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Ehdoton vapaus on yksin Jumalan ominaisuus, 
me emme sellaista edes kestäisi. Ihmisen 
suurin vapaus on Raamatun mukaan siinä, 
että Kristus vapauttaa ihmisten orjuudesta ja 
tuomion alta armoon – ”jotta olisin hänen 
omansa”, lisätään vanhassa kunnon Vähässä 
katekismuksessa. 
 
Kun joku sanoo päättäneensä olla kristitty, 
hän kertoo osatotuuden. Vain vähän 
valitsemme aivan itse, ja mitä uskomiseen 
tulee, emme ollenkaan. Me emme valitse 
Jumalaa. Hän valitsee meidät. Ja hän valitsee, 
kenet tahtoo. Jumalan valinnan tutkistelu voi 
pelästyttää sydämen. Emme osaa sanoa, miksi 
joku valitaan uskomaan ja joku toinen ei. 
Jumalan valinta myös loukkaa 
samanarvoisuuden ihannettamme. Eikö kaikilla 
olekaan samaa mahdollisuutta?  Valinta rikkoo 
järjellistä ajatustapaamme, sitä että ”minä 
uskon, minä valitsen, Jumala armahtaa”.  Jos 
itse valitsemme Jumalan, asetumme samalla 
Jumala-suhteen keskipisteeseen. Panemme 
Jumalan palvelemaan omia uskonnollisia 
toiveitamme. 
 
Vaikeiden ajatusten yli nousee se, että 
Jumalan valinnassa on kantava voima, joka vie 
aallokkojen yli.  Sydän saa siitä paremman 
turvan, kuin mikään ihmiseen itseensä nojaava 
uskonnollisuus antaa. 
 
Jumalan valinta on koko Raamatun läpäisevä 
ajatus. Abraham, Jaakob ja Daavid valittiin. 
Kukaan heistä ei olisi päässyt tehtäväänsä 
ihmisten vaaleissa. Valintaa oli se, että 

Messias syntyi Daavidin suvusta ja syrjäisen 
Galilean köyhistä vanhemmista. Paavali 
kirjoitti, että koko Jumalan pelastus-
suunnitelma perustuu ”Jumalan valintaan” ja 
”kutsujan tahtoon” (Room. 9:11-12). Paavali 
perkasi Jumalaan uskomisesta kaiken 
ihmistekoisen ja kirjoitti, että Jumala valitsi, 
ennen kuin kukaan uskoi – ”edeltä 
käsin” (Room. 11:2) 
 
Ristin pääsiäisenä ja ylösnousemuksen 
pääsiäisenä edessämme on kaksi Jumalan 
valinnan suurta ihmettä: Jumala valitsi 
etukäteen Pojalleen Golgatan ristin ja 
ylösnousemisen. Hänen piti kärsiä. Hänet 
surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän 
nousisi kuolleista.” (Matt. 16:21.) 
 
Jos olet epävarma uskosi riittävyydestä ja 
siitä, voitko edes pitää itseäsi kristittynä, katso 
ristiin ja muista, että Jumala herätti Jeesuksen 
kuolleista.  Jos ristin armo ja Jumalan uusi 
elämä sinulle kelpaavat, siinä uskon liikkeessä 
on mukana valinta. Hän sen uskon antaa. 
”Ratkaisevaa ei ole se, mitä ihminen tahtoo tai 
ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa” (Room. 
9:16). 
 
Mutta sinä et valinnut Jumalaa, vaan hän 
valitsi sinut. 
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Pääsiäiskirjoitus 2010. Jorma Laulaja 
 
 
 
Jumala valitsee, minä en 
 
Tunnistamme herkästi painostuksen vakaumusta 
koskevissa asioissa. Haluamme olla vapaita. Aina 
emme huomaa, että omaksumme asioita yleisen 
ajattelutavan ja oman henkisen perintömme 
vaikutuksesta. Olemme ajan lapsia.  Kuva Jari Hangassalo 
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Evankelinen kansa on laulavaa ja juhlivaa 
kansaa. Monilla lehden lukijoilla on siitä 
omakohtaisia kokemuksia. Jonkun lukijan 
muistot menevät aina Kirvun ”laulaviin juniin 
asti”. Matkustettiin sanan kuuloon, ja matkalla 
laulettiin. Muistan minäkin nuoruudestani 
1980 luvulta yhden junamatkan, kun nuorten 
ryhmänä olimme menossa Helsinkiin. 
Lauloimme nuoren seurakunnan lauluja 
kunnes konduktööri ystävällisesti tuli 
ilmoittamaan, että vaunusta on valitettu, että 
laulunne häiritsee. Mietimme, kenenkä korva 
ei kestänyt kuulla? Vai oliko se kuitenkin 
sydän joka tuli levottomaksi, kun laulettiin 
Jeesuksesta?  
 
Raamattu kehottaa meitä juhlimaan. 
Pääsiäisen vietto on Jumalan kansan juhlan 
aihe. Egyptin orjuudesta vapautuminen ja 
meille vielä kalliimpi: pitkäperjantain ja 
pääsiäisaamun sanoma: Synnit on sovitettu, 
velka on maksettu, Jeesus elää, mekin 
saamme elää!  
 
Evankelinen lähetysyhdistys on perustettu 
tämän sanoman levittämiseksi. Tässä 
lehdessä on useita henkilökohtaisia 
todistuksia siitä, miten juhlaa voidaan viettää.  
Yhdistyksemme juhlii Tampereella 2v. 
syntymäpäivien merkeissä 28.3. ja 
kesäkuussa kokoonnumme evankelisiin 
kesäjuhliin Hyvinkäälle 19.–20.6. Keskeinen 
osa näitä juhlia on yhteinen messu. Sana ja 
sakramentti hoitavat meitä, niinhän meille on 
opetettu.  
 
Messuun liittyy myös tämän kirjoituksen 
otsikko. 2. Moos.16:14 kertoo meille, kuinka 
Jumala ruokki kansansa taivaan mannalla. 
Englanninkielinen raamatunkäännös kertoo, 
että manna oli pieni, pyöreä ja valkoinen. Kun 
ajattelet messua ja Herran pyhää ehtoollista, 
voit yhdistää tuon kuvan Kristuksen 
ruumiiseen. Ehtoollisleipä on pieni, pyöreä ja 

valkoinen. Se on sitä 
”mannaa”, jolla Jumala 
tänä päivänä ruokkii 
kansaansa. Ja siihen 
liittyy kutsu juhlimaan: ”…
sillä meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on 
jo teurastettu. Meidän on siis aika viettää 
juhlaa…” (1. Kor. 5:7, 8)  
 
Joko kotikirkossanne on vietetty evankelista 
lähetyspyhää? Entä evankeliumijuhlaa, Siionin 
kanteleen lauluseuroja tai vaikkapa koko 
perheen Laula kanssani tapahtumaa? 
Pääsiäisen sanoma rohkaisee meitä uskomaan 
ja toimimaan uskomme mukaisesti. Martti 
Luther selittää tätä jaetta: ” Näette siis, 
rakkaani, mitä Kristuksen ylösnousemuksen 
pitää vaikuttaa ja aikaansaada meissä: sitä, 
ettemme enää pelkää, vaan iloiten 
tunnustamme Kristuksen veljeksemme ja 
lohdutamme itseämme sillä rikkaalla 
perinnöllä, jonka hän meille on ansainnut. 
Tämä on Kristuksen ihanan ylösnousemuksen 
oikeaa käyttämistä ja oikeaa pääsiäisen 
viettoa. Ellei näin tapahdu, vaan joko 
maataan synnissä ja tottelemattomuudessa 
tai ei tahdota hädissä ja kiusauksissa ottaa 
vastaan tätä lohdutusta, ei Kristuksen 
ylösnousemuksesta eikä tästä jalosta 
perinnöstä todellakaan ole mitään hyötyä eikä 
tietoa.” 
 
Pääsiäisen sanoma ei ole kuitenkaan lakia 
vaan puhdasta evankeliumia. Voimien 
mukaan, ei yli voimien. Sinäkin saat levätä 
Kristuksen täytetyn työn varassa, olitpa lähtijä 
tai lähettäjä. Evankeliumi ei vaadi vaan antaa. 
Mutta silloin, kun on itse saanut, voi myös 
jakaa toisille. Kiitos kun olet mukana, omalla 
arvokkaalla paikallasi.  
 
Toivotan sinulle siunattua ristin pääsiäistä.  
 
Antero Rasilainen, pääsihteeri. 

Pääsihteerin palsta 
 
 
Mikä on pieni, pyöreä ja valkoinen? 

Kuva Juhani Kärkkäinen 
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Ylösnousemususko on uskoa näkymättömään 
todellisuuteen. Tuon uskon kautta Kuolema on 
muuttanut muotoaan: peljättävästä on uskon 
kautta tullut monille odotettu oven aukaisija 
uuteen elämään, elämään turvallisen Isän ja 
rakkaan pelastajamme Jeesuksen luona. 
Pääsiäisen ilo valtaa kaikenikäiset. Pääsiäisenä 
on helppo uskoa Jeesukseen ja ihmetellä ääneen 
tapahtunutta. Ylösnousemususkon soisi olevan 
jokapäiväistä, tavallista elämää rikastuttavaa. 
 
Minä sain kokea sen rikkautta arkisena aamuna: 
Ystävänpäivän jälkeen sain vieraakseni hiljattain 
4 vuotta täyttäneen lapsenlapseni Vinskin. Heti 
tultuaan hän huomasi kynttilän, jota oli poltettu. 
Sen naapurina oli toinen polttamattomana. 
Ystävänpäivän aattona tuli kuluneeksi 17 vuotta 
pienen pojan papan kuolemasta. Tuo päivä on 
minulla hiljainen kynttiläpäivä. 
Herkutellessamme pöydän ääressä puhe livahti 
taivaallisiin, erikoisesti Jeesukseen. Poika tiesi 
hänellä olleen oppilaita, jotka mm. olivat 
myrskyssä, tiesi Jeesuksen ristinkuoleman ja 
hänen mielestään ”tosi kummallisen” herää-
misen haudasta. ”Ja. (ha, ha, hah) mieti vähä, 
mummi, Jumala käski Jeesuksen sitte tulla 
taivaaseen!”- Seurasi pitkähkö hiljaisuus. Oli 
näköjään miettimisen aika myös vilkkaalla 
vieraallani. Minä jatkoin kertoillen hiljakseen 
omaa tietämystäni asiasta mm. siitä, että ennen 
sinne menoaan Jeesus lupasi kuitenkin olla aina 
niiden kanssa, jotka haluavat pitää hänet 
ystävänään ja uskovat häneen. Kerroin myös 
Taivaan Isän lähettävän hänet tänne hakemaan 
omiaan taivaaseen. Jeesus ei kyllä osannut 
sanoa tarkkaa päivää… 
Yhteinen pyhä hetkemme päättyi pojan 
yksinkertaiseen toteamukseen:” No, sitte me 
vaan eletään ja mennään joskus.. kun Jumala 

käskee.. taivaaseen. Sinä kyllä ehkä meet ensin, 
koska sinä oot niin vanha.” 
Sitten aloitimme reippaasti muut hommat. 
Mummi vaan jäi miettimään omia taivas-
asioitaan. Miettimistä riittää. 
Mitä opettajamme Jeesus sanoikaan taivaaseen 
menemisestä? ”Ellette käänny ja tule lasten 
kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.” 
Lapsi uskoo. Pieni vieraani vaikutti olevan ylen 
onnellinen uskossaan, taivaaseen pääsemises-
tään. 
 
