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esiin ja rohkeasti kertoa toisille mie-
hille mistä on kyse. Yksi tärkeä teh-
tävä miehenä ja isänä on rukoilla per-
heen, lähipiirin ja koko yhteiskunnan 
puolesta. Aikanaan ja tavallaan Juma-
la vastaa rukouksiimme. Yksikään aito 
rukous ei mene hukkaan. Sen Raamat-
tu lupaa.
Stelkin toiminta  perustuu täysin va-
paaehtoistyöhön. Yhtään palkattua 
työntekijää ei ole. Miehet kokoontu-
vat kahviloissa, ravintoloissa ja hotel-
leissa, hengellisesti neutraaleissa pai-
koissa.
Työmme ideana on kutsua miehiä, jot-
ka eivät vielä tunne Jeesusta, paikkoi-
hin joissa kynnys on matala ja hurs-
kastelu kaukana. Jokainen voi tulla 
mukaan ihan sellaisena kuin on. In-
sinööri kertoo insinöörille, putkimies 
putkimiehelle, lääkäri lääkärille, säh-
kömies sähkömiehelle jne, mitä Herra 
on tehnyt heidän elämässään.
Tästä lehdestä löytyvät yhteystiedot 
eri paikkakunnilla sijaitsevien osas-
tojen yhdyshenkilöistä. Lisää tietoa 
toiminnastamme löytyy myös netistä 
www.stelk.fi.
Nyt on Suomen miesten aika etsiä 
omaa todellista identiteettiään. Se 
löytyy vain etsimällä yhteys syntiem-
me sovittajaan ja vapahtajaamme 
Jeesukseen Kristukseen. Hän tekee 
meistä uuden luomuksen  uudestisyn-
tymisen kautta. 

Martti Issakainen
Puheenjohtaja
Stelk Finland
www.stelk.fi

” Teitä minä kutsun miehet”. Tämä  
Raamatun lause on  Stelkin toiminnan 
ydintä. Miehet eri puolilla harrastavat 
usein mieluiten muuta kuin Jumalan 
sanan ja sen ilmoittaman totuuden 
etsimistä. ”Tulkaa minun tyköni te 
kaikki työtä tekevät ja raskautetut, 
niin minä annan teille levon”, sanoo 
Jeesus. Tämän päivän työelämä on 
vaativaa ja kovaakin. Monet joutuvat 
jopa uhraamaan viikonloputkin työn 
parissa. Usein perheen ja ystävien 
kustannuksella.
”Vaan etsikää ensin Jumalan valta-
kuntaa ja hänen vanhurskauttaan, 
niin myös kaikki tämä teille anne-
taan”. Tämä kertoo meille, mikä on 
oikea elämän tärkeysjärjestys kristil-
lisen arvojen mukaan. Ensin henkilö-
kohtainen Jumalasuhde kuntoon, sit-
ten perhe ja vasta kolmantena tulee 
työ. Kuinkahan moni meistä on unoh-
tanut tai on täysin tietämätön tästä 
Jumalan säätämästä tasapainoisen ja 
onnellisen elämän peruskaavasta.
Maailman onnellisimmat ihmiset-kir-
jan, jota on järjestömme jakamana 
levitetty yli 80 000 kappaletta Suo-
messa, ydinsanoma on: Kun ihminen 
löytää oman paikkansa Jumalan val-
takunnan työssä, niin hän on onnelli-
nen.  Kysymys ei ole sen vähemmästä 
kuin oman elämäntehtävän löytämi-
sestä. Miehinä meidän tulisi löytää 
myös Jumalan tarkoittama paikkam-
me perheessä ja yhteiskunnassa.
Miesten on aika nousta  Suomessa 

PUHEENJOHTAJALTA
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Veli-Matti Männikkö todistaa

UMPIKUJASTA
JUMALAN
SUUNNITELMAAN

Synnyin ja vartuin elämäni ensimmäi-
set 13 vuotta Seinäjoella, Etelä-Poh-
janmaalla. Isäni Veikko toimi yrittä-
jänä auto-alalla, Volvo-piirimyyjänä, 
työllistäen noihin aikoihin ensin noin 
kymmenen ja sitten liikkeen laajen-
nuksen jälkeen yli viisikymmentä hen-
keä. Äitini toimi kotona, mikä oli aika 
tavanomaista noihin aikoihin 1950- ja 
1960-luvulla. Isäni oli tunnettu ja ar-
vostettu maailmanmestaritason ur-
heilija ja oli edustanut Suomea mm. 
Lontoon ja Helsingin olympiakisoissa. 
Isäni oli lyhyen aikaa mukana myös 
kaupunginvaltuustossa ja – hallituk-
sessa ja keskittyi sitten yrittämiseen.  
Uskon asioista ei kotona puhuttu, 
mutta muutaman vuoden omakoti-
talomme yläkerrassa asuneen äitini 
isoäidin muistan lukeneen raamattua 
avoimesti. Pikkupojalle jäi tästä mum-

mosta hyvä muisto, mutta omaan lap-
suuden heräämiseeni lienee vaikut-
tanut eniten kansakouluopettajani 
Elvi Jutila, joka uskontotunnit käsitti-
vät jännittäviä ja kiehtovia raamatun 
kertomuksia, jotka veivät mukanaan. 
Elvi piti näiden vuosien aikana sun-
nuntaisin myös pyhäkoulua, jossa oli 
mukava käydä. Minulle jäi ensimmäi-
set muistot ja ymmärrykset kristilli-
sen uskon keskuksesta Jeesuksesta ja 
turvallisesta ja rakastavasta, hyvästä 
Taivaallisesta Isästä.

Isäni työn myötä muutimme Kouvo-
laan, jossa kävin keskikoulun ja lu-
kion. Murrosiässä rippikoulussa olin 
toista kertaa herätyksen tilassa, mut-
ta sanoin tuolloin lopulta selvälle Ju-
malan kutsulle ei. Pari vuotta tuon 
jälkeen lukion toisella luokalla ero-
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sin kirkosta eikä Jumalalla ollut sijaa 
ja paikkaa elämässäni. Lukion jälkeen 
armeijavuonna pyrin ja pääsin kaup-
pakorkeakouluun Helsinkiin. Jo lukio-
aikana olin ottanut aktiivisesti osaa 
politiikan tekoon ja kauppakorkea-
koulussa jatkoin osallistumista ja tulin 
valituksi mm. Kauppakorkeakoulun 
ylioppilaskunnan edustajistoon ja hal-
litukseen.

Lähes yhden vuoden työskentelin 
myös opiskelijavaihdossa Yhdysval-
loissa, jonka jälkeen hain ensimmäistä 
pysyvää työpaikkaani ja tulin valituk-
si kotkalaisen sanomalehden levikki-
päälliköksi. Samanaikaisesti perustin 
Kouvolaan, Kotkaan ja Lappeenran-
taan solariumhoitoloita, jotka olivat 
silloin 1970-luvun lopussa juuri ran-
tautuneet Suomeen. 

