JÄSENLEHTI

1/2021

NEWS
KANSAINVÄLINEN KRISTILLINEN KAUPPAKAMARI, SUOMI

SUOMEN KANSALLINEN
RUKOUSAAMIANEN
VERKON KAUTTA 15.3.
s. 4-5
ISRAELILAINEN INNOVAATIO

AURA AIR
NYT SUOMESSA
s. 10

HOPEA-PURO
& GREATIVE
s. 8-9
1

ICCC NEWS 1/2021

KANSIKUVA: ANNIINA PURO-AHO, HOPEA-PURO OY

UUDET
YRITYSJÄSENET

Hopea-Puron korumallistossa
suomalaisen luonnon kauneutta
s. 8

Suomen Kansallinen
Rukousaamiainen toteutettiin
verkon kautta eri kaupungeissa
s. 4-5

Sisällys
3

PÄÄKIRJOITUS
Aika tehdä työtä ja rukoilla

4-5

KANSALLINEN RUKOUSAAMIAINEN
Verkon kautta 15.3.2021

6-7

JÄSENAAMU 13.2.2021
Mika Katara, Tarja Jääskeläinen

8

UUSI JÄSEN, HOPEA-PURO
Annika Puro-Aho

9

UUSI JÄSEN, GREATIVE
Dini Mäntylä

10

INNOVAATIO ISRAELISTA
Aura Air -ilmanpuhdistin

11

KEVÄTSEMINAARI
Tulossa 24.4.2021

ICCC NEWS 1/2021

PÄÄTOIMITTAJA
Saku Pitkänen
TOIMITUSKUNTA
Tarja Jääskeläinen
Fredrik Ekholm
TAITTO, ULKOASU
Kati Lillbacka

Maailman älykkäin ilmanpuhdistuslaite
Aura Air nyt Suomessa
s. 10

JÄSEN- JA TALOUSASIAT
ICCC Suomi ry.
Vöyrinkatu 13
65100 VAASA
puh. 050 351 2172
fredrik.ekholm@iccc.fi
kati.lillbacka@iccc.fi

PANKKITILI
FI91 5680 8920 0103 85
Lahjoitusviite 23456
JAKELU
ICCC:n jäsenet ja
sidosryhmät

ICCC ARKISTO

PÄÄKIRJOITUS

”Käyttäkää näitä (tehkää
bisnestä) parhaanne mukaan,
kunnes minä palaan.”

Aika tehdä työtä ja rukoilla

O

n kulunut likimain tasan vuosi siitä, kun koronavirus
julistettiin pandemiaksi ja Suomi sulki ovensa yhdessä
muun maailman kanssa. Olin juuri edellisenä päivänä
saapunut työmatkalta Pariisista, ja seuraavana aamuna oli
vielä Kansallinen Rukousaamiainen. Sen jälkeen matkustaminen
ja kokoontuminen loppui. Poikkeustila on seurannut toistaan,
taisteluväsymystä on havaittavissa. Monissa maissa on jo nähty
mielenosoituksia rajoituksia vastaan.
Koronavirus ja sen mukanaan tuomat muutokset eivät olleet
ainoa erikoinen asia, mitä tapahtui viime vuonna. USA:ssa pidettiin historian oudoimmat vaalit. Vaaliyönä istuva presidentti oli
matkalla ylivoimaiseen vaalivoittoon, kunnes laskenta keskeytyi
kuudessa osavaltiossa samanaikaisesti. Kun Amerikka ja maailma
heräsivät seuraavana aamuna, oli voittaja vaihtunut. Moni mietti
ja miettii vieläkin, että miten tässä näin kävi, ja mitä yön tunteina
oikein tapahtui?
Vaalien jälkipyykkiä ei ole päästy kunnolla pesemään, koska
media ja teknoyhtiöt eivät ole halunneet puhua siitä. Monet oikeisto- ja konservatiivivaikuttajat heitettiin tylysti pois Twitteristä,
Facebookista ja YouTubesta, kun he halusivat käydä keskustelua
vaalituloksen oikeellisuudesta. ”Cancel-kulttuuri” vyöryi päälle
voimalla, erityisesti USA:ssa, mutta muuallakin.
Kaiken tämän päälle on tullut ”rokotekriisi”. Toiset tekevät lähes mitä hyvänsä, että pääsevät rokotettavaksi, ja toiset taas eivät
halua ottaa rokotetta. Useat maat ovat ilmoittaneet, että vapaaseen liikkumisen ja matkustamiseen vaaditaan jatkossa ”vihreä
passi” tai rokotetodistus. Matkustaminen ulkomaille ei ehkä palaakaan siihen, mitä se joskus oli, vaikka pandemia häviäisikin.

