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Etu- ja takakannen kuvat: Timo Keski-Antila
Kansikuvan seliitys:
”Minäkin matkalla ELYn Siionin kannel-seuroihin. …konstilla millä hyvänsä. Pakko päästä, vaikka Zetorilla!”
Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu.
Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. Ps 18:31
Tämän lehden pääajatuksena on ollut tehdä maakuntalehti ja tällä kertaa se on sisällöltään Pohjanmaalainen,
siksi lehden sivuilla vilahtelee paikallista murrettakin.
Lehti sisältää paljon myös valtakunnallista asiaa, mm.
Elyn hallituksen päätöksiä uusien työntekijöiden palkkauksista sekä muista hankkeista.

Kristityn vapaus meissä

Kuva Timo Keski-Antila

Mitä kertoo kristityn vapaudesta, kun pitää vahtia
naapurin menemisiä kirkkoon tai kristillisiin harrastuksiin? Mitä kertoo se, että toisten mielipiteet
saa määrittää omaa kristillistä tietä? Mitä kertoo,
että annamme kitkerän arvion lähimmäisemme tapakristillisyydestä?
Mielestäni nämä kertovat, että oma sydän ja sielu
kaipaavat vapauteen. Ne kertovat, että oma elämä
ei ole mallillaan. Kristityn vapaus on aivan jotain
muuta. Usko Kristukseen vapauttaa meidät ihmiset
perustamasta elämäämme tekojen, perinnäissääntöjen tai toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kristus itse päästää meidät vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista samalla sitoen meidät totuuteen
ja rakkauteen.

Kristityn tie ei ole helppo kuljettava. Välillä Raamatun luku on hyvässä nosteessa, rukouselämäkin onnistuu, ja silloin ihmisten mielipiteillä ei ole niinkään
väliä. Toisinaan Raamattu ei aukene meille, rukous
ei nouse huulille eikä se elämän ilokaan oikein näytä
löytyvän.
Mitä lähempänä olemme Kristusta, hänen sanansa
vaikutukselle alttiina, Raamatun äärellä ja rukouksessa, sen vapaampia me olemme omista synkistä
ajatuksistamme ja toisten mielipiteistä, ja sen vapaampia olemme Kristuksessa. Kristus itse vaikuttaa
meissä vapauden. Mitä enemmän Jeesus Kristus saa
sijaa elämässämme ja sydämissämme sen enemmän
meillä on vapautta elää sellaisina kuin Jumala meidät
tähän maailmaan loi. Sanotaanhan meille Raamatussa: ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille
annetaan” (Matt.6). Meitä kehotetaan myös olemaan
murehtimatta! Ja mitä me teemme - annamme huomisen murheen peittää alleen tämänkin päivän ilon
yhä uudelleen.
Vapauteen Kristus meidät vapautti, pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen.
Tässä Raamatun sanat, jotka tulevat todeksi, kun
Pyhä Henki saa uudistaa kasteessa saamamme uskon lahjan, sen usein hukatun. Kaste kantaa, jos
sen antaa kantaa; mutta kuinka helposti kasteessa
saamamme lahjat: pelastuksen lahja, armon lahja ja
uskon lahja muuttuvat ajan saatossa vain sanoiksi.
Saamme rukoilla, että Pyhä Henki sytyttäisi uskom-

me uudelleen liekkiin ja Jeesus saisi näin sijaa yhä
enemmän elämässämme. Saisimme uutta uskallusta,
uuden toivon ja tulevaisuuden.
Tuo vapaus-sana on myös oma kokemukseni, kun
sain kokea aikuisena Pyhän Hengen kosketuksen ja
sain uudistua lapsenuskossani. Se vapaus oli niin huikaisevaa, kaikki taakat ja epäilyt, kaikki omantunnon
syytökset raukesivat siihen. Sitä autuudessa leijumista kesti lähes puoli vuotta, kunnes huomasin, että
minunkin on tehtävä jotakin pitääkseni uskon liekkiä
palamassa. Mutta jano lähteelle ei ole sammunut, on
aina vain palattava Kristuksen ristin juureen ihmettelemään sitä, että - minäkin saan tulla.
Usko ei ole omaa tekoa. Sitä ihmettä en voinut vain
ottaa tai päättää uskoa. Sain sen lahjaksi. Sitä uskon
ihmettä voin nyt rohkeasti itsekin näyttää ja viedä
eteenpäin monin eri tavoin. Tai Jumalan edessä todeta Siionin Kanteleen laulun 337 sanoin:

”Vaan miksipä autuutta ansaitsemaan, kun Jeesuksen tähden sen lahjaksi saa. Kun verensä puhdisti
tahraantuneen ja aukaisi tien taivaan kirkkauteen.
Siis rauhassa kuljen nyt kotia päin ja laulelen armonsa turvissa näin. Kun Jeesuksen rakkaus voimani on,
se rauha ja riemu on loppumaton.”
Siunauksen iloa ja Kristuksen vapautta kaikille lukijoille syksyn tummeneviin päiviin!
Ulla Latomäki, puheenjohtaja
Elyn Pohjanmaan tiimi
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Astu Narrien laivaan
Narrien laivan on kirjoittanut Helsingin Sanomien
pitkäaikainen ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski.
Alkuperäinen Narrien laiva on Sebastian Brantin jo
vuonna 1494 saksaksi kirjoittama Das Narren Schyff.
Kirjasta tuli omana aikanaan kirjapainotaidon jälkeisen Euroopan ensimmäinen ei-uskonnollinen bestseller. 500 vuotta vanha moraalisaarna kehystää nyt
vuonna 2013 Suomessa ilmestynyttä Aittokosken kirjaa.
Narrien laivat
Aittokoskenkin kirjoittama Narrien laiva lähtee liikkeelle Saksasta. Myöhäiskeskiajan menestysteoksessa Brant ruoti pieleen mennyttä maailmaa. Sorto oli
voimissaan, ahneus kukoisti, köyhälistö kärsi. Aittokoski purjehtii omalla Narrien laivallaan nykyajassa,
mutta Brantin hengessä. Tätä voisivat kuvata lainaukset:
”Määränpäätä ollaan vailla / suunta puuttuu aika lailla / levotonna päivin öin / järjen ääni kaikuu tuskin
töin.” ”Et voi luottaa kehenkään/ On maailma falski,
vilppii väärällään”.
Satiiri on tehokas keino esittää arvostelua inhimillisen elämän ilmiöistä. Sebastian Brant (1457—1521)
oli eräs sen lajin osaajista. Hänen kirjassaan olivat
satiirin kohteena kaikkien yhteiskuntaluokkien ja ammattien edustajat. Teos saavutti suuren menestyksen ja sai aikaan pitkään kestäneen aallon, joka näkyi
niin kirjallisuudessa kuin kuvataiteissakin. Sebastian
Brant toimi Baselissa lainopin professorina ja runouden opettajana. Strassburgin kaupungin kirjuri, Maximilian I nimitti hänet neuvosmiehekseen.
Brant oli harras katolinen ja hän toimi myös moralisoivana mietelmien tekijänä. Hänen saksaksi tai latinaksi julkaisemissaan kirjoituksissaan oli opettavai-
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nen sävy. Hän painatti useita kirkollisia ja lainopillisia
teoksia. Humanistien huomiota Brant herätti aluksi
latinankielisillä runoillaan. Hän toimi kääntäjänä,
neuvonantajana ja toimittajana.
Brantin laiva
”Das Narrenschiff” kuvaa narrien kansoittamaa laivaa, joka narrien ohjaamana pyrkii Narragoniaan,
narrien paratiisiin. Teoksessa oli noin sata lyhyttä runokertomusta narreista ja vastaava määrä kuvia. Erilaisten narrityyppien esittäminen yhdessä kirjassa oli
Brantin oivallus, samoin narrien sijoittaminen laivaan,
josta saatiin kirjalle iskevä nimi.
Veden alkuaineesta oli tullut keskiajalla epävakaisuuden, epätasapainon ja heikkomielisyyden vertauskuva. Kuu, jota astrologiassa kuvataan vedelliseksi kiertotähdeksi, aiheutti vuorovesien aikana nousuveden.
Se aiheutti silloisten käsitysten mukaan myös myrskyjä aivoissa, jota pidettiin eniten vettä sisältävänä
elimenä. Laiva saattoi olla pelastuksen ja tervehtymisen paikka, kuten Nooan arkki, kirkkolaiva tai Pyhän
Pietarin laiva. Mutta se saattoi olla myös turmioksi,
kuten Antikristuksen laiva tai narrien laivaksi muuttunut Pyhän Pietarin laiva. Laivat olivat 1400-luvun
lopulla kohonneet suureen arvoon merenkulkijoiden
uusien löytöretkien ansiosta.
Baselissa eli voimakkaana perinteenä monipäiväinen
laskiaiskarnevaali. Sen riehakkaissa menoissa eivät
päteneet mitkään säännökset. Narrinhupun suojassa
tehtiin päättömyyksiä, jotka tuottivat tuskaa ja kärsimystä. Se ei ollut mieleen Brantin tapaiselle uskovaiselle tuomarille. Onkin luultavaa, että hän julkaisi
kirjansa protestina juuri Baselin karnevaalille.
”Das Narrenschiff” oli pohjimmiltaan opetusrunoel

Aulis Harju. Kuva Sirpa Keski-Antila

Aittokosken kuvaama laiva
Aittokosken kirja on reportaasi maailman tilanteesta.
Kirjaansa varten Aittokoski matkusti kesästä 2012 alkaen neljällä mantereella: Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa. Aittokoski kohtasi matkoillaan
monin tavoin mielipuolisen maailman. Tämän hän
lokeroi kirjaansa Danten Jumalaisesta näytelmästä
tuttuina seitsemänä kuolemansyntinä.
Vihaa hän löysi Mogadishun sodan tuhoamilta kaduilta Somaliasta, kateutta Sotheby’sin taidehuutokaupasta Lontoosta ja ahneutta ukrainalaisen oligarkin
Viktor Pintšukin isännöimästä galleriasta Kiovasta.
Ylpeyden Aittokoski paikallisti Nicaraguaan, jossa se
ilmeni niin presidentti Daniel Ortegan vallankipeytenä
kuin suomalaisen kehitysyhteistyön tuloksettomuutenakin. Laiskuutta hän havaitsi bangladeshiläisessä
vaateteollisuudessa Dhakassa ja kohtuuttomuutta
afganistanilaisen skeittaritytön kohtalossa Kabulissa.
Himon Aittokoski tunnisti Päiväntasaajan Guinean
aina vain hallitsevan johtajan Teodoro Obiangin toimissa, joita hän tosin ei päässyt paikan päälle koskaan todistamaan.

ma, jonka tavoitteena oli parantaa ihmisiä sekä uudistaa kirkkoa ja valtiota. Brant halusi kasvattaa ihmisiä pois narriudesta ja osoittaa heille oikean tien sielun terveyteen. ”Tunne itsesi!” olikin Brantin ohje tien
löytämiselle pois narriudesta, ja hän julisti kirjassaan
viisautta tärkeimpänä kasvatuksen päämääränä.
Vaikka Brant oli uskonnolliselta näkemykseltään konservatiivinen, hän toi esiin myös katolisen kirkon
väärinkäytöksiä. Siten hän antoi aseita uskonpuhdistajienkin käsiin. Strassburgin kaupunginkirjurina
hänellä olisi ollut myös mahdollisuus sensuroida uskonpuhdistajien kirjoituksia, mutta sitä hän ei tehnyt.
Brant ruoski vertauskuvien muodossa säälimättömästi aikansa heikkouksia ja paheita, vuoroin satiirisesti, huvittavasti tai ihmetellen. Kirjassa seurasivat
toisiaan niin riidanrakentajat, tapainturmelijat, perinnönkärkkyjät, juoruilijat, pöyhkeilijät, pelurit, tottelemattomat potilaat, typerät lääkärit kuin pahansisuiset vaimotkin. Siitä heijastui keskiajan lopun käsitys,
että kaikki inhimilliset viat olivat oikeastaan narrimaisuuksia.
Seuraavassa on esimerkkinä suomennos lääkärin ammattia arvostelevasta runosta Brantin teoksessa. Runon edellä olevassa kuvassa makaa kuihtunut sairas
vuoteessaan omaisten ympäröimänä. Vuoteen vierellä lääkäri, narrinhuppu päässään, tähyää virtsan
laatua uroskopiapullossa. Kuvan jälkeen on seuraava
teksti: ”Ken virkaa hoitaa tohtorin, / ja taidot on vain
puoskarin, on huijareista parahin.”

