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ELY on evankelinen:
Me uskomme Raamattuun,
tunnustamme Kristuksen
Herraksemme.
ELY on lähetyksen asialla:
Omassa ympäristössään
jokainen kristitty on myös
todistaja. Lähetystyön kautta
todistus kantaa kaikkialle.
ELY on yhdistys:
Tarjoamme
toimintamahdollisuuden kaikille,
jotka jakavat saman näyn.
Kuva Juhani Kärkkäinen

Pääkirjoitus

”Lost and found”

Kuva Juhani Kärkkäinen

Sain kesäkuun alussa tekstiviestin. Siinä oli tuo otsikossa oleva lause ja Raamatunkohta Luukas 15:11–32.
Kyseessä oli saarnateksti, josta minun piti valmistaa
saarna Bethel-kirkon jumalanpalvelukseen.
Teksti oli tuttu, tuhlaajapoika-kertomus, ja aihe siis
kadonnut ja jälleen löytynyt, muuta tuttua tuossa valmistelussa ei sitten ollutkaan. Saarna piti valmistaa
englannin kielellä ja pitäisin sen Sambiassa, Lusakassa.
Olin heinä-kuussa Sambiassa tutustumassa LECA-kirkon (Lutheran evangelical church in Africa) työhön ja
ELYn tukemaan TEDITE-hankkeeseen.

Tuo otsikko muodostuikin koko matkani teemaksi. Pääsin onnellisesti perille, - vaikkakin 24 tuntia myöhemmin kuin olimme suunnitelleet. Tekninen vika koneessa muutti lentosuunnitelman.
Turvallisesti pääsimme perille, mutta lentoasemalla alkoi sitten ongelmat. Matkalaukkuni ei
tullut. Ilmoitin virkailijalle asiasta ja täytin katoamisilmoituksen. Päälläni oli matkalla nuhruuntunut t-paita, kaikki vaihtovaatteet olivat matkalaukussa. Seuraavat päivät kuluivat alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti ja minä sain konkreettisesti kokea, mitä tarkoittaa, kun päälle puetaan
”lahjavaatteet”.
Se oli väkevä muistutus tuhlaajapojan kotiinpaluusta. Kengistä alkaen, kaikki oli valmiina ja ne
puettiin pojan ylle. Oli hyvä kiittää Jumalaa, ja
niin tapasin piispankin lainavaatteissa. Mutta
matkalaukkua ei vain kuulunut. Olin yhteydessä
kaikkiin lehtoyhtiöihin, joilla matkani tein. Air
France vastasi ystävällisesti kyselyyni: ”Mikäli
laukkua ei löydy 6 vuorokauden sisällä, voitte
heittää toivonne laukun löytymisestä.” Seurakunnan pastori lohdutti: ”Antero, ei menetetä
toivoa. Kyllä se vielä löytyy.”
Kyllä uskoa jo koeteltiin, kun 8 päivänkään kuluttua mitään ei ollut kuulunut. Mutta yhdeksännen päivän aamuna soi puhelin: ”Mr. Antero,
laukkunne on löytynyt, voitte noutaa sen täältä
lentokentältä!” Mikä riemu, kadonnut mutta jälleen löytynyt. Menimme kentälle hakemaan
laukkua, tunnistin sen heti, siinähän se on. Mutta asia ei ollutkaan vielä loppuun käsitelty. Nyt
piti lopettaa laukun etsintä, ennen kuin laukku
voitiin antaa minulle. Ja siihen piti löytää oikea
viranomainen, joka ei ollut sillä hetkellä toimis-

tossa. Niinpä siirryimme odotusaulaan odottamaan, milloin saisin laukkuni konkreettisesti käsiini. Tunnin odotuksen jälkeen kaikki oli selvää,
ja sydän riemua täynnä marssimme kirkon pääsihteerin kanssa ala-aulaan ja kovaan ääneen totesin: I got my luggage, Lost but found, thank
God, halleluja! (Sain matkalaukkuni, kadonnut
mutta jälleen löytynyt, kiitos Jumalalle, halleluja). Sain ystävällisiä katseita, monet läsnäolijat
tuntuivat yhtyvän ilooni, kadonnut löytyi.
Kyse oli konkreettisesta asiasta, matkalaukusta.
Ja aivan yhtä konkreettisia olemme me ihmiset
Jumalamme edessä. Kadonneina tai löytyneinä.
Ja me Evankelisessa lähetysyhdistyksessä haluamme tehdä konkreettista työtä sen eteen, että
kadonnut löytyisi. Soitamme, lähetämme sähköposteja, kirjeitä, kohtaamme kasvotusten ja
kysymme: mitä kuuluu? Onko kaikki hyvin? Ja
vakuutamme Jumalan Sanan lupauksen mukaisesti: ”Älä pelkää, sinä Jumalalle rakas, kaikki on
hyvin.” (Dan.10:19) Sinä kelpaat, sinut hyväksytään. Afrikassa kuulin julistusta, jossa kaikui
evankeliumin ääni: saat uskoa syntisi anteeksi.
Vaikka olet varastanut, pettänyt, epäonnistunut
avioliitossasi, vaikka tunnet ihmisten syyllistävät
katseet niskassasi, sinä kelpaat. Jumala antaa
anteeksi, Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, olet Isän Jumalan rakas lapsi. Sama evankeliumi kaikuu myös täällä Suomessa tänä kesänä. Tässä lehdessä kerrotaan yhdistyksemme
kesäjuhlasta Tampereella 6.-7.8. Olet sydämellisesti tervetullut Sanan ja Siionin kanteleen äärelle. Kelpaat, olet tervetullut!
Antero Rasilainen, pääsihteeri
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Railin nurkka

Leirielämää ja
matkoja
Kesä soljuu nopeasti. - Niin nopeasti, että
lomallakin on kirjoitettava ”mustaa valkoiselle”, ettei pääse asiat unohtumaan.
Leirillä Tiiksassa
Aluksi leirikokemus Karjalan korvessa, pienellä
Tiiksan kylällä, joka on Venäjän puolella, noin 150
kilometrin päässä rajalta. Kylä on entinen metsätyömieskylä, joka on ollut aikoinaan suomalaisten
sotilaiden tukikohtana.
Vuosia kylällä on seissyt päiväkotirakennuksesta
tehty kirkko, jossa on seurakunnan toimintaa. Vielä
90-luvulla tuossa rakennuksessa toimi vilkas päiväkoti, jossa itsekin sain vierailla silloisen ikäpolven ja
lapsijoukon keskellä kertomassa Jeesuksesta ja Jumalasta. Juuri tuossa rakennuksessa kokoontui kesäkuussa iloinen lapsijoukko. Oli leiripäivät. Suomalaisten pieni tiimi: Larisa, Riitta ja minä lähdimme 9.6. valmistelemaan leiriä kansallisten emäntien, tulkkien ja Andrei-papin kanssa. Tuolle Tiiksan leirille kokoontui 4–6-vuotiaita lapsia n. 40.
Pieni joukko ja pieni Evankelinen Lähetysyhdistys
mahdollisti taloudellisesti tämän leirin. Kiitos mukavasta leiristä ja leirielämästä Jumalalle ja myös yhdistyksellemme! ”Ei väen paljous, vaan Jumalan
Henki, on tärkein”, oli Andrei-papinkin toteamus
leiripalautteena.
Leirin anti ja ohjelma koostui lauluista, leikeistä
raamattutuokioista ja ruokailuhetkistä. Leiripäivät

Suomenlahdella.

sattuivat kesäkuun helteiseen jaksoon, joten rantanuotiot saivat jäädä sytyttämättä. Mutta lasten pikainen pyrähdys kyläjärven rannalle kertoi, että
helteellä ei välttämättä nuotion lämpöä tarvittukaan. Vesi virvoitti ja viilensi lasten oloa niin, että
sitten jaksettiin matkata Joonan, profeetta Samuelin ja monen muun Raamatun henkilön seurassa! - Nähtiinpä sokea Bartimeuskin. - Hän kuuli
kuinka eräänä päivänä tietä pitkin saapui seurue,
jossa mukana käveli myös Jeesus. Bartimeus halusi
kohdata Jeesuksen. Jeesus teki kuulevien korvien
lisäksi näkevät silmät! Bartimeus sai nähdä Jeesuksen rakastavat kasvot!
– Jotain samanlaista tapahtui, kun Andrei-pappi
siunasi erikseen jokaisen leiriläisen. Uskon, että
lapset kokivat oikeasti kuin Jeesuksen rakastavien
käsien kosketuksen ja Jeesuksen antaman siunauksen. Jumalan lupaukset ovat voimassa tänäänkin. Siellä missä kokoonnutaan Jumalan Sanan äärelle Jeesuksen nimessä, siellä tunnetaan
Pyhän Hengen parantava voima. ”Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen, Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen, rakkaus ihmeinen! – Niin korkea ettet voi
ylittää, niin syvä ettet voi alittaa, niin laaja,
ettet voi ohittaa, rakkaus ihmeinen!”
Matkojen annista
Vienan Kemin - Paanajärven ja Viron reissulta poimin matkamuistojeni kopasta pienet, mutta arvokkaat ja puhuttelevat ”helmet”.
Kesäkuussa, ennen juhannusta sain olla Keravan/Helsingin pikkuryhmän mukana Vienan Kemissä, jossa mieleeni jäänyt helmi oli
jumalanpalvelus. Erityisesti iloitsin niistä
neljästä lapsesta, jotka rohkaistuivat tulemaan Herran Pyhän Ehtoollisen yhteydessä
siunattavaksi alttarille. Vienankin lasten
sydämiin Jumala on antanut jumalkaipuun!
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Andrei-pappi ja leiriläiset aamupiirissä.

