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Yhdessä tulevaisuutta rakentaen

REHTORIN TERVEISET

Vuosi 2018 jatkaa tiukkojen talousvuosien sarjaa. Olemme Isossa 
Kirjassa edelleen eläneet taloutta sopeuttamalla kuluneen 
vuoden ajan. Talouden näkökulmasta ajanjakso on ollut yksi 
haastavimpia erityisesti henkilöstön näkökulmasta. Jouduimme 
turvautumaan yhteistoimintaneuvotteluihin ja talouden tasa-
painon saamiseksi koko henkilöstön neljän viikon lomauttami-
seen heinä-joulukuun aikajaksolla. Päätös oli talouden kannalta 
välttämätön. Suuri kiitos kuuluukin henkilökunnalle, joka tiukassa 
tilanteessa oli valmis joustamaan ja sopeuttamaan sekä säilyttä-
mään katseen tulevaisuuden rakentamisessa.

Näyn kanssa tulevaan

Vaikeasta talousvuodesta huolimatta olemme etsineet näkyä 
tulevasta. Hallituksen kanssa yhteistyössä olemme rakentaneet 
uutta näkyä ja strategiaa, minkä kanssa etenemme tuleviin vuo-
siin. Keskeiseksi tavoitteeksi strategiatyössä on noussut yhteys 
seurakuntiin. Haluamme tukea osaamisen kasvua seurakunnissa 
sekä vahvistaa uuden sukupolven saavuttamista koulutustehtä-
vämme kautta.  
 

Suoraan seurakuntakentän yhteyteen olemme lanseeranneet 
Origo-palvelut. Näiden palvelujen kautta räätälöimme seurakun-
nille yksilölliseen ja paikalliseen tarpeeseen ratkaisuja seurakun-
nallisen työn tueksi. Haluamme auttaa seurakuntia, pastoreita, 
vapaaehtoistyöntekijöitä ja yhdistyksiä hengellisen tehtävänsä 
määrittelemisessä ja jalkauttamisessa. Tarjoamme monipuolis-
ta apua, valmennuksia, koulutuksia ja arviointeja päivittäisen 
toiminnan suunnitelmalliseen tehostamiseen sekä erilaisten 
murrosvaiheiden kohtaamiseen seurakuntakulttuurissa.

Raamattukoulutyössämme ja nuorisotoimintojen alueella 
haluamme varustaa elämään ja palveluun, tarjota monipuolista 
teologista koulutusta, tukea kristillistä kasvua sekä tuottaa laa-
dukkaita valtakunnallisia tapahtumia yhteiseksi rakentumiseksi. 
Samalla haluamme tulla lähemmäksi, tehdä yhdessä, tukea ja 
vahvistaa paikallista seurakuntaa Origo-palveluiden kautta.

Työtä näyn toteuttamiseksi

Pitkien linjojen kehittämistyö jatkuu edelleen. Yhteistyötä 
monien yhteistyökumppaneiden kanssa on jatkettu ja tiivis-
tetty. Myös uusia yhteistyökuvioita on etsitty vuoden 2018 
aikana koulutusrintamalla mm. lanseeraamalla uusi ammatillisia 
valmiuksia vahvistava koulutuskokonaisuus yhdessä Jyväsky-
län ammatillisia tutkintoja tarjoavan Gradian kanssa. Vuonna 
2019 tarjolle tuleva koulutuskokonaisuus antaa mahdollisuuden 
lähiesimiestutkinnon suorittamiseen.  Helsingin kampuksella on 
puolestaan syksystä 2018 aloitettu tutkinto-opintojen tarjonta 
monimuoto-opintoina. Näin teologiseen tutkintoon voi päästä 
syventymään myös työn tai muiden opintojen ohella. 

Koulutustoiminnan lisäksi Iso Kirja tarjoaa matkailu- leirintä ja 
virkistymismahdollisuuksia, upeita tapahtumia kaikenikäisille 
sekä monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille leirikesän aikana 
ja myös ympäri vuoden. Haluamme tarjota turvallisen ympäris-
tön innostaviin kohtaamisiin ja kokemuksiin.

Lämpimät kiitokset IK:n henkilökuntalaisille sekä hallituksen ja 
johtokunnan jäsenille venymisestä haastavan vuoden aikana. 
Teidän jokaisen parhaaseen pyrkiminen on mahdollistanut näyn 
kasvamisen. 

Sydämellinen kiitos myös kaikille IK:n tukijoille. Te olette mahdol-
listaneet arvokkaan valtakunnallisen lapsi- ja nuorisotyön, raa-
mattukoulutyön sekä suurtapahtumien järjestämisen. Yhdessä 
olemme enemmän!

Tanja Laulainen, 
IK-opiston rehtori
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MENNYT JA TULEVA

Iso Kirja varustaa
elämään ja palveluun!

Juhannuskonferenssi

Juhannuskonferenssia 2018 vietettiin teemalla ”Tulevaisuus ja 
toivo”. Tapahtuman kohokohtia olivat Jippii-kuoron tahdittama 
avajaisjuhla, Israel-juhla, Lasse Heikkilän Sovinnon messu, lähe-
tysjuhla, musiikkijuhla sekä ehtoollisjuhla.

1700 innokasta talkoolaista saapui jälleen palvelemaan noin 
25 000 juhlavierasta. Puolet talkoolaisista oli alle 30-vuotiaita. 
Tapahtumallakin on selvästi ”tulevaisuus ja toivo”.

