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Subtitle Unica one
HEADING DOSIS EXTRABOLD

(BIBLE Q UOTATIO N DO S IS  EXTRABOLD)

HEADING DOSIS LIGHT

Body text Dosis Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 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 esse 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, sed 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 111 158 207

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

PÄÄKIRJOITUS

Raamattu lupaa, että me 
kuulemme Hänen äänensä. 

Meidän tehtävämme on 
kuunnella.

Olemme juuri viettäneet helluntai-
päivää. Helluntaina vuodatettiin 
Pyhä Henki seurakunnan ylle. Se 
oli samalla alkuseurakunnan ja 

koko kristillisen seurakunnan alkuhetki. 
Seurakuntaelämässä joulu ja pääsiäinen 
saavat yleensä - ihan oikeutetusti - pää-
huomion. Ilman Jeesuksen syntymää 
meillä ei olisi mitään, ja ilman pääsiäistä 
meillä ei olisi syntien sovitusta eikä ian-
kaikkista elämää. Helluntain sanoma 
on Pyhän Hengen voimassa ja todelli-
suudessa, jota tarvitsemme joka päivä 
elämässämme - erityisesti työelämäs-
sä. Helluntai varustaa meidät arkeen.

Jeesus sanoi, että Hänen poismenon-
sa on meille hyväksi, koska silloin Isä 
voi lähettää meille puolustajan, Pyhän 
Hengen. Kuinka erilaista kristillinen 
elämämme olisikaan, jos olisi vain joku 
tietty paikka maailmassa, missä Jumala 
puhuisi meille. Kristinusko on ainutlaa-
tuinen siinä, että Jumala puhuu meille 
henkilökohtaisesti suoraan ilman välikä-
siä Pyhän Henkensä kautta, jonka Hän on 
meihin asettanut. Raamattu lupaa, että 
me kuulemme Hänen äänensä. Meidän 
tehtävämme on kuunnella.

Pyhä Henki on viisauden ja totuuden 
henki. Saamme siis viisautta ja ym-
märrystä kaikkiin elämämme asioihin 
ja kysymyksiin. Tätä viisauden henkeä 
tarvitsemme työ- ja liike-elämässä joka 
päivä. On turvallista lähteä työpäivään, 

kun tietää, ettei ole yksin. Pyhä Henki 
antaa viisauden ja tiedon sanoja arjen 
päätöksiin ja keskusteluihin. ICCC:n aa-
murukouksissa olemme lähes joka kerta 
rukoilleet viisautta ja johdatusta tulevan 
työpäivän kohtaamisiin, päätöksiin ja 
neuvotteluihin. Olemme myös saaneet 
useita rukousvastauksia ja kiitosaiheita.

Pyhä Henki antaa meille myös voiman 
olla Hänen todistajiaan tässä maailmassa 
ja arjen keskellä. Kuinka paljon maailma 
tarvitseekaan evankeliumia - rakkautta, 
rohkaisua, toivoa - juuri nyt. Kaiken epä-
varmuuden ja kaaoksen keskellä meille 
on annettu tehtävä olla Hänen todista-
jinaan arjen keskellä. Franciscus Assisi-
lainen sanoi osuvasti, että ”meidän tulee 
julistaa evankeliumia koko ajan, ja käyttää 
sanoja vain tarvittaessa”. Koko elämäm-
me, puheemme, valintamme, julistavat 
evankeliumia paljon voimakkaammin 
kuin sanat. Pyhä Henki meissä puhuu 
muille, vaikkemme käyttäisi sanoja. Sa-

Pyhä Henki varustaa arkeen

noille on myös aika, kun vastaanottajan 
sydän on auki.

ICCC:n työ on tauolla kesäaikana, mutta 
jatkamme normaalisti kesän jälkeen. 
Syksyllä pyörähtävät viikoittaiset aamu-
rukoukset käyntiin. Jäsenaamut (webi-
naarit) pidämme syys- ja marraskuussa. 
Syysseminaari on lokakuussa ja ICCC:n 
kansainvälinen vuosikonferenssi mar-
raskuussa. Rohkaisemme kaikkia osallis-
tumaan näihin tilaisuuksiin. Yhteydestä 
saamme voimaa arjen haasteisiin. Pyhä 
Henki puhuu myös yhteyden ja toisten 
ihmisten kautta.

” vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin 
te saatte voiman, ja te tulette olemaan 
minun todistajani sekä Jerusalemissa 
että koko Juudeassa ja Samariassa ja 
aina maan ääriin saakka”. (Apt. 1:8)

Siunattua kesää kaikille!

Saku Pitkänen
puheenjohtaja
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ICCC:n kevätseminaari pidettiin 
Järvenpäässä Arkki-seurakunnan tiloissa 

huhtikuun alkupuolella

ICCC kevätseminaari Järvenpäässä
TEKSTI SAKU PITKÄNEN JA TARJA JÄÄSKELÄINEN   KUVAT   TARJA JÄÄSKELÄINEN 

Hengellinen kunto työelämässä, Antero Laukkanen
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Useimmat viime vuosien semi-
naarimme ovat olleet Pohjan-
maalla, Kokkolassa tai Vaasassa. 
Nyt saimme kokoontua pitkästä 

aikaa fyysisesti yhteen pääkaupunki-
seudulla. Järvenpäähän oli saapunut 9.4. 
noin 40 osallistujaa eri puolilta Suomea. 
Puitteet olivat loistavat, ja Pyhä Henki 
vaikutti kokonaisuuteen. Kaikki puheet 
olivat voideltuja, ja seminaarin jälkeen 
useat ihmiset jäivät rukoilemaan toinen 
toistensa puolesta tai keskustelemaan 
pitkäksi aikaa. Järvenpään Arkissa toimi-
van Tulisielukoulun nuoria aikuisia palveli 
keittiössä. Tunnelma oli kotoinen.  

