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Etu- ja takakannen kuvat
Virpi Tuominiemi, ruskahetkiä kotikirkon pihamaalla
Mikkelinpäivänä.

Kova puhe!

Oletko ollut tilaisuudessa, jossa puhuja
on käyttänyt sellaista kieltä tai sellaisia
sanontoja, jotka ovat loukanneet sinua?
Olisit halunnut lähteä kesken tilaisuuden
pois. Tai ainakin puheen jälkeen mielesi on ollut täynnä kiukkua, jopa vihaa.
Ajattelit, se oli kova puhe! Varmasti me
kaikki puhujat epäonnistumme joskus
sanomamme julistamisessa, ja hyvinkin
valmisteltu puhe saattaa aiheuttaa negatiivisia reaktioita, joita puhuja ei ollut
edes tarkoittanut. Mutta kova puhe ei ole
kuitenkaan aina sama kuin huono puhe.
Raamatun nykykäännöksemme ei tunne
enää hakusanoja kova puhe, mutta vuoden 1938 käännöksestä se löytyy kaksi
kertaa. Ensin 2.Moos.33:4, missä kansa
kuulee Jumalan kovan puheen. Mikä teki
siitä kovan? Se, että Jumala sanoi Mooseksen kautta: ”Tämä on niskurikansa.”
Lain saarna satutti. Eikä lain tehtävä ole
muuttunut. Yhä Jumalan sana on kaksiteräinen miekka, joka viiltää ja satuttaa,
koska se paljastaa, millainen ihminen on.
Niskurikansaa.
Toisen kerran nuo sanat löytyvät Johanneksen evankeliumin luvusta 6. Jeesus
on edellä opettanut synagoogassa, kuinka hän antaa lihansa ja verensä syötäväksi ja juotavaksi, koko maailman pelastukseksi. Tästä Jeesuksen puheesta
sanottiin: ”Tämä oli kova puhe, kuka voi
sitä kuulla?” Ja moni opetuslapsikin jätti
Jeesuksen.

Oletko sinä kuullut kovan puheen? Oletko
miettinyt, mikä siinä on kovaa, mikä siinä
loukkaa, satuttaa ja tekee puheen vaikeaksi kuulla? Jeesus selitti opetuslapsilleen tuota kovaa puhettaan. Ei hän saarnannut vain tuomiota vaan päinvastoin,
vapautta tuomiosta, iankaikkista elämää
Jumalan yhteydessä. Laki karkottaa mutta evankeliumi kutsuu: tule, tulkaa.
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen puhui elokuussa kahdesta sanasta Petroskoissa pappeinkokouksessa.
Suomen kielessä on kaksi sanaa, jotka
ovat lähellä toisiaan, luja ja kova, mutta niiden sisältö on eri. Kovuus ei kuulu
ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja
keskusteluun. Se tyrmää ja karkottaa.
Mutta lujuus on positiivinen asia. ”Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja
mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet
sen oppinut…” 2.Tim.3:14. Jumalan Sana
kestää, se on luja, se ei muutu. Siinä on
hyvä riippua kiinni, tai kääntäen: On hyvä
olla Sanan kantamana. Elää sen varassa,
Sanan lupausten varassa. Siinä on oikeaa
lujuutta, pysyä Sanassa. Kovuutta on
kohdata toinen ihminen ilman evankeliumia, rakkautta, ymmärrystä. Asettumatta
itse toisen ihmisen paikalle.
Puhujan tai puheen voima ei koskaan
ole äänenvoimakkuudessa tai teknisessä
suoriutumisessa. Ei, ne ovat vain tehokeinoja. Puheen voima on yksin evankeliumi.
Se ei ole puhujan voimaa vaan Jumalan
voimaa. Se näet vapauttaa synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Tänäänkin.
Antero Rasilainen, pääsihteeri
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Mikä on Caspari-keskus?

Caspari-keskus on Raamatun ja juutalaisuuden
opintokeskus, joka tarjoaa
materiaalia, koulutusta ja
akateemisia opintoja Israelissa. Keskus kokoaa messiaanisia eli Jeesukseen
uskovia juutalaisia ja kristittyjä työskentelemään yhdessä messiaanisen liikkeen
tukemiseksi, kouluttamiseksi ja vahvistamiseksi osana
maailmanlaajuista kirkkoa.
Caspari-keskuksen esittelyä Elyn Israel-matkalaisille
syksyllä 2015. Kuva Anne Partanen

Caspari-keskus on evankelikaalinen järjestö, joka pitää Raamattua uskon, opin ja elämän
ainoana ohjeena. Uskomme,
että Apostolinen ja Nikean uskontunnustus sekä reformaation periaate vanhurskauttamisesta yksin uskon kautta
Jeesukseen, Messiaaseen ovat
keskeisiä välineitä Raamatun
kirjoitusten oikealle ymmärtämiselle.
Miten tuemme Jeesukseen
uskovia juutalaisia?

Sanna Erelä. Kuva Anne Partanen
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Toimimme Israelissa yhdessä seurakuntien ja järjestöjen
kanssa eri puolilla maata. Tarjoamme raamattuopetusta tuleville vastuunkantajille sekä
kasvatustyön välineitä vanhemmille, opettajille ja nuorisotyöntekijöille. Järjestämme
koulutuspäiviä ja tuotamme

korkeatasoista materiaalia seurakuntien käyttöön.
Kansainvälisesti toimimme yhdessä eri kirkkojen ja järjestöjen
kanssa. Tarjoamme koulutusta
kristillisen uskon juutalaisista
juurista ja messiaanisesta liikkeestä. Muistutamme kristittyjä
juutalaislähetyksen tärkeydestä
ja korostamme sitä, että Jeesuksesta kerrotaan juutalaisille
asianmukaisella tavalla.
Caspari järjestönä
Caspari-keskus on sijainnut Jerusalemin sydämessä vuodesta
1982. Keskuksen henkilökunta
koostuu israelilaisista ja kansainvälisistä työntekijöistä sekä
Israelista ja eri puolilta maailmaa tulevista vierailevista luennoitsijoista. Järjestön työtä ohjaa kansainvälinen johtokunta.

ELY mukana tukemassa
Caspari-keskuksen toimintaa
ELYn hallituksen keväällä 2016 tekemän päätöksen mukaan, olemme laajentaneet työmme myös Israeliin ja tuemme Caspari-keskusta paitsi rukouksin, mutta myös taloudellisesti. Casparissa työskentelee myös suomalaisia lähetystyöntekijöitä (eri järjestöjen
lähettäminä). Meille elyläisille tunnetuin on Sanna Erelä.
Jos haluat tukea Caspari-keskusta, niin tilinumero on IBAN FI28
5114 0220 0343 69 ja viestiksi Israel sekä oma seurakuntasi.