MENNYT JA TULEVA

Fifteen Israel 

Leirin osallistujamäärä lisääntyi tänä vuonna huomattavasti. 
Mukana oli 38 nuorta, useimmat ensimmäistä kertaa Israelissa. 
Nuoret tutustutettiin historiallisten paikkojen kautta Raamatun 
tapahtumiin, mutta ohjelmassa oli myös rentoa yhdessäoloa 
ja ainutlaatuisia kokemuksia. Leiripalaute olikin rohkaiseva: oli 
löytynyt kavereita yksinäiselle ja Raamatun lukeminen oli alkanut 
kiinnostaa ihan uudella tavalla.  

Youth Celebration

Lähes 1000 nuorta kokoontui elokuun lopulla YC-tapahtumaan. 
Tapahtuman uudistunut ilme keräsi kehuja alueelle saapuvilta 
nuorilta. Alueen tiivistämisen seurauksena kaikki oli lähellä, niin 
muut nuoret kuin eri toimintapisteetkin. Tapahtuman aikana 
tehtiin monia kauaskantoisia hengellisiä valintoja opetuksen ja 
yhteyden tukemana.  

Uusi strategia

Syksyllä valmistui henkilökunnan ja hallituksen yhteisenä pon-
nistuksena koko opiston uusi strategia vuosille 2019-2022 Minna 
Kallinen-Kuisman toimiessa prosessin konsulttina. 

Strategia kiteyttää opiston ydintehtävän sanoihin ”Opisto va-
rustaa elämään ja palveluun”. Laajaksi lähitulevaisuuden visioksi 
muotoutui olla ”merkityksellinen, elinvoimainen ja laadukas”. 
Vuonna 2018 tuotettiin myös uusi johtosääntö.

Origo

Toukokuussa pastorien saunailta -tapahtuman yhteydessä lan-
seerattiin opiston uusi asiantuntijapalvelukonsepti ”Origo”. 

Origo laajentaa opiston perinteistä palvelu- ja koulutustarjontaa 
tarjoamalla seurakunnille ja yhdistyksille asiantuntijapalveluja 
tutkimusten, arviointien, konsulttipalvelujen ja koulutusten 
muodossa. Seurakunnan ja sen eri toimijoiden monipuolinen 
kehittyminen ja menestys ovat Origon ytimessä.

  Jippii-kuoron lapset lauloivat intoa puhkuen 
Juhannuskonferenssin avajaisjuhlassa.
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Team Action -linjan kuudesta opiskelijasta kolme suuntasi La-
osiin ja kolme Belgiaan sekä Saksaan. Alkuvalmistelujen, rokotus-
ten, lentolippujen, asunnon ja talousasioiden järjestyttyä tiimit 
suuntasivat kohti kohdemaitaan – Laosin tiimi ensin ja viikkoa 
myöhemmin Keski-Euroopan tiimi. 

Harjoittelujakso oli varsinkin Laosissa hyvin monimuotoinen, 
Fidan ylläpitämä ja Suomen Ulkoministeriön rahoittama nuo-
risokeskus tarjosi tiimille erilaisia työtehtäviä, joissa oppia paljon 
kansainvälisestä työstä kehitysyhteistyönprojektin merkeissä.

Euroopan ryhmällä työtehtävät olivat enemmänkin rutiininomai-
sia ainakin Belgian osalta, he hoitivat naistenkotia sekä sen yh-
teydessä toimivaa kirpputoria. Saksassa ryhmä palveli seurakun-
nassa ja otti osaa erilaisiin tapahtumiin. Yksi merkittävimmistä 
tehtävistä liittyi Impact Kosovo tapahtuman järjestämiseen.

Laosiin lähtenyt ryhmä oli matkalla noin 5 kuukautta, jonka jäl-
keen yksi tiimistä suuntasi armeijaan ja loput jatkoivat Fidan jär-

jestämään Eurotour18-aktion kanssa linja-autolla halki Euroopan. 
Aktion tarkoitus oli tukea neljän paikallisseurakunnan toimintaa 
Virossa, Puolassa, Slovakiassa sekä Kosovossa pitäen sisällään 
paljon evankeliointia ja tapahtumien järjestämistä seurakunnan 
nimissä.

Käytännönjakson jälkeen reflektointipäivillä jokainen harjoitte-
luun osallistunut oli hyvin tyytyväinen harjoittelun kokonaisuu-
teen. Paljon uutta oli opittu ja saatu kasvaa myös vaikeuksien 
kautta ihmisenä. Yhtenä tärkeimmistä saavutuksista todettiin 
olevan sen, että ryhmä oppi elämään että työskentelemään 
tiiminä pitkän aikajakson normaalista poikkeavissa olosuhteissa. 

Miika Hokkanen, 
Team Action -linja

Koko maailman valona
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HELSINKI HELSINKI

Englannin- ja suomenkielisten tutkinto-opintojen lisäksi IK-opis-
tolla Helsingissä toteutettiin muutama viikonloppukurssi sekä 
pienimuotoinen iltaraamattukoulukokeilu. Tämän lisäksi järjes-
tettiin Helluntaikirkon valtakirjakoulutus sekä Saalem-seurakun-
nan johdolle räätälöity koulutus Origon kautta. Päätoimisesti 
kehittämisestä vastasi vastaava opettaja Lari Launonen. Hänen 
kanssaan aktiiviroolissa toimivat edelleen vararehtori Markku 
Ojaniemi sekä koordinaattori Katri Latokangas.

CORE-opintojen alkamisen myötä AC:n ensimmäiset tut-
kinto-opiskelijat aloittivat opintonsa Helsingin kampuksella. 
Kevätlukukaudella toteutettiin CORE EN eli englanninkielinen 
lukukausi. Syyslukukaudella CORE-opintoja jatkettiin suomeksi. 
IK-opiston ensimmäinen CORE-MONIMUOTO -kokonaisuus mah-
dollisti tutkinto-opintojen aloittamisen monimuoto-opiskeluna. 
Vastaavan opettajan lisäksi kampuksella kävi useita vierailevia 
asiantuntijaopettajia. Opiskelijat toteuttivat myös seurakunta-
vierailuja ja palvelutempauksia. 