Paanajärven venematka.

nassa rovastikunnan ja virolaisen pyhäkouluväen yhteinen koulutuspäivä. Oli ilo kokea yhteyttä, vaikka ”rääkiminen” eli puhuminen ei
aina sujunutkaan samalla kielellä. Jumalan
Henki yhdisti, virvoitti ja hoiti myös ehtoollispöydässä! Yhteisen pöydän äärellä kuultiin
sanat kukin omalle kohdallemme: ”Jeesuksen

Kristuksen ruumis ja veri sinun puolestasi
annettu ja vuodatettu”. Se vahvisti jatkamaan

Jeesuksen rauhoittavaa läsnäoloa kaipaa vilkkaidenkin lasten sielu!
Seuraavaksi vien lukijan pieneksi hetkeksi rauhalliselle vanhalle Paanajärven kylälle. Loppumatkasta kylälle pääsee yleensä lossilla ja sitten jalkaisin lankkusiltaa pitkin tai suoraan veneellä vanhan
kylän rantaan. Tällä kertaa lossi ei ”rapottanut” eli
toiminut. Niinpä rohkeimmat ahtautuivat Riston veneeseen, jolla matkattiin noin 10min suoraan kylän
rantaan. Varjelus oli ilmeinen! - Vasta myöhemmin
osa matkalaisista kertoi kuinka täynnä oleva vene
oli vaarassa ”hörpätä” vettä. Kuusi ihmistä seilasi
ilman pelastusliivejä tuossa paatissa! Vain minulla
oli pelastusliivit, jonka vetoketju ei mennyt kiinni.
Niistäkään ei olisi ollut apua tosi paikan tullen.
Rantaan päästiin ja kerittiin ihailla rauhallista vanhaa kylääkin ennen kuin toiset ryhmästämme tallustelivat lankkusiltaa pitkin samalle kylälle.
- Kaikki siis selvisimme ihailemaan takavuosina
hukkumisvaarassa ollutta kylää. Kylän vanhat, mielenkiintoiset rakennukset kyyhöttivät kylätien varrella. Siellä täällä oli muutama paikallinen ihminen
katselemassa suomalaisten liikkumista kameroineen. Paras ”helmi” itselleni oli kuitenkin se, jonka
löysin eräästä uudesta, mahtavista hirsistä, osittain
vielä rakenteilla olevasta kodista. - Pieni poika oli
tullut Petroskoista asti mumminsa ja ukkinsa luokse ”otbuskalle” eli lomalle. Siinä hän rauhallisen
kodin olohuoneessa katseli kielitaidottomia vieraita. Hetken päästä kuitenkin löysimme yhteisen kielen eli musiikin. Lapsi kuunteli, kun Larisa, ehdotuksestani, lauloi venäjäksi jonkin laulun. Poika piti
tuosta laulusta. Ja kun päästiin lauluun: ”Milläs minä pääsen taivaaseen”, niin jo mummikin kertoi,
kuinka juuri edellisenä päivänä poika oli sanonut:
”Minä lähden taivaaseen!” Sattumaako? Ei, vaan
Jumalan Hengen johdatusta oli tuokin kohtaaminen tuossa kodissa.
Viron matkalta tarttui käteeni helmi, jota voisin
tässä lopuksi teille, hyvät lukijat esitellä.
– Olin Kajaanin rovastikunnan pyhäkoulutyön
matkalla. Meillä oli Maarje Magdaleenan seurakun-

matkaamme. Vaikuttavaa oli kohdata vuosien
jälkeen myös Tageperän seurakunnan Arvopappi luonnonkauniin kirkkomaan pihalla. Hänen valoisa ja rauhallinen olemuksensa puhutteli. Hän johdatteli matkalaiset hetkeksi pieneen, siistiin kirkkoon, jossa hän kaikessa rauhassa
esitteli kirkon ja seurakuntaansa.
Saimme kiitokseksi ja rohkaisuksi yhdessä kehottaa toisiamme laulun sanoin. ”Laula yksinäinen

matkamies. Laula, laula, Herra johtaa ties. Vastaa
vielä rukouksiisi kerran varmasti.” Tuo tuttu laulu

ja sen sanat puhuttelivat minua tuossa kirkossa ja
siinä yhteydessä jostain syystä erityisen paljon!
- Tutun laulun tutut sanat nousivat tavallista elävämpinä eteeni kuin aivan uusi maailma! - Hiljaa
samalla siunasin Arvo-pappia uskollisesti hoitamansa seurakunnan keskellä!
”Laula, matkalainen korpimaan! Laula kunniaksi
kuninkaan, jolta laulumielen iloisen, saimme jokainen. Laula, laula kunnes rantamille soiton, laulun
maan. Siellä laulu taivaan enkelten valtaa sydämen.”
Lopuksi ajattelen poimimieni helmien avulla
Karjalan lapsia, ihmisiä, mutta myös tuota Suomenlahden toisella puolella olevaa veljeskansaamme, joka aikanaan kaikkien raskaiden ja vaikeiden
vuosikymmenten jälkeen laulamisella voitti itsenäisyytensä. N. 20 vuodessa itsenäinen maa on kohentanut teitä, koteja ja elämäänsä. Kuitenkin
hengellisen elämän vahvistamista ja tukea maa,
sen ystävät ja asukkaat tarvitsevat vielä todella
paljon molempien rajojen takana! Tuli halu rukoilla
ja muistaa kohtaamiani ihmisiä täältä koto-Suomestakin käsin.

Paanajärven näkymiä. Kuvat Raili.
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Sirpan matkassa

Tampereen kesäjuhlien järjestelytyöryhmän
haastattelu
Evankelisten kesäjuhlien valmistelut ovat loppusuoralla, valtakunnalliset juhlat muutaman viikon päässä. Tapaan jälleen kerran, yhdessä lukuisista suunnittelupalavereista, kolme pyyteettömästi aikaansa, tietotaitoaan ja kokemustaan lahjoittanutta
käytännön työn sankaria seurakuntien talolla Tampereella. Laajempi, Juhlatoimikunta, on kokoontunut muutamia kertoja vuoden aikana tuomiorovasti Olli Hallikaisen
johdolla. Järjestelytoimikuntaan ovat kuuluneet Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan lähetyssihteeri Sanna Kramer, ELYn tamperelaisten edustajina Maria Pitkäranta ja Valto Käkelä ja ELYn työntekijöitten edustajana Antero ja Sirpa. Tämän toimikunnan edustajat ovat olleet mukana myös juhlatoimikunnan kokouksissa.
Järjestelytoimikunnan tehtävänä on ollut vastata kaikista mahdollisista käytännön
asioista. Jokaisella paikkakunnalla on omat tapansa ja usein sääntöjen ja pykälien
tulkintakin on erilaista. Pienetkin valtakunnalliset juhlat vaativat kuitenkin aina varsin mittavat perusvalmistelut.
Haastattelijana toimi Sirpa K-A

Ensimmäisenä utelen, millä mielellä on Sanna,
kuukautta ennen juhlia.
Sanna: Hyvin luottavaisella mielellä. Isot juhlat
tulossa, tekemättömien töitten lista kasvaa,
mutta olen iloinnut siitä, että asioista on voinut
reilusti sopia. Työryhmä on ollut todella luotettava ja hyvin toimiva.

Onko sinulla joitakin henkilökohtaisia toiveita
näiltä kesäjuhlilta?
Sanna: Nämä ovat SLS:n Lähetysjuhlien jälkeen
ensimmäiset valtakunnalliset, erityisesti lähetyksen väkeä koskevat juhlat. Yleensä tällaisilla
juhlilla on seurakunnan toimintaa virkistävä vaikutus. Sellaista odotan nytkin. Silläkin on tärkeä
paikkansa, että eri puolilta tulevat talkoolaiset
voivat kohdata toisiaan ja vaihtaa kokemuksiaan.

Mistä olet iloinnut juhlien valmistelussa?
Sanna: Erityisesti iloitsen siitä, että seurakuntamme oma nimikkolähetti, Kristiina Erelä tulee
juhlaan mukaan, ja voimme tavata myös hänen
vanhempiaan, Annikki ja Paavo Erelää, jotka olivat nimikkolähettejämme ennen Kristiinaa. Se
tulee tuomaan – toivon mukaan virkistystä ja
iloisia kohtaamisia. Seurakuntalaisille ja lähettäjille on todella tärkeää kohdata kasvoista kasvoi6

hin omaa lähettiä, jonka puolesta on rukoiltu ja
työtä tehty varojen keräyksin ja tempauksin.
Vastavuoroisesti lähetti saa tuntea iloa voidessaan yhdistää kasvot ja yhteydenpidon kautta
muuten tutuksi tulleet, jotka ovat olleet mahdollistamassa työtä lähetysmailla.

Entäs sitten Maria ja Valto? Miltä isojen juhlien
valmisteleminen näyttää teidän näkökulmastanne?
Maria: Olen nähnyt jo vähän hulluja uniakin:
Unessa oli iso pöytä, joka oli täynnä ruhon puolikkaita (iloista naurua)! Oikeasti kokemus on
osoittanut, että asioilla on taipumus järjestyä ja
se on monesti ollut isoissa projekteissa tärkeä
mottoni. Turha hermoilu on parasta jättää pois!
Valto jatkaa: Niin, hermoilu ei auta mitään. On
vain elettävä päivä kerrallaan ja hoidettava asia
kerrallaan vakain askelin pois tai niin pitkälle,
kuin se on mahdollista.

Hartain toiveenne tällä hetkellä?
Maria ja Valto kuin yhdestä suusta: Toivotaan,
että väki lähtisi liikkeelle. Kun juhlat järjestetään, odotetaan ihan tosissaan, että juhlakutsu
tavoittaisi. Jokainen halutaan ottaa avosylin
vastaan. Tässä asiassa haluttaisiin olla vaikka
vielä enemmän kuin hämäläisiä. Todeta elokuun

Vas > oik: Valto Käkelä, Sanna Kramer ja Maria Pitkäranta. Kuva Sirpa Keski-Antila

ensimmäisenä viikonloppuna ilo sydämessä:
”Nynne ja nysse tulee” (Nynne on tamperelaisten haitaribussi, nysse aivan tavallinen) ja jättää
pois pelko, joka varsinkin talvisin kohdistuu junaliikenteeseen huokauksena: ”josse tulee!” Ja
toisena tietenkin se, että saisimme talkoolaisia
riittävästi vastuutehtäviin.

Tiedän, että isot perusasiat ovat jo sovittuina,
kuten luvat poliisilta, palolaitokselta, kaupungilta, terveystarkastajalta sekä sopimukset Tampereen ateriapalvelun kanssa allekirjoitettuna.
Mitä muuta jää vielä teidän kahden vapaaehtoisuuden varaan?
Maria: No, ainakin kaikki etukäteen leipomiset
erinomaisten talkoolaisten kanssa (sämpylät ja
pikkupullat), vastuuhenkilöitten ja tarvikkeitten
hankkimiset kahviteltalle, Johanneksen koululle,
Tuomiokirkolle yhdessä Sannan kanssa, vastuu
käsiohjelman laatimisesta, kirjoittamisesta, monistamisesta ja jakelustakin ainakin Tampereen
seudulla. Arpavoittojen ja pika-arpojen numeroimiset, etsimiset ja listaamiset, kaikki etukäteishankinnat. Olen sellainen yleisnais-Jantuska.
Valto on sitten vaikka se kuuluisa ”yleismies
Jantunen!”

Valto: Niin, mulle kuuluu sitten nuo vähän järeämmät, miehisempää voimaa vaativat järjestelyt, kuten esimerkiksi vastuu liikenteen ohjauksesta, päälinjat opastuksista, kylttien asettelemisista, tuolien, grillin ja teltan kalusteiden paikoilleen asettaminen ja paljon, paljon sellaista
isompaa ja pienempää, joka ei nyt äkkiä tule
mieleen.

