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ELY on evankelinen: Me uskomme Raamattuun, tunnustamme Kristuksen 
Herraksemme. 
ELY on lähetyksen asialla: Omassa ympäristössään jokainen kristitty on myös 
todistaja. Lähetystyön kautta todistus kantaa kaikkialle. 
ELY on yhdistys: Tarjoamme toimintamahdollisuuden kaikille, jotka jakavat 
saman näyn. 
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Pääsihteerin palsta 
Herätys! 
 

Monissa kodeissa on jännitetty elokuun puolivälin tuloa. Koulut alkavat, opiskelut 
jatkuvat, kesälomat loppuvat ja paluu töihin on edessä. Kesän vapaus jää taakse, 
on aika opetella taas elämään säädellyn rytmin mukaan. Aamulla kello soi ja 
herättää, on aika nousta ylös. Ei kysytä haluatko, jaksatko, on noustava ja 
huolehdittava päivän velvollisuuksista.  
Sana herätys on myös voimakas hengellinen termi. Se kuvaa meille Jumalan 
kutsua, kehottaa suunnan ja elämän muutokseen. Se havahduttaa, jopa peläs-
tyttää, edessä on kuolema ja ikuinen kadotus jos suunta ei muutu. Mistä herätys 
syntyy? Mikä on se ”kello”, joka tänä päivänä herättää ihmisiä synnin unesta? 
Raamattu osoittaa selkeän tavan, miten usko syntyy. ” Usko syntyy kuulemisesta, 
mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.” Room.10:17. Jumalan sana, laki ja 
evankeliumi, joka vaikuttaa kasteessa, ehtoollisessa ja julistetussa sanassa 
herättää uskon ja ylläpitää ihmisen oikeassa uskossa.  
 

Herätys ei synny käskemällä, uhkailemalla ei edes lahjomallakaan. Se on yksin 
Jumalan Pyhän hengen salatun työn tulosta. Häntä ei voi käskeä ja komentaa, 
vain pyytää ja huutaa avuksi. Ja siinä, heikossakin huudossa tai huokauksessa on 
Jumala itse läsnä.  
Mekin toivoisimme voivamme herättää ihmisiä. Herättää uskoon, herättää työhön. 
Mutta kohtaamme saman mahdottomuuden. ”Kannettu vesi ei kaivossa pysy.” 
Työnäyn ja työn ilon täytyy nousta sisältäpäin. Siksi kyselemme, mikä on meidän 
paikkamme Jumalan valtakunnan työssä? Mikä on meidän työnäkymme nuorena 
yhdistyksenä, täällä kotimaassa ja lähetystyössä? Älkäämme mitatko mahdolli-
suuksiamme sen mukaan, paljonko yhdistyksemme tilillä on rahaa. Sillä kaikki on 
lahjaa. Ja jos Jumala haluaa, että siellä on enemmän rahaa, hän myös sen antaa.  
 

Yksi keskeinen tunto monilla kesän aikana tapaamillani ihmisillä on kokemus 
evankeliumin tuomasta vapaudesta ja autuuden ilosta. Jotain suljettua on 
avautunut, uutta rohkeutta ja intoa on taas löytynyt. Evankeliumi on kirkastanut 
Kristuksen, ja hänessä autuuden. Tämä kokemus muuttaa tänäkin päivänä 
ihmisen elämänrytmin. Sillä siihen, mikä sinulle on kaikkein tärkeintä, sinulla on 
aina aikaa! Käskemällä ei synny herätystä, rakkautta ja uhrimieltä lähetystyöhön 
tai intoa lähteä järjestämään vaikkapa Laula kanssani tilaisuuksia. Mutta kuten 
kuuluisa herätyssaarnaaja todistaa: Mutta Jumala voi! Ja Jumala tahtoo pelastaa. 
Se, mikä meille ihmisille on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Tänäkin 
päivänä on vain yksi voima, joka saa aikaan herätyksen, se on evankeliumi. Siinä 
on Jumalan voima, joka kutsuu ja lähettää. Tätä evankeliumin sanan esillä 
pitämistä varten olemme olemassa. Rukoillen pyydämme: Herra, anna meille 
herätys, ja aloita se minusta.  
 

Antero Rasilainen 
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OLE MINULLE LAUPIAS, SILLOIN JAKSAN ELÄÄ 
Ps 119:77 
 
Laupias on jo vähän aikansa elänyt, mutta toisaalta syvällinen, raamatullinen 
sana. Suomenkielen sanakirja kertoo, että laupias on rakastavan ja 
anteeksiantavan lempeä, hyväsydäminen, säälivä. Sanan synty on 
mielenkiintoinen. Saksankielessä on sana erlauben, joka tarkoittaa sallia, antaa 
lupa. Liekö meidän laupias saksalaista juurta; samankuuloisia ne ainakin ovat. 
Laupias-sanaa on käytetty myös halventavassa merkityksessä: hyvännahkainen, 
alistunut, laupias kuin lammas. 
 
Psalmin kirjoittaja pyytää: Ole minulle laupias, silloin jaksan elää. Laupias on 
Raamatussa Jumalan ominaisuus. Tämä torjuu käsityksen, että Jumala on 
luomakunnastaan välinpitämätön. Kun Jumala on laupias, se osoittaa, että Jumala 
välittää meidän elämästämme. Jumala osoittaa ihmistä kohtaan laupeuttaan, niin 
että ihminen jaksaisi elää. 
 
Jumalan laupeuden osoitus on se, että Hän perustaa liiton kansansa kanssa. Minä 
kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, 
armolla ja laupeudella. Hoosea 2:21. Vielä vahvemmin tämä liitto Jumalan kanssa 
näkyy Tiituksen kirjeessä, 3:5: Jumala pelasti meidät, ei vanhurskaudessa 
tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudestisyntymisen 
peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Jumala perustaa liittonsa kansansa 
kanssa, että me jaksaisimme elää kaiken kurjuudenkin keskellä. 
 
