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Etu- ja takakannen kuvat
Uutta oppimassa Virossa, kuvassa Elyn työntekijät sekä
Tarton Maarian seurakunnan pappi Joona Toivanen ja
diakoniatyöntekijä Lea Saar. Kuva Pekka Kiviranta.
Taustakuva Virpi Tuominiemi

”Voittaja suo voitto meille…”
Vanhan testamentin kertomus toisen Mooseksen kirjan luvussa 17 on kaunis kuva ystävyydestä, sitoutumisesta. Kertomus kuvaa Israelin kansan taistelua amalekilaisia vastaan.
”… Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren
huipulle. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla; mutta kun
hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset
voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät,
ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa,
ja hän istui sille, ja Aaron ja Huur kannattivat
hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa.”
Löydätkö itsesi tuosta kuvasta ja kertomuksesta, oletko sinä kantaja vai kannattaja? Kumpikaan ei jaksa yksin mutta yhdessä he jaksoivat. Jumala siunasi
tuon taistelun ja se päättyi voittoon. Miten käy meidän
taistelussamme? Voittaja, suo voitto meille, taisteluusi
meidät vie. Pelkääville, uupuneille, neuvo kestävyyden
tie. Rukoilemme: Älä heitä, meitä toivottomuuteen.
Johda, Herra Jeesus, meitä, anna rauha sydämeen.
Virsi 404:1 Virren sanoilla meitä rohkaistaan.
1. On voittaja. Jeesus on ristin kuolemallaan voittanut synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Pyhässä kasteessa olemme sen saaneet – tai saamme osaksemme. Ota siis vastaan ja omista tämä lahja.
2. Vie taisteluun. Niin, tämä ei ole meille mieluinen tie. Arkuus, pelot, väsymys. Esteitä löytyy läheltä,
omasta sydämestä. Raamatun sana muistuttaa: ”Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte
pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja
voimia vastaan…” Pukekaa yllenne. Muista ystävä kastettasi, kastehetkeäsi, kun sinunkin yllesi puettiin
valkoinen vaate, Kristus itse ja hänen vanhurskautensa. Siinä on sinun taistelupukusi, Hän on voittaja,
hänen omanaan sinäkin voitat.
3. Johda Herra Jeesus meitä. Uuden vuoden alkaessa tämä rukous on konkreettinen pyyntö. Teemme
suunnitelmia ja valmistaudumme edessä olevaan toimintavuoteen. Lähdetään liikkeelle Jumalan tahtoa
kysyen ja etsien. Missä sinä Herra haluat meitä käyttää, missä on meidän paikkamme ja tehtävämme.
Anna apusi, johdata meitä, anna siunauksesi työllemme. Eikä vain vuoden alkaessa, tämä rukous olkoon
huulillamme ja sydämissämme joka päivä.
4. Anna rauha sydämeen.” …me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin
syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken.” 1 Joh.3:18 Jumala tietää kaiken.
Mikään synti, lankeemus tai laiminlyönti ei ole jäänyt häneltä piiloon. Kuinka siis rauhoittaa sydän, kun se
oikeutetusti syyttää ja muistuttaa lankeemuksista? Raamatun sanoilla: Jeesuksen veri puhdistaa meidät
kaikesta synnistä. Usko ja omista, kiitä ja todista.
Näillä sanoilla haluan rohkaista sinua hyvä yhdistyksemme jäsen käymään kanssamme uuteen toimintavuoteen. Tässä lehdessä kerrotaan paljon viime vuoden toiminnasta, kiitos kun
olet ollut mukana. Voit lukea ja havaita, Jumala on todella siunannut työmme. Rukoilemme,
että siunaus jaa jatkua. Antero Rasilainen, pääsihteeri
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Satun vuosi ei ole
ollut ihan satua…
Ensimmäisen työpäiväni Evankelisen lähetysyhdistyksen palveluksessa aloitin 1.3.2015 Alajärven Kirkontuvalla. Vietimme Siionin Kannel–seuroja. Oli kotoista aloittaa työt syntymäpitäjässä,
Alajärvellä. Eräs ELYn ystävä antoi minulle matkaevääksi seuroissa Jaakobin kirjeen kohdan ”Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona
niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen,
jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden.
Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön
sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa
auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto,
jota tuuli ajaa sinne tänne.” (Jaak.1:2-6)
Meni muutama päivä ja sain pysäyttävän uutisen, ensimmäisellä
lapsenlapsellamme (2,4v.) on todettu harvinainen leukemia. EI,
tämä ei voi olla totta! Voisiko se olla
vain pahaa unta! Tuo Jaakobin kirjeen kohta nousi mieleeni … koettelemuksineen. Lapsi perheineen
lähti tekstiviestien välityksellä monille esirukouspyynnöksi. Samana
iltana olimme sopineet kodissam-

Esirukouskynttilä on ollut ahkerassa käytössä
Sadun työpöydällä.
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me seurat. Elyn ystävät ja läheiset kokoontuivat meille laulamaan
Siionin Kannelta ja samalla saimme
rukoilla yhdessä lapsen ja perheen
puolesta.
Jotain samanlaista olen kokenut
pitkin vuotta ELYn työssä, iloja ja
suruja on jaettu rohkeasti puolin
jos toisin. On huolehdittu ja välitetty toisista, on tuettu ja kannettu

Retkeläiset Hetan Kodan kappelissa. Seuraava Hetan Kodan retki 2.-9.4.2016 Enontekiölle. Katso lisätietoa tämän lehden sivulta 15, ilmoittaudu Sadulle ja lähde mukaan!
Aukeaman kuvat Satu Kivisaari

Aluesihteerien yhteinen työrupeama päättyi iloiseen kesäiseen
veneretkeen.

rukouksin. Kohtaamiset ovat olleet aitoja ja puhuttelevia. Niissä on välittynyt rakkaus ja lämpö. Viime
kevään retkellä Hetan Kodalla vietimme ensimmäistä yhteistä iltaa Kota-Kappelissa. Juuri ja juuri mahduimme lämpimään ja viihtyisään kotaan, niin suuri
joukko meitä oli. Muistan, kuinka rohkeasti retkeläiset jakoivat henkilökohtaisia asioitaan iltahartaudessa, joku oli saanut hiljattain suru-uutisen, joku toinen
muisteli vaikeita menetyksiä elämässään. Rukouksessa kannoimme yhteiset huolemme ja kiitoksemme
Jumalan eteen.
Pidemmät retket yhdistävät ihmisiä toisiinsa. Opitaan
tuntemaan paremmin ja luottamus syntyy. Surut ja
ilot tulevat yhteisiksi. Palatessamme Salon kesäjuhlien retkeltä viime elokuussa, tulomatkamme oli niin
hupaisa auton rikkinäisen mikrofonin vuoksi. Huutelimme asioitamme auton etupäästä takapäähän ja
voitte kuvitella, että asiat ehtivät muuttua melkoisesti ennen kuin takapenkkiläiset ne kuulivat. Luottamus
on tässäkin työssä kuitenkin tärkeää, etteivät asiat
matkalla muuttuisi ainakaan kovin paljon. Samaiselta
reissulta palasin kotiin iltamyöhään, vaihdoin juhlavaatteet työvaatteisiin ja suuntasin mieheni kanssa
navettaan. Siellä syntyi meidän lampaiden ensimmäiset karitsat. Se yö meni karitsoja hoidellessa. Syyskuussa Pohjanmaan tiimin virkistyspäivässä tiimiläiset pääsivätkin jo hoitamaan ja laskemaan lampaita.
Oletkos muuten kuullut tämän: Jos illalla ei tule unta,
älä laske lampaita, vaan puhu Paimenelle! :)
Kirkkopyhät ja seurat ovat kuljettaneet aluesihteeriä
pitäjästä toiseen. Onneksi useilla matkoilla on ollut
hyvää seuraa mukana; seurapuhujia, saarnanaisia
ja –miehiä, runonlausujia ja laulajia. Joulukirjeessäni
kerroinkin, kuinka eräät taitavat laulajanaiset pitivät
lauluharjoitukset autoni takapenkillä taskulampun
valossa seuramatkalla Teuvalle. Matka silloinkin joutui iloisesti ja perille päästiin laulaen.

Sydämellinen kiitos upeille ja komeille työkavereille kuluneesta
vuodesta. “Samassa veneessä ollaan.“

Lasten tapahtumat ja leiripäivät ovat olleet antoisia.
Isovanhemmat ovat tuoneet lapsia mukanaan ELYn
toimintaan ja siitä kiitos teille. Tällä tavalla saamme
uutta sukupolvea mukaan toimintaamme ja sanoma
Hyvästä Paimenesta saa välittyä pienimmillekin. Tätä
hyvää sanomaa Jeesuksesta olen myös isoäitinä saanut välittää omille lapsenlapsilleni ja uskoa siihen,
että vaikeuksienkin kohdatessa saamme pyytää viisautta ja johdatusta Jumalalta jokaiseen päiväämme.
Kiitos sinulle kuluneesta vuodesta, yhdessä on hyvä
mennä eteenpäin. Satu Kivisaari
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Jos illalla ei tule unta, älä laske lampaita, vaan puhu Paimenelle! :)

Perhekeskus Tallinnassa

- Perhekeskuksen työssä
me olemme uskovina ihan
perustavan laatuisten kysymysten kanssa tekemisissä. Usko eletään todeksi
läheisissä ihmissuhteissa,
perheessä, toteaa Tallinnan
perhekeskuksen
johtaja
pastori Pia Ruotsala.

