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Merkitystä etsimässä
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tä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Arto O. Salonen
totesi Helsingin Sanomien haastattelussa (HS 1.11.), että
aikamme kipupiste kulminoituu kokemukseen elämän
merkityksettömyydestä. Näin siitä huolimatta, että meidät arvioitiin hiljattain kansainvälisessä tutkimuksessa maailman onnellisimmaksi kansaksi.
”Henkilökohtainen onni on humaus, joka tulee ja menee, itsekeskeinen juttu. Mutta elämän merkitys on sitä, miten liität
itsesi muihin. Merkitys on se syy, minkä puolesta elän, isompi asia kuin onni”, Salonen jatkoi.
Samankaltaisia ajatuksia on esittänyt myötätunnon voimaa
tutkiva Helsingin yliopiston professori Anne Birgitta Pessi. Hänen mukaansa “merkitykselliseksi koettu elämä kumpuaa sanaparista sinä toisille. Elämän koettu mielekkyys on ympäri
maailman siinä, että pääsemme edistämän toisten hyvää tai
tärkeäksi kokemaamme asiaa.”
Elämässä täytyy olla siis merkitys ja mieli. Me ihmiset emme ole koneita, jotka vain suoritamme tai olemme off-tilassa. Kokemus tarkoituksettomuudesta luo pahoinvointia, joka näkyy eri tavoin. Olennaisinta merkityksen löytämisessä
näyttää olevan yhteys toisiin ihmisiin. Juuri siksi yksinäisyys
raastaa niin syvältä.
Tämän Sillanrakentajan esimerkki Savonlinnan seurakuntien yhteisestä L10T –hankkeesta on upea osoitus yhteyden rakentamisesta yhteiseksi parhaaksi. Kun seurakuntien työntekijät ja seurakuntalaiset yhdessä etsivät tapoja olla läsnä arjessa, jotakin syntyy varmasti. L10T:n ensimmäinen askel eli siunaaminen vaikuttaa enemmän kuin osaamme ymmärtääkään.
Aivan erityinen merkitys yhteydellä ja yhteisöön kuulumisella on nuorten ja nuorten aikuisten elämässä. Tuossa elämänvaiheessa saatu kokemus siitä, että on hyväksytty ja arvostettu, kantaa pitkälle tuleviin vuosiin. Oman elämänsä mielekkyyden kadottaminen puolestaan voi syöstä todella pimeään.
Siksi jokainen panostus nuorten ja nuorten aikuisten parissa
tehtävään työhön on oikeasti sijoitus tulevaisuuteen. Aivan koko maatamme ajatellen.
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyö ovat vuosikymmenten ajan kertoneet kristinuskon ydinviestiä Jeesuksen ehdottomasta rakkaudesta ihmisen koko elämää kohtaan.
Työn tavat ja välineet ovat muuttuneet, sillä ne eivät voi olla
muuttumattomia. Pysyvää on sanoma siitä, että ihmisen elämän syvin merkitys tulee todeksi yhteydessä Jumalaan ja lähimmäisiin.
Sen myötä löytyy myös tuo Anne
Birgitta Pessin mainitsema elämän mielekkyyden sanapari:
sinä toisille.
Kenelle sinä olet sinä?

Kansan Raamattuseurassa tapahtuu

Seurakunnat
liikkeellä
Savonlinnassa
Savonlinna on noussut uutisiin ankeissa merkeissä,
kun opiskelijat on siirretty muualle, väki vähenee
ja liiketoiminta hiljenee. Seurakunnissa sitä
vastoin on hyvä syke. Se näkyi myös yhteisessä
L10T-valmennuksessa.

K

aikki käyrät näyttävät alaspäin ja lehdet kirjoittavat, että olemme kuilun partaalla,
mutta me kristityt olemme
toivoa ja intoa täynnä, kappalainen Leena Paintola oikaisee uutisten viestiä.
Yksi näyttö tästä on eri seurakuntien yhteistyönä lokakuussa järjestämä L10T-valmennus.
Yhteistyötä on tehty jo pitkään. Pastorit ovat pitäneet yhteyttä kokoontumalla kuukausittain vaihtamaan
kuulumisia ja rukoilemaan yhdessä. L10T-valmennus oli ensimmäinen
näin suuri yhteinen juttu.
Suosio yllätti järjestäjät. He arvioivat, että koulutusjohtaja Mikko Matikaisen vetämässä viikonlopussa oli
kuulijoita yhteensä noin 150.

VAPAUTTAVA VALMENNUS
Opetus sai innostuneen vastaanoton.
– Koulutus oli innoittava ja toivoa
herättävä. Olemme puhuneet täällä Savonlinnassa paljon siitä, että on tärkeää vahvistaa kristityn identiteettiä.
Tämä on myös siihen hyvä väline, Leena Paintola iloitsee.
Hän piti valmennuksen käytännönläheisyydestä ja siitä, ettei L10T-elämäntavassa mennä heti puhuminen
ja julistaminen edellä.
– Harvemmin ihmisiä koskettaa se,
että aletaan kysymättä tarjota vastauksia elämän syvimpiin kysymyksiin. Tämä antaa erilaisen lähestymiskulman.
Loisto-yhteisöä Savonlinnassa luotsaava Pekka Hautakangas on samaa
mieltä.

