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Etu- ja takakannen kuvat

Kansikuvan Tenavakuoro esiintyi Hyvien kohtaamisten juhlassa Evankelisilla kesäjuhlilla Lapuan tuomiokirkossa lauantaina
18.6.2016
Lapuan tuomiokirkon urut, esittely takakannessa.
Kuvat Timo Keski-Antila

”Onpa taivaassa
tarjolla lapsillekin”
Lapualle Elyn kesäjuhlat 2016! Joku sen heitti ilmaan ja siitä ajatus lähti kytemään. Vanhempien ja
isovanhempien kanssa retkeily kesäjuhlille oli alun
alkaen suunnitelmissa. Siitä alkoi lievä ”ahdistus”,
mistä ihmiset saadaan suunnitelmia toteuttamaan.
Myöhään syksyllä 2015 oli ensimmäinen päätoimikunnan/ohjelmatoimikunnan kokous, eikä ahdistanut yhtään. Mittakaavaltaan Elyn kesäjuhlat ovat
vielä pienet verrattuna esim. Herättäjäjuhliin, joita
vietettiin Lapualla pari kesää aikaisemmin. Juhlien
väkimäärätavoitteena meillä oli n. 700 henkeä. Väkeä oli ilahduttavat 900 ja 100 lasta. Juhlat alkoivat
muotoutua ihan kuin itsestään, olihan meitä monta
reipasta ihmistä niitä suunnittelemassa. Kohtaamisen
teemalla lähdettiin niitä tekemään, otsikolla Jumala
kuulee. Päätoimikunnan lisäksi oli ravintola- ja järjestelytoimikunnat. Alusta asti oli hyvin turvallinen olo.
Kun tehdään Jumalan kunniaksi, kaikki yleensä vaan
sujuu. Kivisaaren Sadun kanssa todettiinkin, ettei
yhtäkään yötä ole tarvinnut valvoa juhlien takia. Jumala kuulee-teemalla matkassa ei tarvitse hötkyillä,
vaan rukoilla ja uskoa että Hän myös kuulee ja kuulikin. Talkoolaisista ei ollut pulaa, arvioimme tarpeen
olevan noin 80 ja loppujen lopuksi heitä oli yli 120.
Paidat loppuivat pienesti kesken, mutta osattomille
luvattiin rukouksen, Kristuksen armon ja rakkauden
paita. Joku sanoikin, että saako tulla vaihtamaan.
Parasta juhlilla oli välittömyys, ilo ja rakkaus kaikissa
kohtaamisissa. Ei haitannut sade, ei tuulet, kun sinä
Herra kuulit. Isoja ja pieniä ihmeitä saimme katsella
ihan alkusuunnitelmista lähtien. Yksi ihana ihme oli
se, että ihmiset lähtivät innolla mukaan, niin suunnitteluun kuin toteutukseenkin. Siitä lähdettiin, että
mitä tarkoittaa lyhenne ELY (= Evankelinen lähetysyhdistys) ja se tulikin tutuksi paljon laajemmalle
yleisölle. Yhdessä oman seurakunnan positiivisten ja
innokkaiden työntekijöiden kanssa oli ilo suunnitella
ja tehdä yhteistä juhlaa. Iso ilonaihe oli myös se, että
isovanhemmat ottivat kutsun vastaan tuoda lastenlapsia mukaan juhlille. Jotkut lapset tulivat junalla
Lapualle ja siellä heitä olivat vastassa isovanhemmat.
Musiikista saimme nauttia yli paikkakuntien ja maan
rajojen; Virosta tuli vieraaksemme kuoro Gospel-kotkat Unkarin ystävyyskaupungista, No Tune Brothers
Ylistarosta, Modus-kvartetti Seinäjoelta, Elyn oma
lauluryhmä Elyset, Lapuan seurakunnan Kirkko- ja
Tuomaskuorot sekä Tenavakuoro. Lapsille suunna-

tusta tarjonnasta voisin
mainita Johanna Vuorenmaan lauluista kootun uutuusmessun
”Suuressa
sylissä”, jännittävän urkusadun tuomiokirkossa sekä
lasten pikkukirkon pienet
hartaudet pitkin päivää ja
musahetket. Lasten kirkon
pappina toimi Pekka Kiviranta. Myös nuoret ansaitsevat ison kiitoksen. He
myivät arpoja ja olivat hienona apuna yövalvonnassa.
Mitä juhlat antoivat näin
jälkeenpäin ajatellen? Paljon hyviä kohtaamisia niin
Jumalan, lasten kuin aikuistenkin kanssa. Saimme Ulla Latomäki Elyn kesäolla joka lailla sanankuulo- juhlilla Lapualla.
piireissä. Iso kiitos taivaalli- Kuva Timo Keski-Antila
selle Isälle ja kaikille, jotka
olitte rakentamassa ja osallistumassa yhteiseen juhlaan. Saimme levätä Jumalan suuressa sylissä, niin
pienet kuin suuretkin. Jumalan sana kuului ja Pyhän
Hengen läsnäolon tunsi. Piispa Jorma Laulajan raamattutunnin ajatuksia siteeraten: ”Ajassamme Jumalaa ei enää kuulla, vaan kuunnellaan gallupeja ja
toisia ihmisiä. Ja jos Jumalan ääni ja ihmisten mielipiteet joutuvat ristiriitaan, valitaan ihmisen ääni. Kohta
ollaan tilanteessa, jossa vain kivet huutavat. Jumalan
ääni kaikesta piittaamattomuudesta huolimatta kuuluu ja kantaa jopa kuoleman läpi; ’Lasarus tule ulos.’
Jumala puhuu meille sanassaan. Seurakunta on sanankuulopiiriä. Sanaa on opittava kuulemaan. Pitemmälle emme kristittynä pääse, vain Jumalan sanankuulopiiriin. ’Jokainen joka huutaa Herraa avukseen
pelastuu’, lupaa sana. Siihen ei tarvitse lisätä mitään.
Se, että huudat Herraa avuksesi, on Pyhän Hengen
aikaansaannosta. ’Yksikään, joka häneen uskoo, ei
joudu häpeään’, vakuuttaa meille apostoli. Kuuntele
siis tänään sinäkin, mitä Herra sinulle ja seurakunnalle puhuu.”
Ulla Latomäki
ELYn hallituksen vpj, Pohjanmaan tiimin pj,
Lapuan vastuuryhmän pj
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Tänään emme puhu auton polttoaineen kulutuksesta emmekä seuraa
kasvimaan siementen kehittymistä
salaateiksi ja juureksiksi. Tutkistelemme toisenlaista Jumalan luomaa
elämää - kätkettyä uskon elämää.
Jumala-uskossa toisaalta kuullaan,
mitä Jumala sanoo. Toisaalta usko
luottaa, että Jumala kuulee. Näiden
kahden välillä - että minä kuulen
ja että Jumala kuulee - käydään
uskon kilvoitukset; koetaan ilot ja
tunnistetaan heikkoudet.

Jorma Laulajan raamattutunti Lapualla Elyn kesäjuhlilla 18.6.2016

Kuvat Timo Keski-Antila

Jumala kuulee
Epäusko työntää Jumalaa loitolle ja kysyy, sanooko Jumala todella jotakin. Eikö rukous synny oman
sydämen kaipuusta eikä Jumalasta? Epäuskoa oli jo
ensimmäisen ihmisen kysymyksessä: ”Onko Jumala
todella sanonut: ’Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta’?” (1. Moos.3:1). Toisaalta usko kuulee,
niin kuin ahdistunut Abraham kuuli sitoessaan Iisakia
uhrialttarille: ”Älä koske poikaan äläkä tee hänelle
mitään.” (1. Moos. 22:12). Usko kuulee Jumalan kutsun niin kuin Samuel kuuli temppelissä. Hän vastasi:
”Puhu, Herra. Palvelijasi kuulee.” (1. Sam. 3:1-10).
Kun tottuu kuulemaan vain itseään ja yleensä ihmisten ääntä; kun tottuu olemaan kuulematta Jumalaa,
kuuroutuu erityisellä tavalla. Epäuskossa on kuuroutumistakin. Tämän hetken sairauskertomusta kirkossakin on se, että kuunnellaan ihmisten mielipiteitä,
gallupeja, mutta ei niinkään kysytä, mitä Jumala sanoo Sanassaan. ”En jaksa pitkiä puheita! Ei puheita
ollenkaan!” Kuurot kokoontuvat ollakseen kuuntelematta sananselittäjää, joka lähtökohtaisesti on alistunut siihen, ettei häntä kukaan kuuntele.