  CORE 1.0 -luokan yhteysaterioille on usein 
kutsuttu joku kiinnostava vieras, joita monet 
eivät ole ennen tavanneet.  
 
Tässä ryhmän vieraana oli katolilaisen 
dominikaaniveljeskunnan pappi Gabriel 
Salmela.

  Sekä keväällä että syksyllä järjestetty 
huippusuosituksi osoittautunut 
Kirjoittajakoulu keräsi yhteensä 63 
osallistujaa. 
 
Kuva: Inkeri Tuikka

  Syksyllä Helsingissä alkoivat 
CORE MONIMUOTO-opinnot. 
Ensimmäinen kurssi Kristillinen 
maailmankuva toteutettiin kolmena 
viikonloppujaksona.  
 
Kuvassa on kurssin opiskelijoita sekä 
opaskoira Helmi.

Terveisiä
Helsingistä

8    Iso Kirja ry 2018
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LÄHIOPETUS

KEVÄÄLLÄ 2015 kääntyi uusi ja jännittävä sivu elämässäni, sillä 
aloitin silloin opiskeluni IK-opistossa. Ennen tätä olin kuullut 
IK-opistosta vain muutaman kerran, mutta sillä ei ollut merki-
tystä, koska Jumala oli sitä mieltä, että sinne on mentävä. Näin 
vahvoja kehotuksia en ollut aikaisemmin elämässäni kokenut. 
Jumala puhui minulle selkeästi minne mennä ja miksi, joten tein 
työtä käskettyä.

Jälkeenpäin voin viisaampana todeta, että päätös oli oikea ja 
hyvä. Opiskelin IK:ssa kolme ja puoli vuotta kestävän seurakunta-
työntutkinnon, jonka jälkeen jäin työkokeiluun opistolle puoleksi 
vuodeksi FolLOW-opetuslapseuskoulun ohjaajaksi. Nämä neljä 
vuotta IK-opistossa opettivat minulle paljon. Sain kasvaa ja 
kehittyä Jumalan palvelijana ja ihmisenä. Raamattukoulussa kut-
suni vahvistui ja sen ansiosta osaan nykyään pukea sen yhteen 
sanaan: opetuslapseuttaminen. Se on minun tehtäväni Jumalan 
valtakunnassa ja IK-opisto antoi minulle sen toteuttamiseen 
hyviä työkaluja. Sain oppia mm. kuinka tulkita oikein Raamattua, 

puolustaa kristinuskoa, johtaa ihmisiä Kristuksen luokse ja välit-
tää Raamatun opetuksia selkeästi kuulijoilleni. Oppimiskokemus 
vahvistui entisestään, kun luentojen ohella suoritettiin myös 
työharjoitteluja eri seurakuntiin. Näin teoria ja käytäntö olivat 
hyvässä tasapainossa.

Oppi ei tullut käytäntöön ainoastaan työharjoitteluissa ja työ-
kokeilussa. Kouluvuosieni aikana aloin myös enemmän kiertää 
eri seurakunnissa saarnaamassa. Lisäksi vuosi sitten aloin tehdä 
hengellisiä aiheita käsitteleviä videoita perustamalleni velihar-
ri-nimiselle kanavalle YouTubeen. Tulevaisuudessa aion kanaval-
lani käsitellä myös videon muodossa päättötyöni aihetta, joka 
kohdistui kohtaan Hepr. 6:4–6 otsikolla: ”Parannukseen uudista-
misen mahdottomuus?”.

Jumala varusti minut palveluksen työhön niin kuin lupasi ja tästä 
olen kiitollinen niin Jumalalle kuin koko Ison Kirjan henkilökun-
nalle. Koulu on nyt ohi, mutta oppiminen jatkuu. Tästä on hyvä 
jatkaa eteenpäin.

Harri Grönstrand

Palvelukseen kutsuttu

”Jumala varusti minut 
palveluksen työhön niin kuin 
lupasi ja tästä olen kiitollinen 
niin Jumalalle kuin koko Ison 
Kirjan henkilökunnalle.”

  Anis Murtomäki (MA in Ministry) valmistujaisjuhlassa 
keväällä 2018. Gradun Anis kirjoitti aiheesta: Koen, että 
tämä on elämäntapa, eikä työ: kutsuttu ja varustettu 
nuorisopastori Suomen helluntailiikkeessä.

    TESIKOn opiskelijat talvisissa tunnelmissa.

Karen Haqgvist  
Musiikin teologia 
SOUNDCHECK

1. Olen kaivannut jotain yhteistä fooru-
mia ja koulutuspaikkaa, jossa musiikki 
ja teologia kohtaavat. Koen, että on 
hyvin tärkeää saada lisää koulutusta 
ja tietoa sekä verkostoitua muiden 
samaa työmuotoa tekevien kanssa. 
Joten kun IK-opisto lähti ideoimaan SOUNDCHECK-musiikkikou-
lutusta, olin heti innolla mukana Näin siinä mahdollisuuden olla 
nostamassa seurakuntien musiikkityön tasoa.

2. Musiikin merkitys helluntaiseurakunnissa on ollut suuri kautta 
historian. Siellä missä on kokoonnuttu, on aina laulettu ja soitettu 
innokkaasti. Musiikki aiheuttaa myös paljon keskustelua seurakun-
nissa. Tarvitaan todellakin koulutusta, jotta seurakunnat saavat 
riveihinsä laajan katsantokannan omaavia musiikkitoimijoita, jotka 
uskaltavat mennä oman genre-mukavuusalueensa ulkopuolelle ja 
ajatella koko seurakunnan parasta. 

