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JIPPU:
Jeesus on ylösnoussut!
Paha voitetaan!

Mari Niemelä:
Usko muutti
arvomaailmani.
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VINKKIÄ:
Mitä usko
on?
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Toivottavasti
moni saa
tarinastani
apua, eivätkä
kyyneleeni
mene hukkaan.

Yksi Jipun lempirukouksista
on: ”Jumala suokoon minulle
tyyneyttä hyväksyä asiat, joita
en voi muuttaa, rohkeutta
muuttaa, mitkä voin, ja
viisautta erottaa nämä
toisistaan.”

TEKSTI: HANNELE NIEMI KUVA: JANI MAHKONEN/LAHDEN SEURAKUNNAT

ARMOSSA ELÄVÄ
JIPPU LOHDUT TAA
– Jeesus tuo toivon, olit missä elämäntilanteessa tahansa.

MERI-TUULI ELORINNE kasvoi
uskovassa kodissa. Vanhempien
suvuissa oli pappeja ja evankelistoja. Uskonasioiden ohella perheen
herkkä iltatähti imi itseensä musiikkia ja tottui esiintymään pienestä
pitäen.
Jippuna hän tuli julkisuuteen vain
11-vuotiaana muusikoiden jälkikasvun The Kids-yhtyeessä.
Media on seurannut häntä
niin teinimallina ja muusikkona
kuin ihmissuhteissa ja päihteidenkäytössä itsetuhoisena naisena.
Nyt 37-vuotias, kahdeksanvuotiaan Romeon äiti kiertää Suomea
muusikkoevankelistana julistaen
ikiaikaista sanomaa, jota ei tarvitse
muuttaa median tai maailmantilanteen mukaan.
– Jeesus on ylösnoussut! Paha
voitetaan!
Tätä sanomaa Jippu saapuu jakamaan Kouvolan Se löytyi -mission
päätapahtumaan 15.10. Häntä
säestää pianisti Benja Roth.
– Lahjakas taiteilija, jonka kanssa
teen musiikkia ja kierrän hengellisissä
tapahtumissa.
Kouvolaan kaksikko tulee uusitun

ohjelmiston kanssa. Musiikin ohella
ehkä kuullaan Jipun runoja kirjasta
Kun perhonen lakkaa hengittämästä
(WSOY).

NIIN PALJON
RIKKINÄISIÄ
Helmikuussa ilmestyneen elämäntarinansa Jippu teki yhdessä Radio
Dein ohjelmajohtaja Kai Kortelaisen
kanssa. Teos yllätti tekijänsä.
– Sitä on myyty jo yli 15 000
kappaletta, ja palaute on pelkkää
positiivista. Ehkä onnistuimme murtautumaan sinne, minne halusinkin.
Tavoitimme sydämiä, sillä meitä
rikkinäisiä on paljon. Toivottavasti
moni saa tarinastani apua, eivätkä
kyyneleeni mene hukkaan.
Kirja kertoo Jipun rankkaa tarinaa
raadollisen rehellisesti. Viinanhuuruisia hetkiä, väärinkäyttöjä,
tuhoisia riippuvuuksia ei väistellä,
mutta kaiken läpi kantavat usko,
toivo ja rakkaus.
15-vuotiaana voimakkaan herätyksen kokenut ja helluntailaisen
karismaattisen nuoruuden elänyt

Jippu päätyy vuonna 2013 hylkäämään Jeesuksen. Kirjassa hän kertoo
häämatkastaan:
”Elän todellisuudessa, jossa ei ole
Jumalaa eikä rakkautta. Minun on
valittava Saatana.”
Lohdullisesti kuitenkin kirja päättyy siihen, kuinka kaikki muuttui
Jeesuksen tultua elämään.
”Tapahtui hyväksyminen ja
sovitus.”