Menestystä ja umpikuja
Ensin nämä liiketoimet toivat rahaa 
kuin hanasta vääntäen kunnes ensim-
mäiset lehtikirjoitukset solariumien 
mahdollisista haittavaikutuksista ih-
misten terveyteen leikkasivat kysyn-
nän pitkiksi kuukausiksi lähes nolla-
tasoon. Kuluja syntyi joka kuukausi, 
tulot sen sijaan pysähtyivät lähes ko-
konaan. Siihen aikaan keksin uuden 
tuottoisan liiketoimen, jota en pitänyt 
moraalisesti millään tavalla vääränä, 
vaikka se sitä oli. Ilman Jumalaa mi-
nulla ei ollut rajoja, oioin mutkia, ja 
koin omaavani siihen oikeutta. Pidin 
itseäni fiksuna, kun huomasin erää-
nä marraskuun päivänä vuonna 1980 
verotietoja lehdestä lukiessani tie-

naavani liiketoimellani kuukaudessa 
paremmin kuin silloinen Suomen suu-
rimman liikepankin pääjohtaja. 
Tätä rahakasta kautta kesti noin puo-
len vuoden ajan, kunnes ajauduin näi-
den väärien valintojeni jatkumona ja 
Jumalasta erkaantuneena ja sielun-
vihollisen harhauttamana - mitä en 
silloin ymmärtänyt - tilaan, jossa ly-
hyessä ajassa aloin menettää otetta-
ni elämästäni ja terveestä ajattelus-
ta. Monimutkaisen tapahtumasarjan 
seurauksena suunnittelin ratkaisuna 
pohjattomalta tuntuvaan ja viikko-
kausia kestäneeseen ahdistukseeni 
oman ja silloisen naisystäväni hengen 
riistoa. Lopulta, Jumalan kiitos, fyysi-
sesti naisystävältäni ei vahingoittunut 
hiuskarvakaan, itse sain lievän vam-
man. Ahdistukseni jatkui vielä noin 
kahden kuukauden ajan, jolloin vielä 
uudestaan mietin ratkaisuna tilantee-
seeni henkeni riistoa.
 
Jeesuksen kohtaaminen
Näinä päivinä ja viikkoina huusin hä-
dässäni Jumalan puoleen, luin paljon 
raamattua ja viikon tai kahden tark-
kuudella voin vielä vuosikymmen-
tenkin jälkeen sanoa, milloin sain 
uudestisyntyä ylhäältä, tulla uskoon. 
Minut valtasi rauha. Ahdistus, pelko 
ja raastava syyllisyyden tunto ja itse 
syytökset olivat poissa. Koin Jumalan 
anteeksi annon, armon ja rakkauden. 
Tajusin, että Jeesus Kristus on sovit-
tanut syntini Golgatan ristillä. Raama-
tun teksti alkoi elää ja avautua, siihen 
asti en ollut kirjoituksia keskeisim-
mältä osaltaan ymmärtänyt, vaikka 
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olin raamattua lukenut. Jouduin kärsi-
mään väärien valintojeni seuraukset, 
mutta koin olevani sisäisesti vapaa. 
Uudella tiellä ja Jumalan yhteydes-
sä pysymisessä tärkeäksi ymmärsin 
Raamatun ja kristillisten kirjojen luke-
misen ja uskovien yhteyden. Yhdeksi 
tärkeäksi yhteyden paikaksi koin kris-
tillisten liikemiesten STELK- järjestön, 
jonka osastoon liityin vuonna 1984. 
Elämä soljui eteenpäin onnistumisten 
ja epäonnistumistenkin vuorovedes-
sä, mutta ongelmien ratkaisu oli nyt 
erilaista Jumalan kanssa kuin ilman 
Jumalaa. Välillä Jumala joutui rakkau-
dessaan kurittamaan ja riisumaan mi-
nua tyhjäksi itsestäni. Noina vuosina 
1986-87 koin Jumalan puhuvan sydä-
melleni Hänen tahtonsa etsimisestä 
ja laittamisesta etusijalle elämässäni. 
“Etsikää ennen kaikkea Jumalan val-
takuntaa ja hänen vanhurskasta tah-
toaan, niin teille annetaan kaikki tä-
mäkin.” (Matt.6:33)

Jumalan suunnitelmassa 
Jumalan tarjoamaa huolenpitoa ja 
elämän johtamista olen voinut näh-
dä sekä arkisissa asioissa että elä-
män käännekohdissa. Yksi käänne-
kohta oli keväällä - kesällä 1989, kun 
Jumala yllättäen alkoi suorastaan re-
piä minua Kotkasta - jonne olin työn 
perässä muuttanut erään pienen 
suorajakeluyhtiön toimitusjohtajak-
si - silloiseen Leningradiin, Neuvos-
toliittoon. Ihmeellisen johdatuksen, 
monivaiheisen useita kuukausia kes-
täneen tapahtumasarjan aikana olin 
mm. Parolassa Hannu Haukan työ-

huoneessa nähnyt seinätauluna laaja-
kulmakuvan Helsinki Mission tapah-
tumasta Helsingin stadionilta. Tuossa 
kuvassa stadion oli tupaten täynnä 
ihmisiä kuulemassa Billy Grahamin 
saarnaa. Yllättäen huomasin pyytä-
väni ja sainkin tuon taulun mukaani 
Kotkaan, jossa otin siitä valokuvaa-
mossa kymmenkunta kopiota. Pari 
kuukautta myöhemmin muuttaessani 
Leningradiin otin nämä valokuvakopi-
ot mukaani.

Ensin opiskelin venäjän kieltä puoli 
vuotta inkeriläisessä pastoriperhees-
sä ja muualla täydentäen lukio- ja 
kauppakorkeakouluajan venäjän kie-
len taitoani niin, että tulin sillä riit-
tävän hyvin toimeen. Samalla loin 
aktiivisesti suhteita paikallisiin eri 
tunnustuskuntien seurakuntiin, opin 
tuntemaan seurakuntien johtoa ja 
vastuunkantajia. Saatuani Jumalalta 
vahvistusta työnäkyyni, alkoi kristil-
lisen avoimen suurtapahtuman suun-
nittelu ja työnäyn eteenpäin viemi-
nen. 

Leningradin ja Volgan Missiot
Työni ensimmäisessä vaiheessa pyy-
sin ja sain mukaani Leningradiin muu-
taman seurakunnan johtajan kokouk-
seen Helsinki Mission pääsihteerin. 
Asia ei kuitenkaan lähtenyt etene-
mään. Sitten olin saanut yhteystie-
toja tunnetun evankelistan Reinhard 
Bonnken toimistoon, johon yritin olla 
yhteydessä. Tämäkin oli vain välivai-
he. Kolmannessa vaiheessa sain aja-
tuksen soittaa Leningradista evanke-
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lista Kalevi Lehtiselle Saksaan. Nyt oli 
löytynyt oikea tie. Jumalan avulla sain 
lähes kaikki Leningradin seurakunnan 
johtajat yhteiseen kokoukseen, jo-
hon paikalle saapui Saksasta Kalevin 
edustajana pastori Markku Happo-
nen. Virallisesti päätimme tuossa ko-
kouksessa aloittaa Missio Leningradin 
valmistelut. Moskovassa uskontovi-
ranomaiset ja Leningradin kaupun-
ginhallitus näyttivät vihreätä valoa ja 
myönsivät tapahtumalle luvat. Missio 
oli ensimmäinen avoin evankelioiva 
suurtapahtuma kommunistisen Neu-
vostoliiton 70 vuoden historiassa ja 

täytti Euroopan suurimman, Leninille 
nimetyn sisätilahallin kolmena päivä-
nä perätysten yhteensä noin 70.000 
osallistujalla/kuulijalla. Tämä oli kuin 
Grahamin missiosta Helsingin sta-
dionilta! Tapahtuma myös näytettiin 
nauhoitettuna Neuvostoliiton valti-
ollisessa televisiossa satamiljoonaa-
päiselle katsojakunnalle ja oli sen 
vuoden katsotuin televisiolähetys 
kommunistisessa Neuvostoliitossa! 

