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Arise Summit Israelissa 2.-3.12.19
Kristityt liikemiehet eri puolilta maailmaa vastustavat 
BDS-liikettä ja solmivat suhteita israelilaisten yritysten kanssa. 
Arise-konferenssissa järjestettiin noin 300 bisnestapaamista.

Couples´ weekend
Miten sovittaa yhteen perhe, ura ja kutsumus? Nuoret 
avioparit ja ICCC:n johtajapariskunnat koolla Evijärven 
Ruurikkalassa.

Suunnan tarkistusta

PÄÄKIRJOITUS

Yksi vuosi on taas mennyt vauhdil-
la ja valmistaudumme taas ker-
ran jouluun ja uuteen vuoteen. 

Mennyt vuosi on ollut kiireinen, mutta 
rikas ja antoisa: Olemme saaneet olla 
järjestämässä hienoa kevätseminaaria 
Kokkolassa, Suomen ensimmäistä Jeru-
salem Prayer Breakfast (JPB) -tapahtu-
maa Helsingissä ja hienoa pariskuntien 
viikonloppua Evijärvellä. JPB-tapah-
tumasta oli artikkeli viime lehdessä ja 
Evijärven viikonlopusta on kirjoitus täs-
sä lehdessä. Aluetyötä ja aluetapahtu-
mia on järjestetty Kokkolassa, Oulussa, 
Tampereella ja pääkaupunkiseudulla.

Johtokunnan strategiaan kirjoitimme 
pari vuotta sitten, että meillä olisi sään-
nöllistä aluetoimintaa kuudella paikka-
kunnalla. Voimme sanoa, että neljä on 
toteutunut. Rukoilemme, että saisimme
tulevaisuudessa jalansijaa vielä monilla 
uusilla paikkakunnilla ja että Herra nos-
taisi uusia vastuunkantajia. Aluetyössä 
arki kohdataan parhaiten, ja siellä on 
aikaa suhteiden rakentumiselle usein 
paremmin kuin isoissa valtakunnallisis-
sa seminaareissa. Mikäli olet kiinnos-
tunut aloittamaan ICCC-työtä omalla 
paikkakunnallasi, otathan johtokuntaan 
yhteyttä.

Toinen johtokunnan strateginen tavoite oli 
uuden sukupolven (YP, eli Young Profes-
sionals) mukaan saaminen ICCC:n toimin-
taan. Voimme sanoa, että tällä alueella 
olemme päässeet mukavasti eteenpäin. 
Kokkolan seminaareissa (2017 ja 2019) 
olemme tavoittaneet uutta sukupolvea. 

”Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea.” (Hab. 2:2)

Myös pääkaupunkiseudulla YP-verkosto 
on vahvistunut muutaman vuoden aika-
na merkittävästi, ja uusia vastuunkanta-
jia on noussut esiin. Tämä kehitys antaa 
uskoa ICCC:n työn jatkuvuudelle myös 
tulevaisuudessa.

Muita tavoitteita olivat a) järjestää ta-
pahtuma, joka keräisi noin 200 työ- ja 
liike-elämän vaikuttajaa koolle sekä b) 
siunata Israelia. Emme aikoinaan ta-
voitetta kirjatessamme ajatelleet, että 
nämä voisivat tapahtua yhden ja saman 
seminaarin kautta. Suomen JPB-tapah-
tumasta tuli noin 200 osallistujan vai-
kuttajatapahtuma ja samalla saimme 
olla siunaamassa Israelia.

Voimme näin ollen kiitollisin mielin to-
deta, että useimmat päätavoitteemme 
tälle työkaudelle ovat täyttyneet. Ai-
noastaan jäsenmäärän suhteen olem-
me jäljessä tavoitteesta. Jäsenmäärä 
on ollut usean vuoden ajan noin 100. 
Jäsenmäärän tuplaaminen on hyvä ta-
voite seuraavalle työkaudelle. Uskon, 
että sen on mahdollista. Samalla se 
tarkoittaisi myös kuuden kaupungin 
aluetyötä. ICCC:n sanoma ja näky on 
edelleen ajankohtainen. Moni työ- ja 
liike-elämän kristitty kaipaa verkostoa, 
joka rukoilee, vahvistaa uskoa ja jakaa 
arjen kokemuksia. Siksi on tärkeää teh-
dä työtä väsymättä ja kurottautua pää-
määrää kohden, kuten Paavali kirjoittaa 
(Fil. 2:13-14).