Sananvapaus ja liikkumisen vapaus ovat meille perusoikeuksia, joita emme ole tottuneet miettimään länsimaissa.
Nyt ne eivät olekaan enää itsestäänselvyyksiä. Niistä on tullut
ehdollisia. Muutoksen nopeus on valtava. Monet asiat, joita
olemme ehkä nähneet horisontissa, ovat tapahtuneet lähes
vuodessa.
Juuri tätä aikaa varten ICCC on syntynyt. Meidät on
kutsuttu tekemään työtä ja bisnestä, kunnes Hän palaa (Lk.
19:13). Malakian kirjan 3:18 sanotaan: ”Te näette jälleen eron
vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Te näette, kuka on
palvellut Jumalaa ja kuka ei ole häntä palvellut.” Maailmassa olosuhteet vaikeutuvat ja moni ahdistuu, mutta meidät
on kutsuttu kulkemaan vastavirtaan. Tarvitsemme toinen
toistamme näissä haasteissa ja yhteistä näkökykyä maailman
muutoksissa. Myrskyn läpi on hyvä mennä yhdessä.
Mennyt vuosi on ollut ICCC:n työn kannalta positiivinen.
Olemme saaneet paljon uusia jäseniä ja aamurukoukset ovat
olleet suosittuja. Jatkamme rukousta Suomen, ICCC:n ja toinen
toistemme puolesta. Tulevassa kevätseminaarissa saamme jälleen yhdessä rohkaistua ja vahvistua kutsussamme. Tervetuloa
osallistumaan seminaareihin ja aamurukouksiin.
Hyvää kevättä kaikille jäsenille!
Saku Pitkänen
puheenjohtaja, ICCC Suomi ry.
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Suomen Kansallinen Rukousaamiainen
TEKSTI SAKU PITKÄNEN KUVA LASSI JÄÄSKELÄINEN

S

Tämän vuoden tapahtuma osoitti, että
uomen Kansallinen RukousaaTimo Soini piti pääpuheen. Liike-elämän
kokoontumiset eri paikkakunnilla on
miainen järjestettiin tänä vuonna
tervehdyksen toi Ahola Transportin
tulevaisuuden suunta Rukousaamiaisen
seitsemännen kerran. Tapahtutoimitusjohtaja Hans Ahola. Kansainvälikehittämiseksi. Näin tapahtuma
man ajankohta oli 11.3. eli päivälsen tervehdyksen toi Latvian Kansallisen
laajenee kirjaimellisesti
leen vuosi sen jälkeen, kun pandemia
Rukousaamiaisen johtaja ja entinen
valtakunnalliseksi.
ja poikkeustila julistettiin ensimmäisen
kansanedustaja Inese Šlesere.
Kaupungit voivat
kerran. Useat kansanedustajat, päättäjät
Rukousosuuden johti kansan“Rukous
jatkaa rukousta läpi
ja eri alojen vaikuttajat kohtasivat jälleen
edustaja Antero Laukkanen.
Suomen puolesta on vuoden oman paikSanan, rukouksen ja musiikin äärellä. TaRukousaamiaisen palaute
pahtuma toteutettiin kokoontumisrajoion ollut erittäin positiivinen
nyt tärkeämpää kuin kakuntansa ja koko
Suomen puolesta.
tusten vuoksi virtuaalisesti, mutta
jälleen kerran. Virtuaalinen
koskaan”.
Rukous Suomen puosamalla se laajeni myös
ympäristö jopa vahvisti
lesta on nyt tärkeämpää
uusille paikkakunnille.
tapahtumaa, ja eri
Rukousaamiaisen
kuin koskaan. •
Rukousaamiaiselle
paikkakuntien osalosallistuivat pöytälistuminen ohjelmaan toi
teema oli
kunnat Kuopiosta,
elävyyttä kokonaisuuteen.
Luottamus
Kokkolasta, Vaasasta
Arvoseminaaria ei tänä
ja Seinäjoelta.
Tulevaisuuteen – Kutsu vuonna järjestetty. Sen
Tämän vuoden
ajankohta, sisältö ja toteutuss. 5
rukoukseen.
Rukousaamiaisen teema
tapa mietitään lähiaikoina. Ruoli Luottamus Tulevaisuuteen
kousaamiaisesta on muodostunut
– Kutsu rukoukseen. Eduskunnan
vahva hengellinen tapahtuma, joka kerää
Lue myös raportit
puhemies Anu Vehviläinen toi valtiovaleduskuntamme päättäjät ja vaikuttajat
Kokkolasta ja Vaasasta >>
lan tervehdyksen, entinen ulkoministeri
yhteen rukoilemaan Suomen puolesta.
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Seitsemännen
kerroksen
rukousvastaus
TEKSTI HÅKAN HÄGGBLOM, KOKKOLA

