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PÄÄKIRJOITUS

Kristittyjen asema 
esillä Amerikan 
rukousaamiaisella.

Kokkolan pohjoismainen
kevätseminaari kutsuu
26.-28.4.2019

Oikein hyvää ja siunattua vuoden 
alkua kaikille jäsenillemme. tä-
män vuoden ensimmäisen iCCC 

news -kirjoitukseni on lainaus tulevan 
kevätkonferenssimme esitteestä. 

Haluamme johtokuntana kutsua teitä 
kaikkia osallistumaan tähän tärkeään 
ja strategiseen tapahtumaan, joka pi-
detään pohjoismaisena konferenssi-
na 26.-28.4.2019. Konferenssin teema 
on ”JuMaLan Kutsu tYÖELÄMÄÄn 
- Pohjolan kansat näyttävät tietä”. Ju-
malalla on varattuna paljon Pohjolan 
kansoille ja yhdessä olemme vahvoja.

vuoden 2017 iCCC:n syysseminaaris- 
sa Kokkolassa meitä oli  noin 150  osal- 
listujaa ja tänä vuonna odotamme enem-
män.  Puhujat tulevat eri pohjoismaista, 
joten varaa paikkasi ajoissa. Konferenssin 
tarkemmat tiedot ovat toisaalla tässä leh-
dessä, ja voit ilmoittautua iccc.fi sivujen 
kautta.

Kutsumme työ- ja liike-elämän kris- 
tittyjä kaikista Pohjoismaista etsimään 
yhdessä Jumalan ratkaisuja tämän ajan 
mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Pohjolan 
kristityillä on kutsu olla valona työelä-
mässä ja edelläkävijänä innovatiivisissa 
ratkaisuissa, jotka muuttavat maailmaa.

Pohjoismaat ovat hyvin erityinen ryh-
mä maailman kansojen joukossa. Yh-
dessä olemme vain noin 25 miljoonaa 
ihmistä, mutta silti edustamme maail-
man huippua lähes kaikilla kilpailu- ja 

hyvinvointimittareilla. Olemme kärjessä 
muun muassa vapaudessa, vauraudes-
sa (BKt/hlö), tasa-arvossa, innovaa-
tioissa, yhteiskunnan toimivuudessa, 
koulutuksessa ja terveydenhoidossa. ris- 
ti kansojemme lipuissa muistuttaa mei-
tä vahvasta kristillisestä perinteestä ja 
juurista, joille hyvinvointimme on ra-
kentunut. 

uskon ja liike-elämän yhdistämisessä 
meillä on myös vahvat perinteet. Hans 
nielsen Hauge norjassa, Gnosjön ihme 
ruotsissa ja lestadiolainen yrittäjyys suo-
messa ovat esimerkkejä kristillisen he-
rätyksen vaikutuksesta työ- ja liike-elä-
mään ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. 
Monet Pyhän Hengen antamat kek- 
sinnöt ja ratkaisut ovat vaikuttaneet 
maailmanlaajuisesti.

Kaikesta menestyksestä huolimatta, nä-
emme myös haasteita. vahvat kristilliset 
arvomme ovat hyökkäyksen kohteena 
ja laittomuus valta alaa ihmisten sydä-
messä. se, mikä on ennen ollut oikein 
halutaan nyt muuttaa vääräksi ja päin-
vastoin. tämä ei ole kuitenkaan Ju- 
malan tahto. Jumala kutsuu meitä pi-
tämään kiinni Hänen antamista arvois- 
ta ja vastaamaan totuudella ja rakkau- 
della vaikeisiinkin yhteiskunnan kysy- 
myksiin.

uskomme, että on olemassa Jumalan 
KYLLÄ -ratkaisu kaikkiin kysymyksiin. 
Meidät on kutsuttu toteuttamaan näitä 
ratkaisuja rakkaudella ja Jumalan vii-

saudella, kuten raamatun Daniel ja hä-
nen kolme ystäväänsä Babyloniassa tai 
Joosef Egyptissä. Jumala haluaa vah- 
vistaa tämän kutsun meille työ- ja liike-
elämän kristityille.

tulethan mukaan jakamaan kokemuk-
siasi, verkottumaan ja vahvistumaan 
kutsussasi.