Anna-Kaisa Mannonen
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Ulla Saunaluoma
ulla.saunaluoma@
sana.fi
Seurakuntien yhteinen L10T-valmennus Savonlinnassa sai hyvän vastaanoton.
Koulutusta olivat järjestämässä muiden muassa Pekka Hautakangas Loisto-yhteisöstä
(vas.) sekä Jani Lamberg ja Leena Paintola luterilaisesta seurakunnasta. Kouluttajana
toimi Mikko Matikainen (toinen oik.).

Erkki Pitkänen
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– Valmennuksen sisältö on tarpeeksi yksinkertainen ja heti sovellettavissa. Tässä korostuu se, että jokainen voi
olla Jumalan käytössä. Kaikki varmasti muistavat ainakin toisten siunaamisen ja rukouksen toisten puolesta.
Opetus poisti ennakkoluuloja ja vapautti ihmisiä löytämään oman tapansa toimia.
– Moni on kaivannut jotain ulospäinsuuntaavaa opetusta. Hienoa oli
myös seurakuntien hyvä yhteys.

Vapaaseurakunnan pastori Timo
Varuhin kiittelee myös valmennusta.
– Olen ollut lukuisilla evankelioimiskursseilla, mutta kyllä tämä oli
paras. Seurakuntalaiset olivat erittäin
tyytyväisiä ja iloisia, että saimme olla
siinä mukana.
– Tämä sopii kaikille nuorista senioreihin. Jokainen Jeesukseen uskova
voi jakaa oman elämänsä todistuksen
siellä missä elää. Myös Mikon huumorilla höystetty, aito tapa opettaa kos-

ketti kovasti. Puhe ei ollut teoreettista.
YHTEYS KANTAA
Viikonlopun jälkeen syntyi jo muutamia pienryhmiä. Jatkoajatuksia kehitellään syksyn mittaan.
– Olemme pitkään miettineet, miten voisimme olla yhteisöllinen, kasvava ja Jumalan sanaan turvautuva yhteisö. Ihmisten yhteyden vahvistaminen on tärkeää. Leena Paintola toteaa.
Yhteisöllisyyden rakentamista silmälläpitäen Savonlinnan luterilaisessa seurakunnassa avattiin tänä syksynä seurakuntakeskuksessa kohtaamispaikka.
– Maanantaisin palveleva Hengen
ravintola Leipä on kaikille avoin tila,
jossa voi tavata toisia. Sinne voi tulla
oleilemaan, syömään, tapaamaan ystäviä tai seurakunnan työntekijöitä.
Syksy on ollut lupaava ja paikka kokoaa ihmisiä.
– Odotamme Savonlinnassa parempaa suuntaa. Täällä on elinvoimaisia
yrityksiä ja pulaa työntekijöistä. Täällä on hyvä elää, varsinkin lapsiperheille, Leena vinkkaa.
KAIKKI LIIKKEELLE
Mikko Matikainen iloitsi uskovien yhteydestä Savonlinnassa.

– Viikonlopun aikana olimme helluntaiseurakunnassa, luterilaisten
seurakuntatalossa ja tuomiokirkossa.
Kaikki tulivat sujuvasti toistensa luokse ja L10T-pareja muodostui yli seurakuntarajojen. Oli hyvä työskennellä yhdessä ja rukoilla kaupungin, sen
eri sektorien ja asukkaiden puolesta.
Kaikkialla L10-valmennukset on
otettu hyvin vastaan.
– Muutamat luterilaiset seurakunnat ovat ottamassa L10T:n osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua. Toimin itse aiemmin kirkkoherrana ja siltä taustalta ajatellen se tuntuu todella
rohkaisevalta.
– Unelmani on se, että Kristuksen
kaikki seuraajat liittyisivät yhteen, siunaisivat läheisiään, yhteisöjään, alueensa päättäjiä, kouluja ja kaikkea
paikkakunnan elämää. Olisi mahtavaa, jos eri aloilla työtä tekevät kristityt olisivat myös toistensa kannattelemia. Näin Jumalan valtakunnan todellisuus tulisi esiin.
– Uskon, että tällainen herätys on
mahdollista, kun tavalliset ihmiset
ymmärtävät identiteettinsä ja auktoriteettinsa Jumalan lapsina ja seurakunnat toimivat tavoitteellisesti paikkakuntansa parhaaksi.
Johanna Manner

L10T voimavaraksi koko seurakunnalle

L

10T-valmennuksia on pidetty
jo neljän vuoden ajan ympäri
Suomea. Myös jatkokoulutuksia on pidetty jo useita.
– L10T saa ruohonjuuritason kristityt syttymään, toteaa kouluttaja Kristiina Nordman. Hän on pitänyt parikymmentä L10T-peruskurssia ja useita jatkokursseja.
Palautteissa toistuu se, että osallistujien rukouselämä on elpynyt ja he ovat
saaneet uusia virikkeitä ja innostusta.
Monelle mullistava oivallus on tajuta, että jo se, että kulkee tietoisesti rukoillen, on Jumalan valtakunnan työtä.
– Tämä voi olla koko seurakunnan
voimavara. Se, että yksittäisen seurakuntalaisen elämä muuttuu, on tärkeää, mutta parhaimmillaan L10T voi
vaikuttaa koko seurakuntaan ja jopa
paikkakuntaan.
L10T-jatkovalmennus suunnitellaan
seurakunnan tarpeiden mukaan. Joissain seurakunnissa toivotaan yhtä il-