S

yksyllä 2015 ostin yhdessä kolmen olimme solmineet vuokrasopimuksia
muun yrittäjän kanssa Kokkolan
niin, että kiinteistö täyttyi viimeistä tilaa
keskustasta toimistokiinteistön,
myöten - seitsemättä kerrosta lukuunotjonka vuokrausaste oli kiitettävä ja tamatta. Nyt jäämme odottamaan Herran
vuokrat tulivat ajallaan.
seuraavaa siirtoa. •
Henkilökohtainen visioni oli, että
saisimme kiinteistön seitsemänteen
eli ylimpään kerrokseen rukoustilan,
josta voisi rukoilla kaupungin puolesta.
Kyseinen tila vapautui vuosi sitten ja
mietin vastuuhenkilöä, jolla olisi rukous
sydämellä.
Herra, kenet lähetät tähän tilaan? Aika
kului eikä mitään tapahtunut. Luin Esran
ja Haggain kirjat Raamatusta. Jälleen tuli
visioni mieleen ja päätin lähteä maanantaiaamuisin seitsemänteen kerrokseen
TEKSTI FREDRIK EKHOLM, VAASA
rukoilemaan. Kutsuin yhtiökumppanit ja
muita ystäviä mukaan. Aluksi olin
len ollut mukana lähes kaikissa
usein yksin, mutta välillä minulle
vuosittaisissa Kansallisen Rukoutuli rukousseuraa. Rukoilimme
saamiaisen tilaisuuksissa Helsinkaupunkimme ja sen seurakungissä. Siksi oli luontevaa myös olla
tien puolesta, ja että Herra ottaisi
vastuuhenkilönä Vaasassa tällä kertaa,
kyseiset tilat käyttöönsä. Rukoikun pystyimme olemaan webinaarissa
limme myös kiinteistössä toimivimukana. Sain jo 30 vuotta sitten sydäen yritysten puolesta, ja että Herra
melleni kantaa vastuuta jopa hengellisesti
antaisi uusia vuokralaisia tyhjillään
paikkakunnallamme.
oleviin tiloihin.
Meidän oli tarkoitus pitää rukousaaHelmikuun alussa 2021 eräs
miainen Vaakuna Hotellissa, mutta koroliikemies soitti minulle ja kysyi,
natilanteen vuoksi se piti siirtää rakenhaluaisinko hänen kanssaan
nusliikkeemme neuvotteluhuoneeseen.
järjestää Suomen kansallisen
Kaupunginjohtaja Tomas Häyry
rukousaamiaisolisi tullut mukaan Vaakunaan,
“Tämähän
oli
tapahtuman
mutta nyt hän lupautui olemaan
Kokkolassa.
rukousvastaus, verkon kautta mukana yli puolet
Vastasin, ettei
enkä minä ollut ajasta. Yhteys kaupungin johnyt oikein tunnu
toon ja tuen osoittaminen heille
siltä; onhan
huomannut sitä!” on tärkeää.
korona ja rajoiMeitä sai olla määräysten
tukset. Iltaan mennessä kuitenkin
mukaan vain kuusi henkeä läsnä: pastori,
kolahti: Minähän olin rukoillut,
yrittäjiä, rukousjohtajia ja valtuuston
että Herra ottaisi seitsemännen
edustaja.
kerroksen käyttöönsä. Nyt sain
Tekniikka toimi hyvin ja ilmapiiri oli
mahdollisuuden avata kerroksen
hyvä. Koimme, että oli tärkeä rukoilHerran käyttöön. Tämähän oli
la kaupungin ja maamme puolesta.
rukousvastaus, enkä minä ollut
Meille annettiin myös tehtäväksi rukoilla
huomannut sitä. Lähetin heti viesKuopion puolesta, ja olimme saaneet
tin kyseiselle liikemiehelle; kyllä
heiltä rukousaiheet jo etukäteen. Samoin
haluan järjestää rukousaamiaisen,
me annoimme Vaasan haasteet heille
ja itseasiassa tämä on rukousvastaus.
rukoiltavaksi. Rukousaamiaisen päätytAloitin tapahtuman valmistelut, ja
tyä jäimme vielä rukoilemaan yhdessä.
samalla Herra lähetti meille uusia vuokKoronatilanteen johdosta syntyi uusi idea,
ralaisia. Helmikuun loppuun mennessä
että me kaupungit voisimme rukoilla
toistemme puolesta. •

Vaasassa
rukoiltiin
Kuopion
puolesta

O

KOKKOLA

VAASA
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Miksi pidän ICCC:n
työtä tärkeänä?
TEKSTI JA KUVA MIKA KATARA

P

andemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet meidän
kaikkien elämään enemmän tai
vähemmän. Yksi suurimmista
siunauksista minulle henkilökohtaisesti tänä aikana on ollut saada
osallistua säännöllisesti ICCC:n
aamurukouksiin perjantaisin
Zoomissa. Ilman pandemiaa
tällaista tuskin olisi järjestetty,
tai sitten minä en olisi ehkä ollut
mukana. Onneksi Herra luo uutta
pandemiankin aikana.
Kerroin helmikuun jäsenaamussa jotain niistä syistä,
miksi haluan kuulua ICCC:hen,
varsinkin koska en ole yrittäjä.
Tein akateemista uraa vuoteen
2012 asti. Tällä hetkellä toimin
teollisuuden palveluksessa
tietoturvan saralla. Tässä kolme
asiaa, miksi pidän ICCC:n työtä
tärkeänä.