Saku Pitkänen

iCCC:n kansainvälisen työn 
johtaja Jan sturesson on 
yksi seminaarin puhujista.

www.iccc.fi
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Rukousta maailman 
johtajien kanssa

FrEDriK EKHOLM

Marraskuussa 2018 sain vaimoni Kers-
tinin kanssa yllättäen juhlallisen kutsun 
national Prayer Breakfast –tilaisuu-
teen, joka pidettäisiin 7. helmikuuta 
Washington DC:ssä. Helmikuun alussa 
siis matkustimme odottavaisin mielin 
amerikkaan. 

rukousaamiainen järjestettiin 67. ker-
ran Washington DC:ssa tänä vuonna oli 
kutsuttu noin 3500 henkilöä, jotka oli-
vat ensisijaisesti valtiomiehiä, johtajia 
ja poliitikkoja yli 140 eri maasta. suo-
mesta oli kahdeksan henkilöä; muun 
muassa ulkoministeri timo soini ja 
kansanedustaja antero Laukkanen vai-
moineen. Oli upeaa, kun yhdessä nou- 
simme rukoilemaan ja ylistämään. Ylis-
tys kaikui käytävillä Chris tomlinin joh-
dolla. Kun lauloimme ”amazing grace, 
how sweet the sound”, saatoimme tun-
tea käsinkosketeltavan Jumalan läsnä-
olon.

Kristityt kannattelevat
kansakuntaa
rukoustapahtumassa oli runsas ohjel-
ma. Jo 5.2. alkaen järjestettiin kaikkiaan 
seitsemän eri tilaisuutta, joissa maail-
mankuulut johtajat pitivät mielenkiintoi-
sia ja koskettavia puheita. Ghanan pre- 
sidentti nana akufo-addo puhui antau-
tumisesta Jumalalle, myös koskien kan-
sakuntaansa.  

- Me luotamme Jumalaan ja tahdom-
me nähdä muutoksen, josta tulee esi-
merkki afrikalle, hän sanoi. 

Kohokohta oli kuitenkin, kun President-
ti Donald trump saapui varapresidentti 
Marc Pencen ja tämän vaimon jälkeen. 
Presidentti trump sai seisovat suosion-
osoitukset saapuessaan sekä puheensa 
aikana, jossa oli paljon kristillistä si-
sältöä ja arvopohjaa. Hän sanoi muun 
muassa, että Presidenttinä hän tulee 
aina kunnioittamaan ja suojelemaan 
kristittyjä, joiden hän katsoo kannatte-
levan yhteiskuntaa ja ylläpitävän kansa-
kuntaa. 

Presidentti Donald Trump nosti kristittyjen aseman esille 
Amerikan kansallisella rukousaamiaisella.

- tahdon pitää huolen, että kristityt 
aina voivat osallistua yhteiskunnan ra-
kentamiseen ja säilyttää oikeuden kris-
tilliseen koulutukseen sekä syntymät-
tömien oikeuteen. 

- Kaikki lapset, syntyneet ja syntymät- 
tömät, on luotu Jumalan kuvaksi, trump 
sanoi. se oli elämää ylistävä puhe. 
trump nosti esille myös suurlähetystön 
siirtämisen tel avivista israelin pääkau-
punkiin Jerusalemiin. Hän piti tärkeänä, 
että ihmiset saavat elää vapaudessa ja 
muistutti, että kaikkien oikeus olemassa-
oloon koskee myös juutalaisia. Hän viit-
tasi myös antisemitismiin. Lisäksi hän 
toi esille rukouksen merkityksen. Lo- 
puksi kokouksen vetäjät rukoilivat vä-
kevästi Presidentin puolesta. se ei tun-
tunut olevan hänestä lainkaan epämu-
kavaa, päinvastoin.

