Seurakuntapalvelut 2018

Seurakuntasi palveluksessa
Kansan Raamattuseuran työnäky on tehdä yhteistyötä paikallisen
seurakunnan kanssa. Haluamme rakentaa avointa, varustavaa ja
hoitavaa seurakuntayhteisöä, jossa jokainen sen jäsen löytää oman
paikkansa Kristuksen todistajana.
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Tarjoamme käyttöösi kokeneita julistajia ja kouluttajia sekä laajan valikoiman kursseja ja koulutuksia
seurakunnan eri työaloille.
Suunnitellaan yhdessä tarpeisiisi sopiva tilaisuus, koulutus, kurssi
tai tapahtuma.

Tiedustelut ja varaukset
suoraan työntekijöiltä
tai seurakuntapalveluiden sihteeriltä:
seurakuntapalvelut@sana.fi
puh. 0207 681 672
Sähköpostimme ovat muodossa etunimi.sukunimi@sana.fi
kansanraamattuseura.fi/seurakunnille
kansanraamattuseura.fi/julistus		
krskoulutus.fi
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Ilon ja toivon sanomaa
elämän keskelle
Elämme armosta,
kerromme Jeesuksesta
on julistuksemme ydinajatus.
Maija Nyman osaa sanoittaa tunteita ja kohdata kipujen haavoittamia. Hän puhuu elämän rosoisuudesta lämpimästi, armollisesti
ja huumorilla.
• naistenpäivät, Sanan ja rukouksen illat, raamattutunnit,
avioparitapahtumat
Leena Broman on julistaja ja evankelista,
joka kehuu Nasaretin miestä kaikille. Hän
haluaa auttaa ihmisiä näkemään pyhän kosketuksen arjessa. Leena toimii myös Vivamon
toimintakeskuksen johtajana.
• seurakuntapahtumat, Sanan ja rukouksen
illat, naisten- ja miestenpäivät
Eliina Heinonen on savolainen evankelista,
jonka puheissa kaikuu elämä ja kukkii huumori. Armon sanomaa sydämen tasolta.
• evankelioivat tilaisuudet, naistenpäivät,
Sanan ja rukouksen illat
Heli Karhumäki seuraa Sana-lehden päätoimittajana mitä ajassa liikkuu. Hän on värikäs puhuja, joka sanoittaa osuvasti uskon
näkökulmia tämän päivän kielelle.
Hänen teemojaan ovat mm. rohkeus elää kristittynä, naisen elämä ja kysymykset, omaishoitajuus sekä kristittyjen yhteys yli kirkkokunta- ja herätysliikerajojen. Hän toimii myös
viestintäkouluttajana.

Kaisa Tuikkanen rakastaa Raamattua ja opettaa sitä mielellään. Hänellä on monipuolinen kokemus seurakuntatyöstä. Hän on vetänyt mm. sielunhoidollisia kasvuryhmiä, raamattukursseja ja naisten toimintaa.
Timo Tuikkanen on diakoni, nuorisotyönohjaaja ja muusikko. Hänen sydämellään ovat erityisesti raamatunopetus ja sielunhoito.
• Raamattuopetus eri raamatunkirjoista tai teemoittain.
Opetus sisältää ryhmätyöskentelyä, aviopari-illat, Sanan ja
rukouksen illat, Sana koskettaa -illat, naisten- ja miestenpäivät
Tuikkaset liikkuvat yhdessä silloin, kun tarvitaan musiikkia.
tuikkaset.net
Kalle Virta yhdistää mielellään raamattuopetuksen ja klassisen laulun. Hänen keskeisiä teemojaan ovat vapaus ja armollisuus omassa elämässä. Hänen raamattuopetuksensa ovat hauskoja ja syviä.
Kalle myös konsertoi, tekee solistitehtäviä sekä säestää itseään ja
yhteislauluja. Hänen äänialansa on baritoni ja hän on levyttänyt
hengellistä musiikkia.
• konsertit, raamattuopetus, musiikki-illat, miestapahtumat,
evankelioivat tilaisuudet, saarnavierailut, kirkkopyhät