Sapattikouluseminaari Caspari-keskuksessa
(vas.). Samassa seminaarissa esittelypöydän
takana Sanna Erelä (oik.) sekä Casparin toiminnanjohtaja Elisabet Eriksen Levy. Kuvat Erelä

Israelissa Caspari-keskus on
osa Norjan Israel-lähetyksen
(Norwegian Church Ministry to
Israel, NCMI) työtä. NCMI on
Israelissa rekisteröity ulkomainen järjestö. Caspari-keskus
on myös jäsenenä Lausannen
liikkeen juutalaisevankelioinnin
(LCJE) työryhmässä ja Israelin koulutusfoorumissa (IEF) ja
työtä rahoitetaan yhteistyöjärjestöjen ja yksittäisten ihmisten
lahjoituksilla. (Tekstin lähde:
Casparin esite.)
Erja Kalpio

Lähde tutustumaan
Casparin työhön!
Viemme ryhmän
31.3-7.4.2017 Israeliin
ja vierailemme myös
Caspari-keskuksessa.
Matkanjärj. Toiviomatkat Oy

Kysy lisää Erjalta!
p. 045 6758917,
erja.kalpio@evankeliset.net
Tai katso matkan alustavia
tietoja: www.evankeliset.net
Retket ja leirit
Sanna Erelä ja Erja Kalpio. Kuva Urpo Vuorenoja
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Kapitulista katsoen
Olen puolentoista vuoden ajan katsellut kirkkomme elämää tuomiokapitulin virkamiehen näkökulmasta. Toimin Mikkelin hiippakunnan
hiippakuntasihteerinä kehittämis- ja koulutuspalvelujen yksikössä. Lähimpinä työtovereinani ovat neljä muuta hiippakuntasihteeriä sekä kapitulin muut työntekijät. Uusi työ on avannut eteeni uudenlaisia näköaloja kirkon todellisuuteen.
Työhön kuuluu liikkumista hiippakunnan seurakunnissa, joten matkapäiviä kertyy ajoittain paljonkin. Asun viikot Mikkelissä, mutta vapaa-aika kuluu ”mummon virkaa” hoitamassa Askolan kodissamme tai
lepääntymässä piilopirtissämme Saimaan maisemissa.
Millainen on Mikkelin hiippakunta?
Mikkelin hiippakunnan historia alkaa
vuodesta 1554, jolloin Turun hiippakunta jaettiin ja itäiseen osaan perustettiin
Viipurin hiippakunta. 1890-luvun lopussa
maa jaettiin neljään hiippakuntaan, joista Savonlinnan hiippakunta käsitti maan
itäosat. 1920-luvulla piispanistuin siirtyi
Savonlinnasta Viipuriin. Sotien jälkeen
muodostetun Mikkelin hiippakunnan keskuspaikaksi tuli Mikkeli.
Mikkelin hiippakunta on nykyään pienin
suomenkielinen hiippakunta. Seurakuntia on vuoden 2017 alusta 36, kun niitä
vuonna 2000 vielä oli 63. Hiippakunnan
seurakuntien jäsenmäärä on noin 372
000. Hiippakunnassa haudataan enemmän kuin kastetaan. Myös kastettujen
osuus syntyneistä laskee joka vuosi.
Täältä muuttaa enemmän kuin tänne
muuttaa. Kirkostakin erotaan, mutta vähemmän kuin muissa hiippakunnissa.
Alueelle tyypillistä on väestön voimakas
ikääntyminen ja keskittyminen kasvukeskuksiin. Maataloustuottajat kamppailevat toimeentulonsa kanssa. Venäläisten
matkailun ja kaupanteon hiljeneminen
on koskenut raskaasti erityisesti itärajalla
toimivia yrittäjiä. Myös puunjalostusteollisuus on ollut muutoksen kourissa. Työttömyys riivaa erityisesti seutukuntia, jotka ennen olivat tunnettuja perinteisestä
ns. savupiipputeollisuudesta.
Mikkelin pitäjän kirkko (ylinnä). Puumalassa (yllä).
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Muutosten ja mahdollisuuksien keskellä
Mikkelin hiippakunnan tulevaisuus ei siis lupaa
hyvää. Tässäkin hiippakunnassa on jo noin
100 000 ihmistä, jotka eivät kuulu mihinkään
uskontokuntaan. Millaisen haasteen ja mahdollisuuden he antavat meille? Olemmeko me
auringonlaskun hiippakunta, jossa viimeinen
sammuttaa valot? Vai olisiko sittenkin vielä toivoa?
Mikkelin hiippakuntaa pidetään vähän vanhanaikaisena. Tuo mielikuva ei kaikilta osin pidä
paikkaansa. Piispa Seppo Häkkisen viisaita ja
maltillisia kannanottoja arvostetaan laajasti.
Piispantarkastuksilla olen huomannut, että seurakunnissa tehdään juurevaa perustyötä. Kaikista uutuuksista ei heti innostuta, mutta monissa seurakunnissa ollaan sytytty esimerkiksi
jumalanpalveluselämän kehittämisestä. Taloudellisten ja toiminnallisten resurssien niukkuus
on pakottanut kekseliäisyyteen. Jopa kipeistä
seurakuntaliitoksista on selvitty kunnialla, kun
ei ole ollut muuta mahdollisuutta.

Kapitulin aula (yllä).
Piispantarkastuseväät.
Mäntyharjun Lankaniemi
(alla).

Neljä askelta kirkon uudistumiseen
Tuleen ei voi jäädä makaamaan, sillä kirkko selviää vain uudistumalla. Piispa Seppo Häkkinen listasi Mikkelin
synodaalikokouksessa Kirkon tulevaisuusselonteossa 2014 luetellut neljä askelta kirkon uudistumiseen. Haluan jakaa ne kanssanne pohdittaviksi.
Askeleet ovat:
Sitoutuminen Kristukseen. Kirkko on olemassa, jotta ihmisissä syntyisi usko Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Uudistuminen edellyttää suuntautumista ulospäin.
Seurakunnan jäsenyyden merkitys. Vapaaehtoistyötä tukeva asenne muutokseen ja työkulttuurin kehittämiseen tulee läpäistä koko kirkko. Seurakunnan jäsenyyden uudelleen ymmärtäminen.
Hengellinen kotoutuminen. Onnistuminen hengellisessä kotoutumisessa on yksi kirkon tulevaisuuden
kohtalon kysymyksistä. Seurakunta tarjoaa yhteyden kirkon hengelliseen ytimeen.
Rakenteet keventyvät. Rakenteiden on tuettava jokaisen jäsenen osallisuutta ja kirkon tehtävän toteutumista paikallistasolla.
Päivi Erkkilä, hiippakuntasihteeri, rovasti

Kuvat Päivi Erkkilä
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Pakolaisleiri Libanonissa. Rita Elmounayer sanoo, että antamalla koulunkäyntimahdollisuuden pakolaislasten nykysukupolvelle SAT-7
tukijoineen investoi sekä lasten omaan että laajemmin koko arabimaailman tulevaisuuteen. Kuva SAT-7

SAT-7 tahtoo tehdä
Jumalan rakkauden näkyväksi
Satelliittitelevisiojärjestö SAT-7 alkoi lähettää arabiankielistä ohjelmaa 20 vuotta sitten. Nykyisin sillä
on kolme arabiankielistä kanavaa, yksi farsinkielinen ja yksi turkinkielinen kanava. Uusi koulutuskanava aloittaa lähetyksensä toukokuussa 2017.
SAT-7:lla on toimitiloja Libanonissa, Isossa-Britanniassa ja Egyptissä, mutta sen päämaja on Kyproksessa. Siellä asuu ja työskentelee
myös järjestön perustaja ja toiminnanjohtaja Terence Ascott.