Jumalan laupeudessa vaikuttaa rakkaus. Mutta kun Jumala oikein osoittaa 
laupeuttaan suurissa teoissaan, voimateoissa ja ihmeissä, se ei johdu vain Hänen 
rakkaudestaan, vaan meidän aina jatkuvasta kurjuudestamme. Meidän 
kurjuutemme vetää Jumalan laupeuden tänne ja nimenomaan siksi, että me 
jaksaisimme elää. Yksi esimerkki Jumalan laupeudesta jo varhain on Mooseksen 
ajalta. Mooses viipyi vuorella Jumalan kanssa pitkään. Väsyttiin odottamaan. 
Egyptin ajat tulivat mieleen ja niin päätettiin rakentaa egyptiläisten mallin mukaan 
kultainen vasikka. Kun tätä lankeemusta selvitettiin, kaduttiin ja tehtiin 
parannusta, silloin Jumala ilmestyi Moosekselle ja huusi hänelle: Herra, Herra on 
laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja 
uskollisuudessa. 2. Moos 34:6 
 
Kun ihminen lankee milloin mihinkin ansaan eikä koko elämänsä aikana juuri 
parempaan pysty, silloin tarvitaan Jumalan laupeutta, sitä, että Hän on meitä 
kohtaan armahtavainen, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa. Ja sitä 
Hän on; tämähän on Hänen oma ilmoituksensa. 
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Jos johonkin tätä laupias-sanaa soveltaa, niin Jeesukseen, Vapahtajaan. 
Jeesuksen ilmestyminen tänne ihmisenä on Jumalan laupeutta. Sakarias, 
Johannes-Kastajan isä, ennustaa: Meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden 
tähden, jonka kautta meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta, 
loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa. Luuk. 1:78-79. 
 
Pimeässä ja kuoleman pelossa ei jakseta, ellei Jeesus olisi tullut. Olkoon mitä 
tahansa pimeää, sitähän on, tai sitten kuoleman varjossa kulkemista, kaikille se 
tulee, niin Jeesuksen tähden saamme pyytää: Ole minulle laupias, silloin jaksan 
elää, tässä pimeässä ja kuoleman varjossakin. 
 
Laupeus on myös kristityn armontila. Paavali kirjoittaa efesolaisille siitä, kuinka he 
ennen vaelsivat tämän maailman mukaan mieliteoissaan vihan ja 
tottelemattomuuden lapsina. ”Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän 
rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, 
eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu.” Ef 2: 4-5 
 
Jeesus opetti sanomaan Jumalaa Isäksi. Uudessa Testamentissa on myös tällainen 
ilmaus: Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, 
laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. 2 Kor 1 (edell. käännös) Tätä näkyä 
Jumalasta, laupeuden Isänä me tarvitsemme koko ajan. Tämä ilmoitus Jumalasta 
myös lohduttaa meitä, oman pahuutemme ja heikkoutemme alla, kun epäilemme 
Jumalan laupeutta ja pitkämielisyyttä. Jumala on laupeuden Isä. Hän osoitti sen jo 
antamalla oman Poikansa meille täydelliseksi pelastukseksi. 
 
Tämä laupeus on vaatinut paljon Isältä ja Pojalta. Apostoli kirjoittaa: Niinpä 
hänen(=Kristuksen) oli tultava joka suhteessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä 
tulisi armahtava(=laupias, ed.käännös) ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan 
edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja 
kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan.” Hepr.2:17-18 Vähempi 
ei auttanut. Jeesuksen täytyi tulla meidän kaltaiseksemme tähän pimeyteen ja 
kuoleman varjon laaksoon, voidakseen auttaa meitä ja pelastaa meidät. 
 
Tämä maailma tarvitsee laupeutta. Kun itse kohtaamme laupeuden Jeesuksessa ja 
Laupeuden Isässä, Jumalan rakkaus siirtyy meihin ja meidän osamme on palvella 
Jeesuksen seuraajina. Meidän vaivaamme on annettu pelastus: Jeesuksen 
sovintoveri. Meille annettu lahja on myös palveleminen. Se tarkoittaa 
samarialaisen töitä: palvella vaikka ventovierasta kyselemättä kustannuksia. Tällä 
palveluksen polulla annetaan tilalle se, mitä kuluu ja me jaksamme. 
 
Tänään pyydämme: Herra, ole minulle laupias, silloin jaksan elää… ja palvella. 
 
Raimo Mäki 
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Aloitamme kirjoitussarjan, jossa eläydytään Raamatun henkilöitten kohtaloihin. 
 
 
 
SAARA 
1 Moos. 18 : 1 - 15 
 
Saara perääntyy äkisti teltan ovelta. Ketä nuo miehet oikein ovat? Mitä he hänestä 
tietävät, muukalaiset, jotka ovat tulleet päivän kuumimpana hetkenä tasangon yli 
ja jääneet aterioimaan. 
- Ensi vuonna tähän aikaan on Saaralla oleva poika, Saara kuulee miehen sanovan 
toistamiseen. Kipu vihlaisee hänen sydäntään. Mikä oikeus noilla miehillä on 
satuttaa häntä kaikkein arimpaan kohtaan? 
 
Vuosi vuoden jälkeen Saara on odottanut ja pettynyt, odottanut ja pettynyt. Onko 
ihme, että häneltä pääsee hallitsematon äännähdys, iloton nauru kuin loppuun 
itketty itku. 
 
Puun varjossa vieraita palvelee Saaran puoliso Abraham. – Kuinka hän malttaa 
olla kyselemättä näitten matkan tarkoitusta? Saara ajattelee pysyessään 
loitompana seurueesta, niin kuin vaimon tulee. 
 
Jo monet vuosikymmenet sitten, kun he - silloin vielä nimeltään Abram ja Sarai - 
kasvoivat sukulaisina Eufratin etelärannalla Urin kaupungissa, Sarai ihmetteli 
Abramia. Ihmetteli ja rakasti. Tähtikirkkaina iltoina, kun Kuun jumalan 
temppelitorni, ziggurratu, kohosi taivasta vasten suunnattoman suurena säihkyen 
kultaa ja lasuurikiveä ja pyhiinvaeltajien kulkueet kiemurtelivat kaduilla, Abram 
yksin kääntyi selin ziggurratuun ja lähti ulos kaupungista. Eufratin rantapenke-
reitten takana hän seisoi avoimella niityllä hiljaa, katse kohotettuna korkeuksiin. 
 
- Kuun jumala ei ole jumala, Abram sanoi, ja Saraita pelotti. Hänen korviinsa 
kantautui satamasta laineitten loiske kauppalaivojen kylkiä vasten, ja ilmassa leijui 
väkijoukkojen imelänkirpeä lemu. Oli tulossa jumalten yö, ja torvet ja symbaalit 
soivat.  
 