Mikä on antanut ja antaa teille voimia tähän
vastuulliseen vapaaehtoiseen toimintaanne
ELYn kesäjuhlien eteen?
Molemmat: No pitkät evankeliset perinteet ainakin. On turvallista, kun saa tulla Taivaan Isän
armohoitoon. Tähän joukkoon uskaltaa ja saa
tulla kuka vain tavallinen ihminen kuulemaan
iloista armon ja syntien anteeksiannon julistusta
ja laulamaan sydämensä pohjasta tuttuja Siionin Kanteleen lauluja.
Marialle (p. 0400 910 773), Sannalle (p. 050 574
4920) tai Valtolle (p. 0400 737 660) voi ilmoittaa
halukkuudestaan talkoolaiseksi. Iloisella mielellä
otetaan vastaan myös arpavoittoja joko etukäteen tai voi tuoda mukanaan juhlaan tullessaan.
Kiitos!
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Eeva Takala

Vaarallinen pappi
Kohti uutta seurakuntaa
Rovasti Forssmanin vaunut keinahtelivat lokakuun
viluisessa maisemassa Paimion kirkonkylää kohti.
Kyydissä nuokkui hiljainen perhe. Nuori isä Fredrik
Hedberg istui syvissä mietteissä, Maria-äidin sylissä nukkui puolivuotias tyttövauva.
Oli kovin ystävällistä, että Hedbergin esimies, rovasti Forssman oli antanut muuttomatkalle lainaksi
vaunut. Toki hän oli halunnut pitää huolta sukulaisista; Mariahan oli ruustinna Forssmanin veljentytär. Fredrik Hedbergin lämmin suhde erinomaiseen esimieheensä oli kuitenkin nyt Lohjalta lähdön aikaan saanut pahan iskun. Oli nimittäin käynyt ilmi, että juuri rovasti itse oli ollut järjestämässä apupappiaan pois seurakunnasta.
Tämä ajatus kiusasi Fredrikin mieltä kovin. Hän oli
kyllä ymmärtänyt aiheuttaneensa saarnoillaan liikehdintää, josta voisi seurata hankaluuksia. Tietenkään hänen ei olisi pitänyt järjestää kokouksia,
jotka voitiin tulkita konventikkeliplakaatin rikkomiseksi. Elettiin vuotta 1838, ja konventikkelit eli
hengelliset kokoukset kieltävä laki oli edelleen voimassa. Kun ihmiset kuitenkin olivat alkaneet tulla
herätykseen ja sielunhädässään etsivät apua, niin
miten pappi voi torjua heidät? Mitä sanoo papin
omatunto? Tässä oli iso ristiriita.
Tuomiokapituli oli nyt siis määrännyt apupappi
Hedbergin Paimioon ns. armovuoden saarnaajaksi.
Käytännössä tämä oli karkotus, ja muutto tuntui
katkeralta.
Papin perhe
Paimiossa Hedbergin perhe asettui pappilaan. Tosin siitä saatiin käyttöön vain osa, sillä pappilan
tiloja asui vuokralainen. Ahtaasti siis elettiin.
Marian leskiäiti, joka oli asunut Porissa ja oli sairastanut jo pitkään, oli kuollut vuosi sitten, ja häntä hoitamassa ollut Marian sisko Lovisa Wilhelmina
Öhman oli jäänyt kotia vaille. Niinpä Hedberg oli
kutsunut Lovisa Wilhelminan perheeseensä asumaan. Kertoessaan tästä jälkeenpäin Hedberg
tähdentää, että hän ei ollut toiminut Marian aloitteesta, vaan oli itse päätynyt tähän ratkaisuun
tahtoen luottaa Jumalan huolenpitoon. Lovisa
8

Wilhelminan kohtalo oli koskettanut hänen mieltään siksikin, että tämä leski oli äskettäin menettänyt pienen poikansa. ”Minä olen köyhä enkä
omista mitään”, Hedberg kirjoittaa eräässä kirjeessään, ”mutta olen kuitenkin rikkaampi kuin
hän ja minulla on ainakin jokapäiväinen leipä. Juuri nyt on hänen tilanteensa surullisin, juuri nyt hän
tarvitsee apua... Pieni kamari meillä on hänelle
antaa sekä ystävyyttä ja vaatimaton pöytämme.”
Tämä Hedbergin päätös oli todellinen uskon teko,
sillä häntä sitoi ennestään lupaus pitää huolta sisarestaan Gustavasta, jonka terveys oli huono.
Toistaiseksi Gustava kuitenkin saattoi asua vanhempiensa luona.
Juuri ennen kuin Hedbergien esikoistytär Maria
täytti kaksi vuotta, perheeseen syntyi poika Johan
Fredrik.
Tulet syttyvät täälläkin
Alusta asti Hedberg viihtyi Paimiossa hyvin. Työtovereina olivat kappalainen N. K. Sanberg ja pitäjänapulainen G. Sevón. Hedbergiä innosti se, että
seudulla ilmeni hengellistä etsintää. Vanhan herrnhutilaisen vaikutuksen ansiosta maaperä oli otollinen. Lähes päivittäin hänen luokseen hakeutui ihmisiä, joilla oli hätä sielunsa pelastumisesta. Sunnuntaisin kirkko täyttyi kuulijoista ja jumalanpalveluksen jälkeen Hedberg avasi heille kotinsa.
Näissä kokouksissa veisattiin tavallisesti muutamia
virsiä ja Hedberg selitti jonkin luvun Raamatusta
sekä piti loppurukouksen. Ihmisiin vetosi myös se,
että Hedberg huomasi heidät kunkin henkilökohtaisesti ja halusi keskustella heidän kanssaan.
Lohjan kokemuksista Hedberg tiesi, että hengellisten kokousten pitäminen oli vaarallista ja kanteluja lähtisi piispan korviin. Omatunto kuitenkin sanoi, että Kristuksen sotamiehen oli oltava valmis
kärsimäänkin. Antaakseen toiminnastaan oikean
kuvan hän matkusti Turkuun kertomaan itse tekemisistään lähimmälle esimiehelleen, vt. lääninrovastille tohtori J. A. Edmanille. Tässä vaiheessa
Edman ei nähnytkään Hedbergin työssä mitään
moitittavaa.

sa” piti kyläkouluja hyödyllisinä, mutta ”herrat” eivät. Kokousten pelättiin aiheuttavan epäjärjestystä. Kysyttiin, oliko kansa niin syvälle vajonnutta,
etteivät vanhemmat voineet itse opettaa lapsiaan.
Hedbergin oli lopulta pakko todeta, että kristityssä
maassa kristityiltä tahdottiin kieltää Jumalan sanan
yhteinen käyttäminen. Kokouksessa oli niin kireä
tunnelma, että Edman käski Hedbergiä välillä olemaan vaiti.
Aikanaan lupa sunnuntaikoulujen siirtämiseen kirkosta kyläkuntiin myönnettiin, tosin tarkasti rajatuin ehdoin. Kouluja saatiin perustaa neljään paikkaan, mutta aikuisia niihin ei saanut tulla. Hedbergin suunnitelma siis typistyi tärkeältä osaltaan.
Kouluja valvomaan määrättiin lääninrovasti Edman.
“Hiili sytyttää hiilen”
Hedberg piti muistiinpanonsa ja kirjoituksensa hyvässä järjestyksessä. Kuvassa hänen kalentereitaan. Kuva Annikki Erelä

Sunnuntaikoulutko konventikkeleita?
Hedbergin toimet herättivät enenevää närkästystä,
ja jopa nimismieskin oli valittanut väen liikehtimisestä. Sen vuoksi kuvernööri L. G. von Haartman,
oli käynyt tuomiokapitulissa vaatimassa kiukkuisesti Hedbergin siirtoa heti paikalla pois koko läänistä.
Arkkipiispa kutsuikin Hedbergin kuultavaksi ja käski hänen oitis lopettaa kokoukset. Sen sijaan hän
määräsi Hedbergin pitämään kirkossa sunnuntaikoulua eritoten huonolukuisemmille lapsille sekä
iäkkäämpien ihmisten rakennukseksi.
Sunnuntaikoulujen pitämisessä ei ollut Hedbergille
mitään uutta. Sitä työtä hän oli tehnyt jo Lohjalla.
Nyt hän näki tässä uuden mahdollisuuden sananharjoituksiin ja pyysi tuomiokapitulilta lupaa siirtää
sunnuntaikoulut kirkosta pitäjälle eri paikkoihin.
Kylissä koulut olisivat papiston valvonnassa siten,
että kyvykkäät maallikot, ”lastenopettajat”, johtaisivat opetusta niissä. Muutamia hänen heränneitä
ystäviään oli jo tarjoutunut tähän. Koulut alkaisivat
kolmelta iltapäivällä. Lasten harjoituttamisen jälkeen luettaisiin jostain hyväksytystä kirjasta päivän
teksti, ja sitä vanhemmatkin saisivat tulla kuulemaan. Kun Hedberg itse kävisi vuorotellen näissä
kouluissa, hän selittäisi jonkin raamatunkohdan.
Näistä kouluista olisi siis mahdollista kehittää
eräänlaisia luvallisia seuroja.
Tuomiokapituli ei antanut lupaa heti. Pidettiin välttämättömänä ottaa selville, mitä Paimiossa oikein
oli tekeillä. Siksi lääninrovasti Edman lähetettiin pitämään kirkonkokousta. Siellä mielipiteet jakautuivat jyrkästi kahtia. Hedberg itse kertoo, että ”kan-

Tuomiokapituli oli kuitenkin todennut Fredrik Gabriel Hedbergin ahkeruuden ja innon virantoimituksessa ja myönsi hänelle yllättäen varapastorin arvonimen. Se oli tunnustus nuorelle papille, mutta
ei johtanut mihinkään muutokseen Hedbergin menettelyssä, vaikka sitä todennäköisesti toivottiinkin.
Edelleenkin hänen ensisijainen tavoitteensa oli levittää pelastuksen evankeliumia, riippumatta uhrauksista, joita se häneltä vaati. Sielunhoitotyötä
kuitenkin hidasti se, että näihin aikoihin hänen virkavelvollisuutensa lisääntyivät, koska hänestä Paimion kappalaisen N. K. Sanmarkin kuoltua tuli kirkkoherran viran hoitaja ja kansliatöihin kului aikaa.
Herätyksen tulet levisivät edelleen Paimiossa ja
sen naapuripitäjissä. Hedberg näki, että nyt oli Jumalan aika. Pyhää sanaa oli kylvettävä kaksin käsin, kun Herran Henki puhalsi yli maan. Hedbergin
saarnoja tultiin kuulemaan hyvinkin kaukaa, jopa
viidestätoista seurakunnasta ja neljäntoista peninkulman päästä. Naapuriseurakuntien papit pitivät
tietenkin pahana sitä, että heidän seurakuntalaisensa karkasivat Hedbergin laumaan. Turun kutoma- ja kehruukoulun johtaja valtionsihteeri Arnell
oli hänkin sydämistynyt suojattiensa pyrkimisestä
sunnuntaisin Paimioon.
Hedbergillä oli työtä suhteettoman paljon mutta
myös erinomainen työkyky samoin kuin itsekuri.
Aamuisin hän nousi hyvin aikaisin, ei nukkunut
enää neljän jälkeen vaan saattoi herätä jopa kolmelta. Perheelleen hän näyttäytyi vasta kahdeksalta, joten hänellä oli aamun tunnit käytettävinään
rukoukseen, lukemiseen ja kirjoittamiseen. Hänen
kirjeenvaihtonsa oli laajaa, ja huomiota vaati myös
heränneitten lehti Evangelisk Veckoblad, johon
hänkin kirjoitti.
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Yhteyksiä ja uskon vahvistusta
Omaan uskonelämän hoitamiseen Hedbergille jäi
vähemmän aikaa kuin ennen, vaikka hän tunsi tarvitsevansa apua sielulleen. Papilla piti olla jotain,
mistä ammentaa toisille. Ensimmäisellä sijalla voiman antajana oli tietenkin Raamattu. Sen ohella
olivat Lutherin kirjat tulleet yhä tärkeämmiksi, varsinkin Galatalaiskirjeen selitys. Sitä hän ei voinut
mitenkään ymmärtää, että jotkut vanhat Savon
heränneet suhtautuivat nihkeästi ajatukseen
Lutherin postillan suomentamisesta. Raamatun ja
Lutherin lisäksi hän luki monia hartauskirjoja, mm.
Speneriä, Nohrborgia, Rambachia, Dentiä ja
Schartauta. Liikkuessaan Paimiossa ja sen ympäristössä hän tapaili sikäläisiä heränneitä ystäviään,
ja koska nämä suosivat Wilcocksin Kallista hunajanpisaraa, Arndtin Paratiisin yrttitarhaa ja P.J.
Toppin kirjaa Huutavan ääni erämaassa, keskustelu liikkui myös näitten kirjojen annissa.
Paimion aikoina Hedberg piti jatkuvasti yhteyttä
muihin herännäisjohtajiin. Useat vierailivat hänen
kodissaankin, esimerkiksi Berghin veljekset ja Lars
Stenbäck. He olivat tietenkin hyvin kiinnostuneista
Hedbergin vaikutuksesta Paimiossa ja halusivat
selkoa asioista. Yleensäkin herännäispapit pitivät
yhteyttä toisiinsa pitkienkin matkojen takaa, ja
viestit herätyksen etenemisestä eri seuduilla kulkivat tiheästi. Myös opillisia painotuksia seurailtiin.
Konventikkeliplakaatin kiertämiseksi oli tapana
tehdä perhejuhlista seuroja, joihin tultiin kaukaakin. Näihin tapaamisiin Hedberg matkusti Mariavaimonsa kanssa. Tämmöinen kokoontuminen järjestettiin myös Hedbergin kodissa pojan
ristiäisissä.

