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Ilmoita  



Tuo mies ei pystynyt kunnolla puhumaan eikä 
kuullut lainkaan. Taitaapa meidänkin keskuu-
dessamme olla aivan samanlaisia ihmisiä. 
Ihmisiä, jotka eivät kuule Jumalan puhetta, 
eivätkä osaa tai rohkene keskustella Jumalan 
kanssa, saati sitten rukoilla. Sellaisen ihmisen 
kanssa on vaikea kommunikoida joka ei kuule. 
Mutta yhtä vaikea on puhua sellaisen kanssa, 
joka ei kuuntele. Siksi evankelisessa herätys-
liikkeessä puhumme lampaan korvasta. 
Herkästä korvasta, joka opettelee kuulemaan 
hyvän paimenen ääntä. 
Mutta on hyvä tarkata myös omaa ääntämme: 
millainen on tämän lauman ääni? Kuinka kova 
ääni tästä laumasta lähtee? Mitkä ovat ne 
äänenpainot, joista tämä lauma tunnetaan? 
Huomaammeko joukossamme olevat arat, 
hiljaiset ja ehkä erilaiset lampaat? Uskaltaako 
myös hiljainen lammas olla tässä joukossa? 
Niin toivon. Toivon, että isot ja äänekkäät 
eivät karkottaisi pieniä ja hiljaisia, pikemminkin 
toivoisin niiltä suojelua, läheisyyttä ja turval-
lisuutta. 
 
Effata - aukene on rukous. Jumalan Henki, 
Pyhä Henki itse toimii ja avaa kuuron korvat ja 
sokean silmät, vapauttaa kielen kahleet 
kirouksesta kiitokseen. 
Tänä evankelisen herätysliikkeen juhlavuonna 
haluamme olla rohkeasti evankelisia kristittyjä. 
Emme vain puhu meille tärkeistä asioista, ar-
mosta ja anteeksiantamuksesta vaan pyrimme 
myös elämään niistä ja niiden keskellä. Mones-
sa keskeneräisinä, armoa ja anteeksiantamus-
ta tarvitsevina mutta autuuden totisesti 
omistavina armolapsina. Evankelinen lähetys-
yhdistys ei elä protestista vaan evankeliumista. 
Julistamme sotaa syntiä, kuolemaa ja perke-

lettä vastaan 
mutta rauhaa Jumalan ja lähimmäisten 
kanssa. Evankeliumi on Jumalan voima. Se 
synnyttää uskon, se ylläpitää uskon. Se antaa 
laulumielen ja kiitollisuuden elämän lahjasta. 
 
Kaikissa tämän vuoden Elysanomissa kerro-
taan evankelisen herätysliikkeen perustajasta, 
Fredrik Gabriel Hedbergistä. On hyvä tuntea 
juurensa, niistä saa olla kiitollinen ja ylpeä. Ja 
on tärkeä pitää mielessä, mikä on tänäänkin 
evankelisuuden sydänääni: Se on sanoma 
Jumalan rakkaudesta tämän ajan ihmisille. 
Jumala on uskollinen, Jumala on armollinen, 
Jumala antaa anteeksi. Työmme laajenee, niin 
uskomme ja siihen pyrimme. Pohjanmaa sai 
oman työntekijän, lähetystyö jatkuu Vienan 
Kemissä ja yhteistyö jatkuu SLS:n ja Sansan 
kohteiden tukemiseksi. On Laula kanssani 
tapahtumia, Aarrearkku lastenohjelma tele-
visiossa, on matkoja, juhlia, tapahtumia. 
Työntäyteinen vuosi on siis edessä. Mutta 
lähdetään liikkeelle levosta. Jeesuksen 
kohtaamisesta, omistetaan omalle kohdalle tuo 
sana Effata. Onhan pyhän kasteemme tapah-
tuma juuri kuin Jeesuksen ja tuon miehen 
kohtaaminen. Kasteessa tapahtuu uudesti-
syntyminen Jumalan lapseksi. Synti, kuolema 
ja sielunvihollisen valta on voitettu, korvat 
avataan kuulemaan hyvän Vapahtajamme 
ääntä, kieli oppii kiitoksen. On siis hyvä 
rukoilla: Jumala, anna meidän tänäkin vuonna 
kasvaa armossa ja sinun tuntemisessasi. 
Effata - aukene. 
 
 
Antero Rasilainen, pääsihteeri 
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Pääsihteerin palsta 
 

Effata - aukene 
 
Alkanut toimintavuosi on yhdistyksemme neljäs. Kolmivuotias 
osaa jo auttavasti ilmaista itseään, puhua lyhyitä lauseita, 
liikkua melko ripeästikin, tehdä itsenäisiä päätöksi. Mitä odo-
tan uudelta vuodelta 2011? Mielessäni on erityinen sana: 
Effata, aukene. ”Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja 
sanoi kuurolle: "Effata." Se merkitsee: aukene. Silloin miehen 
korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän 
puhui selkeästi.” Mk.7:34 
 Kuva Upi 
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Saloisten nimismiehen Erik Johan Hedbergin talo 
ei ollut suuren suuri: eteisestä päästiin vasem-
malle keittiöön, suoraan edessä oli sali ja vasem-
malla kaksi kammaria. Ympärillä oli puutarha, 
jonka takana levisi rauhallinen maalaismaisema. 
Parin kolmen kilometrin päässä vasta elämä vä-
hän vilkastui; siellä oli Raahen kaupunki, jossa 
jopa keisari suvaitsi kerran vierailla. 
 
 

Nimismies Hedbergin talossa asui tyynen onnel-
linen perhe, isä, äiti ja kaksi lasta, poika ja tyttö. 
Perheenjäsenet olivat lämpimästi kiintyneet toi-
siinsa. Sopivan vaimon Erik Johan oli saanut 
kirkkoherra Gabriel Borgin tyttärestä Katarinasta, 
hiljaisen ja uskonnollisuuteen taipuvan. Perheen 
vanhemmilla oli samanlainen tausta; lapsuus 
pappilakodissa oli muovannut kumpaakin, Erik 
Johan oli nimittäin Vihannin kappalaisen Fredrik 
Hedbergin poika. Täsmällisyys ja tunnollisuus 
olivat tämän nimismiehen luonteenpiirteitä, ja 
ankaraltakin hän saattoi vaikuttaa - varsinkin 
itseään kohtaan - mutta näitä ominaisuuksia 
hälvensi huumorintaju. Varsinkin lapsia hän 
ihastutti kujeiluillaan. 
 
Perheen koulupoika Feju - oikealta nimeltään 
Fredrik Gabriel - piti kotiaan parhaana paikkana 
maailmassa. Hän oli näet jo joutunut kokemaan 
eron ikävän, kun hänet oli lähetetty kouluun; 
ensin Vihannin pappilaan saamaan alkeisopetus-
ta ja sitten Oulun triviaalikouluun ja sieltä Raa-
heen. Asiaa oli kyllä helpottanut se, että koulu-
tielle hänen kanssaan oli lähtenyt sukulaispoika 
Aron Borg, joka oli lähes samanikäinen, vaikka 
olikin äidin veli. 

Nyt Feju oli kuitenkin kotona. Oli talvi, vuosi 
1826 oli äskettäin alkanut ja poika oli lomalla 
Raahen koulusta. Opinnot olivat edenneet niin 
mainiosti, että seuraavana syksynä hän jo saat-
taisi kirjoittautua ylioppilaaksi Turun akatemiaan. 
Hän oli syntynyt heinäkuussa 1811 ja ehtisi juuri 
täyttää viisitoista ennen Turkuun lähtöään. Sisar 
Gustava oli nelisen vuotta nuorempi. 
 
Tänä sydäntalvena vanhempien tarkka silmä 
huomasi kyllä, että poika Fredrik oli kovin miet-
teissään. Jokin asia vaivasi häntä. Hän oli aina 
tehnyt koulutehtävänsä patistamatta, mutta nyt 
hän ei tahtonut ollenkaan olla erossa kirjoista 
vaikka oli loma. Ja mitä hän luki! Raamattua ja 
jotain postillaa! Olivatko ne mitään koulupojan 
lukemistoja? Lisäksi hän upposi ajatuksiinsa. Se 
oli outoa, hänhän oli ollut puhelias lapsi. Oliko 
tämä nyt vain jokin kehitysvaihe? Muuttuvathan 
lapset kasvaessaan. 
 
Fredrik luki ja luki. Talvipäivän hämäryys veti sil-
mät sirrilleen ja kirjaimia oli hankala erottaa. 
Mutta se ei haitannut mitään, jos asia vain selve-
nisi, jos löytyisi jokin sana, jokin lause, josta 
tulisi rauha. Hätää oli kestänyt liian kauan. Yhä 
uudestaan mieleen nousi painajaisuni, jonka hän 
oli äskettäin nähnyt. Siinä unessa hän oli viimei-
sellä tuomiolla. Armonaika oli ohi, mutta hän ei 
ollutkaan valmis vaan tiesi joutuvansa helvettiin. 
Herättyään hän oli tajunnut, että hänen oli pak-
ko tehdä jotain pelastuakseen, oli pakko jotenkin 
saada anteeksi synnit ja tulla vakuuttuneeksi, 
että Jumala ei häntä tuomitse. Sitä hän etsi 
kaikin voimin. 

 
 
 
 

Eeva Takala 
 

KOULUPOJASTA PAPIKSI 
Välähdyksiä Fredrik Gabriel Herbergin elämästä 
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Voi kun päivä ei pimenisi vielä! Mitä tuossa kir-
jassa sanottiinkaan? Että Jeesus on ristiinnaulittu 
koko maailman syntien sovitukseksi. . . Että 
jokainen joka uskoo ristiinnaulittuun ja ylös-
nousseeseen Vapahtajaan, saa synnit anteeksi, 
elämän ja autuuden. 
 
Oli kuin päivä olisi alkanut valjeta.  
- Minunkin syntini ovat siis kaikki Kristuksen täh-
den anteeksi annetut, Fredrik toisti hämmästy-
neenä mielessään, ja vähitellen ilo valtasi tilaa. - 
Minä olenkin Jumalan armoitettu lapsi sekä 
hänen taivaanvaltakuntansa perillinen! 
 
Ahdistus ja hätä kaikkosivat kuin sumupilvet au-
ringon tieltä, ja seuraavat viikot Fredrik eli sydän 
onnea tulvillaan. Hän koki, että tämän uskon 
turvin oli helpompaa myös elää oikein, olla kuuli-
ainen, tehdä työtä ja katsoa tulevaisuuteen. 
 