Rita Elmounayer. Aikaisemmin
hän johti SAT-7:n arabiankielisiä
kanavia: Arabic, Kids ja Plus. Nyt
tehtävässä toimii George Makeen.

silla, lohduttavilla ja rohkaisevilla ohjelmilla niin pakolaisleireissä
kuin muuallakin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, satelliittiantennien
avulla kauempanakin. Ohjelmissa
käsitellään esimerkiksi anteeksianLibanonilainen Rita eli lapsuutensa
tamista, auttamista ja toisten kunAscottin lähin työtoveri on hiljattain Beirutissa sodan keskellä. Hän onnioittamista.
SAT-7:n kaikkien kanavien ja vies- kin ollut ideoimassa Kids-kanavaa,
tintäosaston johtajaksi ylennetty joka tavoittaa lapsia opetukselli8

Uusi koulutuskanava
Noin puolet Irakista ja Syyriasta
paenneista kouluikäisistä lapsista
ei saa mitään opetusta. Siksi SAT-7
Kidsin yksi ohjelmista on pari vuotta
ollut Minun kouluni, jossa opetetaan
vuorovaikutteisesti matematiikkaa,
äidinkieltä arabiaa ja englantia, uutuutena luonnontieteitä.
Ensi toukokuussa aloittaa lähetyksensä koulutuskanava, jonka nimeä
ei vielä ole päätetty. Se satelliittitelevisioi ohjelmia sekä lapsille että
vanhemmille ja opettajille. Koulutuskanavan sisälle siirrettäneen myös
Minun kouluni -ohjelma.
”Ellemme me kouluta hyvyyteen
kristinuskon ja kansainvälisesti tunnustettujen arvojen pohjalta, jokin
muu taho kouluttaa joidenkin muiden arvojen pohjalta ja ehkä johonkin pahaan. Onhan radikalisoitumisen seuraukset nähtävissä”, Rita
Elmounayer korostaa.

Pakolaisleirillä tv-koulussa. Minun kouluni -ohjelma kiinnostaa lapsia ja vähän
vanhempiakin. Se on suunnattu SAT-7 Kidsin ja nykyisin myös Plus-kanavan kautta
arabiankielisille Syyriasta ja Irakista paenneille. Sitä lähetetään 90 minuuttia arkipäivisin. Kuva SAT-7

Sansan kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala iloitsee, miten kristityt eri taustoista pystyvät tekemään yhteistyötä
Mihinkään uskontoon tai politiikkaan
SAT-7:ssa.
ei SAT-7:n kanavilla oteta kantaa.
Asiallista tietoa kristinuskosta ja ”Sen iskulause on Tehdä Jumalan
rakkaus näkyväksi, mikä kyllä näkyy.
Raamatusta kyllä välitetään.
Se on tehnyt Lähi-idässä rauhan
eteen enemmän kuin mikään muu
Lähi-itä tienhaarassa
taho. Arvelen, että SAT-7 tai SAT-7
”Olemme tienhaarassa, jossa Lä- Kids voittaa vielä Nobelin rauhanpalhi-idän tulevaisuus on ladattu useilla kinnon.”
vaihtoehdoilla. Kaikkien, jotka haluavat välittää viestiä toivosta, on tärkeätä pyrkiä ymmärtämään muutoksia ja tuntemaan myötätuntoa, kun
ihmisillä on hämmennys ja kipu”,
George Makeen kuvaa.
”Tällä hetkellä tilanne on räjähdysaltis, eikä vain islamilaisissa maissa,
vaan Eurooppaakin ajatellen. Lähi-idän alueella ja Pohjois-Afrikassa
Algeriaan asti vallitsee kaaos. Vain
Marokko on pysynyt koossa”, Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) seniorityöntekijä David Ezzine arvioi.

Sekä Timo että David kuuluvat SAT7:n kansainväliseen valtuustoon,
David myös toimeenpanevaan komiteaan.
Paljon palautteita
Kanavat saavat runsaasti palautetta. Viime vuonna Arabic-kanavalle
kertyi 154 859 ja Kids-kanavalle 42
720 palautetta, molemmille pääosin
Facebookin välityksellä. Farsinkielinen, varsinkin Iraniin ja muualle
Keski-Aasiaan suunnattu Pars-kanava sai 89 569 palautetta, joista suurimman osan Facebookissa tai puhelimitse. Türk-kanavan palautesaalis
oli vielä pieni − 749 kappaletta – ja
ensisijaisesti puheluita.

David tekee edelleen SAT-7 Arabicille jumalanpalvelusohjelmaa, joka
on erityisesti suunnattu Pohjois-Afrikan kristityille. Lähetystyöntekijä
Marja-Liisa Ezzine johtaa kyseistä
hanketta ja tiedottaa siitä Suomeen. Leena Punkari
Lähde, Medialähetys Sanansaattajat

Lähetystyötä Ranskasta. David Ezzine
jatkaa Sansan seniorityöntekijänä
tv-jumalanpalveluksen tekemistä SAT-7
Arabicille. Marja-Liisa johtaa kyseistä
hanketta ja tiedottaa siitä Suomeen.
Kuva Leena Punkari
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Kuva Timo Keski-Antila

Israel
- valona kansoille
-- Vanhurskaan suunnitelmani mukaan
minä, Herra, olen kutsunut sinut.
Minä tartun sinun käteesi ja suojelen
sinua. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen
valoksi. Jes 42:6

Jumala kutsui Israelin omaisuuskansakseen edustamaan itseään muiden kansojen keskellä, tuomaan
siunauksen kaikelle maailmalle.
Ilman tätä taustaa olisi vaikea ymmärtää Lähi-idän
tapahtumia. On tärkeää ymmärtää Jumalan suunnitelma. Hän valitsi yhden kansan tavoittaakseen kaikki
kansat. Heidän elämänsä ja historiansa on Jumalan
tapa täyttää koko luomakuntaansa koskeva suunnitelma.
Abrahamin jälkeläisistä tuli papisto, pyhä kansa. Jumala halusi kansan, joka kuulee Hänen Sanansa ja
pitää Hänen käskynsä ja säädöksensä. Hän halusi
kansan, joka omistautuu Hänelle, pyhitetyn kansan,
joka on erotettu pyhään tehtävään. Kansan, joka ottaa vastaan ja säilyttää ilmoituksen, Jumalan sanan.
Kansan, joka loistaa muille kansoille ja tulee valoksi pakanoille. Kansan, joka opettaa muille kansoille
Herran tiet opetuksen ja esimerkin kautta.
Jumala lupasi Abrahamille: ”Sinussa kaikki maailman
kansat tulevat siunatuiksi.” (1. Moos. 12:3). Saman
Jumala lupasi Iisakille 1. Moos. 26:4:ssä. Näin ollen
Jeesuksen sanat: (Joh. 4:22) ”Pelastus on juutalaisista.” on käynyt kirjaimellisesti toteen.
Jumala ilmoitti lain Israelille
Jumala ilmoitti lakinsa Israelin lapsille Siinailla, Hoorebin vuorella. Ps. 147:19–20 ”Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille, käskynsä ja säädöksensä Israelille.
Muille kansoille hän ei niitä ilmoittanut, hänen säädöksiään eivät toiset tunne.”
Kun Jumala ilmestyi kansalleen Siinailla ja antoi heille
lain, opin ja ilmestyksen, heistä tuli Jumalan kansa.
Laki sisälsi iankaikkisen liiton, jonka Jumala solmi
heidän kanssaan. Se sisälsi kallisarvoiset lupaukset ja
10

