
Elysanomat 5 2012

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry

Elysanomat



www.aarrearkku.fi  

ELYn tiedote 5-2012

s.3  Pääkirjoitus: xxxx, Antero Rasilainen

s. 4  Kiitos sadosta, hartauskirjoitus, Päivi 

Erkkilä

s. 5  Onko Israel ajan merkki? Eero Junkkaa-

la

s. 6  Railin nurkka, Venäjän lähettimme Raili 

Mäkitalon terveisiä

s. 8  Shalom – Israelin matkan antia, Eeva Ta-

kala ja Annikki Erelä

s. 10  Joulukeräys ja Joulun Valo –joululehti

s. 11  Sirpan sattumat – suppilovahveron saar-

na Sirpa Keski-Antila

s. 12  Paulasaaret – ELYn uusi nimikkolähetti-

perhe Annikki Erelä

s. 12  Paulasaaret siirtyivät haikeina Japanin 

työstä Israeliin Tarja Laurila

Antero Rasilainen, pääsihteeri 
Tallimestarintie 23 A 1, 02940 Espoo 
p. 045 134 4634 
Sähköposti: antero.rasilainen@evankeliset.net 

Raili Mäkitalo, 
lapsityönohjaaja / Venäjän lähetti 
Pieneläntie 11, 75700 Valtimo 
p. 0440 289 108 
Sähköposti: raili.makitalo@evankeliset.net 

Sirpa Keski-Antila, aluesihteeri 
Lahdentie 152, 60800 Ilmajoki 
p. 0400 974 102 
Sähköposti: sirpa.keski-antila@evankeliset.net 

Toimisto: Kokkolantie 12, 43500 Karstula 
Paula Kuhmonen, toimistosihteeri 
p. 040 415 9416 
Sähköposti: ely@evankeliset.net 
tili: IBAN FI28 5114 0220 0343 69 

Lehden toimitus: 
Antero Rasilainen, Eeva Takala, Annikki Erelä, 
Urpo ”Upi” Vuorenoja, Hannu Rasila 
Taitto: Arkmedia Oy, Vaasa 
Painopaikka: Arkmedia Oy, Vaasa 

ISSN-L 1799-9731 

ISSN 1799-9731 (painettu) 

ISSN 1799-974X (verkkojulkaisu) 

Lahjoitustili: 
K-S OP IBAN FI06 5114 0220 0380 63 
− keräyslupa OKU 688 A 
− ELYn rahankeräyslupa on voimassa koko maassa 

(lukuun ottamatta Ahvenanmaata) 22.5.2013
saakka

Pekka Knuutti, puheenjohtaja 
Kokkolantie 12, 43500 Karstula

Pekka Kiviranta, varapuheenjohtaja
Parolantie 9 J, 02200 Espoo

www.evankeliset.net

www.laulakanssani.net

Kannen kuva: Sadosta kiitettiin 23.9. sadonkorjuun kiitosmessussa Askolan kirkossa. 

Kuva: Päivi Erkkilä

s. 15  Kauhavan aluetiimi – Härmän seudun 

helmi Sirpa Keski-Antila

s. 16 – 17  Jäsenterveisiä: Pihaseurat Näkkilässä: 

Raita Hostikka, Hyvässä turvassa: Pent-

ti Virtaperko, Risti puhuu ristinjuhlassa: 

Raita Hostikka

s. 18  Asiaa taloustilanteesta Pekka Knuutti

s. 19  Kolehtien ja lahjoitusten tilitys

s. 20  Armoa ja iloa ihmisille Maiju ja Upi Vuo-

renoja

s. 21  Vuodeksi nuorisotyöhön Senegaliin – 

Ndiayen perheen lähtöjuhla Kari Läh-

desmäki

s. 22 – 23  Tapahtumakalenteri

Sisällysluettelo



3

jonkin siimaa, ka-

lastajalla pitää olla 

aikaa väsyttää ka-

laa. Kun koukku 

on nielaistu, sii-

maa piisaa. Riuhto-

minen ei auta. Kun 

pyydys on lasket-

tu, on uskollisesti 

käytävä kokemassa 

pyydykset. Aina pi-

tää olla pieni jänni-

tys, tuleeko tänään 

kalaa, tuleeko saalista. Saalis voi olla roskakalal-

ta tuntuva särki tai lahna, mutta yhtä hyvin saalii-

na voi olla siikaa, kuhaa, haukea, jopa kirjolohi tai 

meritaimen. Tärkeää on muistaa, että kaikki ovat 

Jumalalle yhtä rakkaita ja arvokkaita. 