Joidenkin viikkojen aikana Fredrikin autuuden-
tunne kuitenkin haalistui. Hän yritti pitää siitä 
kiinni, mutta mieleen tuli yhä uudelleen epäilys, 
että usko olikin ollut vain kuvittelua ja että 
Jumala on kuitenkin hylännyt hänet. 
 
Jälleen Fredrik oli taistelun keskellä. Hädissään 
hän tarttui hyvinä pidettyihin hengellisiin apu-
neuvoihin. Sellaisia olivat Doddridgen ja 
Freseniuksen hartauskirjat, mutta juuri ne 
kuitenkin pahensivat tilannetta. Ne 
nimittäin esittivät armon etsijälle 
järjestyksen, miten kääntymisen on 
tapahduttava, mitä ihmisen on siinä 
otettava huomioon, miten hänen on 
tarkkailtava itseään ja mistä mer-
keistä hän voi tietää, onko hän 
Jumalan armossa vai ei. Kirjat siis 
tekivät Jumalan armon riippuvaiseksi 
siitä, millainen ihminen on ja mitä 
hän kokee ja tuntee.  
 
Fredrik alkoi nyt kaikin voimin suo-
rittaa kääntymistä. Hän yritti tulla 
Jumalan edessä niin ansioituneeksi, 
että voisi saada armon. Hän jopa 
lähti pakkassäällä metsään, heittäy-
tyi polvilleen kinokseen ja rukoili 
siinä pitkät ajat. Hän tarkkaili huo-
lellisesti elämäänsä ja tuntemuk-
siaan. Hän valvoi käytöstään ja 
halusi torjua syntiset ajatukset. Tällä 
yrittämisellä hän ei kuitenkaan 

saavuttanut armon tunnetta. 
- Jumalan on varmastikin täytynyt hyljätä 
minut nurjaan mielenlaatuun, hän ajatteli. 
- Tilani täytyy olla auttamaton, koska kerran en 
löydä armoa. 
Niin Fredrik lakkasi ponnistelemasta armon etsi-
misessä, mutta sydämeen jäi kadotetun para-
tiisin kaipaus. 
 
- - - - - 
 
- Olet varmaan jo kuullut hirvittävästä tulipalos-
ta, joka hävitti Turun kaupungin kolmessakym-
menessä tunnissa, Fredrik kirjoitti ystävälleen 
Achre’nille syksyllä vuonna 1827. Itse hän ei 
paloa nähnyt. Hän ei ollut tuolloin opiskelu-
kaupungissaan, vaikka jo edellisenä vuonna oli 
kirjoittautunut Turun akatemiaan. 
 
Uusi vaihe oli alkanut Fredrik Hedbergin elämäs-
sä. Hänen tukenaan Turussa oli Fredrik Borg, 
eno joka itsekin vielä harjoitti opintoja. Eno oli 
valistushenkinen ja totutti nuorta sukulaistaan 
osallistumaan seuraelämään; maalaispoika 
Fredrikin piti käydä jopa tanssikoulu, että olisi 
kelvollinen. Turussa opiskeli myös Aron Borg, 
jonka kanssa Fredrik oli aikoinaan aloittanut 
opintiensä. Elämä oli nyt täynnä mielenkiintoisia 
haasteita, ja vähitellen tyyntyi sielua kalvava 
tuomion pelkokin. 

Kuva Raahen museon arkistosta. Kuva Samuli Paulaharju 



Turun tulipalon vuoksi opinnot saattoivat jatkua 
vasta seuraavan vuoden syksyllä. Koko yliopisto 
oli siirretty Helsinkiin väliaikaisiin tiloihin. Miette-
liäs, laiha ja hieman arkakin pohjalaisnuorukai-
nen oli taas urheasti matkustanut hevoskyydillä 
viikon matkan ja yritti nyt saada hahmotetuksi 
kuvaa uudesta olinpaikastaan. 
 
Yliopiston nimeksi oli muuton jälkeen tullut 
komeasti Suomen Keisarillinen Aleksanterin-
Yliopisto. Suomihan oli siirtynyt melko äsket-
täin - pari vuotta ennen Fredrikin syntymää – 
Ruotsin vallasta Venäjään, Suomen suuriruhti-
naskunnaksi. Yliopiston uusi rakennus alkoi 
Engelin piirustusten mukaan kohota Senaatin-
torin laidalle. Torin ympäristö oli vasta muotou-
tumassa, sillä parin vuoden sisällä alettiin 
rakentaa Nikolainkirkkoa, jota myöhemmin 
kutsuttiin Suurkirkoksi. 
 
Suomen pääkaupungille luotiin näinä aikoina 
avara, monumentaalinen keskus. Samanaikai-
sesti vaikuttivat yliopistoväen keskuudessa edel-
leen valistuksen aatteet. Ihmisen piti kasvaa 
sivistyneeksi, järjen ja tiedon tuli hallita. 
Toisaalta romantiikan virtaukset olivat levinneet 
Suomeenkin ja jo Turussa monet opiskelijat 
olivat saaneet vaikutteita niistä. Kansallistunne 
alkoi kohota, oli intoa valmistautua tekemään 
työtä oman kansan hyväksi. Pohjalaisessa osa-
kunnassa, johon Fredrik myös kuului, käytiin 
vilkkaita keskusteluja monilta yhteiskunnan 
aloilta. Fredrikin opiskelijatoverit ja ystävät oli-
vat sitä joukkoa, joka yhteisissä illanvietoissaan 
pohti kirjallisuuttamme ja kulttuuriamme ja pe-
rusti 1830 Lauantaiseuran. Yliopistoon olikin 
tällä vuosikymmenellä kirjoittautunut monta 
tulevaisuuden suurmiestä, lähes kaikki pohja-
laisia: Nervander, Lönnrot, Snellman, Stenbäck. 
Seuraavina vuosina joukkoon tulivat liittymään 
vielä Östring, Castren ja Topelius. 
 
Yliopistoon kirjoittautuessaan Fredrik Gabriel 
Hedberg ei ollut lainkaan varma, mille uralle 
lähtisi. Lääkärinammatti houkutteli, mutta sen 
hän hylkäsi. Taustalla oli ajatus teologian opin-
noista, mutta niillä hän ei katsonut olevan pala-
vaa kiirettä. Harrastusta riitti moneen suuntaan: 
kasvitieteeseen, kieliopintoihin, myös suomen-
kieleen; hänen äidinkielensähän oli ruotsi. Hän 
luki jopa arabiaa, koska arveli siitäkin olevan 
hyötyä teologille. Huhtikuussa 1832 hänet 

promovoitiin maisteriksi ja vasta tämän jälkeen 
hän siirtyi jumaluusopillisiin opintoihin. 
 
Teologisessa tiedekunnassa vallitsi valistusajan 
mukainen uskonnäkemys, neologia. Se oli hil-
littyä rationaalisuutta. Tiedon ja uskon välillä ei 
pitänyt olla ristiriitaa. Ihmisen tuli pyrkiä elä-
mään moraalisesti oikein, tavoitteina hyveet. 
Siinä häntä ohjasi ja auttoi ikihyvä Kaitselmus. 
Jokaisella opettajalla oli tietysti omat paino-
tuksensa, mutta Raamatun pelastustien avaa-
miselle ei juuri jäänyt tilaa. 
 
Fredrikin läheisin ystävä opiskeluaikoina oli Lars 
Josef Achre’n, kotoisin Vöyriltä. Achre’n oli saa-
nut Turussa aimo annoksen romantiikan ajan 
vaikutteita. Hän ihaili runoutta ja hänen ajatuk-
sensa saattoivat olla hyvinkin tunteellisia ja 
korkealentoisia. Ystävyyttään Fredrikin kanssa 
hän arvosti suuresti. Se oli kuin kallio ja turva-
paikka hänen mielestään. Hän oli avoin, ja 
yhdessä nämä nuoret miehet tutkivat ajatuksi-
aan ja tuntojaan. 
 
Toinen Fredrikille tärkeä opiskelutoveri ja ystävä 
oli Aron Borg, eno jonka kanssa hän oli kulkenut 
jo varhaisimmat kouluvuotensa. Aron oli opiske-
luaikoinaan melkoisen taipuvainen valistus-
hengen aatteisiin. 
 
Fredrikiä valistuksen järkeisopit eivät kokonaan 
vallanneet. Tosin hän ajan henkeen tottuneena 
käyttää puheissaan joitakin sille tyypillisiä 
sanontoja. Lapsuuskodin vaikutteet ja varhainen 
oma uskonkokemus kuitenkin tukivat pysymistä 
lähempänä Raamatun keskeistä sanomaa. Oma-
tunto oli valveilla; tämän opiskelijan tiedetään 
olleen läpeensä kunnollinen. - Sinulla on ikään 
kuin luontainen taipumus uskonnollisuuteen, 
määritteli Achre’n hänet. 
 
Marraskuussa 1833 ystävykset Achre’n ja 
Hedberg matkustivat Turkuun pyrkiäkseen 
papinvirkaan. He läpäisivät kyllä tutkinnon - 
Hedberg niin hyvin että sai jopa apurahan - 
mutta vihkimystä ei voitu suorittaa, ennen kuin 
helmikuussa, jolloin uusi arkkipiispa Erik Gabriel 
Melartin oli astunut virkaansa. 
Vihkimys teki syvän vaikutuksen Hedbergiin. 
Tilaisuus oli juhlallinen; samalla kertaa vihittiin 
12 muuta nuorta miestä papinvirkaan. Sitten 
seurasivat suuret päivälliset vierasjoukkoineen 
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ja puheineen. 
- Jumala auttakoon minua heikkoa, Hedberg 
ajatteli nöyränä ja tunnoltaan satutettuna. Jo 
matkalla Turkuun oli papinvirkaan astumisen 
vastuullisuus alkanut kauhistuttaa häntä.  
- Vakava ja juhlallinen oli tuo toimitus, eikä 
saata levollisna ja murehtimatta ottaa elämäs-
sään näin tärkeätä ja suurta askelta, jota ei 
milloinkaan enää voi peräyttää, hän kirjoitti 
myöhemmin äidilleen. 
 
Fredrik Gabriel Hedberg oli nyt pappi. Hänen 
tuntoaan askarrutti kuitenkin kysymys siitä, 
oliko hänen kutsumuksensa oikea, osaisiko hän 
hoitaa sen niin kuin tulisi. Sitä hän tahtoi 
Jumalaan luottaen yrittää ja toivoi samalla, että 
hän muille saarnatessaan itsekin oppisi tunte-
maan Kristusta enemmän. 
 