taa L10T-askelten kertaamiseksi. Toiset ovat halunneet useamman illan
sarjan tai viikonlopun, jolloin siihen
voi sisällyttää enemmän keskustelua
ja ulospäinsuuntautuvaa harjoittelua.
Se voi olla esimerkiksi lyhyen rukouskyselyn tekemistä.
– Osallistujat lähtevät liikkeelle aina
vähän arkoina, mutta palaavat innostuneina. Espoossa Tapiolassa eräs kaksikko huusi jo ovella ’Meillä oli menestys!’, Kristiina kertoo.
Sonja Holappa oli yksi tänä syksynä Tapiolassa L10-jatkokurssille osallistuneista.
– Suuri oivallukseni oli Luukas 10:n
tarkoitus: olemme Jeesuksen edelläkävijöitä ja valmistamme tietä hänelle
niiden ihmisten luo, joiden luona hän
aikoo käydä. Kun siis kerron jollekin,
että Jeesus rakastaa häntä, sanoin tai
ilman sanoja, olen avannut tietä Jeesukselle tämän ihmisen elämässä. Se
on huikeaa!

3

– Minulla oli valtava into päästä tekemään rukouskyselyä ja kohtaamaan
ihmisiä. Oli ihanaa nähdä, miten ihmiset kertoivat avoimesti rukouspyyntöjään. Rukous ja tällainen kohtaaminen selvästi kosketti heitä, samoin kuin meitä rukoilijoita. Saimme kaikki tuntea palan taivasta siinä
hetkessä. 

L10T eli Luukas 10 - tapa elää
kristillisen elämäntavan valmennus
on alun perin kotoisin Etelä-Afrikasta.
KRS Koulutuspalvelut on muokannut
siitä Suomeen sopivan kokonaisuuden.
Vuoden 2015 jälkeen seurakunnissa ympäri maata on järjestetty
yli 80 peruskurssia ja 10 jatkokurssia.
Aineisto on käännetty myös viroksi yhteistyössä Misjonikeskuksen kanssa. Virossa on
pidetty ensimmäiset perus- ja jatkokurssit. Työ siirtyy vähitellen paikallisten kouluttajien
vastuulle.
L10T-elämäntapaa käsitellään myös Uskon askeleita-radio-ohjelmassa. Se on
kuultavissa Radio Dein kanavalla maanantaisin klo 21.35 ja uusintana lauantaisin klo
18 sekä arkistosta: radiot.fi/ohjelma/radio-dei/uskon-askeleita. Ohjelman tuottavat
Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Raamattuseura.
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Kansan Raamattuseurassa tapahtuu

Nuorten rinnalla arjen paineissa

V

ivamo-salin eteisessä on iso läjä jalkineita. Sali on täynnä energiaa ja iloa. Alkamassa
on nuorten syystapahtuman Kykygaala, jossa nuoret esittävät omia ohjelmanumeroitaan.
– Tällaisessa illassa toteutuu yksi työn tavoite – tehdään yhdessä.
Olemme satsanneet yhteyteen ja yhteisöllisyyteen työssä entistä enemmän, kertoo Katariina Nyman tapahtuman lomassa.
– Pyrimme siihen, että nuoret saisivat tulla omilla lahjoillaan näkyväksi. Perustimme tänä syksynä nuorten
iltoihin seitsemän tiimiä, jotka vastaavat iltojen osa-alueista. Vastaanotto on ollut yllättävän innostunutta.
Rukoukselle, tarjoiluille, kohtaamiselle, toiminnalle, medialle, musiikille ja draamalle on omat tiiminsä.
– Näin jokainen halukas saa pienemmän ryhmän, jolle kertoa kuulumisia ja jonka kanssa rukoilla ennen iltaa. Kenenkään ei ole tietenkään pakko liittyä mihinkään tiimiin,
on lupa myös vain olla ja ottaa vastaan. Iltojen sisältöön nuoret toivovat
raamattuopetusta ja ehdottavat heitä
kiinnostavia aiheita ja puhujia.

KRS:n nuorisotyön tiimissä paikallistyö pääkaupunkiseudulla on pastori Susanna Luttinen-Kivistön (oik.) ja Katariina Nymanin vastuulla. Leevi Helo vastaa valtakunnallisista
tapahtumista ja vierailee seurakunnissa puhumassa ja pitämässä musiikkileirejä.

VASTAISKU PAHOINVOINNILLE
Pastori Susanna Luttinen-Kivistöllä on jo monen vuoden perspektiivi nuorten maailmaan KRS:n nuorisotyössä. Hän tuli itsekin aikoinaan

mukaan isoseksi riparille.
– Nuorten elämässä on aina ollut
omat vaikeutensa, kun elämä mullistuu monella tavalla. Mutta nyt on
enemmän erityistukea tarvitsevia.

