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Joulu, eli Jeesuksen syntymäjuhla, on taas käsillä. Raama-
tussa Luukkaan evankeliumi on ehkä tarkin ajankuvaus 
joulun ajan tapahtumista. Jeesuksen syntymän lähesty-
essä, monet asiat alkoivat tapahtua yhtä aikaa ja olosuh-

teet maailman Vapahtajan syntymiselle muotoutuivat. Enkeli il-
mestyi Sakariaalle, ja Elisabet tuli raskaaksi vanhalla iällä. Sakarias 
menetti ja sai puhekykynsä. Tapahtui verollepano ja kansan liikeh-
dintä. Tietäjät saivat ilmoituksen ja lähtivät matkaan lahjoineen. 
Neitsyt tuli raskaaksi, paimenet saivat ilmoituksen, ja taivaalliset 
sotajoukot näyttäytyivät heille. Simeon tuli pyhäkköön Pyhän 
Hengen vaikutuksesta ja profetoi, naisprofeetta Hanna profetoi 
Marialle. Koko maailma, näkyvä ja näkymätön, odotti Vapahtajan 
syntymää ja valmistautui siihen. Jumala muokkasi olosuhteita 
tarkasti ja täsmällisesti.

ICCC:n Suomen työn osalta olemme kokeneet viimeisen parin 
vuoden aikana jotain edellä kuvatun kaltaista. Monet asiat ovat 
ikään kuin loksahtaneet paikalleen. Olemme saaneet kokea 
vahvaa uudistumisen ja vahvistumisen aikaa. Säännölliset aa-
murukoukset  ja monet rukousvastaukset, jäsenaamut, vahvat 
seminaarit, kuten 30-vuotisjuhlaseminaari, jäsenmäärän kasvu 
ja jäsenten välisen yhteyden vahvistuminen ovat tapahtuneet 
kuin itsestään. Olemme johtokuntana usein vain ihmetelleet, mitä 
Jumala on tehnyt ja saanut aikaan. Rukoilemme, että ICCC voisi 
olla 300 jäsenen suuruinen lähivuosina. Olisimme kuin Gideonin 
armeija Suomen työ- ja liike-elämän keskellä. Numerot eivät ole 
itseisarvo, mutta unelmoimme siitä, että mahdollisimman moni 
voisi rohkaistua ja vahvistua työ- ja liike-elämän kutsussa.

PÄÄKIRJOITUS

Myös meidän henkilökohtaisessa elämässämme on aikakausia, 
jolloin Jumala tarttuu siihen erityisellä tavalla. Monet asiat 
tuntuvat silloin tapahtuvan kuin itsestään. Itselleni kävi näin, 
kun Jumala johdatti minut ICCC:n pariin. Asiat ja olosuhteet 
ympärilläni tuntuivat vain loksahtavan paikoilleen ja elämäs-
säni alkoi aivan uusi aikakausi. ICCC:n perustaja Gunnar Olson 
kertoo kirjassaan, kuinka hänen elämänsä muuttui peruutta-
mattomasti sen jälkeen, kun hän oli puhunut ICCC:n näystä en-
simmäisen kerran julkisesti. Tapahtumaketju, joka alkoi tuosta 
tapahtumasta, johti lopulta ICCC:n perustamiseen. Uskon, että 
myös sinun elämässäsi on hetkiä ja aikakausia, jolloin Jumala 
tarttuu siihen erityisellä tavalla. Silloin meidän tehtävämme on 
mennä uskossa rohkeasti eteenpäin ja antaa Jumalan järjes-
tellä olosuhteet.

Voimme siis olla kiitollisia monesta asiasta. Haastavista olosuh-
teista huolimatta Jumala on todistettavasti ollut kanssamme, 
ja Hänen sanansa lupaa, ettei Hän hylkää eikä jätä meitä. 
Olkaamme kukin uskollisia siinä, mitä Jumala on meidän vas-
tuullemme laskenut. Hän on luvannut pitää meistä huolen. 
Joulun aikana on hyvä hiljentyä ja muistella kaikkea sitä hyvää, 
mitä Herra on meille tehnyt. On hyvä uhrata kiitosuhria Hänel-
le.

ICCC:n koko johtokunta haluaa toivottaa sinulle ja perheellesi 
siunattua ja rauhallista joulua sekä menestyksellistä uutta 
vuotta. (3. Joh.1:2)

Saku Pitkänen
puheenjohtaja, ICCC Suomi ry.

Jumala valmistaa olosuhteet

”Minun silmäni ovat nähneet 
sinun pelastuksesi, jonka 

olet kaikille kansoille 
valmistanut: valon, joka koittaa 
pakanakansoille, kirkkauden, 

joka loistaa kansallesi Israelille.” 
Luuk. 2:30-32
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Näky kantaa ja vie 
eteenpäin

ICCC 30 vuotta Juhlaseminaari 
Vaasassa 29.- 30.10.2021

TEKSTI  TARJA JÄÄSKELÄINEN   

KUVAT TARJA &  LASSI JÄÄSKELÄINEN  

Pitkän tauon jälkeen saatiin kokoontua Vaasaan juhlase-
minaariin rakentumaan yhteisen uskon ja näyn äärellä. 
Tapahtuman puolesta oli rukoiltu paljon, ja se tuntui. Pu-
heenvuoroissa ja ylistyksessä oli Pyhän Hengen läsnäolo. 

