
Pursiainen Jouko
Puh. 045 222 7766
jouko.pursiainen@pp.inet.fi
www.calebtours.fi
Toimiala: matkoja Israeliin ja 
Eurooppaan
 
Carisma Dent 
Itälehto-Supponen Mar-
ja-Leena
Kalevankatu 50 A 19,
Kellosaarenranta 1
00180 Helsinki
Puh. 050 67337
carisma.dent@kolumbus.fi
www.carismadent.fi
Toimiala: hammaslääkärit & 
teknikot
 
Castom Oy
Kastikainen Tommi
Päätekuja 1, 40500 Jyväs-
kylä
Puh. 040 7696 243
etunimi.sukunimi@castom.fi
www.castom.fi
Toimiala: rakennusliike
 
Cimson Oy
Kotro Mikko
info@cimson.fi
www.cimsonkoulutuspal-
velut.fi
Puh. 020 791 2970
Toimiala: koulutuspalvelut
 
ER Rakentajat Oy 
Kankkunen Kari
Patomäentie 48, 15610 Lahti
Puh. 0400 887 331
Kari.kankkunen@erraken-
tajat.fi
www.errakentajat.fi
Toimiala: rakennusliike

Eläinpuisto ja museokylä  
Toivonen Matti
Eläinpuistontie 2
68300 Kälviä
Puh. 0500 666 535, 045 236 
2433
Puh. 06 8351 190
mattivt@gmail.com
www.elainpuisto.fi
Toimiala: matkailunähtävyys

Aamos Group Oy  
Korhonen Reijo
Syväjärventie 12 A
07600 Myrskylä
Puh.  0400 972 142
www.aamos.fi
Toimiala: työvoimapalvelut

Agripalvelu Antti Kangas Oy
Hevosenkenkä 18
28430 Pori
Puh. 040 537 4346
posti@agripalvelu.com
www.agripalvelu.com
Toimiala: karjataloustarvik-
keiden kauppa
ja maahantuonti
 
Aikamedia Oy     
Heikkiläntie 177 
PL 99, 42701 Keuruu
Puh. 020 7619 800
Asiakaspalvelu: 020 7619 
800
asiakaspalvelu@aikamedia.fi
www.aikashop.fi 
www.aikamedia.fi
Toimiala/palvelut: kristilliset 
lehdet, kirjallisuus ja musiikki
 
Akustiikkapalvelut
Piispanen Marko
Kuunkuja 4
67400 Kokkola
Puh. 0400 929 513
info@akustiikkapalvelut.fi
www.akustiikkapalvelut.fi
Toimiala: akustiikkapalvelut
 
Alajärven Toivonkartano Oy
Joensuu Aimo
Kuopiontie 2
62900 Alajärvi

Arkstudio Tuomas Niemi
Tuomas Niemi
Fransuntie 10
62200 Kauhava
Puh. 010 2811 110
info@arkstudio.fi
www.arkstudio.fi
Toimiala: arkkitehtipalvelut
 

Asianajotoimisto Jari Hytti 
Ky
Hytti Jari
Keskustori 1
33100 Tampere
Puh. 040 511 4080
jari.hytti@jarihytti.fi
www.jarihytti.fi
Toimiala: asianajotoimisto
 
Asserin Konetyö Oy
Annala Asseri
Puh. 040 5695 607
asseri.annala@gmail.com
Toimiala: koneurakointi
 
Ateno Oy
Koivisto Kari 
Puh. 040 5246 555
Koivisto Juhani
Puh.  040 5681 317
Kärritie 5, 62500 Evijärvi
ateno@ateno.fi
www.ateno.fi
Toimiala: laserleikkaus, vesi-
leikkaus, koneistus, särmäys, 
hitsaus

Autokoulu Safiiri
Vallineva Kai
Espoo
Puh. 040 847 1000
www.autokoulusafiiri.fi
Toimiala: autokoulu

Bayerncar Oy
Nelimarkka Joni
Päivölänkatu 32-34
60120 Seinäjoki
Puh. 06 4126 336, 044 0797 
979
Faksi 06 4126 337
Sähköposti: joni.nelimarkka@
bayerncar.com
Internet: www.bayerncar.
com
 
Buckingham Consulting
Buckingham Steven
Puh. 050 411 3864
steven@britti.fi
www.britti.fi
Toimiala: käännökset, oikolu-
ku, tulkkaus

EnviroVet Oy
Lepistö Outi
Puh. 045 895 7705
info@envirovet.fi
www.envirovet.fi
Toimiala: ympäristötervey-
denhuollon asiantuntijapal-
velut
 
