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Kuusi vinkkiä
kirkolliseen
kesämatkailuun
Sairaus syvensi
sijaisäidin
ja tyttären
rakkautta
Harri Gustafsberg:
Jokainen tarvitsee
henkistä
turvasatamaa

Ex-poliitikko Kyösti Toivonen
palvelee nyt kirkon oppaana

KESKIAIKA HERÄÄ ELOON
HOLLOLAN KIVIKIRKOSSA

Hääilta & -yö
3.9.22 alkaen klo 15

Vietä tunnelmalliset häät Särkyneen Sydämen
kirkossa, Pyhän Birgitan kappelissa,
Hiljaisuuden puutarhassa tai
Lohjan Pyhän Laurin kirkossa.
Tarjoilut hääseurueelle järjestyvät
vaivattomasti Vivamossa.
Riittää, kun tulette paikalle
ja sanotte: ”Tahdon”.
Tarkemmat tiedot:
vivamo.fi/haat
lohjanseurakunta.fi/haat
Tervetuloa myös
avioparit, jotka
haluavat uusia
vihkivalansa.

LOHJAN
SEURAKUNTA

Muusikkomme palveluksessasi
Kerron tarinoita, laulan ja laulatan yleisön
toiveiden mukaan. Minulta löytyy ohjelmaa
erilaisiin tilaisuuksiin.

Musiikki on tunteen kieli,
jolla viestimme taivaallisia
säkeitä sielulle.

Tuula ‘Haxu’ Hakkarainen

Konsertoin ja yhdistän musiikkiin raamattuopetuksen. Toimin solistitehtävissä kirkkomusiikkiteoksissa basso-baritonina.
Kalle Virta

Palvelen mielelläni raamattulaulujen
ja rukous- ja ylistyslaulujen kautta eri
tilanteissa ja tapahtumissa.
Kristiina Tanhua-Laiho

Teemme mielellämme
musiikkitilaisuudestasi
erityisen.
Tutustu meihin
kansanraamattuseura.fi/
musiikki

# TWA A R NA

Helatorstaina toteutui Psalmi 110:1
(viroksi): ”Istu mu paremale käele!”
Hyvin käy, kun Herran parempi käsi
hallitsee. Jumala on oikeakätinen.
Onneksi! Isän oikealle puolelle
korotettu Poika rukoilee taivaallisen
tahdon tapahtumista myös maan
päällä. Meissä ja meidän kauttamme.

@velimatti49

iStock

Tämän twaarnan laati imatralainen teologi Veli-Matti Kosonen. Twaarna on Twitter-viestin
mittainen, maksimissaan 280 merkin minisaarna seuraavan pyhän aiheesta.
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Tämän lehden
teemoja ovat
kesäloma ja
matkailu.
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Teologi Veli-Matti Kososen twiitin
mittainen saarna.
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Rami Marjamäki

12

PINNALLA

Tulkoon Sinun Valtakuntasi -rukoushaaste
kutsuu jälleen rukoilemaan. Naisten Pankki
on saanut kokoon miljoonia euroja. Kamala
luonto -sarjakuva. Matkailuyrittäjää
ohjaavat syvät arvot.
14

ANCELA JA EIJA

Ancela Pihlajamäki sai 3-vuotiaana
turvallisen ja rakastavan kodin sijais
perheestä. Ancelan ja sijaisäiti Eija
Kilpiäisen suhde syventyi uudelle tasolle,
kun perhettä kohtasi äidin vakava sairaus.

24
Vesa-Matti Väärä

Vesa Tuominen

KYÖSTI TOIVONEN

Kun Kyösti Toivonen avaa vierailijalle
Hollolan kivikirkon oven, alkaa kiehtova
aikamatka keskiajan katoliseen Suomeen
ja Eurooppaan. Kirkon oppaalla
itselläänkin on kiinnostava elämäntarina
kerrottavanaan.

Kyösti Toivonen

14

PÄÄKIRJOITUS

Päätoimittaja Heli Karhumäen mielestä
me sisukkaat suomalaiset löydämme aina
tarpeen tullen yhdessä tekemisen voiman.
Se nähtiin Nato-päätöksessäkin.

Täällä kirkossahan minä paljon pyörin
ja kaivan esiin yhä uutta tietoa ja uusia
merkityksiä. Aion jatkaa työtä niin kauan
kuin jaksan.

Ancela Pihlajamäki
ja Eija Kilpiäinen

MINISAARNA

20

REISSUVINKKEJÄ KESÄLOMAAN

Kiinnostaisiko kesälomalla retki luostariin,
kirkkotaiteen äärelle tai pyhiinvaellus
reitille? Poimi talteen kuusi vinkkiä, jotka
johtavat kirkollisiin matkakohteisiin!
23

KOLUMNI

Hanna Kivisalo kertoo suvivirren
haikeudesta: ”On hyväksyttävä, miten
kesken kaikki jäi – kuinka kesken elämä
aina jää! Ja kuinka pitkä on sanomattomien
sanojen lista kaikkien hyvästien edessä.”
24

MOTORISTIPAPPI

Viime syksynä Paimion kirkkoherran
virasta eläkkeelle jäänyt Vesa Tuominen on
kokenut monet seikkailut moottoripyörän
selässä. Tänä kesänä tie kutsuu taas.

27

SANA TOIMITTAJALTA

OMA HETKESI

Kirkkovuoden eväät, Rukoillaan yhdessä, Arjen
pyhyyttä -kolumni, Sana avautuu -raamattu
artikkeli, Jeesuksen seuraajien matkassa ja
Todistajien ketju.
36

ERÄSMIES

Ilkka Enkenberg arvelee, että hänellä olisi opittavaa koiran kärsivällisyydestä. Koira on hänestä
yksi luomistyön hienoimmista taidonnäytteistä.
HYVIN SANOTTU

Mitä kiinnostavaa ovat sanoneet muiden muassa
suomalais-ugrilaisten kielten tutkija Janne
Saarikivi, emerituspiispa Mikko Heikka ja kokki
Tarja Kärkkäinen?
38

KULTTUURI & MEDIA

Kustannussopimus ukrainalaisen lastenkirjan
julkaisusta Suomessa syntyi pikavauhtia sodan
keskellä, ja hyväntekeväisyyskirja ponkaisi
heti myyntilistojen kärkeen. Talo horjahti
-lukudraama toi tekstejä sodan keskeltä
Suomeen. Riitta-Sisko Keinosen vinkit kesän
kirjatapahtumista.
40 RADIO & TV

Toimitussihteeri Riitta-Sisko Keinonen aikoo
katsoa Ukrainan sodassa ammutun elokuvaohjaaja Mantas Kvedaravičiusin dokumentin
Mariupolisista.
43

KIRJEITÄ SÄRKYNEILLE

Jaakko Pirttiaho kaatoi pihakoivun ja auttoi tuijan
parantavaan kasvuun. Samalla hän ymmärsi
jotakin siitä, millainen Jeesus on.
44

HARRI GUSTAFSBERG

Mielen- ja stressinhallintaan erikoistunut
kouluttaja Harri Gustafsberg neuvoo: ”Vaikka
elämäänsä suhtautuu tyynesti, silti ihmiselle
tulee aina eteen ongelmia ja negatiivisia tunteita.
Niiden ei saa antaa hallita elämää.”
48 PUUHAA & PULMIA

Villiyrtit ovat juuri parhaimmillaan poimittaviksi.
Visailussa ovat aiheena Suomen kirkot.
49 KRYPTO
50 VANHEMMAN EVÄÄT

Kristiina Kunnas murehti lasten aikuistuessa,
miten he tulisivat pärjäämään elämässä. Näistä
pohdinnoista syntyi kirja äitiydestä ja äidin
neuvoista lapsilleen.
52

KANSAN RAAMATTU
SEURASSA TAPAHTUU

56

TOIVON TARINA

50

Seuraava
Sana ilmestyy
8.6.

Ukrainasta sotaa paennut
Shahovin perhe opettelee
nyt uutta arkea Keuruulla.
He opiskelevat suomea ja tutustuvat paikalliseen seurakuntaan.

Oletteko täysjärkinen, Kirkkonummen kunnanisä ihmetteli, kun ravintoloitsija Hariton Tuukkanen kyseli joutilaita kartanoita luostarin perustamista varten.
Ei kukaan mukaan hankkeeseen uskonut, mutta
niinpä vain Dannebrogin mailla on jo yli 20 vuotta toiminut ortodoksinen munkkiveljestö Pokrova. Siitä kerron tämän lehden sivulla 18.
Isä Hariton, 69, on tuo tiluksia ostellut julkkiskokki.
Verevä karjalainen, idän salaperäisen kirkon vuolassanainen palvelija. Tapasimme ortodoksien suurella viikolla, eikä Ukrainan sotaa voinut sivuuttaa.
Kysyjälle avattiin. Pokrovan veljestö on Venäjän
hyökkäyksen tuominneen Suomen ortodoksisen kirkon alainen. Pokrovan seurakunta on eri asia, se kuuluu Moskovan patriarkaattiin.
Koristeellinen ortodoksisuus hämmentää luterilaista, mutta Hariton valaisee mielellään. Tietoisku yltyy
yleensä performanssiksi, koska kirkonmiehellä on
myös viihdyttäjän lahja.
– Oi, meidän kirkkomme on väärällään tapoja! J oka
palvelukseen riittää joku pyhä muisteltavaksi, parhaalle
kymmenen. Jonninjoutaviin opillisiin väittelyihin mie
en kuitenkaan lähe.
Hariton on kiehtova ja ristiriitainen persoona, joka
myös haastaa kuulijansa. Täysjärkinen? Varmasti.
Tiina Vahtera
Jani Laukkanen

37

Kristiina Kunnas

sana.fi

facebook.com/
Sanalehti/

instagram.com/
sanalehti_/
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Pääkirjoitus

Parves on paree lentää

T

uo näky jää vahvasti mieleen: tasavallan presidentti Sauli Niinistö laskemassa seppelettä
Hietaniemen hautausmaan sankarihaudoille
historiallisen sunnuntain aamuna 15. touko
kuuta. Vain pari tuntia sen jälkeen hän ilmoitti Presidentinlinnan valtiosalin tiedotustilaisuudessa, e ttä
Suomi on päättänyt hakea sotilasliitto Naton jäseneksi. ”Syntyy suojattu Suomi, osana vakaata, vahvaa ja vastuunsa tuntevaa Pohjolaa”, hän sanoi, ja tunnusti myös:
”Se herättää suuria tunteita, totta kai.”
Asian julkistaminen kaatuneiden muistopäivänä alleviivasi kansallisen turvallisuuspäätöksen murheellisinta perustetta, sotiemme muistoa. Valtiojohto haluaa varmistaa, ettei Suomi enää koskaan joudu sotaan, ja liittymiselle on kevään mittaan syntynyt myös vahva kansan
tuki. Naton jäsenyys nostaa maahamme hyökkäämisen
kynnyksen erittäin korkeaksi. Ja jos joutuisimme hyökkäyksen kohteeksi, kuten Ukraina nyt, emme kohtaisi
vihollista yksin.
Tuo otsikon lause – Parves on paree lentää – toimi aikoinaan neljän yhdistyneen pohjalaiskunnan tunnuksena.
Kauhava, Ylihärmä, Alahärmä ja Kortesjärvi ovat omanarvontuntoisia pitäjiä, jotka talouden paineissa pystyivät
yhdistämään voimansa ja samalla säilyttämään omat vahvuutensa. Tervehdyttävillä liitoksilla on pelastettu Suomessa jo kymmeniä kunta- ja seurakuntatalouksia, usein
kivun kautta, mutta lopulta kaikkien parhaaksi.
Me sisukkaat suomalaiset löydämme tarpeen tullen
yhdessä tekemisen voiman. Pienelle kansakunnalle yksi
tuumaisuus on elinehto. Suomen juuri itsenäistyttyä kan-

sa jakaantui rajuin seurauksin: sisällissota syttyi 1918.
Talvisota yhdisti kansan, ja tämän ansiosta Suomi pystyi
viime sodissa torjumaan Neuvostoliiton miehitysyritykset. Vapauden hintana olivat kymmenet tuhannet kaatuneet ja laajat alueluovutukset, mutta rajuista menetyksistä nousimme yhteisin ponnistuksin vakaaksi ja vauraaksi demokratiaksi.
Kun Suomi täytti sata vuotta, juhlavuoden kansallinen tunnus oli ytimekkäästi: Yhdessä. Se ei tarkoita pakotettua samanmielisyyttä tai -kaltaisuutta, vaan oikeutta
valita elämäntapansa ja mielipiteensä, silti pysyen porukassa, osana Suomen kansaa. Siksi myös kriittiset äänet
Nato-keskustelussa ovat hyvä merkki; valtio ei vaienna
kansalaisiaan.
Usein käy niin, että eripuraiset rivit yhdistyvät vasta yhdessä koetun uhan tai haasteen edessä. Kun kristillinen
elämänmuoto kohtaa Suomessa yhä kasvavaa torjuntaa,
kristittyjen tulisi suorastaan rientää yhteisiin hankkeisiin. Kristikunnan tehtävä on todistaa Kristuksesta. Nyreä
kuppikuntaisuus karkottaa ihmisiä, mutta keskinäinen
rakkaus vakuuttaa.
Tämä vuoden tärkein yhteisponnistus on pitkään valmisteltu valtakunnallinen Mediamissio 2022 teemalla ”Se
löytyi”. Kun Suomen postilaatikkoihin kolahtaa ensi syksynä 2,3 miljoonaa missiokirjasta ja ihmiset kiinnostuvat armosta, jokainen kirkkokunta, seurakunta, järjestö
ja herätysliike voi vastata heränneeseen kyselyyn omalla tavallaan. Ei siis ole mitään syytä jäädä pois p
 orukasta.
Viereisellä sivulla vinkkaan tästä ja myös muista yhteyden mahdollisuuksista.

Päätoimittaja Heli Karhumäki | heli.karhumaki@sana.fi
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Puolustusvoimien mediatuotantiimi / Juhana Karhumäki

Kokeile
porukkaa!

K

ristittyjen elämänmuoto
on alusta saakka ollut elämää yhteisönä, seurakuntana. Sen ytimenä on kokoontuminen armon aterialle, ehtoolliselle, jossa Jeesus itse on
läsnä leivässä ja viinissä. Jos tunnet, e ttä
uskosi ja toivosi hiipuvat, älä ainakaan jää
yksin! Hakeudu yhteyteen, kokeile, piipahda, tunnustele. Jos ujostuttaa, aloita vaikka pienesti verkossa. Tässä isoja ja
pieniä vinkkejä:

1.

Yhdeksän päivän rukoushaaste, joka
kestää helatorstaista helluntaihin. Meitä
rukoilijoita on ympäri Eurooppaa, löydät yhteyttä verkossa. Lue lisää sivulta 12.

2. Hengelliset kesäjuhlat. Kesän ensim-

mäisiin kuuluvat Sanan Suvipäivät, jotka
ovat tänä kesänä Hollolassa 17.-19. kesä
kuuta. Lue lisää sen värikkäästä ohjelmasta tämän lehden Kesämenot-liitteestä. Minäkin olen siellä!

3. Mediamissio 2022. Se löytyi -teemal-

Presidentti Sauli Niinistö laski seppeleen Helsingin Hietaniemen hautausmaan sankari
haudoille kaatuneiden muistopäivän aamuna 15. toukokuuta.

la toteutettava kristittyjen yhteinen moni
mediahanke 19.9.–16.10.2022 evankeliumin välittämiseksi suomalaisille. Tapahtumia ja tempauksia, mukana satoja seurakuntia ja järjestöjä. Lue lisää missio2022.fi.

4. Oma seurakunta. Tutustu oman seura

kuntasi kuhinaan, ryhmiin ja tapahtumiin. Etsi nettisivut, yllätä itsesi, kokeile jotakin uutta!

5. Seurakuntavaalit marraskuussa. Ehdota ehdokasta, lähde itse ehdolle viimeistään 15.9. tai evästä ehdokkaita toiveillasi. Kaikki vaali-infot ja aineistot löytyvät
osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

6. Sanan koronabaari -Facebook-ryhmä.

Rohkaisevaa juttuseuraa ja rukousta. Turvallisesti moderoitu ryhmä, ylläpitäjänä
Kansan Raamattuseura.
Heli Karhumäki

T

Tiesitkö tämän
kaatuneiden
muistopäivästä?

iedätkö, mitä asioita kaatuneiden muistopäivä yhdistää? Se yhdistää isänmaallisuuden ja hengellisyyden. Se yhdistää myös vuoden 1918 sisällissodan eri puolilla menehtyneiden – valkoisten ja punaisten
– muiston. Nämä asiat käyvät ilmi sen
perustamissanoista.
Marsalkka Mannerheim määräsi
talvisodan jälkeen keväällä 1940 touko
kuun kolmannen sunnuntain vietettäväksi ”nyt päättyneessä sodassa kaa-

tuneiden sankarivainajien sekä myös
kaikkien murroskautena vuonna 1918
molemmin puolin vakaumuksensa
puolesta henkensä uhranneitten yhteisenä uskonnollisena muistopäivänä”.
Samalla hän määräsi, ettei enää järjestetä juhlallisuuksia voitonparaatin päivänä, jolla oli juhlittu Suomen tasavallan joukkojen sisällissodassa 1918 saavuttamaa voittoa kapinallisista punaisista. Uusi linjaus tehtiin kansan yhtenäisyyden vuoksi.
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Tarinat herättävät
kirkon vaiheet
eloon
Kun kirkon opas Kyösti
Toivonen, 84, avaa
vierailijalle Hollolan kivikirkon
jättimäisen oven, alkaa
kiehtova aikamatka keskiajan
katoliseen Suomeen ja
Eurooppaan. Toivosen
tarinat herättävät eloon
tuon ajan vallasherrojen ja
-rouvien seikkailut, toilailut,
saavutukset ja pettymykset.
Hollolan kirkko on
kansallisaarre, jonka
synnystä voi kiittää kolmen
vaikutusvaltaisen ystävyksen
päätöstä 1400-luvun
lopulla. Toivosesta tuli tämän
ainutlaatuisen kirkon opas,
kun hänen oma elämänsä
meni toisin kuin hän oli
nuorena suunnitellut.
SANAT HELI KARHUMÄKI | KUVAT JANI LAUKKANEN

S

iinä oli tavallisella rahvaalla hämmästelemistä. Elettiin 1490-lukua,
kun komean mäen juurelle Vesijärven rannalla rahdattiin uuden kirkon seiniksi isoja kivenjärkäleitä. Seinien
noustua huimaan korkeuteen kirkon sisälle kannettiin toinen toistaan upeampia puuveistoksia, kirkkotekstiileitä ja ehtoollishopeita, jotka olivat peräisin samalla paikalla olleesta puukirkosta.
Astuminen kirkkosaliin tekee vaikutuksen myös 2000-luvun vierailijaan.
Arkkitehtuurin kauneus, satoja vuosia
vanhat seinämaalaukset sekä harvinaisen runsas esineistö saavat hidastamaan
askelia ja huokaamaan ihastuksesta.
Kristillisyys Suomessa tarkoitti keski
ajalla roomalaiskatolista kirkkoa, joka
ulotti vaikutustaan tähän Ruotsin valtakunnan itäiseen osaan yhä uusien
kirkkorakennusten kautta. Vielä tuolloin
ei kukaan tiennyt Saksassa asuvasta nuorukaisesta nimeltä Martti Luther, jonka
kirkkokritiikki ja teologinen taistelu tulisivat aikanaan murtamaan katolisen paavin valtaa ja johtamaan tämänkin kirkon
muuttumiseen luterilaiseksi.
Kyösti Toivonen syttyy kirkon varhaisten vaiheiden tarinoista, ja sytyttää niillä
kuulijankin. Hän kulkee kuin kotonaan
kirkossa, joka on samalla kertaa laajamittainen keskiaikainen kirkkomuseo ja luterilaisen seurakunnan elävä pyhäkkö.
MAHTIMIEHET OLIVAT
S UPERJULKKIKSIA
Kyösti Toivonen kertoo keskiajan merkki
miehistä elävästi kuin nykyajan julkkiksista.
– Kirkon rakentamisesta päätti kolme
miestä, jotka olivat toistensa parhaat kaverit ja aikansa vaikutusvaltaisimpia herroja, hän kertoo.
Ruotsin valtionhoitaja Sten Sture
oli saavuttanut maineensa vapaustaisHollolan kirkon ovi on alkuperäinen, ja se on
Suomen vanhin edelleen käytössä oleva
kirkon ovi. Sen aiheena on Pyhä Hubertus,
joka kohtasi metsästysretkellään Kristuksen
hirven muodossa, muutti luostariin, ryhtyi
papiksi ja yleni Liegen piispaksi Belgiassa. Ovi
kertoo kristinuskon sanomaa kuvin, sillä kirkon
valmistuessa lukutaito oli harvinainen eikä
Raamattua ollut vielä julkaistu suomeksi.

Kirkko kertoo myös Suomen luterilaistumisen historiaa. Ruotsin Västeråsin valtiopäivillä 1527 tehtiin päätös, että valtio siirtyy luterilaiseen uskoon ja irtautuu katolisen
paavin vallasta. Kesti kuitenkin vielä kuusi sukupolvea ennen kuin päätös pantiin
toimeen Hollolan kirkossa. Neitsyt Maria -veistos sopii hyvin myös luterilaiseen aikaan.

telijana vain reilun kolmenkymmenen ikäisenä. Hän oli voittanut Tanskan
Kristian-kuninkaan joukot vuonna 1471
Tukholman edustalla.
Hänen ystävänsä Knut Posse oli Hämeen ja Viipurin linnan komentaja, joka
oli vastikään puolustanut Viipurin linnaa menestyksekkäästi venäläisiä vastaan. Kolmas porukassa oli Turun piispa
Maunu Särkilahti.
– Tässä joukossa oli valta päättää kirkon
rakentamisesta ja järjestää siihen merkittävät varat. Kirkko rakennettiin keskiajan valtatien, Ylisen Viipurintien, varteen. Kirkko omistettiin Neitsyt Marialle.
Pääalttarin alttarikaapin keskushahmona
on taivaan kuningatar Regina Caelum eli
Neitsyt Maria.
Kirkon kristillisen sanoman ohella
kirkkoon sopi Sten Sturen mielestä myös

muistutus hänen omasta sotamenestyksestään. Toivonen ohjaa meidät kirkon
takaseinustalle, jossa sijaitsee hälytys
laitteiden suojaamana puinen veistos. Sen
aihe ei tule Raamatusta vaan kristilliseen
traditioon kytkeytyvästä legendasta.
– Sten Sture oli lahjoittanut Tukholman tuomiokirkkoon peräti kolme metriä korkean veistoksen, joka kuvasi ritari Pyhää Yrjänää taistelemassa prinsessan puolesta lohikäärmettä vastaan. Veistoksella Sture rinnasti itsensä ritariin, ja
tanskalaiset lohikäärmeeseen. Prinsessa
oli Ruotsi, jonka hän oli pelastanut Tanskan kynsistä.
Hollolan kirkkoon tehtiin veistoksen
pienoismalli. Se ajaisi saman asian ja korottaisi täällä hänen kunniaansa.
Puinen taideteos on veistetty runsain
yksityiskohdin. Taitava veistäjä on käy10 / 2022 | Sana
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Ranskalaispariskunta hämmästyi,
kun Kyösti Toivonen näytti heille
1400-luvulla tehdyn veistoksen Pariisin
ensimmäisestä piispasta ja kertoi siihen
liittyvän legendan (veistos alakuvassa).

tellyt talttojaan samoihin aikoihin, kun
Kristoffer Kolumbus on etsinyt Intiaa ja
päätynyt löytämään Amerikan.
Tarina jatkuu vielä Sten Sturen kuoltua vuonna 1503 tämän lesken kautta.
Ingeborg Åkentytär Tott oli aatelisnainen, joka sai leskeneläkkeekseen Hämeen
linnaläänin. Hän oli Ruotsin rikkain nainen, ja hartaana katolilaisena hän rahoitti Vanajan ja Hollolan kirkkojen rakentamista ja sisustamista. Sen merkkinä on
Vanajan kirkon ulkoseinässä sponsorin
logo, Tottin suvun vaakuna.
PARIISIN PIISPAVEISTOS ON
A IKANSA FANITUOTE
Toivosen tarinoidessa kirkon Neitsyt
Maria -veistoksista kirkkoon saapuu pariskunta, jonka jutustelu kuulostaa ranskalta. Kyösti Toivonen toivottaa heidät
sujuvalla englannilla tervetulleeksi ja
kysyy, mistä nämä ovat kotoisin. Christophe Denoyelle kertoo työskentelevänsä Suomessa ja lähteneensä vaimonsa
Dorothee Gazeillesin kanssa tutustumaan Hollolan kirkkoon tämän vieraillessa Suomessa.
– Sepä hienoa! Toivonen ilahtuu ja ohjaa kädellään katseet kirkon urkuparven
puuveistosten riviin.
– Katsokaapa tuonne, kolmas veistos
oikealta. Hän on Pariisin ensimmäinen
10
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piispa, pyhä Dionysious, ja tämä on ainut häntä esittävä veistos Suomessa. Hän
kantaa kädessään omaa päätään.
Kristinuskoa pidettiin vaarallisena villityksenä, ja Dionysious teloitettiin, mutta
legenda kertoo hänen kävelleen päätään
kantaen vielä pitkän matkan. Paikalle,
johon hän kuoli, rakennettiin Euroopan
ensimmäinen goottilainen katedraali
1200-luvulla.

Veistos on aikansa fanikulttuuria. Suomalaiset teologian opiskelijat keskiajan
Pariisissa Sorbonnen yliopistossa olivat
piispan ihailijoita, mikä johti veistoksen
hankintaan.
Vieraat kuuntelevat hämmästellen.
Näiden lähtiessä Toivonen kiittää käynnistä ja hyvästelee heidät ranskaksi.
– Olipa mukavaa, että he löysivät tänne, Toivonen sanoo.
– Esimerkiksi vuonna 2015 täällä kävi
7 500 matkailijaa 44 maasta ja 109 Suomen
kunnasta. Se on valtava markkinointietu
kunnalle. Kun kirkon jäsenmäärä vähenee
ja seurakunnan on pakko säästää henkilöstössä, opastuskausi lyhenee ja kävijämäärät romahtavat. Kunnan pitäisi ilman
muuta tukea kirkon opastuksen ylläpitoa.
ELÄMÄ MUUTTI SUUNNITELMAT
Kyösti Toivosen tarinoista kuultaa läpi syvällinen Suomen ja Euroopan historian
ymmärrys. Se kertoo hänen elämänsä
varhaisemmista suunnitelmista, jotka
elämä yllättäen muutti.
Toivonen syntyi Karjalan Jääsken pitäjässä, josta perheelle tuli lähtö evakkoon

Suomalaiset kunnioittivat veistoksella
Pariisin ensimmäistä piispaa Dionysiosta, joka
mestattiin 1200-luvulla uskonsa vuoksi.