REHELLISYYS
ON AVAIN
Jippu kertoo avoimesti mielenterveysongelmistaan, mutta pitää
kaikista mahdollisista diagnooseista
eniten psykiatrinsa antamasta:
”Taiteilija”. Itse hän puhuu saviruukusta. Joka meni rikki.
– Olin hyvin herkkä, mukautuva
lapsi taiteilijapiireissä tuntosarvineni.
Jota oli helppo johdatella, käyttää
luottamustaan väärin. Voiko sellaisen
antaa anteeksi?
– Koska pyrin kaikessa rehellisyyteen, koen, että ihan kaikkea
en anna anteeksi. Sitä ei voi vaatia

ihmiseltä! On kuitenkin käytävä läpi
suru ja jatkettava elämää, jäämättä
uhritilaan. Siihen pystyn.
Rehellisyys on avain uskoonkin.
Pitää hyväksyä itsensä niin keskeneräisenä ja epätäydellisenä kuin on,
myös jatkuvan riittämättömyyden
kanssa kamppailevana äitinä.
– Äitiys muuttaa kaiken. Meillä
kristityillä äideillä saattaa olla erityisen kovat paineet siitä, miten
siirtää lapselleen mahdollisimman
terveet arvot.
Pitää vain antautua apuun,
muistaa joka päivä Jeesus haavoineen ristillä.
Ja myöntää, että toista ei voi
muuttaa. Itseäänkin usein vain
työllä ja tuskalla.

VASTASSA
ON VALO
Usko on ollut Jipun elämässä aina,
raskaimpinakin hetkinä, mutta
vakavammin hän lähti etsimään
Jumalan tahtoa yhdeksisen vuotta
sitten.
– Hain sitä Raamatun kautta

Sanasta. Aloin elää uskoa todelliseksi
ja minut johdatettiin kutsumustyöhön. Päädyin evankelistaksi
Turun Mikaelin seurakuntaan, missä
ein kuusi vuotta 70-prosenttista
työaikaa.
Pari vuotta hän on ollut omillaan,
Jumalan kämmenellä: evankelistana,
hengelliseen musiikkiin keskittyvänä muusikkona, joka tekee
materiaalia myös muille. Pakettiin
kuuluu radiotyö, nyt myös kirjat.
Ensi kesänä Jipulta ilmestyy oma
hartauskirja.
Runot ovat aina olleet hänen
intohimonsa, musiikin rinnalla.
Kumpikin kumpuaa sydämestä,
voimakkaana, dramaattisena,
usein äärimmäisyyksiin, mutta nyt
vastassa on valo, jota Jippu tahtoo
jakaa muillekin.
Kuten myös armoa, vaikka Isä
meidän-, Tyyneys-rukouksen – tai
Jipun omin sanoin:
”Mutta Jeesus näki minut. Hän oli
luonani. Hän teki elämästäni tyhjän,
jotta kaikki olisi lopullisesti täyttä…”
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Se löytyi
93-VUOTIAS MUMMO on
innokas palapelintekijä.
Hänellä on useita viidestä
sadasta kahteen tuhanteen
kokoisia palapelejä. On aina
suuri ilo, kun hän on saanut
palapelin kokonaan kootuksi.
Joskus on käynyt niin, että
palapeli on tullut kootuksi,
1499 palaa on paikallaan,
mutta yksi puuttuu. Se ei
tunnu yhtään kivalta. Mutta
jos puuttuva pala löytyykin
vaikka lattialta pöydän jalan
vierestä, niin mikä riemu,
vaikka on kyse vain palapelistä. Se löytyi – se puuttuva
palanen.
Mitä minä löysin? 19vuotiaana opiskelijapoikana
löysin sen, että on olemassa
elävä Jumala, ja että Jeesus
on tie tämän elävän Jumalan
luo. Voi siis sanoa, että minä
löysin Jeesuksen, tai että
Jeesus löysi minut. Tämä
on tapahtuma elämässäni,
jota minun ei ole koskaan
tarvinnut katua. Jumala on
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MITÄ USKO ON?

1.

hyvä, Hänen kanssaan on
hyvä elää. Hänen kanssaan
on hyvä kohdata vaikeatkin
asiassa elämässä. Jeesus on
kuolemaakin voimakkaampi. Hänen kanssaan voin levollisesti myöskin kohdata
kuoleman, ja Hän on luvannut, että Hän ottaa omansa
luokseen taivaan kotiin.
Loppu hyvin, kaikki hyvin.
Ranskalainen matemaatikko Blaise Pascal on sanonut,
että jokaisen ihmisen sisimmässä on sellainen tyhjä
aukko, jonka vain Jumala voi
täyttää. Se löytyi - Missio
2022 -kampanjassa eri elämäntilanteissa olevat ihmiset
kertovat, miten he löysivät
sen puuttuvan palasen – mitä
Jeesus toi heidän elämäänsä.

