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“Business through the lens of God’s word”
Valko-Venäjän liikemieskonferenssissa Minskissä
27.02-1.03.2020 innostuttiin ICCC:n sanomasta.
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usi vuosikymmen on alkanut. Tuskin kukaan osasi odottaa, millaiseksi tämä vuosi muodostuisi.

Koronavirus on muuttanut tapaamme olla, tehdä työtä ja
arkea yleensäkin. Koko yhteiskuntamme on monenlaisten
uusien kysymysten edessä. Pandemian vaikutuksia ja jälkiä
korjataan vielä pitkään. Meille, Suomen ICCC:lle, oli suuri
pettymys joutua peruuttamaan kevätseminaarimme, mutta
isossa kuvassa sekin on pieni asia.
Jumalalle koronavirus ei kuitenkaan tullut yllätyksenä. Bakteerit ja virukset on mainittu Raamatussa muun muassa
Psalmissa 91:3. Jumala on luonut nekin, ja Jumala myös suojaa niiltä, kuten Psalmissa luvataan. Jostain syystä Jumala on
tällä kertaa sallinut viruksen tulla ja levitä. Voimme kuitenkin
rukoilla Jumalan suojaa itsellemme, läheisillemme ja yrityksillemme. Koko Psalmi 91 kertoo Jumalan lupauksista vihollisen uhatessa ja sitä on hyvä lukea päivittäin.

PAINOTYÖ, JAKELU
Nekapaino Oy, Tampere
Jakelu ICCC:n jäsenet
ja sidosryhmät

www.iccc.fi

Jumalan lupaukset toimivat
myös kriisin aikana

Kun Suomi kävi talvisotaa ja jatkosotaa, vihollinen oli näkyvä. Tällä kertaa vihollinen on näkymätön, ja kaikki ovat
alttiita sille. Uskon kuitenkin, että samat Jumalan lupaukset
ja varjelus toimivat meille nyt, kuten ne toimivat talvisodan
aikana. Kansamme oli tuolloin ahdingossa, mutta keksimme
aina innovatiivisia keinoja selviytyä ja lyödä vihollinen.
Myös tämä kriisi tullaan voittamaan uusien, innovatiivisten
ratkaisujen ja toimintatapojen avulla. Yhteiskunnan rakenteiden on uusiuduttava, työtapojen on uusiuduttava, perhe-elämämme ja ihmissuhteidemme on uudistuttava, seu-

rakuntien ja hengellisen elämän tulee uudistua. Uhka luo
aina mahdollisuuksia, ja Jumalaan luottaen voimme ojentautua mahdollisuuksien suuntaan.
Muutos ja uudistuminen lähtee rukouksesta ja hiljentymisestä. Monet yritykset käyvät selviytymistaistelua. Suomen
ICCC haluaa palvella tässä tilanteessa aktivoimalla esirukousta. Aloitamme viikoittaiset rukoukset netissä ja kutsumme
kaikkia jäseniämme mukaan rukoilemaan. Lähetämme erillisen kutsun ja kirjautumisohjeet sähköpostilla.
Toivomme, että tämä yhdistää ja rakentaa meitä yhteisönä.
Haluamme olla rohkaisuna ja käytännön tasolla palvelemassa toinen toisiamme. Tarvitsemme nyt rukousta Suomen,
yritystemme ja perheidemme puolesta.
Juttelin hiljattain järjestömme perustajan, Gunnar Olsonin,
kanssa puhelimessa. Hän mainitsi, että aina, kun toimintaympäristössä on ollut iso kriisi, niin hänen yrityksensä
liikevaihto on tuplaantunut. Vaikeat ajat tuovat aina myös
mahdollisuuksia. Jumalan avulla ja Häneen luottaen voimme katsoa tulevaisuuteen rohkeasti ja luottavaisin mielin.
Uskon, että elämme nyt Malakian kirjan 3:16-18 aikaa, jolloin ”saamme nähdä eron sen välillä, joka palvelee Herra ja
sen, joka ei Häntä palvele”.
Hyvää ja siunattua kevättä kaikille jäsenillemme
Saku Pitkänen

LUE LISÄÄ s. 8–9
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Carl-Gustaf Severin:

Älä pelkää,
usko ainoastaan
Rakkaat ystävät! Kukapa olisi uskonut
muutama viikko sitten, että emme saisi
matkustella ja tavata toisiamme. Meillä
piti olla ihana seminaari Vaasassa. Siksi tämä pieni tervehdykseni Ruotsista
sinulle, joka toimit yrittäjänä ja työelämässä näinä aikoina.
Pelko vie rauhan

