LEHTI KANSAN RAAMATTUSEURAN TYÖSTÄ

Katso mitä
kaikkea kesä
tarjoaa
Lupa olla minä

Ville Haapasalo Sanan
Suvipäivillä Hollolassa
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Vihdoinkin!
Kaksi kesää olemme eläneet vieraissa tunnelmissa.
Itsestään selvät ja niin merkitykselliset kohtaamiset erilaisissa kesätapahtumissa eivät toteutuneet. Toki seurasimme ohjelmia ruutujen äärellä siellä, missä kesäämme yritimme turvallisesti viettää.
Striimatuissa kesäjuhlissa oli toki myös hyviä puolia.
KRS:n Fb-seinällä joku kertoi kuuntelevansa Sanan
Suvipäivien raamattuopetusta samalla, kun pesi ikkunoita. Toinen viestitti nauttivansa konsertista kukkapenkkiä kitkien.
Mutta eihän se kuitenkaan ollut s ama
kuin olla koolla
suurella joukolla.

Ihmisyyden ydintä
on yhteydessä,
suhteissa
eläminen. Se on
myös osa kristityn
identiteettiä.

Mikä on salaisuus,
joka kätkeytyy yhteen tulemiseen, siihen, että näemme
toisemme kasvoista
kasvoihin? Miksi se
tekee meille hyvää?

Vastaus on yksinkertainen. Ihmisyyden ydintä on yhteydessä, suhteissa eläminen. Se on myös osa kristityn
identiteettiä. Meidät on luotu kohtaamaan toisiamme
ja jakamaan elämän matkaa yhdessä.

en

Jeesus antoi tästä esimerkin kutsumalla opetuslapset.
Raamattu kertoo heitä olleen ensin kaksitoista. Sitten
mainitaan luku seitsemänkymmentä. Helluntain ihme
moninkertaisti yhteyden. Ilman sitä emme olisi tässä.
Kesämenot-liite kertoo, millaisen ohjelmakattauksen
olemme KRS:ssa kesään rakentaJa n i L
a uk
neet. Voi kuinka odotankaan
ka
n
niiden toteutumista.

Suvipäivätervehdys
Hollolasta
Suvipäivät ovat tuttu asia seurakuntamme alueella, sillä seurakuntamme oli järjestämässä Sanan Suvipäiviä
vuonna 2002. Silloinkin jäähalli toimi juhlapaikkana.
Iloitsin kovasti saadessani mahdollisuuden kurkistaa kesäjuhlien toteuttamiseen ja osallistua Suvi
päivien järjestelyihin. Se on antanut paljon uutta
näkökulmaa niin omaan kuin seurakunnan yhteiseen työhön.
Olen erityisen kiitollinen kaikista juhlajärjestelyissä
mukana olevista vapaaehtoisista. Olen iloinnut yhteisestä työstä. Olen kiitollinen myös työtovereilleni, he
ovat auttaneet ja kulkeneet rinnalla luottaen siihen,
että vapaaehtoisia löytyy ja asiat järjestyvät.

Tule kokemaan yhteyttä
juuri sellaisena kuin olet.
Tervetuloa mukaan!

Olet lämpimästi tervetullut Sanan Suvipäiville,
Keskelle aikaa!

Ulla Saunaluoma
ulla.saunaluoma@sana.fi

Hanna-Leena Penttilä
Hollolan srk, Sanan Suvipäivien 2022 pääsihteeri
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Tervetuloa Hollolan
seurakuntaan!

Katja R
avi

Hollolan seurakuntaan kuuluvat Hollolan ohella Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten kunnat. Kuntakartalta
kadonnut Hämeenkoski on meillä kappeliseurakuntana edelleen olemassa. Sanan Suvipäivien ohjelmaa järjestetään jokaisessa kuudessa kirkossamme neljän kunnan alueella.
Hollolan seurakunta järjestää Kansan Raamattuseuran kanssa Sanan Suvipäivät, jos Luoja suo. Tuo loppukaneetti on tullut tutuksi viimeisten parin vuoden aikana. Koronan takia on siirretty, sovellettu ja peruttu. Juuri siksi halusimme lähteä tätä tapahtumaa järjestämään.
Toivomme tästä seurakunnan ”reboottausta”, u
 udelleen
käynnistystä. ”Reboottaus” on ratkaisu, jota käytetään,
kun ei keksitä, miten muuten tietokoneen saisi toimimaan. Kone käynnistetään uudelleen, ja toivotaan, että

sen jälkeen ohjelmat toimivat.
Usein niin tapahtuukin.
Seurakuntaelämä kaipaa
”reboottausta”. Itse asiassa jokainen Jeesuksen seuraaja kaipaa aika ajoin
uudelleenkäynnistystä. Se toteutuu esimerkiksi ehtoollispöytään polvistuen. Seurakuntana voimme haastavien
vuosien jälkeen käynnistyä u
 udelleen Sanan Suvipäivillä. Hollolan seurakunta on kutsunut seurakuntalaisia
kantamaan vastuuta tapahtuman järjestelyistä ja osallistumaan ahkerasti päivien ohjelmaan. Oikein innostavia
päiviä meille kaikille!
Kirkkoherra Timo Huttunen
Hollolan seurakunta

Hollolan keskiajalle ulottuvat juuret näkyvät Suvipäivien
Keskellä aikaa -teemassa.
– Juhlilla pohditaan ihmisenä olemista alati muuttuvan ajan keskellä ja samaan aikaan yhteydessä muuttumattomaan Jumalaan, kertoo Kalle Virta.
– Juhlien raamattuopetukset käyvät läpi kolmiyhteisen
Jumalan olemusta. Sen lisäksi luodataan uskon ydintä Uskon iloon -aiheella. Raamattuopettajina toimivat työn
tekijöidemme lisäksi Eero Junkkaala, Jari Nordman sekä
Hollolan seurakunnan työntekijöitä.
– Juhlien pääkonserttina soi upea Lahden Gospelkuoro
johtajanaan gospelmama Marjaana Turunen. Konsertin
liput tulevat myyntiin 16.5. klo 12 Tiketti.fi -palveluun.
Siihen voi osallistua paikan päällä tai striimin välityksellä. Musiikkia rikastavat myös Erkki Leminen 100 -juhla
vuoden laulusävellyskilpailun uudet laulut.
Viereiselle Heinsuon koululle on rakennettu kokonainen lasten maailma: luomisen polku, nukketeatteria,
puuhapajoja ja pakohuonepelejä.
Ohjelma jakautuu sunnuntaina Hollolan seurakunnan kirkkoihin Kärkölään, Hämeenkoskelle, Vesikansaan, Padasjoelle ja Kuhmoisiin.