Näemme, että on tärkeää kirjoittaa 
näky selvästi tauluihin, jotta suunta on 
selvä. 

Tulevassa kevätseminaarissa haluam-
me erityisesti syventyä vahvistamaan 
näkyä – henkilökohtaista, oman yri-
tyksen/työpaikan sekä ICCC:n näkyä. 
Samalla on hyvä katsoa myös, missä 
ajassa elämme ja mitä ympärillämme 
olevassa yhteiskunnassa tapahtuu. Se-
minaarin teemat tulevat pohjautumaan 
Hab. 2:1-4 ympärille. Laitathan kevät-
seminaarin päivämäärän kalenteriin. 
Seminaari pidetään 27.-29.3. Vaasas-
sa. ICCC:n sääntömääräinen vuosi-
kokous pidetään sunnuntaiaamuna 
29.3.2020. Seminaarin pääpuhujaksi 
tulee Carl-Gustaf Severin Ruotsista.

Koko johtokunnan puolesta haluan toi-
vottaa Sinulle ja perheellesi rauhallista 
joulua ja siunattua uutta vuotta. Herra 
vahvistakoon näkyäsi ja kutsuasi työ- ja 
liike-elämässä tulevana vuotena.

Saku Pitkänen

www.iccc.fi
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ICCC-viikko Israelissa
SAKU PITKÄNEN

Arise Summit on Israelissa vuosittain 
pidettävä bisnestapahtuma, jota ICCC 
on ollut synnyttämässä yhdessä mes-
siaanisen juutalaisen lakimiehen Calev 
Myersin ja hänen tiiminsä kanssa. Calev 
Myers on saanut Israelin valtiolta teh-
tävän miettiä keinoja BDS (Boycott, 
Divestment and Sanctions) -liikkeen 
vaikutuksen pienentämiseksi. Liiketoi-
minta on parasta vastalääkettä kysei-
selle kansainväliselle anti-Israel –toi-
minnalle. 

Kristittyjä liike-elämän edustajia eri 
puolilta maailmaa
Viime vuonna järjestettiin ensimmäi-
nen Arise Summit ja tänä vuonna oli 
vuorossa toinen. Arise tulee sanoista 
”Alliance Re-enforcing Israel’s Security 
and Economy”.

Tapahtumarikkaan ICCC-viikon 30.11. - 7.12. ohjelmassa olivat kansainvälisen 
johtokunnan kokous, Arise Summit -tapahtuma sekä ICCC:n kansainvälinen 
johtajien tapaaminen eli Leaders Gathering.

Tel Avivin lähellä sijaitsevassa Rishon 
LeZion –kaupungissa järjestettyyn ta-
pahtumaan osallistui tänä vuonna noin 
300 kansainvälistä, kristittyä liike-elä-
män edustajaa, joista noin 70 oli ICCC:n 
verkostosta. Saimme jälleen kerran olla 
osa Jumalan ihmeellistä suunnitelmaa. 
Tapahtuma sai paljon näkyvyyttä Israe-
lin mediassa. Heille on suuri ihmetyksen 
aihe, että kristityt liikemiehet ja -naiset 
tulevat eri puolilta maailmaa Israeliin, 
siunaamaan Israelia ja tekemään liike-
toimintaa Israelin kanssa.

Tapahtuma oli erittäin laadukkaasti 
järjestetty, ja osallistujien palaute oli 
erittäin positiivinen. Ruotsista oli tänä 
vuonna suurin yksittäinen delegaatio. 
Fredrik Ekholmin kanssa olimme ainoat 
suomalaiset edustajat, mutta päätim-

me, missä olemme ICCC-työn kanssa 
eri maissa ja miten voisimme kehittää 
työtä ja terävöittää toimintaamme. 
Kansainvälisen johtokunnan työlistalla
ovat erityisesti suhteet Israeliin ja stra-
tegiset projektit eri maiden kanssa. 
Kansainvälisen johtokunnan painopiste 
ja ajankäyttö Israelissa tulee kasvamaan 
tulevina vuosina Arise-, JPB- ja muiden 
projektien myötä.