Paneelissa kuultiin rohkeita todistuksia Jumalan uskollisuudesta 
työelämässä. Tilaisuuksien juontajat olivat paneutuneet tehtäviin-
sä. Vaasan Sion-seurakunnan puitteet ja vapaaehtoisten panostus 
tekivät toteutuksesta ja tekniikasta joustavan. 

Seminaaria kiitettiin loistavaksi ja innostavaksi. Ihmiset  kokivat 
odotustensa täyttyneen. Monet zoom-aamurukouksissa tutus-
tuneet tapasivat toisensa livenä ensimmäisen kerran. Ilmassa oli 
rakkautta ja lämpöä.

Puhujina olivat kansainvälisen ICCC:n puheenjohtaja Jan Stures-
son, Suomen ICCC:n puheenjohtaja Saku Pitkänen, emeritus pu-
heenjohtaja Fredrik Ekholm, kansanedustaja Antero Laukkanen ja 
Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Tulkkina toimi Tanja Knuts.

Käytä sitä, mitä on kädessäsi on
Saku Pitkänen muistutti, että Mooseksen tuli käyttää sauvaansa, 
ammattinsa symbolia, kansansa vapauttamiseen. Kun hän heitti 
sauvan Jumalan käskystä faaraon eteen, siitä tuli elävä ase vi-
hollista vastaan, mutta kun hän otti sen omaan käteensä, se oli 
kuollut esine. 

Jumala tiesi tarkasti, että Israelin kansa tulee olemaan Egyptin 
orjuudessa 400 vuotta, mutta sitten vankeus päättyy. Vitsauksilla 
hän osoitti olevansa suurempi kuin Egyptin epäjumalat, kunnes 
läpimurto tapahtui. Yhtä tarkasti Jumala tietää nytkin kansojen 
vaiheet. Näemme eri osa-alueiden ravistelua yhteiskunnassa. 

- Uskon että tämä johtaa ensin heräämiseen ja sen jälkeen 
suureen herätykseen. Kansat heräävät ja näemme valtavia mie-
lenosoituksia. Ihmiset huutavat työpaikkojensa ja vapautensa 
puolesta. Egyptissä valta oli keskittynyt harvoille; nyt näemme 
samankaltaista kehitystä. Vielä voimme päättää, annammeko 
esimerkiksi somealustojen hallita meitä, Pitkänen arvioi. 

ICCC:n kansainvälinen 
johtaja Jan Sturesson
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Tehkää työtä kunnes palaan  
- Jumala ei ole katunut ICCC:n kutsumusta, jonka hän antoi 
Gunnarille vuonna 1984: Maailmanlaajuinen kansa, joka on kut-
suttu olemaan sisäisen uskonsa ulkoinen ilmentymä yhteis-
kunnassa. Sisäinen usko voi tulla näkyväksi vain, jos ulkoinen 
ihminen on murrettu. Ilman oman lihan kuolemaa emme voi 
elää täysillä Kristuksessa. On siis parasta ”kuolla” niin nopeasti 
kuin mahdollista, innosti Jan Sturesson. 

Usein Jumalan henki on lukittuna meidän hengessämme, 
sielussamme ja ruumiissamme. Jos annamme sen virrata va-
paasti ulos, ihmiset kohtaavat meissä Pyhän Hengen. Jumalan 
kirkkaus meissä tuo muutoksen.  

Aadam ja Eeva saivat kutsun hoitaa puutarhaa, kantaa vastuu-
ta tietystä palasta. Heille annettiin siihen kyky, ilo ja tasapaino. 
- Oletko sinä löytänyt puutarhasi vai harhailetko vielä erä-
maassa? Sturesson kysyi. 

Jumala ei kadu lahjojaan eikä kutsumustaan. Hän vaikuttaa 
meissä tahtomisen ja tekemisen. Hän ei kutsu taitavia, vaan 
varustaa ne, jotka kutsuu. Hän ei kutsu lahjakkaita, vaan antaa 
lahjoja niille, jotka kutsuu. 

Kahvio täyttyi taukojen aikana.

Ylistysryhmä Pietarsaaresta.

Paneelikeskustelu. Vas.Tarja Jääskeläinen, Thomas Ahola, 
Jaana Nihtilä, Jukka Tuunanen, Fredrik Ekholm.