Johanna Manner

Iloisten kohtaamisten juhlat

Parin vuoden tauon jälkeen pääsemme Suvipäivillä kohtaamaan
toisiamme.
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Sanan Suvipäivät
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p
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Kristiina Nordman

18.00 Toivon ja rohkeuden H
 enki,
mukana mm. Eero Junkkaala, 
Ulla Saunaluoma, Marko Sagulin, 
Mika Lahtinen
20.00 Armon aika, runon ja musiikin
ilta Erkki Lemisen tekstien äärellä,
Johanna ja Ari Tähkäpää, Hannes
Asikainen
21.00 Sinun hetkesi -rukousilta,
Kristiina Tanhua-Laiho, Lea Kujanpää
Teemateltta
Uskon iloon -raamattuopetukset
lauantaina
11.00 Luomistyötä vai luonnonilmiöitä,
Kalle Virta
11.30 Adam, historia ja syntiinlankeemus, Lea Kujanpää
12.00 Miksi Jumala kätkee itsensä,
Jaakko Pirttiaho
12.30 Nasaretilaisen salaisuus, Jari
Nordman
13.00 Sovituksen mysteeri, Salamat
Masih
16.30 Kolmiyhteyden nyrkkisääntö,
Raimo Sariola
17.00 Yhteisen äidin s ylissä, Marko
Sagulin
17.30 Uudeksi minä luon kaiken,
Kristiina Nordman


Pekka Simojoki

la

saz
eis

LAUANTAI 18.6.
10.00 Ajaton Jeesus ajassa
-raamattutunti, Eero Junkkaala
11.00 SanaForum: Ihminen
keskellä aikaa, Heli Karhumäen
vieraina Ville Haapasalo, Mirja Sinkkonen, Teemu Laine
12.00 Toivon aika – Sanan Korona
baarin rukoushetki, Outi Kylliäinen,
Kaisa Tuikkanen
13.30 Keskellä aikaa -juhla, Anu
Neuvonen, Johanna ja Ari Tähkäpää,
Timo Huttunen, Mirja Sinkkonen,
Ulla Saunaluoma, Kalle Virta
16.00 GospelSummer
- Lahden Gospelkuoron konsertti.
Liput paikan päälle ja striimi
konserttiin t ulevat myyntiin 16.5.

uk
ka
n

Gu

PERJANTAI 17.6.
18.30 Kaikkivaltias Jumala?
-raamattutunti, piispa Seppo
Häkkinen
19.30 SanaForum-keskustelu:
Pahan keskellä, hyvän puolella,
Seppo Häkkinen, Kristiina Nordman
20.00 Hollolan v
 anhan kirkon
opastettu kierros, opas Kyösti
Toivonen (omin kyydein, m
 atka
juhla-alueelta 13 km, osoite:
Rantatie 917, Hollola)
21.00 Ilta Anna-Mari Kaskisen ja
Pekka Simojoen seurassa

Ja ni La

en

Suvipäiviä vietetään perjantaina
ja lauantaina Hollolan jäähallilla
(Tiilijärventie 9, Hollola).
Sunnuntaina ohjelmaa on Hollolan
seurakunnan kirkoissa. S
 triimaamme
perjantaina ja lauantaina hallissa
olevan ohjelman ja sunnuntaina
Sovituksen kirkon ohjelman.

Mirja Sinkkonen

Opetussarja jatkuu 20.–23.6. Kansan
Raamattuseuran Facebook-sivulla ja
KRStube-kanavalla.
Muut Teemateltan tilaisuudet
15.00 Kairoshetki, Terhi Rajalan haastattelussa Kari Hämäläinen ja Markku
Leminen
15.30 Sanan Koronabaarin kohtaaminen
16.00 Innostu L10T:stä, Kristiina
Nordman
LASTEN SUVIPÄIVÄT HEINSUON
KOULULLA (Terveystie 10, Hollola)
12.00 Paikoillanne, valmiit, hep! Sasu ja
taivaan linnut -nukkenäytelmä
13.00 Pakohuonepeli ja Puuhapajat
14.30 Seikkailijan sävelet -konsertti
15.00 Pakohuonepeli ja Puuhapajat
SUNNUNTAI 19.6
Sovituksen kirkko (Keskuskatu 2,
Hollola) Ohjelma striimataan.
10.00 Messu, Katoavat ja katoamattomat aarteet, saarna Timo Huttunen
11.30 Aarre saviastiassa, Lea Kujanpää
(vain striimissä)
12.00 SanaForum: Siunaamisen aika, 
Heli Karhumäen vieraana L
 ea Kujanpää,
Anne Hakkarainen, P
 äivi T
 orni
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17.–19.6.2022
Zoltán Ta
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Jaakko Kuja
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Raimo Sariola

Eero Junkkaala

13.00 Toivon lauluja -yhteislaulu
konsertti, Tuula ”Haxu” Hakkarainen, Jussi Pyysalo, Minna Sairo ja
Hollolan seurakunnan kanttorit
Hämeenkosken kirkko (Toijalantie
11, Hämeenkoski)
10.00 Afrikkalainen gospelmessu,
saarna Ulla Saunaluoma
12.00 Kivikaudesta nykyhetkeen
-draama, Erkki Soininen ja Raimo
Hauta-aho
Kärkölän kirkko (Kirkkotie 7,
Kärkölä) ja Järvelän seurakuntakoti
(Sammalistontie 1, Järvelä)
Ohjelma suunnattu erityisesti lapsi
perheille, mukana Tuikut-nukke
teatteri ja lapsikuoro.
10.00 Perhemessu Kärkölän
kirkossa, liturgia Johanna Hurtig
12.00 Aarrejuhla lapsiperheille,
Järvelän seurakuntakoti
Padasjoen kirkko (Laivarannantie 1,
Padasjoki)
10.00 Messu, saarna Kalle Virta
12.00 Särjettyjen laulu, musiikkiraa
mattutunti, Kalle Virta

