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Yhteyttä rakentaen
kohti syyseminaaria

Lämmin syystervehdys kaikille jä- 
senillemme. Tätä kirjoittaessani, 
valmistaudumme pitkästä aikaa 

ns. fyysiseen ICCC seminaariin. Syys-
seminaarimme pidetään Vaasassa 
16.-18.10.2020. Seuraamme toki kiin-
teästi koronan toisen aallon kehitty-
mistä, mutta ainakin tätä kirjoitta-
essa usko seminaarin toteutumiseen 
on vahva. Johtokuntana odotamme jo 
innolla, että pääsemme kohtaamaan 
ja jakamaan kuulumisia mahdollisim-
man monen kanssa sekä tietysti etsi-
mään Herraa yhdessä.

Korona-aikana monella meistä elämä 
on rajautunut etätöihin ja digikokouk-
siin. Fyysistä vuorovaikutusta on ollut 
vähemmän. Uskon, että moni kaipaa 
jo kovasti fyysistä yhteyttä. Johtokun-
tana kokoonnuimme syyskuun alussa 
ensimmäistä kertaa kasvokkain lähes 
kymmeneen kuukauteen. Olemme 
toki pitäneet säännöllisesti online-ko-
kouksia, mutta totesimme, etteivät 
ne korvaa fyysisiä tapaamisia. Todel-
linen yhteys rakennetaan vain vuoro-
vaikutuksessa toisten kanssa.

Vuorovaikutuksessa, ajan kanssa, syn-
tyy erilainen kontakti ja yhteys. Sitä 
osaa arvostaa vasta, kun sitä ei ole. 

Johtokuntana saimme olla yhden ko-
konaisen päivän yhdessä, jakaa kuulu-
misia, rukoilla yhdessä, syödä yhdessä 
ja suunnitella toimintaa. Olemme kii-
tollisia tällaisesta mahdollisuudesta ja 
yhteydestä.

Jeesus korosti opetuksissaan yhtey-
den merkitystä paljon. Johanneksen 
evankeliumissa Jeesus rukoili, että 
olisimme yhtä, niin kuin Isä ja Hän 
ovat yhtä. Kun tulemme yhteen, on 
meillä jokaisella myös jotain tuotavaa. 
Todellisessa yhteydessä lahjamme 
pääsevät kukoistamaan ja rakentuvat 
toinen toistemme lahjojen päälle. 

Saamme olla siunattuja Suomen IC-
CC:ssä, että johtokunnan keskellä on 
aina vallinnut hyvä yhteys ja toinen 
toisensa kunnioittaminen. Tämä ei 
ole itsestään selvää, joten sitäkin pi-
tää vaalia ja rakentaa. Kevään ja alku-
syksyn aamurukoukset perjantaisin 
ovat rakentaneet hienosti yhteyttä 
jäsenistömme välille. Meitä on ollut 
säännöllisesti 10-20 henkilöä rukoi-
lemassa toinen toistemme, työ- ja 
bisnesasioiden sekä yhteiskunnan 
haasteiden puolesta. Olemme myös 
kuulleet useita todistuksia rukous-
vastauksista ja saaneet rohkaisevaa 

palautetta, miten aamurukoukset 
ovat vahvistaneet niihin osallistunei-
ta. Päätimme jatkaa aamurukouksia 
kiinteänä osana toimintaamme. Olet 
tervetullut mukaan rukoilemaan.

Toinen yhteyttä rakentava element-
ti, jota aiomme kokeilla tulevan vuo-
den aikana, on noin tunnin mittaiset 
jäsenkokoukset Zoomin välityksellä 
muutaman kerran vuodessa. Ensim-
mäinen tällainen pidettiin kesäkuus-
sa, ja seuraava on lauantaina 3.10. klo 
17-18. Toivomme, että nämä tukevat 
muuta toimintaamme, tuovat meitä 
lähemmäs toisiamme ja valmistele-
vat meitä yhteisiin seminaareihin. 
Uskomme, että kuljemme kohti aiko-
ja, jolloin tarvitsemme yhä enemmän 
toistemme tukea.

Lämmintä syksyä kaikille ja tervetuloa 
rakentumaan yhteisiin tilaisuuksiin!

Saku Pitkänen

LUE LISÄÄ s. 4-5

ICCC rohkaisee ja kulkee rinnalla
”Jumala on työstäsi kiinnostuneempi kuin ehkä uskotkaan.”
Yrittäjien online-rukousaamuista on tullut suosittuja.