1 ) Raamatun ja uskon soveltaminen työelämässä

“Tehkäämme työmme
niin kuin Herralle,
olimmepa yrityksen
omistajia tai palkollisia.”

6
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Raamatussa on samat lupaukset ja vaatimukset yrittäjille ja meille muille. “Kaikki,
mitä teette, se tehkää sydämestänne,
niinkuin Herralle eikä ihmisille, tietäen,
että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.”
(Kol. 3:23-24)
Siis tehkäämme työmme niin kuin
Herralle, olimmepa yrityksen omistajia tai
palkollisia. Seurakunnissa on vain vähän
opetusta työelämästä, lähinnä vain kristilliset yrittäjäjärjestöt pitävät asiaa esillä,
mukaan lukien ICCC.
Reilun 25 vuoden uskon taipaleen
aikana olen tullut huomaamaan, että
uskonelämä on periaatteessa hyvin
yksinkertaista: Rukoile joka aamu, mitä
pitää tehdä, kuuntele mitä Herra vastaa,
ja tee sitten sen mukaan. Kun tätä toistaa
päivittäin, ihminen huomaa ajan kuluessa,

että elämä on vienyt lähetystyöntekijäksi,
kirvesmieheksi, yrittäjäksi, poliitikoksi,
taiteilijaksi tai vaikka tieteentekijäksi sen
mukaan, mitä lahjoja meille on annettu, ja
mikä on ollut Herran tarkoitus juuri meidän elämämme kohdalla. Herran silmissä
mikään edellä mainituista ammateista
ei ole toista tärkeämpi. Lähetyskäsky
koskee toki meitä kaikkia.

2 ) Israelin siunaaminen

Israelin siunaamisen perusta löytyy (1
Moos. 12:1-3). Suomessa monella uskovalla on tämä näky, minkä uskon olevan
suuri siunaus meidän maallemme.
Mielestäni ICCC toteuttaa Israelin siunaamista käytännöllisellä ja esimerkillisellä
tavalla.

3) Aikojen ymmärtäminen

Näinä lopun aikoina meidän on äärimmäisen tärkeää yrittää kuulla, mitä Herra
haluaa meille puhua, ja anoa rohkeutta
toimia sen mukaan. Mielestäni ICCC:llä
on tässä tärkeä rooli auttaa ja rohkaista
yrittäjiä sekä meitä muita työelämässä
mukana olevia. Meidän pitää rohkaista
toinen toisiamme olemaan kuuliaisia
Herran sanalle ja heijastamaan Hänen
kirkkauttaan samalla kun navigoimme
tässä pimeässä myrskyssä kohti edessä
siintävää valoa. Taistelu käy kiivaana ja
harhautuminen on helppoa. Lopun aikana
on vaikea tietää, mikä on totta ja mikä ei.
Kriittistä ajattelua Herran johdatuksessa
siis tarvitaan enemmän kuin koskaan.
Voidaan ajatella, että sanat ovat ilmaisia,
mutta tarvitaan alkuperäisiä lähteitä ja
todisteita varmistamaan, että ne ovat
varmasti totta. (1 Piet. 5:8-9)
Ei kannata taistella yksin. Jos koet
työelämän saralla taisteluväsymystä,
voin suositella liittymään aamurukous-Zoomiin perjantaisin. Kokoonnumme Jeesuksen nimessä ja Hän on siten
keskellämme. •

Meitä kannetaan
hyvinä ja huonoina päivinä

ICCC JÄSENAAMU
LAUANTAINA 13.2.

TEKSTI JA KUVA TARJA JÄÄSKELÄINEN

M

onialayrittäjänä, yrittäjän puolisona, perheen ja seurakunnan
keskellä olen tullut siihen
tulokseen, että ihmisen sisäinen
hyvinvointi on tärkeä. Itsensä tunteminen
ja hyväksyminen vaikuttaa sekä jumalaettä ihmissuhteisiimme.

Menestys ja menetys

Rakennusalan perheyrityksessämme halusin panostaa työntekijöihin, sillä he ovat
yrityksen voimavara. Pyrimme huomioimaan jokaisen yksilönä ja saimme siitä
hyvää palautetta. Usko ja työ yhdistyivät
luontevasti aamunavauksissa ja firman
juhlissa.
Keskellä hyviä vuosia alkoi kova
vastatuuli. Haasteiden ja yllätysten edessä
olimme ihmeissämme, mutta luotimme
Jumalaan. Tuolloin ICCC:llä ei ollut aamurukouksia, mutta saimme rukoustukea
johtokunnalta ja rukoilimme työpaikalla.
Elvytysyritysten ja saneerausvuosien
jälkeen yrityksen konkurssi vuona 2014
oli tietynlainen moraalinen ja hengellinen
tappio. Mutta kaiken keskellä Jumala valmisti jotakin uutta. Sisälläni ja eri kanavilla
alkoi soida Pekka Simojoen laulu:
”Siis älä pelkää jos jokin muuttuu,
matkaan jo lähde tässä on tie. Jumala
antaa sen mitä puuttuu, lävitse kaiken
hän sinut vie. ..”
Opimme, että viimekädessä
Jumalalle on tärkeämpää sielun
pelastus kuin yrityksen menestys.
”Sillä mitä se hyödyttää ihmistä
vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi
sielullensa vahingon.” (Matt. 16:26)
Jumala antaa viisautta ja taitoa hoitaa
liiketoimintaa hyvin ja hänen kunniakseen. Aina emme silti ymmärrä, kun
suuri Savenvalaja alkaakin muotoilla
”astiaamme” aivan uudenlaista käyttöä varten.