Erimek Oy 
Lindfors Erik
Laajaniityntie 10 A 5
01620 Vantaa
Puh. 050 5621 847
erimek@kolumbus.fi
www.erimek.fi
Toimiala: koneinsinööritoi-
misto, 3D-suunnittelua ym.
näytteenotto kaivosympä-
ristössä

Faktapro Oy
Janas Kimmo
Espoo
Puh. 0400 430 907
kimmo.janas@faktapro.fi
www.faktapro.fi
Toimiala: artikkeli- ja taitto-
palvelua

Finvalo Ky  
Jokiaho Pekka
Heinäsuontie 6
37830 Akaa
Puh. 03 5433 040
finvalo@finvalo.fi
www.finvalo.fi
Toimiala: valaisimien maa-
hantuonti ja myynti
 
Ga+ Oy
Katajisto Juha
Näsinlinnankatu 48 E 308
33200 Tampere
Puh. 040 501 4068
 
Grafisale Oy
Nykänen Pirkka
Puh. 050 5270 772
info@grafisale.fi
www.grafisale.fi
Toimiala: graafisen alan 
koneiden osto ja myynti
 

Tästä luettelosta löydät ne Bisnestiimin jäsenyritykset, jotka mainostavat tässä vuosikirjassa. Vuosikirjan 
mainostuloilla Bisnestiimi rahoittaa lähetyskenttien erityiskohteita. Vuosien aikana tämän työn tuloksena on 
syntynyt yli 1 000 uutta seurakuntaa alueille, joissa ei aiemmin ole kuultu Jeesuksesta.

Näitä sivuja selaa arviolta 10 000 lukijaa. Parhaimmillaan ne saavuttavat saman verran perheitä eri puolilla 
Suomea. Jos haluat yrityksesi mukaan vuosikirjaan, ota yhteyttä Virpi Lehtiseen, puh. 050 590 1150 tai 
virpielina.lehtinen@gmail.com.
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Gymba Oy
Pölönen Jarmo
Hyväriläntie 5
80260 Joensuu
Puh. 040 5886 908
jarmo@gymba.fi
www.gymba.fi
Toimiala: tuotekehitys
 
Haarnio Oy
Haarnio Jari
Rataskuja 2
03100 Nummela
Puh. 09 2242 820
myynti@haarnio.fi
www.haarnio.fi
Toimiala: opasteet ja mai-
nostaulut

HalpaHalli
Puh. 06 822 0200
asiakaspalvelu@halpahalli.fi
www.halpahalli.fi
www.facebook.com/halpa-
halli

Hesatek Oy
Vörlin Mikko
Salavatie 14
00780 Helsinki
Puh. 045 6722 011
myynti@hesatek.fi
www.hesatek.fi
Toimiala: lämpöpumppujen 
ja
jäähdyttimien kokonaispal-
velu
 
Hirsikaltio
Rantajääskö Tapani
Kittilä
Puh. 040 7241 257
Toimiala: nuohoukset ja  
ilmastoinnin puhdistukset

Hopea-Puro
Puro-Aho Annika
Mäenpääntie 385
62200 Kauhava
Puh. 045 359 8877
annika@hopea-puro.com
www.hopea-puro.com
Toimiala: korujen erikoisliike
 
Hovinikkarit Oy  
Laitinen Kari
Nikkarintie 3
51200 Kangasniemi
Puh. 0207 191 700
info@hovinikkarit.fi
www.hovinikkarit.fi
 
HP Annosjakelutekniikka Oy
Pellinen Hannu
Asentajantie 8 A 4
01800 Klaukkala
Puh. 050 5735 479
hpddt@nic.fi
Toimiala: lääkkeiden koneel-
lisen annosjakelun laitteet ja 
järjestelmät

HSP Pharma Oy
Pellinen Hannu
Asentajantie 8 A 4
01800 Klaukkala
Puh. 050 5735 479
hpddt@nic.fi
 
Hämeen Rakennustalo Oy
Kallio Hannu
Pälkäne
Puh. 040 543 6634
kalliohannu@hotmail.fi
www.facebook.com/Hämeen 
Rakennustalo Oy
Toimiala: rakentaminen
 
Ilometalli Oy
Kari Niemi
Myllypurontie 6
82820 Maukkula
Puh. 044 270 8168
ilometalli@gmail.com
Toimiala: teollisuuden kun-
nossapitopalvelut, kiinteistö-
jen ulko- ja sisämaalaukset 
ja remontit, metallirakenteet
 