Evankelioivaa, missioista tiedottavaa 
lehteä jaettiin miljoona kappaletta 
suurkaupungin koteihin ensimmäise-
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MÄNNIKKÖ
Veli-Matti

nä suorajakelukampanjana Neuvos-
toliitossa, Uusia testamentteja tuotiin 
jaettavaksi 100.000 kpl jne. Mission 
myötä ovet avautuivat raamatuille ja 
kristilliselle kirjallisuudelle, jota voitiin 
nyt ruveta tuomaan kuorma-autoit-
tain Neuvostoliittoon. 

Kalevi Lehtisen missioiden valmiste-
luissa jatkoin vielä Missio Leningrad 
1991-tapahtumassa ja Volga joen 
varrella 12 miljoonakaupungissa to-
teutetussa Missio Volga 1992-tapah-
tumassa. Samoin olimme mukana jär-
jestämässä useita muita pienempiä 
evankelioimistapahtumia Pietarissa 
ja lähiympäristössä ja osallistuimme 
myös Billy Grahamin satelliittimis-
sioon-93 hoitamalla mission kirjalli-
suuskuljetuksia.

Avustustyö Leningradissa 
Samoihin aikoihin vuonna 1990 olin 
alkanut tuoda Leningradin kaupun-
ginhallitukselta saamani luvan turvin 
rekkakaupalla käytettyjä hyväkuntoi-
sia vaatteita Suomesta Leningradiin, 
jossa oli noina vuosina huutavaa, vä-
lillä pelottavaakin pulaa kaikesta käyt-
tötavarasta, ruoka ja vaatteet mukaan 
lukien. Suomessa organisoimme kris-
tittyjen ystäviemme kanssa eri kau-
pungeissa laajoja vaatekeräyksiä, 

Näinä päivinä ja viikkoina huusin hädässäni Jumalan 
puoleen, luin paljon raamattua ja viikon tai kahden tark-
kuudella voin vielä vuosikymmentenkin jälkeen sanoa, mil-
loin sain uudestisyntyä ylhäältä, tulla uskoon. 

joidenka tuloksista noin puolet - laa-
jimmillaan noin 150-200 000 kg hy-
väkuntoista vaatetavaraa vuodessa 
- lahjoitettiin Leningradissa, sittem-
min Pietarissa, köyhille tai puuttees-
sa eläville ihmisille, lapsiperheille, 
vanhuksille, vammaisille ja vangeille 
oman organisaatiomme ja seurakun-
tien ja myös muiden sosiaalipuolen 
toimijoiden kautta. Avustustoimin-
nan piirissä oli vuosien saatossa kaik-
kiaan useita satoja tuhansia ihmisiä. 

Toisen puolen vaatteista myimme 
perustamamme seurakuntalaisista 
koostuvan myyntiorganisaatiomme 
kautta palkkapäivinä noin 170:ssä 
isossa Leningradin / Pietarin työ-
paikkakeskittymässä, mm. isoissa 
tehtaissa ja myynnistä saadut varat 
käytettiin evankeliumin työhön. Pai-
noimme yhteensä vuosien saatossa 
noin 1,2 miljoonaa Uutta Testament-
tia ja muuta kristillistä kirjallisuutta 
mm. 27 yhteistyöseurakuntamme 
kautta jaettavaksi. Ostimme 5 uutta 
kuorma-autoa seurakuntien kirkko-
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tilojen rakennustoiminnan auttami-
seksi, uusia pianoja ym. tarvittavaa 
seurakuntien käyttöön. Samoin tä-
män työn ja kummievankelistatyön 
hedelmänä maksettiin monien vuo-
sien ajan palkka laajimmillaan noin 
45 seurakuntien omille, Jumalan val-
takunnan työntekijöille. Nämä olivat 
pääosin uusia, koulutettuja evankelis-
toja, pastoreita, lapsi- ja nuorisotyön-
tekijöitä, pastoreiden kouluttajia ym. 
Oma myynti- ja vaateorganisaatiom-
me huomioon ottaen työllistimme täl-
lä tavoin laajimmillaan noin 95 koko-
aikaista työntekijää, keskimäärinkin 
noin 50 työntekijää näiden kymme-
nen toimintavuoden aikana. Jumala 
oli kaiken alullepanijana ja työn yllä-
pitäjänä armossaan ja hyvyydessään 
antanut siunauksensa tälle työlleen. 
Useasti tuntui, että olin vain vieres-
sä katsomassa, kuinka Jumala toimi ja 
vei asioita eteenpäin. 

Suomeen palasin ilmoitettuani siitä 
yhdistyksemme hallitukselle ja seu-
rakuntien johtajille hyvissä ajoin, yli 
vuosi ennen siirtymistäni takaisin 
rakkaaseen koti Suomeen. Suomessa 
vedin ensin henkeä ja olisin sitten ha-
lunnut jatkaa eräässä toisessa Juma-
lan valtakunnan työssä, mutta yritys-
ten ja itkujen jälkeen huomasin, että 
se ei ollutkaan Jumalan halu ja suun-
nitelma. Tuohon aikaan myös epäon-
nistuminen ihmissuhteessa teki elä-
män rikkinäiseksi ja vaikeaksi. 

Jumalan siunaus 
Neuvostoliiton ja Venäjän työkauteni 

jälkeiset noin 20 vuotta olenkin ollut 
maallisessa työssä muutamassa eri lii-
keyrityksessä, joissa Jumala on työn 
siunannut niin, että lähes kaikkina 
vuosina huomaan päässeeni parhaim-
paan ansaitsevaan prosenttiin väes-
töstä, joinakin vuosina jopa parhaim-
paan puoleen prosenttiin. Kaikki tämä 
on ollut armoa ja Jumalan hyvyyttä. 
Raamatun, Jumalan pyhän ja muuttu-
mattoman Sanan mukaan kaikki hyvä 
tulee Jumalalta. Jollain tapaa myös 
uskon, että tämä ansaitsematon Ju-
malan hyvyys taloudellisissa asiois-
sa saattaa liittyä myös siihen, mitä 
Hän sanoo sanassaan Mal.3:10-11. 
“Tuokaa täydet kymmenykset aarre-
kammioon, jotta temppelissäni olisi 
ruokaa. Koetelkaa minua tällä taval-
la, sanoo Herra Sebaot. Silloin saatte 
nähdä, että minä avaan taivaan ikku-
nat ja vuodatan teille sateen runsaan 
siunauksen. Minä karkotan heinäsir-
kat mailtanne, ne eivät enää tuhoa 
peltojenne satoa, tarhojenne viini-
köynnös ei jää hedelmää vaille, sanoo 
Herra Sebaot.”

Koska kaikki on armoa ja kaikki hyvä 
on tullut lahjana Häneltä, niin kaiken 
maallisen omaisuuteni olen testa-
mentannut Hänen valtakuntansa työ-
hön rakkaalle tyttärelleni menevää la-
kisääteistä osuutta lukuun ottamatta. 
Suurta iloa ja onnen tunnetta elämää-
ni tuo se, että aikuinen tyttäreni on 
aktiivinen seurakunnassaan ja haluaa 
etsiä hyvän Jumalan tahtoa ja johda-
tusta elämässään.    
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Jussi Onttonen

Etsivä löytää.