Tallinnan perhekeskuksen johtaja Pia Ruotsala (vas.) ja vapaaehtoistyöntekijä Lii
Lilleoja. Kuva Pekka Kiviranta

Tallinnan perhekeskus avattiin tammikuussa 2014 ja
kahden vuoden aikana se on saavuttanut tunnustetun aseman ja kasvanut nopeasti. Vuonna 2014 sillä
oli noin 500 asiakasta ja vuonna 2015 ensimmäisen
puolen vuoden aikana saavutettiin jo sama 500 asiakkaan määrä.
Alkuaan Pia Ruotsala puolisonsa Teron ja kahden
lapsensa kanssa tuli seurakuntatyöhön Tallinnaan.
Sitä ennen he olivat olleet lähetystyössä Jordaniassa.
Seurakuntatyössä Pialle kävi selväksi, että on olemassa todellinen tarve perhetyön kehittämiselle. Niinpä
keskustelujen jälkeen kirkko pyysi Piaa tekemään selvityksen tarpeesta ja keinoista vastata niihin.
- Nähtiin tarpeelliseksi toimia kolmella sektorilla: Tukea seurakunnissa tehtävää perhetyötä, aloittaa perheneuvonta ja tehdä kirkkoa tämänkin työmuodon
kautta tunnetuksi ja vaikuttaa sitä kautta yhteiskunnassa.
Viron arkkipiispa Urmas Viilma onkin rohkaissut kristittyjä astumaan esiin. Monella virolaisella on omat
kristilliset juuret hukassa ja tarvitaan kristittyjen
identiteetin vahvistamista.
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- Perhetyön kautta me voimme välittää viestin Jumalan rakkaudesta, viestin välittävästä Jumalasta, toteaa Piia Ruotsala.
Perhekeskuksen työ sisältää monia kokonaisuuksia:
Lastensuojelutyö, perheväkivallan katkaisutyö, kasvatusneuvonta, sielunhoito, perheterapia, pariterapia.
- Jo 10 vuotta sitten täällä haluttiin aloittaa perheneuvontatyö, mutta silloin se ei vielä lähtenyt käyntiin, mutta sitten tuli aika, jolloin päästiin liikkeelle. Saatiin yhteiskunnan starttirahaa,
Herättäjä-Yhdistyksen väkeä oli talkootyössä tiloja
kunnostamassa, saatiin Suomesta seurakunnilta kalustoa, koulutusapua ja apua myös työnohjaukseen.
- Pidettiin infopäiviä, tavattiin sosiaalityön, lastensuojelutyön ja rikosuhripäivystyksen väkeä. Pidettiin
suuret avajaiset, joka on tärkeää tässä kulttuurissa.
On oltava paljon esillä lehdistössä, radiossa, televisiossa. Oli kerrottava työstä.
Niin toiminta lähti käyntiin Tallinnan keskustassa avatuissa tiloissa vuoden 2014 alussa. Suomen Lähetysseuran lähettinä toimivan Pian lisäksi aluksi voitiin
palkata yksi päätoiminen perheneuvoja.

Alusta asti perhekeskuksessa haluttiin panostaa siihen, että sen taso olisi korkea. Tarjottiin mahdollisuutta koulutukseen ja työnohjaukseen. Siksi työyhteyteen hakeutui ammattilaisia, jotka vapaaehtoisesti
ottavat vastaan asiakkaita muutaman kerran viikossa. Ilman näitä vapaaehtoisia ei perhekeskuksen työ
voisi olla niin laajaa kuin se nykyisellään on.
- Tämä on perhetyön sektorilla ainoa paikka, jossa
voidaan käsitellä myös uskonnollisia kysymyksiä.
Useimmilla meidän työntekijöistä on kirkollinen koulutus ja me tuemme heitä täydennyskoulutukseen
kirkon koulutuskeskuksessa, kertoo Pia Ruotsala .
Perhekeskukseen tulee asiakkaita kunnan lähettäminä. Monesti lastenlääkärit, rikosuhripäivystys,
seurakunnat, koulut ja päiväkodit ohjaavat ihmisiä
hakemutumaan perhekeskukseen. Usein ensin tulee toinen vanhemmista yhden lapsen kanssa. Sitten
pyydetään mukaan perhettä laajemmin.
- Me tarjoamme perhekeskeistä perheneuvontaa.
Mutta tarjolla on myös puhdasta sielunhoitoa, apua
hengellisiin kysymyksiin.
- Yhteydenotoista enemmistönä ovat nuoret miehet.
Tämä ehkä yllättävä asia johtuu siitä, että Virossa
avioerossa nainen saa todennäköisesti yksinhuoltajuuden. Tämän uhan edessä mies havahtuu ja lähtee
etsimään apua. Yhteydenotosta ensimmäinen tapaaminen järjestetään viikon kuluessa.

Kun sitten Lii Lilleoja näki lehdessä ilmoitukset perhekeskuksesta, hän mielessään ajatteli, että kristittynä
hän voisi sopia tuohon tehtävään hyvin. Nyt hän on
toiminut 2 vuotta vapaaehtoisena perheneuvojanana.
- Koulutan myös perheitä perhepalikoiden avulla,
järjestän seurakunnissa koulutusta vanhemmille.
- Minä tunnen kuuluvani tänne perhekeskukseen.
Nämä 2 vuotta ovat olleet hienoa aikaa. Kiitollinen
olen myös siitä, että pääsen mukaan täydennyskoulutukseen ja saan työnohjausta.
Varsinainen työ Lii Lilleojalla on yliopistossa, jossa
hän opettaa tulevia lastentarhanopettajia. Perhetyössä hän voi hyödyntää myös sitä erityispedagogiikan
osaamista, jonka on työssään saanut. Aiemmin hän
on toiminut myös metodistikirkon teologisen seminaarin rehtorina.
Pekka Kiviranta

Tallinnan perhekeskuksen ovella Erja Kalpio, Satu Kivisaari ja
Antero Rasilainen. Kuva Virpi Tuominiemi

Työssä on paljon esillä miesten väkivalta. Useinkaan
siihen ei liity alkoholi, vaan taustalla on oma lapsuuskokemus, siellä koettu väkivalta, jopa totaalinen hylkääminen. Elämässä on tapahtunut monia traumaattisia asioita ja nyt on se aika, jolloin niistä voidaan
puhua.
Tällä hetkellä Tallinnan perhekeskuksessa on Pian lisäksi yksi päätoiminen perheneuvoja ja 7 vapaaehtoista, koulutettua, ammattitaitoista perheneuvojaa.
Perhekeskuksen maine on niin hyvä, että vapaaehtoiset hakeutuvat sinne työhön saadakseen työkokemusta ja myös täydennyskoulutusta ja työnohjausta.
Tartossa avataan perhekeskus tammikuun lopussa
2016 ja Pian rukousaiheena on, että myös Pärnuun
voitaisiin perhekeskus avata. Toiveena on myös, että
seurakunnissa voisi vahvistua perhekeskeinen sielunhoito.
Lii Lilleoja on yksi Tallinnan perhekeskuksen vapaaehtoisista. Hän ottaa keskimäärin 5 kertaa viikossa
asiakkaita perhekeskuksessa.
- Kun lapset lähtivät kotoa, oli minun elämässäni tilaa
uudelle. Halusin vielä oppia jotakin ja aloitin perheterapian opiskelun. Silloin ei ollut vielä tietoa, missä
tätä koulutusta voisin käyttää.
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Monenlaista uutta
Toimiston vuoteen mahtui kuluneenakin vuonna paljon edellisten vuosien kaltaisia työtehtäviä; sähköposteja, puheluja, Elysanomat-lehden taittamista,
kotisivujen päivittämistä, postituksia ym. rutiiniluontoisia tehtäviä. Toki jokainen Elysanomat-lehti on
ainutlaatuinen, kuin myös jokaiselta ihmiseltä saamani sähköpostiviesti tai puhelukin. Vuoteen mahtui
kuitenkin monenlaisia uusiakin asioita. Kaksi vanhaa
työkaveria vaihtui kolmeen uuteen, esitteitä uusittiin ja vielä loppuvuodesta sain ylennyksenkin. Sain
nimittäin muuttaa työpisteeni kerrosta ylemmäs,
omaan työhuoneeseen. Huone on pieni, mutta riittävän kokoinen näihin tehtäviin, ja taivasnäkymät
ovat erinomaiset :) Ergonomista vaihtelua töiden tekemiseen tuo sähköinen työpöytä, jonka äärellä voi
naputella näppäimistöä sopivalla korkeudella vuoroin
seisten ja istuen.

Heta 3,5v ja Virpi lammen jäällä uudenvuodenpäivänä.
Kuva Tero Tuominiemi

Työkaverit siis vaihtuivat uusiin. Satua ja Erjaa en
tuntenutkaan ennestään, mutta Pekka on luonnollisestikin tuttu Elyn ensimmäisen hallituksen ajoilta
lähtien. Ja kyllä tässä vuoden mittaan Satu ja Erjakin
ovat tutuiksi tulleet :) Eniten olen kuitenkin vuoden
mittaan tehnyt yhteistyötä Pekan kanssa uusiessamme yhdistyksen esitteitä ja päivittäessämme kotisivuja sekä tehdessämme Elysanomia.

ELYn seminaari ja vuosikokous
Tampereella Kalevan kirkolla
16.-17.4.2016
”Me julistamme ristiinnaulittua Kristusta”

							(1Kor.1:23)

Lauantai 16.4.

Klo 10 Tervetulokahvit
Klo 10.30 Alkuhartaus, Salla Häkkinen
Raamattuopetus: ”Risti, ainoa toivo”, Pekka
Kiviranta. Lyhyitä rohkaisun sanoja,
esimerkkejä todistajan tehtävästä.

Juhlapaikkana Kalevan kirkko, Liisanpuisto 1.

Klo 12.15 Lounas

Sunnuntai 17.4.

Klo 13 ELYn näköalat, Antero Rasilainen
Kysy - työntekijät vastaavat.

Klo 10 Messu, liturgia Harri Luoma, saarna Pekka
Kiviranta, urkuri Mika Sagulin, kanttori Kari Nousiainen

Klo 14 Kahvi
Klo 14.30 Vuosikokous

Klo 16.15 Kahvi
Klo 17 Iltamessu
”Jätän kaikki taakkani ristin juurelle” Erja Kalpio

Lounas
Klo 12.30 Päiväjuhla, raamattuopetus: ”Risti, avatun taivaan varma merkki”, Olli Hallikainen. Puhe Valto Käkelä, Antero Rasilainen.