Kyöstin ollessa 6-vuotias. Hän kävi koulut Imatralla ja opiskeli Helsingissä Suomen historiaa. Siellä hän tapasi puolisonsa Kaarinan, joka oli sosiologi. Lapsia syntyi neljä, ja suunnitelmissa oli historian opettajan ammatti.
– Elämään tuli kuitenkin dramaattinen
muutos, kun sotaleskeksi jäänyt anoppini
toivoi meidän ottavan haltuumme perheen
maatilan, Messilän kartanon. Me kehitimme Messilästä matkailu- ja laskettelu
keskuksen. Se oli kiehtovaa aikaa.
Yrittäjyys toi eteen mieluisia tehtäviä
tapahtumajärjestäjänä, kotiseutuhistorian oppaana ja muun muassa Hollolan
Keskiaikaseuran puheenjohtajana. Toivonen hoiti myös kirkollisia vastuita omassa seurakunnassa ja kirkolliskokouksessa. Kunnalliset luottamustoimet johtivat
lopulta kansanedustajaksi (kok).
Sitten tuli romahdus, 1990-luvun l ama.
Tuhannet yritykset kaatuivat devalvaatioon, ja myös Messilä joutui vararikkoon
1993.
– Menetimme kaiken. Siitä on vieläkin
vaikeaa puhua. Me kuitenkin selvisimme,
koska minulla oli työ eduskunnassa, ja
vuodesta 1995 alkaen olin yhden kauden
EU-parlamentin jäsen. Suomessa monet
menettivät koko elantonsa, mistä seurasi
suuria kärsimyksiä, itsemurhiakin.
Toivosen historiaosaaminen ja kielitaito avasivat uuden tien. Hän alkoi järjestää matkoja eri puolille Eurooppaa ja toimi itse oppaana. Tutuiksi tulivat erityisesti Puola, Ranska, Saksa, Baltian maat,

Itävalta ja Italia. Sadat kirkot ovat tulleet
tutuiksi, sillä kristilliset pyhäköt vetävät
puoleensa. Suomessakin hän on käynyt
noin 250 kirkossa.
Hollolan kirkossa hän aloitti kesäoppaan tuuraajana, ja siitä alkoi jo 22 vuotta kestänyt tehtävä.
Edessä oli vielä vaikeita menetyksiä.
Perheen 18-vuotias tytär kuoli sairauteen.
– Ammattini takia siitä tuli nopeasti
julkinen asia, ja minua ja Kaarinaa pyydettiin puhumaan asiasta radiossa ja
kirkkopäivillä. Vaimoni oli myös kirkkohallituksessa kehittämässä seurakuntien
sururyhmätoimintaa.
Elämä jatkui kolmen aikuisen lapsen
ja näiden perheiden kautta. Kaksitoista vuotta sitten Toivosen puoliso Kaarina menehtyi. Alkoi jälleen uudenlaisen
elämän opettelu.
– Kirkolla on ollut merkitystä selviytymisessä, ja suhdetta on tukenut fyysinen
yhteys kirkkoon, hän toteaa.
– Täällä kirkossahan minä paljon pyörin ja kaivan esiin yhä uutta tietoa ja
uusia merkityksiä. Aion jatkaa työtä niin
kauan kuin jaksan. Käyn kuntosalilla ja
ajan kuntopyörällä. Tuntuu hyvältä. En
koe itseäni vielä ukoksi.
UKRAINAN SOTAA EI VOI YMMÄRTÄÄ
Toivonen on vetänyt lukemattomia matkoja myös Venäjälle, erityisesti Suomen
lähialueille. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on ollut järkytys, ja se lopetti kertaheitolla myös matkat itänaapuriin.

Kirkon alttaripöydän koristeveistetty edusta, antemensale, on Suomessa ainut laatuaan, ja
sisältää useita kuvia Raamatun kertomuksista.

Hollolan
kirkko on hurja
nähtävyys
• Suomen itäisin roomalaiskatolinen
sisämaan kivikirkko.
• Keskiaikaista esineistöä on enemmän kuin missään muussa Suomen kirkossa, muun muassa 26
puuveistosta 1400-luvulta, vanhin
jo 1300-luvulta, sekä poikkeuksellinen suuri aatelisvaakunoiden kokoelma.
• 1800-luvulla kirkollinen pietismi
vieroksui prameutta, minkä vuoksi kalkkimaalaukset peitettiin ja
muun muassa alttaritaulun kehykset purettiin. Vuosina 1934–1935
kirkko restauroitiin ja osa entisestä loistosta palautettiin.
• Carl Ludvig Engelin piirtämä kello
tapuli valmistui 1830 keisari
Nikolai I:n suuriruhtinaskaudella.
• Alkavana kesänä Hollolan seura
kunta tuottaa videosarjan, jossa Kyösti Toivonen kertoo kirkon
historiasta, arkkitehtuurista ja esineistöstä. Ne julkaistaan Hollolan
seurakunnan Youtube-tilillä.

Suomen päätös hakea Naton jäsenyyttä on hänelle helpotus.
– Olisi pitänyt liittyä yhdessä Viron
kanssa jo 1990-luvulla. Suomi asemoituu
täysin selvästi läntiseen kulttuuripiiriin.
Kirkollisesti Toivonen on ekumeeninen ja erittäin viehättynyt ortodoksisen
mystiikan tenhovoimasta. Hän toimii kesäisin myös Valamon luostarin oppaana
Heinävedellä.
Kotikirkossaan hän on pohtinut, mitä
jumalanpalveluselämän muotoja kannattaa säilyttää, mitä uudistaa.
Yhdestä seikasta hän tahtoisi pitää
kiinni: ehtoollisviinin ja -leivän jakamisesta erikseen.
– Koronan aikana otettiin laajasti käyttöön ”dippaus”, jossa leipä kastetaan viiniin ja otetaan vastaan jonossa seisten.
Käteväähän se on, mutta minä haluaisin
pitää kiinni perinteestä. On aivan eri asia,
kun saa polvistua alttarille.
Kyösti Toivonen pitää Hollolan vanhan
kirkon opastetun kierroksen pe 17.6. klo 20
osana Sanan Suvipäivien ohjelmaa.
10 / 2022 | Sana
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Antti Yrjönen

Unsplash

PINNALLA

Liity rukoukseen
helatorstaista helluntaihin!
MAAILMANLAAJUINEN Tulkoon Sinun Valtakuntasi -rukoushaaste kutsuu jälleen rukoilemaan helatorstaista helluntaihin saakka.
Näiden yhdentoista päivän aikana rukoillaan erityisesti, että yhä
useampi ihminen oppisi tuntemaan Jeesuksen. Tänä vuonna rukouskampanjan ajankohta on 26.5.–5.6.
Sivustolta tulkoonsinunvaltakuntasi.fi voi tilata sähköpostiinsa
rukouskalenterin. Joka aamu saapuvassa sähköpostiviestissä kerrotaan, minkä puolesta juuri sinä päivänä voi rukoilla.
Sivustolta voi myös ladata ja tulostaa rukouspäiväkirjan sekä
Canterburyn arkkipiispan Justin Welbyn laatiman Novenan, kirjoituksen, joka kutsuu mietiskelemään Ensimmäisen Pietarin
kirjeen tekstiä.
Tulkoon Sinun Valtakuntasi -kampanjan suomenkielinen Facebook-sivu antaa vinkkejä päivittäiseen rukoukseen. Siellä myös
arkkipiispa Tapio Luoma, piispa Jukka Keskitalo ja piispa Teemu
Laajasalo kutsuvat videotervehdyksissään ihmisiä rukoilemaan.
Tulkoon Sinun Valtakuntasi on ekumeeninen ja kansainvälinen
liike. Se on saanut alkunsa vuonna 2016 Englannin kirkon parissa.
Järjestäjinä Suomessa ovat Kansan Raamattuseura, Hengen uudistus kirkossamme, Hiljaisuuden ystävät, Tuomasyhteisö, Suomen
Anglikaaninen kirkko ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko.
Anu Antikainen

Kamala luonto
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Ugandalainen Robinah Nakitende, 40, on hankkinut Naisten
Pankin tuella ammatin, jonka turvin hänellä on tuottoisa
vihannes- ja hedelmäkauppa.

Suomalainen Naisten Pankki
juhlii tänä vuonna
15-vuotistaivaltaan.
Se on kerännyt yli

20 miljoonaa
euroa naisten tasa-arvon edistämiseen kehittyvissä
maissa. Se on vahvistanut

92 000
naisen asemaa pääosin Aasiassa ja Afrikassa
ja turvannut samalla yhteensä

460 000
perheenjäsenen elämän luomalla yhteisöihin
uusia työmahdollisuuksia.

Matkailu avartaa ja vahvistaa juuria
Matkailuyrittäjä Esa Talosen mielestä matkailu tuottaa paljon hyvää ihmisille,
mutta sen vaikutuksista luontoon on kannettava vastuu. Usko Jeesukseen
vaikuttaa Esan arvovalintoihin kaikilla elämän areenoilla.
SANAT RIITTA-SISKO KEINONEN | KUVAT ESA TALOSEN KOTIALBUMI

”Olen paljasjalkainen ikaalislainen. Vannoin nuorena vaimon kanssa maailmalle
lähtiessämme, että emme palaa lapsuusmaisemiin. Mutta maailma kypsyttää ja
avartaa mieltä. Kotiseudun kiinnostavuus aukeni ja kotiseuturakkaus puhkesi iän myötä. Perheemme muutti 12 vuotta sitten Ikaalisiin ryhtyessäni johtamaan
perheyritystämme Ikaalisten matkatoimistoa.
Matkailu avartaa maailmaa molempiin
suuntiin: Matkalle lähtevä kohtaa ihmisiä
eri maailman kolkista ja kulttuuritaustoista sekä oppii ymmärtämään erilaisuutta. Samalla lisääntyy myös ymmärrys omista juurista – ja niiden arvostus.
Kuljen elämässäni uskoen Jeesukseen. Se
pitää sisällään myös arvoja, joita haluan
edistää kaikkialla elämässäni. Oman vakaumuksen seuraamiseen ja esillä pitämiseen voi joissain tilanteissa kohdistua paineita nyky-yhteiskunnassa. Katsomukseni on kuitenkin osa minua. En
saarnaa tai esittele uskoani, mutta en
myöskään peittele sitä. Henkilökohtai-

Pieni karhunkierros Kuusamossa 2021.

nen uskoni näkyy arjen teoissa ja arvo
valintoina.
Tärkeintä on kohdata toinen ihminen
ihmisenä, joka puolella maailmaa.
Viime aikoina matkailu on ollut esillä uhkien ja negatiivisten asioiden kautta.
Sairastumisen ja sairauden levittämisen
pelko on lisännyt turvattomuutta. Ilmasto
päästöjen suitsiminen on ihmiskunnan
kohtalon kysymys, ja matkustaminen aiheuttaa myös syyllisyyden tunteita.
Harva ajattelee, että luonnontiede ja
luonnon tutkiminen ovat lähtöisin rakkaudesta ja kiinnostuksesta Jumalan luomistyöhön. Kristityt munkit ja oppineet
ovat etulinjassa perustaneet yliopistoja
luonnontutkimuksen ympärille. Tämän
pitäisi näkyä vastuullisina tekoina luontoa kohtaan, kuten matkailussa hiilineutraaliuteen pyrkimisenä.
Olen funtsinut sitä, että matkailulla on kuitenkin niin paljon positiivisia arvoja, että
se puolustaa paikkaansa. Matkailu avartaa ja yhdistää, ja sitä tarvitaan yhteisten
ongelmiemme ratkaisemisessa. Ilmasto

Senjan saari Pohjois-Norjassa 2018.

– Keskeisin juttu on rakastaa lähimmäistä niin
kuin itseään. Vaikeaa se on, mutta onneksi
tämänkin asian kanssa voin tulla armahtavan
Jumalan eteen, toteaa Esa Talonen siitä, mihin
kristinusko hänet haastaa.

tavoitteitakaan ei saada kuriin muuten
kuin koko maailman yhteisvoimin – e ikä
ole muuta tapaa ymmärtää kuin aidosti
kohdata toiset ihmiset ja kulttuurit. On
löydettävä tasapaino siihen, miten voimme toteuttaa ihmisyyteen liittyvää ja ikivanhaa matkalla olemisen periaatetta
luontoa kunnioittaen.
Kyselyjen mukaan liikkumis- ja matkustusrajoitukset ovat verottaneet ihmisten hyvinvointia. Matkustaminen on ollut
monelle itsekseen elävälle lääkettä yksinäisyyteen. Se antaa mahdollisuuden irti
ottoon, seikkailuun ja vapauden tunteen
kokemiseen.
Mutta uusi kesä tulee ja moni aikoo retkeillä ja matkustaa lomallaan. Uskon ja
toivon sen lisäävän hyvinvointia ja elämänrikkautta.”
10 / 2022 | Sana
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Huostaanotetulle
kävi hyvin
Ancela Pihlajamäki eli Ansku pääsi 3-vuotiaana lastenkodista sijaisperheeseen ja sai
turvallisen, rakkaudellisen arjen. Sijaisäidin ja tyttären syvää suhdetta värittävät nyt
tunneskaalan ääripäät: suru kuolemanvakavasta sairaudesta ja ilo tulevista häistä.
SANAT ERJA TAURA-JOKINEN | KUVAT RAMI MARJAMÄKI

Eija Kilpiäinen, 64:

”O

limme vuonna 2004 Risto-
puolisoni kanssa sijaisvanhempien parisuhdepiirissä, kun puhelin soi ja saimme tiedon, että
voisimme saada perheeseemme
kolmevuotiaan tytön, Anskun.
Olimme sattumalta ja oikein osuvasti vertaistemme keskellä,
jossa pääsimme heti jakamaan ihanan ilouutisen!
Silloin kodissamme oli jo entuudestaan kolme lasta sijoitettuna. Halu ryhtyä sijaisvanhemmiksi oli kypsynyt hiljakseen, kun
kolme biologista lastamme olivat kasvamassa nuoriksi aikuisiksi.
Lähdimme pian tutustumiskäynnille Anskun luo lastenkotiin
– ja siellä tapasimme suloisen lettipään.
Kokosimme hänelle pienen valokuvakansion, jonka avulla
kerroimme hänelle perheestämme ja ympäristöstä, johon hän
oli siirtymässä.
Tyttö suhtautui tulevaan elämänkäänteeseensä reippaasti ja
innostuneesti. Hän oli lastenkodin työntekijän mukaan pian
kertonut iloisen ylpeästi yhdelle jos toisellekin: ’Minä muutan pian perlheeseen!’ Pikkuisemme puhe oli vielä tuolloin
aika epäselvää.
KÄDESTÄ KIINNI
Kaikkia jännitti, kun tärkeä päivä koitti. Arki lähti kuitenkin
sujumaan hyvin.
Usein epävakaista oloista tulevat lapset ’skannailevat’ aluksi
uutta ympäristöä. Kun he kokevat olonsa turvalliseksi siinä, oireilu edeltävistä elämänkokemuksista alkaa. Syömis- ja nukkumisongelmat ovat yleisiä. Niin Anskullakin. Hän tuli usein patjalle sänkymme viereen, ja pidin häntä kädestä kiinni.
Aluksi monet sijoitetut lapset valitsevat yhden kiintymyskohteen. Anskulla se oli Risto, sillä he olivat yhdessä päivät pitkät,
kun minä olin töissä ja muut lapset koulussa. Mieheni oli irtisanoutunut palkkatyöstään keskittyäkseen sijaisvanhemmuuteen. Itse työskentelin vielä silloin esiopettajana lähikoululla.
Perheessämme kristilliseen kasvatukseen ovat kuuluneet
muun muassa lasten iltarukoukset, iltalaulut ja seurakunnan
päiväkerhot. Pian Ansku toivoikin Riston lukevan Lasten Raamattua.
SAIRAUS VEI VOIMAT
Kun yhdeksän vuotta sitten sairastuin vakavasti, olin jo omistautunut kokonaan sijaisvanhemmuudelle Riston tapaan. Olimme koko perheen voimin retkeilemässä Ukko-Kolilla, jonka rinteitä olin monet kerrat hyvävoimaisena kivunnut. Nyt voimat
eivät tuntuneet millään riittävän, joten oli pysähdyttävä tämän
tästä lepäämään.

Sijaisperheessä Ancela Pihlajamäki sai sekä rakastavat vanhemmat
että sisaruksia. – Oli mukavaa, että meillä oli Anskun tullessa
lemmikkeinä koiria kuten oli ollut hänen lapsuudenkodissaankin,
Eija Kilpiäinen muistelee. Nyt Anskulla onkin kihlattunsa kanssa
oma tassukaveri.

– Kun ilmoitus sijoitettavasta lapsesta tulee, sijaisvanhemmat
tietävät automaattisesti sen, että hänen kotitilanteensa on ollut hyvin
vaikea, Eija Kilpiäinen kertoo.

Ihmettelin väsymystäni enkä ensin ajatellut lähteä loman
päätteeksi edes lääkäriin. Olisinhan valittanut siellä vain jaksamattomuuttani, joka ei ole mitenkään tavatonta erityislapsien vanhemmalle.
Menin kuitenkin – ja pian minut passitettiin tarkempiin tutkimuksiin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Siellä kummastelin osastoa, jonne minut sijoitettiin. Käytävän seinille oli
kiinnitetty tietoutta pahalaatuisista veritaudeista ja verisyövästä. Sekö minulla oli?
Diagnoosiksi varmistui erittäin vaikean lajin akuutti leukemia, joka vaatii kovat hoidot. Lähdin heti hoitoprosessiin, kun
sitä mahdollisuutta minulle tarjottiin.
Seuraavat kuukaudet olin suurimmaksi osaksi sairaalassa.
Hoidot ja niistä toipuminen veivät kaikki voimani. Olin potilas,
en mitään muuta. Tarvitsin paljon Riston ja muiden läheisteni
apua selviytyäkseni arjesta. Leukemiahoitojen jälkeen tarvittiin
vielä kantasolusiirto, josta toipuminen käänteishyljintöineen ja
muine komplikaatioineen kesti kolme vuotta.
10 / 2022 | Sana
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KAUAS JA LÄHELLE
Sitten tauti tuli takaisin, uusiin kantasoluihini, eikä paranemisesta enää puhuttu. Jarrutushoito lupasi tilastollisen ennusteen mukaan elinaikaa muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen, mutta nyt takana on viisi vuotta. Olen ollut pitkälti autettava ja hyvin väsynyt.
Sairastuttuani Ansku alkoi ottaa voimakkaasti etäisyyttä.
Murrosikään ehtinyt tyttö ei puhunut minulle, vaikka olisimme olleet kahdestaan ruokapöydän ääressä. Hän huuteli asiansa ja kuulumisensa Ristolle viereiseen huoneeseen.

Ollaan ihanasti äiti ja tytär
ihan loppuun saakka.

Mietin, että huomasiko tyttö edes itse toimintatapaansa.
Juteltuamme asiasta tajusimme molemmat, että pelko minun menettämisestäni oli lukinnut hänen tunteensa ja ohjannut hänen käytöstään. Vahva syy oli se, että Anskun biologinen
äiti oli kuollut joitakin vuosia aiemmin.
Eihän kukaan halua ajatella, että sellainen toistuu. On helpompi hylätä kuin tulla hylätyksi.
Vakuutin koko sydämestäni hänelle, että siinä olen, hänen lähellään, häntä rakastaen. Ollaan ihanasti äiti ja tytär ihan loppuun saakka.
Kun hän sisäisti sen, ilo räjähti! Suhteemme lähti nopeasti
lähentymään ja syventymään poikkeuksellisen syvälle tasolle.
VIHKO TÄYNNÄ KIRJEITÄ
Nyt Ansku asuu ja opiskelee noin 200 kilometrin päässä. Käytössämme on vihko, johon kirjoitamme kirjeitä toisillemme
vuoron perään. Ilmaisemme ajatuksiamme ja vastaamme toisen kysymyksiin rehellisesti ja avoimesti.
Korona-aika on ollut meille äärimmäisen raskasta, koska
olemme voineet tavata vain ulkona sään ehdoilla. Pienikin p
 öpö
on minulle, leukemiapotilaalle, kuolemanvakava riski.
Näitä kertoessani olen sairaalassa tiputuksessa. Neutrofiilit
puolustavat elimistöä infektioita vastaan. Alin suositusarvo niille on 1,6. Nyt lukema on saatu nousemaan 0,15:een.
Anskusta on kasvanut rohkea, sopivasti itsevarma ja toimeen
tarttuva nuori nainen, joka on myös saanut kasvaa uskossa riparinsa jälkeen Lempäälän seurakunnassa.
Toivon kovasti, että pääsen tänä vuonna hänen häihinsä!

Ancela Pihlajamäki, 21:

E

nsimmäinen muisto sijaisvanhemmistani Eijasta
ja Ristosta on vaaleanpunainen pehmolelu, pupuhelistin. Sain sen heiltä, kun olin ensimmäistä kertaa tutustumassa tulevaan kotiini.
Siellä minua odottivat myös kolme sijaissisarusta: isoveli ja kaksi isosiskoa. Pikkuhiljaa ymmärsin,
ettei isosiskolle välttämättä ollut kiva juttu saada minua huonekaverikseen, sillä tutkin hyvin innokkaasti hänen tavaroitaan. Kivaa
oli se, että isoveli otti minut mukaan tietokonepelejä pelaamaan.
Tunsin oloni turvalliseksi perheessä alusta lähtien, vaikka
minua jännitti kovasti. Isosiskoni kutsui sijaisvanhempiamme
Eijaa ja Ristoa äidikseen ja isäkseen. Niin minäkin olen tehnyt.
Biologinen äitini kävi katsomassa minua uudessa kodissani sopimuksen mukaan kerran kolmessa viikossa, isäni kerran
kuukaudessa. Päihteiden vaikutuksen alaisena ei kuitenkaan
ollut lupa tulla, joten vierailut toteutuivat vaihtelevasti.
Biologinen äitini askarteli minulle kipsienkelin, joka olikin
pitkään seinälläni. Tallessa se on yhä edelleen. Kaikki sijaisvanhemmat eivät päästä lapsen biologisia vanhempia kotiinsa. Arvostan sitä, että Eija ja Risto päättivät toisin.
– Iloitsemme lääkkeestä, joka on auttanut Eija-äitiäni pidempään kuin
yhtäkään toista suomalaista aiemmin. Korona-aika on kuitenkin ollut
henkisesti kuormittavaa sekä hänelle että minulle, koska on selvää,
ettei hän kestäisi tartuntaa, Ancela Pihlajamäki toteaa.
16
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KIPEÄ MENETYS
Kun olin 7-vuotias, perheemme sai tiedon biologisen äitini yllättävästä kuolemasta. Syyksi hänen sukulaisensa ilmoittivat sy-

Se myös saatteli meidät puhumaan rakentavasti, rehellisesti
ja rakkaudellisesti toinen toisillemme. Se oli lähtölaukaus suhteemme syventymiseen.
TOTUUS PALJASTUI
Nuoruusvuosinani olin päättänyt, että heti täysi-ikäiseksi tultuani ottaisin selvää omista taustoistani ja siitä, mitkä syyt johtivat siihen, että minut huostaanotettiin 3-vuotiaana. Kävin lastenkodissa ja pyysin saada luettavakseni kaikki minua koskevat asiakirjat.
Menin yksin, mutta sain tilanteessa tuekseni sosiaalityön
tekijän. Hänen kanssaan kävin tuoreeltaan läpi myös sen, mitä
sain tietää ja millaisia tunteita minussa heräsi.
Dokumentit sisälsivät karua tekstiä. Olin elänyt ensimmäiset
vuoteni perheväkivallan keskellä. Olin nähnyt verta, tappeluita, riitelyitä ja puukon käyttöä sekä kärsinyt turvattomuudesta
ja tilanteiden ennakoimattomuudesta, jota vanhempieni päihteiden käyttö aiheutti.
Hyvää oli se, etteivät vanhempani olleet tehneet tai tahtoneet
minulle mitään pahaa.
Kun 18-vuotiaana tilasin itselleni biologisen äitini kuolin
todistuksen, sain tietää hänen menehtyneen alkoholismiin.
Maksa oli pettänyt. Siinä riitti sulateltavaa. Totuus oli toinen
kuin sukulaiset olivat kertoneet.

Eija-äidin vakava sairastuminen sai Ancela-tyttären lukkoon pitkäksi
aikaa, mutta lähentyminen on ollut riemullista.

dänkohtauksen. Sen päivän ilta oli yksi elämäni kamalimmista. Tunteet nousevat vieläkin pintaan. On kauheaa menettää
oma äiti niin pienenä.
Aloin siitä lähtien laulaa Riston kanssa hengellisiä lauluja,
kuten Jumalan kämmenellä ja Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Luimme iltaisin kirjasta erilaisia lasten rukouksia. Näin
teimme monen vuoden ajan.
Pienenä kävin seurakunnan tyttökerhossa ja rippileirin jälkeen Lempäälän seurakunnan nuortenilloissa.
Kotona elimme normaalia perhe-elämää, johon tietysti kuuluivat pikku kahnaukset sisarusten kesken. Kivointa oli viettää koko joukolla lomia Lapissa ja Kolilla sekä omalla mökillä.
REHELLISTÄ PUHETTA
Äidin leukemia on ollut meille kaikille raskas asia. Kun sain tietää hänen sairaudestaan, menin aivan lukkoon. Eikä se ihme
olekaan. Biologisen äidin menetys oli ollut pikkutyttönä niin
kamalaa, etten tahtonut kokea sitä uudestaan.
Siitä seurasi äidin ja minun suhteessa rikkinäinen aikakausi.
Muutin pois kotoa, kun olin lukion toisella luokalla.
Koska meidän oli vaikeaa jutella, keksin ehdottaa, että kirjoittaisimme toinen toisillemme kirjeitä. Otimme käyttöön vihkon, jota täytämme vuoron perään. Se on toimiva väline, sillä kirjoittaminen on meille kummallekin luonteva ja mieluisa
tapa ilmaista itseämme.

ONNEA JA EPÄVARMUUTTA
Nyt asun kihlattuni kanssa Jyväskylässä ja opiskelen Diakin
Pieksämäen kampuksella sosionomiksi. Aion erikoistua lasten
suojeluun.
Tahtoisin tulevaisuudessa päästä kouluttamaan sijaisvanhempia. Saisin kertoa heille, millä eväillä sijoitus onnistuu ja miten
onnellisen lapsuuden lopulta sain.

Tänään olen Eija-äitini kanssa
läheisempi kuin koskaan.
Minulla on yhä yhteys biologiseen isääni Pirkanmaalla. Valitettavasti päihdesairaus on muuttanut hänen persoonaansa niin,
ettei hän enää ole kiinnostunut elämästäni. Se on surullista.
Periaatteeni on, että tapaamme vain silloin, kun hän on selvin päin. Kohtaamisemme ovat monta kertaa peruuntuneet.
Mieltäni kuitenkin lämmittää se, että biologinen isäni on kiitollinen sijaisvanhemmilleni huolenpidostani. Hän on sanonut,
ettei olisi pystynyt tarjoamaan minulle kuin katon pään päälle
ja nipin napin ruoan, ei mitään muuta.
Tänä päivänä olen Eija-äitini kanssa läheisempi kuin koskaan. Saan häneltä parhaat neuvot mihin tahansa asiaan. Keskustelemme myös uskostamme ja haaveilemme pääsystä yhdessä messuun.
Suru ja epävarmuus liittyvät hänen jäljellä oleviin elonpäiviinsä. Emme tiedä, montako niitä on.
Siksi häitäni vietetään tänä vuonna. Haluan, että äitini on läsnä hetkessä, jossa sitoudun loppuelämäkseni rakastamani ihmisen kanssa – miehen, johon tutustuin Lempäälän seurakunnan nuorten toiminnassa.
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Kesän
pyhät paikat
Suvi-Suomen hartaimmat retket taivalletaan luonnossa Pyhän Olavin
jalanjäljillä. Lomareissulla kannattaa poiketa myös koristeellisen
ortodoksisuuden äärelle tai ihmettelemään pienen keskisuomalaisen
kirkon yllätystä. Kokosimme kesän parhaat kirkolliset matkavinkit.
SANAT TIINA VAHTERA | AUKEAMAN PÄÄKUVA ROSEMARIE SÄRKKÄ

P

Pokrova

itkään kestäneen korona-ajan ja kotona kyhjöttämisen jälkeen moni kaipaa jo virkistäviä pikku reissuja. P
 yrähdyksiin eri puolille Suomea voi oivallisesti yhdistää myös kirkollisia kohteita – tai matkustaa niihin varta vasten.

Sympaattisen näköinen suihkulähde pulppuaa Pokrovan puutarhassa,
jota koristavat myös tuhannet kukat.

1

IKONEITA, TUOKSUJA JA K
 ULTAA
K IRKKONUMMELLA

Pokrovan munkkien ja talkoolaisten rakentama Neitsyt Marian
suojeluksen kirkko saa vetämään henkeä ihmetyksestä. Ortodoksinen Herran huone sijaitsee Kirkkonummen Jorvaksessa ja
on alun perin hevostalli.
Veljestön pää, isä Hariton, 69, opastaa kävijöitä karjalaisen
vilkkaasti:
– Kirkko on paratiisin esihuone, taivaan portti, koska emmehän myö tiijä, mitä paratiisissa on. Kulta symboloi taivaan valoa.
Pokrovassa asuu Haritonin sanoin vain kaksi ”ukonruhjaketta”, hän ja isä Foma. Sitoutuminen kun ei nykyihmistä enää
kiinnosta. Yli satavuotiaat rakennukset Dannebrogin mailla vaativat jatkuvaa kunnostamista – ja rahaa.
Läpi vuosisatojen munkit on tunnettu makujen ystävinä.
Hariton jätti keittiömestarin ja ravintoloitsijan uran seuratessaan
kutsumustaan 1990-luvulla. Kävijät saavat tilauksesta nauttia
hänen valmistamistaan menuista sekä Pokrovan esittelystä, joka
on runsas ja sävykäs kuin ortodoksisuus itse.
Vierailijaryhmän minimikoko on 20 henkeä. Jumalanpalvelukset ovat kaikille avoimia.
Kesäisen Pokrovan tenhoa vahvistavat tuhansien kukkien
puutarha sekä ryytimaa. Isäntäväki hoitaa tietysti myös sen.