Kehitysapu ei aina tuota sitä, mitä siltä toivotaan.
Tästä Aittokoski kertoo esimerkkejä Nicaraguasta,
yhdestä Suomen valtion kehityskohteesta. Korruptio
rehottaa monessa maassa.
Narrien laivan matka tuottaa uuden kysymyksen: mitä
me voimme tehdä? Aittokoski myöntää, että vaikka
emme voi hoitaa kaikkia pieleen menneen maailman
ongelmia, voimme kuitenkin tehdä paljon. Voimme
olla perillä asioista ja voimme pitää oman pesämme
puhtaana. Usein on käsiä yritetty pestä väittämällä,
että ”me emme tienneet”. ”Kun tiedetään, on velvoite
toimia. Jokainen voi tehdä osansa.” Emme voi olla
välinpitämättömiä tai katsoa ohi.
Kaiken kaikkiaan Aittokosken kirja jättää melko lannistuneen olon. Yksittäisen ihmisen vaikutusmahdollisuudet asioihin jäävät kovin olemattomiksi. Yleensä
ne ovat epäsuoria: Aina pitäisi yrittää vaikuttaa johonkuhun toiseen ja toivoa, että tämä yrittäisi vaikuttaa edelleen seuraavaan jne. Ja kuitenkin viimeisenä
ja sikäli tärkeimpänä lenkkinä on joku, jonka mielestä hänen oma napansa on kaikkein lähimpänä, viis
muista.
Toisaalta Aittokoski muistaa myös muistuttaa, miten
onnistuneessa yhteiskunnassa me Suomessa kuitenkin elämme. Kirjan lähes 300 sivua sisältää tervehdyttävää luettavaa ”pieleen menneestä” maailmastamme. Pelastuksen laivassa Jumalalla on hyvin
paljon tekemistä.
Aulis Harju, rovasti, Jalasjärvi
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Ilon kautta
– hallitus ja työntekijät
yhteisen pöydän ääressä

Aurinkoinen ilma, ulkona raikas pakkaskeli, sisällä saunakabinetin takassa palaa tuli, kahvi tuoksuu. Siinä puitteet, kun Elyn hallituksen jäsenet ja
työntekijät kokoontuivat yhteen perinteiseen syyseminaariin. Keskustelua, yhteistä jakamista, hiljentymistä, asioiden pohtimista ääneen ja kaiketi
vähän näimme näkyjäkin…? Kaksi päivää meni
nopeasti. Mutta erotessa yhteinen kokemuksemme oli: Kyllä kannatti. Ilo ja into jatkaa työtä yhdistyksemme hyväksi oli näkyvää ja kuuluvaa.
Kuva Pirjo Nurmesviita

Seminaaria seuranneessa hallituksen kokouksessa
teimme suuria ja innostavia päätöksiä, niistä saat lukea tämän lehden sivuilta! Työntekijäkuntamme uudistuu vuoden vaihteessa. Uudet aluepastorit aloittavat niin Etelä – kuin Itä-Suomessakin. Haluamme
tukea seurakunnissa toimivia yhdistyksemme jäseniä, järjestää yhdessä niin kirkkopyhiä kuin kotiseuroja. Työmme ydin on meille kirkas. Haluamme kertoa Jeesuksesta, Vapahtajastamme, ja kutsua ihmisiä
uskon yhteyteen.
Evankelinen lähetysyhdistys on syntynyt maallikkoliikkeenä, alhaalta käsin. Tätä intoa toimia ja vaikuttaa halusimme tukea ja sen eteen tehdä yhdessä
työtä. Hallituksen perustamat toimikunnat ovat ohjanneet yhdistyksen toimintaa näiden ensimmäisten
kuuden vuoden aikana. On luotu strategia vuoteen
2020 asti, on kehitetty talouden seurantaa, on julkaistu lapsille suunnattu DVD-levy, on tuotettu koko
sarja Aarrearkku-tv-ohjelmia, Elysanomat, jäsenlehtemme on ilmestynyt kuusi kertaa vuodessa. Paljon
on siis tehty vapaaehtoisten toimijoiden avulla. Ilman
toimikuntien työtä toiminta ei olisi laajentunut nykyiseen laajuuteen. Nyt ollaan uudessa tilanteessa kun
työntekijämäärämme kasvaa. Yhdistyksemme työn
painopistettä pyritään siirtämään enemmän paikalliselle tasolle, seurakuntien vastuuryhmien ja maakunnallisten tiimien vastuulle. Lisääntyvät työntekijäresurssit antavat hyvän mahdollisuuden ja tuen työn
laajentamiseen ja ystävien tukemiseen paikallisseu-
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rakunnissa. Uudet seurakunnat ja uudet vastuunkantajat ovat haaste ja mahdollisuus! Tavoitteemme on
edelleen kasvattaa jäsenmääräämme laatimamme
tavoitteen mukaisesti.
Toimikuntien työskentelyyn tehtiin suuria muutoksia.
Nykyisistä, valtakunnallisesti toimivista toimikunnista
luovutaan ja toiminta keskitetään maakunnalliselle
tasolle. Etäisyydet ovat pitkät ja kokouksien järjestäminen hankalaa, taloudellisuudesta puhumattakaan.
Nykyisessä muodossaan toimikunnista jatkavat vain
lehtitoimikunta ja lähetystoimikunta. Ne toimivat
konkreettisina ”työrukkasina” pääsihteerin apuna.
Strategian osalta hallitus seuraa tavoitteiden toteutumista syksyn 2015 aikana ja päättää tarkentavista
toimenpiteistä tai valtuuttaa toimikunnan jatkamaan
työtään.
Työntekijöiden toimenkuvia päivitetään ja kehitetään
niin, että työntekijöillä on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia tukea paikallista toimintaa ja tehdä työtä
uusien vastuuryhmien syntymiseksi.
Uusia työntekijöitä!

”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä
elonkorjuuseen.” Luuk. 10:2 Tätä olemme rukoilleet.
Ja mitä rukousvastauksia olemmekaan saaneet! Ete-

lä-Suomen aluepastorina aloittaa Pekka Kiviranta
15.1.2015. Raili Mäkitalon työtoveriksi, lapsi-ja musiikkityön sihteeriksi olemme saaneet Larisa Kolehmaisen Kuhmosta. Palkkaaminen oli mahdollista
TE-keskuksen myöntämän palkkatuen myötä. Larisan
työpanos kohdistuu lähinnä Venäjän työhön, hän toimii lastenohjaajana, kanttorina ja myös tulkkina. Eli
todella suurena apuna niin Railille kuin pääsihteerille.
Larisan työsuhde on määräaikainen, 8 kk, päättyen
31.5.2015 kun Raili Mäkitalo jää eläkkeelle.
Raili Mäkitalon siirtyessä eläkkeelle, yhdistys ei palkkaa uutta lähettiä Venäjän työhön. Sen sijaan työtä vahvistetaan Itä-Suomessa. Pastori Erja Kalpio
on valittu yhdistyksen Itä-Suomen aluepastoriksi
1.1.2015 alkaen.
Elämme innostavaa aikaa monella sektorilla. Vanhat
työntekijät jatkavat työtään ja saamme uusia työntekijöitä. Mikä kiitoksen aihe! Työtä riittää. Ihmisten
tietoisuus kristinuskosta ja uskomme peruskäsitteistä on ohenemassa huolestuttavalla tavalla. Siksi
päätimme laatia pienen julkaisun, jossa kerrotaan
pääkohdat siitä, mitä kristillinen usko on. Julkaisua
valmistelemaan valittiin Pekka Kiviranta, Erja Kalpio

sekä Maria Pitkäranta. Tämä traktaatin tyyppinen esite tulee jakoon koko jäsenkunnallemme.
Onnelliset vaeltajat ja Viittatiellä
Yhdistys on tuottamassa parhaillaan uutta, lapsille suunnattua karaoke-levyä, ”Onnelliset vaeltajat”.
Levyn tuottamisesta ovat vastanneet Tampereen
Harjun seurakunnan lapsikuoro, Sanna Vihervirta,
Peter Joukainen ja Jussi Laine muusikko-ystäviensä
kanssa. Hieno levy on tulossa! Toivottavasti se löytää
paikkansa niin seurakuntien lapsityössä kuin lapsiperheissä.
Ja yhdistyksemme ensimmäinen hartauskirja on
valmistumassa. Yhdistyksemme jäsen, piirisihteeri
emeritus Erkki Helle on vuosien saatossa kirjoittanut
lyhyitä hartauksia Keski-Suomalainen lehteen ja nyt
pastori Pekka Kiviranta on koonnut niistä hartauskirjan. Kirjan nimi on ”Viittatiellä”. Olemme yhdistyksen
hallituksessa ja työntekijäjoukkona kiitollisia teille
kaikille työmme tukijoille, esirukoilijoille ja vastuunkantajille. Siksi olemme päättäneet ilahduttaa kaikkia
teitä ystäviämme. Yhdistys lahjoittaa tämän hartauskirjan jokaiseen jäsentalouteen joulukuun alussa!
”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.”

Vas. Ulla Latomäki, Antero Rasilainen, Maria Pitkäranta, Heikki Toivio, Asta Uutela, Pekka Kiviranta, Pirjo Nurmesviita, Matti Lähdekorpi, Pekka Knuutti, Erkki Yli-Krekola ja Kosti Kallio.
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Lähetystyön painopisteitä
Lähetystyön painopiste säilyy lähikentillämme, Venäjällä ja Virossa. Raili Mäkitalo siirtyy eläkkeelle 30.6.2015 mutta työ
Vienan Kemissä jatkuu. Yhdistys jatkaa
kansallisen työntekijän, pastori Vladimir
Jakusovin ja Kemin seurakunnan työn
tukemista. Uutena haasteena yhdistyksemme vastuulle annettiin Inkerin kirkon
kirkkohanke Murmanskissa! Hankkeen
esittely tässä lehdessä.
Virossa jatkamme yhteistyötä Tarton
Maarian seurakunnan kanssa. Tuemme
Lea Saaren työtä, ja hän on tulossa ensi
keväänä vierailulle Suomeen. Sitähän
lähetystyö myös on: vastavuoroisuutta.
Saamme kuulla tuoreita terveisiä!
Sambiassa eletään jännittäviä aikoja,
kirkkoon on valittu uusi piispa mutta jännitteet sambialaisten ja maassa asuvien
kongolaisten välillä ovat suuret. Rukoilemme rauhaa ja yhteyttä LECA-kirkolle.
Pääsihteeri on matkustamassa marraskuun alussa Sambiaan ja matkan aikana
on tarkoitus allekirjoittaa yhteistyösopimus. Sopimus selkeyttää yhteistyökumppaneiden työtä, kaikki tietävät, mitä on
luvattu ja millainen yhteistyökumppani
toinen on. Olen innostunut tästä matkasta ja yhteisestä neuvonpidosta afrikkalaisten veljien ja sisartemme kanssa.
Yhteistyö kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa jatkuu ennallaan, hyvässä
yhteistyössä ja hengessä. Haluamme
olla kirkon lähetystyötä tekevä ja tukeva
yhdistys.

Projektin arkkitehtikuvat piirettiin valmiiksi joulukuussa 2012 ja
rakennuslupa Murmanskin kirkolle myönnettiin toukokuussa 2013.

Hyvään ja avoimeen yhteistyöhön me olemme aina valmiit. Kannamme vastuumme, rakennamme kirkkoamme ja palvelemme meille rakkaan evankelisen herätysliikkeen hengessä kirkkoamme. Yhdistyksessämme
emme halua olla vain huolissamme kirkkomme tilasta.
Olemme huolissamme itsestämme, omasta tilastamme.
Opettelemme elämään niin
kuin julistamme! Armoa ja
iloa. Siihen hyvä Jumalamme meitä auttakoon ja ohjatkoon.
Antero Rasilainen, pääsihteeri