2.
3.

Olavi Mäki-Patola
Pastori,
Kouvolan Missiotyöryhmän
puheenjohtaja
Kouvolan seurakunta

Uskolle totta on se, mitä toivotaan, ja näkymätön
on sille näkyvää.
Kirje heprealaisille 11:1

Jumala osoitti rakkautensa maailmalle antamalla
ainoan Poikansa, jottei kukaan häneen uskova
tuhoudu vaan saa ikuisen elämän. Jumala ei
lähettänyt Poikaansa tuomitsemaan maailmaa
vaan pelastamaan sen.
Johanneksen evankeliumi 3:16–17

Jumala lahjoittaa meille uskon ja avaa sydämemme
rakkaudelle. Järkemme ei voi käsittää Jumalaa.
Hänen olemuksensa syvyydet jäävät myös uskovalle salatuiksi. Jumala on kuitenkin ilmoittanut
meille itsestään kaiken, mikä on tarpeen, jotta
voimme elää uskossa häneen.
Uskossa otamme vastaan Jumalan lahjat ja
turvaamme häneen, pidämme hänen lupauksiaan tosina ja uskallamme heittäytyä niiden
varaan. Kirkon yhteinen usko tukee meitä myös
silloin, kun oma usko horjuu.
Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon Katekismus
Raamatunkohdat UT2020-käännöksen mukaan.
Lue lisää: evl.fi/tutki-uskoa
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KOOSTE MARTTI KIVISTÖ

Mitä sana usko
sinulle merkitsee?
Miten se vaikuttaa elämääsi?
MERJA SILLANPÄÄ,
KOUVOLA
Jotain suurempaa kuin
pelkät sanat. Minulla
on vahva kokemus, että
elän, ja mitä minulle
tapahtuukaan, ei
ole omissa käsissäni.
Saan kaikessa turvata
siihen, että elämääni
kannatellaan.

KAISA SAARINEN,
ELIMÄKI
Se on elämäni perusta,
joka tuo itselleni turvan
ja rauhan. Ei tarvitse
miettiä maailman
menoa, koska näen
sen ylitse. En jää
murehtimaan, kun
saan muistella kaikkia
Raamatun lupauksia.

JUKKA MYLLYMÄKI,
KOUVOLA
En usko Raamattuun
enkä kuulu kirkkoon,
mutta se tekee ”hyviä
juttuja”. Tiedän, että
usko tuo turvaa ja
sielunrauhaa monille.
Omat lapseni osallistuvat
seurakunnan leireille ja
toimintaan.

TEKSTI JA KUVA MARTTI KIVISTÖ

Joukkoon hyväksytty
juurtuu seurakuntaan
– LÄHDIN MUKAAN MEDIAMISSIOON vapaaehtoiseksi,
jotta moni ihminen voisi löytää Jeesuksen. Ei ole mitään
sen tärkeämpää, perustelee
Mari Niemelä, 32, omaa
ratkaisuaan. – Bonusta on
se, että luvassa on paljon
ainutlaatuisia ja myös itseä
kiinnostavia tapahtumia.

MIELEKKYYTTÄ
ELÄMÄÄN
Kouvolassa asuva Mari on
kahden pienen pojan äiti,
joka tuli miehensä kanssa
uskoon vuonna 2013.
– Olin aina tiennyt, että

Jumala on olemassa ja Raamattu totta, mutta maailma
oli vienyt mukanaan. Uskoontulon myötä arvomaailma
muuttui, ja elämään tuli uutta
mielekkyyttä ja merkitystä.
Mari on koulutukseltaan
sairaanhoitaja, ja työskentelee kotipalveluja tuottavana
yrittäjänä. Vapaa-aika kuluu
perheen harrastusten ja
seurakunnan parissa.
Uskoontulon jälkeen
Niemelät saivat kokea, miten heidät otettiin seurakunnassa lämpimästi vastaan
ja ohjattiin pienryhmään. Jotain samaa Mari pääsee nyt
opiskelemaan niin Alfa- kuin
kohtaamiskoulutuksessakin.

– Nykyisin puhun mielelläni uskonasioista ihmisten
kanssa. Esimerkiksi työpäivän yhteydessä voi välillä
yllättäenkin syntyä luonteva
keskustelu, Mari myöntää.
Silti evankeliumin kertominen ventovieraille on haastavaa. Sitä aluetta syksyn koulutus pyrkii vahvistamaan.