Siirtymävaihe merkitsee   
muutosta
Päivän ensimmäisen puheen piti ICCC:n 
puheenjohtaja Saku Pitkänen. Hänen 
puheensa keskeinen viesti oli, että olem-
me siirtymävaiheessa. Saku antoi muu-
taman esimerkin isoista muutoksista, 
joita maailmassa on käynnissä juuri nyt 
poliittisesti, geopoliittisesti, taloudellisesti 
ja erityisesti rahamaailman digitalisoinnin 
alueella. Nämä kaikki isot muutosteemat 
näkyvät jo nyt osin ihmisten arjessa (in-
flaatio, kontrolliyhteiskunta) ja vaikutuk-
set voimistunevat tulevaisuudessa. 
Jumalan synnyttämä siirtymävaihe on 
erilainen. Hän käyttää siirtymävaiheita 
elämässämme muuttaakseen jotain 
perusteellista meissä. Kun israelilaiset 
ylittivät Jordan-virran ja tulivat luvattuun 
maahan, Jumalan kansasta tuli armeija. 
Egyptin häpeä poistettiin ympärileik-
kauksella, ja he olivat valmiita valloitta-
maan luvatun maan uudessa voimassa. 
Opetuslapsista tuli helluntaina apostoleja. 
Pelko oli poissa. Pääsiäisestä helluntaihin 
kestänyt siirtymävaihe oli päätöksessä. 
Pyhän Hengen voimassa he aloittivat 
sydänten valloituksen evankeliumille, 
ensin juutalaisten ja sitten kreikkalais-
ten keskuudessa. Aiemmin Jumala teki 
heidän puolestaan, nyt Jumala toimi 
heidän kauttaan. Lopuksi Saku kertoi 
esimerkkejä siitä, miten siirtymävaiheet 
ovat vaikuttaneet hänen elämässään. 

Luomassa Jumalan kanssa 
Jussi Peltola ja Susanna Pitkänen 
jakoivat teemasta ”luomassa yhdessä 
Jumalan kanssa”. Jumala on Luoja. Hän 
on luonut ensin kaiken. Ihmisen Hän on 

luonut kuvakseen, joten meissä on sama 
luomisvoima. Tämä luomisvoima ilmenee 
erityisesti työ- ja liike-elämässä, missä 
meillä on tarve uudistua ja luoda uutta 
koko ajan  pärjätäksemme kilpailussa. 
Jussi kertoi myös konkreettisen esimer-
kin, miten Jumala johdatti hänet otta-
maan aikaa työpäivänä ja rukoilemaan 
työtehtävien puolesta. Päivän päätteeksi 
asiakas yllättäen soitti ja vahvisti projek-
tin, jota oltiin työstetty pitkän aikaa. 
Susanna Pitkänen kertoi työstään lää-
kärinä ja terveyspalvelujen johtajana. Jo 
pienestä tytöstä asti hän halusi olla lää-
käri, mutta häneltä kesti neljä pääsykoe-
kertaa, ennen kuin tärppäsi. Jumala riisui 
ja samalla koetteli kutsua. Susanna kertoi, 
kuinka jokaisessa työpaikassa, jossa hän 
aloitti, kaikki muut kokeneet lääkärit 
lopettivat ja siirtyivät muualle. Hän joutui 
turvautumaan Jumalaan ja Hänen joh-
datukseensa joka päivä. Susanna kertoi 
myös, kuinka nykyisessä vaativassa työs-
sään hänellä on jatkuvasti mahdottomia 
tilanteita. Jostain sisältä kuitenkin syntyy 
jatkuvasti uusia ratkaisumalleja.  
- Pyhä Henki antaa työpäivän keskellä 
ajatuksia,ideoita ja tiedon sanoja, joissa on 
avaimet ratkaisuun, Susanna todisti. 

Käytännöllinen usko                 
liike-elämässä
Kristillinen liiketoiminta käytännössä 
-osuudessa Fredrik Ekholm kertoi oman 
yrityksensä periaatteita vuosien var-
relta. Asiakkaiden palveleminen, sitkeä 
työnteko ja Jumalaan luottaminen ovat 

Ylistys Anne Suonpään johdolla.

Siirtymävaihe tuo muutoksen,  
Saku Pitkänen.
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Yrittäjien siunaus seminaarin 
päätösrukouksessa.

Raamattukoulun 
”ravintolassa” Atte 

Takkinen (edessä) ja Jussi 
Peltola.

Luomassa yhdessä 
Jumalan kanssa, Susanna 
Pitkänen ja Jussi Peltola.
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Kristillinen liiketoiminta käytännössä, Anne ja Jouni Suonpää 

haasteista, ja kuinka niistä on selvitty. Nyt 
tilanne on taas positiivinen, ja luottamus 
Jumalaan on vahvistunut. 

Hengellinen kunto 
Päätösosuudessa Antero Laukkanen 
kertoi ajatuksiaan hengellisestä kunnosta 
työ- ja liike-elämässä, ja miten sitä tulee 
hoitaa.
- Joskus Jumala mittaa meiltä pulssin ja 
joutuu sanomaan, että tällä sydämellä ei 
juosta metriäkään. Hän tietää hengellisen 
elämämme todellisen tilanteen ja kutsuu 
meidät kuntokuurille kanssaan. 
Antero kertoi, että ICCC on auttanut hän-
tä työelämän haasteissa.  Se on tuonut 
myös ystävyyttä, läheisyyttä ja rukousta. 
Se on antanut ymmärrystä, miten rukoilla 
yrityksen ja itsensä puolesta sekä miten 
omalla yrityksellä voi tukea Jumalan 
valtakuntaa.  