Jarkko Lassila puhuu armosta ja anteeksiannosta, jota hän on saanut kokea, kun Jeesus
vapautti vankilakundin päihde- ja rikolliselämästä. Hänen omakohtaiset kertomuksensa arjen uskosta ja elämän tuomien haavojen
paranemisesta rohkaisevat ja koskettavat.
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Raamattua tähän päivään
Raamatun laajat kokonaisuudet haltuun
raamattuopetussarjojen avulla.
Riitta Keskimäki on erikoistunut Vanhan testamentin opettamiseen. Hän tuo Raamatun teksti nykypäivään ja nivoo opetukseensa Jumalan pelastussuunnitelman kokonaisuuden.
• raamattuopetus, naistenpäivät ja -illat
Mika Lahtinen kutsuu seurakuntalaiset eläytymään Raamatun ihmisten osaan bibliodraaman keinoin. Syntyy vuoropuhelu Raamatun maailman ja osallistujan elämän välillä.
Tilaa Mika
• ohjaamaan bibliodraamaa kaikille avoimeen seurakuntailtaan
tai 5-20 hengen ryhmälle
• esittämään näytelmiä: Missä armo? (60 min), Tuhlaajapojan veli
(60 min) tai Laupias samarialainen (35 min)
tarinoidenmajatalo.fi
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Hannu Nyman tunnetaan syvällisenä raamatunopettajana, joka on perehtynyt Lähiidän tapahtumiin, eri uskontoihin ja aikamme harhaoppeihin.
• raamattutunnit, miestenpäivät, kristinusko ja muut uskot, avioparitapahtumat
Ulla Saunaluoma on raamattuopettaja,
jonka opetuksesta ja julistuksesta usein
kuultu palaute on, että siitä saa sekä uutta, kiinnostavaa tietoa että selkeää armon
sanomaa arjen tasolle.
• raamattuopetus, naistenpäivät, saarnat,
Sanan ja rukouksen illat
Olli Seppänen tuo opetuksessaan esille
Raamatun laajoja kokonaisuuksia. Hänen
taustansa ilmavoimien lentäjänä avaa ovia
myös miesten maailmaan.
• miestenpäivät, seurakuntatapahtumat,
raamattutunnit, Alfa-kurssit,
nuorten aikuisten illat
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Rohkaisua rukoukseen
Yhteinen rukous kantaa seurakunnan toimintaa.
Rakenna ja rohkaise rukousta seurakunnassa
koulutuksella tai järjestämällä rukouspäivä tai
-tapahtuma.
Tarjoamme rukouskoulutuksia ja rukouspäiviä
vapaaehtoisille ja työntekijöille.
Isä meidän -rukoukseen perehdyttävä kurssi
sekä koulutukset Hoitava rukous ja Seurakunta rukoilee avaavat rukouksen maailmaa.
Päivi Peittola haluaa rohkaista ihmisiä yhteiseen rukoukseen ja näkemään omien
rukoustensa tärkeyden osana suurempaa kokonaisuutta.
• raamattuluentoja rukouksesta,
Rukoile kansat Kuninkaalle -kurssi,
Rukouksen talo -ohjaajakoulutukset
Kristiina Tanhua-Laiho, kouluttaja ja muusikko, opettaa mielellään Raamatun ja rukouksen merkityksestä sekä Pyhän Hengen
työstä kristityn elämässä. Hän vastaa Tampereen Rukouksen talon toiminnasta.
• Seurakunta rukoilee ja Ylistävä seurakunta
-koulutukset, Olen ihme ja Raamattu
lauluja -illat, nuorten ja nuorten aikuisten
tapahtumat
Aino Vesti tuntee seurakunnan perussykkeen
pitkän seurakuntatyön kokemuksen kautta.
Hän haluaa rakentaa seurakuntaa, jossa rukous on seurakunnan elossa pitävä hengitys.
Hän vastaa KRS:n aikuistyöstä Turussa.
• raamattuopetusillat, naistenillat, opetus
armolahjoista ja Pyhän Hengen työstä
8

9

Valmenna vapaaehtoisia
L10T-valmennus

Merja Lehtisellä on pitkä kokemus rukous- ja
auttamistyöstä seurakunnassa. Hän koordinoi ja kouluttaa Krito-ryhmiä sekä vierailee
mielellään tunneteemaisilla koulutuksilla.
Merjan vastuulla on Tampereen kaupunkityö.
• Kriton startti- ja koulutuspäivät, tunneteemaiset tilaisuudet, rukouksesta opettaminen, naistenpäivät, Sanan ja rukouksen illat

Löydä lahjasi, löydä paikkasi

Aila Keskinen tarjoaa tukea eron kokeneille
Erosta eteenpäin -työssä.
• Erosta eteenpäin -tilaisuudet, naisten
päivät, Krito-tapahtumat, erovertaistukiryhmien startti-illat, eroteemaiset viikonloppuleirit, luennot itsetunnosta, syyllisyydestä ja katkeruudesta anteeksiantoon

avaa Luukkaan evankeliumin 10. luvun mukaisen tavan elää jokaiselle kristitylle rikkaaksi
elämäntavaksi. Yksinkertainen ja helposti
käytäntöön sovellettava malli luo seurakuntaelämään yhteyttä ja rohkaisee välittämään
kristinuskon sanomaa toisille.