Infradex Oy
Kumpulainen Olavi
Hakamäenkuja 7
01510 Vantaa
Puh. 09 876 1011
ola@infradex.fi
www.infradex.fi
Toimiala: lämpökuvausjär-
jestelmien maahantuonti, 
huolto ja lämpökuvauksen 
sekä infrapunatekniikan 
koulutus
 
Jari-Pekka Oy
Koponen Jari-Pekka
Huoltoasema:
Valtatie 9, Pieksämäentie 15, 
41520 Hankasalmi
(Valtatie 23 ja 9 risteyksessä)
Puh. 0201 55 77 00
Huoltoasema:
Valtatie 4, Yhdystie 2,
19600 Hartola
Puh. 0201 55 77 01
Huoltoasema:
Valtatie 5, Joroistentie 5,
79600 Joroinen
Puh. 0201 55 77 02
www.jari-pekka.fi
Palvelut: tankkaus, kahvi-
la-ravintola, elintarvikkeet, 
rahtaripalvelut

J. Saarimaa Oy
Saarimaa Juha
Soini
Toimiala: maanrakennus ja 
maansiirto

Karttulan apteekki 
Pietikäinen Petteri
Kissakuusentie 1, Karttula
Puh. 017 383 1130
Tervon sivuapteekki
Urheilutie 2, Tervo
Puh. 017 387 2168

Kassatalon kuvapörssi Oy 
Juurikkala Kari-Pekka
Kauppalankatu 2, 05800 
Hyvinkää
Puh. 019 439 470
www.kpfoto.fi
Toimiala: kuvauspalvelut
 
Kauhavan Putki Oy
Orrenmaa Joona
Kauppatie 55
62200 Kauhava
Puh. 0400 389 180
 
Kauneuskeskus Ester
Nygård Ruut
Vapaudentie 28-30
60100 Seinäjoki
Puh. 045 631 7444
ester@ester.fi
www.ester.fi
Toimiala: kauneudenhoito-
palvelut
 
Keuruun Laatupaino Oy
Ström Kimmo
Puh. 020 719 9920
myynti@keuruunlaatupaino.
com
www.keuruunlaatupaino.
com
Toimiala: painotuotteet

Kiinteistö Oy Asumiskoti
Gröhn Sale
Ylistaro
Puh. 044 532 2522
 
Kiinteistö Oy Poppeli
Backman Kari
Puh. 040 5602 798
 
Kiinteistömaailma Espoo 
Espoonlahti Merituuli
Salo Hannu ja Päivi
Puh. 050 3137 626, 050 
5343 402
hannu.salo@kiinteistomaa-
ilma.fi
paivi.salo@kiinteistomaail-
ma.fi
Toimiala: kiinteistönvälitys
 
Oy Kohiwood Ltd. 
Suni Hannu
Parrutie 1
63800 Soini
Puh. 020 1202 700
hannu.suni@kohiwood.fi
www.kohiwood.com
Toimiala: puunjalostus
 
Kone-Ketonen Oy
Kehätie 25
64100 Kristiinankaupunki
Puh. 020 734 4640
keto-harvesters@kone-ke-
tonen.fi
www.kone-ketonen.fi
Toimiala: puunkorjuukoneet
 

Koponen Ari-Pekka
Ari-Pekka Koponen
Puh. 0400 715 743
ap.koponen@gmail.com
Toimiala: digitaalisten palve-
luiden asiantuntija
 
Kosken Puutarha  
Koski Harri ja Mervi
Uus-Pukarantie 702
38460 Sastamala
Puh. 0500 630 351
koskenpuutarha@kopteri.net
 
Kotimatto
Viita-aho-Tohni Maria
Rengastie 2
60120 Seinäjoki
Puh. 050 570 6941
kotimatto@kotimatto.fi
www.kotimatto.fi
www.designfromscandina-
via.com
 
Kotisivut.com
Mediam Oy
Soini Miikka
Tekniikantie 12
02150 Espoo
Puh. 09 4270 5500
asiakaspalvelu@kotisivut.
com
www.kotisivut.com
Toimiala: pilvipalvelut
 
K-Rauta Lohja
Jyri Metsälä
Ojamonharjuntie 86
08200 Lohja
Puh. 019 357 511
Toimiala: rautakauppa
 
Kuljetus Einola Ky
Einola Jari
Valkeakoski
Puh. 040 758 4400
kuljetuseinola@gmail.com
Toimiala: kuljetusliike
 