Lea Kujanpää

Kuhmoisten kirkko (Kirkkotie 1b,
Kuhmoinen)
11.30 Missä piileksit, Jumala,
raamattuopetus Jaakko Pirttiaho
13.00 Kansanlaulumessu
15.00 Pelimannien konsertti
Vesikansan seurakuntakoti
(Paimelantie 52, Kalliola)
Raamattutalo
11.00 Ainutlaatuinen armo,
raamattuopetus Jari Nordman
12.00 Katoamaton rukousaarre,
raamattuopetus Kristiina Nordman
13.00 Messu, saarna Katja-Margit
Takatalo

Suvipäiväkolehti
MobilePay-lahjoitusnumero
64242
Tekstiviestilahjoitus 40 €
Tekstaa KRS40 numeroon
16499
Tekstiviestilahjoitus 20 €
Tekstaa KRS20 numeroon
16499

Sukellus kristinuskon ytimeen
Uskon iloon -raamattuopetussarja antaa kokonaiskuvan Raamatun sanomasta ja siitä, mihin uskomme perustuu. Kristinusko on kuin mosaiikki, jonka yksityiskohtien kauneuden
tajuaa, kun sitä katsoo kokonaisuudesta käsin.
Jokainen raamatunopettaja valottaa yhtä kristinuskon suurista kysymyksistä lähtien luomisesta aina iankaikkisen elämän toivoon asti.
Teemateltta la 18.6. klo 11–18.

Aadam, historia
ja syntiinlankeemus
Aadam oli täydellinen Jumalan kuva,
luotu paratiisinomaiseen tilaan, läheiseen suhteeseen Luojansa kanssa, alustaa Lea Kujanpää raamattu
opetustaan.
– Kun Jumala näki, että näin oli
hyvä, mitä hän oikeastaan n
 äki, hän
kysyy.
Teemateltta la 18.6. klo 11.30.

Kolmiyhteyden
nyrkkisääntö
Raimo Sariola pohtii kolminaisuutta.
Kuinka Jumalan kolmiyhteyttä voisi
yrittää kuvata?
– Kari Kuula esittää konkreettisen nyrkkisäännön. Laitamme käden nyrkkiin. Siinä on yksi Jumala,
yksi jumalallinen olemus, voima ja
tahto. Sitten nostamme pystyyn kolme sormea, peukalon ensin. Sormet
ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumalassa on kolme persoonaa, samansuuntaista tahtoa, toisiinsa kietoutunutta tietoisuutta.
Teemateltta la 18.6. klo 16.30.

Jani Mahkonen

Minna Pyysalo
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Lasten Suvipäivät
Heinsuon koululla
Lasten ja perheiden päivä alkaa la 18.6. Heinsuon koululla klo 12. Silloin lähdetään riemukkaalle retkelle Sasu ja taivaan linnut
-esityksen mukana. Iltapäivää siivittävät
mukavat puuhapajat, joita Hollolan seurakunnan oma väki on koululle rakentanut.
Kadonneen Jeesuksen mysteeri -pako
peli on uusi, kouluikäisille suunniteltu
peli. Siinä joukkueet ratkovat pulmatehtäviä, joilla arvoitus ratkeaa. Pakkopeliä pelataan klo 13 ja 15.
Klo 14.30 koulun sali täyttyy laulusta. Silloin alkaa Minnan ja Sasu-koiran mukaansatempaava Seikkailijan sävelet -konsertti.

Kysy Pyhästä
Hengestä
Mikä sinua mietityttää Pyhässä Hengessä?
Lähetä kysymyksesi suvipaivat.fi-sivuilla
olevalla lomakkeella. Osana Toivon ja rohkeuden Henki -iltaa vastataan näihin kysymyksiin. Illassa ovat mukana Eero Junkkaala, Ulla Saunaluoma, Marko Sagulin, Mika
Lahtinen ja Kristiina Tanhua-Laiho.
Jäähalli la 18.6. klo 18.

Suvipäivästriimi
Hollolan Suvipäiviltä striimataan nettiin Jäähallin ja Sovituksen kirkon ohjelmat. Voit
seurata ohjelmaa Facebook-sivullamme
Facebook.com/kansanraamattuseura tai
You-Tuben KRStube-kanavalla. Et tarvitse käyttäjätunnusta katseluun.

Lahden Gospelkuoron
musiikki koskettaa
– Takana on 27 vuotta ja noin 700 keikkaa, kiteyttää Lahden Gospelkuoron toimintaa gospelmama Marjaana Turunen.
Turunen perusti Nuorten kuoron Lahdessa vuonna 1995.
– Tusinan verran nuoria tuli kuoroon. Parin kuukauden kuluttua
nimi vaihdettiin jo legendaariseksi Lahden Gospelkuoroksi, naurahtaa gospelmama.
Niemenmuutos toi kuoroon neljäkymmentä uutta laulajaa. Brändillä oli siis väliä. Tällä hetkellä kuorossa laulaa 60 laulajaa. Kuoro
pystyy laulamaan kuusiäänisesti.
Kuoro on esiintynyt kuusi kertaa YLE TV1:n jumalanpalveluksissa sekä nimekkäiden laulajien taustakuorona. Talent Suomi
2016 -finaalin pääsy toi valtakunnallista näkyvyyttä.
– Olemme varmaankin Suomessa niin eksoottisia, koska olemme erikoistuneet afroamerikkalaiseen musiikkiin. Suosion salaisuus lienee musiikissa, joka on äärettömän menevää, rytmikästä,
iloista tai koskettavaa, tunteisiin syvälle menevää lohdutusta. Musiikki on hyvällä tavalla erilaisempaa kirkon musiikkia, kuin mihin
Suomessa on totuttu.
– Amerikkalaiseen gospeliin kuuluu olennaisesti hyvä groovebändi. Ammattilaisista koostuva bändi, 3–9 muusikkoa, on lähes aina
mukana.
Gospelmamalle kuoronjohtaminen on elämäntapa sekä tapa välittää uskoa, toivoa, rakkautta, iloa ja lohdusta.

– Olen etuoikeutettu, kun rakkaasta harrastuksesta tuli työ.
Suvipäivien GospelSummer -konserttiin Lahden Gospelkuoro tulee
koko kokoonpanollaan. Luvassa on
upeaa musiikillista ilotulitusta.

Liput paikan päälle ja striimikonserttiin
tulevat myyntiin Tiketti.fi-palveluun
16.5.
GospelSummer -konsertti la 18.6.
klo 16.