La 16.4. Retki Etelä-Pohjanmaalta ELYn vuosijuhlaan Tampereelle. Ilmoittautumiset Sadulle 050 563 6079

Evankeliset kesäjuhlat Lapualla

JUMALA KUULEE
Vuoden loppuun jäi vielä yksi uusi asia, nimittäin
matka Viroon, joka oli elämäni ensimmäinen.
Kävimme Elyn työntekijäjoukolla tutustumassa
Elyn Viron lähetyskohteisiin, Tallinnan perhe- ja
Misjonikeskukseen sekä Tarton perhekeskukseen. Paljon oli nähtävää, kuultavaa ja koettavaa. Mieleeni jäi eräskin kohtaaminen Tartossa,
työpajatyyppisessä paikassa, jossa pappi Joona
Toivanen piti eräälle ryhmälle raamattutunnin.
Olimme Elyn työntekijät mukana, kuka kuunteluoppilaana, kuka osallistuen. Raamattutunnin
jälkeen jäimme vielä hetkeksi juttelemaan. Minulla oli Marimekon kankaasta tehty olkalaukku. Eräs raamattutunnille osallistunut työpajalainen lähestyi minua osoittaen laukkuani ja
todeten ”Marimekko”. Hupaisa juttu. Hänellä itsellään oli Marimekon pikkukukkaro olkalaukkuna.
Lisää Viron matkan kuulumisia voit lukea tämän
lehden sivulta 6 sekä kotisivuiltamme Pekka Kivirannan kirjoittamasta matkakertomuksesta. Myös
seuraavassa Pääsiäisen Valo-lehdessä on juttu
Tarton perhekeskuksesta ja sen avajaisista.
Hyvää alkanutta vuotta ja ulkoilukelejä toivotellen
Virpi Elyn toimistolta

Nälkävuosista kertova
Kirkko-ooppera, Huutolaistytön laulu, on
koskettava, kuitenkin
toivoa antava!
”Kun yö laskeutuu
Pappilan ylle, mies
valvoo ja näkee unta.
Uneen tulevat kasvot
valkeat, kädet anovat, silmät kuumeiset
katsovat miestä, hän
herää taas on yksi yö
aamussa...”

Viime marraskuussa vietimme ELYn kirkkopyhää Lapualla, jonka yhteydessä tuomiorovasti, kirkkoherra
Matti Salomäki toivotti tervetulleeksi Evankeliset
kesäjuhlat Lapualle 17.-19.6.2016. Juhlien tapahtumapaikka tulee olemaan tuomiokirkko ympäristöineen. Virranniemen pihapiirissä sijaitsee lasten
kirkko, jossa vietetään juhlien aikana lasten hartaushetkiä Pekka-papin kanssa. Seurakunnan lastenohjaajat ovat suunnitelleet lapsille monenlaista
hienoa ohjelmaa mm. perjantai-illan Pikkuväen
messu, joka on lastenohjaaja Johanna Vuorenmaan
lauluista koottu uutuusmessu. Lauantaina aamupäivällä voi tutustua urkuihin ja osallistua Urkusatuun.
Juhlille halutaankin erityisesti kutsua lapsia yhdessä
vanhempien ja isovanhempien kanssa. Lauantaipäivän aloitusseurat kirkossa ovat Kaikenikäisten juhla
ja siellä odotamme näkevämme eri-ikäisiä ja kokoisia
juhlavieraita.
Jumala kuulee – on juhlien teema. Tätä aihetta käsitellään mm. Raamattutunneilla, joita juhlilla pitävät
emerituspiispa Jorma Laulaja ja Kokkolan suom.
seurakunnan sairaalapastori Matti Aho. Lähettivieraita saamme Itävallasta, Eeva ja Jari Vähäsarjan,
jotka työskentelevät Medialähetystyö Sanansaattajien lähetteinä sekä Virosta, Suomen Lähetysseuran
lähetit, Pia ja Tero Ruotsalan.
Lapuan tuomiokirkko tunnetaan komeista uruistaan,
niistä pääsemme kaikki nauttimaan urkuri Marko
Koskisen urkukonsertissa perjantai-iltana. Useita
kuoroja esiintyy kanttori Riitta Jukkolan johtamana juhlien eri tilaisuuksissa. Huutolaistytön laulu,
esitetään tuomiokirkossa lauantai-iltana. Oopperan
käsikirjoitus ja ohjaus, Tapio Parkkinen.
Lisätietoja juhlista www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi ja www.evankeliset.net

Kirkko-ooppera

Huutolaistytön laulu
La 16.4. klo 15 ja klo 19 Tampereen Tuomiokirkossa. Liput Elyn seminaarin osallistujille 20€
(norm. 29€) Kalevan kirkolta.
Esitys myös Elyn kesäjuhlilla Lapualla.
Ensi-ilta su 6.3. klo 15 Hämeenkyrön kirkossa.
Ks. lisää www.heiskary.fi
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Erjan vuosi 2015
Vuosi 2015 oli tapahtumarikas. Olin juuri päättänyt työni
Suomen Karmel-yhdistyksessä, missä tein suurimmalta
osalta Israel-työtä. Siirtymä
evankeliseen
lähetysjärjestöön ei ollut aivan yksinkertainen. Tilannetta ei millään
tavalla helpottanut se, että
minulla ei ole minkäänlaista
herätysliiketaustaa. Näin ollen
siirtymä vahvan evankelisen
perinnön omaavaan yhdistykseen sai minussa aikaan monenlaisia tunteita: edessä oli
jälleen kerran hyppy uuteen
ja tuntemattomaan. Kuinka
itse sopeudun ja kuinka toiset
sopeutuvat minuun?

Israelissa syksyllä 2015. Kuva Anne Partanen

Ensimmäinen vuosi on siis takana
ja kirjoitan tätä kertomusta hyvillä
mielin. Olen saanut tilaa tulla omana itsenäni, luvan olla kyselevänä,
pohdiskelevana ja myös kantaaottavana. Olen saanut tehdä itseni
näköistä – ja kokoista työtä. Olen
saanut jatkaa Israel-työtä, Raamatunopettamista,
rukousiltoja
ja ylistysmessuja. Ja olen saanut
opetella evankelisen liikkeen tapoja ja tottumuksia, kieltä ja perinnettä. Kaikki tämä yhdessä on
tällä hetkellä suloisessa sekamelskassa minussa.

Venäjällä keväällä 2015, Larisa Kolehmainen ja Erja. Kuva Antero Rasilainen
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En astunut vanhaan toimintakulttuuriin täällä Itä-Suomessa. Olen
huomannut tämän vuoden aikana, että evankelinen liike laulukirjoineen on täällä varsin vieras.
Se on samalla vähän harmillista
ja samalla huojentavaa: Saan olla
luomassa uutta. Ja se sopii minulle oikein hyvin. Toki Raili ja Antero ovat tehneet arvokasta työtä
Itä-Suomessa ennen minuakin,

mutta näköjään kuljemme vähän
eri tavoilla ja eri henkilöiden kanssa.
Itse olen jatkanut paljolti siitä,
mihin Karmelissa jäin: Olen ylläpitänyt vanhoja seurakuntakontaktejani ja koettanut luoda uusia.
Pappina on varsin helppo ottaa
yhteyttä srk:n kirkkoherraan ja
tarjota kirkkopyhää. Täällä se on
vielä helppoa, kun puhutaan pienemmistä seurakunnista. Mutta
mitä suurempaan seurakuntayhtymään mennään, sen vaikeampi on
saada ELYlle omaa kirkkopyhää.
Ajat muuttuvat ja työ sen myötä.
Mutta kuten sanoin, vastaanotto
on ollut voittopuolisesti myönteistä ja yhteistyötä on syntynyt.
Vuonna 2015 pidin säännöllisiä Raamattuluentoja Sulkavalla, Juvalla ja Puumalassa (kerran
kuussa). Sulkavalla aloitin syksyllä myös Viikkomessut (kerran
kuussa). Sulkavan rukousillat ovat
myös kokoontuneet melko sään-

Kaikenikäisten

-leiri Karstulassa 27.-29.6.2016
Aarrearkkuleiri isovanhemmille ja lapsenlapsille. Leirin järjestävät yhteistyössä Ely ja Karstulan Ev. Opisto. Elystä mukana mm.
Satu Kivisaari ja Erja Kalpio sekä Pirjo ja Sakari ”Saku-vaari”
Nurmesviita. Leirillä asutaan täysihoidossa, lauletaan, saunotaan
ja uidaan, ollaan yhdessä, hiljennytään hartaushetkissä ja vietetään laatuaikaa isovanhempien ja lastenlasten kesken. Myös
varamummot ja -papat ovat lämpimästi tervetulleita leirille!

Elämää
Laulua, lepoa, liikuntaa,
leikkiä, luovuutta...
Ystävyyttä ja yhdessäoloa

Hinta
aikuisilta täysihoidossa 110 €/ma-ke, lapset 6-12v. 90 € ja alle 6v.
70 €, sisaralennus -10 % leirin hinnasta.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Satu Kivisaari
satu.kivisaari@evankeliset.net tai p. 050 563 6079
Karstulan Evankelinen Opisto
kansanopisto@keokarstula.fi tai p. (014) 5252 200
Ilmoittautumiset 8.6.2016 mennessä.

nöllisesti (kahden viikon välein). Rukousiltoja on pidetty Terttu Immosen
kotona. Muilta osin yhteistyö eri seurakuntien kanssa on koostunut yksittäisitä tilanteista. Yhteistyöseurakunnat ovat olleet pääosin luterilaisia,
mutta jokunen vapaitten suuntien
yhteistyökuvio on myös kulkeutunut
perintönä menneiltä ajoilta. Nämä
ovat olleet lähinnä Israeliin liittyviä
tilaisuuksia.
Lähettäjäringissäni on tällä hetkellä
noin 150 henkilöä. Olen kirjoittanut
lähettäjäkirjeen kuukausittain. Tämä
vuosi on ollut opettelua ja osin vanhan toistoa. Lähetystyötä huomaan
miettiväni usein: mikä olisi oma tapani olla siinä mukana? Matkat Venäjälle, Israeliin ja Viroon ovat olleet
merkityksellisiä. Ja toisaalta pohdiskelen myös ELYn
näkyvyyttä ja jalansijaa täällä Itä-Suomessa. Miten
löydän säännöllistä toimintaa eri seurakunnissa ja
kenen kanssa? Mihin muotoutuu ylipäätään yhteistyö
seurakuntien kanssa, kun talous tiukkenee jatkuvasti?