Jeesus sanoi meille monta kertaa suoraan taivaasta, ja voimme lukea sen
myös Raamatusta 365 kertaa: ”Älä pelkää.” Joskus tämän sanan täytyy päästä sydämeemme asti, ei vain ymmärrykseemme: Älä pelkää. Jumala tulee
auttamaan sinua ja viemään sinut läpi
tästä.
Jairuksen tytär oli kuolemassa ja todella
kuoli. Ehkä sinun yrityksessäsi tai olosuhteissasi on samankaltainen tilanne;
kaikki on ikäänkuin kuolemassa. Markus 5:36 kertoo, että Jeesus ei ottanut
kuullakseen, kun hänelle tultiin sanomaan, että Jairuksen tytär on kuollut,
vaan sanoi: ”Älä pelkää, usko ainoastaan.”
Pelko on saatanallinen asia. Se voi viedä meiltä yöunet, se voi tehdä meistä
rauhattomia ja huolestuneita. Huolehtiminen on normaalia, mutta Jumalan
lapsen ei tarvitse olla aina huolissaan.
Jumala haluaa, että pelon sijasta vain
uskomme Häneen.
Mikä on tärkeintä?

Kun elämästämme karsitaan asioita, on
hyvä miettiä, mikä meille on tärkeintä.
Erityisesti nyt Jeesus, Jumala-suhteemme, perhe ja seurakunta ovat arvokkaita asioita. Yrittäjinä meidän on myös
tärkeää ja välttämätöntä tienata rahaa.
Se on myös raamatullista, sillä Jeesus
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sanoi ”ahkeroikaa, kunnes minä tulen”.
Tällaisina aikoina Jumala voi avata sinulle uusia kanavia liiketoimintaan.
Kalliimpaa kuin hopea ja kulta

Haluan mainita muutaman asian, jotka Raamatun mukaan ovat tärkeämpiä
kuin raha. Sananlaskujen 22:1 sanoo,
että hyvä nimi on kalliimpi kuin hopea
ja kulta. Hopea ja kulta ovat tärkeitä
elämisen kannalta ja niitä täytyy olla,
mutta hyvä nimi ja uskottavuus on vielä tärkeämpää. Nimi kantaa, kun meistä
puhutaan kunnioittavasti omassa kaupungissa tai kylässä. Toisaalta maineen
voi myös menettää yhdessä yössä.
Daniel oli saanut hyvän nimen kuninkaan hovissa. Hänen elämästään etsittiin vikoja, mutta huomauttamista
löydettiin vain hänen jumalanpalveluksestaan ja rukouselämästään. Kaikilla
muilla alueilla hänellä oli suosio.
Toinen asia, josta sananlaskut puhuu,
on viisaus. Viisaus on arvokkaampaa
kuin hopea ja kulta (Snl 16:16). Monet
ihmiset etsivät rahaa ja materialismia.
Mutta jos etsit viisautta, sillä on ”hopea ja kulta oikeassa kädessään”. Vii-

“

Kun elämästämme
karsitaan asioita, on
hyvä miettiä, mikä
meille on tärkeintä.

saus auttaa sinua esimerkiksi ostamaan
ja myymään oikeaan aikaan. Jumala
haluaa auttaa meitä olemaan viisaita
liiketoimissamme. Jos meiltä puuttuu
viisautta, on hyvä anoa sitä Herralta, ja
Hän antaa.
Kolmas tärkeä asia on taito. Taito on
arvokkaampaa kuin hopea ja kulta.
Sananlaskut ovat aina olleet minulle
arvokkaita, mutta olen ajatellut, että
nyt on hyvä oppia uusia taitoja myös
Sanasta. Raamatun tunteminen auttaa
tällaisina aikoina.
Sananlaskut sanoo myös, että hyvä
vaimo on helmiä paljon kalliimpi (Snl
31:10). Joskus saatamme etsiä menestystä ja arvostusta liike-elämässä, tehdä
kaikki oikein bisneksessä, mutta menetämme perheen ja avioliiton. Olen
nähnyt avioliiton särkyvän, kun mies
unohti liike-elämän kiireissä elämänsä
keskipisteen, oman vaimonsa. Seurakuntakin voi viedä ajan niin, että unohdamme tärkeimmän suhteen vaimoon
tai mieheen.