Kuuroutumisen toista puolta on kristittynä vaikenemisen tapa. Jeesus nimitti ihmisten vaikenemista
tilaksi, jossa ”kivet huutavat”. Jos ihminen ei enää
kuule eikä kuuntele Jumalaa, kivet alkavat huutaa.
(Luuk. 19:40.) Nurin käännettyä kivien huutamista
on vaikkapa nykyinen raaka kielenkäyttö. ”Perkeleitä”, ”huoria” ja ”sukupuolielimiä” syydetään ilmoille
työpaikoilla ja koulujen pihoilla. Sosiaalinen media
ei ainoastaan vastaa ihmisten yhteyden tarpeeseen.
Siellä rehottavat myös ihmisluonnon pimeät puolet.
Samaan aikaan moni on kadottanut elämän tarkoitusta ilmentävät sanat, pyhät nimet ja Jumalan nimen.
Joku tulkitsee elämäntyylimme karkeat signaalit murroksen merkeiksi, kapinaksi ja alakulttuurien viesteiksi. Mutta ne ovat myös hylättynä olemisen ja turvallisuuden kaipauksen huutoa. Ne ovat rakkauden nälän
ja osattomuuden viestejä. Ne välittävät kuin irvikuvana tarkoituksen, totuuden ja Jumalan ikävän.

Vapauden tunnetta nopeammin leviää nykyisin yksin
jäämisen kokemus. Sitä on raskas kestää, sillä koko
todellisuus janoaa toisen yhteyttä ja viittaa Luojaan.
Kivet huutavat.
Ihmisen on kuitenkin raskasta kuunnella vain omaa
huutoaan ja väistellä omaatuntoa, jossa Jumala kysyy niin kuin Aadamilta: ”Missä sinä olet?” ”Missä on
veljesi?” Jumalan ääni kantaa hautaan asti ja läpi
kuoleman muurin. Tunnusmerkin tästä antoi Jeesus
huutaessaan kerran: ”Lasarus, tule ulos!” Evankelista
Johannes kertoo: ”Jeesus kohotti katseensa ja sanoi:
’Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua.
Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta
minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen
minut.” Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Lasarus, tule ulos!” Silloin kuollut tuli haudasta...” (Joh. 11:41-44)
Mitä tämä Lasarus-huuto tarkoittaa meille?
Mieli voi eläytyä alkuperäiseen tilanteeseen, ja samalla Pyhä Henki asettaa meidät Sanan kuulopiiriin.
”Minunkin haudastani ja minunkin kuolemastani tässä puhutaan.” ”Minunkin ylösnousemisestani tässä on
kysymys.” Jos rukoilet: ”Ota, Jumala, minut omiesi
joukkoon. Pelasta minut iankaikkisesta kuolemasta”,
samalla myös jotenkin luotat - ja voit luottaa lujasti että Jumala kuulee pyyntösi.
On tultava yhä uudestaan Sanan kuuloon. Rukoile sydämen avautumista. Lue. Kuuntele. Opi uskon
kielioppia ja lukutaitoa. Pyydä aina uudestaan, että
Jumala kuulisi sinua. Paavalin mukaan Jumalaan uskovien tuntomerkki on se, että tunnistavat Jumalan
kutsun ja että ”he huutavat avukseen Herramme
Jeesuksen Kristuksen nimeä”. (1. Kor. 1:2) Pitemmälle emme kristityn tiellä pääse - vain Jumalan kuulopiiriin. Saattaa käydä niin kuin psalminkirjoittajalle:
”Ahdingossani minä huusin Herraa. Hän kuuli ja avasi tien.” (Ps. 118:5). Tässä avuksihuutamisessa on
Jumala itse läsnä. Paavali nojasi profeetta Joeliin ja
kirjoitti Roomalaiskirjeessä: ”Jokainen joka huutaa
avukseen Herran nimeä, pelastuu.” (Room. 10:13.) Usko voi nojata tänäänkin tähän lupaukseen täydellä
painollaan. Joka huutaa Jumalaa avuksi, häntä Jumala kuulee. Hänet Jumala pelastaa. Mikä onkin tie,
kuinka raskasta on kulku, Jumala pelastaa.
Abrahamista alkoi ja kasvoi läpi Raamatun kulkeva
”Jumala auta”-rukouksen linja. Vanhan testamentin
psalmeista löytyy noin viisikymmentä kohtaa, joissa
ihminen huutaa avuksi Jumalaa. Uuden testamentin
puolelta muistamme aaltoihin vajoavan Pietarin huudon: ”Herra, pelasta minut.” (Matt. 14:30) Jokaisena
adventtina ja jokaisessa ehtoollisenvietossa mekin
laulamme: ”Hoosianna!” - Herra, auta, armahda.

Lapuan tuomiokirkon alttaritaulu vuodelta 1845,
maalannut Berndt Godenhjelm.

Eikö tarvita myös parannuksen tekemistä, eikö pidä
olla uuden elämän merkkejä? Ei, vaan tässä sanotaan, että jokainen joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Piste. Kaikki parannuksen tekemisen
ja uuden elämän siemenet on kylvetty siihen, että
turvaudumme uskoen, ehkä vain vähäisellä uskolla,
Jumalaan ja Kristukseen.
Martti Luther nimitti Jumalan avuksi huutamista ”taitojen taidoksi”, joka kuitenkin on kokonaan Pyhän
Hengen aikaansaannosta - Jumala itse rukoilee silloin
kanssamme. Selittäessään avuksi huutamista Luther
pääsee todelliseen vauhtiin ja sanoo: ”Älä jää itseksesi istumaan tai penkille makaamaan pää riipuksissa
…itseäsi ajatuksillasi purren ja kalvaen …Vaan ylös,
sinä laiska lurjus, polvistu, nosta silmäsi ja kätesi
kohti taivasta. Ota käsille Isä meidän–rukous tai jokin
psalmi ja … valita hänelle, huuda häntä avuksesi…
Hän tahtoo, että vuodatat hätäsi hänen eteensä etkä
raahaudu eteenpäin sitä itse kantaen.”
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Samuel, Sami, Samuli ja Sampsa viettävät nimipäivää
20.8. He kantavat hepreasta peräisin olevassa nimessään viestiä, että Jumala on kuullut.
Jeesus huusi Lasaruksen ulos haudasta, mutta minun
rukoukseni on voimaton. Raamatussa on kuitenkin
lupaus, että Jumala kuulee myös vähäisen huokauk-

sen ja avuttoman huudon.
Muista Moosesta, kun egyptiläiset uhkasivat israelilaisten henkeä Punaisen meren rannalla: ”Herra sotii
teidän puolestanne, olkaa te hiljaa.” Heti perään kuitenkin kerrotaan, että Herra sanoi Moosekselle: ”Miksi sinä huudat minua avuksi?” (2. Moos. 14:10-15)
- Mitään ei kuulunut Mooseksen suusta; kuitenkin
Jumala kuuli hänen sydämensä huudon.
Muista Paavalia, joka puhui muille kuulumattomasta,
sanattomasta huokauksesta: ”Henki auttaa meitä,
jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse
kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin
huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä
Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon
mukaisesti pyhien puolesta.” (Room. 8:26-27) Jumalalla on sellaiset korvat, että hän kuulee.

Marja-Liisa Leskelän puhe Kohtaamisia maailmalla-tilaisuudessa Elyn kesäjuhlilla Lapualla

Lähetystyön kasvot
Kauan sitten Lähetyssanomat-lehdessä oli haastateltu isää, jonka
lapsi oli siunattu juuri lähetystyöhön. Hän totesi: ”Lähetystyö saa
kasvot, kun joku tuttu lähtee.”
Lähetystyö saattaa joskus olla vähän vaikeasti hahmotettava asia,
vaikka sitä arvostettaisiinkin. Tuntuu, että sitä tekevät jotkut jossakin kaukana. Se ei kosketa meitä,
vaikka tuntuukin hienolta, kun joku
lähtee jonnekin kauas auttamaan
ihmisiä, kertomaan evankeliumin
sanomaa.
Kun joku tuttava-, ystävä- tai sukulainen lähtee lähetystyöhön, mielikuva asiasta muuttuu. Lähetystyö,
kaukana tai lähellä tehtynä työnä,
saa kasvot. Siitä tulee tuttua, se
koskettaa. Kasvojen näkeminen
kun tekee yhteyden kokemisen
helpommaksi.

olla saattelemassa kotiseurakuntani nimikkolähettiä yhdessä lähetysväen kanssa rautatieasemalla
hänen lähtiessään uudelle työkaudelleen. Lähetystyö sai kasvot.
Sen jälkeen näitä kohtaamisia onkin
Lähetystyö on ollut minulle tuttua ollut monia. Moni tuttu on lähtenyt
jo lapsesta asti, mutta opiskeluai- ja jo tullut takaisinkin kotimaahan
kana se sai kasvot. Sain nimittäin työjakson jälkeen.
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Aivan uudella tavalla lähetystyö saa kasvot, jos on mahdollisuus tutustua lähetin työhön
paikanpäällä.
Vuorotteluvapaalla kahdeksan vuotta sitten sain
mahdollisuuden matkustaa noin
pariksi viikoksi Namibiaan, Suomen Lähetysseuran ensimmäiselle
työkentälle. Nuo viikot näyttivät

Kuva Timo Keski-Antila

Jos kannat mielessäsi jotakin raskasta, pistävää asiaa
ja pyydät: ”Herra auta minua, Herra auta meitä”,
muista pyhiä Jumalan ihmisiä. Hekin huusivat avuksi
Herran nimeä. Muista Jumalan omaa lupausta: ”Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut,
ja sinä kunnioitat minua.” (Ps. 50:15). Sen rukouksen
Jumala kuulee. ”Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.” (Room. 10:11) Tuuli ei elämässä heti
hiljene, eivätkä aallot kohta taltu, mutta Herra tulee
myrskynkin läpi ja pelastaa sen, joka huutaa avuksi
hänen nimeään.