Mummo opetti iltarukouksen ja an-
toi Lastenraamatun, niillä hengelli-
sillä eväillä lähdin nuorena maailman 
tuuliin koettelemaan siipiäni. 90-lu-
vun it-kuplan huumassa perustin alan 
yrityksen jota pyöritin viitisen vuot-
ta. Työt rullasi mukavasti, siinä vauh-
dikkaan ja tapahtumarikkaan elämän 
lomassa, jossa ei ollut tilaa uskon 
asioille. Joskus seesteisinä hetkinä 
huomasin elämästä puuttuvan jotain. 
Monen monta kokeilin ja koetin jotta 
elämään täyteyden löytäisin.

- Jälleen kerran oli aika kokeilla jotain 
uutta. Päätin löytää sen paikallisesta 
ilmaisjakelulehdestä. Ja sieltähän se 
löytyi, eksoottinen ja yllättävä ”Py-
häkoulun vetäjä saa paikan.” lehti-il-
moitus.
- Jälkeenpäin oivalsin lukeneeni pyhä-
koulussa lastenraamattua vähintään 
yhtä paljon itseäni kuin lapsia varten. 
Levottomuus vallitsi kuitenkin edel-
leen elämässäni.

- Muutin Espanjaa, menin Kosovoon 
YK joukkoihin.. Inarin kirkonkylälle 
eräoppaaksi.. reissuillani käteeni joh-
dattui MOI -kirja, Maailman onnel-
lisimmat ihmiset, se kosketti minua. 
Näille ihmisille se lastenraamatun ju-
mala oli todellinen. Päätin Suomeen 
palattuani etsinä STELK:in miehet 
käsiini ja tutustua heidän toimintaan. 
STELK:in piirissä vallitseva elävä kris-
tillisyys oli minulle aivan uutta.

- Jumala lähestyi monin tavoin, kun-
nes olin kypsää satoa. Lapsuuden ys-
täni pyysi apuani, tottakai minä voi-
masta taottu jättiläismies auttaisin. 
Kuullessani ettei minun tarvitse teh-
dä muuta kuin rohkaista ja kannustaa 
häntä pitämään joku todistuspuhe 
jossain kokouksessa, ajattelin pääse-
väni helpolla.
- Kokous ei ollut mikään tavanomai-
nen tilaisuus, vaan hyvin karismaat-
tinen hengellinen tapahtuma jossa 
saarnattiin evankeliumi kaikessa yk-
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IHMEELLINEN JOHDATUS
Jumalalla oli kuitenkin joku suunnitelma 
elämääni. Jussi löysi itsensä pyhäkoulus-
ta lukemasta lapsille Raamattua. 

sinkertaisuudessaan ja selkeydes-
sään. Alussa ajattelin etten minä tätä 
tarvitse, minä kyllä pärjäisin ilmankin. 
Tilanne kehittyi kokouksen edetessä. 
Sisäinen kamppailuni oli valtava kun 
saarnamies kysyi ”Jos sinä haluat ot-
taa Jeesuksen vastaan elämääsi va-
pahtajaksesi, syntiesi sovittajaksesi 
ja Herraksesi, nosta kätesi ylös.” Hä-
nen toistaessaan kysymyksensä, kir-
posi otteeni tuolin penkin reunoista 
joita olin puristanut rystyset valkoi-
sena itseni hikeen asti, etten vaan 
vahingossakaan nostaisi kättäni ylös. 
Nostin käteni. Tunnustettuani suul-
lani Jeesuksen Herrakseni, oivalsin 
tämän olevan se mitä olin ravannut 
etsimässä monesta paikasta ja mo-
nesta erilaisesta asiasta. Levottomuus 
loppui saman tien ja tilalle tuli rauha. 
Asetuin aloilleni, sain uusia ystäviä, 
vaimon, koulutuksen, oikean kodin... 
paljon siunauksia alkoi tulla elämääni. 
Alkuun en aina erottanut siunausta 
kirouksesta, kaaduin ja lankesin. Ar-
mon yltäkylläisyys tuli tutuksi.

Kävin kokouksissa ja kuuntelin ope-
tuksia. Elin niitä todeksi, se oli help-
poa ja mutkatonta. Tein mitä Pyhä 
Henki kehoitti. Kerran Hän lähetti 
minut johonkin hengelliseen tapah-
tumaan. En oikein tiennyt minne ja 
mitä varten olin menossa. Tein vain 
mitä kehoitettiin tekemään. Perille 
päästyäni Pyhä Henki sanoi ”Nyt on 
sinun aikasi lukea Raamattua.” Olin-
kin purnannut siinä ettei Raamatun 
luku ollut maistunut minulle. Sain 
vastauksen rukoukseeni. Viikonlopun 

kestänyt Raamattukurssi vaihtuikin 
muutaman kuukauden kestäväksi in-
tensiiviseksi Raamatun opiskeluksi. 
Alkutaipaleen kaatuilut ja lankeilut 
harvenivat sitä mukaan mitä enem-
män luin Raamattua.

Mutta ei kaikki aina mene kuin eloku-
vissa. Synti, houkutukset ja erilaiset 
mieltymykset ovat aina siinä vieressä.
Synti pitää ottaa vakavasti. Synti on 
ainoa asia joka erottaa meidän Juma-
lasta. Siksi on valitettavaa että mo-
nessa seurakunnassa ei puhuta enää 
synnistä eikä sen seurauksista. Jos 
käyttäisi tällaista vertausta: kun ihmi-
nen haluaa elää ilman Jumalaa, elää 
siis synnissä, niin se on sama asia, kun 
otat kannettavasta tietokoneesta tö-
pselin irti. Kyllä sillä vielä vähän aikaa 
voi tehdä ja touhuta mitä mieli tekee, 
mutta kun akku tyhjä, loppuu tietoko-
neen ”elämä” täysin.
Usko on yksinkertainen asia. Tulla las-
tenkaltaiseksi ja ottaa Jeesus vastaan, 
kuunnella Häntä ja seurata Hänen 
ääntään. Etsivä löytää, minäkin löysin, 
opettaa Jussi Onttonen.
Jussi Onttosen todistukseen on help-
po samaistua.





Jukka Tuunanen on syntyperäinen 
joensuulainen. Vaimo Päivi toimii 
opiskelijaterveydenhoitajana. Kolme 
aikuistunutta poikaa ovat jo muutta-
neet pois kotoa ja kaksi heistä on yrit-
täjiä. Elämä näyttää siis aika onnelli-
selta. Mutta aina ei ole ollut niin.
-Päivä ennen uskoontuloani istuin jo-
ensuulaisessa iltaravintolassa. Eräs 
hyvän päivän tuttu  tuli baaritiskille 
ja hän sanoi unohtumattomat sanat: 
Jukka, sinä näytät maailman yksinäi-
simmältä ihmiseltä.
- Sitähän se oli. Vaikka minulla oli 
hyvä työ, hyvät ansiot, minulle ei ollut 
yhtään hyvää ystävää. Olin yksinäi-
nen, hylätty, rikkirevitty ja onneton.
Ulkoisesti kaikki oli siis kunnossa. Si-
säinen tyhjyys paistoi niin kovasti Ju-
kasta läpi, että  se näkyi ulos.
- Nuoruusvuosina harrastin musiik-

kia kovin paljon ja ”muusikkojen am-
mattitauti” hiipi ovella. Eräs opiske-
lukaverini oli tullut uskoon ja hän tuli 
tapaamaan minua. Hän kertoi minulle 
Jeesuksesta. Muutaman viikon kulut-
tua hän tuli uudestaan kylään ja pyy-
si apua autostereoiden asennukses-
sa. Siinä työtä tehdessäni hän kertoi 
omasta elämästään. Tulin aivan kama-
lan kateelliseksi miten  tasapainoisek-
si ja rauhalliseksi tämä ennen niin  ai-
lahteleva mies oli tullut. Asennuksen 
päätteeksi hän kysyi yksinkertaises-
ti haluatko Jukka lähteä seuraamaan 
Jeesusta.