”Oletko sinä löytänyt puutarhasi 
vai harhailetko vielä erämaassa?”



ten ja korkeakoulujen edustajien kanssa suunnittelemassa 
kaupungin kehittämistä. Hänen mukaansa Vaasassa asuvat 
Suomen onnellisimmat ihmiset.
- Kaupunkimme strateginen tavoite on ihmisten onnellisuus, 
sillä se luo innovatiivisuutta ja tuottavuutta. Otamme sen va-
kavasti ja satsaamme vahvasti luontoon, kulttuuriin, vapaa-ai-
kaan sekä urheiluun.

Matka tähän päivään
Fredrik Ekholm kertoi ICCC:n matkan alkuvaiheista, rukouk-
sesta ja muutoksesta. 
- Tämä ei ole vain tehtävä vaan kutsumus. Mikään työ ei ole 
liian raskasta, jos ymmärrät kutsumuksesi. Jumalan kohtaa-
minen antaa voimaa toteuttaa kutsumusta; suurin työ tehdään 
aina näkymättömissä.
ICCC:n työ on kasvanut Jumalan armosta. Vuodesta 1997 tuet-
tiin 15 vuotta Beniniä ja kerättiin sinne yhdessä valtionosuuden 
kanssa 1,8 miljoonaa. Rakennettiin kaksi koulua ja pieni sairaala 
sekä yksityisen rahoittama koulu. Tuhannet lapset ovat saa-
neet sen myötä kristillistä kasvatusta ja terveydenhuoltoa. 
- Olen kokenut olevani epäpätevä mutta Jumala on varusta-
nut, Ekholm sanoi ja kiitti perhettään sekä työkavereita tuesta.  

”Kaikki mitä teette, tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle.”
Missä on aarteesi siellä on sydämesi. Sydän seuraa sitä, mihin  
panostat aikaasi. •
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Pyhän Hengen jodatus arjessa
Antero Laukkanen puhui Pyhän Hengen johdattamasta työ- ja 
liike-elämästä. Kaikkivaltiaan Jumalan ja inhimillisen ihmisen 
työtoveruus on mahdollista vain armon kautta. 
– On paras tottua Jumalan suuruuteen ja omaan inhimillisyyteen. 
Voin löytää tasapainon oman inhimillisyyteni ja Jumalan suu-
ruuden välillä. Pyhä Henki suunnitteli koko elämämme ja haluaa 
johtaa meitä. Hän on laittanut meihin ominaisuuksia ja kykyjä, 
ensimmäisenä kyvyn kuunnella itseään. 
- Kaikki jumalinen alkaa kuulemisesta, uskomisesta ja tottele-
misesta. Usein toimimme ensin ja kysymme johdatusta vasta 
sitten, kun olemme johtaneet itsemme umpikujaan, Laukkanen 
huomautti. 

Onnittelut kaupungilta
Kaupunginjohtaja Tomas Häyry onnitteli 30-vuotiasta ICCC:tä ja 
sanoi sen olevan tärkeä osa yhteiskuntaa. Hän sanoi arvostavansa 
ICCC:n työtä heikompien hyväksi ja kestävän arvopohjan puolesta. 
Häyry puhui siunatusta ja onnellisesta Vaasasta esitellen Vaasan 
energiateknologiaa, jota löytyy jokaisesta maailman maasta. Hän 
puhui myös yhteisestä luomisesta. Kaupungin johto istuu yritys-

Inspiroivia luentoja, 
kohtaamisia ja yhteisen 

näyn jakamista.

Vas. Saku Pitkänen,  Jan Sturesson, Fredrik Ekholm, Tanja KnutsKahvikeskustelua Antero Laukkasen kanssa.

Kaupunginjohtaja 
Tomas Häyry (vas.) 
puhui iltajuhlassa.
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Jenna Mikkilä on taloushallin-
toon suuntautunut liiketalouden 
tradenomi (Vamk),  joka kertoo 
nauttivansa uusista oivalluksista 

ja ongelmien ratkaisemisesta. Esikoisen 
odotus vuonna 2012 vei hänet uuden 
äärelle. 
– Äidiksi kasvaminen oli minulle iso asia. 
Tuon kasvun keskellä löysin Jeesuksen, 
hän kertoo.

Johtajuuden periaatteet ja 
Raamatun arvot
Syksyllä 2020 Jenna mietti aihetta opin-
näytetyöhönsä. Johtamista käsittelevillä 
kursseilla hän oli havainnut, että hyvän 
johtajuuden periaatteet ja arvot ovat 
yhteneviä Raamatun arvojen kanssa.   
- Etsiskelin internetistä aiheita, jotka 
liittyisivät näiden arvojen yhdistämiseen 
ja löysin itseni ICCC:n kotisivuilta. Siellä oli 
mainos tuolloin peruuntuneesta Vaasan 
syyskonferenssista.