3. Parasta on ollut kuulla palautteita siitä, kuinka viikonloput ovat 
avanneet uusia näköaloja. On ollut hienoa huomata että viikonlo-
put ovat inspiroineet järjestämään omia paikallisen seurakunnan 
musiikkikoulutuspäiviä. Näin koulutuksen anti moninkertaistuu.

4. Musiikki on tärkeä elementti seurakunnan jumalanpalveluksissa. 
Siihen kannattaa seurakunnassa kiinnittää huomiota ja lähteä mää-
rätietoisesti kehittämään eteenpäin. Yksi mainio keino on lähettää 
musiikkivastuuhenkilöitä IK-opiston kursseille!

Ulla Dahlen 
Hengellisyys terapeuttisessa sielunhoidossa 
ja terapeuttinen prosessi
Terapeuttisen sielunhoidon 
koulutus

1. Oma koulutus ja sen myötä Jumalan 
antama näky ja kutsu olla mukana 
kouluttamassa ja kehittämässä 
terapeuttista sielunhoitoa.

2. Kristus-ruumis, Jumalan perhe, on Jumalan asettama hoitava 
yhteisö maan päällä. Jotta voimme olla hoivan kanava särkyneil-
le, meidän tulee seurakuntana olla muutos- ja eheytymisproses-
sissa.

3. Jumalan hiljainen, hoitava työ opetuksen keskellä murtumisen ja 
oivallusten kautta. Opiskelijoiden aito antautuneisuus omaan ja 
toisissa tapahtuvaan eheytymiseen ja Kristuksessa kasvamiseen 
seurakunnan vahvistumiseksi.

4. IK-opiston TESIKO luotaa syvälle, koko seurakunnan hoitavaan 
merkitykseen, yksi opiskelija kerrallaan. Aidosti hoitava, yhtei-
söllinen seurakuntaperhe on yksi avain seurakunnan kasvuun 
ympärillä lisääntyvän ahdistuksen, yksinäisyyden ja epätoivon 
keskellä. On etuoikeus tehdä tätä matkaa yhdessä opiskelijoi-
demme kanssa.

MONIMUODOT

MONIMUOTO

Kouluttajagallup

1. Mikä sai sinut innostumaan toteuttamaan koulutusta?
2. Miksi mielestäsi koulutusta tarvitaan seurakunnassa?
3. Kerro joku helmi, mikä on tullut eteen koulutuksessa?
4. Mitä muuta haluat sanoa?

MONIMUOTO
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”Päätettiin ilmoittautua Matkalla avioliittoon -kurs-
sille, koska haluttiin oppia toisistamme lisää ja saada 
lisää hyviä keskustelun aiheita. Meitä mietitytti myös 
miehen ja naisen roolit avioliitossa. Pidimme todella 
tärkeänä, että vetäjät kertoivat avoimesti omista 
kokemuksistaan seurustelun ajalta.  Ollaan juteltu 
aiheista paljon myös viikonlopun jälkeen. Meidän 
molempien mielestä viikonloppu oli tosi antoisa ja 
ehdottomasti käymisen arvoinen.” 

– Lotta ja Tomi, 
Matkalla avioliittoon -kurssi

Kirjoittajakoulu 
Helsingissä

Uusina viikonloppukursseina 
Helsingissä järjestettiin supersuo-
situksi todetut Kirjoittajakoulut, 
jotka vastasivat blogikirjoitusten, 
lehtijuttujen sekä kirjan kirjoit-
tamisen haaveisiin ja haasteisiin. 
Sekä keväällä, että syksyllä järjes-
tetyt Kirjoittajakoulut innostivat 
kurssilaisia kirjoittamaan elävästä 
elämästä koukuttavasti, mutta 
eettisesti. Teksteistä opittiin 
tekemään ammattimaisia ja kiin-
nostavia. 

Opettajina toimivat mm. Leevi 
Launonen, Elina Koivisto sekä 
Henrik Suni. Kahdessa Kirjoittaja-
koulussa oli yhteensä 63 kävijää. 

 ■ Vuoden 2018 toukokuussa tuli voimaan 
tietosuoja-asetus EU-maissa, jonka myötä kaikilla 
rekisterienpitäjillä tulee olla asetusten mukaiset 
toimintatavat. IK-opisto vastasi tähän tarpeeseen 
järjestämällä kolme koulutusta, joista yksi oli 
Helsingissä ja kaksi Keuruulla.  

 ■ Al-Massira -koulutus kokosi 32 kurssilaista 
ympäri seurakuntarajojen opiskelemaan 
maahanmuuttajille tarkoitettua 
evankelioimisvälinettä. Palautteiden mukaan 
kurssi oli innostava, rohkaiseva ja kannustava 
näkökulma evankelioimiseen.

 ■ Kolmantena uutuutena oli Yliopisto- ja 
kampustyön koulutus toukokuussa. Se 
kokosi parikymmentä nuorta ja nuorta aikuista 
rukoilemaan yliopistoilla tehtävän työn puolesta 
sekä innostumaan evankelioimaan kampuksilla.

Vuosien kokemuksella

Juhannuskonferenssin rukous- 
avustajien koulutus on ollut jo 
vuosia maaliskuussa IK-opistolla. 
Rukousteltan rukouspalvelijat val-
mistautuvat yhteiseen kesäjuhlaan 
rukoillen ja konferenssin rukoustel-
tan ohjelmaa suunnitellen.