varten olimme viime vuodet harjoitelleet.
Ihmiset olivat järkyttyneitä venematSaimme toisenlaiset silmälasit. Aloimme
koistaan ja perheiden hajaantumisesta.
ymmärtää ihmisiä, joilla ei ollut rahaa
Uudessa maassa et osaa kieltä, et osaa
ruokaan tai laskujen maksuun. Rukoilimtehdä mitään etkä mennä mihinkään.
me monen kanssa, jolla oli vaikeaa. Lassi
Eräskin poika totesi: ”Minua ei enää ole”.
perusti uuden yrityksen.
Mikä tilaisuus kertoa Hänestä, joka
Vuonna 2015 seurakuntaamme tuli
rakastaa ja on luonut jokaisen ihmisen
tuvan täydeltä turvapaikanhakijoita. Tajuomaksi kuvakseen
sin, että minulla oli
riippumatta kulttuukoti, perhe, auto
“Kaikki
mitä
omistamme
rista tai asuinpaikasta,
ja lupa asua tässä
tiettyä tarkoitusta
maassa. Minulla
ja teemme, on Jumalan
varten. Jumalan rakoli Suomen passi
armoa.
Hänen
rakkautensa
kaus kosketti, ja ihja taivaan pasmiset halusivat kuulla
si, mutta näillä
meissä voi tulla näkyväksi
lisää. Kymmeniä tuli
ihmisillä ei ollut
arkisen
työmme
kautta.
”
uskoon ja kastettiin.
mitään. Koin JuVierailimme heidän
malan puhuvan:
luonaan ja he meidän
”Kerro heille, että
kodissamme. Opimme vieraanvaraisuutta
minä rakastan. En vaadi heitä kuolemaan
ihmisiltä, jotka olivat menettäneet kaiken.
minun puolestani, vaan olen antanut
Poikani kuolemaan heidän puolestaan.”
Elämällä on merkitystä
Kokosimme tiimin seurakunnasta.
Opiskelin terapeutiksi ja tein lopputyöni
Aloimme opettaa uusille ystävillemme
ratkaisukeskeisestä kotouttamisesta.
suomen kieltä, Suomen tapoja ja RaaAvustan maahanmuuttajia edelleen
mattua. Olimme yhtäkkiä kymmenien
oleskelulupa- ja muissa asioissa. Elämän
aikuisten isiä ja äitejä. Tajusimme, mitä
merkityksellisyys tulee hyväksynnän
kokemisesta ja siitä, että voi omalla
osaamisellaan olla hyödyksi muille.
Koulutus ja työllistyminen ovat tässä
avainasioita.
Yksityisyrittäjänä Lassi on kokenut johdatusta ja siunausta työssään.
Hän on tutustunut moniin uusiin
ihmisiin ja perheisiin palvelemalla
heitä. Samaa olen itse saanut kokea
terapeuttina, free-toimittajana ja
vapaaehtoistyöntekijänä. Kaikki mitä
omistamme ja teemme, on Jumalan
armoa. Hänen rakkautensa meissä
voi tulla näkyväksi arkisen työmme
kautta. ICCC-verkosto ja oma seurakunta ovat tässä tärkeänä tukena. •

Uusi näkökulma ja tehtävä
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Hopea-Puron
korut kantavat
kauneutta
Pienen tytön unelmasta
syntyi kasvava korubisnes.
TEKSTI TARJA JÄÄSKELÄINEN
KUVA ANNIKA PURO-AHO, .HOPEA-PURO.COM

UUSI
YRITYSJÄSEN

J

o lapsena Annika Puro-Aho
rakasti kauneutta ja unelmoi
työstä kauniiden asioiden parissa.
Työskenneltyään useissa kultasepänliikkeissä hän perusti oman korualan
yrityksensä vuonna 2010. Toiminta oli
ensin lähinnä harrastelua, mutta vuonna
2017 Annika palkkasi ensimmäisen työntekijän ja muutti firman osakeyhtiöksi.
Hopea-Puro Oy on suomalainen
verkkotukkukauppa, jonka varasto on
Kauhavalla. Yrityksellä on lähes 700 jälleenmyyjää Suomessa ja haaveissa siintää
vienti. Valmistusta on Suomessa, Euroopassa ja Aasiassa. Suurin osa koruista
on valmistajien tarjoamia malleja, mutta
omien mallien osuutta kasvatetaan koko
ajan.