Syksy 1981
Elettiin syksyä 1981. Tämä ystävä vei 
Jukan miesten aamupiiriin ja siellä hä-
nelle julistettiin synnit anteeksi. Uusi 
elämä alkoi.

Rehellisyys
bisneksenteossa

Jukka Tuunanen
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- Muistan sen hetken aina. Itkin aivan 
hillittömästi. Aina kun meinasin nous-
ta ylös polviltani, kyyneleet tulivat ja 
tulivat. Kaverit kantoi keltaista käsi-
paperia vessasta ja niillä pyyhin kas-
vojani. Itkua kesti melkein puoli tuntia 
ja kun vihdoin pääsin ylös, tunsin, että 
minulta oli otettu raskas reppu pois. 
Olin vapaa. Olin Jeesuksen oma. Uusi 
elämä alkoi. En voinut aluksi uskoa, 
että vielä edellisenä päivänä istuin 
baaritiskillä yksinäisenä ja nyt olin 
Kuninkaitten Kuninkaan seurassa.

Seuraava Jukan askel oli kertoa kai-
kille kavereilleen. Se ei ollut helppoa, 
mutta toisaalta hyvin antoisaa. Jukka  
Tuunanen toimi silloin osa-aikaisena 
lyömäsoitinopettajana konservatori-
ossa ja soitti kaupunginorkesterissa, 
puhallinorkesterissa ja teatterissa ja 
teki päivätyötä myyntipäällikkönä.
- Ilmoitin kapellimestarille, että lope-
tan. Rumpupalikat ovat vaihtuneet 
ristiin. Halusin pois siitä maailmasta.  
Jouduin kuitenkin jatkamaan vielä 
kahden konsertin verran ja sitten olin 
vapaa.
Hyvin nopeasti Jukka löysi oman 
paikkansa seurakunnan keskeltä ja 
pianhan sieltä löytyi myös aviopuoli-
so. Työpaikka vaihtui sanomalehteen, 
sitten paikallisradion vetäjäksi ja vuo-
na 1995 Donner&Blitz markkinointi-
toimiston perustamiseen. Jukka Tuu-
nanen toimi myös 18 vuotta ICCC:n 
Suomen johtokunnassa.

Missioissa mukana
Aktiivinen mies ei jäänyt ilman haas-

teita. Kalevi Lehtinen oli pääpuhuja-
na Missio Leningrad 1990 ja 1991 ja 
Jukka osallistui  hankkeeseen ja tu-
tustui samalla tässä lehdessä toises-
sa jutussa olevaan Veli-Matti Männik-
köön. Heidän yhteinen projekti kerätä 
vaatteita ja humanitaarista apua Suo-
mesta Venäjälle kesti Jukan osalta 
aina vuoteen 2003.
- Suuri mahtava Neuvostoliitto, eikun 
Jumala, kävi toteen. Olin perustamas-
sa seurakuntia Venäjällä, istuin yhden 
juhannuksen tullin putkassa, mafia-
miehet uhkasivat tappaa, mutta Ju-
mala oli läsnä ja aina suurempi.  Mo-
nia kiperiä paikkoja kävin läpi, mutta 
aina Jumalan käsi auttoi. 
- Kaikki kokemus  suuresta missios-
ta oli tarpeen, sillä olin Vapaakirkon 
1995 ”Ihmeitä On” tapahtuman yksi 
pääjärjestäjä. Kalevi Lehtisen saarna-
tessa viikon aikana yli 500 ihmistä tuli 
uskoon. Ja sen seurauksena olin aut-
tamassa noin 30 seurakunnan synty-
mistä Suomessa.

Kansainvälisyys
Kansainväliset asiat ovat kasvaneet 
ajan myötä. 2000 luvun alkupuolel-
la Jukka Tuunanen meni Romaniaan 
ja nyt  hän auttaa siellä 17 romaani-
seurakuntaa. Viimeisin matka oli al-
kuvuodesta 2018. Matkoja on ollut 
Saksaan, Eestiin, Unkariin, Ruotsiin,I-
tävaltaan... ja tietysti Venäjälle.
- Stelkiin törmäsin reilut 10 vuotta sit-
ten. Meillä oli liikemiesten seminaari 
ja siellä tutustuin stelkkiläisiin. Ihas-
tuin heidän pienryhmätapaamisiin. 
Minusta se on hieno tapa kohdata 
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nen perheestään. Toimeksiantoja 
on ollut niin huonoina kuin vielä 
huonoimpina aikoina. 

Uusi ovi avattiin reilu vuosi sitten 
kun Jukka Tuunanen aloitti  Suo-
men Yritysmyynti Oy:n yrityskau-
pan asiantuntijana.

miehiä ja jakaa omaa elämäänsä.
- Voice-lehti tuli tutuksi kylläkin jo 
1980-luvulla. Junassa joku jättänyt leh-
den istuintaskuun ja luin sitä suurella 
mielenkiinnolla.
 
Raamatun opetus on vahvistanut Jukan 
käsitystä myös kristillisestä työetiikas-
ta. Raamattu opettaa esimerkiksi asia-
kashankinnasta niin, että ”hyvä paimen 
tulee ovesta, mutta varas tulee aidan 
yli”. 
- Meidän pitää siis mennä rehellises-
ti asiakkaiden ovesta ja kertoa rehelli-
sesti millä asialla ollaan. Sivusta koukki-
misella ja epämääräisillä suhteilla ei ole 
siunausta.

Rehellisyys bisneksessä
Muutenkin rehellisyys bisneksenteossa 
on Jukalle a ja o.
- Minulla ei ole salaisuuksia. Kirjanpi-
täjältä voisin peitellä mitä vain ja voi-
sin pettää itseänikin ja muita, mutta 
Jumala näkee kaiken. Varsinkin markki-
nointialalla, jossa myydään ”aivoista ta-
varaa” eli ideoita, pimeän kaupan teke-
minen olisi todella helppoa.
- Teen paljon työtä muiden pienyrittäji-
en kanssa, ja kun puhe tulee harmaasta 
taloudesta, sanon, että harmaalla talou-
della on musta tulevaisuus.
Tämä on tärkeä periaate: maksetaan 
verot ja hoidetaan yhteiskuntavastuut, 
eikä aleta kikkailemaan. Niin kuin Raa-
mattu sanoo: ”Keisarille se mikä keisa-
rille kuuluu.”
Jumalan siunauksen omassa yritykses-
sään Jukka näkee monella tavalla. Ju-
mala on pitänyt huolen hänestä ja hä-
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RUMPUPALIKAT VAIHTUI
RISTIIN

Ilmoitin kapellimestarille, että lopetan. Rum-
pupalikat ovat vaihtuneet ristiin. Halusin pois 
siitä maailmasta.  Jouduin kuitenkin jatka-
maan vielä kahden konsertin verran ja sitten 
olin vapaa.
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Raimo Hynynen syntyi 1950-luvun 
lopulla pienessä maalaistalossa  Sa-
von, Karjalan ja Kainuun rajoilla   Son-
kajärvellä.  Perheessä ei paljon pu-
huttu Jumalasta ja vanhemmat eivät 
olleet uskossa.  Tosin Raimon mieleen 
oli jäänyt noin 5-vuotiaana kun äiti 
oli kertonut Raamatun paratiisista ja 
kuinka Aaatami ja Eeva söivät kielle-
tystä puusta. 
-Ihmettelin kuinka tyhmiä nämä olivat 
olleet ja joutuivat poistumaan paratii-
sisita. 