                                                              
                                              Jatkuu. 
 
 
 
 
 
Lähteitä mm. seuraavat SLEYn julkaisemat kirjat: 
Ludw. Wennersrtöm: Fredrik Gabriel Hedbergin Elämä ja Waikutus (1897) 
Lauri Takala: Suomen evakelisen liikkeen historia (1929) 
W.A. Schmidt: Fredrik Gabriel Hedberg (1951) 
Esa Santakari: Evankeliumin aamunkoitteessa 
sekä Hedbergin kirjeet 

F. G. Hedberg - kuva vuodelta 1864. Kuva Upi 

 Rukoilemme Hedbergin sanoin: 
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Kuka sie Sirpa oikeestaan olet? 
 

Oon papintoristuksen mukahan kuuskymppi-
nen, mutta syrämmeltäni ainaki vielä 34 v. 
Timon eukko ja kolomen mukulan (Jussi pian 
26, Antti 22 ja Anna-Maria 17) äitee Ilima-
joelta, Etelä-Pohojammaalta, joka on saanu 
palata pitkän kierroksen jäläkihin aiva synty-
mäkotonsa ja isiensä maille takaasi 4 vuotta 
sitte. Meitä Kujanpään kakaroota on viis; kaks 
ihimistä ja kolome poijan-mölöviä (voi ku sisa-
rukseni taas musta lujaa tykkää!). Perheeni 
mukahan moon kova seliittämähän ja alakaan 
aina vähintään Nooan arkista asti sepustuk-

seni. Moon iloonen evankelinen jo mones 
poloves, sukurakas ja suorapuheenen, josta ei 
kaikki likikää aina mus tykkää. Sitte moon 
kova teköhön töitä… ja sitte niin elyläänen, 
jotta häjyä teköö… 
 
Sot, sot, eihän täs kerkee kysymään ees 
välillä, kun tyhyjjäät kerralla koko paja-
zon! Koulutus, mikä siusta piti tulla ja 
työkokemus? 
 

Valamistuun nuorisotyönohojaajaksi silloo-
sesta Hekistä syyskuun lopulla 1970, eli molin 
silloon vasta 20v. Sitä ennen olin käyny Kau-
hajoen ev. kansanopiston ja kansankorkea-
koulun HEKis. Isäni oli suunnitellu mulle 
kanaanhoitajan tai kotisisaren ammattia, 
mutta innostuu valtavasti mun puolestani, ku 
evankelinen nuorisonohojaajan koulutus 
pääsi käyntihin. Työkokemusta on kertyny jo 
40:n vuoden aijalta seittemäs Suomen seu-
rakunnas: Jalasjärvi, Kauhajoki, Tapiola, 
Hervanta, Kuortane, Seinäjoki ja Kurikka. 
Viimmeesimmäs vierähti 20 vuotta. Oon 
saanu teherä monipuolista työtä päiväkerho-
ikäästen, pyhäkoululaasten, varhaasnuorten, 
rippikoululaasten, nuorten, nuorten aikuis-
ten, aikuusten, perheitten ja enemmänkin 
elämää nähneitten kanssa. Varsinkin viimei-
sinä vuosina lähetys- ja rippikoulutyös sie-
lunhoitajan ja kuuntelijan rooli on ollut 
tärkiä. Voin sanua, jotta ainuttakaa samal-
laasta päivää työs ei oo ollu! Mutta kyllä 
molin viheriän kokematoon, ku menin 

Sirpa Keski-Antila 
 

Uusimman ELY-työntekijän haastattelu 
 
Tapaamme uuden Pohjanmaan aluesihteeri-Sirpan vielä melko 
siistin työpöydän äärestä kotoaan Ilmajoen Myllylammen lai-
dalla nököttävästä, vaalean sinisestä ja varsin uudesta talosta. 
 
Kissarouvat Anniina ja Viiru ovat aivan selvästi kiinnostuneita 
haastattelijan koko olemuksesta. Vanha-rouva Anniina jopa 
puskee vierasta sääreen tuttavuuden merkiksi. 
 
Ja sitten haastattelu alkaa. 

ELYn juhlat Kauhavalla (2010). Kuva Timo Keski-Antila 

  Kuva Timo Keski-Antila 
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ensimmääsihin seurakuntihin – toki Lutterin 
Isoo Katkismus ja osa Tunnustuskirioja oli 
hyvin pääs. 
 
Kysytääs välillä, mikä on sun rakkain 
laulus Kanteleesta. Olen kuullut, että 
olet kova tyttö laulamaan! 
 

Totta! Siionin Kanteleen laulut on mulle mah-
rottoman tärkeetä. Tein jopa vaatimattoman 
tutkielman Kanteleesta kansankorkiakoulun 
aikana. Viimmeesimmäksi oon rakastunu Kan-
telehen lauluhun 453 ”Halki yön ja epäilyk-
sen…” Siinon niin riemulliset sanat ja ihana 
niekkusävel! Sillä sävelellä ei muita Kantele-
hesta löyrykkää. Muista tuloo äkkiä mielehen 
349 ”taivainen talo”  ja 366, (lapuuskoron 
puhelinnumero) ”Niin ääretön laupeus Her-
ralta on…”  Ja muistan, kuinka kakarana 
mumma ja paappa laulo kilipaa… 
 
No niin, uskotaan, uskotaan että tärkei-
tä ovat laulut, mutta pitäis päästä haas-
tattelussakin eteenpäin. 
Haluaisitko jakaa jonkun 
sykähdyttävän kokemuksen 
elämäsi varrelta? 
 

Voi, ku niitolis niin palio! Varma-
han minä niitä kertoolen pikku-
hiliaa ELYn seuroos ja aluesih-
teerin palstalla täs leheres. Sev 
verran raotan salaasuuren ver-
hua, jotta moon ollu kihiloos 
kolome kertaa ja naimisis ny jo 
toista kertaa. En mä silti mikää 
himp-hamppu oo! Justihin tuli 19 
vuotta täytöhön Timon kans. 
Elämä vaan on paiskinu välillä ku 
paikkarasaa. (Pakko suomentaa 
jotta rasa on sama ku lapanen tai 
tumppu). Esikoosella torettihin 
kaharen päivän ikääsnä vaikia, 
monimukkaanen syrävvika. 9x on 
leikattu, niistä 2 isua avosyrälleik-
kausta, 2 syränpysährystä, 7 ka-
tetroontia, eka taharistin 7:n van-
hana ja justihin elokuus neliäs, 
120 HYKSin reissua 15 vuotiaaks 
mennes. Ja palio muutaki sai-
rautta on ollu… ja vaikka mitä! 
Joskus on tuntunu siltä, jotta 

taivas on vaskia ja Jumala on kokonansa 
hyliänny, eikä se piittaa meistä ”viittä kessua”! 
Sitte vaan taas on laulut ja virret alakanu soi-
mahan pääs. Rukous ja Jumalan sana on ru-
vennu maistumahan ja Isä-Jumala on näyt-
täny armolliset silimänsä ja sylinsä. Eihän se 
mihinää ollu ollukkaa. Soli kantanu mua koko 
aijan, ku molin käret tanas huutanu ja 
epäälly. 
 
Mitä nyt sitten haluaisit sanoa lehden 
lukijoille, elylääsille? 
 

Haluaasin rohkaasta jakamahan murehia, pe-
lekoja, iloja ja aiva tavallista arkipäivää. Älä 
pelekää liikaa ”jotta mitähän ihimisekki sa-
noo”. Älä kuuntele paholaasta, ku se yrittää 
saara sun uskohon ittestäs matalamielisiä ja 
yrittää saara jatkuvasti vertaalemahan ittiäs 
muka johonki parempahan ja arvokkahampa-
han ihimisehen. Muista, jotta soot Jumalan 
kuva, Kuninkahan perillinen ja Vapahtajan 
kallihisti ostama ja rakastama. Soot sen, eikä 

ELYn juhlat Kauhavalla (2010), Veikko Pyykönen ja Sirpa. Kuva Timo Keski-Antila 



mikää, eikä kukaa voi tulla 
teirän välihin! ELYs on ny 
meirän koto! Ja jonsei viä 
oo, niin teherähän siitä 
ittellemmä sellaanen; oikeen 
lämpöönen ja turvallinen, 
sellaanen, johona jokahinen 
sai tulla hyväksytyksi ja 
rakastetuksi. Ja johona vois 
turvallisesti olla asioosta eri 
mieltäki. Ja sais tulla kuul-
luksi, kuunnella toisiaki ja 
rukoolla tosisnansa toistensa 
puolesta. Ottakaa vaan 
rohkiasti muhun yhteyttä! 
Moon teitä varte ny koko-
nansa! 
 
Viimeiset kysymykset tähän haastatte-
luun: Nyt kun olet irtisanoutunut turval-
lisesta virastasi, onko joku asia, joka 
pelottaa ja kenties innostaa? 
 

Totta puhuen peliättää se, onko mulle tieros 
leipää kaharen vuoren jäläkehen. Tierän, jotta 
ELY on köyhä, pieni yhyristys. Vaan arvaappa 
mitä? Mua innostaa aiva maharottomasti tulla 
näköhön, jotta Isä-Jumala taatusti pitää huo-
len hullustansa ja mä rakastan tätä yhyristys-

tä ja elylääsiä niin palio, jotta uskallin teherä 
tuon uskon hypyn tuntemattomahan! 
 
Kiitos haastattelusta, (vaikka ei kaikista 
sanoista tahtonut oikein päästä käsitykseen.) 

10 Kesäjuhlat Kauhajoella 1.-2.8.2009, sunnuntain messu. Kuva Jari Hangassalo 

Ilmajoen lakeuksilla syksyllä 2010. Kuva Timo Keski-Antila 



Taustalla on suurenmoinen suunnittelija. Hän laatii 
vuosikalenterin, johon kaikki tuleva on merkitty 
muistiin. Hän laatii aikataulun, jokaisen pienim-
mänkin yksityiskohdan. Meidän ei tarvitse huoleh-
tia siitä. Hän, Jumala haluaa tehdä tämän kaiken 
puolestamme. Mikä suunnaton helpotus. Hänen 
ohjaukseensa luottaen saamme kulkea valmiiksi 
tehtyä reittiä. Meidän tehtävämme on löytää kart-
taan merkityt rastit. 
 

”Nyt riemuitsen, kaikki hyvin on. Ei murhe lan-
nista, en vaille turvaa jää, vaikka pelko yllättää. 
Veljenäni taivaassa on Jeesus, Herra ainoa. Nyt 
siksi riemuitsen”. Tähän tapaan kirjoitti vakavasti 
sairastunut veljentytär joulukirjeessään. Mitä ta-
hansa tapahtuu, niin kaikki on hyvin. Meillä on 
taivas, meillä on Jeesus, Vapahtaja. 
 