Kaikki pyynnöt eivät toteudu haluamallamme tavalla. Mutta kaikki kuullaan. Jumala antaa vastauksen
pian, myöhemmin, toisella tavalla tai ehkä vasta perillä. Mutta aina hän vastaa ja kantaa, aina se vastaus on paras meille, aina seuraa kiitos. Pidä hyvänäsi se lupaus, että Jumala kuulee ja pelastaa.
Jumala kuulee! Se tarkoittaa myös, että sinä kuulet
Sanan puhuttelua ja että sinä puhut Jumalalle. Tästä
puhutaan Raamatun viimeisessä luvussa ikään kuin
koottuna ohjeena: ”Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä
Henki seurakunnille sanoo.” (Ilm. 2:7)

Kohtaamisia maailmalla-tilaisuudessa Eeva ja Jari Vähäsarja
(vas.) sekä Pia ja Tero Ruotsala. Kuvat Timo Keski-Antila

Jorma Laulaja

ainakin jotakin siitä, mitä Jeesuksen antaman lähetyskäskyn
ottaminen todesta merkitsee.
Yksi mieleen jääneistä ihmisistä oli
himban kielistä Raamatun käännöstä tehnyt Ulla Nenonen. Vaikka
ikä olisi jo ajat sitten oikeuttanut
eläkkeelle jäämiseen, hän teki yhä
työtä paikallisten työtovereidensa
kanssa käännöksen valmistumiseksi. Hänelle työ oli koko elämän
mittaista, välillä hyvinkin raskasta
puurtamista, ehkä jopa uuden kirjakielen luomista.
Maassa vierailevan silmin katsottuna Namibian kristityt elivät
uskoaan todeksi tavallisessa elämässä. Sitä kuvasi hyvin tapahtuma, kun menimme illalla syömään
päivällistä paikalliseen ravintolaan.
Kun siellä kuultiin, että olimme
Suomesta, henkilökunta kokosi

joukostaan spontaanisti kuoron,
joka kävi laulamassa meille yhden
sikäläisen hengellisen laulun. Kirkot myös täyttyivät ihan tavallisena sunnuntaiaamuna ja mukana
oli kaiken ikäisiä seurakuntalaisia.
Jumalanpalvelus oli tärkeä seurakunnan yhteinen kokoontuminen,
voimanlähde alkavaan viikkoon.
Yksinkertainen Jumalan sanan
saarna, virret ja rukoukset riittivät.
Nuo kohtaamamme Namibian kristityt ovat meille puhutteleva esimerkki siitä, että kristityn elämä
arjessa lähtee liikkeelle yhteyden
kokemisesta, seurakunnan yhteisestä
jumalanpalveluksesta:
yhteydestä Jumalaan ja Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen.
Yhteyttä voi kokea monella tavalla, vaikka kieltä ei ymmärtäisikään. Yhteys syntyy, kun saa vei-

sata paikallisen kristityn kanssa
samasta virsikirjasta, hänen koko
ajan sormellaan osoittaessa, missä
kulloinkin mennään. Näissä kohtaamisissa maailmalla lähetystyön
kasvot tulevat entistäkin tutummiksi. Saa kokea konkreettisesti
sen, että me kristityt olemme yhtä
kielestä, ihonväristä tai asuinpaikasta riippumatta. Meitä yhdistää
yhteinen usko. Toteutuu se, mistä
Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä
Jeesukseen viitaten: ”Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte
kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hän on avannut pääsyn Isän luo yhden saman Hengen
johdattamina. Te ette siis ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte
Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.” (Ef. 2:17-19)
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Keski-Pohjanmaalle
oma ELY-tiimi
Lohtajan komealla Jukkolanmäellä
vietettiin kevätseuroja toukokuussa. Etelä-Pohjanmaalta saakka tuli
niin puhujia kuin seuravieraitakin.
Lämpimän vastaanoton kera saimme nauttia maittavat tarjoilut ja
herkutella siikaa, jota miehet olivat
seuraväelle paistaneet. Keski-Pohjanmaan Ely-ystävien järjestämät
seurat olivat tällä kertaa erilaiset
ja ehkä myös historialliset, sillä
seurojen yhteydessä perustettiin Keski-Pohjanmaan tiimi, joka
aloittaa yhdessä suunnittelemaan
ja toteuttamaan Elyn toimintaa
Kaustinen-Ullava-Kälviä-Kokkola-Lohtaja-Himanka-Kannus-Toholampi–alueella. Elyn
toimintaa alueella on jo ollut aikaisemminkin, mutta nyt lähdetään
yhteistyössä uudella tavalla kehit-

tämään Keski-Pohjanmaan toimintaa. Toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa pyritään heti alusta
saakka huomioimaan lapset. Ehkäpä jo tulevina vuosina Keski-Pohjanmaalla saadaan järjestää omia
isovanhempi-lapsenlapsipäiviä
ja -leirejä, joita on järjestetty jo
useita vuosia Alahärmässä ja Karstulassa. Isovanhempi-lapsenlapsi-toiminnalle näyttää olevan kysyntää, joten sitä on hyvä jatkaa ja
kehittää muuallakin päin Suomea.
Tiimin puheenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti Raija Koski Kannuksesta. Tiimin jäseniksi lupautuivat Vuokko ja Jaakko Orjala
(Lohtaja), Ahti Keskitalo (Toholampi), Kari Hanhikoski (Kaustinen), Sirkka Keskitalo (Kälviä,

Kannus), Raija Koski (Kannus).
Keski-Pohjanmaan tiimi kokoontuu virallisesti ensimmäisen kerran Kaustisella Elyn kirkkopyhän
ja juhlan yhteydessä (25.9.), jossa
täydentyy loput tiimin jäsenet. Lokakuussa (30.10.) vietämme Kaarlelan seurakuntakodilla tiimin koulutus- ja virkistyspäivää sekä Elyn
iltakirkkoa. Päivässä mukana ovat
myös sairaalapastori Matti Aho ja
aluesihteeri Satu Kivisaari.
Onnea ja Taivaan Isän siunausta
ja johdatusta Keski-Pohjanmaan
tiimille!
Satu Kivisaari
aluesihteeri

Kuvassa vas. Sirkka Keskitalo, Raija Koski, Ahti Keskitalo, Vuokko Orjala, Kari Hanhikoski. Kuva Satu Kivisaari
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Siionin kanteleen laulut säesti haitarilla Jaakko Orjala (kuva ylinnä).
”Kannuksessa metsäkirkolla oli seurat 26.7. Oli ihana ilma, Siionin Kannelta laulettiin, Mika puhui. Kahvit juotiin, makkaraa paistettiin. Ja juteltiin.
Terveisiä.” (kuva yllä)
Keski-Pohjanmaan pojat mummoineen olivat mukana Aarrearkkuleirillä
Karstulassa (kuva alla).
Kuvat Satu Kivisaari

Annikki Hahto (vauva sylissä) Kurikasta, sisar Kaarina Kujanpää Ylistarosta.
Pariskunta Minna Kaunisto (Hahto &
Kujanpään sisarentytär) ja Mika Vanhanen Nokialta tulivat tapaamaan tätejään
viikon vanhan tyttö-vauvansa kanssa.
Kuva huhtikuussa olleilta Elyn 8 v-juhlilta
Tampereelta. Kuva Satu Kivisaari

Elyn oma kuoro Elyset esiintyi kesäjuhlilla. Jumala kuulee-ilta Sanalle,
rukoukselle ja musiikille tuomiokirkossa Lapualla 17.6.2016.
Kuva Timo Keski-Antila
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Satun kannatusrengaskirje									13.7.2016

Rakkaat työmme tukijat ja rinnalla kulkijat,
Tänä kesänä eräs ystävä totesi: ”Et tiedä Satu, kuinka paljon me
olemme sun puolesta rukoiltu.” Liikutuin – se tuntui hyvältä, että
meitä Elyn työntekijöitä ja työtämme kannetaan rukouksin taivaallisen Isämme eteen. Olinkin monta kertaa kesän aikana ihmetellyt,
että onpa minulla ihmeen hyvä kunto, kun niin jaksan, ja stressi ei
vie yöunia ja olen pysynyt terveenä - Lapuan kesäjuhlat, heti sen
jälkeen Karstulan Aarrearkkuleiri ja sieltä vielä Sulkavan Soutuun.
Rukoukset olivat kantaneet. Sydämellinen ja nöyrä kiitos teille. Jatketaan rukoustyötä yhdessä toinen toistemme puolesta.