myös velvoitteet. Siellä olivat siunaukset ja kiroukset.
Kaikki sisältyi Jumalan ja hänen kansansa väliseen
sopimukseen. Mikään muu kansa ei ole saanut tätä
etuoikeutta. Miksi? Valinnan tähden! Jumalan koko
ihmiskuntaa koskevan suunnitelman tähden!
Israelin kutsumus
Kun Jumala oli ilmestynyt Siinailla, selkeni Israelin
kutsumus, päämäärä ja koko heidän historiansa. Jumalan suunnitelma oli ja on siunaus, kasvu ja Jumalan pyhä palveleminen tässä maassa, Kanaanin
maassa. Jumala antaisi yhä enemmän ilmoitusta ja
valmistelisi Messiaan syntymään. Kun kansa palvelisi Herraa pyhässä jumalanpelossa, Jumalan kirkkaus
saisi täyttää maan. Israel tulisi valoksi kansoille, laki
ja vanhurskaus lähtisivät Siionista ja messiaaninen
valtakunta saapuisi.
Tämä oli Jumalan suunnitelma, jonka hän ilmoitti
meille profeettojen kautta ja joka tuli vähän kerrallaan yhä selvemmäksi. Jumala on myös ilmoittanut,
miten kauan hänen suunnitelmansa koskisi Israelia:
”Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen
aallot pauhaavat - Herra Sebaot on hänen nimensä.
Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan.” (Jer. 31:35–36.)
Näin ollen Israelin kutsumus pelastussuunnitelman
loppuun saattamisessa ei tule koskaan päättymään.
Nyt enää odotellaan suunnitelman päätöstä, Jeesuksen paluuta takaisin Öljymäelle. Sinne, mistä Hän kohosi taivaaseen. Ympyrä sulkeutuu.
Erja Kalpio

Ystävä on poissa

Hyvä ystävämme ja ELYn työn
uskollinen kannattaja ja esirukoilija Impi Anttila on poissa.
Hän sai kutsun Taivaan Kotiin
13.8. hiljaa edenneen sairauden
uuvuttamana 93-vuotiaana. Elämänsä viimeiset kuukaudet hän
vietti vuodepotilaana Salon terveyskeskuksessa.

Hänellä oli paljon ystäviä ja sukulaisia, jotka kävivät häntä katsomassa ja ilahduttamassa ja keskustelua
syntyi monenlaisista ajankohtaisista asioista, joita hän seurasi valppaana television ja lehtiuutisten
välityksellä.
Kun sairaus alkoi viedä voimia ja
kävi selväksi, että omaan kotiin hän
ei enää pystynyt palaamaan, tuli
keskusteluissa aina esille taivaskaipuu. Usein hän sanoi: ”Kunpa jo
pääsisi kotiin, olen niin valmis lähtemään.” Tällä hän tarkoitti pääsyä
Taivaan Kotiin.
Jumalan Sana; Raamattu ja hengelliset kirjat, virsikirja ja Siionin
Kannel olivat Impillä ahkerassa
käytössä. Aina hänen luonaan vieraillessamme laulettiin yhdessä
joku Siionin Kanteleen laulu. Myös
käydessämme terveyskeskuksessa
häntä katsomassa, hän usein otti
yöpöydällään olleen Siionin Kanteleen käteensä ja kysyi: ”Osaattekos
sen laulun…” Jos se vain oli tuttu
laulu, se laulettiin.

Kun viimeisen
kerran
kävimme mieheni kanssa Impiä katsomassa,
hän ei enää jaksanut juurikaan keskustella kanssamme. Kysyessäni laulaisinko hänelle jotain,
hän vastasi: ”Laula vaan, laula se
’Jää armosi vain’.” (Siionin Kannel
342)
Lopetettuani laulun, hän katsoi minua silmiin ja sanoi: ”Vain armo riittää, ei muuta tarvita.”
Niin riittää, niin se on, vastasin.
Se käynti oli viimeinen tapaamisemme. Saimme toivottaa hänelle
hyvää taivasmatkaa ja ”hyvää yötä,
Jeesus myötä”. Kaksi päivää myöhemmin hän pääsi kotiin. Kaipaus
oli päättynyt.
Hilkka Lähdekorpi
Teksti ja kuva
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”Tuohon minä tartun”
- Tuohon minä tartun, oli Veikko
Pyykösen ensimmäinen ajatus,
kun hän ELYn ensimmäisillä kesäjuhlilla Ilmajoella kuuli ”Laula
kanssani”-lastenlaulutapahtumasta. Tuollainen pitää saada kotiseurakuntaan Alahärmään.
Veikko otti yhteyttä Seija Annolaan ja niin asiat etenivät. Ensimmäinen tapahtuma toteutettiin
kirkossa.
- Silloin oli tosi huono sää. Kotoa
lähtiessä sanoinkin, että menen
nyt sinne, kun olen ollut tilaisuutta järjestämässä, mutta ei sinne
varmaan ketään tule. Mutta kun
tilaisuuden alku läheni, tuli kirkkoon koko ajan lisää väkeä. Se
innosti jatkamaan.
Veikko Pyykönen Elyn kesäjuhlilla Hyvinkäällä. Myyntipöydältä löytyy mm. Laula
kanssani-levyjä sekä Elyn Kuninkaan lapset-levyjä. Kuva Virpi Tuominiemi

Satu Kivisaari pitää käsinukeilla raamattuhetken lapsille, Alahärmän isovanhempi-lapsenlapsi päivässä. Kuva Kivisaari

Kutsu isovanhemmille
Sen jälkeen vastaavia tapahtumia on järjestetty monilla kouluilla ja kirkossa. Se on löytänyt oman paikkansa seurakunnan toiminnassa ja kerännyt vuosittain satoja osanottajia.
- Tilaisuudet pidetään päivällä, jolloin lasten vanhempien oli vaikea päästä mukaan. Mutta lapset
kutsuivat isovanhempia, ja he tulivat. Joskus isovanhemmillakin on ollut mahdollisuus esittää tilaisuudessa laulu, heilläkin on ollut osuus ohjelmassa.
Veikko Pyyköselle lasten asia ja heidän tukemisensa
hengellisen elämän alueella on ollut tärkeä vuosien
ajan. Se on myös hyvin omakohtainen asia.
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- On ollut valtavan hieno ja suuri asia, kun olen
voinut viedä omia lastenlapsia alttarille ehtoolliselle, Veikko toteaa ja äänestä kuulee, kuinka syvältä
nämä hetket ovat koskettaneet.

Päiväkerho kodissa
Oman elämänpiirin kokemukset
ovat rohkaisseet myös Satu Kivisaarta. Yksi hänen lapsenlapsistaan sairastui tavalla, joka
eristi hänet muista lapsista. Ei
ollut mahdollista osallistua seurakunnan päiväkerhoon ja muuhun seurakunnan toimintaan.
- Juttelin lapsen vanhempien
kanssa siitä, voisinko tulla heidän kotiinsa pitämään perheen
lapsille päiväkerhohetkiä. Heille asia sopi hyvin, ja niin aloin
pitää hetkiä heille, Satu kertoo
omasta elämästään.

Isovanhemmat Raija ja Vesa Pellinen lastenlasten kanssa Alahärmän isovanhempi-lapsenlapsi
päivässä. Kuva Satu Kivisaari

- Kotiin järjestetään pieni alttari, sytytetään kynttilä, kerrotaan jokin Raamatun kertomus,
jutellaan, lauletaan, rukoillaan.
- Aivan parasta on kertomus
hyvästä paimenesta ja kadonneesta lampaasta. Isoäiti on
paimen, joka etsii kadonneita
lampaita ja kun hän ne löytää,
nostaa hartioilleen ja tuo kotiin.

Niin kasvoi idea isovanhempien
ja lastenlasten yhteisestä toiminnasta. Miten isovanhemmat
voisivat olla välittämässä lapsenlapsilleen uskon perinnettä, luottamusta Taivaan Isään,
Raamatun kertomuksia.
- On olemassa suuri vaara, että
kristillinen tieto ohenee. Vanhemmilla on omat kiireensä,
eivät he esimerkiksi pysty viemään lapsiaan seurakunnan
kerhoihin, eikä päiväkodeista
heitä tuoda seurakunnan päiväkerhoihin. Seurakuntayhteys
jää helposti kovin heikoksi. Miten tässä isovanhemmat voisivat olla tukemassa niin, etteivät
Raamatun kertomukset jäisi
tyystin vieraiksi ja iltarukous
unohtuisi.