Kuusjoen Rakennus Ky 
Mustonen Markku
Nikolantie 185 B
25360 Pertteli
Puh. 0400 535 641
Toimiala: betonilattiatyöt
 
Lai-Teräs Mäkinen Ky
Mäkinen Kari
Kirstantie 8
66400 Laihia
Puh. 06 4770 868
posti@laiteras.fi
www.laiteras.fi

Lakiasiaintoimisto Salomo 
Oy
Lemmetyinen Jukka
Matkakuja 2
48600 Kotka
Puh. 05 266 151, 0400 877 
574
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Faksi 05 227 6550
jukka.lemmetyinen@kymp.
net
www.lakitoimistosalomo.fi
Toimiala: lakipalvelut
 
Lakipalvelu Ville Hoikkala  
Hoikkala Ville
PL 24
04251 Kerava
Toimisto: Asemanaukio 2, 
Kerava
Puh. 050 4072 829
Faksi 09 8364 1041
ville.hoikkala@villehoikkala.
com
www.villehoikkala.com
Toimiala: lakipalvelut
 
Lapua-Ketjut
Luoma Jorma
PL 30
62101 Lapua
Puh. 06 435 1200
jorma.luoma@lapua-ketjut.fi
www.lapua-ketjut.fi
 
Laten Kone Oy
Saarenpää Lasse
Tuurintie 660
63610 Tuuri
Puh. 0400 368 183
lasse@latenkone.fi
www.latenkone.fi
Toimiala: konekauppa

L-House Oy
Hakola Leevi
Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Puh. 050 669 00
leevi.hakola@lhouse.fi
www.lhouse.fi
Toimiala: liikekiinteistöjen 
vuokraus

Luoman Tili Ky  
Luoma Arto
Valtuustontie 14
62100 Lapua
Puh. 06 4331 338
luomantili@netikka.fi

Lähdesmäki Oy
Lähdesmäki Juhana
Kaaronojantie 2, 60800 
Ilmajoki
Ilmajoki puh. 020 769 9020
 Vaasa puh. 020 769 9010
juhana@lahdesmaki.fi
www.lahdesmaki.fi
Toimiala: huonekaluliike

Maa- ja viherrakennus 
Rämö Oy
Rämö Harri
Lontilanraitti 38
37800 Toijala
Puh. 040 5832 975
Rämö Jari
Puh. 040 5549 148
etunimi.sukunimi@
maajaviherrakennusramo.fi

Maanselkä Oy
Maanselkä Tapani
Humpintie 326
43500 Karstula
Puh. 0400 191 414
maanselka@kotinet.com
www.maanselka.fi
 
Markson Oy
Laitinen Liisa ja Markku
Puh. 0400 575 653
Paulintie 16
51200 Kangasniemi
info@markson.fi
www.markson.fi
Toimiala: siivouspalvelut
 
MA-Tech Oy
Kuusisaari Matti
Latojantie 5
62100 Lapua
Puh. 050 444 3563
info@ma-tech.fi
www.ma-tech.fi
Toimiala: mittatilauskuljet-
timet
 
Matin ja Liisan asema / 
Neste Oil Lapinlahti
Majala Jouni
Kuopiontie 210
73100 Lapinlahti
Puh. 020 793 1800
info@matinjaliisanasema.fi
www.matinjaliisanasema.fi
Toimiala: huoltoasema, kah-
vila-ravintola, elintarvikkeet
 
Matti Hautala Oy
Puh. 0400 669 269
hautala@netikka.fi
www.mattihautalaoy.fi
www.tuulikaappimatot.fi
Toimiala:
kiinteistömattojen erikoisliike
 
Medifree Oy / Ilouutiset
Hurri Hannu
Puh. 040 524 4640
hannu.hurri@fimnet.fi
www.ilouutiset.fi

Metahuh
Huhtala Ari
Ruotsalantie 130
62200 Kauhava
Puh. 040 415 7979
www.metahuh.omasivu.fi
Toimiala: maatalous-, metsä- 
ja maanrakennus-
koneiden huollot ja korjauk-
set

 Metsähovin Tila
Hovi Jyrki ja Sari
Tapiolantie 41
07170 Pornainen
Puh. 040 5737 326 Sari
Puh. 040 5284 295 Jyrki
sari.hovi@metsahovintila.fi
www.metsahovintila.fi

Multimek Oy 
Hokkanen Matti
42600 Multia
Puh. 010 2896 000
matti.hokkanen@multimek.fi
www.multimek.fi
 