”Sain kokea rohkaistumista ja 
Jumalan vaikutusta. Opetus oli 
hyvää ja tarpeellista, ellen sanoisi 
erinomaista!” 
– Rukouspalvelija

Israelin matkat

IK-opiston Davarkoulutus koos-
tuu  kolmesta lähiopiskelujaksosta 
paikanpäällä Keuruulla ja neljäs 
osa on opintomatka Israeliin. Tämä 
opintomatka tapahtui lokakuussa 
2018. 18 opiskelijaa tutustui maan 
historiallisiin nähtävyyksiin kuten 
Itkumuuriin, Jerikoon, Kapernau-
miin, Tiberiakseen ja Jerusalemiin 
oppaana toimineen Harri Krögerin 
johdolla. Kelluminen kuolleessa me-
ressä ja ehtoollinen puutarhahau-
dalla olivat ikimuistoisia kokemuk-
sia. Joillekin matka oli ensimmäinen 
Israeliin ja kokeneimmille jo kym-
menes. Sanaa jaettiin monin tavoin 
ja siunattiin Israelia.

Opisto järjesti myös jokavuotisen 
turistimatkan Israeliin syksyllä. Mu-
kana oli 34 matkalaista. Molemmat 
matkat olivat onnistuneita ja hy-
väntuuliset matkalaiset tuumasivat, 
että tänne pitää lähteä toistekin!

MIESTÄ
90

NAISTA
66

KURSSIA
8

MIESTÄ
366

NAISTA
446

KURSSIA
20 HELSINGISSÄ 

VUODEN 
AIKANA

KEURUULLA 
VUODEN 
AIKANA

Uutuuksia

Kursseja elämän 
jokaiseen hetkeen

KURSSIT KURSSIT
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Origo on IK-opiston uusi palvelukonsepti, jonka 
keskeisenä tehtävänä ja tavoitteena on auttaa seu-
rakuntia, pastoreita, vapaaehtoistyöntekijöitä ja 
yhdistyksiä hengellisen tehtävänsä määrittelemi-
sessä ja jalkauttamisessa monipuolisten valmen-
nusten, koulutusten ja arviointien avulla. 

Origon asiantuntijat toimivat fasilitaattoreina 
ja kouluttajina, jotka tukevat asiakkaita heidän 
päivittäisessä työssään tarjoamalla käytännön 
ratkaisuja ja työvälineitä toiminnan suunnitel-
malliseen tehostamiseen ja seurakuntakult-

tuurin murroksen kohtaamiseen. Koulutukset 
kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa paikalliset 

tarpeet ja tilanteet huomioiden. 

Origon keskeisiä teemoja ovat seurakuntien toi-
minnan kehittäminen, uusien seurakuntien perus-

taminen, johtajuus, erilaiset tutkimus- ja arviointi-
palvelut sekä materiaalipankki.

Markku Ojaniemi 
Johtaminen, suunnittelu, 
strategiatyö

Tero Järventausta 
seurakuntien istuttaminen, 
seurakuntatyö

Tähän mennessä toteutetuista koulutuksista on tullut hyvää 
palautetta. Yksi viime vuoden onnistumisista oli Vantaalla pidetty 
teemapäivä seksuaalisuuskysymyksistä:

”Seurakunnan johtajina oli tärkeä käsitellä ajankohtaista teemaa 
ohjatusti. Markku Ojaniemellä oli hyvä pohjustus aiheeseen, ja 
pidimme siitä, että hän haastoi meidät yhdessä pohtimaan suh-
tautumistamme, linjauksiamme ja perustelujamme.” 
- Vantaan Minttukirkon johtoryhmä

ASIAKASPALAUTE TIIMI

ORIGO
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Tiimimme lisäksi seurakuntia palvelee joukko eri alojen asiantuntijoita.
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”Muistakaa juoda vettä ja syödä suolaista”, kuultiin säännöllisesti 
matkanjohtaja, Kotkan helluntaiseurakunnan pastori Kari Ketojan 
suusta, kun aurinko lämmitti leiriläisiä ja lämpötila nousi jopa 43 as-
teeseen. Välillä nuoria piti ohjata varjon puolelle. Suomalaiset nuoret 
eivät aurinkoa pelkää. Kari Ketojan näkynä on ollut viedä nuorten 
ryhmiä Israeliin jo 90-luvulta lähtien ja tämän vuoden ryhmä oli sel-
västi suurin. Mukana oli 38 nuorta, joista useimmat olivat Israelissa 
ensimmäistä kertaa. Kokenut matkanjohtaja katseleekin IK-opiston 
järjestämän fifteen Israel-leirin tulevaisuutta toiveikkaana.

Kesäkuun alussa, jo kolmatta kertaa järjestetty fifteen Israel toteu-
tettiin yhteistyössä Kinneret Toursin kanssa.  Kristillisen Israel-jär-
jestö ICEJ:n taloudellinen tuki mahdollisti matkalle osallistumisen 
hieman huokeammalla osallistujahinnalla, mutta toki nuorten 
taustalla oli pääsääntöisesti Israel-asiaan syttyneet vanhemmat tai 
muut tukijat.

Leiri oli suunniteltu nuorten tarpeet ja kiinnostukset huomioon ot-
taen. Historiallisilla paikoilla kiertämisen lisäksi oli vesipatikointia Jor-
danissa, uima-altaalla rentoutumista sekä kameliratsastusta. Mukana 
oli Israelissa kasvaneita nuoria, joilta kuultiin, mitä on elää uskovana 
nuorena Israelissa. Opastusten lisäksi nuorille oli samaa opetusta 
kuin Suomessa järjestetyillä fifteen-leireillä. Perusajatuksena oli 
tutustua Raamatun läpi kulkevaan suureen kertomukseen: Jumala 
etsii ihmistä, joka on syntiinlankeemuksessa kadottanut yhteyden 
Luojaansa. Opetuksesta vastasivat Nurmijärven helluntaiseurakun-
nan pastori Ville Kalaniemi ja IK-opiston opettaja Tero Järventausta.