Rukousaamiaisten historia
Washingtonin rukousaamiaisen ohjel-
malehtisessä oli tietoa rukousaamiai-
sen historiasta ja sen tärkeydestä. se 
sisälsi myös lainauksia ja koosteita kym- 
menen edellisen presidentin rukous-
aamiaisissa pitämistä puheista. tapah-
tuman juuret ulottuvat 1930-luvulle, 

lama-ajan amerikkaan, jolloin ryhmä lii-
kemiehiä kokoontui rukoilemaan liike- 
kumppaneidensa puolesta.

noin 10 vuotta myöhemmin kokoon-
nuttiin pääkaupungissa norjalaissyn-
tyisen abraham vereiden aloitteesta 
Mayflower hotellissa. Myöhemmin, kun 
hotellin omistaja Conrad Hilton liittyi 
mukaan, kokoontumiset siirrettiin Hil-
ton-hotelliin, missä ne tänäkin päivänä 
pidetään. samaan aikaan mukaan jär-
jestelyihin tulivat presidentti Dwight D 
Eisenhower ja evankelista Billy Graham. 
Presidentti Eisenhower piti rukousaa-
miaista niin merkittävänä, että hän teki 
siitä jokavuotisen toistuvan kansallisen 
tapahtuman. Hän oli yksi kutsujista. 
vuodesta 1953 kaikki amerikkalaiset 
presidentit ovat puhuneet rukousaa-
miaisilla, ja niihin on kutsuttu johtajia ja 
valtiomiehiä koko maailmasta.

Suomen kansallinen 
rukousaamiainen
nykyään rukousaamiaisia järjestetään 
noin 70 eri maassa. suomessa se järjes-
tettiin ensimmäistä kertaa neljä vuotta 
sitten, jonne neljän eri puolueen kan-
sanedustajat sekä silloinen ulkominis- 

tilaisuus alkamassa, väkeä tulossa. Fredrik ja Kerstin Ekholm.

rukousaamiaisen 
johtajat rukoilevat 
Presidentti Donald 
trumpin puolesta

teri timo soini allekirjoittivat kutsun. tarkoi-
tus on koota johtajia joilla on vaikutusvaltaa 
yhteiskunnassa, politiikassa ja elinkeinoelä-
mässä yhteiseen hengelliseen aamiaisko-
koukseen, ajankohtaistamaan raamatun ja 
rukouksen merkitystä yhteiskunnassamme, 
myös niissä piireissä joissa päätöksenteko 
tapahtuu. Olemme vaimoni kanssa saa-
neet osallistua näihin tilaisuuksiin sekä pari 
kertaa eurooppalaiseen rukousaamiaiseen 
Brysselin Europarlamentissa. 

Kristittynä minulle on tärkeää olla kanta-
massa vastuuta yhteiskunnasta; kaupun-
geista ja valtiosta, koska se on Jumalan val-
takunnan rakentamista. sillä tiellä Jumala 
on avannut ovia eri valtioihin tavalla, jota 
en ole osannut odottaa.

Maria ja Joakim Lundqvist, Livets Ordin pastori/johtaja ruotsista, anne ja stephen Christiansen, Pastoripariskunta Oslos-
ta, Kerstin ja Fredrik Ekholm, Pariskunta Kaliforniasta ja Chris Michell, joka on Lähi-idän tv-toimittaja Jerusalemista.
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saKu PitKÄnEn

LUOTTAMUS
TULEVAISUUTEEN

suomen Kansallinen rukousaamiainen 
järjestettiin tänä vuonna viidennen ker- 
ran. tapahtuman ajankohta oli 7.3. ja 
paikkana tuttu hotelli Crowne Plaza. 
ulkoministeri timo soini ja useat muut 
kansanedustajat sekä eri alojen vaikut-
tajat kohtasivat jälleen sanan, rukouk-
sen, musiikin ja verkottumisen merkeis-
sä. rukousaamiaisella on selvästi oma 
paikkansa kristillisten tapahtumien ken- 
tässä. se on oikeastaan ainoa tapahtu-
ma, joka kerää eduskuntamme päät-
täjät ja vaikuttajat yhteen rukoilemaan 
suomen puolesta.

tämän vuoden rukousaamiaisen teema 
oli Luottamus tulevaisuuteen – vastuu 
luomakunnasta. Ministeri soini toi val-
tiovallan tervehdyksen,  Kirkkohallituk-
sen kansliapäällikkö Pekka Huokuna 
piti pääpuheen, ja iida Elina lauloi kos-
kettavasti kanteleen säestyksellä. Moni-
en palautteiden perusteella tämän vuo- 
den rukousaamiainen koettiin par- 
haaksi tähän asti. vaalit ovat huhtikuus-
sa ja tarvitsemme kansakuntana paljon 
rukousta, jotta mahdollisimman mo-
net vahvoja kristillisiä arvoja edustavat 
menisivät läpi vaaleissa. seuraavalla 
eduskunnalla on monia arvokysymyksiä 
päätettävänään; siksi kristityt kansan-
edustajat ovat meille tärkeitä.