Jani Mahkonen
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Hollola antoi Villelle hyvät eväät

Jani Laukkanen

Sanan Suvipäivien kiinnostavimpia keskustelijoita on elokuvanäyttelijä ja tv-juontaja Ville Haapasalo, joka on Venäjällä superjulkkis. Ukrainan sodan vuoksi hän palasi
Suomeen. Hän osallistuu lauantaina klo 11 Heli Karhumäen juontamaan SanaForum-keskusteluun.
Ville Haapasalon voi tätä nykyä nähdä eri puolilla Suomea toreilla ja markettien laidoilla myymässä eksoottisia
herkkuja, hatsapurilaisia. Hän huhkii tässä toisessa ammatissaan myös Sanan Suvipäivillä.

Hollolan keskiaikainen kivikirkko on hänelle tärkeiden muistojen paikka.
– Kirkko on ulkoa valtavan kokoinen, mutta sisältä kodikas ja seesteinen. Olen päässyt siellä ripille ja mennyt
vaimoni kanssa naimisiin. Siellä olen käynyt aamuvarhain joulukirkossa, ja siellä on vihitty ja haudattu myös
suuri osa sukulaisistani.
Haapasalo asui teinivuotensa kirkosta vesitietä pienen
soutumatkan päässä. Kirkonkellojen ääni kuului kotiin.
Haapasaloa hörähtää muistaessaan kirkkoon liittyvän
legendan.
– Kirkko kohoaa Kapatuosian mäellä, jossa asuivat jättiläiset Hollo ja Martta. He pyörittivät ison järkäleen kirkon nurkkakiveksi, mutta kun se lähti vierimään, kuului vain hol-lol-lol… Siitä Hollola sai nimensä.
KIRKOT OPETTAVAT YMMÄRTÄMÄÄN
KANSAN USKOA
Hollola on ollut Haapasalolle turvallinen kasvupaikka,
jossa Hälvälän kyläkoulu antoi hyvät eväät elämään. Perheet tunsivat toisensa, ja naapurinkin lapsista pidettiin
huolta.
Kodistaan Haapasalo peri syvästi arvostavan suhtautumisen ihmisyyteen. Seurakunnan päiväkerhossa ja koulun uskonnonopetuksessa tulivat tutuiksi raamatunkertomukset.
– Venäjällä minulla on monia pappisystäviä ja kristittyjä tuttavia, ja heidän kanssaan olen käynyt paljon syviä keskusteluita. Maailmalla käyn usein kirkoissa ja pyhäköissä aistimassa tuoksuja ja ilmapiiriä. Pyhäkköjen
kautta oppii ymmärtämään kansan uskoa, mielenmaisemaa ja kulttuuria.
Heli Karhumäki

Ville Haapasalo on myös hatsapurilaisyrittäjä. Purilaisia on
myynnissä jäähallilla lauantaina.
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Heinäveden Kirkastusjuhlat
29.–31.7.2022

Jen
n

iK
os
e
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Teemateltassa
11.00 Viisikielisen toivelaulut
Johanna ja Ari Tähkäpää

Elämäni laulu -raamattuopetukset
12.00 Ulla Saunaluoma
12.30 Esko Luukkonen
14.30 Jaakko Pirttiaho
15.00 Helena Castrén
16.00 Kaisa Tuikkanen
16.30 Timo Tuikkanen
17.00 Kalle Virta
17.30 Jari Uimonen

Ja n

iL
a

n

Jaakko Pirttiaho
Sat u

n

SUNNUNTAINA 31.7.
Kirkossa
10.00 Ristin luona -juhlamessu, saarna
Ulla Saunaluoma, liturgia K
 ati Rannan
maa, musiikissa Houseband. Messu
radioidaan Radio Yle 1 -kanavalle
suorana

Helena Castrén
R ii t t

aL
e

n

Säynämössä (Sompasaarentie 42,
Heinävesi)
20.00 Majataloilta, Jari Uimonen, Ulla
Saunaluoma ja Tuula ”Haxu” Hakkarainen, ylistystanssiryhmä Kolme sisarta

o

in e

Lapsille Teemateltassa
13.00 Sasu ja taivaan linnut -nukke
näytelmä
13.45 Minnan ja Sasun Seikkailijan
sävelet -konsertti
15.30–16.00 Lastenohjelmaa

Va
lt

ne

19.30 Voitto saatu on! -telttaseurat,
Esko Luukkonen, Kaisa ja Timo
Tuikkanen, Kalle Virta

m

LAUANTAI 30.7.
Kirkossa
10.00 Isä armahtavi lastaan,
raamattuopetus Jaakko Pirttiaho
11.00 SanaForum: Tarinankertojan
tarina, Heli Karhumäen vieraina
Markku Leminen ja Esko Luukkonen
11.45 Siunauskirkko
13.00 Paras paikka: Erkki Leminen
100 vuotta -juhla, Markku Leminen,
Johanna ja Ari Tähkäpää, Jari
Uimonen, Maarika Kasonen, Ulla
Saunaluoma
15.00 Bellissimo -kesäkonsertti, kapellimestarina Lehari Kaustel, solistina Pentti Hietanen
16.30 SanaForum: Toivo e
 pätoivon
voittaa, Heli Karhumäen vieraina
Jaakko Pirttiaho ja Helena Castrén
18.00 Armo putoomasta
estää, raamattuopetus Ulla
Saunaluoma, KRS:n muusikot esittävät Erkki L
 eminen 100 vuotta

-laulusävellyskilpailun uusia lauluja
Erkki Lemisen runoihin. Ehtoollinen.
Alttari auki hiljentymiseen ja sielun
hoitoon tilaisuuden jälkeen.

ne
ka
uk

PERJANTAI 29.7.
18.00 Kiusatulla, langenneella,
raamattuopetus Kaisa Tuikkanen
19.00 SanaForum: Erkki Lemisen
kasvot, Heli Karhumäen vieraana
Johanna Tähkäpää ja Teuvo V.
Riikonen
20.00 Ristin luona, Johanna ja Ari
Tähkäpää, Teuvo V. Riikonen, Johanna ja Ari Tähkäpää 
Alttari auki hiljentymiseen ja sielun
hoitoon.

n

Juhlat ovat osa Erkki Leminen
100 vuotta -juhlavuotta.
Juhlapaikkana Heinäveden
kirkonmäki (Kirkkotie 16,
Heinävesi).