Kurssi rohkaisee löytämään Jumalan antamat armolahjat ja käyttämään niitä seurakunnassa yhteiseksi hyödyksi.

Krito eli Kristillinen toipumistyö

on vertaisryhmätoimintaa turvallisissa rajoissa. Toiminnan ydin on
Krito-ryhmä, joka on sielunhoidollinen vertaisryhmä ja jakamisen
paikka. Krito-ryhmä antaa koulutetuille ryhmänvetäjille mahdollisuuden toimia vapaaehtoistyössä seurakunnassa osana seurakunnan sielunhoitotyötä. Krito-työ järjestää yhdessä seurakuntien
kanssa koulutusta ryhmänohjaajille.

Erosta eteenpäin -työ

tarjoaa kristillistä vertaistukea ja tapahtumia
eron kokeneille. Erosta eteenpäin -työhön
kuuluvat vertaisryhmät, erilaiset
tilaisuudet, viikonlopputapahtumat ja leirit.

Alfa-kurssi

Mikko Matikaisen opetukseen antaa taustaa
pitkä kokemus kirkkoherrana. Hän ammentaa
innostavan opetuksensa Raamatusta, rukouksesta ja apostolisten isien opetuksista. Hän
rohkaisee työntekijöitä ja seurakuntalaisia
elämään uskoaan todeksi jokapäiväisessä
elämässään luonnollisella tavalla. Radiotoimittajana Mikko tekee Uskon askeleita ja
Rukous Suomen puolesta -ohjelmia Radio Deihin.
• L10T-valmennukset, ohjaajakoulutukset, Alfa-kurssit, työyhteisökoulutukset, erilaiset vapaaehtoiskurssit, raamattuluennot, rukous- ja
armolahjakurssit,
työntekijäpäivät

on hyvä väline uskosta
vieraantuneiden
tavoittamiseen.
Ohjaajakoulutus
opastaa Alfan
järjestämiseen
seurakunnassa.

10

11

Perheen parhaaksi

Matti Mäkinen luo helposti kontaktin eriikäisiin kuulijoihin. Hänellä on pitkä kokemus
työstä nuorten ja nuorten aikuisten parissa.
• L10T-valmennukset, miestenpäivät,
nuorten aikuisten tapahtumat, raamattuopetus, Löydä lahjasi ja Samalla viivalla
-kurssit, työyhteisökoulutukset

Terhi Ruokonen-Jalo koordinoi Samassa Veneessä -avioparityötä. Siinä tavoitteena on luoda
turvallinen tila, jossa puolisot voivat löytää virikkeitä ja rohkaisua kasvun tiellä yhdessä ja erikseen. Kun pariskunta löytää toinen toisensa uudelleen, vanhat, ehkä taakkana olevat asiat tulevat näkyviksi ja armo ja anteeksiantaminen antavat tilaa rakkauden kasvaa.

Kristiina Nordman rohkaisee seurakuntalaisia kasvamaan uskossa ja innostumaan
Raamatun lukemisesta ja rukouksesta sekä
löytämään omat lahjansa. Hän puhuu mielellään myös ikääntymiseen ja isovanhemmuuteen liittyvistä teemoista. Hän koordinoi
KRS:n SenioriFoorum-toimintaa.
• L10T-valmennukset, vapaaehtoisten
koulutukset, armolahja- ja rukouskurssit,
seurakuntatapahtumat, naistentapahtumat,
Alfa-ohjaajakoulutus, isovanhemmuus

Samassa Veneessä -työ järjestää avioparileirejä sekä yhteistyössä seurakuntien kanssa
avioparitapahtumia ja -iltoja.
• avioliiton ja vanhemmuudet teemat,
itsetuntemus parisuhteessa, naistenpäivät
avioliitto.fi