rukousaamiaisen jälkeen pidettiin pe-
rinteisesti arvoseminaari, jonka teema- 
na oli vastuu luomakunnasta kuten aa- 
miaisella. Erityinen fokus seminaarissa 
oli globaalin ilmastonmuutoksen tor- 
junta ja kristittyjen vastuu luomakun-
nasta. Kehittyvien maiden elinolosuhtei-
den parantaminen luonnollisia hiilinie- 
luja vahvistamalla oli yksi keskeinen tee-
ma. tästä aiheesta puhuivat sveitsiläisen 
Green Ethiopia -järjestön edustaja Ljer-
ka Pfister, TkT Olli Niemi sekä MMT Veli 
Pohjonen. Heillä kaikilla oli kokemus-
ta metsien istuttamisesta ja elinolojen 

parantamisesta Etiopiassa. He jakoivat 
hienoja esimerkkejä konkreettisista tu-
loksista, joita Etiopiassa on pitkäjän-
teisellä työllä saavutettu. Ft Eija-riitta 
Korhonen antoi kuulijoille ilmastopo-
litiikan ison kuvan ja kertoi päättäjien 
haasteista ilmastopolitiikan alueella. Yli-
opettaja, entinen kansanedustaja, sauli 
ahvenjärvi toimi arvoseminaarin erin- 
omaisena moderaattorina.

Kokonaisuutena tämän vuoden ru- 
kousaamiainen oli vahva kokonai- 
suus, niin hengellisesti kuin sisällöllises-
tikin. ulkoministeri timo soini oli vii- 
meistä kertaa läsnä ministerinä ja kan- 
sanedustajana. Hän on ollut rukousaa- 
miaisen vahva tukija ja osallistuja. Omis- 
sa puheenvuoroissaan hän on koros- 
tanut rohkeutta olla kristitty tässä ajas- 
sa. ”Meidän pitää uskaltaa rohkeasti 
näyttää värimme”, on ollut soinin va- 
kioteema. Hän on näyttänyt itse upe-
asti esimerkkiä tästä vaikeissakin olo-
suhteissa. rukoillaan siis päättäjiem- 
me puolesta – ei vain rukousaamiaisel-
la, vaan joka päivä.

Kansallinen rukousaamiainen 
kokoaa maamme päättäjiä ja 

vaikuttajia rukoilemaan suomen 
puolesta. tänä vuonna rukous-

aamiaisella esiintyi muun muassa 
popkanteletar ida Elina.

viimeisessä virallisessa 
tervehdyksessään ulkoministerinä 

timo soini vakuutti, että 
raamatun sana antaa hyvän 

perustan yhteiskunnalle. 

FrEDriK EKHOLM

Kansallisella rukousaamiaisella aiheina olivat 
tulevat vaalit, ilmastopolitiikka sekä kristityn 
vastuu luomakunnasta.
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TAIVAS TyöSSÄNI
-tapahtuma Oulussa

FrEDriK EKHOLM

Onnistunut seminaari rohkaisi jatka- 
maan paikallistyötä.
 
Lauantaina 19. tammikuuta kävimme 
antero Laukkanen, Kerstin ja minä pal- 
velemassa Oulussa. Järjestelyt oli hyvät 
tapiolan edustustiloissa, aivan kau-
pungin keskustassa. Paikalla oli noin 
20 oululaista, ja ilmapiiri oli aivan ih-
meellinen. ihmiset olivat innoissaan 
ja odottavaisia. siksi saimme vastaan- 
ottaa niin paljon myös kiitosta. Kon-
taktihenkilömme Mika Keisu ja Markku 
tossavainen kokivat, että nyt on synty-
nyt työryhmä,  joka halua jatkaa alue-
työn järjestämistä Oulussa. Kaupungin 
tervehdyksen saimme kuulla valtuus-
ton puheenjohtaja Juha Hänniseltä.
 