Tämä päivä on arvaamatonta ja hektistä. Kaikki 
muuttuu jokapäiväiseksi ja tavalliseksi. Australian 
ja Brasilian tulvat eivät tsunamin jälkeen pysäytä. 
Arizonan joukkosurma ei järkytä, Jokelan ja Kau-
havan tapahtumat olivat lähempänä. Uutisvirta 
tunkeutuu jokaiseen kotiin.   Kaikki revitään auki, 
kaikki mahdollinen, jolla on rahallista uutisarvoa.   
Televisio, internet ja iltapäivälehdet muokkaavat 
ajatuksiamme ja tekojamme. Media toimii joka-
päiväisten tapahtumien ylituomarina. Mikä on nou-
sussa ja mikä laskussa, mikä on in, mikä out. 
 

Olisimme täysin hukassa, jos meillä ei olisi Raa-
mattua, Jumalan sanaa, tuota suunnatonta aar-
rearkkua. On helpottavaa, että meidät on va-
pahdettu ja armahdettu. Ei tarvitse oppia kaikkea 
uutta tai seurata aatevirtauksia, joita aikamme 
tuottaa. Osaa tekniikasta ja erilaisten muutosten 
ymmärtämisestä tarvitsemme selvitäksemme 
työstä ja tehtävistä, jotka meille on annettu. Ei 
elämää voi elää silmät ummessa ympäristöstä 
piittaamatta. Kahden maan kansalaisina eletään 

maailmassa, mutta ei maailmasta. 
Saavuttaaksemme toisen, tulevan ja iankaikkisesti 
pysyvän elämän meidän ei tarvitse omistaa huip-
pulaitteita, omaksua viimeisimpiä trendejä tai hy-
väksyä tapoja ja mielipiteitä, joita maailma syytää 
lakkaamatta tajuntaamme. 
Ei tarvitse googlettaa tai olla facebookissa. Ikui-
sen elämän avain on Jeesus ja Taivaan valtakun-
nan salasana Sovitus. Taivaan portilla tärkein bo-
nuksemme on se, että Jeesus Kristus tuntee mei-
dät ja ottaa avosylin vastaan. Millään muulla ei ole 
merkitystä. 
 

Saamme voimaa juuristamme. On mahtavaa tie-
tää, mistä olemme kotoisin, ja millaisesta ympä-
ristöstä alkumme versoaa. Juuriemme kautta 
olemme yhteydessä johonkin suurempaan, mer-
kityksellisempään.   Olemme osa kokonaisuutta. 
Pieni, mutta hyvin tärkeä osa.   On hyvä joskus 
palata juurilleen. 
 

Vaikka Ely on pieni ja nuori yhdistys, sen juuret 
ovat voimakkaat ja syvällä evankelisessa maape-
rässä. Tiedämme mistä elämme, mistä saamme 
voimamme. Vapaasta armosta, jolle ei aseteta eh-
toja. Kaiken olemme saaneet Kristuksen täytetyssä 
sovintotyössä. 
Fredrik Gabriel Hedberg löysi lohdullisen maailman, 
jossa syntinen saa luottaa armoon, lupaukseen, 
lahjaan, Jumalan sanaan. 
 

Yhteiskunnan muuttuessa ympärillämme syntyy 
yhä uusia Raamatun tulkintoja. Ei takerruta niihin. 
”Maailmassa, mutta ei maailmasta.”   On asia, jota 
mitkään tulkinnat eivät voi muuttaa: Jeesuksen 
Kristuksen ristinkuolema, syntiemme sovitus. 
 

Maisema edessäni muuttuu. Keskipäivä vaihtuu 
iltapäiväksi. Sininen hetki, tuo salaperäinen ja 
mystinen ilmiö, kietoo Kalevankankaan syliinsä. 
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Helena Ylikotila 
 
 
Kolumni 
 
Edessä tyhjä sivu.    Kalevankankaan puut sojottavat mustina taivasta 
kohti. Vielä eilen ne olivat lumesta ja pakkasen huurteesta puhtaan-
valkoiset ja kimaltavat. 
 

Edessä uusi vuosi, tyhjä, kirjoittamaton lehti.   On suunnitelmia, toivei-
ta ja odotuksia. Tulevaan sisältyy myös annos pelkoa ja epävarmuutta.   
Mitä minulle, rakkailleni, läheisilleni ja ystävälleni tapahtuu? Miten maa-
ilmaa muuttuu vuoden aikana? Tietämättömyys on armollista. 



Kun Aarrearkku-ohjelmaa viime vuoden tam-
mi-helmikuussa alettiin tehdä, otettiin vastaan 
voimavaroihin nähden suuri haaste. Jumalan 
äärettömästä armosta olemme saaneet jälleen 
näytön, sillä vuoden loppuun mennessä on 
kuvattu 30 jaksoa. Jos katsoo kuvaruudussa 
ohjelman jälkeen näkyviä nimiä ja vertaa vaik-
kapa muiden televisio-ohjelmien tekijämääriin, 
huomaa kyllä, miten vähäiset meidän mahdol-
lisuutemme inhimillisesti katsoen ovat. 
Aarrearkku on ihme. Se aloitettiin vuosi sitten 
lähes tyhjästä ja nopeasti. Työ on Jumalan; 
muuten se ei olisi jatkunut tähän asti. 
 
Uuden vuoden alkaessa Aarrearkku jatkaa uu-
distuneena ja vaatii entistä enemmän tekijöil-
tään. Samalla sen merkitys ELYlle kasvaa ko-
ko ajan. Laula kanssani-tapahtumien ohella se 
on lapsi- ja perhetyön muoto, jolla tavoitetaan 
uskosta vieraantuneitakin perheitä. 
 
Ohjelman muuttunut aika 
 

Tähän asti Aarrearkku on nähty sunnuntai-

aamuisin. Vuoden alusta ohjelman lähetysaika 
on muuttunut: se tulee joka toinen lauan-
tai klo 17. Tämän muutoksen on tehnyt Suo-
miTV. Sunnuntain katseluajasta kuului kyllä 
kritiikkiä, koska päiväjumalanpalvelukseen tai 
pyhäkouluun lähdön vuoksi ohjelma piti tal-
lentaa tai se jäi kokonaan näkemättä. Net-
tisivuilta kuvan taso ei tietenkään ole sama. 
Olisimme mielellämme pitäneet ohjelman 
jokaviikkoisena, sillä pienille katsojille kaksi 
viikkoa on pitkä odotus. Meidän resursseil-
lamme ei myöskään pystytä tiedottamaan 
ohjelma-ajan muutoksista tarpeeksi laajasti, 
ja saatamme menettää katsojia. Toisaalta 
ohjelmalle on jo muodostunut myös tietty, 
vakiintunut katsojakunta, joka varmaan löytää 
Aarrearkun myös uudelta ohjelmapaikalta. 
 
Esiintyjäkaartia 
 

Aarrearkkua käsikirjoittaa ja juontaa edelleen 
Elina Vaittinen. Hänen työnsä on laajentunut 
siksi, että kuvauksissa ei voida käyttää enää 
vain yhtä lapsiryhmää, vaan kokoonpanoja 

pitää olla use-
ampia, koska 
kuvaukset teh-
dään usean 
päivän putkina, 
mikä on raskasta 
lapsille. Aarre-
arkkua on pyritty 
muuttamaan 
niin, että se so-
pisi paremmin 
myös koulu-
ikäisille, mutta 
se edellyttää, 
että esiintyjinä 
on enemmän 
koululaisia. 
Heille taas ei saa 
tulla liikaa pois-

Elina Vaittinen 
 
AARREARKKU - KANAVAMME PERHEISIIN 
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saoloja koulusta. 
Koordinointi ja 
yhteydenpito 
kaikkiin tausta-
voimiin vaatii 
työtä. Mukana 
olevien lasten 
vanhemmat ovat 
myös haasteen 
edessä, koska 
lapsille on ope-
tettava etukäteen 
laulut ja usein 
myös vuorosa-
noja on harjoitel-
tava. Ohjelman-
teko on myös 
vuorovaikutusta 
kotien kanssa. 
 
Loppusyksyn ja 
talven jaksoissa on jo ollut Raamatun sano-
maa avaamassa Matti Mäkinen, tamperelainen 
varhaisnuorisotyöntekijä ja nuorisomuusikko. 
Kevättalven kuudessa ensimmäisessä uudessa 
jaksossa hänen roolinsa on Raamatturitari, 
jolla on tärkeä sanoma. 
 
Muusikkomme Mikko Pettinen, joka on tuonut 
ohjelmaan myös lämmintä huumoria Postel-
jooni Torvisena, on jäänyt ohjelmasta pois, 
mutta nähdään vielä uusinnoissa. Hänen tilal-
leen muusikon tehtäviin tulee The Road -
yhtyeestä tuttu Jussi Pyysalo. Postin sen sijaan 
tuo tästä lähtien Tuohi-Torvinen, eläkeläispos-
teljooni, jota esittää rovasti Paavo Korteniemi. 
 
Esittelemme mahdollisimman pian nämä uudet 
ohjelmantekijät tarkemmin. Nyt iloitsemme 
heidän tulostaan Aarrearkkuun. 
 
Nettisivut 
 

Varsinkin nyt, kun ohjelman esityskerrat ovat 
harventuneet, tarvitaan lapsille mahdollisuus 
olla tekemisissä Aarrearkun kanssa myös väli-
aikoina. Siihen toivomme apua Aarrearkun 
uusilta nettisivuilta. Tällä hetkellä siellä ei vielä 
ole tehtäviä lapsille, mutta niiden saamiseen 
tähdätään. Sieltä voivat myös aikuiset saada 
lisätietoja ohjelmasta. Nettisivujen ylläpito on 

kuitenkin iso urakka, ja nyt olemme vasta ai-
van alkuvaiheessa. Tässäkin tarvittaisiin autta-
jia. 
Aarrearkku-ohjelman voi katsoa SuomiTVn 
nettisivuilta tai osoitteesta www.aarrearkku.fi 
 
Ystävärengas 
 

Aarrearkku on kallis yritys monessa merkityk-
sessä. Sen jatkuminen on kuitenkin mahdol-
lista ystävärenkaan tuella. On ollut suuri ilo 
huomata, että löytyy ihmisiä, jotka ymmär-
tävät kristillisen kasvatuksen arvon. Kannatus-
renkaaseen on saatu liittää monia entuudes-
taan tuntemattomia nimiä. Ei olekaan tarkoi-
tus, että samat vastuuta tuntevat elyläiset 
ottavat harteilleen myös Aarrearkun tulevai-
suuden. Aarrearkku yhdistää ihmisiä yli rajo-
jen. Sen ystäviin pidetään yhteyttä mahdolli-
simman tiiviisti. Ohjelma tarvitsee paitsi talou-
dellista tukea, myös todella paljon rukousta. 
Rukouksen merkitys on suuri! 
 