LUE LISÄÄ s. 6-7

Suomalainen perhe 
ja työelämä Virossa
”Etenkin pandemian aikana ICCC:n webi-
naarit, aamurukoukset ja myiccc:n materi-
aalit ovat olleet meille tärkeitä.”
Thomas Ahola luotsaa Ahola Transportin 
Itä-Euroopan ja Baltian kuljetuksia Tallin-
nasta käsin. Koko seitsenhenkinen perhe 
viihtyy Rae Valdissa.

Kutsumuksena design
”Pienellä volyymilla, suurella sydämellä.”
Kokkolalainen Gedigo Oy vie suomalaista 
muotoilua maailmalle.

LUE LISÄÄ s. 9-10

PÄÄKIRJOITUS

”Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on vir-
si, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; 
kaikki tapahtukoon rakennukseksi.&quot; 1. Kor. 14:26

www.iccc.fi
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NÄKÖKULMA

“

ICCC rohkaisee ja kulkee rinnalla
Antero Laukkanen 
löysi lamavuosina

rukouksen maailman,
jossa kaikki on

mahdollista.

Korona-aika on ollut yrityksille rankkaa 
aikaa. Toisille on avautunut uusi pol-
kuja, ja toisten tie on katkennut lähes 
kokonaan. Tilanne rohkaisee yhteis-
vastuuseen ja rinnalla kulkemiseen. 
Kristillisenä kauppakamarina olem- 
me tottuneet kantamaan toisiamme 
rukouksin niin hyvinä kuin vaikeina ai- 
koina. Raamatun mukaan meillä on 
aina ovi auki Taivaallisen Isämme 
eteen, joka ei ole meidän tarpeistam-
me ja tilanteesta tietämätön, ja jolla 
on halu auttaa ja ohjata. 

Kun olin aikanani yrittäjänä ja olin 
osakkaana useassa yrityksessä, ajoit-
tui se 80-luvulle ja 90-luvun laman 
aikaan. Sain kokea menestystä ja 
vaurautta ja sitten kaikki loppui kuin 
seinään. Tuli taantuma ja lama. Asiak-
kaat menivät konkurssiin. Kaikki tulo-
virta pysähtyi. Hetkessä kaikki selviä-
misen edellytykset loppuivat. Viidestä 
yrityksestä, vain kaksi selvisi. 

Oi jospa tuona aikana, olisin tiennyt 
ICCC:n olemassa olosta. Olin yksin ja 
ilman tukea. Jumalan armollisessa 
johdatuksessa sain kuitenkin löytää 
jotain sellaista, joka muutti koko lop-
puelämäni. Löysin rukouksen maail- 

man. Maailman, jossa kaikki on mah-
dollista. Taivaallisen rukouksen käyt-
tötilin josta ei kate lopu koskaan. Pol- 
villani jatkoin elämääni lamasta ulos. 
Sydämeni muuttui, asenteeni muut-
tui. Vaikka elimme taloudellisesti vai- 
keaa aikaa ja monien ystävien talou-
dellisen tuen varassa, niin yksi asia al-
koi vahvistua ja kirkastua, se oli Juma-
lan loputon rakkaus meitä kohtaan. 

Rukous nosti ajatukseni ja tulevai-
suuskuvani kaiken puutteen yläpuo-
lelle maailmaan, jossa Jumalan hy-
vyys hallitsee kaikkea. Jossa Jumalan 
näköalat ulottuvat kauas tulevaisuu-
teen ja jossa hän jo on. Rukouksessa 
kuulet hänen äänensä ja näet hänen 
suunnitelmansa sinua kohtaan. 

Ystäväni, kutsun sinua mukaan yhtei-
seen ICCC:n rukousaamuun perjantai-
sin klo 7.30. Se on paras hetki viikossa. 
Siellä rukoilemme toistemme puo-
lesta. Siellä vahvistumme ja rohkais-
tumme. Muista, että Jumala on sinun 
työstäsi kiinnostuneempi kuin ehkä 
uskotkaan. Liity joukkoomme!

Antero Laukkanen
ICCC hallituksen jäsen 
Kansanedustaja

”Kutsun sinua ICCC:n 
online-rukousaamuun 
perjantaisin klo 7.30. 
Se on paras hetki
viikossa.”
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TARJA JÄÄSKELÄINEN SUSANNA AHOLA

Suomalainen perhe ja 
työelämä Virossa

Kun Thomas Aholan työ kuljetusalan 
yrityksessä siirtyi Kokkolasta Tallin-
naan, koko perheen muutti naapuri-
maahan elokuussa 2018. Nyt myös 
vaimo Susanna sekä lapset Aman-
da (10), Meya (9), Sara (7), Johannes 
(5) ja heinäkuussa syntynyt Matheo 
ovat sopeutuneet hyvin virolaiseen 
elämäntyyliin ja Tallinnan lähellä si-
jaitsevaan kotiinsa.
 

