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Hei
Pohjanmaalta!
Kesän säät olivat vaihtelevia,
meille lämpösumma jäi vähäiseksi, etelämpänä on taasen ollut liian lämmintä, vaarallisenkin
tukalaa. Ihmiset lähtevät etsimään onnellista olotilaa muista
maisemista, jos olosuhteet eivät
miellytä. Toisin on maanviljelijän, hän ei voi siirtää peltoaan
suotuisammalle alueelle.
Kesällä on paljon hengellistä tarjontaa, oletko saanut nauttia kesäjuhlista tai seuroista luonnon
keskellä? Oletko tullut ravituksi?
Se on vaan kumma juttu, että
ihmisen on hyvä kuulla armon
evankeliumia yhä uudelleen ja
uudelleen! Voisimme vastata
touhuavan pojankoltiaisen tavoin – no sitä samaa ku viime
vuonnaki, kun kysyttiin, mitä
puheessa puhuttiin. Pojilla kun
oli ollut monenlaista puuhaa
menossa juhlan mittaan. Onhan
tärkeää myös monenlaiset kohtaamiset ja tunnelmat – ilon ja
surun jakamiset ystävien kesken
sekä jälleennäkemiset juhlissamme.

kaisesti yhdessä veneessä vastatuuleenkin. Puhallus oli heinäkuun tuuleksi kylmänlainen.
Edeltävänä iltana aloitimme soutuseuroilla ja iloisesti soudimme
retkitahtiin kahtena seuraavana
päivänä, yhteensä 70 km! Suosittelen kokeilemaan joskus.
Elyn joukkueessa ei tarvitse olla
kuin tavallisen kuntoinen. Tässä
joitakin omia pikku keitaita rakennusvoittoisen kesäni matkalta. Tarttukoon meistä ilo ja armahtavaisuus, kun kohtaamme
ihmisiä arjessa ja juhlassa.

Toivon, että olet saanut kokea
jotain Jumalan hyvyydestä ja
huolenpidosta jossain tilaisuudessa kesän aikana, se ei ole
onneksi säästä kiinni. Kannattaa lähteä yhteisiin tapahtumiin,
vaikka nähdä vähän vaivaakin.
Lähteväthän ihmiset etsimään
lämmintä säätäkin! Joskus kannattaa matkata vaikka kauemmaksikin kirkkopyhään tai
muuhun juhlaan. Niinhän sitä
etsitään iloa ja sisältöä muutenkin elämään, useimmiten pitää
Kuva Satu Kivisaari
nähdä itsekin vaivaa. Muista
Itse olen saanut osallistua muuhaastaa ystävääsi, vieraampaatamiin kesäisiin tapahtumiin.
armoa omistamaan.” Yhdessä, ja jo kakkin jakamaan evankeliumin löyVohlut tapulin nurkalla kahvin
sittain saamme rohkaisua toisiltamme
tämisen iloa!
kera, hyvässä seurassa ja ilolla
ja jaettu ilo kertautuu! Jeesuskin lähetti
palveltuna! Hyvä fiilis ja ilo voi Apua! Syksy on jo menossa ja seuraajansa maailmaan aina kaksittain.
tarttua ja toivottavasti tarttuu- yhdessä asettamamme tavoite Työtekijöiltämme ja toimistolta saat kätkin! Sekin on yksi armon merkki. tälle vuodelle on vielä saavut- tä pidempää materiaalia kutsuaksesi
Juhlamatka Elimäelle oli onnis- tamatta! Jäsenhankintamme on matkakumppanin joukkoomme.
tunut. Seurakunta otti juhlavie- edennyt, mutta vuosikokouksen
Iloista syksyä Sinulle – muista bongata
raat lämpimästi vastaan. Kukaan asettamasta tavoitteesta olemtapahtumiamme etäämpääkin!
ei voinut olla huomaamatta pal- me vielä kaukana. Pyydänkin
velun iloa, jota saimme kokea. sinua talkoisiin ja kutsumaan
Kiitokset vielä siitä lämmöstä! yhden uuden jäsenen jakamaan Erkki Yli-Krekola
Sulkavalla soudimme sananmu- näkyämme: ”Kaikki saavat tulla, Pohjanmaan tiimin puheenjohtaja
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”Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: Totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy
tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.”
(Matt. 18:2-4).

Jeesuksen siunausta on, ettei lasta enää pidetä vanhempien omistamana tavarana. Meille lapsen täysi arvo on tuttua puhetta, mutta Jeesuksen aikana
lapsesta oli syntymän jälkeen kerrottavaa oikeastaan
vasta 12 vuoden iässä. Silloin lapsi velvoitettiin noudattamaan juutalaisia uskonnollisia sääntöjä.
Pitkä on ollut lapsen tie täydeksi ihmiseksi. Vasta
400-luvulla Rooman kristitty keisari Theodosius sääti
lain, jossa kiellettiin vanhempien oikeus tappaa lapsensa tai myydä hänet orjaksi. Järkyttäviä lukuja on
kirjoitettu ennen sitä ja sen jälkeen lasten historiaan.
Oliko edellinen vuosisatammekaan se ”lasten vuosisata”, josta ylpeillen puhuttiin. Hakematta tulevat
mieleen televisiokuvat sodassa nälkiintyneistä lapsista, siitäkin juutalaisesta pikkupojasta, joka seisoo
natsisotilaan konepistoolin piipun edessä suuressa
lippalakissaan, kädet ylhäällä ja pelko kasvoillaan.
Entä tämä vuosisata? Suurimman kirkkokunnan lamaannuttavaksi synniksi on paljastunut lasten hyväksikäyttö. Omastakin kirkostamme ja yhteiskunnastamme löytyy paljon esimerkkejä.
Jeesus oli vanhempiensa kanssa paossa Herodeksen
lastenmurhaa (Matt. 2:13-15). Hänen piti olla viimeisiä väärän vallankäytön uhreja, mutta miksi maailman nälkäarmeijoiden ja pakolaismassojen ensimmäisissä riveissä ovat edelleen naiset ja lapset.
Jeesus asettaa lapsen keskelle. Romantiikkaa ja kiiltokuvaa enemmästä on puhe. Hengellisen uudistuksen suunta on tuleminen lapsen kaltaiseksi. Sellainen
usko perii Jumalan valtakunnan. Lapsen hyväksymisessä ja rakastamisessa on Herran läsnäoloa ja siunausta.
Ota lapsi keskelle. Katsot silloin myös oman yhteiskuntamme peiliin ja maamme tulevaisuuteen. Ymmärrämme lapsen erityisen laadun paremmin kuin
koskaan. Tunnemme lapsen psykologian, mutta samalla tarvitsemme liian usein lapsipsykiatrien apua.
Kylistämme ja kaupungeistamme löytyvät lasten leik4

Kuva Timo Keski-Antila

Ota lapsi keskelle

kikentät. Emme enää pue lasta pieneksi aikuiseksi.
Mutta keskellämme kasvaa huostaan otettujen lasten
joukko. Henkisesti sairastuneen lapsen pitää olla liian
pitkään avun saamisen jonossa. Kotiemme ristiriitoja
ja henkistä painetta kantaa usein juuri lapsi.
Jeesus asetti lapsen opetuslasten keskelle. Suurten
linjanvetojen rinnalle aseta mummojen ja pappojen
viisaus, nosta esille vanhempien arkinen vastuunotto. Professori Tuula Tamminen puhui taannoin seitsemästä lapsen elämää varjelevasta tarpeesta, jotka nykytiede on löytänyt ja jotka äitien ja isoäitien
viisaus on koko ajan tiennyt. Siis: lapsella on kiintymisen tarve, ilman sitä hän ei oikein pysy edes
hengissä. Hänellä on turvallisuuden ja huolenpidon
kokemisen tarve, tunteiden jakamisen ja uuden oppimisen jano. Hänellä on myös leikin tarve ja rajojen
tarve. Kristillinen seurakunta lisää tähän hyväksytyksi
tulemisen ja pyhyyden kokemisen tarpeen. Emmekä
puhu vain lapsesta, vaan meillä aikuisilla ovat samat
tarpeet kautta elämänvaiheittemme.
Ota lapsi keskelle ja tutkistele Jumalan salaisuutta.
Jumala valitsi yhden suvun, Daavidin suvun, syrjäisen maan ja köyhät vanhemmat. Jumala tuli keskellemme lapsessa. Jumala osoittaa rakkautensa
hengellisesti köyhille. Lasten kaltaisten on taivasten
valtakunta.
Monessa kodissa tunnetaan epävarmuuden kouraisu,
kun katsotaan lapsen tuleviin vuosiin. Emme voi varmistaa tai muokata tulevaisuutta mieleiseksemme.
Tulee aika, jolloin varttunut lapsi on jätettävä Jumalan ja hänen enkeleittensä turvaverkon kannateltavaksi, eikä se ole vähän. Voimme kuitenkin katsoa
elämäämme lapsen kautta ja tehdä se, minkä osaamme ja voimme. Tulevaisuus on niiden, jotka suostuvat
lapsen kaltaiseksi. Pitää tulla pieneksi, jotta käsittäisi,
mihin Jeesus on sisällyttänyt siunauksensa.
Jorma Laulaja

Sytytän kynttilän
Olen leiponut vuosien aikana useita täytekakkuja, joihin olen sytyttänyt päivänsankareille kynttilöitä,
milloin yhden joskus kymmenen.
Syntymäpäivä on aina ilon ja kiitoksen juhla. Kiitämme elämän
vuosista, joita olemme saaneet
lahjaksi Luojaltamme ”Minä olen
ihme, suuri ihme ja kiitän Sinua
siitä.” (Ps 139:14) Tämä tuttu Raamatun lause muodostui ”aarteeksi”
Lohtajan isovanhempi-lapsenlapsi
-päivässä, jota vietimme tänä syksynä ensimmäistä kertaa. Aarteenetsinnän tuloksena joka rastilta
sai etsijät mukaansa sanan, josta
koostui tuo puhutteleva psalmin
lause.
Ensi vuonna syntymäpäiväkakun
kynttilät syttyvät 10-vuotiaalle
ELYlle. Sopiva ikä – nuori ja ketterä
- oppimaan ja innostumaan, kertomaan Jeesuksesta ja kutsumaan
uusia jäseniä mukaan. Ja tätä kaikkea me tulevana vuonna juhlimme
monella tapaa. Tulevaisuuden työryhmässä olemme suunnitelleet
tapahtumia juhlavuodelle; Tampereen 10-synttäreitä, alueidemme
10-seuroja ja 10-juhlia. Työn alla
on uusi raamattuluentosarja, jota
työryhmä Etelä-Pohjanmaalla valmistaa tiimien käyttöön eri puolille
Suomea. On tulossa retkiä ja matkoja lähetyskohteisiimme. Seinäjoen kesäjuhlien valmistelut ovat
täydessä käynnissä. Isovanhempi-lapsenlapsityö laajenee uusiin
seurakuntiin. Leirit ja leiripäivät
ovat saaneet mukaan myös Isovanhempi-lapsenlapsi
-messun,
jota tänä syksynä vietimme ensimmäistä kertaa yhdessä Evijärven
seurakunnan kanssa. Ensi syksynä Karstulassa kokeillaan perheleiriä perinteisen Aarrearkkuleirin
lisäksi. Tuntuu hyvältä sytyttää