Vas. Antero Rasilainen, Sirpa Keski-Antila ja Raili Mäkitalo.
Kuva Kosti Kallio
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Ely mukaan Murmanskin
kirkkohankkeeseen
Monille suomalaisille tuttuja Inkerin kirkon seurakuntia ovat Pietarin alueella toimivat seurakunnat, kuten Keltto, Pushkin, Kupanitsa tai Toksova. Mutta Inkerin kirkon toiminta-alue on
laaja, maantieteellisesti se lienee maailman suurin luterilainen kirkko, - vaikka jäsenmäärä
on vielä vaatimaton. Kirkko on pieni mutta sitkeä, vainojen alta on noustu, on alkanut uusi
aika. Seurakuntia on perustettu, aina Siperiaa myöten. Evankeliumi täytyy saattaa kaikille
ihmisille, myös Venäjällä. Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry on tehnyt yhteistyötä Inkerin
kirkon kanssa vuodesta 2010. Silloin aloitimme työn tukemisen Vienan Kemin seurakunnassa. Raili Mäkitalo toimii siellä lähettinämme. Inkerin kirkko on nyt lähestynyt yhdistystämme
uudella anomuksella. Murmanskin kaupunkiin ollaan rakentamassa kirkkoa. Apua tarvitaan.
Myös meidän apuamme.
Inkerin kirkon palveluksessa toimiva arkkitehti Jorma Laine kertoo: ”Luterilainen seurakunta rekisteröitiin vuonna 1992 ja nyt jäseniä on hieman alle 100.
Yleensä jumalanpalveluksiin osallistuu 40–50 henkeä, juhlapäivinä 2-3 kertaa enemmän.”
”Monet uudet ihmiset ovat kiinnostuneita tulemaan
rippikouluun ja haluavat yleensä liittyä jäseniksi muutaman vuoden jälkeen. Viime vuosina rippikouluun
on tullut entistä enemmän myös nuoria, joita seurakuntalaisista on hyvän nuorisotyön ansiosta huomattava osa. Seurakunnan toiminnassa mukana olevat
nuoret ovat hyvin aktiivisia ja halukkaita kantamaan
vastuuta.” Se rohkaisee, jatkaa Jorma Laine. Nuoret
tuovat seurakuntaan nuoria ystäviään. Seurakunnan
työntekijät uskovat, että uuden kirkon valmistuttua
seurakunta kasvaa. Seurakunnassa on neljä palkattua työntekijää ja heidän lisäkseen vapaaehtoisia
diakonia-, nuoriso- ja tiedostustyössä. Oman kirkon
saaminen on seurakuntalaisille suuri unelma. Keräyslippaiden avulla kerätään koko ajan tarvittavaa tukea
kirkon hyväksi.
Neuvottelut uuden kirkon rakentamisesta aloitettiin
jo 10 vuotta sitten ja rakennuslupa Murmanskin kirkolle myönnettiin toukokuussa 2013, jonka jälkeen
lähes välittömästi aloitettiin rakennustyöt. Maansiirtotyöt ja perustukset on nyt tehty sekä ensimmäisen
kerroksen seinät ja laatta on valettu. Ensimmäiseen
kerrokseen tulee papin toimisto, pyhäkoululuokka,
saniteetti- ja tekniset tilat. Ensimmäisen kerroksen
pinta-ala on 118 neliötä.
Seuraava vaihe on rakentaa rakennuksen toinen kerros, jonne on suunniteltu rakennettavaksi kirkkosali

sekä ruokailu- ja kahvitustila, keittiö, saniteettitila ja
henkilökunnan asunto. Toisen kerroksen pinta-ala on
245 neliömetriä. Rahoitus on tullut Suomesta Lapin
alueiden kolmesta rovastikunnasta sekä Ruotsista
Luleån hiippakunnasta. Nyt tavoitteena on saada toisen kerroksen laatta, toisen kerroksen seinät sekä
vesikatto valmiiksi ensi kesään mennessä.
Piispa Aarre Kuukauppi on lähestynyt yhdistystämme ja anonut Murmanskin kirkkohankkeeseen tukea
70.000 euroa. Lähetystoimikunta käsitteli anomusta
ja totesi, että yhdistys haluaa tukea kirkon perustyötä, evankeliumin julistamista. Siihen kuuluu keskeisenä osana myös kirkkorakennus, joten yhdistyksen
hallitukselle lähti puoltava esitys tuen myöntämisestä.
Syysseminaarissa pohdittiin lähetystyömme kohteita
ja totesimme, että lähellä olevat kohteet ovat pienelle yhdistykselle helpompia hoitaa kuin kaukomaissa
olevat kohteet. Haluamme olla uskollisia aloittamallemme työlle Inkerin kirkon kanssa ja niin hallituksemme teki päätöksen tuen myöntämisestä seuraavien kolmen vuoden aikana. ”Tavoitteemme on saada
muutamia seurakuntia mukaan jakamaan taloudellista vastuuta kanssamme,” kertoo pääsihteeri Antero
Rasilainen. Ilo oli myös saada Inkerin kirkon piispalta terveiset evankeliselle ystäväkansalle tämän tuen
johdosta. Välitettäköön nämä tuoreet terveiset kaikille lehtemme lukijoille. Piispa Kuukauppi kertoo, että
Elyn tuki on heille konkreettinen rukousvastaus. Se
antaa uskoa tulevaisuuteen. Muistetaan ja siunataan
Inkerin kirkkoa, Raili Mäkitalon ja Larisa Kolehmaisen
työtä Kemissä ja nyt erityisesti uutta kohdettamme
Murmanskissa.
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Kuukausikerhon terveisiä
Lämmin tervehdys Elyn kuukausikerhosta Kauhajoelta!
Olemme kokoontuneet Evankelisen lähetysyhdistyksen puitteissa talvisaikaan kerran kuukaudessa Kauhajoen seurakuntakeskuksessa. Jotkut aktiivijäsenistämme huolehtivat meille aluksi kahvitarjoilun, joten
olemme virkeitä vastaanottamaan tilaisuuden annin.
Laulamme Siionin Kanteleen lauluja oikein sydämen
kyllyydestä. Mukana on aina myös seurakunnan
edustaja ja kanttori, ja Sirpakin ehtii usein mukaan.
He julistavat meille laulujen lisäksi evankeliumin hyvää sanomaa. Laulujen välipalaksi voi joku osallistujista esittää runon tai jotain muuta. Meillä on mukana
ilahduttavan useita hyviä mieslaulajia ja siksikin laulu
on vahvaa ja voimallista. Nämä laulut osaltaan antavat paljon eväitä matkamme hengelliseen elämään.
Itse olen saanut pohjan ja kiinnostuksen näihin lauluihin Kauhajoen Ev. Kansanopistossa. Mielessäni on
jäänyt soimaan laulun sanat, joista vain osa on palautunut mieleeni: ”...Kerran eessä istuimen, seison
siitä riemuitsen. Siel´ ei synnin syytteitä, rauha vain,
ei ristiä” ja vielä: ”Arvoitukset paljastaa…” En ole tämän laulun kaikkia sanoja löytänyt apuvoimienkaan
avulla. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja tiedustelen,
löytäisikö joku minulle tämän laulun sanat. Olisin sii-

tä kiitollinen. Luulisin sen olevan Siionin kanteleen
laulun, mutta sanoja on voitu uudistaa, niin kuin nykyisin on tapana ja aiheellistakin.
Tässä jo pitkän eletyn elämän aikana on saanut kipuilla omien vajavaisuuksiensa kanssa, joihin apua
löytyy vain puhtaasta evankeliumin sanasta. Olen
joskus aikoinani tätä kipuilua pukenut runomuotoisesti:
Yhteiselämässä täällä toisten kanssa
usein itseksemme havahdumme:
Kuinka vähän annammekaan sydäntämme,
itsekin näin osattomiks´ jäämme.
Elon arkipäivä täyttää mielen,
estäen näin sanat rakkauden kielen.
Sinun puolees, Jumalani, huokaan:
Lähetä Sä enkelisi tuomaan
sitä herätystä Henkes Pyhän,
joka mielen antaa maasta ylentyvän.
Sanan kautta vain mun henken herää,
kasvattaen sadon, viljan terää.
Orvokki Anola-Pukkila

Vastauksia Orvokin kyselyyn voi toimittaa Sirpalle sirpa.keski-antila@evankeliset.net tai p. 0400 974 102
sekä Elyn toimistolle ely@evankeliset.net tai p. 040 415 9416. Välitämme viestit edelleen Orvokille.

Viattomien lasten päivän illalla pidetyn juhlan väkeä koolla Kauhajoen srk-keskuksessa. Vas. mm. Orvokki Anola-Pukkila, Ilkka Tuikkala, Ritva Uusi-Kokko, Eini Välkkilä ja Eeva Väli-Torala. Kuva Sirpa Keski-Antila.

Härmäin toimintaa ja traditioita
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ryn toimintaa Kauhavan seudun alueella Ylihärmässä ja Alahärmässä.
Laula kanssani -tilaisuudet alkoivat opettaja Seija Annolan innoittamina vuoden 2008
Elyn kesäjuhlien jälkeen Ilmajoella. Seuraavana vuonna Veikko ja Ritva Pyykönen laittoivat
toimeksi ja halusivat kokeilla, miten tilaisuudet
toimisivat Alahärmässä. Seija Annola oli juontajana ensimmäisissä Laula kanssani -tilaisuuksissa: Alahärmän kirkossa ja Voltin alakoululaisten
tilaisuudessa Rukoushuoneella. Sinne koululaiset ja opettajat tulivat kilometrin matkan jalkaisin. Opettajat tekivät ja tekevät edelleen suuren
työn ohjelman suhteen harjoitellessaan laulut
lasten kanssa etukäteen.

Syksyisenä aamuna Ruskorannan leirikeskuksessa haastatel-

Laula kanssani –tilaisuudet ovat yhteislauluti- tavana Elyn Kauhavan seudun puuhaihmiset Veikko ja Ritva
laisuuksia, joissa lauletaan vanhoja tuttuja las- Pyykönen sekä Irma ja Mikko Palomäki.
tenlauluja ja opitaan uusia. Lapsia ja heidän
juuria, joiden varassa pysyy pystyssä. Tiedetään,
perheitään sekä koko seurakuntaa rohkaistaan
laulamaan yhdessä. Näin vahvistetaan yhteisöllisyyt- että lapsena opitut laulut säilyvät muistissa sillointä ja kristillistä yhteislauluperinnettä. Tilaisuuksissa kin, kun omat sanat katoavat. Nykyaikaa on sanottu
kerrotaan lähetystyöstä ja kerätään lahja lähetys- yksilöllisyyden ajaksi. Tilanteet, joissa kokoonnutaan
kohteelle. Laulutilaisuudet keräävät yli 700 lasta ja laulamaan yhdessä antavat tarpeellisen vastapainon
tälle.”
aikuista laulamaan yhdessä vuosittain.
Kirkkohallituksen musiikkityön työalasihteeri Ulla
Tuovinen on todennut seuraavaa: ”Virsien ja laulujen
laulaminen on siinä mielessä mielenkiintoinen asia,
että siinä on samanaikaisesti läsnä sekä oma kokemus että yhteisöllisyys: laulamme yhdessä sitä laulua, joka parhaassa tapauksessa sanoittaa syvimmät
tunteeni ja rukoukseni. Näillä lauluilla kasvatetaan

Laula kanssani-tilaisuuksia on usean vuoden ajan
vietetty Alahärmän kirkossa, Hakolan ja Voltin alakouluissa pääsiäisviikon keskiviikkona aluesihteeri
Sirpa Keski-Antilan juontamana. Siellä on laulettu
yhdessä kauneimmat pääsiäisen aikaan liittyvät laulut ja virret. Irma Palomäki on ollut yhteyshenkilönä
opettajiin ja kouluihin päin. Tuosta tilaisuudesta on
tullut jo traditio, joka järjestyy pelkästään puhelinkontaktien avulla.
Naisten– ja miesteniltoja lähti puuhaamaan vuonna 2010 sama, tämän palstan yläpuolella kuvassa näkyvä joukko. Veikko sai idean Ilmajoen Nopankylän
miestenilloista ja toi sen mukanaan Ruskorannan leirikeskuksen rannalle. Naistenilloissa, jotka pidetään
kesä-heinäkuun vaihteessa, on ollut 80-160 naista ja
miestenilloissa, joita vietetään elokuun puolivälissä,
on ollut 80-100 miestä.

Koululaiset, opettajat ja vetäjät Voltin rukoushuoneella
Laula kanssani -tilaisuudessa.

Ilta on teemallinen. Alussa on vapaata seurustelua,
kahvitarjoilu ja alkujumppa. Jopa sauna on lämmitetty halukkaille. Myöhemmin joku tunnettu puhuja
pitää illan aiheesta alustuksen. Virallinen ohjelma
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päättyy iltamessuun, jonka jälkeen on vielä makkaran paistoa ja arvontaa.
Ruskorannan leirikeskuksessa on aloitettu viime kesänä myös Aarrearkku-leiripäivän vietto. Ensimmäinen leiripäivä 4.6. oli tarkoitettu isovanhemmille ja
lastenlapsille. Sen suosio yllätti järjestäjät, sillä peräti 60 ihmistä saapui viettämään yhteistä leiripäivää.
Se oli varsinaista laatuaikaa paikalla oleville: Päästiin
valmiiseen ruokapöytään ja valmiiksi mietittyyn ohjelmaan. Leikit ja laulut olivat riemastuttavaa yhdessäoloa.
Ensi kesänä 12.6. on tarkoitus jatkaa hyvin alkanutta
Aarrearkku-leiriä. Näiden lisäksi pidetään kerran kuukaudessa Elyn kirkkoiltoja tai kirkkopyhiä seurakuntien kanssa alueen kirkoissa. Näitä ideoita voi kukin
lainata ja viritellä omalla alueellaan mielin määrin.
”Veikon tehoryhmään” kuuluvat kuvassa olevien lisäksi Kustaa Korpi, Vesa ja Raija Pellinen, Leila Perkiömäki, Anni Kujanpää, Eero ja Raili Heikkilä sekä
Matti Aho. He kaikki jakavat varmasti mielellään
kannustavia vinkkejä. - Ja mikä saa Veikon ja hänen
työryhmänsä innostumaan? Se on evankeliumin ilosanoma, jonka he haluavat kaikkien kuulevan, niin
pienten kuin suurtenkin.
Ulla Latomäki
Naistenilta Ruskorannassa.