Tiedämme, että ICCC:n näky ja kutsu 
on erittäin syvä ja vahva, mutta jostakin 
syystä jäsenmäärämme eivät ole kasva-
neet kansainvälisesti noin kymmeneen 
vuoteen. Tämä toisaalta huolestuttaa, 
mutta samalla haastaa meitä rukoile-
maan etsimään Herraa yhä enemmän. 
Itse uskon, että ICCC työ tulee laajene-
maan ja vahvistumaan tulevina vuosina 
merkittävästikin. Tämän eteen teemme 
työtä niin Suomessa kuin muissa mais-
sa.

ICCC-johtajia
koolla ”Leaders’ 

Gathering”
tapaamisessa.

me, että ensi vuonna Suomesta saa-
daan noin 20 osallistujaa. Haluamme 
rohkaista kaikkia jäseniä miettimään jo 
nyt ensi vuoden osallistumista.

Johtajien kokoontuminen 
Toinen merkittävä tapahtuma matkalla 
oli ICCC:n Leaders Gathering. Tämä joh-
tajien tapaaminen järjestetään joka toi-
nen vuosi, eli niinä vuosina, kun ICCC:lla 
ei ole kansainvälistä vuosikonferenssia. 
Seuraava vuosikonferenssi järjestetään 
vasta 2020 Ghanassa, Afrikassa.

Paikalla oli noin 50 ICCC:n eri maiden 
puheenjohtajaa ja johtokunnan jäsen-
tä. Fredrik Ekholmin kanssa edustimme 
Suomen johtokuntaa ja jäseniä tässä 
kaksi päivää kestävässä tilaisuudessa. 
Eri maiden johtajien kanssa pohdim-

Kristityt liikemiehet ja 
-naiset tulevat eri 
puolilta maailmaa 
Israeliin solmimaan 
kontakteja  paikallisten 
yrittäjien kanssa.
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“

Kristityt liikemiehet vastustavat BDS-lii-
kettä tuomalla yrityksiä ja liiketoimintaa 
Israeliin.

Kansainväliset kristilliset liikemiehet 
vastustavat BDS-liikettä harjoittamalla 
liiketoimintaa Israelin kanssa. He saa-
puivat siunaamaan Israelia ja saamaan 
itse siunauksia ARISE SUMMIT –konfe-
renssiin, joka järjestettiin Rishon LeZion 
–kaupungissa lähellä Tel Avivia joulu-
kuussa 2019. Konferenssi tarjosi liike-
toimintamahdollisuuksia israelilaisten 
ja kristittyjen välillä.

-  Meillä on täällä useita satoja kansain-
välisiä liikemiehiä yli 40 maasta. He ha-
luavat olla mukana siinä raamatulliset 
mitat täyttävässä ihmeessä, joka tapah-
tuu Israelin taloudessa, innovaatioissa 
ja viimeisimmässä teknologiassa, sanoi 
Israelin turvallisuutta ja taloutta vahvis-
tavan yhdistyksen ARISE:n presidentti 
ja johtaja Calev Myers.

- Olemme tekemisissä maailman suu-
rimpien kriisien kanssa. Niinpä olemme 
kutsuneet yrittäjiä ottamaan yhteyttä 
Israelin yrityksiin, sopimaan tapaamisia 
ja luomaan yhteyksiä ja liiketoimia, jot-
ka auttavat tuomaan Israelin innovaati-
oita maailmalle, Myers kertoi.

Israelilaiset järjestöt ja yritykset
mukana
Konferenssia tukivat ICCC, Israel Export 
Institute, Israel Federation of Bi-Natio-
nal Chambers of Commerce ja Israel 
Manufacturers Association. Israelilai-
sista yrityksistä mukana olivat muun 
muassa: SAFEMODE - keinoälyyn pe-
rustuva järjestelmä parantamaan lii-
kenneturvallisuutta ammattiliikentees-
sä; ReWalk - bioninen järjestelmä, jonka 
avulla alaraajahalvaantuneet voivat sei-
soa, kävellä ja kiivetä portaita; KitePride 
- sosiaalinen yritys, joka kierrättää hy-
lätyt purjeet ja laskuvarjot yksilöllisiksi, 
korkealaatuisiksi repuiksi ja laukuiksi. 