johtaa taistelun hyvään päätökseen ja vahvistaa
minua itsessään!” Tämän alituisen tuskailemisen
keskellä hän oli kuitenkin huomannut ainoaksi keinoksi kääntää katseensa Kristukseen, niin kuin jo
Lagus oli neuvonut. Raamatun sanasta hän sai
lohdutusta, mutta polttavaksi kysymykseksi nousikin se, milloin syntisellä on oikeus omistaa Vapahtajan armo itselleen. Hänen oli vaikea tyytyä odottavaan uskoon.
Saadakseen jotain selvyyttä asiaan Hedberg kirjoitti tunnoistaan Jonas Lagukselle, jota piti hengellisenä isänään. Pian hän saikin vastauksen, jonka Lagus oli kirjoittanut Ruotsalaisen sanelun mukaan. Oli nimittäin käynyt niin onnellisesti, että
niihin aikoihin Ruotsalainen ja Lagus olivat tavanneet ja ottaneet puheeksi Hedbergin kysymyksen.
Ruotsalainen neuvoo, miten oikean kristityn on
meneteltävä kääntymisensä jälkeen, kun häneltä
on ”loppunut lasten leipä elikkä ensimmäiset kihlauksen päivät”. ... “hän kaipaa, suree, murehtii ja

ikävöitsee, misä on Herra minun johdattajani eikä
uskalla pyhittämisen tietä kulkia yhtään askelta,
ennenkuin Herra kahtoo armollisesti hänen puoleensa.” Tässä nöyrässä odottamisessa “hän ei ole

Alastarolla Hedberg kävi tapaamassa C. I. Nordlundia ja vieraili jopa Kuortaneella asti heränneitten pappien luona. Hyvin ilahtuneena hän kuunteli
tietoja herätyksen leviämisestä varsinkin kotiseudullaan ja tarkkaili myös Savon suunnan
liikehdintää.
Milloin saa uskoa?
Hedbergistä oli siis tullut huomattava herännäisjohtaja. Uskonvarmuutta hän kaipasi yhä ja ikävöi
päästä jatkuvaan armon tuntemisen tilaan. Sisäinen taistelu jatkui, ja edelleen hän kiinnitti paljon
huomiota omiin mielenliikkeisiinsä. Uskossa oleminen riippui siis vielä paljon siitä, miltä omassa
mielessä tuntui. Ja tunteethan kyllä vaihtelivat!
Kirjeessään äidilleen hän kuvaa tilannettaan näin:
”Usko ja epäusko, valo ja pimeys taistelevat keskenään sielussani, mutta minä toivon, että Jeesus
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Rukoukseen hiljentyminen päivittäin oli Hedbergille tärkeää.
Kuvassa Hedbergin rukouspaikka Kemiössä. Kuva Annikki Erelä

sen tähden epäuskoinen, jos Herra viipyy, ettei
hän niin pian ilmoita ihtiänsä hänen johdatuksesansa; hän on tytyväinen ja kärsivällinen, eikä pidä
ihtiänsä epäuskoisena, vaikka ei hän taas pidä ihtiään oikianakaan kristittynä, ennenkuin hän Vapahtajan löytää, joko suuremmasa tai vähemmäsä mitasa; sillä vanhurskaaksi tekemisesä ihmisille tulee
kokonaan toiset läksyt kuin ennen, josta harvat
ymmärtävät vaarinottaa; silloin pannaan kaikki
armon työt kilvoituksen alle saataviksi.” Kilvoituksella ei kuitenkaan ansaita mitään, vaan se on velvollisuus, jota jumala vaatii järjelliseltä luontokappaleelta.

Hedberg ei kuitenkaan voinut pitää varmuuden ja
epävarmuuden välitilaa kristityn oikeana tilana.
Nähtävissä on jo eroavuutta hänen ja heränneitten
isien käsityksissä. J. F. Berghin julistusta hän moittii liian lainomaiseksi ja epäilee myös olevansa hiukan eri linjalla kuin Savon heränneet. Kuitenkin
ystävyys on sydämellistä ja Hedbergin kunnioitus
heränneitä isiä kohtaan suuri. Varsinkin Ruotsalaisen hän halusi tavata. Tämä toteutuikin kesällä
1840, jolloin Helsingissä vietettiin yliopiston 200vuotisjuhlaa. Sen yhteyteen järjestettiin ns. promootioseurat, joissa olivat mukana sekä Ruotsalainen että Hedberg.

ennätysmäärä ja Hedberg järjesti jumalanpalveluksen jälkeen kotonaan kahdet pihaseurat ja lähiympäristössä vielä kolmannet, vastustajien kiukku
kuohahti yli. Hedbergin toiminnan oli loputtava.
Piispan oli puututtava asiaan.

Vastarinnan nousu

Arkkipiispan vaikea rooli

Hedbergin kyläkuntiin sijoittamat sunnuntaikoulut
olivat menestyneet hyvin ja osaltaan palvelivat
myös herätyksen asiaa. Lapsia oli tullut niihin paljon, ja kaikki oli sujunut kauniisti ja järjestyksessä.
Oli sitten myös tapahtunut se, mikä oli ollut odotettavissakin, että kun Hedberg itse oli ollut pitämässä koulua, niin oli vanhempaakin väkeä kerääntynyt sinne. Tämän hän itse ilmoittaa tehdessään tuomiokapitulille selkoa toiminnastaan.

Aloittaessaan työnsä arkkipiispan virassa Erik Gabriel Melartin oli ollut hyvinkin myötämielinen heränneitä kohtaan, koska arveli heidän kohottavan kansaa siveellisesti korkeammalle tasolle. Hänen teologiansa oli valistuksen ajatusten mukainen; hän halusi uskoa hyvään Kaitselmukseen ja järjen voittoon. Lisäksi hän oli suomalaisuusaatteen kannattaja ja kuului Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
perustajiin. Heränneittenkin hän toivoi julistuksessaan välttävän liian rahvaanomaisia ja karkeita
ilmaisuja ja keskittyvän sellaiseen, mikä olisi omiaan ylentämään mieltä. Hedbergiä kohtaan hänellä
tuskin oli tässä huomauttamista; Hedberghän oli
luonteeltaan tahdikas ja hienotunteinen. Lisäksi
hänen kielenkäyttöönsä vaikutti lukeneisuus.

Eräänä sunnuntaina oli myös kehittynyt yhteenotto
sen seurauksena, että pitkien matkojen takaa tulleita sanankuulijoita oli jäänyt jumalanpalveluksen
jälkeen kirkonmäelle odottelemaan seurojen alkua.
Siinä joku Hedbergin ystävä oli alkanut lukea ääneen hartauskirjaa, että aika ei kuluisi hyödyttömästi. Paikalle oli osunut nimismies, joka oli vaatinut kokousta välittömästi hajaantumaan. Hän oli
pitänyt lukijaa lainrikkojana ja oli lyönyt tätä kepillä
niin pahasti, että mies oli joutunut moneksi viikoksi
vuoteeseen. Tästä Hedberg toteaa kirjeessään:

“Olen valittanut kreivi Rehbinderille, joka asuu
täällä joskus kesäisin, en moittiakseni nimismiestä
vaan saadakseni vastedes suojaa.”
Kun sitten helluntain aikaan väkeä kertyi kirkolle

F. G. Hedberg 1864. Kuva Upi

Oppia Kristuksen ansiotyöstä Melartin piti Paavalin
omana kehitelmänä ja epäili, että eivät opetuslapsetkaan ehkä olleet asiaa oikein ymmärtäneet.
Oman käsityksensä ja kirkon opin välisen ristiriidan
hän koki raskaana ja kärsi siitä, varsinkin kun hän
luonteeltaan oli melankoliaan taipuvainen. Myöhemmin hän syytti heränneitä itserakkaudesta ja
jesuiittamaisuudesta sekä suorastaan kapinoiden
lietsomisesta ja oli näkevinään heidän toiminnassaan samoja piirteitä kuin Ranskan vallankumouk11

sessa. Hänen ahdinkonsa paheni, kun maallisen
vallan virkamiehet vaativat kirkkoa ojentamaan
pappejaan. Vähitellen Melartin alkoi pitää liikkeen
tukahduttamista isänmaallisena velvollisuutenaan.
Jälleen karkotus
Jo pari vuotta aikaisemmin piispa Melartin oli ollut
audienssilla keisari Nikolai I:n luona. Siinä yhteydessä hän oli saanut velvoittavan kehotuksen valvoa järjestyksen säilymistä papiston ja seurakuntien piirissä. Nyt hänen oli jotenkin päästävä Paimion ongelmasta eroon. Hedberg oli karkotettava
paikkaan, jossa vaarallisen papin toiminta pysyisi
mahdollisimman pienessä aitauksessa. Se paikka
oli Oulun vankila, jonka saarnaajaksi Hedberg
määrättiin. Ei olisi haitaksi, vaikka jokunen murha-

mies siellä katuisikin tekojaan ja tulisi herätykseen, kunhan rauha säilyisi linnan muurien ulkopuolella. Hedberg ei siis saisi saarnata muille kuin
vangeille. Käytännössä Hedbergistä tuli vanki.
Kristuksen vanki, niin kuin hän itse sanoi. Jälleen
oli edessä perheen vaivalloinen muuttomatka.

