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PUHUJAT 
Yhteisluennot 

 
Medad Birungi, PhD, pastori, Uganda 

Yhteisluento: Sovinto sukupuolten välillä 

Kanava: Tosi miehiä 

Pastori, tohtori Medad on kansainvälinen julistaja sekä World Shine  

Ministries -järjestön perustaja ja johtaja. Hän pyrkii saavuttamaan, 

nostamaan ja vapauttamaan ihmisiä, jotta nämä voisivat toteuttaa 

suunnitelmansa. Birungi on pastori Kampalan anglikaanisessa 

hiippakunnassa. Hän on toiminut Kyambogon yliopistossa 

vanhempana luennoitsijana opettaen kehityksen etiikkaa. Hän on 

suorittanut filosofian tohtorin tutkintonsa Makereren yliopistossa 

Ugandassa ja teologian tutkintonsa Englannissa (London School of 

Theology, Brunnel University).  

Hän on evankelista, Raamatun opettaja ja toiminut CBE:n 

yhteydessä monen vuoden ajan. Birungi on ollut kiinteästi mukana naisten aseman 

parantamisessa Ugandassa ja vastustanut naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, silpomista, 

ihmiskauppaa ja naisiin kohdistuvaa syrjintää aina vuodesta 2000. Hän on kirjoittanut viisi 

kirjaa. Hän on onnellisesti naimisissa Connien kanssa ja heillä on viisi lasta. 

 

Kevin Giles, Teol. tri, pastori, Australia 

Yhteisluento: Tasa-arvon synty  

Kanava: Pojan ikuinen alamaisuus (subordinaatio) ja naisten 
pysyvä alamaisuus?  

Kevin Giles (Teol. tri Australian College of Theology) on opiskellut 

Australiassa, Englannissa ja Saksassa. Hän on ollut Anglikaanikirkon 

pappina 40 vuotta. Hän on julkaissut kommentaareja Luukkaasta ja 

Apostostolien teoista, kirkon opista, apostolien ajan johtajuudesta, 

miesten ja naisten tasa-arvosta, kolminaisuudesta ja monista 

seurakuntaelämän käytännöistä. Kymmenen vuoden ajan hän 

osallistui Australiassa anglikaanien ja luterilaisten väliseen dialogiin. 

Saksassa opiskellessaan hän sai myös valtuudet toimia luterilaisen 

kirkon pastorina. Vaimo Lynley on avioliittoneuvoja. Heillä on neljä lasta ja 11 lastenlasta. Hän 

asuu Melbournessa, Australiassa. 

 

Mimi Haddad, Teol. tri, CBE:n johtaja, USA 

Yhteisluento: Luomiskertomuksesta Ilmestyskirjaan: Naisten 
identiteetti on ezer—vahva apu 

Kanava: Naiset kirkon rakentajina: Miten naiset ovat 
palvelleet Kristusta alkukirkon ajoista tähän päivään.  

Teol. tri Mimi Haddad on CBE Internationalin johtaja. Hänellä on 

tutkinto Coloradon yliopistosta ja Gordon Conwell Theological 

Seminarista (Summa Cum Laude) ja teologian historian tohtorin 

tutkinto (PhD) Durhamin yliopistosta Englannissa. Palmer Theological 

Seminary of Eastern University palkitsi Mimin teologian kunniatohtorin arvolla 2013. Mimi 

kuuluu Evangelicals for Justice -järjestön johtoon. Hän on Evangelical Theological Societyn 

alaisuudessa toimivan ”the Evangelicals and Gender Study Group” -ryhmän perustajajäsen ja 

on toiminut kokoonkutsujana Issue Group 24:lle, joka toimi vuoden 2004 Lausanne III 

Committee for World Evangelizationin alaisuudessa. 



 

Riitta Keskimäki, humanististen tieteiden kandidaatti 

Yhteisluento: Naisen muotokuva Vanhassa testamentissa 

Riitta Keskimäki opiskeli Helsingin yliopistossa sekä kieliä että yleistä 

teologiaa mukaan lukien Raamatun alkukielet. Kielenopetuksen 

ohella hän on työskennellyt myös Kansan Raamattuseurassa; 

nuorempana opiskelijatyössä ja nyt hän toimii saman järjestön 

palveluksessa raamatunopettajana. 