Mitä valitsemme

Raamattu sanoo, että Mooses katsoi
Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet (Hepr
11:26). Mooses valitsi yhteyden Jumalan, hänen kansansa eli seurakunnan
kanssa sen sijaan, että tavoittelisi kultaa. Joskus voimme ajatella, että seurakunta sotkee liiketoimiani, mutta asia
on päinvastoin. Mooses sai kultaa ja
hopeaa lähtiessään Egyptistä, kun hän
valitsi Jumalan kanssa kulkemisen.
Meitä ei ostettu hopealla eikä kullalla
vaan Kristuksen kalliilla verellä. Jeesuksen veri on tärkeämpää kuin mikään
muu elämässä; sen tulee olla perheemme ja yrityksemme pihtipielissä. Jeesuksen veri on kalliimpi kuin hopea,
kulta tai raha (1 Piet 1:18-19).
Suomennos Tarja Jääskeläinen

Seuraava rahaakin tärkeämpi asia on
iankaikkinen elämä. Jeesus sanoo,
Mitä se hyödyttää ihmistä jos hän voittaa koko maailman, mutta saa vahingon sielulleen (Matteus 16:26).
Näinä päivinä on tärkeä nostaa esille
iankaikkinen elämä. Miksi elämme täällä maan päällä? Meille on annettu rajat
ja elämme täällä vain hetken. Tämä on
meidän hetkemme. Mitä se on verrattuna iankaikkiseen elämään? Miten vakavaa onkaan hukuttaa sielunsa kaiken
touhun keskellä. Älä anna maailman
ajattelutavan vangita elämääsi niin,
että unohdat tärkeimmän, iankaikkisen
elämän.

Carl Gustaf Severin on
pastori, lähetystyöntekijä ja raamatunopettaja,
joka on vaikuttanut yli
50 maassa yli 40 vuoden
ajan. Hän on pidetty
opettaja myös bisnesseminaareissa. Severinin
piti puhua ICCC:n kevätseminaarissa Vaasassa
27.-29.3.20.
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KP JUURIKKAL A

”Haluamme nostaa Jeesuksen
opetukset yhteiskunnalliseen keskusteluun”

Suomen
Kansallinen
Rukousaamiainen

Kansallisen Rukousaamiaisen johtajan Antero Laukkasen mukaan Suomi voi löytää
hengelliset juurensa vain kansallisen herätyksen seurauksena.

Rukousaamiaisesta on muodostunut vahva
hengellinen tapahtuma, joka kerää eduskuntamme päättäjät ja vaikuttajat yhteen rukoilemaan Suomen puolesta.
Tämän vuoden Rukousaamiaisen teema oli
Luottamus Tulevaisuuteen – Vapaus uskoa.

Rukous Suomen
puolesta. Rukoilijat ja aiheet: Johto
Antero Laukkanen:
ikääntyneet, Hanna
Ranssi-Matikainen:
avioliitot ja perheet,
Eva Sarsa: lapset ja
nuoret, Antero Polso:
seurakunta ja yhteys,
Andrei Hinkonen:
uudet suomalaiset,
Heikki Westman:
valtiovalta.

Kansanedustaja Antero Laukkanen kertoo Suomen Kansallisen rukousaamiaisen synnystä.
- Olen osallistunut Yhdysvaltojen kansalliselle rukousaamiaiselle vuodesta
1998 lähtien kaikkiaan 19 kertaa neljän
eri Yhdysvaltojen presidentin kutsumana. Jo ensimmäisen kerran jälkeen aloin
rukoilla, että saisimme vastaavanlaisen
tapahtuman myös Suomeen. Ymmärsin, että siihen tarvitaan kansanedustaja, joka ymmärtää kansallisen rukousaamiaisen merkityksen ja on valmis
laittamaan itsensä likoon tapahtuman
synnyttämiseksi. Vuonna 2012 tutustuin
kansanedustaja Sauli Ahvenjärveen,
jonka kanssa olimme Europarlamentin rukousaamiaisella ja myöhemmin
2013 Yhdysvaltain rukousaamiaisella.
Näiden tapahtumien jälkeen Sauli soitti
minulle ja kertoi vakuuttuneensa siitä,
että meidän on aloitettava Suomen
kansallisen rukousaamiaisen suunnitteleminen. Hän kutsui koolle ystäviään
eduskunnasta ja kristillistä järjestöistä,

Suomen Kansallinen Rukousaamiainen järjestettiin tänä vuonna kuudennen kerran. Tapahtuman ajankohta oli 12.3. ja paikkana tällä kertaa hotelli Presidentti. Useat kansanedustajat,
päättäjät ja eri alojen vaikuttajat kohtasivat jälleen sanan, rukouksen, musiikin ja
verkottumisen merkeissä.