Jenna oli päättänyt jatkaa työn 
kirjoittamista rukouksen ja uskon 
varassa. Alkoi tulevaisuuden 
ennakoimista ja toimialaskenaarioiden 
luomista käsittelevä osio. Jenna avasi 
lähteeksi valitsemansa kirjan ja havaitsi 
valinneensa juuri oikeat työkalut ja 
järjestäneensä ne oikein. Viimeisen luvun 
hän kirjoitti kiittäen ja ylistäen Jumalaa.
. - Koko prosessin ajan olin kokenut 
olevani aivan metsässä ja yhtäkkiä työn 
kokonaisuus oli selkeänä näkyvissä. 
Ymmärsin, että punainen lanka oli ollut 
minulta hukassa, mutta ei missään 
vaiheessa Jumalalta. Hän on luvannut 
johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoillen!

Antoisa Vaasan seminaari
Jenna kiittelee Vaasan syysseminaaria.
- Oli ihanaa vihdoin päästä tapaamaan 
aamurukouksesta kasvotutuiksi tulleita 
jäseniä! Julistettu sana oli ajankohtais-
ta ja samalla rohkaisevaa. Sen verran 
painavaakin oli, että seminaarin jälkeinen 
viikko meni kuultua pureskellessa ja 
mietiskellessä. Itseäni kosketti erityisesti 
monien työ ja liike-elämässä menesty-
neidenkin vilpitön todistus ja Jeesuksen 
korottaminen puheissaan.

Jennan motto on ”Tee 
elämästäsi totta”
- Minulle Jeesuksessa ja uskossa elämi-
nen on myös totuudessa elämistä. Tah-
toisin rohkaista jokaista astumaan valoon 
ja totuuteen sellaisena kuin on.  Tässä 
maailmassa on aivan liikaa ”kasvomaske-
ja”, joiden taakse piiloudutaan ja kätke-

tään salaisuuksia ja ongelmia. Jeesus 
on tie, totuus ja elämä. Raamattu 

sanoo, että totuus tekee meis-
tä vapaita. Meidän ei siis tulisi 
piiloutua, vaan etsiä rohkeasti 
Jeesusta kaikkien ongelmien 

ja vajavuuksienkin kanssa. •

Jenna Mikkilän 
opinnäytetyö johdatteli 
ICCC:n kotisivuille.

Jenna Mikkilä on 30-vuotias aktiiviliikkuja, 
joka rentoutuu villasukkia kutoen. 

Esittelyssä ICCC:n jäsen 
TEKSTI JA KUVA  TARJA JÄÄSKELÄINEN

Vuoden 2020 lopulla Jenna liittyi ICCC:n 
jäseneksi.  Kun silloinen syysseminaari 
peruuntui jälleen, hän ajatteli osallistua 
edes aamurukouksiin verkossa.  Korona 
oli sulkenut seurakunnan ovet ja hän 
kaipasi rukousyhteyttä. 
- Aamurukoukset ovat merkinneet 
minulle valtavasti! Ne ovat yksi onnistu-
neimmista ja siunaavimmista videoru-
koushetkistä, joihin olen saanut osallis-
tua. Zoomissa jokaisen ruutu on saman 
kokoinen. Olen ollut äärettömän siunattu 
ja kiitollinen siitä yhteisöllisyydestä ja  
rakkaudesta, joka välittyy jokaisessa aa-
murukoushetkessä. Olen oppinut, kuinka 
valtava siunaus on kulkea rukoillen myös 
työ- ja liike-elämässä.

Opinnäytetyötä rukouksen ja 
uskon varassa
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 
jätelain uudistuksen vaikutusta jätehuol-
toalan tulevaisuuteen. Saatuaan teoria-
osuudesta valmiiksi jätehuollon kehitystä 
ja nykyhetkeä käsittelevän luvun Jenna 
alkoi käsitellä strategisen työskentelyn 
työkaluja, joiden avulla voi tarkastel-
la tulevaisuuden toimintaympäristön 
muutoksia. 
- Työ näyttäytyi minulle lähinnä sillisalaa-
tilta. Luin strategisen johtamisen kirjoja 
ja yritin selvittää, mitkä työkalut olisivat 
työni kannalta toimivimmat ja missä 
järjestyksessä ne tukisivat parhaiten 
toisiaan. Lopulta valitsin tietyt työkalut ja 
järjestin ne parhaiten kokemallani tavalla.  
Lopputyön puolesta rukoiltiin usein 
ICCC: n rukousaamuissa. 
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Liikemies-
tapaamiset ja 

kirkon vihkiäiset  
Afrikassa 

TEKSTI JA KUVAT  FREDRIK EKHOLM 

N
orsunluurannikon matkallamme 8.-13.12. saimme vaimoni 
Kerstinin kanssa tavata paikallisia ICCC-ystäviä sekä osal-
listua Abidjanin kaupungin uuden kirkon vihkiäisiin. 
Lämmintä oli reilut 30 astetta sekä sisällä että ulkona. 

Välkkyvillä valoilla koristellut ”lumiset” joulupuut kimaltelivat 
hotellimme yleisissä tiloissa. 