Hyviä eväitä elämään

N

uorten syystapahtumassa Vivamossa ei istuttu vain sisällä. Liikuntaa tuli vetämään
liikunnanohjaaja Kari Kyläinpää, 24.
Hän oli itse aikanaan KRS:n rippikoululeirillä.
– Se oli elämää mullistava kokemus. Tulin uskoon ja sain uusia kavereita. Seuraavat kaksi vuotta kävin
nuorten illoissa, isoskoulutuksissa ja
tapahtumissa. Isosena olin kolmella
rippikoululeirillä.
Kari on kiitollinen eväistä, joita
hän KRS:n nuorisotyöltä sai.
– Opetus oli hyvää, mutta tärkeintä
olivat se yhteisö ja ihmiset. Sain myös
uskolle vahvan pohjan, johon on voinut nojautua eri vaiheissa. Isosena
sain olla hommissa kavereiden kanssa ja samalla antaa toisille sen saman
kokemuksen, jonka olin omalla ri-

parillani saanut. Isosena oli välillä
haastavaa, mutta siinä oppi paljon.
Oli hienoa saada vastuuta.
Kari saa nyt itse vuorostaan tehdä työtä nuorten parissa. Hän toimii vapaa-aikanaan kristittyjä liikunnan harrastajia kokoavassa KRIK-urheiluseurassa. Se perustettiin Suomeen noin vuosi sitten Norjasta saadun mallin mukaan.
– Monet nuoret tykkää liikkua, mikä jää usein vähemmälle seurakuntien toiminnassa. Tämä on kevyempi laskeutumispaikka tulla koolle kavereiden kanssa. KRIK tarjoaa alustan yhdistää usko ja liikunta.
Kari on nähnyt muutoksen nuorten
elämässä sitten omien teinivuosiensa.
– Nuoret joutuvat käsittelemään
isompia asioita aikaisemmin ja eivätkä vanhemmat aina tarjoa samanlais-

Nuorten elämää värittävät hektisyys,
informaatiotulva ja huoli pärjäämisestä. Oman jaksamisen kysymykset
ja itsetuhoisuuskin näkyvät nuorten
parissa.
– Yhtenä vastauksen näihin huoliin tarjoamme ensi keväänä pienryhmää Anonyymit angtaajat, jossa käsitellään jaksamista, rajaamisen kysymyksiä ja tunnetaitoja. Pidämme
näitä teemoja esillä myös nuorten illoissa.
Sosiaalinen media vie ison osan
nuorten ajasta. Se on ehkä osaltaan
tehnyt nuorista lyhytjänteisempiä
ajan suunnittelussa, eletään hetkessä. Myös nuorisotyön pitää olla läsnä sosiaalisen median kanavissa. Somessa on toisaalta myös paljon hyvää.
– Työmme ydin on evankeliumin
viesti rakastavasta ja armollisesta Jumalasta, jonka edessä ei tarvitse päteä ja on lupa myös epäonnistua. Haluamme olla nuorille taustavoima ja
tuki. Työn palkkapäiviä ovat kohtaamiset entisten nuortemme kanssa.
On hienoa nähdä, mitä heistä on tullut ja miten he ovat löytäneet paikkansa seurakunnassa ja elämässä. 
nuoret.fi

Kari Kyläinpää on kiitollinen
kaikesta mitä sai oppia
teinivuosinaan KRS:n
nuorisotyön piirissä.

ta turvaa kuin ennen. Terveen yhteisöllisyyden ja aikuisten puute näkyy.
Nuoret tarvitsevat mallia siitä, millä tavalla elämää voi elää toisin kuin
mitä maailma ympärillä tarjoaa.
– Nuorille on tärkeä saada oppia
elämän ja arjen teemoja uskon nä-

kökulmasta. Heitä on vaikeampi lähestyä Raamattu edellä.
– Työhön nuorten parissa on satsattava enemmän. Ei tarvitse kuin
katsella kaupungilla ympärilleen,
niin näkee miksi. En tiedä missä itse
olisin ilman Kräsän nuorisotyötä. 
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Turussa
opiskelijoita
palvelemassa
na puolitoista vuotta.
Kun Itävaltaan haettiin ihmisiä
Agape Europe -järjestön opiskelijatyöhön, lähtö tuntui luontevalta, koska maa oli ennestään tuttu. Siellä vierähti kolme vuotta lähinnä Salzburgin ja Wienin yliopisto-opiskelijoiden parissa.
VIESTIKETJUN RAKENTAJINA
Nyt Elinan työ jatkuu Turussa, vielä osa-aikaisesti. Mutta tuntimäärä
kasvaa, kun mukaan saadaan lisää
lähettäjiä.
Hän on nyt Turun opiskelijatyöstä
pitkään vastanneen Hannu Välimäen
työpari. Elina näkee roolikseen toisten innostamisen ja rohkaisemisen.
– Voin jakaa siitä mitä Itävallassa
opin opiskelijoiden tavoittamisesta.
Toivon, että opiskelijat innostuvat Jeesuksesta niin, että he haluavat elää
rohkeasti uskoaan todeksi arjessa ja
kertoa hänestä muillekin ja vuorostaan innostavat muita samaan.
– Tavoitteemme ei ole ensisijaisesti
saada isoja joukkoja koolle, vaan rohkaista ja rakentaa pienempää joukkoa
niin, että he voisivat vaikuttaa omassa
ympäristössään. Yhteys syntyy opiskelijoiden, ei vain työntekijöiden ympärille, Hannu ja Elina linjaavat.
Nuorten aikuisten kosketus kristillisyyteen ohenee koko ajan. Monet
kuitenkin kaipaavat yhteyttä. Tarvitaan uusia lähestymistapoja yhteyden