Raamatusta saamme lukea kuinka yksityis-
kohtaisesti Jeesus selitti aikuisille oppilailleen 
oman tulevan kärsimystiensä. Hän yritti varustaa 
heitä kohtaamaan tulevat murheen ajat, jotka 
kyllä vaihtuisivat aikanaan iloon. Eivät he 
ymmärtäneet. Oli vaikea uskoa vaikka näkivät 
kaiken omilla silmillään. He eivät voineet 
myöhemmin kerrata kuulemiaan asioita kirjasta. 
Heidän piti yrittää muistaa…. 
Me olemme osa niiden onnellisten joukkoa, jotka 
saamme lukea Jeesuksesta omalla kielellämme. 
Me olemme onnellisia, sillä saamme vapaasti 
mennä sinne missä ylistetään sanoin ja sävelin 
Ylösnousemuksen ihmettä, kuoleman voittanutta 
Jeesusta. Hän kutsui omansa tekemään kuten 
hän itse teki: rakastamaan lähimmäisiään. 
 
Jos sinä, lukija, tänä Pääsiäisenä käyt ilahdutta-
massa yksinäistä, sairasta tai vaikka lumitöi-
densä kanssa uupuvaa, olet Jeesuksen asialla. 
Hän antaa voimattomalle voimaa, neuvottomalle 
neuvoja ja ilonviejälle iloa. Pääsiäisen riemu 
auttaa sinua rakastamaan omiasi ja jopa outoja! 
            Jeesus elää! 

 
        Aino Vesamäki 

”Kristus nousi kuolleista / kuolemallaan kuoleman 
voitti / ja haudoissa oleville elämän antoi…..” 
 
Pääsiäisenä kristikansa ympäri maailmaa yhtyy 
laulamaan ylistystä Ylösnousseelle Vapahtajallemme. 
Mikä kielten, laulajien värien, tapojen ja äänten 
sekoitus! Ylistäjien joukossa on myös monia hiljaisia 
ylistäjiä. Ylistäjiä, jotka eivät enää jaksa ääneen iloita 
tai eivät sairauksiltaan voi, mutta tietäessään juhlan 
he huokaavat ylistystä Hänelle. Ja Herramme kuulee 
ja ymmärtää jokaista! Ihmeellistä. 



Ajankohtaiskatsaus täältä hiljaisen tienoon 
reunamailta eli Valtimolta! ”No, eikö sitten 
kuulukaan mitään, kun kerran on hiljainen 
tienoo…”, kysynet? Toki, toki, työ ELYssä saa 
aina jonkinlaisia kuulumisia ja liikettä aikaan. 
 
 
Laula Kanssani tapahtumia 
 
Tuoreet terveiset Laula Kanssani- tapahtumien 
tiimoilta! Olin tällä viikolla 3.3. toisaalla lehdessä 
olevan Larisa Kolehmaisen kutsusta Kuhmossa 
seurakunnan vauvamuskarikerhon 
aloituspäivässä ja haastattelemassa Larisaa. 
Kutsu oli esitetty äideille ja vauvoille teemalla 
”Lauletaan ja musisoidaan yhdessä Taivaan 
Isän lähellä.” Seurakunnan kerhotilaan olisi 
sopinut enemmänkin väkeä, mutta harmillisesti 
kaupungilla kokoontuvan perhetuvan väellä oli 
samanaikaisesti oma juttunsa. 

No, kokemus meille 
vetäjille oli silti 
rohkaiseva. Itselläni 
tuokiossa oli 
rytmisoittimien avulla 
tehostettu Raamatunkertomus kahdesta 
veljeksestä, – Jaakobista ja Eesausta. yhdellä 
äidillä oli kapulat, joilla kuvattiin veljesten 
leikkiä, vauvat heiluttivat rytmimunia, jotka 
tuolloin kuvasivat hernerokan kiehumista 
nuotiolla. Jollakin oli marakassit, silloin kun Esau 
lähti metsälle. Erikoinen ”ukkossoitin” ja rumpu 
saivat tulkita Jaakobin pelkoa, Esaun vihaa 
Jaakobin petoksen jälkeen ja vanhan isän 
surua.- Mutta kertomuksellahan oli onnellinen 
loppu, kun vuosien jälkeen Jaakob ja Esau 
saivat sovituksi riitansa, niinpä vauvat saivat 
lopuksi oikein hellivät silitykset ja halaukset 
äitien sylissä. 
 

Sotkamon seurakunnan Laula 
Kanssani tapahtumaan 
osallistuminen on su 7.3. Myös 
Sansan edustaja on mukana. Sopi 
hyvin, sillä ELYn kautta tuetaan  
Sat-7 arabiankielisten ohjelmien 
tuottamista. Huhtikuussa matkaan 
Nuijamaalle kaksikieliseen Laula 
Kanssani tapahtumaan 18.4. 
perhekirkon jälkeen. Laulamme 
siellä ”kaksiäänisesti” samaa säveltä 
eli lastenlauluja venäjäksi ja 
suomeksi. Katsotaan mitä siitä 
tulee, mutta kokemusta tästä on 
vuosien mittaan kertynyt Venäjän 
matkoilla. 
 
 
Samovaarin äärellä-iltoja 
 
Samovaarin äärellä-ilta maahan 
muuttaneille pidettiin Kuhmon 
seurakunnan kanssa 14.2.
lähertysihteerin kotona.  Illassa oli 
27 h, suurin osa heistä oli 
venäläisiä. Tarjoiltiin ”suskia”, 
”priäniköitä”, Sanaa ja paljon 
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Railin nurkka 
 

Kotirintamalla 

Lapset Kuhmon perhekirkossa tuomassa kirkkokolehtia koriin 
(ELYn hyväksi) 
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musiikkia ja yhteisiä lauluja. Ilta oli lämmin-
henkinen ja iltaan osallistuvat toivoivat 
seurakunnalta lisää ko. kokoontumisia. ELYn 
työntekijänä sain olla illan ideaäitinä. -”Kaikki 
halulliset sielut” saivat illan tuliaisina 
suomenkielisiä Raamattuja, menipä joku 
venäjänkielinenkin Raamattu. Taivaan Isälle 
kiitos kokonaisuudessaan tuosta illasta. Nyt 
vastaavanlainen ilta on myös Vääksyssä ma 
12.4. klo 18.30. Siellä on tarkoitus ”tsaiju-
tarjoilun” lomassa tehdä sanoin ja kuvin tutuksi 
mitä kuuluu työhömme Venäjällä. Niin, että 
tulkaahan kuulolle ja ”näkökanavalle” siellä 

ruuhka-Suomen alueella elävät ihmiset. Minä 
tulen sitten täältä hiljaiselta tienoolta jHs. 
 
 
Venäjällä, Vienan Kemin seurakunnassa 
 
Venäjän puolella käydessäni nyt helmi-
maaliskuun vaihteessa kartoitin lähinnä Vienan 
Kemin seurakunnan lapsityön materiaali-
varastoa. Paljon tarvitaan, sillä tyhjään on 
helppo lisätä. Ilo on siitä, että siellä on lapsia, 
joille on mukava suunnitella pyhäkouluja. 
 
Kotikäynneillä maailma taas avartui. 
Monenlaisten elämänhistorioiden äärellä olin 
vahvasti oppimassa, mikä on tärkeintä tässä 
elämässä ikuisuutta varten. Olosuhteiden 
voivottelua ei kuulunut. - Ehkäpä siitä syystä, 
että on jatkuva lama meidän mittapuulla 
mitattuna, parempaa ei osata edes kaivata. 
Elämä menee muutenkin… Tärkeää oli ihmisille, 
että he saivat kertoa elämän tarinaansa. 
Tärkeää oli myös, että asioita vietiin Taivaan 
Isälle ja oltiin Sanan ja virsien äärellä. Yhteinen 
hetki Jumalan Sanan ja sävelten ääressä tuo 
aina taivaan lähelle! 

Perhekirkossa saarnaamassa 

Ajassa sata vuotta taaksepäin vai olisiko 
peräti Jeesuksen aikaan -"..minun ikeeni 
on sovelias" 

Lidia tsaijua hörppimässä 

Rivitalohuoneistoon pyrkimässä, 
taisi olla kesäasumista varten. 
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Eeva Takala 
 
ENSIMMÄINEN PÄÄSIÄINEN 
 

MOOSES 
 
”Nopeammin, nopeammin! Nopeammin!” 
Egyptiläinen seisoi ajajan jalustalla ja ruoski 
hevosta selkä kaarella.Yö oli pimeä, mutta 
Ramseksen kaupungin taloissa liikkuivat 
levottomat lamput ja soihdut. Äänekäs valitus ja 
ulina täyttivät ilman, ja ihmiset syöksähtelivät 
sekopäisinä ulos ovista. Kaduilla makasi 
kuolleita kissoja ja koiria, ja elottomia, maahan 
lyyhistyneitä ihmisiä kannettiin pihoilta. Kauhu 
oli vallannut faraon kaupungin, ja hevosen 
kavioitten kapse pimeässä kaikui kuin kuoleman 
ääni. 
 
”Perillä!” Ajaja käännähti Moosesta ja Aaronia 
kohti. Vaunut nytkähtivät, ja joukko hovimiehiä 
kiskoi ovet auki. - Kiireesti! Tätä tietä! Äkkiä 
ennen kuin kuolemme kaikki! 
 
Mooses hymähti. Ilmeisesti nuo pelästyneet 
hovipalvelijat eivät tienneet, että hän tunsi 
täällä jokaisen pylvään ja jumalankuvan. Faraon 
tyttären kasvattipoikana hän oli nähnyt 
kuningassuvun kaikki palatsit. Kulta, karneoli ja 
jaspis olivat säihkyneet hänen koruissaan, ja 
hänen vaatteensa olivat olleet ohutta valkoista 
pellavaa. Huilujen ja kaariharppujen soittajat 
olivat viihdytelleet häntä, ja laulajat olivat 
näpsytelleet hänelle sormiaan. Häntä oli 

kasvatettu kuin tulevaa hallitsijaa, mutta hän ei 
ollut oppinut pitämään koirapäistä Anubista 
jumalana eikä ollut halunnut palvoa Osirista. - 
Kuka minä olen? hän oli kysellyt itseltään. - 
Miksi olen täällä? Määrääkö minua jokin ylempi 
voima? Mikä on totuus?hän oli kysellyt.  Täytyi 
olla olemassa jotain enemmän kuin kivijumalien 
tyhjä tuijotus. Kaukaa kaupungin ulkopuolelta 
hänen korviinsa oli kantautunut orjakansan 
haikea rukouslaulu. 
 