Ensimmäisen illan liikemieskokoukseen osallistui noin 70 henki-
löä. Tunnin mittaisen  puheeni jälkeen sain vastailla kysymyksiin 
vielä puoli tuntia. Seuraavan illan vietimme ICCC:n hallituksen 

jäsenten kanssa jakaen kokemuksia ICCC:n työstä sekä pohdis-
kellen kauppakamarin työn hallinnoimista.

Kirkkoprojekti päätökseen
Matkan päätarkoitus oli osallistua kunniavieraana Abidjanin 
uuden upean kirkon, Temple Bethsaidan vihkimiseen. Olen 
vieraillut paikkakunnalla aiemmin seitsemän kertaa, ja joka 
kerta saarnannut  kirkossa noin 2000 jäsenelle. Toimin raken-
nusprojektissa neuvonantajana, koska olen itse toteuttanut 
vastaavia projekteja. ICCC:nä olemme tukeneet seurakuntaa 
rahalahjoilla.



Edellisellä matkallani pari vuotta sitten seurakunnan pastori Tri 
Dao Dissa Daniel pyysi minua  kirkkorakennuksen vihkijäksi ja 
hankkeen kummisedäksi (Godfather). Projekti on kestänyt noin 
kymmenen vuotta ja he ovat pääosin keränneet varat itse. 
Temple Bethsaida on suuri ja kaunis. Lattiat ovat laadukasta 
graniittia ja marmoria.  Siinä on 2200 istumapaikkaa ja lisäksi tar-
vittavat aputilat neljässä kerroksessa. Kirkkosalin etuosan seinällä 
on lähes kahden metrin korkuinen ”Menora”, joka on valmistettu 
kaakelimosaiikista. Sitä reunustavat eri väriset valaisimet.

Juhla ja kunnianosoitukset afrikkalaisittain
Vihkiäistilaisuus pidettiin lauantaina klo 9.00 vanhassa rakennuk-
sessa samalla tontilla. Sen piti kestää kolme tuntia, mutta pituu-
deksi tuli viisi tuntia. Oli hieman haasteellista istua puku päällä 
+30 asteen kuumuudessa.

Naapurimaista oli saapunut juhlaan korkeatasoisia vieraita. Noin 
tusina paikallista hengellistä johtajaa sekä kaupunginjohtaja toivat 
tervehdyksensä. Tuntui oudolta kuulla nimensä mainittavan lähes 
jokaisessa puheessa tukijana, kummisetänä ja Israelin kunnia-
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konsulina kiitosten kera. Sain kauniin lasipatsaan, johon oli 
kaiverrettu nimeni ja tilaisuuden päivämäärä. Lopuksi siirryim-
me uuteen rakennukseen, jossa leikkasimme nauhan ja paljas-
timme muistotaulun. 

Oli historiallista saada pitää saarna uudessa kirkossa ja sen en-
simmäisessä kokouksessa sunnuntaina 12.12. Olin vatsavaivojen 
vuoksi huonovointinen ennen puhetta ja pelkäsin pyörtyväni. 
Koin kuitenkin Herran kosketuksen ja ihmeen astuessani 
puhumaan. Sain voitelun ja voiman jakaa sanan sydämeltäni 
iloiten ja hymyillen. Pastori toisti tärkeät asiat sanomastani ja 
rukoili niiden toteutumista. Monet nousivat seisomaan ja yhtyi-
vät rukoilemaan sanan totetumista omassa elämässään. 

Olen tehnyt paljon talkootyötä elämässäni, mutta tässä projek-
tissa koin kunnianosoitusten ylittäneen panostukseni. Tämä on 
ollut ikään kuin unelma. Heille merkitsee niin paljon, että joku 
tulee Suomesta ja palvelee ainoana eurooppalaisena. Tämä 
kaikki on ollut johdatusta ja Jumalan suurta lahjaa. 

Ylistyksen iloa ja riemua
Sunnuntain tilaisuuteen pukeuduimme Kerstinin kanssa afrik-
kalaisiin pukuihin, jotka oli ommeltu juuri tätä hetkeä varten. 
Kankaassa oli kuvattu Temple Bethsaida ja pienetkin yksi-
tyiskohdat olivat hyvin tehdyt. Jumalakin iloitsee huolellisesti 
tehdystä työstä. Kokous alkoi 7.30 ja päättyi puolenpäivän 
aikaan. Valtavien ylistyskuorojen lisäksi oli paljon tanssia, iloa 
ja riemua. Kuultiin spontaaneja rukouksia ja profeetallisia 
sanomia seurakunnan jäseniltä. Kaikki tapahtui hyvässä 
järjestyksessä; sitä valvoivat kauniisti pukeutuneet ”Proto-
kolla”-nimikyltillä varustetut kokousavustajat. 
Kotimatka kesti 27 tuntia pitkine yölentoineen ja koro-
natesteineen, mutta päällimmäiseksi jäi ilo ja kiitollisuus 
Jumalalle. •

Ensimmäisen illan liikemiestapaaminen. Vikhiäistilaisuus vanhassa rakennuksessa kesti viisi tuntia.