Monialayrittäjä

Unelmoivasta koulutytöstä on sukeutunut ammattitaitoinen ja ahkera monialayrittäjä.
- Olen koulutukseltani KTM, DI ja
Six Sigma Black belt. Olen perustanut
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Hopea-Puro Oy:n ja Tehos Oy:n. Mielikin
Tukku Oy eli www.kookosravinto.fi on ostettu yritys. Tämän lisäksi hallituspaikkoja
taitaa olla kuusi, Puro-Aho luettelee.
Tehoksen johtavana asiantuntijana
Annika auttaa valmistavan teollisuuden
yrityksiä tehostamaan toimintaansa.
Hopea-Puron toimitusjohtajana hän
vastaa yrityksen kehityksestä ja kasvusta
hoitaen kehitysprojekteja sekä kantaen
kaikesta taloudellisen vastuun. Juuri nyt
on äitiysloman aika.
- Hoidan pientä vaaleanpunaista
nyyttiä sekä pesen pyykkiä, mutta palaan
sorvin ääreen vielä tänä vuonna, yrittäjä
kertoo.

arvostetun Design from Finland -merkin.
Sen voi saada yritys, jonka tuotesarja on
ideoitu ja muotoiltu Suomessa muodostaen selkeän ja erottuvan kokonaisuuden.
Edellytyksenä on myös suunnittelijan
vahva ammattitaito ja työkokemus alalta.
- Meidän Titta haki merkkiä ja näki
ison vaivan prosessissa. Haun jälkeen
tuotteet arvioitiin Suomalaisen työn liitossa, ja päätös tehtiin monilla kriteereillä.

Lapsuuden usko kantaa

Annikan lapsenusko on kantanut, vaikka
hän sanookin ottaneensa välillä pesäeroa
seurakuntaan ja uskovaisiin. Saatuaan
lahjaksi Gunnar Olsonin Vapautettu
bisnes –kirjan, hän luki sen ja päätti liittyä
ICCC:n jäseneksi.
Design from Finland
- Koko jäsenyyteni ajan korona on
Puhdas on Hopea-Puron uusin Suomessa
jyllännyt enkä juurikaan ole vielä
suunniteltu mallisto.
päässyt mukaan toimintaan.
- Halusimme myydä tietynnäköisiä
Odotan ICCC:ltä innostavia
ja –hintaisia koruja, mutta niitä ei ollut
saatavilla. Oli siis pakko alkaa suunnitella uusia kontakteja ja verkostoitumista sekä oman kutitse. Korut ovat luontoaiheisia, ja ne on
kuvattu luonnossa. Yrityksen nimessä on sumukseni ja paikkani
Puro, mikä tarkoittaa espanjaksi ja italiak- vahvistumista. •
si puhdasta. Yksi työntekijämme ehdotti
malliston nimeksi ”Puhdas”, ja se kolahti,
Annika kertoo.
Suomalaisen Työn Liitto myönsi
syyskuun alussa Puhdas-mallistolle

UUSI
YRITYSJÄSEN

Ohjelmistotalo Greative
mukaan ICCC:n toimintaan
TEKSTI JA KUVA DINI MÄNTYLÄ

N

imeni on Dini Mäntylä ja asun
Keuruulla Ison Kirjan lähellä,
vaimoni sekä kahden tyttären (2
ja 7 v) sekä pojan (7 kk) kanssa.
Lasten kanssa tulee seikkailtua pihalla ja
rakenneltua kaikenlaista; myös lautapelit kuuluvat viikonloppuiltoihin. Ilman
koronaa kävisimme Keuruun helluntaiseurakunnan tilaisuuksissa.
Olen toiminut kaksi vuotta yrittäjänä.
Olen mukana markkinointiyrityksessä
nimeltä Miami Performance Agency sekä
ohjelmistotalo Greativessä, joka tarjoaa
projekteja sekä koodareita edullisesti. Aikaisemmin olen toiminut ohjelmistoalalla

sekä vastannut Iso Kirja –opiston alueen
kehittämisestä ja juhannuskonferenssin
käytännönjärjestelyistä.
Olen ollut uskossa lapsesta asti. Monta
mielenkiintoista hetkeä on koettu, kun
olimme vanhempieni kanssa lähetystyössä Mari-Elissä 90-luvun alussa. 2000-luvun alkupuolella järjestin muutamia aktioita Ukrainan lastenleireille ja koteihin.
Kuulin ICCC:stä vasta muutama
kuukausi sitten ystävän kautta ja ajattelin
liittyä siihen heti.
Pikkuhiljaa olen koettanut päästä
mukaan toimintaan, ja tällä hetkellä olen
osallistunut rukousaamuihin aina kun
muistan ja kerkiän. Parasta niissä on,
kun samanmielisille ihmisille voi jakaa
omia asioita ja samalla tukea myös muita.
Tällaisenä etäaikana on hyvä olla useampi kanava, jossa pitää yhteyttä muihin
uskoviin. ICCC on palvellut siinä hyvin.
Toivottavasti pian nähdään myös ihan
kasvotusten. •

“Tällaisenä etäaikana
on hyvä olla useampi
kanava, jossa pitää
yhteyttä muihin
uskoviin. ICCC on
palvellut siinä hyvin.”
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Israelissa
kehitetty Aura Air
-ilmanpuhdistuslaite
tuhoaa covid-19
viruksia.