Miestenilta Ruskorannassa vuonna 2013.
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..Sirpa-ilkimys heitteli ensin 2000 tulitikkua kanervikkoon…
..sitten leiriläisten piti ne
etsiä, laskea ja laittaa vielä
takaisin rasioihin… Umpihullua hommaa. Hauskinta oli se
huuto ja mekastus, kun eläinperheet äänellään ilmoittivat
aina, kun uusi tikku löytyi.
Kuului kiekumista, kotkotusta, ammumista, määkimistä,
miukumista ja jopa haukkumistakin…

Isovanhempi - lapsenlapsi-leiripäivä
Alahärmän Ruskorannassa 4.6.2014

Veikko
Pyykönen
taluttaa
heppaansa, ratsastaja on
hyvissä
käsissä.

…lammas ja paimen
(Jaakko Linko).
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Jouluiloa Venäjän ja Sambian
lapsille ja lapsiperheille
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry järjestää jo perinteisen joulukeräyksen. Tänä vuonna keräys kohdistetaan vähävaraisten
perheiden ja lasten hyväksi Venäjällä ja Sambiassa. Ely tukee
Tedite-koulun työtä Sambiassa. Koulu tarjoaa opiskelumahdollisuuden myös monille orpolapsille. Vienan Kemissä ilahdutetaan pyhäkoululaisia ja köyhiä lapsiperheitä järjestämällä heille
joulujuhla yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa. Jokainen
lapsi saa juhlassa pienen joululahjan.
Voit osallistua keräykseen alla olevalla pankkisiirrolla, tili
IBAN FI28 5114 0220 0343 69, viestiksi joulukeräys
ja oma seurakuntasi.
Vienan Kemin keräykseen voit osallistua myös valmistamalla
lapsille pieniä käsilaukkupussukoita, kännykkäkoteloita ym.
Lahjoitettavat tavarat toimitetaan Raili Mäkitalolle, joka vastaa
Ely-ystävien kanssa joulupakettien valmistamisesta. Joulukeräykseen tulevien lahjoitusten tulisi olla perillä 4.12. mennessä. Tavarat tulee toimittaa osoitteella:
Raili Mäkitalo, Pieneläntie 11, 75700 Valtimo
OSALLISTU KERÄYKSEEN JA
AUTA MEITÄ VIEMÄÄN JOULUN ILOSANOMAA!
Vienan Kemin kuvat Kristiina Paananen.
Sambian kuvat Antero Rasilainen.

Viittatiellä
”Tihkusateessa, pilvien leijuessa kasvojen tasalla, tavoittelimme Ounastunturin lakea.
Aioimme oikaista viittatieltä, mutta hetken kuljettuamme palasimme takaisin toistellen
menneitten sukupolvien neuvoa: ’Viittatieltä ja Jumalan sanasta ei ole hyvä poiketa.’”

Paimenen tärkein tehtävä on pitää huolta
laumasta. Pahinta, mitä voi tapahtua, on
se, jos joku laumasta katoaa. Näin ei paimenelle saisi käydä.
Tätä kaikille paimenille itsestään selvää
asiaa Jeesus käytti myös opetuksissaan
lähtökohtana.
Jotakin hyvin samaa on leirien tai retkien
johtamisessa. Lastenleireillä uintihetket
ovat usein vetäjille kaikkein raskaimpia. Ei
siinä tarvitse kuin istua laiturilla ja seurata, mutta mielessä on koko ajan tärkein
asia: Ovathan varmasti kaikki tallella.

Erkki Helle on vuosien aikana vetänyt lukuisia vaelluksia Lappiin.
Aikuisryhmän kanssa vastuu on
toisenlainen. Ei aikuista voi samalla
tavalla valvoa ja ohjata kuin lapsia
voi, mutta sama huoli mielessä on:
Eihän kukaan vain joudu hukkaan.
Omaa vastuutaan Hyvän Paimenen apupaimenena Erkki Helle on
kantanut vuosikymmenten ajan
kirjoittaessaan pieniä ”Pysähdy
hetkeksi” tekstejä Keskisuomalainen–lehteen.
Vaikka lukijaa ei olekaan voinut
käskeä tai ohjata elämän vaelluksessa oikealle tielle, on Erkki uskollisesti halunnut osoittaa: Tässä on
turvallinen, luotettava ja varma tie.
Erkki Helle ei myöskään häpeä
sanomaa Jeesuksesta, vaan hän
haluaa tuoda kirkkaasti esille sen,
kuinka Jeesus Kristus on tehnyt
kaiken valmiiksi ja Hänen armonsa

riittää jokaiselle. Taivaan tie on viitoitettu Jeesuksen ristin merkeillä.
Viittatiellä on kokoelma lyhyitä kirjoituksia, jotka tahtovat pitää meidät elämän eri vaiheissa oikealla
tiellä, Kristus–tiellä. Sillä sitä tietä
kulkeva pääsee varmasti perille.
Siksi iloiten voin suositella tätä kirjaa jokaisen omalle yöpöydälle tai
tuliaiseksi naapurille.

ovh.

12,90 €/kpl
Kun ostat/tilaat kirjaa enemmän
kuin 5 kappaletta, saat alennusta kirjan ovh-hinnasta seuraavasti:
6-10 kpl -10%
11-20 kpl -15%
21- kpl -20%

Kirjaa voi ostaa Elyn työntekijöiltä ja toimistolta
sekä Armonkirjat-kirjamyynnistä.
Tilaukset:
Armonkirjat, Henry Virtanen, p. 045 110 8320 tai
asiakaspalvelu@armonkirjat.fi
Elyn työntekijät ja toimisto:
- katso yhteystiedot tämän lehden sivulta 2 tai tartu työntekijän hihaan Elyn tilaisuudessa
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Elyn uudet työntekijät
Hallitus on kuluneena syksynä tehnyt päätöksiä uusien työntekijöiden palkkaamiseksi. Etelä-Suomen aluepastorina aloittaa Pekka Kiviranta 15.1.2015. Raili Mäkitalon työtoveriksi,
lapsi-ja musiikkityön sihteeriksi olemme saaneet Larisa Kolehmaisen Kuhmosta. Larisan työpanos kohdistuu lähinnä Venäjän työhön, hän toimii lastenohjaajana, kanttorina ja myös
tulkkina. Larisan työsuhde on määräaikainen, 8 kk, päättyen 31.5.2015.
Raili Mäkitalon siirtyessä eläkkeelle, yhdistys ei palkkaa uutta lähettiä Venäjän työhön. Sen
sijaan työtä vahvistetaan Itä-Suomessa. Pastori Erja Kalpio on valittu yhdistyksen Itä-Suomen aluepastoriksi 1.1.2015 alkaen.
Pekka Kiviranta
Olen syntynyt Satakunnassa, silloisessa Tyrvään
pitäjässä,
pienviljelijäperheestä. Siellä lapsuuteni ja
nuoruuteni elin ja kouluni
kävin. Helsinkiin tulin opiskelemaan ja aikanaan valmistuin teologian maisteriksi. Opiskeluaikana kasvoin
lopullisesti kiinni evankelisuuteen ja se jätti minuun
pysyvän jäljen. Evankelinen ymmärrys uskosta ja
elämästä on minun tapani hahmottaa elämän suuria asioita. Kristuksen työ riittää pelastukseksi jokaiselle, ja koska se riittää jokaiselle, uskallan uskoa sen myös itselleni.
Järjestötyössä, Evankeliumiyhdistyksen palveluksessa eri tehtävissä meni 15 vuotta työurani alussa. Sitten 5 vuotta Ilmajoen seurakunnassa ja 4
vuotta Helsingin Hakavuoressa. Viimeiset 12 vuotta olen ollut Tapiolan seurakunnassa.
Evankelisen lähetysyhdistyksen palveluksessa olen
ollut sen alusta asti, niin kuin suuri joukko ystäviä
eri puolilla Suomea. Ja ensi vuoden alusta voin astua tähän palvelukseen ihan palkan kanssa, kun
jätän tehtäväni Tapiolassa ja aloitan Elyn pappina.
Vastuualueenani on ensisijassa eteläinen Suomi ja
vielä painottuen sen läntiseen osaan.

Larisa Kolehmainen (45v)
on aloittanut työt yhdistyksen palveluksessa 1.10.2014.
Työ painottuu Railin työtoverina Venäjän työhön sekä
Suomessa Samovaarin äärellä- ja lasten Laulamme yhdessä-tilaisuuksien järjestämiseen.
Olet aikaisemmalta koulutukseltasi muusikko. Hiljattain olet suorittanut lapsi- ja
perhetyön tutkinnon. Kuinka
olet tullut Elyn työntekijäksi? ”Työn merkitys on jokaiselle tärkeä. Kyselin töitä useasta paikasta, mutta
Ely tuli myös mieleeni ja niin uskalsin ottaa yhteyttä
pääsihteeriin.”
Mitä ajattelet työstäsi Elyssä juuri nyt? ”Olen ikionnellinen. – Elyn toiminta on tuttua, ihmisetkin ovat
tuttuja. Työni vastaa uusinta koulutustani. Minua viehättää työni monipuolisuus. Saan edelleen käyttää
muusikon taitojani, mutta samalla olen saanut lapsija perhetyön koulutukseni kautta uusia ulottuvuuksia. Mielelläni kohtaan lapset ja perheet. Nyt saan
heidän kanssaan ottaa mukaan kristillisen kasvatuksen näkökulman.”

Asumme Espoossa nykyään kahdestaan vaimoni
Aulikin kanssa. Vanhin pojistamme asuu perheineen Tuusulassa, keskimmäinen Helsingissä ja
nuorin lapsistamme, tytär, opiskelee parhaillaan
vaihto-opiskelijana Pietarissa.

Mitkä ovat vaikutelmasi Elyn ihmisistä ja ilmapiiristä? Larisa kertoi ensimmäisen Venäjä-viikon jälkeisistä tunnelmistaan: ”Minulla oli niin hyvä olla. Jotain
hyvää oli tapahtunut. – Minut oli siunattu tehtävään
Railin työtoverina. – Matkaseurakin oli mukavaa. Kiitos viime matkasta Anterolle ja Hannulle. – Puhdas
ilo ja huumorikaan eivät puuttunut matkaseurasta.
Työilmapiirissä ei ollut ”piikittelyä”. Ensimmäisen
matkani jälkeen koin oloni turvalliseksi.”

On mukava pitkähkön seurakuntauran jälkeen palata järjestötyöhön, evankelisen herätysliikkeen
palvelukseen.

Raili tiivistää Larisan ajatuksen: Alkukokemus oli niin
myönteinen, että innolla pian olemme lähdössä taas
kohti uusia seikkailuja, siis tietysti Venäjälle!
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Pekan kuva Sirpa, Larisan kuva Raili.

Erja Kalpio Sulkavalta, 49-vuotta.
Häkeltyneenä ja hämmästyneenä vastailen Anteron esittämiin kysymyksiin. Olo on iloinen, kiitollinen ja kutkuttavan odottava ja samaan
aikaan hämmentynyt ja vähän myös jännittynyt ja arasteleva: tämä on
jälleen kerran hyppy uuteen ja tuntemattomaan. En tunne evankelista
liikettä kovinkaan hyvin enkä tule oikeastaan minkäänlaisesta herätysliiketaustasta. Elämässäni ei siis ole hengellisiä perinteitä. Osaan
sujuvasti vain Karjalan murteen :), mutta suurimpana vahvuutenani
pidän avointa mieltä ja rohkeutta astua uusiin haasteisiin. Olen kasvanut Ruokolahden seurakuntanuorissa ja imenyt itseeni vaikutteita
Kansan Raamattuseuran toiminnasta Oronmyllyn kautta. Juniorivuosina elämäni kiertyi voimakkaasti urheilun ympärille, kuuluin Suomen
Suunnistusliiton valmennusryhmään, lajinani hiihtosuunnistus. Onnettomuuden vuoksi urheilu-urani kuitenkin katkesi yo-vuotena ja lähdin
ensin opiskelemaan kirkon nuorisotyönohjaajaksi ja sen jälkeen teologiseen tiedekuntaan Helsinkiin. Olen toiminut pappina Lappeenrannassa sekä seurakunnassa että sairaalassa. Viimeiset 7 vuotta olen
työskennellyt Suomen Karmel-yhdistyksessä Israel-työssä. Kyllä se
jännittää.. osaanko ja kykenenkö vastaamaan odotuksiin.... parhaani
lupaan yrittää!
Jumalan johdatus minun elämässäni on hyvin arkista, tai onhan niitä ollut myös erilaisia Kirkastusvuorikokemuksiakin, sellaisia, joiden aikana ei ole yhtään
tarvinnut miettiä, mikä on Jumalan tahto tässä kohtaa.
Jokapäiväinen rukoukseni on, että ole Jeesus mukana tämän päivän valinnoissa, tienristeyksissä ja myös
kiihdytyskaistalla. Pyydän apua ja johdatusta päivän
valintoihin ja kun olen tarpeeksi usein nähnyt näiden
rukousten toimivan, olen alkanut myös luottaa sellaiseen hiljaiseen, jokapäiväiseen johdatukseen. Luotan siihen, että elämässäni vaikuttaa Jumalan Henki.
Suhteeni Jeesukseen on rakkaussuhde: koen olevani
rakastettu ja siitä rakkaudesta käsin saan rakastaa.
Tiedän, että Jumala voi puhua ja puhutella meitä monilla tavoilla, mutta itse luotan parhaiten siihen Jumalan ääneen, jonka kuulen Hänen oman Sanansa
kautta. Siksi Raamattu on minulle hyvin rakas. Luen

sitä lähes päivittäin, ensisijaisesti itseäni varten,
mutta myös oppiakseni ja kyetäkseni opettamaan
toisiakin. Näin ollen yksi mieluisimpia asioita minulle
papin työssä on juuri Raamatun opettaminen. Opettaessaan toisia saa itse ensin oppia ja se on minulle
loputon ilo :)
Mikähän olisi lempijakeeni... niitä on monta, mutta
ehkäpä kaikkein rakkain on Ps 32:8. ”Minä opetan sinua”, sanoo Herra, ”minä osoitan sinulle oikean tien.
Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi.”
Musiikki on liikunnan ohella minulle rakas harrastus.
Olen laulanut ylistysryhmässä ja soitan itse kitaraa.
Heprealainen musiikki on avannut minulle aivan uuden maailman, Israel-rakkaus on alkanut minulla
juuri heprealaisen rukouslaulun kautta. Mutta pidän
kyllä monenlaisesta musiikista, virsistäkin, ja suurella
mielenkiinnolla odotan Siionin kanteleeseen tutustumista!