Isä Hariton on perustanut Pokrovan munkkiveljestön Kirkkonummelle.
Pietarilaiset ikonitaiteilijat ja opiskelijat maalasivat Neitsyt Marian
suojeluksen kirkon ikonit vanhaan talliin parikymmentä vuotta sitten.
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Pellervo Lukumiehen psykedeeliset kattomaalaukset ovat
kuohuttaneet ja ihastuttaneet Toivakan kirkossa. Kristus-hahmo
näyttää hipiltä, monikansalliset enkelit ovat kuin vuosikymmeniä
aikaansa edellä.

2

TÄRÄYTTÄVÄÄ TAIDETTA TOIVAKAN KIRKOSSA

Hippi on ollut aineissa? Se tulee ensimmäisenä mieleen, kun
astuu keskisuomalaiseen Toivakan kirkkoon. Katto on täynnä
kirkkaita, psykedeelisiä kuvia. Meikattujen eksoottisten enkeleiden keskellä seisoo Vapahtajan hahmo kuin John Travolta
trumpettipöksyissään.
Siveltimen varressa on kuitenkin ollut oikea taidemaalari,
omaleimainen papin poika Pellervo Lukumies (1935–2018). Hän
maalasi – sehän on selvää – monipolvisen skandaalin saattelemana kotikirkkonsa katon pop-tyylisin figuurein vuonna 1973.
Niitä ovat rippilasten sukupolvet lumoutuneina tuijotelleet.
Varttunut kirkkokansa järkyttyi siitäkin, että Lukumiehen
hippitaiteen alle jäi itsensä Alvar Aallon luonnostelema katto.
Toivakan taidemaalari suostui tekemään työn polkuhintaan.
Epäilemättä tämä seikka antoi Lukumiehelle tilaisuuden profetoida omalla maallaan.
Lukumies oli kirkkotaiteessa Hugo Simbergin kaltainen
ennakkoluuloton näkijä. Toivakan kirkon monikansallisen ja
-äänisen seurakunnan kuvat olivat vuosikymmeniä aikaansa edellä.
Nykyään kirkkomaalaukset ovat toivakkalaisten ylpeyden aihe.

Norvajärven saksalainen sotilashautausmaa on perustettu
Rovaniemelle, jonka saksalaiset polttivat perääntyessään Lapin sodan
(1944–1945) aikana. Paikka puhuttelee kävijää erityisesti nyt, kun
Euroopassa soditaan jälleen.

salaista sotilasta. Mausoleumin kivipaasissa on heidän nimensä sekä syntymä- ja kuolinajat.
Merkinnät vieraskirjassa kertovat, että paikalla on käynyt
myös saksalaisturisteja muistamassa vieraalle maalle jääneitä
sukulaisiaan. Norvajärven lähistöllä on Suomen armeijan harjoitusalue, joten kalmistossa vierailee toisinaan varusmiehiä ja
reserviläisiä vapaahetkinään.
Saksalaiset polttivat ja hävittivät Lappia perääntyessään.
Vähän tunnettu hautausmaa pystytettiin niille sijoille maailmanpoliittisen suojasään aikaan vuonna 1963. Historian tosi
asiat ja synkkä nykyhetkemme saavat tapakristityn pysähtymään: eikö ihminen koskaan opi?

4

RIISAN SALAISUUDET KUTKUTTAVAT KUOPIOSSA

Riisa tarkoittaa ikonin päälle kiinnitettävää koristeellista metallisuojusta. Riisa on myös kansainvälisestikin merkittävän ortodoksisen kirkkomuseon nimi Kuopiossa. Sen uutuusnäyttely
Ikonin kaunistajat esittelee pyhien kuvien kulttuuriperintöä.
Riisa

Toivakan seurakunta/ Heikki Kotilainen

Visit Rovaniemi

Hariton on passannut maailmalla kuninkaita ja presidenttejä.
Hänellä on paljon nähneen ihmisen mielipide nykymenosta.
– Historia toistaa itseään, ehdottomasti.
– Kahdelle pojalleni olen opettanut, miten pitää kiittää
Jumalaa siitä, ettei meillä ole sotaa. Mie olen lapsuudenperheeni kautta elänyt vallankumouksen, talvisodan, jatkosodan
ja Lapin sodan, Hariton sanoo.

3

SOVITUKSEN SYMBOLI R
 OVANIEMEN
N ORVAJÄRVELLÄ
Norvajärven saksalainen sotilashautausmaa on vaikuttava paikka juuri tässä ajassa.
Syrjäinen muistokappeli ja suuri risti mustikkamaastossa kertovat sovituksesta ja anteeksiannosta. Rovaniemen sotilashautausmaalla lepää yli 2 600 Suomen rintamilla kaatunutta sak20
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Ortodoksisen kirkkomuseon esineet ja harras musiikki rauhoittavat
kiireisen mielen.

Stefan Bremer

Pyhän Olavin merireitti vie läpi Turunmaan ja Ahvenanmaan saariston edelleen Ruotsiin ja Norjaan.

Museo sijaitsee jokseenkin ankaran näköisessä rakennuksessa, mutta kertoo mystisen ja hyvin ajankohtaisen idän kirkon salaisuuksista. Harras rukous Kyrie eleison johdattaa tunnelmaan.
Pyhyyden portailla -kokoelmanäyttelyn esineistä suuri osa
on evakuoitu talvi- ja jatkosodan aikana Karjalasta ja Petsamosta.

5

PYHÄ KANSALLISMAISEMA KIEHTOO SAIMAALLA

Pirkko Kaskinen

Luonto on kirkko. Saimaan vesistön Pyhillä poluilla voi helposti
syntyä aito yhteys ylös, itseensä ja kanssakulkijaan.
Pyhien polkujen kotipaikka on pieni Enonkosken pitäjä
Itä-Savossa.
Punkaharjun, Kerimäen, Savonlinnan ja Imatran seudut ovat
kansallismaisemaa, jonka poluilla voi vaeltaa omin päin tai
ryhmässä, jalan tai pyörällä. Leppoisasti käppäillen tai itsensä haastaen.

Retkillä on mukana sekä eläkeläisiä että lapsiperheitä. Salaperäiset sammalmetsät ja perhosia kuhisevat niityt innostavat
myös pikkuisia luontoharrastuksen pariin.
Norppiakin voi nähdä.
– Pyhän Olavin kirkkovenesoutu järjestetään Valamon luostarista Enonkoskelle kesäkuussa ja soutuvaellus Puumalasta Olavinlinnaan elokuussa, puheenjohtaja Pirkko Kaskinen Pyhistä poluista vinkkaa.

6

PITKÄ PYHIINVAELLUS LÄPI POHJOLAN

Mikähän tyyppi on ollut Pyhä Olavi, jonka mukaan on nimetty kivikirkkoja ja jopa Olavinlinna?
Harva hänen historiansa ja saavutuksensa muistaa. Pyhimys on tunnetumpi Ruotsissa ja kotiseudullaan Norjassa kuin
meillä Suomessa.
Pyhä Olavi on ritareiden ja sotilaiden suojeluspyhimys, ankara
viikinkikuningas, joka eli 1000-luvulla. Hän kääntyi kristinuskoon ja kävi reissullaan Novgorodiin myös Suomen maaperällä.
Pyhiinvaeltaminen on trendikästä. Ihmiset etsivät retkiltä hengellisyyttä ja rauhaa ja saavat bonuksena upeita luonto
kokemuksia. Kuntokin nousee.
Pyhän Olavin merireitti kulkee Turun ja Ahvenanmaan komeiden saaristojen läpi. Vedet ylitetään yhteyslautoilla. Vaellukseen voi paketoida vaikka melontaa ja ratsastusta.
Noin 560 kilometriä pitkä taival vie pyhän miehen oletetuissa jalanjäljissä Ahvenanmaalta Ruotsin kautta Norjan Trondheimiin. Siellä on Olavin hauta.
Eksoottinen pohjoisten vesien pyhiinvaellus houkuttelee ihmisiä kaikkialta maailmasta. Tänä kesänä Pyhän Olavin merireitin lisäksi testataan samannimistä mannerreittiä Savonlinnasta Turkuun. Molemmat reitit välittävät maapallolle kohtuuden, kestävyyden ja toivon kulttuuria.

Soutuvaellukset ovat suosittuja Saimaalla.
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Vivamon 1 0 v
Lastenkylä

rukoushaaste

Lastenkyläpäivä on lapsille ja
perheille suunniteltu kokonaisuus
Vivamossa Lohjalla. Ohjelma klo 12–15

Helatorstaista Helluntaihin
26.5.–5.6.
Liity kansainväliseen ja ekumeeniseen rukoukseen.
Rukoilemme yhdentoista päivän ajan kolmea asiaa:
• että oma suhteemme Jeesukseen Kristukseen syvenee
• että viisi ystäväämme löytää Jeesuksen Vapahtajanaan
• että Pyhä Henki antaa meille voimaa olla Jeesuksen
todistajia omalla elämällämme
Tilaa rukouskalenteri sähköpostiisi osoitteesta:
tulkoonsinunvaltakuntasi.fi. Rukouskalenteri muistuttaa
päivittäisestä rukouksesta ja antaa virikkeitä rukoukseen.

tulkoonsinunvaltakuntasi.fi
Facebook.com/tulkoonsinunvaltakuntasi

Kesän 2022 uutuus
Ihmeellinen lahja -musiikkinäytelmä
Ilm. aina etukäteen 0207 681 760
tai vivamo@sana.fi

Juhannusaatto
Vivamossa 24.6.
Ohjelma
18.00 Vivarnia-musiikkinäytelmä
19.00 Rantatori aukeaa,
myynnissä lettuja,
makkaraa, kahvia/teetä

Lastenkylän
päivämaksu 12 €
mm. näytelmä,
luontopolku, köysirata,
Mummola ja Vaarin
verstas.

Markus Perko

19.30 Peter Joukaisen konsertti
21.30 Kokko syttyy rannalla
22.00 Rukoushetki
Pyhän Birgitan kappelissa

Lämpimästi
tervetuloa.

Hinnat: Vivarnia aik. ennakkoon 18 € / ovelta 21 €
Lapset 4–12 v. 8 € / ovelta 10 €
Konserttilippu 10 €

vivamo.fi/lastenkyla
Vivamontie 2, 08200 Lohja, vivamo.fi

0207 681 760, vivamo@sana.fi
Vivamontie 2, 08200 Lohja, vivamo.fi

KO LU M N I

Kirjoittaja on perheenäiti,
teologi ja kahvin suurkuluttaja,
joka sinnikkäästi uskoo
Jumalan hyvyyteen.

Suvivirsi on opettajan
virsistä vaikein
HANNA KIVISALO

S

uvivirsi on virsistä vaikein tai haikein ainakin opettajalle. Vaikka kesälomaa on odotettu ja hiirenkorvat sinistä taivasta vasten lupaavat monta pitkää aamua ja kahvikupillista terassin reunalla, joka kevät
yksi vuosiluokka jättää peruskoulun. Kun ilon pitäisi olla ylimmillään, on tyhjät pulpetit ja tyhjä olo.
Suvivirsi tarkoittaa hyvästejä.
Koulumaailma nähdään usein roolien kautta: on opettajia,
oppilaita ja rehtoreita, jotka suorittavat tehtäviään. Tehtävien
suorittamisen tasoa voi arvostella numeroilla todistuksissa,
yleisönosastokirjoituksissa tai Wilma-viesteissä. Kesän korvilla opettajat tuulettavat pitkää lomaa, ja peruskoulun päättävät julistavat, että ei ikinä enää!
Koulun ja mielen seinien sisäpuolella todellisuus on kuitenkin paljon enemmän. Koulunäytelmän, lakkovaroitusten ja uutisotsikoiden takana olemme nimittäin koko ajan olleet ihmisiä
toisillemme. Opiskelemme ja opetamme, nauramme ja joskus
itkemmekin yhdessä. Tylsistymme ja innostumme, ja joskus
ihan vähäsen huudatamme toisiamme pilke silmäkulmassa.
Totta kai myös väännämme kättä pipoista ja kännyköiden
paikasta ja ihmettelemme, kuka jättää raakoja perunoita ympäri koulua. Me suutumme – ainakin minä suutun, jos näen,
että luokan toiselta puolelta heitetyt sanat sammuttavat jonkun
ilon, eikä se ole mitään pedagogista kiukkua, vaan ihan oikeaa.
Ja me myös kiinnymme. Kaiken tämän keskellä me kiinnymme toisiimme.
Nuorten liikkumista sanotaan yleensä maleksimiseksi, mutta kun viimeisellä tunnilla aloittaa sanomaan heip- ja pääsee

kohtaan -pa, luokka on jo tyhjä ja ovi kiinni. Eikä se yleensä
ole loman kynnyksellä sen hitaampaa, kun joukko tuttuja kasvoja katoaa pyörätelineille ja mopoautoille. Nuori mieli katsoo
eteenpäin innostuneena, niin kuin sen kuuluukin. Vaikeampaa on meillä, jotka jäämme.
Kun katsoo viimeistä kertaa juhlavaatteisiin pukeutuneita
nuoria todistuksineen, tekee kipeää ymmärtää, miten vähän
lopulta pystyi antamaan. On hyväksyttävä, miten kesken kaikki jäi – kuinka kesken elämä aina jää! Ja kuinka pitkä on sanomattomien sanojen lista kaikkien hyvästien edessä.
Loittonevia selkiä katsellessa tulee halu juosta perään ja pahoitella, etten minä nyt sitten tämän kummempi ollut. Joihinkin haluaisi vielä valaa vähän uskoa tulevaisuuteen, ja muistuttaa, että todistuksen numerot kertovat hyvin vähän osaamisesta ja ei-mitään ihmisen arvosta.
Mutta tämä kaikki on jo myöhäistä. Se tekee Suvivirrestä
vaikean ja haikean.
Viimeisenä koulupäivänä opettajan on etsittävä itsestään
sama luottamus kuin vanhempana lastensa kanssa. On muistutettava itseään siitä, että inhimillinen välittäminen on paras
ja ainoa välittämisen muoto, mitä ihminen voi antaa. Ja että
kaikista sanomisista ja sanomatta jättämisistä huolimatta sen
kyllä huomaa, kun toinen välittää.
Ja kyllä minä uskon, että oppilaat välittämisen aistivat. Kun
sitten myöhemmin kaupan hyllyjen välistä kajahtaa tuttu ja
vilpitön tervehdys, sitä väistämättä tulee mieleen, että tunne
on ollut molemminpuolinen.
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– Toivoisin, että kristityt motoristit liikkuisivat
enemmän muiden motoristien parissa kuin
omissa porukoissaan. Eihän Jeesuskaan
mennyt fariseusten ja kirjanoppineiden luo,
Vesa Tuominen sanoo.

Motoristin
mahtava vapaus
Vesa Tuominen tunnetaan Turun seudulla paitsi tyylikkäästä
englantilaisesta Triumph-pyörästään, myös Paimion kirkossa pidetystä
motoristikirkosta. Uusin kirjakin sijoittuu motoristimaailmaan.

P

aimion kirkkoherran
työstä viime syksynä
eläköityneellä V
 esa Tuomisella luulisi olevan
vihdoin aikaa moottoripyöräilylle, mutta kiireisen aika on yhtä kortilla kuin ennenkin. Vesa sijaistaa pappina kotiseurakunnassaan Raisiossa kesä-
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kuun loppuun asti, ja siinä sivussa pitäisi mainostaa uutta kirjaa.
Valtatie numero 13 (Väyläkirjat 2022)
kertoo kahden nuoren kasvutarinan motoristipiireissä Suomessa 1960–70-luvuilla. Kirjailija tuntee hyvin kuvaamansa
maailman. Hän on harrastanut moottori
pyöräilyä nuoresta asti ja ollut useiden
moottoripyöräkerhojen jäsen.

– Moottoripyöräilyn viehätys on yksiselitteisesti mahtava vapauden tunne.
Kaverit ovat tietysti harrastuksen suola.
Meidän porukoissamme unohdetaan tittelit. Moikkaamme tien päällä kaikkia alan
harrastajia.
PYÖRÄ LAPSILISILLÄ
Vesa innostui moottoripyöristä jo nuorena.

– Ostin ensimmäisen Kawasaki-moottoripyöräni salaa isältä. Hän hermostui ja
komensi purkamaan kaupan, mutta m
 inä
sanoin, että 16-vuotias voi tehdä omilla
rahoillaan mitä haluaa.
– Vähitellen isä leppyi, ja vuoden päästä hän jo kehui pyörävalintaani, Vesa virnistää.
Isän kanssa tuli hieman nahisteltua,
koska pojan piti löytää oma tiensä. Siihen kuului myös uskoontulo.
– Kotini ei ollut erityisen kristillinen.
Koin uskonmurroksen 16-vuotiaana,
ja se muutti elämäni suunnan. Minulla
oli myös selkeä haave, että halusin tehdä hengellistä työtä motoristien parissa.
Vesa oli 19-vuotias, kun isä kuoli yllättäen. Poika joutui kantamaan vastuun
isän firman myynnistä. Samaan aikaan
hän toteutti haaveensa moottoripyörätyöstä. Kansan Raamattuseuran työn
tekijät Toimi Hälvä ja Pellervo Heinilä
huolehtivat suojatilleen pienen päivä
rahan ja kilometrikorvaukset.
– Kävin motoristien kokoontumisajoissa ja tapahtumissa. Niitä oli siihen aikaan
paljon eri puolilla Suomea: Kauhajoella Kauharalli, Kokkolassa Kokko-Ralli,
Rymättylässä Saaristoralli sekä omat ajot
Imatralla ja Jyväskylässä.
Vesa kehuu motoristien joviaalia suhtautumista innokkaaseen julistajaan.
– Imatran ajoissa, hurjasta meiningistä
kuuluisalla Pässinniemen leirintäalueellakin, istuin motoristien kanssa iltanuotiolla. He kysyivät, että mikä mies minä
olen, ja kun kerroin olevani teologian ylioppilas, he kiittelivät: ’Sehän on kiva, että
kuulut meidän jengiin.’ Minä jopa jaoin
heille Neljä hengellisen elämän tosiasiaa
-vihkoa. Olin niin mutkaton silloin nuorena.
IKIMUISTOINEN REISSU
Muistoihin on jäänyt myös reissu neljän
motoristikaverin kanssa rautaesiripun
taakse Eurooppaan kesällä 1977.
– Tšekkoslovakian rajalla ihmeteltiin
tiukkoja rajamuodollisuuksia piikkilanka-aidan takana. Puolassa oli hankalaa,
kun paikalliset eivät osanneet saksaa tai
englantia.
Prahan kaduilla suomalainen moottoripyöräletka herätti huomiota. Pariisi oli
upea, mutta leirintäalue oli matkan epäsiistein.
Sveitsissä tapahtui Vesan moottoripyöräilyuran pahin onnettomuus. Vuoristokylään liian suurella tilannenopeudella

ajanut Vesa huomasi auton liian myöhään
mutkan takaa ja teki äkkijarrutuksen.
– Asfalttiin jäi 20 metrin pituinen jarrutusjälki. Pyörä meni suoraan, ja minä
lensin pyörän selästä niin, että kolina
kävi. Kaverini meinasi ajaa päälleni, mutta ihmeen kaupalla ehdin pyöriä alta pois.
Onneksi Vesalla oli hyvät varusteet:
kunnon kypärä ja moottoripyöräsaappaat.
– Kaverini oli nähnyt monet ilmalennot
ja ajatteli, että tuosta ei mies nouse. Mutta niin vain kampesin pystyyn shokissa ja
juoksin katsomaan pyörääni. Suurin huoleni oli, oliko se kunnossa, vaikka henkiriepu meinasi lähteä siinä rytäkässä.
Yllätykseksi vain jalkatappi oli vääntynyt ja toinen sivulaukku naarmuuntunut. Muutaman mustelman saanut Vesa
pystyi jatkamaan reissua muiden kanssa.
Onnettomuudesta jäi mieleen hämmästyttävä muisto.
– Kaatuessani näin vastapäätä talon,
jonka seinässä luki saksaksi lause Psalmista 127: ’Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa nä-

Kaverini oli nähnyt
monet ilmalennot
ja ajatteli, että tuosta
ei mies nouse.
kevät.’ Jälkikäteen olen tuumannut, että
tämä ei voinut olla sattumaa. Raamatunteksti seinässä muistutti Varjelijasta.
UUDET HAASTEET
Kaksi kesää Vesa teki motoristityötä. Sen
jälkeen, vuonna 1978, hän myi pyöränsä, ja
harrastus jäi pitkälle tauolle. Vesa opiskeli, valmistui ja siirtyi työelämään. Työurallaan hän ehti tehdä töitä pappina eri seurakunnissa, vankilatyössä sekä merimiesja siirtolaispappina eri puolilla maailmaa.
Työskennellessään Yhdysvalloissa siirtolaispappina hän innostui jälleen moottoripyöräilystä.
– Palattuani Suomeen vuonna 2002
ostin uuden pyörän, joka kävi heti liian
pieneksi. Pari vuotta myöhemmin ostin
isomman ja ryhdyin järjestämään motoristimessua Paimion seurakunnassa.
Vesa kuuluu turkulaiseen Paronin pojat
-veteraanimoottoripyöräkerhoon, j oka on

Vesan reissuvinkit
motoristeille
1. Saariston rengastie. Reitti lähtee
Kustavista ja päättyy Paraisille.
Erittäin suosittu reitti motoristien
keskuudessa.
2. Pienet kylätiet. Todelliset motoristit
eivät ole korttelipärtsäreitä vaan
matka-ajajia. Pienet kylätiet ovat
motoristien suosikkeja. Moottoriteitä
ei ajeta kuin pakosta.
3. Route 66. Tämä klassikkoreitti
lakkautettiin virallisesti vuonna
1985, mutta tiestä löytyy vielä osia
nimellä Historic Route 66. Maisemareitti k
 iemurtelee eri osavaltioissa
Chicagosta Santa Monicaan.

perustettu motoristilegenda Jarno Saarisen muistolle.
– Koko meidän jengimme on ikääntynyttä, hän virnistää.
Harrastajien keski-ikä alkaa olla Suomessa jo yli 50 vuotta. Hyvää siinä on se,
että ikääntyneiden moottoripyöräilijöiden
ajonopeudet ovat maltilliset.
– Vuonna 2010 Suomessa oli 200 000
moottoripyörää, eniten historiassa. Mutta en tiedä, miten käy lajin tulevaisuudessa. Moottoripyörät ovat niin kalliita, että
nuoret säästävät ja ostavat mieluummin
suoraan auton.
TULEVAT SUUNNITELMAT
Eläköitymisen jälkeen Vesa on miettinyt
tulevaisuuttaan.
– Tässä iässä jokainen päivä on Jumalan lahja. Pidän edelleen motoristikirkkoa Paimion Jaakobin kirkossa, ja seuraava tilaisuus on 28.8. Jatkosta en tiedä.
– Reissuhaaveitakin minulla vielä olisi.
Haluaisin mennä ajelemaan Pohjois-Englantiin, koska siellä on niin upeat maisemat, mutta matka-ajo tuntuu tässä iässä
ikävästi nivelissä.
Suunnitelmissa on jatkaa kirjojen kirjoittamista. Seuraavaksi tekeillä on omaelämäkerrallinen teos.
– Kun on työskennellyt muun muassa
taksikuskina, portsarina, Alkon myyjänä,
melkein 40 vuotta pappina ja 28 vuotta
kirkkoherrana, niin kaikenlaista on tullut
nähtyä ja koettua. En ole mikään paperifilosofi, vaan kirjoitan kokemuksesta.
10 / 2022 | Sana
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TUTUSTU
MONIKÄYTTÖISIIN
MEKKOIHIMME !

Kesän mukavimmat vaatteet
helposti verkkokaupastamme

www.nahe.fi
Ilmainen toimitus
pakettiautomaattiin.
Suomalaista suunnittelua ja vastuullista
vaatevalmistusta jo 30 vuotta.

RATKAISUKESKEINEN
KRISTILLINEN TERAPEUTTI
- koulutus 80 op alkaa Turussa ja Vaasassa syyskuussa 2022
• laadukas kaksivuotinen monimuotokoulutus
• ammattinimikkeeksi haettavana lyhytterapeutti
ja sielunhoitoterapeutti
• mahdollisuus jatkaa työnohjaajakoulutukseen
• ennakkomarkkinoinnissa myös joulukuussa 2022
alkava kristillinen taideterapeutti -koulutus 40 op
KRISTILLINEN TERAPIAINSTITUUTTI

www.kristillinenterapia.fi puh. 0401531250

VUOKRALLE TARJOTAAN
kaksio 48 m2
Tapiolan keskustassa Espoossa
2 h + kk + k + p
1. krs, näkymät puistoon
Asunto vapautuu 1.6. alkaen.
Pikaiset yhteydenotot puh. 0500 204 129

18.6.2022
SEINÄJOKI
IDEAPARK

SAMUEL LJUNGBLAHD

POP UP GOSPEL -KUORO • MAKSETUT VIULUT
EXIT • KRISTIINA BRASK • PALO • LARS & JJ • JIPPU
KLS. • MIKKO VAISMAA • JUHANI TIKKANEN
EVE & OSSI • MIKA KAROLA • TIMPURIN ROUDARIT
MASA PUTTONEN & THE BROTHERS

LIPUT
Ennakkoon
alk. 25 €
Ovelta 25 €

Hei Sanan kestotilaaja,
muistathan
kanta-asiakasedut!
Voit tilata mm. maksuttoman näytenumeron lahjaksi kahdelle ystävälle.
Lue lisää
Sana.fi/tilaajaedut

Oma

Jukka Risikko

hetkesi

Seuraavat sivut vievät sinut matkalle kirkkovuoden aiheisiin
sekä Raamatun ja rukouksen maailmaan. Tehdään yhdessä
matkaa Jeesuksen Kristuksen kanssa, hänen ystävinään ja
oppilainaan. Kesän korvalla luonto hehkuu heleimmillään.
Jumalan silmissä me ihmiset olemme yhtä kallisarvoisia,
olimmepa sitten puhkeamassa kukkaan tai yhä nuutuneita
kevään rasituksista. Ole siunattu!

KI R KKOVU O D E N EVÄ ÄT
Kirkkovuoden joka sunnuntailla ja pyhällä on sanoma.

Helatorstai 26.5.

Taivaaseenastumisen juhla
Helatorstaina, 40 päivää
pääsiäisen jälkeen, juhlitaan
Kristuksen taivaaseen
astumista. Hän istuu J umalan
oikealla puolella, ja Hänelle
on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Virsi 108:
Oi suuri voitonruhtinas
Oi suuri Voitonruhtinas,
sä voitit kuolon kuolollas
maailman synnit kantain.
Nyt istuimelleen taivaassa
korotti sinut Jumala
haltuusi kaiken antain.
Jeesus Kristus,
kunniassa korkeimmassa
muista meitä,
armon suojaan meidät peitä.