Elina Ahonen ja Hannu Välimäki haluavat luoda kasvavaa opiskelijaliikettä Turussa.

tarjoamiseen, some ei riitä.
Yhteyttä on Turussa tarjolla esimerkiksi Food & Hope -illoissa. Ne
toteutetaan yhteistyössä Turun Mikaelin ja Katariinan seurakuntien
ja kauppojen ylijäämäruokia jakavan Operaation Ruokakassin kanssa.
Seurakunnat tarjoavat lämpimän aterian ja kävijät saavat mukaansa ruokakassin.
– Iltoihin on helppo tulla ja ne tarjoavat mielekästä tekemistä järjestelytiimissä mukana oleville. Ennen iltaa
pakataan yhdessä kasseja ja valmistellaan ohjelmaa. Ilonaihe on, että uusia
tiimiläisiä on tullut mukaan. 

KRS tekee opiskelijatyötä Helsingissä,
Jyväskylässä ja Turussa.
opiskelijat.fi

Elina Ahonen

N

astola - Jyväskylä Wien - Turku… Elina
Ahonen on vastikään
muuttanut Turkuun ja
liittynyt KRS:n opiskelijatyöntekijöiden joukkoon.
Työ tuli tutuksi omina opiskeluvuosina Jyväskylässä. Nastolasta kieliä opiskelemaan tullut Elina etsi seurakuntayhteyttä uudella paikkakunnalla.
– Uusille opiskelijoille suunnatuilla
järjestömessuilla bongasin tietoa kaikista tarjolla olevista tahoista ja kävin
tutustumassa. Kräsällä oli hyvä tunnelma ja joukkoon oli uutena helppo
tulla. Sinne jäin.
Se yhteys auttoi kotiutumaan Jyväskylään.
– Löysin pian tieni soluun ja sain
parhaat ystäväni opiskelijatyön piiristä.
Elina liittyi toimintaa suunnittelevaan opiskelijahallitukseen. Hänet
kutsuttiin mukaan myös Henkseliin
eli hengellisen kutsumuksen löytöretki -koulutukseen, jossa sai pohtia
omaa kutsumustaan.
– Siinä kypsyi ajatus, että haluaisin kokeilla kokoaikaista hengellistä työtä.
– Välillä lähdin vuodeksi opiskelijavaihtoon Itävaltaan. Palattuani silloinen Jyväskylän työntekijä Lotta
Tuominen pyysi minua avustavaksi
työntekijäksi ja tein sitä vapaehtoise-

Aukeaman tekstit ja kuvat:
Johanna Manner.

Tule kanssamme nuorten rinnalle
Kansan Raamattuseuran joulukeräyksen tuotto käytetään työhön nuorten ja opiskelijoiden parissa.
Voit antaa lahjasi nuorille netissä sivulta kansanraamattuseura.fi/lahjoita
tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 16499:
Lahjoita 10 e, lähetä viesti: KRS10
Lahjoita 20 e, lähetä viesti: KRS20
Lahjoita 40 e, lähetä viesti: KRS40
Tekstiviesti toimii Telian, Elisan, Saunalahden, DNA:n ja TeleFinlandin liittymillä.
Lahjoitus veloitetaan puhelinlaskussa.

Rahankeräyslupa 1.1.2017–31.12.2021, luvan
saaja: Kansan Raamattuseuran Säätiö sr.
Myöntäjä: Poliisihallitus (3.11.2016), luvan numero:
RA/2016/721. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017–
31.12.2021 koko Suomi, ei Ahvenanmaa. Kerätyt varat
käytetään evankelioimis-, diakonia-, sielunhoitoja koulutustyön, lapsi-, nuoriso-, opiskelija- ja
eläkeläistyön sekä vankila- ja katulapsityön
kustannuksiin kotimaassa ja ulkomailla vuosina
2017–2022. Ahvenanmaalla Dnr ÅLR 2016/1861,
1.5.2016–30.4.2017.

Kansan Raamattuseurassa tapahtuu
Mika Lahtinen
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Torstaiteatterin
Paimenet-näytelmä avaa
uusia näkökulmia
tuttuun jouluevankeliumiin.

Paimenten matkassa

J

yväskylässä toimivan Torstaiteatterin syksyn näytelmä Paimenet tuo uuden näkökulman
Luukkaan evankeliumin joulukertomukseen. Näytelmän käsikirjoitus on syntynyt esittävän ryhmän
yhteistyönä.
– Näytelmä kertoo pelosta ja pärjäämisestä, ohjaaja Mika Lahtinen
kertoo.
– Siinä kysytään, olenko onnistunut elämässäni vai valuuko se hukkaan ja kelpaanko omana itsenäni itselleni, toisille tai Jumalalle.
Paimenet vartioivat yöllä laumaansa. On pärjättävä valtiaiden varjossa,
petojen ja petollisten ihmisten maailmassa. Paimenia saatettiin yhtäältä
ihailla ja toisaalta inhota. Monet kansan esi-isistä olivat olleet paimentolaisia ja kuningas Daavid oli alkujaan
paimen. Jeesuksen aikana paimenia
pidettiin epäpuhtaina, eikä heidän
puheillaan ollut painoarvoa.
Kuitenkin juuri paimenille sanoma Jeesuksen syntymästä ensimmäiseksi ilmoitettiin. Samalla tavoin väheksyttyjä olivat naiset, jotka ensim-