Kelluntaa Kuolleessameressä. Kuva Anne Partanen

Toukokuussa täytin 50 vuotta. Lämmin kiitos vielä
työkavereille, hallitukselle ja kaikille, jotka muistivat
juhlavuottani niin monin erilaisin tavoin. Jokainen
tervehdys ja yhteydenotto lämmittävät vieläkin mieltäni. On ilo olla mukana tässä yhteydessä, kiitos siitä
kaikille teille!
Erja Kalpio
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Tilastoja, kiitoksen aiheita
ja haikeuttakin
Matkoja, juhlia, tapaamisia, kokouksia, tätä kaikkea mennyt vuosi piti sisällään. Työntekijämme kertovat tässä lehdessä kukin oman tarinansa viime vuodesta. Erikoista on, että saat
lukea kolmen työntekijän kertomuksen ensimmäisestä työvuodesta yhdistyksemme palveluksessa! Mennyt vuosi oli siis hyvin poikkeuksellinen, teimme hallituksessa rohkeita päätöksiä työmme laajentamisesta ja vahvistamisesta kahden työntekijän jäädessä eläkkeelle.
Toimintamme vahvistui sekä kotimaassa että lähetyskohteissa.
Nyt on aika koota yhteen mennyt vuosi 2015 ja katsoa, miltä toimintamme näyttää tilastoina
ja taulukoina. Näitä tehdessäni, kuvia katsoessani mieliin nousevat monen teidän vastuunkantajan kasvot, yhteiset kohtaamiset, tilaisuudet, matkat ja yhteydenpidot. Yhdessä tämä
kaikki on tehty, Jumalan armosta ja hyvyydestä tämä kaikki on saatu toteuttaa.
Yhdistyksemme
toiminta
painottuu edelleen Pohjanmaalle, vaikka toiminta on
kiitettävästi jatkunut ja laajentunutkin myös Etelä- ja
Itä-Suomessa. Yksi tapa kuvata toimintaa on katsoa toiminnasta kertyneitä tuloja.
Oheinen kuva kertoo yhdistyksen kokonaiskannatuksen
hiippakunnittain
Seuraava kuva kertoo erittelyn seurakunnittain, mistä
selviää, miten oheisen hiippakunnan kokonaiskannatus
jakautuu
seurakunnittain.
Vihreä viiva kuvaa vuoden
2014 lähetyskannatusta.
Yhdistyksemme rohkea lähetysnäky heijastui myös avustuksissa, joita myönsimme
lähetyskohteisiimme, erityisesti Venäjällä, Inkerin kirkon
työyhteydessä. Murmanskin
kirkkohanke ja Pappila Papinsaarelle olivat poikkeuksellisen suuria avustuksia,
joihin rohkenimme vastata
saamamme testamenttilahjoituksen turvin. Yhdistyksemme työ Virossa laajenee
kuluvana vuonna huomattavasti, kun tammikuussa 2016

avattiin Tarton kaupunkiin
Viron kirkon toinen perhekeskus. Lisäksi kaikki olemassa
olevat lähetyskohteet säilyvät
v. 2016 toimintasuunnitelmassa.
Oheisessa kuvassa sinisellä
värillä on Elyn kotimaantyölle kertyneet varat ja vihreällä
värillä lähetystyöhön kerätyt
varat.
Kuvista puuttuvat teknisistä
syistä punaiset, kuluja osoittavat tolpat (tilinpäätös valmistuu vasta maaliskuussa
2016), siksi muutama sana
arvioiden pohjalta yhdistyksemme kulujen ja tulojen suhteesta. Yhdistyksemme
palvelukseen on kaivattu useiden vuosien ajan pappia.
Vuoden 2014 lopulla teimme hallituksessa päätöksiä
ja palkkasimme 2 pappia! Pastori Pekka Kivirannan
tehtävä oli uusi, hänet otettiin Etelä-Suomen aluepapin tehtävään ja toinen pastori, Erja Kalpio, palkattiin
Itä-Suomen aluepastoriksi. Hän jatkaa eläkkeelle siirtyneen kotimaantyöntekijän ja Venäjän lähettimme
(50-50%) Raili Mäkitalon työtä. Lisäksi kun Pohjanmaan aluesihteerinä toiminut Sirpa Keski-Antila jäi
eläkkeelle kesäkuussa, hänen työnsä jatkajaksi palkattiin Satu Kivisaari. Kun vielä alkuvuodesta Venäjän työssä musiikki- ja opetustyössä oli mukanamme
Larisa Kolehmainen Kuhmosta, se tarkoitti työntekijämäärän kaksinkertaistumista lähes puolen vuoden
ajaksi verrattuna edellisvuoteen. Erityisesti se näkyy
palkkakulujen merkittävänä kasvuna vuonna 2015.
Kun huomioidaan kasvaneet kolehtitulot ja saamamme suuri yksittäinen testamentti, voimme kiitollisina
todeta, että tilinpäätöksemme on kuitenkin selkeästi positiivinen. Verrattuna vuoteen 2014, kulut ovat
kasvaneet 43% ja tuotot 74%. Ilman testamenttia
tuotot ovat kasvaneet 32% eli työmme on kantanut
hedelmää, kiitos Jumalalle.
Vuodelle 2016 haasteemme on edelleen tasapainottaa yhdistyksemme toimintaa ja siinä tarvitsemme
ystäviemme apua ja tukea. Jotta työntekijämme kotimaassa voivat toimia, ja mielellään toimia hyvillä
ja kiitollisin mielin, tarvitsemme tähän työhön taloudellista tukea, myös kolehteja. Siksi vetoamme, me
kaikki työntekijät yhdessä, muistakaa meitä. Myös
työ kotimaassa tarvitsee tukeanne. Tämä ei tarkoita
lähetystyön unohtamista tai tavoitteiden laskemista,
päinvastoin. Yhteistyökumppaneidemme Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa
solmittujen kohteiden määrä säilyy ennallaan, mutta
meillä on unelma. Tehdään työtä ja rukoillaan, että
yhdistyksemme voisi aloittaa työn Israelissa jo tämän

kuluvan vuoden aikana. Rukoillaan oikeiden ovien
avautumista ja neuvotteluiden etenemistä. Työ on
Herran, tilastot kertovat, että työmme on kantanut
hedelmää, siis jatketaan kiitollisin mielin.
Ja vielä lopuksi siitä haikeudesta. Yhdistyksemme jäsenmäärä on edelleen yli 700. Se ei ole enää kasvanut alkuvuosien tavoin, mutta se on säilynyt vakaana. Siitä huolimatta, että moni ystävämme on viime
vuonna saanut jättää matkasauvansa. Moni tuttu on
päässyt perille. On ikävää, kaipausta ja haikeutta.
Evankeliumin työ, lähetystyö, Elyn työ yhdisti meitä. Kaikille teille, jotka kaipaatte rakkaitanne, haluan
välittää Raamatun lupauksen ja lohdutuksen sanat
Johanneksen Ilmestyskirjasta: ”Yksi vanhimmista
kysyi minulta: ”Keitä nämä valkeavaatteiset ovat?
Mistä he ovat tulleet?” Minä vastasin: ”Herra, sinä
sen tiedät.” Hän sanoi minulle: - Nämä ovat päässeet
suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja
valkaisseet ne Karitsan veressä. Sen tähden he ovat
Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä
hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu
valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen.
Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä
polta aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka on
valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.” Ilm.7:13-17. Tai kuten apostoli meitä muistuttaa: ”Jos elämme, elämme Herran
omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina.
Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle.” Room.14:8. Kaiken lohdutuksen Jumala hoitakoon sinua, minua, meitä kaikkia tänä armon vuonna
2016. Isän haltuun!
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Muutosten vuosi
Vuosi 2015 jää meidän perheemme osalta aikakirjoihin monien
muutosten vuotena. Vasta jälkeenpäin huomaa, kuinka moni
asia muuttui yhden vuoden aikana.
Olen ollut 22 vuotta seurakuntapappina, viimeksi 12 vuotta Tapiolassa. Seurakuntavirkakautta ennen olin järjestöpappina 15 vuotta.
Niinpä paluu järjestötyöhön merkitsi isoa muutosta elämässä. Moni
asia oli ajateltava uudelleen. Kun
aiemmin suuri osa tehtävistä tuli
suoraan: messuvuorot, toimitukset, päivänavaukset jne., niin nyt
tehtävät tulevat paljon hajautetummin. Kun aikaisemmin oli monia kokouksia ja palavereja – osan
tarpeellisuuden asetin kyseenalaiseksi, niin nyt niitä on paljon
harvemmin. Kun ennen joutui takkuamaan jatkuvasti uudistuvien

tietojärjestelmien kanssa matkalaskua tehdessään, nyt asia hoituu
tosi yksinkertaisesti. Kun ennen
toiminta pyöri suurelta osin yhden
rakennuksen tiloissa, nyt toiminta
hajautuu satojen kilometrien säteelle. Nyt myös vapaaehtoisten
vastuunkantajien rooli koko toiminnan järjestämisessä on paljon
suurempi ja oma rooli on olla tukijana ja rohkaisijana, yhteisen uskon tien vaeltamisessa.
Samana päivänä kun aloitin uudessa tehtävässä alkoi myös kodissamme sisäremontti. Muuttaessamme nykyiseen kotiimme

Uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen Kalevan kirkossa Tampereella keväällä 2015, vas. Erja Kalpio, Satu Kivisaari ja Pekka Kiviranta. Oik. Pekka Knuutti,
Kati Eloranta (Tampereen tuomiokirkkopastori), Ulla Latomäki ja Antero Rasilainen.
Kuva Hannu Kivisaari

Espooseen, oli meitä vielä 5 henkeä ja yksi koira. Nyt lapset ovat
kaikki lähteneet omille teilleen ja
koirankin elämä päättyi: Olemme
kaksin. Niinpä suunnittelimme vakaasti kerrostaloasunnon hankintaa. Mutta rajasimme alueen ilmeisesti niin pieneksi, että sellaista
asuntoa, meille mahdolliseen hintaan, ei tuntunut löytyvän. Niinpä
päätimme tehdä sisäremontin ja
jäädä tähän asuntoon. Mutta se
merkitsi myös muuttoa pois remontin ajaksi. Tapiolasta löytyi
siksi ajaksi kalustettu yksiö, jossa
sitten elelimme, kunnes pääsimme
takaisin kotiin. Hyvin sitä pärjää
tälläkin iällä aika pienissä tiloissa
ja muutamalla vaatekerralla.
Lasten elämän seuraaminen on jokaiselle isälle ja äidille merkittävä
asia. Vanhin lapsenlapsemme aloitti syksyllä esikoulun. Yksi ikävaihe
on päättynyt ja uusi alkamassa.
Kuinka nopeasti aika meneekään.
Nuorin lapsemme oli opintojensa
vuoksi suuren osan vuotta ulkomailla, ensin Pietarissa ja sitten
New Yorkissa. Siksi alkuvuonna
junamatka Pietariin tuli tutuksi.
Kävin katsomassa myös yhden Jokerit – SKA pelin. Atlantin taakse
yhteydet toimivat sähköisesti.
Mitä vuodesta jäi käteen?
Monia hienoja kohtaamisia. Kirkkopyhiä, seurahetkiä, raamattuiltoja, ystävien tapaamisia. Me
olemme yhdessä matkalla saman
Vapahtajan seurassa. Usko yhdistää meitä ja siksi olemme sisaria ja
veljiä keskenämme, voisiko sanoa
rakkaita sisaria ja veljiä.
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Uusiin työtovereihin tutustumista. Anteron olen tuntenut vuosien ajan. Hänen kanssaan on hyvin luontevaa tehdä yhdessä työtä. Samoin Virpin, vaikka niin
usein emme olekaan tavanneet kuin Anteron kanssa.
Hyvillä mielin lähetimme Railin ja Sirpan eläkevuosille. Kummankin kanssa oli aikanaan lukuisia mukavia hetkiä. Mutta Erjaa ja Satua en entuudestaan
tuntenut. On ollut hieno tutustua. Hienoa oli saada
yhdessä polvistua Kalevan kirkon alttarille, jossa meidät siunattiin tehtäviin. Hieno oli myös koko työntekijäporukan yhteinen matka Tallinnaan ja Tarttoon
tutustumaan lähetyskohteisiin. Huvi ja hyöty, työ ja
virkistys, kaikki samalla kertaa.