 

 

 

 

Kari Kukkanen, FM ja TM 

Yhteisluento: Kari Kukkanan pitää kokoavan puheen 
ensimmäisen päivän lopulla. Luominen - lankeemus - lunastus. 

Sovitus. 

Hän on RaTaksen hallituksen pitkäaikainen jäsen. Hän jäi eläkkeelle 

kristillisen opiston opettajan toimesta. Hänellä on kaksi aikuista 

poikaa. 

 

 

 

Timo Lehikoinen, ThM, rehtori 

Yhteisluento: Näkökulmia naisen asemasta yhteiskunnassa 
ja seurakunnassa Uuden testamentin aikana 

Kanava: Mitä Uuden testamentin tekstit tarkoittavat tämän 

päivän seurakuntaelämää ajatellen? 

Timo Lehikoinen toimii tällä hetkellä Suomen teologisen opiston 

rehtorina Tampereella. Opistolla hän on ollut töissä vuodesta 2002, 

nykyisessä tehtävässä viime syksystä. Teologisen tutkinnon (ThM) 

hän on suorittanut Leuvenissa Belgiassa oppilaitoksessa nimeltään 

Evangelical Theological Faculty. Pääaineena oli Uuden testamentin 

eksegetiikka. Hän on seitsemän lapsen isä ja asuu Kangasalla.  

Kanavat: 

Jean D’Amour Banyanga, Teologian maisteri, tohtoriopiskelija  

Kanava: Uskonnon kaksinainen rooli Ruandan vuoden 1994 
kansanmurhassa: aiheuttajana ja parantajana.  

Jean d’Amour Banyangalla on maisterin tutkinto teologiasta Etelä- 

Afrikasta (North West University). Hän on kehityspsykologian 

tohtoriopiskelija (Åbo Akademi). Väitöskirjassaan hän tutkii Ruandan 

kansanmurhan tutsiuhrien kokemaa ja kuvaamaa sosiaalista 

kärsimystä. Tutkimuksessa haastatellut kansanmurhasta selvinneet 

asuvat nykyään Suomessa ja Belgiassa. Toisaalta tutkimuksessa 

selvitetään, kuinka perheet ja yhteisöt yrittävät selvitä ja parantua 

rakentamalla sosiaalista koheesiota ja luottamusta psykologisten ja 

traditionaalisten yhteisöllisten parantumismekanismien avulla. 

Tutkimus keskittyy ruandalaisten maahanmuuttajien kokemuksiin, 

siihen miten he käsitteellistävät ja antavat merkityksiä sosiaaliselle kärsimykselleen ja kuinka 

he voivat selvitä traumaattisen tilanteestaan ja saavuttaa sovinnon. Jean D’Amour on Suomen 

kansalainen ja on asunut Suomessa vuodesta 2004. Hän asuu vaimonsa ja lastensa kanssa 

Porvoossa, jossa ja on aktiivinen seurakunnassaan (Missionskyrkan). Hän asui Ruandassa 

kansanmurhan aikana.  



Jan Cedercreutz, johtaja, psykologian maisteri 

Kanava: Isyyden haasteet ja Raamattu 

Jan Cedercreutz on tehnyt psykologivaimonsa Joyn kanssa 20 

vuotta työtä lasten ja nuorten parissa nuorisopastorina ja koulun 

johtajana. Hän johtaa nyt Agape-keskusta, jolla on kristillinen 

koulu ja päiväkoti Helsingissä. Cedercreutzeilla on myös TV7:ssä 

yhteinen opetusohjelma ”Jumala puhuu”.  

 

 

 

Beth E. Elness-Hanson, PhD, Vanhan testamentin opettaja, 
Ruotsi 

Kanava: “Jos opetat äidin, koko perhe oppii.”  