Abramin vaimona Sarain piti jättää kotikaupunkinsa, itsetietoinen ja rikas Ur, ja 
elää kuin urilaisten halveksimat paimentolaiset, vaeltaa vaeltamasta päästyään ja 
asua teltoissa vieraissa maissa. Ei ollut vaihtoehtoja. Mitä muuta hänellä oli kuin 
tuo mies ja tuon miehen omalaatuinen usko, joka vei mahdottomuuksiin. Jumala 
puhui Abramille, ja sitä puhetta oli kunnioittanut jo Abramin isä Terah, vaikka ei 
poikaansa täysin ymmärtänytkään. 
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Saraille Abramin usko oli ollut kuitenkin myös turvamuuri. Sen suojassa oli ollut 
hyvä odottaa Jumalan lupauksen täyttymistä, lasta, jonka Abram oli sanonut 
Jumalan antavan heille, ja sitä maata, jonka he saisivat omakseen. Jokaisena 
päivänä mies seisoi töittensä päätteeksi leirin ulkopuolella selin telttoihin ja toimitti 
alttarikivien päällä uhrin Jumalalle. Sarai ei käsittänyt, miksi piti tehdä niin, mutta 
pyhyyden tunne kosketti häntä, kun hän näki savun kiemurtelevan taivasta kohti. 
Hänen miehensä oli Jumalan mies ja hän itse saisi lupausten lapsen. 
 
Kun sitten elämä oli kulkenut ohi ja lupaus oli jäänyt täyttymättä, Sarai lopulta 
alkoi ajatella, että hän oli käsittänyt Jumalan tahdon väärin. Ei saanut käydä niin, 
että Abramin suuri omaisuus joutuisi hänen damaskolaisen palvelijansa Elieserin 
käsiin. Jospa ei pitänytkään enää vain odottaa ja kuunnella Jumalaa, vaan käyttää 
niitä keinoja, jotka Jumala on antanut. Liikaa aikaa oli jo kulunut ja liian monet 
olivat jo ihmetelleet Sarain ja Abramin lapsetonta liittoa. Hopeisesta kuvastimes-
taan Sarai näki ryppyiset, tuulien kuivattamat kasvot. – Enää ei Egyptin farao 
minua tavoittelisi, hän totesi koleasti.  
 
Sarain egyptiläinen orjatar Hagar sen sijaan oli nuori ja elinvoimainen. – Järkeä 
minun on käytettävä, Sarai ajatteli. – Orjatar synnyttäköön minulle lapsen. 
Silti tuntui vaikealta lähettää kaunis, silmänsä suuriksi maalannut egyptiläinen 
Abramin syliin. Vielä enemmän Sarain sielua raateli katsoa sivusta, miten 
egyptiläinen kantoi sitä lupausten lasta, jonka olisi pitänyt olla Saraista osa. 
Kaiken lisäksi orjatar ylpistyi ja alkoi halveksia emäntäänsä. Lapsi syntyi, mutta 
syntyivät myös suuret murheet. Lapsesta ei tullut Sarain lapsi. 
 
- Mikä minä olen? ajatteli Sarai - nyt Saaraksi kutsuttu. – Mitä minulle on jäänyt? 
Kunnioittaako minua miehenikään? Hänen uskoonsa minä takerruin ja tuulta sain 
käteni täyteen. 
 
Telttaansa Saara kuulee vieraitten puheen. –Nuo eivät ole tavallisia kulkijoita, hän 
ajattelee. 
 – Miksi Saara nauroi? kuuluu yksi miehistä kysyvän.  – Onko Herralle mikään 
mahdotonta?  
 
- Ei, en minä nauranut, Saara väittää, sillä pelko on vallannut hänet. Tuo mieshän 
näkee kaiken. Yhtäkkiä Saara tajuaa, että kysymys ei ole siitä, onko hänellä lasta 
vai ei, onko hänen elämänsä hyvä vai ei, vaan siitä, kuka Jumala on, että Jumala 
on suuri, pyhä ja kaikkivaltias ja että pyhyys polttaa kaiken väärän niin kuin 
uhrituli ja että hän, Saara, ei ole ymmärtänyt yhtään mitään.  
 
- Kyllä sinä nauroit, Herra sanoo. 
- Niin, Saara myöntää.    
 



  
Abraham on jo saatellut vieraansa ja harppoo pitkin askelin telttaa kohti, silmissä 
loiste. 
Abraham on jo saatellut vieraansa ja harppoo pitkin askelin telttaa kohti, silmissä 
loiste. 
- Hän uskoo vieläkin, Saara huomaa. - Hän uskoo vieläkin, Saara huomaa. 
- Jumala on, tapahtukoon mitä hyvänsä. Tehköön hän minulle mitä tahtoo, Saara 
ajattelee. Nöyrästi hän painaa päänsä. - En ole Jumalan lupausten arvoinen, hän 
sanoo hiljaa. 

- Jumala on, tapahtukoon mitä hyvänsä. Tehköön hän minulle mitä tahtoo, Saara 
ajattelee. Nöyrästi hän painaa päänsä. - En ole Jumalan lupausten arvoinen, hän 
sanoo hiljaa. 
Käsittämätön, järjetön riemu nousee ja kertaa mielessä muukalaisen sanat: Ensi 
vuonna tähän aikaan... 
Käsittämätön, järjetön riemu nousee ja kertaa mielessä muukalaisen sanat: Ensi 
vuonna tähän aikaan... 
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Kuva: vt 

  

RUKOUS 
Pyhä Jumala, minun Vapahtajani Jeesuksen Kristuksen Isä ja minun Isäni! 
Anna Pyhän Henkesi avata korvani kuuntelemaan sinun sanaasi ja mieleni 
tottelemaan johdatustasi, niin että en joutuisi omille teilleni enkä eksyisi 
pitämään omia suunnitelmiani sinun tahtonasi. Kiitos että sinulla on lastasi 
varten siunausten tie ja että sinä itse pidät minustakin huolen. Anna se armo 
että saan elää kokonaan sinulle. Jeesuksen nimessä tätä pyydän. Aamen. 

  
  
  
Eeva TakalaEeva Takala



Kesäjuhlilla mukana 
Haastattelijana Annikki Erelä 
 
Kesäjuhlilla Laula kanssani -tilaisuuden jälkeen nähtiin iloista väkeä Kauhajoen 
kirkon pihalla. Leila Nurmiranta oli tullut juhlille Elimäeltä asti. Kyselläänpä 
kuulumisia. 
 