Kuljetuksia Baltiaan ja
Itä-Eurooppaan
Thomas Ahola toimii Ahola Transpor-
tin Business Unit Managerina, jonka 
vastuulla ovat Baltian ja Itä-Euroop-
pan yksiköt. Suvun omistuksessa 
oleva 65-vuotias logistiikkakonserni 
on toiminut Virossa noin 15 vuotta. 
Ensimmäinen konttori ja terminaali 
rakennettiin Tallinnaan kymmenen 
vuotta sitten. Tällä hetkellä siellä on 
36 työntekijää ja Puolan toimistossa 
kahdeksan työntekijää.

Aholan työnkuvaan kuuluvat opera-
tiivinen johtaminen, myynti, toimin-
nan kehittäminen sekä strateginen 
työ johtoryhmässä. Hän on huo-
mannut, että virolainen työkulttuuri 
eroaa jonkin verran suomalaisesta. 

- Jotkut ihmiset täällä kaipaavat vah-
vaa ja auktoriteettista johtamista. 
Pomo käskee ja työntekijä tottelee. 
Tämä perinne Neuvostoliiton ajoilta 
on tosin alkanut vähitellen kadota 
nuoremman sukupolven parissa. Vi-
rolaiset ovat ahkeria ja innovatiivisia 

Aholan suurperhe muutti isän työn vuoksi Kokkolasta Tallinnaan.

eivätkä pelkää työntekoa. Varsinkin 
nuoremmat ovat yritteliäitä ja halua-
vat edetä työelämässä.
 

Perhekeskeinen kulttuuri
Virolaiset ovat Aholan mukaan sydä-
mellisiä ja ystävällisiä vaikka yleensä 
haluavat pitää etäisyyttä vieraisiin 
ihmisiin. Syntymäpäiviä ja muita juh-
lapäiviä arvostetaan suuresti.

- Meidän työpaikalla juhlitaan jokai-
sen työntekijän syntymäpäivää kakul-
la ja makeisilla. Tulee syötyä muutama 
kakunpala vuodessa! Thomas nauraa.
Toinen hänen mielestään hieno asia 
Virossa on ensimmäisen koulupäivän 
juhliminen. 

Ekaluokkalaiset saavat ensimmäisen 
kirjansa juhlallisin menoin, ja päivän 
jälkeen monet juhlivat vielä kotona 
suvun ja ystävien kesken. 

Perhe-elämä näyttää Virossa melko 
samanlaiselta kuin Suomessa. Aholan 
kolme vanhinta tytärtä käyvät Tallin-
nan suomalaista koulua, ja pojat ovat 
kotona Susanna-äidin kanssa. Koulun 
jälkeen ovat vuorossa harrastukset 
salibandy, ratsastus ja jalkapallo. 

- Perheenä nautimme paljon ret-
keilystä ympäri Viroa. Viro on kaunis 
maa, Thomas hehkuttaa.
 

Kristillisiä työ- ja liike-elämän
verkostoja
Virossa toimii muutamia kristillisiä yh- 
teisöjä, jotka tukevat kristittyjä työ- 

ja liike-elämässä. Tallinnan Friends 
of ICCC (ICCC:n ystävät) järjestää sään- 
nöllisiä tapaamisia, joissa on eri tee-
moja ja puhujia. Myös Thomas on ollut 
muutamissa tilaisuuksissa puhumas-
sa. Koronan aikana tapahtumat ovat 
olleet tauolla. 
- Yhteys kristittyjen yrittäjien välil-
lä on vahva, ja he tukevat toisiaan. 
Oman seurakuntamme miesten aa-
murukouksissa käy joka torstai 30-40 
miestä. Nämät yhteisöt ovat hienoja 
ja rohkaisevia.  

Asuinpaikastaan huolimatta Thomas 
ja Susanna ovat  pitäneet ahkerasti yh- 
teyttä myös Suomen ICCC:n kanssa.  

- Etenkin pandemian aikana webi-
naarit, aamurukoukset ja myiccc:n 
materiaalit ovat olleet meille tärkeitä. 
Koemme, että Jumala on puhunut 
ja rohkaissut niiden kautta. Olemme 
saaneet kokea Jumalan johdatusta 
haastavina aikoina ja vaikeissa pää-
töksissä. 