Temple Bethsaida
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Espoon kristillinen koulu (EKK) on parinkymmenen vuoden 
aikana kasvanut satojen lasten ja nuorten yhteisöksi. Tähän 
asti väliaikaisissa tiloissa toiminut koulu on vihdoin saanut 
pysyvät, ajanmukaiset tilat Matinkylään. Rakennustyöt 

aloitettiin toukokuussa 2020, ja koulutoiminta aloitetaan uusissa 
tiloissa tammikuussa.

Kampuksella toimii Espoon kristillinen koulu, päiväkoti Aarteet 
taidekoulu Talentti sekä useita seurakuntia. Monitoimikeskus 
palvelee espoolaisia lapsia ja perheitä sekä yhteisöjä harrastus- ja 
kokoontumispaikkana. 

Valotalo viestii toivoa
Koulurakennus sai nimekseen Valotalo. Hallituksen jäsen Mikko 
Vaara kertoo, että nimivalinnalla halutaan kunnioittaa tontille 
aiemmin suunniteltua samannimistä kristillistä kulttuurikeskus-

Espoon kristillinen koulu uusiin tiloihin
TEKSTI TARJA JÄÄSKELÄINEN  KUVAT MIKKO VAARA

hanketta. Sen myötä alue kaavoitettiin julkiseen rakentami-
seen ja varattiin hankeyhtiölle. Hankkeen pitkittyessä han-
keyhtiö luovutti vuonna 2016 alueen kehittämisen EKK:lle, joka 
etsi silloin tonttia kouluhankkeelle. 

- Ilman tätä vaihetta näin keskeinen Matinkylän tontti tuskin 
olisi päätynyt meidän käyttöömme, Vaara toteaa.
Valotalon ulkoseinillä on taiteilija Kaarina Kaikkosen kaksiosai-
nen teos, joka ulottuu julkisivun ja sisäpihan puolelle. Voiman 
virtaa -niminen teos kuvaa valonsäteitä,jotka hajoavat kaikkiin 
spektrin väreihin. Sekä rakennuksen nimi että taideteos luovat 
osaltaan mielikuvaa siitä, kuinka ihmisten mukana talosta 
kulkeutuu Jumalan valoa.  

Eri toimijat voivat vuokrata tiloja
Mikko Vaara on ollut EKK:n puolelta projektin hankevastaavana 
vuoden 2016 alusta. Hän kertoo, että monivaiheinen raken-
nushanke toteutettiin vuokramallilla yhdessä Hoivatilat Oy:n 
kanssa. Valotalo vuokraa tiloja edelleen eri toimijoille.

- Tällä hetkellä kolme seurakuntaa on vuokrannut täältä  
vakituiset toimistotilat. Heidän lisäkseen monet muut järjes-
tävät iltaisin ja viikonloppuisin tilaisuuksia, nuorteniltoja sekä 
varkkareiden toimintaa. Liikuntasali on pitkälti urheiluseurojen 
käytössä, mutta viikonloppuisin on vapaita vuoroja, Mikko 
selventää.   

Ruokasalista 200 hengen juhlasaliksi.

Monitoimikeskus 
Valotalo sijaitsee 

Matinkylässä 
keskeisellä paikalla.



Osa ruokasalista on kaksikerroksista tilaa, joka muun-
tuu  kahviolla varustetuksi yli 200 hengen juhla-
saliksi. Pienempiä 70 hengen tilaisuuksia 
varten voi vuokrata monitoimitilaa. 
Näitä tiloja vuokrataan yhdistyksille 
ja yrityksille kokousten järjestä-
miseen.

Keskeinen sijainti
Valotalo sijaitsee Matinkylän 
urheilupuiston vieressä noin 600 
metrin päässä metroasemalta ja 
useiden linja-autoreittien varrella. Ra-
kennus on mainio kohtaamispaikka eri puolilta 
Espoota tuleville.

Koulussa on tilaa 500 oppilaalle. Tilojen suunnittelussa ja ra-
kentamisessa on huomioitu tiukkaan säädetyt puhtausstan-
dardit sekä kestävä kehitys. Sisäilman laatuun on kiinnitetty 
erityistä huomiota jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. 
Maalämpö ja aurinkopaneelit mahdollistavat uusiutuvien 
energiamuotojen hyödyntämisen.

Valotalon avajaisia vietetään maaliskuussa 2022. Innostu-
neella yhteisöllä on edessään isot av-laite- ja kalusteinves-
toinnit, joita ei kateta valtiontuella. Koulun nettisivuilta 
ekk.fi löytyy erilaisia mahdollisuuksia tukea lasten ja nuorten 
turvallista kasvua Espoossa.  Toiminnan tukeminen: 
https://ekk.fi/tue-toimintaamme/•

Ulkoseinän valoteos viestii toivoa.