Millaisin odotuksin tulit juhlille? 
- Juhlilta odotin perusevankelista julistusta, Siionin Kanteleen lauluja ja ystävien 
kohtaamista. 
 
Jäikö juhlilta mieleesi joku asia erityisenä Jumalan puhutteluna itsellesi tai meille 
elyläisille? 
- Erityisenä juhlilla koin julistuksen ja kaiken yhdessäolon hoitavan ilmapiirin. 
Jokainen sai tuntea itsensä tervetulleeksi. Juhlilla oli hyvä olla. Varmaan kaikkia 
juhlille osallistuneita kosketti vahva iloinen laulaminen, niin lasten kuin 
aikuistenkin. Ja laulu kaikui....."On Jeesus nimi kallis ja autuus ainoa. Vain siitä 
synnin tuskiin saan aina lohtua. Se kallioni vahva ei huku aaltoihin. On lämmin 
turvapaikka nyt niin kuin eilenkin" SK 249 
 
Mitä haluaisit muuttaa tai kehittää seuraavia juhlia ajatellen? 
- Toivon että kaikilla tulevilla juhlilla paikallinen seurakunta tuntisi juhlat samalla 
tavalla omiksi juhliksi kuin Kauhajoella. En kaipaa mitään muutoksia. KIITOS 
kaikille ja terveiset myös samassa majoituksessa olleille ystäville! 
 

Leila 
Nurmiranta ja 
kesäjuhlien 
väkeä 
Kauhajoen 
kirkon pihalla 
 
Kuva: 
Annikki Erelä 
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Näkin suvussa tuettu evankelista lähetystyötä 4:n sukupolven 
ajan 
 
 
On tiistai iltapäivä kun vierailen tässä evankelisessa ystäväkodissa. Lahja-
mamman (97v.) silmät loistavat, tervetulotoivotusten jälkeen mamma pyytää: nyt 
lauletaan ”Kiitos sulle Jumalani, kun Osmo pääsi tänään sairaalasta kotiin!” Talon 
isäntä Osmo Näkki hymyilee, takana on edellisellä viikolla tehty lonkkaleikkaus ja 
kaikki oli sujunut hyvin. 
 
Talon emäntäväki Hilkka ja Mirja touhuavat keittiössä, Osmon lapsenlapset 
Samuel 3v ja Topias 5v leikkivät viereisessä huoneessa Tuula äitinsä kanssa kun 
keskustelemme Lahjan, Annelin ja Osmon kanssa kodin evankelisesta perinnöstä. 
Mamma muistelee 1930-lukua, kun hänelle tuli evankelinen usko tutuksi. Kihloihin 
meno tulevan puolison Erkin kanssa tarkoitti juurtumista evankelisuuteen. Anneli 
kertoo, kuinka isä Erkin vanhemmat jo olivat evankelisia, hänellä on isoäidin 
Sohvia Näkin Siionin kannel vuodelta 1910. Isovanhemmat olivat aktiivisia 
evankelisen liikkeen työn tukijoita. 
 
Omalla kohdallaan Anneli muistelee, kuinka pienestä pitäen opittiin osallistumaan 
seurakunnan toimintaan. Polkupyörillä mentiin kirkkoon, osallistuttiin seurakunnan 
nuorten toimintaan. Osmo muistelee hymy suupielessään naapurin tontilla 
pelattuja urheilupelejä. Paljon hyviä muistoja on tallella nuorten kokoontumisista! 
Pelien jälkeen kokoonnuttiin kotiin, juotiin kahvia, keskusteltiin ja laulettiin. Kodin 
ovet olivat auki. 
 
Kun tulee puhetta kahvista, kysyn perheenjäsenten suhdetta alkoholijuomiin. 
Osmo vastaa kaikkien puolesta: 
Ruokajuomana maito tai kotikalja. Kotona ei tarjottu koskaan alkoholia. Anneli ja 
Osmo muistelevat lämmöllä Sairalan opistoa, jossa juhlallisesti annettiin 
raittiuslupaus. ”Jumalan avulla tahdon minä pysyä raittiina ja toimia raittiuden 
hyväksi.”  Lupaus on pitänyt. 
 
Kun keskustelu siirtyy juhlamatkoihin, muistot palaavat mieleen. Lahja muistelee 
ensimmäistä evankeliumijuhlamatkaa Helsinkiin 1947. Nimismiehen luvalla tehtiin 
matkaa kuorma-auton lavalla. Ja sen jälkeen juhlilla on käyty joka vuosi. Tänä 
kesänä oltiin Kauhajoella 12 hengen ryhmän kanssa. Perinteistä toimintaa on 
myös omalla kylällä: Koululla on järjestetty ristinjuhla yhdessä seurakunnan 
kanssa, Kitulan rukoushuoneella on osallistuttu juhlien järjestämiseen, pihaseurat 
elokuussa kokoavat ystäviä maakunnasta laajemmin laulamaan ja Sanan ääreen.  
 



 
Lähetystyön tukeminen on ollut sydämen asia 1900 luvun alusta asti. On saatu 
kasvaa lähetyksen tukijoiksi, on opittu jakamaan ja antamaan toisten hyväksi. Kun 
kysyin Lahjalta, mikä elämässä on ollut tärkeintä, vastaus on selvä: Jumalan sana 
ja Siionin kanteleen laulut. Haikeana hän toteaa, ”kuinka kaipaan että pääsisi 
kirkkoon ja juhlille. Olen kiitollinen lapsista jotka vievät kirkkoon silloin kun jaksaa 
lähteä.”  
 
Yksi puhuttelevimmista Kanteleen lauluista on tällä hetkellä 331: Näin 
lunastettuina ihanasti, me vapaudestamme nautimme, ja kerran taivaassa 
valtavasti, kiitosta Herralle laulamme.”  Niin tämäkin haastatteluhetki päättyy 
Siionin kanteleen lauluhetkeen, jonka jälkeen Lahja toteaa, nyt on sitten kolehdin 
vuoro! Kiitollisena siunaan tätä kotia ja sukua, joka sydämestään on mukana 
evankeliumin työssä. 
 
Haastattelijana Antero Rasilainen 

Osmo Näkki 
sylissään 
pojanpoika 
Samuel ja 
Lahja Näkki. 
 