Lähteitä mm.
Ludw. Wennersrtöm: Fredrik Gabriel Hedbergin Elämä ja Waikutus (SLEY 1897)
Lauri Takala: Suomen evakelisen liikkeen historia (SLEY 1929)
W.A. Schmidt: Fredrik Gabriel Hedberg (SLEY 1951)
Esa Santakari: Evankeliumin aamunkoitteessa (SLEY 1961)
Niin se tapahtui” (SLEY-KIRJAT 1996)
Evankelisen liikkeen synty (SLEY-KIRJAT 2003)
Seppo Suokunnas:
Evankelisen liikkeen isä F.G. Hedberg 1811-1893 (Sley ry 2011)
PAAVO RUOTSALAINEN 1777-1852 JUHLAKIRJA
(HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 1977)
sekä Hedbergin kirjeet

Katkelma Hedbergin kirjeestä isälleen
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Tervetuloa siipien suojaan!
Kun astut sisälle Tampereen tuomiokirkkoon, sinua ympäröi ainutlaatuisten
freskojen maailma. Taiteilija Hugo Simbergin maalaukset viestivät Pyhän läsnäoloa elämän suurten kysymysten, haavoittuvuuden, kuoleman, pahuuden ja
toivon keskellä.
Kun pysähdyt keskelle kirkkoa ja katsot ylös,
katse kiinnittyy ensiksi katossa ylimpänä olevaan käärmeeseen jolla on omena suussa.
Viettelyksen ja pahan symboli puistattaa.
Mutta sitten huomaat käärmeen ympärillä siivet joita on katossa ylt’ympäri. On pieniä siipiä ja pitkiä sulkia.
Monet ovat paheksuneet Simbergin käärmemaalausta, sitä että viettelyn ja synnin symboli oli kuvattu kirkon keskeisimmälle paikalle.
Katon kuvissa on mahdollista kuitenkin nähdä
syvä kristinuskon sanoma. Käärme omena suussa kuvaa synnille ja houkutuksille altista ihmissydäntä. Syntisen ja turmeltuneen ihmisen Jumala verhoaa siipien suojaan. Samanlainen ajatus on jo Raamatun alkulehdillä syntiinlankeemuskertomuksessa. Kun Adam ja Eeva karkotettiin paratiisista, Jumala teki heille nahasta vaatteet ja suojasi heidät niillä.
Keskikupolin siipimaalaukset muodostavat myös
ristikuvioita. Risti on merkki Kristuksen kuoleman
tuomasta sovituksesta jolla Jumala peittää synnin ja antaa suojan pahaa vastaan.
Katon lisäksi myös muualla kirkossa on siipiä.
Pääskyjä lentelee pohjoislehterin holvistossa.
Kyyhkysen siipiä on myös saarnatuolissa piikkipensaisiin takertuneina. Siipiä on lisäksi eteläseinän kyyhkysikkunoiden ja pohjoissivun pelikaaniikkunan mosaiikeissa.
Kuuluisimmat siivet ovat Haavoittuneen enkelin
freskossa. Siinä on enkelin siivessä verijälki. Simberg ei selittänyt freskoa mutta totesi että se oli
hänelle tärkeä.
Katsoja voi tulkita maalausta itse. Voiko se kertoa elämän haavoittuvuudesta. Elämän haavoittamat ovat tervetulleita siipien suojaan. Haavoille lyötyjä kannetaan ja heitä hoivataan kirkossa.
Suoja ja huolenpito yltävät vieläpä kuolemaankin. Kuoleman puutarha–freskossa luurangot

hoitavat sieluja kuin kasveja.
Simbergin maalausten siipiaihe viittaa Psalmiin 91:

”Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy
Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: "Sinä,
Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani,
sinuun minä turvaan."
”Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja
pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä
yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla.”

Ennustaessaan Jerusalemin synkkää kohtaloa
Jeesus vertaa itseään kanaemoon joka tahtoo
koota poikaset siipiensä suojaan (Matt. 23:37) .
Tämä kuva on nähtävissä kirkon lehterin ikkunamosaiikissa jossa pelikaani ruokkii poikasiaan
rinnasta tihkuvilla veripisaroilla.
Magnus Enckellin Ylösnousemus-alttarifresko
puolestaan kertoo iankaikkisen elämän toivosta.
Saamme liittyä kerran ylösnousseiden kulkueeseen joka kulkee kohti katoamatonta valoa, kohti Jumalaa.

”Mua siipeis suojaan kätke, oi Jeesus Herrani,
suojassas suo mun olla, jos kuinka kävisi.” (SK 434)

Lämpimästi tervetuloa Evankelisen Lähetysyhdistyksen kesäjuhlaan Tampereen tuomiokirkkoon!
Olli Hallikainen, tuomiorovasti
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Irrota keskiaukeama. Leikkaa käsiohjelma ja laulunsanat erilleen. Taita käsiohjelma kahtia. Ota juhlille tullessa mukaasi käsiohjelma ja laulunsanat.

Upi Vuorenoja

Hedbergin laulumaailma

Kuva Juhani Kärkkäinen

Räiskähtelevää autuuden ilakointia säestettynä
väliin vakaalla suomalaisen virren tasapotkuilla.
Hedberg eli vanhojen virtten laulumaailmassa,
mutta hänen aikanaan murtautui vapaitten hengellisten herätysvirtausten iloinen uuden ajan
koskettava laulu uusine sävelmineen myös
Hedbergin sielunmaailmaan.

Vanha virsimäinen potku vie ihanasti

Sitten tuli uudet laulut

Vanhan virren vakaa ja syvä, kautta koko kirkon
historian väreilevä viisaus hehkuu Hedbergin virsissä. Rakkaudesta valtavasta, SK 1999 no 50, on
juuri tällainen - vahva ehtoollisvirsi.
On Herran sana perusta, SK 1999 no 99, Jumala
ompi linnamme-sävelellä luo vankkumattoman kalliopohjan uskollemme.
On Jeesus Vapahtajamme, SK 1999 no 149, SK
1961 no 124, Lutherin ajan saksalainen sävelmä
huokuu ikiaikaista gregorianiikkaa nykyvirsikirjan
konstikkaan iskutuksenkin kautta. Toki sen voi laulaa vanhaan tapaan kohonuoteilla. Peruspotku kuitenkin puolinuotein. Niinhän se oli myös SK 1950
no 44. Säkeistöjäkin on siinä versiossa yhdeksäntoista. Syvää virsielämää!
Yö väistyy - kirkas päivä koittaa, SK 1999 no 152,
on kuin uskovaisen kristityn kevätvirsi. Tässä pitää
ehdottomasti malttaa pitää tempo riittävän hitaana, muuten virsimäisyys menetetään ja koko laulu
menee musiikkina pilalle.
Oi Jeesus Kristus Herramme, SK 1999 no 157 ja
SK 1961 no 141, SK 1950 no 72. VK 1986 no 123.
Tätä huikeaa kokousvirttä on laulettu jo sata vuotta kahdella sortavalalaisella virsitoisinnolla. Ne
nostattavat mieleen ehtoollisen, helatorstain ja
helluntain vahvat tunteet. Tässä virressä on Kristus
Jeesus todella lähellä meitä. Ihanaa Hedberg!
Ja mitä vielä puuttuu Hedberin virsikavalkaadista? Se on tässä: Veljet siskot veisatkaa, SK 1999
no 354, SK 1913 ja 1950 no 9. Sävelmä on arkkiveisujen ”Ole sielun iloinen” eli ”Herraa hyvää kiittäkää”. SE ON evankelisten ylistys- ja kiitosvirsi.
Tosin nykykansa ei enää näköjään jaksa ylistää
eikä kiittää - ainakaan seisten - sillä säkeistöjä on
vain 6, kun niitä ennen veisattiin 19!

Ruotsinkielinen Lähetysseura toi Suomeen Lina
Sandellin laulut. Ne otettiin heti varauksetta Matkalauluihin. Siionin Kanteleeseen ne tulivat hitaammin, mutta varmasti. Eikä ole epäilystäkään, ettei
se olisi ollut myös Hedbergin tahto.
Se seikka, että Hedbergin saarnakirja ”Elämän
Sanoja” sisältää jokaisen päivän luvun jälkeen
jonkun tutun tai tuntemattomamman hengellisen
laulun, ei ole Hedbergin valinta. Kirjan toimittajat
ovat ne sinne lisäilleet oman valintansa
perusteella.
Sen sijaan Hedbergin toimittamista ”Kristillisiä
Sanomia”-lehden sivuilta löydämme Hedbergin
omia valintoja ja nimenomaan hänen tekemiään
laulurunoelmia. Piispa Jorma Laulaja on opiskeluaikoinaan tutkinut ja julkaissut ne kolmessa jaksossa Kotimaa-kalenterin sivuilla vuosina 1968 ss
5-29, 1969 ss
63-75, 1969/70
ss 13- 27.
Siionin Kannel
oli jo vuonna
1892 rakenteeltaan ja sisällöltään hyvin hedbergiläinen. Siitä
löytyi 20 Hedbergin omaa laulua.
Koska nämä piti
suomentaa, oli
selvää, että ne
olivat olleet jo
käytössä ruotsinkielisinä ja
Mm. tämä SK-kirja on Hedbergin elämänvaiheen lopusta. Kuva Upi
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sellaisina valikoituneet käyttäjien mielen mukaan. Vertailun vuoksi tulee
mainita, että samassa painoksessa oli
jo 37 Lina Sandellin laulua.
Toinen ja todella huomattava hedbergiläisen lauluperinteen kehittäjä oli
lukkari ja opettaja J.V.Hirvonen Lapinlahdelta. Hän tuli tunnetuksi lasten
hengellisen koululaulukulttuurin luojana. Hirvonen muutti 1880 Tampereelle ja hänen toimittamanaan ilmestyi 1883 kokoelma ”Lasten lauluja”. Se
pitäisi nyt jostain löytää Tampereen
ELYn kesäjuhlaan oikein nähtäväksi!
Siionin kantelen kolme laulavaa
evankelistaa

Kuva Upi

He ovat Sandell, Hedberg ja Hirvonen. Lina Sandell oli taivaan matkalainen, niin kuin Paavali, aina
matkalla kohti voittopalkintoa, Fredrik Gabriel oli
apostoli Johanneksen kaltainen Jeesukseen katsoja ja Johannes Vilhelm Hirvonen oli opettaja ja
kasvattaja, kuten evankelista Markus.
En lähde ollenkaan pohtimaan sitä, miten hengellinen laulu milloinkin sopi Hedbergin opilliseen
ajatteluun tai pitäisikö sanoa teologiseen pohdiskeluun. Sen sijaan hänen lauluissaan näkyy selkeästi laulujen tarkoitus: Hedberg halusi lauluin vahvistaa uskoamme. Hän suorastaan saa meidät hekumoimaan Jeesusta! Hän halusi, että emme vain
ymmärtäisi - vaan että me tuntisimme, liittyisimme ja köyttäisimme itsemme Jeesukseen Kristukseen. Sitä se ”morsiusmystiikka” on!
Hedbergillä oli siis lauluilleen konkreettinen tehtävä. Niistä piti tulla uskovalle pelastusrengas, joka oli aina heitettävissä epäuskon ja harhan valtaan joutuvalle. Se oli kuin Lutherin kiitosvirsilinko
piruntorjuntatyössä.
Tähän sopisi hyvin laulu ”Synnit poissa autuutta
oi...” sen on kirjoittanut Fr.N. Beskow 1883. Olen
aivan varma, että tämä kelpasi Hedbergille!
Samoin tunnen luissani kuinka Bortnianskyn kolmijakoinen virsisävelmä on sopinut Hedbergille,
kun hän oli kääntänyt suomeksi virren ”Me kiittäen
ylistäkäämme”. Nykyisessä virsikirjassamme no
336 ”Me riemumielin ylistämme”, Siinä on liihottu
maasta taivaaseen enkelten kanssa kumartaen
ylistäen ja hallelujaa huutaen:
10. säk: ”Helewin harpuin pyhät ”pyhää” Jo
taiwahassa weisaawat,
Kanss`enkeleitten laulawat; He kumartaen
Karitsalle
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Kiitoksen kantaa Jumalalle. Me maahan
lankeamme kanssa
Ylistäin, kiittäin rakkauttansa.”