Muurari Ismo Salminen
Puh. 040 5091 322
www.muurarisalminen.fi
Toimiala:
muurausta, muurauspalvelut
 
Mökkivuokraus Ylläs ja Levi
Rinta-Valkama Tapio
60510 Hyllykallio
Puh. 0400 365 400
tapio@yllasmokit.fi
www.yllasmokit.fi
Toimiala: mökkivuokrausta
 
Nasevat
lastensuojelupalvelut Oy
Vuorenniemi Jouko
Perosentie 16
18100 Heinola
Puh. 044 5110 361
jouko.vuorenniemi@gmail.
com
Toimiala: lastensuojelu, työn-
ohjausta
 
NB-Seinä 
Hakala Arto
Läyliäistenraitti 710
12600 Läyliäinen
Puh. 0400 894 991
www.nb-seina.fi
Toimiala: betonielementtejä
 
Nekonet Oy
Pernu Heikki
Hanikka 47
02360 Espoo
Puh. 040 9634 259
heikki.pernu@nekonet.fi
www.nekonet.fi
Toimiala: ATK-laitteisto- ja 
ohjelmistokonsultointi

Nevertex Oy
Kottari Hannu ja Vuokko
Neverbackantie 21 B
68380 Yli-Ullava
Puh. 044 723 0323
nevertex@nevertex.fi
www.nevertex.fi
Toimiala: neuleasusteiden 
valmistus

Noblessa Keittiöt Oy
Kolari Marja
Ahjokatu 16, Jyväskylä
Kauppakatu 1, Äänekoski
Puh. 040 559 7062
marja.kolari@noblessakeit-
tiot.fi
www.noblessakeittiot.fi
Toimiala: kodin kiintokalus-
teet ja kodinkoneet

Nuohous- ja Ilmastointipal-
velu Räty
Räty Harri
Uimarannantie 7 A 1
40520 Jyväskylä
Puh. 0500 548 882
harriyjraty2@luukku.com
www.nuohousjailmastointi-
palveluraty.fi
 
O’live Care Oy
Backman Elisa
Keikkulantie 29-33
20960 Turku
Puh. 040 965 4541
elisa.backman@olivecare.fi
www.olivecare.fi
Toimiala: asumispalveluja, 
päivä- ja virkistystoimintaa
kehitysvammaisille
 
Onnenlinna
Haapoja Mervi
050 373 4444
onnenlinna@gmail.com
Facebook: Onnenlinna
ratkaisukeskeiset terapia-
palvelut
Toimiala:
ratkaisukeskeinen lyhytte-
rapia
 
Orvitex Oy
Wörlin Ismo
Nuolitie 7
67100 Kokkola
Puh. 0400 365 536
Toimiala: tekstiiliagentuuri
 
Parketti Kähkönen Ky
Jouko Kähkönen
Lehtokortteentie 16
02970 Espoo
Puh. 0400 405 208
jokke@parkettikahkonen.fi
www.parkettikahkonen.fi
Toimiala: parkettialan työt

Phoster Oy
Leskinen Jouni
Harolantie 187
27400 Kiukainen
Puh. 040 760 7098
jouni.leskinen@phoster.fi
Skype: leskinenjj
Toimiala: johdon konsultointi, 
strategiatyö ja liiketoiminnan 
kehittäminen
 
Pikavuokraus Oy
Koponen Daniel
Helsingin toimipiste:
Hämeentie 105
00550 Helsinki
Puh. 09 7012 300
Vantaan toimipiste:
Ylästöntie 121
01740 Vantaa
Puh. 0400 776 577
helsinki@pikavuokraus.fi
info@pikavuokraus.fi
www.pikavuokraus.fi
Toimiala: konevuokraamo
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Pitäjänmäen apteekki
Lambert Satu
Kauppakeskus Ristikko 
Konala
Ajomiehentie 1, Helsinki
Puh. 09 557 565
www.pitajanmaenapteekki.fi

Pirkan Avartajat  
Nytorp Pentti
Elotie 3 B, 33470 Ylöjärvi
Puh. 03 3484 776, 0400 833 
471
Faksi 03 3484 775
pentti.nytorp@pirkanavar-
tajat.fi
www.pirkanavartajat.fi
 
Poweron Oy
Tauno Juutinen
Kekomäentie 7
00940 Helsinki
Puh. 0400 611 329, 0400 
614 322
tauno.juutinen@poweron.fi
Toimiala: sähköinsinööritoi-
misto
 