- ICCC ei halua saada sinulta jotakin vaan 
haluaa nähdä sinun selviävän elämäs-
sä tietoisena Jumalan suunnitelmasta 
ja kyvystä johtaa sinua. Kristillisyys on 
tarkoitettu yltäkylläiseksi ja Jumalaan 
tarttuvaksi elämäksi. Työssä, ammatissa 
ja yrittäjyydessä voimme seisoa Jumalan 
kanssa tappioissa ja voitoissa. Kaikki alkaa 
siitä, että näemme jotain, mitä emme 
aikaisemmin nähneet: Jumala yksin on 
pyhä ja kunnioitettava. Kaiken keskipiste 
on Kristus enkä minä, ja minä voin voittaa 
vain Hänen hengellään. Tämä oivallus 
muutti myös Jesajan, Hesekielin ja 
Sakariaan tulevaisuuden. Antero painotti, 
että hengellisen elämän hoitamisella on 
tärkeä merkitys. Meidän uskomme pe-
rustuu sanaan eikä tunteisiin huonoinakin 
aikoina. •

auttaneet. Viime aikoinakin on ollut 
paljon vastustusta ja haasteellisia projek-
teja, mutta luottamus Jumalaan antaa 
voimaa. 
- Jos Jumala on tuonut tähän asti, niin 
Hän kyllä auttaa tästä eteenkin päin, 
Fredrik julisti. 
Samassa osuudessa Jouni Suonpää 
pohti oikeudenmukaista ja Jumalan 
mielen mukaista voitonjakoa yrityksessä. 
Mikä on sopiva osuus voitosta omistajille, 
henkilökunnalle ja Jumalalle? Jouni ei 
antanut suoria vastauksia, mutta konk-
reettiset esimerkit laittoivat pohtimaan, 
ja kahvitauolla asiasta käytiin vilkasta 
keskustelua. 
Manuel Luodelahti kertoi koskettavasti 
oman yrittäjäpolkunsa tarinaa, ja kuinka 
hän rukoilee uskollisesti yrityksen, henki-
lökunnan ja asiakkaiden puolesta. Samal-
la hän kertoi pandemian aiheuttamista 
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KUVA JOUNI SUONPÄÄ

Esittelyssä 

ICCC:n hallituksen uusi jäsen 
Jouni Suonpää

1) Kerrotko itsestäsi ja 
perheestäsi?

Asun vaimoni Annen kanssa Lahdessa ja 
olen toiminut yrittäjänä vuodesta 1990 
lähtien. Harrastuksiini kuuluvat talvisin 
jääkiekko ja kesäisin tennis sekä mök-
keily.

2) Mitä teet työksesi?

 Työni on pääosin koulutuksen 
saralta ja ihmisten auttamista 
työllistymään sekä perustamaan 
yrityksen. Olen myös useammas-
sa pienyrityksessä ja startupissa 
taustajoukoissa mukana.

3) Milloin tulit mukaan 
ICCC:n toimintaan, ja mitä 
se on antanut sinulle?

Olen ollut mukana vuodesta 1995/1996. 
ICCC on ollut hyvin merkittävä organisaa-
tio minun elämässäni. Erityisesti ihmiset 
ICCC:ssä ovat olleet se Jumalan suola ja 
valo minulle, joka on auttanut eteenpäin 
omassa työelämässä. Merkittävää on ollut 
saada raamatullinen näkökulma yrittämi-
seen ja työntekoon.
Jumala iloitsee meistä ja lahjoistamme 
sekä siitä, että palvelemme häntä yritys-
elämässä.

4) Oliko helppo 
päätös lähteä uudel-
leen vaikuttamaan?

Ei kauhean vaikeakaan. Koen, että 
Jumala oli valmistanut minua   
tähän tilanteeseen ennakolta. 

5) Millaisen 
panoksen haluat tuoda 
hallitustyöskentelyyn?

Rehellisesti sanottuna en osaa sanoa. 
Kun minut pyydettiin mukaan uudestaan, 
ajattelin että Saku, Fredrik ja muut ovat 
nähneet minulla olevan jotain annettavaa. 
Toivon voivani palvella ICCC:ssä. Raama-
tun opettaminen liike-elämän konteks-
tissa on varmaan yksi alue, jossa voin olla 
palvelemassa.

6)  Miksi ICCC-työ on 
mielestäsi tärkeää?

Uskon, että ICCC on Jumalan 
synnyttämä organisaatio. Gunnar 
Olsson sai Jumalalta tehtävän 
perustaa liike-elämän järjestön, 
joka varustaisi jäseniään elämään 
todeksi sydämen uskoa käytän-
nön liike-elämässä. Voisi sanoa, 
että tarkoitus on vapauttaa aasi 
ja antaa se Jeesuksen käyttöön. 
Tästä voi lukea lisää vaikka Gunna-
rin kirjasta.

7) Kolme tärkeintä 
asiaa elämässäsi?

Jumalasuhde on kaiken perusta ja tär-
kein. Avioliitto ja yhteys omaan vaimoon 
on varmasti seuraava. Monet muut asiat 
kumpuavat näistä. •
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Tarvitsemme Jumalan 
voimallista apua myös 
seuraavana toimintakau-
tena, ja olemme kiitollisia 
esirukouksistanne.

”Jos Herra ei huonetta 
rakenna, niin turhaan ra-
kentajat vaivaa näkevät!”

Iccc Suomi Ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin zoomin 
välityksellä 12.4. klo 18-18.30. Paikalla oli 
johtokunnan lisäksi muutamia jäseniä. 

Kokouksessa valittiin johtokunnan jäsenet 
kaudelle 2022-2023 nimityskomitean 
ehdotuksen mukaisesti. Uusi johtokunta 
järjestäytyi zoom-kokouksessaan 26.4. 
Toivotamme Jouni Suonpään uutena 
jäsenenä tervetulleeksi.

Saku Pitkänen
puheenjohtaja, hallinto & talous

Fredrik Ekholm  
varapuheenjohtaja, jäsenasiat

Antero Laukkanen  
rukous ja julistus

Jouni Suonpää  
opetus ja TWL

Lassi Jääskeläinen  
sihteeriasiat ja viestintä 

Jussi Peltola  
yritysten palvelut ja verkostot 

TOIMINTAJAKSO 2020 - 2021 

Vuoden 2020 keväällä alkanut 
koronapandemia muutti kokoontumisten 
luonnetta ja toimintaa. Seminaareja 
peruttiin ja tapaamiset siirtyivät pääosin 
verkkoon. Toimintakausi oli myös hyvää 
aikaa;  saimme 26 uutta jäsentä. Vuoden 
2021 lopussa yhdistyksellä oli yhteensä 117 
jäsentä.