Muistan hyvin sen aamun syksyl-
lä 2007, kun rukouksessa sain 
ajatuksen, joka oli kuin ääni: hae 
tonttia kaupungilta uutta toimin-

takeskusta varten Matinkylään. Kirjoitin sen 
ylös, se oli niin selkeä. Seuraavien viikkojen 
ajan olin yhteydessä Espoon kaupungin 
tonttiyksikköön ja menin tapaamaan kau-
punkisuunnittelupäällikköä. 

Alueella oli seitsemän mahdollista tonttia, 
joista sai valita. Matinkylän urheilupuiston 

päässä oleva kaavoittamaton tontti nousi 
selkeästi yli muiden. Loistavien kulkuyhteyksi-

en varrella, erittäin keskeinen paikka. Aloimme 
rukoilla toimintaohjeita ja millaisen rakennuksen 

haluaisimme. Tarvitsimme johdatusta jokaiseen 
askeleeseen, ja meitä myös johdatettiin. Muutaman 
vuoden päästä meillä oli hyvä tiimi asiantuntijoita, 
joiden kanssa saimme valmiiksi kaikki tarvittavat 
piirustukset ja asiapaperit kaavoitusta varten. Lopulta 
kaava hyväksyttiin valtuustossa Espoon kristillisen 
kulttuurikeskuksen rakentamista varten suurella 
enemmistöllä. Se oli valtava ihme. Tästä kaikki alkoi: 
rukouksessa kuulemisesta ja siinä jatkamisessa. 
Mitään jumalista ei synny ilman rukousta.

Antero Laukkanen
Kansanedustaja

Subtitle Unica one

HEADING DOSIS EXTRABOLD

(BIBLE QUOTATION DOSIS  EXTRABOLD)

HEADING DOSIS LIGHT

Body text Dosis Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, s
ed do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
 voluptate velit e

sse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Preamble/quote Dosis Light. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, s
ed do eiusmod tempor 

CMYK 100 70 10 48 

RGB 0 50 96

CMYK 30 40 70 25

RGB 155 126 76 

CMYK 0 0 0 70  

RGB 112 113 115 

CMYK 60 0 35 30 

RGB 81 149 140  

CMYK 80 10 75 30 

RGB 29 122 75 

CMYK 0 87 84 30 

RGB 177 50 38 

CMYK 100 70 10 8 

RGB 0 77 140

CMYK 30 40 70 0 

RGB 192 155 91 

CMYK  0 0 0 45

RGB 166 168 169 

CMYK 60 0 35 0 

RGB 106 191 178 

CMYK 80 10 75 0 

RGB 38 155 95 

CMYK 0 87 84 0 

RGB 229 62 47

CMYK 60 30 0 0 

RGB 111 1
58 207

CMYK 10 20 50 0 

RGB 234 205 143

CMYK 0 0 0 25 

RGB 207 209 210

CMYK 25 0 10 0 

RGB 202 231 231

CMYK 60 0 55 0 

RGB 113 188 139

CMYK 0 65 75 0 

RGB 236 118 68

Kaikki
syntyy 

rukouksessa

  ICCC NEWS 4/2021      11    



12      ICCC NEWS 4/2021

Vaasan energiateknologiaa. Energiaklus-
teri koostuu 160 yrityksestä, arvoltaan 5 
miljardia. Niiden tuotteista ja palveluista 
menee vientiin 80 %, mikä on 30% koko 
Suomen energiateknologian viennistä.

Uudessa Wärtsilän Technology Hubissa 
suurlähettiläämme oli yksi ensimmäisistä 
vieraista. Mielenkiintoisella vierailulla 
luotiin suhteita. Tämän jälkeen Vaasan 
kaupunki tarjosi meille lounaan yhdessä 
kaupunginjohtajamme Tomas Häyryn 
kanssa. Tuo puolitoistatuntinen oli arvo-
kas. Puhuimme muun muassa siitä, että 
Vaasa on onnellisin kaupunki maailman 
onnellisimmassa maassa.

Iltapäivällä tapasimme Åbo akademi-yli-
opiston professoreita dekaani Fritjof 
Sahlströmin johdolla. Hanken-yliopiston 
rehtori esitteli meille oppilaitostaan. 
Esitykset olivat erittäin positiivisia.  Suur-
lähettiläs esitti kysymyksiä ja antoi palau-
tetta. Matkalla lentokentälle poikkesimme 
vielä Sundomin kotiimme, jossa vaimoni 
Kerstin oli järjestänyt tarjoilun myös tur-
vamiehille ja kuskille.