Yksi pieni kohtaaminen jäi viime vuodelta vahvana
mieleen. Muistutuksena. Kävin hoitolaitoksessa tapaamassa vuosien takaista tuttuani. Vuosikymmenien aikana olimme silloin tällöin tavanneet. Joskus
olleet samoilla hiihtoretkillä. Nyt tuli jotakin asiaa
mennä käymään. Hyvä tapaaminen. Mutta siihen havahtuminen, kuinka vähän ystävät muistavat heitä,
jotka eivät enää pääse mukaan toimintaan, seuroihin, tapaamisiin. On syytä miettiä, kuka ehkä juuri
nyt odottaa, että tulisipa joku käymään.

Pekka Kiviranta

Me olemme matkalla Taivaaseen. Kun me tämän pidämme kirkkaana mielessä,
niin meillä on rohkeus elää
tätä päivää ja kohdata sen
ilot ja surut. Sykähdyttävää
olikin saada osallistua neljän viikon sisällä kaksiin samaa perhettä koskettaneisiin hautajaisiin Haminassa.
Kaipaus ja kiitos, suru ja ilo
samassa hetkessä. Jotakin
suurta on jäänyt taakse,
vuosikymmenien
yhteys,
kiintymys. Mutta edessä
oleva on vielä parempi: Jeesus Kristus Vapahtajamme
on sinut viimeisenä päivänä
herättävä.
Muutosten keskellä yksi säilyy,
kesäinen vaellusretki Alpeille.
Kuva Kivirannat

Retki Hetan Kodalle
Enontekiölle 2.-9.4.2016
Matkanvetäjinä
Elyn Pohjanmaan aluesihteeri Satu Kivisaari
Pastori Ulla Latomäki Lapualta
Matkan hinta
560-590 €/hlö. Lapset 5-12v. -50 %, opiskelijat -15 % täysihoidosta.
Matkan hinta määräytyy lähtijöiden mukaan (max 45 hlöä).
Lähde Lapin keväthangille ihmettelemään luonnon kauneutta. Hetan Kodan täysihoidossa voit levähtää ja nauttia talon hyvistä antimista, rentoutua saunassa ja virkistyä avannossa. Hetan Kodan ympäristössä riittää
latuja hiihtäjille, jäätä ja ehkä kalaakin pilkkijöille, reittejä lumikenkäilyn
ja potkukelkkailun harrastajille sekä rinteitä laskettelijoille. Aamu- ja iltahartaudet raamattuhetkineen antavat mahdollisuuden hiljentyä Jumalan Sanan äärellä. Retkellämme voit tutustua mm. Enontekiön kirkkoon
ja Tunturi-Lapin luontokeskukseen sekä osallistua Norjan retkelle, jossa
vierailemme Kautokeinon kirkossa ja Hopeaseppien pajalla.
Matkan järjestää Hetan Kota Oy ja Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry

Vielä muutama vapaapaikka jäljellä! Kysy lisätietoa ja ilmoittaudu mukaan.
Satu Kivisaari p. 050 563 6079

Kiitosmielin
Istun Uskelan kirkossa. ELYn lähetyssunnuntain messu on alkamassa. Muistoissani palaan
vastaavaan juhlapäivään kaksi vuotta sitten. Silloin tunnelmat ja mielialani olivat aivan erilaiset kuin tänään. Silloin, kaksi vuotta sitten olin saanut tiedon siitä, että olin sairastunut
imusolusyöpään, joka oli levinnyt suolistoon ja toiseen keuhkoon, etäispesäke oli ehkä maksassakin. Silloin ajatukset risteilivät toivon ja epätoivon rataa. Sytostaattihoidot olivat alkamassa seuraavalla viikolla. Vaikka tiesin, että olen Hyvän Jumalan hoidossa, tapahtuu mitä
tahansa, oli mieliala välillä harmaa ja masentunut.
Tänään tunnelma on aivan erilainen.
Syvä rauha ja kiitollisuus täyttää mieleni. Sytostaattihoidot tuhosivat syöpäsolut ja viime kesänä sain kuulla,
että hoidot olivat tehonneet, syöpä oli
taltutettu ja se ei ollut aktivoitunut uudelleen, olin parantunut.
Tänään olemme tulleet kirkkoon tavallista aikaisemmin, on joitakin järjestelyitä ennen messun alkamista.
Kanttori ja huilisti harjoittelevat urkuparvella, suntio sytyttelee kynttilöitä,
Matti ja Virtaperkon Ulla ovat lupautuneet tekstien lukijoiksi ja he testaavat
lukupulpetin mikrofoonia.
Vähitellen ihmisiä alkaa tulla kirkkoon
– mutta voi voi, niin kovin vähän heitä
tänään saapuu. Lieneekö kova pakkanen syynä siihen, että ihmiset eivät
lähde liikkeelle.

saarnan, auringon valo osuu saarnatuoliin ikään kuin vahvistuksena sille
mitä pappi kuulijoille julistaa. Se on
armon evankeliumia. Siihen uskoen
saamme tänäänkin yhdessä, kirkkoon
saapunut vähäinen seurakuntalaisten
joukko, nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme.
Messun edetessä saamme kuulla
kanttori Kaisa Suutela-Kuisman ja
opettaja Taru Koskisen soittamana
kaunista cembalo- ja huilumusiikkia.
Kyynel nousee silmäkulmaan, musiikki koskettaa. Tuntuu, kuin taivas
avautuisi ja enkelit laskeutuisivat alas
keskellemme. Yhtäkkiä huomaan ajatusteni siirtyneen Jerusalemiin niille
pyhille paikoille, joissa saimme kulkea
lokakuun lopussa, ollessamme mukana Elyn matkalla. Pyhän tuntu valtaa
mieleni, on niin hyvä olla tässä kirkon
penkissä kuulemassa Jumalan sanaa,
kaunista musiikkia ja saada osallistua
Herran Pyhälle Ehtoolliselle.

Messu alkaa virrellä 547:
”Joka aamu on armo uus, miksi huolta
siis kantaa…”
”Joka aamu on armo uus, huolet voimJuhlapäivämme jatkuu seurakuntatame siis heittää…”
lolla lähetyslounaan ja Siionin KanteVoi miten kauniisti Jumala puhuukaan leen laulujen merkeissä.
minulle virren sanoilla. Hän muistuttaa
Raija Laine johdattaa meidät Nooan
tänäkin aamuna; älä turhaan mistään
matkaan runon lausunnan myötä ja
murehdi. Luottamusta Hyvän Jumalan
saamme vielä kuulla opettaja Taru
huolenpitoon jouduin opettelemaan
Koskisen kaunista huilun soittoa kantsairauteni aikana monet kerrat ja on
tori Kaisa Suutela-Kuisman säestäessä
pakko myöntää, että sitä joudun opethäntä.
telemaan jatkuvasti. Mutta Jumala tietää minut ja juuri siksi voinkin laulaa Tarja-pappimme ja Pekka Kivirannan
puheenvuorojen jälkeen hiljennymme
täydestä sydämestäni:
”Sinun luoksesi Herra saan tulla, vaik- vielä yhteiseen rukoukseen ja loppuka olenkin tällainen, näet sieluni poh- lauluun.
jaan ja tiedät, mitä tunnen ja ajatte- Kiitollisuus täyttää mielemme, meillä
len.”
oli hyvä juhlapäivä.
Kirkon ikkunoista näkyy talvinen maisema, lumiset puut ja kirkas auringon
paiste. Kun Kivirannan Pekka aloittaa Hilkka Lähdekorpi

Matti ja Hilkka Lähdekorpi Elyn
Israelin matkalla syksyllä 2015.
Kuva Urpo Vuorenoja

Suomalaisryhmä essealaisten lahkon asuinsijoilla. Roomalaiset tuhosivat Qumranissa asuneiden essealaisten asuinpaikat vuonna 68 jKr., mutta
sitä ennen essealaiset ehtivät piilottaa suuren määrän kirjoituksiaan alueen luoliin, joissa kirjakääröt säilyivät lähes 2000 vuotta. Avulias ohikulkija
otti ryhmästämme yhteiskuvan Qumranilla. Taustalla siintää Kuollutmeri. Kuvasta puuttuu muutama henkilö. Kuva: Markku Niemisen albumi.

Perinteisiä turistikohteita ja
tavallista elämää Israelissa
Astumme lentokentältä ulos lämpimään ulkoilmaan. Vaikka on yö, lämpötila Tel Avivissa on +
25 astetta lokakuun lopulla. Olemme lentäneet juuri Suomesta Israeliin ja edessä on viikon
lomareissu. Se pitää sisällään tiiviin ohjelman, mutta viikko tai kaksikaan ei riitä sen kaiken
läpikäymiseen, mitä pyhän maan rajojen sisältä löytyy.
Meitä on Elyn eli Evankelisen lähetysyhdistyksen
järjestämällä matkalla 26 hengen ryhmä eri puolilta
Suomea. Matkanjohtajinamme toimivat Anne Partanen ja Erja Kalpio. Tämä on viides kerta, kun he
ovat yhdessä matkanjohtajina Israelin reissulla.
Erja ja Anne pitävät tärkeänä, että matkalaiset näkevät heidän reissuillaan perinteisten turistikohteiden
lisäksi tavallisten israelilaisten elämää.
- Tiedotusvälineet antavat väärän kuvan elämästä Israelissa. On myös toinen puoli, jota ei kerrota.
Sen haluamme matkalaisille Israelista näyttää, Erja
ja Anne painottavat. Heidän mukaansa matkalaiset
ovatkin tykänneet kovasti tavallisten israelilaisten arkeen tutustumisesta.