Virpi Nyman on pastori ja kouluttaja, jonka
unelmana on vapaaehtoisten seurakunta,
jossa jokainen voi palvella omilla lahjoillaan.
Hänen Tehtävä kotiovella -koulutuksensa
auttaa valmentautumaan maahanmuuttajien
kohtaamiseen. Virpi on myös muusikko, joka
laulaa ja voi johtaa ja säestää yhteislaulut.
Virpillä on pitkä kokemus Alfa-kursseista ja
hän on myös gospel-lattarit™-ohjaaja.
• L10T-valmennukset, vapaaehtoisten
koulutukset, raamattuopetukset, naistenpäivät, Alfa-kurssi, gospel-lattarit™

Nukketeatteri Sananjalka on ammattinukketeatteri, joka vierailee seurakunnan eri työmuotojen tilaisuuksissa.

		
		

Merja Luukkonen ja Mikko Piiroinen tekevät
Raamatun kertomuksia tutuksi ja tuovat ne
lähelle niin lapsen kuin aikuisenkin arkea.
Merja ja Mikko pitävät tilauksesta nukenvalmistus- ja nukeilla näyttelemisen kursseja.
Mikko on tarinankertoja ja taikuri, joka tavoittaa kaikenikäisten sydämet.
• vierailut kouluissa ja laitoksissa, synttäreillä,
vanhusten-, perheiden- ja lastenleireillä ja
tapahtumissa, naisten- ja miestenpäivillä,
nukkekurssit
sananjalka.fi

Nuorteniltoihin tai kouluvierailuille
Tarjoamme valmiita paketteja, jotka toimivat nuortenilloissa, leireillä tai kouluissa. Tilaa yhden illan kokonaisuus tai rakenna
viikonloppu- tai isoskoulutusleiri.
nuoret.fi/nuorisotyonammattilaisille
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Musiikki
Tuula ”Haxu” Hakkarainen laulaa ja laulattaa
rakastetuimpia lauluja. Hän tarjoaa vuorovaikutteista ohjelmaa seniorien tapahtumiin
ja naistenpäiville, tori- ja kylätapahtumiin.
• Aarteita muistojen kätköistä,
Lapsuuteni juhlat, laulut ja koulutie,
Kuinka voit, nainen?, Ripariklassikoita kaiken ikäisille, Viisikielinen-lauluillat
christmusic.fi
Leevi Helo, muusikko, musiikinopettaja ja
KRS:n nuorisotyön johtaja, on kiertänyt ammattimuusikkona Suomea yli 20 vuotta ja ollut mukana kymmenillä äänitteillä. Hän tuo
nuorten bändeille ja laulajille uutta näkökulmaa musiikin tekemiseen ja tuottamiseen.
• bändikoulutukset, vapaa säestys, musiikkikoulutukset
nuoret.fi
Lehari Kaustel on kapellimestari ja lyömäsoittaja. Hän koordinoi kristittyjen muusikkojen kansainvälistä Crescendo-verkostoa
Suomessa sekä Uskon Yö -tapahtumia. Leharin kautta löydät klassisen musiikin taiteilijoita tilaisuuksiisi.
uskonyo.fi, crescendofinland.org
Heikki ja Eila Mikkonen vierailevat seurakuntailloissa ja tapahtumissa. Heikki laulaa
ja säestää itseään kitaralla. Hänen lauluissaan kuuluu lämmin evankeliumin sanoma.
Heikki ja Eila puhuvat elämästä, rakkaudesta
ja Jumalasta arjen tasolta.
• konsertit, yhteislaulu- ja toivelauluillat,
seniori- ja diakoniatyön tapahtumat,
miestenpäivät
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Minna ja Jussi Pyysalo viihtyvät niin kouluissa kuin konserttisaleissakin. Minna laulaa ja laulattaa ja Jussi säestää. He soittavat
mielellään myös paikallisten muusikoiden kanssa.
• konsertit, kouluvierailut, musiikkikoulutus
pyysalo.fi
Kaisa ja Timo Tuikkanen konsertoivat, laulavat ja laulattavat. He
ovat julkaisseet kolme äänitettä, tuorein Iloa ja ikävää keväällä
2017. Heidän laulunsa ovat syntyneet keskellä elämää, sen kipujen ja armon kokemista, ja tuovat omintakeista tulkintaa hengelliseen sanomaan. Heiltlä on sopivaa ohjelmistoa moneen tarkoitukseen.
• Konsertit eri teemoista, aviopari-illat, musiikkipitoiset messut,
Sanan ja rukouksen illat, riparilaulut, Israel-aiheinen musiikki,
ylistystanssi
tuikkaset.net