10 kynttilää nuorelle ja virkeälle
ELYlle. Saamme kiittää Taivaallista Isäämme kuluneista vuosista
ja jokaisesta teistä ELYn jäsenestä, jotka olette kulkeneet mukana
rukouksin ja omin eri tavoin työtämme tukien. ”Yksin emme työtä
tee, toinen toista tarvitsee, tuomme vaihtopöydälle lahjamme ja
puutteemme. Tässä valtakunnassa
ovat heikot vahvoja, sairas terveen
parantaa, saaja auttaa antajaa.”
(VK 428) Iloitaan yhdessä tulevasta juhlavuodesta ja sytytetään jatkossakin useita rukouskynttilöitä
ELYn työn puolesta.
Pyhäinpäivänä sytytän kynttilät
poisnukkuneiden läheisteni haudoille. Kynttilöiden valomeri marraskuun pimeässä illassa lohduttaa sydämeni ikävää ja kaipausta.
Kynttilän valo muistuttaa minua
iankaikkisen elämän valosta ja toivosta, jota kohti matkalla olemme.

”Minä näin uuden taivaan ja uuden
maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet,
eikä merta ollut enää. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem,
laskeutui taivaasta Jumalan luota
juhla-asuisena, niin kuin morsian,
joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen
luota voimakkaan äänen, joka sanoi: ”Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän
luonaan, ja heistä tulee hänen
kansansa. Jumala itse on heidän
luonaan, ja hän pyyhkii heidän
silmistään joka ainoan kyyneleen.
Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki
entinen on kadonnut.” Ilm. 21:1–4

Helmihetkiä
- Sadun kannatusrengas
Haluan jakaa kirjeessäni niitä
”helmihetkiä”, mitä koen tässä
työssä Jumalan antaman johdatuksen ja voiman varassa ja teidän kanssanne. Jos haluat liittyä
kannatusrenkaaseeni, niin voit
tilata Helmihetkiä-kirjeeni ELYn
toimistolta tai minulta suoraan.
Kirjeessä on myös rukousaiheita, joiden puolesta voit rukoilla
yksin tai yhdessä ELYn tilaisuuksissa. Ensimmäinen Helmihetkiä-kirje ilmestyy pyhäinpäiväksi. (Aikaisemmille työni tukijoille
kirje tulee postitse.)
ely@evankeliset.net
p. 040 415 9416
satu.kivisaari@evankeliset.net
p. 050 563 6079

Satu Kivisaari
Katso Anteron ja Erjan
yhteystiedot s. 2. Voit
tilata myös heidän
tukirengaskirjeitään.
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Maakunnallinen
kirkkopyhä
Seinäjoella vietettiin 17.9. Evankelisen lähetysyhdistyksen ja Seinäjoen seurakunnan järjestämää
maakunnallista kirkkopyhää. Siihen liittyi samalla Reformaatio 500 v juhlavuoden teema Armoa
2017. Messussa Lakeuden Ristissä saarnasi rovasti Raimo Mäki, liturgina kirkkoherra Jukka Salo.
Musiikista huolehtivat kanttori Maria Väinölä sekä Seinäjärven kuoro, johtajanaan Jouko Palomäki.
Kuorosta kannattaa kertoa enemmänkin, sillä se on toiminut jo yli 90 vuoden ajan.
Seinäjoen seurakunnan tarjoaman lounaan jälkeen kirkkopyhä jatkui seurakuntasalissa päiväjuhlana
teemalla ”Kiitos, kun saan tässä olla”. Koko kirkkopyhän ydin oli juuri kiitollisuus.
Päiväjuhla

Seinäjärven kuoro

Rovasti Raimo Mäki, voimakas vaikuttaja myös Elyssä, johdatti kuulijat aiheeseen Luuk. 17 luvun tekstin
kautta. Jokainen päivä on
kiitoksen päivä. Meidän tulee alati ylistää ja kiittää
Jumalaa. Juuri sen ihminen
voi ja osaa tehdä. Saamme avoimesti kertoa, mitä
Jumalasta sydämessämme
ajattelemme. Jos emme
osaa, Jeesus kyllä opettaa.

Seinäjärven kuoro esiintyy usein hengellisissä tilaisuuksissa Etelä-Pohjanmaalla. Mahtavalla laululla se on julistanut ilosanomaa Herrasta monin eri
sanoin. Usko ja armo ovat niissä tulleet tutuiksi. Niin myös tässä päiväjuhlassa. Saimme kuulla kauniita säveliä
Jouko Palomäen johtamalta kuorolta. Sen jäsenten voimallinen laulu,
Anna-Mari Kaskisen esitellessä ja
laulattaessa virsiä, sai kaikki muutkin
yhtymään lauluun. Upea veisuu täytti
salin ja antoi riemun tunteen.

Kirkkoherra Jukka Salo,
jonka kirkkoherrakaudella
keskinäinen yhteys eri herätysliikkeiden ja seurakunnan
välillä on kehittynyt yhteistyön tasolle, opetti kuulijoita
Matt. 11 lukuun pohjautuen:
Kiitos kuuluu meille joka
päivään. Meillä jokaisella on
paljon kiitosaiheita, joista
saamme ja pitääkin kiittää
läpi elämän aina lopulliseen
lepoon saakka.

Katsaus historiaan on paikallaan, sillä
Nykyinen johtaja Jouko Palomäki
90 vuotta on kunnioitettavan pitkä toikertoo: ”Käytännössä ohjelmistom-

Päiväjuhlan päättyessä Salo
siunasi Herran siunauksella
läsnäolijat kotimatkalle.
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mintakausi. Kuoro perustettiin aikanaan toiveesta saada kuoro laulamaan
kylän äitienpäiväjuhliin. Ensimmäinen
kuoroesitys olikin äitienpäivänä 1927.
Kuoron kotipaikka on siis Seinäjärven
kylä eli kahden kaupungin kylä, sillä
kylää on Alavuden ja Virtain kaupunkien rajan molemmin puolin. Kuorolla on ollut 15 johtajaa, joista kuoron
perustaja Vilho Norja toimi johtajana
pisimpään lähes neljän vuosikymmenen ajan. Äänilevy ”Nään portin, oi se
auki on” on äänitetty vuonna 2002.
Tuolloin kuoron johtajana oli Antti
Pyylampi.

Eila ja Paavo Kujala
Kuorossa on johtajan lisäksi
18 laulajaa, joista uusimmat
tulijat ovat Ilmajoella asuvat
Eila ja Paavo Kujala. Kysymykseen, miltä kuoroon tulo
tuntui ja miten heidät otettiin
vastaan, he vastasivat, että
Paavo on syntynyt Seinäjärven kylässä ja Eila 12 km:n
päässä Alavuden puolella.
Paavolle kuoro oli tuttu, sillä
hänen isänsä ja äitinsä olivat
ensimmäisessä perustetussa
kuorossa laulajina ja hän oli
kuorossa mukana itsekin -60
luvulla. Muutettuaan toiselle
paikkakunnalle kuoro jäi.

me on täysin hengellistä.
Eipä juuri muita lauluja ole
esiintymisissämme
ollut.
Hengellinen tausta on juuri
se, jonka varassa kuoro on
toiminut jo yli 90 vuotta.
Tulemme laulamaan mihin
pyydetään, jos tilaisuus sopii kuorolaisten kalentereihin. Nykyään hengellisissä
lauluissa on todella laaja
mahdollisuus valita joko
vanhaa tai uutta sävellystä
ja sanoitusta, aina amerikkalaiseen gospeliin saakka.”
Kysyttäessä tulevaisuuden
visioista kirkon ja herätysliikkeiden suhteen Palomäki
totesi, ettei halua olla mikään neuvonantaja, mutta
toivoo, että nuoriso huomioitaisiin aktiivisemmin.
Heistä on oltava aktiivisesti
ja aidosti kiinnostunut, pyydettävä mukaan toimimaan
ja keskustelemaan. Heitä
on kutsuttava mukaan osallistumaan ja tekemään. Se
on jokaisen jäsenen asia ja
ehkäpä jopa velvollisuus.
Kristityille Palomäki kuitenkin antaisi yhden neuvon:
Usko on otettava vakavasti!

Eila kertoi, että heidät otettiin
vastaan vanhoina tuttuina ja
uusia ystäviäkin saatiin.
On siis kuin kotona olisi. Joka
kerta syntyy tunne, kuin olisi
hengellisessä tilaisuudessa,
vaikka ollaan harjoituksissa.
Laulut ovat hengellisiä ja harjoituksen päättyessä luetaan
aina Herran siunaus. Kuoron
ollessa estynyt esiintymään,
Paavo on useita kertoja esittänyt yksinlaulua.

Anna-Mari Kaskinen
Tuttu ja pidetty runoilija, virsirunoilija, kirjailija, päätoimittaja, virsien kääntäjä Anna-Mari Kaskinen vei omassa puheessaan
kuulijat virsien ja laulujen maailmaan ja
niiden syntyyn. Virsikirjassamme on useita hänen kirjoittamiaan virsiä. Anna-Mari
on ollut mukana, kun vanhoja virsiä muokattiin nykykielelle sisältöä muuttamatta.