Markku Leminen

12.15 Älä koskaan lähde! -raamattu
tunti, Kalle Virta
13.15 Kesäisiä lauluja, KRS:n muusikot ja ylistystanssiryhmä Kolme
sisarta
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Raija Kumpula

Paras paikka
Heinäveden Kirkastusjuhlien teema on
Paras paikka. Nimi liittyy Erkki Lemisen tunnetuimpaan runoon Ristin
luona kiusatulla.
– Erkki Lemisen juhlavuotta juhlistetaan sekä laulusävellyskilpailun sadosta poimitulla musiikilla että keskusteluilla hänen vaikutuksestaan ja opetuksestaan, kertoo juhlia
koordinoiva Kaisa Tuikkanen.
Juhlilla alttari avataan sielunhoidolle sekä perjantaina että lauantaina. – Tämä on hieno lisä lauantain
Siunauksen hetkeen, jossa jokainen
voi tulla siunatuksi alttarin ääressä.
Kirkastusjuhlien Ristin luona
-juhlamessu radioidaan Yle Radio 1
-kanavalle sunnuntaina suorana lähetyksenä.

Pienen tauon jälkeen esiin marssii hauskasti laulattava Minnan ja S
 asu-koiran luotsaama Seikkailijan sävelet -konsertti. Siinä lauletaan, kuunnellaan,
osallistutaan ja opitaankin. Seuraava ohjelmatuokio on klo 15.30–16.

b
i

Lauantai on lasten ja perheiden
päivä. Ensimmäinen ohjelmatuokio alkaa klo 13 Nukketeatteri Sananjalan nukkenäytelmällä Sasu ja Taivaan linnut. Anna-Mari Kaskisen
käsikirjoittama nukketeatteriesitys on riemastuttava
tarina ystävyydestä, luonnon
ihmeistä ja Jumalan huolenpidosta. Näytelmä kestää noin
35 minuuttia ja sopii kaiken
ikäisille katsojille.

i al

um

Lapsille nukkenäytelmä,
konsertti, puuhaa

Lu ukkosen kot

Esko Luukkonen

Elämäni laulu
Elämäni laulu -raamattuopetukset
vievät kuulijat suoraan raamattu
opettajan tärkeän laulun pariin. M
 ikä
on Ulla Saunaluoman, Jari Uimosen,
Helena Castrénin, Kaisa Tuikkasen
tai Esko Luukkosen Elämäni laulu ja
miksi? Tule kuulemaan ja laulamaan
niitä yhdessä.
Teemateltta la 30.7. klo 12–18.

Riikka Valjakka
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Majataloilta Säynämössä
Kesäinen Säynämö kutsuu Majataloiltaan la 30.7. klo
20. Illassa ovat mukana Jari Uimonen ja Ulla Saunaluoma. Musiikista vastaa Tuula ”Haxu” Hakkarainen. Majataloillassa esiintyy Kolme sisarta -ylistystanssiryhmä, joka sai alkunsa syntymäpäiväjuhlilla.
– Olemme ystävyksiä, joita yhdistää rakkaus Jeesukseen ja ylistykseen, kertoo ylistystanssija Riikka
Valjakka.

Lemisen runoja monipuolisesti

Lem
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nk
ot
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Ristin luona -ilta kutsuu Erkki Lemisen musiikin äärelle. Hannes Asikainen
sekä Johanna ja Ari Tähkäpää ovat suunnitelleet hienon ohjelmakokonaisuuden.
– Hannes esittää virsimuunnelmia Erkin lempivirsistä kitaralle ja puolisoni Ari lausuu Lemisen runoja, kertoo Johanna Tähkäpää.
Johanna laulaa säestäen itseään pianolla. Lauluissa on sekä uusia e ttä jo
tuttuja Lemisen runoihin tehtyjä sävellyksiä.
– Lauluiksi valikoitui meille tärkeitä tekstejä. Uusista mukana ovat Erkki
Leminen 100 vuotta -laulusävellyskilpailun voittajakolmikon sävellykset.

i

Heinäveden kirkko pe 29.7. klo 20.

Pentti Hietanen mukana 
Bellissimon konsertissa

Ka
u

Bellissimo -kesäkonsertti kuuluu Kirkastusjuhlien odotetuimpiin ohjelmiin.
Orkesterin soitossa on vauhdikasta meininkiä ja kunnia Herralle soi u
 peasti,
kun kapellimestarina on Lehari Kaustel. Tänä kesänä luvassa on kauniita
klassisia säveliä eri aikakausilta sekä rakastettuja
i
bu m
t ia l
Lasse Heikkilän sävelmiä ja lauluja.
ko
n
eli
st
Orkesterin muodostaa kansainvälisen musiikkikurssin osallistujat. He
ovat 12–18-vuotiaita jousisoittajia niin
Suomesta, Virosta, Latviasta kuin
Ukrainasta. Opettajina on alansa
huippuja mm. Lasse Heikkilä s ekä
joukko lahjakkaita jousisoitinopettajia niin Suomesta kuin Virostakin.
Perinteisesti konsertissa on mukana myös laulajia. Solistina mm. Pentti
Hietanen.
Lehari Kaustel
La 30.7. klo 15.

Messu
radioidaan
Su 31.7. klo 10 Ristin luona
-juhlamessu radioidaan suorana Radio Yle 1-kanavalle.
Saarna rovasti Ulla Saunaluoma, liturgina Liperin
srk:n kirkkoherra Jari Uimonen. Musiikista vastaa KRS Houseband; Tuula
”Haxu” Hakkarainen, Jussi
Pyysalo, Kaisa ja Timo Tuikkanen sekä K
 alle Virta.
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Vieraile kesäkeskuksissamme
Suositut Raamattu- ja
yhteislaulupäivät
Yksi Tervonsalmen kesän kohokohdista ovat Raamattu- ja yhteislaulupäivät. Raamatun opetuksesta vastaavat Timo Teräsvuori, Jorma Pollari ja Sirpa Tienhaara,
musiikissa Vivi-Ann Janhonen. Suosittu ohjelmanumero on toivelaulut. Laulu raikuu niin sisä- kuin ulkotiloissa. Iltanuotiolla paistuvat makkarat, letut ja tikkupullat. Saunat lämpiävät joka ilta, kävelyretkillä voi ihailla
kaunista luontoa ja järvellä soudella.
Tervonsalmi 27.–30.7.
Ps. La 30.7. voi lähteä päiväretkelle Heinäveden
Kirkastusjuhlille.