Lopuksi Anteron antamat salamakysymykset:
Siionin kannel			
Varmaan ensimmäinen hankintani tässä uudessa työssä
Ely				
Raamattu, lähetys, rohkea liike!
Ilo				Elämän pohjavire
Koti				
Hakusessa.... haeskelen uutta kotia.
Kesämökki			
Lataamo, rauhan tyyssija
Kasteen armo			
Jumalan lapseus, syvyyksien syvyys!
Tampere			Tappara
Armo				Rauha ja anteeksianto
Luonto				
Jumalan puhetta ja paineiden purkua
Jerusalem			
Suuren Kuninkaan Kaupunki
SaiPa				
Jes! Meijän Pojat <3
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Elyn matkalla
Vienan Karjalaan
Elyn ryhmämatka Venäjälle 6.-12.8.2014 ulottui tänä vuonna Aunuksen-Karjalan alueelle. Matkan
vastuuhenkilöinä toimivat Raili Mäkitalo ja tulkkimme Irma Iho sekä Sirpa ja kuljettajana Timo Keski-Antila.

Valmisteluja
Matka vaatii huolellisen valmistelun. Silti takaraivossa
raksuttaa pelko, toive ja rukous: ”Voi, kun kaikki nyt
menisi sovitusti”.
Tätä matkaa lähdettiin valmistelemaan jo edellisvuoden marraskuussa. Irma-tulkkimme sopi majapaikan,
ruokailut ja monen monta muuta asiaa. Raili hoiteli Raisa-ystävän erinomaisella avustuksella vastaavat asiat pohjoisempana, Kemin ympäristössä. Etelä-Pohjanmaalla hommat olivat jo kevätpuolesta asti
hyvin käytännönläheisiä: Etsittiin silmät tapilla tarjouksista sopivia tuotteita matkakeittiöön sekä perille
lahjoitettavaksi.
Noin kuukautta ennen lähtöä Timon kanssa haimme
erinomaisen sähköurun Kemin ”apteekki-kirkolle”
lahjoitettavaksi, hankimme klapien halkaisukoneen,
joka oli tilattu Paanajärvelle. Lisäksi ompelimme An-
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na-Marian kanssa 50 pussilakanapeittoa yhdistämällä
yhdeksi neljä lahjaksi saatua lentopeittoa. Näin 200
pienempää kevythuopaa sai uuden elämän ja ne ovat
nyt lämmittämässä Vienan-Karjalan kodeissa kymmeniä palelevia vanhuksia.
Matkalaiset
Kesän alkuun mennessä lähtijöitä oli vasta 15. Juhannuksena kirjoitin puffin YKKÖSET-lehteen ja johan alkoi puhelin laulaa. Matkalla meitä oli sitten lopuksi 31
henkilöä, kun tavoitteena oli 30, erityisesti Kemin kirkon rajalliset tilat huomioon ottaen. Ryhmä osoittautui todella loistavaksi, joustavaksi ja huumorintajuiseksi. Matkalaisten keski-ikä oli 66,3 vuotta. Nuorin
oli syntynyt 1983 ja vanhin 1931, eli ikäeroa näillä 52
vuotta. Vaan ikäero ei tahtia haitannut tippaakaan!

”Jännittävää… hörppääkö vene ja saammeko sukelluksen Kemijokeen…” Kuva Eila Koivisto

Murmansk 540km

Matkaanlähtö
Matkamme alkoi keskiviikkoaamuna 6.8. klo 8 Ilmajoen Koskenkorvalta. Siitä jatkettiin Seinäjoen-Alavuden-Tampereen ja Lahden kautta Kiteelle. Valitettavasti myöhästyimme tunnin verran Kiteen srkn ja
Kiteen Evankelisen Opiston rehtorin Ulla Kakkosen
järjestämistä Ely-seuroista. Kerkesimme kuitenkin
loppuseuroihin. Yöpaikkamme oli seurakunnan leirikeskus Papinniemi. Siellä odottivat siistit huoneet ja
sauna.
Toinen matkapäivä 7.8.
Matkamme jatkui rajatietä kohti Niiralan raja-asemaa
Värtsilässä. Ulla Kakkonen ja Kiteen Evankelisen Opiston hallituksen puheenjohtaja Heikki Pirinen saattelivat meidät vaikuttavien sodan muistomerkkien kautta rajalle asti. Sieltä, Kiteen maisemista olivat monien
meidän isämme (minunkin isäni) lähteneet nuorina
miehinä sotaan.
Saavuimme Värtsilän raja-asemalle, jossa jännitys
tiivistyi, miten saamme kaikki tavaramme kulkemaan
yli rajan. Ei meillä mitään luvatonta tai salattavaa ollut, mutta aina itäisen rajan ylittämiseen sisältyy oma
jännityksensä. Kaikki meni loistavasti – kiitos upean
Irma-tulkkimme. Sitten takaisin autoon ja kohti Aunuksen-Karjalaa. Ajoimme läpi Ruskealan, Sortavalan, Pitkärannan, Salmin ja Vitelen kautta Aunukseen.
Aunuksessa pysähdyimme ruokailemaan seurakunnan vapaaehtoisten laittaman monipuolisen aterian.
Kaikki sujui niin jouhevasti, että huomasi, etteivät
seurakunnan emännät olleet ensimmäistä ryhmäänsä
ruokkimassa. Tutustuimme kirkkoon ja seurakunnan
toimintaan kirkkoherra Igor Pogormjahon johdolla,
lauloimme pari virttä kauniissa kirkossa. Ja sitten
matka jatkui kohti Petroskoita.
Kolmas matkapäivä
Hyvin nukutun yön ja kirkolla nautitun aamupalan
jälkeen kokoonnuimme kirkkoon, josta Aleksei-kirkkoherran pitämän aamuhartauden ja seurakunnan
esittelyn jälkeen lähdimme kauppakierrokselle. Sieltä
selviydyttyämme lähdimme kohti Kontupohjaa.
Kahvit nautittuamme Oksana Dyba kertoi seuraAunuksen luterilainen
kirkko päältä…

Pietari 280km

Matkareitti merkittynä mustalla viivalla Venäjän puolella
ja osittain Suomenkin puolella. Kuva Virpi Tuominiemi

kunnan toiminnasta. Kirkon puolella seurakunnan
esittelyn hoiti kirkkoherra Vadim Lysenko kitaransa
kanssa. Pieneen urkukonserttiinkin pääsimme. Tässä seurakunnassa toimitaan yhteistyössä kaupungin
kulttuuritoimen kanssa: Aina kun kaupunkiin tulee
turistiryhmä, ryhmälle tarjotaan mahdollisuutta tutustua myös luterilaisen seurakunnan toimintaan.
Seurakunnan esittelyn ja lyhyen urkukonsertin lisäksi
turistiryhmien on mahdollista ruokailla ja kahvitella
seurakunnan tiloissa maksua vastaan. Monet seurakunnat keräävätkin merkittävät tulot tarjoamalla ruoka- ja kahvipalveluja turisteille.
Kontupohjasta matkamme jatkui Karhumäen kautta
Segezaan. Kodikas kirkkosali on kerrostalon alakerrassa. Vastassamme olivat Eeva ja Olavi Raassina,
iloiset SLSn lähetit sekä lämmin maittava ruoka. Laulun jälkeen jatkoimme vielä liki parinsadan kilometrin
matkaamme Kemiin.
... ja sisältä.
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Kuzova-hotellille saavuimme klo 22 jälkeen. Vastassamme oli iloinen hääseurue, joka myös yöpyi hotellissa. Keskellä yötä muutamat matkalaisemme olivat todella pelästyneet ilotulitusrakettien pamauksia.
Joku oli jo luullut olevansa keskellä ampumavälikohtausta, hamunnut unentokkurassa vaatteita päälleen,
kunnes oli vilkaissut ikkunasta loistavaa valomerta ja
rakettien loistetta.
Neljäs matkapäivä
Aamupalan jälkeen lähdettiin kohti Papinsaarta ja satamaa. Meidät ohjattiin METEL-nimiseen laivaan. Raili
Petroskoin luterilainen kirkko

jäi maihin vilkuttamaan iloisesti pää jo täynnä suunnitelmia, mitä ehtisi touhuamaan, kenen vanhuksen
luona ehtisi poikkeamaan päivän aikana.
Matka pikku-paatissa Solovetskin luostarisaaren rantaan kesti reilut kaksi tuntia. ”Valgiameri” oli tyyni. Laivan paluulähtöä oli edellisistä vuosista siirretty
1½ tunnilla myöhemmäksi, joten aikaa jäi tutustua
laajemminkin saareen. Muutamat meistä ottivat takaisin univelkaa nukkumalla helteisessä puistossa todella makoisat päiväunet. Timokin heräsi kuivuneen
lehmänläjän vieressä, kun oli unenpöppöröksissään
siirtynyt uuteen varjopaikkaan. Ei siinä paljon murehdittu punkkeja ja mahdollista borrelioosia, nukuttiin,
kun väsytti.
Paluumatka isommassa Vasili-laivassa sujui yhtä tasaisesti kuin aamullakin. Paluumatkalla oli ainoa kerta koko reissussa, kun Venäjän puolella oli viileätä
ja vähän satoi. Satamaan päästyämme n. klo 20.30
nousimme bussiin ja ajoimme parin kilometrin matkan kirkolle. Siellä laitettiin kenttäkeittiö pystyyn:
paistettiin makkaraa, keitettiin kahvit/teevedet, voideltiin voileivät, kuorittiin ja paloiteltiin mukanamme
olleet perunat, porkkanat, makkarat ja sipulit seuraavan päivän messun jälkeistä ruokailua varten.
Lahjaksi tuotu soitin kannettiin kirkkosaliin, missä alkoi messuharjoitus. Säestäjänä toimi Aino, joka palveli ansiokkaasti, kun seurakunnassa ei ollut omaa
säestäjää.

Anni-mummu ja osa majoitettavista Paanajärvellä.