Virsikirjan lisävihkon laadinnassa
hän teki käännöksiä eri maista
tulleista suosituista hengellisistä
lauluista. Hän kertoi näistä lauluista, sekä itse kirjoittamistaan
että Simojoen kanssa muokatuista virsistä. Siionin Kanteleen laulut, virret ja lisävihkon laulut kaikuivat salissa.
Anna-Mari kertoi, että hän sai ensimmäiset kosketukset Kanteleen
lauluihin lapsena mummon (s.
1901) luona, kun siellä laulettiin
Kanteleen lauluja, mm. 304 ja
311. Ne kertoivat linnuista ja painuivat syvälle lapsen mieleen. Ne
ovat vaikuttaneet siihen, että hän
lähti tekemään työtä lasten parissa. Lapset ovatkin todella tarkeä
kohde hänen työssään ja elämässään (mm. Lastenmaa-lehti).
Kaskinen on vaikuttanut myös
hallintoasioissa mm. seurakuntansa kirkkovaltuustossa sekä
kirkolliskokouksen jäsenenä. Kun
Kotimaa-lehti vuonna 2008 kysyi
kirkolliskokousedustajilta henkilöitä, jotka ovat antaneet ajatuksillaan kirkolle uusia näkemyksiä,
Kaskinen sai naisista eniten mainintoja.
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Pyydettäessä Kaskiselta ajateltavaa kirkolle, seurakunnille ja Elylle, vastaus tuli nopeasti: ”Kirkon
on luotava ja huolehdittava yhteyksistä kristittyihin joka puolelle
maailmaa. Seurakuntien on syytä
syventää keskinäisiä yhteyksiä ja
ehdottomasti lisättävä yhteistyötä
ja ylläpidettävä yhteyksiä omassa
seurakunnassa. Sovituksen merkitys kirkkaaksi! Opi kuuntelemaan
toista! Etsikää yhteinen tie! Tärkeää, ellei suorastaan vaatimus
on: Arvot kunniaan.”
Anna-Mari on vieraillut leirillä, joissa oli pakolaislapsia, jotka olivat
tulleet Suomeen ilman vanhempiaan. Hän näki, miten nämä arvostivat ja kunnioittivat vanhempaa ihmistä. Erityistä oli kunnioitus
naisia ja varsinkin äitejä kohtaan.
Toista ihmistä kunnioitettiin.
Kaskisen ajatuksia Elylle: ”Isoisät
ja isoäidit ottakaa lapset mukaan
tapahtumiin, seuroihin ja tilaisuuksiin.” Samaa hän suositteli kaikille
Elyn jäsenille. ”Opettakaa ja lukekaa. Laulakaa yhdessä. Lukekaa
yhdessä iltarukoukset jne.”

Kynttiläaskartelun ohjeet
TARVIKKEET:
Kartonki 18-24 cm.
Leikataan kankaasta 5x9 pala kynttiläksi.
2 x tummanvihreästä kartongista lehdet.
2 x vaaleanvihreästä kartongista lehdet.
OHJE:
1. Liimaa kartongille ensiksi kynttilä n. 5 cm
alareunasta, keskelle kartonkia.
2. Liimaa lehdet kynttilän alaosaan.
3. Piirrä kynttilän sydän tussilla kynttilän yläosaan.
4. Tee liekki joko sormiväreillä tai vesiväreillä
painaen kartonkiin sormellasi. Jos teet vesivärillä, kostuta ensin sormea vedessä ja sitten väriin.
5. Tee samoin valokehys keltaisella värillä
liekin ympärille. Jos teet sormiväreillä, kasta
sormesi varovasti väriin, ettei väriä tule liikaa.
6. Voit kehystää taulun valmiilla tai kartongista leikkaamillasi 1,5 cm kartonkiliuskoilla.
2x18 cm liuska ja 2x24 cm liuska.
7. Voit myös tehdä yläosan molemmin puolin
reiät ja laittaa kuvan yläosaan 25cm narun.
Näin voit ripustaa kuvan seinällesi tauluksi,
tuomaan iloa päivääsi.

Anna-Mari rohkaisi ELYn jäseniä kertomaan rohkeasti ihmisille
ELYstä ja sen tehtävästä – viedä
armon ja ilon sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta eteenpäin.

Askarteluohjeen laati Leena
Pohjavaara, lastenhoitaja Jalasjärveltä. Hän työskentelee
Luopajärven päiväkodilla.

Kiitos maakunnallisesta kirkkopyhästä suunnittelijoille ja tietenkin
esiintyjille ja osallistujille.
Ja lämpimästi tervetuloa Evankelisen lähetysyhdistyksen KESÄJUHLAAN SEINÄJOELLE 8-10.6.2018.
Mallilehdet

Teksti ja kuvat Keijo Sulkko

Lastenmaa-lehti on laadukas, kotimainen lastenlehti, joka ilmestyy 11 kertaa vuodessa. Lehti sisältää tarinoita ja runoja,
Raamatun kertomuksia, uusia rukouksia, askarteluja, tehtäviä ja lasten omia juttuja eri puolilta maailmaa. Lastenmaan päätoimittaja on kirjailija Anna-Mari Kaskinen.
Lastenmaa-lehden mikkelinpäivätarjous on voimassa lokakuun loppuun. Jos tilaat lehden, saat värikkään mikkelinpäivänumeron ilmaisena lahjana.
Lehden voi tilata osoitteesta www.lastenmaa.com, tilaukset@lastenmaa.com tai soittamalla numeroon 03 4246 5376.

Sirpa Keski-Antilan uteluja lähetystyöntekijänä parikymmentä vuotta (1970-1989) Keniassa toimineelta
lähetystyöntekijä-diakonissa/kätilö Salme Rinta-Komsilta

Mummasta moneksi
ELYn työssä on kohta sen ensimmäisistä vuosista lähtien pyritty huomioimaan isovanhempien tärkeä
rooli tukena, turvana ja ennen muuta kristillisen perinteen siirtäjinä. Pohjanmaalla kaikki alkoi Alahärmästä, Pyykösen Veikon aloitteesta. Mummat ja paapat kutsuttiin mukaan Pääsiäisen ajan Laula
kanssamme -hetkiin kouluille ja kirkkoon, samoin Ruskorannassa järjestettyihin perheleiripäiviin.
Aivan alkuajoista lähtien näissä tapahtumissa on haluttu huomioida myös heidät, joilla omia lapsia
tai lapsenlapsia ei ole, mutta jotka ovat erinomaisessa mumman ja paapan roolissa tärkeänä tukena,
linkkinä ja perinteen siirtäjinä nuorille vanhemmille ja heidän lapsilleen.
Kun kysellen, arvellen ”tituleeraan” Salmea mummaksi
monelle lähetyslapselle, Salme kertoo, ettei hän oikeastaan koskaan Keniassa ja lasten kanssa toimiessaan ole
kokenut olevansa mumma.
Hän on ollut ”vain työntekijä”. Tuon VAIN-sanan paiskaan heti romukoppaan. Toki
mumman rooli annetaankin
yleensä vähän iäkkäämmälle henkilölle kuin mitä Salme
työvuosinaan Keniassa edusti. Sen Salme myöntää heti,
että lähetystyössä hänelle
erityisesti lapset ja kaikki
muut heikoimmassa asemassa olevat ihmiset ovat olleet
tärkein työn kohde.
Slummissa

Alkuun lapset itkivät hartaasti, kun heidät jätettiin vieraitten hoiviin. Sitten itkettiin
taas, kun leirin päätyttyä piti
erota ja lähteä takaisin kotiin,
usein sinne slummiin. Ajan
kuluessa Salme tuli tutuksi,
ja iloiset tervehdykset ”Salome, Salome, tule meillekin”
kuuluivat kauas. Leirillä köyhinkin lapsi sai syödä vatsansa täyteen, sai sylihoitoa,
laulettiin ja leikittiin. Kuultiin
myös rakastavasta Taivaan
Isästä. Aivan erityisesti jokainen odotti vuorollaan pääsyä
kylmään kylpyyn.

päässyt tekemään sille pahojaan. Lapset myös
usein neuvoivat uusien autettavien luokse.
Kisumussa Salmen aloittama vammaisten leiritoiminta muuttui kehitysvammaisten päivätoiminnaksi tammikuussa, myöhemmin kehitysvammaisten kouluksi. Vuonna 1980 Keniassa
syntyi nopeasti kehitysvammaisten kouluja.
Salmen aloittaman koulun kaikki varat ja rakennukset saatiin Suomesta. Koulu on toiminnassa edelleenkin, mutta nykyisin opettajat
ovat Kenian valtion palkkaamia. Suomesta työtä tuetaan edelleenkin vahvasti.
Kysymykseeni, mikä on ollut parasta lapsen
kanssa kohtaamisessa Salme vastaa: ”Hellyys
ja lapsen vilpitön turvautuminen aikuiseen.”

Lasten vankila oli rankka
paikka. Sinne kerättiin lapsia kaduilta ja suljettiin myös
isompia tai pienempiä rikkeitä
tehneet lapset. Täälläkin Salome tuli tutuksi. Salme kertoo, että hän pyrki olemaan
kaikille lapsille tasapuolinen,
vaikka on kouluttanutkin
kummilapsensa, lapsuuden
perheestään adoptoidut kaksoset Saaran ja Antonin.
Useat lapset ovat saaneet
suomalaisten
avustuksella
vaate-, koulutus- ja muuta
tarpeellista apua lähettien
käsien välityksellä, myös Salomen.

Uteluuni, eikö siellä slummissa ollut pelottavaa kulkea, Salme vastaa, ettei hän
osannut pelätä. Hän näki vain
ne köyhät ja usein sairaat ihmiset, jotka tarvitsivat apua.
Hän näki kehitysvammaisen, kuuron, sokean, talidomidi-lapsen ja lapsen, jolta
puuttui jokin raaja, useimmiten jalka. Näitä Salme kokosi työkaveriensa kanssa
vammaisten lasten leirille.
Hän nukkui ruokomatolla heidän kanssaan ja heräsi yöllä Torilla lapsista oli valtava
juottamaan, pissattamaan, apu. Autetut lapset vartioivat
ja kuka mitä apua tarvitsikin. Salomen autoa, ettei kukaan
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Kesän aarteita
Aarrearkkuleiriltä
Tekstit ja kuvat Satu Kivisaari

Keskitalon Pirjo ja Veikko olivat lastenlasten kanssa ensimmäistä kertaa
leirillä. Ja kuulemma kivaa oli!

Leiripäivä alkaa lipunnostolla
ja aamuhartaudella. Kuvassa
Pirjo Nurmesviita.

Saku-vaarin raamattuhetki

Tämän kesän isosina leirillä olivat Emmi Niemi, Sofia Kivisaari, Elisa Näkki ja Milla Metsälä. Isoskoulutuksen käyneet nuoret voivat
hakea isostehtäviin ensi kesän Aarrearkkuleirille sekä isovanhempi-lapsenlapsipäiviin.
Apuohjaajaksi voivat hakea nuoremmat,
13-15-vuotiaat. Lisätietoja Satu Kivisaarelta.