Maatilan kuulumisia pikkuväelle :)
Kesän aikana maatilamme eläimet ovat työllistäneet meitä melkoisesti. Karitsoita syntyi odotettua enemmän ja kaikki ei aivan sujunut
ongelmitta. Toisenkin yön Hannu-mieheni kanssa torkuttiin navetan
penkillä. Äiti-lampaat: Lempi, Siiri ja Oili ovat hoitaneet karitsansa
oikein hyvin koko kesän. Hevoset: Unelma-Irmeli ja Roosa-Ruusu
ovat loikkineet aitauksistaan omille retkilleen ja lemmikkivasikka
”Mini-Milli” on aivan omaa luokkaansa – ei viihdy muiden eläinten parissa ollenkaan. Vasikka mielellään seuraa meidän kotoväen
puuhia ja siksi löytyy milloin mistäkin nurkan takaa. Välillä
naapurit laittavat viestiä: ”Onko teidän vasikka taas karannut, kun kulkee tiellä.” Mini-Milli ei ole enää oikeastaan
vasikka, vaan pienikokoinen hieho, joka ei vaan kasva. Se
kulkeutui meille naapurin maatilalta, jossa laitettiin lehmät
pois. Mini-Millille ei oikein ollut ostajia, joten se muutti sitten
meille. Kissanpentujakin tuli enemmän, kuin mihin osasimme
varautua. Niitä on nyt sitten hoidettu rakkaudella. Katti
Karvajalka vaan tahtoo aina viedä poikueensa piiloon ja niitä
pentuja on etsitty useaan kertaan. Onneksi kaikki pennut ovat
nyt löytäneet hyvän kodin. Tätä ”eläintarhaa” ovat käyneet
monenikäiset kesälomalaiset ihmettelemässä, eikä meiltä kovin
pahantuulisena kukaan ole pois lähtenyt. Kaikkien kommellusten jälkeen, kyllä meillä maatilalla enemmän nauretaan ja
iloitaan kuin itketään ja vihoitellaan. Ja miksei sitä iloa voisi
jakaa muillekin. Lapsenlapsemme Rasmus (3,5v) kuulemma
muuttaa isona meille ja tulee lypsämään lehmiä, joten niitä
pitäisi papan hankkia lisää. Lukas (2,5v) on enemmän lammaspaimen-tyyppiä ”mää, mää”. Kiitollisuuden hetkiä on yhdessä
eletty maatilan arjen keskellä ja voimia kerätty syksyn tuloon.

Kuvat Satu Kivisaari

Näillä sanoilla rohkaisi eräs ystävä minua souturetkellemme. Sulkavan Soutu oli minulle huikea kokemus.
Kaunis luonto ympärillä ja hyvä Elyn soutujoukkue.
Elyn lippu liehui veneen perässä, joka kertoi muille
venekunnille, että armon ja ilon sanomaa tässä meidän veneessä viedään eteenpäin. Samassa veneessä 13
muun soutajan kanssa – siinä täytyi huomioida monia
asioita. Täytyi keskittyä, että airot menevät samaan
tahtiin ja vene liikkuu eteenpäin. Hyvällä yhteistyöllä
se sujui toinen toista kannustaen ja tukien perämiehen
antaessa neuvoja.
Jotain samaa voimme kokea myös Evankelisen lähetysyhdistyksen työssä. Yhteistyöllä, toisiamme tukien
ja kannustaen, rukouksin kantaen ELY-vene liikkuu
eteenpäin. Syntyy uusia tiimejä ja toimintamuotoja,
joilla voimme tavoittaa eri-ikäisiä ihmisiä ja saamme olla viemässä armon ja ilon sanomaa Jeesuksesta
Kristuksesta kaikille kansoille. Tässä työssä emme
ole yksin, vaan itse Herra on luvannut olla meidän
kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Hän
ohjaa venettämme, tyynnyttää myrskyt ja vie lopulta
rauhan satamaan.
Nähdään Elyn tilaisuuksissa!

Ely-kesäjuhlat 2016 - kuvia

”Soutakaa Elyn venettä eteenpäin”

Pikkulampaita pikkukansan uutuusmessussa
Suuressa sylissä Elyn kesäjuhlilla 17.6.2016.

Mm. Aulis Harju puhui sunnuntain pääjuhlassa Elyn
kesäjuhlilla 19.6.2016.

Siunausta syksyyn,
Satu Kivisaari, aluesihteeri

Pieni hartaushetki lastenkirkossa Elyn kesäjuhlilla,
lastenkirkon pappina Pekka Kiviranta.

Etelä-Pohjanmaalta souduissa olivat mukana Hannu ja Satu
Kivisaari, Erkki Yli-Krekola, Eila ja Paavo Kujala.
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Elyn kesäjuhlien Siionin Kannel-messu lauantai-illalta
radioitiin Yle Radio 1:ssä 31.7.2016

Armoa ja iloa
Saimaan aalloilla!
Pienestä vitsinpoikasestahan se lähti, mutta ei niin
pientä vitsiä, ettei siitä
voisi tulla myös totista
totta.

Aloimme kerätä ELYn joukkuetta
Sulkavan suursoutujen retkisoutuun syksyllä 2015. Jo varsin pian
kävi selväksi, että projektiimme
suhtauduttiin varsin kaksijakoisesti: toiset syttyivät heti ja toiset
miettivät projektinvetäjän suhteellisuudentajua, olihan soutumatkaa 70 km. Mutta pikkuhiljaa
alkoi joukkueemme muotoutua ja
ehkä yllättävintä tässä kaikessa
oli se, että kokeneen perämiehen
löytäminen osoittautuikin kaikkein
vaikeimmaksi! Sulkavan näkökulmasta ajattelimme, että tokihan
Partalansaaren kiertäneitä soutuneuvoksia löytyy joka pirtistä, todellisuus oli kuitenkin jotain ihan
muuta. Lukuisten vaiheiden jälkeen saimme perämieheksemme

miehen suoraan huipulta: Suursoudut järjestävän Sulkava-seuran
puheenjohtajan! (ja hänen poikansa)
Soutajat suorittivat valmistautumisensa pitkään taipaleeseensa kukin
omalla tavallaan. Erja kävi liikuntahallilla muutaman kerran silittelemässä soutulaitetta ja osa soutajista ei tainnut tuhlata voimiaan
minkäänlaiseen
harjoitteluun.
Soutupäivän lähestyessä soutajien
keskinäiset yhteydenotot tiivistyivät ja jännitys helmeili otsanahassa. Kirkkoveneeseen tarvitaan 14
soutajaa ja yksi perämies. Joukkue
muotoutui jo hyvissä ajoin, mutta
vielä viime hetken sairastumiset
aiheuttivat pieniä muutoksia ko-

koonpanossa. Onneksi reservissä
oli muutama varahenkilö ja soutupäivän koittaessa 7.7.2016 olimme valmiina suureen seikkailuun.
Suurin osa joukkueestamme oli
Sulkavan soutujen ensikertalaisia,
allekirjoittaneet mukaan lukien.
Retkisoutuhan on kaksipäiväinen
tapahtuma ja ensimmäisenä päivänä on mahdollista yöpyä retken
puolimatkassa,
Varvinrannassa,
mutta meidän joukkueemme majoittui toisaalle. Ystävämme antoivat kauniin huvilansa käyttöömme
ja sinne majoittuikin suurin osa
joukkueestamme. Torstai-iltana pidimme ELYn soutuseurat Sulkavan
seurakuntatalolla ja kerroimme
upeasta retkipäivästämme. Perjantaina urakoimme vielä toiset 35