Raimon ollessa 10 vuotias hän näki 
erikoisen unen. Hänellä oli rakas lelu, 
vene, jossa oli naru kokassa kiinni. 
- Erään kerran olin uittamassa venet-
tä, jotenkin ohut naru irtosi venees-
tä ja se alkoi ajelehtia tuulen muka-
na järven selälle. Se harmitti minua 
todella kovasti. Yöllä näin unen, että 
vene oli palannut samalla puolella 
rantaa joskin noin 60 metrin pohjoi-

seen siitä paikasta jossa olin sitä uit-
tanut.
Aamulla heti herättyäni juoksin ran-
taan ja kas kummaa vene oli juuri sii-
nä, minkä olin unessa nähnyt.
Tämä venejuttu syöpyi Raimo Hyny-
sen mieleen ja hän ymmärsi, että on 
olemassa jotain selittämätöntä, yli-
luonnollista.  Mutta Raimon elämässä 
tapahtui vielä muutakin.
- Olin juuri siirtynyt oppikouluun ja 
putosin portaikossa toisesta kerrok-
sesta alas. Olisi voinut käydä todella 
pahasti, mutta putosin suoraan sa-
malla luokalla olevan tytön päälle. Il-
man tuota tyttöä olisin voinut louk-
kaantua todella vakavasti.

Raimo kirjoitti aikanaan ylioppilaaksi 
ja aloitti Oulussa opiskelut diplomi-in-
sinööriksi. Opiskelut menivät todella 
hyvin ja hän valmistui kurssinsa par-
haimmistossa. Hän urheili  ja oli kova-
kuntoinen, mutta syksyllä 1979 häntä 
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Kaikki vaikuttaa
niiden parhaaksi..

RAIMO HYNYNEN



VOICE 1/2018 •  SIVU 19



rupesi vaivaamaan unettomuus.
- Se oli todella aika erikoista aikaa. 
Nukuin muutaman tunnin yössä, eh-
käpä 3-4 tuntia ja silti menestyin 
opinnoissani. Samaan aikaan kuiten-
kin ahdistuin vakavasti.

Marraskuussa 1979 lapsuuden ainut 
poikakaveri vielä teki itsemurhan am-
pumalla itsensä.
- Ajattelin, että jotain tulisi tehdä. 
Vuoden 1979 lopussa tuli mielee-
ni ajatus kuinka olisi hyvä alkaa aja-
tella joka ilta nukkumaan mennes-
sä kaunista auringonlaskua, jonka 
olin nähnyt syksyllä 1979. Tapahtui 
suoranainen ihme jolloin ahdistus ja 
unettomuus hävisivät parissa  kuu-
kaudessa. 

Raimo etsi elämänsä rajoja. 
Noina vaikeina aikoina Raimo Hyny-
nen ei tiennyt mitään Jumalasta eikä 
uskonasioista. Nykyisin Raimo kui-
tenkin ymmärtää, että Herra pyrki 
vetämään ahdistuksen avulla häntä 
kääntymään Jeesuksen puoleen. Ke-
vättalvella 1980 kaksi tyttöä halusi 
kertoa Jeesuksesta mutta muutaman 
minuutiin kuuntelun jälkeen Raimo 
ohjasi heidät pois. Herra kuitenkin 
ohjasi Raimon kesäksi 1980 Israeliin 
Kibbutz Barqaille  reiluksi kolmeksi 
kuukaudeksi. Tällä reissulla Raimo sai 
rakkauden Israeliin. Samoihin aikoihin  
hänelle tuli urheilusta erittäin tärkeä. 
Ylipitkät lenkit, jopa 60 km yhtämit-
tainen juoksu  tai 200 km pyöräi-
ly veivät miestä tuon tuostakin. Hän 
etsi elämänsä rajoja. Uskonasiat ei-

vät edelleenkään kiinnostaneet vaan 
tärkeintä olivat omat suoritukset ja 
omavoimaisuus. Herralta eivät keinot 
loppuneet. Tuleva vaimoni alkoi ru-
koilemaan puolestani.
- Menimme kevättalvella 1987 Tuo-
miokirkkoon, jossa Kalevi Lehtinen 
puhui. Hän kertoi saarnassaan, että 
keisari Neron aikana, reilu 30 vuot-
ta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jäl-
keen, Jeesukseen uskovat ihmiset 
antoivat tappaa itsensä mieluummin, 
kuin kumarsivat keisaria. Tämä kolah-
ti minuun ja halusin ottaa selvää tästä 
Jeesuksesta johon uskotaan niin pal-
jon, että ollaan valmiita kuolemaan 
hänen takiaan.

Mutta elämän suunta ei vielä vaihtu-
nut. Yli 16 vuoden ajan hän luki yli 
40.000 sivua erilaista kirjallisuutta 
kristinuskosta ja uskonasioista, mut-
ta ei Raamattua.  Hän etsi ja etsi. Hän 
tutustui myös erilaisiin profetioihin ja 
erityisesti Israelin kansalle annetut 
kiinnostivat kovasti. Raimo huomasi, 
että se mitä oli profetoitu, piti paik-
kansa. Se vaikutti  Raimoon ja hän al-
koi uskoa Jeesuksen kuolleen ristillä, 
haudatun ja jollain ihmeen tavoin il-
mestyneen opetuslapsille. 
- Olin vuosikausia epävarma olenko 
uskossa vai en. Sydämessäni ei ollut 
pysyvää rauhaa jota hakemalla hain.
Vuonna 2003 jotain tapahtui. Olin 
perheeni kanssa kesämökillä ja elä-
mässä kaikki oli hyvin, mutta elämä 
ahdisti. Loman päätyttyä menin rau-
takauppaan ja siinä matkalla kuunte-
lin radiota. 
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- Ohjelmassa kysyttiin, haluatko tulla 
uskoon. Jos haluat, niin rukoile synti-
sen rukous. Ajattelin, että eihän tässä 
ole mitään hävittävää. Päätin rukoilla, 
mutta siirsin  sen rukoilemisen kotiin.
Illalla  Raimo Hynynen toteutti pää-
töksensä rukouksesta, tunnusti ole-
vansa syntinen ja tarvitsevansa Jee-
susta Pelastajana ja Vapahtajana. 
Mitään järisyttävää ei tuossa hetkes-
sä tapahtunut.  Kuitenkin muutaman 
kuukauden kuluttua Raimo huomasi 
rukoushetkestä alkaen tapahtuneen 
itsessään muutoksen, elämä ei enää 
ahdistanut.
-Kuinka se on mahdollista, että voi 
olla näin  levollinen.

Mutta jo lapsuudessa koetut yliluon-
nolliset tapahtumat saivat jatkoa.
- Olin eräässä tilaisuudessa pääsiäi-
senä 2007 ja edessä istuvan naisen 
pään päällä näin noin metrin korkui-
sen ikäänkuin tulenlieskan. Samalla 
havahduin, että samalainen liekki on 
myös minun päälläni vaikkakaan en 
sitä nähnyt. 