Tähän virteen tuli Ilmari Krohnin sävelmä vasta
1923. Siionin Kanteleessa se on 1961 no 533 ja
SK nuorimmassa painoksessa 1999 no 480.
Molempien versiossa on enää vain neljä säkeistöä.
Hedberg väsyi vanhuudessa
Hedberg kirjoitti jo 1856 kaksitoista säkeistöisen
virren ”Älä wäsy waiwoissa”. Se sai sävelen ja
luonteen ruotsalaisen A. Falkin virrestä ”Ole sielun
iloinen”. Hän liittää laulun kirjoitukseensa:
”Juoskaamme kärsiwällisyyden kautta siinä kilvoituksessa”.
Hedbergin ystävä A. Kuhlman kirjoitti ”hywästi
jättökirjeen”, kun Hedberg hänen suureksi surukseen muutti pois Kaarinasta 1862. Tähän Hedberg
vastasi mukaillen ystäväänsä laululla ”Suotta suret
sieluni”. Liekö tämäkin ollut Hymanderille yksi syy
kääntää suomeksi tuo iki-ihana ”Suruinen sielu,
surusi heitä” SK 1913 no 10 eli nykytiedon mukaan C.O.Roseniuksen jo 1847 kirjoittama laulu
”Murheinen sielu murheesta nouse”, SK 1999 no
259.
Viimeisinä vuosikymmeninään ei Hedberg enää
kirjoittanut uusia lauluja, mutta olihan niitä syntynyt jo yli neljäkymmentä. Monet niistä hän oli kirjoittanut paineiden alla jouduttuaan vastaamaan
uskonkäsityksestään milloin mihinkin suuntaan.
On Jumalan suuri ihme, että me saamme riemuita tänä päivänä Jeesuksesta puhtaasti hedbergiläisessä hengessä ja laulaa ja laulaa ja laulaa - ja
saada sielullemme ihanaa uskonvahvistusta Siionin Kanteleen sanoin ja sävelin. Se on rikkautta
kautta aikojen.
Upi

Nimeltä kutsuttu
Meidät, mieheni ja minut, oli kutsuttu ystävien
luokse, Nurmirannan sisarusten mökille Ruotsinpyhtäälle. Vuosien kuluessa olemme useinkin siellä
vierailleet ja meidät on aina otettu lämpimästi vastaan. Olemme kokeneet olevamme ystävien joukossa; lämminsydämisten, hauskojen ihmisten ja
evankelisten uskovien seurassa.
Sisaruksilla on hauska tapa kerätä mökin tuvan
seinällä olevaan telineeseen nimi-mukeja.
Jokaisella ”mökkikuntaan” kuuluvalla on oma nimikoitu muki. Kun sukuun syntyy vauva, tai avioliiton kautta uusi jäsen liittyy perhekuntaan, ilmestyy mukitelineeseen taas uusi muki hänen nimellään varustettuna. Suvun ”puuhanainen” Leila, menee savipajaan ja tilaa uuden, kauniin vaaleansinisen nimi-mukin, samanlaisen kuin toisetkin mukit
ovat. Näin uusi tulokas voi konkreettisesti kokea
olevansa tervetullut sukuun ja mökille. Lasten varttuessa jokainen löytää omalla nimellään mukin tuvan seinältä ja sillä on tärkeä merkitys heille.
Me emme mieheni kanssa kuulu Nurmirannan
perhekuntaan, mutta ystävyyden siteet ovat vahvat. Viime käyntikerralla havaitsimme iloksemme,
että meidänkin nimellä löytyi muki, jota saatoimme
lainata. Matti-nimi on suvussa olemassa, joten siitä
sai mieheni juoda kahviaan. Hilkka-nimeä ei löydy,
mutta toisen nimeni mukaan, ”Marja-Liisa”, löytyi
Liisan muki. Siitä sopi minun juoda teetäni. Voi miten ilahduinkaan, kun minullekin oli olemassa ”nimimuki”.

Monikaan ei tiedä omaa kastepäiväänsä, mutta
nimipäivän muistamme. Kun meillä on nimi ja kaste, saamme iloiten viettää nimipäiväämme uskoen
itsemme ja toinen toisemme Jumalan ja Hänen armonsa Sanan haltuun. (Ap.t. 20:32)
Joskus aikaisempina vuosina meillä oli perheeni
kanssa tapana kutsua naapureita ja ystäviä Hilkanpäivän viettoon (27.11.) laulamaan Siionin Kanteleen lauluja. Hilkanpäivä osuu usein ensimmäisen
adventin aikaan ja samalla vietimme ”pikkujoulua”.
Tuota tapaa haluan alkaa elvyttämään uudelleen ja
haastan muitakin Elysanomien lukijoita tekemään
samoin. Kokoontukaa viettämään omaa nimipäiväänne, iloitsemaan siitä, että olemme kastettuja,
lunastettuja ja nimeltä kutsuttuja Jumalan perhekunnan jäseniä. Vieraille voisi kertoa, että ”ei kukkia”, kerätään sen sijaan kolehti ELYlle. Näin kertyy pienistäkin kolehdeista yhteiseen kassaan suuria summia. Kolehdin voi viedä oman seurakunnan
taloustoimistoon ja pyytää tilittämään ELYlle. Näin
ainakin meillä Salossa voidaan toimia.
Iloista nimipäivää toivottaen
Hilkka Lähdekorpi

Nimeltä kutsuttu. Tuo ajatus alkoi puhutella minua.
Mökin tuvan seinällä roikkuvat mukit kertovat jokaiselle siellä vierailevalle, että nämä ihmiset kuuluvat tähän sukuun. Kun mökillä vietetty päivä
päätetään sillä kertaa läsnä olevien kanssa yhteiseen Siionin Kanteleen lauluhetkeen, kannetaan
siinä samalla ajatuksissa ja rukouksissa myös muita perhepiirin jäseniä, kaikkia nimeltä kutsuttuja,
Jumalan eteen.
Nimeltä kutsuttuina me kaikki kuulumme ainakin
yhteen perhepiiriin, Jumalan suureen perhepiiriin.
Jo kasteessa meidät on liitetty Hänen yhteyteensä. Jes. 43:1 ”Minä olen lunastanut sinut. Minä

olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun.”

Raamatun Sana muistuttaa myös siitä 1.Kor. 3:23
sanoilla: ”Te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan”. Siihen väliin ei mahdu mitään eikä ketään,
me olemme nimeltä kutsuttuina Kristuksen omia.
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Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ryn

VUOSIKOKOUS
pidetään evankelisten kesäjuhlien yhteydessä Tampereella
Johanneksen koululla, Erkkilänkatu 10, lauantaina 6.8.2011 klo 10.00.
Käsitellään sääntöjen muuttaminen ja sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa
Karstulassa 6.7.2011
Hallitus

Jäsenille
Jäsenistöltä tulleiden toivomusten perusteella hallitus nimesi kokouksessaan 30.5.2011
epävirallisen työryhmän (Päivi Erkkilä, Ulla Kataja ja Pekka Kiviranta) valmistelemaan
esitystä uusiksi hallituksen jäseniksi vuosille 2011-2013. Vuosikokouksessa on sääntöjen
mukaan erovuorossa 3 jäsentä, joista osa on ilmoittanut esteestä uudelleenvalinnalle.
Työryhmä pyytää jäsenistöltä perusteltuja esityksiä uusiksi hallituksen jäseniksi 5.8.2011
mennessä. Ehdotukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen pekka.kiviranta@evl.fi
Hallitus, puheenjohtaja Pekka Knuutti
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Kiteen Evankelinen Kansanopisto ja Tedite Sambiassa

ELY mukana tukemassa Kiteen Evankelisen
Kansanopiston hanketta Sambiassa
Noin viisi vuotta sitten Ulla Kakkonen oli ensimmäistä kertaa vapaaehtoistyössä Lusakassa, Sambian pääkaupungissa, Afrikan evankelisluterilaisen kirkon ja Raamattukoulun piirissä. Tämä kolmen kuukauden vapaaehtoistyön jakso ei jäänyt ainoaksi vaan seuraavana vuonna oli uuden kolmen kuukauden vapaaehtoistyönjakson aika. Näistä jaksoista
jäi Kiteen Evankeliselle Kansanopistolle pitempiaikaiset jäljet.
Sambiassa oleskelujen aikana Ulla Kakkonen opetti
Raamattukoululla psykologiaa ja ohjasi opiskelijoiden päättötöiden tekemistä. Suurimpia pulmia
päättötöiden tekemisessä oli kirjallisuuden ja nettiyhteyksien puute sekä se, että opiskelijoilla oli käytössä vain yksi tietokone. Tietokoneella he halusivat joka tapauksessa työnsä tehdä. Tässä yhteydessä niin opiskelijat kuin paikallisen kirkon henkilökunta toivat esille suuren kiinnostuksensa ja tarpeensa saada tietotekniikan opetusta. Niinpä paikallisten sambialaisten ehdotuksesta ja pyynnöstä,
lähdettiin opistolla suunnittelemaan hanketta, jolla
voisimme omalta pieneltä osaltamme tukea sambialaisten mahdollisuuksia opiskella tietotekniikan
hyväksikäyttöä niin tiedon hankinnassa kuin käytännön työssä. Luonnolliseksi pääyhteistyökumppaniksi hankkeeseen tuli mukaan Afrikan evankelisluterilainen kirkko LECA.

Kaksi ja puoli vuotta sitten, joulukuussa saimme
tiedon Ulkoasiainministeriöstä, että olimme saaneet positiivisen päätöksen TEDITE-hankkeemme
rahoitushakemukseen. Jo tammikuussa 2009 Antti
Rainio opistoltamme oli paikallisen pastori Nicolaksen kanssa pitämässä Lusakassa, Sambian pääkaupungissa ensimmäistä koulutusjaksoa hankkeeseen
valituille 24 opiskelijalle.
Kolmivuotisesta koulutushankkeesta on nyt kulunut
kaksi ja puoli vuotta ja puoli vuotta on jäljellä. Nämä kaksi ja puoli vuotta ovat olleet täynnä toimintaa. Pääosin työ on ollut positiivista ja opiskelijoiden innostus oppimiseen on ollut mahtavaa seurattavaa. Kehitys alkuvaiheesta, jolloin yli puolet
hankkeen opiskelijoista avasi tietokoneen ensimmäistä kertaa, on ollut huimaa. Alkuperäiset opiskelijat hallitsevat tavalliset tietokonetoiminnot nyt
jo niin hyvin, että ovat suorittamassa kansainvälistä
tietokoneen ajokorttia. Viime vuoden alusta lähtien he
ovat myös toimineet opettajina uusille aikuisille opiskelijoille sekä orpolapsille ja –
nuorille. Tällä hetkellä hankkeen koulutukseen osallistuukin jo noin 60 aikuista ja
lähes 200 lasta ja nuorta.
Tietokoneita opetuskäyttöön on saatu hankittua
noin 20. Suurin tarve tietokoneista on edelleen lastenja nuorten opetuksen
osalta.