Leiri on erinomainen mahdollisuus tutustuttaa nuoria Raamatun 
maahan. Sen kautta voi syntyä ja vahvistua myös suhde Raamatun 
Jumalaan. Leiripalautteena saikin kuulla monia rohkaisevia löytöjä: 
oli löytynyt kavereita yksinäiselle ja Raamatun lukeminen oli alkanut 
kiinnostaa ihan uudella tavalla.

Fifteen-leiri lämpimässä Israelissa Leirit 2018

291 
Pitkät leirit 

(esim. Fifteenit, lastenleirit): 
8 kpl

Leirien osallistujamäärät

Viikonloppuleirit

(esim. Epilogit, Hi-Teen)
3 kpl

250

Yhteensä
22 kpl 925

Vapaaehtoiset 

kesän leireillä 167

Koulutukset ja kurssit

7 kpl 217

#fishrael18
KATSO LEIRILÄISTEN 

KUVAT INSTAGRAMISSA:

LEIRILÄISEN
SUUSTA
”Voisin tulla vaikka uudestaan”

Ella-Saara Liimatainen Konnevedeltä oli ensimmäistä 
kertaa Israelissa: ”Oli hienoa nähdä paikkoja, joista olen 
kuullut puhuttavan paljon. Leirillä oli hieno yhteishenki 
ja oli helppo tutustua uusiin ihmisiin vaikkei tuntenut 
ketään etukäteen. Tänne tulee erityisiä ihmisiä.” Myös 
Samuel Halttunen Hankasalmelta oli ensimmäistä 
kertaa Israelissa. Häneen teki vaikutuksen erityisesti 
vierailut historiallisilla paikoilla. ”Voisin tulla vaikka 
uudestaan”, hän summaa.

NUORISOTOIMINNOT NUORISOTOIMINNOT

J

N U O R I S O T Y Ö  JOKAISELLE

#fiveisenough

  Nuorisotyö jokaiselle hankkeen tavoitteena on rohkaista aloitta-
maan nuorisotyötä siellä, missä sitä ei vielä tehdä sekä vahvistaa 
opetuslapseuttamisen ajatusta nuorisotyöntyön ytimenä.
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Paint Red tarkoittaa rakkauden vallankumousta. 
Se kuvastaa seurakunnan tehtävää julistaa 
sanomaa Jeesuksesta jokaisella paikkakunnalla. 
Punainen on rakkauden väri ja Jeesuksen risti 
symboloi suurinta rakkautta.

Englanninkielinen sanonta ”Paint the city red” 
sisältää monia merkityksiä bilettämisestä 
kapinointiin. Kuitenkin jotkut lähetystyöntekijät 
suljetuissa maissa ovat ottaneet sanonnan 

käyttöön kuvastamaan näkyä evankeliumin 
leviämisestä. Paint red käsitteeseen löytyy 
myös yhtymäkohtia ensimmäisen pääsiäisen 
vietosta (2.Moos. 12), kun israelilaiset sivelivät 
pääsiäislampaan verta ovien karmeihin 
pelastumisen merkiksi.

 

Dan Blythe ja Markus Särkkä

Tapahtuman pääpuhujina olivat Dan Blythe Lontoon 
Hillsongista ja Markus ”Casa” Särkkä Kuopiosta. Heillä 
molemmilla on unelmana innostaa nuoria elämään 

     todeksi elämää Jeesuksen kanssa siellä missä kukin nuori 
     vaikuttaa ja nostaa seurakunnassa uutta ja pelotonta 
     sukupolvea.

Klubi

Opiston Areenalle rakennetulla YC:n klubilla oli tiivis ja 
menevä tunnelma. Klubilla esiintyivät Jodahe (kuvassa), 
MC OGE, Eikón, Ellie, Jore, John Wang sekä JVP.

ILTA Music

Ylistyksestä vastasi ILTA music Seinäjoelta, joka ei pidät-
tele eikä säästele, vaan elää täysillä, täynnä vapautta, 
iloa, rakkautta ja Jumalan läsnäoloa. Konserteissa 

     esiintyivät Roisi Roni & Holywave, Mikaveli ja Park 7. 
 

Katusäbäturnaus

Lauantai-iltapäivällä otettiin mittaa katusäbäturnaukses-
sa. Kuvan joukkue on JVP.

YOUTH CELEBRATION

Kino Wanhakop

Tapahtuman videotuotannosta 
vastasi hämeenlinnalainen 
Kino Wanhakop ja STAGE HML, 
jossa nuoret itse olivat mukana 
tekemässä. 

1 1

1 3

2 4

2 3 4

   Tästä voit katsoa 
Youth Celebrationin 
Aftermovien.

YC:n ydintiimiin kuuluivat Ison Kirjan työntekijöiden 
Tero Järventaustan ja Leea Miettisen lisäksi Joona 
Salo, Mira Korhonen, Juha Lehtonen, Niina Männistö 
ja Markus Särkkä. Lisäksi tapahtumaa rakentamassa oli 
suuri joukko IK-opiston opiskelijoita ja vapaaehtoisia 
ympäri Suomea, jotka tekivät ison työn YC:n 
toteutumisen vuoksi ja rukoilivat tapahtuman puolesta.