Nyt, monta kymmentä vuotta myöhemmin, 
jumalankuvat tuijottivat pylväikössä edelleen 
samaan suuntaan yhtä tyhjin silmin. Mooses ja 
Aaron pysähtyivät  vastaanottosalin ovelle. 
Farao ei ollut istuimellaan; hän käveli kiivaasti 
edestakaisin kasvot punaisina. 
- Te siinä! Te! Teidän syytänne kaikki!” Hänen 
äänensä oli itkusta ja raivosta käheä. - Te! 
Lähtekää tiehenne! Pois minun kansani 
keskeltä! Te itse ja kaikki israelilaiset! Menkää 
palvelemaan Herraa, niin kuin olette pyytäneet. 
 
Mooses ja Aaron katsoivat toisiinsa. Vihdoinkin! 
Vihdoinkin tuo kova mies taipuu. Nyt hän 
luopuu suunnattomasta määrästä vahvoja orjia 
ja päästää heidät lähtemään. Paljon kärsimystä 
hän on kuitenkin hankkinut omalle kansalleen. 
Sammakot, heinäsirkat ja raemyrskyt ovat 
ahdistaneet. Niilin vesi on käynyt 
juomakelvottomaksi, ja tänä yönä ovat kaikki 
Egyptin esikoiset kuolleet, ihmisten ja eläinten 
esikoiset, kaikki faraon lapsesta aina 
pienimpään kotieläimen esikoispentuun.  
 

Kuva AE 
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- Menkää, menkää! Ottakaa karjanne ja 
menkää!  
Mooses ja Aaron kääntyivät lähteäkseen. Heidän 
selkänsä takaa kuului vielä faraon tukahtunut 
ääni: - Toivottakaa siunausta minullekin. 
 
Kaupungin ulkopuolella, israelilaisten asuma-
alueella, oli aavemaisen hiljaista. Ovenpielet ja 
kamanat kiilsivät kosteina; lähempää saattoi 
erottaa, että ne oli sivelty verellä. Ketään ei 
näkynyt kapeilla kujilla. Mooses ja Aaron 
huokaisivat helpottuneina. Kansa oli siis totellut. 
Jokaisessa talossa syötiin nyt seisten 
happamatonta leipää ja pääsiäislammasta, 
karitsaa joka oli teurastettu iltahämärissä. Sen 
verellä oli merkitty jokainen koti, että kuolema ei 
sattuisi sisällä oleviin. Kaikilla oli yllään jo 
matkavaatteet, ja he söivät ateriaansa kiireesti. 
Niin oli Herra käskenyt, sillä matkalle 
lähdettäisiin aamunkoitteessa. 
 
- Joosefin luut, Mooses muisti äkkiä. - On 
otettava mukaan Joosefin luut. 
 
Lähes neljäsataa vuotta Joosefin luuarkkua oli 
säilytetty Egyptistä lähtöä varten.  
- Orja ja hallitssija, Mooses ajatteli. Omat veljet 
olivat myyneet Joosefin päästäkseen hänestä 
eroon, mutta kun Herra oli ollut hänen 
kanssaan, hän oli kohonnut faraon korkeimmaksi 
virkamieheksi. Hän oli pystynyt antamaan 
anteeksi veljilleen ja kutsumaan nälänhädän 
aikana koko sukunsa Egyptin viljavimmalle 
seudulle. 
 
Mooses kääntyi katsomaan Ramseksen 
kaupunkia. Se välähteli soihtujen valossa, sillä se 
oli täynnä savitiilistä rakennettuja palatseja ja 
temppeleitä, joiden pintoja koristivat taidokkaat 
lasitukset. Jokainen farao oli rakennuttan lisää 
muistomerkkejä, yhä suurempia ja komeampia, 
ja seinillä kirjoitukset ja korkokuvat kertoivat 
voitoista silloinkin, kun sota oli ollut faraolle 
surkea tappio. Tiiliä tarvittiin loputtomasti, ja 
kun Joosefia ei enää ollut, hänen kansansa 
alistettiin orjantyöhön. 
 
- Mutta Israelin kansa vapautuu nyt, Mooses 
ajatteli. - Jumala on kuullut sen rukoukset ja 
hätähuudot. 
 
Jumalalla olikin suunnitelma jo silloin, kun farao 
oli määrännyt kaikki israelilaisten poikalapset 

surmattaviksi. Orjakansa oli lisääntynyt liikaa; se 
olisi voinut kääntyä taistelemaan vihollisten 
mukana egyptiläisiä vastaan. - Minä synnyin 
kuolemanvaaraan, Mooses totesi. Taas kerran 
hän ihmetteli äitinsä neuvokkuutta, sillä tämä oli 
keksinyt viedä lapsensa korissa veteen Niilin 
kaislikkoon aivan lähelle paikkaa, missä faraon 
hovin naiset kävivät kylpemässä. 
 
- Ei ollut sattumaa, että faraon tytär löysi minut, 
Mooses ajatteli. -Sen saattoi äitini hädissään 
suunnitella etukäteen. Mutta suuri Jumalan 
johdatus oli siinä, että faraon tytär halusi ottaa 
minut pojakseen. Hänestä tuli kasvatusäitini. 
Voi, miten pahasti olen joutunut asettumaan 
toiveitasi vastaan, rakas kasvatusäitini! Miten 
paljon olenkaan sinulle velkaa, mutta minä en 
voinut jäädä palatsiin, ymmärräthän? Sinun 
mykät jumalasi ovat siellä, mutta minä löysin 
oman kansani ja sen elävän Jumalan. 
 
Asiat olivat liian suuria ihmisen käsitettäviksi. 
Kuinka kummallisesti elämän tilanteet 
vaihtuivatkaan! Paettuaan Egyptin hovista 
Mooses oli elänyt kymmeniä vuosia Midianin 
maassa. Siellä Jumala oli ilmestynyt hänelle ja 
käskenyt palata Egyptiin viemään Israelin 
kansan takaisin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin 
maalle. Midianissa hän oli ollut yhtä vieras kuin 
aikoinaan faraon hovin keskellä. Missä siis oli 
hänen kotinsa? Vaimon ja lasten luona, mutta 
nämä seurasivat häntä jä hänen piti vaeltaa. Ei 
ollut muuta kotia kuin Jumalan tahto ja 
läheisyys. Siinä piti pysyä. 
 
- Nyt! Nuori soittaja oli tullut Mooseksen 
käskystä tielle ja puhalsi oinaantorveen. 
Samassa hetkessä aukenivat kaikki israelilaisten 
talojen ovet ja väki kiirehti juosten tielle. Soihdut 
syttyivät. Miehet alkoivat ryhmittyä 
marssijärjestykseen, ja naiset kietoivat 
taikinakaukaloita huiveihinsa. Lapset takertuivat 
hämmentyneinä vanhempiinsa. Karjaa ajettiin 
suurina laumoina vuoristoon päin johtavalle 
tielle. 
Hälinä tiellä keräsi egyptiläisiä lähtijöitten 
ympärille. Itkien he kantoivat viimeisiä kulta-. ja 
hopeaesineitään ja huusivat: - Ottakaa nämäkin! 
Menkää, menkää nopeasti pois! Miksi ette ole jo 
lähteneet? Me tiedämme, että teidän takianne 
Jumala rankaisee meitä. Meidän lapsemme 
kuolevat! Teidän Jumalanne on voimakkaampi 
kuin meidän. Menkää! 



Sydämeni, olemukseni rukoilee heikkoja 
huokauksia aina kun on aikaa. Ystäviä on 
paljon: uupuneita, sairaita, elämänsä 
kadottaneita, toivoa täynnä olevia ja epätoivoon 
ajautuneita. On vain vaikea pukea rukouksia 
sanoiksi, nähtäviksi sanoiksi. 
 
Isä, Jumalamme, kiitos, että annoit meille 
tämän maan, isänmaan. Pyydän sinulta 
maamme päättäjille viisautta tehdä oikeita ja 
oikeudenmukaisia ratkaisuja kaikkia 
maassamme asuvia kohtaan. Erikoisesti toivon 
siunaustasi maahamme muualta tulleille. Opeta 
meitä kohtaamaan lähellämme asuvat ystävinä, 
rakastaen. 
 
Isä, monet ystävistäni ovat sairaina, vieraiden 
hoidossa sairaaloissa. En pääse heidän luokseen 
riittävän usein. En osaa järjestää ajankäyttöäni 
oikein. Auta minua ja muita, joilla on samat 

vaikeudet. Anna hoitajille lämpimät, rakastavat 
kädet hoitaessaan. Kiitos, Jeesus, että olet 
heikkojen ja sairaiden lohduttaja. 
 
Jumala, kiitos, että ELY on saanut tehtävän olla 
SuomiTV:ssä kertomassa lapsille Jeesuksesta. 
Anna ohjelman tekijöille nyt voimia ja yhdessä 
tekemisen iloa. Siunaa jokaista ohjelmassa 
mukana olevaa. 
Rukoilija 
 
Pyydän yhteistä rukousta, että moni lapsi saisi 
tulla tuntemaan Vapahtajan Aarrearkun kautta. 
Pyydän myös esirukousta nuoren naisen 
puolesta, joka on pienen, ihanan tytön 
yksinhuoltajaäiti. Hän on langennut pahasti 
huumeisiin ja veljeilee alamaailman tyyppien 
kanssa. 
Naapuri 
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Kaikkien lähtijöiden vaatteet näyttivät 
painavilta, sillä niihin oli ommeltu taskuja ja 
pusseja kultaa ja hopeaa varten, joita 
egyptiläiset olivat jo edellisinä päivinä kantaneet 
heille. Niin oli Jumala puhunut, ja se tapahtui.
Orjat lähtivät rikkaina pois. 
 
Kuusisataatuhatta miestä ja heidän perheensä 
lähti vaeltamaan loputtoman näköisenä virtana 

kohti Kaislameren rantaa. Yhtäkkiä heidän 
eteensä kohosi valoisa pilvi. 
 
- Pilvenpatsas, Mooses sanoi. - Sinä suojasit 
meidät Karitsan verellä, sinä vapautit meidät ja 
olet meidän kanssamme, niin kuin olet puhunut. 
Ole ylistetty, Israelin Pyhä. 
 

 
Rukouksen mahdollisuus 
 
”Rukousten punainen lanka on luottamus siihen, että köyhällä, hauraalla, 
rikkinäisellä ja syntiensä tähden hukkuvalla on uusi elämä, voima ja 
vanhurskaus Jeesuksessa. Kun pelastuksen asiassa tie on jo avattu 
taivaalliselle armoistuimelle ja saamme puhutella Jumalaa rakkaana isänä, 
on myös rukouspuhelujen linjat avattu. Puhelkaamme siis, Isä kuulee.” 
(Seppo Suokunnas, Jokapäivän rukoukset, esipuheesta.) 