Grand old Orisberg
Orisbergin kesäkeskuksen kesäteatteri vie heinäkuulla
katsojat 1800-luvulla rakennettuun ruukinkirkkoon ja
sen ympärillä eläneiden ja vaikuttaneiden ihmisten tarinoihin. Ruukinpatruuna Edvard Björkenheimin ja hänen vaimonsa Ingridin jättämä vahva kristillinen kulttuuriperintö sekä ruukin työläisperheiden tarinat kietoutuvat ainutkertaiseksi teatterielämykseksi. Käsikirjoitus ja ohjaus Terhi Gröhn. Liput 23 € / hlö. Liput Grand
old Orisberg -näytöksiin myydään nopeasti, varaa paikkasi orisberg@sana.fi.

Riikka Valjakka

Katso esitysten ajat Facebook.com/
orisbergintoimintakeskus.

Lepää rukouksessa
Voiko rukouksessa tosiaan levätä? Onko rukous suorittamista ja jatkuvaa syyllisyyttä huonosta rukoilemisesta?
Lepää rukouksessa -leirillä Säynämössä hiljennytään
ja koetaan yhteyttä toisiin rukoilijoihin kauniin Heinäveden reitin maisemissa. Leirillä sukelletaan syvemmälle rukoukseen Kristiina Nordmanin ja Lea Kujanpään ohjaamina. Tilaa jää myös musiikille, souturetkille, uimiselle ja kokonaisvaltaiselle kehorukoukselle Pyhän tanssin askelissa.
Säynämö 9.–12.8.
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LASTENKYLÄPÄIVÄT

Toukokuu

31.5. klo 12–15

Kesäkuu

1.6. klo 12–15
7.6. klo 12–15
8.6. klo 12–15
9.6. klo 12–15
11.6. klo 12–15 *
14.6. klo 12–15
15.6. klo 12–15 *
16.6. klo 12–15 *
21.6. klo 12–15
22.6. klo 12–15

Elokuu

2.8. klo 12–15
3.8. klo 12–15
4.8. klo 12–15
20.8. klo 12–15 Lasten festarit

Suositut Lasten festarit
Suositut Lasten festarit valtaavat Vivamon pihat ja polut
20.8. klo 12–16. Rantatorilla myynnissä lettuja, makkaraa, kahvia, pullaa, limua. Pääsymaksu 5 €.
Raija Kumpula

en

klo 12 Ihmeellinen lahja -musiikki
näytelmä
klo 13 Hartaushetki Pyhän Lapsen
kirkossa
klo 13 Aasilla kärryajelua (2 €), kasvo
maalausta (2 €),
sirkuspiste, Liito-
oravan köysirata
klo 14 Sasu ja
taivaan linnut
-nukkenäytelmä
klo 15 Tenavakonsertti
Sasu-koiran kanssa

Ilmoittaudu aina etukäteen
0207 681 760 tai vivamo@sana.fi

Lastenkyläpäivän ohjelmamaksu
toukokuu 8 €
kesä- ja elokuu 12 €

Vivamon ravintola

lounas klo 11–11.50
*Lastenkyläpäivä ja VIVARNIA-näytelmä
yhteensä aikuiset 25 €, lapset 18 €.

Raija Kumpula

Juhlavuoden Lastenkyläpäivä alkaa Vivamon vastaanoton pihalta, jossa Pöllö toivottaa tervetulleeksi ja johdattaa
joukon Lastenkylän ulkoilmateatteriin. Kesän juhlanäytelmä Ihmeellinen lahja kertoo Pöllön koulun synttärijuhlajärjestelyistä. Kouluun saapuu aitoamerikkalainen Betsy-pesukarhu valmiina järjestämään amerikkalaiset glitteriä ja kultaa säihkyvät juhlat. Ja kuinkas sitten kävikään.
Lastenkyläpäivään kuuluu vierailu tunnelmallisessa Mummolassa
sekä Vaarin verstaassa, jossa nikkaroidaan vasaroilla ja nauloilla. Ulkona ratsastetaan keppihevosilla, seikkaillaan luontopolulla ja kiidetään
köysiradalla. Päivä päättyy kirkkohetkeen Lastenkylän omassa Pyhän
Lapsen kirkossa.

k

Vivamon L
 astenkylä juhlii
kymppisynttäreitään

in

Venetsialaiset kutsuvat 27.8.
Vivamon venetsialaisten kohokohta on Tommi Kaleniuksen konsertti. Hänen lauluissaan soi inhimillinen, avara ja myötätuntoinen ääni. Elokuun illassa Kalle Virta
johdattaa Raamatun Sanan äärelle, ja trubaduuri Tuula ”Haxu” Hakkaraisen kanssa lauletaan tuttuja lauluja. Rantatorin kahvio avaa ovensa ja letut paistuvat odotellessa. Myynnissä myös grillimakkaraa. Illan hämärtyessä tulet ja kokko syttyvät rannalla. Ohjelma klo 18,
vapaa pääsy.
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Ainutlaatuinen Raamattukylän
teatteri
Vivamossa, Lohjalla toimii kristillinen Raamattukylän teatteri. Kesän 2022
koko perheen uutuusnäytelmän Vivarnian tapahtumat sijoittuvat tulevaisuuteen. Kansainvälinen Virtual Forest -yritys pilotoi uutta hanketta
pikkukaupunkiin. Toteutuessaan se tietäisi metsän salaperäisille asukkaille suuria vaikeuksia. Alkaa jännittävä seikkailu, kun joukko lapsia
alkaa etsiä ratkaisua tilanteeseen.

Anna-Mari Kaskinen

Näytelmä esitetään ulkona Hiljaisessa niemessä Lohjanjärven
rannalla. Ensi-ilta 10.6. Katso tarkemmat esitys- ja hintatiedot
vivamonraamattukyla.fi

Tunnelmalliset
häät Vivamossa
Hääilta ja -yö 3.9.22 tarjoaa mahdollisuuden astua yhdessä alttarille pienimuotoisesti. Vietä tunnelmalliset syyshäät Särkyneen Sydämen kirkossa, Pyhän Birgitan kappelissa, Hiljaisuuden
puutarhassa tai Lohjan keskustassa sijaitsevassa keskiaikaisessa Pyhän Laurin kirkossa. Haluatteko uudistaa vihki
valanne? Hääilta ja -yö tarjoaa siihen
hienon mahdollisuuden. Juhlatarjoilut
hääseurueelle järjestyvät vaivattomasti Vivamossa.
Lisätietoja: vivamo.fi/haat, lohjanseura
kunta.fi/haat tai 0207 681 760.