Vas. Namibian suurlähettiläs, H.E. Bonny Haufiku, kansanedustaja, Suomen Kansallinen Rukousaamiainen ry:n puheenjohtaja Antero Laukkanen,
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen sekä Unkarin suurlähettiläs
György Urkuti.

minkä seurauksena perustimme Suomen Kansallisen Rukousaamiainen ry:n
vuonna 2015.
Yhteiskunnallisille ja kristillisille
päättäjille

Rukousaamiainen on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton tapahtuma,
joka haluaa nostaa yhteiskunnalliseen
keskusteluun Jeesuksen Kristuksen opetukset maailman merkityksillisimpinä
opetuksina ja yhteiskunnan perustana.
Tapahtuma on suunnattu yhteiskunnallisille päättäjille ja eri alojen johtaville
vaikuttajille. Myös kirkkokuntien ja kristillisten järjestöjen johtoa on kutsuttuna.
Laukkanen kertoo, että rukousaamiaisen taustalla on kansanedustajista
koostuva ohjausryhmä, yhdistyksen
johtokunta ja joukko vapaaehtoisia.
- Kaikkiaan vastuussa on noin 15-20
henkilöä. Tapahtuman osallistujamäärä
on ollut viiden vuoden aikana 120-160

henkilöä, joista 20-25 on ollut kansainvälisiä vieraita. Vuosien aikana eri osallistujia on ollut reilut 200 henkilöä.
Tapahtuman johtajana Antero on vastuussa kaikesta tapahtumaan liittyvästä, myös sen kehittämisestä.
- Olemme pyrkineet joka vuosi nostamaan tasoa teemojen ja ohjelman
osalta. Myös viimeistelyyn olemme panostaneet. Palautteen mukaan olemme
myös onnistuneet, joskin parannettavaa on vielä paljon.
Osallistumisen yksityisyyttä kunnioitetaan

Tänä vuonna puheenvuoroissa ja piispa
Häkkisen puheessa olivat voimakkaasti läsnä teema Vapaus uskoa, rukous
uskonsa tähden vainottujen puolesta
sekä oikeus ilmaista uskoa Suomessa.
Koskettava rukousosio Suomen puolesta huipentui yhdessä laulettuun rukoukseen.

Rukousaamiainen on luonteeltaan matalaprofiilinen kutsutilaisuus. Järjestäjien
mielestä suomalaiselle on tärkeää voida luottaa siihen, että hänen jumalanpalveluksensa ei ole mediatapahtuma,
vaan hänen osallistumisensa yksityisyyttä kunnioitetaan.
Rukous on avain muutokseen

Antero Laukkanen näkee rukouksen
edellytyksenä sille, että voi itse kokea Jumalan siunausta ja johdatusta
työssään. Hän kantaa huolta Suomen
ajautumisesta yhä kauemmaksi siitä
kristillisiin arvoihin perustuvasta yhteiskunnasta, jonka isämme ja äitimme
meille rakensivat.
- Suomi maallistuu ja on kadottamassa hengelliset juurensa. Jos tähän halutaan muutos, se voi tapahtua vain
kansallisen hengellisen herätyksen seurauksena. Herätykset syntyvät laajan
yhteisen rukouksen seurauksena.

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, Mika Niikko toi valtiovallan tervehdyksen, Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen piti pääpuheen ja Nina Åström lauloi koskettavasti. Monien palautteiden perusteella tämän vuoden
Rukousaamiainen koettiin parhaaksi tähän asti.
Erityisesti piispa Häkkisen pääpuhe sai kiitosta.
Häntä kuunnellessa varmaan monen usko Luterilaiseen kirkkoon vahvistui monta pykälää.
Myös muut puhujat, kuten Unkarin suurlähettiläs, Gyögy Urkuti, onnistuivat erinomaisesti.
Rukousaamiaisen jälkeen pidettiin perinteisesti
Arvoseminaari, jonka teemana oli Onko Suomessa ja Euroopassa siirrytty uskonvapauden
jälkeiseen aikaan?. Teema oli ajankohtainen ja
puhutteleva. Päivi Räsäsen ja monien muiden
tapausten tähden teeman ajankohta ja puhujat
osuivat nappiin. Miika Auvinen (Open Doors)
kertoi laajasti kristittyjen tilasta ja vainoista
globaalilla tasolla. Dosentti Markku Ruotsila,
Pori Jazzin entinen toimitusjohtaja Aki Ruotsala, olympiavoittaja Samppa Lajunen ja KD:n
puheenjohtaja Sari Essayah toivat henkilökohtaiset näkökulmat arvoseminaarin teemaan.
Yliopettaja, entinen kansanedustaja, Sauli Ahvenjärvi toimi arvoseminaarin erinomaisena
moderaattorina.
Rukousaamiainen oli vahva kokonaisuus, niin
hengellisesti kuin sisällöllisesti. Koronaviruksen
aiheuttamat poikkeustoimet olivat juuri astumassa voimaan, kun aamiainen pidettiin. Mikäli
olisimme olleet liikkeellä päivääkin myöhemmin, olisimme todennäköisesti joutuneet perumaan tapahtuman. Uskon, että Herra halusi
tapahtuman toteutuvan. Suomi ja kristityt Suomessa tarvitsevat rukousta. Jatketaan rukousta
presidentin, eduskunnan ja päättäjien puolesta.
Saku Pitkänen
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LIIKEMIESKONFERENSSI
Valko-Venäjällä
Amerikkalaiset ja
venäläiset liikemiehet
innostuivat ICCC:n
sanomasta.
Helmikuussa sain haasteen lyhyellä varoitusajalla lähteä Minskiin, Valko-Venäjälle bisneskonferenssiin, joka pidettiin 27.02-1.03.2020. Tietääkseni ICCC
ei ole ollut siellä aikaisemmin, joten
koimme Saku Pitkäsen kanssa, että uusi
ovi oli auennut.
Jaoin ICCC:n sanomaa sekä omia henkilökohtaisia todistuksiani liike-ja työelämästä sekä perjantaina että lauantaina
workshop-kanavassa lähes 1,5 tuntia, jo-