km ja kovasti ylpeinä ja itsemme
ylittäneinä rantauduimme soutustadionille.
Tuliko rakkoja ja hiertyikö takapuoli? No joillekin tuli pieniä rakkoja
ja muutama peffa taisi olla melko
puuduksissa, mutta kokemuksena tämä retkisoutu oli kerrassaan
upea. Sää oli suosiollinen, maisemat kauniita, soutuvauhti hyvin
sopiva ja soutujoukkue rennolla
huumorilla varustettua. Kiitos ELYn
hallitukselle kannustuksesta ja kaikille mukana olleille tsemppiterveiset: Ensi kesänä uudestaan!
Erja Kalpio ja Satu Kivisaari
- teksti ja kuvat
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Retki Hetan Kodalle 2016
Kun Etelä-Pohjanmaan taivaalla loisti vielä aamun valjetessa muutama tähti,
silloin auto matkustajineen kohti pohjoista liikkeelle lähti.
Sadun lausumien sanojen myötä tervetulleeksi toivotettiin koko pohjoiseen matkaava väki.
Alkuhartauteen ja -rukoukseen meidät johdatti Ulla Latomäki.
Matkamme edistyi aikataulun mukaan ja saavutettiin napapiirin raja.
Pysähdyspaikkana oli tälläkin kertaa Tuomaan Paja.
Tauon jälkeen matka jatkui jälleen pohjoista kohti.
Ilma oli mitä parhain ja lumiset vuorten rinteet kimaltaen auringon valossa hohti.
Muutama hetki vielä, niin alkoi Pyhäkeron tunturin huippu silmiin häämöttää.
Timo aplodien saattamana auton Hetan Kodan pihaan ajoi, siinä oli määränpää.
Sunnuntai-päivästä näytti tulevan upea ilma ja hyvä ulkoilukeli.
Virkeänä leiriläiset hyvin nukutun yön jälkeen aamupalalle ja eväiden tekoon asteli.
Sunnuntain yhteinen iltahetki monenlaisia asioita elämässä toi.
Jokainen niin halutessaan toisten kuuluville niitä siellä kertoilla sitten voi.
Tiistaina tehtiin Levätievalle isolla joukolla retki.
Makkaran paiston lomassa oli Ullan pitämä pieni hartaushetki.
Kenellä suksilla sinne mahdollisuus päästä ollut ei.
Moottorikelkka heidät kyllä kyydissään sinne sitten vei.
Keskiviikko-aamuna osa porukasta lähti Timon ohjaamassa autossa peräti ulkomaille.
Toiset jäivät hiihtelemään, varsinkin jos kilometrit oli jäämässä määrästä paljon vaille.
Vielä täytyy todeta, että pilkkimiehet viikon saalistaan turhaan väheksyy ja salaa.
Olivathan he illan päätteeksi järjestettyihin arpajaisiin lahjoittaneet kaikki saamansa neljä kalaa.
Niin valkeni sitten perjantai-päivä tää.
Se nyt tämän kevään puitteissa viimeiseksi jää.
Illalla oli kirkkoon meillä vielä yhteinen retki.
Saimme polvistua, aina yhtä puhuttelevan alttaritaulun ääreen ja viettää ehtoollishetki.
Lopuksi kiitoksia kaikille leiriläisille ja etenkin vetäjille, kiitoksia ei kai anneta koskaan liikaa.
Myös kiitämme muonituspuolella työskennellyttä Sirpa-piikaa.
Vielä kiitämme isäntäpari Helvi ja Jukka Näkkiä.
Myös muita keittiöllä työskennelleitä, nimet ei vain muistu mieleen niin äkkiä.
Veikko Keskitalo
(Lyhennys Elysanomien toimitus. Koko kronikan voi käydä lukemassa kotisivuilla: www.evankeliset.net/retket-ja-leirit)
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Veikko Keskitalo valmisti viikosta
“retkikronikan”, jota kuvassa
esittämässä. Kronikan lyhennelmä viereisellä sivulla.

Sukset luistoon ja ladulle!

Viime talven retkeläiset
lahjoittivat Hetan Kodan isäntäväelle linnunpöntön, joka
sirkutti kesän 2016 kesäjuhlista Lapualla.
Tämä, alapuolen käkkäräpuu
sekä viereisen sivun kuva
Timo Keski-Antilan näppäämiä. Muut kuvat Satu Kivisaaren napsimia.

Matkanvetäjät, Satu ja Ulla odottavat jo
ensi talven retkeä Lappiin. Ilmoittaudu
mukaan, paikat täyttyvät nopeasti!

Retki Hetan Kodalle
Enontekiölle 1.-8.4.2017
Matkan hinta 570-590 €/hlö. Lapset
5-12v. -50%, opiskelijat -15% täysi
hoidosta. Matkan hinta määräytyy lähtijöiden mukaan (max 45 hlöä). Linja-auto
lähtee Pohjanmaalta.

Osa retkeläisistä pääsi
Levätievan laavuhartauteen
moottorikelkan kyydissä.

Lisätiedot: Satu Kivisaari p. 050 563
6079 tai satu.kivisaari@evankeliset.net
Retken järjestävät Hetan Kota Oy ja
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
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Lapsi tulee kesäleiriltä kotiin innoissaan kaikesta leirillä koetusta. Jo eteisessä hän huudahtaa:
- ”Onko ketään kotona?”
Keittiössä puuhaileva äiti vastaa:
- ”No mitenkäs leiri meni?”
Keittiön läpi mennessään hän toteaa:
- ”Tosi kivaa oli...tota...”
Lapsella on halu kertoa kokemuksistaan. Nyt
on syytä jättää omat työt sivummalle, istua
lapsen huoneen lattialle ja katsoa tätä silmiin:
- ”Kerrohan, mitä kaikkea kivaa te siellä teitte!”
Pelkkä kuuleminen ei tässä hetkessä ole lapselle tarpeeksi - pitää asettua kuuntelemaan.
Lapselle se on tärkeää.
Kuva Timo Keski-Antila

Matti Ahon raamattuopetus sunnuntain pääjuhlassa Elyn kesäjuhlilla Lapualla 19.6.2016

Jumala kuuntelee
Meille on tärkeää, että osaamme joskus pysähtyä
kuuntelemaan. Ja että joku pysähtyy kuuntelemaan
meitä. Pelkkä tietoisuus kuulemisesta ei riitä. Kaipaamme kokemusta toisen läsnäolosta ja vastauksetkin ovat tärkeitä:
Mannaa ja viiriäisiä

”Minä olen kuullut israelilaisten valituksen. Sano
heille näin: Tänään iltahämärissä te saatte lihaa
syödäksenne ja aamulla leipää yllin kyllin. Silloin te
ymmärrätte, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.’” Illalla lensi leiriin viiriäisiä niin paljon, että ne
peittivät sen kokonaan. Aamulla oli maassa leirin ympärillä runsaasti kastetta, ja kun kaste oli haihtunut,
oli autiomaassa jotakin hienoa ja rapeaa, ohutta kuin
kuura maan pinnalla. Tämän nähdessään israelilaiset
kyselivät toisiltaan: ”Mitä tämä on?” He eivät näet
tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille: ”Se on leipää, jonka Herra on antanut teille ruoaksi.”
(2. Moos 16:12-15)
Israelin kansa oli tyytymätön erämaavaelluksen
oloihin. Jumala kuuli ja vastasi. He saivat mannaa. Sitä olisi haluttu ehkä varastoida, mutta ei
voitu. Se ei säilynyt. Olisi haluttu haalia ylenpalttisesti, mutta lopputulos oli: kaikille sopiva mää16

rä. Jumala vastasi niin kuin tiesi olevan hyvä.
Usein meistä tuntuu, että Jumala ei kuuntele eikä
vastaa, kun emme tunnista hänen viestiään. Tuntuu
siltä, että Jumala ei välitä, vaikka ”mannaa ja viiriäisiä” on yllin kyllin. Tahtoisimme kokea ihmeitä, tavallisesta arjesta poikkeavaa, mutta emme huomaa sitä
ihmettä, mitä koko ajan tapahtuu luonnossa, sairaaloissa, rakastumisissa, lasten kasvamisessa, jne.
Aabraham ja Jumala
Abrahamin kanssa Jumala keskusteli. Sodoman ja
Gomorran hävittämisen edellä Aabraham vetosi Jumalan oikeudenmukaisuuteen.

Abraham astui lähemmäksi ja kysyi: ”Aiotko sinä tuhota vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa?
Ehkä kaupungissa on viisikymmentä hurskasta. Tuhoaisitko sen silloinkin? Etkö armahtaisi tuota paikkaa niiden viidenkymmenen oikeamielisen vuoksi,
jotka siellä asuvat? On mahdotonta, että surmaisit
syyttömät yhdessä syyllisten kanssa ja että syyttömien kävisi samoin kuin syyllisten. Ethän voi tehdä
niin! Eikö koko maailman tuomari tuomitsisi oikein?”
Herra sanoi: ”Jos löydän Sodomasta viisikymmentä
hurskasta, niin heidän tähtensä minä säästän koko
kaupungin.”