Lehden toimituksen kokoamia rukouksia 
ja rukouspyyntöjä: 

 

RUKOUS 
Pyhä Jumala, suuri Isämme! Kiitos sinulle, että annat meidän olla turvassa Jeesuksen veren 
suojassa. Siinä meitä ei voi mikään vahingoittaa. Kiitos että saamme viettää pääsiäisjuhlaa sinun 
vapaina lapsinasi ja iloita siitä, että Jeesus on voittanut kuoleman. Aamen 



 

Rukousta tarvitsevat kaikki ELYn työntekijät, 
kesäjuhlien valmistelijat ja kaikki me elyläiset. 
Mukana vastuussa  
 
Pyydämme Jumalaa siunaamaan kaiken sen 
työn, jota teemme ELY:n hyväksi ja ELY:n 
kautta. Rukoilemme, että Hän herättäisi 
ihmisissä kiinnostusta tulla tilaisuuksiin, joita 
järjestämme, ja että Jumalan Sana koskettaisi 
ihmisiä näissä tilaisuuksissa. 
 
Siunausta kaikille ELY:n työssä oleville ihmisille, 
erityisesti läsnäoloa, siunausta ja varjelusta 
läheteille. 
 
Henkilökohtaisesti kipuilen sen asian kanssa, 
että en osaa juontaa tilaisuuksia. En halua olla 

esillä ja minua jännittääkin. Jos Jumala on 
tarkoittanut minulle tällaisen tehtävän, pyyntöni 
on, että saisin siihen voimia ja voisin kokea sen 
omaksi tehtäväksi. Haluan toimia taustalla, 
suunnitella ja valmistella. Koen, että olen saanut 
palvelun tehtävän ja se on ominta alaani. Silti 
usein kyselen, pitäisikö minun enempi antaa 
itsestäni. 
 
Rukoillaan myös sitä, että saisimme nöyryyttä, 
intoa ja vilpitöntä mieltä ELY:n työn tekemiseen. 
Emmehän tee sitä itsellemme vaan Jumalalle. 
Rukoillaan, että osaisimme olla kuulolla ja 
käytettävissä niissä tehtävissä, missä Hän meitä 
tarvitsee. 
Palvelija 

Rukouspyyntösi voit lähettää lehden toimitukseen 
sähköposti: ely@evankeliset.net tai osoite: Elysanomat, Kokkolantie 12, 43500 Karstula 

Kuva Urpo Vuorenoja Jeesus rukoilee Getsemanessa. Kuva Urpo Vuorenoja 
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Kuka olet ja mistä tulet? 
Olen Larisa Kolehmainen, syntynyt vuonna -69 
Suojärven piirissä ja opiskellut Petroskoissa. 
Ensimmäinen työpaikka osoitettiin Vienan 
Karjalaan, Kalevalaan, josta muutin lähes neljä 
vuotta sitten tänne Kuhmoon. 
 
Mitä teit entisessä kotimaassasi? 
Olen musiikkialan ihminen. Venäjällä Kaleva-
lassa toimin haitarin- ja pianohaitarinsoiton 
opettajana musiikkikoulussa. Lisäksi olin 
Kalevalan kulttuuritalossa kuoron säestäjänä. 
Kuoro esiintyi eri puolilla Karjalan Tasavallassa 
ja myös Suomessa. Sitten hoidin edellisten 
tehtävien ohessa Kalevalan ev.lut. seurakunnan 
kanttorin tehtäviä osa-aikaisesti. Kanttorin 
tehtäviin sain koulutusta Inkerin kirkon 
koulutuskeskuksessa, Keltossa, Pietarin lähellä. 
Seurakuntatyöstä pidin oikein paljon. 
 
Milloin ja miten löysit tien seurakuntaan 
Venäjällä? 
Ensimmäinen opettajani Kalevalan seura-
kunnassa oli Kalevalan ev.lut. seurakunnan 

kirkkoherra Ari Huotari. Hän kertoi, mitä usko 
tarkoittaa, kuka Jumala ja Jeesus on. En sitä 
ennen tiennyt näistä asioista yhtään mitään. En 
ollut edes kastettu, eivätkä myöskään minun 
lapset. Silloin olin vähän yli 30 v. 
-Tietysti jouduin miettimään sitä kuinka otan 
nämä uudet asiat vastaan. Kun sitten sain olla 
ensimmäisen kerran lastenleirillä, se kannusti 
eteenpäin, ja jonkin ajan päästä olin valmis 
kasteelle. Silloin aloin ymmärtää ja tuntea 
Pyhän Hengen vaikutuksen. Sain seurakunnan 
kautta paljon uusia ystäviä ja hengellistä tukea. 
Pidin seurakunnan työtä rikkautena. Sain 
riemua omaan elämääni. 
 
Millainen oli vastaanotto täällä 
Suomessa? 
Sitten tuli muutto Suomeen. Toiseen maahan 
muuttaminen ei ole yksinkertaista. Esimerkiksi 
kaikki paperien täyttämiset, kielikysymykset, 
koulutussysteemit, erilainen kulttuuri jne. 
kysyvät paljon maahanmuuttajalta. Myös 
Ihmisten ennakkoasenteet vaikuttavat 
kohtaamisissa. Mielestäni esimerkiksi täällä 

Kuhmossa ei oteta kovin 
rohkeasti maahan-
muuttajaa vastaan. 
Ihmiset täällä eivät 
mielestäni uskalla ottaa 
vastaan uutta, niin että 
luotettaisiin ulkomailtakin 
tulleisiin, että he pystyvät 
moniin asioihin ja erilaisiin 
työtehtäviin. Esim. 
Venäjällä monilla aloilla 
koulutus on aika korkea-
tasoista. Olen ylpeä siitä, 
että mm. Venäjällä on 
maailman laajuisesti 
ajateltuna paljon kuuluisia 
taiteilijoita, säveltäjiä, 
kirjailijoita jne. Kulttuuri 
on rikasta siellä. Erilaisten 
käytäntöjen tai kulttuurien 

Maahanmuuttaja, kuhmolainen Larisa Kolehmainen 
Raili Mäkitalon haastateltavana 
 
 
Haastattelu tapahtui suomenkielellä Kuhmossa 3.3.2010 

Samovaarin äärellä-tilaisuus, jossa Larisa säestää ja johtaa venäläisten 
naisten kuoroa. Naiset asuvat Kuhmossa maahanmuuttajina. 
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vertailu vain osoittaa, että kaikilta vaaditaan 
tässä tilanteessa paljon sopeutumista. 
 
Entä vastaanotto Kuhmon seurakunnassa? 
Aika kuluu, neljä vuotta on mennyt nopeasti! 
Silloin kun muutin Suomeen, haaveilin seura-
kunnan työstä. Suomessa ensimmäisenä kesänä, 
vuonna 2006 yritin etsiä yhteyttä henkilöön, joka 
olisi voinut mahdollistaa seurakunnan kesä-
leireille pääsyn. Valitettavasti silloin en vielä 
saanut osallistumismahdollisuutta. Syksyllä 2006 
pääsin harjoittelemaan ja tutustumaan kouluun. 
Sitten opettajan ja lasten kanssa kävimme tutus-
tumassa Kuhmon kirkkoon, jossa oli tuolloin 
lapsiryhmille Raamatun kertomus nukke-
esityksenä ja kirkon suuressa eteisessä näimme 
Jeesuksen ajan maisemat.  Kertojana ja esitteli-
jänä oli yksi israelilaiseen pukuun ja huiviin 
pukeutunut nainen. Tiesin etukäteen hänen 
nimensä, mutta en tuntenut henkilöä kasvoista. 
Rohkenin tuolloin kysyä: ”Oletko sinä Raili?”. 
Silloin nainen iloisesti vastasi: ”Olen.” – Ja tuosta 
kohtaamisesta vähän myöhemmin eli vuoden 
2007 vaihteessa mahdollistui sitten seura-
kuntaan tutustumisjakso. Suomenkielen 
oppiminen ja sen käyttö lisääntyi ja näin 
Kuhmon seurakuntakin on tullut tutuksi. 
 
Mitä ajatuksia tässä kirkkovuoden 
kohdassa? 
Nyt ollaan menossa kohti pääsiäistä. Me 
muistamme silloin Jeesuksen ylösnousemisen, 
voimme ylistää kiittää ja Taivaan Kuningasta 
sanoilla: ” Halleluja ja Kunnia!” - Muistan 
pääsiäisen vieton aina lapsuudestani asti, sillä 
mummoni noudatti tarkasti perinnettä. 
Pääsiäisaikana melkein joka talossa, Venäjällä 
maalattiin kananmunat ja leivottiin. Pääsiäinen 
oli joulun ohella tärkein juhla. Aina pääsiäisenä 
tervehdittiin sanoilla ”Kristos vas Kress!” ja 
vastattiin ”Voistinu vas Kress!” –Kristus on 
ylösnoussut! Kristus on totisesti ylösnoussut! 
 
Mitä muuta haluaisit kertoa ELYsanomien 
lukijoille? 
Viime keväänä pyrin kanttorikoulutukseen 
Oulussa, mutta ovi sinne ei vielä auennut. Aluksi 
tuo asia harmitti, mutta myöhemmin tajusin 
senkin Taivaan Isän johdatukseksi. Nyt on 
mielenkiintoista seurata, mitä Taivaan Isä on 
varannut minua varten. – Taivaan Isä ei ole 
jättänyt tähän päivään asti, eikä jätä 
tulevaisuudessakaan. Täksi talveksi sain 

lastenohjaajan työtä. Olen saanut myös 
toteuttaa srk:n ja ELYn työntekijän kanssa 
Samovaarin äärellä -tilaisuuden ystävänpäivänä. 
Maaliskuun alussa suunnittelin ja toteutin 
yhdessä toisen lastenohjaajan kanssa vauva-
muskarituokion, jossa oli mukana myös Raili, 
ELYn työntekijä. Pidän lapsista, olivatpa he 
minkä maalaisia hyvänsä. Tulevaisuudessa 
kuitenkin haluaisin tehdä oman alani työtä. 
Toivon, että Taivaan Isä johtaa oikeaan 
suuntaan. Tätä rukoilen. – ”Uskotaan 
Jeesukseen ja rukoillaan! Se antaa ilon, 
tulevaisuuden ja toivon sekä voimia myös tähän 
elämään! Te ELYssä teette tosi tärkeää työtä. 
Siunausta tulevaan kevääseen ja kesään! 
Hyvää pääsiäisen odotusta kaikille toivottelee 
Larisa. 
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Olimme haaveilleet kirkkovaelluksesta Karkusta 
Tyrväälle. Vajaan 20 kilometrin matkalla on 
neljä kirkkoa, joista kaksi keskiaikaista ja reitti 
myötäilee Rautaveden rantoja. 