Toiminnan runkona ovat olleet 
kevät- ja syysseminaarit. Vuoden 
2020 kevätseminaari peruunnuttua 
toteutimme sen saman vuoden syksyllä 
videoituna online-seminaarina. Vuoden 
2021 kevätseminaari oli verkossa, mutta 
ICCC Suomen 30-vuotisjuhlaseminaari 
järjestettin fyysisesti Vaasassa. Se oli upea 
ja erityinen tapahtuma.
Uusia toimintamuotoja ovat viikottaiset 
online-aamurukoukset sekä neljä 
kertaa vuodessa järjestettävät online-
jäsenaamut. 

ICCC News –jäsenlehti on ilmestynyt 
neljä kertaa vuodessa  digilehtenä. Se 
on jaettu jäsenille sähköpostilla sekä 
nettisivun kautta. Poikkeuksena oli 
30-vuotisjuhlanumero, joka painettiin. 

Kansainvälinen toiminta on jatkunut 
vahvana. Saku Pitkänen on ollut 
ICCC:n kansainvälisen johtokunnan 
jäsen ja Fredrik Ekholm on vastannut 
aluejohtajana Pohjoismaista, Baltiasta 
sekä Keski- ja Etelä-Euroopasta. Fredrik 
on tehnyt myös Israel-työtä ja pitänyt 
aktiivisesti yhteyttä suurlähettilääseen 
sekä muihin sidosryhmiin. Jaana Nihtilä 
on ollut mukana Euroopan rukoustiimissä 
ja hoitanut Suomen ICCC:n kirjanpidon. 

Hallitus on kokoontunut 22 kertaa 
toimintakauden aikana. Se on pyrkinyt 
panostamaan rukoustyöhön, jäsenten 
rohkaisemiseen ja tukemiseen sekä 
yhteyksiin muiden kristillisten järjestöjen, 
seurakuntien ja organisaatioiden kanssa 
(Kansallinen Rukousaamiainen ry, FITA, 
ICEJ, ECI, CBMC, Fida Bisnestiimi, STELK).

TOIMINTASUNNITELMA 
2022 - 2023 

Seminaarit 
Järjestämme vuosittain 1-2 kansallista 
seminaaria. 

Rukous 
Online-aamurukoukset jatkuvat 
perjantaisin klo 7.30-8.00. Ne ovat tulleet 
kiinteäksi osaksi ICCC työtä ja ovat tärkeä 
kohtaamispaikka monille jäsenille. 

Young Professionals 
Haluamme panostaa kansainvälisen 
näyn mukaisesti työn jatkuvuuteen. 
Tarvitsemme nuoria 25-35 –vuotiaita 
jäseniä toimintaamme sekä kasvamaan 
vastuun kantamiseen. 

Aluetyön vahvistaminen 
ICCC:n aluetoiminta on edelleen 
painopisteemme. Online-muotoiset 
jäsenaamut jatkuvat. Ne palvelevat 
jäsenistöä valtakunnallisesti. 
Rohkaisemme jäseniämme 
kokoontumaan myös fyysisesti eri 
alueilla. Tavoitteena on säännöllistä 
aluetyötä kahdeksalla eri paikkakunnalla. 

Kansainvälinen työ 
Suomen ICCC:n pitkäaikainen 
puheenjohtaja Fredrik Ekholm sekä 
Saku Pitkänen jatkavat kansainvälisissä 
tehtävissään. Rohkaisemme jäseniämme 
osallistumaan kansainvälisiin 
tapahtumiin.

Yhteistyön rakentaminen
Jumala on kutsunut meidät olemaan 
siunauksen kanavana yritystemme, 
työelämämme sekä perheidemme lisäksi 
myös koko yhteiskunnalle. Haluamme  
rakentaa yhä vahvemmin yhteyksiä 
seurakuntiin ja eri kristillisiin järjestöihin 
säilyttäen ICCC:n näyn ja tehtävän. Siksi 
jatkamme Kansallisen Rukousaamiaisen 
kumppanina ja harrastamme yhteistyötä 
kristittyjen viljelijöiden kanssa. Tuemme 
edelleen Israelia ECI:n, ICEJ:n, JPB:n sekä 
FITA:n kautta. •

ICCC:n uusi hallitus valittiin 
huhtikuussa
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TEKSTI  SAKU PITKÄNEN KUVA  NIKOLAINKULMA.FI



Oulu

Raahe

Ylivieska
Kajaani

Iisalmi

Kuopio

Lieksa

Ilomantsi

Joensuu

VarkausPieksämäki
Jyväskylä

Äänekoski

Jämsä

Tampere

VirratParkano

Seinäjoki

Vaasa

Kaskinen

Pori

Rauma

Uusikaupunki

TurkuMaarianhamina Salo

Forssa
Lahti

Hämeenlinna
Kouvola

Imatra

Lappeenranta

Kotka
Porvoo

Hyvinkää

Helsinki

Viipuri

Pietari

Sortavala

Taivalkoski
Kemi

Tornio

Rovaniemi

Kemijärvi

Kolari

Muonio

Ни́кель
(Nikel)

Пече́нга
(Pechenga)

Северомо́рск
(Severomorsk)

Му́рманск
(Murmansk)