Pastori Nicolas Bakajika seuraamassa opiskelijoiden tietokonetyöskentelyä.

Tietotekniikan opiskelun lisäksi hankkeen opetukseen
kuuluu kansalaistaitojen,
opettajuuden ja yrittäjyyden
opetusta. Tavoitteena on,
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että hankkeeseen osallistuvat sambialaiset kykenisivät ja olisivat kiinnostuneita hankkeen loputtua
levittämään osaamistaan
edelleen opettajina ja perustamaan omia pienyrityksiään omalta osaltaan
Sambian suuren työttömyyden lieventämiseksi ja
oman elämänhallinnan
kohottamiseksi.
On ollut mahtavaa seurata, kuinka monet itäsuomalaiset ovat olleet tukemassa hanketta tavalla tai
toisella: Useampia henkilöitä Itä-Suomen yliopiston
tietojenkäsittelytieteen laitokselta on ollut vapaaehtoistyönään opettamassa
Hankkeen aikuisopiskelijat tutustuttavat lapsia ohjelmoinnin alkeisiin Legojen avulla.
lyhyitä jaksoja Sambiassa,
olemme saaneet lahjoituksena useita käytettyjä ja uudesta näkökulmasta, että voimmekin todeta
muutaman uudenkin tietokoneen. Erilaisissa tilaioppineemme tämän kahden ja puolen vuoden
suuksissa ihmiset ovat ostaneet sambialaisia koris- aikana varmasti vähintään yhtä paljon kuin
te-esineitä hankkeen tukemiseksi. Lisäksi muutasambialaiset yhteistyökumppanimme ja opiskelijat.
mat järjestöt, liikelaitokset ja yksityiset ihmiset
Ja vielä on kaikilla osapuolilla paljon opittavaa…
ovat rahallisesti kartuttaneet omarahoitusosuutelinikäinen oppiminen jatkuu! Tämän vuoden
tamme. Opistolta hankkeeseen ovat osallistuneet
haasteena on hankkeen aikana kehitetyn kouluUlla Kakkonen, Antti Rainio, Eeva Nygren ja Heidi
tuksen rekisteröiminen viralliseksi ammatilliseksi
Luukkainen
koulutukseksi Sambiassa. Tällä hetkellä meillä on
Kehitysyhteistyö ei voi koskaan olla yksipuolista.
Emme voi vain viedä omaa osaamistamme ja toimintakulttuuriamme luullen niiden olevan parasta
ja ainoaa tavoiteltavaa. Työhön vieraaseen kulttuuriin on lähdettävä nöyränä ja kuunnellen. Uusi
kulttuuri ja ympäristö tarjoavat niin paljon oppimista ja pakottavat näkemään monet asiat aivan

näköpiirissä kouluksi sopiva rakennus vuokrattavaksi ja iloksemme olemme saaneet myös uuden
tukijan Evankelisen lähetysyhdistyksen, ELYn, joka
on lähtenyt tukemaan toimintaamme niin taloudellisesti kuin henkisestikin.

ELY tekee lähetystyötä Venäjällä ja Sambiassa ja lisäksi tuemme Suomen Lähetysseuran ja Sanansaattajat ry:n kohteita. Pienen yhdistyksemme resurssit
ovat vielä vähäiset. Oman lähettiperheen lähettäminen lähetystyöhön maksaa
kaikkineen n. 100.000€/ vuosi. Siksi olemme panostaneet tukemaan paikallisen kirkon tekemää työtä. Venäjällä meillä on oma osa-aikainen lähettimme
Raili Mäkitalo Kemin seurakunnassa, mutta tuemme myös Kostamuksen kirkkoherra Andrei Savolaisen työtä. Samoin Sambiassa tuemme TEDITE-hanketta, joka on LECA-kirkon hanke. Näin ELYn kautta lähetetyt lähetysvarat menevät suoraan sen kirkon työn hyväksi, mihin ne on tarkoitettu.
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Me mennään pyörällä
kirkkoon
Espoon Olarissa asuu Vintturin perhe, jota
yhdistää musiikki ja jalkapallo. Perheenisä
Juha voitti tänä keväänä Seurakuntien lapsityön keskuksen ja Lasten keskuksen järjestämän Vekaraviisukilpailun kappaleellaan
”Me mennään pyörällä kirkkoon”. Kilpailussa
etsittiin uusia 3-10-vuotiaille suunnattuja
hengellisiä lauluja. Kisan raadin mielestä
voittolaulun valintakriteerinä oli tuore, mukaansatempaava melodia ja helposti laulettavat ja muistettavat sanat. Lisäksi kappale
toi myönteisellä tavalla esiin kirkossa tärkeää kasvatustehtävää, lasten käymistä jumalanpalveluksissa.

Juha Vintturi kertoo sanoittamansa ja säveltämänsä laulun syntyneen omista kirkkomatkakokemuksista nyt jo teini-ikään ehtineiden poikiensa kanssa. Inna ja Juha Vintturilla on kolme poikaa, 17vuotias pianoa soittava Miika ja jalkapalloa harrastavat Joona 15 v. ja Jaakko 12 v.
Inna Vintturi on Helsingin Tuomasmessun musiikkivastaava, joka pyörittää Tuomasmessujen musiikkia.
- Uskon, että työni vastaa tulevaisuuden kanttorin
toimenkuvaa. Siinä verkostoidutaan ja kutsutaan
alueen ammattimuusikoita, kuoroja ja musiikin
harrastajia rakentamaan messua yhdessä, Inna
Vintturi toteaa. Hän on mukana myös HelsinkiMission toiminnassa ja laulattaa paria isoa vanhusten
laulupiiriä vakituisesti.
Juha on foniatrina eli puhe- ja äänihäiriöiden erikoislääkärinä HUSin Korvaklinikalla Helsingissä. Kysymykseeni mikä sinusta tulee isona Juha naurahtaa ja kertoo olevansa jälleen uuden polun päässä.
Alun perin hän harkitsi teologian opintoja, mutta
päätyikin lääkäriksi. Hiljan hän aloitti insinööriopinnot Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä.
- Nyt on ollut kiinnostavaa opiskella elektroniikkaa
ja sähkötekniikkaa. Se on vanha kiinnostuksen
kohteeni. En tiedä, tuleeko siitä mitään valmista,
mutta toivon löytäväni hyvän työpaikan tai edes
vision, jossa voi yhdistää medisiinaa ja insinööritieteitä.

Inna ja Juha Vintturi.

Monipuolinen musiikkiharrastus on
voimavara
Innan lapsuuskodissa Jokioisten pappilassa on aina
harrastettu musiikkia.
- Innostuin siitä jo pienenä eikä se innostus ole
vieläkään laantunut. Musiikki on yhteisöllistä ja se
antaa voimaa arkeen. Laulaminen ja huilunsoitto
ovat eniten lähellä sydäntäni.
Juha puolestaan on Papas no mamas-yhtyeen perustaja ja sydän.
- Ainakin se on minun pitkäikäisimpiä juttujani.
Olemme laulaneet yhdessä lähes 18 vuotta. Nyt
juuri teimme päätöksen yrittää nousta uudelle tasolle reippaan työnteon avulla – katsotaan, onnistutaanko.
- Aloitimme laulamisen osana Olarin seurakunnan
kamarikuoroa. Olimme silloin kolme - nelikymppisiä
miehiä ja halusimme kokeilla muunkinlaista hengellistä musiikkia. Vähitellen sitten erkanimme
omaksi yhdistykseksi. Se oli tarpeen jo ihan levyntekoon liittyvän rahaliikenteen hoitamiseksi. Vastikään julkaisimme levyn Matkalaukkuvirsiä, joka on
neljäs äänitteemme. Sen me olemme tehneet kaikessa rauhassa kuukausien aikana ja pikkutarkasti
stemma kerrallaan. Pyysimme mukaan myös ammattisolistit, koska soololaulu ei ole meidän leipälajimme. Olemme ylpeitä lopputuloksesta, Juha
sanoo.
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Vekaraviisut ohjaa lapsia kirkkotielle
”Me mennään pyörällä kirkkoon”-viisu alkoi soida
päässäni, kun tein yhtenä päivänä jauhelihasoosia
pojille. Halusin, että siinä olisi hyvä fiilis, että kirkkoon meneminen ja siellä oleminen olisi kivaa. Siinä auttavat esimerkiksi kirkkokarkit ja aulatila,
missä voi juosta. Tavoitteena oli laulu, jossa on
poikien juttuja kuten erilaisia kulkuneuvoja. Kyllä
lampaat ja puput ovat kivoja, mutta olin ainakin
itse pikkupoikana kiinnostunut autoista. Ajattelin,
että letkeä vanhanaikainen rokkimeininki voisi tuoda hyvän fiiliksen ja ehkä panna jalan vähän vipattamaan. Ja koska nykyään kirkollinen tietämys
on varmaan ohuempaa kuin ennen, lapsille voisi
esitellä seurakunnan työntekijöitä kuten papin,
kanttorin ja suntion, Juha Vintturi kertoo viisun sisällöstä. Juha kertoo, että kotikirkon messujen
merkitys on hänelle vähentynyt.
- Valitettavasti olen vähän vieraantunut perinteisestä päiväjumalanpalveluksesta ja siitä roolista,
mikä on tarjolla aktiiviselle maallikolle paikallisseurakunnassa. Pidän kuitenkin seurakuntamme
työntekijöistä edelleen.
Innan mielestä taas kotikirkko Olarissa on tärkeä
asia. Hyvä, että se on olemassa ja sinne voi mennä, kun huvittaa.

Ilo ja elämänmyönteisyys näkyvät
Inna Vintturin mielestä elämänmyönteisyys ja ilo
näkyvät arjessa muun muassa intona tehdä erilaisia asioita ja kokeilla uutta. Tärkeää on ystävien
tapaaminen. Musiikki antaa iloa ja energiaa. Perusluottamus Jumalan johdatukseen antaa voimaa
ja turvallisuutta.

Heitän vielä yhden kysymyksen, mitä merkitsevät
usko, toivo ja rakkaus, siunaus, rukous ja armo.

Messuista eväät arkeen

Juha: Isoja sanoja – en osaa niitä avata. Jos osaisin, olisin pappi tai kirjailija. Koen omaksi tehtäväkseni johdatella ihmisiä pakottomasti näiden
asioiden vaikutuspiirin. Mitä siitä eteenpäin tapahtuu, on esimieheni elikkäs Jumalan ja ihmisen välinen asia.
Innan mielestä usko, toivo, rakkaus, siunaus, rukous ja armo ovat elämässä aivan keskeisiä ja
tärkeitä asioita.