Elisa Näkki 16v., Hamina

Aarrearkkuleirin isosen ajatuksia
Vietimme ukkini syntymäpäiviä Haminassa, missä tapasin Antero Rasilaisen.
Hän kysyi minulta, lähtisinkö isostehtäviin Karstulan Aarrearkkuleirille tulevana
kesänä. Halusin tietysti heti mukaan ja
samalla, kun itse ilmoittauduin isoseksi,
niin ilmoitimme pikkuveljeni ja isoäitini
leiriläiseksi.
Aloitin isoskoulutuksen rippikoulun jälkeen. Minä tykkään puuhailla erilaisten
ihmisten kanssa, erityisesti lasten. Isosena saan siihen hyvän mahdollisuuden.

Onnistunut
kalareissu!

Leiri oli mielestäni aivan mahtava. Kaikki ovat olleet mukavia ja on ollut paljon
erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, jotka kuitenkin tulevat hyvin toimeen keskenään.
Mielestäni leirin idea on todella hyvä ja
on mukava, että isovanhemmat saavat
viettää laatuaikaa lastenlastensa kanssa.
Tällaisia leirejä voisi olla enemmän!

Isovanhempien ja lastenlasten kirkkopyhä Mikkelinpäivänä Evijärvellä

Isovanhempi lapsenlapsi -päivä alkoi Evijärvellä toimintapisteillä, joissa osallistujat saivat askarrella oman enkelin,
opetella enkelilauluja, kuulla
ehtoollisesta ja iltarukouksesta sekä nauttia aamupalan.
Mikkelinpäivän isovanhempi
lapsenlapsi -messu kokosi lapsia, mummoja ja pappoja runsaasti Evijärven kirkkoon.

”Enkeleiden kanssa aamulla
varhain, enkeleiden kanssa rukoillaan...” Laulu soi komeasti
isossa kulkueessa matkalla
kirkkoon. Seurakunnan Kaverikuoro lauloi hienosti messussa ja Matti-pappi haastatteli
saarnassaan isovanhempia ja
puhui lapsista ja enkeleistä:
”Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä
minä sanon teille: Heidän enkelinsä saavat taivaissa joka
hetki katsella minun
taivaallisen Isäni kasvoja.” Matt.18:10

Enkeliaskartelua
toimintapisteillä.

Laulu soi komeasti isossa kulkueessa matkalla kirkkoon.

Isovanhempi-lapsenlapsipäivä Alahärmän
Ruskorannassa

Lohtajan Pappilassa vietettiin syyskuussa
ELYn ja seurakunnan
järjestämää isovanhempi-lapsenlapsipäivää.
Perinneleikkejä, jotka olivat monelle isovanhemmalle jo tuttuja
omasta lapsuudesta, leikittiin
nyt yhdessä omien lastenlasten
kanssa. 10 tikkua laudalla oli
niin jännä leikki, että pienimmät eivät malttaneet piilossa
pysyä. Raamattuhetkessä pysähdyttiin lattiakuvien kautta
Jumalan ihmeelliseen luomistyöhön. Iltapäivän rastiradalla
löytyi tekemistä ja puuhaa jokaiselle, toisella rastilla maisteltiin makkaraa ja toisella rastilla
haisteltiin erikoisia hajuja. Aitan
kammarista kuunneltiin ihmeellisiä luonnon ääniä, ja askartelupisteessä sai käden jälki näkyä.
Isovanhemman taukopenkillekin
ehti joku välillä istahtaa. Jokaiselta rastiradan pisteeltä sai
reippaat leiriläiset mukaansa
lappusen, jossa oli sana, ja sanoista muodostui lause ”Minä
olen suuri ihme ja kiitän Jumalaa siitä”. Lopulta aarrearkku
aukesi ja aarteita sai jokainen
kotiin vietäväksi. Ensi vuonna
etsitään taas uusia aarteita!

Sisarukset Juulia ja Sonja Heikkilä olivat lähteneet mumman
ja paapan kanssa Ruskorannan leiripäivään. Raili Heikkilä
(mumma) kertoi, että he ovat olleet Ruskorannan isovanhempi-lapsenlapsipäivissä alusta saakka, välillä talkoolaisena
ja välillä osallistujina. He ovat iloinneet runsaasta osallistujamäärästä, joka on vuosi vuodelta kasvanut. Lapset tästä
päivästä tekee parasta, kertoo Raili. Paappakin (Eero Heikkilä) viihtyi päivässä erittäin hyvin, välillä huolehtien muiden
miesten kanssa, että makkara-ja lättynuotiot eivät päässeet
sammumaan. Leiripäivä ensi vuonna 15.6.2018.
Päivän aikana
askarreltiin laivoja,
tutustuttiin afrikkalaiseen kotiin, melottiin
kanooteilla, suunnistettiin rukouspolulla
ja laulettiin: ”Jumalan kämmenellä, ei
pelkää ihminen...”
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”Paappa
paremmaksi”
”Nyt ei mennyt kovin hyvin, paappa paremmaksi seuraavalla kerralla!” Tuon sisältöisen kommentin lienee yksi jos
toinenkin kuullut. On voinut olla kyse koenumerosta tai jostakin muusta suorituksesta, jossa ennakko-odotukset ovat
olleet saavutettua tulosta suuremmat. Lisää ponnistuksia,
harjoittelua, uurastusta ja keskittymistä on vaadittu. Kenties
sittenkään ei toivottu tulos ole ollut saavutettavissa. Vaatimusten paineessa epäonnistumisen pelko lisää epäonnistumisen mahdollisuutta, itsetunto voi romahtaa, tulee vastaan
kierre ja lopulta kenties umpikuja. Umpikujastahan voi
päästä pois ainoastaan tekemällä täyskäännöksen, palamalla takaisin tulosuuntaan. Tarvitaan lupa aloittaa uudelleen
joskus jopa alusta saakka.
”Kelpaat ihan sellaisena kuin
olet. Olet ihan omana itsenäsi riittävän hyvä” -hyväksyvä
ja armollinen kannustus, jota
jokainen meistä tarvitsee,
aivan erityisesti lapsena ja
nuorena.
”Paappa paremmaksi” -lausumalle pitäisi siis löytyä uusi
merkitys ja sisältö. No, iän
karttuessa moni asia saa uudet mittasuhteet. Enää ei ole
valtavia suorituspaineita ja
oma itsetuntokin on saatujen
ja itseaiheutettujen kolhaisujen ansiosta sen verran vahvistunut, ettei ihan vähästä
hätkähdä enää.
Jumalan lahjat, lapset ja lapsenlapset ovat lisänneet ulottuvuuden, joka on avartanut
maailmankuvaa, tartuntapintaa elämään, sen jatkuvuuteen ja ennalta arvaamattomuuteen. Iloihin ja huoliinkin
on päässyt tutustumaan eri
näkökulmasta kuin nuorempana. Vastuun kantaminen
ei pääty, mutta sen muoto
muuttuu.
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Paappana ollessani tuo otsikon lausahdus - Paappa paremmaksi - on saanut aivan
erilaisen merkityksen. Se
kannustaa
kilvoittelemaan
isoisän roolissa parempaan
isovanhemmuuteen. No mitenkäs paappa paremmaksi? Täytyy tunnustaa, että
omille kolmelle pojalleni olin
monesti paljon vaativampi
kuin lapsenlapsilleni olen.
Paljon useammin olisin voinut sanoa, ”olet ihan omana itsenäsi riittävän hyvä”.
Paappana voin olla parempi
kuin isänä olen ollut. Kaksi tärkeää ulottuvuutta ovat
aika ja rukous. Kumpaakaan
niistä ei voi käyttää isovanhemman tehtävissä liikaa.
Lisäksi ne kumpikin ovat uusiutuvia luonnonvaroja. No,
tuo aika tietenkin voi mennä
liiallisuuksin, jos alkaa puuttua asioihin tarpeettomasti.
Mutta rukous, sitä ei harrasta milloinkaan liikaa, eikä se
koskaan ole liian harrasta…
hmm.
Mikko-Matti Rinta-Harri
papa, pappa ja paappa
Jalasjärveltä
Kuva Timo Keski-Antila

Siionin kanteleen laulu 416, tuttuun
virren säveleen Anna-Maija Raittilan
kirjoittama rukous, olkoon lohduttava
ja toivoa antava rukouksemme.

1. Oi Jeesus, lasten ystävä, syliisi nostat pieniä, armolla heitä ravitset, Isäsi
rauhaan peittelet. Myös meitä kasvattajia kasvata taivaan lapsina.
2. Opeta meitä uudestaan vain Isän
voimaan luottamaan. Kun omat neuvot loppuvat, kasvosi, Jeesus kirkastat. Taas ilo taivaan säteilee, ja arjen
huoli hälvenee.
3. Tee meidät, pienten ystävä, uskollisiksi vähässä. Luo mieleen paljon
kokeneen luottamus äskensyntyneen.
Niin joka päivä matkallain on sydän
päivän vanha vain.
4. Kun meitä arki uuvuttaa, ja oma
tyhjyys masentaa, niin riemu lapsenuskoisten lähetä luota enkelten.
Me saamme lasten kasvoissa Sinua,
Jeesus, katsella.

Kaipaus kotiin
Onko sinulle tuttua kodittomuuden tunne, jolle ei löydy selvää
selitystä? Kokemus siitä, että et ole kokonaan kotona missään?
Halu vaihtaa asuntoa, työpaikkaa, ystäväpiiriä tai paikkakuntaa saattaa olla merkki syvästä kodittomuudesta. Ehkä jossakin
muualla asia olisi toisin? Ehkä jossakin tämä jäytävä kaipaus
täyttyisi, ehkä joku sammuttaisi janoni ja kutsuisi minut yhteyteen, josta ei puutu mitään? Onko kodittomuus varjomme niin
kauan kuin vaellamme maan päällä?
Hengellinen opettaja Henri J.
M. Nouwen kirjoitti teoksessaan
Kutsumus: ”Suuri osa aikamme
kärsimyksestä kertoo tästä lämmön puutteesta. Yhä useammat
ihmiset ovat vailla kotia.” Pohjimmiltaan on kysymys jokaisen ihmisen kaipauksesta saada kokea
olevansa rakastettu ja huomattu.
Tarvitsemme yhteyttä toisiimme.
Yhä voimakkaammin tarvitsemme viestiä Jumalan varauksettomasta rakkaudesta.
Kristillisen perinteen mukaan ihmissydämen koti on Jumalassa.
Samalla kun olemme matkalla
kotiin, olemme jo kotona. Messu
on näkyvä kuva tästä näkymättömästä yhteydestä. Yhteisessä
laulussa oma äänemme sulautuu muiden ääniin kuin kaikuna
yhteydestä, joka on kerran oleva
totta. Vieraat, pelottavat kasvot
muuttuvat hauraiksi ja lempeiksi,
kun ne yhtyvät Herra armahda
-lauluun. Ehtoollisessa olemme
kodin ytimessä, paikassa, jossa
kohtaamme Pyhän ja ne, jotka
ovat jo ennen meitä päässeet
ikuiseen kotiin.