Vapaaksi viruksista
TEKSTI TARJA JÄÄSKELÄINEN KUVAT AURA AIR

K

un koronavirus sulki ihmiset sisätiloihin, sisäilman laatuun alettiin kiinnittää enemmän huomiota. Vuoden 2019
WHO:n tutkimuksen mukaan sisäilma voi olla jopa viisi
kertaa saastuneempaa kuin ulkoilma. Myös YK on ilmaissut huolensa sisäilman epäpuhtauksista maailmanlaajuisena
ongelmana.

Mullistava nelivaiheinen puhdistus

IV-alalla työskentelevät israelilaiset veljekset Aviad ja Eldar

Shnaiderman havaitsivat, että perinteiset ilmanvaihtolaitteet vain
kierrättävät ilmaa, mutta eivät puhdista sitä. Vuonna 2017 veljekset yhdistivät tietotaitonsa ja perustivat ilmanvaihto-ongelmiin
keskittyvän Aura Air –yrityksen. Miehet alkoivat kehittää uutta
tekniikkaa, joka hoitaisi ilmanlaatua kokonaisvaltaisesti.
Syntyi mullistava ilmanpuhdistuslaite, jossa yhdistyvät ilman
kierrätys, puhdistus, desinfiointi sekä ilmanlaadun reaaliaikainen
analysointi älypuhelimeen ladattavan applikaation avulla.
Ilmanlaatua tarkkailevan Heidy-järjestelmän avulla käyttäjä
voi räätälöidä laitteen asetukset oman tarpeensa ja terveystilanteensa mukaan.
Aura Air oli kehitetty ennen koronapandemiaa yhteistyössä
Tel HaShomerin Sheba-sairaalan kanssa, joka on monien vuosien
ajan luokiteltu maailman kymmenen parhaan sairaalan joukkoon.
Laite puhdistaa sisäilman 99,9 % kaikenlaisista viruksista – myös
Covid-19 - sekä bakteereista, sienistä, homeesta ja itiöistä. Neliportaisessa ilmanpuhdistuksessa käytetään esisuodatinta, yhtiön
patentoimia Ray Filteriä ja kaksisuuntaisesti ionisoivaa Sterionizer-komponenttia sekä UVC-valoa.

Uusia markkinoita

Kuluneen vuoden aikana Aura Air -tekniikka on laajentunut 50
maahan. Soveltuvia kohteita on paljon; hotellit, kaupat, koulut,
ravintolat, julkiset tilat, päiväkodit, hoitolaitokset, toimistot ym.
Viime joulukuussa Aura Air allekirjoitti 30 miljoonan dollarin
sopimuksen japanilaisen yhtiön kanssa, joka toimittaa laitteita
karaokebaareihin. Iso-Britanniassa ja Irlannissa Aura Air –tekniikka
löytyy 400 turistibussista. Jerusalemin Sar-El Tours on asentanut sen
25 bussiin. Laite mittaa ilmanlaadun ja välittää tiedon applikaatioon,
josta matkustajat voivat lukea sen puhelimillaan. Turvallisemman
matkustamisen toivotaan edesauttavan turismin elpymistä.
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Aura Air -laite on 37,5 x 37,5 cm kokoinen ja painaa 5,5 kiloa.
Laitteen puhdistusteho on 55 neliötä, ja isompaan tilaan
voidaan asentaa useita seinälle tai kattoon. Alle puolen kilon
painoinen Aura Air Mini pystyy käsittelemään ympärillään 10
neliön tilan.Sen voi laittaa vaikkapa työpöydälle.