EVÄITÄ
EVANKELIOINTIIN
Kohtaamiskoulutus valmentaa vapaaehtoista ohjaamaan
uutta tulijaa Jeesuksen luo.
Vapaaehtoinen myös auttaa
uskonelämän alkuvaiheessa

Mari Niemelä pitää
mediamissiota niin
ainutlaatuisena
tapahtumana, että pyrkii
osallistumaan aktiivisesti
Kouvolan alueen
tilaisuuksiin.

lähtemään mukaan tapahtumiin sekä löytämään oma
paikka seurakunnassa. Jos
tulijoita on paljon, jokaiselle
pyritään löytämään sellainen
ryhmä, joka vastaa parhaiten
hänen odotuksiaan. Ryhmissä
on oltava tilaa keskustelulle
ja erilaisille mielipiteille. Joukkoon hyväksyminen auttaa
tulijaa juurtumaan seurakuntaan.
– Riippumatta mission
lopputuloksesta on tärkeää,
että mukana olijoille annetaan eväitä, miten jokainen
voi arkielämässä kertoa Jeesuksesta omille lähimmilleen,
Mari rohkaisee mukaan lähteneitä.
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Tule mukaan - tapahtumiin on vapaa pääsy
PE 14.10. KLO 17-23
WANTED-TAPAHTUMA
NUORILLE

. FI

VA
I

Ti 27.9. ja 11.10. klo 16-19 Café
Versossa (Kustaa III tie 9), ti 4.10.
ja 18.10. klo 16-19 Valkealan
seurakuntakeskuksen alasalissa.
Keskustelua kahvikupin äärellä.
Työntekijä tavattavissa.

AA

KO

19.9.-16.10. ma-ke, la klo
11-17 ja to-pe klo 11-20 Veturin
2. kerroksessa, leikkitilan vieressä.
Mahdollisuus tulla juttelemaan
elämän suurista ja pienistä asioista
kahvikupin ääressä. Perjantaisin klo
17 musiikkia ja sanoja Pyhästä.

SM

YSTÄVÄKAHVILA

Ohjelmassa on muun muassa stand up
-koomikko Mikko Vaismaa, gospelbändi
NNS, hengailua ja erilaista tekemistä,
iltapalaa sekä mahdollisuus keskustella
työntekijöiden kanssa. Päihteetön
tapahtuma. Kouvolan
Helluntaiseurakunta
(Kalevankatu 20).

MI K

MISSIO OLOHUONE

MAJATALOILTA
Pe 30.9. klo 18 Kuusankosken
kirkossa. Pekka Simojoki ja EtCeterakuoro, Ilkka Puhakka. Kahvitarjoilu,
musiikkia, hyviä sanoja elämästä ja
Jumalasta.

LUENTO
La 24.9. klo 15 Kouvolan
seurakuntakeskuksen Maria-salissa.
Hävittäjälentäjä Olli Seppänen:
Ratkaisevia käänteitä Suomen sodissa
- sattumia vai ihmeitä.

ELOKUVA
La 24.9. klo 17 Kino123,
Kauppakeskus Veturi. Pelkosenniemi
1939 - unohdettu taistelu.
Tositapahtumiin perustuva elokuva
siitä, mitkä asiat Pelkosenniemellä
johtivat historiamme kannalta
ratkaisevaan voittoon. Kesto 66 min.
Ikäraja 12 v. Tuottaja Martti Takalo
taustoittaa elokuvaa.

TI

I VU

”Se löytyi – armon ja yhteyden
parantava voima” Myllykosken
kirkossa.
La 8.10. klo 13–15.30
Raamattuopetus Petri Välimäki
ja Tommi Nikki. Haastattelussa
Jyrki Tanninen. Musiikkia,
yhteislaulua, kahvia. Mahdollisuus
sielunhoidolliseen keskusteluun.
Su 9.10. klo 10 Messu Myllykosken
kirkossa. Triadissa keittolounas ja
klo 12.15 raamattuopetus Timo
Pokki ja Petri Välimäki. Miika Sinervo
ja Laula kanssain -lauluryhmä.