Kiitämme suuresti kaikkia vapaaehtoisia!
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JUHANNUSKONFERENSSI JUHANNUSKONFERENSSI

Juhannuskonferenssilla on takanaan yli 70 vuoden historia. Se on 
palvellut vuosikymmenten ajan helluntaiherätyksen kesäjuhlana. 
Muutaman tuhannen hengen kokoontumisesta on kasvanut yhteensä 
lähes 30 000 juhlavierasta kokoava suurtapahtuma. Vuodesta 1993 
alkaen konferenssi on juurtunut Isoon Kirjaan Keuruulle. 

Tapahtumakin tarvitsee paitsi juuret, myös siivet. Siksi myös 
konferenssia tulee kehittää niin järjestelyiltään kuin ohjelmalta 
siten, että se vastaa tämän ajan huutoon ja tulevaisuuden 
haasteeseen. Vuonna 2016 toteutettiin merkittävä ohjelmauudistus, 
jossa tilaisuuksien ja tapahtumapaikkojen määrää karsittiin ja 
haluttiin panostaa enemmän sisältöön ja laatuun. Varsinaiset 
tapahtumapaikat ovat tällä hetkellä juhlateltta ja teemateltta, 
joiden tilaisuudet on haluttu myös kohdentaa selkeämmin eri 
ikäryhmille. Konferenssitoimikunta on asettanut myös erityisen 
tulevaisuustyöryhmän, jonka tavoitteena luoda suuntaviivoja 
tulevaisuuden konferensseille.

Vuoden 2018 konferenssiteema ”Tulevaisuus ja toivo” avasi suuria 
hengellisiä ulottuvuuksia konferenssiväelle. Teemalla haluttiin 
valaa uskoa siihen, että olivatpa maailmantilanteet mitkä tahansa, 
kaikki on lopulta Kaikkivaltiaan kädessä. Tapahtuman 
avasi osuvasti iloinen Jippii-kuoro, sillä lapsissa on 
tulevaisuus. Torstaipäivänä teemaa tarkasteltiin 
eskatologisesta näkökulmasta, 
jossa huomioitiin myös Israelin 
70-vuotisjuhlavuosi. Juhannuksena 
toivon ja tulevaisuuden sanoma 
heijastui niin Suomen kuin 
kaikkien kansojen ylle, 
sillä seurakunnan kautta 
toteutuu ”Kristus teissä, 
kirkkauden toivo”.

Marko Halttunen 
Konferenssi-isäntä

Juhannus- 
konferenssi 
katsoo eteenpäin

Milka Peltomäki

1. Kuinka kauan olet ollut 
konffatalkoolaisena? 
Vuodesta 2012, 
eli 7 vuoden ajan.

2. Mitä talkoohommia 
teet/olet tehnyt?  
Aloitin puuroteltan 
kassalta. Sen jälkeen päädyin 
mainostoimistolle, minne sitten jäinkin. 
Tällä hetkellä toimin mainostoimiston esimiehenä.

3. Mikä on parasta konffatalkoissa? Miksi palaat joka vuosi? 
Meidän tiimi on niin mahtava. Heidän kanssaan naurun määrä 
vain kasvaa, kun työpäivät venyvät. En osaa enää kuvitella 
viettäväni juhannusta muualla.

4. Miltä tuntuu lähteä konffan jälkeen kotia kohti? 
Haikealta. Aina on fiilis, että ”nytkö tämä jo loppui?” Tekisi mieli 
jäädä vielä pidemmäksi aikaa, vaikka univelka painaa.

5. Millä mielellä odotat ensi juhannusta? 
Toiveikkain mielin. Uskon töiden järjestyvän siten, ettei 
konffaan tulo esty.

6. Mikä sai sinut alunperin tulemaan talkoisiin? 
Mietin, miten voisin viettää useamman päivän konffassa ilman, 
että rahaa kuluisi enemmän.

”– sillä minä tunnen 
ajatukseni, joita minulla 
on teitä kohtaan, sanoo 
Herra. Ne ovat rauhan 
eivätkä tuhon ajatuksia 
– minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon.”

(Jer. 29:11)

27 pystytettyä telttaa         1751 talkoolaista         920 asuntovaunua/-autoa          69 tilaisuutta                  noin 25 000 juhlavierasta

ELÄKÖÖN 
TALKOOLAINEN!

JUHANNUSKONFERENSSIJUHANNUSKONFERENSSI
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Erinomainen asiakasarvio on kuin kiitos-
kortti, jonka kaikki näkevät.

Vuonna 2018 teimme asiakkaisiimme 
niin suuren vaikutuksen, että he kiittivät 
meitä yhä uudelleen - ja nyt majoituspaik-
kamme arviopisteet ovat Booking.comin 
parhaimpien joukossa.

”Guest Review 
Award -palkinto 
on suuri saavutus. 
Näin onnistuneen 
asiakaskokemuksen 
tuottaminen on vaatinut 
omistautumista, 
intohimoa ja paljon työtä.”

Levon ja harrastusten paikka
Vuoden aikana Ison Kirjan tiloissa on 
järjestetty mm. seuraavia tilaisuuksia:

• häät
• valmistujaiset
• syntymäpäivät
• muistotilaisuudet
• tyhypäivät
• luokkakokoukset
• saunaillat
• yhdistysten vuosikokoukset
• ulkoilmatapahtumat
• pikkujoulut

Leirintäalue ja uusi leikkipaikka

Leirinnän vastaanotto SiCafén 
kupeeseen valmistui uusi leikkipaikka 
lapsiperheiden iloksi. Leirintäalue veti  

    jälleen runsaasti myös ulkomaisia 
    leiriytyjiä.

Keikat SiCafélla

Kesän Cafekeikkoja järjestettiin 
kahdeksan, jotka sisälsivät musiikkia ja 
teatteria. 