Laatuaikaa lasten kanssa. 
Vas. Sara, Johannes, Meya ja 

Amanda ovat päässeet
isän kanssa Keilan

vesiputouksille.
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TARJA JÄÄSKELÄINEN, ANNE-MARI SUNDQVIST

9

KUTSUMUKSENA DESIGN
Gedigo Oy Piece of Finland - pienellä volyymilla, suurella sydämellä.

GEDIGO OY

Anne-Mari Sundqvist vie
suomalaista designia
maailmalle.

Kokkolalaisen Gedigo Oy:n omistaja Anne-Mari Sund-
qvist lähti vuonna 2015  kansainvälisille markkinoille 
myymään suunnittelemiaan nahka- sisustus- ja lifes-
tyletuotteita. Tällä hetkellä yrityksellä on vakiintunut 
pieni markkina Saksassa. Brändirakentaminen de-
sign-alalla on aikaavievää ja vaatii paljon rohkeutta. 

Luovuus ja hengellisyys

- Olen aina rakastanut luovuutta, ja sisustaminen on 
aina kiinnostanut minua, mutta silti oman malliston 
luominen ei ollut alun perin liikeideani. Olikohan se sat-
tumaa vai Jumalan johdatus, sitä olen monesti miet-
tinyt - varsinkin silloin, kun isojen haasteiden edessä 
olen epäillyt omaa osaamistani, Sundqvist kertoo.

Anne-Mari on pienestä pitäen tuntenut kutsumusta ja 
intohimoa design-alalle. Hänen muotoilussaan yhdis-
tyvät käsityöläisäidiltä peritty luovuus ja ideoiden to-
teuttamistaito sekä kuljetusalan yrittäjänä toimineen 
isän logistinen ajattelu. Jo tuotesuunnittelun alkuvai-
heessa hän huomaa miettivänsä pakkausta, jonka voi 
kuljettaa mahdollisimman edullisesti ja ekologisesti.

Anne-Mari kertoo pohtineensa, voisiko suunnittelua ja 
markkinointia tehdä myös ”hengellisenä” työnä. 

- Olen rukoillut, että Jumala lähettäisi luokseni joi-
takin ihmisiä, joille voisin kertoa elämän tärkeimmästä 
asiasta. Erityisesti tämä halu vahvistuu messumat-
koilla, kun näen valtavan ihmismäärän kävelemäs-
sä käytävästä toiseen löytääkseen parhaat tuotteet 
myyntivalikoimaansa. Silloin kysyn Herralta, voisinko 
minä kenties viestiä tuotteillani ja yritykselläni jotakin 
Hänestä; onhan luovuus Hänen lahjansa. Viime aikoina 
olen saanutkin monia mielenkiintoisia kontakteja.

Rukousta ja arvovalintoja

Vaikeina aikoina rukous on tullut Anne-Marille tär-
keäksi. Varsinkin yllättävän koronahaasteen aikana IC-
CC:n rukousaamut toivat lohtua, rohkeutta ja kiitolli-
suutta sekä vahvistivat tahtoa välittää hyvää sanomaa 
työelämässä. 

- Olin pitkään miettinyt ja pelännytkin, miten minun 
tulisi toimia tällä alalla kristittynä. Design-ala on kovin 
taide- ja kulttuurisidonnainen, ja esimerkiksi sukupuo-
lineutraalius on vahvasti mukana brändiajattelussa. 

- Kerroin ICCC:n rukousaamussa halustani pyrkiä 
välttämään projekteja tai yhteistyötä sellaisten taho-
jen kanssa, joiden kannattamia arvoja en itse jaa. 

- Silloin eräs yrittäjistä sanoi kokevansa kehotusta 
jakaa Raamatusta minulle sanan Herralta. Hän luki 
Matt 10:16-30, jossa Jeesus rohkaisee opetuslapsiaan 
kestämään vainoa. ”Minä lähetän teidät niin kuin lam-
paat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet 
ja viattomia kuin kyyhkyset...”. Siinä hetkessä Jumala 
vapautti minut peloistani. Kiitän Herraa siitä sekä yrit-
täjien rukousaamusta. 

Anne-Marin perheeseen kuuluvat aviomies Benny sekä 
neljä aikuista lasta. Yrittäjäpuoliso toimii myynnin ja 
markkinoinnin parissa. ICCC:n kautta Sundqvistit ovat 
tutustuneet moniin kristittyihin yrittäjiin. Avioparilla 
on halu olla kuuliainen Jumalan antamalle kutsumuk-
selle työ- ja yksityiselämässä. 