Ja Aaraham jatkoi tinkimistä.
Mutta Abraham sanoi: ”Älä suutu, Herra, vaikka puhun vielä tämän kerran. Entä jos sieltä löytyy kymmenen?” Herra sanoi: ”Niiden kymmenen takia jätän
sen hävittämättä.” (1 Moos 18:23-26, 32)
Jumala toimii niin kuin tahtoo, mutta myös kuuntelee meitä. Erityisen tärkeää on huomata, että Jumala
kuuntelee, eikä ole piittaamaton.
Viikunapuun sanoma
Meidän kykymme arvioida Jumalan tekoja ja ajatuksia on rajallinen. Me elämme Jumalan luomassa maailmassa ja tutkimme sitä parhaan kykymme mukaan.
Viljelemme ja varjelemme vaihtelevalla menestyksellä. Opimme jotakin, mutta usein silti joudumme kysymään: ”Mitä tämä oikein on?” Suuri, tuntematon
maailma.
Maapallolla on erilaisia alueita ja siten myös erilaisia
kasveja, eläimiä ja kulttuureja. Ei kaikki maa ole tarkoitettu viljan kasvattamiseen. Tai niin kuin kotipihassa olemme huomanneet, että meidän puutarhamme
ei ole omenapuita varten. Korkeintaan kolme vuotta
ne elävät - ensimmäisen sadon jälkeen kuolevat pois.
Hyvä puu voi tuottaa hyviä hedelmiä. Se tarvitsee
kuitenkin oikeanlaisen kasvumaan, hyvän lannoituksen ja monta muuta asiaa, joita en taida ihan tietää...
Meillä on toiveemme ja unelmamme. Ihmisyyteen ne
kuuluvat. Jeesuskin sen tietää, koska Hän on tosi Jumala ja tosi ihminen.

Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, Jeesuksen tuli nälkä. Hän näki jonkin matkan päässä
viikunapuun, joka oli lehdessä, ja meni katsomaan,
löytyisikö siitä jotakin. Puun luo tultuaan hän ei kuitenkaan löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä vielä ei ollut
viikunoiden aika. Silloin Jeesus sanoi puulle: ”Älköön
kukaan enää ikinä syökö sinun hedelmääsi!” Hänen
opetuslapsensa kuulivat tämän…
Kun he varhain aamulla kulkivat viikunapuun ohi,
he näkivät sen kuivettuneen juuriaan myöten.
(Mark.11:12-14, 20)
Mieli teki viikunoita, vaikka ei ollut viikunoiden aika.
Inhimillistä. Mieli tekee monia asioita. Joskus toteutumisen esteet ovat luonnollisia, joskus inhimillisiä ja
joskus ne syyt jäävät epäselviksi.
Martta ja Maria

Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan.
Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan,
ja siksi hän tuli sanomaan: ”Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua.”
Mutta Herra vastasi: ”Martta, Martta, sinä huolehdit
ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen.

Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä
pois.” (Luuk 10:39-42)
Toinen kuulee, vaikka tekee samalla töitä. Toinen
asettuu kuuntelemaan. Jeesus yritti auttaa ymmärtämään sitä, että kaikkia ei ole tarkoitettu tuottamaan
samanlaista hedelmää. Joku tykkää vadelmista, mutta on allerginen mansikoille. Se ei silti tee vadelmista
parempia kuin mansikat! Vaihtelu ja erilaisuus ovat
osa ihmisen elämää: mielialat vaihtelevat, samoin tilanteet ja meidän käytöksemme. Marttaa ja Mariaa
kumpaakin tarvitaan ja Jeesuksella on molemmille
annettavaa: armoa ja rakkautta!
Jumala kuulee meitä ja kun hän kuuntelee, tärkeintä
on sisältö: ajatuksemme, elämäntilanteemme, tunteemme. Rakastava Jumala kuuntelee. Hän antaa
myös ohjeita, miten tulisi toimia ja mitä olisi hyvä
välttää. Käskyjäkin meille on Raamattuun kirjoitettu.
Niissäkin sisältö on se tärkein. Rakastava, armollinen
Jumala kuuntelee sinua ja puhuu sinulle. Hän tietää,
mitä juuri sinä nyt tarvitset, ja lahjoittaa sen sinulle.
Kaikille oikea määrä oikeassa muodossa. Armoa ja
iloa.
Filippos etiopialaisen hoviherran luona

Filippos juoksi vaunujen luo, ja kuullessaan miehen
lukevan profeetta Jesajaa hän sanoi: ”Sinä kyllä luet,
mutta mahdatko ymmärtää?” Mies vastasi: ”Kuinka
ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo.” Hän pyysi
Filipposta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierellään. (Ap.t. 8:30-31)
Pysähtyminen toisen ihmisen luona ei aina edellytä
isoja toimia, joskus riittää läsnäolo ja kuunteleminen. Joskus on syytä toimia! Toisinaan riittää, että on
rohkeutta mennä toisen luo. Modernin lääketieteen
varhainen viitoittaja Hippokrates tiivisti tämän vahvasti kristillisen ajatuksen: ”Joskus voidaan parantaa,
usein voidaan lievittää, aina voidaan lohduttaa.”
Viimeisen tuomion tapahtumia kuvatessaan Jeesus
totesi: ’Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’ (Matt 25:35-36)
”Te kävitte minua katsomassa... te tulitte minun
luokseni.”
Rukoile rohkeasti. Jumala pysähtyy luoksesi juuri silloin. Taivaan Isällä on aina aikaa askareittensa keskellä, kun rakas lapsi kaipaa kuuntelijaa ja Jumalaa,
joka välittää.
Hänen rakkaita lapsiaanhan me kaikki olemme. Kristuksen omiksi kastettuina!
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Aarrearkku-leiriltä
Elyn ja Karstulan Evankelisen Opiston perinteinen Aarrearkkuleiri pidettiin Juhannuksen jälkeen 27.-29.6.2016.
Aarrearkku-leiri on tarkoitettu
isovanhemmille ja lastenlapsille ja tänä kesänä mukana
oli ennätysmäärä osanottajia
eli 53 henkilöä. Ohjelmavastuussa olivat Satu Kivisaari,
Erja Kalpio, Pirjo ja Sakari
Nurmesviita sekä leirin isoset Sofia Kivisaari, Emmi
Niemi ja Natalia Ruuskanen.
Ohjelmassa oli toimintatuokioita: perinneleikkejä, kalastusta, geokätköilyä kuin myös
lähetystyöhön tutustumista ja
Raamattuhetkiä. Illat vietettiin saunoen, uiden, pelaten
ja askarrellen. Aarrearkkuleiri
huipentui Karstulan kirkossa
vietettyyn
Aarrearkkumessuun, jonka ohjelmaa leirin
aikana harjoiteltiin.
Osallistujien palaute oli erittäin myönteistä niin leirin

ohjelmaa kuin opiston palvelujakin kohtaan. Isovanhempien ja lastenlasten yhteistä
leiriaikaa pidettiin tarpeellisena, niin normaalin yhdessäolon kuin myös kristillisen
perinteen ja kristillisen kasvatuksen kannalta.
”Meillä oli hauskaa ja mummu ja paapakin olivat mukavia” – kommentti voi tiivistää
koko leirin annin.
Pekka Knuutti
Aarrearkkuleirin
turvallisuusvastaava
Löysimme aarteen! Kertovat Ullan
lapsenlapset (yllä).
Aarrearkkumessussa saarnasi
Saku-vaari, lapsenlapset avustivat
(oik).
Kuvat Satu Kivisaari

Seuraava Aarrearkkuleiri Karstulan Ev. Opistolla
järjestetään 27.-29.6.2017
(ti-to) ja seuraava Alahärmän isovanhempi-lapsenlapsipäivä järjestetään perinteiseen tapaan ensi vuonnakin
kesäkuun alussa.
Varaa päivät kalenteriisi ja
ilmoittaudu mukaan!
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Kesäjuhlilta lähetystyön
vapaaehtoistehtäviin Israeliin
Salon Evankeliset kesäjuhlat 2015 olivat alavutelaiselle Terttu Ala-Heikkilälle ikimuistoiset.
- Ensimmäiset Evankeliset kesäjuhlani olivat täällä Alavudella,
joissa olin erilaisissa talkootehtävissä palvelemassa. Osallistuin
seuraavana vuonna Salon juhlille
Etelä-Pohjanmaalta tehdyn retken
mukana. Lauantaipäivän lähetysjuhlassa olin kuuntelemassa mielenkiinnolla lähetystyöntekijöiden
Mari ja Seppo Paulasaaren
esitystä Shalhevetyah-keskuksesta Israelista. Muistan, kuinka he
rohkaisivat olemaan mukana lähetystyössä ja vaikkapa lähtemään
itse lähetystyöhön. Silloin koin Jumalan kutsun ja sai kipinän lähteä
lähetystyöhön.