mäisinä saivat todistaa ylösnousemuksesta. Paimenten viestistä Raamatun mukaan kaikki olivat ihmeissään ja naisten kertomasta opetuslapset joutuivat kerta kaikkiaan hämmennyksiin.
Torstaiteatterin esitys välittää viestiä, että jokaista ihmistä tulee kunnioittaa omana itsenään. Ketään ei
saa sulkea ulos.
– Jumala on armollinen ja välittää
myös siitä puolesta meissä, jota muut
pitävät tai jota itse pidämme mitättömänä, Mika Lahtinen toteaa.
– Paimenet Betlehemissä ja naiset
haudalla kokivat jotain, minkä jälkeen he eivät olleet entisellään. He,
joita ei ollut totuttu huomaamaan,
olivatkin erityisiä. Heillä oli tehtävä.
Kuulumme kaikki tähän samaan kertomukseen. 

Paimenet-näytelmän esitykset
Jyväskylässä Kulttuuritila Omenapuussa
8. 11.– 13.12.
Tarkemmat tiedot: torstaiteatteri.fi

V

ivamon Raamattukylän
jouluvaellus Ihmeellinen
Ilo vie tänäkin vuonna joulun ihmeeseen. Tuttu vaellus Joosefin ja Marian matkassa kulkee Nasaretista Betlehemiin ja seimen
äärelle.
Jeesus syntyi arjen keskelle, verollepanon tohinaan, ympärillään kaikenlaista väkeä. Matkan varrella myös
Rooman sotilaat tekivät työtään. Niin
myös Vivamon vaelluksella. Monena
vuonna sotilaan roolissa on nähty Jarmo Pääkkönen. Viime vuosina hän
on ollut myös ilmoitusenkelinä julistamassa paimenille Vapahtajan syntymän.
– Joulun ihme säilyy aina. Esitys
aloitetaan aina tuoreena alusta. Jokainen esitys on ainutlaatuinen, Jarmo kuvailee.
Hänelle yksi kohokohta on vaelluksen päätös kirkossa, kun esittäjät
ja yleisö yhdessä laulavat tuttuja joululauluja.

– Siinä saa nähdä, miten kokemus
on koskettanut vaeltajia. On liikuttava
hetki, kun kirkko kaikuu tutun Maa
on niin kaunis -laulun sävelistä. Tuntuu kuin aika pysähtyisi.
– Vaellus kuuluu olennaisesti jouluuni ja saan olla näin mukana välittämässä joulun ydinsanomaa Jeesuksesta. Raamattukylässä sykähdyttää
myös esityksissä mukana olevien yhteishenki. Olen saanut monin verroin
enemmän kuin antanut, Jarmo pohtii.
Kirvesmiehenä työtä tekevälle miehelle Raamattukylästä on tullut tärkeä osa elämää. Hän on näytellyt niin
Moosesta kuin Paavaliakin ja on keskeisessä roolissa myös ensi kesän uutuusnäytelmässä 77x.
Jouluvaellus tapahtuu ulkona. Matka huipentuu seimelle, jossa tietäjien
keskellä lepää ihan oikea vauva. Vaelluksen jälkeen Vivamon ravintolassa
voi nauttia joulupuuron tai kahvit ja
pistäytyä monipuoliseen kirja- ja lahjamyymälään.

Sami Rouhiainen

Kirvesmiehen uusi rooli

Vivamon Raamattukylän jouluvaellus vie katsojat aikamatkalle Marian ja Joosefin
mukaan. Jarmo Pääkkönen on yksi näytelmän sotilaista.

Ihmeellinen Ilo -jouluvaellus 7.- 19.12.

Katso esitysajat ja varaa liput etukäteen: vivamonraamattukyla.fi
Liput: aikuiset 13 €/15 €, lapset 4-12 v. 9 €/12 €, lapset alle 4 v. ilmaiseksi
Lisätiedot: 0207 681 760, vivamo@sana.fi

Lars Kastilan
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Sanan Suvipäivät 2019
vietetään Vivamossa

YHTEYTIETOJA
Kansan
Raamattuseura
PL 48
08101 LOHJA
puh. 0207 681 610
krs@sana.fi