Frisbeegolf

Vuoden aikana alueellamme järjestettiin 
neljä isompaa Frisbeegolfkisaa, kolme 
Most Fun Wins -kisaa sekä viikkokisoja 

    läpi kesän.

1 3

2

1

2 3

IK-PALVELUTIK-PALVELUT
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Johtoryhmä

(4 miestä, 1 nainen)

Kiinteistö ja telttavalmistamo

(5 miestä)

Keittiö

(4 naista)

Opettajat

(7 miestä, 3 naista)

Siivous

(2 naista)

Toimisto

(1 miestä, 7 naista)

Lisäksi tärkeän työpanoksensa Isolle Kirjalle 
antavat talkoolaiset ja siviilipalvelusmiehet.

Päivä telttamestarina
On aamu, lunta tupruttaa taivaan täydeltä. Telttamestari Martti 
Pohjoisvirta ajaa Heikkiläntietä kohti Ison Kirjan telttavalmistamoa 
tumman sinisellä Citroenillaan. Pihassa hän toivottaa hyvät 
huomenet auraushommia tekevälle kiinteistönhoitajalle. 
Astuessaan sisään telttavalmistamon ovesta hän samalla riisuu 
kenkänsä. Ei siksi, että maa olisi jotenkin erityisen pyhä, vaan siksi, 
ettei valtavaan valkoiseen telttakankaaseen tulisi likaisia jälkiä. 
Martti istahtaa jykevän ompelukoneen ääreen ja alkaa ommella 
lähes kolmenkymmentä metristä kattokaistaletta. Tätä työtä on 
tehty jo 22 vuotta, joten se käy konkarilta luontevan näköisesti. 
”Tässä valmistuu teltta Papua-Uusi-Guinealle.” toteaa Martti 
tyytyväisenä.

Vihdoin toukokuussa yli 1000 m² kokoinen teltta on valmis ja 
lähtee kuljetettavaksi toiselle puolelle maapalloa yli 12 000 km 
päähän. Olkoon se siunauksena paikallisille.

Kesällä telttamestareiden viikot täyttyvät teltanpystytysmatkoista 
ympäri Suomen. ”Onneksi meillä on jonkin verran talkoolaisia 
apuna, mutta kyllä siinä aika paljon on tekemistä. Tänä kesänä 
käydään ainakin Helsingissä, Pietarsaaressa, Naantalissa ja 
Iisalmessa. Samalla pystytämme ja puramme kaikki 27 erikokoista 
telttaa Juhannuskonferenssia varten.” 

Juhannuskonferenssin ja Youth Celebrationin kaltaiset 
tapahtumat ovat tärkeä syy ylläpitää telttavalmistamon 
palveluita. Tottakai telttojen valmistus ja vuokraus tuovat tuloja, 
mutta telttamestari Martti näkee silti suuremmaksi asiaksi olla 
mahdollistamassa Ison Kirjan omia toimintoja. 

Teksti: Leea Miettinen

TELTTAVALMISTAMO
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Ison Kirjan tuotot (1000 €) 2018 2017 2016

Opetustoiminta 779 674 820

Valtionosuudet 1 017 1 079 1 174

Lahjoitukset ja testamentit 182 813 150

Seurakunnat 68 61 59

Kannattajajäsenet 115 95 100

Suurtapahtumat 533 506 577

Liiketoiminta 381 380 369

Muut tuotot 56 45 32

Tuotot yhteensä 3 131 3 653 3 281

Ison Kirjan kulut (1000 €) 2018 2017 2016

Varsinainen toiminta

Henkilöstökulut -1 270 -1 299 -1 358

Poistot -147 -163 -169

Muut kulut -1 203 -1 030 -1 091

Varainhankinta

Henkilöstökulut -193 -210 -226

Liiketoiminnan kulut -193 -236 -204

Muut kulut -152 -183 -185

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -85 -76 -84

Kulut yhteensä -3 243 -3 197 -3 317

Tuloslaskelman yhteenveto (1000 €)

Tuotot yhteensä 3 131 3 653 3 281

Kulut yhteensä -3 243 -3 197 -3 317

Tilinpäätössiirrot, netto 27 -428 2

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -85 28 -34

TALOUSTALOUS

Suurtapahtumat

Liiketoiminta

Muut tuotot

Lahjoitukset ja 
testamentit

Kannattajajäsenet

Seurakunnat

Valtionosuudet

Opetustoiminta

Talouskatsaus 2018

Talousvuosi 2018 oli tiukka. Taloutta on edelleen jouduttu 
sopeuttamaan kuluneen vuoden ajan. Opiskelijatuotot 
onnistuttiin saamaan hienoiseen nousuun edellisestä vuodesta, 
mutta samalla valitettavasti kansanopiston saama valtiontuki 
jatkoi laskusuuntaansa. Liiketoiminnan osuus tuotoissa on 
pysynyt suurin piirtein samana, mutta muiden tuottojen osalta 
ei päästy samaan tulokseen suhteessa edelliseen vuoteen. 
Jäsentuottojen osalta olemme erittäin kiitollisia pienestä 
noususta, vaikkakin suhteessa kokonaistalouteen lahjoitusten 
ja taloudellisen tuen osuus voisi olla nykyistä suurempikin. 
Vuosi 2018 on taloudellisesti ollut erittäin haastava ja olemme 
joutuneet turvautumaan yhteistoimintaneuvotteluihin ja 
koko henkilöstöä koskevaan neljän viikon lomauttamiseen 
heinä-joulukuun välisenä aikana syyskaudella 2018. Kiitämme 
lämpimästi kaikkia Ison Kirjan työssä ja tuessa mukana olleita!

Ison Kirjan tuotot
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