Puolimatka Services Oy
Puolimatka Markku
Eerolansuorantie 88
33680 Tampere
Puh. 050 4695 379
markku.puolimatka@gmail.
com
www.puolimatka.com
Toimiala: IT
 
Päätytuote Oy
Kinnunen Anni
Sara-ahontie 5, 43100 Saari-
järvi
Puh. 010 841 2420
anni.kinnunen@paatytuote.
com
www.paatytuote.com
Toimiala: säiliönpäädyt, 
paellapannut, metallin muo-
vaus, syvävetotuotteet
 
Radio Dei
Nurminen Lauri
Ilmalankuja 2 i
00240 Helsinki
Puh. 09 7514 4511
info@radiodei.fi
www.radiodei.fi
 Raimo Peräkylä Oy
Raimo Peräkylä
Immulantie 432
08500 Lohja
Puh. 040 546 3321
raimo.perakyla@rpoy.fi
raimoperakylaoy.fi
Toimiala: tekninen testaus ja 
analysointi
maarakennuslaboratorio
 

Rakennuspalvelu JVK Oy
Koivusaari Jussi
Sipoo
Puh. 040 861 0956
jussi.koivusaari@kolumbus.fi
www.rakennuspalvelujvk.fi
Toimiala: remontti- ja raken-
nuspalvelut

Rauman Tilipalvelu
Ojala Miika
Kukkiskatu 14
26660 Rauma
Puh. 02 825 1841, 050 541 
5162
Toimiala: tilitoimisto
 
Redita Oy
Pönkänen Maarit
Jyväskylä
info@redita.fi
www.redita.fi
Verkkokoulutus: kielet ja 
psykologia

Remppa Henkka Oy
Määttä Henry
Nurmes
Puh. 050 375 6654
info@remppahenkka.fi
www.remppahenkka.fi
Toimiala: rakennusliike
 
RM Rakennuspalvelu Oy
Mäkinen Risto
Peuranpolku 24, 41220 
Höytiä
Puh. 050 3402 890
risto.makinen@
rm-rakennuspalvelu.fi
 
Sahlsten Pakkaus Oy
Sami Sahlsten
Isomestarinkatu 5, 20780 
Kaarina
Puh. 02 240 7494
info@stenmill.fi
www.stenmill.fi
Samla Capital Oy
Samppa Lajunen
Kauppakatu 18 C 35
40100 Jyväskylä
puh. 040 555 2638
samppa.lajunen@samla.fi
www.samlacapital.fi
Toimiala: sijoitus- ja rahoi-
tuspalvelut

Sasvera Oy
Kömi Marko
Sastamala
Puh. 050 304 0420
marko.komi@sasvera.fi
www.sasvera.fi
Toimiala: rakennus- ja re-
montointipalvelut

Softatalo Aida Oy 
Aalto Petri
Yhdyskunnantie 56 A 4
00680 Helsinki
Puh. 040 5449 200
petri.aalto@aida-energy.com
www.aida-energy.com

STM Etelä-Suomi Oy
Annala Kimmo
Martinkyläntie 67 B
Vantaa
Puh. 044 7272 640
kimmo.annala@stminfra.fi
www.stminfra.fi
Toimiala: maa- ja pohjara-
kentaminen
 
Sukopal 
Väisänen Erkki
Soidinmäentie 29
44260 Vihijärvi
Puh. 0400 916 740
myynti@sukopal.fi
www.sukopal.fi
Toimiala: kunnossapidon
koneistusta, piensarjat

Suomen Maatutkapalvelu / 
Geo-Work Infra Oy
Mäkinen Terho
Linjalantie 16, 05430 Nup-
pulinna
Puh. 050 557 9098
info@maatutkalla.fi
www.maatutkalla.fi
Toimiala: maaperätutkimuk-
set maatutkalla
 
Suomen Terveysravinto Oy
Jokinen Päivi
PL 146, 33101 Tampere
Puh. 0800 304 030
asiakaspalvelu@
suomenterveysravinto.fi
www.suomenterveysravinto.
fi
Toimiala: luontaistuotteita

Suomen täyttötarvike
Kaatrasalo Raisa
Puh. 040 964 2611
Rauhalantie 4
62420 Kortesjärvi
myynti@tayttotarvike.fi
www.tayttotarvike.fi
 
Suomi Teline Oy
Korhonen Peter
Majavantie 10, 04320 Tuu-
sula
Puh. 0400 225 259
peter.korhonen@suomiteline.
fi
www.suomiteline.fi
Toimiala: rakennustelineiden 
myynti, vuokraus ja urakointi.
Työturvallisuus- ja tulityö-
korttikoulutukset.
 