hon sisältyi myös keskustelua. Lauantaina sain puhua koko konferenssiväelle aiheesta ”Working with God in the
Marketplace”. Konferenssin pääteema
oli ”Business through the lens of God’s
word”.
Amerikkalaiset liikemiehet mukana

Tuntui hyvältä jakaa sellaisia liike-elämän periaatteita, joita Valko-Venäjällä
harvoin kuullaan. Paikalla oli noin 70
henkilöä. Konferensiin osallistui myös
neljä liikemiestä Nashvillen Tennesseestä, USA:sta. He ovat käyneet Valko-Venäjällä noin viiden vuoden aikana
vuosittain palvelemassa ja opettamassa sekä puhuneet kirkoissa. Nashvillen
pastori on ollut 19 vuotta Minskissä

Business-viisumilla palvelemassa liikemiehiä ja seurakuntia. Hän puhuu heidän kieltään ja valmistelee konferenssit
sekä bisnestapaamiset heidän siellä ollessaan. Siksi myös Nashvillestä oli viisi
pastoria mukana palvelemassa eri alueilla. Uskoakseni he kustansivat matkat
ja hotellit itse sekä sponsoroivat konferenssin, kuten mekin teemme ICCC:ssä.
Ryhmän johtohenkilö David on menestynyt kiinteistösijoitusalalla USA:ssa. Hän sanoi puheessaan, että bisneksen tarkoitus on tehdä voittoa, muuten
se loppuu. Se on totta, mutta ICCC:ssä
meillä on vielä syvempi tarkoitus tehdä bisnestä luovuttamalla yritystoimintamme eli ”aasimme” Jumalan käyttöön sekä palvella asiakkaita parhaalla

“

Tuntui hyvältä
jakaa sellaisia
liike-elämän
periaatteita, joita
Valko-Venäjällä
harvoin kuullaan.
Minskin New Life –seurakunnan pastori Viacheslav (kesk.) ja
vierailun isäntänä toiminut liikemies Michael Bychko (oik.).

tavalla Jumalan kunniaksi. Ilman tuottavaa bisnestä nämä miehet eivät olisi
kuitenkaan voineet näin palvella Jumalan valtakuntaa eri maissa. Heidän sanomansa oli hyvä, ja minusta oli mukava luoda uusia kontakteja. Jaoin omaa
kirjaani sekä Gunnar Olsonin Vapautettu Bisnes –kirjaa.
Konferenssi pidettiin suuressa Babtisti
Union kirkkokompleksissa. Rakennuksessa on runsaasti koulutustiloja sekä
hieno kirkkosali. Babtistit ovat suurin
vapaan suunnan kirkkokunta Valko-Venäjällä.
Minski - länsimaistunut suurkaupunki

Valko-Venäjällä on noin 10 milj. ja
pääkaupungissa Minskissä jopa 2 miljoonaa asukasta. Kaupunkia kohti tullessamme kiinnitin huomioni hyvään
järjestykseen. Liikenne ei ruuhkautunut,
koska kaikki pääkadut olivat leveitä,
jopa nelikaistaisia, kuten missä tahansa
länsimaisessa suurkaupungissa.
Ostoskeskukset ja talot olivat siistejä,
julkisivut valaistu lähes kaikialla. Raken-
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Babtistikirkossa.

