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Jerusalem Prayer Breakfast Finland 
-avajaisvastaanotto eduskunnassa:
Antisemitismiä ei saa suvaita ja terroristista
toimintaa lietsovaa YK-järjestöä ei pidä tukea.

Nuorten ammattilaisten 
Root Academy Kreikassa:
Mitä paremmassa kunnossa juuristo on, sitä paremmin puu 
kasvaa; ja mitä syvemmällä juuret ovat, sitä suuremmasta 
puusta on kyse.

Ota vastuuta
tavoittelematta valtaa

PÄÄKIRJOITUS

Luin hiljattain Esterin tarinaa Raama-
tusta ja ihmettelin jälleen kerran, 
kuinka Esterin koko elämän suun-

nitelma oli valmisteltu jo ennen hänen 
syntymäänsä. Ester oli orpo, mutta hä-
nellä oli hyvä ja rakastava kasvatusisä, 
Mordokai. Mordokain avulla Esteristä 
tuli kuningas Ahasveroksen puoliso ja 
siten koko Persian ja Meedian valta-
kunnan kuningatar. Tarinaa lukiessa voi 
vain ihmetellä Jumalan tarkkaa suun-
nitelmaa, ajoitusta ja suosiota Esterin 
elämässä. 

Tarinan kulminaatiopiste on tilanne, 
jossa juutalaiset on päätetty tuhota 
ja Mordokai kääntyy kuningatar Este-
rin puoleen pyytämään apua. Esterin 
epäröidessä Mordokai sanoo: ”Jos sinä 
tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pe-
lastus juutalaisille muualta, mutta sinä 
ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka 
tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa 
varten ole päässyt kuninkaalliseen ar-
voon? (Ester 4:14)

Ester oli strategisesti oikeassa paikassa, 
oikeaan aikaan. Hänet oli kutsuttu ja 
valmistettu kyseistä hetkeä varten. Ot-
tamalla vastuuta tilanteesta, hän pystyi 
vaikuttamaan olosuhteiden muuttu-
miseen ja juutalaisten pelastumiseen. 
Uskotko, että sinut on laitettu oikeaan 
paikkaan, oikeaan aikaan ja että Jumala 

”Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten
päässyt kuninkaalliseen arvoon” (Ester 4:14)

haluaa käyttää sinua juuri sillä paikalla 
missä olet, jotta Hänen suunnitelmansa 
voisivat toteutua? Usein olosuhteem-
me eivät tue tätä näkökulmaa. Jumala 
voi kuitenkin siunata meitä olosuhteis-
ta huolimatta ja kääntää olosuhteet 
ympärillämme. Meidän tehtävämme 
on elää yhteydessä Häneen, kuulla Hä-
nen äänensä ja ottaa vastuuta eli tehdä 
oma osuutemme. Hänen tehtävänsä on 
muuttaa olosuhteet.

Syyskuussa saimme olla järjestämässä 
Jerusalem Prayer Breakfast (JPB) -ta-
pahtumaa Helsingissä. Kyseessä oli en-
simmäinen JPB-tapahtuma Suomessa, 
ja se onnistui yli odotusten. Saimme 
olla kutsumassa yhteen vaikuttajia Suo-
mesta ja muista naapurimaista siunaa-
maan Israelia ja rukoilemaan Jerusale-
min ja Israelin puolesta. Tapahtumasta 
on kattava raportti tässä lehdessä.

Suuri kiitos tapahtuman järjestämises-
tä kuuluu koko ICCC:lle, johtokunnalle 
sekä kaikille kumppaneillemme. Erityis-
kiitos kuuluu tapahtuman johtajalle, 
Fredrik Ekholmille. Esterin tapaan, Fred-
rik oli oikeaan aikaan oikeassa paikassa, 
kuulemaan, toimimaan ja johtamaan 
tapahtumaa. Ilman hänen kunniakon-
sulinsa arvoa, verkostojaan, sitkeyttään 
ja Jumalan voitelua, tapahtuma tuskin 
olisi onnistunut. 