Kirkkoniemi

Kokkola
Pietarsaari

Uumaja

Örnsköldsvik

Skellefteå

Luulaja

Jokimukka

Kiiruna

Tromssa Alattio
Lemmijoki

Kantalahti

Kostamus

Vienan
Kemi

Hanko

Savonlinna

Mikkeli

VENÄJÄ

RUOTSI

NORJA

Laatokka

Suomenlahti

Pohjanlahti

Inarijärvi

Vienan-
meri

Pääjärvi

Tuoppajärvi

napapiiri

Imandra-
järvi

Oulujärvi

Iijoki

Oulujoki

Ke
m
ijo
ki

Ke
m
ijo
ki

Luiro

O
unasjoki

Pielinen

Luulajanjoki

Skellefteå-joki

Uum
ajanjoki

Te
no
jo
ki

Tornionjoki

Päijänne

Saimaa

Näsijärvi

Tornionjoki

Könkämäeno

M
uonionjoki

Lycksele

Narvik

Kitee

Haapajärvi

Juankoski

Järvenpää

Hamina

Harjavalta

Alavus

Raasepori

Pyhäjärvi

Suonenjoki

Uusikaarlepyy

Saarijärvi

Paimio
Orimattila

Raisio

Oulainen

Outokumpu

Loviisa

Närpiö

Kuusamo

Kristiinankaupunki

Laitila

Lapua Alajärvi

Huittinen

Haapavesi

Heinola

Ikaalinen

Kalajoki

Kauhava

Kauhajoki

Kannus

Keuruu

Kiuruvesi

Kurikka

Kokemäki

Kuhmo

Loimaa

Mänttä-Vilppula

Nilsiä

Nivala

Nokia

Nurmes

Orivesi

Pudasjärvi

Kankaanpää

Valkeakoski

Viitasaari

Ähtäri

Ylöjärvi

Vantaa
Espoo

Kerava

Karkkila
Naantali

Enontekiö

Ivalo

Kittilä

Simo

Sodankylä

Tervola

Pelkosenniemi

Pello

Savukoski

Utsjoki

Salla

Ranua
Posio

Sotkamo

Suomussalmi

Ii
Haukipudas

Hailuoto

Liminka Muhos

Vihanti
Hyrynsalmi

Puolanka

Pyhäjoki Vaala

Ylitornio

LaihiaKorsnäs

Kruunupyy
Pedersöre

Maalahti

Oravainen
Vöyri-Maksamaa

Akaa

Evijärvi

Jalasjärvi

Vimpeli

Kuortane

Kaustinen

Kangasala

Vehmaa

Leppävirta

Pielavesi Juuka

Karttula

Lapinlahti

Siilinjärvi

Juva

Ristiina

Punkaharju

Enonkoski

Puumala

Kangasniemi

Hirvensalmi

Mäntyharju

Yli-Ii

Perämeri

24° E 30° E18° E 36° E

24° E 30° E

68° N
64° N

60° N

68
° N

64
° N

60
° N

Suomi
kaupunki

kunta

pääkaupunki

valtakunnan raja
maakunnan raja
valtatie
kantatie
tiet ulkomailla
rautatiet

0 150(km)

0 100(mi)

 
2500 m
2000 m
1500 m
1000 m
800 m
600 m
500 m
350 m
250 m
150 m
100 m
75 m
40 m

0
 –25m
–50 m

–100 m
 –250 m
–500 m
–750 m

–1000 m
 

  ICCC NEWS 2/2022      11    

Uusi ydintiimi 
aloitti toimintansa 

Jyväskylän 
seudulla.

ICCC:n johtokunta kokoontui Jyväsky-
lässä 19.3.2022. Edellisenä iltana 
johtokunta tapasi alueillan merkeis-
sä paikallisia jäseniä ja ICCC-työstä 
kiinnostuneita. Tapaaminen pidettiin 
Nikolainkulmassa, missä jäsenemme 
Miriam ja Henri Lahtinen pitävät 
catering-palvelua. Heillä on myös 
Miriam’s niminen kahvila Jyväskylässä. 

Miriam ja Henri vastasivat myös illan 
tarjoiluista. Yleinen mielipide oli, että ICCC 
tilaisuuksissa ei ole tainnut koskaan olla 
niin hyviä tarjoiluja, kuin tuossa illassa. 
Suosittelemmekin kaikille jäsenillemme 
vierailua Miriam’s kahvilassa, kun olette 
Jyväskylässä.

Iltaan osallistui noin 20 henkilöä, ja sen 
vetivät Fredrik Ekholm ja Saku Pitkä-
nen. Fredrik kertoi ensin ICCC:n 30-vuo-
tisesta taipaleesta Suomessa. Hän kertoi 
työn synnystä, ja miten työ eri vaiheiden 
kautta on laajentunut ympäri Suomen. 
Fredrik kertoi myös Benin projekteista, 
jotka ovat olleet tärkeitä Suomen ICCC:lle. 
On ihmeellistä, että pieni järjestö on 
pystynyt rahoittamaan ja avustamaan 
koulujen ja sairaalaklinikan rakentamiset 

Beniniin. Fredrik kertoi myös Suomen 
ICCC:n vahvasta panoksesta järjestön 
kansainvälisessä toiminnassa.

Saku syvensi omassa puheenvuorossaan 
ICCC:n kutsua ja tehtävää, joka on va-
pauttaa ja varustaa työ- ja liike-elämässä 
toimivia kristittyjä elämään todeksi Ju-
malan valtakunnan todellisuutta arjessa. 
Tätä työtä teemme opetuksen, seminaa-
rien ja eri toimintamuotojen kautta. Myös 
Jyväskylän illan tarkoitus oli rohkaista 
läsnäolijoita tähän kutsuun - olemaan va-
lona ja suolana lähimmäisille arjessa sekä 
tekemään työtä Pyhän Hengen voimassa 
ja voitelussa. 