Musiikkia tarjoavat myös
Matti Mäkinen, Virpi Nyman, Kristiina Tanhua-Laiho ja Kalle Virta.
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Etsitkö retkikohdetta,
paikkaa kokoukselle tai
leirille?
Tutustu loma- ja kurssikeskuksiimme. Ne tarjoavat retkiryhmällesi
ohjelmaa ja ruokailumahdollisuuden.
Vivamo Lohjalla
• Vivamon Raamattukylän kyläteatterilla on kolme näytäntökautta:
joulu, pääsiäinen ja kesä.
Katso ohjelmisto: vivamonraamattukyla.fi
• Vivamon Lastenkylä on kesäinen perhe- tai seurakunnan lapsiryhmän retken kohde.
vivamonlastenkyla.fi
• Seniorien kevät- ja syysjuhlat
• Vapaaehtoisten kiitospäivät
Kairosmaja Pelkosenniemellä Pyhätunturin juurella kutsuu Lapin
luonnonrauhaan.

Koulutus luo uutta

Kesäisin palvelevat Orisberg Etelä-Pohjanmaalla Isossakyrössä,
Säynämö Heinävedellä ja Tervonsalmi Tervossa.
kansanraamattuseura.fi/kurssikeskukset

Monipuoliset koulutuksemme vapaaehtoisille, työntekijöiden
täydennyskoulutukset sekä Krito-ryhmänohjaajakoulutus antavat
osallistujien käyttöön laajan aineiston.
krskoulutus.fi, krito.fi
Työyhteisökoulutuksiin suunnittelemme sisällön ryhmän toiveiden mukaan. Teemana voi olla esimerkiksi vapaaehtoisten valmentaminen ja ohjaaminen tai erilaisten persoonien tunnistaminen ja yhteistyö ja yhteisön rakentaminen.
TYKY- tai TYHY-päivät antavat työntekijöille mahdollisuuden levähtää ja virkistyä. Se voi tapahtua vaikkapa Raamatun tekstien äärellä. Bibliodraamaohjaaja Mika Lahtinen vie raikkaalla tavalla draaman keinoin sisälle Raamatun teksteihin Raamattutreffit-päivässä.
tarinoidenmajatalo.fi/palvelutuotteet
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Ilosanoma näkyviin

Neljä symbolia, jotka kertovat evankeliumin
ydinsanoman
Symbolit herättävät mielenkiintoa ja keskustelua. Niiden avulla
on helppo omin sanoin kertoa evankeliumin ydinasiat. Symbolit
ovat esillä T-paidassa, avainnauhassa, rannekkeessa tai hupparissa. Tuotesarjaan kuuluu myös pieni taskuevankeliumi, jonka
voi kysyjälle ojentaa.
TheFour.com -sivustolla kerrotaan ytimekkäästi sanoma symbolien takana.
TheFour.com

Osallistu valtakunnallisiin tapahtumiin
Uskon päivä 30.3.
Rukouskampanja oman paikkakunnan ja Suomen puolesta
uskonpaiva.fi
Sanan Suvipäivät – viikkoa ennen juhannusta
suvipaivat.fi
Kirkastusjuhlat Heinävedellä
– heinäkuun viimeinen viikonloppu
kirkastusjuhlat.fi
Uskon Yö – kesäajan viimeinen lauantai
Taidetapahtuma kirkoissa
uskonyo.fi

MyStory.me
Luo seurakuntasi oma videotarinapankki
MyStory.me-nettisivustolla voi katsella ja lukea erilaisten ihmisten
elämäntarinoita siitä, mitä usko Jumalaan heille merkitsee. Suomalaisten lisäksi sivustolla on lukemattomia ihmisiä eri puolilta
maailmaa.
MyStory.me -sivuston kautta paikallinen seurakunta tai yhteisö
voi luoda oman tarinapankin ja käyttää sitä omassa kampanjassaan. Tarinat on helppo tallentaa vaikka älypuhelimella ja ladata
sivustolle.
Annamme tarvittaessa opastusta sivuston rakentamiseen ja somekampanjan suunnitteluun.
MyStory.me
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seurakuntapalvelut@sana.fi
puh. 0207 681 672
kansanraamattuseura.fi
(8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min)

Taitto: Anne Tschokkinen

4041 0895
Painotuote