Uskon, että JPB Finland tulee olemaan 
siunauksena koko Suomelle, Suomen 
ICCC:lle ja seurakunnillemme. Uskon 
myös, että nyt oli aika tälle tapahtumal-
le Suomessa.

Kun rukoilemme Israelin ja Jerusalemin 
puolesta, niin Jumalan hyvyys ja lau-
peus seuraavat meitä. Jos hylkäämme 
tai toimimme Hänen omaisuuskan-
saansa vastaan, vedämme kirouksen 
yllemme – aivan kuten kävi Esterille tai 
hänen vastustajilleen. Olkaamme siis 
Mordokain ja Esterin kaltaisia, eikä Ha-
manin kaltaisia.

Tänä syksynä emme järjestä perinteistä 
syysseminaaria, joten seuratkaa alueel-
lisia tapahtumia ICCC:n verkkosivuilta. 
Kevätseminaari järjestetään maalis-
kuussa, 27.-29.3.2020 (pe-su). Paikka 
on vielä avoin, mutta merkitse päivä-
määrä jo nyt kalenteriisi. Pääpuhujaksi 
saamme tunnetun, profeetallisen pu-
hujan Carl Gustaf Severinin Ruotsista.

Siunattua syksyä koko ICCC väelle!

Saku Pitkänen

www.iccc.fi
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Jerusalem Prayer Breakfast Finland 
LINUS MICKELSSON JA TJ

kokosi vaikuttajia ja Israelin ystäviä Helsinkiin

TARJA JÄÄSKELÄINEN

Pohjoismaiden ensimmäinen Jerusa-
lem Prayer Breakfast (JPB) järjestettiin 
Helsingin Scandic Park –hotellissa 19.-
20.9. Parinsadan vieraan joukossa oli 
parlamentaarikkoja, pastoreita, liike-
miehiä, Israel-työn avainhenkilöitä ja 
median edustajia 15 eri maasta.

Helsingin tapahtumassa tuotiin esille 
Israelin historiallinen ja raamatullinen 
merkitys siunauksena kansakunnille 
sekä rukoiltiin rauhaa Israelille ja Je-
rusalemille. Ohjelmassa oli gaalaillalli-
nen, rukousaamiainen, seminaari sekä 
lopuksi kiertoajelu Helsingissä. 

Antisemitismi lisääntyy
Ennen Scandic Park –hotellin tapahtu-
mia Eduskunnan Israel-ystävyysryhmä 

kutsui ulkomaiset vieraat Pikkuparla-
mentin avajaisseminaariin, jossa isän-
tinä toimivat kansanedustajat Peter 
Östman ja Antero Laukkanen.  Edus-
kunnassa pisimpään palvellut ministeri 
Ilkka Kanerva totesi puheessaan histo-
riantiedon heikentyneen ja antisemitis-
min lisääntyneen hälyttävästi Suomessa 
sekä Euroopassa. 

– Emme saa suvaita minkäänlaista anti-
semitismiä eikä sille ole tilaa eurooppa-
laisissa arvoissa, hän sanoi.

Israelin Suomen suurlähettiläs Dov 
Segev-Steinberg iloitsi voidessaan 
rukoilla Jerusalemin puolesta julkisesti 
Helsingissä. Holokaustista selvinneiden 
vanhempien lapsena hän on huolissaan 

Euroopan kehityksestä ja Israelin Hel-
singin suurlähetystöön kohdistuneesta 
ilkivallasta. 

Knessetin entinen jäsen, JPB-liikkeen 
perustaja Robert Ilatov, kiitti Suomea 
Israelin tukemisesta maan perustami-
sesta alkaen. 

JPB-liikkeen toiminnanjohtaja Albert 
Veksler muisteli kiitollisena suomalais-
ten osuutta perheensä alija-prosessissa 
vuosikymmeniä sitten. 

Suomen siunauksen juuret
Yhdysvaltalainen JPB:n varapuheenjoh-
taja, aiempi kongressiedustaja Miche-
le Bachmann puhui yhteisen rukouk-
sen voimasta ja johti rukoukseen. Hän 
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muistutti Suomen siunauksen juurista.