Vietämme reissun alkupuoliskon pohjois-Israelissa
Tiberiaassa, joka sijaitsee Tiberiaan- eli Galileanjärven rannalla, mutta loppupuoliskon majailemme Jerusalemin lähellä Jad Hashmonan moshavissa, josta
teemme päivän retkiä pääkaupunkiin. Jad Hashmona
tarkoittaa suomeksi ”kahdeksan muistoa”, ja sen on
perustanut suomalaisryhmä niiden kahdeksan juutalaisen muistoksi, jotka Suomi luovutti natsi-Saksalle
vuonna 1942.
Itselleni yksi matkan mieliinpainuvimmista hetkistä
on retki Kuolleellemerelle, jossa on tarkoitus kellua
suolavedessä ja nauttia lämmöstä. Kuolleellamerellä
paistaa melkein aina aurinko ja sadepäiviä on noin
kymmenen kertaa vuodessa. Me osumme paikalle
juuri yhtenä niistä. Koska alueella on hyvin kuivaa, ei
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Minä ja Qumran. Taustalla yksi luolista, joista paimenpoika löysi Kuolleenmeren kirjakääröt vahingossa vuonna 1947. Löytö osoittautui
1900-luvun merkittävimmäksi arkeologiseksi löydöksi. Suurin osa käsikirjoituksista on kirjoitettu vuosien 200-100 eKr. välisenä aikana, ja
ne ovat noin tuhat vuotta vanhempia kuin vanhimmat siihen mennessä
tunnetut Raamatun käsikirjoituslöydöt.

sadekuuroihin ole juurikaan varauduttu: sadesuojia
ei ole ja pukeutumissuojat on peitetty kankailla, joten
innokkaat uimarit saavat kastua jo ennen kuin ehtivät pukuhuoneesta pihalle. Kuolleenmeren reissusta
tulee ikimuistoinen. Oppaamme Heikki Kangas kertoo, että tämä on ensimmäinen kerta hänen parinkymmenen vuoden mittaisella oppaan urallaan, kun
Kuolleellamerellä sataa silloin, kun hän vie ryhmän
sinne.
Toinen puhutteleva kohta ovat Länsimuurin tunnelit. Ne kulkevat maan alla Länsimuurin viertä vajaan
puolen kilometrin matkan. Pääsemme astelemaan
Jeesuksen aikaisella kadulla, joka on useita metrejä
Jerusalemin nykyisen katutason alapuolella. Muurin
toisella puolella on Kalliomoskeija, mutta 2000 vuotta
sitten siinä on sijainnut Herodeksen laajentama juuShalhevetyah-keskuksessa Jerusalmissa kävimme tapaamassa lähettejämme Seppo ja Mari Paulasaarta.
Kuva Heikki Mäkinen

Parkkihallista pomminkestäväksi sairaalaksi. Israelissa on varauduttava
kaikkeen. Vierailimme Rambam-sairaalassa, jonka parkkihalliin mahtuu
rauhan aikana 1500 autoa, mutta sodan uhatessa sinne saadaan 72
tunnissa 2000 potilaspaikkaa. Haifassa sijaitseva Rambam on pohjois-Israelin suurin sairaala, jossa hoidetaan enemmän vammapotilaita kuin
muualla Israelissa. Myös vammoista parantuneiden määrä on muuta
maata korkeampi.

talaisten toinen temppeli. Ensimmäisen rakennutti
Raamatun mukaan Daavidin poika Salomo 900-luvulla eKr. Maan alla pääsemme koskettelemaan Herodeksen aikaista muuria, jonka päälle uudet valloittajat eri aikakausina ovat rakentaneet uusia kerroksia.
Toki matkalla tulevat tutuiksi myös mm. Jeesuksen
kotikaupunki Kapernaum, Vuorisaarnan vuori, Jardenitin kastepaikka Jordan-joella, kuuluisien Kuolleenmeren kirjakääröjen löytöpaikka Qumran, Israelin
parlamentti Knesset, Israel-museo ja Vainojen museo
Jad Vashem sekä monta muuta mielenkiintoista kohdetta. Lyhyessä lehtijutussa ei ole tilaa esitellä näitä
kaikkia kohteita, joista on kirjoitettu kirjojakin. Parasta onkin käydä kokemassa ne itse.
Teksti ja kuvat (ellei toisin mainita) Tea Ikonen

Kokonaisuus kiehtoo Hilkka Lignelliä
Hilkka Lignell on Israelissa neljättä kertaa. Vuosikausia kytenyt haave toteutui vuonna 2011,
kun Erja Kalpio ja Anne Partanen järjestivät Sulkavalta ensimmäisen ryhmämatkan Israeliin.
- Tuttujen kanssa oli helppo lähteä. Kielitaidottomana en itsekseni olisi pärjännyt, Hilkka sanoo.
Israel kokonaisuutena vetää hänet matkalle aina
uudestaan.
- Se on sellainen sisäinen tunne. Hiekkarannat
eivät minua kiehdo vaan maa kokonaisuutena,
Hilkka toteaa. Vaikka tälläkin matkalla käytiin
paljon ennestään tutuissa paikoissa, tuli monessa kohteessa täydennystä vanhoihin tietoihin.

Itkumuuri. Muinaisesta temppelin Länsimuurista on näkyvillä on 60 metrin mittainen pätkä, joka tunnetaan Itkumuurina. Suurin osa muuria,
485 metriä, on kuitenkin maan alla.

- Yksi matkan kohokohdista oli Länsimuurin tunnelit, toteaa Hilkka ja hän kiittelee opastusta.
Jokaisen reissunsa jälkeen hän on arvellut matkan olleen viimeinen, mutta enää hän ei uskalla
niin ajatella. Ehkä ensi vuonna jälleen, eihän sitä
koskaan tiedä.

Kukonlaulun kirkko. Vietimme viimeisenä matkapäivänä ehtoollista
Kukonlaulun kirkossa, josta avautui huikeat näkymät Jerusalemiin
ja Öljymäelle. Kuvassa Erja Kalpio ja Urpo Vuorenoja sekä katolilainen nunna.

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry ja Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Ystävyysseurakuntamatka Vienan Kemiin

Lähde Solovetskin luostarisaarelle 3.-9.8.2016
Vienan laulumaita, sotahistoriaa, maitovalaita, ortodoksiaa, Inkerin
kirkon arkipäivää ym. Lähde todella monipuoliselle, sisältörikkaalle
ja hyvin opastetulle matkalle Vienan Karjalaan, Kizhin ja Solovetskin
saarille ym...
Alustavaan hintaan 980 eur/2hh sisältyy:
• ohjelman mukaiset juna- ja bussikuljetukset tilausbussilla,
laivamatkat
• majoitus ohjelman mukaisissa hotelleissa kahden hengen huoneissa
(1 hh-lisä 100 eur.)
• ohjelman mukaiset retket ja tutustumiskäynnit, puolihoito
• monipuoliset opas- ja matkanjohtajapalvelut matkan ajan
Katso alustava ohjelma: www.evankeliset.net
Hintaan ei kuulu viisumi! Viisumin voi tilata osoitteesta:
www.venajanviisumikeskus.fi
Matkalla mukana Elystä pääsihteeri Antero Rasilainen
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Hannu Mäenpää p. 040 513 0861, hannu.maenpaa@evl.fi

Vainottujen
sisarien ja veljien
tukena

Kuvat Miika Auvinen

- Tässä tehtävässä minua kannustaa se, että
saan olla luomassa monille ihmisille parempaa
tulevaisuutta. Vaikka tiedän, etten voi muuttaa
koko maailmaa, mutta jos voisin olla muuttamassa yhden ihmisen koko maailman, sanoo Open
Doors-järjestön tuore Suomen toiminnanjohtaja
Miika Auvinen.
Open Doors on 60-vuotias järjestö, joka haluaa
olla tukemassa niitä kristittyjä, joita vainotaan
uskon tähden. Kaikki alkoi hyvin pienestä, yhden
ihmisen havahtumisesta siihen, että maailmassa
on uskonsa tähden vainottuja ja keskeiseksi muodostui Raamatun sana: ”Herää ja vahvista sitä, mikä
vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan.” Ilm.3:2.
Nyt järjestöllä on toimintaa 75 maassa ja tänä
vuonna se on aloittanut toimintansa Suomessa.
Kristittyjen vainot ovat totta
- Ehkä tärkein tehtäväni on siinä, että kristityt Suomessa havahtuisivat tietoisuuteen siitä, että maailmassa
on yli 100 miljoonaa kristittyä, joita tänään vainotaan
uskon tähden. Tämä havahtuminen toivottavasti herättää meidät rukoilemaan näiden sisartemme ja veljiemme puolesta, sillä rukous on voimallinen ja avaa
ovia. Näin Miika Auvinen kuvaa omaa tehtäväänsä.
- Sitten tulee muu toiminta, suomalaisiin päättäjiin
vaikuttaminen, sen avaaminen, millainen on kristittyjen tilanne niissä maissa, joista nyt tulee meille
turvapaikanhakijoita. Ja toki yksi osa työtä on varainhankinta.
Useamman kerran Miika puhuu myös siitä, kuinka vähän me usein arvostamme sitä, mitä meillä kristittyinä Suomessa on: Vapaus uskoa ja kokoontua.
Jumala sulkee ovia
Kovin suora ei se tie ollut, mitä kautta Miika Auvisesta tuli Open Doors Finland ry:n toiminnanjohtaja. Lapsuutensa ja osan nuoruutta Miika oli perheensä mukana lähetystyössä. Sieltä palaavalle
nuorelle ei ollut helppo sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Merkittävää oli yhteyden löytyminen
toisiin kristittyihin nuoriin järjestöriparin kautta. Se
vaihe osaltaan ohjasi tulevaan: Opinnot teologises20

sa tiedekunnassa ja työ kristillisessä järjestössä.
- Siinä työssä oli paljon iloa. Mutta oli myös haasteita
työn uudistamisessa. Asiat eivät menneet ihan niin
kuin olisin toivonut. Tuli vähän kuin lasikatto vastaan.
- Yhdessä rukoushetkessä sitten näin selvästi
näyn, jossa oli merkitty kohta: Apt.16:6. Kun sitten luin tuon kohdan, niin siellä sanottiin, kuinka Jumala sulkee ovia. Useimmiten Raamatussa kerrotaan, kuinka Jumala avaa, mutta tässä
puhuttiin sulkemisesta. Silloin ymmärsin, että nyt
tämä ura on kuljettu loppuun ja irtisanouduin.
- En silloin tiennyt, mitä tulisin tekemään. Tavoitteeni
oli löytää päivätyö, joka perheeni tilanteen kannalta
olisi paras vaihtoehto.
Vakuutusalalle
- Erään ystävän kehotuksesta hain työtä vakuutusyhtiössä ja minut valittiin tehtävään. Monin tavoin tuo
tehtävä oli minulle silloin sopiva: Säännöllinen päivätyö ja sopivasti haasteita. Samalla jäi aikaa myös
perheelle ja ystäville.
- Viime vuosien aikana vakuutusalalla on ollut monia
muutoksia ja niiden keskelle jouduin ja niissä myös
väsyin niin, että olin välillä 2 kk sairauslomalla. Koin,
että Jumala laittoi minut vähäksi aikaa sivuun. Silloin
mietin, että ehkä tämä ei kuitenkaan ole se ala, jossa
Jumala haluaa minua käyttää.