Palaute illasta oli erittäin positiivinen, ja 
muutama osallistuja halusi heti liittyä 
jäseneksi. Jyväskylään syntyi myös 
ydintiimi, joka on aloittanut Uudistunut 
Työelämä -opetusmateriaalin tutkimi-
sen yhdessä. He ovat myös järjestäneet 
jo uuden alueellisen kokoontumisen 
ja uusia tilaisuuksia on suunnitteilla. 
Jyväskylän seudulla olevat jäsenet voivat 
olla yhteydessä Miriamiin ja Henriin 
aluetyön osalta. Olemme erittäin kiitollisia 
ja rohkaistuneita siitä, mitä Jumala on 
synnyttänyt yhteisen tapaamisen kautta 
Jyväskylässä. •
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Musiikkituotanto Keys/Tiina Mattila:

Musiikin tuottaminen on avain uuteen maailmaan

Jyväskyläläinen Tiina Mattila on 
työskennellyt musiikin parissa 36 
vuotta. Hänen yrityksensä Musiik-
kituotanto Keys tarjoaa piano-

tunteja lähi- ja etäopetuksena sekä verk-
kokursseina. Mattila antaa myös ilmaista 
pianonsoiton opetusta youtube-videoilla. 
Asiakkaina on 4-80 -vuotiaita aloittelevia 
sekä kokeneempia pianonsoittajia.
- Yrityksen nimellä haluan viestittää, että 
musiikin tuottaminen on avain uuteen 
maailmaan, elämyksiin ja kosketetuksi 
tulemiseen. Keys tarkoittaa myös pianon 
koskettimia, jotka ovat avaimia uusiin 
kokemuksiin, Mattila selventää.

Yrittäjäksi puolivahingossa
Musiikinopettajaopintojensa aikana Jy-
väskylän yliopistossa Tiina alkoi opetta-
maan kotona piano-oppilaita saaden siitä 
pientä  taskurahaa. 1990-luvun puolivä-
lissä hän opetti soittamista myös yksityi-

Tiina Mattila (oik) vie 
asiakkaansa musiikin 

maailmaan.

sessä musiikkikoulussa, jossa opettajilta 
edellytettiin toiminimen perustamista. 
- En ollut kiinnostunut yrittäjyydestä, 
mutta edessäni oli positiivinen pakko ja 
ongelma, joka oli ratkaistava. Vuonna 
1995 perustin yrityksen nimeltä Tmi Tiina 
Mattila ja aloin laskuttaa myös yksityisiä 
piano-oppilaita toiminimen kautta.
Samaan aikaan Tiina opetti lukiossa, 
yläkoulussa ja yliopistolla sekä esiintyi eri-
laisissa kokoonpanoissa ympäri Suomen. 
Vuodesta 2007 hän on keskittynyt pia-
nonsoiton opettamiseen oman yrityksen 
puitteissa. 
- Vähitellen ymmärsin, että yrittäjyys 
itse asiassa sopii minulle paremmin kuin 
mikään muu työmuoto. Se on luovaa 
ajattelua sekä vapautta suunnitella ja 
kehittää omannäköistä työtä. Puolivahin-
gossa yrittäjäksi ryhtyminen kääntyikin 
siunaukseksi!

TEKSTI TARJA JÄÄSKELÄINEN  

KUVA TIINA MATTILA
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Henkilökohtainen 
jumalasuhde löytyy
Uskovan kodin ja suvun perintö on vai-
kuttanut Mattilan valintoihin ja arvoihin. 
Ylioppilasvuotenaan hän alkoi etsiä 
henkilökohtaista suhdetta Jumalaan. 
- Luin paljon Raamattua ja matkustin 
viikoksi Israeliin, jossa koin Jumalan 
yliluonnollista johdatusta. Vähän ennen 
lakkiaisia näin unessa kissan korkuisen 
tekstin: JOH. 3:5. Tiesin, että nuo kirjai-
met löytyvät Raamatusta. Siinä kohdassa 
Jeesus sanoo Nikodeemukselle, että 
ihmisen täytyy uudestisyntyä ylhäältä 
nähdäkseen Jumalan valtakunnan. Ni-
kodeemuksen ihmetellessä asiaa Jeesus 
jatkaa: ”Totisesti, totisesti, jos ihminen ei 
synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse 
Jumalan valtakuntaan.” 
- Nuo sanat jäivät minullekin arvoi-
tukseksi, mutta janoni löytää suhde 

Jumalaan kasvoi. Esitin asiani Kirkon 
nuorisopäivillä Lahdessa vuonna 1984 ja 
puolestani rukoiltiin. Sen jälkeen Jumala 
alkoi johdattaa tielleni uskovia ihmisiä ja 
aloin kokea Jumalan läsnäoloa elämäs-
säni. Pari vuotta myöhemmin aloitin 
opiskelut Jyväskylässä ja minusta tuli 
Vapaaseurakunnan jäsen.

Yhteyttä ja tukea 
muilta yrittäjiltä
Tiina on ollut ICCC:n toiminnassa mukana 
1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa 
miehensä työn kautta. Viimeisten 20 
vuoden aikana yhteys ICCC:hen on jäänyt 
aktiivisen seurakuntatyön vuoksi. 
- Maaliskuun lopussa Fredrik Ekholm 
kutsui meitä tulemaan ICCC:n ystäväil-
taan Jyväskylässä sekä tuomaan myös 
ystäviä. Otimme mukaan kamerunilaisen 
ystävämme, joka on perustamassa yritys-
tä Suomeen, Tiina kertoo.
- Illassa koin, että minun tulisi liittyä 
yrittäjänä ICCC:hen, sillä olen laajen-
tamassa yritystoimintaani. Olen myös 
digitalisoimassa työtäni ja siirtämässä sitä 
yhä enemmän verkkoon. Tuotteistan ja 
suunnittelen uutta tuotetta/palvelua, joka 
lanseerataan syksyllä. Kansainvälistymi-
nenkin on mielessä. Tarvitsen yhteyttä ja 
tukea muilta uskovilta yrittäjiltä. ICCC:n 
hallitusten jäsenten tarinat ja todistukset 
ovat esikuvallisia ja rohkaisevia. Osallis-
tuin yhdessä mieheni kanssa tänä kevää-
nä myös Järvenpään kevätseminaariin.  