Myöhemmin ymmärsin, että minut-
kin on kastettu Pyhällä Hengellä ja 
annettu joitakin yliluonnollisia armo-
lahjoja sekä maallisia lahjoja on otet-
tu Herran käyttöön. Siitä alkoi entistä 
läheisempi yhteys Jeesuksen kanssa. 
Samalla huomasin, että aloin uskaltaa 
todistaa uskosta Jeesukseen myös lä-
heisille insinööri- ja upseerikavereille. 
Aivan kuten Jeesus sanoi apostolien 
tekojen ensimmäisessä luvussa: ”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”. 
Yliluonnolliset kohtaamiset Raimon 
elämässä jatkuivat. Noin kuukau-
si  Pyhän Hengen tulemisen jälkeen 
Raimo näki valvetilassa rukouksessa 
ollessaan ilmestyksen, jossa hänel-
le näytettiin valtavasta herätykses-
tä Suomessa. Hän näki suuren ih-
mismäärän, jopa miljoonan syntisen  
lankeavan maahan evankeliumin voi-
masta. Herra toi myöhemmin, kuinka 
uskovien rukouksella, toivolla ja us-
kolla Herran antamaan herätykseen 
on merkitystä siihen kuinka voimak-
kaan herätyksen Hengen Herra an-
taa Suomeen. Uskovien vain on ensin 
herättävä mammonan ja huvitusten 
unesta ja pyydettävä Herraa apuun 
Suomen synkeään tilanteeseen. 

Herra ei hylkää
Raimo Hynysen elämään on kuulu-
nut vakavia tilanteita läheisten osal-
ta. Isä oli lähellä kuolemaa saades-
saan keuhkoveritulpan pojan ollessa 
10-vuotias. Äiti sai aivoinfarktin ol-
lessaan noin 45-vuotias. Raimon per-
heelle, vaimolle ja kolmelle lapselle 
on tapahtunut erilaisia onnettomuuk-
sia ja lähellä kuolemaa käyntejä. Tosin 
tyttö on selvinnyt vähällä, sillä vain 
molemmista jaloista ovat katkenneet 
sääriluut. Enkeli on konkreettisesti 
pelastanut. Erään kerran sairaanhoi-
taja sanoi Meilahdessa, että enke-
li oli pelastanut erään perheen jäse-
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nen. Herra on koetellut mutta ei ole 
hylännyt. 

Keväällä  2007 annettu ilmestys suu-
resta herätyksestä Suomessa on 
vaikuttanut paljon Raimo Hynysen 
elämään. Mukaan on tullut jatkuva 
rukous Suomen puolesta. Läheinen 
yhteys Jeesuksen kanssa  on vaikut-
tanut kuinka Herra voi kääntää kaiken 
parhain päin.  Raimo pohtii kuten jo 
edesmennyt saarnamies David Wil-
kerson, että  kansakuntien vaikeudet 
ovat Herran armoa. Vasta suuressa 
ahdistuksessa ihmiset ovat suuressa 
määrin valmiita kääntymään Jeesuk-
sen puoleen. Raimon ajatuksissa jopa 
suuri talousromahdus tai Venäjän ar-
meijan tulo Suomeen voi lopulta pää-
tyä Herran siunaukseksi. 
- Näin varsinkin jos uskovat ovat ru-
koilleet Herran antamaa herätystä ja 
tunnustaneet niin omat kuin Suomen 
kansan synnit. 

Juutalaisten muutto
Suomen herätyksen lisäksi Herra on 
antanut Raimon sydämelle Israelin 
ja Herran pyhän kansan, juutalaiset. 
Viime vuosina Raimo on ollut muka-
na useissa verkostoissa joissa valmis-
taudutaan Venäjän juutalaisten muut-
toon Suomen kautta Israeliin ja sen 
myötä siunausta Suomelle. Herra on 
jo kaksi kertaa tarjonnut siunaustaan 
Suomelle.
- Talvisodan jälkeen keväällä 1940 
Suomi sai Saksan juutalaisilta pyyn-
nön käyttää Petsamon Liinahamarin 
satamaa juutalaisten pelastamisek-

si USA:han. Suomen valtiojohto kiel-
si tämän vedoten Suomen ja Ruotsin 
tarpeeseen sataman käytössä.  Tuli 
jatkosota ja noin 60 000 kaatunutta.
Toinen Herran tarjous tuli 1990 kun 
Venäjän juutalaiset etsivät reittiä 
päästä Israeliin. Lappeenrannasta 
suunniteltiin tehtävän suuri määrä 
suoria lentoja  Israeliin. Tällöin PLO:n 
henkilöitä tuli Suomeen ja he uhkaili-
vat  Suomen johtoa mahdollisilla ter-
roristi-iskuilla mikäli Suomi sallii  len-
not Lappeenrannasta Israeliin.
- Valtiojohto kielsi lennot Lappeen-
rannasta ja Finnairin pyynnöstä myös 
Vantaalta. Myöhemmin lennot sallit-
tiin mutta muualta oli löytynyt reitit 
idän juutalaisten lennättämiseksi Is-
raeliin.

Suomeen tuli sodan jälkeen Länsi-Eu-
roopan suurin lama. Raimon mielestä 
kannattaa esittää kysymys mitä tulee 
jos Suomi kolmannen kerran kieltää 
juutalaisten käyttää Suomea. Herra 
on valmistanut Raimoa idän alijaan. 
Raimo on käynyt Venäjällä yli 85 ker-
taa vuodesta 1999 lähtien. Hän on 
autollaan ajanut siellä  monta kertaa. 
Pisin reissu on ollut Murmanskista  
Pihkovaan ja sieltä Latviaan. Latvian 
puolella miehestä oltiin kiinnostunei-
ta. Hänen taustaa tarkistettiin tieto-
koneista tunnin verran. 

Raimon mielestä on suurta armoa kun 
hänestä lähes koko ajan tuntuu kuin 
Herra olisi johtanut häntä jo pienes-
tä lähtien.  Raimo kokee kuinka Her-
ra on on valmistanut häntä erityisesti 
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Raamatun mukaisiin tuleviin vaikei-
siin aikoihin.  Israel rakkauden lisäk-
si muita tärkeitä asioita ovat olleet 
usko Raamatun profetioitten toteu-
tumiseen, läheinen yhteys Jeesuksen 
kanssa kun Herra pelasti hänet suu-
resta ahdistukselta ja mahdolliselta it-
semurhalta talvella 1980. 

Rauha sydämessä
Herra antoi rauhan sydämelle  Rai-
mon kääntyessä Jeesuksen puoleen 
kesällä  2003. Jopa irtisanominen 
IBM:stä yli 33 vuoden palvelun jäl-
keen keväällä 2017 tuntuu Raimos-
ta armolta. Herra irroitti häntä käyt-
töönsä. Myös uusi työ kuorma-auton 
kuljettajana Lassila  & Tikanojalla on 
armoa. Tarvittaessa Raimolla on pa-
remmat mahdollisuudet siirtyä sa-
massa yrityksessä kohti Pohjois-Suo-
mea. Miksi pohjoiseen. Siksi, että niin 
Raimo kuin alijaverkostoissa monet 
uskovat alijan ja suuren herätyksen 
alkavan pohjoisessa.  Herra on tuo-
nut Raimon sydämelle pohjoisesta 
Näätämön paikan. Raimo kokee, että 
hän ehkä tulee olemaan siellä  kolme 
vuotta ja myös alijan ajan.
- Toivon, että jos joku kiinnostuu joko 
pohjoisesta paikasta tai alijasta niin 
he voisivat ottaa yhteyttä minuun 
goldenvalley.fi sivuston kautta ja siel-
tä löytyy jotain informaatiota Näätä-
möstä. Eksotiikasta, seikkailuista tai  
kalastuksesta kiinnostuneet voivat 
ottaa myös yhteyttä ja pyytää lupaa 
Näätämön paikan käyttöön.
Raimo Hynynen uskoo, että Herra an-
taa jopa uskosta osattomien sydämel-

le paikan olla  siellä ja mahdollisesti 
olla apuna paikan tulevissa projek-
teissa.         