 

Aarrearkku 
SuomiTV:llä joka toinen lauantai klo 17.00 
(seur esityspäivät: 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 
16.4., 30.4., jne) 
www.aarrearkku.fi 
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Vuosi 2011 on lähtenyt käyntiin liukkaasti. Tä-
män vuoden ensimmäinen matka Vienan Kemiin 
13.-17.1. sujui myös liukkaasti Terho-kuskin 
käännellessä auton rattia Karjalan lumisilla 
teillä. Sivukaduilla ja kujilla tosin vauhti välillä 
”takkuili” tai jopa tarvittaessa myös kiihtyi, ettei 
auton pohja olisi juuttunut huonosti aurattujen 
teiden lumipolanteisiin. Hyvin kaikesta kuitenkin 
selvittiin. Kiitos Terholle jälleen kerran … ja 
kiitos Taivaan Isälle matkan varjeluksesta! 
 
 

Raamattupiirissä 
 

Hyvin olivat Vienan Kemin ihmiset selvinneet 
myös jouluistaan ja juhlistaan. Kirkolla oli ilo olla 
raamattupiirissä kuin myös lasten kanssa pyhä-
koulussa. Inkerin kirkon pyhien teemojen mu-
kaisesti pysähdyimme roomalaiskirjeen 12. lu-
vun jakeisiin ja Johanneksen evankeliumin 2. 
luvun kohtiin. 
 

Ko. roomalaiskirjeen kohdassa puhutaan erilai-
sista armolahjoista. Erilaisia armolahjoja on 
havaittavissa jokaisen seurakunnan keskellä 
seurakunnan rakentumiseksi. Armolahjoja käsit-
televän aineiston loppukehotus on myös meille 
kaikille tärkeä: ”Olkaa keskenänne yksimieliset.” 
Niin paljon ja niin paljosta tai joskus niin vähäs-
tä pahoitamme mielemme ja rakkaudettomuu-
destamme saamme itsemme kiinni tavan takaa. 

Saamme samalla Jeesuksen - kotiemme Herran 
mielen murheelliseksi. 
 

Joh. 2: 1-11 jakeissa kerrotaan Jeesuksen en-
simmäisestä tunnusteosta ja siitä kuinka Jeesus 
opetuslapsineen oli kutsuttu häihin. - Ja kuinka 
Jeesuksen käskystä saatiin hääjuhliin lisää tar-
joiltavaa. - Sivuttiin ja vertailtiin siinä samalla 
venäläistä juhlakulttuuria. Sitten lopuksi seura-
kuntalaisten keskuudessa virisi pohdinta Pyhäs-
tä Hengestä. - Saamme luottaa lujasti jo ennal-
ta Jumalan ilmoittamaan armotekoon, Kristuk-
sen sovitustyöhön. – Nousi esille viittauksia 
muihin Pyhästä Hengestä kertoviin kohtiin.  
- Ymmärsimme myös, että Pyhä Henki vaikuttaa 
kaiken – uskon, voiman uskoa ja ihan kaiken 
jne. 
 

Pyhäkoulussa 
 

Vienan Kemin kirkolla kokoontui myös vuoden 
ensimmäinen pyhäkoulu. Sinne tuli 10 lasta 25-
27 asteen pakkasesta huolimatta. Pyhäkoulussa 
aiheena oli sama teema kuin raamattupiirissäkin 

eli Jeesus - kotien Herra. Teema 
toistui myös askartelutuokiossa. 
Raamattutuokiossa Sakkeus sai 
kotiinsa yllätysvieraan. Merkilli-
sesti Jeesuksen seurassa Sakkeus 
alkoi tuntea tehneensä väärin. 
Sen tiesivät kaikki ohi kulkevat ja 
kaupunkiin matkaavat ihmiset. 

Ehkä kodin kalustus ja rahalla han-
kittu omaisuuskin alkoi soimata yllät-

täen silloin kun Sakkeus käveli Jeesuksen 
rinnalla kotiansa kohti. Sakkeus sai kuitenkin 

pahan olonsa ja syyllisyytensä vaihtaa iloon vii-
meistään sillä hetkellä, kun Jeesus tuli Sakkeuk-
sen kotiin. Sakkeus oli valmis korvaamaan pahat 
tapansa ja tekemänsä vääryyden raha-asioissa. 
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Railin nurkka 
 

Hyvät ystävät! 

Kuvat Raili 



Askartelutuokion aikana jatkui pyhäkoululaisten 
oma pohdinta. Hekin tunsivat tehneensä syntiä! 
(Näin tulkki minulle käänsi lasten puheet). 
Tuolloin lapsille oli ilo vakuuttaa, että heilläkin 
on mahdollisuus pyytää anteeksi ja saada an-
teeksi. Opettajansa johdolla lapset toistivat vielä 
useita kertoja, että ”Jeesus on kotien Herra”. 
Sitten reippaat pyhäkoululaiset ja myös me ai-
kuiset lähdimme hyvillä mielin ja virkistyneinä 
sunnuntain tekstien ääreltä pirteään pakkas-
ilmaan ja koteihimme. 
 

Raamattupiirin ”loppuraportti” 
 

Raamattupiirin ”loppuraportin” käsittelimme tar-
kemmin vasta kotimatkalla Suomeen. - Totesim-
me, että on hyvä kun syntyy tutkivaa keskuste-
lua Raamatun sanan äärellä. Samalla ymmärsim-
me, että seurakunnan keskellä tarvitaan todella 
johdonmukaista Raamatun opetusta mm. Pyhäs-
tä Hengestä. 
 

Annan tässä yhteydessä rohkaisevan kiitoksen 
Olavillekin, että hän on jaksanut ”vetää peräs-
sään” ja ruokkia jo monen vuoden ajan Segezas-
ta käsin Kemin seurakunnan lampaita eli kuin 
konsanaan hyvä paimen hän on kulkenut piskui-
sen laumansa edellä ja osoittanut tietä Sanan 
raikkaille lähteille. Rukoillaan, että me, Suomesta 
käsin auttajat osaisimme tehdä samoin. Rukoil-
laan myös, että Vienan Keminkin seurakunta sai-
si lähitulevaisuudessa omia, kansallisia opettajia 
ja paimenia, jotka armolahjojensa mukaisesti 
haluaisivat vastuullisesti ottaa hoitaakseen seu-
rakunnan opetus- ja muut heille uskotut tehtä-
vät. 

Arviomme pyhäkoulusta 
 

Itselleni jäi kokonaisuudesta hyvä mieli. Hyvänä 
koin myös lasten innostuneen ja tarkkaavaisen 
läsnäolon. Erityisesti tuokio päivän aiheeseen 
liittyen Suomesta Marjatan lahjoittamien askar-
telu/viriketyökansioiden äärellä oli siunattu! 
Syntyi keskustelua, pohdintaa, syventelyä päivän 
aiheesta. Olga-opettajan pedagogiset taidot 
myös pääsivät oikeuksiinsa. Meidän toisten avus-
tajien antaman arvosanan voisin kiteyttää Gali-
nan tyytyväiseen toteamukseen: ”Meillä hyvä 
päivä!” 
 
Lopuksi taivaan mainostauko 
 

- Ja vielä kuin pisteeksi tälle siunatulle pyhäpäi-
välle sain kameraani tallennetuksi Vienan punai-
sen auringon laskun. Katsokaapa vain kanssani, 
eikö kuvakin muistuta säteillään sovituksen ris-
tistä eli ”taivaan mainoksesta” kuten eräs 3-vuo-
tias on rististä joskus todennut. – Tuo vaikuttava 
auringonlasku Papinsaaren maisemassa tahtoo 
muistuttaa meitä ehkä siitäkin, että Jeesus tah-
too tulla vienalaistenkin kotien Herraksi. - Rukoi-
lettehan kanssani Vienan Kemin perheiden puo-
lesta samalla, kun katselette kirjeeni kuvia ja 
luette näitä rivejä. Ollaan yhteyksissä ja rukoil-
laan myös toistemme ja työmme puolesta tänä-
kin vuonna! 
 
 
Terveisin 

        Raili 



Tämä kyseinen projekti aukesi minulle rukousvas-
tauksena, kun työsuhteeni fysioterapialaitoksessa 
päättyi kesällä 2010. Rukoiltuani Herralta uutta 
työpaikkaa, minulle tuli jo seuraavana päivänä pu-
helu, jossa sain kuulla ”Kuninkaan Lapset”-karao-
ke DVDstä ja ”Laula Kanssani” työmuodosta. Tie-
sin heti sisimmässäni, että tämä on minulle tarkoi-
tettu juttu! 
 

Evankelinen lähetysyhdistys anoi Pohjanmaan Tai-
detoimikunnalta apurahaa työhöni ja mikä ihmeel-
lisintä, 3 kkn ajalle myönnettiin avustus. Tämä oli 
suoranainen Jumalan ihme, sillä kristillisiin projek-
teihin on aiemmin ollut kuulemani mukaan lähes 
mahdotonta saada tukirahaa. 
 

Projektin aikana olen tehnyt sekä hengellistä ka-
raoke-keikkaa, että trubaduurikeikkaa mies ja ki-
tara-tyyliin. Vastaanotto päiväkodeissa, kouluissa 
ja vanhustenhoitolaitoksissa on ollut kaiken kaikki-
aan todella myönteistä ja positiivista. Olen nähnyt 
aikuisten ja vanhusten herkistymisen kyyneleitä ja 
hymyä, sekä lasten naurua ja iloa säkenöiviä kat-
seita. Muutama poikkeus toki löytyy aikuisista ih-
misistä, jolloin hengellisyys on tullut ikään kuin 
”liian lähelle”. Sanallista vastustusta ei kuitenkaan 
ole tullut kertaakaan kiertueen aikana, josta olen 
todella kiitollinen! 
 