Kokonaan ikävä ei sammu. Ja
ehkä niin pitääkin olla. Meillä on
ikävä rakkaitamme, jotka ovat jo
lähteneet luotamme. Elämästämme puuttuu niin paljon, koska he
eivät ole enää täällä. Haluisimme
nähdä heidän kasvonsa.
Taizé-laulussa lauletaan: Kaipaus
tietämme valaisee. Kaipaus ja
ikävä voivat olla täynnä valoa.
Emme ole yksin. Vaellamme samaa tietä, jota niin monet ovat
vaeltaneet ennen meitä. Vaellamme samaa tietä, jota vaelsi itse
Kristus, inhimillisen kodittomuuden kokenut. Kaipauksen keskellä
meillä on toivo.
Kristus on ylittänyt rajan ja mennyt valmistamaan kotia, jossa ei
ole enää ikävää eikä kaipausta.
Kotia, jossa saamme nähdä heidät, joita täällä kaipaamme. Kun
turvaudumme Kristukseen, meillä
on koti, niin tässä elämässä kuin
tulevassa.

Anna-Mari Kaskinen
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Tapahtumia
Pohjanmaalla
Maakunnallisessa
naistenillassa saatiin
kuulla kolmen naisen
elämänmakuiset kertomukset Jumalan huolenpidosta.
Kortesjärven kappalainen
Tarja Takala-Luostarinen
kertoi, miten hän sai kutsun papin tehtävään vaikean sairauden keskellä.
Liikunnan iloa iltaan toi
työfysioterapeutti Päivi
Sillanpää Alahärmästä.
Illan
ohjelmaosuuden
jälkeen pastori Ulla Latomäki johdatti naiset iltamessuun.

Keuruun päiväseurojen alussa
laulettiin Jumalan kämmenelSirpa Keski-Antila on vastan- lä, jonka esilaulajina toimivat
nut Kurikan ELYn kesäkirkon Kerttu ja Pekka Lavaste sekä
lapsenlapsi Venla Valkonen.
toiminnasta monet vuodet.

Ruskorannan naisteniltaan oli saapunut naisia Keski-Pohjanmaalta saakka. Mukava oli tavata tuttuja ja
vaihtaa kuulumisia.

Lapuan kesäkirkko-tiimi (Sari Kaidesoja, Liisi Saarimaa, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari ja Kati Koskinen) järjesti kesän aikana kesäkirkot
Kauhajärven ja Tiistenjoen kirkkoihin ”Ken on luonut sinitaivaan”.

Haastattelussa uusi jäsen, Sari Kaidesoja

Maakunnallisessa miestenillassa jaettiin mitaleja
hevosenkengän heitosta. Kilpailu oli leikkimielinen
haastekisa, jossa pärjäsi parhaiten tosi hevosmiehet :)
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Tekstit ja kuvat Satu Kivisaari

Kuka olet ja mitä teet?
Olen Kaidesojan Sari Lapualta. Valmistuin sairaanhoitaja(AMK)-diakonissaksi
2015.
Tällä hetkellä työskentelen Seinäjoella sairaanhoitajana ja sitä
ennen olin Alavuden seurakunnassa vs. diakoniatyöntekijänä. Aikoinani olen valmistunut
terveydenhoitajaksi, mutta sitä
työtä en ole tehnyt kuin vuoden
verran valmistumiseni jälkeen.
Lasten syntymisten jälkeen olen
työskennellyt perheyrityksessämme kyläkauppiaana täällä
Lapuan Hirvijoella.

hyvä jatke seurakuntatyöskentelylle. Auttaa vahvistamaan
esiintymiskokemusta ym. tulevaisuutta ajatellen.
Oletko ensi kesänä tiimissä
mukana?
Kyllä olen, jos tarvitaan.

Jos haluat vielä jakaa jonkun
Raamatunkohdan, mikä sinulle
tärkeä, niin sopii hyvin.
”Rakkaat ystävät, jo nyt olemme Jumalan lapsia, mutta vielä
ei ole käynyt ilmi, mitä meistä
tulee. Sen me tiedämme, että
kun se käy ilmi, meistä tulee
hänen kaltaisiaan, sillä me
Miten tutustuit ELYyn?
saamme nähdä Hänet sellaiseKivisaaren Sadun kautta Alavuna kuin Hän on.” (1. Joh. 3:2)
den seurakunnassa työskennelJa toinen omaan elämänkullessäni.
kuuni liittyvä ”Kaikella on määOlit toteuttamassa kesäkirkko- rähetkensä, aikansa joka asialja, miten koit sen?
la taivaan alla.” (Saarn. 3:1)
Se oli positiivinen kokemus ja

Keski-Pohjanmaan ELY-ystävät kokoontuivat heinäkuun
metsäkirkkoon Kannukseen.

Jylhän kylätalo Kaustisilla
täyttyi jälleen kerran seuravieraista. Kari Hanhikoski on
ollut järjestämässä seuroja
monena vuotena. Seurojen
nimi juontaa juurensa Karin
isomumman nimestä, Loviisasta.
Musiikkia seuroihin toivat Vuokko ja Sampo
Korva, jotka asuvat nykyään
Loviisa - mumman entisessä
kodissa (kuva alla).

Himangan kirkossa vietettiin Elyn kirkkopyhää heinäkuun
lopulla. Juhlapäivässä saarnasi pastori Jukka Joensuu,
joka on toiminut Kanadan Suomalaisen Luterilaisen
Emmaus – seurakunnan pastorina. Juhlapäivässä saimme
nauttia Sanaa, säveltä ja siikavelliä. Kiitos järjestäjille!

Etelä-pohojalaasten kirkkopyhässä Tampereen Tuomiokirkossa oli juhulan tuntua. Juhlapäivää olivat
yhdessä toteuttamassa Tampereen tuomiokirkkoseurakunta, Tampereen Etelä-Pohjalaiset, Ahjolan
pelimannit, Ikaalisten viulupelimannit, Hämeenkyrön
Maaseudun Taiteellinen teatteri ja Evankelinen lähetysyhdistys. Kansanlaulukirkon laulut pelimannien
säestyksellä soivat päivässä komeasti. ”Tämän päivän
meille annoit, siitä kiitän Jumala. Jälleen uuteen aamun kannoit. Olet aina suojana.” Kuvassa pohjalaisia
ja osa entisiä pohjalaisia. Kuva Mikko Palomäki
Pohjanmaan tiimin kokous- ja virkistyspäivää vietettiin
Kivisaarella elokuussa. Saimme nauttia aurinkoisesta
päivästä kokoustaen omenapuun varjossa. Illan pihaseuroissa Elyset-lauluryhmä lauloi Siionin Kanteleen
lauluja, puhujina mm. rovasti Aulis Harju Jalasjärveltä.
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Rukkimummu
Olin vajaan 2-vuoden ikäinen kun viimeinen isovanhemmistani, isäni äiti Kustaava Koski kuoli. En siten
muista hänestä itse mitään ja olin pitkään vain perheeni kertomusten varassa tästä ”rukkimummusta”,
jota nimitystä lapsuuskotini piirongin päällä olevan
kuvan perusteella hänestä käytin. Kun myöhemmin
sukututkijana tutustuin tarkemmin hänen elämänvaiheisiinsa, elämänkatsomukseensa ja uskonkäsitykseensä, oivalsin miten suuri hänen merkityksensä
meidän jälkipolvien elämässä on ollut. Jotain hänestä
on jäänyt meihin kaikkiin. Tätä hengellistä perintöä
olemme pyrkineet viemään, kukin omalla tavallamme
myös eteenpäin. Uskon myös, että hänen esimerkkinsä ja esirukouksensa ovat kantaneet minuakin
monta kertaa elämäni vaikeissa hetkissä.
Oi minkä onnen, autuuden nyt
usko myötään tuo, kun itse Herran
Jeesuksen se omakseni suo!
(SK 318: Kustaavan lempilaulu)
11. helmikuuta armon vuonna
1866 syntyi Keski-Pohjanmaalla,
Himangan
kappeliseurakunnan
Hillilän kylässä, Kasken torpassa
tyttö. Ajan tavan mukaan lapsi
kastettiin jo seuraavana päivänä ja kasteelle lapsen toimittivat
kummit. Emäseurakunta Lohtajan
kirkkoherra K.A. Keckman merkitsi
kirjaansa lapsen nimeksi Gustava.
Elettiin 1860-luvun nälkävuosia.
Nälkiintyneet ja hätäravintoa syövät ihmiset olivat heikkoja ja kulkutaudit, eteenkin lavantauti vei
ihmisiä niin, että samana päivänä
haudattiin jopa kymmeniä ihmisiä.
Kustaavan isä, torppari, kalastaja
ja suutari Abraham Kaski menehtyi lavantautiin vuonna 1868. Äiti
Liisalle jäi vain alun perin kuudesta
lapsesta 9-vuotias Aleksi ja 2-vuotias Kustaava, sekä huonoina vuosina ”kivijalkaa myöten” kiinnitetty
torppa. Perhe sai isän kuoleman
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jälkeen asuinpaikakseen samaisen
kylän laitamilta, Kissalankorvesta
pienen vuokramökin ja maapalan.
Liisa elätti perhettään tilapäistöillä
taloissa, kehräten ja karstaten kyläläisille ja muita käsitöitä tehden.
Heti rippikoulun jälkeen lähti Kustaava palvelukseen lähiseudun taloihin.