Taivaallinen kutsu

KitePriden työntekijät ovat entisiä pros-
tituoituja. Tarjoamalla työtä yritys aut-
taa heitä elämässä uuteen alkuun.

Yksi mukana olevista yrityksistä oli Har-
gol Food Tech, joka myy ensimmäisenä 
maailmassa heinäsirkkoja syötäväksi. 
Globaali huoli ruoan riittävyydestä mo-
tivoi Hargol Food Tech -yrityksen pe-
rustamista kuusi vuotta sitten Tiesitkö, 
että heinäsirkat ovat terveellisiä, koshe-
ria ja maistuvia? Heillä on myös heinä-
sirkka-makeinen.  

Bisnes luo uuden kuvan Israelista
Yhteistyössä Israelin kanssa kansain-
väliset liikemiehet asettuvat vastusta-
maan Boycott-, Divestment and Sanc-
tions -liikettä, eli BDS:ää.

- Olkaamme strategisia. On turha 
tuhlata aikaa ja energiaa taistelemalla 
BDS:ää vastaan lainsäädännön keinoin. 
Tehdään vain lisää liiketoimintaa, Myers 
totesi.

- Suurin ryhmä liike-elämän edusta-
jista tuli tänä vuonna Ruotsista, vaikka 
Ruotsissa on kasvava BDS-kampanja Is-
raelin boikotoimiseksi ja eristämiseksi. 
On mahtavaa huomata, että siellä ole-
va kristittyjen liikemiesten yhteisö astui 

esiin ja sanoi: “Aiomme tehdä päinvas-
toin. Muut saattavat haluta boikotoida 
Israelia, mutta me aiomme siunata Is-
raelia”, hän sanoi.

Ruotsin Jan Sturesson on kansainväli-
sen kristillisen kauppakamarin (ICCC) 
kansainvälisen hallituksen puheenjoh-
taja. Hän on rakentanut siltoja Israelin 
kanssa jo vuosia. 

- Olemme muuttaneet tänään BDS:n 
nimen. B = siunata (bless),  D = suora 
sijoitus (direct investment) ja S = pal-
vella Israelia (serve Israel), Sturesson 
ilmoitti. 

- Tarvitsemme uuden näkökulman 
Israelista. Se on johtava innovaatioi-
den, teollisen kehityksen, luovuuden 
ja yrittäjyyden keskus. Haluamme olla 
osa tätä kehitystä sen sijaan, että kes-
kittyisimme ikäviin asioihin. Tämä on 
ajankohtaista, sillä arabimaat haluavat 
myös tehdä yhteistyötä Israelin kanssa, 
Sturesson muistutti. 

Molemminpuolinen siunaus
Tapahtuman aikana järjestettiin noin 
300 matchmaking -bisnestapaamista.

- On siunaus, että Israelia siunaavat 
ihmiset saavat siunauksen. Ja on siu-

Kansainvälisten liikemiesten kiinnostus Israelia 
kohtaan huomioitiin Israelin mediassa.

SAKU PITKÄNEN

Artikkeli suomennettu
alkuperäisestä

CBN Newsin artikkelista
(https://www1.cbn.com/cbnnews/
israel/2019/december/a-divine-

calling-christians-tackle-bds-head-
on-by-bringing-more-business-to-

israel)

Tarvitsemme uuden näkökulman
Israelista. Se on johtava innovaatioiden, 
teollisen kehityksen, luovuuden ja
yrittäjyyden keskus.

naus, että kaikki, jotka haluavat tulla 
siunatuksi, ovat yhteydessä Israeliin, 
sanoi entinen Knessetin jäsen rabbi 
Yehuda Glick. Täällä olevat ihmiset ja 
heidän yrityksensä ovat ikään kuin liek-
ki Jumalan kynttelikössä, menorassa, 
Glick totesi.

Entä mitä kristilliset liikemiehet ajatte-
livat?

- Afrikassa BDS-vastustus ei ole kovin 
suurta, mutta haluamme kumppanuut-

ta Israelin kanssa, koska heillä on rat-
kaisuja niihin ongelmiin, joiden kanssa 
taistelemme Afrikassa, nigerialainen lii-
kemies Ntiense UbonIsrael kertoi.