Tiina painottaa jokaisen asiakkaan kun-
nioittavaa kohtaamista sellaisena kuin 
hän on, huomioiden hänen vahvuutensa 
ja toiveensa. .
- Haluan tarjota oppimisen ja onnistumi-
sen elämyksiä kaikille sekä mahdollistaa 
rentouttavan ja rohkaisevan maailman 
avautumisen musiikin avulla.

Yrityksen videoita löytyy osoitteesta: 
https://www.youtube.com/channel/
UCPm7jZxHbLSYyQEDpaIcrJA/featured •
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Israelin Puolustusasiamiehen 
toimisto avattiin Helsingissä 
16.5.2022. Avajaisia isännöi 
Israelin armeijan edustaja LTC 
Tal Hefetz (keskellä vas.)  ja 
Suurlähettiläs Hagit Ben-
Yaakov (keskellä oik.). Kuvassa 
heidän kanssaan Fredrik ja 
Kerstin Ekholm. KUVA  FREDRIK EKHOLM

Israelin 74. itsenäisyyspäivää juhlittiin 10.5. Helsingissä 
Balderin salissa. Kunniavieraana oli Israelin suurlähettiläs 
Hagit Ben-Yaakov (3. oik.). Puheenvuoron käyttivät 
myös Ulkoministeriön Lähi-idän yksikön päällikkö Riikka 

Eela, eduskunnan Israel-ystävyysryhmän pj. Peter Öst-
man (7. oikealta)  ja Israelin kunniakonsuli Fredrik Ekholm 
(oik) . Kuvassa kansanedustajia ja eri maiden suurlähettiläi-
tä sekä isäntänä toiminut Suomi-Israel Yhdistysten Liiton 
pj. Risto Huvila (2. oik.). Kuva Eero Antturi.

Israelin 74. itsenäisyyspäivä

Vastaanoton järjestänyt Suomi-Israel Yhdistys-
ten Liitto palkitsi European Coalition for Israel 
–järjestön (ECI) perustajan ja toiminnanjohtajan 
Tomas Sandellin Pro Israel –palkinnolla. Pal-

kinnon ojensi liiton pj. Risto Huvila. Kuva Eero Antturi.
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Oli hienoa saada vierailla vaimoni Kerstinin kanssa Israe-
lissa pandemian aiheuttaman 2,5 vuoden tauon jälkeen.  
Ensimmäiset kaksi päivää vietimme Tel Avivissa, jossa 
vierailin Aura Air -yrityksessä ensimmäistä kertaa 16 

kuukauden yhteistyön jälkeen. Vierailimme myös Suomen suurlä-
hetystössä.

Galilea
Tel Avivista vuokrasimme auton ja ajoimme Tiberiakseen. Meille 
oli järjestetty asunto Tiberiaksen yläpuolella olevasta rinteestä, 
josta oli upea näkymä Galileanjärvelle ja Golanin kukkuloille.

Perjantaina, 27. toukokuuta, osallistuimme Miri Moriahin ja 30 
muun henkilön kanssa kokoukseen iäkkään pariskunnan (Terri ja 

Jerusalem Prayer Breakfast Tour

Eric) luona. He ovat järjestäneet kokoontumisia suuressa talos-
saan Poriyassa noin 20 vuoden ajan. Tilaisuuden jälkeen meitä 
jäi pienempi ryhmä sapattiaterialle viettämään aikaa yhdessä ja 
rukoilemaan. Kävimme arvokkaita keskusteluja ja vaihdoimme 
kirjoja keskenämme.

Siitä on nyt yli 29 vuotta, kun pastori  Claude Ezagouri kutsui 
meidät seurakuntansa kokoukseen, samalla kun muu ryh-
mämme meni katsomaan nähtävyyksiä. Siellä tapasimme Mirin 
kokouksen jälkeen. Emme voineet kuvitella, että se johtaisi 
elämänmittaiseen yhteistyöhön ja hänen tukemiseensa Jumalan 
antamassa näyssä tuoda Israeliin juutalaisia orpolapsia entisestä 
Neuvostoliitosta. Se oli ainutlaatuinen näky henkilölle, joka on ollut 
leski 31 vuotiaasta asti, ja jolla on kaksi omaa lasta huolehdittavana.

TEKSTI JA KUVAT  FREDRIK EKHOLM  

Jerusalemin rukousaamiainen ja bisnestapaamiset 
pitkästä aikaa paikan päällä.

Rukoushetki Knessetissä. 
Vas. Tatjana Mazarsky, Michele Bachmann, 

Gila Gamliel, Nick Vujicici, Benjamin 
Netayahu, Robert Ilatov ja Yehuda Glick.
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Jerusalem Prayer Breakfast (JPB)
Tämä oli kuudes kerta, kun JPB järjestettiin Jerusalemissa. Kaksi 
niistä on ollut pandemian aikana, pääasiassa Zoomin välitykel-
lä. Perustajajäsenenä olen vuodesta 2017 osallistunut Kerstinin 
kanssa kaikkiin neljään paikan päällä järjestettyyn tapahtumaan. 
Olen ollut mukana myös Ghanan Accrassa, Hollannin Haagissa 
sekä Viron Tallinnassa.

JPB on järjestetty 15 kertaa Israelin ulkopuolella, myös Suomessa, 
syyskuussa 2019. Tämän viimeisimmän konferenssin aikana ruot-
salaiset päättivät järjestää oman tapahtuman Ruotsissa. Latvian 
edustaja Inese Slesere harkitsee myös JPB:n järjestämistä.
JPB:n näky on koota kristittyjä ja juutalaisia yhteen rukoilemaan 
Israelin ja Jerusalemin puolesta Raamatun kehotuksesta (Ps 
122:6-7). Israel kohtaa monia haasteita, kuten terrorismin uhka 
sekä Iran, joka tahtoo tuhota Israelin ja rahoittaa terrorismia. 
EU:lla, YK:lla ja monella maalla ei ole ymmärrystä Israelin tilan-
teesta. He tuomitsevat Israelin ja tahtovat jakaa maan,  erityisesti 
Jerusalemin, kahden valtion ratkaisuksi. Tämä on epäraamatullis-
ta, mutta harva ymmärtää sen. Turvallisuusnäkökulmasta katsoen 
kahden valtion ratkaisussa Israelin olisi vaikea puolustautua 
terroristeilta, jotka silloin pääsisivät Israelin sydämeen. 