 
Kuva: 
Antero 
Rasilainen 
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Lähetysasiaa 
Annikki Erelä 
 
Afrikan uutisia 
 

Rakennushanke Angolassa kirkon talon rakentamiseksi 
Xangongoon edistyy paikallisen aikataulun mukaan. 
Nimikkolähettimme Kristiina Erelä on tehnyt piirustukset, 
mutta rakentaminen voidaan aloittaa vasta, kun tontti on 
raivattu puhtaaksi räjähteistä. Niitä saattaa olla jäljellä, 
kun aikoinaan tontilla sijainnut asevarasto syttyi palamaan 

ja räjähti. Odotellaan siis. 
Tuemme edelleen Angolan kirkkoa sovituissa kohteissa. Tuki voi tarkoittaa 
käytännössä hyvin konkreettisia ja arkisiakin asioita, kuten esimerkiksi: 
- Kirkon auto oli hajonnut eikä uuteen ollut varaa. Angolan kaltaisissa oloissa 
kirkko kuitenkin tarvitsee välttämättä auton yhteyksien hoitamiseen. Päätettiin 
hyväksyä, että 12 000 euroa Xangongoon keräämistämme varoista voidaan 
käyttää auton hankintaan, koska lahjoituksia on kertynyt yli tarpeen. 
- Toinen pienehkö kohde on Shangalalan raamattukoulun keittiön remontti,  
11 000 euroa, joka on päätetty hyväksyä. 
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Malawin luterilaisen kirkon työ kiinnostaa nyt kovasti 
ELYä. Kirkko on aktiivinen ja kasvava yhteisö. Työ 
perustuu pitkälti seurakuntalaisten ja työntekijöiden 
vapaaehtoisuuteen. Malawin kirkon taholta on pyydetty 
ELYä mukaan kyläkirkkojen rakentamiseen. Myös koulutus- 
ja evankeliointityöhön on mahdollisuus osallistua. 

ELYn edustajilla oli 
mahdollisuus tavata Malawin 
luterilaisen kirkon piispaa 
Joseph Bvumbwea 
Lähetysjuhlilla Tampereella 
kesäkuussa. Piispa Bvumbwe 
toivotti myös lähetit 
tervetulleiksi Malawiin. Hän 
kutsui työhön erityisesti 
pappeja ja opettajia, mutta 
myös muita kirkon työhön 
sopivia lähetystyöntekijöitä. 
Kenet ELY saa lähettää 
Malawiin? 

Piispa Bvumbwe (keskellä) pääsihteeri Antero Rasilaisen 
ja past. Paavo Erelän kanssa.     Kuva: Annikki Erelä

 
 



Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kanssa yhteistyö on alkamassa. 
ELYn osalta se merkitsee mahdollisuutta evankeliumin levittämiseen median 
välityksellä kirjaimellisesti ”ylitse kaikkien rajojen”, lähettien lähettämistä sekä 
yhteistyötä Laula kanssani -tapahtumissa. Aika näyttää, mitä kaikkea eteemme 
avautuukaan. 
 
ELY etsii lähettejä koulutukseen. 
 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Antero Rasilaiseen tai ELYn lähetystyö-
ryhmään: Annikki Erelä p. 040 845 7945, Kosti Kallio p. 050 563 9809, Sirpa 
Keski-Antila p. 0400 974 102 
 
Lähetystyötä kotimaassa 
 
Jokainen voi olla mukana ELYn työssä omien mahdollisuuksiensa mukaisesti. Tule 
sinäkin mukaan! Miten?  

− Kerro ympäristössäsi, mitä Jeesus merkitsee sinulle ja miten usko vaikuttaa  
  elämässäsi. 

− Kutsu kotiisi ystäviä Sanan ääreen. Siitä koti saa siunauksen. 
− Osallistu seurakunnassasi Laula kanssani -tilaisuuksien järjestämiseen. 
− Liity ELYn pääsihteerin kannatusrenkaaseen jollakin summalla, jos et jo  
  kuulu siihen joukkoon. Jo Uuden Testamentin ajoista toiset julistivat Sanaa  
  ja toiset auttoivat heitä eri tavoin. Tehtävät ovat erilaisia. 

− Lue Raamattua ja rukoile! 
− Pidä kiinni ja kiitä siitä, että itse olet Jeesuksen oma ja taivaan valtakunnan  
  perillinen. 

 
 
 
ELYn pääsihteeri Antero Rasilaisen tukirenkaaseen 
liittyminen: 
Tukirenkaan ideana on kuukausittainen lahjoittaminen. 
Jokainen voi valita tukisumman mahdollisuuksiensa mukaan. 
(10, 20,...50 euroa jne) Tukirenkaan jäseniin pidetään 
yhteyttä rengaskirjeellä tai sähköpostilla.   
Tee pankissa sopimus säännöllisestä tilisiirrosta tukirenkaan 
tilille 511402-237545 tai hoida asia verkkopankin kautta. 
 
Ota yhteyttä Anteroon p: 045 134 4634, 
sähköposti: antero.rasilainen@evankeliset.net 
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Lubangossa 5.8.2009 Kuvassa 
vammaisten 
kuntoutus-
keskus 
Thuso 

 
Kristiina Erelä  
C.P. 222 Lubango 

Maunissa, 
Botswanassa. Angola 
 E-mail: kristiina.erela@felm.org 
Kuva: 

 Kristiina Erelä 
Hei sukulaiset ja ystävät! 
 

Kirjoitan tätä Lubangon kodissani olohuoneessa, kädet ovat kylmästä kankeat, 
vaikka päälläni on kaksi pitkähihaista, ja ulkona paistaa aurinko. Istun sohvalla 
missä auringonsäteet tavoittavat selkäni; koirat Kivu ja Pippa nukkuvat niin ikään 
juuri siinä kohtaa lattiaa mihin aurinko paistaa. Tämä on tyypillistä Eteläisen 
Afrikan talvea; on kuiva kausi, ja aurinko paistaa täydeltä terältä, mutta koska 
ilman lämpötila saattaa öisin laskea alle +10 asteen, kivitalot varaavat kylmyyttä 
koko päiväksi. Lämmityslaitteita ja rakenteiden tiivistämistä ei täällä tunneta, 
kuumavesipullo sen sijaan on osoittautunut hyväksi keksinnöksi. 
 