- Olen innoissani koska liiketoimin-
nassa Israelin kanssa on olemassa tai-
vaallinen kutsu, Indonesialainen liike-
mies Benjamin Juwono totesi.

Myers näkee liiketoiminnan Israelin ja 
kristillisen liike-elämän kanssa luonnol-
lisena osana tulevaisuutta. Se vahvistaa 

luottamusta ja mahdollistaa molem-
minpuolisen siunauksen.

https://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2019/december/a-divine-calling-christians-tackle-bds-head-on-by-bringing-more-business-to-israel 
https://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2019/december/a-divine-calling-christians-tackle-bds-head-on-by-bringing-more-business-to-israel 
https://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2019/december/a-divine-calling-christians-tackle-bds-head-on-by-bringing-more-business-to-israel 
https://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2019/december/a-divine-calling-christians-tackle-bds-head-on-by-bringing-more-business-to-israel 
https://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2019/december/a-divine-calling-christians-tackle-bds-head-on-by-bringing-more-business-to-israel 
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COUPLES´ WEEKEND

JUSSI JA ANJA PELTOLA
LINDA JA MARKUS JANSSON
THOMAS JA SUSANNA AHOLA JUSSI PELTOLA

“

Järjestettyämme konferenssin Kokko-
lassa keväällä 2019 pohdimme, miten 
viedä eteenpäin sitä kipinää, joka mei-
dän ja monien muiden sydämissä oli 
syttynyt. 

Jan Sturesson jakoi meille vision vii-
konlopusta, jonka tarkoitus olisi va-
rustaa pariskuntia ja perheitä elämään 
kutsussaan. Innostuimme tästä ideasta 
ja järjestimme puolisoidemme kanssa 
marraskuun alussa viikonlopun, johon 
osallistui yksitoista avioparia Kokko-
la-Pietarsaaren alueelta. Viikonloppu 
toteutettiin YWAM leirikeskuksessa, 
Ruurikkalassa Evijärvellä.

Meitä opettamassa ja palvelemassa 
olivat ICCC:n johtajat Jan ja Catarina 
Sturesson, Saku ja Susanna Pitkänen 
sekä Fredrik ja Kerstin Ekholm.

Osallistujien ja opettajien
vuoropuhelu
Viikonlopun teema oli Jumalan kutsu 
yksilöille, pariskunnille sekä perheille. 
Viikonloppu koostui luennoista, todis-
tuksista, ylistyksestä, rukouksesta sekä 
keskusteluista niin ”luokkahuoneessa” 
kuin ruokapöydän ympärillä. Pariskun-
nat saivat myös käydä sielunhoitokes-
kusteluja opettajien kanssa. Tärkeimpä-
nä elementtinä pidimme vuoropuhelua 
opettajien ja osallistujien välillä. Jaoim-
me kokemuksia, miten elää todeksi Ju-
malan valtakuntaa aviopareina ja per-
heinä sekä etsimme yhdessä Jumalan 
ratkaisua ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opetus oli antoisaa ja etenkin opet-
tajien käytännön kokemukset per-
he-elämästä olivat arvokasta kuultavaa 
meille nuoremmille. Tulimme siihen tu-
lokseen, että avain hyvään avioliittoon 
on rukoilla yhdessä ja löytää hengen 
yhteys. Määrittelimme uudelleen sa-
nan ”ura” tarkoittamaan vaellusta, jon-
ka teemme yhdessä Herran kanssa ja 
jossa kuuliaisesti täytämme sen suun-
nitelman, joka Hänellä on elämäämme 
varten.

Perhe, ura ja kutsumus keskiössä avioparien viikonlopussa Evijärvellä.

Perhe on ensimmäinen kutsu
Totesimme myös, että perhe oli en-
simmäinen kutsu, jonka Jumala antoi, 
eikä meidän tule väheksyä sitä kutsua. 
On suuri ja tärkeä tehtävä pitää huol-
ta lapsista ja elää todeksi uskoa myös 
kodeissa avoimesti, anteliaasti ja iloiten 
Herraa palvellen. Näin voimme opettaa 
lapsiamme tuntemaan Jeesuksen. Osal-
listujat saivat mukaansa monia käytän-
nön työvälineitä ja vinkkejä, joilla jatkaa 
parisuhteen ja perheen vahvistamista, 
kuten esimerkiksi Lifeplan-materiaalin.