Syksyn alkaessa haastan teitä kaikkia mu-

kaan yhteiselle kalareissulle. Monien joulupöy-

tään kuuluu joulukala, ja kysynkin, voisiko tämän 

lehden sivuilla oleva joululehtemme mainos in-

nostaa sinua konkreettiseen joulukalan pyyntiin 

Jumalan valtakunnassa? Voisitko tilata etukä-

teen joululehtiämme myyntiin? Tai voisitko olla 

tukena ja apuna oman kotiseurakuntasi toimin-

nassa. Isovanhemmilla on tärkeä rooli kristityn 

mallin antamisessa ja konkreettisessa opetus-

työssä. Kukapa meistä ”vanhemmista” ei tun-

tisi Vanhan Testamentin kertomuksia? Voisitko 

sinä toimia seurakunnan leirillä myös ”kalasta-

jana” ja olla kertomassa lapsille Raamatun ker-

tomuksia? Tai voisitko olla aloittamassa pyhä-

koulua, ihan vaikka omassa kodissasi? Olemme 

onnellisessa asemassa kun olemme tulleet ka-

lastetuiksi Jumalan valtakuntaan, rakastettuna 

oleminen on mukavaa, eikö vain? Tätä rakkaut-

ta yhdistyksemme työssä haluamme olla jaka-

massa. Ja kun kerran lohi on niin jalo kala, että 

kannattaa pyytää vaikkei saisikaan, kuinka pal-

jon arvokkaampia ovatkaan Kristuksen verellä 

lunastetut ihmiset. Toivotan siunausta ja armoa 

ja iloa sinulle ja rakkaillesi alkaneeseen syksyn 

toimintakauteen. Antero Rasilainen, pääsihteeri

Ps. Elysanomien sivuilla kerromme mielel-

lämme niin ”kalareissuistasi kuin saaliistakin”. 

Kirjoita ja kerro meille! 

Antero Rasilainen, pääsihteeri

O
len innokas kalamies. Saimaan ran-

noilta aina Saariselälle asti olen teh-

nyt kalareissuja, mitä hienoimmis-

sa porukoissa. Eilen oli töissä pitkä 

päivä ja pääsin lähtemään verkoille 

vasta pimeän laskeuduttua. Otsalampun valos-

sa soudin tyynellä järvellä, mukanani uskollinen 

perämies koirani. Ensimmäinen verkko jo ”säh-

kötti” että kala siellä nyt on. Rauhallisesti sel-

käsin verkkoja kunnes kalan pää tuli näkyviin. 

Hidastin tahtia ja mietin, miten tuon vonkaleen 

saisin veneeseen! Hauki oli kiinni vain suustaan 

mutta ui rauhallisesti verkon vieressä, vain välil-

lä yrittäen riuhtaista itseään irti. Rauhallisesti ja 

hitaasti vedin verkkoa lähemmäs kunnes kala oli 

aivan veneen vieressä. Otin oikealla kädellä kiin-

ni kidusten takaa, puristin lujaa ja nostin. Vesi 

roiskahti kun kala rimpuili mutta ote piti ja sain 

kalan veneeseen. Siinä se loiski veneen pohjal-

la, ämpäriin mahtui vain sen pää! 7,5kg oli kalan 

paino, siitä tuli monta fi lettä, jaettavaksi asti. 

Onhan se aina mahtavaa, kun saa saalista. 

Kalassa oppii myös monia Jumalan valtakunnan 

asioita. 

Kun Vapahtajamme kutsui apostoli Pietarin ja 

hänen veljensä, he saivat kuulla sanat: ”Seurat-

kaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalas-

tajia.” Mark.4:19. Tätä Vapahtajamme kutsua ja 

valtuutusta me haluamme toteuttaa myös Evan-

kelisen lähetysyhdistyksen työssä. Pyhässä kas-

teessa olemme saaneet kutsun, henkilökohtai-

sen kutsun seurata Jeesusta. Usko on Vapahtajan 

kutsuun myönteisesti vastaamista ja hänen seu-

raamistaan, niin arjessa kuin juhlassa. Siihen liit-

tyy myös velvoite: kertoa kaikille tästä meitä kos-

kettaneesta pelastuksesta.  Meitä on suuri joukko 

erilaisia kalastajia. Erikokoisille kaloille on omat 

syötit ja pyydykset, saalista siis pitäisi tulla. Mut-

ta nöyrästi sanomme tässäkin kohdassa, että Ju-

mala antaa ”saaliin”, saalista ei oteta, taitavakaan 

kalastaja tai huippuvarusteet eivät takaa varmaa 

saalista. Jokainen saalis on lahjaa. 