Maahantuoja Suomessa

Vaasalainen Tabita Products Oy toi ensimmäisen erän Aura
Air –laitteita Suomeen maaliskuun alussa. Maahantuoja Fredrik
Ekholm on innostunut tuotteen terveysvaikutuksista.
- Kuultuani Aura Air -tuotteista, halusimme heti ryhtyä niiden maahantuojaksi, sillä terveys on tärkeä asia. Laite tuhoaa
tehokkaasti myös Covid-19 viruksia ja on CE-merkitty, Ekholm
kertoo.
Tabita Products Oy:llä on pitkät perinteet israelilaisten
tuotteiden myynnissä. 1990-luvun alussa Fredrik Ekholm sai
Israel-työn voimakkaasti sydämelleen. Hän järjesti kaksikielisiä
Israel-tilaisuuksia Vaasassa keräten varoja Aliyah-työhön. Tarkoituksena oli myös edesauttaa liike-elämää ja maahanmuuttajien työllistymistä Israelissa. Tuolloin Fredrik perusti vaimonsa
kanssa Tabita Products Oy:n Israel-tuotteiden maahantuontia
varten rakennusbisneksen ohella. Nykyään yritys toimii Ekholmien tyttären Monica Rantalan luotsaamana.
- Viime kuukausien aikana olen tuntenut tämän kutsumuksen elävän ja uudistuvan. Olemme kokeneet johdatusta
Aura Air –tuotteen löytymisessä ja tuontineuvotteluissa, Israelin kunniakonsuli Fredrik Ekholm iloitsee. •
Tabita Products Oy,
www.tabitaair.fi (06) 320 9110, +358 500 660 126

KevätseminaariCMYK 100 70 10 48
RGB 0 50 96

24.4.2021, klo 9:30-12:30, Zoom (online)

CMYK 30 40 70 2
RGB 155 126 76

Tulevaisuus on nyt – Yhdessä myrskyn läpi
Framtiden är här – Tillsammans genom stormen

Ohjelma
09:30 - 09:45
Seminaarin avaus & ylistys
			
09:45 - 10:30 Tulevaisuus on nyt
Saku Pitkänen
10:30 - 11:15
Yhdessä myrskyn läpi –
todistuksia työ- ja liike-elämästä
Samppa Lajunen
Johanna Takkinen

Elämme monien myllerrysten aikaa juuri nyt. Asiat, joista
Raamattu on puhunut edeltäpäin, tuntuvat tapahtuvan tässä ja nyt.
Sanavapaus, liikkumisen vapaus ja monet muut itsestäänselvyydet
eivät olekaan niin itsestään selviä. Myös liiketoimintaympäristö
jatkuu pandemian vuoksi haastavana ja muutokseen sopeutuminen
CMYK 100 70 10 8
CMYK 30 40 70 0
vaatii voimavaroja.
RGB 0 77 140
RGB 192 155 91
Juuri tätä aikaa varten ICCC on olemassa. Meidät on kutsuttu
”tekemään työtä ja bisnestä, kunnes Hän palaa” (Lk. 19:13). Malakian
kirjassa sanotaan, että ” Te näette jälleen eron vanhurskaan ja
jumalattoman välillä. Te näette, kuka on palvellut Jumalaa ja kuka
ei ole häntä palvellut.” Meidät on kutsuttu kulkemaan rohkeasti
vastavirtaan olosuhteista huolimatta. Myrskyn läpi on hyvä mennä
yhdessä.
Tervetuloa!

CMYK 60 30 0 0
RGB 111 158 207

CMYK 10 20 50 0
RGB 234 205 143

11:15 - 11.30 Tauko
11:30 - 12:30
Pyhän Hengen johdatus ja
profeetallisuus arjessa
Juha Ketola

Saku Pitkänen

HEADING
HEADING

ICCC Suomi puheenjohtaja

Samppa Lajunen

Juha Ketola

kiinteistösijoittaja

pastori

Subtitle Un

Johanna Takkinen
kehitysjohtaja
Osallistu kokoukseen:
https://us02web.zoom.us/j/81054698475?pwd=cmtzOGhSdVhKaitRZE9oaUFKbUVxUT09
Meeting ID: 810 5469 8475 | Passcode: 399161

Preamble/quote Dos
elit, sed do eiusmod t

Body text Dosis Regular. Lorem ips
ut labore et dolore magna aliqua. U

Aamurukous

ICCC:N JOHTOKUNNAN
JÄSENET

Zoom

JOKA

KLO

PE		

7.30 - 8.00

Jäsenaamu

Zoom

Olemme mielellämme käytössäsi.
Ota siis rohkeasti yhteyttä
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@iccc.fi
.

SAKU PITKÄNEN
puheenjohtaja
+358 40 5283000

FREDRIK EKHOLM
varapuheenjohtaja
+358 50 0660126

LA

KLO

22.5.

9.30 - 10.30
LAITA KALENTERIIN

LASSI JÄÄSKELÄINEN
hallituksen jäsen
+358 40 0838116

myICCC.com
ICCC:n jäsenille tarkoitettu myICCC-palvelu

tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden
ICCC-jäsenten kanssa. Voit jakaa palvelussa kokemuksiasi ja ottaa yhteyttä muihin jäseniin.

ANTERO LAUKKANEN
hallituksen jäsen
+358 50 5820813

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 opetusmateriaaleihin käsiksi.
Mikäli et ole saanut tai olet kadottanut tunnukset, niin
voit pyytää ne ICCC:n kansainvälisestä toimistosta:
international.office@iccc.net.
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JUSSI PELTOLA
hallituksen jäsen
+ 358 401730740