Rajojen ylittäminen

Vierailuja vainottujen luona

Samoihin aikoihin Miika oli mukana erään seurakunnan tilaisuudessa, jossa profetoitiin. Moni profetioista
tuntui tulevan suoraan kohti. Yhdessä niistä sanottiin, että Jumalalla on kokonaiskuva hallinnassa, vaikka kuvassa tuntuisi olevan vain hajanaisia värejä ja
viivoja. Mutta kun katsotaan kauempaa, näkyy kokonaiskuva. Samoin yhdessä profetiassa sanottiin, että
Jumala vie johonkin, jossa ylitetään rajoja.

Yksi osa Miika Auvisen työstä on käydä vainottujen
kristittyjen luona. Haastattelun edellä hän oli juuri
käynyt parin viikon matkalla maassa, jossa kristityt
elävät vainon keskellä.

- Sitten näin lehdessä ilmoituksen, jossa haettiin
Open Doorsiin toiminnanjohtajaa. Siihenkin vaiheeseen liittyi monia erikoisia yhteensattumia, varmaan
voisi sanoa Jumalan johdatusta. Ja niin aloitin tässä
tehtävässä vuoden alusta.
Open Doors-järjestön alkuun liittyy hollantilainen Veli
Andreas, joka sai sisäisen kutsun idän työhön vuonna 1955. Silloin hän havahtui siihen, että itäblokin
maissa on vainottuja kristittyjä ja niin hän alkoi viedä
heille Raamattuja. Näiden matkojen muistona järjestön esittelyssä vieläkin esiintyy usein sininen kuplavolkkari. Sellaisella Veli Andreas teki lukuisia matkoja
Itä-Euroopan maihin salakuljettaen Raamattuja kristittyjen käyttöön.
- Suomessa on ollut joitakin kristittyjä, jotka viiden
vuoden ajan ovat rukoilleet, että Open Doors voisi
aloittaa toiminnan myös Suomessa. Jo aikaisemmin
työ on laajentunut niin, että nyt järjestö on yksi suurimmista, joka tekee työtä vainottujen kristittyjen
auttamiseksi, kertoo Miika Auvinen.
Sinne, missä vaikeinta
- Open Doors tekee vuosittain tilaston, joka raportoi kristittyjen olosuhteista maailmanlaajuisesti. Tilasto perustuu yli 65 maassa toimiviin kontakteihin,
järjestön omiin kenttätyöntekijöihin ja riippumattomien tutkijoiden raportteihin. Työtä tehdään yli 50
kohdemaassa, joissa kristittyjen olosuhteet ovat heikoimmat ja avuntarve suurin. Tukimaita on 25, joiden
joukkoon Suomikin on nyt liittynyt.

- On tärkeää saada ensikäden ymmärrys siitä, mitä
on elää vainon keskellä. Tavata näitä kristittyjä, kokea jotakin siitä, mitä he kokevat. Syvältä koskettavaa on kohdata vainottujen kristittyjen ilo ja kiitos.
Ilo siitä, että on vangittuna Kristuksen tähden.
- Nämä kohtaamiset ovat tärkeitä oman työn kannalta, mutta myös näille kristityille on tärkeää, että
ulkopuolelta tullaan vaaroista huolimatta. Se auttaa
heitä jaksamisessa.
Heräämistä tapahtunut
Miika Auvinen on tyytyväinen siitä, että viime aikoina
Suomessa on herätty kristittyjen vainojen todellisuuteen. Vaikka julkisessa sanassa tästä puhutaan vielä
vähän, on kuitenkin tieto lisääntynyt ja moni on havahtunut siihen, että eri puolilla maailmaa kristityillä
on paljon vaikeuksia.
- Valitettavasti vain vainojen ja uskonsa tähden tapettujen määrä on viime vuosina selvästi kasvanut.
On tullut entistä useampia ryhmiä, joille vainon ensisijainen kohde on juuri kristityt. Esimerkiksi Syyriassa
ja Irakissa kristittyjen tilanne on jo lähtökohtaisesti
muita heikompi. Kun sitten on lähdettävä pakoon jotakin äärijärjestöä, eivät kristityt läheskään aika uskalla hakeutua pakolaisleireille. Auttamisessa pitäisi
huomioida ne, jotka eivät kilpajuoksussa ehdi ensisijoille.
Tällaiseen tehtävään Miika Auvinen on lähtenyt ja siinä kantaa ajatus, että voisi olla muuttamassa yhden
ihmisen koko maailman, yhden kerrallaan.
Pekka Kiviranta

Open Doorsin toimintaan sisältyy Raamattujen viemisen lisäksi monia muita tehtäviä. Viedään aineellista
apua, autetaan esimerkiksi nyt Lähi-Idässä vainoja
paenneita kristittyjä perheitä.
- Järjestö toimii siellä, missä kristityillä on vaikeimmat
olot. Kun sitten tilanne selkeytyy, olot rauhoittuvat ja
seurakunta ja kristityt voivat toimia vapaammin, on
meidän tehtävämme sillä alueella ohi, kuvaa Miika
Auvinen Open Doors-järjestön toimintaperiaatteita.
- Vainojen keskellä vain sillä on merkitystä, uskooko Jeesukseen. Muut opilliset kysymykset jäävät
taka-alalle. Siksi myös järjestömme on yhteiskristillinen. Autamme kristittyjä elämään vainon keskellä ja
teemme voitavamme, jotta vaino päättyisi.
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille
Helmikuussa
Su 14.2.
- Kirkkonummi, klo 12 Messu Veikkolan srk-talossa. Pekka Kiviranta
- Sulkava, klo 17 Ystävänpäivän ylistysmessu srk-talolla. Erja Kalpio, Kaija
Ravolainen.
Ma 15.2.
- Alavus, klo 11 hartaushetki Kappalan lähetystuvalla, Ulla Latomäki.
- Alavus, klo 11.30 Pohjanmaan tiimin kokous Srk-talossa.
Ti 16.2.
- Forssa, klo 13.30 Lähetyspiiri, Hämeentie 5. Pekka Kiviranta
- Juva, klo 18 raamattuluento käskyistä, 5. käsky. Erja Kalpio
- Salo, klo 18 Siionin Kannel-lauluseurat srk-talon keskisalissa, Torikatu
8. Srksta pappi ja kanttori
Su 21.2.
- Alajärvi, klo 10 Elyn kirkkopyhä
kirkossa, saarna Pekka Kiviranta, lit.
Elina Lapinoja-Pitkänen, kanttori Eeva-Liisa Kolonen. Ruokailu ja päiväseurat srk-talolla, Satu Kivisaari, Kiviranta, Lapinoja-Pitkänen, Raavaat
miehet-kuoro.
- Lemi, klo 10 Elyn kirkkopyhä kirkossa ja srk-talolla. Erja Kalpio, Lea
Karhinen
- Hyvinkää, klo 11.30 Siionin Kannel-seurat kirkon yläsalissa. Puhe Tapio Turunen, juonto Sirpa Kallio.
- Lehtimäki, klo 13 Elyn kirkkopyhä
kirkossa, saarna Ulla Latomäki, lit.
Harri Silvolahti, teksti Ulla Niskala,
laulu Kimmo Niskala.
- Seinäjoki, klo 15 Valma Lehdon
80v Syntymäpäiväseurat srk-keskuksen srk-salissa, Koulukatu 24 (tarjoilu ja vapaa keskustelu alk. klo 13).
Pekka Kiviranta, Helena Turja, kanttori Johanna Ojala-Haapala, Kai Mikael Lehto, Katja Lehto-Komulainen,
juonto Aleksi Komulainen laulu Paavo
Kujala. Mahdolliset muistamiset Elyn
kotimaan työlle, FI93 5419 0120
2532 69, viesti Valma 80v.
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- Tampere, klo 18 lauluseurat Kaukajärven srk-kodissa. Aaro Eerola, Liisa ja Valto Käkelä
Ma 22.2. Kurikka, klo 13 Siionin
Kannel-seurat srk-talolla, Kurikantie
13. Pekka Kiviranta
Ti 23.2. Alavus, klo 13 Siionin Kannel-seurat srk-talolla, Kirkkotie 7. Jussi Peräaho, Pekka Kiviranta, Satu Kivisaari, kanttori
To 25.2. Orimattila, klo 18 Raamattuilta srk-talossa. ”Jumalan työtovereina” Ef.3-4, Pekka Kiviranta.
Su 28.2. Kannus, klo 12 Elyn lauluseurat Pappilassa, Valtakatu 13. Mika
Viitanen, Satu Kivisaari
Ma 29.2. Lammi, klo 14 Siionin
Kannel-lauluseurat ja raamattuhetki
srk-kodilla, Katariinantie 2. Pekka Kiviranta, khra Heli Ulvinen, Katajat