Papinsaaren satamassa

Viides matkapäivä
Pakkaamisten ja aamupalan jälkeen ajettiin kirkolle.
Taas laitettiin kenttäkeittiö pystyyn ja valmistauduttiin
messuun. Messu kesti ja kesti. Helteinen sää ulottui
jo kirkkoon saakka, mutta vihdoin päästiin syömään
seurakuntalaisten kanssa makkarasoppaa.
Järjesteltyämme paikat kuntoon teimme pikaisen
visiitin vanhan ja harmaan ortodoksikirkon vierelle.
Kirkossa ei kuulemamme mukaan ole käytetty ainoatakaan rautanaulaa. Sitten alkoi matkamme viimeiseen Venäjän puoleiseen yöpymiskohteeseemme,
Paanajärvelle. Matka on vain 124 km, mutta tie oli
huonokuntoista, ja aikaa kului 3½ tuntia. Kemijoen
ylittävä lossikin oli rikki. Pääsimme kuitenkin Riston
veneellä vastarannalle. Sieltä jalkamiehet jatkoivat
patikoiden parin kilometrin matkan, osin pitkospuita
pitkin Vanhalle Paanajärvelle. Osa matkalaisista pääsi
veneen kyydissä suoraan kylälle. Siinä kulki klapien
halkomiseen tarvittava konekin.
Illansuussa olimme kaikki Vienon ja Riston pihaportilla, josta meidät jaettiin seitsemään eri perheeseen
yöksi. Timo-kuljettajan kanssa kävimme saunassa,
minä jopa uimassa, vaikka virta oli niin voimakas,
että sai tosiaan pitää varansa, ettei se lähtenyt kuljettamaan takaisin kohti Kemiä ja merta.
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Kuudes matkapäivä
Aamulla klo 9 starttasimme viimeiselle Venäjän puoleiselle matkaosuudellemme. Raili kertoili mielenkiintoisesti kaikesta kymmenien vuosien aikana kokemastaan, ihmeellisistä varjeluksista ja sattumuksista.
Niin ohitimme Kepan ja Haikolan pienet kylät, ja
tulimme Kalevalaan (entinen Uhtua). Saimme taas
käyttää kauniin, suomalaisten rakentaman sinisen
kirkon pihaa keittiönämme.
Pysähdyimme vielä kuuluisilla Kis-Kis-kukkuloilla ja
sitten jatkettiin matkaa varsin huonoa tietä Vuonnisen kautta kohti Kostamusta. Vuokkiniemellä oli mahdollisuus poiketa vielä paikallisessa kaupassa tuhlaamassa viimeiset ruplat. Ilman viivytyksiä olimmekin
jo kotimaan kamaralla, ja iloinen laulu ”Kotimaani
ompi suomi” kajahti komeasti. Vielä oli edessä Vartiuksen raja-asemalta n. 150 kilometrin ajo Kuhmon
kautta viimeiseen majapaikkaan Nurmeksen Haikolan Pirttiin.
Seitsemäs matkapäivä
Päivä aloitettiin erinomaisella Haikolan väen valmistamalla aamupalalla, aamun sanalla ja kuuntelemalla
mielenkiintoista esitystä Haikolan Pirtin historiasta.
Kyseisessä talossa aloitti aikoinaan Nurmeksen Evankelinen Opisto. Opisto lopetti toimintansa 9-10 vuotta
sitten, mutta opiston ystävät vaalivat opiston muistoa
järjestämällä juhlia, majoitus- ja ravintolapalveluja ja
näillä ylläpitävät vanhaa, perinteikästä taloa kunnossa.
Elyn Venäjän-matkalaiset saivat jo toisena vuonna
peräkkäin olla nauttimassa sydämellisestä vieraanvaraisuudesta Haikolan Pirtissä. Suosittelemme jokaiselle Nurmeksen suunnalla liikkuvalle: Käyttäkää

Ely järjestää ensi vuonna matkan
Sortavalan, Aunuksen ja Petroskoin alueelle 8-14.7.2015

Lähde mukaan!
Matkan hinta n. 650€, joka sis. matkat, ruokailut, ryhmäviisumin sekä retket Valamon ja Kiziin
luostareihin.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Sirpa Keski-Antila p. 0400 974 102 tai
sirpa.keski-antila@evankeliset.net

Kenttäkeittiö toimii Solovetskissakin.

Teimme pikaisen visiitin vanhan ja harmaan ortodoksikirkon
vierelle. Kirkossa ei kuulemamme mukaan ole käytetty ainoatakaan rautanaulaa. Kirkkoa kuvattiin ahkerasti.

Haikolan Pirtin mahdollisuuksia! Iloisten vilkutusten saattelemina lähdimme Haikolasta. Kuopion
rautatieasemalle jäivät salolaiset ja helsinkiläiset.
Loppuväki jatkoi Kuopiosta Suonenjoki–Rautalampi–Äänekoski–Saarijärvi-Ähtäri-Alavus-Seinäjoki-Ilmajoki reittiä kotiin. Viimeisimmätkin olivat
kotona jo hyvissä ajoin illalla.
Reissu oli todella onnistunut pitkistä päivämatkoista huolimatta. Taivaan Isä suojeli matkalaisia loukkaantumisilta ja antoi todella upeat säät.
Monessa kohtaa ennen matkaakin saimme kokea
olevamme hyvässä suojeluksessa. Tiedän, että
sadat rukousten käsivarret meitä kannattelivat jo
ennen matkaa ja matkan aikana. Mieli on onnellinen ja kiitollinen myös jokaisesta uudesta matkaystävästä. Kiitos myös jokaiselle matkalaiselle
siitä, että tartuitte palvellen kaikkeen, missä ikinä
matkalla auttavia käsiä tarvittiin. Aivan erityiskiitokset haluan näin julkisesti antaa Irma-tulkillemme, Timo-kuljettajallemme, Aino-kanttorille,
laulaja-Jormalle ja rakkaalle työkaverilleni Railille.
Olitte kaikki ihania!
Sirpa Keski-Antila
Kuvat Timo ja Sirpa Keski-Antila
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Antero Rasilainen, Raamattutunti Alavuden kesäjuhlilla 14.6.2014

”Matkalla luvattuun maahan”

Kuva Timo Keski-Antila

Riittääkö risti?
“Kun sä käyt yli virran, niin
käyt yksin, kun sä käyt yli virran kaikki jää. Ei oo sulla ystävää, rikkautesi tänne jää. Kun
sä käyt yli virran kaikki jää.”
Tämä Raamatuntutkistelu liittyy Joosuan kirjan opetuksiin,
olemme Jumalan Sanan puhuttelussa, kun seuraamme
Israelin kansan vaiheita matkalla luvattuun maahan.

Kerron aluksi muiston kotiseuroista Venäjällä 1990-luvulla. Olimme pitäneet puheita, rukoilleet ja laulaneet
ja olimme päättämässä tilaisuutta. Eräs kuulijoista
nousi silloin ylös ja kysyi, saako hän vielä sanoa jotain. Vastasin, että ilman muuta sopii ja niin tuo vanhus alkoi puhua. Ensin hän pyysi anteeksi, hänen on
niin vaikea puhua, hänellä on ollut niin raskas elämä,
että hänen on pakko itkeä välillä. Ja sitten hän kertoi meille lyhyesti oman elämäntarinansa, mutta se
ei ollut hänen pääsanomansa vaan seuraava lause:
”Kun minä olen kerran sen viimeisen virran rannalla,
niin minä tiedän, että minun ristini riittää varmasti
sen virran yli.” Sitten hän katsoi meitä muita ja kysyi:
”Mitä luulette, riittääkö teidän ristinne?”
Niin ystävä, riittääkö risti? Tutkimme nyt Joosuan kir-
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jan äärellä, millaista Jumalan kansan matkanteko on
ollut, ja miten sinne luvattuun maahan päästiin.
Joosua kertoo Jeesuksesta
Joosuan kirjan keskeinen teema on pelastus. Jo
nimi Joosua viittaa Jeesukseen, kuuluuhan Joosuan
nimi kreikan kielellä kirjoitettuna: Jeesus. Joosuan
tehtävänä oli johdattaa kansa luvattuun maahan, perille. Jeesuksen tehtävä oli samankaltainen, pelastuksen hankkiminen. Ennen Jeesuksen syntymää enkeli
ilmestyi Joosefille ja rohkaisi häntä ottamaan Maria
aviopuolisoksi. Enkeli sanoi: ”Hän synnyttää pojan,
ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän
pelastaa kansansa sen synneistä.” Matt.1:21.

Joosua esimerkkinä

Mooseksen kohtalo

Joosua oli kuuliainen Jumalan Sanalle. Niin kuin Herra oli käskenyt palvelijaansa Moosesta, niin oli Mooses käskenyt Joosuaa, ja niin Joosua teki; eikä hän
jättänyt tekemättä mitään kaikesta siitä, mistä Herra
oli Moosekselle käskyn antanut. Joos. 11:15. Samalla
tavalla muistamme Jeesuksen lausuneen: ”Minä olen
kirkastanut sinut täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni.” (Joh. 17:4).

Mooseksesta todetaan: Israelin kansasta ei ole enää
koskaan noussut toista sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra puhui kasvoista kasvoihin.
5.Moos.34:10

Joosua Mooseksen opissa
Monet muistavat toisesta Mooseksen kirjasta alkavan Israelin kansan vaelluksen jännittävät vaiheet:
Veren merkki ovien pihtipielissä ennen Egyptistä
vapautumista, punaisen meren ylitys, lain taulujen
saaminen, vettä kalliosta, vaskikäärmeen ylentäminen erämaassa, mannaa taivaasta jne. Kokonainen
sukupolvi menehtyi matkan vaivoissa. Kuinka monet
rakkaat, sukulaiset, ystävät, lapset ja vanhukset olivatkaan jääneet tuolle raskaalle matkalle. Mutta ei
auttanut pysähtyä ja jäädä surkuttelemaan, oli jatkettava matkaa yhdessä toisten kanssa. Koska matka
oli vaivalloinen, tuli aika ajoin kiusaus palata sinne,
missä kerran lähdettiin, Egyptin orjuuteen, takaisin
”lihapatojen ääreen”. Tunnistatko itsessäsi tämän
halun: päästä helpommalla? Tai koetko, että usko
Jumalaan estää sinua elämästä niin kuin toiset ihmiset: iloiten ja vapaasti? Elämä Jumalan johdatuksessa tuntuu samanlaiselta kuin Israelin kansan vaellus,
yksitoikkoista ja aina tätä samaa…?
Yksitoikkoistako?
Jumala piti huolen, että matka ei ollut yksitoikkoinen.
Jännitystäkin oli. Kun kansa lähestyi Jordania ja luvattua maata, sinne lähetettiin vakoojia. Piti selvittää,
päästäänkö perille. Vakoojien kertomus pelotti israelilaiset niin, etteivät he uskoneet pystyvänsä valtaamaan maata. Tämän epäuskon tähden Jumala rankaisi
kansaa ja lähetti kansan erämaavaellukselle. Se oli rangaistus niskuroinnista eikä
tuosta Egyptistä vapautetusta joukosta lopulta päässyt
perille kuin kaksi: Joosua ja
Kaaleb. 4.Moos.26:63.

Mutta Mooseskaan ei saanut astua luvattuun maahan, koska hänkin erehtyi kapinoimaan Herraa vastaan Meribassa. ”Herra sanoi Moosekselle: ”Ota
sauva ja kutsu sitten veljesi Aaronin kanssa kaikki
israelilaiset koolle. Puhukaa kansan nähden kalliolle
ja käskekää sen antaa vettä. Näin saat veden pulppuamaan kalliosta ja juotat sekä ihmiset että karjan.”
Mooses otti Herran käskyn mukaisesti sauvan, joka
oli pyhäkköteltassa Herran edessä. Sitten hän ja Aaron kutsuivat kansan koolle kallion luo. Mooses sanoi
kansalle: ”Kuulkaa nyt, kapinoijat! Tästä kalliostako meidän muka pitäisi saada teille vettä?” Mooses
kohotti sauvan ja iski kahdesti kalliota, ja siitä alkoi
juosta vettä, niin että kaikki israelilaiset ja heidän
karjansa saivat juoda kyllikseen. Mutta Herra sanoi
Moosekselle ja Aaronille: ”Te ette uskoneet minuun,
ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä. Sen
tähden te ette saa johtaa tätä kansaa siihen maahan,
jonka minä sille annan.”” 4.Moos.20:9-13
Mitä meille tarkoittaa se, että Mooses ei päässyt perille? Kuka hän oli israelilaisten silmissä? Hän oli mies,
joka oli antanut kansalle lain. Lain käskyjä noudattaen, Jumalan johdatuksessa kansa kulki siis kohti
luvattua maata. Mooseksen kohtalossa näemme, että
laki ei voi pelastaa ihmistä, johdattaa häntä luvattuun
maahan, taivaaseen. Tarvitaan toinen johtaja, hänen
nimensä on Jeesus, pelastaja.

”Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla” 1.Tess.4:13
Joosuan tehtävä oli vaikea, hän tarvitsi rohkaisua,
uudestaan ja uudestaan.