Vuosi tuli kesäkuussa täyteen siitä, kun palasin Angolaan. Kylläpä se onkin mennyt 
nopeasti! Työmatkat Namibiaan, Botswanaan ja Etelä-Afrikkaan rytmittävät 
elämääni. Matkojen välissä teen töitä täällä Angolassa, IELAn hankekoordi-
naattorin pastori Teofilon kanssa, ja pidän yhteyttä muihin maihin sähköpostitse. 
 
Kehitysyhteistyöhankkeiden toteutusta ohjaavat säännöt ovat tiukentuneet kovasti 
viime vuoden aikana. Jo pelkästään raportointi vaaditulla tavalla on iso haaste 
yhteistyökumppaneillemme, joista valtaosa on pieniä kirkkoja.  
 
Kuluneena vuotena työni onkin painottunut raportoinnin valvomiseen ja 
tarvittaessa siinä opastamiseen. Valvojan rooli on raskas, ja toivon että vähitellen 
hallinnollisiin asioihin löytyy sellaista rutiinia, että voisin enemmän keskittyä työn 
sisältöön. Olen kiitollinen tämän työn antamasta laajasta näkökulmasta kirkkojen 
ja sen työntekijöiden vuosien saatossa tekemään työhön. On kannustavaa 
huomata, miten moni tänä päivänä tärkeä ja omalla paikallaan esimerkillinen 
työmuoto on alkanut hyvin pienestä, usein yhden ihmisen näystä vuosikymmeniä 
sitten, ja uskosta vaikeuksista huolimatta. Heidän esimerkkiään noudattaen yritän 
itsekin olla uskollinen siinä vähässä, mikä on edessäni tänä päivänä. 
 
Yksi tällainen työmuoto on Botswanan evankelisluterilaisen kirkon omistama 
vammaisten kuntoutuskeskus Thuso. Tänä päivänä Thusolla on noin 4600 
rekisteröityä asiakasta, ja se on edelläkävijä vammaisten oikeuksien edistäjänä 
Botswanassa. Thuso tarjoaa asiakkailleen paitsi kuntoutusta, myös koulutusta 
erilaisissa kädentaidoissa, joilla koulutettavat voivat hankkia itselleen elantoa. 
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Osa asiakkaista tavoitetaan joka toinen viikko tehtävillä, muutaman päivän 
pituisilla kenttämatkoilla. Kenttämatkat kattavat ison osan Pohjois-Botswanaa. 
Toivon että jossain vaiheessa pääsen itsekin mukaan tällaiselle reissulle. 
 

Täällä Angolassa evankelis-luterilaisen kirkon 
IELAn kahden isoimman kehitysyhteistyö-
hankkeen, Terveystyön ja Shangalalan Martin 
Lutero -koulun rahoituskausi päättyy tänä 
vuonna. Päätimme kysyä kaikilta mahdollisilta 
hankkeiden asianosaisilta, mitä mieltä he ovat 
tehdystä työstä ja mitä toiveita heillä on tule-
vaisuudelle Koulun tapauksessa 
puheenvuoron saivat oppilaat, heidän van-
hempansa, opettajat ja muut työntekijät.  
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Oppilailla oli paljon hyviä ideoita kouluaan 
varten. Tämä seitsemäsluokkalaisten 
piirustusryhmä ehdotti muun muassa, että 
tulevaisuudessa koululle tulisi uima-allas, 
kävelyteiden valaistusta, kukkaistutuksia 
ja autotalleja.           Kuva: Kristiina Erelä.

 

Suunnittelimme Teofilon kanssa etukäteen 
erityisen huolellisesti oppilaiden kanssa 
toteutettavat haastattelut. Päädyimme 
käyttämään kolmea eri tapaa; piirtämistä, 
kirjallista ilmaisua ja draamaa, joiden avulla 
oppilaat saivat ryhmissä miettiä ja kertoa 
koulustaan tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Ryhmätyö tehtiin yhtenä päivänä ja 
seuraavana päivänä oli esittely- ja keskustelutilaisuus. Oppilaat osallistuivat 
aktiivisesti sekä omiin pohdintoihinsa ryhmissä, että keskusteluun seuraavana 
päivänä.  Esittely- ja keskustelutilaisuudessa oli mukana oppilaiden, minun ja 
Teofilon lisäksi myös koulun johtaja, joitain opettajia ja vieraita. Pienestä 
alkujännityksestä huolimatta kaikki olivat innostuneita mahdollisuudesta jakaa 
ajatuksia. Hieman jännitteinen keskustelu käytiin siitä, mitä pitäisi tehdä, kun 
monen oppilaan vanhemmat eivät kuukausiin olleet maksaneet koulumaksuja. 
Juuri kuullut valitukset kouluruuan huonosta laadusta joutuivat yhtäkkiä uuteen 
valoon, kun oppilaat ymmärsivät, että johtaja tekee kaikkensa, ettei ketään 
jouduttaisi laittamaan pois koulusta.  
 

Kiitos antamastanne rukoustuesta! Rohkaisuksi itse kullekin: 
 

”Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen 
Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin.” 1. Kor. 1:28 
 
Kristiina 
 
Kristiina Erelän koko kiertokirjeen värikuvin saa omalla nimellään postissa tai 
sähköpostissa pyytämällä Suomen Lähetysseurasta p. (09) 12971 tai 
sähköpostilla: nimikkokirjeet@mission.fi 



 
 
Ajankohtaista tietoa aina tarjolla 
Paperimuotoinen tiedote toimitetaan jäsenistölle muutamia kertoja vuodessa. 
Seurakuntiin lähtee ajoittain kirje. Tapahtumista ja juhlista pyritään tiedottamaan 
lehti-ilmoituksin. Mutta tärkein tiedotuskanava on kuitenkin omat kotisivut. 
 
ELYn hallitus pyrkii 
toiminnassaan mahdollisimman 
suureen avoimuuteen. 
Päätökset on kaikkien 
nähtävissä ja valmistavistakin 
asioista mahdollisuuksien 
mukaan kerrotaan jäsenistölle. 
Hallitus myös toivoo palautetta 
ja ehdotuksia. 
 
Kotisivujen uudistamisen lähtökohtana on ollut laatia sellaiset sivut, jotka 
palvelevat sekä jäsenistöä, seurakuntia että ns. suurta yleisöä. Siitäkin haluamme 
palautetta, miten tässä olemme onnistuneet. Mutta nyt viimeistään on syytä 
panna omalla koneella suosikkien joukkoon sivu: www.evankeliset.net  
 
Palautetta voi antaa ely@evankeliset.net tai antero.rasilainen@evankeliset.net . 
Tai soittamalla toimistoon 040 415 9416 tai Anterolle 045 134 4634. Myös 
tekstiviestit ovat tervetulleita. 
 