 
Pitkäperjantaina 
25.3.2005 päätimme 
tehdä unelmasta totta. 
Vaelluseväät, vesipullo ja 
ruisleipää, kätkettiin 
reppuun Raamatun 
kanssa ja sitten matkaan. 
 
Ensimmäinen 
etappipaikka oli hyvinkin 
tuttu. Pitkäperjantain 

aamuna olimme jo olleet Karkun Kristuksen 
tulemisen kirkossa. Kirkkosali oli mustaan 
verhottu ja urut vaiti. 
 
Hautausmaalla paloi kynttilä viestinä 
ylösnousemuksen aamusta. 
 
Matka jatkui. Tuuli kuljetti pilviä ja aurinko 
lämmitti puikahtaessaan esiin. 
 
Sastamalan keskiaikainen kirkko oli vaelluksen 
puolivälissä. Pyhän Marian kirkon muurit ovat 
nähneet monta pitkäperjantaita. Ne ovat 
suojanneet kirkkokansaa vuosisatojen ajan. 
Sanaa on julistettu. Evankeliumin voiman 

saattoi aistia kirkkopihalla vanhojen hautakivien 
sanomassa. 
 
Kirkon muurin kainaloon nojaten söimme eväitä 
ja hiljennyimme. 
 
Levähdyksen jälkeen sauvat kädessä 
taivalsimme eteenpäin. Olo oli kuin Emmauksen 
tien kulkijalla. Keskustelimme keskenämme 
siitä, mitä Jerusalemissa oli tapahtunut. 
 
Reilun neljän tunnin vaelluksen jälkeen pilkotti 
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko. Paanukatto piirtyi 
kauniina sinistä taivasta vasten iltapäivän 
auringossa. 
Kirkon palo oli ollut kuin pitkäperjantai, yhtä 
surullinen ja epätoivoinen. Mutta, vaikka liekit 
nielivät lehteriin maalatut Via Crusis -kuvat, niin 
Kristus elää! Kiitollisuus kirkon rakentajista ja 
heidän talkootyöstään täyttää mielen. Jumalan 
suuri ihme! 
 
Saimme käydä eteläportista sisään aivan kuten 
kirkkoveneen kuljettamat aikanaan. Ei tarvittu 
sanoja. Paikka on pyhä. Se kertoo 
anteeksiantamuksesta. Meidän takiamme 
Kristus kärsi. Meidän takiamme, että meillä olisi 
elämä. 
 
Hartaasti söimme ruisleipäämme ja katsoimme 
Rautaveden yli kohti Tyrvään kirkkoa. 

Jalkoja jo vähän pakotti, mutta 
loppumatkaa siivitti odotus 
määränpäästä ja ilo matkaan 
lähtemisestä. 
 
Virtaava vesi tervehti meitä, kun 
kiipesimme sillalle. 
Tyrvään kirkon tornien ristit kimalsivat 
auringossa. Olimme vaelluksemme 
päätepisteessä. 
 
Kirkon alttaritaulun äärellä 
hiljennyimme pääsiäisen ihmeen 
äärelle. Jeesus naulittiin ristille ja kuoli, 
mutta kolmantena päivänä hän nousi 
kuolleista. Jeesus elää! Totisesti, 
Jeesus elää! 

Sastamalan kirkkovaellus tuli todeksi pitkäperjantaina 

Vaellusryhmä Sastamalan kirkolla syömässä evästä. 
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Tyrvään Pyhän olavin kirkon seinä ja ovi sekä taustalla Kallialan kylää sekä kappalaisen rouvan hautaristi (kuoli 
synnytykseen). 

Kiitollisena olemme saaneet iloita siitä, että 
Sastamalan kirkkovaellus on tullut 
jäädäkseen ja pitkäperjantain vaelluksesta 
on muodostunut perinne. 
 
(www.wanhaharsu.com) 
 
Maiju Vuorenoja 
 
Kuvat Urpo Vuorenoja 

© Urpo Vuorenoja 

”Maria itke Jesusta” 
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Lapsena kävin usein mummun kanssa kirkossa. 
Istuimme aina kirkon etuosassa, ja lapsen 
mieleen painui alttaritaulun kuva, Jeesus 
rukoilee Getsemanessa. 
Kuvan tumma sävy oli ehkä hieman 
pelottavakin, mutta Jeesus oli kuvattu 
lempeänä, polvistuneena rukoilemaan kädet 
ristissä. Enkeli kurotti kädellään alas taivaasta, 
kohti Jeesusta, ja taustalla oli nukkuvia 
ihmishahmoja. Kaiken kaikkiaan alttaritaulusta 
jäi kuitenkin turvallinen olo lapsen mieleen. Tuo 
kuva on seurannut minua matkallani ja sen aihe 
tuli vastaan voimakkaana kokemuksena eräässä 
hyvin yllättävässä tilanteessa. 
 
Kesällä 2004 olimme mieheni kanssa omalla 
autolla matkalla Unkarissa. Ajoimme halki 
Euroopan ja koimme vahvasti, että meillä oli 
suojelusenkeleitä matkalla mukana. Oli 
muutaman kerran sellainen ”vähältä piti” –
tilanne, jolloin koimme, että aivan varmasti 
mukana oli suojelusenkelin käsi ohjaamassa 
liikennettä ja matkaamme. 
 
Saavuimme onnellisesti ystävien luokse 
eteläiseen Unkariin, Nagykanizsan kaupunkiin. 
Eräänä iltapäivänä lähdimme pastori Katicka 
Demén työpisteeseen Sandiin. Kylä on pieni 
maalaiskylä, noin tunnin ajomatkan päässä 
kaupungista. Kirkko oli remontoitu kaksi vuotta 
aikaisemmin, ja Katicka oli hyvin iloinen, että 
korjaukset oltiin voitu tehdä saatujen 

avustusten turvin. Nyt hän voi esitellä meille 
oman seurakuntansa uudistettua kirkkoa. 
 
Astuimme sisälle pieneen, valoisaan kirkkoon, 
pysähdyin ovelle ja katseeni kiinnittyi 
alttaritauluun: Jeesus rukoilee Getsemanessa. 
Siinä Jeesus oli polvistuneena rukoukseen, 
kädet ristissä, ja taivaasta lankesi valo häntä 
kohti. Valtava rauhan, ilon ja turvallisuuden 
tunne valtasi minut. Koin, että Jumala muistutti 
näin alttaritaulun kuvan välityksellä, että hän 
lähettää enkeleitä matkallemme turvaksemme, 
ja että Jeesus itse rukoilee meidän 
puolestamme. Lapsuuden kirkkomatkat 
mummun kanssa ja kotikirkon alttaritaulu 
muistuivat elävinä mieleeni. 
 
Kun kerroin Katickalle omista muistoistani, hän 
liikuttui kyyneliin saakka. Hän kertoi, että kun 
kirkon remonttia suunniteltiin, olivat jotkut 
päättäjät olleet sitä mieltä, että alttaritaulu ei 
sovi kirkon uudistuneeseen ilmeeseen, joten se 
pitäisi vaihtaa. Seurakuntalaiset olivat kuitenkin 
pitäneet puoliaan ja kertoneet, että 
alttaritauluun liittyy todenperäinen tarina, joka 
on elänyt seurakuntalaisten keskuudessa. He 
halusivat, että alttaritaulu pysyy kirkossa 
edelleen. 
 
Katicka kertoi: 
Oli pieni lapsi, joka kävi isoäitinsä kanssa hyvin 
usein kirkossa. Kun lapsi ei jaksanut aina olla 

hiljaa koko jumalanpalveluksen 
ajan, he istuivat kirkon 
takaosassa. Kun lapsi kasvoi, 
he siirtyivät aina muutaman 
penkkirivin eteenpäin. Lopulta 
he istuivat jo aika lähellä kirkon 
etuosaa. Erään kerran isoäiti 
sanoi, että hänen näkönsä on 
jo niin huono, että hän ei enää 
oikein näe alttaritaulun kuvaa. 
Tyttö otti lelujensa joukosta 
kassistaan muovisankaiset 
leikkilasit ja sanoi isoäidille, 
että niiden avulla hän varmaan 
näkisi paljon paremmin. Eihän 
isoäiti malttanut pahoittaa 
tytön mieltä, vaan sanoi, että 

Alttaritaulun äärellä 

Sandin kirkossa; etualalla vas. Hilkka Lähdekorpi, keskellä (takana) kirkon suntio, 
edessä oikealla pastori Katicka Deme ja takana mieheni Matti Lähdekorpi. 



Tänä vuonna koulun oppilaat kutsuivat 
isovanhempiaan ja eläkeläisiä mukaan 
laulamaan ja kuuntelemaan tuttuja ja vähän 
uudempiakin lasten hengellisiä lauluja. 
Tilaisuuden avasi ja juonsi opettaja Ritva 
Kujanen. Lauluja säesti kanttori Marja-Liisa 
Nukala. Kahden eri sukupolven rikkauden ja 
rakkauden toisiinsa pystyi aistimaan 
lämminhenkisessä tilaisuudessa. 
 
Lapset esittivät harjoittelemiaan lauluja ja 
isovanhemmat lauloivat lapsille laulut: 
Mä olen niin pienoinen ja 
Paimenpojan sunnuntai. 
 
Tarkasti lapset kuuntelivat, kun 
pappa Asko Autio kertoi, miten 
hänen lapsuudessaan oltiin 
paimenessa ja ohessa 
huolehdittiin läksyt, jotka äiti 
illalla kuulusteli. Koulunkäynti oli 
tärkeää myös silloin niin kuin 

nykyäänkin. Tilaisuudessa kerättiin kolehti 
kristilliselle televisiokanavalle. 
 
Loppu rukoukseen johdatti pappa Veikko 
Pyykönen 
 
Laula kanssani. tilaisuus järjestettiin Voltin 
koululla nyt toisen kerran. 
 
Irma Palomäki Alahärmä 
p. 044 567 4987 
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nyt hän jo näkee Jeesuksen rukoilevan 
Getsemanessa. 
 
Ei mennyt kovinkaan pitkää aikaa, kun isoäiti 
kuoli. Tyttö jatkoi kirkossa käyntiä yksin, ja tuo 
alttaritaulu tuli hänelle hyvin rakkaaksi. Hänkin 
muisteli myöhemmin tässä kirkossa omia, 
mummun kanssa kotikirkkoon tehtyjä 
kirkkomatkoja. 
 

Tuo koskettava kertomus oli kuin oma 
kokemukseni. Olimme hetken hiljaa, kyyneleet 
valuivat silmistämme, kun katselimme 
alttaritaulua. Sitten Katicka aloitti tutun virren 
unkarin kielellä, ja me yhdyimme virteen 
suomeksi. Tässä pienessä kirkossa Jumala 
kosketti meitä Pyhän Henkensä kautta. 
 
Hilkka Lähdekorpi 

Laula kanssani-tilaisuus Alahärmässä Voltin koululla 25.2.2010 
päivällä kello 11.30 

Isovanhemmat ja eläkeläiset 
laulavat lapsille. 
 