Olen esiintynyt niin suuremmille, kuin pienem-
millekin yleisöille. Enimmillään paikalla on ollut 
yli sata ihmistä, vähimmillään kaksi tai kolme. 
Jokainen keikka on ollut yhtä tärkeä ja ainutlaa-
tuinen. Ihmiset saavat aina rauhan olemukses-
tani ja pehmeästä lauluäänestäni. Työtehtävä on 
kehittänyt minua muusikkona todella paljon. Ih-
miset ovat joka paikassa erilaisia, esiintymistilat 
erikokoisia ja akustiikaltaan toisistaan poikkea-
via. Myös kuulijoiden toiveet ovat joka paikassa 
ainutlaatuisia. Olen oppinut enemmän heittäyty-

mistä ja rohkeutta esiintymiseeni. Turha laskel-
mointi on jäänyt pois. 
 

Karaoke-keikat ovat moniulotteisesti koskettavia. 
Yleisössä istuva ihminen saa sekä silmille että kor-
ville nautintoa. Valkokankaalle heijastuvat videot 
ja laulunsanat, jotka ovat laadukkaasti tuotettu ja 
ohjattu. Äänentoiston kautta kuuluvat niin bändi-
taustat, lapsikuoron laulu, kuin minun live-lauluää-
neni. Lisäksi olen jakanut yleisölle rytmisoittimia, 
jolloin otan jokaisen huomioon henkilökohtaisesti. 
Yhteissoitto on lisännyt ryhmähenkeä ja yhteen-
kuuluvuudentunnetta entisestään. 
 

Mies ja kitara-keikat ovat minulle kaikista luontai-
simpia. Silloin pääsevät myös soittotaitoni ja taito-
ni tulkitsijana esille parhaiten. Trubaduurikeikoilla 
olen esittänyt Pekka Simojoen ja Juha Tapion tuo-
tantoa, omia hengellisiä laulujani sekä joulukuun 
aikana perinteisiä ja uudempia joululauluja. Akus-
tiset keikat ovat olleet hyvää vastapainoa karaoke-
keikoille. 
 

Olen ollut lapsesta asti musiikin kanssa tekemisis-
sä ja olen vakuuttunut siitä, että musiikki on par-
haimmillaan todella terapeuttista ja hoitavaa. Mu-
siikki menee syvälle sieluun asti. Musiikilla voi jat-
kaa silloin kun sanat loppuvat kesken. 
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Turo Skogberg 
   - kolme kuukautta ”Laula Kanssani”-muusikkona 
 
Laula kanssani on yksi Evankelisen lähetysyhdistyksen työmuoto. Sei-
ja Annola Vaasasta on aktiivisesti vienyt toimintaa eteenpäin. Evanke-
liumi pitää viedä kaikkien ihmisten luo, erityisesti lapsille, mutta tässä 
hankkeessa kohderyhmään kuuluivat myös sairaat ja vanhukset. Yksi 
Laula kanssani työmuodon tunnuslauluista onkin laulu "Jeesus mua 
rakastaa" – ikään katsomatta! 
 

Turo Skogberg saatiin Pohjanmaan taidetoimikunnan avustuksella kol-
men kuukauden ajaksi toimimaan Vaasan alueella Laula kanssani ta-
pahtumien järjestämiseksi. Yhteislauluhetkissä kaikki kelpaavat laula-
maan ja jopa esiintymään, kysymys ei ole kilpailusta vaan yhteyden 
kokemisesta ja luomisesta. Ketään ei jätetä syrjään. 

Kuvat Kaisa Ritola 



Kirkkovuodessamme kevättalven pyhät kerto-
vat tärkeistä asioista. Ajanjakso joulusta pääsi-
äiseen tuo eteemme monia kristillisen uskom-
me kannalta keskeisiä seikkoja. Matkallamme 
kohti Golgatan ja pääsiäisaamun tapahtumia 
mieliimme palautetaan useassakin kohdassa 
joulun ihme. Kynttilänpäivä ja Marian ilmestys-
päivä eivät anna meidän unohtaa, kuka Jeesus 
on. Hän on Jumalan Poika, hän on itse Jumala, 
joka syntyi ihmiseksi, jotta maailma saisi pe-
lastuksen toivon. 
 
Miten välttämätöntä tämä onkaan muistaa: 
Jeesus on ihmiseksi syntynyt Jumala. Kun seu-
raamme Jeesuksen opetuksia ja tekoja evan-
keliumien kertomuksissa, pohjan kaikelle tuo 
hänen jumalallisuutensa ja ihmisyytensä. Kun 
Jeesuksen tie lähtee kulkemaan kohti Jerusa-
lemia ja yhä tummempia sävyjä, seuraamme 
silloin Jumalan laskeutumista yhä alemmas ih-
miselämän syövereihin. Ja kun edessä hää-
möttää Golgata, tajuamme, että Herramme ja 
Jumalamme tietää omakohtaisesti, mitä on 
kärsimys. 
 
Ihmisen elämän eri sävyt, sen valokohdat ja 
varjopaikat, ovat tuttuja Herrallemme. Siksi 
mikään siitä, mitä itse koemme omassa elä-
mässämme, ei ole hänelle vierasta eikä outoa. 
Hänen kanssaan ja häneen turvautuen on 
hyvä elää ja kulkea oman elämän reittiä, 

olkoon maasto millainen tahansa. 
 
Yksi kevättalven kirkkovuositeemoista on ar-
mo. Tutussa ja niin usein kristillisessä uskos-
samme esille tulevassa asiassa riittää ihme-
teltävää. Joulun ja pääsiäisen viesti samoin 
kuin niiden väliin sijoittuvan ajanjakson sano-
ma kertoo Jumalan armosta monesta näkö-
kulmasta. Armoa onkin hyvä monipuolisesti 
pohtia, sillä sen tajuaminen on yksi kristillisen 
kilvoituksen vaikeimpia yksityiskohtia. Miten 
jaksaisin ottaa aina todesta sen, että saan olla 
Jumalan rakkauden kohteena ilman mitään 
omaa ansiota ja yrittämistä? 
 
Armon väläyksen voin kokea aina silloin, kun 
muistan, että oma hengellisyyteni tai uskovai-
suuteni ei minua pelasta. Vain Jeesus pelas-
taa. Hurskaus, korkea moraali, oikeaoppisuus, 
kristityn nimi, uskonnollinen aktiivisuus, palava 
into kirkon puolesta eivät vie ketään taivaa-
seen. Sinne vie ainoastaan Jeesus Kristus. 
Armo pyyhkii synnit pois, mutta vaikeampaa 
on hyväksyä, että se myös mitätöi ihmisen 
omat yritykset pelastuksenasiassa. 
 
Kristillisessä uskossa kaikki on riippuvaista 
Jeesuksesta Kristuksesta. Tässä tosiasiassa 
riittää opiskeltavaa jatkuvasti. 
 

Tapio Luoma 
Seinäjoen kirkkoherra 

 

KEVÄTTALVEN KILVOITUSTA 

Kuva Upi 
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Kiitos lähetystehtävästä, jossa Evankelinen lähetysyhdistys - ELY on löytänyt oman paikkansa! Lähe-
tystyössä meillä on intoa moneen uuteen, mutta haluamme edetä kysellen Jumalalta omaa tehtävääm-
me. Evankeliumin tulee mennä eteenpäin eri tavoin ja laajalla rintamalla. Siinä tarvitaan myös ELYä. 
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Annikki Erelä 
 

Ykköstehtävänä lähetystyö 

ELYn lähetystyö muiden järjestöjen kautta: 
Suomen Lähetysseura:  
Angola 10 000 €: Kirkon työ ja pääsihteeri Mario Velhon opintojen tukeminen 
Nimikkolähetti Kristiina Erelä, asuu Angolassa, työ Eteläisen Afrikan kehitysyhteistyökoordinaattorina 
Malawi 20 000 €: pappien koulutus Tansaniassa ja evankelistojen koulutus Malawissa 
Tansania: Anna-Riitta ja Oskari Holmströmin työ, maasaityö, tavoitesummana 5 000 € 
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry: 
Sat7 5 000 €: Arabiankieliset radio-ohjelmat, joita tuetaan mm. Laula kanssani-tilaisuuksissa 
 

ELYn omat lähetyskohteet: 
Raili Mäkitalon työ Venäjällä Inkerin kirkossa Vienan Karjalassa. Yhteistyösopimuksia Railin työstä on 
tehty Tuusulan ja Elimäen seurakuntien kanssa. 
Sambian TEDITE-hanke Kiteen evankelisen opiston kautta 1 500 €, kristillisen kasvatuksen ja tieto-
tekniikkakoulutuksen hanke. 

Evankelinen lähetysyhdistys tekee lähetystyötä 
kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta ja sovi-
tuista kohteista tehdään sopimuksia seurakuntien 
kanssa. Näin tuetaan Suomen Lähetysseuraa ja 
Sanansaattajat ry:tä. Yhteinen lähetystehtävä ja 
seurakuntayhteyksien merkitys ELYlle ovat tär-
keitä. Kuitenkin myös ELYn oma lähetystyö Ve-
näjällä ja Kiteen opiston kautta Sambiassa on 
kirkon työtä. Toimiihan ELY seurakunnissa. Myös 
omaan työhönsä ELY tarvitsee varoja sekä koti-
maassa että ulkomailla. Onkin ollut suuri ilo ha-
vaita, että muutamat seurakunnat ovat nähneet 
ELYn työn kirkon työnä ja tehneet sopimuksia 
ELYn työn tukemiseksi Venäjällä. 
 
Lähetystyötä kotimaassa 
ELY on yhteistyössä myös medialähetysjärjestön, 
IRR-TVn kanssa. Yhteinen tehtävä rajoittuu Suo-
mi-TVn kanavalla nähtävään lasten televisio-oh-
jelmaan, Aarrearkkuun. Lähetystyöllä tarkoite-
taan yleensä ulkomailla tapahtuvaa evankeliumin 
työtä, mutta Aarrearkku on mitä parasta lähetys-
työtä kotimaassa. Televisio avataan niissäkin ko-
deissa, joissa lapsille ei muuten kerrota Jeesuk-
sesta. 
Kotimaassamme evankeliumi on vaikuttanut lä-
hes tuhat vuotta, mutta nyt muut uskonnot ja 
uskomukset kiinnostavat ihmisiä enemmän. Jee-
susta ainoana tienä Jumalan luo ei hyväksytä. 

Monet kastetut kristitytkään eivät välitä opettaa 
lapsiaan. Muistakaamme rukouksin ELYn lapsi-
työtä, sekä Laula kanssani-työtä että Aarrearkku-
ohjelmia! 