 
 
Ideat jakoon! 
 
ELY:n toimintaa on syntynyt ja syntyy eri puolilla Suomea. Toiminta on myös 
monen muotoista, siksipä yhteistä tietoa ja ideoita kannattaa jakaa. Kerro, miten 
teillä järjestetään ELY:n tilaisuuksia! Ilmoita tapahtumista ELY:n toimistoon 
yhteistä lehteä ja ELY:n kotisivua varten! 
Pääsihteeri 045 134 4634 tai sähköposti antero.rasilainen@evankeliset.net 
Toimisto 040 415 9416 tai sähköposti ely@evankeliset.net 
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Rukoilemme siunausta tuleville järjestettäville tapahtumille 
 

Elokuussa 2009 
 

Ma 31.8. klo 18 ELY:n Siionin Kanteleen seurat Rengon seurakuntatalossa 
(Hämeenlinna). Kirkkoherra Soili Juntumaa ja Katajat 
 
Syyskuussa 2009 
 

Pe 4.9. klo 18.00 Siionin Kanteleen lauluseurat Riihimäellä Kirkkopuiston 
seurakuntasalissa. Anniki ja Paavo Erelä. Säestys Eva-Liisa Haapakka, 
Kahvitarjoilu. 
 

Su 6.9. alkaen klo 15  
Kirkkokonsertti Alahärmän kirkossa    
70 vuotta talvisodan syttymisestä ja Karjalanheimon evakkomatkasta 
Pohjanmaalle 
 
Sankarihaudoilla klo 15.00 
- Kynttiläkulkue, Veteraanikuoro: Veteraanin virsi (Heino Näsi), Kynttilöiden lasku 
haudoille, Virsi 577 
 
Kirkossa: 
Laulua, runonlausuntaa. Esittäjinä mm. Veteraanikuoro, Heino Näsi, Irma 
Palomäki, Lehterikuoro, Marja-Liisa Nukala, Asko Autio, Kööri, Anne Välimäki ja 
Tuija Risikko, Pekka Keltto, Virsi 426 (kolehti ELYn lähetystyölle), Evankelinen 
kuoro, Severi Syrjälä, Kerhotädit. Tilaisuuden juontaa Marketta Veikkola, säestää 
Marja-Liisa Nukala. 
Järjestäjinä Alahärmän Kappeliseurakunta ja Evankelinen Lähetysyhdistys - ELY ry 
 
 

Ke 9.9. klo 18 Siionin Kanteleen lauluseurat Orivedellä seurakuntatalon 
kahviossa. Kari ja Anneli Lähdesmäki, Jouko Vaherniemi, kanttorina Kaarina 
Soronen. 
Su 13.9. klo 16 Siionin Kanteleen lauluseurat Johanneksenkirkon seurakunta-
kodissa (Korkeavuorenk 10 E, Helsinki). Klo 15.30 kahvit, klo 16 lauluseurat: 
avaus ja päätös pastori Ermo Äikää, puhe rovasti Erkki Kokko, kanttorina Markku 
Turunen, juontajana Ismo Törrönen (ismo.torronen@kolumbus.fi). 
Järj. Hgin tuomiokirkkosrk ja ELY 
  
Su 13.9. klo 14 Siionin Kanteleen lauluseurat LR:n seurakuntasalissa Seinäjoella. 
Tiedustelut: Sirpa Keski-Antila p. p. 0400 974 102 
Su 20.9. klo 15 Siionin kanteleen lauluseurat Hyvinkään vanhassa kirkossa 
(Uudenmaankatu 13). Tarjoilu lopussa. 
Tiedustelut: Kosti Kallio työ 040 547 9621, koti 050 563 9809 
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Ma 21.9. klo 13-16 ELYn syysmyyjäiset Kurikan srk-keskuksen kahviossa. 
Tiedustelut: Sirpa Keski-Antila p. p. 0400 974 102 
 

Su 27.9. klo 10 ELY:n maakunnallinen kirkkopyhä LR:ssä Seinäjoella. Messussa 
saarnaa pääsiht. Antero Rasilainen. Ruokailu ja päiväjuhla yläsalissa. Eija 
Harmanen, Tapio Luoma, Antero Rasilainen. Musiikkia, lausuntaa. 
Tiedustelut: Sirpa Keski-Antila p. p. 0400 974 102 
 

Su 27.9. klo 14 Siionin Kannel lauluseurat seurakuntatalossa (Torikatu 8, Salo). 
Ulla ja Jussi Kataja, srk:n pappi ja kanttori. 
 

Su 27.9. klo 18.30 Siionin Kannel -lauluseurat Tesoman kirkossa (Tesomankuja 
5, Tampere). Mikko Mattila ja Kari Lähdesmäki. 
 

Ma 28.9. klo 18 ELY:n Siionin Kanteleen seurat Hauhon pappilassa. Kirkkoherra 
Tapani Vanhanen ja Katajat. 
 
Lokakuussa 2009 
 

Su 4.10. klo 14 Siionin Kanteleen lauluseurat Helsingissä. Vierailu Suomen 
Lähetysseurassa (Tähtitornink.18) klo 14.00 Lähetyskirkon messu, saarna pastori 
Irja Aro-Heinilä, kirkkokahvit. Klo 15.30  ”Jeesus käskenyt on ilouutisensa…”, 
uusien mahdollisuuksien äärellä, rovasti Tuula Sääksi SLS; Siionin Kanteleen 
lauluja. Mahdollisuus museokäyntiin. Järj. Suomen Lähetysseura ja sen 
yhteisöjäsen ELY. Tiedustelut: Ismo Törrönen ismo.torronen@kolumbus.fi 
 
Ti 6.10. klo 18 Siionin Kanteleen lauluseurat Riihimäellä Srk nev huone 
Teppelinkatu 19 A 3 kr. Ismo Törrönen, Pertti Ruponen. Yksinlaulua Sirpa Kallio. 
 