Beth Elness-Hanson on Raamatun opettaja, jolla on palo lähetys-

työhön ja kulttuurien väliseen työhön. Tohtorin tutkinnon hän 

suoritti Stavangerissa Norjassa (VID Specialized University). Hän 

opettaa Johannelundin Teologisessa korkeakoulussa Uppsalassa, 

Ruotsissa. Beth asui Hong Kongissa lähetyssaarnaajien lapsena, ja 

hän on toiminut lähetystyössä opettaen Maasae Girls Lutheran 

Secondary Schoolissa Tansaniassa. Hänen nykyinen tutkimus-

työnsä keskittyy kulttuurien väliseen työhön, minkä tarkoituksena 

on rakentaa ymmärryksen siltoja kulttuurirajojen yli. Hän pitää 

myös retkeilystä ja puuhailusta teini-ikäisen tyttärensä kanssa ja 

auttaen syövän kanssa kamppailevia (Bethin aviomies kuoli 2010 aivosyöpään). 

 

Lynley Giles, Sosiaalityöntekijä, avioliittoneuvoja, Australia 

Kanava: Miten saavutetaan terve tasa-arvoinen avioliitto  

Lynley Giles on kokenut sosiaalityöntekijä ja avioliittoneuvoja. Hän 

toimi vuosien ajan voimaannuttamiskouluttajana auttaen 

psykologeja, neuvojia ja pastoreita kehittämään taitojaan 

avioliittokoulutuksessa. Hän on kiinnostunut siitä, miten 

perheissämme opetetaan suhdetaitoja ja miten ne siirretään 

parisuhteeseemme ja kuinka tätä suhdetta voidaan parantaa. 

Kevinillä ja Lynleyllä on neljä aikuista lasta ja 11 lastenlasta. He 

ovat olleet alusta asti CBE Internationalin jäseniä ja olleet mukana 

CBE:n paikallisosaston perustamisessa Melbourneen. Siellä on 

pidetty kaksi kansallista CBE-konferenssia. 

 

 

Heikki Hilvo, pastori 

Kanava: Raamatun kolme tärkeää naista: Eeva, Maria... ja 
kuka onkaan se kolmas? 

Heikki Hilvo on toiminut Suomen ev.-lut. kirkon pappina Lapissa, 

Suomen Lähetysseuran lähettinä Taiwanilla ja Lähetysseuran 

ulkomaanosaston hallinnollisissa tehtävissä kotimaassa. Hän on nyt 

eläkkeellä ja toimii vapaana julistajana eri seurakunnissa. 

 

 

 



Mervi Kalmus, kielitieteen maisteri, teologian maisteri, Viro 

Kanava: Jumala, kieli ja tasa-arvo 

Mervi Kalmusilla on kaksi maisterin tutkintoa, toinen kielitieteestä 

ja toinen teologiasta. Hänen mielenkiintonsa kohdistuu näiden 

kahden alan kohtaamiseen. Tällä hetkellä hän työskentelee Viron 

Seitsemännen Päivän Adventistien konferenssissa, jossa johtaa 

kolmea osastoa. Hän on myös jatko-opiskelija tohtorin tutkintoa 

varten ja on osa-aikainen luennoitsija. 

 

 

 

 

 

Matti Kankaanniemi, KTM, TM, TT 

Kanava: Jeesus, naiset ja seksuaaliset stigmat  

Matti Kankaanniemi on toiminut seurakuntapastorina 

helluntaiseurakunnassa, teologian sosiaalitieteiden opettajana Iso 

Kirja -opistossa, tutkijana Åbo Akademin Historical Jesus Research 

Group -ryhmässä sekä kiertävänä luennoitsijana. Tutkimuksessa 

hän painii nykyään historian tutkimuksen metodologian ja 

psykologisen Jeesus-tutkimuksen kanssa. 

 

 

Anne Mikkola, PhD Economics, TK, tuntiopettaja 

Kanava: Miksi Paavali kielsi miehiä peittämästä päätään ja 
käski naisia peittämään päänsä? Tulkinta jaksosta 1. Kor. 

11:2–16.  