– Suomen kielelle käännetty Raamattu 
valittiin täällä koulujen oppikirjaksi ja 
Raamatun kymmenen käskyä lainsää-
dännön pohjaksi. Suomella on edelleen 
mahdollisuus valita sama siunauksen 
liitto, hän sanoi.

European Coalition for Israel –järjes-
tön perustaja ja johtaja Tomas Sandell 
kiitti suomalaisia pioneereja mainiten 
muun muassa  Israelin Ystävien rukous-
työn vuodesta 1908 alkaen ja Kaarlo 
Syvännön raamattutyön vuodesta 1947 
alkaen sekä Suomesta Saksalle luovu-
tettujen juutalaisten muistolle peruste-
tun Yad Hasmonan Kibbutsin. Monen 
muun puhujan tavoin Sandell toivoi 

Suomen lopettavan Israelille vihamie-
listen tv-ohjelmien ja koulutusmateri-
aalin rahoittamisen Palestiinassa sekä 
siirtävän lähetystönsä mahdollisimman 
pian Jerusalemiin. 

Kristityt ja juutalaiset yhdessä
Knessetissä aiemmin vaikuttanut rabbi 
Yehudah Glick korosti juutalaisten ja 
kristittyjen yhteistyötä, jotta Jerusalem 
voisi säilyä Israelin jakamattomana, 
ikuisena pääkaupunkina.

Suomen Ulkoasiainvaliokunnan pu-
heenjohtaja Mika Niikko iloitsi siitä, että 
Suomen parlamentissa on monia Israe-
lin ystäviä. Hän peräänkuulutti totuu- 
dellista uutisointia sekä maiden polii-
tikkojen läheisempää yhteistyötä muun 

muassa Israeliin suuntautuvien vierailu-
jen muodossa.

Helsingin JPB-tapahtuman pääjärjestä-
jänä oli ICCC Suomi Fredrik Ekholmin 
johdolla, tukenaan lähes kaikki Suo-
messa toimivat Israel-järjestöt ja kristil-
liset liikemiesjärjestöt. 

Jerusalem Prayer Breakfast on Knes-
setistä lähtenyt maailmanlaajuinen ru-
kousliike, joka kutsuu maiden johtajia 
ja avainvaikuttajia rukoilemaan rauhaa 
Jerusalemille. Ensimmäinen  JPB-tapah-
tuma järjestettiin Israelissa Jerusalemin 
yhdistymisen 50-vuotisjuhlan kunniaksi 
vuonna 2017. Sen jälkeen vastaavia ru-
kousaamiaisia on järjestetty Afrikassa, 
Amerikassa ja Euroopassa.
Lisätiedot jpbfinland.fi

1 Kansainväliset vieraat ja isännät  
 Israel-ystävyysryhmän vastaan- 
 otolla eduskunnassa.
2 Robert Ilatov (vas.),
 tulkkina Albert Veksler.
3 Peter Östman juonsi
 Pikkuparlamentin tilaisuuden.

4 Vas. pastori Juha Ketola (ICEJ)   
 ja  ECI:n johtaja Tomas Sandell.
5 Scandic Park -hotellin ballroom
 oli ääriään myöten täynnä. 

Olen vuosikymmeniä rukoillut, että Suomessa voitaisiin siunata Israelia 
parlametaarisella tasolla. Nyt sen on käynyt toteen, ja Jumala on lähettä-
nyt vaikutusvaltaiset puhujatkin tänne Suomeen. ICCC saa olla profetaa-
lisesti mukana aurankärjessä toteuttamassa Raamatun profetioita. Hienoa, 
että sain näkeä ja kokea tämän.
Ulla Järvilehto