S
Isoisän joululahja
juhlakiertueelle

M

erja ja Esko Luukkonen Nukketeatteri Sananjalasta lähtevät Isoisän joululahja -näytelmän kanssa 10-vuotisjuhlakiertueelle.
Näytelmässä Eelis-ukki koristelee kuusta ja muistelee lapsuutensa joulua ja omalta ukiltaan saa-maansa
tärkeintä ja rakkainta lahjaansa. Hän antaa lahjan vuorostaan eteenpäin. Esitys välittää kaiken ikäisille lämpimän joulutunnelman ja tärkeän viestin.
Juhlakiertue 30.11.–19.12. ulottuu 14 paikkakunnalle. Esityksiä seurakunnissa ja kouluissa kertyy noin 30.
Luukkosten näytelmän on vuosien varrella nähnyt jo
lähes 22 000 katsojaa.
sananjalka.fi

uvipäiväviesti, koivupuinen
risti, luovutettiin viime kesänä Kangasniemeltä Lohjalle Vivamoon. Sinne kutsuvat Suvipäivät ensi vuonna viikkoa
ennen juhannusta.
Viestiristi on sijoitettu Vivamon
Särkyneen sydämen kirkkoon muistuttamaan rukouksesta Suvipäivien
puolesta.
– Kiitämme iloisesti, että Suvipäivät toteutetaan jälleen Vivamossa kolmen vuoden tauon jälkeen, Vivamon
johtaja Leena Broman kertoo ristiä
pidellen.
– Rukouksemme tapahtuman puolesta ovat käytännönläheisiä: että saisimme riittävästi talkoolaisia ja kaikki
järjestelyt sujuisivat. Tärkeää on myös,
että hengellinen sisältö ja anti vastaisivat osallistujien tarpeisiin niin, että jokaisella olisi aito kokemus hyvän
Jumalan läsnäolosta.
Ohjelmassa on tuttuja elementtejä, runsaasti raamattopetusta, musiikkia ja hyviä keskusteluja. Espoon uusi piispa Kaisamari Hintikka on yksi
raamattutuntien pitäjistä.
– Suvipäiviä ajatellessani sydämessäni soi Pekka Simojoen Hymni-lau-

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

– Kangasniemen Suvipäivien viestiristi on
löytänyt paikan Vivamon kirkosta, Leena
Broman kertoo.

lun säe: "Sama vanha ristinpuu kaiken ylle kaareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain,
jäljelle jää." Tämä risti kutsuu koruttomasti meitä kohtaamaan Jumalaa ja
toisiamme. 

Sanan Suvipäivät 16.-18.6.2019
suvipaivat.fi

K

suuri apu työssä. Tavoitteena on lahjoittaa tänä jouluna polkupyörä kymmenelle pastorille.
Voit osallistua Jumalan valtakunnan rakentamiseen Intiassa antamalla Ilonlahjan. Tämä eettinen lahja välittää apua sitä kipeästi tarvitseville
ja tuo iloa saajalleen. Ilonlahjasta saat
sähköisen kortin, jonka voit välittää
lahjasi saajalle.
Polkupyörä kyläpastorille maksaa
80 euroa ja sarikangas köyhälle leskelle 15 euroa.
Jos haluat olla pitkäjänteisesti mukana Intian työssä, liity työn kummiksi. Lisätietoja työstä antaa projektisihteeri Pirjo Honkanen, pirjo.honkanen@sana.fi, puh. 020 768 1631. 
kansanraamattuseura.fi/intia.
FB: KRS Intiantyö
Ilonlahjat voit ostaa nettisivulta: Ilonlahja.fi.

Pirjo Honkanen

Anna Ilonlahja Intiaan
ristityt ovat joutumassa
entistä ahtaammalle Intiassa hindunationalismin
puristuksessa. Kaikesta
huolimatta he palvelevat yhteisöjään
monin tavoin. Kansan Raamattuseuran kautta kanavoidaan apua paikallisten kristittyjen työlle Intiassa.
– Tuemme muun muassa kahta orpokotia, työtä slummeissa sekä leskien avustamista, projektisihteeri
Pirjo Honkanen kertoo. Andhra Pradeshin osavaltiossa sijaitsevassa Armon koti -orpokodissa on nyt 24 lasta. Työlle tarvitaan uusia kummeja.
– Tärkeä avustuskohde ovat myös
kymmenet kyläpastorit, jotka henkensä uhallakin vievät evankeliumin
sanomaa eteenpäin vaikeissa oloissa. Välimatkat ovat pitkiä ja usein tiet
ovat kehnoja, siksi polkupyörästä olisi
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KUOPIO
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22
70100 Kuopio
0207 681 658
TAMPERE
Teopolis
Sairaalankatu
5-7 B
33100 TAMPERE
0207 681 671
TURKU
Aninkaistenkatu
14 B 4
20100 Turku
0207 681 648
VIVAMO
Vivamontie 2
08200 Lohja
0207 681 760
vivamo.fi
KAIROSMAJA
Kappelitie 2
98530 Pyhätunturi
0207 681 730
kairosmaja.fi
SILLANRAKENTAJA
Julkaisija
Kansan
Raamattuseuran
Säätiö
Päätoimittaja
Ulla Saunaluoma
ulla.saunaluoma@sana.fi
0207 681 625

Polkupyörä on suuri apu kylissä työtä tekeville pastoreille.

Kuulumisia Intian työstä

30.11. klo 19 Vivamon kirkossa Lohjalla Jouluisa konsertti,
Timo Lahtimo ja Sinikka Särkilahti. Vapaa pääsy, kolehti Intian
työn hyväksi.
9.12. klo 11 Helsingissä, Vartiokylän kirkossa, Marja Mäkelä kertoo
kirkkokahvilla Intiasta sanoin ja kuvin
16.12. klo 12 Myllypuron kirkossa messu ja kirkkokahvit Intian työn
hyväksi, saarna Marja Mäkelä.