Minä kerroin alussa lyhyesti iCCC:n 
näystä ja tarkoituksesta.  sen jälkeen 
puhuin työstä  jumalan-palvelemisena. 
Minulle työ on ollut aina mielekäs- 
tä, olen ymmärtänyt sen Jumalan pyhä- 
nä kutsuna. Meidän pitää luovuttaa 
kaikki elämän alueet Herralle 24/7. Em- 
me saa erottaa eri työalueita pyhiksi 
tai maailmallisiksi. antero puhui aihees-
ta ”profeetallisuus työssäni”. Hän ker-
toi, että jopa 90% suomalaisista ei pidä 

työstään. Meidän pitää nähdä työ kut- 
suna, sillä Jumala haluaa olla osa työ- 
tämme. Kun rukoilemme, saamme ko- 
kea yliluonnollisen aaltopituuden. ru- 
kouksessa syntyy myös usko, jota tarvit- 
semme  liike- ja työelämässä.

Kutsu kantaa vaikeuksien keskellä
toisessa jaksossa puhuimme molem-
mat teemasta ”Lepo vaikeuksien kes-
kellä – luottamus Jumalaan myrskyssä”. 
Kun tiedämme, että meillä on kutsu työ- 
elämään, emme anna niin helposti pe-
riksi, vaikka vastuksia on paljon. 

Olen itse käynyt läpi todella syviä ”laak- 
son” kokemuksia. Kerroin esimerkkejä, 
kuinka Herra on yliluonnollisesti aut-
tanut kaiken tuskan keskellä; antanut 
jopa voimia tehdä työtä ja rakentaa Ju-
malan valtakuntaa ongelmatilanteessa.

nojautuminen sanaan ja väsymätön ru-
koileminen ovat tärkeitä avaimia myrs- 
kyn keskellä. anterolla oli sama sano-
ma. Jumala antaa uuden alun; eikä vain 
alun, vaan yliluonnollisia tehtäviä. ihme 
kyllä, Jumala on avannut hänelle oven 
toisensa perään. Hän muistutti, että 
on mahdotonta omistaa dynaaminen 

eteenpäin menevä johdatus ilman ru-
kousta. Jumala etsii sydämiä, jotka ovat 
herkkiä kuuntelemaan Häntä. sielun-
vihollinen haluaa vaikuttaa myös mei-
dän elämään siten, että rukouselämä 
hiipuu. anteron henkilökohtaiset esi-
merkit olivat aivan ihmeellisiä ja uskoa 
vahvistavia. 
 
Kerstin ja minä jatkoimme yhdessä 
matkaa. Puhuimme iCCC:n periaatteista 
myös Paltamossa lauantai-iltana sekä 
Kajaanissa rauhanmajan talossa, Evelyn 
Hynysen luona sunnuntaina.  Kerstinillä 
oli siellä yksi opetusjakso ja minulla kaksi.  
 

Helsingissä järjestetään syyskuussa 2019 ensimmäinen 
kaksipäiväinen Jerusalem Prayer Breakfast –tapahtuma. 
se on osa maailmanlaajuista rukousliikettä, jonka tavoit-
teena on koota seurakunnat ja kansakunnat rukoilemaan 
Jumalan tahtoa ja rauhaa israelille sekä Jerusalemille.

tapahtumassa halutaan tuoda juutalaiskristilliset suhteet 
uudelle tasolle. Diplomaatteja ja avainhenkilöitä valtion-
johdosta sekä elinkeinoelämästä kutsutaan rukoilemaan 
yhdessä kristittyjen  järjestöjen kanssa. vanhan testamen-
tin tekstit vuorottelevat rukouksen ja ylistyksen kanssa.

samassa yhteydessä järjestetään eduskunnassa vastaan-
otto sekä seminaari, jossa tuodaan  ajankohtaista ja to-
tuudellista tietoa israelista JPB-tapahtumia on järjestetty 
jo useissa eri maissa.

aloitteentekijänä ja näyn kantajana on ollut Jerusalemissa 
vaikuttava kansainvälisten  suhteiden asiantuntija albert 
veksler. suomessa pääjärjestäjänä on iCCC suomi. tiimis-
sä ovat  mukana muun muassa iCEJ, ECi, israelin ystävyys-
toimikunta sekä suomi-israel yhdistysten liitto.

tapahtumapaikkana on Hotel scandic Park.