Saanko olla tukemassa
Satu Kivisaari kertoo, että aivan viime aikoina tämä
asia on alkanut uudella tavalla elää yhteistyössä seurakuntien kanssa. Se voi olla kipeäkin asia monille
isovanhemmille. Miten voi ja saa olla tukemassa?
Miten voi tässä asiassa mennä nuorten perheeseen,
uskallanko ottaa asian puheeksi, voinko opettaa iltarukouksen?
- Voi ehkä sanoa niinkin voimakkaasti, että monilla
isovanhemmilla on hätä siitä, miten osaisi toimia niin,
että omat lapsenlapset oppisivat tuntemaan Taivaan
Isän.
Yhtenä toimintamuotona on erityinen päivä, jonne
kutsutaan lapset isovanhempiensa kanssa. Kokemusta tällaisen päivän järjestämisestä on yhdessä Alahärmän seurakunnan kanssa. Vuosittain väkimäärä
on kasvanut ja palaute on ollut hyvä.
- Ihan parasta, tärkeintä on se yhteinen aika lasten ja
isovanhempien kesken. Päivässä on myös askartelua,
hiljentymishetket, hengellisiä lauluja, joku Raamatun
kertomus, rukousta ja viimeksi meillä oli päiväseurat,
jossa isovanhemmat kertoivat omasta lapsuudestaan
ja siinä turvautumisesta Jumalaan.
- Tällainen 4-5 tunnin mittainen tapahtuma on helppo järjestää esimerkiksi seurakunnan leirikeskuksessa, toteaa Satu Kivisaari kokemuksesta.

Aarrearkkuleirillä Karstulan Ev. Opistolla. Kuva Satu Kivisaari

Mummolla on Jeesus
Paljon enemmän valmisteluja vaatii Aarrearkku-leiri, joka on toteutettu Karstulan Evankelisella Opistolla. Tällaisella leirillä on enemmän
aikaa ja mahdollisuuksia toteuttaa iltanuotioita, letunpaistoa, kalastusta, aarteenetsintää
ja vaikka mitä yhdessä lasten ja isovanhempien kanssa.
- Varmasti tarvittaisiin myös sitä, että isovanhemmat voisivat yhdessä keskustella tästä.
Voitaisiin jakaa kokemuksia siitä, miten on toimittu ja miten voi toimia.
- Eräässä lastenlaulussa lauletaan, että mummolla on Jeesus. Ehkä tämä voisi olla yksi
avain. Isovanhemmissa ja heidän kodissaan
saa usko näkyä. Voi olla ruokarukous, ja kirkossakäynnit. Mutta aina lasten vanhempien
kanssa nämä asiat on syytä keskustella. Ja jos
ei voi opettaa, niin rukoilla voi, toteaa Satu
Kivisaari.

Saku-vaari Nurmesviita ja lapsenlapset Aarrearkku-messussa kesällä 2016.
Kuva Satu Kivisaari

Lähde huhtikuussa Hetan Kodalle
Tällä porukalla hiihdeltiin viime
vuonna Hetan Kodalla Ounastunturin maisemissa. Tulevan
vuoden retki on 1.-8.4.2017.
Ilmoittaudu mukaan ja varmista paikkasi retkelle.
Matkan vetäjinä ovat aluesihteeri Satu Kivisaari ja pastori
Ulla Latomäki.
Matkan hinta 580€
- sis. matkat, majoitus, ruokailut, täysihoito, ohjelma
Lisätietoja ja
ilmoittautumiset
p. 050 5636079/Satu Kivisaari

Lapualla pidetyillä Evankelisilla kesäjuhlilla
tämä näköala otettiin ohjelmaa suunniteltaessa vahvasti esiin. Haluttiin, että tänne voi
isovanhemmat tulla lapsenlapsensa kanssa.

Tärkeintä yhteinen aika
Eila ja Paavo Kujalalle asia konkretisoitui vähän
ennen kesäjuhlaa. Eila oli ilmoittautunut juhlille talkoolaiseksi, mutta sitten lapsen perheestä
tuli toive, että 10-vuotias Jasmin voisi tulla isovanhempien luokse juuri tuona viikonloppuna.
Eila ja Paavo ilmoittivat toki mielellään ottavansa lapsenlapsensa vastaan, mutta samalla
kertoivat aikovansa viikonloppuna osallistua
kesäjuhlaan. Niin asia sovittiin, että Jasmin tulee mukaan.
- Silloin minä peruutin talkoovuoroni ja ajattelin, että nyt tärkeintä on tämä yhteinen aika.
Niinpä Kujalat olivat mukana juhlassa Jasminin
ehdoilla. Askarreltiin laiva, haettiin rastit, ostettiin arpoja, osallistuttiin lastenkirkon hartauteen, kuljettiin mukana lapsille suunnatuissa
tapahtumissa.
- Se oli hieno ja myönteinen kokemus. Meillä Eila ja Paavo Kujala, heistä ja Jasminista oli Lapuan sanomissa iso juttu kesäkumpikin lapsenlapsistamme asuvat kaukana, juhlan yhteydessä. Siitä kopio pöydällä. Kuva Pekka Kiviranta
ja tällainen yhteinen aika oli aivan mahtavaa,
Eila ja Paavo kertovat kaikesta, mitä yhdessä
juhlilla tehtiin.
Tämä yhteinen kokemus sai heidät myös pohtimaan asiaa syvemmin.
- Täytyi oikein pysähtyä miettimään.
- Meidän lapsille ja puolisoille on ihan selvää,
että me kuljemme hengellisillä juhlilla ja tilaisuuksissa. Niistä myös kerromme kuulumisia. Pikkulampaita pikkuHaluamme, että hengellisyys välittyy meistä.
kansan uutuusmessus-

sa Suuressa sylissä Elyn

- Esirukous on hyvin tärkeä osa jokapäiväistä kesäjuhlilla Lapualla
arkea lastenlasten ja perheiden puolesta.
(oik. ja alla).
Veikko Pyykönen ja Satu Kivisaari mainitsevat
kumpikin myös unelmansa isovanhemmat –
lapsenlapset messusta.

Kuvat Timo Keski-Antila

- Kunpa voitaisiin toteuttaa messu, jota lapset
olisivat toteuttamassa yhdessä isovanhempien
kanssa. Lapset voisivat olla mukana eri tavoin,
esirukouksessa, laulamassa, kolehdin kannossa jne., Veikko Pyykönen miettii. Samaa on Satukin miettinyt.
- Sellainen messu, jossa lapset jaksavat olla
mukana.
Lapuan juhlassa perjantaina oli erityinen pikku kansan messu, jonka toteuttaminen osoitti,
että yhteinen messu on syvästi koskettava ja
yhdistävä asia isovanhempien ja lastenlasten
välillä.
Pekka Kiviranta
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Sydämen asiat

Nurmirannan kotipihassa Elimäen Joensuun kylässä pihakukat kukkivat vielä syyskuun loppupuolella. Isäntäpariskunta,
Leila ja Asko tulevat pihalle vastaan ja toivottavat lämpöisesti tervetulleeksi.
- Yöpakkaset ovat jo suuren osan kukista vieneet, toteaa
Leila ihasteluuni.
Lämpöisessä eteisessä viimeistään käy ilmi, että tässä kodissa kukat ovat tärkeitä.
Elämän perusasia on myös usko Jumalaan ja elämä seurakunnan yhteydessä.