Viikonloppu on saanut paljon positii-
vista palautetta. Monet pariskunnat 
ovat löytäneet uuden suunnan elämäl-
leen sekä uusia tapoja elää käytännös-
sä Jumalalle niin yksilöinä, aviopareina 
kuin perheinä. Oli hyvin siunattua olla 
yhdessä yli sukupolvirajojen. Olemme 
kiitollisia siitä, että ICCC:n johtajat puo-
lisoineen olivat halukkaita antamaan 
ajastaan ja jakamaan kokemuksiaan 
meille nuoremmille.

Ketä olette ja mistä tulette?
 
Olemme Linda ja Markus Laukkonen 
Kokkolasta, tällä hetkellä muuttamas-
sa työn perässä Vaasasta Porvooseen. 
Olemme olleet 15 vuotta naimisissa. 

Mitä teette ammatiksenne?

Minä (Linda) olen sosionomi (amk); 
juuri nyt virkavapaalla, ja aikani menee 
musiikin parissa. Markus on lääkäri ja 
tällä hetkellä erikoistumassa kirurgiaan. 

Mikä teille on tärkeää ja mitä kohti 
pyritte?

Nykyhetkessä eläminen kuuliaisena Ju-
malalle ja levosta käsin, vaikka se on-
kin tehty haastavaksi tässä kiireisessä 
yhteiskunnassa. Pyrimme muistamaan, 
että meidän identiteettimme ei ole 
siinä, mitä teemme vaan siinä, keitä  
olemme Kristuksessa Jeesuksessa ja 
oppia siitä enemmän.

Miten ja missä olette tutustuneet IC-
CC:n toimintaan?

Minua oli pyydetty ylistysvastuuseen 
ICCC:n järjestämään tapahtumaan, joka 
pidettiin Kokkolan kaupungintalolla 
keväällä 2019, ja Markus oli mukana 
osallistujana. Se oli ensimmäinen koh-

taaminen ICCC:n kanssa. Oli yllättävää, 
kuinka suoraan asioista puhuttiin; po-
litiikasta, uskosta ja työelämästä. Näi-
tä ei eroteltu toisistaan ja niitä pidet-
tiin hyvin esillä. Perheen roolia tuotiin 
myös esiin ja esimerkiksi painotettiin, 
että tulevaisuuden yritykset ovat per-
heyrityksiä. Markus on kiinnostunut 
oman yrityksen perustamisesta terve-
ysalalla. Itse olen perustanut toimini-
men laulajana ja lauluntekijänä. Eniten 
meitä innosti ICCC:ssä se, että Israel ja 
profeetallisuus ovat keskeisiä asioita 
toiminnassa. On raikasta, kun tuodaan 
profeetallinen näkökulma yhteiskun-
ta-asioihin; Raamattu tulee eläväksi.
    
Mikä teitä innostaa ICCC:ssä, ja mitä 
uutta kenties olette sen kautta löy-
täneet?

Jumalan valtakunnan tuominen työ-
elämään. On ihailtavaa kuinka ICCC 
rohkeasti seisoo Jumalan Sanaan juur-
tuneena, tekemättä kompromisseja 
ja uskaltaa tuoda esiin totuuden tässä 
ajassa. Tätä me todella arvostamme.

Kuinka paljon olette ehtineet osallis-
tua ICCC:n toimintaan?

Yllättävän monessa olemme jo olleet 
mukana, jos mietitään että tutustuim-
me ICCC:hen viime keväänä. Osallis-

Uusia jäseniä 
ICCC:ssä

Linda ja
Markus

Laukkonen

tuimme syksyllä -19 Jerusalem Prayer 
Breakfast Helsingissä. Se oli yksi in-
nostavimmista tapahtumista, missä 
olemme saaneet olla mukana. Viimeksi 
olimme avioliittoviikonlopussa Ruurik-
kalassa. On hienoa, miten ICCC yhdis-
tää ihmisiä yli seurakuntarajojen. Meil-
lähän on vain yksi seurakunta, ja se on 
Jeesuksen seurakunta.

Mitä odotatte tulevaisuudelta?

Valoisaa tulevaisuutta. Jeesuksen kans-
sa olemme aina voittajan puolella olo-
suhteista riippumatta. 