Jerusalem
Prayer Breakfast
Helsingissä 19.-20.9.

JBP- suunnitteluryhmän 
ensimmäinen tapaaminen 
Helsingissä 15.1.2019
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LICHTENSTEIN

GUDS KALLELSE 
TILL ARBETSLIVET-

JUMALAN KUTSU
TYÖELÄMÄÄN-

Nordens folk visar vägen

Pohjolan kansat näyttävät tietä

Ditt arbete - en helig
kallelse

Konferensen riktar sig till hela Nordens kristna i 
arbets- och studielivet. Under konferensen får 
du höra hur Gud rustar ett folk för framtiden 
med innovationer och värderingar som håller i 
alla tider.

26.– 28. APRIL 2019 
STADSHUSET I KARLEBY
ARR. ICCC

PRIS:
55€ senast 18.4.2019 (senare 65 €)

ANMÄLAN VIA:
www.iccc.fi

MERA INFO:
tel. +358 44 4494 010 (Thomas Ahola)
www.iccc.fi

Sinun työsi -
pyhä kutsumus

Konferenssi on suunnattu työ- ja opiskeluelä-
mässä oleville kristityille kaikissa Pohjoismaissa. 

Konferenssin aikana saat kuulla miten Jumala 
varustaa kansan tulevaisuuteen innovaatioilla ja 

arvoilla, jotka kestävät kaikkina aikoina.

26-28. HUHTIKUUTA 2019
KAUPUNGINTALO, KOKKOLA

JÄRJ. ICCC

HINTA:
55 € viimeistään 18.4.2019 (myöhemmin 65 €)

ILMOITTAUTUMINEN:
www.iccc.fi

LISÄTIETOA:
tel. +358 44 4494 010 (Thomas Ahola)

www.iccc.fi

TVÅSPRÅKIGT - tolkning till finska eller svenska   KAKSIKIELINEN - tulkkaus ruotsiksi tai suomeksi

TALARE • PUHUJAT:
Jan Sturesson (Swe), Rebecca Hansen (Nor), 

Saku Pitkänen (Fin), Torbjörn Erling (Swe) Fredrik Ekholm (Fin) m.fl /ym.

Norden Framtidens Folk 3.3.indd   1 12.3.2019   8.17
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ICCC:N JOHTOKUNNAN
JÄSENET OVAT
KÄYTÖSSÄSI:

saKu PitKÄnEn
puheenjohtaja
+358 40 5283000

FrEDriK EKHOLM
varapuheenjohtaja
+358 6 3209110

Lassi JÄÄsKELÄinEn
hallituksen jäsen
+358 40 0838116

Jari-PEKKa KOPOnEn
hallituksen jäsen
+358 400 833211

antErO LauKKanEn
hallituksen jäsen
+358 50 5820813

ELLa-rOOsa tEnHunEn
hallituksen jäsen
+358 40 7501982

E-MAIL MUOTOA:
etunimi.sukunimi@iccc.fi

www.iccc.fi

www.facebook.com/icccfi

Jäsenasiat ja talousasiat
iCCC suomi
c/o
vaasan rakennuskorjaus Oy
vöyrinkatu 13, 65100 vaasaOletko jo tutustunut iCCC:n digitaalisiin palveluihin? Jäsenille tarkoitettu myICCC palvelu (myiccc.

com) tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden iCCC-jäsenten kanssa. voit jakaa palve-
lussa kokemuksiasi ja ottaa yhteyttä muihin jäseniin. Palvelu tarjoaa myös mahdollisuuden kat-
soa iCCC:n transformed Working Life -opetusmateriaaleja sekä konferenssitaltiointeja. Palvelun 
kautta löydät muun muassa Geneven konferenssin jokaisen session videotallenteen sekä Gunnar 
Olsonin opetuksia.