Kristiina neuvottelee paikallisista hankkeista vastaavan pastorin kanssa 
Huambossa Angolassa. Kuva Annikki Erelä 



Viime lokakuussa vetosin jäseniimme ja työmme 
kannattajiin taloudellisen tuen antamiseksi ELYn 
kotimaan työlle. Lähetystyön tavoitteet oli vuoden 
2010 osalta saavutettu ja syksyn alussa, mutta 
kotimaan työ kulki taloudellisesti tappiolla. Tämä 
talouden alijäämä johtui yhdistyksemme toimin-
nan nopeasta laajenemisesta ja työntekijöiden 
määrän kasvusta laskennallisesti puolesta (0,5) 
neljään (4) vuosityöntekijään vain kahden vuoden 
aikana. 
 
Vetoomuksessani pyysin ”Katse, rukoukset ja kät-
ten työ on käännettävä kotimaan työn puolelle.” 
Kiitollisena voimme ELYn hallituksessa ja työnteki-
jäjoukossa todeta, että te olette vetoomukseen 
vastanneet. Kotimaan työn kannatus ja tuki on 
kasvanut loppuvuoden aikana niin paljon, että 
päättyneen vuoden tilinpäätös on tasapainossa. 
SUURI KIITOS KAIKILLE TEILLE, jotka rukouksin, 
lahjoituksin ja juhlia ja muuta toimintaa järjestä-
mällä olette saaneet tämän aikaan. 
Suurin ja nöyrin kiitos kuuluu Jumalalle, joka on 
ollut mukana uuden yhdistyksemme työssä ja siu-
nannut sen työtä, liittänyt mukaan uusia jäseniä, 
kannattajia, lahjoittajia ja sanankuulijoita. 
Uusi vuosi 2011 on alkanut ja sen mukana saam-

me uudet haasteet. Olemme päättäneet ottaa 
Pohjanmaalle uuden työntekijän ja kutsuneet sii-
hen lähetyssihteeri Sirpa Keski-Antilan Ilmajoelta. 
Sirpa aloittaa työnsä 1. helmikuuta. 
Toivotamme kaikki Sirpan sydämellisesti tervetul-
leeksi ELYn työntekijäjoukkoon ja pyydämme Hä-
nelle, hänen perheelleen ja työlleen Jumalan siu-
nausta. 
 
Pyydän Teitä, muistakaamme Sirpaa ja myös mui-
ta ELYn työntekijöitä rukouksin ja yhteydenotoin. 
Tuetaan edelleen uskollisesti ja tasapuolisesti 
ELYn lähetys- ja kotimaan työtä. 
 
Olemme saaneet yhdessä ja Jumalan siunauksen 
alla paljon aikaan, mutta työmme on kesken, pal-
jon on tekemättä, mutta myös mahdollisuudet ja 
lupaukset tulevasta ovat suuret. 
Emme tee työtä yksin. 
 
Hyvää alkanutta vuotta Teille kaikille! 
 

Pekka Knuutti 
Pekka Knuutti 
hallituksen puheenjohtaja 

Haluatko liittyä kannatusrenkaaseen? Ota yhteyttä ELYn toimistoon tai työntekijöihin 
Sivulta 2 (lehden etukansi) löytyy tarkemmat tiedot ja ohjeet tukien maksamiseen. 
Elysanomat on ilmainen jäsenlehti, jota jaetaan muillekin kiinnostuneille. Tilausmaksua ei ole, mutta kiittäen 
otetaan vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia ELYn työtä varten. 

Kiitos kaikille teille, jotka olette omissa juhlissanne osoittaneet juhlatulonne ELYn työn tukemiseen! 
Jumala lahjanne siunatkoon. 

 

SUURI KIITOS JÄSENILLE JA KANNATTAJILLE 

 

: tuen kohde ja maksajan seurakunta 



”Evankelinen usko tänään” 
Teologinen seminaari lauantaina 26.3.2011 
 
Järjestää: Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry 
               ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta 
Paikka: Seurakuntien talo, Näsilinnantie 26, Tampere 
Kokoustila: Näsin sali  
Seminaari on avoin ja tarkoitettu kaikille 
 

Puheenjohtaja Pekka Kiviranta 
 

Seminaarin ohjelma: 
klo 10 Seminaarin avaus, 
           puheenjohtaja Pekka Kiviranta 
Alustus 1: TT Minna Valtonen 
   Uskoon kasvaminen - hengellinen herätys, 
 

Ruokatauko klo 11.30–12.30 
 

klo 12.30 Alustus 2: TT Ari Hukari 
   Opillinen lujuus - rakkaudellinen  
   hyväksyminen 
 

Kahvitauko 14.00–14.30 
 

klo 14.30 Alustus 3: Teemu Kakkuri 
   Hedbergin usko - hedbergiläisen usko,  
        
 
 

ELYn 3v. juhla su 27.3. 
 

klo 10 Messu Aleksanterin kirkossa, 
       Pyynikin kirkkopuistossa Tampereella 
   Saarna: Antero Rasilainen 
   Liturgi: Jorma Pitkänen 
   Solenne-kuoro, kanttorit Liisa Ahlberg ja Kirsi Mäki 
   Sirpa Keski-Antilan tehtävään siunaaminen 
 

Ruoka ja kahvit, Cafe Linkosuo 
 

klo 12.30 Päivätilaisuus, teemana Raamattu: 
   Sirpa Keski-Antila, Matti Aho, Aarrearkku esitys, 
   Tampereen kööri, johtaa Paavo Pitkäranta,   
   runoja Anneli Lähdesmäki ja Harri Kuhalampi 
 

klo 14 Kahvitauko 
 

klo 15 Päivätilaisuus, teemana lähetys 
   kuvatervehdys Vienan Kemistä, Raili Mäkitalo, 
   Ulla Kakkonen kertoo Tedite-hankkeesta  
   Sambiassa, 
   Tampereen kööri, johtaa Paavo Pitkäranta 
 
16.30 tilaisuus päättyy 
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Kuva Tampereen seurakuntien kuva-arkisto 



Matka tehdään liikennöitsijä Mäntylän bussilla. 
 

Lähtö Tampereelta Vanhankirkon edestä 
29.4.2011 klo 7.00 
Ajetaan reittiä Pälkäne (linja-autoasema) 
8.00 Hämeenlinna (linja-autoasema) 
8.30 Riihimäki (matkakeskus) 
8.45 Hyvinkää (linja-autoasema) 
         Jokela 
         Järvenpää 
         Kerava 
9.45 Helsinki Kiasman turistipysäkki 
11.15 Salo linja-autoasema 
 

Majoitutaan Rosalan taajamassa (Hiittisillä) 
Peti ja Puuron mökkikylässä 2, 3 tai 6 
hengen mökeissä omin liinavaattein. 
 

Kyselyt ja ilmoittautumiset 
sekä ohjelman tilaamiset  
Pertiltä puh. 044 214 3819  
tai sähköpostilla pertti.ruponen@kolumbus.fi 

Matkan hinta 150e 
 

Sis. matkat O. Mäntylän turistibussilla, mökki-
majoituksen aamiaisella, 3 ateriaa, 3 kahvit, 
lossikuljetuksen Hiittisiin ja takaisin. Matkan 
hinta maksetaan ilm. yhteydessä tai viimeis-
tään 20.3.2011 mennessä mj. Pertti Ruposen 
keräilytilille 
   Op Riihimäki tilinro 539602-2130612. 
 
Retkellä tutustutaan F. G. Hedbergin elämään 
Kemiöllä. Tutustutaan Kemiön seurakuntaan, 
Kemiön ja Hiittisten kirkkoihin, Viikinkikylään, 
Kirkkosalmeen, Taalintehtaaseen, Hedbergin 
ja Sagalundin pappilaan. Lisäksi retkeen kuu-
luu raamattutunti, Siionin Kanteleen laulu-
seurat. Kuulemme bussissa tietoiskuja tee-
masta. Matkan johtajana Pertti Ruponen Riihi-
mäeltä. Kemiöllä on isäntäparina Hiittisissä 
asuvat Anna-Kaisa ja Antti Kuokkanen. 
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Helmikuussa 2011 
 

Su 13.2. klo 10 Jumalanpalve-
lus Tikkurilan kirkossa (Asematie 
12). Saarna A. Rasilainen, litur-
gia Pirkko Yrjölä. Kahviossa n. 
klo 12 kahvit ja SK-lauluseurat. 
Rasilainen, Yrjölä. 
 

Ma 14.2. klo 14 seurakuntakes-
kuksen Martta-Sali (Savonkatu 
40, Kouvola), lähetyspiiri, A. 
Rasilainen, kahvitarjoilu. 
 

Ma 14.2. klo 18 Ystävänpäivän 
Siionin virsien ja Siionin Kante-
leen yhteisveisuut srk-keskus 
juhlasali Hyvinkäällä. Tapio Piilo-
la, A-P Laakso, Sirpa ja Kosti 
Kallio. 
 

Ti 15.2. klo 9.30 Laula kanssa-
ni-tilaisuus Nurmeksen srk-kes-
kuksessa Puuhapirtin väen 
kanssa. 
 

Ke 16.2. klo 9.30 Laula kanssa-
ni-tilaisuus Nurmeksen srk-ko-
dissa (Kehäkatu 72) Puuhapirtin 
väen kanssa. 
 

Ke 16.2. klo 18 SK-seurat Ilma-
joen srk-keskuksen leipäsalissa 
(alk. tarjoilulla). Maija Ojakoski, 
Sirpa Keski-Antila, säestykset 
Tapio Lempola. 
 

Su 20.2. klo 10 Maakunnallinen 
Härmäin-Kauhavan seudun kirk-
kopyhä Ylihärmässä. Messu, 
(kirkkokuoro), lounas, Laula 
kanssani-hetki, SK-lauluseurat, 
Laulun Ystävät. 
 

Su 20.2. klo 17.30 Laula kans-
sani-tilaisuus Kälviän seurakun-
takodissa. Lasten lauluesityksiä 
ja lauluryhmiä. Tarjoilua. 
 

Su 20.2. klo 18 SK-lauluseurat 
Laihian srk-talolla (Meijerillä). 
Eino Rauha, Sirpa Keski-Antila. 
Järj. Keijo Niemelä. 
 

Su 20.2. klo 18.30 SK-lauluseu-
rat Aleksanterin kirkon kryptas-
sa, Pyynikin kirkkopuisto. Ari 
Hukari sekä Helena ja Pauli 
Ylikotila. Kahvit klo 18. 
 

Ma 21.02. klo 13 ELYn Kurikan 
lähetyskerho Lahja Mattilalla, 
Mäkitie 50, Kurikka. Sirpa K-A. 
 