Evankeliset kesäjuhlat Elimäellä
9.-11.6.2017
Kuva Evankelisilta kesäjuhlilta Salosta 2014. Pehmokiekonheittoa lastentapahtumassa Veka Helinin johdolla, Äksön yhdessä eli X1. Leila
Nurmiranta seitsemäs vasemmalta oikealle. Vieressään poika sekä kaksi
lastenlastaan. Kuva Mikko Lähdekorpi

Leila ja Asko Nurmiranta viljelivät
vuosien ajan maata Askon kotitilalla. Emakkosikalasta luovuttiin,
kun Leila tuli viljapölylle allergiseksi. Sen jälkeen Asko jäi yksin
hoitamaan viljatilaa ja Leila sai
työpaikan kotipalvelussa. Nyt tila
on jo siirtynyt seuraavalle polvelle, mutta vieläkin lähes päivittäin
Asko käy auttamassa tilan töissä.
- Tämä aika tuntuu maatalouden
alasajolta. Oikeastaan mistään
maatalouden tuotannosta ei saa
myytäessä pois tuotantokustannuksia. Mutta eipä se maatalous
koskaan lopu, sillä onhan meidän
joka päivä syötävä, miettii Asko
syksyisten, jo puitujen viljapeltojen keskellä.
- Minusta siinä näkee toivon pilkahduksen, että ainakin osa nuorista
on hyvin kiinnostunut puhtaasta
ruoasta ja sen tuottamisesta. Lähiruokarenkaiden kautta tuottajat
saavat oikean hinnan tuotteistaan,
jatkaa Leila ajattelua.
Leilan ja Askon kummankin kotitausta on evankelisuudessa. Leila
on lähtöisin Vehkalahden Kannusjärveltä, josta Askon isovanhemmatkin aikanaan lähtivät.
- Minun lapsuuteni kotikylässä ei
juuri muuta ollutkaan kuin evankelisuus. Kun sitten vähän kasvoin, niin huomasin, että muutakin kristillisyyttä on. Aikuisiässä
myös seurakunnan merkitys kasvoi, muistelee Leila lapsuuttaan.
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Nurmirantojen maatilalta oli viiteen eri kirkkoon lähes sama matka, n. 20 km. Mutta se ei ollut
este säännöllisille jumalanpalveluskäynneille, messu kuuluu olennaisena sunnuntain ohjelmaan.

Vuosien saatossa kumpikin heistä
on saanut myös monenlaista vastuuta seurakunnassa. Leila on pitänyt pitkään pyhäkoulua ja Asko
ollut mukana hallintoelimissä.
- Elimäellä on paljon vapaaehtoisia. Kesäisin pidetään vapaaehtoisvoimin joka päivä kirkon
eteisessä kesäkahvilaa ja talvisin
kerran viikossa seurakuntakodilla.
Kaikki talkootyönä, myös kahvilan
leivonnaiset leivotaan talkoilla.
- Myös lähetystyö toimii paljolti
vapaaehtoisten varassa. Se kertoo
siitä, kuinka lähellä sydäntä asia
on, Leila kertoo seurakunnan toiminnasta.
Vaikka seuratoiminta on vuosien
myötä vähentynyt, lähetyspiirissä
ja miestenpiirissä Leilalla ja Askolla on edelleen oma paikkansa. Sekin huolestuttaa, että seurakunnan väki vanhenee, vaikka uskoa
tulevaisuuteen toki on.

Leila ja Asko kävivät lapsuudessaan jonkin kerran Helsingissä
Evankeliumijuhlilla.
Aikuisiässä
juhlamatkat olivat lähes jokakesäisiä. Monet kerrat isä ja äiti sekä
neljä lasta jatkoivat juhlilta asuntovaunulla lappiin lomamatkalle.
Juhlille osallistumisesta tuli tapa
ja perinne.
Ensi kesän evankelisen kesäjuhlan valmisteluissa ja toteutuksessa Leila ja Asko Nurmirannalla on
oma osuutensa.
- Kun saadaan nämä perusasiat
kuntoon, niin siitä se valmistelu sitten etenee, Asko toteaa ja
miettii jo monia asioita, jotka pitää hoitaa ajoissa.

Kodin ruokapöydän päässä oleva lasten syöttötuoli kertoo paljon kodin tärkeysjärjestyksestä.
Lastenlapset ovat tervetulleita ja
heistä isovanhemmat mielellään
puhuvatkin. Kaikkien 8 lapsenlapsen kuvat ovat arvopaikalla tuvan
seinällä. Mutta tärkeitä ovat myös
muut lapset. Sydämessä on halu
toimia niin, että moni lapsi saisi
kuulla sanoman Vapahtajasta, Taivaan Isästä.
Pekka Kiviranta
Teksti ja kuva

- Olisi hienoa, jos saataisiin selkeästi lapsille oma juhla. Siinä
näky on tärkeintä, innostuminen,
Leila jatkaa ja yhdessä jo pohditaan, miten se voisi toteutua.
17

18

Kuvat Satu Kivisaari ja Erja Kalpio

Itä-Suomen retki 2.-4.9.2016 - retkikuvia

Joulukortteja
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ryn työn tukemiseen

1-osaiset kortit

1

Joulun Valo 2016

€/kpl 10 kpl/8 €

Takaosan tekstinä:
”Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta”

1.

2.

3.

Takaosan tekstinä:
”Joulurauhaa ja Hyvää Uutta Vuotta”

4.

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.

5.

6.

2-osaiset kortit

2,50 €/kpl

5 kpl/10 €
- sis. kirjekuoren

Sisäosan tekstinä:
”Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta”

Pyhä perhe

Tähti

Musta lyhty

Sisäosan tekstinä (Sillalla ja Liekki):
		
”Joulurauhaa ja
		
Hyvää Uutta Vuotta”

Lehden hinta 5 €/kpl
10 kpl - 10% alennus
20 kpl - 15% alennus
30 kpl - 20% alennus
+ postikulut

Jouluyönä
Sillalla

Liekki

Lehtitilauksen tehneelle
10 kpl Elyn isoja kuoria
”kaupan päälle”.

Huom! Jäsenille postitetaan automaattisesti joulukuun
alussa 1 lehti/talous.

Tilaukset ja tiedustelut ELYn toimistolta:
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416 | ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula
Hintoihin lisätään postikulut.

Lehti ilmestyy marraskuussa. Tilaamalla tuet
yhdistyksen työtä.

Eräpäivä
Förf. dag
Tililtä n:o
Från konto nr

Joulutervehdys Joulun Valo-lehden jäsenliitteeseen
Jäsenille postitettavaan joululehteen tulee tänäkin vuonna joulutervehdysliite. Kutsumme myös sinut osallistumaan Hyvän Joulun ja Joulurauhan toivotukseen omassa lehdessämme. Tulethan mukaan yhteiseen kampanjaan ja tukemaan
yhdistyksemme työtä.
Katso tästä tilausohjeet:
Yhden ja yhteisen tervehdyksen alle joulutoivotuksen
laittajan nimi 20 €/kpl, esim.
Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta
Maija ja Matti Meikäläinen, Lapua
Veikko Virtanen, Jyväskylä
jne.
Ilmoitukset laskutusosoitteineen 10.11. mennessä
Elyn toimistolle
ely@evankeliset.net, p. 040 415 9416

Tai oma persoonallinen / henkilökohtainen
joulutervehdys 50 €/kpl, esim.
Hyvää Joulua
ja
Siunattua Uutta Vuotta
2016
t. Maija ja Matti
Meikäläinen
Lapua

tai aluesihteeri Satu Kivisaarelle
p. 050 563 6079, satu.kivisaari@evankeliset.net
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Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Viitenro
Ref. nr
Maksaja
Betalare

Voit osallistua keräykseen viereisellä tilisiirrolla, tili
IBAN FI28 5114 0220 0343 69, viestiksi joulukeräys
sekä oma seurakuntasi ja yli 50 € lahjoituksissa osoitetiedot (Elyn jäseniltä riittää nimi ja seurakunta-tieto).