Toimitussihteeri
Johanna Manner
johanna.manner@sana.fi
0207 681 618
Kannen kuva:
Opiskelijoita talkoissa
Vivamossa
Kuva: Johanna Manner
Ulkoasu ja
kuvankäsittely
I-Plus/I-Mediat Oy
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Kansan Raamattuseurassa tapahtuu

MENOVINKIT

Joulun Tähti -konsertti
virittää hyvän mielen

JYVÄSKYLÄ
17.11.
100 iloa -juhla

HAMINA
18.11.

Mika Paka

rinen

Pekka Laukkarinen trion Joulun Tähti -konsertti on koko
perheen hyväntuulinen ilta tuttujen joululaulujen äärellä.
Pekan kanssa triossa soittavat Leevi Helo ja Matti Laitinen.
Tervetuloa konsertteihin
26.11.
Vantaa, Myyrmäen kirkko
28.11.
Turku, Helluntaiseurakunta
29.11.
Paimio, kirkko
03.12.
Ylihärmä, kirkko
04.12.
Eura, kirkko
05.12.
Rusko, kirkko
07.12.
Sastamala, Tyrvään kirkko
13.12.
Loimaa, Kaupunginkirkko
14.12.
Köyliö, kirkko
17.12.
Nakkila, kirkko
18.12.
Kankaanpää, kirkko
19.12.
Jyväskylä, Palokan kirkko
20.12.
Vaasa, Kauppakeskus Rewell Center
20.12.
Vaasa, Huutoniemen kirkko
21.12.
Noormarkku, kirkko
Konsertit alkavat klo 18, Vaasassa 20.12. klo 15.
Vapaa pääsy.

SYKE-ilta

KUOPIO
24.11.
Miestenpäivä

JOENSUU
24.11.
Nyyttikestit:
Matkalla sovintoon

HELSINKI
25.11.

Ville Huuri, Huuri Cre

ative 4

Lähde elämään -ilta

Gospel Gentlemen
-kiertue jatkuu
Petri Laaksonen, Jaakko Löytty ja
Pekka Simojoki
21.11.
Jyväskylä, Taulumäen kirkko
22.11.
Isokyrö, kirkko
23.11.
Oulu, Oulujoen kirkko
24.11.
Kuopio, Tuomiokirkko
25.11.
Joensuu, kirkko
Liput: 22 € ja ovelta 25 €
www.lippu.fi/gospelgentlemen

KAIROSMAJA
3.–8.12.
Sinivalkoinen hetki
kaamoksen valossa

8.–15.12.
Hiljaisuuden sisällä
hiihto- ja lumikenkävaellusta

VIVAMO
23.–26.12.
Joulunvietto

31.12.
Uudenvuoden
vastaanotto

K

ansan Raamattuseuran työssä
voi olla mukana monella tavalla. Lähettäjät tukevat työtä
rukouksin ja taloudellisesti. Mukana voi olla myös käytännöllisesti esimerkiksi loma- ja kurssikeskuksissa
ja kaupunkityössä.
Raija ja Hannu Kotaviita ovat palvelleet viime vuosina Vivamossa vierasemännän- ja isännän tehtävissä.
Raija on saanut vastuulleen myös uusien vapaaehtoisten rekrytoinnin ja
perehdyttämisen Vivamossa. Uusia
ihmisiä tarvitaan!
– Työtehtävät ovat monipuolisia.
Täällä voi tehdä mitä voi ja osaa, Rai-

ja kertoo ja luettelee tehtävän antia.
– Tämä on kaunis paikka kaikkina vuodenaikoina. Tässä saa sopivasti
liikuntaa. Täällä tapaa mukavia ihmisiä ja tapahtumissakin ehtii työtilanteen salliessa olla mukana.
– Listallani on parikymmentä ihmistä. Monet ovat olleet mukana
vuosia, mutta uusia tarvitaan vanhempien väistyessä joukosta. Yleensä tänne tullaan viikoksi kerrallaan
torstaista torstaihin, mutta lyhempikin aika on mahdollinen.
Näillä avustajilla on tärkeä osuus
kokonaisuudessa. Yleensä tehtävässä
ollaan kaksittain, joten mukaan voi

Johanna Manner

Tärkeällä paikalla vapaaehtoisena
tulla myös pariskuntana. Tehtäviin
kuuluu esimerkiksi tilojen viihtyvyydestä huolehtimista, iltapalan tarjoilua, suntion tehtäviä, kioskimyyntiä,
saunojen lämmitystä.
– Tämä on tiimityötä, jossa tarvitaan oma-aloitteisuutta ja palveluhenkisyyttä, Raija luonnehtii. 

Vivamon tehtävistä lisätietoja antaa Raija
Kotaviita, puh. 0400 793 382 tai s-postitse:
vivamo@sana.fi.
Lisätietoja muista KRS:n
vapaaehtoistehtävistä saa täyttämällä
kaavakkeen netissä:
kansanraamattuseura.fi/vapaaehtoiseksi.

Raija Kotaviita on vapaaehtoisena mukana huolehtimassa Vivamon vieraiden viihtyvyydestä. Hän kutsuu muitakin mukaan
vierasemännän ja - isännän tehtäviin.