Jerusalem, jonka nimi tarkoittaa rauhan 
kaupunki, on aina ollut muslimien ja muidenkin 
himoitsema, mutta se on juutalaisten ja Israelin 
jakamaton pääkaupunki. Nyt, kun juutalaisia 
kohtaan hyökätään inhottavalla antisemitismil-
la, on heillä sentään 74 vuoden ajan ollut oma 
kotimaa, johon tehdä Aliyah. Toisin sanoen on 

paljon rukoiltavaa, kun kokoonnumme yhteen. Olemme myös 
nähneet monia rukousvastauksia. Tänä vuonna meitä oli noin 
300 koolla, 38 eri maasta, sillä tiukimmat rajoitukset pande-
mian jälkeen olivat helpottuneet.

Knesset ja patsaanpaljastus
Ensimmäinen kokoontuminen oli Knessetissä. Mukana oli 
useampi Knessetin jäsen, kuten puhuja Tatiana Mazarsky, 
joka oli yksi JPB:n virallisista kutsujista tänä vuonna. Oppo-
sitiosta osallistui Gila Gamliel. Myös puhemies Mickey Levi 
puhui meistä lämpimästi. Entiset Knessetin jäsenet  Robert 
IIatov  ja Yehuda Glick sekä  entinen USA:n kongressin 
jäsen Michele Bachmann osallistuivat. USA:n aiempi Israelin 

Knessetin edessä vas. 
JPB Director Albert 

Veksler, Hillevi Fahlquist 
Ruotsista, Latvian edusta-
ja Inese Slesere, Fredrik ja 

Kerstin Ekholm.

Miri Moriah (oik) tekee työtä myös yksinäisten naisten parissa. Hän oli ostanut 
heille hedelmiä, leipää ynnä muuta, laittaen ne koristeltuihin koreihin. Saimme olla 
mukana vierailulla naisten luona, jotka tarvitsevat rohkaisua ja taloudellista tukea. 
Tämä oli profetallinen teko ja koimme sen hyvin merkitykselliseksi. 

Elian armon malja
Yhteistyö Mirin ja hänen Elian armon 
malja -järjestönsä kanssa on tuonut Mirin 
Suomeen n 15 kertaa. Keväällä 2020 jou-
duimme perumaan vierailun pandemian 
vuoksi.

Miri käyttää paljon aikaa rukouksessa ja 
sanan tutkimisessa. Siksi hänellä on vahva 
ilmestys sanasta ja ajasta, jossa elämme. 
Hänen läheisen jumalasuhteensa ansiosta 
hänen kanssaan on rikastuttavaa viettää 
aikaa ja rukoilla.

Miri Moriahin näky on myös tukea yksinäi-
siä naisia ja leskiä. On inspiroivaa tavata jo 
varttuneempia ystäviä, kuten Miri, Terri ja 
Eric, jotka elävät lähellä Herraa, rukoilevat ja 
kantavat edelleen vahvaa näkyä
Jumalan valtakunnasta ja yhteiskunnan 
kehittämisestä.
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suurlähettiläs David Friedman tuntee Raamattunsa ja puhui 
siitä käsin. Hänellä oli merkittävä rooli, kun USA:n suurlähetystö 
presidentti Donald Trumpin päätöksestä siirrettiin  Jerusalemiin.  
Yksi puhujista oli Ministeri Jenis Kristjan Ranasta, Färsaarilta. Hän 
kertoi rohkeasti siitä, miten Jeesus oli kolme kertaa parantanut 
hänen vaimonsa ja muita perheenjäseniä. Lopuksi Benjamin 
Netanyahu yllätti meidät pitämällä meille puheen.

Jälkeenpäin puhujat kuvattiin yhdessä australialais-amerikkalai-
sen Nick Vujicicin kanssa, joka oli yksi pääpuhujista. Ilman raajoja 
syntynyt Nick on voimallinen julistaja. Nick oli lähimpänä Netany-
ahua ja rukoili vahvasti.

Osallistuimme myös King David -hotellin lähellä sijaitsevassa 
puistossa pronssisen ”Lion of Judah”-patsaan paljastustilaisuu-
teen. Patsaan oli lahjoittanut Max Geiner Jr USA:sta. Muutama 
rabbi sekä Jerusalemin varapormestari Fleur Hassan-Nahoum 
puhuivat. Sen jälkeen vierailimme ulkoministeriössä ja osallis-
tuimme iltakonserttiin. 

Rukousaamiainen 
Varsinainen rukousaamiainen pidettiin seuraavana päivänä, 
2.6.  Nick Vujicic piti puheen ja saimme useita videoterveh-
dyksiä, muun muassa presidentti Isaac Herzogilta. Iltapäi-
vällä järjestettiin viisi seminaaria, joita piti muun muassa 
Joel Rosenberg. Perustajajäsenten päivällisellä oli vaihtele-
vaa ohjelmaa ja monta osallistujaa. Ylistimme, rukoilimme 
ja luimme Raamattua yhdessä. Director Albert Veksler johti 
myös tämän tilaisuuden erinomaisesti. Hän kertoi, mitä 
muissa JPB-tilaisuuksissa on tapahtunut. Voimme mo-
nien rukousvastausten jälkeen todeta, että Jumala  kuulee 
rukoukset.

Olen kiitollinen JPB:stä, jossa oli hyvä ilmapiiri ja kiitollisia 
osallistujia.  

”Mutta sitten minä valitsin Jerusalemin nimeni asuinsijaksi 
ja Daavidin kansani Israelin hallitsijaksi.” (2 Aik 6:6) •

Inspiroiva Nick Vujicic oli yksi pääpuhujista.
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Save the date!

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, sed 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 esse 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, sed 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 111 158 207
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
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