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
Kokkolantie 12
43500 Karstula

Joulun keräyksellä tuet ELYn työtä. Yli 50 € lahjoituksen antajia
haluamme muistaa pienellä kiitoslahjalla.

Saaja
Mottagare

ELYn työssä jokaisella on oma paikkansa. Osallistua voi monin
tavoin: Järjestämällä, rukoilemalla, kutsumalla ja myös tukemalla taloudellisesti.

IBAN

Löydämmekö yhdessä keinot välittää hyvä sanoma rakastavasta Taivaan Isästä myös lasten maailmaan? Tästäkin tässä
lehdessä kirjoitetaan.

Saajan tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Siksi ELY haluaa tunnustautua Kristukseen, ja kaikessa toiminnassa pitää esillä evankeliumin, sanoman rististä, syntien sovituksesta, kaikille avatusta taivastiestä.

FI06 5114 0220 0380 63

Me tiedämme, että kirkon tulevaisuus ei ole ihmisen käsissä.
Se on kirkon herran, Jeesuksen Kristuksen varassa. Ilman Kristusta ei ole kirkkoa, eikä ilman Kristukseen uskovia.

Allekirjoitus
Underskrift

Kannatuskohde: Joulukeräys
Oma seurakunta:

BIC

ELYn toiminta-ajatus on selkeä: Me uskomme Jeesukseen ja
tunnustamme Kristuksen Herraksemme. Luotamme ja turvaamme Raamatun lupauksiin, Raamattu on Jumalan puhetta
meille tänäänkin. Tämä on tänään ajankohtainen asia maassamme. Oma kirkkomme on monenlaisten virtausten ja tuulien
keskellä. Millainen tulevaisuus kirkollamme on?

Euro

OKOYFIHH

Joulukeräys

Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille
Lokakuussa
Ti 25.10. Alavus, srk-talo (Kirkkotie
7), Seurat klo 13. Satu Kivisaari, Ulla
Latomäki.
Ke 26.10. Peräseinäjoki, srk-talo
(Kirkkotie 2), Siionin Kannel-seurat
klo 19. Irja Hietala, Salme Rinta-Komsi, Satu Kivisaari, Kirpun pojat, Sanna
Ågren.
To 27.10.
- Kisko, srk-talo, klo 18, Lina Sandellin laulujen lomassa Pekka Kiviranta
kertoo hänen elämästään. Mukana
myös Martti Santakari.
- Hyvinkää, kirkko (Hämeenkatu
16), Seurakunnan, Sansan ja Elyn
yhteinen ilta klo 18.30. Esa Kokko,
Marko Pihlajamaa, Kosti Kallio, Helena Lehtinen.
Pe 28.10. Kuopio, Alavan kirkko,
Sapattiateria klo 18.
La 29.10. Rautalampi, Törmälä,
Naisten päivät. Erja Kalpio, Anki Hypen.
Su 30.10.
- Imatra, Tainionkosken kirkko, Elyn
kirkkopyhä klo 10, saarna Antero
Rasilainen. Kirkkokahvit ja päivätilaisuus.
- Pukkila, kappeli, Messu klo 10,
saarna Pekka Kiviranta.
- Riihimäki, kirkko, Elyn kirkkopyhä
klo 10, Tuula Sääksi. klo 11.30 kirkkokahvit ja Elyn lähetysjuhla, Sääksi,
Pertti Ruponen.
- Hämeenlinna, keskussrk-talo, Siionin Kannel-seurat klo 11.30. Seppo
Suokunnas, Yrjö Ijäs, Katajat.
- Kokkola, Kaarlelan srk-koti ja kirkko (Kruunupyyntie 3), Elyn Keski-Pohjanmaan tiimin koulutus- ja virkistyspäivä klo 12-18. Elyn kirkkopyhä
Kaarlelan kirkossa klo 18 ”Kansalaisten messu”, saarna Matti Aho, lit.
Emilia Teerikangas.
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- Mikkeli, Lähemäki, kirkko, Naisten
päivät klo 12-15 ja messu klo 15-17.
Erja Kalpio, Päivi Erkkilä.
- Imatra, Peltolankatu 32, Siionin
Kannel-seurat Anu Peltosella klo 15.
Rasilainen
- Hyvinkää, Martin srk-talo (Niittymäenraitti 4), messu ja Siionin Kannel-seurat klo 15. Kosti Kallio, Mika
Viitanen, Minna Kurkola.
- Tikkurila, Olotila Vehkapolun kävelykatu (Unikkotie 5), Yhteislaulutilaisuus klo 15. Laulamme Siionin
Kannelta, puhujina Paavo ja Annikki
Erelä, mukana myös Jyrki Kaukainen
ja Mari Chaulagai.
- Ylöjärvi, Pappilan perhetalo (Loilantie 3-5), Siionin Kannel-seurat klo
15. Pastori Matti Mikkola, kanttori.
- Hamina, Johanneksen kirkko, Iltamessu klo 18. Pekka Kiviranta.
Ma 31.10. Kouvola, srk-keskus, Israel-ilta klo 18.

Marraskuussa
Ti 1.11. Riihimäki, Kirkkopuiston
srk-koti, Siionin Kannel- ja Siionin Virsien yhteislaulutilaisuus klo 18. Raimo Virekunnas, Mikko Vuolle, Pertti
Ruponen.
Ke 2.11. Kauhava, srk-talo, Seurat klo 19. Petra Kero, Ulla Latomäki,
Satu Kivisaari, kanttori.
Su 6.11.
- Joensuu, Rantakylä, kirkko, Elyn
kirkkopyhä klo 10-14, saarna Erja Kalpio.
- Salo, Uskelan kirkko ja srk-talo,
Messu klo 10, saarna Seppo Paulasaari, lit. lähetyspastori Tarja Laurila.
Lounas ja juhla Salo-Uskelan srk-talossa, Mari ja Seppo Paulasaari.
Ma 7.11. Kurikka, srk-talo (Kurikantie 13), Siionin Kannel-seurat klo 13.
Raimo Mäki

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 tapahtumat-liitteeseen 14.11.2016
mennessä, kiitos.
Joulun Valo 2016 ilmestyy
marraskuussa, jäsenillä n.
9.12.2016 mennessä.
Ti 8.11. Jalasjärvi, srk-talo, Siionin
Kannel-seurat klo 18. Aulis Harju
To 10.11. Kauhajoki, srk-keskus,
Siionin Kannel-seurat klo 13. Sirpa
Keski-Antila, Ilkka Tuikkala.
Su 13.11.
- Jämijärvi, kirkko, Messu klo 10.
Pekka Kiviranta
- Seinäjoki, srk-keskus, Siionin Kannel-seurat klo 15. Merja Lampila,
Pekka Kiviranta, Maria Väinölä, laulu
Marja Parkkinen, juonto Liisa Pihlaja.
- Savonlinna, Pääskylahden kirkko,
Uuden elämän ilta klo 16.
- Kortesjärvi, kirkko, Siionin Kannel-messu klo 19, saarna Pekka Kiviranta, lit. Reijo Tuomola, kanttori Heli
Turpela, trumpetti Heikki Turpela, laulu Anna-Maija Mattila. Kahvi ja arvat
klo 18 srk-talo.
Ma 14.11. Alavus, Olohuoneen hartaushetki klo 11. Satu Kivisaari
Ti 15.11.
- Juva, Raamattuluento klo 18.
- Salo, srk-talo (Torikatu 8), Siionin
Kannel-seurat klo 18. Pekka Kiviranta,
kanttori Kirsi Laakkonen.