 
 
 
Lapset laulavat omia 
harjoittelemiaan hengellisiä 
lauluja. 
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Laula Kanssani tapahtumien pitopaikkoja vasta 
kuulostellaan täällä Itä-Suomen hiljaisilla 
tienoilla, Karjalan kulmilla ja Kainuun kairoilla.- 
No, joitakin tilaisuuksia on sovittu ja joitakin jo 
pidettykin. Vaikka Karjalan laulumailla ollaankin, 
alku on pientä, jos verrataan mitä siellä 
”pohojanmaalla” on jo saatu aikaseksi. 
 
No asioin kuitenkin vaikkapa sillä ”yhdellä 
leiviskällä” eli kerron niistä, missä olen saanut 
vierailla, ja minkä kokoisessa ja minkälaisiin 
tilanteisiin vielä tämän kevään aikana olen 
”sukeltamassa”. 

Mainitsen ensimmäisestä Laula Kanssani - 
tapahtumasta vaikkakin sitä oli mainostettu 
kohderyhmään sopivalla, eri nimellä. Sain 
vierailla 3.3. Kuhmon seurakunnan ”Lauletaan 
ja leikitään yhdessä - Taivaan Isän lähellä” 
vauvamuskarissa. Kohderyhmänä oli siis äidit ja 
vauvat ja ryhmää oli kutsuttu ensimmäistä 
kertaa koolle. Ehkäpä siitä syystä ja yhden 
merkittävän päällekkäisyyden vuoksi, 
seurakunnan kerhotilaan tuli tasan kaksi äitiä 
vauvansa kanssa! (Mukana oli myös kaksi 
ohjaajaa ja minä). Siis yhteensä enemmän kuin 
”kaksi tai kolme”. Kun halumme oli kokoontua 
samalla raamatunkertomuksen äärelle 
Jeesuksen nimessä, niin koin sen siunattuna ja 
saamani vaikutelman mukaan niin kokivat myös 
muut muskarissa olleet. Laulettavat laulut, 
raamatunkertomus rytmisoitinten avulla 
tehostettuna saivat vauvat , äitiensä 
läheisyyden tuntien, koko ajan varmasti tuntea 

myös Taivaan isän läheisyyttä, sillä koko aikana 
ei kuulunut mitään väsymyksen tuomaa ” 
kitinää” tai itkua. 
 
Toinen ääripääesimerkki liittyy 7.3. Sotkamossa 
pidettyyn Laula kanssani -tapahtumaan. 
Seurakunnan lasten kerhojen kautta oli 
tietämäni mukaan jaettu n 200 kutsua, mutta 
”kutsutuilla” jostain syystä ei ollut 
mahdollisuutta osallistua tuohon perheille 
tarkoitettuun tilaisuuteen. Sen sijaan hyvinkin 
varttunutta väkeä oli kerääntynyt n 30 h. Me 
vastuussa olevat emme kuitenkaan 
lannistuneet, kanttorina toiminut otti sitkeästi 
lasten lauluja, minä muutin sujuvasti hieman 
”ohjelmasapluunaa”, ja lähtiessään ”papillisiin 
hommiin” kesken tilaisuuden, pappi kuiskasi 
myönteisessä hengessä korvaani: ”Laitetaan 
tämä vielä uusiksi”! (Tiedoksi lukijoille, nyt 
sitten olemme jo sopineet perhetapahtuman 
toukokuuksi.) Katsotaan, kuinka sitten käy. 
 
Siis Joka tapauksessa kannatti Sotkamossakin 
käydä ja tuoda asiaa tutuksi! Mutta kun innostin 
siirtämään tätä lastenlaulu- ja Raamatun 
kerronnan perinnettä lapsille, niin mummut 
kyselivät: ”Mitä me tehdään, kun lapset ja 
lapsenlapsetkin ovat niin kaukana..?”  En heti 
siinä tilanteessa huomannut antaa täsmävinkkiä 
heille, mutta nyt sanoisin: Laulakaa vaikka 
puhelimessa sille ”kullanmurulle”, joka ”kärttää” 
saada vaikka väkisin keskustelutuokion kaukana 
olevan mummin tai ukin kanssa. Uskon, että 
kalliit minuutit eivät ole mitään turhia 
minuutteja. Itse olen sen kokeillut ja 
huomannut lasta kiehtovaksi samalla kun laulut 
ovat painuneet lapsenlapsen mieleen. 
 
 Kevään aikana Nuijamaalla. 18.4 on tarkoitus 
järjestää kaksikielisenä Laula Kanssani – 
tapahtuma. Uskon, että kaksikielisyys ei ole 
yhteyden tunteen saamisen este,- laulujen 
sanojen ajatus ja melodia kun rinnakkain 
laulettuna vain on sama. Venäjän Karjalassa 
tätäkin on vuosien saatossa kokeiltu ja hyväksi 
”paremman puutteessa” havaittu. - Joten siitä 
vaan vinkiksi sinne ”ruottinkielisellekin” alueelle. 
Raili 

Laula Kanssani- tapahtumista kokemuksia ja uusien 
alkuaskelien ottamista Itä-Suomessa 



Haluatko olla yhteistyössä? Kyseletkö paikkaasi 
ELYssä? 
Yksi arvokas tapa osallistua ELYn työhön on 
tukea toimintaa taloudellisesti. Siinä olet 
keskeisellä paikalla, vaikka nimeäsi ei ehkä 
mainita, eikä kuvasi tule lehteen – ainakaan 
ilman lupaa. Mutta olet tarpeellinen! ELYn 
toiminta perustuu vapaaehtoiseen 
kannatukseen, jossa säännöllinen tuki tuo 
pitkäjänteisyyttä suunnitteluun.  

Pienikin summa on arvokas, varsinkin jos se on 
säännöllinen. 
Kannatusrenkaiden avulla pystymme pitämään 
työntekijöitä ELYssä, jopa lisäämään.   
Voit tehdä pankin kanssa sopimuksen 
säännöllisestä tuesta. 
Tili: K-S OP  511402-237545 
Lisätietoa voit kysyä ELYn toimistosta tai 
työntekijöiltä. Yhteystiedot nähtävissä 
etukannen sisäpuolella. 

Siunauslipas käyttöön ELYssä 
 

”Äiti rakasti kaikkia vieraitaan. Hän osoitti usein rakkauttaan 
pudottamalla kolikon siunauslippaaseen, kun vieraat saapuivat. 
Siunauslipas oli pieni metallinen laatikko, joka oli asetettu kaapin 
päälle, lähelle soikeaa ruokapöytää. Lippaaseen kerättiin rahaa 
lähetystyötä varten, sillä lähetystyö oli hyvin lähellä sydäntämme. 
Joka kerta, kun perhettämme siunattiin erikoisella tavalla, äidillä 
oli tapana panna rahaa siunauslippaaseen kiitosuhriksi Jumalalle. 
Aina kun vieraat tulivat, äiti otti heidät avosylin vastaan, toivotti 
heidät tervetulleeksi ja sanoi:  
- Kolikko siunauslippaaseen siksi, että tulit!” 
Näin kertoo Corrie ten Boom kirjassaan Jumalan kulkuri. 

Juhli ELYn hyväksi! 
 
Tee kuten Paavo, juhli ELYn hyväksi! Ystävät voivat maksaa 

paljonkin siitä, että laulat omissa juhlissasi - yksin tai yhdessä! 

Tulot tilille: K-S OP  511402-237545 

Paavo Erelän syntymäpäivä-
konsertti ELYn hyväksi 

 

Elysanomat on ilmainen jäsenlehti, jota jaetaan muillekin kiinnostuneille. Tilausmaksua ei ole, mutta kiittäen 
otetaan vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia Elyn työtä varten 

Liity ELYn työntekijöiden kannatusrenkaaseen!  



Kurkistamme studioon 
 
Kello on kymmenen aamulla. IRR-TV:n studiolla 
loistavat kirkkaat lamput ja taustakangas 
hehkuu väriä. Kameroita asetellaan paikoilleen, 
ja niiden väleistä lapset juoksevat etsimään 
paikkojaan: - Mihin minä istun? - Minä haluan 
keltaisen tuolin! - Mennäänkö ensin pianon 
luo? - Mitä minun piti sanoa? - Saanko minä 
ottaa siilin? he kyselevät. 
Kaikki alkavat olla valmiina. Pienimmät tulevat 
maskeeraushuoneesta. - Kohta aletaan! studio-
ohjaaja sanoo. 
Lapset ovat pianon ympärillä, Mikko näppäilee 
jo alkutahteja. Elina katsoo kameraan numero 
yksi. 
- Otetaan ensin harjoitus, kameraohjaaja sanoo. 
- Oikein reippaasti nyt! Hyvältä näyttää, studio-
ohjaaja kehottelee. - Varmaan ei tarvitse ottaa 
kovin moneen kertaan. 
- Studio valmiina. Olkaa hyvät. Nyt! 
Kamerat alkavat käydä. Aarrearkku tallentuu. 
 
Aarrearkku on ihme, mutta se ei ilmaannu 
itsestään, vaan vaatii paljon työtä. Jumala on 

avannut oven, ja ELYssä tehtävä on otettu 
vastaan luottaen siihen, että meillä on 
voimallinen ja rikas Isä. 
Rukoilethan sinäkin, että sanoma Jeesuksesta 
tavoittaisi television kautta sellaisiakin lapsia, 
joille ei muuten kerrota Jumalan rakkaudesta! 
Rukoilethan myös Aarrearkku-ohjelman 
tekijöiden puolesta. 
 
Keitä ovat nuo laulavat, ihanat lapset ja 
aikuiset Aarrearkkua avaamassa? 
 
Elina Vaittinen on 
laulaja ja toimittaja, 
jonka vastuulla Aarre-
arkussa on käsikirjoi-
tuksen tekeminen ja 
juontaminen. Hän pitää 
myös yhteyttä lasten 
koteihin ja harjoittelee 
kuvattavan ohjelman 
lasten kanssa. Elina on 
ohjelmassa esiintyvien 
Juhanan ja Tanelin äiti. 

22 

Aarrearkkua avaamassa 
 
Olethan nähnyt ELYn tuottaman Aarrearkku -ohjelman? Sitä tehdään 
yhteistyössä IRR-TV:n kanssa ja se on nähtävissä SuomiTV:n kanavalla 33 
sunnuntaisin klo 10. Kyllä, jumalanpalveluksen aikaan, mutta tallenna ja 
katso myöhemmin! Aarrearkusta saa myös hyvää virikettä päiväkoteihin, 
koulujen aamunavauksiin, uskonto-tunneille jne. Aarrearkkua voi katsoa 
myös jälkeenpäin netissä: www.suomitv.fi 



- Ohjelman tekeminen on hauskaa, haastavaa ja 
antoisaa. Lasten kanssa on innostavaa tehdä 
töitä. Haluan kertoa lapsille, että on olemassa 
turvallinen Taivaan Isä, joka välittää meistä 
jokaisesta, pienestä ja suuresta. Toivon, että 
kaikki voisivat oppia tuntemaan niitä aarteita, 
joita Raamatusta löytyy. 
 