tajana huomasin, että talot oli hoidettu ja kunnostettu hyvin. Vuoden 1991
itsenäistymisen jälkeen on tapahtunut
paljon kehitystä. Vartijat hotellin aulassa sekä puomit ja tarkastajat portilla
olivat venäläistä tyyliä - toisaalta näin
on myös Israelissa. Minskissä on vahva
IT- ala, jossa työskentelee tuhansia ihmisiä kansainvälisissä tehtävissä.
Tuossa maassa on ollut erittäin paljon juutalaisia, joista monet, varsinkin länsipuolella, ovat kuolleet NatsiSaksan tuhoissa.
Edelleen juutalaisia on paljon, ja monessa perheessä on juutalaisverta. Bisneskonferenssin juontajakin oli juutalainen. Kuulin myös, että Israelin ensimmäinen pääministeri David
Ben-Gurion sekä kaksi muuta pääministeriä olivat kotoisin Valko-Venäjältä.
New Life Church

Sunnuntaina kävimme ehkä Valko-Venäjän aktiivisimmassa seurakunnassa,
jossa on 2000 jäsentä. Olin kertonut
Minskin kontaktihenkilölleni, että kävisin mielelläni jossakin kirkossa ja toi-

sin lyhyen tervehdyksen. Yllätyksekseni pääsin näin suureen seurakuntaan
ja sain puhua täydelle kirkolle, johon
mahtui 700 henkeä. Mainitsin, että työja liike-elämässä olen ymmärtänyt olevani täysiaikaisesti Jumalan palvelija. Se
on jopa pyhä kutsu, ja siksi pyrin aina
tekemään parasta (Kol 3:23).
Vahvassa ja rohkaisevassa kokouksessa tuotiin esille, että Jumala on parantajamme eikä meidän tarvitse pelätä
koronavirustakaan, joka tuolloin alkoi
tulla Eurooppaan. Kävi ilmi, että meillä on Pastor Viacheslavïn kanssa useita
yhteisiä ystäviä.
Isäntäni ja tulkkini Michael Bychko on
nuori yrittäjä, jolla on 13 työntekijää.
Noin 35-vuotias kypsä kristitty rukoilee paljon ja etsii Jumalan johdatusta
kaikessa. Toivon, että tästä pienestä
alusta voisi tulla jotakin enemmän.
Meidän sanomaamme tarvitaan myös
Valko-Venäjällä.
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TAR JA JÄÄSKEL ÄINEN

ICCC:n vuosikokous verkossa
ICCC:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koronaepidemian vuoksi
etäyhteyksin 29.3. klo 9.30. Paikalla oli
johtokunnan lisäksi muutamia jäseniä.
Tilinpäätös voitollinen

Jaana Nihtilä esitteli vuoden 2018-2019
tilinpäätöksen. Molemmat vuodet ovat
olleet voitollisia. Tulot ja menot koostuvat pääasiassa perustoiminnoista sekä
jäsenmaksuista. Noin 70 % jäsenmaksuista menee kansainväliseen toimintaan. Aiemmin tapahtumissa kerättiin
enemmän kolehteja ja välitettiin rahaa
muun muassa Beniniin. Nyt projektit
ovat toistaiseksi päättyneet ja seminaarit ovat olleet omakustannushintaisia.
Vuonna 2019 järjestetty JPB Finland
oli suuri taloudellinen panostus, mutta
talkootyöllä ja sponsorituella sen tulos
jäi plussalle. Rahoituskulut ovat hieman
kohonneet uusien operatiivista toimintaa tehostavien digisovellusten myötä.
Muut kustannukset aiheutuvat lähinnä
ICCC Newsin julkaisemisesta.
Vuosikertomus 2018-2019

Saku Pitkäsen laatiman vuosikertomuksen mukaan olemme ICCC:n näyn ja
kutsun mukaisesti halunneet olla siunauksena Suomen liike-elämälle, maataloudelle ja yhteiskunnalle. Olemme
pyrkineet rakentamaan kristittyjen yhteyttä yli kansallisten ja tunnustuskuntarajojen.
Toiminnan runkona ovat olleet jokavuotiset kevät- ja syysseminaarit.
Vuonna 2018 järjestettiin kevätseminaari Helsingissä ja syysseminaari
Tampereella. Vuonna 2019 järjestettiin
kevätseminaari Kokkolassa teemalla
”Pohjolan kansat näyttävät tietä” jatkoksi
edellisen vuoden Uudistunut työelämä
-konferenssille. Molemmat tapahtumat
olivat merkittäviä avauksia Pohjanmaalla. Syksyllä 2019 Evijärvellä järjestettiin
Couples Weekend pariskunnille.
Syksyllä 2019 Saku ja Susanna Pitkänen
osallistuivat suomalaisen tiimin kanssa Young Professionals –konferenssiin
Kreikassa. Tapahtumassa oli 60 nuorta
20 eri maasta.
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Aluetyö on jatkunut Helsingissä, Tampereella ja Kokkolassa.
Vuonna 2014 aloitettu Young Professionals –työ nuorten aikuisten parissa
on jatkunut aktiivisena Helsingissä.
Hallitus on kokoontunut 14 kertaa
toimintakauden aikana. Se on pyrkinyt panostamaan aluetyöhön ja Young
Professionals –työn kehittämiseen sekä
rakentamaan yhteyttä muiden kristillisten tahojen kanssa.
Merkittävin panostus oli Pohjoismaiden ensimmäinen Jerusalem Prayer
Breakfast-tapahtuma 19.-20.9. yhteistyössä Israel-järjestöjen kanssa. Konferenssi toi Helsinkiin parisataa osallistujaa 15 eri maasta. Päävastuun kantoi
Suomen ICCC, ja Fredrik Ekholm toimi
vastaavana johtajana.
Toiminnasta on uutisoitu web-sivuilla, sähköpostilla, myICCC -portaalissa
sekä ICCC News -lehdessä. Vuonna
2019 lehti on ilmestynyt verkossa.