“
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6 Orit Zuaretz (Jewish Agency Pietari),
 ICEJ Suomen toiminnanjohtaja Jani
 Salokangas, Ülo Niinemägi (Estonia) ja
 Peter Vôsu (Estonia).
7 Vanhan testamentin tekstejä lukemassa
 kansanedustajat Julia Kronlid (Ruotsi) ja Sari  
 Tanus, TV7 johtaja Martti Ojares, Tunne   
 Kelam (Estonia) ja pastori Petri Kauhanen. 
8 Kristitty Michele Bachmann (USA) ja juutalai-
 nen Rabbi Yehudah Glick (Israel) johtivat   
 yhdessä rukousta.
9 JPB Suomen johtaja Fredrik Ekholm ja
 kansanedustaja Antero Laukkanen.
10 Israelin Suomen suurlähettiläs
 Dov Segev-Steinberg. 
11 Tilaisuuksissa rukoiltiin muun muassa Israelin  
 hallituksen, median, perheiden, bisneksen
 ja kulttuurin puolesta. JPB:n hallituksen jäse- 
 net Michele Bachmann, Robert Ilatov ja   
 Albert Veksler vuorossa.
12 Ylistyksestä vastasi israelilais-suomalainen   
 tiimi Birgitta Veksler-Lundwall/Linda
 Laukkonen.
13 Rabbi Yehudah Glick ja vaimo Hadassa Glick
 sekä Fredrik Ekholm.
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Tapahtuma oli hengellinen, 
sisällöllisesti laadukas; toteu-
tus oli onnistunut ja osallistujia 
melkein niin paljon kuin tilaan 
mahtui. Käytännön asioissa on 
aina parannettavaa, mutta 
ne ovat kuitenkin marginaa-
lisia, kun voimme todeta, että 
Jumalan armo ja laupeus olivat 
kanssamme. Ilmapiiri vahvisti 
kaikkia. Oli ilo ja siunaus pal-
vella.
Antero Laukkanen

“

“Kiitämme sponsoreita ja talkoolaisia, jotka mah-
dollistivat tämän ainutlaatuisen tapahtuman ensi 
kertaa Suomessa. Palaute on ollut erinomaista, 
joten olemme yhdessä saaneet kylvää hyvään 
maaperään. Uskomme, että tapahtuman rukoukset 
ja julistukset saavat aikaan muutosta paikalla olleil- 
le, seurakuntiin, yhteiskuntaan ja näkymättömään 
maailmaan. Ennen tapahtumaa mobilisoimme pal-
jon rukousta ja se vaikutti. Moni kiitteli, että myös 
tapahtumassa aito rukous oli keskiössä eikä vain 
sivujuonteena.
Fredrik Ekholm
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ROOT ACADEMY
KREIKASSA

SAKU PITKÄNEN BENEDICT ROBBINS

 Ravintoa ja vettä juurille

Konferenssin teemana oli Root Acade-
my eli juuriakatemia. Mitä paremmassa 
kunnossa juuristo on, sitä paremmin 
puu kasvaa; ja mitä syvemmällä juu-
ret ovat, sitä suuremmasta puusta on 
kyse. Hedelmä kuvaa menneisyyttä ja 
juuret tulevaisuutta. Nämä ovat biolo-
gisia totuuksia ja samalla vertauskuvia 
hengellisisistä totuuksista, jotka sisälty-
vät juuriin ja kasvuun. Raamattu kuvaa 
ihmistä puuna (Ps. 1), joten on tärkeää, 
miten juuristomme saa oikeaa ravintoa 
– Sanaa, rukousta ja uskon kokemuksia.

”Autuas se mies, joka ei vaella juma-
lattomain neuvossa eikä astu syntisten 
teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, 
vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiste-
lee hänen lakiansa päivät ja yöt! Hän 
on niinkuin istutettu puu vesiojain tykö-
nä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja 
jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän 
tekee, menestyy.” (Ps. 1:1-3)

On hyvä muistaa, että mitä suurempi 
puu, sitä enemmän se tarvitsee vettä. 
Meillä vanhemmilla kristityillä saattaa 
olla ajatus, että vanhalla Raamatun lu-
vulla ja kokemuksilla pärjää. Ne ovat 
kaikki hyvää ravinnetta. Tarvitsemme 
kuitenkin sitä enemmän Sanaa ja ruko-
usta, mitä enemmän uskomme kasvaa, 
jotta olisimme hedelmällisiä.  