Toinen digitaalinen palvelu on ICCC App, eli Android ja iOS alustoille ladattava sovellus. Sovelluksen 
kautta voit katsoa myös seminaarien live-lähetyksiä ja tallenteita. Sitä kautta pääset myös opetus- 
materiaaleihin käsiksi. Koska sovellus käyttää osittain myICCC palvelua, kannattaa varmistaa, että 
sinulla on myICCC kirjautuminen kunnossa. Mikäli et ole saanut tai olet kadottanut tunnukset, niin 
voit pyytää ne ICCC:n kansainvälisestä toimistosta: international.office@iccc.net. 
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ICCC:n pohjoismainen konferenssi Kokkolassa 26-28.4.2019
Pohjanmaan kuulumisia konferenssin alla
Kaksikieliseen tapahtumaan tulossa osallistujia kaikista pohjoismaista. 
Syksyn 2017 ICCC- konferenssi Kokkolassa oli siunattu tilaisuus, josta saimme paljon hyvää palau-
tetta. Myös meille itsellemme tuo konferenssi antoi vahvistusta siitä, että Pohjanmaalla on todel-
la nälkä saada oppia lisää Jumalan kutsusta työelämään. 
Kokkolan konferenssi rohkaisi meitä myös valmistelemaan Uudistunut Työelämä -kurssia. Järjes-
timme huhtikuussa 2018 tutustumisillan, jonka seurauksena noin 30 henkilöä jätti yhteystietonsa 
ja oli kiinnostunut osallistumaan kurssille. Kurssi-iltoja on järjestetty kerran kuukaudessa syys-
kuusta 2018 alkaen Luodossa ruotsin kielellä. Kurssille osallistuu 10-35 henkilöä. Olemme koke-
neet nämä illat siunatuksi opetukseksi ja yhdessäoloksi.
Kesällä 2018 aloimme vaivihkaa unelmoimaan Thomas Aholan kanssa uudesta konferenssista 
Kokkolassa. Edellisen konferenssin neljän hengen työryhmästä kaksi oli muuttanut ulkomaille; 
Thomas Ahola oli yksi heistä! Koimme kuitenkin asian niin tärkeäksi, että rukoilimme asian puo-
lesta ja esitimme ajatuksemme Sakulle ja Fredrikille. Heitä ei ollut vaikea ylipuhua. 
Tiesimme että työryhmään tarvitaan lisää osaamista. Ihmeellisesti Herra antoi meille saman 
hen-kilön mieleen. Kutsuimme pikimmiten hänet tapaamiseen Kokkolassa ja todettakoon, että 
ennalta valmistetuissa töissä on helpompi toimia! Näin työryhmään liittyi energinen kokkolalainen 
Linda Jansson.  Meille siunaantui vielä graafisen designin puolelle sitoutunut ihmemies, Juuso 
Savolainen, Kokkolasta.  Kaikki konferenssin materiaali on hänen hienoa kädenjälkeänsä.
Jo ensimmäisten suunnitteluiltojen jälkeen saimme rohkean unelman. Mitä jos järjestäisimme 
pohjoismaisen konferenssin? Koska olemme luonnostamme kaksikielisiä, ja Pohjanmaalla on vahva 
sidos Ruotsiin ja Norjaan, totesimme, että meillä on parhaat edellytykset järjestää tällainen ta- 
pahtuma. Veimme idean rohkeasti myös Sakulle ja Fredrikille, jotka johtokunnan kanssa hyväk-
syivät ideamme. No ei muuta kuin uskossa eteenpäin!
Nyt kun valmistelut ovat vielä kesken mutta paljon on jo tehty, koemme saaneemme tehdä työtä 
Herran kanssa ja hänen tahtonsa mukaisesti.  Pohjolan kansalla on erityinen paikka Jumalan 
sydämellä; sen vahvistavat myös ristit lipuissamme. 
Konferenssiin on tulossa kotimaisten puhujien lisäksi puhujia Ruotsista ja Norjasta. Odotamme 
paikalle myös eri yritysten edustajia näistä maista sekä Virosta.  Rukouksemme on, että Taivaal-
linen Isämme saisi konferenssissa varustaa ja vahvistaa Pohjolan kansaa työelämän kutsuun. 
Tervetuloa Kokkolaan - ota ystäväsi mukaan!
Kokkolan työryhmä

Jussi Peltola,  Linda Jansson, Thomas Ahola
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