Rukoilemme
Jeesus, ylösnoussut
Herramme ja Vapahtajamme.
Kiitos, että sinä et
jättänyt meitä orvoiksi.
Kun nousit taivaaseen,
Isäsi luo, lähetit lupauksesi
mukaan meille Pyhän Henkesi.
Kiitos, että olet
koko ajan kanssamme,
vaikka emme näe sinua.
Tee meistäkin sinun todistajiasi.
Ylistys sinulle ikuisesti.
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Viimeinen kohtaaminen
Kun Jeesus ilmestyi kuolemansa
jälkeen opetuslapsille,
Hän kertoi, millaisin
lahjoin evankeliumiin
uskovat varustetaan.
Evankeliumi: Mark. 16:14–20

Viestinviejän tehtävä
kuuluu nyt meille
Helatorstain evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen ja opetuslasten viimeisestä kohtaamisesta maan päällä. Lyhyen
ajan sisällä oli tapahtunut mullistavia asioita: Jeesuksen
saapuminen pääsiäisjuhlille hoosianna-huutojen kaikuessa, viimeinen yhteinen ateria, Jeesuksen vangitseminen Getsemanen puutarhassa, ristinkuolema ja naisten viesti tyhjältä haudalta.
Tässä viimeisessä kohtaamisessa Jeesus moitti opetuslastensa epäuskoa. Sitten hän antoi heille tehtävän: menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.
Tehtävä oli valtava tuolle pienelle joukolle, jonka rohkeus oli pettänyt jo Jeesuksen kärsimystien alkaessa.
Kuluneen kahden vuosituhannen aikana sanomaa
Kristuksesta on julistettu kaikissa maanosissa. Tänään
viestinviejien tehtävä on annettu meille. Välineet ovat kehittyneempiä kuin Jeesuksen aikana. Mutta kysymys on
sama, jonka profeetta Jesaja esitti jo kauan ennen Jeesuksen syntymää: Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka
ymmärtää Herran käsivarren voiman? (Jesaja 53:1)
Kirjailija Anna-Mari Kaskinen
Pyhän muut tekstit:
Ps. 47:6–9, Ps. 110:1–4, Ap. t. 1:1–11

Kirkkovuoden raamatunkohdat, psalmit, virret ja päivän
sanat löydät osoitteesta www.kirkkovuosikalenteri.fi.
Tässä poimintoja tulevien sunnuntaiden aineistosta.

Helluntai 5.6.

Lupaus puolustajasta

Minä annan teille
uuden sydämen ja
teidän sisimpäänne
uuden hengen.
Hes. 36:26

Jeesus kertoo opetuslapsilleen, että
vaikka hän itse menee
pois, Pyhä Henki saapuu
heidän tuekseen.
Evankeliumi: Joh. 14:23–29

Olkaa rohkeat, älkää
vaipuko epätoivoon
Jeesus on pessyt pääsiäisaterialla opetuslastensa jalat,
asettunut heidän palvelijakseen. Hän alkaa opettaa. Hän
valmentaa opetuslapsiaan, miten he selviävät pääsiäisen dramaattisesta tapahtumasta, kun heidän mestarinsa ristiinnaulitaan. ”Älköön sydämenne olko levoton!”
hän aloittaa. Keskellä suurta, elämän perusteita mullistavaa draamaa Jeesus pyytää katsomaan sydämen levollisuuteen.
Kun Jeesus puhuu pääsiäisaterialla rohkeudesta ja toivoon ripustautumisesta, hän puhuu samassa yhteydessä myös Pyhästä Hengestä. Isä lähettää puolustajan, joka on Jeesuksen antaman rauhan henki. Jeesus katsoo
jo pääsiäispöydästä helluntain ihmeeseen ja näkee, että
hänen seuraajansa saavat voiman, jota maailma ei kykene antamaan. Rohkeuden ja toivon taustavoimana on aina Jumalan Henki.
Kun katseeni nousee huomaamattanikin tulevaisuuteen, se on Pyhän Hengen antamaa rohkeutta. Rohkeutta
katsoa sinne, missä Jumalan rakkautta tarvitaan.
Pastori, varatoiminnanjohtaja Kalle Virta

Pyhän Hengen
vuodatus
Helluntaina opetuslapset
saivat Pyhän Hengen.
Pyhäpäivän raamatuntekstit
kuvaavat Pyhää Henkeä
lupauksena ja lahjana.
Hänet on lähetetty meille
puolustajaksi, auttajaksi
ja lohduttajaksi.

Pyhän muut tekstit:
Ps. 104:30, Hes. 36:24–28, Ap. t. 2:1–13
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RU KO I L LA A N YH D ESSÄ
Sana on yhteisö, joka rukoilee kanssasi. Liity joukkoomme
rukoilemalla tämän viikon aiheiden puolesta.

Kati Pirttimaa on Tuomasyhteisön
toiminnanjohtaja ja t uomaspappi.
Hänet tunnetaan myös Ionan
ekumeenisen yhteisön rukousten
kääntäjänä ja Facebookin Arki
retriitti-ryhmän ylläpitäjänä.
Tällä rukoussivulla vuorottelevat
Jukka Jämsén, Seppo Juntunen,
Mikko Matikainen, Katariina
Nyman, Kati Pirttimaa, Kristiina
Tanhua-Laiho ja Päivi Vähäkangas.

Pyydän, että Herra ohjaa minua oikeaan, varjelee uskossa, on mahdollisimman armollinen, pitää aina äidistäni, isästäni, siskostani, veljestäni ja minustakin
parasta mahdollista huolta. Varjelee aina loppuun
asti kaikelta mahdolliselta pahalta ja väkivallalta, vie
armossaan taivaaseen, kun aika on.
Ei nimimerkkiä

Rukoillaan yhdessä, että perheeni talousasiat saataisiin kuntoon. Hinnat vain nousevat, ennestään on
ollut jo todella tiukkaa taloudellisesti. Herra, auta!
Epätoivoinen

En jaksa, on alakulo sydämessä. Pyydän esirukousta.
Surusilmä

Pelasta, Herra Jeesus, sisarukset taivaan kotiin vielä, kun on aikaa.
Ei nimimerkkiä

Rukous yhdistää
Rukous yhdistää ja ylittää niin ajan kuin paikankin rajat. Ukrainan
sodan alettua kristityt ympäri maailman ovat rukoilleet rauhan ja
ukrainalaisten puolesta. Monessa kirkossa päivää rytmittävät aamu-,
päivä- ja iltarukoukset, luostareiden tapaan. Näin rukous on maailmassa katkeamaton ketju. Kaiken aikaa jossakin joku rukoilee. Kun
minä rukoilen, liityn osaksi tuota ketjua.
Rukous yhdistää minut myös ennen minua rukoilleisiin ja tuleviin
rukoilijoihin. Kun vierailee jossakin hyvin vanhassa kirkossa, voi seinistä aistia, että siellä on moni rukoilija hiljentynyt. Kun m
 inä hiljennyn vuorollani, tiedän, että kauan minun jälkeenikin tulee joku,
joka jatkaa tätä rukouksen ketjua. Rukous ei ole vain minun suoritukseni, vaan jatkuva yhteys, joka kantaa minua silloinkin, kun omat
sanani ja voimani ovat vähissä.

Jeesus, tarvitsen apua työasioissa. Poikani tarvitsee apuasi isosti. Auta elämän asioita järjestymään.
Kiitos.
Ei nimimerkkiä

Auta, Jeesus! Yritin toimia oikein, mutta pelkään kuitenkin tehneeni väärin. Varjele, Jeesus, ettei kenellekään tapahtuisi mitään pahaa.
Ahdistunut neurootikko

Jeesus, varjele iäkkäitä vanhempiani pahalta. Pidä
heidät terveinä.
Ei nimimerkkiä

Siunaa aikuisia poikiani ja pelasta heidät.
Ei nimimerkkiä

Jeesus, paranna esikoistyttäreni vaikea sairaus
kokonaan ja suo onni nuoremman sydämenasiaan.
Äitimuori

Katin rukous:
Luojani ja Jumalani, kiitos heistä, jotka ovat
rukoilleet Sinua kauan ennen minua. Pelastajani
ja Vapahtajani, kiitos heistä, jotka rukoilevat
Sinua, kun minua ei enää ole. Virvoittajani ja
Puolustajani, kiitos heistä, jotka rukoilevat nyt,
maailman joka kolkassa.
HELSINGIN TUOMASMESSUIHIN voit osallistua Agricolan kirkossa,
Tuomasmessun YouTube-kanavalla ja Radio Dein taajuuksilla.
www.tuomasmessu.fi

Auta, Jeesus, avioparia vaikeuksissa. On niin syyllinen olo, kun olen loukannut toista. Kiitos rukoilijat.
Huono puoliso

Pyydän voimaa ja uskoa sekä taitoa pärjätä työssä,
joka ei ole vielä tuttua. Annathan työporukallemme
taitoa ja oikeat työkalut käyttöömme. Siunaa ja varjele kotimme ja läheisemme.
Mie

Paranna, kosketa ja anna uutta voimaa. Paranna
paha allergia ja migreeni.
Ann

Oman rukousaiheesi voit lähettää osoitteeseen: toimitus@sana.fi (maksimi 30 sanaa). Kysymykset osoitteeseen: heli.karhumaki@sana.fi.
Kirjeposti: Sana-lehti / Rukouspalsta, PL 48, 08101 Lohja
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A RJ E N PYHYYT TÄ

Yksityiskohtien
oleellisuudesta

parketti on urilla siitä kohdin, missä taoimme pikkuveljien
kanssa ohjaimilla lattiaa.
Rukoilin: ”Jumala, anna minun päästä rata läpi.” Silloin tapahtui ihme. Sain loputtoman sarjan läpinäkyväksi tekeviä ”power-uppeja”. Tämä tapahtui toisin kuin koskaan aiemmin, vastoin pelin vastuksen määrittelevää, ennalta määrättyä satunnaisuutta. Läpäisin kentän tavalla,
josta eSports-kisoissa saisi kilpailukiellon – Jumala on tosin aina tehnyt omat sääntönsä.
Vuosi 2022 on puolivälillään. Olen yhä jumissa monen
vielä viipyvän vastauksen vuoksi. Kaikki tietävät elämän
kulta-ajan vaikeaksi. Olen havainnut Jumalan vastaavan
helpommin pieniin kuin todella oleellisiin pyyntöihin.
Olen yllättynyt Jumalan huumorintajusta ja persooniemme näkemisestä: Hän tietää konsolipelit siinä kuin sydämemme yksityiskohdatkin.
Ehkä oleellinen onkin yksityiskohdissa: lahjat ovat lahjoja. Kuin vanhemman lapselleen marketin hyllystä kurottama leikkikalu lapsuuden kultaisina vuosina. Tuhlailevaa
turhuutta ja silti niin tärkeää.

Pxhere

J

okainen haluaisi uskoa Jumalaan; kaikki eivät kuitenkaan usko. Jokainen rukoilee elämässään ainakin kerran. Epäuskon pääasiallinen syy on vielä viipyvä vastaus.
En koskaan epäile Jumalan olemassaoloa. Miksi näin
on, vaatisi vastauksekseen pelkän palstan sijasta kokonaisen Arjen pyhyyttä -lehden – todisteita on siksi paljon.
Rukoileminen? Tästä voin sanoa ymmärtäväni vain sen,
että rukoukset kyllä kuullaan, vastauksien ollessa outoja kuin elämä.
16-bittinen Super Nintendo edustaa konsolipelien, ehkäpä ihmiskunnankin, viimeistä viatonta hetkeä. Jos et ole
elänyt tuota aikaa, on mahdotonta ymmärtää, miten vaikeita kulta-ajan pelit olivat. Tulin uskoon kesällä 1992. Samana vuonna julkaistiin viattoman oloinen Super Mario
Kart -ajopeli. Vietin aikani autoista haaveillen, Raamattua tutkien sekä pelejä pelaten.
Vuosi 1993 saattoi olla jo loppupuolella, kun olin yhä jumissa 150cc cupin viimeisessä, niin sanotussa Bowserin linnassa. Pelit olivat vaikeita. Lapsuudenkotini pelihuoneen

HENRIK WIKSTRÖM

Pappi ja Agricolaliikkeen
toiminnanjohtaja
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SA NA AVAUTU U
Raamatun petturit ja pelkurit 6/6

OLLI VALTONEN

Kirjoittaja on rovasti,
sosiaalineuvos ja kirjailija,
joka rakastaa maailmanparantamista.

Petoksetkaan
eivät voi vastustaa
siunausta
Kun puhutaan Raamatun pettäjistä, patriarkka Jaakobin tarinaa
on mahdotonta ohittaa. Kertomuksessa kaikki pettävät toisiaan
minkä kerkeävät. Silti tarinan ydin on siunauksen suuruudessa.

J

aakob oli Abrahamin pojanpoika.
Iisak oli hänen isänsä, äiti nimeltään Rebekka. Jaakob syntyi kaksosena, ensin tuli Esau ja tämän
kintereillä Jaakob. Nimet merkitsivät ”karvaista” (Esau) ja ”kintereillä syntynyttä” (Jaakob).
Kaksospojat ottivat mittaa toisistaan jo
äitinsä kohdussa potkimalla epätavallisen
kiihkeästi. Äiti huolestui ja kyseli Herralta,
mitä se merkitsi. Herra sanoi, että Rebekan
kohdussa taisteli kaksi kansaa tai heimoa,
ja toinen tulisi olemaan toista vahvempi.
Suoraviivaisesta, metsällä viihtyvästä
Esausta tuli isän suosikki. Jaakob viihtyi
kotona äidin poikana, joka piti ruuanlaitosta. Hänestä tuli Rebekan suosikki.
Kertomuksen tunnetuin petkutus liittyykin ruokaan. Jaakob oli valmistanut
herkullisen vihannesmuhennoksen, josta
ei mausteita ja vivahteita puuttunut. Nälkiintyneenä ja nääntyneenä metsästä kotiin palannut Esau haistoi houkuttelevan
ruuantuoksun. ”Ihanaa! Anna minullekin, ihan hirveä nälkä.”
”Toki”, Jaakob sanoi, ”jos myyt minulle ensin esikoisuutesi.”
Ehdotus oli ennenkuulumaton, hävyttömän korkea hinta yhdestä ateriasta.
Mutta Esau ei nälissään tuntunut ottavan
vaihtokauppaa todesta. Halveksuvasti hän
vannoi myyvänsä esikoisoikeutensa Jaakobille. Ja söi sitten hyvällä ruokahalulla.
JAAKOB VARASTI ESIKOISUUDEN
Tällä puliveivauksella Jaakob piti itseään
siitä hetkestä lähtien isänsä esikoisena ja
pääperijänä.
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Mutta eivät esikoisuudesta pelkät pojat
voineet sopia. Asiahan kuului isän päätäntävaltaan, ja sitä varten oli keksittävä
oma juonensa. Sen pääarkkitehdiksi rupesi Jaakobia suosiva Rebekka.
Veljesten isän, Iisakin, päivät alkoivat
olla luetut. Kuolemaansa valmistautuva, lähes sokea Iisak pyysi Esauta metsästämään ja valmistamaan hänelle juhla-aterian. ”Että minä siunaisin sinut ennen kuin kuolen.” Siunaus tarkoitti tässä
pääperillisen testamenttia.
Esau lähti innoissaan metsälle. Mutta Rebekka oli kuullut kaiken. Hän kutsui Jaakobin luokseen. ”Ei luovuteta
tätä asiaa Esaulle. Minä valmistan isällesi herkkuruuan. Ja sinun on vietävä se
isälle, että hän siunaisi sinut, ennen kuin
kuolee.”
Sovittiin, että Jaakob pukeutuisi Esaun
vaatteisiin. Ongelmana oli Jaakobin iho,
joka oli karvaiseen veljeen verrattuna sileä. Rebekka keksi kääriä karitsan nahat
Jaakobin käsiin ja paljaaseen kaulaan. Sitten vain hyvin valmistettu herkkuruoka
käteen ja menoksi.
Yllättäen isä vaikutti epäluuloiselta.
Hän pyysi poikaansa tulemaan lähemmäksi. ”Minä olen Esau, sinun poikasi”,
Jaakob valehteli. Isä tunnusteli poikaa käsillään.
”Ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet
ovat Esaun kädet. Oletko todella minun
poikani Esau?” Sitten isä siunasi Jaakobin, jota luuli esikoisekseen.
Jaakob ehti hädin tuskin poistua paikalta, kun Esau palasi metsästämästä. Ja
hänkin laittoi herkkuruuan, vei isälleen

ja sanoi: ”Syö poikasi riistaa ja sitten siunaa minut.”
Isä oli hämmentynyt. ”Kuka sinä olet?”
Kun hän kuuli, että poika oli Esau, isän
esikoinen, isä säikähti ja ymmärsi siunanneensa Jaakobin. Isän oli nyt kerrottava,
mitä oli tapahtunut.
”Katso, minä olen asettanut hänet sinun herraksesi ja antanut kaikki hänen
veljensä hänelle palvelijoiksi sekä varustanut hänet omaisuudella. Mitä voisin
enää tehdä sinun hyväksesi, poikani?”
Esau sanoi: ”Tuo yksi ainoa siunausko
sinulla vain onkin, isäni? Siunaa myöskin minut!” Ja Esau korotti äänensä ja
itki.
Mutta se oli nyt myöhäistä. Kerran annettua siunausta ei voinut perua. Esaun
on täytynyt siitä hetkestä lähtien vihata veljeään.
KIRJAA SIUNAUKSESI
Kertomuksen ydin on se, että siunaus on
ja pysyy, vaikka se olisi petoksella hankittu. Ainakin Iisak näyttää ajattelevan näin.
Siunausta ei voi perua.
Jaakob toimi petollisesti. Siitä huolimatta Jumala valitsi hänet ja loi hänen
kauttaan Abrahamille luvatun suuren suvun ja lopulta Israelin.
Kertomuksessa puhuttelevat siunauksen suuruus ja arvokkuus. Meille nykypäivän ihmisille siunaus tuntuu menettäneen jaloutensa. Puhutaan väheksyvästi siunailemisesta.
”Count your blessings.” Pidä kirjaa
siunauksistasi. Olisiko hyvä aloittaa siunauksieni päiväkirja?
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PxHere

Läpäiseekö Jumala
uutispimennon?
Jeesus on kaikkien pelastaja. Mutta kuinka käy niiden, jotka eivät koskaan edes kuule hänestä?
SANAT KARI KUULA

A

postolien teot kertoo yhä
uudestaan, kuinka ihmiset kääntyvät elävän Jumalan puoleen. Entä ne, jotka
eivät koskaan kuule sanomaa Jeesuksesta? Ne, jotka asuvat sellaisilla seudulla tai elivät sellaisina aikoina,
ettei heillä ole ollut edes mahdollisuutta kuulla sitä.
Luukas vastaa kysymykseen, vaikkakaan ei kovin laajasti. Luovuttamaton
lähtökohta on kirkas: ainoastaan Jeesus
Kristus pelastaa. Mitään muuta pelastajaa ei ole annettu (Ap. t. 4:12).
Tämä Jeesus ei ole liikkeellä omilla
asioillaan, vaan Isä Jumala on hänet lähettänyt. Luukkaan ajattelussa näkyvät jo
kolminaisuusopin idut. Isä Jumala lähettää Poikansa maailmaan ja Pojan kautta
Pyhän Hengen. Näin ihmiset voivat tulla
Jumalasta osallisiksi.
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Tästä saadaan tausta Paavalin puheelle
Ateenan Areiopagilla. Siinä hän – tai Luukas hänen suullaan – vastaa kysymykseen: ”Entä ne, jotka eivät ole Jeesuksesta kuulleet?”
OLEMME JUMALAN SUKUA
Paavali saapui Ateenaan Tessalonikan ja
Beroian kaupunkien kautta. Kumpaankin syntyivät vireät seurakunnat. Tessalonikaan Paavali lähetti kohta kaksi kirjettäkin.
Myös Ateenan filosofit kiinnostuivat aluksi apostolin ”uudesta opista”.
Paavali ei kuitenkaan pidä heille klassista Jeesus-keskeistä puhetta. Sen sijaan hän t ulee kertoneeksi, miten kaikilla ihmisillä on mahdollisuus avautua ystävyyteen Jumalan kanssa. Niilläkin, jotka eivät ole Jeesuksesta kuulleet
(Ap. t. 17:16–34).

Apostoli aloitti Jumalasta. Yksi ainoa
Jumala on luonut kaiken ja asettanut
kaikki ihmiset asuinsijoilleen, ”jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet”. Tuo löytäminen
näyttää olevan mahdollista, sillä ”Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään
meistä: Hänessä me elämme, liikumme
ja olemme”. Tuo yksi Jumala siis läpäisee
kaiken todellisuuden.
Lisäksi pakanarunoilijatkin tietävät,
että ”me olemme myös hänen sukuaan”
eli Jumalan kuvia ja kaltaisia. Toisin sanoen, olemme jumalakykyisiä. Paavali
ei sano tätä suoraan, mutta rivien välistä
voidaan lukea, että jumalasukuisuutensa
nojalla jokainen kykenee avautumaan Jumalalle, vaikka ei häntä nimeltä tuntisi.
Sekin tapahtuu Jumalan Pojan kautta,
voimme päätellä. Jumalan Poika kun läpäisee kaiken todellisuuden yhdessä Isän

ja Pyhän Hengen kanssa. Niinpä ihmiset
kaikkialla hapuilevat Jumalaa kohti. Eikä
se ole turhaa, koska Jumala on tarkoittanut ihmisen sellaiseksi. Pelastuksen mahdollisuus avautuu sielläkin, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu.
KIELLÄNKÖ OMAN ITSENI?
Luoja huolehtii kaikista ihmisistään. Siinä, että evankeliumi ei ole levinnyt kaikkialle hetkessä, ei ole kyse mistään vahingosta. Jumala pitää historian käänteitä
käsissään, myös lähetyshistorian.
Vaikka ihmissydämestä avautuu salattu
yhteys Jumalaan, Jumala käsitetään usein
aivan väärin. Joskus jopa konkreettista
jumalankuvaa pidetään oikeana Jumalana, Paavali totesi. Mutta nyt tällaisen ”tietämättömyyden” ”aika on ohi”. Evankeliumi kertoo, minkälainen Jumala kaiken takana vaikuttaa ja mitä hän odottaa ihmiseltä.
Vain muutama ateenalainen halusi ottaa vastaan selvän sanoman Jeesuksesta. Näin ihmiset kielsivät sen, mikä oli
jo heissä. Tätä on epäusko. Jumala kantaa meitä, mutta voimme silti torjua hänet. Asetumme ristiriitaan oman olemuksemme kanssa.

Jeesuksen
seuraajien matkassa
Osa 18/30
Tässä sarjassa perehdytään Apostolien
tekoihin ja kristinuskon syntyvaiheisiin.
Teologian tohtori, pappi Kari Kuula johdattaa uskon juurille. Ensimmäisten
kristittyjen löydöt näyttävät suuntaa
Jeesuksen seuraajille myös nykyajassa.

Seuraavassa numerossa aiheena:
Rakas, raskas Korintin seurakunta
(Ap. t. 19).

Todistajien
ketju
Tätä sarjaa on julkaistu Sanassa
keskeytyksettä vuodesta 1945.

Muurin oikealla puolella

V

uonna 1998 Jyrki Hautaniemi istui sairaalan poliklinikalla vaimonsa kanssa.
– Meidän lisäksi vuoroaan odotti vain yksi henkilö – nainen,
jonka kanssa aloimme jutella hengellisistä asioista. Keskustelu
eteni niin ihmeellisesti, että se päättyi rukoukseen ja siihen, että lupauduin
lähtemään Kristuksen seuraajaksi.
Jyrkin vaimo oli jo aiemmin lähtenyt samalle tielle.
– Itse olin pikkupoikana viettänyt hauskoja hetkiä kavereitteni kanssa hengellisissä tilaisuuksissa ja tullut aikuisena siihen pisteeseen, että oli
aika miettiä elämän peruskysymyksiä.
Tuon odottamattoman sairaalahetken jälkeen Jyrki alkoi käydä seurakunnassa vaimonsa kanssa. Päällisin puolin kaikki oli hyvin, mutta sisintä kalvoi
outo ristiriita.
– En voinut uskoa, että voisin kelvata Jeesukselle. En kerta kaikkiaan löytänyt yhtäkään syytä, miksi voisin tulla pelastetuksi.
Jumalan armon opiskelu ja löytäminen kesti Jyrkillä vuosia, kunnes hän näki unenomaisen näyn.
– Siinä oli valtavan suuri muuri, jonka toiselle puolelle en mitenkään
päässyt – en sivuilta, päältä enkä alta. Olin aivan epätoivoinen, kunnes tajusin olevani muurin oikealla puolella. Siitä seurasivat täydellinen anteeksi
saamisen kokemus sekä todellinen rauha, ilo ja vapaus.
Työkseen Jyrki ajoi raskaita ajoneuvoja, kunnes arjen pysäytti vakava epileptinen kohtaus. Tutkimuksissa aivoista löytyi kasvain, joka poistettiin kahdessa leikkauksessa vuonna 2013.
– Niihin joutuminen oli vakava paikka. Oli varustauduttava pahimpaan.
Onneksi kaikki meni hyvin.
Koettelemuksista selvittyään Jyrki halusi kohdata pelkonsa, ettei hän
pärjäisi yksin. Hän vaelsi kolmen viikon aikana 500 kilometriä Pyhän Jaakobin reitillä, Espanjan Caminossa, ja oli huojentunut, kun selvisi ongelmitta matkasta.
Entiseen työhön ei kuitenkaan ollut paluuta. Jos epileptinen kohtaus
uusiutuisi ratissa, vaarantuisivat oma ja muiden henki.
Keski-ikäisen sodankyläläisen oli viidenkympin kynnyksellä keksittävä,
missä ammatissa hän voisi viihtyä ja työllistyä työkaarensa loppuvuodet.
Kristitty mies oli toiminut pitkään innokkaana urheiluseuravalmentajana
nuorten parissa. Nyt hän on ammattikorkeakoulun pätevöittämä yhteisöpedagogi, joka työskentelee Kittilän seurakunnassa nuorisotyönohjaajan sijaisena.
– Kokemukseni on, että Jumala pitää omistaan huolen nyt ja aina.
Sanat ja kuva Erja Taura-Jokinen

Oli
varustauduttava
pahimpaan.
Onneksi kaikki
meni hyvin.

10 / 2022 | Sana

35

E RÄS M I ES

Lähes täydellinen
Ilk
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Kirjoittaja on tietokirjailija ja
mediayrittäjä, jonka keho asuu
eteläisessä Suomessa ja käy
usein metsässä. Hänen mielensä
harhailee ajassa ja paikassa,
mutta metsässä se on
kehon kanssa yhtä.

Koira on eräs
luomistyön
hienoimmista
hedelmistä.
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E

räs perheemme jäsenistä on karvainen koira, jonka
nimi on Lua. Nimi on portugalia ja tarkoittaa kuuta. Lua on rodultaan portugalinvesikoira ja luonteeltaan iloinen ja hyväsydäminen.
Eräänä iltana huomasin, että Lua nuoli jalkaansa.
Olimme juuri käymässä nukkumaan, ja ajattelin, että jalassa oli
jokin ohimenevä kutitus, kuten karvaisissa jaloissa joskus on.
Mutta seuraavanakin päivänä eläin jälleen jäysti ja lutsutteli koipeaan. Tunnustelin jalan, eikä se aristanut sitä mistään
kohdasta. Jatkoimme elämää kuten tavallisesti.
Päivää ennen minkään oireen alkamista olimme laittaneet koiran selkään punkkikarkotetta valeluliuoksena. Paketissa luki, että se voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa
esimerkiksi neurologisia tai iho-oireita. Ajattelin, että e hkä
kyse oli tähän aineeseen liittyvistä oireista, vaikka paikka olikin omituinen.
Sitä seuraavana päivänä Lua alkoi ontua jalkaansa. Oli sunnuntai. Pääsimme eläinlääkäriin seuraavana päivänä.
Lääkärissä eläin tutkittiin tarkoin. Kun kipeästä jalasta oli ajeltu karvat, kävi ilmi, että iho oli pahoin tulehtunut Luan järsittyä
ja nuoltua sitä. Vaivan alkusyyksi paljastui ultraäänikuvissa yhden
tassujänteen jännetupentulehdus.
Hoitona oli jännettä varten lasta ja ihoa varten antibioottiliuos. Koira sai päähänsä tötterön, jotta se ei nuolisi jalkaansa. Kun ensimmäisen kerran laitoin muovikaulurin Lualle, se jäi istumaan paikoilleen.
Se tärisi ja läähätti eikä uskaltanut liikkua.
Otin kaulurin pois ja rauhoittelin Luaa sylissäni. Se kuunteli tarkasti, mitä sanoin ja ymmärsi varmaan enemmän kuin uskoin sen ymmärtävän.
Koska ilman kauluria ei voinut olla, se piti laittaa uudelleen. Yllättäen Lua tottui siihen aika nopeasti eikä juuri edes vastustellut kaulurin laittamista. Tätä kirjoittaessani sillä on tötterö päässään ja se nukkuu jossain tyytyväisenä päiväunia.
Minua hämmästyttää koiran sopeutumiskyky. Jos minulle laitettaisiin kauluri, joka kokoaisi kaikki ympäröivät äänet suoraan korviini, estäisi minua raaputtamasta korvaani, vaikka sitä kutittaisi kuinka paljon ja olisi koko ajan tiellä, olisin varmasti paljon turhautuneempi siihen kuin Lua on.
Vielä enemmän minua ihmetyttää se, että noin tarkoituksenmukaisesti toimiva eläin voi aiheuttaa itselleen niin nopeasti melko pahasti
tulehtuneen ihon yrittämällä hoitaa sitä.
Koirahan on eräs luomistyön hienoimmista hedelmistä. Kun olet
surullinen, se lohduttaa. Kun kaipaat seuraa, se on vierelläsi (ja joskus myös silloin, kun et tiedä kaipaavasi seuraa). Kun pitää juosta, se
juoksee kovaa. Kun pitää syödä, se syö, mutta harvoin liikaa, kuten
isäntänsä. Kun väsyttää, koira osaa nukkua milloin vain ja missä vain.
Listaa voisi jatkaa loputtomiin.
Mutta hoitamalla itseään se pystyy sairastuttamaan ihonsa. Edes koira ei kai voi olla täydellinen. Niin omituiselta kuin se kuulostaakin.