Suunnittelu Penark Oy
Penttilä Timo
Kuninkaankatu 39 B, 33200 
Tampere
Puh. 040 734 1912
timo.penttila@penark.fi
www.penark.fi
Toimiala: rakennus- ja raken-
nesuunnittelu, rakennuttaja-
palvelu, valvonta

Systemia Oy
Lehtinen Jaakko
Risto Rytin katu 21
Huittinen
Puh. 040 129 1102
jaakko.lehtinen@systemia.fi
www.systemia.fi
Toimiala: LVI-palvelua
 
Sähköasennukset Kosonen 
Oy
Kosonen Antti
Helmikankaantie 204
62160 Karhunkylä, Lapua
Puh. 0500 361 2121
antti.kosonen@sahkoasen-
nuksetkosonen.fi
www.sahkoasennuksetko-
sonen.fi
Toimiala: sähköasennustyöt 
ja ilmapumput
 
Tabita Products Oy
Rantala Monica
Vöyrinkatu 13, 65100 Vaasa
Puh. 06 3209 110
Faksi 06 6320 9101
tabita@engedi.fi
www.engedi.fi
Toimiala: Kuolleenmeren
kosmetiikkatuotteita
 
Tehdas-Asu Oy
Grönfors Kari
Ruokasenkatu 15, 96199 
Rovaniemi
Kirkkokatu 3, 98100 Kemi-
järvi
Tuotteet: vaatteet, kodinteks-
tilit, kempparit, taloustavarat
 
Tehos Oy
Puro-Aho Annika
Lentokentäntie 34 C 12
62200 Kauhava
Puh. 045 359 8877
annika@tehos.fi, www.tehos.
fi
Toimiala: tuotannon ja logis-
tiikan kehitys, projektinjohto

Threesixteen Solutions Oy
Salmi Arto
Puh. 0400 785 038
Kivimäki Samuli
Puh. 0400 316 316
 
Tilatuote Kujala Oy
Kujala Seppo
Pitkäkuja 90
47200 Elimäki
Puh. 050 556 6199
info@tilatuote.net
www.tilatuote.net
Toimiala: keittiöt,
kylpyhuonekalusteet, ko-
merot



KAIKKI RAKENTAMISPALVELUT
YHDELLÄ PUHELINSOITOLLA

• Uudisrakentaminen,
tilamuutokset, saneeraukset

• Teollisuuden rakenteet, toimitilat
• Sähköurakointi

puh. 0400 887 331
kari.kankkunen@errakentajat.fi

www.errakentajat.fi
55

Tilitoimisto Todacon 
Toda Consulting Oy
Saukkonen Juhani
 Hyvinkää
 Puh. 040 503 6110
 juhani.saukkonen@todacon.
fi
www.todacon.fi
Toimiala: tilitoimisto

Tmi Tuomo Pollari
Puh. 040 557 5253
Toimiala: mekaniikkasuun-
nittelu
 
Tmk Energiakoura Oy
Koponen Tenho
Lehmolantie 28
41560 Säkinmäki
Puh. 0400 593 441
tenho@tmkoponen.com
www.energiakoura.fi
Toimiala: energiakouran 
myynti
 
Toiviomatkat 
Oksanen Tapani 
Annankatu 31-33 C
00100 Helsinki
Puh.  09 5657 170
Faksi 09 5657 1727
helsinki@toiviomatkat.fi
www.toiviomatkat.fi
Toimiala: matkoja Raamatun 
maihin
 
Tuomikoski  E- S Oy
Tuomikoski Esko
Suurikyläntie 151
07820 Porlammi
Puh. 0500 711 199
esko.tuomikoski1@gmail.com
Toimiala: maantiekuljetukset
 
Vaasan Rakennuskorjaus 
Oy
Ekholm Fredrik
Vöyrinkatu 13
65100 Vaasa
Puh. 06 3209 100
Faksi 06 3209 101
etunimi.sukunimi@vaasanra-
kennuskorjaus.fi
vaasanrakennuskorjaus.fi
Varsinais-Suomen
Lämpö & Kylmä Oy
Rantala Petri
21420 Lieto
Puh. 044 760 8768
petri@lampokylma.fi
www.lampokylma.fi
Toimiala: maalämpö-, ilma-
vesi-, lämpö-, ilmalämpö- ja
poistolämpöpumput
 
Wanha Walimo
Seesvaara Eero
Vesijärvenkatu 25, 15140 
Lahti
Puh. 050 5528 401
www.vanhawalimo.fi
Toimiala: kokous- ja juhlatilo-
jen vuokrausta