- Yhdessä pyydämme kuulevia korvia ja avointa sy-
däntä ymmärtääksemme Herran tien ja tahdon jokai-
seen uuteen päivään ja työtehtävään.
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Minulla on iloa kutsua sinut Vaasaan 
ICCC syysseminaariin 16.-18. lokakuu-
ta.  Tämä konferenssi piti olla maalis-
kuun lopussa, mutta jouduimme siir-
tämään sen koronan takia.

Ihme kyllä, olemme saaneet kaikki 
samat hyvät puhujat. Varasin heti ke-
sällä Carl-Gustaf Severinin, kun olim-
me päättäneet konferenssin uudesta 
ajankohdasta, ja pandemian vuoksi 
hänellä oli tilaa kalenterissa. Yleensä 
hän on kovin kysytty eri puolilla maa-
ilmaa ja varattu mies. Silti hän on ren-
to ja leppoisa, aivan kuin mitään muu-
ta ei olisikaan kuin tämä hetki. Hän 
on todellinen palvelija, joka rakastaa 
ihmisiä ja Jumalan valtakunnan työtä.  
Olen myös iloinen, että meillä on IC-
CC:n hallituksessa oma kansanmies, 

TERVETULOA VAASAAN!
kansanedustaja Antero Laukkanen. 
Hänellä on aina hyvä ja terävä sano-
ma. Hänellä on myös ihana huumori 
kuten Carl-Gustafilla. Tämän lehden 
takasivun ohjelmasta huomaat, että 
tapahtumassa on myös useita muita 
puhujia.
 
Harvoin olemme satsanneet niin pe-
rusteellisesti ja monipuolisesti kuin 
nyt.  Siksi nyt kannattaa osallistua. 
Meidän Vaasan Sion –kirkko on melko 
iso, joten siellä on helppo pitää etäi-
syyttä ja noudattaa THL:n määräyk-
siä. Kerrottakoon, että Vaasassa on 
erittäin vähän koronatapauksia.
 
Tämä on ensimmäinen kerta, kun 
kokoonnumme pandemian jälkeen, 
ja siksi se on suuri ilo. Odotamme ko-

vasti, mitä Herra haluaa tehdä mei-
dän elämässämme. Uskon, että saat 
avaimia kutsusi toteuttamiseen työ- 
ja liike-elämässä. Nyt on aika siirtyä 
uusiin ulottuvuuksiin Herran kanssa. 
Malakia 3:18 sanoo: “Te näette  jälleen 
eron vanhurskaan ja jumalattoman 
välillä. Te näette, kuka on palvellut Ju-
malaa, ja kuka ei ole häntä palvellut.”
 
Nähdään - ota ystävätkin mukaan!

Fredrik Ekholm
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ICCC:N JOHTOKUNNAN
JÄSENET OVAT
KÄYTÖSSÄSI:

SAKU PITKÄNEN
puheenjohtaja
+358 40 5283000

FREDRIK EKHOLM
varapuheenjohtaja
+358 50 0660126

LASSI JÄÄSKELÄINEN
hallituksen jäsen
+358 40 0838116

ANTERO LAUKKANEN
hallituksen jäsen
+358 50 5820813

JUSSI PELTOLA
hallituksen jäsen
+ 358 401730740

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

www.iccc.fi

www.facebook.com/icccfi

Jäsenasiat ja 
talousasiat:
ICCC Suomi
Vöyrinkatu 13
65100 Vaasa

Perjantai 16.10.

18.00 - 19.00 Ilmoittautuminen
19.00 - 21.00 ”Minä seison vartiopaikallani - mitä Herra puhuu?”
  Pääpuhuja Carl-Gustaf Severin

Lauantai 17.10.

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
       Thomas Ahola, Susanna Pitkänen
  b) Kokonaisvaltainen menestys 
       Noora Hintsa
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 ja Antero Laukkanen

Sunnuntai 18.10.

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. 

Ilmoittaudu osoitteessa 
www.iccc.fi

16.-18.10.2020
Sion, Laivakatu 11, VAASA

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

Pääpuhuja 
Carl-Gustaf 

Severin 

 
Varaa hotelli edullisesti 

koodilla BICCC20
Sokos Hotel Royal Vaasa

puh. +358 10 784 0010 
89,- yhden hengen huone/yö

104,- kahden hengen huone/yö

www.iccc.fi