”Ei olleet palkat silloin suuret, kertoo vanhus. Vuosipalkka oli 20mk
rahaa, 2 paria kenkiä sekä muutama naula hamppuja. Mutta menotkaan eivät olleet suuret, joten
tyytyväisin ja uutterin mielin sai
soveltaa käytäntöön ahkeran äidin
antamia neuvoja ja opetuksia.”
Kustaava avioitui 20-vuotiaana saman kylän pojan Sakari Mannilan
kanssa, joka matkusti kuitenkin
pian Amerikkaan hakemaan perheelleen parempaa tulevaisuutta ja
kuoli siellä vain muutama kuukausi
lähtönsä jälkeen. Kustaava jäi asumaan perheineen äitinsä kanssa
Kissalankorven mökkiin. ”…kun oi-

kein ahkerasti yritti, käsi- ym. töitä
tehden uurastaa lasten hyväksi,
niin joka päivälle riitti leipää kuten
leivän särvintäkin, joskaan ei puute useinkaan kaukana ollut.”
Kaksi vuotta myöhemmin Kustaava avioitui naapurikylästä kotoisin
olleen Antti Oskari Kosken kanssa.
”Nyt tuntui elämä kääntyvän valoisammalle puolelle, sillä mieheni
oli kykenevä rakennusmies, vaikka ei omistanutkaan muuta kuin
kaksi ahkeraa kättä ja vaatteet
päällään. Mutta pian valtasi hänetkin Amerikan kuume, kuten niin
monen Hillilässä niihin aikoihin ja
niin olin taas äitini ja lasten kanssa Korven pienessä tuvassa jatkamassa elämää entiseen tapaan.”
Antti tuli kuitenkin takaisin Amerikasta Kustaavan sanojen mukaan
”kultasuonta löytämättä” ja perhe
lisääntyi tasaiseen tahtiin. Oli iloa
lasten syntymästä ja murhetta
pienten lasten kuolemasta. Antti ja
Kustaava saivat Kissalankorven läheltä vesiperäisen, Riutta-nimisen
torpan paikan vuokralle ja vähitel-

len nousivat sinne omat huoneet
1900-luvun alussa. Saivatpa he ostettua lehmänkin, joka oli elintärkeä lasten ravinnon kannalta. Antti
kävi rakennustöissä, teki taksvärkkiä ja viljeli torppaa. Kustaava hoiti
lapset ja torpan Antin poissa ollessa, teki taksvärkkisopimuksen mukaisia naistenpäiviä ja yhdessä he
kuokkivat ja raivasivat käsin pala
palalta maata lisää.
Kustaavan vanhin poika Santeri
Mannila lähti enonsa lähettämän
piletin turvin Amerikkaan vain
18-vuotiaana syksyllä 1905. Sen
jälkeen ei Kustaava enää poikaansa
nähnyt. Marraskuussa 1934 kalastusalus Lydia upposi Michiganissa
Lake Superior -järvellä ja Santeri
hukkui sen mukana jättäen Kustaava-äidin lisäksi suremaan vaimon ja kuusi lasta. Vuonna 1925
oli Riutan torppaan saatu sähkövalo ja heinäkuussa raivosi kova
ukonilma. Koska mitään maadoituksia ei tuolloin ollut, ukkonen tuli
sisälle sähkölinjan päässä olevaan
torppaan ja tappoi perheen Jenni-tyttären isänsä Amerikasta tuoman rautaheloitetun arkun päälle.
Elämän oli kuitenkin taas tämänkin
jälkeen jatkuttava ja viikkoa myöhemmin Antti lunasti torppansa
itsenäiseksi pientilaksi ja niin Kustaavasta tuli pientilan emäntä.

Pääsiäisen aikaan 1932 Antti kuoli verisuonten kalkkeutumiseen.
Kolme lapsista oli kuitenkin jo
naimisissa ja nuorin tytär Ainokin
jo 20-vuotias. Vuonna 1937 nuorin poika Veikko avioitui ja lunasti
pientilan itselleen. Kustaavan vanhuudenpäivät näyttivät vihdoin
koittavan monien raskaiden vuosien jälkeen. Marraskuussa 1939
syttyi kuitenkin talvisota ja lyhyen
välirauhan jälkeen jatkosota. Kustaava lähetti sotaan kolme poikaansa ja yhden tyttärenpoikansa.
Heistä poika Martti palasi kotiin
haavoittuneena ja Väinö kaatuneena. Väinön perheeseen jäivät viisi-,
kolme- ja yksi-vuotiaat lapset ilman isää. Kustaava oli 75-vuotias,
mutta edelleen uusi elämäntehtävä odotti häntä miniänsä ja lastenlastensa luona. Vanhuudenlepo
sai vieläkin odottaa. Tätä tehtävää
hän hoiti poikansa perheessä viimeisiin elinvuosiinsa saakka.

”Paljon sisältyy tapahtumia pitkään elämääni, mutta ihmeellisesti
on sentään Jumala johtanut sitä.”
”Vuosisadan vaihteessa elettiin
täällä voimakkaan herätyksen aikaa. Silloin Vapahtajani löysi minutkin ja niin Hänen johdollansa
tuntuu kaikki menneen erittäin
hyvin Jumalan armon varassa, ja
siitä voimaa saaden on jaksanut
vaikeimpinakin aikoina katsoa rohkeasti tulevaisuuteen…”
”On niin mieluista käydä tapaamassa tätä herttaista ja tyytyväistä
vanhusta jonka elämän kantavana
voimana on ollut ja on varsin valoisa elämänkatsomus ja varma
usko Jumalan armolliseen johdatukseen.”
”Mä nukun haavoihin Kristuksen
ne puhdistaa mun syntisen.”

(Kustaavan kuolinilmoituksen muistolause syyskuussa 1959)

”...Kustaava onkin ollut oikein vahan ajan tervaskanto, jollaisia ei
joka kylässä olekaan.” ”Parikymmentä vuotta sitten 70-vuotiaana Teksti ja kuvat
Kustaava oli kävellyt Marinkaisiin Raija (Veikontytär) Koski
lähes 30 kilometriä jalkaisin. Aamulla hän oli lähtenyt ja ollut Lohtajan kirkossa jumalanpalveluksessa ja sitten ollut neljän aikaan
tyttärensä luona.”
*Tekstin kursivoidut ja sitaateissa olevat kohdat ovat suoria lainauksia Kustaava Kosken
90-vuotishaastattelusta (Keskipohjanmaa-lehti 10.2.1956),
lukuunottamatta alkukappaletta eli ingressiä.

Kuvassa oikealla Kustaavan ja
Antin tytär Saimi Torvi s. Koski
(1898-1960) miehensä Väinön
kanssa. He olivat lapseton
pariskunta, joiden sydämen
asiana oli pyhäkoulun pitäminen joka sunnuntai pienessä
mökissään Hillilän Palomäellä
kymmenien vuosien ajan. Kuvassa myös monia Elyn ystäviä. Kuva noin vuodelta 1945.
(Kuva: Eira Tuikka s. Koski)
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Perinneruokaa ja puutöitä
lähetystyön hyväksi
Täällä Salon seudulla on suuressa suosiossa, varsinkin vanhempien ihmisten keskuudessa,
Salon virallinen perinneruoka,
Pastanttipuuro eli perunapuuro. Sen raaka-aineina ovat
perunat ja ruis- tai ohrajauho,
joten se on hyvin edullista ruokaa. Perunoiksi kelpaavat hyvin
vielä talven jälkeen perunalaarin
pohjalle jääneet vanhat, ehkä
jo vähän paleltuneetkin perunat. Niistä tulee kuulemma erinomaisen hyvää pastanttipuuroa,
kertoi seurakunnan eläkkeelle
jäänyt emäntä Kaarina Virtanen, joka on valmistanut puuroa
useamman kerran.

Salossa ainakin seurakunnan
emännät ovat pitäneet pastanttipuuron valmistamisen taitoa yllä
ja puuropäiviä on pyritty järjestämään kerran keväällä ja kerran syksyllä lähetystyön hyväksi.
Muutamana viime vuonna ovat
Elyn työn tukijat ja vapaaehtoiset olleet mukana perunankuorimisen talkoissa, sillä perunoita
tarvitaan melkoinen määrä, että
saadaan valmistettua puuroa
suurelle ruokailijamäärälle. Puuro on tehnyt hyvin kauppansa
ja useita kymmeniä ihmisiä on
kokoontunut puuropäivänä seurakuntatalolle nauttimaan tuota
erikoislaatuista perinneruokaa
(kirjoittajan mielipide). Monet
ostavat puuroa myös kotiin vietäväksi, koska sitä voi paistaa
seuraavana päivänä voissa ja
maku kuulemma paranee entisestään. Puuron myyntituloilla
on tuettu Vienan Kemin työtä.

Puuron valmistaminen on hidasta ja aikaa vievää, joten sitä ei
kiireisessä lapsiperheessä juurikaan tänä päivänä valmisteta.
Myöskään kaikkien makuun se
ei sovi, mutta vanhemmat ihmiset, jotka ovat sitä oppineet lapsesta saakka syömään, syövät 7.9. järjestetyssä pastanttipuusitä hyvinkin mielellään jos vain ro-tilaisuudessa tuloja kertyi
joku sitä valmistaa.
yhteensä 729 € Vienan Kemin
työlle.
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Pastanttipuuron valmistus
(1,5 litran annos)
Kuoritut perunat keitetään ylikypsiksi ja survotaan. Joukkoon lisätään hieman suolaa ja ohra- tai
ruisjauhoa. Seosta keitetään ainakin tunnin verran, mutta ei imellytetä. On varottava että puuro ei
pala pohjaan.
Puuroon lisätään voisilmä ja syödään maidon tai piimän kanssa.
Seuraavana päivänä tähteeksi jäänyt perunapuuro voidaan paistaa
voin kanssa pannulla niin, että siitä
tulee ruskeapintaista ja rapeaa. Se
vasta onkin kuulemma hyvää herkkua!
Jos halutaan tehdä gluteenitonta
puuroa, käytetään jauhoina tattarijauhoja.