Eläkeläinen Terttu Ala-Heikkilä on
kuluvan vuoden aikana käynyt
Suomen Lähetysseuran järjestämän lähetyskurssin ja lähtee Lähetysseuran lähettämänä elokuussa
kolmeksi kuukaudeksi lähetystyön
vapaaehtoistehtäviin
Israeliin
Shalhevetyah-keskukseen, jonka
toimintaa myös Evankelinen lähetysyhdistys on ollut tukemassa.
- Olen ollut eläkkeellä kolme vuotta
ja olen ammatiltani erikoissairaanhoitaja. Olen toiminut seurakunnan
lähetystyön vapaaehtoistehtävissä
eläkkeellä ollessani ja osallistunut
myös aktiivisesti ELYn tilaisuuksiin.
Ihan tarkkaan en vielä tiedä, mitä
kaikkea tehtäviini tulee kuulumaan
Israelissa lähetystyönjakson aikana, mutta ilolla kaikki otetaan vastaan, mitä annetaan. Aion käydä

myös tutustumassa Caspar-keskukseen, joka on ELYn uusi nimikkokohde.
- Tunnelmat tällä hetkellä ovat kiitolliset. Jumala on antanut aivan
ihmeellisen rauhan ja ilon minun
sydämeeni. Ei pelota, eikä jännitä
lähteä. Saan turvallisin mielin luottaa Jumalan huolenpitoon ja varjelukseen. Jumala on kutsunut minut
tähän tehtävään.
Haluamme toivottaa Tertulle runsasta Jumalan siunausta ja varjelusta työhön ja elämään: ”Hän
antaa enkeleilleen käskyn varjella
sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa
jalkaasi kiveen.” (Ps. 91)
Teksti ja kuvat Satu Kivisaari

Terttua oli lähettämässä matkalle suuri joukko läheisiä ja ystäviä mm. lapsenlapsi Aino
Ala-Heikkilä ja naapurin tyttö Lotta Uitto sekä aluesihteeri Satu Kivisaari.

Terttu Ala-Heikkilä siunattiin lähetystyön vapaaehtoistehtäviin
Israeliin 31.7. Alavuden kirkossa. Siunauksen toimitti vs. kirkkoherra Jussi Peräaho ja Pirkko
Heinikoski Israelin Ystävistä.
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Kuvat Timo Keski-Antila, virkistänyt ja koonnut Virpi Tuominiemi

Ely-kesäjuhlat 2016 - kuvia

Urkusatu Lapuan tuomiokirkossa Onneli-pupun ja Leopold-leijonan matkassa Elyn
kesäjuhlilla 18.6.

Talkoolaisia liikenteenohjauksessa.
Välillä paistoi aurinkokin, vaikka
muutoin juhlasää oli hyvinkin sateinen ja ukkosiakin saatiin.

Talkoolaisia ja asiakkaita lätty-, pyttis- ja kahviteltalla :)

Juhlaväkeä Hyvien kohtaamisten juhlassa Elyn kesäjuhlilla Lapualla 18.6.
Bongaatko itsesi :)

Pääsihteeri Antero Rasilainen sunnuntain pääjuhlassa Elyn kesäjuhlilla.

Israel seminaari

”Evankeliumin paluu
juurilleen”
15.-16.10.2016
Kiteen Ev. Kansanopistossa

Sambian Tedite-opiskelijat Benjamin Kalubi (vas), Lucy Baka ja
Ndunga Kapita kesäjuhlien sunnuntain pääjuhlassa.

Ilmoittautuminen:
p. 0400 956 090 tai
toimisto@kiteenkansanopisto.fi
Hinnat:
Ruokailut 25 €
Majoitus 25 €
Katso ohjelma:
www.evankeliset.net
Tulossa keväällä 2017

Elyn matka Israeliin
31.3.-8.4.
”Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.” Ehtoollinen lauantai-illan Siionin
Kannel-messussa. Etualalla gospelkuoro Gospel Kotkat Unkarin ystävyysseurakunnasta.

Majoitukset Jad Hashmonassa ja Ron
Beachissa. Hienot paikat, upeet kelit,
mahtava porukka.

Kuka lähtee?

Matkanjohtajina
Erja Kalpio, Anne Partanen
Matkanjärj. Toiviomatkat,
www.toiviomatkat.fi

Ja päätteeksi viestikapulan vaihto, mukana kesäjuhlien 2017 edustaja Reino Koivusaari (oik) sekä vas Antero Rasilainen, jonka takana
Lapuan tuomiorovasti Matti Salomäki ja puhujanpöntössä Ulla Latomäki. Evankeliset kesäjuhlat 2017 pidetään Elimäellä. Kaikki joukolla
mukaan :)

Matkan perushinta
ph 1499 €, 1hh 440 €.
Hintaan sisältyvät lennot, majoitus kahden
hengen huoneessa, puolihoito, kuljetukset lentokentän ja matkakohteiden välillä,
hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajan
palvelurahat. Retket eivät sisälly matkan
perushintaan.

Katso lisää: www.evankeliset.net

Loppuunmyynti. Jäljelle jääneet
juhlaruuat myytiin halukkaille.
Sunnuntain lounaan murea ja
maukas possunfile taisi mennä
ensimmäisenä :)
Huom! Lisää kesäjuhlakuvia myös
lehden alkupuolella, juttujen
yhteydessä.

Ja Timo, kesäjuhlien kuvaaja,
muun muassa. Tämän kuvan
lienee ottanut Sirpa-vaimo :)
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille
Syyskuussa

Su 28.8.
Elyn kesäjuhlien

kiitosjuhla
JUMALA
KUULEE
Lapualla

Messu kirkossa
klo 10,
saarna Antero Rasilainen,
lit. Laura Lahdensuo,
kanttori Riitta Jukkola,
Tuomiokirkon kuoro,
Anniina Kivimäki - viulu
Kahvit ja seurat,
Ulla Latomäki, Satu Kivisaari
Tervetuloa!

Elokuussa
Su 28.8.
- Lappeenranta, Metodistikirkko, klo
11 jumalanpalvelus. Raamattuopetus,
Erja Kalpio.
- Jyväskylä, Taulumäen kirkko (Lohikoskentie 2), klo 18 Iltamessu, saarna Antero Rasilainen. Messun jälkeen
iltateet ja infohetki Elystä, Satu Kivisaari.
Ma 29.8. Kurikka, srk-talo, klo 13
Siionin Kannel-seurat.
Ti 30.8.
- Jalasjärvi, srk-talo, klo 18 Armon
aalloilla-ilta. Mervi Viuhko (Sansa),
Satu Kivisaari, Tapani Virkkala.
- Riihimäki, Kirkkopuiston srk-koti,
klo 18 Kesäseurat. Antero Rasilainen,
Kosti Kallio.
Ke 31.8. Seinäjoki, srk-keskus, klo
13 Pohjanmaan tiimin kokous. Kivisaari, Latomäki.
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Pe-su 2.-4.9. Retki Itä-Suomeen
(ryhmämatka). Kivisaari, Kalpio.
Su 4.9. Espoo, Auroran kappeli,
klo 12 Elyn kirkkopyhä, saarna Antero
Rasilainen, lit. Emriikka Salonen.
Su 11.9. Kurikka, Myllykylän kylätalo (tai Heikkilöillä), klo 13 Siionin Kannel-seurat. Valto Käkelä (Tampere),
Raimo Mäki, Kanttorina Maarit Rautanen, Sirpa Keski-Antila.
Ma 12.9. Kurikka, srk-talo (Kurikantie 13), klo 18 Elyn myyjäiset.
To 15.9. Ilmajoki (Lahdentie 152),
klo 18 Sirpanpäivän seurat. Aulis Harju
Su 18.9. Seinäjoki, Lakeuden risti,
klo 10 Maak. Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Annikki Erelä. Ruokailu ja
päiväjuhla srk-salissa, Erelä, Satu Kivisaari, Anne Ristikangas - laulu, Elyset, arpajaiset.
Ti 20.9. Kuortane, srk-talo, klo 19
Syysseurat. Khra Vesa Rasta, Tarja
Takala-Luostarinen, Satu Kivisaari.
Arvontaa, kirja- ja korttipöytä alk.
18.30.
Ke 21.9. Alavus, Töysän srk-talo
(Kappelitie 4), klo 18 Elyn ja HYn yhteiset seurat. Juha Martikainen, Lilja
Lindholm, Satu Kivisaari.
To 22.9. Kauhajoki, srk-keskus, klo
13 Siionin Kannel-laulajaiset. Ilkka
Tuikkala, Satu Kivisaari.
Su 25.9.
- Kaustinen, kirkko ja srk-talo, klo
10 Elyn kirkkopyhä, messu, saarna
Antero Rasilainen. Päiväjuhlassa Rasilainen, Satu Kivisaari. Juhlan jälkeen
Keski-Pohjanmaan tiimin ensimmäinen kokous srk-talolla.
- Hämeenlinna, keskussrk-talo, klo
11.30 Siionin Kannel-seurat. Rovastit
Mauri Sailio ja Timo Komulainen, Katajat.