PO I M I NTOJA M E D IASTA

Raamatun luomiskertomuksen universalismi
kertoo kaiken näkyvän ja näkymättömän olevan
Jumalan luomaa. Mitään ei ole olemassa luomistyön
ulkopuolella, jolloin jako maalliseen ja hengelliseen
tai taloudelliseen ja uskonnolliseen ei toimi.
Emerituspiispa Mikko Heikka Maan suola -verkkolehdessä

Sen sijaan, että t semppaamme
uupunutta ja sanomme
’noustaanpas nyt tästä’, hänen
pitäisi kuulla olevansa arvokas,
vaikka onkin uupunut eikä
saavuttaisi tavoitteitaan.
Suomalais-ugrilaisten kielten tutkija
Janne Saarikivi Kirkko ja kaupunki
-lehdessä

Äidin opetus oli, että
vastaus on sinulla itselläsi.
Löydät sen, kun puhut itsesi
kanssa tarpeeksi pitkään.
Dokumenttiohjaaja
Joonas Berghäll
Kodin Kuvalehdessä

Suuret muutokset vaativat usein
toteutuakseen jonkin pakon, koska
lepokitka vastustaa muutoksia. Brutaali
Ukrainan sota ehkä antaa tarpeellisen
sysäyksen vihreälle siirtymälle?
Kenttäpiispa Pekka Särkiö Kotimaan blogissa
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Suomen valtiojohto, presidentti S
 auli
Niinistö ja pääministeri Sanna Marinin
hallitus, on toiminut Ukrainan sodan
taloudellisessa ja sotilaallisessa kriisissä
tähän asti tavalla, joka herättää l uottamusta
ja arvostusta. Suomen kansaa on hädän
hetkellä siunattu hyvillä poliitikoilla.
Pääkirjoitus Ilta-Sanomien verkkolehdessä

Haluan kulkea joka päivä Jumalan edeltä valmistamissa teoissa.
On aina suuri ilo, jos huomaan olevani oikealla kohdalla auttamassa.
Jyväskyläläisen Cafe Agapen kokki Tarja Kärkkäinen Seurakuntalainen-
nettilehdessä
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KULTTUURI & MEDIA

Ripeää toimintaa sodan
pienten uhrien hyväksi
Saara Tiuraniemi halusi auttaa ukrainalaisia lapsia
parhaalla tuntemallaan tavalla. Kustannussopimus
lastenkirjasta syntyi kolmessa tunnissa.

Tammen 12.4. julkaiseman Maja ja ystävät
-kirjan tuotto menee kokonaisuudessaan
Ukrainan lapsille. Kirjapaino, jakelija, kirja
kaupat ja muut kumppanit ovat mukana
korvauksetta. Tammi on välittänyt tietoa
kansainväliselle verkostolleen, ja kirja on
julkaistu myös ainakin Ruotsissa, Virossa,
Puolassa, Saksassa ja Britanniassa. Maja
ja ystävät oli huhtikuun toiseksi myydyin
painettu lasten- ja nuortenkirja Suomessa.

SANAT RIITTA-SISKO KEINONEN

– virusten, pommitusten ja kyberhyök
käystenkin varjossa.
Tiuraniemi ei jäänyt arpomaan tilannetta Venäjän hyökättyä Ukrainaan
24. helmikuuta, vaan otti heti seuraavana aamuna yhteyttä sodan jalkoihin jääneisiin kustantajaystäviinsä.
Muutamassa minuutissa hän sai vastauksen kollegaltaan Lilia Omelianenkolta: “Olen nyt matkalla pois Kiovasta, koska Kiovaa pommitetaan.”
Paetessaan maanteitä pitkin turvaan Omelianenko lähetti englanninkielisen käsikirjoituksen kirjailija Larysa Denysenkon

iStockphoto

ME KAIKKI VOIMME tehdä jotain, sanoo
Tammen lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi. Hän päätti toimia ukrainalaisten lasten puolesta kirjallisuuden keinoin sekä tukea ukrainalaista kulttuuria ja kustantamoyhteisöä sodan keskellä: hän kustantaisi lastenkirjan, jonka ennakot hän maksaisi välittömästi ja jonka tuotto menisi kokonaan
Unicefin kautta Ukrainan lasten hyväksi.
– Tämän vuosikymmenen alku todella
muistuttaa, että poikkeukselliset ajat voivat palata milloin hyvänsä. Onneksi meillä on kyky toimia, pitää yhteyttä toisiimme ja vaikuttaa välimatkojenkin päästä

ja kuvittaja Marija Foyan kirjasta Maja ja
ystävät, joka kertoo neljäsluokkalaisista ukrainalaislapsista erilaisine perheineen. Tiuraniemi hankki suomentajaksi
Ukrainassa pitkään asuneen Eero Balkin.
Kustannuspäätös syntyi tunnissa, ja
kolmessa tunnissa Tiuraniemi sai Messengerin välityksellä kirjan tiedostot ja
laskun. Vielä samana iltana saapui kirjan esipuheeksi kirjailijan koskettava tervehdys, jonka hän kirjoitti Kiovassa pommituksen keskellä.
Denysenko on kirjailija, juristi, ihmisoikeusaktivisti, tv- ja radiotoimittaja ja Ukrainan PENin jäsen. Maja ja ystävät ilmestyi
Ukrainassa 2017, jolloin Venäjä oli jo vallannut Krimin ja miehittänyt väliaikaisesti osan Donetskin ja Luhanskin alueista.
Geopoliittisten, strategisten ja historiallisten analyysien lisäksi tarvitaan Ukrainan
tuntemusta arjen ja ihmisten tasolla. Sitä
Maja ja ystävät lisää lasten ja perheiden
näkökulmasta muistuttaen, että Ukrainassa on eletty poikkeustilassa ja sodan
uhan alla jo monen vuoden ajan. Mukana
kirjassa on muun muassa perhe, joka on
joutunut pakenemaan Krimiltä, sekä lapsia, joiden vanhemmat ovat kadonneet.
”Tällä tekstillä haluan huutaa maailmalle, että kotimaani lapset tarvitsevat
kansainvälistä suojelua”, Denysenko kirjoittaa kirjan esipuheessa.
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R I IT TA-S I S KO N
TA PA HTU MAVI N KIT

EDES SOTA ei voi tukahduttaa kulttuurin kukoistusta eikä estää sen

leviämistä maan rajojen ulkopuolelle. Tänä keväänä huikea luovuuden taidonnäyte on ollut se, että sodan keskellä elävien ukrainalaisten näytelmäkirjailijoiden tuoreita kirjeitä, päiväkirjamerkintöjä ja monologeja on kuultu suomalaisten teattereiden lavoilla.
He kirjoittivat tekstit kuluneena talvena helmi-maaliskuun aikana Ukrainassa.
Tekstikokonaisuuden kokosivat ja käänsivät yhdessä taiteilijat,
kääntäjät ja aktivistit Suomesta ja Ukrainasta. Tekstit sovitti kokonaisuudeksi näytelmäkirjailija Elli Salo, ja niistä loihdittiin Talo
horjahti -niminen lukudraama esitettäväksi suomalaisteattereissa.
Mukana lukudraamaprojektissa ovat olleet muun muassa Tampereen Työväen Teatteri, KOM-teatteri sekä Turun, Kajaanin, Lappeenrannan ja Lahden kaupunginteatterit.
Kajaanin kaupunginteatterin vs. teatterinjohtaja ja lukudraaman
ohjaaja Anni Mikkelsson kertoo teatterin nettisivuilla:
– On ollut vavahduttavaa lukea kollegojen viime viikkoina kirjoittamia tekstejä, joita on kirjoitettu kellareissa, pommisuojissa ja
evakkomatkoilla pommien runnellessa Ukrainaa.
Talo horjahti -hyväntekeväisyysesitysten tuotto lahjoitettiin
Unicefin hätäapukeräykseen Ukrainan lasten ja perheiden auttamiseksi.
Tukitapahtumien sarja oli osa maailmanlaajuista projektia
nimeltä The Ukrainian Component of the Worldwide Reading
Project, jota organisoi kääntäjä John Freedman.
Milla Rautiainen

On ollut vavahduttavaa lukea
kollegojen viime viikkoina kirjoittamia
tekstejä, joita on kirjoitettu kellareissa,
pommisuojissa ja evakkomatkoilla
pommien runnellessa Ukrainaa.
Kajaanin kaupunginteatterin vs. teatterinjohtaja Anni Mikkelsson
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Laura Malmivaara / Otava 2020

Heinäkuussa Kirjakyläpäivillä antikvaarit
ja kirjakauppiaat pystyttävät t elttansa
Sysmän torille. Kirjamyynnin lisäksi
torin ohjelmaan kuuluu musiikkia ja kirjailijoiden haastatteluja. Jatkoja vietetään
elokuisena K
 irjojen iltapäivänä musiikki- ja lastenteatterin
sekä kirjailijavierailujen merkeissä
upeassa 1800-luvulla rakennetussa Teatteritalossa. Mukana ovat
muun muassa J. P. Pulkkinen, Sirpa Kähkönen ja Juha Itkonen sekä
Juha Itkonen
Iiro Rantala ja Lotta Kuusisto.
8.–9.7. ja 6.8. sysmankirjakylayhdistys.fi

Urjala

Väinö Linnan syntymäkunnassa puhutaan otsikolla ”Kerran elämässä”
elämäntarinoista ja isoista, elämän
mullistavista kokemuksista. Pentin
kulman päivät rakentuvat kirjailijavierailuista,
musiikki- ja teatteri
esityksistä ja kirjoittajakursseista.
Ohjelmaa on myös l apsiperheille.
Vierailijoina ovat muun muassa
Jukka Viikilä, Satu Rämö, Martti
Suosalo ja Johanna Venho. Yleisölle esitellään 12 juuri esikoisteoksensa julkaissutta kirjailijaa.
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Jonne Räsänen / Otava 2020

Tekstejä sodan keskeltä
suomalaisteattereiden lavoille

Sysmä

5.–8.8. pentinkulmanpaivat.fi

Jukka Viikilä

Joensuu

Kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa
on teemana vesi. Suomalaiset kirjailijat ja tutkijat avaavat teemaa sekä
kirjallisuuden että muiden taiteiden
sekä tieteiden näkökulmasta. Mitä käsityksiä ihmisillä on merenalaisesta maailmasta?
Minkälaisena luovana ja
tuhoavana voimana vesi näyttäytyy kirjallisuudessa? Miten
vesi liittyy vallan keskittymiseen? Keskustelutilaisuuksissa
alustajina ovat muun muassa
Olli Jalonen, Anni Kytömäki ja
Emmi Itäranta.
Liisa Takala / Teos

Talo horjahti -nimisten hyväntekeväisyysesitysten tuotto lahjoitettiin
Unicefin hätäapukeräykseen. Kuva on symbolikuva.

1

Toimitussihteeri Riitta-Sisko Keinonen
poimi kolme kiinnostavaa kesäistä
kirjallisuustapahtumaa.

15.–17.9. joensuunkirjallisuus
tapahtuma.fi

Emmi Itäranta
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Yle Radio 1
AAMUHARTAUDET
Ma–la klo 6.50
25.5. markkinoija Erkki Hurtig, Tornio 27.5.
professori Janne Saarikivi, Helsinki 28.5.
teologian maisteri Karoliina Maria Schauman,
Ortodoksinen kirkko, Tammisaari 30.5. toiminnanjohtaja Kati Pirttimaa, Espoo 31.5. yhteisövalmentaja Johanna Sandberg, Riihimäki
1.6. markkinoija Erkki Hurtig, Tornio 2.6. pastori Kirsi Hiilamo, Helsinki 3.6. professori Janne
Saarikivi, Helsinki 4.6. puhuja ei vielä tiedossa
6.6. Lasten ja nuorten keskuksen viestintäjohtaja Katri Korolainen, Vantaa 7.6. yhteisövalmentaja Johanna Sandberg, Riihimäki
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Tämäkatsoa

Riitta-Sisko Keinonen • toimitussihteeri
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ILTAHARTAUDET
Ma–pe klo 18.50 ja 23 sekä la klo 18 ja 23
25.5. Pyhiinvaellushartaus: Hiippakuntasihteeri Eriikka Jankko, Mikkeli 27.5. kouluttaja
Tiina Haapsalo, Hämeenlinna 28.5. kirkkoherra
Heikki Nenonen, Helsinki 31.5. pastori Esa
Yli-Vainio, Suomen vapaa ev-lut. seurakuntaliitto, Seinäjoki 1.6. Pyhiinvaellushartaus 2.6.
musiikki- ja opiskelijasihteeri Katariina Airas,
Helsinki 3.6. pastori Ville Tikkanen, Jyväskylä
4.6. kirkkoherra Heikki Nenonen, Helsinki 7.6.
pastori Kaarina Villa, Adventtikirkko, Joensuu
JUMALANPALVELUKSET
Ohjelmatietoihin saattaa tulla muutoksia.
Seuraa ajantasaisia tietoja: areena.yle.fi/
radio/opas.
To 26.5. klo 10 Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien
päätösmessu Oulun tuomiokirkosta. Liturgit
piispa Jukka Keskitalo ja tuomiorovasti Satu
Saarinen. Saarnaaja piispa Jukka Keskitalo.
Kanttori Henna-Mari Sivula. Urkuri Péter
Marosvári. Virret: 455:3,7; 475:3–4, 457:2; 919;
416; 461:5.
Su 29.5. klo 10 Suvivirsikirkko Lahden Salpausselän seurakunnasta. Liturgi vs. kirkkoherra Kaija Jyrkkä. Saarnaaja kasvatuksen pappi Antti Kettunen. Urkuri Matti Hussi. Lahden
Gospelkuoro ja Trio, joht. Marjaana Turunen
sekä Lahden musiikkiluokkien Laulupuu-
kuoro, joht. Camilla Sundberg. Jarkko Kiiski,
piano. Virret: 135; 571:1–6 ja uusi säkeistö.
Su 29.5. klo 11 Vapaakirkon jumalanpalvelus
Äänekoskelta. Juontajana Risto Kallionvirta.
Puhujana Nina Kallionvirta. Juho Leppänen,
piano ja lauluryhmä, joht. Mika Vesalainen.
Su 5.6. klo 10 jumalanpalvelus Taulumäen
kirkosta Jyväskylästä. Liturgi ja saarnaaja
rippikoulupappi Johanna Puupponen. Keskustelusaarnassa Silja Rautiainen ja Katariina Keinänen. Urkuri Jukka Hassinen. Kuorot: Nolla
Kakkoset, joht. Laura Pukki, KolmeKuutoset,
joht. Suvi Airaksinen, Vox Aurea, joht. Sanna
Salminen. Gospel Covertajat. Pihla Laita, piano.
Virret: 950:1–4; 125:1–5; 919; 517; 462:1–3.
Su 5.6. klo 11 ortodoksinen liturgia Pyhän Kolminaisuuden kirkosta Lahdesta. Palveluksen
toimittaa pastori Jonas Bergenstad. Tekstinlukijana toimii ja kirkkokuoroa johtaa kanttori
Petri Huttu.
HORISONTTI
Su 29.5. klo 15
Su 5.6. klo 15
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Dokumentti, joka jäi kesken
Palkittu liettualainen ohjaaja ja antropologi Mantas Kvedaravičius oli tänä keväänä
kuvaamassa uutta dokumenttielokuvaa Ukrainassa, kun hän huhtikuun 2. päivä
kuoli paetessaan Mariupolista Venäjän hyökkäystä. Häntä ammuttiin.
Yle esittää 45-vuotiaana menehtyneen ohjaajan muistoksi toukokuussa vuonna
2016 valmistuneen Kvedaravičiusin edellisen Ukraina-dokumentin Mariupolis.
Dokumenttielokuva katselee kohdettaan ohjaajansa silmin: Tämän hän n
 äki
katsellessaan jokapäiväistä elämää Mariupolissa pommiuhkausten v
 arjossa.
Tämän verkkoaan korjaavan kalastajan. Nämä raitiovaunut, jotka törmäävät
toisiinsa, eikä kukaan kuole. Tehtaan työläisen, joka itkee kuunnellessaan eläytyvän
viulistin soittoa. Pommit, jotka putoavat mereen.
Tätä työtä Mantas Kvedaravičius halusi tehdä, ja kuoli. Tuntuu epätodelliselta, ja
tärkeältä, että minä voin jakaa sen katsomalla hänen elokuvansa.
Mariupolis | Yle Teema & Fem ke 25.5.

TV1

Ohjelmatietoihin saattaa tulla muutoksia.
Seuraa ajantasaisia tietoja: areena.yle.fi/tv/
opas.
Jumalanpalvelukset
Su 29.5. klo 10 Suvivirsikirkko. Turun Kirkkopäivien ekumeeninen päätösmessu. Liturgi
Kari Mäkinen, saarna Teemu Sippo. Cantores
Aboensis -kuoro, johtajana Olli-Pekka Laakkonen, Åbo-kvartetti ja Marko Valtonen, harmonikka. Uusinta, esitetty 21.5.2017.
Su 5.6. klo 10.
PISARA
La 28.5. klo 12.30. Uusinta ma 30.5. klo 11.12.
La 4.6. klo 12.30. Uusinta ma 6.6. klo 11.05.

Radio Dei

MA–PE KLO 6–18
6.03 Raamattu kannesta kanteen (u) 6.36
Päivän sana 7.03 Raamattuavain 7.15–10
Herätys! 7.50 Radiohartaus 8.50 Päivän blogi
9.03 Viikon debatti / Pieni suuri ihmiskoe 1.6.
alkaen (ke) / Jälki-istunto (pe) 10.30 Lapset
lukevat Raamattua 11.03 Kuuntelijan toivelista
(u) 12.15 Päivän rukous 12.30 Suolapala 12.50
Päivän blogi 13.03 Herätyksen! parhaita paloja /
Viikon debatti / Pieni suuri ihmiskoe 1.6. alkaen
(ke) / Jälki-istunto (pe) 14.03 Raamattuavain
(u) 14.15–18 Aalloilla 14.30 Minä uskon (ke) /
Radiokirkkokuoro (to) 14.45 Helmiä Raamatusta 15.20 Lapset lukevat Raamattua (u) 15.40
Aalloilla-extra (ti) 16.30 DädiPodi (ke) 16.50
Radiohartaus (u) 17.03 Kuuntelijan toivelista

Pekka Heikkilä

MAANANTAI-ILTA
18–20.35 Alueellista ohjelmaa 20.35 Leipää
ja kalaa 21.03 Raamattu kannesta kanteen
21.36 Päivän sana (u) 21.38 Päivän rukous (u)
21.40 Uskon askeleita 22.40–6 Yöuusintoja ja
hengellistä musiikkia
TIISTAI-ILTA
18.03 Rukous Suomen puolesta 18.30 Radioraamattupiiri 19.03 Sana Jerusalemista 19.30
Open Doors – maailmankatsaus 19.45 Iso Kirja
opisto 70 vuotta 20.03 Marttyyrien ääni (u)
20.30 Itäraportti (u) 21.03 Raamattu kannesta
kanteen 21.36 Päivän sana (u) 21.38 Päivän rukous (u) 22.05 Ex-Criminals 23–6 Yöuusintoja
ja hengellistä musiikkia
KESKIVIIKKOILTA
18.03 OneWay 19.03 Kristittynä henkisyyden
ajassa 1.6 asti 20.05 Raatihuone (u) 21.03
Raamattu kannesta kanteen 21.36 Päivän
sana (u) 21.38 Päivän rukous (u) 22.03 Abrahamin heimon suuret kirjailijat 1.6. alkaen 23
Gospel Flow 24–6 Yöuusintoja ja hengellistä
musiikkia

Tv-dokumentti ”Ukko-Paavosta”
Miten kirjoitustaidottomasta pettuleivän syöjästä tuli hengellinen herättäjä? Joonas
Kokkosen Viimeiset kiusaukset -oopperassa maallikkosaarnaaja Paavo Ruotsalainen tekee kuolemaa ja käy houreisten unien kautta läpi elämänsä vaiheita ja taisteluita Nilsiän Aholansaaressa. Kuopion piispa Jari Jolkkonen kertoo Ruotsalaisen
elämäntarinaa sekä haastattelee Kokkosen oopperaan perehtyneitä taiteilijoita.
Dokumenttia dramatisoidaan Viimeiset kiusaukset -oopperan kohtauksilla. Kuvassa
Ukko-Paavon kuolinkamarissa Esa Ruuttunen (vas.), Jolkkonen ja Jorma Hynninen.

TORSTAI-ILTA
18.03 Avainradio 19.50 Kutsumushautomo
20.05 Arjen diakoniaa 20.20 Lähetyssydän
20.50 Iso-Katekismus 21.03 Raamattu kannesta kanteen 21.36 Päivän sana (u) 21.38
Päivän rukous (u) 21.40 Itäraportti (u) 22.10
Yhdessä ylistämään (u) 23–6 Yöuusintoja ja
hengellistä musiikkia

Paavo ja minä – Viimeisten kiusausten tarina | Yle TV1 to 26.5. klo 9

Teemu Pukki

Huuhkajat pelikentillä
Huuhkajien seuraavan arvokisapaikan metsästys alkaa kesäkuussa neljällä Nations Leaguen ottelulla. Markku Kanervan luotsaama
miehistö kohtaa ensimmäisessä
ottelussaan Bosnia-Hertsegovinan
Helsingin Olympiastadionilla.
Suomi pelaa B-liigan 3. l ohkossa,
jossa vastustajina ovat Bosnia-
Hertsegovinan lisäksi Romania ja
Montenegro.
Suomi–Bosnia-Hertsegovina |
Yle TV2 la 4.6. klo 18

Tomi Hänninen / Yle

PERJANTAI-ILTA
18–19 Alueellista ohjelmaa 19.03 Saarnaajan
puolituntinen (3.6.) / Hyvää iltaa Kuopiosta
(27.5.) 19.30 Veli-Matin juttusilla 20.05 Rukousasema 21.03 Raamattu kannesta kanteen
21.36 Päivän sana (u) 21.38 Päivän rukous (u)
21.40–8 Yöuusintoja ja hengellistä musiikkia
LAUANTAI
8.02 Pakina 8.35 Raamattuavain extra 10.03
Gospel Train 11.03 Raatihuone 12.03 Yhdessä ylistämään 12.50 KD-kompassi 13.02
Itäraportti 13.35 Viikon debatti / Pieni suuri
ihmiskoe 4.6. alkaen 14.35 Lähetysavain /
Avainkysymyksiä 15.03 Marttyyrien ääni 15.45
Pakina (u) 16.02 Toivekonsertti 17.03 Helmiä
Raamatusta -kooste 18.03 Uskon askeleita (u)
19.03 Sanan ja rukouksen ilta 20.03 Tahdotko? 21.03 Iltalamppu 23 Gospel Flow 23–7.45
Yöuusintoja ja hengellistä musiikkia
SUNNUNTAI
7.45 Virsivartti 8–9 Lastenmakasiini 8.30 101
aarretta Raamatusta 8.45 Radiopyhäkoulu
9.05 Pyhäpäivän esittely 9.20 Radiokirkkokuoro 9.55–12 Alueellista ohjelmaa 12.03
Radioraamattupiiri (u) 13.03 Minä uskon (u)
13.30 Avainradio (u) 14.02 Lapset lukevat Raamattua 14.35 Open Doors – maailmankatsaus
15.02 Itäraportti (u) 15.35 Lähetysvartti 16.03
Ex-Criminals (u) 17.03 Sana elää 17.40 Kirkko
maailmalla 18 Tuomasmessu 20.03 Abrahamin heimon suuret kirjailijat 5.6. alkaen
21.03 Kaksin käsin maailmaan 21.30 Taivaan
ja maan väliltä 24–6 Yöuusintoja ja hengellistä
musiikkia

TV7
Päivittäinen ohjelmisto klo 17.00–01.00
uusitaan kaksi kertaa saman vuorokauden
aikana.

MAANANTAI
17 Suurvallat pelissä / Jerusalem studio
17.35 Jeesus – Kuningaskunta ilman rajoja 18
Northwind Kids – Kaikki lapset tulkaa! 18.05
Jippii-raamattukoulu 18.30 Herätyksen läpimurto / Haastattelussa Kari Nykänen 18.40
Kulmakivi 19 Suora esirukousohjelma 20.30
Israel-raportti Euroopan parlamentista / Elävä
yhteys 21 TV7 Israel News 21.15 Voimaa Sanasta 21.30 Eläimet opettavat 21.45 Signaali
sydämiin 22 Come Home / Islam Raamatun
valossa 22.30 Passion for Jesus 23 Pyhä Henki
tänään / Marttyyrien ääni 23.30 Avainmedian
haastattelussa / Iloa arkeen - Joyce Meyer
00.00 Christian World News 00.30 Israel
muistaa / Love Israel – Baruch Korman
TIISTAI
17 Uskosta totta / Jeesuksen vertauskuvat tänään 17.30 Klubi 700 18 Raamatun kertomuksia 18.30 Herra käyttää lääkäriä 19 Herätys
liikehdintä / Kirjailijahaastattelu 19.30 Puhalla
Jumalan tuuli / Koputus 20 Jumala puhuu
20.30 Jerusalem studio 21 TV7 Israel News
21.15 Voimaa Sanasta 21.30 Tie on valmis 22
Gospel First – Evankeliumi ensin / Armon kalliolla 22.20 Korkeimman suojassa / Raamattu
puhuu sinulle 22.30 Jumalanpalvelus 23.30
Anna Sanan sytyttää / Tommy Lilja 00.00
Eliinan eväät / Kristityt työelämässä 00.30
Tiimalasi / Vapautumisen tie
KESKIVIIKKO
17 Isännän pöydässä 17.30 Lastenohjelmaa
18.30 Tommy Lilja / Anna Sanan sytyttää 19
Miehet murtavassa rukouksessa (25.5.) / Iloa
arkeen – Joyce Meyer 19.30 Ensimmäinen
kirje Timoteukselle 20 Rakkauden kosketuksessa 20.30 Love Israel – Baruch Korman 21
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Solar Films

Christel Lee, vuoden 2015 Sibelius-
viulukilpailun voittaja.