La 19.11. Lapua, Virranniemi (Kosolankatu 4), Raamattupäivä ja seurat.
Klo 14 ”Tällaista aikaa varten” raamattutunti, Erja Kalpio. Klo 15 kahvi,
kirja- ja korttipöytä, arvontaa Virranniemessä. Klo 16 Virranniemen seurat, Tarja Takala-Luostarinen, Erja
Kalpio, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari.
Su 20.11.
- Forssa, kirkko, Messu klo 10, saarna Pekka Kiviranta.
- Kannus, Elyn kirkkopyhä ja juhla,
saarna Antero Rasilainen, lit. Sampsa
Kuusamo, kanttori Johanna Koivumaa, Elyn ystävät avustavat.
- Kuortane, kirkko ja srk-talo, Elyn
kirkkopyhä klo 10 alk., saarna Erja
Kalpio, lit. Vesa Rasta. Ruokailu ja
seurat, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari.
Arvontaa
Ma 21.11.
- Kurikka, srk-talo, Siionin Kannel-seurat klo 13. Sirpa Keski-Antila
- Kouvola, srk-keskus, Martta-sali,
Evankelinen lähetyspiiri klo 14. Antero
Rasilainen
Ti 22.11. Lappajärvi, srk-talo (Kärnätie 11), Joululauluseurat klo 18.30.
Marja Lamminen, Ulla Latomäki, Satu
Kivisaari, Nissin kööri. Kahvi, kirja- ja
korttipöytä ennen til. alkua.
Ke 23.11. Ilmajoki, Myllylampi
(Lahdentie 152), Joululauluseurat klo
18. Asko Kantola, Heini Kataja-Kantola, Sirpa Keski-Antila. Arpavoitoiksi
kynttilöitä.
To 24.11.
- Lapua, Veikkola, Siionin Kannel-seurat Marketta ja Asko Veikkolassa klo 18. Aulis Harju, Ulla Latomäki, Marketta Veikkola, Vaeltajat.
- Sulkava, Raamattuluento klo 18.30.
Su 27.11.
- Laukaa, Toivonkeidas, Israel-ilta.
Erja Kalpio, Anki Hypen.
- Orivesi, Oritie 8 As 6, Lähetyksen ja
Siionin Kannel-ilta klo 15 Kirsti Talkkeella. Jouko Vaherniemi, srkn kanttori.
Ma 28.11.
- Jalasjärvi, Jokipii (Ahonkyläntie 40
A), Pohjanmaan tiimin kokous Mikko-Matti Rinta-Harrilla klo 13.
- Hamina, Kannusjärven koulu
(Keskikyläntie 233), Joulumyyjäiset
lähetystyön hyväksi klo 18.

Ti 29.11.
- Kokkola, Lähetyssoppi (Läntinen
kirkkokatu 19), avoinna klo 10-14,
vastuuvuorossa Elyn ystävät.
- Alavus, srk-talo, Seurat klo 13. Satu
Kivisaari, Kimmo Niskala (Alajärvi).
- Nurmo, srk-koti (Nurmontie 3),
Seurat klo 19. Miia Juusola-Vänsä,
Leo Norja, Satu Kivisaari, kanttori.
Ke 30.11. Elimäki, Koria (Kaitatie
6), Anteron-päiväseurat Rasilaisilla
klo 15. Kirsi Hämäläinen, Seppo Suokunnas.

Joulukuussa
To 1.12. Kokkola, Kruunupolku 26,
Puurojuhla ja seurat Heinoilla klo 12.
Ulla Latomäki, Satu Kivisaari, kanttori
Janne Salmela.
Su 4.12.
- Espoo, Tapiolan kirkko, Messu ja
seurat alk. klo 10, saarna Pekka Kiviranta.
- Helsinki, Huopalahden kirkon
yläsali, Siionin Kannel-seurat klo 16.
Pekka Kiviranta
- Tampere, Kalevan kirkon srk-sali
(Liisanpuisto 1), Jouluiset lauluseurat
klo 18. Maria Pitkäranta
- Varpaisjärvi, Israel-ilta klo 18.
Ma 5.12.
- Kurikka, srk-talo, Siionin Kannel-joululauluseurat klo 13. Joulupuuro ja -kahvit. Sirpa Keski-Antila, Satu
Kivisaari.
- Kouvola, srk-keskus, Martta-sali,
Evankelinen lähetyspiiri klo 14. Kalevi
Lyyra
To 8.12. Nuijamaa,
Naiset kaivolla klo 18.
Su 11.12. Seinäjoki, srk-keskus, Maak.
joulujuhla klo 13, Sanna Ålander, Pekka Kiviranta, Satu Kivisaari,
kanttori Maria Väinölä,
Artos-lauluryhmä. Klo
12.30 joulupuuro (7 €),
myyjäiset,
arvontaa.
Juhlan jälkeen joulukahvit.
Ma 12.12. Kokkola,
Lähetyssoppi, avoinna
10-14, vastuuvuorossa
Elyn ystävät.

Ti 13.12.
- Jalasjärvi, srk-talo, Elyn ja Hyn
seurat klo 18. Sirpa Keski-Antila
- Juva, Raamattuluento klo 18.
- Riihimäki, Siionin Kannel-seurat
klo 13. Eero Junkkaala
To 15.11. Sulkava, Raamattuluento
klo 18.30.
Ma 26.12. Kiikka, Jumalanpalvelus
klo 10, saarna Pekka Kiviranta.
To 28.12.
- Kauhajoki, srk-keskus, Kauneimmat joululaulut klo 13. Pekka Kiviranta, Sirpa Keski-Antila, Ilkka Tuikkala.
- Hamina, Kannusjärvi (Näkintie
387), Joululauluseurat Osmo Näkillä
klo 18. Srksta pappi ja kanttori, Antero Rasilainen.

Tammikuu 2017
Su 1.1. (uudenvuodenpäivä)
- Sulkava, srk-talo, Messu klo 10,
Erja Kalpio.
- Iitti, Kausala, srk-keskus (Eerolantie 1), Uudenvuodenseurat klo 13.
Timo Pokki, Antero Rasilainen, srkn
työntekijä.

Katso päivitetyt tapahtumatiedot
www.evankeliset.net/kalenteri

Tunnetko valon kulkutiet? Mistä nousee polttava itätuuli?
Kuka on uurtanut väylän rankkasateelle, kuka on avannut tien ukkosen jylinälle?
Kuka antaa sateen asumattomaan maahan, autioon maahan, jossa ei ole yhtään ihmistä?
Kuka ruokkii autiomaan, tyhjän maan, niin että se vehmaana viheriöi?
Kuka on sateen isä? Kenen pisarat kasteena hedelmöittävät maan?
Kenen kohdusta syntyy jää, kenen sylistä taivainen huurre,
kun vedet peittyvät kuin kivisen kannen alle ja syvyyden pinta vetäytyy umpeen?
Job. 38:24-30