 
Mikko Pettinen kertoo 
olevansa jazzmuusikko 
Helsingin Puistolasta, 
Aarearkku -ohjelman 
pianisti ja ohjelmassa 
esiintyvien ihanien Alina 
ja Elsa -tyttöjen isi. 
- Aarrearkku-ohjelman 
tekeminen on kivaa ja 
mielenkiintoista. En ole 
tällaisessa ollut ennen 
mukana. Mulla on välillä 
jopa vuorosanoja, ja se 
on mulle täysin uutta. Kuvauspäivät ovat joskus 
aika raskaita, kun usein menen suoraan 
soittamaan trumpettia Umo Jazz Orchestran 
harjoituksiin ja konserttiin. Upeaa Aarrearkun 
kuvauksissa on myös se, että silloin tällöin 
vaimoni Kirsi on mukana lasten tsemppaajana. 
Aarrearkku on uudenlaista, kivalla musiikilla 
varustettua lastenohjelmaa, jossa on tärkeä 
sanoma. Tv:stä tulee paljon levotonta, 
nopeatempoista räiskettä. Toivottavasti lapset 
löytävät Aarearkku -ohjelman, katsovat sitä ja 
oppivat uusia lauluja. 
 

Lapset kertovat, että kuvaukset tehdään Kera-
valla TV-studiolla. Kuvausta varten käsikirjoi-
tuksen vuorosanoja ja lauluja harjoitellaan 
etukäteen yhdessä ja myös kotona. Välistä 
ohjelmassa on rooliasut, mutta usein saa valita 
omat vaatteet. Kaikki lapset ovat mielellään 
mukana ohjelman tekemisessä, vaikka välistä 
väsyttääkin, kun kuvauspäivä saattaa olla pitkä. 
 
 
 
 
 
Alina 5 v:  
- Aarrearkku-ohjelman 
tekeminen on kivaa, 
mutta välillä väsyttävää 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elsa 3 v: - Kivaa! 
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Saku-vaari 
Olen Sakari Nurmesviita, syksyllä Jämsän 
kirkkoherranvirasta eläkkeelle jäänyt rovasti. 
Olen 9-kertainen vaari, joka pitää piirtämisestä 
ja tarinoiden kertomisesta. Piirtämistaidosta 
minulla on ollut paljon hyötyä lähetystyössä 
Keniassa ja siirtolaispastorina Kanadassa 
toimiessani ja myös kotimaassa työssäni, 
erityisesti rippikouluopetuksessa. 
Pyhäkoulutyyppistä ohjelmaa sunnuntaiaamuun 
olemme toivoneet yli 30 vuoden ajan. 
Iloitsemme nyt tästä uudesta mahdollisuudesta.  
Haluankin välittää lapsille evankeliumin pelastus-
sanomaa ja rakastavan Jumalan tuntemista 
suoraan Raamatusta tyyliin. 



Saga 14 v:  
- Minun osalta 
kuvauksiin liittyy 
paljon odottelua, 
ja joskus se voi 
olla aika rankkaa. 
Luppoaikana 
lueskelen tai 
syön esim. 
hedelmiä. 
Kuvausten ja 
studiotyösken-
telyn seuraami-
nen on mielen-

kiintoista. Kuvauksiin osallistuminen vaatii 
käytännön järjestelyjä: koulusta pitää anoa 
vapaapäiviä ja huolehtia itsenäisemmästä 
opiskelusta. Kokeita pitää joskus siirtää, ja se 
edellyttää myös opettajilta joustoa. 
 
 
Bea 8 v: - On kivaa, 
mutta studiossa on 
kuuma. Ruoka on 
hyvää ja mä odotan 
aina ruokatuntia 
Kuvatessa tulee kova 
nälkä. Ohjaaja ja 
kuvaajat on tosi 
mukavia. Niiden 
kanssa on kiva 
lörpötellä. 
 
 
 
 
Ville 7 v (kuvassa oik.) 
Ihan hauskaa on olla 
mukana ja vähän 
jännittääkin. 
 
Juhana 6 v (kuvassa vas.): 
Aarrearkun tekeminen on 
hauskaa, mutta aika 
rankkaakin välillä. Se oli 
kivaa, kun kuvattiin sellaista 
eväsretkijuttua, ja piti 
kuvata monta kertaa, silloin 
saatiin syödä hirveästi 
eväitä! 
 
 

 
 
Taneli 3 v, 
Muuten on 
mukavaa, mutta 
meikkaamisesta 
en tykkää 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tekstin kokosi Annikki Erelä 
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Rukoilemme siunausta tuleville järjestettäville tapahtumille 

Lauantai 19.6. 
 
klo 10 ELYn vuosikokous 
 

klo 12 Alkajaisseurat 
 

klo 13.15 Ruoka 
 

klo 14.30  
∗ Raamattuopetus,  
∗ Laula Kanssani laulutapahtuma 

 

klo 15.15 Kahvi 
 

klo 16.00  
∗ Laulun juhlaa Martinhallissa 
∗ Lapsille Saku-vaari monitoimitilassa 
∗ Paneelikeskustelu “perhe” teemasta srk-salissa  

 

klo 18.00-20.00  
∗ Kirkkoteatteri Rautatiemuseon puistossa: 
     “Seimi ja risti” ohj. Jouni Laine  
∗ “ Koko kansan pop-messu” Martinhallissa 
Ehtoollisen jälkeen nuorten karaoke-jatkot Martin 
seuriksella, iltapalaa. 

 

klo 20.30-21.15 Konsertti kirkossa, Hannu 
Niemelä, laulu, Vesa Erkkilä, urut, piano ja kitara ja 
laulu, mukana myös Askolan kirkkokuoro, puhe Päivi 
Erkkilä  

Sunnuntai 20.6. 
 
klo 10 perhemessu Martinhallissa 
 

klo 11.30 Ruoka 
 

klo 13 Pääjuhla 1 
 

klo 14.15 kahvi 
 

klo 15.00 Pääjuhla 2 
 

klo 18.00 Kirkkoteatteri Rautatiemuseon puistossa: 
“Seimi ja risti” ohjaa Jouni Laine 
 
Juhlilla mukana mm. piispa Mikko Heikka, Antti 
Kujanpää, Seppo Suokunnas, Tuula Sääksi, Juha 
Auvinen, Vesa Erkkilä ja Hannu Niemelä, kuoroja ja 
lauluryhmiä. Sydämellisesti tervetuloa! 
 
 

JUHLILLA TARVITAAN APUA. 
PÄÄSETKÖ TALKOOLAISEKSI HYVINKÄÄN 

JUHLILLE? MUUTAMAKIN TUNTI ON ISO APU. 
OTA YHTEYTTÄ 
KOSTI KALLIO 

P. 040 5479621 TAI kosti.kallio@evl.fi 

 

Evankelinen lähetysyhdistys täyttää 2v.  
    28.3.2010 
 
Messu Tuomiokirkossa, (Tuomiokirkonkatu, Tre) klo 10, saarna: Annikki 
Erelä, liturgia Olli Hallikainen, tekstinluku Päivi Erkkilä, kanttori Matti Hannula, 
nuorisokuoro Sympaatti, johtaa Pekka Nikula, kolehti Kristiina Erelän työn 
hyväksi Angolassa. 
• Messun yhteydessä siunataan työhön ELYn Venäjän lähetti Raili Mäkitalo, 

siunaamisen toimittaa Olli Hallikainen, avustavat Segezan ja Kemin 
kirkkoherra Olavi Raassina, Päivi Erkkilä ja Antero Rasilainen. 

 
Siirtyminen Seurakuntien taloon, Näsilinnankatu 26, jossa ruokailu ja 
päivätilaisuudet. 
• n. klo 11.30 ruokailu Cafe Linkosuo, lounas 7,50€ 
• n. klo 12.30 päiväjuhla Näsin salissa: puheita Olli Hallikainen, Olavi 

Raassina, Raili Mäkitalo, Antero Rasilainen, juonto Jussi Laine, Irma 
Palomäki, lausuntaohjelmaa. Kolehti ELYn työlle. 

• Päiväkahvi yläsalissa 
• n. klo 14.30 Ajankohtaiskatsaus ”ELY tänään ja huomenna”, 

Antero Rasilainen, Pekka Knuutti ja Pekka Kiviranta, keskustelua. 
 
     TERVETULOA! 

ELYN KESÄJUHLIEN OHJELMA HYVINKÄÄ 19.-20.6.2010 
 

Juhlapaikkana Martintalo, Martin srk-talo ja pääkirkko. 
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Muita tapahtumia 
 
 
Huhtikuussa 2010 
 
To 1.4. klo 9.30 Laula kanssani-
tilaisuus Alahärmän kirkossa. 
Tervetuloa laulamaan yhdessä! 
 
Pe 2.4. klo 13 Pitkäperjantain 
maakunnallinen RISTINJUHLA 
Seinäjoella LR:n juurella srk-
keskuksessa (Koulukatu 24). 
Mukana mm.  Jorma Laulaja. 
Yhteyshenkilö Sirpa Keski-Antila 
0400 974 102 
                 
Pe 2.4. klo 13. Pitkäperjantain 
RISTINJUHLA maakunnallisena 
Kurikan srk-keskuksessa 
(Kurikantie 221). Yhteyshenkilö 
Sirpa Keski-Antila 0400 974 102 
                 
Pe 2.4. klo 10 Ristinjuhla 
Maakirkko Kannusjärven koululla 
(Keskikyläntie 233), liturgia Kari 
Rautiainen, saarna Kari Pokela, 
kanttorina Kai Huopainen, kahvi-
tarjoilu ja ristinjuhla, puheita 
Samuli Kurkaa, K. Rautiainen, K. 
Pokela. Yhteyshenkilö Anneli 
Näkki 040 762 2229 
                 
Su 4.4. jumalanpalveluksen 
jälkeen PÄÄSIÄISMUSIIKKIA ja 
KIRKKOKAHVIT Hämeenlinnassa 
keskusseurakuntatalossa 
(Rauhankatu 14). Elina Pataila, 
piano  Jussi Kataja loppu-
siunaus. 
                 
Ma 5.4. (2. pääsiäispäivänä) 
Laula kanssani-tilaisuus Rauta-
vaaran kirkolla perhekirkon (klo 
10) ja -tarjoilun jälkeen. Järj. 
Rautavaaran seurakunta ja ELY, 
josta mukana Raili Mäkitalo 044 
028 9108. (Huom! Laula 
kanssani -tilaisuuksista 
mahdolliset tuotot ELYN:n 
kautta Sansan Sat-7 arabian-
kielisten lastenohjelmien 
tuottamiseen.) 
 