Maaliskuussa
Ti 1.3. Riihimäki, klo 18 Siionin
Kannel-lauluseurat. Jussi Kataja
To 3.3.
- Keuruu, klo 13 Elyn lauluseurat
srk-talolla, Kippavuorentie 11. Ossi
Poikolainen, Pekka ja Kerttu Lavaste,
Satu Kivisaari, Antti Roikola, Tapio Rekola
- Sulkava, klo 18.30 raamattuluento käskyistä, 7. käsky, srk-talolla. Erja
Kalpio
Su 6.3.
- Kerava, klo 10 messu ja lähetysjuhla. Pekka Kiviranta
- Lohtaja, klo 10 Elyn kirkkopyhä kirkossa, messu, saarna Ulla Latomäki.
Päiväseurat srk-talolla, Satu Kivisaari,
Latomäki.
- Puumala, klo 10 Elyn kirkkopyhä
kirkossa ja srk-talolla. Erja Kalpio, Helena Castren
- Vaasa, klo 10 Elyn kirkkopyhä Huutoniemen kirkossa (Mannerheimintie
2), saarna Aulis Harju, lit. Jukka Niemi, kanttori Tuija Niemistö. Päiväseurat srk-talossa, Harju, Niemi, runoja
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Pääsiäisen Valo ilmestyy n.
17.3.2016
Irja Forss, laulua Aino ja Jouko Siljamäki.
Ma 7.3.
- Kokkola, Lähetyssoppi avoinna klo
10-14, Läntinen kirkkokatu 19
- Kurikka, klo 13 Siionin Kannel-seurat srk-talolla. Satu Kivisaari, Maarit
Rautanen
Ti 8.3. Jalasjärvi, klo 18 Naistenpäivän seurat srk-talolla. Ulla Latomäki,
Satu Kivisaari
To 10.3.
- Kauhajoki, klo 13 Siionin Kannel-seurat srk-keskuksessa. Ilkka
Tuikkala, Sirpa Keski-Antila
- Lapua, klo 18 Juhlaseurat Satu ja
Hannu Kivisaarella, Teikarintie 29,
Lakaluoma. Ulla Latomäki, Kimmo
Niskala (laulu, kitara), Sofia Kivisaari
(kontrabasso).
- Orimattila, klo 18 Raamattuilta
srk-talossa. ”Jumalan työtovereina”
Ef.3-4, Pekka Kiviranta.
- Savonlinna, klo 19 Israel-ilta Vapaasrkssa. Erja Kalpio
Su 13.3.
- Helsinki, klo 16 Siionin Kannel-lauluseurat Hakavuoren kirkossa.
- Savo, Haukivuori, klo 10 messu ja
Raamattuluento ”Hengissä hautaan
saakka”. Erja Kalpio, Markku Liukkonen

- Töysä, klo 10 maak. Elyn kirkkopyhä kirkossa, saarna Satu Kivisaari,
lit. Elina Mäki, kanttori Mari Järvinen.
Päiväjuhla srk-talossa, srk-neuvos
Alma Saari, läh.siht. Minna Aho, Mäki,
Kivisaari, laulua Terttu Ala-Heikkilä ja
Maij-Len Tånk-Muumäki, Seinäjärven
kuoro.
Ma 14.3. Kouvola, klo 14 lähetyspiiri srk-keskuksen Martta-salissa, Hovioikeudenkatu 8. Päivi Sipponen
Ti 15.3.
- Juva, klo 18 raamattuluento käskyistä, 6. käsky, srk-talolla. Erja Kalpio
- Salo, klo 18 Siionin Kannel-lauluseurat srk-talon keskisalissa. Srksta
pappi ja kanttori
To 17.3. Sulkava, viikkomessu
srk-talolla. Erja Kalpio, Kaija Ravolainen
La 19.3. Jyväskylä, Israel-päivä.
Erja Kalpio
Su 20.3.
- Valkeala, klo 10 messu kirkossa,
Kalevantie 14, lit. srkn pappi, saarna
Antero Rasilainen. Siionin kannel-lauluseurat, Rasilainen.
- Tampere, klo 12 messu ja lauluseurat Linnainmaan srk-keskuksessa.
Pekka Kiviranta, Anneli ja Kari Lähdesmäki
- Lohja, klo 15 Vesa Väätäisen 70v
seurat, Takasenkatu 33. Antero Rasilainen
- Laukaa, klo 17 Israel-ilta Toivonkeitaalla. Erja Kalpio, Anki Hypen
Ma 21.3.
- Kurikka, klo 13 Siionin Kannel-seurat srk-talolla. Sirpa Keski-Antila
- Tuulos, klo 18 Hiljaisen viikon ilta
Sanan äärellä srk-keskuksessa, Pappilantie 15. Khra Petri Laine, Katajat
Ti 22.3. Lapua, klo 10 Laulaen pääsiäiseen Tiistenjoen kirkossa, Pappilantie 10. Tiistenjoen koululaiset ja
opettajat, Ulla Latomäki, kanttori Riitta Jukkola, Satu Kivisaari
Ke 23.3.
- Alahärmä, klo 9 Laula kanssani-tilaisuus Hakojärven koululla. Hakolan
koululaiset ja opettajat, Satu Kivisaari, Irma Palomäki
- Alahärmä, klo 11.30 Laula kanssani-tilaisuus Voltin koululla. Voltin koululaiset ja opettajat, Satu Kivisaari,
Irma Palomäki

To 24.3. Alahärmä, klo 11.30 Laula
kanssani-tilaisuus kirkossa. Kirkonkylän koululaiset ja opettajat, Jaakko
Linko, Satu Kivisaari, Irma Palomäki
Pe 25.3.
- Hamina, klo 10 maakirkko ja ristinjuhla Kannusjärven koululla, Keskikyläntie 233, lit. srkn pappi, kanttori,
saarna Pekka Kiviranta. Ristinjuhlassa
Pirkko Tulokas, Kiviranta, srkn pappi.
- Seinäjoki, klo 14 maak. Ristin juhla
srk-salissa srk-keskuksessa. Emerituspiispa Jorma Laulaja, srkn pappi,
HYn kuoro, kanttori Tea Polso, juonto
Salme Rinta-Komsi
- Hamina, klo 16 Pitkänperjantain
hartaus- ja lauluhetki Osmo Näkillä,
Näkintie 387. Pekka Kiviranta
Ma 28.3.
- Myllykoski, klo 10 Pääsiäispäivän
messu kirkossa, Myllykoskentie 5, lit.
Eija Murto, saarna Pekka Kiviranta.
Pääsiäisajan kauneimmat Siionin Kannel-laulut kirkossa, Kiviranta, Murto.
- Koria, klo 16 Pääsiäisajan kauneimmat Siionin Kannel-laulut kirkossa,
Alakouluntie 23. Pekka Kiviranta
- Evijärvi, klo 19 Siionin Kannel-messu kirkossa, saarna Matti Aho, lit. Aki
Paavola, kanttori Aira Kentala.
Ti 29.3. Alavus, klo 13 Siionin Kannel-seurat srk-talolla. Satu Kivisaari

Huhtikuussa

To 15.4. Kokkola, Lähetyssoppi
avoinna klo 10-14, Läntinen kirkkokatu 19
La-Su 16.-17.4. Elyn 8v-juhla ja seminaari Tampereella. Ks. ohjelma s. 8
Ma 18.4. Kurikka, klo 13 Siionin
Kannel-seurat srk-keskuksessa. Satu
Kivisaari
Ti 19.4. Salo, klo 18 Siionin Kannel-lauluseurat srk-talon keskisalissa.
Erja Kalpio, srksta pappi ja kanttori
Su 24.4.
- Jalasjärvi, klo 10 Elyn kirkkopyhä
kirkossa, saarna Pekka Kiviranta. Päiväjuhla srk-talossa.
- Seinäjoki, klo 15 Siionin Kannel-seurat srk-keskuksen srk-salissa.
Pekka Kiviranta, srkn pappi ja kanttori
- Riihimäki, klo 16 Pertinpäivänseurat Ruposella, Lapinkatu 15 A. Sirpa
Viherä, Veikko Pöyhönen
Ti 26.4. Alavus, klo 13 Siionin Kannel-seurat srk-talolla. Satu Kivisaari
To 28.4. Kokkola, klo 12 laulu- ja
hartaushetki Lähetyssopilla, Läntinen
kirkkokatu 19, Satu Kivisaari. Lähetyssoppi avoinna klo 10-14.
Pe 29.4. Lapua, klo 17 Elyn ja Krsn
vappumyyjäiset srk-talossa. Klo 18
seurat alasalissa, Ulla Latomäki, Satu
Kivisaari, Krsn puhuja.

Su 3.4. Juva, klo 10 Elyn kirkkopyhä
kirkossa ja srk-talolla. Erja Kalpio

Katso päivitetyt tapahtumatiedot
www.evankeliset.net/kalenteri

Ma 4.4. Kurikka, klo 13 Siionin Kannel-seurat srk-keskuksessa.

Lähde mukaan!

Ti 5.4.
- Juva, klo 18 raamattuluento käskyistä, 7. käsky, srk-talolla. Erja Kalpio
- Riihimäki, klo 18 Siionin Kannel-lauluseurat. Erkki Helle
To 7.4. Sulkava, klo 18.30 raamattuluento käskyistä, 8. käsky, srk-talolla. Erja Kalpio
Su 10.4.
- Lappeenranta, klo 10 Elyn kirkkopyhä kirkossa. Erja Kalpio, Reijo Moilanen
- Hämeenlinna, klo 11.30 Siionin
Kannel-seurat keskussrk-talossa. Kirsti Ijäs, Pekka Keränen, säestys Jussi
Kataja
To 14.4. Kauhajoki, klo 13 Siionin
Kannel-seurat srk-keskuksessa. Ilkka
Tuikkala, Sirpa Keski-Antila

Hyvinkään seurakunta

Seurakuntamatka
Kyprokselle
2.-10.5.2016
Tiedustelut
Johanna Rantalankila
johanna.rantalankila@evl.fi
p. 040 757 1973
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Oy Finnmatkat Ab
Sitovat ilmoittautumiset
26.2.2016 mennessä.
Katso tarkemmat tiedot ja ohjelma:
www.evankeliset.net

Pääsiäisen Valo 2016
Pääsiäisen valo kertoo uskosta, toivosta ja rohkeudesta. Me pysähdymme kärsimystien äärellä ja näemme,
että oman kärsimyksemme rinnalla on toinen, joka
antaa voimaa ja rohkeutta. Mutta emme jää vain siihen, vaan hamuamme valoa kohden: Kristus on voittanut kuoleman ja Hänen omanaan olemme matkalla
todelliseen valoon, Elämän Valon seurassa.
Jäsenille postitetaan automaattisesti 1 lehti/talous. Voit tilata lisää myyntiin tai vaan omaksi
iloksi/lahjaksi. Tilaamalla tuet yhdistyksen työtä.
Lehti ilmestyy viikolla 11.
Lehden hinta 5 €/kpl
10 kpl -10 % alennus
20 kpl -15 % alennus
30 kpl -20 % alennus
+ postikulut
Ennakkotilaukset 1.3.2016 mennessä.
Tilaukset Elyn toimistolta:
ely@evankeliset.net
p. 040 415 9416
ELY ry,
Kokkolantie 12
43500 Karstula