Cheryl Angel

Viulumusiikin juhlaa

Jean Sibelius -viulukilpailun
finaalit | Yle Radio 1 ja Yle Teema &
Fem 27.–29.5. klo 18.30

Jokainen perhe on uniikki
13-osaisessa Perhejuttu-sarjassa
innostetaan perheitä toimimaan
yhdessä ja miettimään, miksi on
mukava olla osa juuri omaa perhettä. Jokaisessa jaksossa on mukana yksi perhe, joka suorittaa salaperäisestä rasiasta paljastuneen
tehtävän. Sarjassa on mukana erilaisia perheitä eri puolilta Suomea.
Pikku Kakkonen: Perhejuttu | TV2
to 2.6. klo 17
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Naiset puolustavat elinehtoja
Alkuperäiskansoja edustavien naisten ryhmä on valmis riskeeraamaan henkensä
lopettaakseen Dakota Access -öljyputken rakentamisen. Rakennushanke uhkaa
alueen luontoa ja vie toteutuessaan viimeisetkin alkuperäiskansojen oikeudet sekä
häpäisee heidän hauta- ja rukouspaikkojaan. Dokumentin on ohjannut Shannon
Kring.
Vesi on elämä – Standing Rockin naiset | Yle Teema & Fem to 26.5. klo 21

TV7 Israel News 21.15 Voimaa Sanasta 21.30
Sinua varten / Esy Flow 22 Kristityt työelämässä 22.30 Hengellinen tilaisuus 23.30 Elävä
yhteys / Monen äidin tytär 00.00 Herätyksen
läpimurto / Missiomaailma 00.10 Kulmakivi
00.30 Derek Prince
TORSTAI
17 Profeettakoulu / Vain yksi tie 17.30 Café
Raamattu 18 Come Home Kids 18.30 Eliinan
eväät / Muurinaukossa-paastopäivä 19 Pyhiinvaeltaja 20.50 Jerusalemin tarina 21.15 Voimaa
Sanasta 21.30 TV7 Israel News 21.30 Uskosta
totta 22 Nathan Morris – Kaikkien kansojen
kaipaus 22.30 Rajaton rakkaus 23.30 Herra
käyttää lääkäriä 00.00 Ajankohtaista taivaasta
00.30 Jeesuksen opetuslapsena

Raamatun kertomuksia 09.30 Kirjailijahaastattelu / Herätysliikehdintä 10 Jumalanpalvelus 11
Hengellinen tilaisuus 12 TV7 Jerusalem uutiset
12.15 Pisteohjelmia / Elokuva 14 Miehet murtavassa rukouksessa (U) 16 Derek Prince 16.30
Superkirja 17 Haastattelussa-ohjelma 17.30 Uskoa ja uskallusta 18.30 Jeesus saapuu – kaikki
valmiina? 19 Eläimet opettavat 19.15 Katselkaa
Herran tekoja 19.30 Ajankohtaista taivaasta
20 Vain yksi tie / Profeettakoulu 20.30 Vapautumisen tie / Gloryline 21 Open Doors 21.15
Tiimalasi 21.45 Herra on minun turvani 22 Käännekohta 22.30 Jerusalemin vartijat / Sinua varten 23 Jerusalemin tarina / Ensimmäinen kirje
Timoteukselle 23.30 Jerusalem studio 00.00
Koputus / Puhalla Jumalan tuuli 00.30 Raamattu puhuu sinulle 00.40 Armon kalliolla

PERJANTAI
17 Passion for Jesus 17.30 Jeesus – Kuningaskunta ilman rajoja 18 Lentävä talo 18.25 Usein
kysyttyä 18.30 Sanan helmiä 18.45 TV7 raamattukoulu 19.30 Yliluonnollista 20 Isännän
pöydässä 20.30 Suurvallat pelissä / Jerusalem
studio 21 TV7 Israel News 21.15 Marttyyrien
ääni / Herra on minun turvani 21.30 Pyhä Henki
tänään 22 Nuortenilta / Mars Hill Church 23 Fila
Helsinki / Musiikkia 23.30 Terassilla 00.00
Islam Raamatun valossa / Come Home 00.30
Jumala puhuu
LAUANTAI
17 Rakkauden kosketuksessa 17.30 Nasta
raamis 17.40 Ikuisia kertomuksia 18 Christian
World News 18.30 Hyvä elämä 19 Jeesuksen
opetuslapsena 19.30 Café Raamattu 20 Evankeliumi särkyneelle / Kiitos isänmaasta 21 TV7
Jerusalem uutiset 21.15 Onko Iran uhka? / Armo
ja painovoima 00.00 Nathan Morris – Kaikkien
kansojen kaipaus 00.30 Tie on valmis! / Gospel
First – Evankeliumi ensin
SUNNUNTAI
08.30 Lasten kotipuu 08.50 Lasten pyhis 09

Leyna Ambron

Toukokuun lopulla vietettävään
kansainväliseen Jean Sibelius
-viulukilpailuun osallistuu vajaat
viisikymmentä huippulahjakasta
nuorta viulistia eri puolilta
maailmaa. Mukana on kolme
suomalaista. Kilpailu huipentuu
kolmipäiväiseen fi naaliin Helsingin
Musiikkitalossa. Neljä finalistia
esiintyy suorissa lähetyksissä
Radion sinfoniaorkesterin ja
Helsingin kaupunginorkesterin
kanssa. Orkestereita johtavat Dima
Slobodeniouk ja Anna-Maria
Helsing.

Sielukas Alicia estradilla
Nykypäivän R&B- ja soulkuningattareksi mainittu ja 15 Grammyä
voittanut amerikkalaislaulaja, pianisti, näyttelijä ja aktivisti Alicia
Keys esiintyi inspiroivassa spesiaalikonsertissa Los Angelesin Ace
Hotellissa vuonna 2020.
Yle Live | Yle TV2 pe 3.6. klo 22.50

KIRJEITÄ SÄRKYNEILLE

Puiden elämän laki
JAAKKO PIRTTIAHO
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Raamattukouluttaja,
kirjailija ja Yksin
armosta -blogisti

ot o

sojen puiden kaataminen yhdessä appi
vanhempien kanssa on kokemus, jota suosittelen jokaiselle suomalaiselle ”äijälle”.
Kun appiukko istui kaukana traktorin vinssin ohjaksissa, anoppi seisoi vieressä kaatorauta kädessä ja moottorisaha huusi niin,
että sanat katosivat kuin pölypallot imuriin, voin
vain vakuuttaa, että kaikki maailman käsi- ja
ilmesignaalit pääsivät kokeiluun vaihtelevalla onnistumisprosentilla. Mutta onnistuimme,
ja lämmin halaus maailman parhaan anopin
kanssa oli ihana päätös.
Yksi kaadetuista puista oli iso koivu. Se
joutui tuomion alle, koska sattui kasvamaan
kolme vuotta sitten rakentamani laavun viereen. Syy oli mielestäni 80 vuotta kasvaneessa koivussa. Kun moottorisaha repi runkoon naarmun, koivusta alkoi tulvia kirkasta nestettä eli mahlaa. Pyysin ihmeissäni
anoppiakin todistamaan tulvimisihmettä.
Kerran niin kaunis pihatuijamme oli
taipunut talven lumimassojen alla säälittävän näköiseksi. Tuuheisiin oksiin tarttunut jää oli murtanut toisen tuijan ylväistä runko-oksista. Näky oli lohduton: oksa ja samalla puolet tuijan tuuheasta huipusta oli irti ja kuollut. Vain
alaosan kuori piti oksaa jotenkin paikallaan.
Sivelin murtumakohtaan vaimoni Iiriksen ostamaa tököttiä. Taivutimme oksan paikalleen yläasentoon, toivottomalta näyttävään oksan jäännökseen, ja teippasimme sen
tiukasti kiinni. Se oli parasta, m
 itä
osasimme tehdä, mutta puun piti itse
tehdä työ parantuakseen.
Myöhemmin avasimme teipatun tuijan samalla jutellen, että ”eihän se haittaa, vaikka
pihamme kaunein pensas kutistetaan kolmasosaan alkuperäisestä koosta”? Mutta teipin
alta paljastuikin luja ja ylväästi pystyssä
juhliva oksa. Vauriokohta – se, joka oli
hetki sitten alakuoren avulla ponnistellut voimiensa äärirajoilla kuolemaa vastaan – oli aikaisempaa
paksumpi. Heilutimme oksaa,
ja tuntui kuin se olisi nauranut
epäuskollemme.
Puiden elämän laki houkutteli katkenneen oksan liitty-

mään tiukasti tuijan runkoon, jonka elinvoima etsi
uudet reittinsä oksaan eikä suostunut antamaan periksi. Koivusta taas tulvi elämää, joka liikkui oksille
keveästi iloiten. Elämää oli puissa niin paljon, että
sen paljastuessa jäin sanattomaksi, mutta ajatukset
kuohuivat päässäni kuin pieni tsunami.
Miten usein minusta tuntuukaan siltä, että olen
elossa vain alakuoren verran kristittynä, aviopuolisona, julistajana, miehenä, isänä ja Jumalan luomana ihmisenä. Miten usein olen ollut elämässäni kuin periksi antanut oksa, joka vain odottaa
ansaitsemaansa kuolemaa. Mutta niin vain hellä ja rakastava Jeesus Kristus etsii aina luokseni
uudet reitit, eikä suostu luovuttamaan, vaan vetää minua aina puoleensa häkellyttävän kärsivällisesti ja varmasti.
Jeesus ei tosiaan turhaan verrannut itseään
puuhun. Koivun tulviva elämä ja tuijassa ilmennyt voima, joka imi toivottoman oksan osaksi elinvoimaista kokonaisuutta – niitä Jeesus tarkoitti!
Koivun mahlaa tuhlaavampaa ja tuijan vahvuutta
vahvempaa, sellaista on Jeesuksen rakkaus. Tulvivaa elämää, jotta sinä saisit puhjeta keväiseen kukintoon!
10 / 2022 | Sana
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Harri Gustafsberg on
kutsuttu syksyllä puhumaan
Kirkon johtamisforumiin johtajan
mahdollisuuksista kehittää
kykyään toimia paineen alla.

Tehtävämme on
kasvaa aikuiseksi
Jokainen tarvitsee henkistä turvasatamaa, näkee ex-poliisi, mielenhallinnan valmentaja
Harri Gustafsberg. Hän neuvoo etsimään itselle sopivat tavat hiljentymiseen.
SANAT JANNE VILLA | KUVAT RAMI MARJAMÄKI
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– Nuorena olin ihan eri ihminen. Joskus ajattelin, etten edes ollut sama henkilö kuin nyt.
Hän luonnehtii silloista Harria hyvin
itsekeskeiseksi ja elämyshakuiseksi.
– Siihen aikaan ryypättiin melkoisesti.
Elämäni oli muutenkin nuorille miehille tyypillistä välitöntä tarpeentyydytystä.
Vanttera ja vahva atleetti treenasi ja kilpaili kamppailulajeissa, etenkin karatessa. Hän tykkäsi ottaa miehestä mittaa.
– Aloittelevana poliisina nautin vaarallisista operaatioista ja työn tuomasta jännityksestä.

M

ielen- ja stressinhallintaan erikoistunut filosofian tohtori
Harri Gustafsberg vaikuttaa harvinaisen vakaalta ja hötkyilemättömältä mieheltä.
Toiset taitavat syntyä sellaisiksi. Pirkkalalainen perheenisä ja yrittäjä ei tunnusta kuuluneensa tuohon joukkoon.
Hän ei ollut takavuosina läheskään yhtä
tasapainoinen kuin nyt.

MIELEN PIMEÄLLÄ PUOLELLA
Gustafsberg karaistui henkisesti poliisin
valtakunnallisessa Karhuryhmässä, jossa
hän työskenteli yli kaksi vuosikymmentä,
viimeksi operatiivisena johtajana.
Erikoisjoukko menee vaarallisimpiin
paikkoihin, joissa on väkivallan uhka.
Gustafsbergin ja Heidi Holmavuon kirjaan Karhuryhmä (Otava 2019) on tallennettu hurjia ja verisiä tosielämän tapauksia. Usein konfliktitilanteista tosin selvittiin vailla verenvuodatusta.
Itseään ja toisia tuhoavat ihmispolot,
pahan ja pimeän puolelle pitkälle menneet rikolliset, pahimmillaan psykopaatit, tulivat liiankin tutuiksi.
Omaa elämäänsä mies ei enää halua
käyttää katkerien, vihaisten ja aggressiivisten ihmisten kanssa.
– He purkavat elämänpettymyksiään
toisiin ihmisin. Vallankäytön äärimmäinen muoto on väkivalta, jota poliisi näkee toistuvasti.
Kirjassa kuvattujen ihmiskohtaloiden perusteella ei ole syytä epäillä, kun
ex-poliisi sanoo nähneensä ihmismielen
pimeimmän puolen.
– Se muuttaa ihmiskäsitystä. Tiedän
paljon poliiseja, jotka ovat kyynistyneet
ja katkeroituneet elämälle ja ihmisille.
Tämä on inhimillistä, kun näkee kaiken
sen pimeyden.
Gustafsberg ei onnekseen lähtenyt katkeruuden tielle.
– Tiedostin sen vaaran jo varhain.
PAASTOAJA KUNNIOITTAA RUOKAA
Gustafsberg siirtyi tutkijaksi vuonna
2015 ja yrittäjäksi 2017. Mielen suoritus
kykyä tutkinut filosofian tohtori ja turvallisuushallinnon maisteri ryhtyi siirtämään käytännössä ja teoriassa saamiaan
oppeja eteenpäin valmentajana ja tietokirjailijana.

Rauhoittumisesta rutiinin tehnyt mielen- ja stressinhallinnan kouluttaja elää
nykyään niin kuin opettaa. Hän kulkee
paljon luonnossa, kuntoilee ja syö terveellisesti.
– Varsinkin silloin kun päällä on vähän henkistä kuormaa, haluan treenata kovaa.
Hyvinvoinnin valmentaja toteaa, e ttä
ruokapaastolla on positiivisia terveysvaikutuksia. Esimerkiksi elimistön matala-asteinen tulehdus vähenee.
– Suolisto on toiset aivot, jolle täytyy
antaa aikaa toipua.

Ihmisen pitää välillä
kokea vähän nälkää,
kylmää ja fyysistä
rasitusta.
Gustafsberg pyrkii siihen, että elimistön saama lepo olisi säännöllistä. Hän pitää viimeisen ilta-aterian ja ensimmäisen aamuaterian välillä aina 12 tunnin
tauon. Parina kolmena päivänä kuukaudessa mies ei syö mitään yhden vuorokauden minipaaston aikana.
– Tämä rytmi on toiminut tosi hyvin.
Yhdenkin paastopäivän jälkeen suhtaudun ruokaan aina vähän kunnioittavammin. Ihmisen pitää välillä kokea vähän
nälkää, kylmää ja fyysistä rasitusta.
TASAINEN ARKIRYTMI RIITTÄÄ
Henkisen kuorman kokeminen on hyödyllistä ja kehittävää, kunhan stressaava
ylikuormitus ei jatku liian pitkään ja intensiivisesti.
Harri Gustafsberg välttyy ylikuormituksen syntymiseltä ennakoivasti. Hän
paastoaa myös henkisesti.
– Töiden jälkeen illalla en enää hirveästi rasita aivojani ja mieltäni. Mieluummin
liikun ja vietän sosiaalista elämää.
Perusarjen rutiinit ja rytmit kannattaa rakentaa niin säännöllisiksi, että ne
kantavat haastavampienkin kausien yli.
Joillakuilla on tarve päästä toisinaan
koko arjesta eroon, jotta saisi taas jonkinlaisen yhteyden omaan itseensä ja saisi päänsä nollattua.
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Valmennus- ja puhekeikat vievät Harri Gustafsbergia ympäri Suomea kuin katekeettamummoa muinoin. – Aina kun on aikaa pysähtyä, käyn
nauttimassa vanhojen hienojen kirkkojen ilmapiiristä. Tykkään istuskella niissä. Komeita ympäristöjä löytyy, kun ajaa vähän syrjässä.

– Varmaan minunkin olisi kiva käydä
retriiteissä ja hiljentyä luostarissa, mutten koe sitä tarpeelliseksi. Osaan johtaa
omaa arkeani nykyään niin hyvin, ettei
siitä tule turhan rasittavaa.
Jokaisen kannattaa etsiä itselleen sopivat tavat hiljentymiseen, rauhoittumiseen
ja rentoutumiseen. Vaikkapa jo muutaman minuutin harjoitukset, joissa keskitytään syvään ja rauhalliseen hengitykseen, antavat hyvää vastapainoa hektiselle työpäivälle.
– Tai voit kävellä muutaman minuutin puistossa ja altistua luonnolle keskellä
päivää. Ihmisten pitäisi liikkua huomattavasti enemmän. Liikunta on kova juttu.
VARO ETTEI VATI PALA
Stressi itsessään ei ole negatiivinen asia
vaan elimistön normaali fysiologinen
muutostila. Siitä on suoranaista hyötyä
silloin, kun ihmisen täytyy toimia ta
vallista kovemmalla sykkeellä tai paineessa.
Negatiiviseksi stressi muuttuu, kun jokin ärsyke aiheuttaa mentaalisen tai fysiologisen epätasapainotilan.
– Menetät tilannetietoisuuden ja teet
huonoja päätöksiä. Seurauksena on negatiivisia emotionaalisia vasteita ja eri46
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laisia epämiellyttäviä tunteita: pakottava
kiireen tuntu, ahdistus…
Stressin kasvaessa energisyys ja jaksaminen joutuvat koetukselle. Jo yksikin liian kiireinen päivä, jolloin on koko
ajan keskeytyksiä ja hermopainetta, tuntuu kasvaneena kuormituksena.
– Aivoille on epämiellyttävää pomppia jatkuvasti asiasta toiseen. Päivät alkavat tuntua raskailta, puuduttavilta ja
ahdistavilta, jos aivoja kuormittaa väärällä tavalla tai liikaa suhteessa palautumiseen.
Kumuloituneena stressi aiheuttaa myös
elämäntapaongelmia: järkevät ruokailutai juomistottumukset saavat jäädä sen
varjolla.
– Pahimmillaan tulee burnout, kun v
 ati
on kunnolla palanut. Kaikki eivät kykene
palaamaan työhön. Terveyshaitat eivät ole
surullisia vain ihmisen itsensä ja läheisten
vaan koko yhteiskunnan kannalta.
On viisautta opetella tuntemaan itsensä ja rajansa – ja suunnitella sen pohjalta
päivänsä järkevästi.
– Monen arki on täynnä täysin tarpeettomia stressitekijöitä. Niitä löytyy yllättävän helposti karsittavaksi, kun arkeaan
pysähtyy pohtimaan, vaikka olisi luullut,
ettei arjen kaaokselle voi mitään.

MIELENHALLINNAN
H UIPPUMUMMOT
Harri Gustafsbergin lapsuus Kittilässä
oli turvallinen. Isä oli metsäinsinööri ja
äiti sairaanhoitaja. 1970-luvulla aikuiset,
etenkään isät, eivät tosin ehtineet olla paljon läsnä lapsilleen. Piti tehdä töitä.
– Äijät olivat metsällä, eivät ne kotia ja
lapsia hoitaneet. Nykyään monet kuvaavat lasten kasvatusta taksikuskin työnä.
Kodin yhteydessä asuivat myös mummo ja tämän sisko.
– En ehkä edes ymmärrä, miten tärkeitä he olivat kasvattajina. Suvun yhteisöllisyydellä oli suuri merkitys. Myös isän
veljet olivat minulle tärkeitä ihmisiä lapsuudessa.
Pienen pohdinnan jälkeen käy selväksi,
että mielenhallinnan opettajalla ja tiukkojen tilanteiden erityisosaajalla on geneettisessä perimässään ja kasvuympäristössään jälkiä ja vaikutteita alan huippu
osaajilta.
– Mummot olivat vanhan kansan ihmisiä, mutta eivät mitenkään tiukkoja vaan
ennemminkin henkisesti hyvin vahvoja ihmisiä.
He olivat eläneet sodassa, kasvattaneet
lapsensa vaikeina aikoina ja hoitaneet taloutensa.

– Nuo kokemukset antavat ihmiseen
sellaista syvyyttä, jota on vaikea ymmärtää tänä päivänä.
STOALAISEN TYYNI KATEKEETTA
Harri Gustafsbergin isoäiti oli Suomen
viimeisiä katekeettoja. Hän kiersi Pohjois-Suomen syrjäseuduilla ja erämaissa
opettamassa kouluikäisille kristinuskon
alkeita.
Jo yksinomaan matkustaminen sen
ajan kulkupeleillä, kuten hevosilla, ja
usein alkeellisissa olosuhteissa vaati valtavasti ponnisteluja ja sitkeyttä.
– Se on ollut kovaa hommaa. Ei ollut
asfalttiteitä.
Katekeettamummonsa peruskristillistä kasvatusta Gustafsberg luonnehtii
”ovelaksi”.
– Iltaisin me rukoilimme, muttei se ollut mitenkään tuputtavaa tai sormella sojottavaa menoa. Usko oli mummolla mukana ikään kuin elämäntapana.
Harri oli armeijassa, kun mummo makasi kuolinvuoteellaan. Hän pääsi katsomaan rakasta isoäitiään sairaalaan tämän
viimeisinä päivinä.
Vanha nainen osoitti sellaista mielentyyneyttä, jota jälkikasvun edustaja on

myöhemmin löytänyt lähinnä lukiessaan
antiikin stoalaisia filosofeja.
– Hän oli hyvin kiitollinen ja onnellinen, levollinen ja tyyni. Kiitti hoitajia
joka käänteessä. En nähnyt minkäänlaista katkeruutta tai vihaa maailmaa tai ketään kohtaan.

Pinta väreilee välillä,
mutta jonkin osan
syvemmällä sinussa
on oltava vakaa.
Mummo ei niinkään puhunut katsomuksestaan, vaan toimi loppuun saakka
esimerkkinä siitä.
– Ympäristössään hän herätti toivoa ja
rauhaa. Loistava ihminen.
ÄLÄ TURHAAN VALITA VAAN TOIMI
Gustafsberg opettaa valmennuksissaan
resilienssin, psyykkisen palautumiskyvyn
ja joustavuuden, lisäämistä stressin hallinnassa. Miten mummon sisäistämän uskon kaltainen vahva vakaumus vaikuttaa
resilienssiin?
– Totta kai sillä on merkitystä – varmasti aika suurikin merkitys. Jos ihmisellä on identiteettiään tukeva ja hyvä henkinen turvasatama, on se koti, uskonyhteisö
tai työyhteisö, se lisää valtavasti henkisiä
resursseja.
Gustafbergin isovanhempien ja vanhempien sukupolvi tarjosi aidon turva
sataman. Edeltäviltä polvilta välittyi
eteenpäin kestäviä perusarvoja.
– Lähimmillä ihmisilläni oli aika positiivinen ja rakentava henki. Saamani mallin kautta minuun imeytyi ajatus,
ettei kannata turhaan valittaa, kiukutella ja syytellä muita.
Jos omat kasvattajat saavatkin kiitoksen, poliisi todisti työssään tuhoisia elämisen malleja. Nekin siirtyvät valitettavasti usein eteenpäin. Hän on nähnyt ihmisiä, jotka eivät koskaan kasvaneet ai-

– Ihmisen on tunnustettava olevansa
erehtyväinen. Joskus on kyseenalaistettava
jopa elämän mieli ja merkitys, Harri
Gustafsberg miettii.

kuisiksi. Moni heistä jäi vain valittamaan
elämänkohtaloaan, jota luuli lopulliseksi.
– Tehtävämme olisi kasvaa aikuiseksi,
oppia toimimaan oikein ja lopettaa turhien asioiden märehtiminen.
ELÄMÄ ON LUOPUMISTA
Maailma on Gustafsbergin kokemuksen perusteella monesti hyvin traaginen
paikka.
– Täällä tapahtuu kauheita asioita. Hyvin pitkälle ratkaisevaa on, miten me suhtaudumme niihin.
Tilanteet voi kokea toivottomina, ja usko ihmiseen on helppo menettää, mutta
toisinkin on mahdollista suhtautua.
Vaikka elämäänsä suhtautuu tyynesti,
silti ihmiselle tulee aina eteen ongelmia
ja negatiivisia tunteita. Niiden ei saa antaa hallita elämää.
– Pinta väreilee välillä, mutta jonkin
osan syvemmällä sinussa on oltava vakaa.
Vain se on varmaa, ettei kukaan selviä
helpolla elämästään.
– Aika ajoin lasten kasvatus on vaikeaa ja parisuhteessa on ongelmia – siitä
ei pääse mihinkään.
Mies toteaa menettäneensä työkavereita, ystäviä ja isän. Avioerokin on tullut.
Nämä ovat kuitenkin ihmiselämään normaalisti liittyviä asioita.
– Traagisetkin tapahtumat kuuluvat
elämään. Elämä on luopumista. Pitkin
matkaa meidän täytyy luopua itsellemme tärkeistä asioista ja ihmisistä, vaikka
se tuntuu kauhealta.
KAIKKI EI OLE KÄSISSÄMME
Kuolema pelotti toki toisinaan poliisia,
kun sitä katsoi silmiin vaikkapa aseella uhkailevan raivohullun pidätystilanteessa. Liikaa Harri Gustafsberg ei koe
pelänneensä.
– Elämässä tulee varmasti vielä eteen
asioita, jotka heilauttavat minua. Me
kaikki tulemme näkemään surua ja kärsimystä, mutta toivottavasti emme ihan
karmeimmassa muodossa.
Ikävien tapahtumien etukäteen pelkäämisessä ei ole mitään järkeä, stressinja mielenhallinnan kouluttaja korostaa.
Elämä voi joka tapauksessa päättyä koska tahansa.
– Kuolema on siirtymä, joka kohtaa
meistä jokaisen. Kaikki ei ole omissa käsissämme, vaikka arvomme ja uskomme
olisivat millaisia.
Elämänhallinnan erikoismieskään ei
hallitse kuolemaa.
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1. Mikä on Suomen korkein kirkko 97
metriin kohoavalla tornillaan?
a) Turun tuomiokirkko b) Mikael
Agricolan kirkko c) Taivallahden kirkko
2. Joidenkin kirkkojen yhteydessä on
vaivaisukkoja. Mikä niiden tarkoitus
on ollut?
a) köyhistä muistuttaminen
b) rahan kerääminen c) irtolaisten
karkottaminen
3. Eräässä Suomen kirkossa on
vaivaisukon sijasta vaivaisakka.
Missä?
a) Hauhon kirkossa b) Soinin kirkossa
c) Keuruun kirkossa

Visailu – tiedä tai arvaa!

SUOMI ON täynnä mielenkiintoisia ja
kauniita kirkkoja. Testaa, miten hyvin
tunnet ne! Visailun laati Ilkka Enkenberg.

iStockphoto

PUUHAA & PULMIA

Luonnon yrttitarhan
ajankohtaiset tarjoukset
Moni kakku päältä kaunis – ja toisaalta moni Luojan aarre on kätkeytynyt vaatimattomaan,
vihattuunkin, ulkokuoreen. Nokkonen, voikukka, vuohenputki, horsma, maahumala.
Hyljeksityt rikkakasvit ovat suurta herkkua ja todellista voimaruokaa. Niiden keräilykin
hoitaa sekä ruumista että sielua.

4. Mikä suomalainen kirkko on Unescon
maailmanperintölistalla?
a) Petäjäveden vanha kirkko
a) Sammallahden kivikirkko
c) Ravattulan keskiaikainen kirkko
5. Mikä kirkko toimii myös majakkana?
a) Kökarin kirkko b) Suomenlinnan kirkko
c) Hangon kirkko
6. Missä sijaitsee maailman suurin
puukirkko?
a) Kerimäellä b) Tromssassa
c) Jämsässä
7. Missä sijaitsee Suomen vanhin, vuodelta 1550 peräisin oleva saarnastuoli?
a) Tyrvään vanhassa kirkossa b) Jomalan
kirkossa c) Hattulan vanhassa kirkossa

Santeri Viinamäki/Wikimedia

8. Mikä Suomen kirkko on saanut
innoituksensa Rooman Pantheonista?
a) Vimpelin kirkko b) Kuhmoisten kirkko
c) Haukiputaan kirkko

Vitamiineja, kuituja, antioksidantteja ja
makua!
Villiyrtit ovat juuri parhaimmillaan
poimittaviksi. Monet yritit käyvät salaatteihin tai käytettäväksi pinaatin ja
kaalin tapaan. Koristele ruoka tarjolle syötävin voikukan terälehdin sekä
ahomansikan ja maitohorsman kukkasin.
Kerää vain varmasti tunnistamiasi kasveja puhtaasta luonnosta ja noudata jokamiehenoikeuksia. Jotta kasvien esiintyminen ei vaarannu, vaihtele keruupaikkoja äläkä ota kasveja juurineen tai poimi kaikkia lehtiä. Kerää
kasvit kuivalla säällä ennen kukintaa
ilmavasti paperipussiin tai koriin. H
 yvä
aika keräämiselle on aamupäivä kasteen kuivuttua.
Säilö yrtit pakastamalla tai kuivaamalla alle 35°C lämmössä. Versot voi
tarvittaessa huuhtaista kylmällä vedellä ja taputella kuiviksi. Ne voi myös kiehauttaa vähässä vedessä ennen pakastusta tai kuivausta.