Tunnistatko saman pelon?
Kuolema korjaa satoa, läheiset jäävät matkalle, voimat
hupenevat, määränpää tuntuu kaukaiselta. Jaksanko,
pääsenkö perille?
Juhlaväkeä Elyn kesäjuhlilla
Alavudella.
Kuva Timo Keski-Antila
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Minä olen sinun kanssasi, niin kuin olin Mooseksen
kanssa. Minä en jätä enkä hylkää sinua. Joos.1:5
Kun Jumala tahtoi rohkaista Joosuaa, hän puhui Moosekselle: ”Vala häneen rohkeutta” (5.Moos.1:38) ja
”Rohkaise ja vahvista häntä” (5.Moos.3:28). Joosua
tarvitsi rohkaisua – eikö niin, että sinäkin tarvitset,
minä ainakin. ”Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan
pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin.”
1.Tim.1:5
Pettymysten ja vastoinkäymisten keskellä voi mieleen
nousta kysymys: Onko Jumala kääntänyt minulle selkänsä? Muistaako Jumala vielä minut? Jumala sanoi
Joosualle: ”Noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle
äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa mihin
ryhdyt.” Entä jos kokemukseni onkin toinen? Pettymys, itseeni ja toisiin. Onko syy siinä, että olen poikennut Jumalan tahdosta, rikkonut hänen käskyjään
vastaan ja siksi Jumala nyt kurittaa ja rankaisee?
Näiden kokemusten keskellä on hyvä lukea Joosuan
tai Danielin saamia sanoja: ’Ole rohkea ja luja, älä
pelkää äläkä lannistu. Minä olen sinun kanssasi. Ja
rakas Vapahtajamme vakuuttaa samoin: ”Minä olen
sinun kanssasi, kaikkina elämäsi päivinä.”
Kristus riittää, yksin Kristus
Se, mitä Kristus Golgatan ristillä ansaitsi ja hankki
meille, se voittaa kaiken sen epätäydellisyyden ja vajavuuden, jota me nimitämme synnin seuraukseksi.
Ei mikään saa riistää sinua Jumalan kädestä. Kristuksen tähden kelpaat, aina, sellaisena kuin olet. Syntisenä, pettyneenä, vajavaisena, masentuneena, erityisesti juuri sellaiset tarvitsevat Jeesuksen turvaa ja
suojaa. Ota siis rohkaisun sanat vastaan, tänäänkin.
Samalla tavalla, kuin profeetta Daniel sai kaksi kertaa
kuulla: ”Älä pelkää, sinä Jumalalle rakas! Kaikki on
hyvin. Vahvistu, ole vahva!” ”Kun hän puhui minulle,
minä vahvistuin…” Dan.10:19 Samalla tavalla Jumala
haluaa sanoa sinulle: Kaikki on hyvin! Sinä selviät,
sinä pärjäät, minä olen sinun kanssasi!
Joosua kansan johtajana
Joosua oli Mooseksen apulaisena ja opissa yli 40
vuotta. Joosua sai nähdä kansan voittavan taisteluita, mutta hän sai myös pettyä ja nähdä kansansa
epäuskon. Joosua sai olla Mooseksen kanssa vuorella, kun Jumala antoi Moosekselle lain taulut. Mooses
yksin oli kohtaamassa Jumalaa ja Joosua odotti. 40
päivää ja yötä. Jumalan edessä ollaan usein hiljaa
ja odotetaan. Mutta kansa ei jaksanut odottaa. Kun
Mooses ja Joosua palasivat alas vuorelta lain taulujen kanssa, Joosua luuli kuulevansa taistelun ääniä.
Kansa on sodassa, siellä on taistelu. Mutta Mooses
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toteaa: - Ei sieltä kaiu voitonhuuto, ei siellä valiteta
tappiota, laulua minä sieltä kuulen. 32:17-18 Mikä
pettymys, palata Jumalan kasvojen edestä kärsimättömien ihmisten keskelle. He eivät jaksaneet odottaa.
Joosua muistutti Jumalan lupauksesta

”Minun palvelijani Mooses on kuollut. Nouse siis ja
mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa,
siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille.” Joos.1:2. Ei ollut kyse kansan ansioista tai palkinnosta kelvollisesta erämaavaelluksesta. Israelin kansa ei olisi vaelluksellaan ansainnut luvattuun maahan
pääsemistä, emmekä mekään. Joosuan tehtävä oli

viedä kansa perille raskaan vaelluksen päätteeksi.
Näin konkreettisesti Joosua on rakkaan Vapahtajamme Jeesuksen esikuva. Hän vie perille.
Perillä?
Tässä vaiheessa meillä on halu huokaista helpotuksesta, tai nuorempi sukupolvi huutaa että ”JESSSSSSSS,
me selvittiin, me päästiin perille!” Mutta kertomus ei
pääty tähän, luvattuun maahan pääsemiseen ja iloon
ja riemuun perillä. Ei. Matka jatkui yhä. Taisteluita,
valloituksia, sotia, epäuskoa. Saatamme pettyä Jumalan omaan kansaan, sillä Jordanin yli mennyt kansa ei muuttunut paremmaksi. Epäusko vaivasi senkin
jälkeen, lankeemukset seurasivat toistaan. Kuinka
totta myös meille tänään.
Jordan virran ylitys, veden läpi pelastuminen on jälleen hieno kuva kasteen pelastavasta vaikutuksesta.
Kaikki pääsivät tuon virran yli. Kaikki pääsivät luvattuun maahan, mutta taistelu jatkui. Taistelu epäuskoa ja epärehellisyyttä vastaan. Näin mekin Kristukseen kastettuina myönnämme. Jeesuksen omiksi
kastettuina olemme luvatussa maassa mutta emme
ole perillä. Kilvoittelu kuuluu jokaisen Jumalan lapsen
elämään, joka päivä. Hyvän omantunnon säilyttäminen, anteeksipyytäminen, anteeksiantaminen, anteeksisaaminen. Niistä me elämme. Sillä pettymyksiä
tulee. En ole tullut paremmaksi, eikä lähimmäisenikään. Tämän vajavuuden keskellä me elämme. Me
emme ole perillä, vielä.
”Kun sä käyt yli virran…”
Nyt oltiin siis toisen kerran Jordanin rannalla,
Joos.3:9-17. Ensimmäinen yritys oli epäonnistunut,
epäusko oli voittanut ja sitä seurasi Jumalan rangaistus ja erämaavaellus. Nyt tuo luvattu maa, odotuksen
ja täyttymyksen maa oli aivan siinä silmien edessä!
Mutta oli myös suuria kysymyksiä.
Jordanin ylitys ei ollut mikään pikkuasia. Se merkitsi sodanjulistusta vastassa oleville kansoille. Ja miksi
mennä yli juuri tästä kohdasta? Joki on tässä leveimmillään, eikö olisi parempia ylityspaikkoja? Oli vaellettu lähes 40 vuotta, eikö kannattaisi jatkaa ja etsiä
parempi paikka? Ja entä tämä vuodenaika? Pahin
mahdollinen aika, joki tulvii tähän aikaan vuodesta,
se on täynnä vettä ja virtaa vuolaana, eikö kannattaisi odottaa? Laitetaan leiri tähän ja odotetaan. Ystävä,
kuulostaako tutulta? Erilaisia syitä, esteitä ja verukkeita, eihän näin kannata toimia.

sieltä, mistä oli helpoin reitti. Matalasta ja kapeasta
kohdasta. Siellä olisi ollut vihollisen sotajoukot siis israelilaisia vastassa. Mutta tätä kohtaa ei ollut syytä
vartioida, eihän tuollaisesta virrasta kukaan voi tulla
yli. Jumala valitsee omillensa reitin, joka vie yli. Perille.
Liitonarkku
Jordanin ylityksessä kaiken keskipisteessä eivät ole
nuo ihmiset, jotka pääsevät yli virran. Keskipisteessä on liitonarkku. Se mainitaan luvussa 3 kahdeksan
kertaa. Miksi liitonarkku on niin tärkeä? Se on Jumalan ilmestymisen paikka. Mutta tärkein ei ollut sen arkun sisältö, vaan sen arkun kansi. Se oli paikka, missä ylipappi suurena sovituspäivänä kävi uhraamassa
kansan syntien tähden. Hän pirskotti uhrieläimen
verta tuohon liiton arkun kannelle syntien anteeksisaamiseksi. Siksi tuota liitonarkun kantta nimitettiin
sovituksen paikaksi.
Tätä samaa sanaa käytetään kaksi kertaa Uudessa
testamentissa: ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja
ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala
on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä…” Room.3:23-25 (RK38).
Heprealaiskirjeessä meille kuvataan tarkemmin tuon
arkun sisältöä ja samalla, ikään kuin ohimennen mainiten todetaan: ”… ja arkun päällä kirkkauden kerubit
varjostamassa armoistuinta.” Hepr.9:5 (RK38). Näin
Raamattu siis todistaa meille, että niin kuin tuo liitonarkun kansi oli Israelin kansalle syntien sovittamisen
paikka, Kristus on tullut meille armoistuimeksi ja sovitusuhriksi. Hän on nyt Jumalan ilmestymisen paikka. Kristus on asetettu armoistuimeksi eli liitonarkun
kanneksi.
Niin ystävä, muistat alussa olleen kertomuksen ja kysymyksen: ”Mitä luulette, riittääkö teidän ristinne?”
Eikö tässä ole ihana vastaus. Minun ristini ei yllä,
mutta se risti, joka kantaa minua, se riittää. Kristuksen risti. Se vie perille, minutkin.

Jumalan ajatuksia emme tiedä, mutta ihmisen ajatukset me tiedämme. Ja eikö niin, että voimme myös
ymmärtää, mitä joen takana asuva viholliskansa ajatteli. Israel on tulossa sotimaan kansaamme vastaan.
Siellä siis varustauduttiin puolustautumaan. Mistä
Israelin kansan ajateltiin tulevan yli? Eikö niin, että
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Elyn tuottama Onnelliset vaeltajat levy
ilmestyy marraskuussa!
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Tilaukset
ja tiedustelut:
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
Kokkolantie 12
43500 Karstula
p. 040 415 9416
ely@evankeliset.net
Työntekijöiden yhteystiedot löydät tämän
lehden sivulta 2.

1. JEESUS LUONA RISTISI
2. KIITOSMIELIN LAULAA TAHDON
3. KUULE ISÄ TAIVAAN
4. KUULKAA KEITÄ MESTARI
5. LAPSUUDEN USKO
6. ME LAPSET PIENET RIENNÄMME
7. LENSI MAAHAN ENKELI
8. PÄIVÄ VAIN JA HETKI KERRALLANSA
9. PIKKULINTU RIEMUISSAAN
10. TAIVAS SYLISSÄNI
11. TUOMME LUOKSE JEESUKSEN
12. VAELTAJA

DVD

20€
CD

15€

Levy on jatkoa Laula kanssani-tilaisuuksiin tuotetulle Kuninkaan lapset levylle. Levy
on tarkoitettu niin yhteislaulutilaisuuksiin kuin kotikäyttöön. Toiveena on, että tekijöiden motto voisi toteutua: Laulamme yhdessä!
Levy on tuotettu yhteistyössä Tampereen seurakuntien kanssa. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mm. Peter Joukainen, Jussi Laine, Sanna Vihervirta ja Harjun lapsikuoro. Solisteina levyllä esiintyvät mm. Laura ja Peter Joukainen, Matti-Pekka Piirainen ja Sanna Vihervirta sekä Harjun lapsikuoro. Levyllä
soittavat: Mikko Huuhtanen, Peter Joukainen, Jussi Laine, Paavo Malmberg ja Eetu
Nyman. Levyn taiteellisesta tuottamisesta ovat vastanneet Peter Joukainen ja Paavo Malmberg.
Levyä voi tilata Elyn toimistolta sekä työntekijöiltä. Lauletaan yhdessä!

Joulun Valo 2014
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ryn joululehti Joulun Valo kertoo
joulun sanoman tuoreesti, mutta lehti on täynnä myös historian siipien havinaa.
Emerituspiispa Eero Huovinen muistelee joulun ajan traditioita entisessä Katajanokan vankilassa sekä omia lapsuusjoulujaan. Kuka
muistaa, että piispa Huovisen ensiesiintyminen tiernapojissa tapahtui
lähes 60 vuotta sitten? Lehdestä voit lukea myös piispan ajatuksia
tutun ja puhuttelevan Enkeli taivaan-virren sanojen äärellä.
Hetan Kodalla Enontekiöllä vietetään perinteistä joulua ja koetaan
yhdessäolon riemua, unohtamatta Lapin lumoavaa ja rauhan antavaa luontoa. Valoa, iloa ja toivoa kaamoksenkin keskellä.
Lehdessä on myös lapsiperheen joulunviettotraditioita, lapsuuden
joulumuisteloa 1950-luvulta, tähtitaivaan tutkielmaa Betlehemin tähden liikkeistä tutkijan, novellistin, mutta myös loppiaisen tapahtumien näkökulmasta. Myös lapsille on varattu puuhaa ja luettavaa.
Jäsenille postitetaan automaattisesti 1lehti/talous. Voit tilata lisää
myyntiin tai vaan omaksi iloksi / lahjaksi. Tilaamalla tuet yhdistyksen kotimaan työtä.
Teethän lehtitilauksesi 11.11.2014 mennessä, kiitos.

Joulukortteja
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ryn työn tukemiseen.