Su 11.10. klo 10 ELY:n kirkkopyhä Kurikassa alk. messulla, saarnaa Pekka 
Kiviranta. Ruokailu. Pekka Kiviranta, Sirpa Keski-Antila, pappi srk:sta. Musiikkia, 
runoa, arpoja. Tiedustelut: Sirpa Keski-Antila p. p. 0400 974 102 
 

Su 18.10. klo 15 Siionin kanteleen lauluseurat Hyvinkään vanhassa kirkossa 
(Uudenmaankatu 13). Tarjoilu lopussa. 
Tiedustelut: Kosti Kallio työ 040 547 9621, koti 050 563 9809 
   
Su 18.10. klo 14 Siionin Kannel-lauluseurat Kaukajärven seurakuntatalossa 
(Keskisenkatu 20, Tampere). Ulla-Maria Arola sekä Kirsti ja Seppo Löytty. 
 

Su 25.10. alk. klo 10 ELYn  kirkkopyhä Puistolan kirkossa (Tenavatie 4, Helsinki). 
Klo 10 Messu, pastorit Markku Arola ja Minna Valtonen, kanttori Ulla Pesonen. 
Lähetyskahvila ELYn lähetystyölle sekä Siionin Kanteleen lauluseurat: Minna 
Valtonen puhe, Matti Manninen säestykset. Liikenneyhteydet: Bussi no 75 
Rautatientorilta (pysäkki: Puistolan kirkko) tai juna N Puistolan asemalle sekä 
bussi 75 tai 76A Puistolan kirkon pysäkille. 



Järj. Evankelinen lähetysyhdistys ELY ja Malmin seurakunta. 
Tiedustelut: Ismo Törrönen ismo.torronen@kolumbus.fi 
 

Su 25.10. klo 16 SK-seurat Osuuspankin yläkerrassa Seinäjoella (käynti pihan 
puolelta). Kahvia, arvontaa. Juonto Heikki Lautamäki. 
Tiedustelut: Sirpa Keski-Antila p. p. 0400 974 102 
 
Su 25.10. klo 14 Siionin Kannel lauluseurat Salossa (Torikatu 8). Antero 
Rasilainen, srk:n kanttori. 
  
Ma 26.10. klo 18 ELY:n Siionin Kanteleen seurat Hattulan seurakuntatalossa. 
Kirkkoherra Satu Holm, Antero Rasilainen ja Katajat. 
 
Lisää tapahtumia osoitteessa www.evankeliset.net/kalenteri 
 
 
Lahja ELYn kotimaan työlle 
 
Toiminnan lisääntyessä lisääntyy myös tarve monien yhteyksien hoitamiseen ja 
kaiken kaikkiaan yhdistyksemme kehittämiseen. Tämä ei toteudu ilman työnte-
kijöitä, vaikka ELYn rikkaus onkin sen jäsenten vapaaehtoisessa työssä.  
 
Monen ihmisen pienikin, mutta säännöllinen tuki luo hyvän pohjan toiminnan 
kehittämiseen. Rekisteröitynä yhdistyksenä ELY on oikeustoimikelpoinen ja voi 
ottaa vastaan kirkko- ym. kolehteja, lahjoituksia, testamentteja jne. 
 
Jokainen työmme ystävä on meille yhtä tärkeä. 
 
 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

K-S OP 511402-234369 
IBAN 
 

BIC 
 

Saaja 
Mottagare 

 
Evankelinen 
lähetysyhdistys - ELY ry 
Kokkolantie 12 
43500 Karstula 
 

 
 

Maksaessasi verkkopankissa kirjoita viestiksi:       
Tuki ELYn kotimaan työlle 

Maksaja 
Betalare 

 
 
 

Allekirjoitus 
Underskrift 

 
 

Viitenro 
Ref. nr 
  

Tililtä n:o 
Från konto nr 

 Eräpäivä 
Förf.dag   Euro 

 
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren 
angivit. 
 19



Seuraava ELYn tiedote ilmestyy lokakuussa 2009. 

 

KARAOKE-DVD KUNINKAAN LAPSET 
· lahjaksi ja viemiseksi joka kotiin 
· uusi työväline Laula kanssani -tilaisuuksiin 
 
Karaoke-DVDllä nähdään iloinen lapsijoukko. 
Useilla lapsista on soolokin. Aikuisiakin on 
mukana: solistit Jukka Salminen, Elina Vaittinen ja 
Mikko Pettinen. 

Levyllä on 15 laulua, joista useimmat ovat ennestään tuttuja. Uusia lauluja ovat Lapsi pieni 
ja Kuninkaan lapset, jotka Mikko Pettinen on säveltänyt Eeva Takalan sanoihin. 
 
Meno on reipasta! Laulujen puhuttelevat sanat jäävät mieleen ja on ihan pakko laulaa 
mukana. Sovitukset ovat raikkaita ja tarttuvia. 
 
Kuninkaan lapset saatavana myös CD:nä. Molempien levyjen mukana kaunis vihko, jossa 
laulujen sanat. Kuninkaan lapset -levyjä voi ostaa ELYn toimistosta ja vastuuhenkilöiltä. Levy 
tulee myös yleisille markkinoille. Ovh DVD 23€ ja CD 15€ 

Laula kanssani –tilaisuudet 
 
Jos koet lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun, perheiden tukemisen ja kristillisten arvojen 
nostamisen tärkeäksi, Laula kanssani-toiminnan tiimoilta voit tehdä seuraavia asioita: 
1. Kysy seurakuntasi kirkkoherralta, kanttoreilta, lapsityöntekijöiltä tai kuntasi koulujen opettajilta
voitaisiinko seurakunnassasi järjestää LK-tilaisuus pari kertaa vuodessa.  
Ohjeet saa LK –sivustolta:  www.evankeliset.net/laulakanssani  
Jos ei ensimmäinen yhteydenotto tuota tulosta, jatka kyselyä! 
2. Kun LK-tilaisuus järjestetään, kutsu aktiivisesti tuntemiasi lapsiperheitä ja -ryhmiä 
mukaan tilaisuuteen, myös esilaulajiksi. Myös aikuisia, mm. vanhuksia, eläkeläisryhmiä ja 
erilaisia muita ryhmiä kannattaa kutsua mukaan. Näin luodaan ja kasvatetaan yhteisöllisyyttä.
3. Osta tai tilaa Kuninkaan lapset karaoke-DVD itsellesi, lahjaksi lapsiperheille, esittele se 
seurakunnallesi. Laulujen mukana ilosanoma Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta leviää.

Kansikuva Pirjo Nurmesviita: ”Laula kanssani” 
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