Toimintasuunnitelma

Tulevaisuuden painopistealueita ovat Young Professionals –työ, ICCC:n aluetyö
sekä yhteistyön rakentaminen kansainvälisen toiminnan kanssa.

• Fredrik Ekholm ja Saku Pitkänen toimivat edelleen kansainvälisissä tehtävissä.
Rohkaisemme jäseniämme osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin.

• Pyrimme panostamaan rukoukseen kaikessa toiminnassa.
• Haastamme kaikkia jäseniämme toimimaan papillisessa kutsussaan
liike-elämässä.

• Järjestämme vuosittain 1-2 kansallista seminaaria sekä tarvittaessa alueellisia
kokouksia ja tapahtumia.

• Haluamme vahvistaa yhteyksiä seurakuntiin ja eri kristillisiin järjestöihin
säilyttäen ICCC:n näyn ja tehtävän.

• Jatkamme Kansallisen Rukousaamiaisen kumppanina ja tuemme kristittyjen
viljelijöiden työtä. Olemme mukana useissa Israel-järjestöissä.

• Jäsenmaksut säilyvät ennallaan.

ICCC:n jäsenmäärä on ollut 100 jäsenen tienoilla. ICCC on jatkanut FITA:n ja
Kansallisen Rukousaamiainen ry:n jäsenenä.
Kansainvälisessä johtokunnassa on
jatkanut Saku Pitkänen. Fredrik on
osallistunut aluejohtajana kansainvälisten johtajien kokouksiin sekä jatkanut Israelin kunniakonsulina. Jaana
Nihtilä on toiminut ICCC:n Euroopan
esirukoustiimissä. Marraskuussa 2018
Suomesta osallistuttiin ICCC:n kansainväiseen vuosikonferenssiin ja Arise
Summit bisnestapahtumaan Jerusalemissa. Vuonna 2019 Arise Summit järjestettiin Rishon LeZion –kaupungissa
lähellä Tel Avivia.
Kirjanpidosta ja rahastonhoidosta on
vastannut Jaana Nihtilä ja maksuliikenteestä Kati Lillbacka. ICCC:n nettisivujen
ylläpidosta vastaa Kati Lillbacka ja viestintäasioista Tarja Jääskeläinen. Kati on
myös avustanut hallitusta tapahtumien
käytännön asioissa sekä jäsenmaksuihin liittyvissä tehtävissä.

Uuden johtokunnan jäsenet

Nimityskomitean puheenjohtaja Fredrik Ekholm esitteli tulevan
kauden hallituksen jäsenehdokkaat. Jari-Pekka Koponen ja Ella-Roosa Tenhunen olivat pyytäneet eroa jäsenyydestä muiden
vastuidensa vuoksi. Tilalle ehdotettiin Jussi Peltolaa Kokkolasta.
Puheenjohtajaksi tulevalle kaksivuotiskaudelle valittiin Saku Pit-

känen. Muut hallituksen jäsenet ovat
Antero Laukkanen, Fredrik Ekholm, Lassi Jääskeläinen ja Jussi Peltola.
Toivotamme Jussi Peltolan tervetulleeksi johtokuntaan. Kiitämme Jari-Pekka
Koposta ja Ella-Roosa Tenhusta hyvästä
yhteistyöstä ja panostuksesta ICCC:n
hyväksi.
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ICCC:n hallituksen uusi jäsen Jussi Peltola:

USKO ON KATTAVA
KOKONAISUUS
Jussi Peltola
on logistiikan
ammattilainen, joka
innostuu ihmisistä ja toisten
auttamisesta.