Martta, Maria ja Lasarus asuvat pienessä
Betanian kylässä. He saavat usein vieraakseen ystävänsä Jeesuksen ja hänen
opetuslapsensa. Näytelmä kuvaa elämää
ja ihmissuhteita, jotka eivät ole muuttuneet vuosituhanten kuluessa. Sisarukset saavat kokea ihmeellisiä asioita, kun
Jeesus kohtaa henkilökohtaisesti heistä jokaisen.
Sisareni Martta ja Maria -näytökset
alkavat 21.5. Näytelmä esitetään ulkona.
Katso tarkemmat esitys- ja hintatiedot
vivamonraamattukyla.fi

Timo Pekka Kaskinen

Raamatun tunnetuimmat sisarukset

Shutterstock
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Tule
viettämään
juhannusta
Isonkyrön Orisbergissä kulttuurihistoriallisessa kartanoympäristössä, Suomen vanhimman tekojärven, Kotilammen rannalla juhla alkaa iltatilaisuudella klo 18, Eve &
Ossi konsertoi klo 21.

Joko sinä tilaat Sanaa?
Haluaisitko levittää hyvää
Sanaa ja tilata lehden
lahjaksi ystävälle?
Sana on nyt Suomen suurin kristillinen
aikakauslehti. 60-sivuinen lukupaketti
on täynnä rohkaisevia elämäntarinoita
sekä kiinnostavaa tietoa uskon,
rukouksen ja Raamatun maailmasta.

orisberg.fi
Säynämössä, kauniin Heinäveden reitin varrella, juhannusjuhlat alkavat aattona lipunnostolla klo 18. Aattoseurat kutsuvat idylliseen Ankkurikappeliin, jossa puheenvuoron saavat mm. Tapani Vanhanen, Risto Jokinen ja
Esko Palomäki. Makkarat ja letut tulevat myyntiin klo 20,
ja tuntia myöhemmin syttyy rannalle kokko. Juhannuspäivänä kokoonnutaan kesäkirkkoon klo 12.
saynamo.fi
Tervonsalmessa, Tervon Rasvankijärven rannalla juhannusta vietetään 24.–26.6. Ohjelmasta vastaavat mm. Ulla
Saunaluoma ja Tuula ”Haxu” Hakkarainen. Juhla alkaa
klo 18 lipunnostolla ja aattoseuroilla. Kokko syttyy klo
20.30, ja Haxu laulattaa tuttuja ja tunnelmallisia yhteislauluja. Juhannuspäivän ohjelmassa on messu, toivelauluja sekä Sanan ja rukouksen ilta.
tervonsalmi.fi
Kairosmajalla, Pyhätunturin juurella kokoonnutaan juhannusaattona rantalaavulle klo 20. Tunnelmallisessa illassa Pyhäjärven rannalla lauletaan mm. riparilauluja. Sunnuntaiaamuna 26.6. lähdetään klo 8.30 kulkemaan ristikulkueena Aittakurulle, upeaan, luonnon omaan ”amfiteatteriin”, jossa messu klo 10.
Vivamossa, Lohjalla juhannusaaton ohjelma alkaa
Vivarnia-musiikkinäytelmällä klo 18. Peter Joukaisen
konsertti teltassa klo 19.30 kutsuu kuulemaan tarinankertojan kaunista musiikkia. Klo 21.30 syttyy kokko.
Illan päättää juhannusyön hartaushetki Pyhän Birgitan kappelissa.
vivamo.fi

Kesäjuhlatarjouksena nyt
Sana-lehti hintaan 24 € / 2 kk ja
kaupanpäällisenä 1 kk lehdet
eli yhteensä 6 numeroa. Yhden numeron hinta on 4 €
kotiin kannettuna.
Tilaa verkosta tai lähetä tekstiviesti: KJ22 nimesi ja
osoitteesi numeroon 0400 793 406
Malli:
KJ22 Maija Meikäläinen
Mallitie 1 D, 00100 Sanakylä
Sana.fi/kampanjat/kesajuhlatarjous
Tilauksen hintaan sisältyy digilehden lukuoikeus sekä
kestotilaajan edut. Tilaus jatkuu edullisena kestotilauksena
viimeisimmän voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Ulkomaan tilauksiin lisäpostimaksu.
Kesäjuhlatarjous vain uusille asiakkaille, voimassa
31.7.2022 asti.
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Mirja Sinkkonen

Lupa olla minä

Oman itsen hyväksyminen ja riittävyys itselle ja muille ovat erityisen
ajankohtaisia nyt. Kasvamme omaksi
itseksemme erilaisten elämän kriisien ja kasvuvaiheiden myötä. Löytääksemme itsemme, tarvitsemme toisten
ihmisten yhteyttä ja tukea.

TILAA UUDELLE
Pastoraalipsykologian asiantuntija
Paavo Kettunen pitää tapahtumassa useita alustuksia. Yhdessä niistä
hän avaa itsensä rakastamisen ja itsekkyyden välistä jännitettä.
– Alun perin kukaan ei osaa rakastaa itseään. Ensin on oltava rakkauden kohteena. Kristinuskon tuttu rakkauden kolmoiskäsky kehottaa rakastamaan lähimmäistään
kuin itseään. Miten rakastat lähim-

La
u

Merja Lehtinen

mäistäsi, jos inhoat itseäsi, Kettunen
kysyy.
– Jotta voi ottaa hyvää vastaan, sille
on annettava tilaa. Silloin on tärkeää
puhua totta itselleen. Mistä minun
on syytä luopua? Pyri luopumaan ainakin tarpeesta selvitä yksin. Uskalla tarvita muita, rohkaisee puolestaan psykoterapeutti Mirja Sinkkonen luennoissaan.
– Pettymyksen pelko estää meitä
tarvitsemasta. Se estää myös luottamasta itseemme, toisiin ja Jumalaan.
Katso ohjelma ja ilmoittaudu krito.fi

Kouluttaudu Krito-ryhmän ohjaajaksi
Krito-ryhmän ohjaajakoulutus V
 ivamossa 11.–12.8. on tarkoitettu kaikille Krito-ryhmien eli kristillisten
toipumisryhmien ohjaajiksi haluaville. Koulutus tarjoaa perusvalmiudet Krito-ryhmien ohjaamiseen ja työn käynnistämiseen.
Koulutus sopii hyvin myös sinulle, joka haluat päivittää ryhmän-

ohjaajan osaamistasi. Kouluttajana toimii Krito-työn koordinaattori Merja Lehtinen.

en ole voinut muille puhua ja joita en ole koskaan aiemmin uskaltanut kertoa kenellekään.”