Su 27.2. klo 10 jp Elimäen kir-
kossa, saarna Raili Mäkitalo, li-
turgia Päivi Sipponen, Marttojen 
kirkkopyhä, kirkkokahvit. 
 

Su 27.2. klo 12 ELYn kirkkopy-
hä, Korian kirkko (Vanha maan-
tie 16), saarna Raili Mäkitalo, 
liturgia Päivi Sipponen. Jp:n jäl-
keen kirkkokahvit ja lähetysjuhla 
Korian srk-salissa (Ala-kouluntie 
23), jossa mukana Raili Mäkitalo 
ja Päivi Sipponen. 
 

Ma 28.2. klo 14 Elyn lähetyspiiri 
Kouvolassa seurakuntatalon 
Martta-salissa, mukana myös 
Raili Mäkitalo. 
 

Ma 28.2. klo 18 SK-seurat Hat-
tulan srk-talolla, Erkki Ikonen, 
viulu ja sana, srk:n työntekijä, 
Katajat. 
 
 

Maaliskuussa 2011 
 

Ti 1.3. klo 19 lähetysilta Jokelan 
kirkolla. Raili Mäkitalo ELYstä. 
 

Ke 2.3. klo 12-14 päiväpiiri Kel-
lokoskella. Mukana Raili Mäkitalo 
ELYstä. 
 

Su 6.3. klo 11.30 SK-seurat Hä-
meenlinnan keskussrk-talolla. 
Kirkkokahvit. Johanna Parviala 
ja Katajat, säestys Matti 
Niemistö. 
 

Ma 7.3. klo 13 ELYn Kurikan lä-
hetyskerho Salli Viitalalla Mäkitie 
35, Kurikka. Teemu Leino ja Sir-
pa Keski-Antila. 
 

Ma 7.3. klo 17 Pohjanmaan tii-
min kokous Seinäjoen srk-kes-
kuksella. 
 

Ti 8.3. klo 18 lauluseurat Kirk-
kopuiston srk-kodissa, Riihimä-
ellä. Jussi Miettinen, Pertti Rupo-
nen. 
 

To 10.3. klo 18 NA-piiri Sarko-
lan srk-talolla (Suomenkatu 3) 
Kouvolassa, aiheena "Profetiat", 
Antero Rasilainen. 
 

Su 13.3. klo 10 Maakunnallinen 
kirkkopyhä Kurikassa. Messu kir-
kossa, saarnaa A. Rasilainen. 
Lounas srk-keskuksen kahvios-
sa. Päiväjuhla isossa salissa. 
Juhlassa mukana mm. A. Rasilai-
nen, Sirpa K-A, musiikkia, arpo-
ja, kirjoja. 
 

Su 13.3. klo 15 SK-lauluseurat 
Tikkurilan kirkolla, Asematie 12. 
Mukana dosentti Seppo Suo-
kunnas. Kahvit klo 14.30. 
 

Raamattuopetus Haminassa 
13.-15.3., Johanneksen kirkko 
(Raatihuoneentori 10, Hamina) 
Su 13.3. klo 15 Raamattuopetus 
Fil.1-2, puhuja ELYstä, Hanna 
Hietanen ja Pekka Soranummi. 
Ma 14.3. klo 17 Raamattuopetus 
Fil.2-3, Antero Rasilainen, Jari 
Pennanen ja Ulla Suutari. 
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Kaikille avoimet 

Syntymäpäiväseurat 
Lapuan kristillisellä opistolla 

 

La 26.2.2011 klo 15 
kahvitus alkaen klo 14 

 

Ohjelmassa: 
Siionin kanteleen lauluja sekä 

Kokkolan evankelisen kuoron ja 
Mauri Tastulan laulua. 

Puhujina Sirpa Keski-Antila,  
Tapani Vanhanen ja 
Seppo Suokunnas. 

 

Tervetuloa 



Ti 15.3. klo 17 Raamattuopetus 
Fil.3-4, Antero Rasilainen, Hanna 
Hietanen ja Ulla Suutari. 
 

Su 13.3. klo 16 SK-lauluseurat 
Roihuvuoren kirkolla, Tulisuontie 
2. Lauri Thurén kertoo Pietari 
Kurvisen Siionin Kanteleen lau-
luista; mukana srk:n pastori ja 
kanttori. Klo 15.30 kahvit. 
”Minua nyt paimeneni kantaa”. 
 

Su 13.3. klo 16 SK-seurat Sei-
näjoen srk-keskuksen alasalissa. 
Jukka Tuppurainen, juonto Vesa 
Veistola. 
 

Su 20.3. klo 14 SK-toivelaulut 
Salon srk-talossa. Laulattajana 
Pentti Virtaperko, srk:sta pastori 
Tarja Laurila. 
 

Su 20.3. klo 15 SK-lauluseurat 
Hyvinkään Vanhassa Kirkossa. 
Puhe Heidi Kajander-Maavuori, 
juonto Mika Viitanen. 
 

Ma 21.3. klo 13 ELYn Kurikan 
lähetyskerho srk-keskuksen pik-
kusalissa, Raamatus seliitys, 
Sirpa K-A. 
 

Ke 23.3. klo 9.30 Kuhmon kir-
kossa Hyvä hetki-messu. 
 

Ke 23.3. klo 18 SK-lauluseurat 
srk-keskuksessa Mäntyharjulla 
(Kompantie 6). A. Rasilainen, 
Kari Pokela. Kahvitarjoilu. 
 

Ke 23.3. klo 18 SK-lauluseurat 
Orivedellä seurakuntatalossa. 
Maria ja Paavo Pitkäranta, Mika 
Tapiolinna. 
 

Su 27.3. Elyn 3v-juhla ja semi-
naari (la 26.3.) Ks lisää s. 20. 
 

Ma 28.3. klo 18 SK-seurat Kal-
volan srk-talossa. Jussi Hopea-
koski, srkn työntekijä ja Katajat. 
 

Ti 29.3. klo 19 Kotiseurat Mal-
min srk:n Heikinlaaksossa Kui-
kanmäellä, Törmätie 7, Bussi 75. 
Mukana Petri Jukanen, Matti 
Manninen, Ismo Törrönen. Klo 
18.30 kahvit. ”Oi minkä onnen, 
autuuden nyt usko myötään tuo” 
 
Huhtikuussa 2011 
 

Su 3.4. klo 11.30 SK-seurat Hä-
meenlinnan keskussrk-talossa. 
Kirkkokahvit. Raamattuhetki 
"Elämän leipä", Yrjö Ijäs, Pentti 
Nurminen, Seija Nevantaus yk-
sinlaulu, säestykset Erkki Ikonen. 
 

Su 3.4. klo 18 Yhteislaulutilai-
suus lähetystyön hyväksi Hertto-
niemenrannan kappelissa, Laiva-
lahdenkaari 5, Hki. Mukana mm. 
Juha-Matti Tikkanen sekä Annikki 
ja Paavo Erelä. 
 

Ti 5.4. klo 18.00 lauluseurat 
Kirkkopuiston srk-kodissa Riihi-
mäellä. Päivi Erkkilä, Veli-Pekka 
Toiviainen kertoo mm. kirjastaan 
"Selvittihä myö sittekii". 
 

To 7.4. klo 18.30 SK- ja Siionin-
virsiseurat Forssan pappilassa 
(kirkon alapuolella). Mukana 
Heikki Toivio, Jaakko Löytty, An-
nikki ja Paavo Erelä sekä säestä-
jänä Mirja Paju. 
 

Su 10.4. klo 10 Maakunnallinen 
kirkkopyhä Alavudella. Messu, 
saarnaa Sirpa K-A. Lounas ja 
päiväjuhla. 
 

Su 10.4. klo 15 SK-lauluseurat 
Tikkurilan kirkolla, Asematie 12. 
Annikki ja Paavo Erelä. Kahvit klo 
14.30. 
 

Su 10.4. klo 16.30 SK-seurat 
Pakilan Hyvän Paimenen kirkolla, 
Palosuontie 1. Pertti Luumi, Leo 
Norja, srkn kanttori, Taru Törrö-
nen. Klo 16 kahvit. ”Maksettu on 
velkani mun.” 
 

Su 17.4. klo 15 SK-lauluseurat 
Hyvinkään Vanhassa Kirkossa. 
Puhe Suvi Kurikka, säestys Hele-
na Lehtinen, musiikkia Kokonai-
nen, juonto Sirpa Kallio. 
 

Su 17.4. klo 18.30 SK-lauluseu-
rat Kaukajärven srk-talolla, Kes-
kisenkatu 20. Ulla-Maria Arola 
sekä Helinä ja Juhani Kärkkäi-
nen. Kahvit klo 18. 
 

Pe 22.4. klo 10 Pitkäperjantain 
jumalanpalv. ja Ristinjuhla Kan-
nusjärven koululla Haminassa. 
Puhujia ELYstä ja srk:sta. 
 

Pe 22.4. klo 16 Maakunnallinen 
Ristinjuhla Seinäjoen srk-keskuk-
sen alasalissa, SK-seurat. Tapio 
Luoma, Kari Lähdesmäki, lausun-
taa Anneli Lähdesmäki, Modus-
kvartetti, juonto Liisi Norja. 
Kahvi srk-salissa klo 15.30. 

HUOM! ILMOITA KAIKKI PIE-
NETKIN POHJANMAAN ELY-

TILAISUUDET SIRPALLE! 
KIITOS! 

Sirpa Keski-Antila 
Lahdentie 152, 60800 Ilmajoki 

sirpa.keski-antila@evankeliset.net 
p. 0400 974 102 

Kiitos ystävät 
 

Oli ilo juhlia kanssanne. 
Kiitos muistamisista. 

Aarrearkku-ohjelman hyväksi 
kertyi 3579 €. 

 

Isän haltuun tänäkin vuonna.   
 

Ulla Kataja 

 

Iso kiitos kaikille, jotka osallistuivat Vienan Kemin joulukeräykseen. 
Seurakuntaan saatiin lahjoja, leluja, vaatteita ja joulupaketit jokaiselle seurakuntalaiselle. 

Sydämellinen kiitos kaikille lahjoittajille! 



 
 

 
 

Kansikuvat Urpo Vuorenoja 

Rati riti ralla tuli talvihalla 
lapset saa nyt lasketella  

luistella ja lauleskella 
riemu siitä raikuu 

kiitoslaulut kaikuu. 
 

Rati riti ralla pulkkakin on alla 
mutta vauhti temput teki 

karkas hyvä muovireki 
riemu siitä raikuu 

kiitoslaulut kaikuu. 
 

Upi 