Ma 5.4. klo 15 syntymäpäivä-
konsertti Hyvinkään kirkossa. 
Paavo Erelä, Matti Heroja, Esa 
Toivola, Antti Kuokkanen. 
Muistamiset Aarrearkku TV-
ohjelman tuottamiseen, ELYn 
tilille 511402-234369, maininta: 
"Paavo 70-v."  
                 
Ti 6.4. klo 18 Siionin Kanteleen 
lauluseurat Riihimäen Kirkko-
puiston srk.kodissa. Timo 
Komulainen. Erkki Kokko kertoo 
kirjastaan Sotalapset. 
Kahvitarjoilu. 
 
La-Su 10.-11.4. Raamattu-
viikonloppu Kiteen Evankelisella 
opistolla, alkaa la klo 12, päättyy 
su klo 15. Antero Rasilainen. 
 
Su 11.4. klo 15 Siionin 
Kanteleen lauluseurat Tikkurilan 
kirkossa. Seurakunnan edustaja 
sekä Ismo Törrönen. Kahvi 
neuvotteluhuoneessa  klo 14.30. 
 
Ma 12.4. klo 18.30  Asikkalan 
srk:n  srk-keskuksessa, 
Vääksyssä (Kalmarintie 3) 
Samovaarin äärellä-ilta, jossa 
sanoin ja kuvin ollaan matkalla 
Venäjällä, Vienan Kemissä.  Illan 
tarjoilusta tuotto  ELYn Venäjän 
työn hyväksi. Mukana Raili 
Mäkitalo 044 028 9108 
 
Ke 14.4. klo 18 Siionin 
Kanteleen lauluseurat Oriveden 
seurakuntatalossa. Juha 
Itkonen, Jouko Vaherniemi, 
kantt. Kaarina Soronen.        
         
Su 18.4. Laula kanssani-tilai-
suus Lappeenrannassa, Nuija-
maalla perhekirkon (klo 13) ja -
tarjoilun jälkeen (kaksikielisenä, 
suomi/venäjä). Järj. Lappeen-
rannan srk-yhtymä ja ELY, josta 
mukana  Raili Mäkitalo 044 028 
9108. (Huom! Laula kanssani -
tilaisuuksista mahdolliset tuotot 
ELYN:n kautta Sansan Sat-7 
arabiankielisten lastenohjelmien 
tuottamiseen.)  

Su 18.4. klo 15 Siionin Kante-
leen lauluseurat Hyvinkään Van-
hassa kirkossa (Uudenmaankatu 
13). Puhe Hanna Leppälä, 
juontaa Antero Rasilainen, 
säestys Elina Kiuru, yksinlaulua 
Sirpa Kallio. Tilaisuuden jälkeen 
tarjoilu. Yhteyshenkilö: Mika 
Viitanen 040 0958616, Kosti 
Kallio 050 563 9809 
 
Ti 20.4. klo 18 Siionin Kante-
leen lauluseurat Impi Anttilan 
kotona Salossa. 
 
Ke 21.4. klo 19 Laula kanssani -
tilaisuus Karstulan seurakunta-
talolla. Kanttori Jouni Mäkinen ja 
seurakuntakuoro sekä Pekka 
Knuutti ELYstä. Kahvitarjoilu. 
Järj. ELY ja Karstulan seura-
kunta ja seurakuntakuoro. 
Yhteyshenkilö Jouni Mäkinen 
0400 934 154 
 
Pe 23.4. Kokkolan suom. srk:n 
Lähetyssoppi (Kokkolan kirkkoa 
vastapäätä, Läntinen kirkkokatu 
19). Varojen kerääminen lähe-
tystyölle kahvila- ym. toimin-
nalla. Avoinna ma-pe klo 10-14, 
tarjolla kahvia, pullaa, juttu-
seuraa. Myytävänä käsitöitä, 
arpoja. Tuotto ELY:n lähetys-
työlle seuraavina päivinä: ti 
16.2., ma 15.3., pe 23.4., ke 
26.5. 
 
Su 25.4. klo 15 (huom. aika) 
Munkkivuoren kirkon seurak.sali 
(Raumantie 3) Siionin Kanteleen 
lauluseurat: Avaus pastori Elise 
Rinne, puhe rovasti Jussi Kataja, 
kanttori Kaisa Korpela. Juonta-
jana rov. Ismo Törrönen, jonka 
syntymäpäiväkahvit lauluseuro-
jen jälkeen. Lahjakolehti ELY:n 
työlle. 
 
Su 25.4. ELY:n maakunnallinen 
KEVÄTJUHLA Kauhavalla, mm. 
Jorma Laulaja, Kyösti Virrankos-
ki, Seppo Ruotsala, Härmäin-
Kortesjärven evankelinen kuoro, 
joht. Severi Syrjälä. 
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Ma 26.4. klo 18 ELYn tilai-
suuksia Kanta-Hämeessä. 
Lammin seurakuntatalo srkn 
työntekijä, Katajat, Seija Nevan-
taus yksinlaulu. 
 
 
Toukokuussa 2010 
 
Su 2.5. jumalanpalveluksen 
jälkeen KEVÄTLAULUJA KANTE-
LEESTA ja KIRKKOKAHVIT 
Hämeenlinnassa keskusseura-
kuntatalossa (Rauhankatu 14). 
Eila Karimäki, lausunta, Heikki 
Kilpeläinen, yksinlaulu, Katajat. 
 
Ti 4.5. klo 18 Siionin Kanteleen 
lauluseurat Riihimäen Kirkko-
puiston srk.kodissa. Päivi Erkkilä, 
Pertti Ruponen. Kahvitarjoilu. 
 
Ke 5.5. klo 10.00 Valtimon kir-
kossa Lauletaan yhdessä Taivaan 
Isän lähellä-tapahtuma. Yhteys-
henkilö Raili Mäkitalo 044 028 
9108 
 
Su 9.5. klo 15 Siionin Kanteleen 
lauluseurat Tikkurilan kirkon kah-
viossa. Seurakunnan edustaja 
sekä Annikki ja Paavo Erelä. 
Kahvi klo 14.30. 
 
Helatorstaina 13.5. ELYn 
kirkkopyhä Hattulassa. Hattulan 
kirkko: Messu klo 10, saarna rov. 
Tuula Sääksi, musiikki kanttori 
Elina Remes, Pyhän Ristin kirkon 
kuoro ja kuorokellot. Kirkko-
kahvit. Raamattuhetki asessori 
Heikki Toivio, musiikki Piano- ja 
laulutrio Laura ja Lotta Kuiva-
lahti, Christa Vänskä. 
 
Helatorstaina 13.5.  ELYn 
kirkkopyhä Iitissä, klo 10 
Jumalanpalvelus Iitin kirkossa 
(Kausala), saarna Antero Rasilai-
nen, kirkkokahvit ja päiväjuhla. 
Yhteyshenkilö Aimo Virtanen 
0400 158 178 
         
La 15.5. Laula kanssani-tilaisuus 
Sotkamon seurakunnan leiri-

keskuksessa, Rytilahdessa 
Sansan päivien yhteydessä (aika 
tark. myöh.). Yhteyshenkilö Raili 
Mäkitalo 044 028 9108. (Huom! 
Laula kanssani -tilaisuuksista 
mahdolliset tuotot ELYN:n kautta 
Sansan Sat-7 arabiankielisten 
lastenohjelmien tuottamiseen.) 
 
La-Su 15.-16.5. Raamattu-
viikonloppu Kiteen Evankelisella 
opistolla, alkaa la klo 12, päättyy 
su klo 15. Annikki ja Paavo Erelä 
 
Su 16.5. klo 15 Siionin Kante-
leen lauluseurat Hyvinkään Van-
hassa kirkossa (Uudenmaankatu 
13). Puhe Kosti Kallio, juontaa 
Mika Viitanen, säestys Helena 
Lehtinen, KokoNainen laulu-
yhtye. Tilaisuuden jälkeen 
tarjoilu. Yhteyshenkilö: Mika 
Viitanen 0400 958 616, Kosti 
Kallio 050 563 9809 
 
Su 16.5. n. klo 12 Sotkamon 
srk-keskuksen monitoimitilassa 
vietetään yhteistä aikaa "Laule-
taan yhdessä - Taivaan Isän 
lähellä" merkeissä. Tilaisuus on 
Sansan päivien yhteydessä 
rinnakkaistilaisuutena lapsille jp:
n ja kahvi/mehutarjoilun jälkeen. 
Mukana Raili Mäkitalo 044 028 
9108 
 
Su 23.5. Elimäen kirkko, klo 10 
messu, saarna Paavo Erelä, lit. 
joko Päivi Sipponen tai Osmo 
Puhakka, helluntaijuhla srk-
keskuksessa. Annikki ja Paavo 
Erelä, srk:n pappi. 
 
Su 23.5. klo 14 Siionin Kante-
leen lauluseurat Hilkka ja Matti 
Lähdekorven kotona Salossa. 
Yhteyshenkilö Hilkka Lähdekorpi. 
 
Ke 26.5. Kokkolan suom. srk:n 
Lähetyssoppi (Kokkolan kirkkoa 
vastapäätä, Läntinen kirkkokatu 
19). Varojen kerääminen lähe-
tystyölle kahvila- ym. toimin-
nalla. Avoinna ma-pe klo 10-14, 
tarjolla kahvia, pullaa, juttu-

seuraa. Myytävänä käsitöitä, 
arpoja. Tuotto ELY:n 
lähetystyölle seuraavina päivinä: 
ti 16.2., ma 15.3., pe 23.4., ke 
26.5. 
 
 
Kesäkuussa  
13.6.2010 saakka 
 
Ti 8.6. klo 9-13 ELY:n 
Lähetyskerhon järjestämä 
kesätori Kurikan kirkon tapulin 
kulmalla (Kurikantie 13). 
Yhteyshenkilö Sirpa Keski-Antila 
0400 974 102 
 
Su 13.6. klo 13 (alk. tarjoilulla) 
Sirpan 60-v. seurat Ilmajoen 
Myllylammella (Lahdentie 152). 
Muistaminen kolehdin muodossa 
ELY:lle. Yhteyshenkilö Sirpa 
Keski-Antila 0400 974 102 
 
 
 
 
Kaikki Etelä-Pohjanmaan alueen 
kotiseurat pyydetään ilmoit-
tamaan myös Sirpa Keski-
Antilalle sirpa.keski-antila@evl.fi 
tai p. 0400 974 102 
 
 
 
Katso päivitetyt 
tapahtumatiedot osoitteesta 
www.evankeliset.net/kalenteri 
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Kansikuvat Urpo Vuorenoja 

Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen  
naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle  
ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. 
 
He havaitsivat,  
että kivi oli vieritetty haudan suulta, 
ja kun he menivät sisälle hautaan, 
he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. 
 
Kun he olivat ymmällä tästä,  
heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä 
sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. 
 
Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan, 
mutta miehet sanoivat heille: 
" Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? 
Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. ” 
 
Luuk. 24: 1-5 