Krito-ryhmistä saatu palaute kertoo paljon niiden tuomasta avusta.

”Ryhmässä kukaan ei tuominnut, ei tarvinnut hävetä. Toisten kertomusten välityksellä olen
ymmärtänyt asioita myös itsestäni.”

”Olen pystynyt sanoittamaan tosi
vaikeita asioita ja tunteita, joista

k

en

 lunperin kukaan ei
A
osaa rakastaa itseään.

– Omassa luennossani käsittelen
sitä, miten itsensä hyväksyminen
muotoutuu ja miten voisi riittää itselle erilaisten vaatimusten paineessa,
avaa Krito-työn koordinaattori Merja Lehtinen omaa osuuttaan.
– Jumalan rakkauden tuntemisen syventyminen ja kristillinen usko voivat olla hedelmällisiä ja tärkeitä tukipilareita oman paikan ja tehtävän löytymisessä.

Ja n i

n
ka

Kristillisen toipumistyön eli Kriton
kesä
tapahtuma toteutetaan Lohjan Vivamossa elokuun toisena viikonloppuna 12.–14.8. Sen teema on
Lupa olla minä. Tapahtumassa pysähdytään oman todellisen minuuden ä
 ärelle. On lupa kuulostella, miten voin ja missä oma kasvu menee
tällä hetkellä.

Paavo Kettunen
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YHTEYSTIEDOT
Kansan Raamattuseura
PL 48
08101 LOHJA
puh. 0207 681 610
krs@sana.fi

Lapin ruska lumoaa joka syksy
Timo Tuikkanen

Joka vuosi syyskuussa loistavat värit
levittäytyvät tunturien rinteille ja varvikkoihin. Ruskan väripaletissa vaihtelevat kuparin sävyistä kullankeltaiseen ja tulipunaiseen. Ruska kertoo vuodenajan vaihtumisesta, ilmat
viilenevät ja päivä lyhenee. Ruska on
syksyinen ihme, johon ihastuu j oka
vuosi uudelleen ja uudelleen. Ensimmäisenä silmä tavoittaa mustikan kirkkaan punaiset väriläiskät.

HELSINKI
Siltasaarenkatu 28 D, 1. krs.
00530 Helsinki
0207 681 714
JYVÄSKYLÄ
Kulttuuritila Omenapuu
Vapaudenkatu 24
40100 Jyväskylä
0207 681 684

Varaa oma unohtumaton ruskaviikkosi Kairosmajalta Pyhätunturin kupeesta; 3.–10.9.,
10.–17.9. tai 17.–24.9. Huomaathan, että syyskausi alkaa jo 20.8.

Kesäpäivä Kairosmajalla Pyhän juurella
– Miltä kuulostaisi kesäinen lomapäivä täysihoidossa Kairosmajalla? Näin kyselee Kairos
majan tunturikeskuksen uusi johtaja Kaisa Mattila.
– Olen piirtänyt silmieni eteen kuvaa tulevasta kesästä. Kesä on erilainen jakso kuin
talven ja ruskan sesongit. Tarjolla on kiireetöntä olemista, saunomista ja uimista. Torstaisin on iltakirkko, ja voit liittyä meneillään olevan leirin ohjelmaan ja retkille. Eri ikäiset kulkijat astelevat tai kirmaavat pihapoluillamme. Kahvila ja matkamuistomyymälämme ovat avoinna päivittäin klo 11–17.

Tapahtumat:		
30.6.–5.7. Samassa kurussa -avioparileiri.
3.–8.8. Taidepotpuri
20.–27.8. Niilo Laaksonen 100 v. -juhlaviikko
ja terveydenhuollon kesäpäivät
21.8. Finlandia – kauneinta suomalaista
pianomusiikkia -konsertti
24.8. Kotitie – runon ja musiikin konsertti
27.8.–3.9. Jumalalla on kaikki hallinnassa,
alkavan ruskan viikko
28.8. Romantiikan lumoa -konsertti
3.–10.9. Ruskaviikko I
4.9. Muistojen bulevardi -konsertti
7.9. Elvis gospel by Aron
10.– 17.9. Akvarellikurssi
10.–17.9. Ruskaviikko II
11.9. Lauluja levoksi ja lohduksi -konsertti

TOIMIPISTEET

14.9. Seeli Toivion konsertti
17.-24.9. Ruskaviikko III
17.9. Joel Hallikaisen konsertti
18.9. Eläköön elämä – 60 vuotta Pohjan
tähden alla – konsertti, Petri Laaksonen
21.9. Tuiki taivaallista -konsertti, Kaisa ja T
 imo
Tuikkanen
24.–30.9. Patikkaviikko I
25.9. Lavrenchukin musiikkiperheen
konsertti
30.9.–2.10. Hiljaisuuden retriitti
2.10. Saila Ruotsalan ja Elina Koivuniemen
konsertti
1.–7.10. Patikkaviikko II
7. –9.10. Naistenpäivät, Merja Lehtinen,
Ulla Saunaluoma

KUOPIO
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22
70100 Kuopio
0207 681 658
TAMPERE
Teopolis
Sairaalankatu 5-7 B
33100 TAMPERE
0207 681 671
TURKU
Aninkaistenkatu 14 B 4
20100 Turku
0207 681 648
VIVAMO
Vivamontie 2
08200 Lohja
0207 681 760
vivamo.fi
KAIROSMAJA
Kappelitie 2
98530 Pyhätunturi
0207 681 730
kairosmaja.fi
KRSkesämenot
Julkaisija
Kansan Raamattuseuran
Säätiö sr.
Päätoimittaja
Ulla Saunaluoma
ulla.saunaluoma@sana.fi
0207 681 625
Toimitussihteeri
Raija Kumpula
raija.kumpula@sana.fi
0207 681 618
Kannen kuva
Jani Laukkanen
Ulkoasu
Tarja Patrikainen