 Opetusta ja mentorointia

Päivien ohjelmaan kuului opetusta, pien-
ryhmiä, henkilökohtaista mentoroin-
tia ja hieman vapaa-aikaa. Vapaa-ajan 
osallistujat viettivät pääosin konfe- 
renssialueen vieressä olevalla rannal-
la. Ihana sää, lämpö ja luonto hellivät. 
Kaikkein tärkeintä oli kuitenkin Pyhän 

Elokuun lopussa järjestettiin ICCC:n 
kansainvälinen nuorten ammattilais-
ten (Young Professionals) konferenssi 
Thessalonikissa, Kreikassa.

Kauniiseen Kreikkaan oli saapunut noin 
50 nuorta ammattilaista ympäri maa-
ilmaa. Osallistujia oli muun muassa 
USA:sta, Israelista, Brasiliasta ja luon-
nollisesti suurin osa Euroopan maista, 
kuten esimerkiksi Saksa, Norja, Ruotsi, 
Suomi ja UK.

Hengen läsnäolo, yhteys ja se, mitä Her-
ra teki osallistujien sydämessä. Palaute 
on ollut erittäin positiivinen ja suun- 
nitelmissa on järjestää vastaava kon-
ferenssi kahden vuoden välein. Toi-
vottavasti seuraavalla kerralla saamme 
Suomesta vahvan osallistujajoukon mu- 
kaan. Nyt meitä oli neljä, joista kaksi 
YP-osallistujaa. Opetukset videoitiin ja 
ne tulevat editoinnin jälkeen myICCC 
-palveluun katsottavaksi. Suosittelen 
niiden katsomista.

Osallistujia ja opettajia Ruotsista. Oikealla Jan Sturesson vaimonsa
Catarinan kanssa.

Vas. Saku Pitkänen, Stephen Gunning
(ICCC Englanti) ja Roope Laukkonen.

Lämmin sää ja
 kaunis ympäristö

inspiroivat
ryhmätilanteita.

Ikimuistoisia 
kokemuksia ja 

uusia ystäviä eri 
puolilta maailmaa.
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SAKU PITKÄNEN

Alueseminaarista
innostusta arkeen

Innostavan päivän 
antia reflektoitiin 
ruokailun merkeissä.

Etualalla vas. 
Juha Pälve,
Ismo Salminen, 
Saara Koponen ja 
Sami Jalkanen.

Pääkaupunkiseudun alueseminaari jär- 
jestettiin 12.10. hotelli Nuuksiossa tee-
malla ”Liike-elämän ja kaupungin me-
nestykseksi”. 

Seminaarin saapui noin 25 osallistujaa, 
joista puolet olivat ensimmäistä kertaa 
ICCC:n tapahtumassa. Tämä oli todella 
rohkaisevaa, ja erityisesti uusien osal-
listujien palaute päivästä oli erittäin 
positiivinen. Seminaarin juonsi Saara 
Koponen ja ylistyksestä vastasi Juha 
Pälve. 

  Siunauksena työelämän keskellä

Saku Pitkänen ja Susanna Pitkänen 
alustivat aiheesta ”Ota vastuuta, ta-
voittelematta valtaa”. Saku kertoi aluksi 
ICCC:n kutsusta ja näystä. ICCC:n teh-
tävä on rohkaista ja vahvistaa kristittyjä 
elämään taivaan valtakunnan arvoja ja 
totuuksia todeksi arjessa eli työ- ja lii-
ke-elämässä. Tasapaino oikeudenmu-
kaisuuden, rehellisyyden, ammattitai-