Raimo Hynyselle on tullut rakkaaksi  
monet Raamatun jakeet. Monien vai-
heiden, monien epäilyjen, monien ah-
distusten ja monien iloisten asioiden 
kautta Jeesus on tullut tärkeimmäksi. 
Yksi  jae on kuin hänen oma elämän-
kerta. Hieman yksinkertaistaen Roo-
malaiskirjeen 8:28 sanoma on:

Kaikki asiat ja tapahtumat vaikutta-
vat niiden parhaaksi, jotka Jeesusta 
Kristusta rakastavat!
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Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut 
sen ja rakastat sitä. Sinä näet että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi ru-
koilemme Sinua: Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua.

Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden tieltä, jotka johtavat kansamme 
tuhoon. Herra, armahda meitä.

Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vas-
taan, jotka tulivat kansamme yli ja myrkyttävät sen.

Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkiolentoja vastaan, joiden 
vaikutukset ovat joka päivän sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä.

Herra sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy 
väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me 

uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset 
saatanalliselta eksytykseltä. Herra armahda meitä. 

Auta meitä Pyhän Henkesi kautta
ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan

 kestäviä loppuun asti.
Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapauttavasta armostasi.

Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi Sinun
käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden

vallat kansassamme.
Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme.

Armahda meitä.

Kyösti Kallion rukous

Itsenäisyyspäivänä 6.12.1939 Ka
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6 askelta
pelastukseen

MIEHET kyselevät: mitä minun pitää tehdä pelastuakseni.
 Raamattu antaa selvän vastauksen.

1 Myönnä
-sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja 

vailla Jumalan kirkkautta… 

(Room 3:23)

2 Kadu
Ja samalla tavoin te kaikki olette tu-

hon omia, ellette käänny

(Luuk 13.3.)



3 Tunnusta
Jos me tunnustamme syntimme, niin 

Jumala joka on uskollinen ja van-

hurskas, antaa meille synnit anteeksi 

ja puhdistaa meidät kaikesta vääryy-

destä (1 Joh 1:9)

Jos sinä suullasi tunnustat, että Jee-

sus on Herra ja sydämessäsi uskot, 

että Jumala on herättänyt hänet 

kuolleista, olet pelastuva

(Room 10:9)

4 Hylkää
- Hylätköön jumalaton tiensä ja vää-

rintekijä juonensa, kääntyköön takai-

sin Herran luo, sillä hän armahtaa, 

turvautukoon Jumalaan, sillä hänen 

anteeksiantonsa on runsas (Jes 55:7)

5 Usko
Jumala on rakastanut maailmaa niin 

paljon, että antoi ainoan Poikansa, 

jottei yksikään, joka häneen uskoo, 

joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian-

kaikkisen elämän (Joh 3:16)

Joka sen uskoo ja saa kasteen, on 

pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan 

kadotukseen (Mark 16:16)

6 Ota vastaan
Hän tuli omaan maailmaansa, mutta 

hänen omansa eivät ottaneet häntä 

vastaan.  Mutta kaikille, jotka ottivat 

hänet vastaan, hän antoi oikeuden 

tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka 

uskovat häneen (Joh 1: 11-12)

Miksi et tekisi ikuisuuspäätöstäsi 

juuri nyt.

Voit rukoilla seuraavasti:

Herra Jeesus, uskon että Sinä kuolit 

syntieni puolesta ja pyydän anteek-

siantoasi. Otan Sinut nyt vastaan 

Herranani ja Pelastajanani ja kut-

sun Sinua johtamaan elämääni tästä 

eteenpäin. Aamen.

Halutessasi voit kertoa päätöksestäsi 

vaikka jollekin tämän lehden lopussa 

olevan yhteyshenkilöluettelon mie-

helle. Saat samalla yhteyden osas-

toomme. 
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Niin.
Juuri sinua minä
kutsun mies.



Puheenjohtaja Martti Issakainen martin.issakainen@gmail.com puh. 050 5525 919

Varapuheenjohtaja Pentti Kautto pentti.kautto@anlix.fi puh. 040 8492 224

Sihteeri Jermu Myllyharju jermu2012@gmail.com puh. 044 7522 920

Jäsen Jorma Aittila ajpostari@gmail.com puh. 040 5857 107

Jäsen Hannu Sekki hannsek@wippies.fi puh. 040 5365 629

Jäsen Tommi Lahti tommi.lahti@kotimaisetenergiat.fi puh. 0400 656 045

Paikkakunta Henkilö Email Puhelin

Helsinki Tarmo Pesonen tarmo.pesonen@hotmail.com puh. 050 5967 013

Espoo Pentti Kautto      pentti.kautto@anlix.fi puh. 040 8492 224

Jyväskylä Hannu Sekki       hannsek@wippies.fi puh.040 5365 629

Kouvola Markku Hatara   makekalervo@hotmail.com puh. 0400 559 331

Kuopio Matti Huttunen    post2matti@gmail.com puh. 044 5910 323

Lahti Jukka Koski        jukka.koski@ahlsell.fi puh. 0400 545 603  

Pori Pentti Rotkus rotkupen@live.com puh. 040 8473 018

Valkeakoski Harry Backman  harry.backman1@luukku.com puh. 0400 335872
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STELKIN OSASTOT

STELKIN HALLITUS

MIES.
MEIHIN VOIT OTTAA

YHTEYTTÄ.
Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia.

Kysy tilaisuuksista omalla paikkakunnallasi.

Tervetuloa tilaisuuksiimme.

www.stelk.fi
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KIITOS VOICE LEHDEN TUKIJOILLE.

Sĳoitusrahastot
amma�ilaisille

Asuntorahasto
Toimitilarahasto

Tutustu tarkemmin rahastoihimme
ja sijoituskohteisiimme

www.samlacapital.fi

Seuraava Voice lehti ilmestyy 2019.
Tule mukaan hyvään ja luotettavaan 
mediaympäristöön.

Ota yhteyttä:
Martti Issakainen
puh 050 5525 919

V O I C EV O I C E
LEHTI ELÄMÄNMUUTOKSESTA

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM.

• Umpikujasta Jumalan

   suunnitelmaan

• Etsivä löytää
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www.donnerblitz.com

 

 

Anlix Oy   
+358 40 849 2224 

Sähkö ja paloturvallisuus 
 SFS6000 Turvajärjestelmät 

pentti.kautto@anlix.fi  
www.anlix.fi 

Tarvitsetko luotettavaa yhteistyö-
kumppania  Pohjoismaihin tai 

Baltiaan?

puh./tel. +358 50 5525 919
email:martin.issakainen@gmail.com

ILOUUTISET.FI

KIITOS VOICE LEHDEN TUKIJOILLE.

www.suomenyritysmyynti.fi

OSTA TAI MYY.
Me autamme.

Varattu



Suomen Täyden Evankeliumin Liikemiesten Kansainvälinen Veljesliitto
www. stelk.fi

Teitä minä
kutsun,
miehet.

Tilaa ilmainen Maailman Onnellisimmat ihmiset kirja nettisivuiltamme.