Jos miesten apua missä tarvitaan, niin ”Puupäitä” apuun silloin kutsutaan.
Matti Lähdekorven toimiessa seurakunnan poikatyöntekijänä, oli
toiminnassa isä-poika –kerho, joka
kokosi viikoittain kymmeniä isiä ja
poikia yhteisen harrastuksen, puutöiden ja askartelujen pariin. Lapin ruskamatkoista ja myöhemmin
myös koskimelontareissuista Ivalon joelle, tuli Isä-poikakerhon perinne ja linja-autollinen porukkaa
lähti usein matkalle mukaan. Viimeisellä Ivalon joen matkalla, ennen Matin eläkkeelle jäämistä, oli
mukana porukkaa kaksi linja-autollista, yhteensä 100 henkeä.
Isä-poikakerho toimi 30 vuoden
ajan. Nyt toimii enää isä-poikakerhon tukipiiri, ”Puupäät”, jota Matti
vetää edelleen, nyt vapaaehtoisena.
”Puupäät”-ryhmä aloitti toimintansa siinä vaiheessa, kun pojat alkoivat kasvaa ulos isä-poika –kerhosta. Silloin isät huomasivat, että
he haluaisivat jatkaa mukavaksi
havaittua toimintaa seurakunnassa
omana ryhmänään. Matti kuunteli isien toiveita ja niin perustettiin
isä-poika -kerhon tukipiiri, jossa ne
isät, joiden pojat olivat jo ”kasvaneet ulos” kerhotoiminnasta, voivat jatkaa omaa kerhotoimintaa.

henkilön. Kun joku sitten oivalsi
miten homma tehdään, tuumasi
toinen: ”Ollaan me semmosia puupäitä.” Siitä saikin hyvän nimen tukipiirille ja niin syntyi kerholle ”virallisesti” nimi ”Puupäät”.
Kun jossain tarvitaan talkooapua,
miespuolista porukkaa, käännytään aina ”Puupäiden” puoleen.
Tukipiirin kädentaidontuotteita on
ollut myynnissä mm. Elyn kesäjuhlilla ja niitä myydään monissa
eri tilaisuuksissa niin seurakunnan
kuin muidenkin järjestämissä myyjäisissä. Myyjäisten tuotolla tuetaan lähetys- ja diakoniatyötä. Piiri
kokoontuu kerran viikossa seurakunnan tiloissa, Paunalan seurakuntatalon alakerrassa, jonne
aikoinaan rakennettiin varta vasten Matin toivomusten mukaisesti
isien ja poikien askartelutila. Tukipiirissä käy säännöllisesti 13-15
miestä maanviljelijästä insinööriin.
Puutöiden lisäksi ryhmä osallistuu
kaikenlaisiin talkoisiin, joissa tarvitaan ”osaavia käsiä ja miesvoimaa”. Viimeisin ”taidon näyte” oli

se, kun ryhmä oli pystyttämässä ja
myös purkamassa viime keväänä
Salossa näytteillä olleen lähetyslentojärjestö MAF Suomi lentokonetta kauppakeskuksen tiloissa.
Siellä kone oli esillä helmikuusta
toukokuun loppuun ja sitä kautta
se teki tunnetuksi lähetyslentäjien
toimintaa.
Seurakunnan syystoimintakauden
alkaessa Puupäät aloittavat taas
kokoontumisiaan ja ovat käytettävissä aina kun talkooapua jossain
tarvitaan.
Hilkka Lähdekorpi
Kuvat Matti Lähdekorpi

Isät alkoivat kokoontua kerran viikossa tekemään puutöitä erilaisiin
tarpeisiin, joille seurakunnassa oli
kysyntää. Jollain kerralla kun piti
tehdä jotain erikoisempaa, piti sitä
pohtia ja ”tuumata” useammankin
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Joulukortteja
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ryn työn tukemiseen

1-osaiset kortit

0,80

€/kpl 10 kpl/6 €

Takaosan tekstinä:
”Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta”

1.

2.

3.

Takaosan tekstinä:
”Joulurauhaa ja Hyvää Uutta Vuotta”

4.

5.

2-osaiset kortit

Joulun Valo 2017

2 €/kpl 6 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”

Elyn joululehti, Joulun Valo ilmestyy lokakuussa. Lehden
teemana on Suomi100-juhlavuoden merkeissä rauha ja
rauhantyö. Maailmassamme eletään monilla alueilla levottomuuksien keskellä, sodan uhka varjostaa monien elämää, pelko ja epävarmuus maailmassa kasvavat. Miten
voi saada ja säilyttää mielenrauhan, miten me kristittyinä toimimme rauhan asialla? Mielenkiintoisia artikkeleita
ja asiantuntijahaastatteluita kokemuksista rauhan asialla
olemisesta (mm. Antti Pentikäinen, Kyllikki Tiensuu, Pekka
Särkiö, Anneli ja Kari Lähdesmäki). Lehdessä on lapsille ja
lapsenmielisille oma Aarrearkkuliite.
Tilaa nyt edullisesti Joulun Valo -lehtiä, tilaamalla tuet
yhdistyksemme kotimaassa tehtävää työtä. Lähetä tänä
vuonna joulukortin sijaan Joulun Valo, olet mukana hyvän
sanoman levittämisessä.

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

Jouluyönä
Sillalla

Liekki

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 lokakuussa.
Tilaamalla tuet yhdistyksen työtä. Lehtitilauksen
tehneelle 10 kpl Elyn isoja
kuoria ”kaupan päälle”.

Maksaja
Betalare

Rahankeräyslupatiedot s. 2.

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

Hyvää Joulua
ja
Siunattua Uutta Vuotta
2016

Maija ja Matti Meikäläinen, Lapua
Veikko Virtanen, Jyväskylä
jne.
Ilmoitukset laskutusosoitteineen 13.11. mennessä
Elyn toimistolle
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416

Tai oma persoonallinen / henkilökohtainen
joulutervehdys 50 €/kpl, esim.

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.

Eräpäivä
Förf. dag
Tililtä n:o
Från konto nr

Euro
Viitenro
Ref. nr
Allekirjoitus
Underskrift

Kannatuskohde: Joulukeräys
Oma seurakunta:

BIC

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
Kokkolantie 12
43500 Karstula

Voit osallistua keräykseen alla olevalla tilisiirrolla, tili IBAN FI06 5114 0220 0380 63,
viestiksi joulukeräys sekä oma seurakuntasi
ja 50 € tai yli lahjoituksesta osoitetiedot (Elyn
jäseniltä riittää nimi ja seurakunta-tieto).

Saaja
Mottagare

Joulun keräyksellä tuet Elyn työtä. 50 € tai yli lahjoituksen antajia haluamme muistaa pienellä kiitoslahjalla.

FI06 5114 0220 0380 63

Tämän vuoden joulukeräyksen kohde on Aarrearkkutyö kotimaassa. Tule mukaan, anna lahjasi, jotta
työ voisi vahvistua ja laajentua ja tavoittaisimme
yhä enemmän lapsia ja perheitä hyvän sanoman
äärelle.

IBAN

Evankelinen lähetysyhdistys tekee työtä evankeliumin sanoman levittämiseksi kaikkialle maailmaan.
Erityisesti sydämellämme ovat lapset ja lapsiperheet, niin kotimaassa kuin Virossa, Venäjällä tai
Afrikassa. Kotimaassa yhdistyksemme perhetyö on
Aarrearkku-työtä. Jumalan sana on tällainen aarrearkku, josta haluamme olla ammentamassa ja
jakamassa. Olemme saaneet lahjaksi uskon Jeesukseen ja hän on kutsunut meidät työhönsä mukaan. Tule sinäkin! Niin toimintaan kuin toiminnan
tukemiseen. Aarrearkku-leirit ja Isovanhempi-lapsenlapsi -tapahtumat ovat keskeinen osa tätä työtä. Haluamme olla tukemassa niin vanhempien kuin
isovanhempien roolia kasvattajana ja kristittynä
elämisessä. 10v-juhlavuonna myyntiin tulevat Aarrearkkupussit ovat oiva apu meille kasvattajille, hyvän sanoman välittämiseksi.

Saajan tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Osallistu Elyn joulukeräykseen.

OKOYFIHH

Elyn perinteinen

Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille
Lokakuussa
Pe 20.10. Laihia, Meijeri, Siionin
Kannel -seurat klo 18. Mikko Mukkala,
Sirpa Keski-Antila, Eino Rauha, Keijo
Niemelä. Kahvit ja arpajais. klo 17.30.
La 21.10. Hirvensalmi, leirikeskus,
Alfa-kurssi klo 9.
Su 22.10.
- Jokioinen, kirkko (Kirkkokuja 143),
Elyn kirkkopyhä, messu klo 10, A. Rasilainen. Siionin Kannel -lauluseurat.
- Juva, kirkko (Juvantie), Elyn kirkkopyhä, messu klo 10, saarna Erja Kalpio, srkn työnt. Kahvit, päivätilaisuus.
- Lehtimäki, Elyn kirkkopyhä, messu
klo 10, saarna Ulla Latomäki.
- Helsinki, Jakomäen kirkko, Elyn
kirkkopyhä, messu klo 12, pastorit
Markku Arola, Pekka Kiviranta, Elina
Perttilä. Siionin Kannel -lauluhetki.
Ma 23.10. Kurikka, srk-keskus,
Siionin Kannel -seurat klo 13, Raimo
ja Mirja Mäki.
Ti 24.10. Juva, srk-keskus, Raamattuluento klo 18, Erja Kalpio.
Ke 25.10.
- Kortesjärvi, srk-talo, Hyvässä seurassa -ilta klo 18, Tarja Takala-Luostarinen, Satu Kivisaari, Ulla Latomäki,
Vaeltajat-lauluryhmä.
- Sulkava, Kitusentie 3, Rukousilta
klo 18.

Lähde
Hetan Kodalle
25.-31.3.2018
Matkan vetäjinä Satu Kivisaari
ja Sirpa Keski-Antila, kuljettajana
Timo Keski-Antila.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään
15.12. mennessä ja varmista paikkasi retkelle.
Matkan hinta 620 €
- sis. matkat, majoitus, ruokailut,
täysihoito, ohjelma
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
Satu Kivisaari p. 050 563 6079

To 26.10. Kauhajoki, Ev. Opisto,
Hyvässä seurassa -ilta klo 18. Rovasti
Aulis Harju - aiheena ”sadonkorjuu”,
Pekka Kiviranta.
Su 29.10.
- Hamina, Marian kirkko (Pikkuympyränkatu 34), Elyn kirkkopyhä, messu
klo 10, saarna Juha Parjanen. Siionin
Kannel -lauluseurat Simeon-salissa, A.
Rasilainen, Anna Mishina, srkn työnt.
- Joensuu, Pielisensuun kirkko, Elyn
kirkkopyhä, messu klo 10, saarna Erja
Kalpio.
- Kokkola, Kaarlelan srk-koti, Raamattutunti ”Heikoissa väkevä” klo 15,
Pekka Kiviranta. Siionin Kannel -seurat klo 16, Pekka Kiviranta kertoo Lina
Sandelin elämästä ja lauluista, kanttorina Janne Salmela. Iltamessu klo
18 Kaarlelan kirkossa, saarna Pekka
Kiviranta.
- Lapua, Kauhajärvi, srk-koti, Seurat klo 15, Marketta Veikkola, Satu Kivisaari, Liisi Saarimaa.
- Vantaa, Tikkurila, Olotila (Unikkotie 5 A, käynti Vehkapolun kävelykadulta), Yhteislauluhetki (Siionin
Kannel) klo 16, Jyrki Kaukanen, Mari
Chaulagai, Annikki ja Paavo Erelä.
- Hamina, Kulmakivi (Mannerheimintie 12), Lähetysilta klo 18, mukana
Viron lähetit Juha ja Anu Väliaho sekä
Anna Mishina, Antero Rasilainen.
Ma 30.10. Kajaani, keskussrk-koti (Kirkkokatu 26), Hyvässä seurassa
-ilta klo 18, Antero Rasilainen, Raili
Mäkitalo. Raamattuopetusta, yhteislauluja, terveiset Inkerin kirkosta.
Ti 31.10.
- Nurmes, Haikolan Talo (Opistontie
7, Kohtavaara), Lähetyspiiri klo 18.30,
Antero Rasilainen. Raamattuopetusta,
yhteislauluja, lähetyskuulumisia.
- Alavus, kirkko (Kirkkotie 7), Herätysliikkeiden yhteiset lauluseurat klo
19, Ulla Latomäki.