RaTas ry:n perustavana jäsenenä hän on toiminut tasa-arvoisen 

Raamatun tulkinnan edistämiseksi sekä Suomessa että Ugandassa 

yhteistyössä ugandalaisen World Shine Ministries -järjestön 

kanssa. Vuonna 2017 julkaistussa Uuden testamentin eksegetiikan 

pro gradu -tutkielmassaan hän esittää uuden tulkinnan Paavalin 

tekstille jakeissa 1. Kor. 11:2–16. Ekonomistina (PhD, University of 

Rochester) hän toimi tutkijana ja professorina Helsingin 

yliopistossa 12 vuoden ajan. Nykyään hän nauttii elosta 

suomalaisella maaseudulla, josta käsin hän opettaa taloustieteen 

kursseja Helsingin yliopistoissa. 

 

Kimmo Pohjalainen, Master of Arts in Biblical studies, 
palomies ja yrittäjä 

Kanava: Paavali – apostoli, joka valtuutti naisia  

Kimmo Pohjalainen on oman työnsä ohella ollut istuttamassa uutta 

seurakuntaa Turun Varissuolle. Hän toimii seurakunnan 

vanhimpana ja pastorina seitsemättä vuotta. Häneltä on 2017 

ilmestynyt naisen hengellistä johtajuutta käsittelevä kirja ”Jotta he 

olisivat yhtä”. Hän on naimisissa ja kolmen lapsen isä. 

 

 



Maarit Pynnönen, (Mth) Fidan lähetystyöntekijä: CHE-
ohjelmien kouluttaja, opettaja Kambodzan 

Raamattuinstituutissa (CBI), Kairos koordinaattori  

Kanava: Yli esteiden - haasteellista, muttei mahdotonta. 

Maarit Pynnönen toimii lähetystyöntekijänä Kambodzassa, Kaakkois-

Aasiassa. Hänen työnsä painottuu seurakunnan johtajien 

kouluttamiseen. Hän on vieraileva opettaja raamattukoulussa ja 

neuvonantaja kyläkehitysohjelmissa. Viime vuosina hän on ollut 

myös Kairos-lähetyskurssin koordinaattori Kambodzassa. 

Yhdessä aviomiehensä, Jouko Pynnösen kanssa hän on toiminut 

pastorina useissa helluntaiseurakunnissa Suomessa. Maakunnallinen 

koulutyö ja säännölliset vierailut kouluissa ovat olleet olennainen osa heidän työtehtäviään. 

Maaritilla ja Joukolla on kaksi lasta. He ovat myös ylpeitä isovanhempia kahdelle 

lapsenlapselleen. 

Maarit on opiskellut teologiaa Belgiassa (Continental Theological Seminary). Myöhemmin hän 

jatkoi opintojaan Iso-Kirja -opistossa. Vuonna 2013 hän suoritti käytännön teologian maisterin 

tutkinnon Walesin yliopiston kautta. 

 

Charles Read, Liturgian ja jumalanpalveluksen johtaja, 

seurakunnallisen opetuksen (maallikkotyö) koordinaattori 
Norwichin hiippakunnassa, pastori, Englannin 

Anglikaanikirkko, UK. 

Kanava: Entä Jeesuksen miehisyys? Onko sillä merkitystä?  

Charles Read opettaa tulevia pappeja ja maallikkotyöntekijöitä 

Englannin itäisellä alueella. Hän opettaa enimmäkseen liturgiaa ja 

kristillistä oppia, mutta myös lähetystä ja Vanhaa testamenttia. 

Lisäksi Charles on valtuutettujen maallikkosaarnaajien koulutuksen 

johtaja Norwichin hiippakunnassa Englannin Anglikaanikirkossa. Hän 

viimeistelee hiljakseen tohtorin väitöskirjaansa, joka käsittelee 

sukupuolta ja kieltä Englannin kirkon jumalanpalveluksessa. Hän on julkaissut useita kirjasia 

jumalanpalveluksen eri puolista. Ennen tuloaan nykyiseen kahteen virkaansa, hän oli Norwichin 

hiippakunnan pappiskoulutuskurssin vararehtori ja ennen sitä luennoitsija St. John’s Collegessa 

Durhamissa. Charles on osa-aikainen pastori St. Catherinen kirkossa Norwichissa ja on ollut 

myös yläasteen opettaja ja johtanut useita seurakuntia Luoteis-Englannissa, pääosin 

huonompiosaisilla kaupunkialueilla. 