Antisemitismista tulee 
varoittaa
Vierailu osui samalle päivälle kuin Kristal-
liyön muistopäivä (9.11.). Vasabladet-lehti 
teki suurlähettiläästä haastattelun, jossa 
käsiteltiin myös antisemitismia. Samana 

Olemme saaneet pitää Israelin 
Suomen suurlähettiläitä vieraa-
namme Vaasassa jo 30 vuoden 
ajan. Ensimmäisenä heistä Josef 

Hasén vieraili Sion-seurakunnan Is-
rael-juhlassa 6.11.91. Nykyisen suurlähetti-
lään,  H.E. Ms Hagit Ben-Yaakovin, vierai-
lulla 9.-10.11. juhlistettiin tätä yhteistyötä.

Tapaamisia elinkeinoelämän, 
yliopiston ja kaupunginjohdon 
kanssa
Lisääntyneet turvallisuusvaatimukset 
aiheuttivat tarkkaa suunnittelua ja aika-
taulua. Jokaisen tapaamamme henkilön 
nimi ja osoite piti olla selvillä. Jumala vas-
tasi rukouksiimme ja kaikki sujui hyvin. 
Tapaamiset olivat hyvin  lämminhenkisiä 
ja myötämielisiä. 

Ensimmäisenä päivänä 9.11. tapasimme 
Vasa Innovation Centerin luojan, Sture 
Uddin sekä yrittäjiä, jotka haluavat 
perustaa toimintaa Israeliin. Vierailun 
kohokohtia oli kaksikielinen Israel-juhla 
seinäjokilaisten Betsalel-kuoron ja 
Besorah-tanssiryhmän kanssa. 

Toinen vierailupäivä oli järjestetty yhteis-
työssä Vaasan kaupungin yhteiskunta-
suhdevastaavan, Susanna Slotte-Kockin, 
kanssa. Vaasan hallintotalossa Energy-
Vaasan Communications and Brands 
manager Kristoffer Jansson esitteli 

päivänä Vasabladetissa oli Dan Ekholmin 
kolumni, jossa kerrottiin Kristalliyöstä 
sekä tuon yön kauhut kokeneen Margot 
Friedländerin tarina. Margot joutui keski-
tysleiriin ja menetti perheensä, mutta sel-
visi ihmeen kaupalla. Kristalliyönä mur-
hattiin monia juutalaisia, räjäytettiin noin 
tuhat synagogaa sekä rikottiin  juutalaisia 
kauppoja, joiden omistajat vietiin pois. 
Noin 30 000 juutalaista miestä pidätettiin 
ja vietiin keskitysleireihin. Juutalaisia on 
ollut Saksassa 1700 vuoden ajan, mutta 
saksalaiset yllytettiin vainoamaan jopa 
omia naapureitaan, mikä on käsittämä-
töntä.

On hyvä, että näitä tapahtumia nostetaan 
esille mediassa, jotta emme koskaan 
unohtaisi. Monet voimat haluavat kieltää 
todellisuuden. Israelin boikotointi ja anti-
semitismi lisääntyy. Sosiaalisessa medias-
sa antisemitistiset ilmaisut ja valheet ovat 
lisääntynet seitsenkertaisesti pandemian 
aikana. Se luo väärää kuvaa todellisuu-
desta erityisesti nuorten parissa, joihin 
sosiaalinen media vaikuttaa. Israelia ja 
juutalaisia kohtaan hyökkääminen on itse 
Jumalan vastustamista. 

Suurlähettiläs Ben-Yaakov oli Vaasan 
vierailun jälkeen hyvin vaikuttunut saa-
mastaan ystävällisestä ja kunnioittavasta 
kohtelusta, joka on harvinaista nykyään. • 

Israelin suurlähettiläs 
Vaasassa

TEKSTI JA KUVAT FREDRIK EKHOLM

Suurlähettiläs Ms Hagit Ben-Yaakov ja Fredrik Ekholm 
Israelin konsulaatissa Vaasassa. Konsulaatti sijaitsee Vaasan 
Rakennuskorjaus Oy:n tiloissa, missä on myös israelilaisia 
tuotteita maahantuovan Tabita Products Oy:n toimisto.

Wasa Innovation 
Centerin perustaja 

ja omistaja Sture 
Udd (oik.) sekä 

Fredrik Ekholm.
Vas. Toimitusjohtaja 

Monica Rantala,Tabita 
Products sekä 
suurlähettiläs 

Ben-Yaakov.
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Siunattua kesää kaikille!

SAKU PITKÄNEN
puheenjohtaja
+358 40 528 3000

FREDRIK EKHOLM
varapuheenjohtaja
+358 500 660 126

LASSI JÄÄSKELÄINEN
hallituksen jäsen
+358 40 083 8116

ANTERO LAUKKANEN
hallituksen jäsen
+358 50 582 0813

JUSSI PELTOLA
hallituksen jäsen
+ 358 40 173 0740

etunimi.sukunimi@iccc.fi

ICCC:N JOHTOKUNNAN 
JÄSENET
 
Olemme mielellämme
käytössäsi. Ota siis rohkeasti 
yhteyttä. 
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Kiitos kuluneesta 
vuodesta ja

Siunattua joulunaikaa!

ICCC Suomi ry. hallitus