Millaisia eväitä saatte niistä monista messuista ja
jumalanpalveluksista, joihin osallistutte?

Hannu Rasila

Juha: Ehtoollinen on kallis asia. Kolmen vartin
kirkko on oivaltava, Suomessa uusi formaatti, jossa lähdettiin rakentamaan televisiojumalanpalve-
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lusta katsojan näkökulmasta. On hyvä, että kokeillaan uusia juttuja. Ei ole niin, että ihmisten pitää
taipua vanhoihin, perinteisiin näkökulmiin. Kyllä
kirkon on taivuttava myös uuteen.
Inna: Joka sunnuntai olen Tuomasmessussa Agricolan kirkossa. Saan sieltä hyviä hengellisiä eväitä
arkeeni. Siellä on vahva rukousjakso, perinteinen
liturgia, ehtoollinen, mielenkiintoisia saarnoja ja
kivaa musiikkia.

Kuvat Hannu Rasila

Kolehtien ja lahjoitusten tilitys

Ilmoita

Huom! Muistathan merkitä viestiin tuen kohteen ja maksajan seurakunnan.

Työntekijöiden ja työmuotojen tukirengastili:
Tilinumero 511402-237545 tai IBAN FI24 5114 0220 0375 45

järjestettävistä
tapahtumista
ELYn toimistoon
yhteistä lehteä
ja
ELYn kotisivujen
tapahtumakalenteria
varten

Kolehti– ja lahjoitustili:
Tilinumero 511402-234369 tai IBAN FI28 5114 0220 0343 69

ely@evankeliset.net
tai
p. 040 415 9416

ja viestiksi alla olevasta listasta haluamasi tuen kohde
Antero
Raili
Sirpa
Kotimaan työ
Aarrearkku
Laula kanssani

ja viestiksi joku alla ol. (merkitse tilaisuus ja pvm, tuen kohde sekä maksajan srk)
ELYn kotimaantyölle
Lähetykselle yleisesti (= Venäjä tai käytettäväksi johonkin alla ol. kohteista)
Angola (= Angolan kirkon tuki, SLS)
Malawi (= Malawin kirkon tuki, SLS)
Tansania (= Holmströmien lähettiperhe ja maasai-työ Tansaniassa, SLS)
Sat7 (= arabiankiel. TV-kanavan tuki, Sansa)
Kristiina (= Kristiina Erelän kannatus, SLS)
Tedite (= Tedite-hanke Sambiassa, Towards equality, democracy and economical growth by IT-education)
TA-avustukset (merkitse TA, tuen kohde sekä maksajan seurakunta)

(myös tekstiviestein)

Levymyyntitilitykset:
Tilinumero 511402-238022 tai IBAN FI46 5114 0220 0380 22
Kuninkaan lapset DVD/CD (= viestiksi levyjen tilityksiin)

Kuva Upi

Kiitos kaikille teille, jotka olette tukeneet ja tuette
ELYn työtä! Jumala lahjanne siunatkoon.
Haluatko liittyä kannatusrenkaaseen? Ota yhteyttä ELYn toimistoon tai työntekijöihin. Yhteystietoja
löytyy tämän lehden sivulta 2 sekä Elyn kotisivuilta http://www.evankeliset.net/yhteystiedot
Elysanomat on ilmainen jäsenlehti, jota jaetaan muillekin kiinnostuneille. Tilausmaksua ei ole, mutta kiittäen
otetaan vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia ELYn työtä varten.

Rukoilemme siunausta tuleville järjestettäville tapahtumille
Elokuussa
Ti 2.8. klo 18 ELY-toiminnan
syyskauden avajaiset / ELYn kesäjuhlien aattoseurat Ulla ja
Pekka Latomäen mökillä Lapuan
Kauhajärvellä, Herneshuhdantie
60. Sirpa K-A, Ulla Latomäki.
Ke 3.8. klo 20 kesäkirkko Kurikan kirkossa, puhe Raimo Mäki
ja kanttorina Maarit Rautanen.
To 4.8. klo 17 Messu ja juhla
Tampereen kesäjuhlien vapaaehtoisille Messukylän kirkossa.
La-Su 6.-7.8. Evankeliset kesäjuhlat Tampereella. Ks. lisää tämän lehden s. 13-16.
Ke 10.8. klo 19 ELYn Siionin
Kanteleen-seurat Lohtajan srkkeskuksessa. Puhe Eila Ahonen,
laulua Heikki Karjalainen, säestys Tiina Orjala.

Su 21.8. klo 15 Siionin Kanteleen lauluseurat Hyvinkään Vanhassa Kirkossa. Juonto Tapio
Turunen.
Ke 24.8. klo 18.30 alk. tarj. Siionin Kanteleen seurat Jalasjärven srk-talolla. Puheet S. KeskiAntila ja Anssi Massinen, musiikki Anna-Maija Potinkara.
Su 28.8. klo 10 Elyn kirkkopyhä
(Kirkko ja kirkkopuiston srk.koti,
Riihimäki). Saarna Annikki Erelä.
Klo 11.30 Kirkkokahvit ja Elyn
juhla, Annikki ja Paavo Erelä,
srk.edustaja. Musiikkiohjelmaa.

Syyskuussa
Su 4.9. klo 18.30 Siionin Kannel-seurat Peräseinäjoen srk-talolla, alk. tarjoilulla. Markku Ylinen, Sirpa K-A, Eino Koivula, Aino Palomäki säestykset. Arpoja,
kirjapöytä.

Su 4.9. klo 10 ELYn kirkkopyhä
Hämeenlinnan kirkossa. Saarna
Antero Rasilainen. Keskusseurakuntatalossa (Rauhank. 14) kirkkokahvit ja päivätilaisuus. Raamattuhetkessä "Anna minulle
jälleen pelastuksen riemu" puhuu Pekka Kiviranta. Jousimusiikkia. Kirjailija Anna-Mari Kaskinen kertoo runoistaan ja suhteestaan Siionin Kanteleeseen.
Säestykset Jussi Kataja, juonto
Ulla Kataja.
Ke 7.9. klo 18 Siionin Kannelseurat Koskenkorvan srk-talolla.
Isäntäparina Eija ja Heikki Harmanen. Pappi ja kanttori seurakunnasta, Sirpa K-A. Arpoja, kirjamyynti.
Su 11.9. klo 10 ELYn kirkkopyhä, Hyvinkään kirkko ja srk-keskus.

”Viettäkäämme siis juhlaa”
Evankelisen lähetysyhdistyksen pääsihteeri Antero
Rasilainen täyttää 50 vuotta.
Syntymäpäiväjuhlat pidetään Kouvolassa la 13.8.
kahvit seurakuntakeskuksessa (Savonkatu 40)
Maria-salissa klo 13–15
Ja syntymäpäiväseurat sekä Vesa Erkkilän ja Hannu
Niemelän konsertti Kouvolan keskuskirkossa
(Marjoniementie 5) klo 15.00
Puheita Mikko J Mukkala ja Päivi Erkkilä.
Ei lahjoja, ei kukkia,

”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu…”
Ystävät, jos haluatte muistaa pääsihteeriä merkkipäivänä,
osallistukaa keräykseen ELYn työn hyväksi,
tili 511402-238063 tai IBAN FI06 5114 0220 0380 63,
viestiksi Antero 50v.
Ilmoitathan tulostasi antero.rasilainen@evankeliset.net
tai p. 045 134 4634.
Sydämellisesti tervetuloa!
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Kuva Upi Vuorenoja

Su 11.9. klo 10 Messu ja maakunnallinen kirkkopyhä Kortesjärvellä, kirkko ja srk-talo.

To 15.9. klo 18 kotiseurat Impi
Anttilalla (Kössinkatu 1 As 26,
Salo), vieraana Raili Mäkitalo.

Ma 12.9. klo 13 Kurikan ELYn
lähetyskerho aloittaa syystoimintansa.

Ma 19.9. klo 18 alk. tarjoilulla
ELYn Kurikan läh.kerhon myyjäishuutokauppa srk-keskuksen
kahviossa. Klo 18.30 myyjäishartaus Mikko-Matti Rinta-Harri.
Meklarina Sirpa Keski-Antila.

Ti 13.9. klo 18 Siionin Kanteleen
ja Siionin virsiseurat (Kirkkopuiston srk.koti, Riihimäki), Raimo
Virekunnas, Heikki Sippola, Seppo Suokunnas. Kahvitarjoilu.

Ke 21.9. klo 18.30 Siionin Kannel-ilta Ylistaron srk-talolla.

Maakunnallinen Miesten ilta
su 14.8. klo 18
Alahärmän Ruskorannassa (Haaruskankaantie 216)
Klo 17 mahdollisuus saunomiseen, tarjoilua

Klo 18 lipunnosto
Terveen elämän avaimia tarjoilee lääkäri Jussi Jouppi
Musiikkia Hyvät Häjyt
HPE Seppo Ruotsala, Matti Aho
Paikalla myös Sirpa K-A kirjapöytineen.

Kuva Timo Keski-Antila

HUOM!
ILMOITATHAN KAIKKI PIENETKIN
POHJANMAAN ELY-TILAISUUDET JA
JÄSENTIETOMUUTOKSET SIRPALLE!
KIITOS!
ELYn Aluesihteeri Sirpa Keski-Antila
Lahdentie 152, 60800 Ilmajoki
sirpa.keski-antila@evankeliset.net
tai p. 0400 974 102

Kuva Ulla Kataja

Markku Toivio, Sirpa K-A.
To 22.9. klo 18 Siionin Kanteleen lauluseurat Laihian srk-talolla. Puheet Raimo Mäki, Seija
Hämäläinen ja Sirpa K-A.
Su 25.9. klo 10 Maakunnallinen
kirkkopyhä ja messu LRssä.
Saarna Antti Kujanpää. Lounas
ja päiväjuhla srk-keskuksessa,
juonto Leo Norja, musiikkia ARTOS-ryhmä Jalasjärveltä, kirjapöytä, arpoja, Sirpa K-A.
Ma 26.9. klo 18 Siionin kannelseurat Lammin seurakuntasalissa. Mukana rovasti Timo Komulainen, Ulla ja Jussi Kataja. Lausuntaa Eila Karimäki.

Katso päivitetyt
tapahtumatiedot osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri

Kesä
Apilan tuoksu,
kissankellon sini.
Päivänkakkaran
puhtaan valkoinen terälehti,
kuin pienen enkelin siipi.
Vaalea, hento vanamo.
Niittyleinikin
kullankeltainen hymy,
kuin poutapilvien helmoja tavoitellen
ylös kohoaa.
Ratamon vahva,
pehmeä lehti pihahiekalla,
paljaiden jalkojen alla,
lämpöisellä hiekalla.
Siinä Sinä olet,
Kesä; auringon säteessä,
kämmenelläni.
Viivy siinä!
Rakastan Sinua Kesä!
- Susanna Keski-Antila -

Kansikuvat Ulla Kataja (paitsi tuomiokirkko)