Hinta 5e/kpl
10kpl - 10% alennus
20kpl - 15% alennus
30kpl - 20% alennus
+ postikulut

Tilaukset ja tiedustelut:
Elyn toimistolta:
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
Kokkolantie 12, 43500 Karstula
p. 040 415 9416 tai ely@evankeliset.net
Tai työntekijöiltä Elyn tilaisuuksissa.
Hinnat sis. alv 24%

Betlehemin ihme

Talviyö
Pyhä perhe

Tähti

Musta lyhty

Uusia 2-osaisia kortteja, joissa sisäosan tekstinä:
Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta
Hinta sisältää kirjekuoren
- Pyhä perhe Sirpa Keski-Antila
- Tähti ja Musta lyhty Virpi Tuominiemi

Seimikannet

2,50€/kpl, 10kpl/20€ + postikulut
1-osaisia kortteja, joissa takaosa ilman tekstiä tai
tekstinä: Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta
- Betlehemin ihme ja Talviyö-maal. Eeva Takala-Lähteenmaa
- Seimikannet ja Napolin seimi Urpo Vuorenoja
- Lyhty ja Jäälyhty Virpi Tuominiemi
Napolin seimi
Vuoden 2013 kortteja ale-hintaan
0,50€/kpl, 10kpl/4€ + postikulut

Jäälyhty

Lyhty

Tälläästä Pohojammaalla
20.7.2014 mökkiseurat Himankakylällä Kalajoella

Kalajoen Himankakylän
merelliset tunnelmat
mökkiseuroista Ritva ja
Päiviö Niemelän mökillä.
Jukka Joensuu tuli puhujaksi ihan Kanadasta asti.
Inu-koirakin kuuntelee…
Tai sitten laulaa…

26.6.2014
Mökkiseurat Ahonkylän metsästysmajalla Jalasjärvellä. Artos-ryhmä palvelee nytkin.

21.8.2014
Mökkiseurat Latomäkien mökillä Lapualla.
Puhumassa Annikki Erelä.

25.8.2014
Vanhanajan evankeliumijuhlat 70 hengen voimalla Jylhän kylätalolla Kaustisilla. Puhumassa Matti Aho.
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kesällä 2014
29.7.2014 kesätori Tapulin kulmalla Kurikassa

6 voholua kerralla, mutta kiirettä
piisaa. Arvatkin
tekivät hyvin kauppansa. Ja myytävää riittää.
Lapsetkin nautiskellivat tapulin
portailla.
16.8.2014 perheleiripäivä Ruskorannassa

Autonäyttelyssä...

Letunpaistossa Veikko Pyykönen ja Elyn vapaaehtoiset emännät.

Välimäen
Anne
laulattaa...
Vapaaehtoiset - aina palveluksessa.
Kuvat Timo ja Sirpa Keski-Antila
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille
Marraskuussa
Ma 3.11. klo 13 Siionin kannel-seurat
srk-keskuksen Pikkusalissa Kurikassa.
S. Keski-Antila
Ma 3.11. klo 14 evankelinen lähetyspiiri Martta-salissa Kouvolan srk-keskuksessa. Marjatta Kurki
Ti 4.11. klo 18 Siionin Kanteleen seurat Temppelikadulla (Temppelikatu 9
A 3 kr.). Tanja Koskela.
Ke 5.11. klo 11 lähetystapahtuma
srk-talolla Töysässä. Ely-infoa, hartaus Satu Kivisaari, S. Keski-Antila.
To 6.11. klo 12.30 Päiväpiiri Someron srk-keskuksessa. Paavo ja Annikki
Erelä.
Su 9.11. klo 10 Messu Perheniemen
opistossa, saarna rehtori Petri Välimäki, ruoka ja opiston 90v. juhla, puhujina mm. piispa Seppo Häkkinen, Päivi
Sipponen, Antero Rasilainen, musiikkiohjelmaa.
To 13.11. klo 13 Siionin kannel-seurat Kauhajoen srk-keskuksessa. Ilkka
Tuikkala, S. Keski-Antila. Joulukortteja.
To 13.11. klo 18 Siionin Kannel-seurat srk-talolla Evijärvellä. Matti Aho,
Aki Paavola, S. Keski-Antila. Joulukortteja.
To 13.11. klo 18 Siionin kannel-seurat Marketta ja Asko Veikkolalla, Härsiläntie 155, Lapua. Marjatta Lassila,
Ulla Latomäki, Matti Salomäki, Esko
Koskinen.
Su 16.11. klo 15 Siionin Kanteleen
lauluseurat Hyvinkään Vanhassa kirkossa. Ilkka Järvinen, Mika Viitanen,
Matti Heroja.
Su 16.11. klo 16 Siionin kannel-seurat Länsi-Pasilan kappelissa, Winqvistinkatu 2. Kyllikki Tiensuu.
Su 16.11. klo 16 Siionin Kannel-seu-
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rat seurakuntakeskuksessa Seinäjoella. Merja Lampila, Markku Toivio,
lausuntaa Sointu-Sisko Parviainen,
juonto Valma Lehto.
Ma 17.11. klo 10 Pohjanmaan tiimin
kokous Seinäjoen srk-keskuksen kerhohuone 3. Klo 13-15 on Pohjanmaan
alueen kasvatustyöryhmän kokous
samassa paikassa.
Ma 17.11. klo 13 Siionin kannel-seurat Kurikassa srk-keskuksen Pikkusalissa. Hartaus Jenni Lyyski, Suvi Tamminen.

Ilmoita
järjestettävistä
tapahtumista
Elyn toimistoon
yhteistä lehteä ja
Elyn kotisivujen
tapahtumakalenteria
varten
ely@evankeliset.net
tai
p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)
Huom!
Tapahtumailmoitukset
seuraavaan joulukuussa lähetettävän jäsentiedotteeseen
24.11.2014
mennessä, kiitos.

Ma 17.11. klo 14 evankelinen lähetyspiiri Martta-salissa Kouvolan
srk-keskuksessa. Kalevi Lyyra.
Ti 18.11. klo 18 Siionin Kannel-ilta
seurakuntatalolla Jalasjärvellä. Tuuli
Tamminen-Syrjälahti (lausuntaa), Kari
Pentikäinen, S. Keski-Antila.
Ti 18.11. klo 13.30 Iltapäiväkahvit
ja Siionin Kanteleen lauluseurat Ystävänkammarissa Forssassa. Esa Löytömäki ja Mirja Paju.
Ke 19.11. klo 18 lauluseurat Ylistarossa. Marketta Veikkola, Jarmo Happonen, Ulla Latomäki, S. Keski-Antila.
Pe 21.11. klo 18 ELYn ja HYn yhteiset veisuut srk-talolla, Alahärmässä.
S. Keski-Antila.
Su 23.11. Maakunnallinen Elyn kirkkopyhä Laihialla. Alkaa Siionin kannel-messulla kirkossa klo 10. Lit. Anne
Visser-Keltto, saarna Marketta Veikkola, kanttori Johanna Ristolainen, ALNAT-kuoro. Lounas, päiväjuhla. Arpoja, joulukortteja.
Su 23.11. klo 13 Joululauluiset seurat Keski-Antiloilla Ilmajoen Myllylammella, Lahdentie 152. Riku Lähteenkorva, kanttori Sinikka Pekkanen, S.
Keski-Antila. Arpa- ja joulukorttimyynti. Arpavoitoiksi kynttilöitä tai suklaata
:)

Su 23.11. klo 19 Runon ja musiikin
ilta Tampereen keskustorin Vanhassa
kirkossa. Musiikista vastaa mieskvartetti, lausujana Anneli Lähdesmäki ja
yksinlaulua Tuomas Laatu.
Ma 24.11. klo 18 Siionin kannelä-seurat Hauhon pappilassa. Mukana
mm. Kirsti Ijäs, Johanna Gabelli, lääninrovasti Tapani Vanhanen ja Katajat.
Ti 25.11. klo 13 Siionin kannel-seurat srk-talolla Alavudella. Satu Kivisaari, S. Keski-Antila.
Su 30.11. klo 18 Pirkanmaan adventtijuhla Tampereen Kalevan kirkon
srk-salissa. Simo Koho, Maria ja Paavo
Pitkäranta.

Joulukuussa
Ma 1.12. klo 13 ELYn ystäväpiiri
srk-keskuksen Pikkusalissa, joulupuurot. S. Keski-Antila
Ma 1.12. klo 14 adventtiseurat,
evankelinen lähetyspiiri Martta-salissa
Kouvolan srk-keskuksessa.
Ti 2.12. klo 18 Siionin Kanteleen seurat Kirkkopuiston srk-kodilla Riihimäellä. Annikki ja Paavo Erelä.

Su 7.12. klo 11.30 adventtijuhla ja
kirkkokahvit, Hyvinkään kirkon yläsali. Pertti Ruponen, Mika Viitanen, musiikkia.
Su 7.12. klo 11.30 kirkkokahvit ja
Siionin kannelseurat Hämeenlinnan
keskussrk-talossa. Mukana pääsihteeri Antero Rasilainen, Yrjö Niemi, runot
Tuula Kuisma, Katajat.
Ma 8.12. klo 18 joulumyyjäiset Kannusjärven koululla, Keskikyläntie 233.
Alkuhartaus srkn pappi.
Ti 9.12. klo 13 Puurojuhla Salo-Uskelan seurakuntatalossa, Torikatu 6.
Mukana Raili Mäkitalo ja pastori Tarja
Laurila. Tarjolla joulupuuroa, kahvia
ja joululeivonnaisia.
Ti 9.12. klo 18 ELYn ja HYn yhteinen Siionin Kannel- / Siionin Virsi-ilta
seurakuntatalolla Jalasjärvellä. Aulis Harju, Mikko-Matti Rinta-Harri, S.
Keski-Antila.
To 11.12. klo 13-17 myyjäiset Hämeenlinnassa Poltinahon srk-kodin
musiikkisalissa. Käsitöitä, askarteluja,
leivonnaisia.
Su 14.12. klo 13 E-Pn alueen ELYn

ystävien maak. joulujuhla srk-keskuksen alasalissa Seinäjoella. Markku Ylinen, lausuntaa Leo L. Norja, juonto
Anne Ristikangas. Joulupuurot alk. klo
12.30.
Su 28.12. maak. kirkkopyhä alk. klo
10 Siionin kannel-messulla pääkirkossa. Lit. Antti Ala-Opas, saarna Sointu-Sisko Parviainen, kanttori Sirkku
Ratus. Juhla jatkuu srk-keskuksessa
keittolounaalla ja Viattomien lasten
päivän perinteisellä päiväjuhlalla.
Antti Ala-Opas, Ilkka Tuikkala, S. Keski-Antila, S-S Parviainen esittää runojaan, säestykset Sirkku Ratus. Arpoja,
kirjapöytä.
Su 28.12. Siionin kannel- ja Siionin
virsi-seurat Puistolan kirkolla, Tenavatie 4. Esko M. Laine.
Su 28.12. klo 18 joululauluseurat
Osmo Näkillä, Näkintie 387. Antero
Rasilainen, srksta pappi ja kanttori.

Tammikuussa 2015
To 1.1. klo 13 Uudenvuoden seurat
Kausalan srk-keskuksessa, Iitissä.
Aimo Virtanen, Antero Rasilainen,
srkn työntekijä.

To 8.1. klo 13 Siionin kannel-seurat
srk-keskuksessa Kauhajoella. Ilkka
Tuikkala, S. Keski-Antila.
Su 11.1. klo 16 Siionin Kanteleen
seurat Seinäjoen srk-keskuksessa.
Matti Kristola.
Ma 12.1. klo 13 Siionin kannel-seurat
srk-keskuksen Pikkusalissa Kurikassa.
S. Keski-Antila.
Su 18.1. klo 11.30 kirkkokahvit ja
Siionin Kanteleen lauluseurat Hyvinkään kirkon yläsalissa. Mika Viitanen.
Ti 20.1. klo 18 Siionin kannel-seurat
srk-talolla Jalasjärvellä.
Su 25.1. klo 10 alk. Elyn kirkkopyhä
Orimattilassa. Messu kirkossa, saarna
rov. Tuula Sääksi. Ruoka- ja kahvitarjoilu. Päiväjuhla seurakuntatalossa,
puhujina Tuula Sääksi, Heikki Karjalainen ym., Gospel-kuoro.
Su 25.1. klo 10 Messu Uskelan kirkossa, ELYn lähetyssunnuntai. Antero
Rasilainen, seurakunnan pappi ja
kanttori. Lounas ja päiväjuhla seurakuntatalolla, Torikatu 6.
Su 25.1. klo 18 Lauluseurat Aleksanterin kirkon kryptassa Tampereella.
Anneli ja Kari Lähdesmäki.
Ma 26.1. klo 13 Siionin kannel-seurat
srk-keskuksen Pikkusalissa Kurikassa.
S. Keski-Antila.

Sydämelliset
kiitokset
kaikille

Ti 27.1. klo 13 Siionin kannel-seurat
srk-talolla Alavudella. Srkn työntekijä,
S. Keski-Antila.

11.9.2014
merkkipäivääni
muistaneille
ja juhlineille.

Marjatta Lybeck
Juhlan tuotto
432,85€
Elyn työn hyväksi.
Katso päivitetyt
tapahtumatiedot osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri

Kun pimeys on laskeutunut ylle Pohjanmaan,
niin pääni ihan hiljaa painan sängynpielustaan.
Mä siinä polvillani yksin Herraa rukoilen:
Kuule vielä pyyntöni mun, heikon syntisen.
Oi Herra, siunaa äitini ja myös mun isäni,
sä suojaa veljet, sisaret ja lähimmäiseni.
Nyt anna heille armosi, oi pyhä Jumala,
kirkasta siis itsesi, ole turvana.
Myös pyydän, Herra, armoasi ylle Suomen maan
ja herätystä lakeudelle käyn nyt anomaan.
Sä anna sanan sattua ja synti selvennä,
anna meille anteeksi, vedä lähemmä.
On matkallani monta vaaraa, kiusaustakin,
vaan Isän käsi suojaa, ja hän tuntee minutkin.
Niin kalliiksi ja rakkaaksi tee sinun sanasi,
näytä, että armosi on mulle kylliksi.
Eija Harmanen, SK 433