Kerro hieman itsestäsi ja
perheestäsi.

Olen 37-vuotias miehenalku Suomen
onnellisimmasta kunnasta, Luodosta. Anjan kanssa naimisissa vuodesta
2006. Viidestä lapsesta vanhin on 12
vuotta ja nuorin 4 vuotta. Heinäkuussa
odotamme perheenlisäystä.
Perheen kanssa yritämme yhdessä
matkailla mahdollisuuksien mukaan
asuntovaunulla tai muulla tavoin. Puhun äidinkielenä ruotsia, isänkielenä
suomea ja kolmantena kotimaisena
viroa. Ainoa vieras kieli, jota puhun on
englanti.

Miten tulit uskoon ja millaisessa
yhteisössä vaikutat?

Olen kasvanut kristityssä kodissa Kokkolassa. Tulen pikkuesikois-lestadiolaisesta liikkeestä, Rauhan Sanasta. Vuonna 2013 koin selkeän uudestisyntymisen, jonka myötä Jumala avasi silmäni
monille asioille. Vaikutan edelleen Rauhan Sanassa ja sen ruotsinkielisessä
haarassa (LFF rf) muun muassa tulkkina.
Miten innostuit ICCC:stä ja sen
näystä? Mitä se on antanut sinulle?

Paras ystäväni ja serkkuni Thomas Ahola antoi minulle vuonna 2013 Gunnarin
kirjan ”Vapautettu Bisnes”. Tämä tapahtui uudestisyntymisen jälkeen, jolloin sain myös selvän kutsun vaikuttaa
liike-elämässä. Voisin sanoa, että näky
vielä avaa itseään meille. Odotamme
mitä Herralla on suunnitelmissa. Olemme Anjan kanssa luvanneet olla käytettävissä siellä, mihin Hän haluaa meidät
viedä yhdessä.
Mitä hallituksen jäsenyys sinulle
merkitsee? Oliko päätös lähteä
mukaan helppo?

Uskon, että hallituksen jäsenyys on osa
kutsua ottaa vastuuta siellä mihin Herra
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SAKU PITKÄNEN
puheenjohtaja
+358 40 5283000
FREDRIK EKHOLM
varapuheenjohtaja
+358 50 0660126
LASSI JÄÄSKELÄINEN
hallituksen jäsen
+358 40 0838116

Mitä teet työksesi?

Olen yrittäjä/osaomistaja logistiikan ja
toimitusketjun digitalisaatioon keskittyvässä yrityksessä nimeltä Speys Oy.
Vastaan myynnistä ja kehityksestä ja
saan matkustella jonkin verran.
Toimintaa on Suomessa, Virossa, Hollannissa ja kohta Unkarissa.

ICCC:N JOHTOKUNNAN
JÄSENET OVAT
KÄYTÖSSÄSI:

johtaa; nyt Hän johtaa ottamaan enemmän vastuuta ICCC:ssä. Alun perin ei
ollut helppo päätös. Kuten monella
muulla, aikaa tuntuu aina olevan liian
vähän. Koin kuitenkin tämän olevan minulle tärkeä asia. Viimeisen varmuuden
sain, kun minulta kysyttiin asiaa toistamiseen, ja vaimoni totesi, että ”tuohan
on sinun juttusi”. Silloin oli helppoa
lähteä mukaan.

ANTERO LAUKKANEN
hallituksen jäsen
+358 50 5820813
JUSSI PELTOLA
hallituksen jäsen
+ 358 401730740
E-MAIL MUOTOA:
etunimi.sukunimi@iccc.fi

Millaisen panoksen haluat tuoda
hallitustyöskentelyyn? Mikä sinua
motivoi?

Haluan tuoda uusia ideoita ja tapoja
vaikuttaa sekä viedä ICCC-näkyä eteenpäin. Näinä vaikeina aikoina on entistä
tärkeämpää turvata Herraan. Minä innostun ihmisistä ja toisten auttamisesta. On hienoa, kun saa tehdä yhdessä ja
auttaa muita.
Mainitse kolme elämäsi tärkeintä
asiaa.

1) Perheeni
2) Uskoni; se on niin kattava kokonaisuus! Siinä on pelastukseni, mutta
myös kaikki sen mukana tulevat johdatukset ja siunaukset.
3) Työni; ei työpaikkana vaan välineenä,
jonka kautta saan olla
luomassa ja kohtaamassa ihmisiä.
Haastattelu: Tarja Jääskeläinen

Jäsenasiat ja talousasiat:
ICCC Suomi
Vöyrinkatu 13
65100 Vaasa

www.iccc.fi

www.facebook.com/icccfi