Ilmoita
järjestettävistä
tapahtumista
Elyn toimistoon
yhteistä lehteä ja
Elyn kotisivujen
tapahtumakalenteria
varten
ely@evankeliset.net
tai
p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)
Huom!
Tapahtumailmoitukset
seuraavaan Elysanomat-lehteen 5.10.2016
mennessä, kiitos.

- Tampere, Kaukajärven srk-talo (Keskisenkatu 20), klo 12 messu,
saarna Pekka Kiviranta. Lauluseurat
klo 13.30.
- Evijärvi, srk-talo, klo 19 Siionin
Kannel-seurat. Antero Rasilainen,
Satu Kivisaari, Matti Aho, kanttori. Arpajaiset klo 18 alk.
Ma 26.9. Kurikka, srk-talo, klo 13
Siionin Kannel-seurat.
Ti 27.9. Alavus, srk-talo, klo 13 Seurat.

Lokakuussa
Ti 4.10. Riihimäki, Kirkkopuiston
srk-koti, klo 18 Siionin Kannel-lauluseurat. Pekka Kiviranta
To 6.10. Lapua, Saarenpääkoti, klo
18 Siionin Kannel-seurat.
Su 9.10. Jalasjärvi, kirkko ja srk-talo,
Elyn ja Sansan lähetyspyhä ”Armon
aalloilla”. Messu klo 10, saarna Mervi Viuhko. Juhla jatkuu ruokailulla ja
ohjelmalla srk-talolla, Viuhko, Mikko-Matti Rinta-Harri, Satu Kivisaari.
Ma 10.10. Kurikka, srk-talo, klo 13
Siionin Kannel-seurat.

Joulun Valo 2016
Joulu tulee, niin myös Joulun Valo, Elyn joululehti. Lehdessä on mielenkiintoisia henkilöhaastatteluja, raamattuopetusta, joulun sanomaa sanoin ja kuvin. Lehdessä
on lapsille oma osio, Aarrearkku-liite. Sen äärellä lapsi
voi itse askarrella ja värittää kuvia. Toivon mukaan monet
vanhemmat ja isovanhemmat saavat iloa tästä liitteestä
yhdessäoloon lasten ja lastenlasten kanssa. Joulun Valon
tuotto tulee yhdistyksemme kotimaan työn hyväksi. Tilaa
toimistoltamme nippu lehtiä ja lähetä tänä vuonna joulukortin sijaan Joulun Valo, olet mukana hyvän sanoman
levittämisessä.
Lehden hinta 5 e/kpl
10kpl - 10% alennus
20kpl - 15% alennus
30kpl - 20% alennus
+ postikulut

Lehti ilmestyy marraskuussa. Tilaamalla tuet
yhdistyksen työtä.
Lehtitilauksen tehneelle
10 kpl Elyn isoja kuoria
”kaupan päälle”.

Tilaukset: ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416 | ELY ry toimisto, Kokkolantie 12, 43500 Karstula
Huom! Jäsenille postitetaan automaattisesti joulukuun alussa 1 lehti/talous.
Ke 12.10. Koskenkorva, srk-talo,
klo 18 Siionin Kannel-seurat. Jussi Haavisto, Sinikka Pekkanen, Sirpa
Keski-Antila.
Su 16.10.
- Jämsä, Elyn kirkkopyhä, klo 10
messu, saarna Saku Nurmesviita, lit.
Harri Niemelä. Lähetysjuhlassa Satu
Kivisaari, Niemelä, Nurmesviidat.
- Seinäjoki, srk-keskus, klo 15 Siionin Kannel-seurat. Irja Hietala, juonto
Liisi Norja.
Ti 18.10. Salo (Peäkatu 2), klo 18
Kotiseurat Hilkka ja Matti Lähdekorvella. Pekka Kiviranta, srkn kanttori.
To 20.10. Kauhajoki, srk-keskus,
klo 13 Siionin Kannel-laulajaiset. Ilkka
Tuikkala, Satu Kivisaari.
Su 23.10.
- Vaasa, Huutoniemen kirkko (Mannerheimintie 2), klo 10 Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Antero Rasilainen.
Kahvit ja seurat, Satu Kivisaari.
- Tampere, Kaukajärven srk-talo, klo
18 Lauluseurat.
Ma 24.10. Kurikka, srk-talo, klo 13
Siionin Kannel-seurat. Satu Kivisaari
Ti 25.10. Alavus, srk-talo (Kirkkotie
7), klo 13 Seurat. Satu Kivisaari

Su 30.10.
- Imatra, klo 10 Elyn kirkkopyhä,
saarna Antero Rasilainen.
- Riihimäki, kirkko, klo 10 Elyn kirkkopyhä, messu, Tuula Sääksi. Klo
11.30 kirkkokahvit ja Elyn lähetysjuhla, Sääksi, Pertti Reponen.
- Hämeenlinna, keskussrk-talo, klo
11.30 kirkkokahvit ja Siionin Kannel-seurat. Seppo Suokunnas, Yrjö
Ijäs, Katajat.
- Kokkola, Kaarlelan srk-koti (Kruunupyyntie 3), klo 12 Elyn Keski-Pohjanmaan tiimin koulutus- ja virkistyspäivä. Elyn kirkkopyhä Kaarlelan
kirkossa klo 18, saarna Matti Aho.

Marraskuussa
Ti 1.11. Riihimäki, Kirkkopuiston
srk-koti, klo 18 Siionin Kanteleen ja
Siionin Virsien yhteislaulutilaisuus.
Raimo Virekunnas, Mikko Vuolle, Pertti Ruponen.
Ma 7.11. Kurikka, srk-talo, klo 13
Siionin Kannel-seurat. Satu Kivisaari

- Kortesjärvi, kirkko ja srk-talo, klo
19 Siionin Kannel-messu, saarna Pekka Kiviranta. Kahvit ja arpajaiset klo
18.
Ti 15.11. Salo, srk-talo (Torikatu 8),
klo 18 Siionin Kannel-seurat. Pekka
Kiviranta, srkn kanttori.
Su 20.11. Kuortane, kirkko ja
srk-talo, klo 10 Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Erja Kalpio, lit. Vesa Rasta. Ruokailu ja seurat, Ulla Latomäki,
Satu Kivisaari. Arvontaa
Ma 21.11. Kurikka, srk-talo, klo 13
Siionin Kannel-seurat. Sirpa Keski-Antila
Ke 23.11. Ilmajoki, Myllylampi
(Lahdentie 152), klo 18 Joululauluseurat. Asko Kantola, Satu Kivisaari,
Heini Kataja-Kantola.
To 24.11. Lapua, Veikkola, klo 18
Siionin Kannel-seurat.
Ti 29.11. Alavus, srk-talo, klo 13
Seurat. Satu Kivisaari

To 10.11. Kauhajoki, srk-keskus,
klo 13 Siionin Kannel-laulajaiset. Ilkka
Tuikkala, Satu Kivisaari.
Su 13.11.
- Seinäjoki, srk-keskus, klo 15 Siionin Kannel-seurat. Pekka Kiviranta

Katso päivitetyt tapahtumatiedot
www.evankeliset.net/kalenteri

Lapuan tuomiokirkossa on vuonna 1938 valmistuneet urut. Ne ovat yhä Suomen suurimmat. Niissä
on 85 varsinaista äänikertaa, 6 siirtoäänikertaa ja velesta-lyömäsoitin. Uruissa on neljä sormiota
ja jalkio. Urkujen koneisto on sähköpneumaattinen. Osaa uruista on kuitenkin mahdollista soittaa
polkemalla. Urkujen soittopöytä sijaitsee lehterin kaiteen vieressä. Alttaritaulun takana on kaukourut,
joita voidaan soittaa pääurkujen soittopöydän lisäksi liikuteltavasta soittopöydästä. Lapuan urut ovat
suomalaisen urkujenrakennuksen merkkipaalu. Niiden fasadi koostuu ajan muotokielen mukaisesti
mykistä pilleistä, jotka muodostavat leveän ja yläosastaan kirkon kattoa mukailevan kaaren. Fasadin alaosaa koristaa viisi enkelinkuvaa, jotka lapualainen Kaarle Lamminheimo on veistänyt. Urut on
valmistanut Kangasalan urkutehdas.
Lähde: Lapuan tuomiokirkkoseurakunta