Polttavan ulkokuoren alla on
aarre. Tunnetuin villivihanneksemme NOKKONEN on
varsinainen ravintopommi. Nokkoskeitto, -letut ja -sämpylät ovat herkkua! Nokkosen lehdet neuvotaan ryöppäämään ennen käyttöä. Nokkosesta
voi käyttää myös heinä-elokuussa kypsyvät siemenet.
VOIKUKKA on monen puutarhurin kestoinhokki, mutta sen
voi käyttää ravinnoksi juurta
myöten. Kerää nuoria sileälaitaisia lehtiä, sillä sahalaitaiset ovat karvaita. Poista kitkerää maitiaisnestettä sisältävä keskiruoti ja silppua salaattiin! Juuri puhjenneista kukista poimituista terälehdistä voi keitellä hunajalta maistuvaa hilloa.
MAITOHORSMAN nuoret punertavavartisen versot ovat parhaimmillaan noin 10 senttimetrin mittaisina. Tarjoile horsmat vaikkapa parsan tapaan: huuhdo, leikkaa juuren kova pää pois ja kypsennä uunissa
tai pannulla öljyn ja valkosipulin kera.
Riitta-Sisko Keinonen
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Huhtikuun krypto
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Oikeat vastaukset: 1b, 2b, 3b, 4a, 5a, 6a, 7c, 8a

Suomessa on 12-kulmainen puukirkko, joka
on saanut innoituksensa antiikin Pantheonista.

Huhtikuun kryptokilpailun arvontaan tuli kaikkiaan 82 vastausta. Kirjapalkinnon
voittivat Liisa Ilomäki, Kauniainen, Merja Laakso, Vantaa ja Päivi Soini, Kouvola.
Onnea voittajille!

KRYPTO
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Päättele kuvan vihjesana, saat siten numeroita vastaavia kirjaimia.
Täytä ne ruudukkoon ja päättele lisää sanoja. Krypto ei ole palkintoristikko.
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Tämän krypton vihjesana on VARPAAT.

Riittävätkö äidin
antamat elämän
eväät?

Kristiina Kunnas suunnittelee jo
uutta kirjaa Tiipi Jokisen kanssa.
– Mutta keskeneräisestä ei
kannata vielä huudella,
hän huomauttaa.

Kristiina Kunnas murehti
lasten aikuistuessa,
kantavatko heidän siipensä.
Osaavatko he arkiset
kotityöt? Muistavatko
iltarukouksen? Osasinko
olla hyvä äiti? Näistä
pohdinnoista syntyi kirja
yhteistyössä ystävän kanssa.
SANAT PIRJO WESANIEMI
KUVA JANI LAUKKANEN

K

ristiina ”Kriske”
Kunnas laittoi aikoi
naan kuopukselle
eväät ylioppilaskirjoituksiin, samanlaiset kuin hänellä itsellään oli ollut:
voileipää, suklaapatukka ja muuta sellaista. Poika katsoi niitä ja kysyi: ”Tässäkö on mun setti?”
Tästä alkoi äidin pohdinta, onko poika
saanut kotoa kunnon eväät ja ohjeet elämäänsä varten.
Kymmenen vuotta ehti vierähtää ennen kuin pandemia raivasi aikaa kalenteriin KD-Lehden päätoimittaja Kristiinalle ja taiteilija Tiipi Jokiselle, ja he kirjoittivat yhteistyössä Sun ja mun jääkaappi, kaksi kertomusta äitiydestä -kirjan
(Päivä 2021). Teosta voisi kuvailla yhtä aikaa muistelmateokseksi, keittokirjaksi ja
kotitalousoppaaksi sekä hengelliseksi oppaaksi.
Kriske sai perheeltään vapaat kädet
kirjan kirjoittamiseen.
– Pojat antoivat luvan käyttää heidän
etunimiään, mutta lupasin, etten kirjoita heidän aikuiselämästään. En peittele heikkouksiamme, vaan olen kertonut
mieheni luvalla esimerkiksi avioliittomme kriiseistä.
Juuri 60 vuotta täyttänyt Kriske sanoo, ettei hän nuorena odottanut ruusun
punaista äitiyttä, vaan hänelle avioliitto ja
lapset tulivat vähän kuin itsestään. Niiden arvon hän oppi ymmärtämään vasta myöhemmin.
ÄIDIN MENETYS KASVATTI
Vanhemmuutta Kriske on joutunut opettelemaan ilman oman äitinsä tukea,
koska tämä kuoli syöpään tytön olles-

sa 14-vuotias. Uskovaisessa kodissa isoa
menetystä vastaan ei kapinoitu, vaan se
hyväksyttiin Jumalan sallimana tapahtumana. Vanhimmat lapset selvisivät paremmin kuin nuoremmat. Kriske kiittää
kotinsa kulttuurimyönteisyyttä ja hengellisyyttä.
Kriske oli 15-vuotias, kun hän kohtasi seurakunnan tilaisuudessa neljä vuotta vanhemman Riston. Poika viittoi viehättävän tytön istumaan viereensä. Ylioppilaaksi päästyään Kriskestä tuli tuon
kaverin vaimo, ja viisi vuotta häiden jälkeen heistä t uli vanhempia. Poikia syntyi
kaksi, Kasperi ja Otto.
Kriske nautti lasten kanssa touhuamisesta, mutta työ vei äitiä usein pois kotoa. Tästä seurannutta huonoa omaatuntoa hän korvasi hemmottelemalla poikia.
Kirjassa Kriske tunnustaa pojilleen,
että hänen mielestään parisuhde on perheen perusta. Lasten vanhemmuuden lisäksi pitää olla myös hyvä puoliso kumppanille. Toista ei kannata pitää itsestäänselvyytenä.

Olen rukoillut taitoa
kohdata viisaasti
perheenjäsenet,
ystävät ja muut
ihmiset.
– Toivon, että omat poikani oppisivat
riitelemään rakentavasti ja opettelisivat
kestämään erilaisuutta.
Monen muun äidin lailla Kriske on
miettinyt, onko hän ollut riittävästi vai liikaa lastensa elämässä. Hän myöntää tunteneensa huonommuutta ja riittämättömyyttä vaimona, kodin hengettärenä ja
kirjoittajana. Hän on kuitenkin aina huolehtinut siitä, että lapsia varten on ollut
kotona jääkaappi täynnä ruokaa ja pyykit silitettyinä.
– Helikopteri- ja curlingäidit pyrkivät
tekemään kaiken lastensa puolesta. Se ei
ole hyvä silloin, kun aloittaa itsenäisen
elämän ja pitäisi hallita arjen asiat. Lasten olisi parasta oppia kotityöt jo nuorena.
Krisken ja Tiipin kirja on heidän testamenttinsa siitä, miten kauluspaita silitetään ja valmistetaan lapsuuden lempi

ruoat. Kirjasta löytyvät myös rakkaiden
iltalaulujen sanat ja muutamia tärkeitä
kohtia Raamatusta.
TUULEEN HUUTELUA
Vanhemmista voi tuntua kiireisen arjen
keskellä siltä, etteivät heidän neuvonsa
jää lasten mieliin ja se on sama kuin tuuleen huutelisi, mutta tutkitusti näin ei
ole. Kriskekin kertoo perheen Euroopanmatkasta, kun pojat olivat nuoria. Perhe
oli saatu Amsterdamissa pitkin hampain
Van Gogh -museoon, ja taiteesta kiinnostunut äiti piti esitelmää taiteilijasta ja hänen maalauksistaan. Poikia ei tuntunut
kiinnostavan tippaakaan. Reissun jälkeen
äiti kuuli, kun toinen pojista kertoi kaverilleen miltei sanasta sanaan äidin kertomukset hollantilaistaiteilijasta.
Kriske kokosi kirjaan myös 21-kohtaisen listan parisuhteen hoitamisesta.
Osansa siinä saavat siunaukset, seksi ja
huumori.
– Jos tilanne kiristyy puolison kanssa,
vedän silmät kieroon ja ärtymys vaihtuu
nauruksi, Kriske kertoo.
Hyvinä ja pahoina aikoina perhettä on
kannatellut oma iltarukous: ”Rakas Jeesus, siunaa Ottoa ja Kapua. Anna äidille
kasvatuksessa apua. Siunaa myös rakasta isää, hänelle kärsivällisyyttä lisää. Nimessäsi Jeesus. Aamen.”
SAAN OLLA OMA ITSENI
Naisena ja äitinä vaatimukset ovat vuosien myötä karisseet.
– Vielä 50-vuotiaana ajattelin, että haluaisin olla jotakin enemmän. Nyt tajuan,
että minua on johdatettu omalle paikalleni. Tärkeintä on suhde Vapahtajaan ja
Jumalaan. Olen rukoillut taitoa kohdata
viisaasti perheenjäsenet, ystävät ja muut
ihmiset.
Ikääntymisessä on surullista kropan
rapistuminen. Kaikesta kauniista nauttivasta naisesta ei ole kivaa luopua nuoruudesta.
– Jos en ole enää silmän ilo, haluan olla
sydämen ilo. En halua ryhtyä kateelliseksi, katkeraksi ja kärttyisäksi, vaan haluan
iloita nuorempien naisten puolesta.
Kirjan kirjoittamisen jälkeen Kriske on
saanut pojanpojan ja hänestä on tullut
fammu. Hän iloitsee uudesta roolistaan.
– Rukoileminen on isovanhempien tärkeä tehtävä. Ajattelen, että kirjani on myös
uskovan äidin testamentti lapsille ja muille naisille, että osaisimme olla armahtavia itsellemme.
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Tervetuloa tapahtumiin,
lomalle ja kursseille!
Ilmoittautumiset ja majoitusvaraukset
suoraan ao. keskukseen viimeistään viikkoa
ennen, jos muuta ei ole mainittu. T
 oivomme
myös päiväkävijöiden ilmoittautuvan.
Peruutuksista on ilmoitettava.
Kurssit järjestetään yhteistyössä Stepopintokeskuksen kanssa. Muutokset mahdollisia.
VIVAMO | VIVAMO.FI
Rukouspalvelun puhelinpäivystys tiistaisin
klo 9.30–11.30 puh. 0400 979 776 (ei teksti
viestiä). Rukouspalvelun puhelinpäivystys on
kesätauolla 1.6.–5.9. Muina aikoina ja kesätauon aikana rukouspyynnön voi lähettää: rukouspalvelu@sana.fi, vivamo.fi/rukouspalvelu tai postitse os. Vivamontie 2, 08200 Lohja.
Kirpputori ja Kirjakellari
to klo 12–15, la klo 11–15.
Kristillinen kirja- ja lahjatavarakauppa
joka päivä klo 9–16.
Messut Särkyneen Sydämen kirkossa klo 11:
29.5. Messu, Marika Viljamaa, Leena Lehtinen, Pertti Haapalainen.
5.6. Messu, Eija Kemppi, Matti Kolehmainen.

Pixabay

Tapahtumat:
26.5. Rukousilta kirkossa klo 18, Kai Leppämäki.
28.–29.5. Hyvät tyypit Raamatun valossa,
Seija ja Erkki Taivainen.
6.–9.6. Isovanhempien ja lastenlasten leiri I,
Kristiina Nordman.
8.–18.6. Rippikoululeiri I.

KESÄTEKEMISTÄ NUORILLE
Vivamon loma- ja kurssikeskuksen pihat ja polut täyttyvät iloisista askeleista, touhusta ja naurusta 20.–23.6., kun varkkarileiriläiset
valloittavat paikan. Varkkarileirillä
eli lasten- ja varhaisnuorten leirillä
rakennetaan majoja, uidaan ja tehdään kaikkea kesäkivaa. Leiri on
suunniteltu 7–14-vuotiaille. Ohjaajina Juha Yli-Jaakkola, Mikael Vuorinen ja Sofia Vuorinen. Ilm. 0207
681 760.
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20.–23.6. Lasten ja varhaisnuorten leiri, Juha
Yli-Jaakkola, Mikael Vuorinen, Sofia Vuorinen.
24.6. Juhannusaatto Vivamossa, Marika
Viljamaa, Minna Halttunen, musiikki Peter
Joukainen.
24.–26.6. Nuorten juhannus, Säde Suutari,
Milja Niemi, Lotta Salmi, Juho Meri.
27.–29.6. Isovanhempien ja lastenlasten
kuvataideleiri I, Nana Haveri.
29.6.–9.7. Rippikoululeiri II.
30.6.–3.7. Isovanhempien ja lastenlasten
kuvataideleiri II, Nana Haveri.
10.–13.7. Kohti toisiamme -parisuhdeleiri,
Tanja ja Jarkko Routama,
Filippa ja Miika Salo. Lastenhoito järjestetty.
11.–15.7. Akvarellikurssi, Ari Laitinen.
13.–23.7. Rippikoululeiri Flow.
19.–22.7. Raamattuloma, Hannu Päivänsalo,
Tuula ”Haxu” Hakkarainen.
1.–4.8. Isovanhempien ja lastenlasten leiri II,
Kristiina Nordman.
11–12.8. Krito-ryhmänohjaajakoulutus, Merja
Lehtinen.
12–14.8. Krito-konferenssi, Paavo Kettunen,
Irma Obele-Luomaa, Antti-Pekka Pesonen,
Mirja Sinkkonen, Merja Lehtinen, Päivi Peittola,
Jussi Pyysalo, Minna Sairo, Ulla Saunaluoma,
Tuula Tynjä.
20.8. Lasten festarit, Minna Sairo, Jussi
Pyysalo, Mikko Piiroinen, Anna-Mari Kaskinen.
26.–28.8. Eläkkeelle siirtyjien kurssi, Kristiina
Kalanti, Eija Kemppi, Tarja Larmasuo, Ilari
Rantala, Vuokko Rossi, Mari-Kristiina Virtanen,
Anja Laurila.
26.–28.8. Leskenlehdet, Hanna Ekola.
27.8. Vivamon venetsialaiset, Tommi Kale
nius, Kalle Virta, Tuula ”Haxu” Hakkarainen.
3.9. Hääilta ja -yö.
9.–10.9. Rukouksen salainen siunaus
10.–11.9. Liikunnasta hyvinvointia
9.–11.9. Kinksut
KAIROSMAJA | KAIROSMAJA.FI
Revontulikappeli avoinna päivittäin klo 7–22.
Iltakirkko torstai-iltaisin klo 19.
Saunat:
Kesäaikaan yleinen saunavuoro päivittäin
klo 15–17. Liput 10 € Kairosmajan kahvilasta.
Savusauna ja rantasauna keskiviikkoisin klo
15–19. Osta saunalippu 15 € Kairosmajan
kahvilasta.
Kysy aamiais- ja täysihoitomajoitusta
6.6.–8.8. Huoneita tarjolla vaihtelevasti. Myös
caravan-alue käytössä.
Tapahtumat:		
6.–30.6. Rippikoululeirejä.
30.6.–5.7. Samassa kurussa -avioparileiri.
Leirin vetäjinä Minna-Leena ja Miika Peltonen
sekä Päivi ja Kenneth Åhlgren.
30.6.–3.8. Rippikoulu- ja seurakuntaleirejä.
3.–8.8. Taidepotpuri-tapahtumakokonaisuus.
Lisätietoja Tuula Pulkki 040 757 2817.
20.–27.8. Niilo Laaksosen 100 v. juhlaviikko ja
terveydenhuollon kesäpäivät, Jouni Somero,
Raija Kilpeläinen-Somero, Kari Hämäläinen.
Täysihoitoalennus Kairoksen Ystävät ry:n
jäsenille 25 %.
21.8. Finlandia – kauneinta suomalaista
pianomusiikkia -konsertti Revontulikappelissa
klo 19, Jouni Somero. Liput 20 €. Lipunmyynti
etukäteen Kairosmajan kahvilasta tai puoli
tuntia aiemmin ovelta.

Raija Kumpula
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KOKO PERHEEN
L ASTENKYLÄPÄIVÄ
Vivamon Lastenkylä on jakanut iloisia hetkiä koko perheelle jo kymmenen vuoden ajan. Lastenkyläpäivien
ohjelmassa vietetään iloisia hetkiä
Pöllön, Leppäkertun, Siilin, Oravan, Betsy-pesukarhun, Mummon
ja Vaarin kanssa. Päivä alkaa musiikkinäytelmällä Ihmeellinen lahja. Teatterista matka jatkuu luontopolulle, köysiradalle ja Mummolan
pihalle monen puuhan pariin. Päivän päätteeksi kokoonnutaan Pyhän Lapsen kirkkoon. Kaikki saavat
tulla siunattaviksi alttarille. Lasten
kyläpäivät alkavat 31.5. Ilmoittaudu aina etukäteen 0207 681 760 tai
vivamo@sana.fi.

24.8. Kotitie – runon ja musiikin konsertti
Revontulikappelissa klo 19, Jouni Somero,
Kari Hämäläinen ja Raija Kilpeläinen-Somero
esittävät Niksun runoja sanoin ja sävelin. Liput
20 €.
27.8.–3.9. Jumalalla on kaikki hallinnassa,
alkavan ruskan viikko, Ulla ja Pekka Pökälä.
28.8. Romantiikan lumoa -konsertti Revon
tulikappelissa klo 19, Kaisa Kuula-Bullat, altto
viulu ja Raimo Holappa, piano. Liput 20 €.
3.–10.9. Ruskaviikko I, Erkki Kosonen.
4.9. Muistojen bulevardi -konsertti Revontulikappelissa klo 19, Jouni Somero, piano ja laulu,
Anna-Claudia Somero, laulu. Liput 20 €.
7.9. Elvis gospel by Aron -konsertti Revon
tulikappelissa klo 19.
10.–17.9. Akvarellikurssi, Ari Laitinen
10.–17.9. Ruskaviikko II, Erkki Jokinen.
11.9. Lauluja levoksi ja lohduksi -konsertti
Revontulikappelissa klo 19, Hanna Ekola, laulu
Virpi Salo, piano ja laulu. Liput 20 €.
14.9. Seeli Toivion konsertti Revontulikappelissa klo 19.
17.9.–24.9. Sinua kannetaan, Ruskaviikko III,
Kaisa ja Timo Tuikkanen.
17.9. Joel Hallikaisen konsertti Revontuli
kappelissa klo 19.
18.9. Eläköön elämä – 60 vuotta Pohjan

ORISBERG | ORISBERG.FI
Ilmoittautumiset tapahtumiin 040 511 9599 /
orisberg@sana.fi
facebook.com/orisbergintoimintakeskus
Mökki-, sauna- ja leirintävaraukset 044 746
0030
Lippuvaraukset Grand old Orisberg -näytöksiin vain orisberg@sana.fi
27.5. Miesten saunailta rantasaunalla klo 18,
iltapala ja sauna 5 €.
28.5. Kesäkahvila klo 12–18.
29.5. Kesäkahvila klo 10–16, keittolounas klo
12–15, hinta 8 € / hlö.
29.5. Kesäkirkko klo 13. Pyhän Hengen odotus, mus. Suvi Koivisto ja Isonkyrön kirkko
kuoro, juonto Paula Markko.
31.5. Naisten kahvilailta klo 18, Anita Mäki.
5.6. Leirintäkausi alkaa. Mökki-, sauna- ja
leirintävaraukset 044 746 0030.
4.6. Kesäkahvila klo 12–19.
4.6. Ehtookellovartti klo 18.
5.6. Kesäkahvila klo 10–18, keittolounas klo
12–15, hinta 8 € / hlö.
5.6. Kesäkirkko klo 13. Pyhän Hengen vuodattaminen.
11.6. Kesäkahvila klo 12–19.
11.6. Ehtookellovartti klo 18.
12.6. Kesäkahvila klo 10–18, keittolounas klo
12–15, hinta 8 € / hlö.
12.6. Kesäkirkko klo 13. Salattu Jumala, Joni
Matilainen, musiikki Liljaana Hangassalo,
juonto Anita ja Esa Mäki.
14.6. Naisten saunailta rantasaunalla klo 18,
Tarja Soini, iltapala ja sauna 5 €.
17.6. Miesten saunailta rantasaunalla klo 18,
Kari Mäki, iltapala ja sauna 5 €.
18.6. Ehtookellovartti klo 18.
18.6. Kesäkahvila klo 18–21.
19.6. Kesäkahvila klo 10–18, keittolounas klo
12–15, hinta 8 € /hlö.
19.6. Kesäkirkko klo 13. Katoavat ja katoamattomat aarteet, Marja-Liisa Latvatalo, Katariina
Leskelä, musiikki Trio Paulat.
24.6. Kesäkahvila klo 14–23.
24.6. Orisbergin juhannus, klo 18 iltatilaisuus,
klo 21 Eve & Ossin konsertti.
25.6. Ehtookellovartti klo 18.
26.6. Kesäkahvila klo 10–16, keittolounas klo
12–15, hinta 8 € / hlö.
26.6. Kesäkirkko klo 13. Kutsu Jumalan valta
kuntaan.
27.6.–1.7. Taideleiri. Tiedustelut ja varaukset
Esa-Matias Heinonen 050 066 2624, majoitusvaraukset 044 746 0030.

Minna-Leena Peltonen

tähden alla. Petri Laaksosen juhlakonsertti
Revontulikappelissa klo 19.
21.9. Tuiki taivaallista -konsertti Revontulikappelissa klo 19, Kaisa ja Timo Tuikkanen.
24.9.–30.9. Patikkaviikko I, Aune-Inkeri ja
Esko Keijonen, Tapani Nuutinen ja Katri Huotari. (majoitus täynnä)
25.9. Lavrenchukin musiikkiperheen konsertti
Revontulikappelissa klo 19.
30.9.–2.10. Hiljaisuuden retriitti, Marjatta
Orava ja Laila Juntti.
2.10. Saila Ruotsalan ja Elina Koivuniemen
konsertti Revontulikappelissa klo 19.
1.10.–7.10. Patikkaviikko II, Erkki Jokinen
(huom. la–pe).
7.10.–9.10. Naistenpäivät, Ulla Saunaluoma,
Merja Lehtinen ja Minna Sairo & Nukketeatteri
Sananjalka.

PUOLISON KANSSA
LAPIN LUMOSSA
Samassa kurussa -avioparileiri
vie puolisot Pyhäntunturin syliin
Kairosmajan tunturikeskukseen.
Ohjelma tarjoaa patikointia, retkiä ja parisuhteen hoitoa sopivassa
suhteessa. Alustukset antavat pohdittavaa ja aiheita keskusteluun.
Pitkospuilla ja kanootissa etsitään
yhteistä suuntaa ja syvempää yhteyttä omaan rakkaaseen. Nuotiolla
ja iltaisin jaetaan ajatuksia ja mietteitä muiden kanssa. Leiri tarjoaa
hyvän tauon arjen pyörityksestä ja
eväitä eteenpäin. Yli kaksivuotiaille
on järjestetty lastenhoitoa. Samassa kurussa 30.6.–5.7. Lisätiedot ja
ilm. 0207 681 730.

2.7. Kesäkahvila klo 12–19.
2.7. Ehtookellovartti klo 18.
3.7. Kesäkahvila klo 10–18, keittolounas
klo 12–15, hinta 8 € / hlö.
3.7. Kesäkirkko klo 13. Kadonnut ja jälleen
löytynyt, Juha-Petri Palo, lauluryhmä Alku,
juonto Paula Markko.
5.7. Naisten saunailta rantasaunalla klo 18,
Sinikka Silvennoinen. Iltapala ja sauna 5 €.
8.7. Miesten saunailta rantasaunalla klo 18,
Raimo Laikola. Iltapala ja sauna 5 €.
19.7. Kesäkahvila klo 12–19.
9.7. Ehtookellovartti klo 18.
SÄYNÄMÖ | SAYNAMO.FI
Säynämön leirintäkausi 1.6.–21.8. Varaa mökki- ja aittamajoituspalvelut sekä teltta-, veneja karavaanaripaikat 040 576 4412.
Kahvila avoinna joka päivä klo 10–18.
26.–29.5. Talkooleiri ja kesäkauden avaus.
9.–11.6. Pyhät polut -kirkkovenevaellus.
12.6. Kesäkirkko klo 12, Juha Eklund.
17.–19.6. Hiljaisuuden retriitti, rovasti Ismo
Haapanen ja pastori Kirsti Tapaninen.
24.6. Juhannusjuhlat.
25.6. Kesäkirkko klo 12, Tapani Vanhanen.
25.6. Kannatusyhdistyksen vuosikokous
klo 14.

30.6.–3.7. Heinäveden nuorisotoimen
kalastusleiri.
3.–10.7. Helluntaiseurakuntien lastenleiri.
16.–17.7. Motoristit Säynämössä, järj. Gospel
Riders.
17.7. Motoristikirkko klo 12.
19.–22.7. Taideleiri, Tuija Ruuskanen, Mari
Kervinen, Juha Kotilainen, Kati Hilander, Janne
Malinen, Tiina Sara-aho.
20.7. Kesäillan konsertti klo 20 Ankkurikappelissa, Juha Kotilainen.
22.–24.7. Rikasta minua -avioliittoleiri, Janne
Hassinen ja Anu Harjumaaskola.
24.7. Kesäkirkko klo 12.
27.–29.7. Raamattulomaleiri, Jaakko Pirttiaho.
29.–31.7. Kirkastusjuhlat Heinävedellä.
30.7. Majataloilta klo 20, Ulla Saunaluoma,
Jari Uimonen, Tuula Hakkarainen, ylistystanssi
ryhmä Kolme sisarta.
7.8. Kesäkirkko klo 12, Petri Rask.
9.–12.8. Lepää rukouksessa -leiri, ohjaajina
Kristiina Nordman ja Lea Kujanpää.
12.–14.8. Marjastusleiri, Esko Palomäki.
19.–21.8. Helluntaiseurakuntien nuortenleiri.
21.8. Kesäkirkko klo 12, Tapani Vanhanen ja
kesäkauden päättäjäiset.
TERVONSALMI | TERVONSALMI.FI
Varaa majoitus, ilmoittaudu tapahtumiin
0400 413 187.
29.5. Kesäkauden avajaisseurat ja kannatusyhdistyksen vuosikokous. Seuroissa mukana
Eliina Heinonen ja Gospelband Sade.
2.6. Sanan ja rukouksen ilta, Topi Viitasalo.
9.6. Sanan ja rukouksen ilta, Olli Seppänen.
10.–14.6. Vapaakirkon lastenleiri.
16.6. Karttulan Kristillisten eläkeläisten kesä
päivä.
16.6. Sanan ja rukouksen ilta, Timo Teräsvuori,
Jorma Pollari.
21.–23.6. Niiniveden srk:n ja Tervon kunnan
lastenleiri.
24.–26.6. Juhannusjuhlat, KRS:n toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma, Tuula ”Haxu” Hakkarainen.
28.6. Kehitysvammaisten kesäpäivä.
30.6. Sanan ja rukouksen ilta, Salme Karttunen ja tyttäret.
1.–3.7. Aviopariviikonloppu – Palikoita paikalleen, Esa Lumppio ja Katja Volanto-Lumppio.
4.–8.7. Luovat päivät -taideleiri, Ulla Anttila,
Leena-Maija Karttunen, Heli Vihersaari-Salmi,
Elina Koivula, Päivi Ketola, Elina Argillander.
Kohtaamistaide, Piirustus ja maalaus, Ekoprint,
Taidepäiväkirja, Savityöt, Tanssi&liike, Sytykeruusut, Kukka-asetelmat ja kimput.
7.7. Sanan ja rukouksen ilta, leiritöiden näyttely, Ulla Anttila, Leena-Maija Karttunen.
8.-11.7. Helluntaiseurakunnan lasten leiri.
13.–20.7. Niiniveden seurakunnan rippi
koululeiri.
21.7. Sanan ja rukouksen ilta.
23.7. Sukukokous.
27.–31.7. Raamattu- ja yhteislaulupäivät, Jorma
Pollari, Timo Teräsvuori, Sirpa Tienhaara, musiikissa Vivi-Ann Janhonen (voi tulla jo 26.7).
28.7. Sanan ja rukouksen ilta, Timo Teräsvuori,
Sirpa Tienhaara, Vivi-Ann Janhonen.
4.8. Sanan ja rukouksen ilta, Jorma Pollari,
Salme Karttunen.
11.8. Sanan ja rukouksen ilta, Risto Helle, Mirja
Eskelinen.
12.–14.8. Hiljaisuuden retriitti, Kalevi Rautjoki,
Tuomo Mantere.
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Kohtaamisia
seurakunnissa
LOIMAA 25.5. Israel Jumalan pelastussuunnitelmassa -luento Elävät vedet -seurakunnassa klo 18, Olli Seppänen.
LAPUA 25.5. Sielunhoidollinen ilta seurakuntatalon yläsalissa klo 18.30, Heli Pääkkönen.
MYYRMÄKI ja LEPPÄVAARA 27.–28.5.
L10T-viikonloppu. Perjantaina 27.5. klo
18–20.30 Myyrmäen Liesikappelissa ja
lauantaina 28.5. klo 9.30–17 Leppävaaran
Lähetyskappelissa. Kouluttajana Virpi N
 yman.
Ilmoittaudu erno.manni@liesikappeli.fi tai
vilho.savolainen@lahetyskappeli.fi
IMATRA 28.5. Sinua varten. Kävelykadun
lavalla Koskenpartaalla klo 13.30–15. Sanoin ja
sävelin Kaisa ja Timo Tuikkanen.
LAPUA 31.5. Raamattuilta seurakuntatalon
alasalissa klo 18.30. Apt. 27, Tapio Sippola.
VÄÄKSY 9.6. Kesäisiä lauluja klo 18, Minna
Sairo ja Jussi Pyysalo.