Marraskuussa
Ke 1.11. Rautavaara, srk-talo, Hyvässä seurassa -ilta klo 18. Raamattuopetusta, yhteislaulua. Antero Rasilainen, Raili Mäkitalo.

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 jäsenliitteeseen
14.11.2017
mennessä, kiitos.
Joulun Valo 2017 ilmestyy lokakuussa, jäsenillä n.
8.12.2017 mennessä.
To 2.11. Kuhmo, Ikolan pappila (Hyryntie 26), Hyvässä seurassa -ilta klo
18, Antero Rasilainen, Raili Mäkitalo,
srkn työnt. Raamattuopetusta, yhteislauluja, terveiset Inkerin kirkosta.
Su 5.11. Tampere, Kaukajärvi,
srk-talo, Siionin Kannel -seurat klo 17,
rovasti Aaro Eerola sekä Liisa ja Valto
Käkelä.
Ma 6.11. Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13, Sirpa Keski-Antila.
Ti 7.11.
- Keuruu, srk-talo, Siionin Kannel
-seurat klo 13, Kerttu ja Pekka Lavaste, useita kanttoreita.
- Riihimäki, Kirkkopuiston srk-koti,
Siionin Kannel -seurat klo 18, Kalervo
Huttunen.
To 9.11.
- Kauhajoki, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13, Pekka Kiviranta,
Ilkka Tuikkala, Sirpa Keski-Antila.
- Karstula, Ev. Opisto, Hyvässä seurassa -ilta ”Laula, matkalainen korpimaan” klo 18, Antero Rasilainen, Pekka Knuutti, Jouni Mäkinen.
Su 12.11.
- Jalasjärvi, srk-talo, Elyn ja Hyn
seurat klo 14.
- Elimäki, srk-talo, Israel-ilta klo 17.

Ti 14.11. Kuortane, srk-talo,
Ely-seurat klo 18.30, Tarja Takala-Luostarinen, Vesa Rasta, Satu Kivisaari, Sari Kaidesoja. Laulua Mai-Len
Tång-Muumäki, Terttu Ala-Heikkilä.
Ke 15.11. Ylistaro, srk-talo, Siionin
Kannel -seurat klo 19, Marketta Veikkola, Satu Kivisaari, kanttori Hanna
Petäjä ja lapsikuoro Ilosanoma.
To 16.11. Kokkola, Lähetyssoppi,
Laulu- ja hartaushetki klo 12, Satu
Kivisaari.
Su 19.11.
- Espoo, Auroran kappeli (Heiniemenpolku 1), Elyn kirkkopyhä, messu klo 12, lit. Hannu Mäenpää, saarna Antero Rasilainen. Siionin Kannel
-seurat, Rasilainen.
- Seinäjoki, srk-sali (Koulukatu 24),
Siionin Kannel -seurat klo 15, Pekka
Keltto, Helena Turja, Maarja Korts,
Leo Norja, Paavo Kujala.
- Kortesjärvi, kirkko, Siionin Kannel
-messu klo 19, Satu Kivisaari, Ulla Latomäki, Mirja Latva-Laturi, Evankelinen-kuoro. Kahvit ja arpajaiset klo 18
srk-talossa.

Miestapahtuma
Kuortaneella
Työntäyteinen ja sateinen syksy
vaatii jokaiselta jaksamista töiden
ja kiireen keskellä.
Kuortaneen seurakunta, ELY ja
Kuortaneen miehet kutsuvat miehiä
lauantaina 25.11.2017 Miestapahtumaan Kuortaneelle hengähtämään hetkeksi. Kahvitarjoilu alkaen
klo 13 seurakuntatalolla, ja ohjelma
alkaa kirkossa klo 14.
Tapahtuman aiheena on MIES
JA USKO.
Meppi Hannu Takkula kertoo
uskontojen roolista EU:n politiikan
teossa. Teol.tri Harri Kuhalampi
syventyy miettimään, mitä on Mies
ja arjen usko. Veisaamme tuttuja
virsiä, esilaulajana Erkki Mustikkamäki, hän esittää myös yksinlaulua.
Kanttorina toimii Kari Latvamäki ja
juontajana Mikko J. Mukkala.
Tilaisuus päättyy ehtoollismessuun,
jonka toimittaa past. Jukka Anttila.
Tulukaa ny likiltä ja kauempaaki hengähtämähä hetkeksi
Kuortaneelle, moomma oikeen
leiponu sämpylöötä ja nisua
sua varten!

Ma 20.11. Kurikka, srk-keskus,
Siionin Kannel -seurat klo 13, Sirpa
Keski-Antila.
Ti 21.11.
- Alavus, srk-talo, Seurat klo 13, Elyn
joulutori, jouluista tarjoilua, Sanaa ja
säveltä. Ulla Latomäki, Satu Kivisaari,
Paula Setälä.
- Forssa, Ystävän Kammari (Hämeentie 5), Siionin Kannel -seurat klo
13.30.
- Juva, srk-keskus, Raamattuluento
klo 18.
- Salo, srk-talo (Torikatu 6), Siionin
Kannel -seurat klo 18.
Ke 22.11. Sulkava, Kitusenkuja 3,
Rukousilta klo 18.
To 23.11.
- Lapua, Härsiläntie 155, Joululauluseurat Marketta ja Asko Veikkolassa
klo 18, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari.
- Sulkava, srk-talo, Raamattuluento
klo 18.
Su 26.11.
- Toholampi, kirkko, Elyn kirkkopyhä, messu klo 10, saarna Antero Rasilainen. Juhla jatkuu Ahti Keskitalon
syntymäpäiväseuroilla, Satu Kivisaari,
Rasilainen.
- Ilmajoki, Myllylampi (Lahdentie
152), Joululauluseurat Sirpa ja Timo
Keski-Antilalla klo 13. Karoliina Virkamäki, kanttorina Riikka Setälä. Kynttiläarpajaiset.
- Helsinki, Puistolan kirkko (Tenavatie 4), Valon messu klo 17, Erja Kalpio, Elina Vaittinen.
Ma 27.11. Hamina, Kannusjärvi,
koulu (Keskikyläntie 233), Lähetysmyyjäiset klo 18.
Ke 29.11. Lappajärvi, srk-talo,
Joululauluseurat klo 18, Marja Lamminen, U. Latomäki, S. Kivisaari, Emmauskuoro ja Kraaterijärven laulajat.
To 30.11.
- Kouvola, Koria (Kaitatie 6), Kotiseurat Rasilaisilla klo 15.
- Kauhajoki, Ev. Opisto, Hyvässä
seurassa -ilta klo 18, Kauneimmat
Siionin Kanteleen joululaulut, Sirpa
Keski-Antila, Maarit Rautanen.
- Sulkava, srk-talo, Kokonaiseksi
- naisten ilta klo 18, missikeisarinna
Sunneva Kantola, Elystä Erja Kalpio,
Sulkavan khra Hanne-Maaria Rentola.

Joulukuussa
La 2.12. Turku, Turkuhalli, Kristuspäivä klo 12.

Lämpimästi kiitän teitä kaikkia,
jotka muistitte minua
täyttäessäni 70 vuotta.
Lahjanne Elyn työlle tuotti 1250 €.
Su 3.12. Espoo, Karakappeli (Karakalliontie 12), ”Ilosanoma Israelille”
klo 18. Pastori Erja Kalpio kertoo mm.
lähetystyön näkymistä Israelissa.
Ma 4.12. Kurikka, srk-keskus, Joulupuuro ja joululauluseurat klo 13,
Satu Kivisaari, Sirpa Keski-Antila.
Ti 5.12. Riihimäki, Kirkkopuiston
srk-koti, Siionin Kannel -lauluseurat
klo 18, Pertti Ruponen.
To 7.12. Karstula, Ev. Opisto, Hyvässä seurassa -ilta klo 18, ”Armon
lapset” isäntänä ja iltahartaus Sirkka
Hokkanen, puhe khra (el) Kari Pokela,
musiikki Jouni Mäkinen.
La 9.12. Tampere, Kalevan kirkko,
alasali, Joulujuhla klo 10, Pitkärannat.
Su 10.12.
- Kesälahti, kirkko, Elyn kirkkopyhä
klo 10.
- Seinäjoki, srk-sali (Koulukatu 24),
Maak. joulujuhla klo 13, Anneli ja Kari
Lähdesmäki, Mauri Pitkäranta, Srkn
Kamarikuoro, J. Ojala-Haapala tai J-P
Rauha, Satu Kivisaari. Arpaj. ja joulumyyjäiset; leivonnaisia, käsitöitä, joulukortteja (arpavoitot tervetulleita).
Ti 12.12. Kannus, Pappila, ”Rakkain
joululauluni” -joululauluseurat ja joulupuuro klo 12, Satu Kivisaari, Raija
Koski, kanttori Johanna Koivumaa,
srkn työnt.
Katso päivitetyt tapahtumatiedot
www.evankeliset.net/kalenteri

Ajatuksia kesken askarehien

Mitähän se Taivahanisä ajatteloo
ku minen oo pitkähän aikahan
muistanu kiittää
joinki vain on menny
pyytämisen puolelle
tärkiää olis viä halunnu
vähä enemmän kaikkia
turhaa tavaraa
mukavuutta ja heleppouttaki
johonaki vaihees
melekeen jo äänehensä pyyrin
sitte havaattin
mun pirätettihin ajattelemahan
kuuntelin ittiäni
multei puutu ku puutetta
kaikkia on
ihimisiä vierellä
syli ja olokapää
tervehet jalaat ja käret
(mitä ny joskus luntioomia porottaa)
kuuntelin ittiäni Taivahanisän korvin
silimät rupes valumahan
kiitosvettä tuli virtanansa pitkin poskia
kauan pirin käsiä ristis
kiitin
äänehensä sanoon
kiitos
kiitos kaikesta
ja kiitos Enkeliistä jokka annat vierelle
joka hetkeksi
Maire Loppi