 

Pia Rendic, käytännöllisen teologian väitöskirjatutkija, 
kirjailija ja toiminnanjohtaja 

Kanava: Porno – Kristittyjen kielletty hedelmä 

Pia Rendic on käytännöllisen teologian väitöskirjatutkija, sekä 

Kyproksella ja Suomessa toimivan, ihmiskaupan uhreja auttavan 

Vapauta Uhri ry:n perustaja ja toiminnanjohtaja. Ihmiskaupan uhrien 

kohtaamisen lisäksi Rendic konsultoi ja tarjoaa koulutusta 

ihmiskauppaan ja pornoteollisuuteen liittyen eri viranomaistahoille, 

kuten poliiseille, WHO:n ammattilaisille, vankilahenkilökunnalle ja 

sosiaalityöntekijöille, samoin kuin opiskelijoille ja kirkkojen 

työntekijöille. Rendic on myös Suomen evankelisen allianssin alla 

toimivan ihmiskaupan vastaisen verkoston puheenjohtaja. Rendic on 

kirjoittanut kirjan Ihmiskaupan Kasvot (2015) sekä Voihan porno! 

Aikuisviihteen vaietut vaikutukset (2018). Hän myös kirjoittaa säännöllisesti lehtiartikkeleita ja 

blogeja erityisesti sukupuolittuneeseen väkivaltaan liittyen.  

Rendicillä on teologian maisterin ja kasvatustieteen kandidaatin tutkinnot ja hän opiskelee 

seksuaalineuvojaksi. Rendic asuu Nikosiassa Kyproksella miehensä ja viiden lapsensa kanssa. 



Patti Ricotta, MDIV, pastori, USA 

Kanava: Kumppanuuteen luodut...erityisesti vastavuoroisen 

intimiteetin kautta: Kuinka Jumalan tarkoittamalla tasa-arvolla 
avioliitossa on voima vahvistaa intiimiä rakkautta 

Patti Ricotta on Life Together International (LTI) -järjestön yksi 

perustajista ja johtaja. LTI on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka 

visiona on edistää globaalia ykseyttä Kristuksessa. Hänen tutkintonsa 

(undergraduate) psykologiassa ja biologiassa ovat tehneet hänestä 

inhimillisiä suhteita luovien mekanismien elinikäisen opiskelijan. 

Hänet on vihitty pastorin virkaan American Baptist Churches -kirkossa 

ja hänen teologian maisterin tutkintonsa (Masters of Divinity, Gordon-

Conwell Theological Seminary) keskittyi heprean ja kreikan kieliin 

sekä Raamatun tulkintaan kulttuurien välisessä työssä. Vuodesta 2004 lähtien hän on 

opettanut Afrikassa ja auttanut kansainvälisiä kumppaneita ymmärtämään kaikkien ihmisten 

perustavaa laatua olevaa tasa-arvoisuutta ja keskinäistä riippuvuutta huolimatta sukupuolesta, 

kansallisuudesta, yhteiskunnallisesta asemasta, iästä tai muista ihmisiä erottavista syistä. 

Vuodesta 2011 lähtien hänen työnsä Sabiny-heimon kanssa Itä-Ugandassa on auttanut heitä 

luopumaan tyttöjen sukupuolielinten silpomiskäytännöstä. 

 

Jussi Suutari, RaTas ry:n hallituksen jäsen, seurakunnan 
vanhimmiston jäsen, tuotekehitysinsinööri  

Kanava: Kamppailu raamatuntulkinnan kanssa – 

henkilökohtainen matka raamatulliseen tasa-arvoon  

Jussi Suutari ja hänen vaimonsa Merja ovat pitkäaikaisia RaTas ry:n 

jäseniä. He ovat aktiivisia paikallisessa helluntaiseurakunnassaan, 

jossa he palvelevat monissa vastuutehtävissä. Jussi opettaa ja on 

vanhimmiston jäsen. Jussin työn tähden he asuivat neljä vuotta 

Saksassa, jossa he osallistuivat paikallisen seurakunnan toimintaan. 

Heillä on kaksi tytärtä.  