Tarja Jääskeläinen

Tärkeimpänä
elementtinä
pidimme
vuoropuhelua
opettajien
ja osallistujien
välillä
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TERVETULOA
ICCC –alueiltoihin
Alueillan tavoitteena on, että 
 • voisit kuulla jotain Jumalalta omaan työhösi ja tulevaisuuteesi liittyen
 • saisit rohkeutta edetä kuulemaasi päämäärää kohti. 
 • voisit kokea, että ICCC on yhteisö, joka auttaa sinua toteuttamaan
  Jumalan tahdon ja suunnitelman elämässäsi.

 Pääkaupunkiseutu

 

 KUTSUNA TYÖ- JA LIIKE-ELÄMÄ

 La 11.1.2020 klo 16-21

 Hotelli Nuuksio, Naruportintie 68, Kirkkonummi

 Opetus: Saku Pitkänen ym.  
 Puheenvuoro: Peter Fagerholm (Friends & Burgers)

 Ruokailu ja mahdollisuus saunomiseen.
 Tilaisuuden hinta on 15 e. Sisältää kahvin, ruokailun ja tilat.
	 Ilmoittautuminen	10.1.2020	mennessä	www.iccc.fi

 Tampere

 

 KUTSUNA TYÖ- JA LIIKE-ELÄMÄ

 Pe 14.2.2020 klo 18

 Kuoppamäentie 10, 2 krs (HR-automaatio/Podeste)

 Vieraana Antero Laukkanen, Saku Pitkänen ja Fredrik Ekholm

 Ilmoittautuminen 13.2.2020 mennessä: tarjastar@gmail.com

SAMI PULKKINENTARJA JÄÄSKELÄINEN

Vaasan Rakennuskorjaus Oy palkittiin 
Vuoden Maakunnallisena Yrittäjänä 
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien gaala-
juhlassa 2.11. Palkinnon vastaanottivat 
yrityksen toimitusjohtaja Tom Rabb 
sekä hallituksen puheenjohtaja Fredrik 
Ekholm. Molemmat olivat yllättyneitä 
valinnasta, sillä he eivät olleet kuulleet 
edes huhuja etukäteen. Ekholmin mu-
kaan palkinto oli merkittävä rohkaisu 
55-vuotiaalle yritykselle.

Vaasan Rakennuskorjaus Oy on toteut-
tanut olemassaolonsa aikana jo kaksi 
sukupolvenvaihdosta. Vuonna 1986 
Fredrik Ekholm otti manttelin isältään 
Henrik Ekholmilta, joka oli yrityksen 
perustaja. Vuonna 2009 Ekholmin tyt-
tären, Madelénen, puoliso Tom Rabb 
nimitettiin toimitusjohtajaksi.

Toimitusjohtajan mukaan Vaasan Ra-
kennuskorjaus Oy on päättänyt kes-
kittää olemassaolevat resurssinsa Poh-
janmaalle. Yrityksen kädenjälki näkyy 
kotikaupungin  katukuvassa, sillä se 
on rakentanut ja kunnostanut Vaasas-
sa noin 85 julkisivua. Uudistuskohteita 
ovat olleet muun muassa Kauppahalli, 
Hartmanin talo, Espen ja Vaasan Kirk-
koapteekki. Ulkopuolisista projekteista 
mainittakoon muun muassa puolus-
tusvoimien koulutusyksikkö Kauhavalla 
sekä useat lähiseutujen kirkot. 

Noin 40 henkeä työllistävä perheyritys 
tunnetaan läpi Pohjanmaan maakun-
nan hyvänä ja vakaana työnantajana. 
Palkitsemisperusteissa mainittiin myös 
yrityksen hyvät arvot kuten hyvä laatu, 
luovuus, toimintavarmuus, joustavuus 
ja kasvu. Näissä  on saavutettu loistavia 
tuloksia. Paikallislehdet, Pohjalainen ja 
Vasabladet, huomioivat palkitsemisen 
näyttävästi.

Vuoden Maakunnallinen Yrittäjä
–palkinto kotikaupunkinsa uudistajalle

Vas. Fredrik ja Kerstin Ekholm, Madeléne ja Tom Rabb

Tom Rabb on luotsannut palkittua yritystä kymmenen vuotta. 