don ja Pyhän Hengen johtaman elämän 
välillä on tärkeää. On myös tärkeää, että 
emme etsi siunauksia vain itsellemme, 
vaan voimme tulla siunaukseksi muille.
Saku puhui myös Esterin elämän kään-
nekohdasta, jossa Ester joutui otta-
maan vastuuta tavoittelematta val-
taa. Hänet oli nostettu kuningattaren 
asemaan juuri kyseistä hetkeä varten. 
Seuraamuksista välittämättä hän otti 
vastuuta kansansa tilanteesta. Susanna 
jatkoi Esterin teemasta ja kertoi omis-
ta tilanteistaan lääkärinä työelämässä, 
jolloin hän on joutunut ottamaan vas-
tuuta ja tekemään yleisen mielipiteen 
vastaisia päätöksiä. Tällaisia ovat olleet 
muun muassa abortin ja ilmaisen eh-
käisyn kysymykset.

  Koskettavat elämäntarinat

Todistuspuheenvuoroja kuultiin kolme. 
Matias Gädda kertoi koulukiusaamisen 
vaikuttaneen pitkään hänen elämäs-
sään. Hän kertoi myös, että ICCC:n Poh-

joismainen rukouskonferenssi oli tullut 
käännekohdaksi hänen elämässään. 
Ensimmäistä kertaa hän oli kunnolla 
ymmärtänyt, että Jumala haluaa vaikut-
taa hänen arjessaan. Matias oli alkanut 
rukoilemaan työpaikkansa puolesta 
uudella tavalla ja nähnyt konkreettista 
muutosta yrityksen ilmapiirissä.

Ismo Salminen kertoi urastaan urhei-
lijana, ja kuinka valmistautuminen Rion 
olympialaisiin (nykyaikainen viisiottelu) 
oli katkennut ikävään onnettomuuteen. 
Samalla koko siihen asti rakennettu ura 
ja identiteetti olivat murtuneet. Juma-
lan avulla Ismo oli pystynyt uudistu-
maan, katsomaan tulevaisuuteen ja löy- 
tämään uuden lajin.

Sami Jalkanen kertoi poliisin työn ar-
jesta. Harva ymmärtää, kuinka koviin 
tilanteisiin poliisit joutuvat, ja millaisis-
sa paineissa he tekevät työtään. Kuuli-
jat olivat todella kosketettuja rankoista 
arjen kokemuksista. Sami korosti uskon 

merkitystä ja toivon jakamista ihmisille 
ja erityisesti kollegoille.

  Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Kahvin jälkeen Noora Hintsa kertoi 
omasta elämästään ja isänsä Aki Hint-
san kehittämästä kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin konseptista. Hän puhui 
myös lapsuudestaan vaativissa olo-
suhteissa lähetyskentällä Afrikassa. Toi-
saalta hän on nähnyt formulamaailman 
loiston ja tähdet isänsä työn kautta. 
Silti ihmiset ovat samoja ja tarvitsevat 
samoja asioita ollakseen onnellisia ja 
tasapainoisia. Nooralle usko on tärkeä, 
ja hän haluaa välittää sitä myös työnsä 
kautta asiakkailleen.

Päivän päätteeksi rukoilimme toistem-
me puolesta, söimme yhdessä ja tutus-
tuimme toisiimme.

Seuraava aluetapaaminen on lauan-
taina 11.1.2020. Paikka ja yksityiskoh-
dat ilmoitetaan myöhemmin.

Noora Hintsa esitteli 
kokonaisvaltaisen

hyvinvoinnin konseptia.
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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 Vaasa

Oletko jo tutustunut ICCC:n digitaalisiin palveluihin? Jäsenille tarkoitettu myICCC palvelu
(myiccc.com) tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden ICCC-jäsenten kanssa.
Voit jakaa palvelussa kokemuksiasi ja ottaa yhteyttä muihin jäseniin. Palvelu tarjoaa myös
mahdollisuuden katsoa ICCC:n Transformed Working Life -opetusmateriaaleja sekä konfe-
renssitaltiointeja. Palvelun kautta löydät myös 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. 

ICCC News -jäsenlehti on luettavissa verkkosivuiltamme www.iccc.fi
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