 Vanno Oy
Vanonen Pekka
Puh. 040 070 1718
pekka@vanno.fi
www.vanno.fi
Toimiala: liikelahjat, mainos-
lahjat, työvaatteet
 
Veljekset Järvelä Oy  
Järvelä Juha 0400 580 209
Järvelä Matti 0400 849 752
69600 Kaustinen
www.veljeksetjarvela.fi

Välikadun Hammas, Ham-
maslääkäri Atro Anttila
Anttila Atro
Välikatu 5, Alajärvi
Puh. 06 558 2008, 050 917 
1796
atro.anttila@fimnet.fi
Toimiala: hammaslääkäri
  
Wintersteel Oy
Yrjölä Sakari
Mäyrämäentie 9, 47450 
Perheniemi
Puh. 0400 570 288
sakari.yrjola@wintersteel.
inet.fi
Toimiala: hitsaus alihankin-
taa

 

WP-Katsastus Oy
Pursiainen Jouko
Tuulissuontie 34
21420 Lieto
Puh. 02 436 4300
Toimisto@wp-katsastus.fi
www.wp-katsastus.fi
Toimiala: katsastusasema

Yeseco Oy
Kulonpää Kalevi
Paljekatu 6, 38200 Sasta-
mala
Puh. 0500 333 941
kalevi@kulonpaa.fi
www.yeseco.fi
Toimiala: akustiikkapalvelut
Yes Neon Oy 
Nissinen Jukka 
Niementie 221, 15560 
Nastola
Puh. 0400 714 355
jukka.nissinen@phnet.fi
yesneon@phnet.fi
Toimiala:
ilmoitustaulut, valomainokset
 

Äänitys- / Monistuspalvelu  
Kontulainen Jouni
Paneliantie 3, 00940 Helsinki
Puh. 09 308 024, 040 501 
5525
Faksi 09 308 024
jouni@puheet.fi
www.puheet.fi
Toimiala: CD- ja kasetti-
kopioinnit, formaattisiirrot, 
äänite- ja laitemyynti, kon-
sultointi
 
Öljy-ja Sähkölämpö
T & V Knaapi Oy
Timo Knaapi
Puh. 0400-451 652
Virpi Knaapi
Puh. 0400 251 570
timo.knaapi@poltinhuolto.fi
virpi.knaapi@poltinhuolto.fi



• myös pienkaivurityöt• myös pienkaivurityöt

Touko-kesäkuussa palvelemme:
ma-pe 10-18, la-su 10-16 

Orvitex OyOrvitex Oy
TekstiiliagentuuriTekstiiliagentuuri
0400 365 5360400 365 536

Tmi Tuomo Pollari
Mekaniikkasuunnittelu

puh. 040 557 5253

www.halpahalli.fi  24/7

Oliko tässä sinun
mainospaikkasi?

Sillä rahoittaisi pioneerin kuuden
kuukauden ajaksi uudelle alueelle.



www.castom.fi

TUTUSTU KOHTEISIIN:
www.castom.fi

KIINNOSTUITKO? KYSY LISÄÄ: 
tommi.kastikainen@castom.fi
Puh. 040 769 6243

UUSIA SIJOITUS- JA  
OMISTUSA SUNTOJA 
KUOPIOSSA 
JYVÄSKYLÄSSÄ

&

Alajärven Toivonkartano Oy

RAUMAN TILIPALVELU

Miika Ojala

Puh. (02) 825 1841
GSM 050 541 5162

Kukkiskatu 14
26660 RAUMA



Sähköistä taloushallintosi.  
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

p.040 5036110 / info@todacon.fi
www.todacon.fi

Sami Niemi
0400 368 114

LATENKONE Oy
Tuurintie 660
63610 TUURI
0400 368 183

Jari Lanttola
0400 368 198

Sebastian Eklund
0400 361 184

Minna Välimäki
0400 360 813

KAIVINKONEEN 
LISÄLAITTEET

PYÖRÄKUORMAAJAN 
LISÄLAITTEET

TUTUSTU VALIKOIMAAN

KONE- JA LISÄLAITE-
VUOKRAUS

KUROTTAJAN 
LISÄLAITTEET

TRAKTORIN
LISÄLAITTEET



- Öljypoltintyöt
- Kaasupoltintyöt
- Kattilanvaihdot
- Aurinkoenergia
- Ilmavesilämpöpumput
- Maalämpöpumput
fi
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