Vuosikokous ja 
nimityskomitea

ICCC:n sääntömääräinen ja kaikille 
jäsenille avoin vuosikokous pide-
tään 29.3.2020 klo 9.30 Vaasan Sion 
-seurakunnan tiloissa, Laivurinkatu 
11. Kokouksessa käsitellään muun 
muassa yhdistyksen tilit sekä vali-
taan koko johtokunta ja yhdistyksen 
puheenjohtaja seuraavalle kaksi-
vuotiskaudelle. 

Johtokunta on asettanut kokouk-
sessaan Fredrik Ekholmin nimitys-
komitean puheenjohtajaksi. Nimi-
tyskomitean tehtävänä on ehdottaa 
vuosikokoukselle valittavat henkilöt. 
On hyvä rukoilla, että valituksi tuli-
sivat oikeat henkilöt. Jäsenet voivat 
tehdä ehdotuksia johtokunnan jä-
seniksi sekä puheenjohtajaksi. Ai-
kaa on 31.1.20 asti. Ehdotukset voi 
lähettää sähköpostilla:
fredrik.ekholm@iccc.fi

11

Tiedot tulevista alueilloista löydät osoitteesta: iccc.fi

https://www.google.com/maps/search/Nuuksio,+Naruportintie+68,+Kirkkonummi?entry=gmail&source=g
http://www.iccc.fi/
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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
Vöyrinkatu 13
65100 Vaasa

ICCC:N DIGITAALISET PALVELUT

Perjantai 27.3.
18.00 - 19.00 Ilmoittautuminen
19.00 - 21.00 ”Minä seison vartiopaikallani - mitä herra puhuu?”
  Carl-Gustaf Severin

Lauantai 28.3.
9.00 - 9.30 Ilmoittautuminen
9.30 - 10.00 Avaus, ylistys
10.00 - 11.00 ”Vahvista näky ja kirjoita se muistiin” 
  Carl-Gustaf Severin
Kahvi
11.30 - 12.30 Näky voimavarana työ- ja liike-elämässä
  Saku Pitkänen
Lounas
13.30 - 14.15 Uudistunut työelämä -kanavat 
  a) Työelämä Pyhän Hengen johdatuksessa
  Jussi Peltola & Thomas Ahola
  b) Kokonaisvaltainen menestys Noora Hintsa
  c) Palveleva johtajuus (puhuja vahvistuu myöhemmin)
Kahvi
14.45 - 15.30 Uudistunut työelämä -kanavat jatkuu
Tauko
16.00 - 17.00 Kristillinen liiketoiminta käytännössä
  Tom ja Madelén Rabb, Fredrik Ekholm alustaa
Tauko
19.00 - 21.00 Iltajuhla
  ”Näky toteutuu varmasti, eikä myöhästy”
  Carl-Gustaf Severin, mukana Antero Laukkanen

Sunnuntai 29.3.
9.00-9.30 Kahvi, ilmoittautuminen vuosikokoukseen
9.30-11.00 ICCC Suomi ry sääntömääräinen vuosikokous
11.00  Jumalanpalvelus Vaasan Helluntaiseurakunta, Asemakatu 24
  ”Jumalan todellisuus arjessa”
  Antero Laukkanen ja Carl-Gustaf Severin

Seminaarin hinta on 45 euroa. Hinta sisältää kahvitarjoilut ja lounaan lauantaina. 

Pääpuhuja Carl-Gustaf Severin

Ilmoittaudu 
osoitteessa
www.iccc.fi

Antero Laukkanen

27.-29.3.2020
Sion, Laivakatu 11, VAASA

KEVÄTSEMINAARI 
Vahva näky - luja perusta
Avaimia kutsun toteutumiseen työ- ja liike-elämässä

ICCC:n jäsenille tarkoitettu myICCC palvelu (myiccc.com) tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen 
muiden ICCC-jäsenten kanssa. Voit jakaa palvelussa kokemuksiasi ja ottaa yhteyttä muihin jäseniin.

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. Mikäli et ole saanut tai olet kadottanut tunnukset, niin voit pyytää ne ICCC:n 
kansainvälisestä	toimistosta:	international.office@iccc.net.	

ICCC News on luettavissa verkkosivuillamme iccc.fi

www.iccc.fi