Kohtaamisia
kaupungeissa
TURKU
29.5. Kansainvälinen cafe- ja peli-ilta klo 17.30
Mikon mökissä (Mikaelin srk-kodin vieressä,
Puistokatu 13b). Ohjelmassa lautapelejä,
musiikkia, yhdessäoloa ja tarjoiltavaa.
MIKKELI
Rukouksen talo maanantaisin klo 17. Lähemäen
srk-talo. Tied. Sari Matikainen p. 0400 143 403
tai Heljä Pulkkinen p. 040 701 3933. Viimeinen
kokoontuminen ennen kesätaukoa 30.5.

Nukketeatteri
Sananjalka
24.6. Oronmyllyn juhannus. Sasu ja taivaan
linnut, Aarrejahti-konsertti.
30.6.–2.7. Polku-leiri Partaharjulla.
3.7. Raahe, Pekanpäivien puistomessu. Aarrejahti-konsertti klo 14.
11.7. Hollola, Tampereen ja Lapuan hiippa
kuntien Pihka-leiri, Harmandia-esitys.

KRS mediassa
TV7
28.5. Evankeliumi särkyneelle klo 20, Jaakko
Pirttiaho. Seuraava ohjelma 6.7.
RADIO DEI
Maanantaisin Mikko Matikaisen toimittama
Uskon askeleita klo 21.40.
30.5. Mikko Matikaisen vieraana Rovaniemen
kirkkoherra Ilari Kinnunen. Lisäksi ohjelmassa
kuullaan Rovaniemen L10T:n palautteita.
Uusinnat la klo 18.03 ja su klo 02. Uskon askeleita L10T-Facebook-sivulta löydät vinkit
tuleviin juttuihin ja virikkeitä viikkoon. radiodei.
fi/ohjelmat/uskon-askeleita
Maanantai-illassa leipää ja kalaa klo 20.35
Maanantaisin rovasti Jorma Kalajoki käsittelee
Leipää ja kalaa -ohjelmassa ihmiselämän koko
kirjoa: tunteita, uskoa ja epäilyksiä.
Tiistaisin Rukous Suomen puolesta klo 18.
Perjantaisin Rukousasema klo 20.03, uusinta
su klo 03.03. Päivi Peittola juontaa Rukousaseman 24.6.
TILAA YOUTUBE-KANAVAMME:
KRStube-kanavalta löydät mm. Armolahjat- ja
Hyviä uutisia huonoille rukoilijoille ohjelmat.

Sasu-TeeVee-kanavalla lapsiperheiden suosikki Sasu-koira ystävineen seikkailee.
Soundcloud-palvelusta kuuntelet maksutta
podcastit mm. Raamatun henkilöistä ja U
 skon
askeleita -sarjan.
FACEBOOK.COM/
KANSANRAAMATTUSEURA
Päivittäin klo 7 Aamun Sana Kaiken keskellä
Jumala -kirjasta.
Arkisin klo 19 KRS Live.
26.5. Tulkoon sinun valtakuntasi -rukous
kampanjan aloitus.
27.5. Kysy Raamatusta klo 19. Ulla Sauna
luoma ja muita Raamatun tuntijoita.
31.5. Tulkoon sinun valtakuntasi -livelähetys,
Hengen uudistus ry.
3.6. Raamattubaari.

Osallistu verkossa
26.5.–5.6. Tulkoon sinun valtakuntasi –
maailmanlaajuinen rukoushaaste Helatorstaista Helluntaihin. Rukoillaan 11 päivän ajan
viiden ystävän puolesta kolmea asiaa. Ensiksi,
että Jumalan rakkaus koskettaa heitä ja he
antavat elämänsä Jeesukselle Kristukselle.
Toiseksi rukoilemme, että he seuraavat Häntä
Vapahtajaan. Kolmanneksi pyydämme, että
Pyhä Henki tekisi heissä työtään opettaen ja
ohjaten. Facebook.com/tulkoonsinunvalta
kuntasi, tulkoonsinunvaltakuntasi.fi. Tilaa
rukouskalenteri sähköpostiisi: tulkoonsinunvaltakuntasi.fi.
9.6. Sana Sanasta -nettiraamattupiiri Marko
Sagulinin johdolla klo 18. Tiedot ja ohjeet netti
pappi.net. Nettiraamattupiiri on kesätauolla
20.6.–17.7.

Hyppää kyytiin! Bussimatkat Suvipäiville la 18.6.
Imatralta:

Lähtö Imatran keskusasemalta klo 7.30, Olavinkulma – Joutseno,
klo 8 Lappeenranta: Karjalantie, Peltolan koulu, Matkakeskus,
Huhtiniemi, Kourula. Paluulähtö Hollolasta klo 20.
Matkan hinta 25 €/hlö, maksu bussissa. Ilm. viim. 10.6. KRS:n
asiakaspalvelu arkisin klo 9-16 puh. 0207 681 610.

Raisiosta:

Lähtö Raision srk-talon pysäkiltä klo 8, Läntinen Pitkäkatu
(Matkahuollon pääty) klo 8.15, Liedon kirkon pysäköintipaikka klo 8.35. Paluulähtö Hollolasta klo 20. Hinta 30 €/hlö.
Ilm. thekuokkanen@gmail.com, 050 594 7166.

Helsingistä:

Lähtö Kiasmalta klo 8. Paluulähtö Hollolasta klo 19.15,
Helsingissä olemme noin klo 21. Hinta 49 €/hlö
Ilm. seniorifoorum.helsinki@sana.fi tai ti ja to klo 15–18
puh. 0400 724 646 / Tellervo Lankinen

Jyväskylästä:

Lähtö Harjukadun tilausajolaiturista klo 7.30. Vaajakosken
ABC:n parkkipaikka n. klo 7.40. Paluulähtö Hollolasta
klo 19.45, perillä Jyväskylässä n. klo 22. Hinta 30 €/hlö.
Ilm. viim. 31.5. mika.lahtinen@sana.fi, 040 557 5535.

Vantaalta:

Lähtö Hakunilan kirkolta klo 8.15, ajetaan Rekolan ja
Korson kautta. Paluulähtö Hollolasta klo 20. Hinta 30 €/hlö.
Lisät. ja Ilm. Päivi Peittola 040 772 7558.
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M I KÄ M I N UA I N N OSTA A ?
Tällä palstalla KRS:n työntekijät kertovat, mikä työssä saa sydämen sykkimään.

Viesti turvasta
sinne, missä
ihmiset ovat
Etäyhteydet vievät
kesätapahtumat,
raamattuopetukset,
kurssit ja teemaohjelmat
ihmisten luo.
Sanan Koronabaari – ryhmä
Facebookissa kokoaa ihmisiä
rukoilemaan ja rohkaistumaan.
Mukana on jo yli 8000 ihmistä.

Jani Heino

Marko Sagulin on nettipappi, joka vastaa hengellisiin kysymyksiin nettipappi.net-sivustolla,
luotsaa avointa nettiraamattupiiriä ja opettaa
Raamattua Youtube-kanavallaan.
”Teinivuosina tein kesätöitä lasikuitutehtaassa. Aamulla sotkin puoliunessa pyörällä vimmatusti, jotta ehdin ajoissa leimaamaan kellokortin. Lasikuitupöly sai ihon pistelemään, kun puin
työhaalaria päälleni. Niskan raapiminen jaksotti sopivasti liukuhihnatyötä. Työpäivän jälkeen
rojahdin sohvalle toipumaan. Muistan elävästi
erään väsyneen illan, jolloin päätin, että mitä
tahansa työkseni isona teenkin, sen täytyy olla
jotain, mikä saa minut innostumaan.
Tuota taustaa vasten voin vain ihmetellä, miten minua on siunattu. Hurskastelijan leiman
uhallakin uskallan intoilla siitä, että saan työkseni lukea Raamattua. Enkä ainoastaan lukea,
vaan tehtäväni on syventyä Pyhään Kirjaan niin
hartaasti kuin vain pystyn. Sen jälkeen voin jakaa
löytöjäni eteenpäin. Ja kaiken tämän saan tehdä
leipätyönäni!
Niskaa ja päätä saa välillä raapia, muttei kutittavan lasikuitupölyn vuoksi. Minulle esitetyt
kiperät kysymykset pakottavat ottamaan selvää asioista, joita en vielä tiedä. Sellaisilla tutkimusmatkoilla Raamatun monikerroksellisuus

ja syvyys aukeavat vaihe vaiheelta. Itsekseen
lukiessa vaikeat kohdat olisi helppo ohittaa olankohautuksella, mutta opetustyö pakottaa ottamaan askelia yllättäviin suuntiin.
Nuoruudessani tuhahtelin, kun vanhat ja viisaat asiantuntijat kertoivat työstään ja sanoivat:
”Mitä enemmän opin, sitä vähemmän huomaan
tietäväni.” Nyt ymmärrän. Ainakin Raamatun
suhteen tilanne on se, että kertaalleen läpi lukemisen jälkeen on aseteltu vasta maalausteline,
kangas ja pensselit paikoilleen. Jatkuva tutkiminen alkaa pikkuhiljaa piirtää kuvaa, joka on yhtä
moniulotteinen kuin elämä itse.
Jumalallisen viisauden täyttämiä sanoja liittyy toisiinsa hämmästyttävällä tavalla. Yhä
uudelleen tulee vastaan kymmeniä kertoja
luettuja jakeita, jotka yhtäkkiä näyttäytyvät täysin eri valossa. Uudet elämäntilanteet tai muualta Raamatusta mieleen nousevat kohdat liittyvät
sanoihin ja saavat haukkomaan henkeä: ”Miten
minä en ole tätäkään ennen tajunnut”.
Mitä enemmän opetan, sitä enemmän opin.
Mitä enemmän opin, sitä ihmeellisemmältä Raamattu näyttää. Mitä ihmeellisemmältä
Raamattu näyttää, sitä suurempi tarve syntyy
opettaa. Upea oravanpyörä.”

Sinun lahjasi avulla sanoma
Jeesuksesta on päivittäin
tuhansien ihmisten nähtävissä
ja kuultavissa.
Kiitos, että teet tämän
mahdolliseksi!
Tekstiviestilahjoitus 40 €
Tekstaa KRS40 nro 16499
Tekstiviestilahjoitus 20 €
Tekstaa KRS20 nro 16499
MobilePay
lahjoitusnumero 83378
Tilisiirtolahjoitus Kansan
Raamattuseuran tileille:
FI65 5236 0420 1235 93
FI73 2103 3800 0055 77
viite 72517

Keräyslupa koko Suomi (ei Ahvenanmaa) RA/2021/1327 voimassa 1.1.2022 alkaen.
Poliisihallitus 14.10.2021. Ahvenanmaa ÅLR 2021/8870 voimassa 1.1.–31.12.2022.

Lasikuitutehtaalta nettipapiksi

TÄSTÄ I LO ITS E M M E

Nuoret tarttuvat rukoushaasteeseen
Tulkoon Sinun Valtakuntasi (TSV) on kristittyjen yhteinen, globaali rukousrintama, johon
kuka tahansa saa liittyä omalla tyylillään. Idea
on yksinkertaisesti rukoilla tavallista enemmän helatorstain ja helluntain välisenä aikana.
KRS:n opiskelijat tarttuivat viime vuonna
innokkaasti rukoushaasteeseen.
– Helsingissä opiskelijat suunnittelivat itse
kokonaisuuden, jossa toteutettiin virtuaali-

nen rukousseinä ja kolme päivittäistä rukoushetkeä. Rukousseinä tarjosi mahdollisuuden
jättää omia rukousaiheita koska vain muiden
rukoiltavaksi, kertoo opiskelijatyöntekijä Jani
Heino.
– Tänä vuonna aiomme yhdistää Zoom-
kohtaamiset ja rukouskävelyn. Instagramissa
jatkuvat aamurukouslivet.
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Pakenimme omaisuus
parissa kassissa
Ukrainan sotaa paennut Shahovin kuusihenkinen perhe asuu nyt pienessä kaksiossa
Keuruulla. Vanhemmat pakkasivat matkalle vain välttämättömimmät vaatteet, sillä he
luulivat palaavansa kotiin pian. Edessä saattaa olla kuitenkin pidempi oleskelu Suomessa.
SANAT KIRSI-KLAUDIA KANGAS | KUVA JUHA JUURIKKAMÄKI

K

eskisuomalaisen Keuruun kaupungin yksityiskoteihin on majoitettu kaksi bussilastillista Ukrainan pakolaisia.
Ensimmäisessä bussissa
16.3. saapuivat Konstantin ja Natalia Shahov neljän kouluikäisen lapsensa kanssa.
– Meitä oli odottamassa kalustettu asunto. Kun näin kukat maljakossa, en voinut
kuin itkeä ihmetyksestä ja kiitollisuudesta,
Natalia kertoo kyyneleitä pyyhkien.
Lapset Maria, Darina, Nazar ja Zakhar ovat jo aloittaneet koulun paikkakunnalla. Venäjänkielisinä heillä ei ole vielä
koulutovereidensa ja opettajiensa kanssa
yhteistä kieltä, mutta alku on ollut heistä silti positiivinen.
Pakolaiset ovat Suomessa tilapäisen
suojelun statuksella ja saavat suomalaiset henkilötunnukset, mikä edesauttaa
työn ja asunnon saantia sekä pankkitilien
avaamista.
Suomessa ukrainalaiset tunnetaan ahkerina maatalouden kausityöntekijöinä.
Kova into työntekemiseen on Keuruulle muuttaneilla pakolaisillakin. Kaupungin järjestämässä rekrytointitilaisuudessa
esiteltiin useita avoimia työpaikkoja, joskin muutamiin vaadittiin englanninkielentaitoa, joka ukrainalaisilla on yleensä heikko.
– Haluan löytää työpaikan pian. Olen
etsinyt sellaista suomalaisen ystäväni
avulla ja miettinyt myös yrityksen perustamista, sanoo 55-vuotias Konstantin, joka on ammatiltaan LVI-asentaja ja
sotilaspastori.
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Sana | 10 / 2022

HÄTÄ PERHEESTÄ
Kotona Ukrainassa Shahovit kuuntelivat
viikon verran pommituksia kodissaan,
joka sijaitsi 12 kilometriä Kiovan keskustasta. Konstantin päätti lähettää perheensä Lviviin odottamaan taisteluiden taukoamista. Itse hän ilmoittautui armeijan
palvelukseen.
– Olin pari päivää armeijan tarkastuspisteellä, kunnes ymmärsin, etten halua
kantaa asetta.
Shahovit kuuluvat Kiovassa tuhannen
hengen helluntaiseurakuntaan. Seurakunta ylläpitää päihdekuntoutujille tarkoitettua hoitokotia, jossa Konstantin on
palvellut vapaaehtoisena. Sotaa paetessaan hoitokodin päihdekuntoutujilla oli
vaikeuksia päästä turvaan Länsi-Ukrainaan, sillä heillä ei ollut passeja tai juuri
muitakaan virallisia henkilötodistuksia.
Konstantin auttoi heitä turvaan.
– Sain asiakkaamme tarkastuspisteiden
läpi, sillä sotilaspastorin univormu antoi
minulle auktoriteettia, Konstantin kertoo.
Konstantinilla oli hätä Lviviin paenneesta perheestään, ja hän onnistui löytämään heidät. Shahovit tapasivat kau-

Kun näin kukat
maljakossa, en
voinut kuin itkeä
ihmetyksestä ja
kiitollisuudesta.

pungissa ystäviään, joille suomalaiset tuttavat olivat tarjonneet apuaan. Shahovitkin päättivät suunnata Suomeen ja nousivat Keuruulle lähtevään bussiin Varsovasta. Mukaan tuli 60 ukrainalaista, joista noin puolet oli lapsia.
TAVAROITA ”MARKETISTA”
Keuruun eläkkeellä oleva kirkon diakoni Unto Mikkonen järjesti bussikuljetukset Ukrainasta Suomeen. Hän etsi Facebookin avulla halukkaat majoittajat, joiden WhatsApp-ryhmässä nyt ilmoitellaan tarvittavista vaatteista, polkupyöristä, huonekaluista ja leluista. Keuruulaiset vapaaehtoiset avasivat kirkon tiloihin
myös ”marketin”. Sinne otetaan vastaan
tarpeellisia tavaroita, ja ukrainalaiset saavat noutaa niitä ilmaiseksi.
Shahovit olivat pakanneet pakomatkalleen Lviviin vain välttämättömimmät vaatteet, sillä he luulivat palaavansa pian kotiin. Siksi he saapuivat Suomeen muutaman
kassin kanssa, mutta ovat saaneet parissa
viikossa lahjoituksina kaiken tarpeellisen.
– Ehkä jäämme tänne pysyvästi, vaikka
kaipaamme kotia, sukua ja seurakuntaa.
Nyt haluamme opiskella suomea ja tutustua paikalliseen seurakuntaan. Emme voi
tarpeeksi kiittää kaikesta avusta, Shahovit sanovat liikuttuneina.
Yhteys omaan helluntaiseurakuntaan
on pysynyt sodan keskelläkin, kun yhteisö järjestää tilaisuuksia lähes päivittäin ja
ulkomaille paenneet ukrainalaiset voivat
seurata tilaisuuksia netissä. Yhdessä laitetaan kädet ristiin ja rukoillaan Ukrainan puolesta.

Natalia ja Konstantin Shahov iloitsevat lastensa
s opeutumisesta Suomeen. Maria (vas.), Darina ja kaksos
pojat Nazar ja Zakhar (oik.) oppivat koulussa suomen kieltä.

Hei, kristillinen yhteisö tai yritys!
Tee täsmämarkkinointia Suomen
suurimmassa kristillisessä aikakauslehdessä.
Printillä ja verkkolehdellä on yhteensä
45 000 lukijaa per numero.
Tavoita oma kohderyhmäsi Sanan lukijoista. Räätälöidään
yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopiva ja tehokas markkinointi.
• Edullinen ilmoituspaketti printtilehteen kesäksi tai
loppuvuodeksi 2022. Huom! Uusi ilmoituskoko 1/8-sivua
95 x 65 mm vain 200 €/nro. Toistoista saat alennusta.
• Oma esitteesi / lehtesi liitteenä Sana-lehden väliin tai
muovitettuna lehden kylkeen.
• Sisältömarkkinointia printtilehdessä ja verkossa
yhteistyössä toimituksen kanssa.

Päätoimittaja
Heli Karhumäki
0207 681 647
Toimitussihteerit
Sari Tikkanen
0207 681 703
Anu Antikainen
0207 681 704
Milla Rautiainen
0207 681 702
Riitta-Sisko Keinonen
0207 681 700
Taitto
Tarja Patrikainen

Varaa nyt kesäkauden markkinointi
Ilmestyy
8.6.
22.6.
13.7.
3.8.
17.8.
31.8.

Teema
Hengelliset kesäjuhlat
Juhannus & sauna
Suvi ja sukupolvet
Harrastukset
Sadonkorjuu
Vapaaehtoistyö

Ota yhteyttä, autan mielelläni.

Jaana Raunola

myynti- ja markkinointivastaava
0400 793 399
jaana.raunola@sana.fi

Sanan tilaajapalvelu
Palvelemme tilauksiin liittyvissä
asioissa ja osoitteenmuutoksissa
sähköpostitse tilaukset@sana.fi ja
puhelimitse 020 768 1626 (arkisin
klo 9-16, kesällä 13.6.–31.7. ti-to
klo 9-14). Puhelun hinta 8,35 snt /
puh + 16,69 snt /min.

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@sana.fi
TOIMITUS
Postiosoite
Vivamontie 2, rak. 5 B, 08200 Lohja
Käyntiosoite
Siltasaarenkatu 28 D, 1. krs
00530 Helsinki
toimitus@sana.fi

Sana-lehden rekisteritietoja voidaan
käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin
henkilörekisterilain puitteissa. 
Lehti ei säilytä eikä palauta tilaamatta
lähetettyjä kuvia ja kirjoituksia.
Aineistot
ilmoitukset@sana.fi

Sana-lehden tilaushinnat 1.5.2022 alkaen

Lukijamäärä 45 000
Painopaikka Punamusta 2022
ISSN 0356-5025
Kustantaja Karas-Sana Oy
Julkaisija
Kansan Raamattuseuran säätiö sr.
Vivamontie 2, 08200 Lohja
Postiosoite PL 48, 08101 Lohja
Vaihde puh. 020 768 1610
Aikakausmedia ry:n jäsen
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Käytössämme on nyt e-lasku,
jonka saat paperisen laskun
sijasta suoraan verkkopankkiin.
Tee e-laskusopimus
omassa verkkopankissasi.
Valitse laskuttajaluettelosta
tuotetta vastaava laskuttajanimi
Karas-Sana Oy ja laskutusaiheeksi lehtilasku.

DigiSana
www.sana.fi
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Seuraa meitä somessa
@sanalehti
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

Varkkarileiri
20.–23.6. Vivamossa

Musiikkinä yt e l mä

lapsille ja varhaisnuorille (7–14 v)
Kesätekemistä,

yhdessäoloa, uimista,
majojen rakennusta,
Jumalaan
tutustumista.

ESITYKSET
Kesäkuu

Eletään aikaa, jolloin monet
kirkot on otettu toiseen
käyttöön ja tietoisuus
kristillisestä uskosta on
huvennut. Luonnossa
useat lajit ovat kuolleet sukupuuttoon.

10.6. klo 18
11.6. klo 16
12.6. klo 14
15.6. klo 16
16.6. klo 16
17.6. klo 14
22.6. klo 18
23.6. klo 14
24.6. klo 18

Heinäkuu

17.–20.7. klo 14
24.–25.7. klo 14
28.–30.7. klo 14
Elokuu

13.8. klo 18
14.8. klo 13
20.8. klo 18
21.8. klo 13

Lisätiedot:
vivamo.fi

Aikuiset ennakkoon 18 € / ovelta 21 €,
lapset 4–12 v. 8 € /ovelta 10 €, perheliput:
2 aikuiselle ja 1 lapselle 40 €, 2 aikuiselle ja
2 lapselle 44 €, 2 aikuiselle ja 3/useammalle
lapselle 48 €.
Ryhmäalennus: joka
12. katsoja ilmaiseksi.
Pukeudu sään mukaan.
Näytelmä esitetään ulkona.

Hiekkaan
piirretty

Kesä tulee, ja kesän
parisuhdeleirit ja -viikonloput
30.6.–5.7. Samassa kurussa -avioparileiri ja lastenleiri
Kairosmaja, Pyhätunturi
Lähelle kumppania Pyhän sylissä.
Patikointia, melontaa ja parisuhteen hoitoa.

Vahvistamme sitä hyvää, jota
meillä on. Rakennamme syvempää yhteyttä puolisoiden välille.

25.–29.7. Löytöretki läheisyyteen
-perhe- ja parisuhdeleiri
Oronmylly, Parikkala
Etsimme ja löydämme läheisyyttä
ja lämpöä parisuhteisiimme.

rdjiev

10.–13.7. Kohti toisiamme -avioparileiri ja lastenleiri
Vivamo, Lohja

me

Tarkastelemme parisuhdetta monelta kantilta pala kerrallaan.

Kuva: Johnny Rodriguez, JRVisions

Kesäteatterinäytelmä 2022
Parikkalan Oronmyllyllä

1.–3.7. Palikoita paikoilleen -parisuhdeviikonloppu
Tervonsalmi, Tervo

Se

0207 681 760, vivamo@sana.fi
Vivamontie 2, 08200 Lohja

Leirin hinta 230 €
Ilm.viim. 13.6.:
0207 681 760, vivamo@sana.fi
Vivamontie 2, 08200 Lohja, vivamo.fi

Ee

klo 18 ennakko
klo 18 ensi-ilta
klo 14 ja 18
klo 12 ja 16
klo 11 ja 18
klo 14 ja 18
klo 16

Pääsyliput:
perus 26 €, 12–18 v. 13 €,
alle 12 v. ilmaiseksi.
Ryhmät (väh. 20 hlöä) 23 €,
ennakkoliput 15.6. ja 31.7. viim.
23 €, 30.6. ennakkoesitys 20 €.

Kysy lisää, ilmoittaudu:
0400 762 320, avioliitto@sana.fi
avioliitto.fi

va

30.6.
1.7.
2.7.
3.7.
12.8.
13.8.
14.8.

ronmylly

Lippuvaraukset näytökseen ja
teatterilounaalle: oronmylly.fi
Tied. 0400 793 441, toimisto@oronmylly.fi
Oronmyllyntie 250, 59310 Särkisalmi

Parikanniemisäätiö

Uutuuskirjoja kesälukemiseksi
OLET MIELESSÄ
Ulla Saunaluoma ja
Mirja Sinkkonen

sh
32 €

Elämän suorittaminen muuttuu aidoksi
elämiseksi vasta silloin, kun tiedän
olevani jonkun mielessä sellaisena kuin
olen. Onko Jumalan katse hyväksyvä
ja syli avoin kaikenlaisille ihmisille?
Miten Jumalan rakkauden voi kokea,
jos ei koskaan ole kokenut ihmisen
osoittamaa rakkautta? Olenko
minä Jumalan mielessä?

Olet mielessä -kirja antaa välineitä
käsitellä ihmisen ikuista yhteyden
kaipuuta. Kirjassa on myös kysymyksiä ja tehtäviä, jotka soveltuvat
yksin tai ryhmässä työskentelyyn.

sh
25 €

Ulla Saunaluoma on rovasti, työnohjaaja ja raamatunopettaja ja
Mirja Sinkkonen on psykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija.

SYVIEN KURUJEN KULKIJA
Toim. Tapio Aaltonen

MINUN KAIROS-HETKENI
Kari Hämäläinen
Minun Kairos-hetkeni on
mukaansatempaava ja
yllätyksellinen tositarina
nuoren pojan unelmasta
päästä isona Kansan
Raamattuseuran leirikeskuksen
isännäksi. Lähes neljä
vuosikymmentä kestäneestä
pestistä, kutsumustyöstä ja
elämäntavasta kehkeytyi ainutlaatuinen selviytymis- ja kasvutarina.
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Kirjassa on myös mielenkiintoista kerrontaa Kairosmajan syntyhistoriasta sekä pohdintaa siitä, millä eväillä pyöröhirsikämpästä,
rantasaunasta ja rantatontista kasvoi Lapin suosituin kristillinen
tunturikeskus.

Osta verkkokaupasta, tilaa sähköpostitse
myyntipalvelu@paiva.fi tai soita
0400 480 909

Erkki Lemisen syntymästä on kulunut 100 vuotta.
Hänen sanomansa on entistäkin ajankohtaisempi.
Riittämättömyys, riisuminen ja läheisyyden kaipuu ovat
tuttuja tuntemuksia lähes jokaiselle. Niistä puhuu tämä
Erkki Lemisen elämää ja runoja peilaava kirja.
Kirja on tarina värikkäästä saarnaajasta, joka kaikkialla
auttoi ihmisiä tuntemaan Kristuksen armon ja joka itse
joutui yhä uudelleen kohtaamaan oman rikkinäisyytensä.

LINNUNPELÄTIN JA SAARNAMIES
Nuottikirjassa on koottu yhteen uusia, tunnettuja ja harvoin
kuultuja sävellyksiä Erkki Lemisen runoihin.
Kaikkiaan kirjassa on 43 laulua. Mukana on myös 13 täysin
uutta sävellystä, jotka ovat Leminen 100 vuotta -sävellyskilpailun satoa.