LA

MISSIOTAPAHTUMA

H

KE 5.10. KLO 12.30, 15.30 JA 18
VALOA SYKSYYN
– ROBERTO BRANDÃO
The Voice of Finland -ohjelmasta tuttu
Roberto Brandão esiintyy keskiviikkona
5.10. klo 18 Kouvolatalon Simelius-salissa.
Mukana hänellä on upeaääninen tyttärensä
Sara. Koskettavia lauluja ja puhuttelevia
tarinoita tosielämästä. Mahdollisuus
henkilökohtaiseen keskusteluun. Brandão
esiintyy myös lyhyesti Kauppakeskus
Veturin lavalla keskiviikkona 5.10.
klo 12.30 ja 15.30.

KO

Ti 20.9. klo 18 Kuusankosken
seurakuntakeskuksessa ja la 1.10. klo
17 Kouvolan helluntaiseurakunnassa
(Kalevankatu 20) lastendekkari JP ja
murtovaras. Elokuva sisältää hersyvää
huumoria ja jännitystä, ja siinä
käsitellään myös kristillisiä teemoja.
Kesto 64 min. Ikäraja 7 v. Tarjoilua.

ARI

LASTEN ELOKUVA

TULE ALFA-KURSSILLE
Kurssi kristinuskon perusteista alkaa:
ti 1.11. klo 18 Myllykosken Triadi, to 3.11.
klo 18 Kuusankosken seurakuntatalo, pe
4.11. klo 18 Kouvolan seurakuntakeskus.
Nuorten Alfa ti 1.10. alkaen klo 18
Kouvolan Helluntaiseurakunnan
alakerrassa. Online Alfa Zoomissa:
ma 31.10. klo 18 alkaen. Kursseille
ilmoittautumiset kokeilealfaa.fi tai
p. 040 538 1082, susanna.roitto@evl.fi.

MISSIOJUHLA
La 15.10. klo 19 Kouvolan
Keskuskirkossa. Tule löytämään...
Musiikissa Jippu, puhe
rovasti, Suomen New Winen
toiminnanjohtaja Jukka Jämsén.
Mahdollisuus henkilökohtaiseen
keskusteluun.

LÖYDÄ SINÄKIN – OTA YHTEYT TÄ

Haluatko keskustella omaan elämääsi liittyvistä kysymyksistä? Soita mission maksuttomaan palvelunumeroon 0800 135 135
tai vieraile nettisivuilla selöytyi.fi. Kouvolan ev.lut. seurakuntien työntekijöiden yhteystiedot löydät osoitteesta
kouvolanseurakunnat.fi.
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| Perheiden juttu Keskuskirkolla
Mukavaa toimintaa ja ohjelmaa koko
perheelle pikkulapsista koululaisiin on
luvassa Kouvolan Keskuskirkolla lauantaina 15. lokakuuta klo 14-16.30.
Perheiden juttu -tapahtuma käynnistyy klo 14 Keskuskirkossa Jippii-kuoron
esityksellä ja värihartaudella. Kuorossa on mukana myös lapsia paikallisista
seurakunnista. Päivän aikana on Keskuskirkossa ja piha-alueella (säävaraus)
luvassa pienten pomppulinna, talutus-

KOUVOLAN EV.LUT.¤
SEURAKUNNAT
kouvolanseurakunnat.fi

ratsastusta vuononhevosilla, sumopukuja,
boffausmiekkailua sekä kepparirata.
Lisäksi tapahtumassa on mm. kasvomaalausta, leijonanmetsästystä, karkkipurkkiarvaus, musapiste, iltarukousongintaa, askartelua sekä Dublo-piste
perheen pienimmille. Tapahtuman aikana
Koivistontalolla (Marjoniementie 5) tarjoillaan hodareita ja mehua.
Tapahtuma päättyy kirkossa klo 16
yhteiseen lopetukseen, jossa musiikista

vastaa Jippii-kuoro. Päätöshetkessä jaetaan palkinnot ja paljastetaan yllätys.
Tapahtuma on maksuton. Lapsiparkki
perheen pienimmille palvelee Keskuskirkossa tapahtuman ajan.
Perheiden jutun järjestävät Kouvolan
ev. lut. seurakunnat, Kouvolan Vapaakirkko, Kouvolan Helluntaiseurakunta
sekä Sadonkorjuuseurakunta.
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