Näin on myös uskon syntyminen. Jumala antaa 

lahjaksi pelastavan uskon, - joskus meidän kaut-

tamme, joskus meistä huolimatta. Joku saattaa 

olla kiinni vain suupielestä ja kalastajalta kysy-

tään kärsivällisyyttä, jottei hän omalla toiminnal-

laan pelota kalaa karkuun. Katiskassa kalalla on 

aikaa liikkua ja odottaa kunnes pyydys nostetaan, 

virvelin uistimen nielaissut kalaa voi saada pal-

Kalassa 
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V
iikkoa ennen Mikkelinpäivää meillä As-

kolassa on tapana kiittää sadosta. Niin 

teimme myös tänä syksynä, vaikka sa-

tokausi ei ole ollut viljelijöille helppo. 

Karjalle on saatu runsas rehusato ja 

omenia ja marjoja on riittänyt melkein vaivaksi 

asti. Puinnit sen sijaan ovat olleet vaikeuksissa. 

Osa pelloista muistuttaa enemmän riisivainioita 

kuin suomalaista syysmaisemaa. Kaikin paikoin 

ei edes traktorilla ole turvallista liikkua, koska 

savinen maa on liukasta ja pettävää.

Sateen ropistessa pidimme kiitosmessun ja 

söimme sen jälkeen paikallisen viljelijän rukiis-

ta keitetyn maittavan uutispuuron. Kiitollisina 

ajattelimme sitä, ettei huonoakaan vuotta enää 

seuraa nälkätalvi. Toista oli silloin kun kadosta 

johtuvat suuret kuolonvuodet (1696-97) tai suu-

ret nälkävuodet (1865-68) harvensivat kovalla 

kädellä kansaamme.

Historian kirjat kertovat, että vuonna 1868 

Askolassa oli jokaiselta manttaalilta luovutet-

tava 20 leiviskää herneenvarsijauhoja. Lisäksi 

köyhän kansan oli koottava jäkälää 15 leiviskää 

henkeä kohti. Aineista valmistettiin hätäleipää. 

Askolassa säästyttiin kuitenkin pahimmalta. 

Vain joistakin kylistä löydettiin muutamia näl-

kään nääntyneitä. Hekin olivat muualta tulleita 

avunhakijoita.

Kiitos sadosta!

Miksi kärsimys?
Nälkään emme enää kuole, mutta kaikki me jou-

dumme jossain vaiheessa elämäämme tekemi-

siin kuoleman kanssa ja kysymään: Miksi, Herra, 

miksi? Piispa Eero Huovinen on sanonut: ”Sil-

loinkin, kun meille tapahtuu jotakin huonoa, sen 

takana on Jumala, eikä mikään sattuma, onni tai 

arpapeli.” Katekismuskin opettaa: ”Silloinkin, 

kun emme ymmärrä tai hyväksy kärsimyksiä, 

voimme turvata kaikkivaltiaaseen Isäämme.”

Jeesus laittoi elämän ja kuoleman suhteet 

uuteen järjestykseen, kun hän sanoi: ”Minä olen 

ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa 

elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää 

ja uskoo minuun, ikinä kuole.” Elämän ja kuo-

leman raja ei enää olekaan ruumiin elintoimin-

tojen lakkaamisessa vaan uskossa Jeesukseen. 

Kuolema ei ole viimeinen voittaja vaan Kristus.

Kuka on syyllinen?
Nykyään etsitään pahaan aina syyllistä. Niin 

tehtiin myös suurten nälkävuosien jälkeen. Fi-

nanssitoimituskunnan päällikkönä toiminut J. 

V. Snellman on joskus osoitettu vastuullisek-

si avustustoiminnan huonoon hoitoon. Tutki-

mus on kuitenkin osoittanut, että velan saanti ei 

onnistunut valtion rahapulan vuoksi. Syynsä oli 

myös alkeellisen maanviljelyn joustamattomuu-
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Hyvältä kuulostavia syitä toimimattomuuteen 

kyllä riittää: Onhan täällä Suomessakin avun 

tarvetta. Meneekö ne avustusrahat perille? Onko 

oikein tuputtaa kristinuskoa? Kun sydän pysyy 

kiinni, niin eivät kukkaronnyöritkään avaudu. 

Eläessään ihmisen on hyvä kohtuullisessa mää-

rin ajatella omaa kuolemaansa. Vaikka Jeesus on 

kuolemallaan ja ylösnousemisellaan nujertanut 

kuoleman vallan, Kuolema on majesteetti, jonka 

edessä meidän kaikkien on kumarruttava. 

Kuolema sanoo näennäisesti viimeisen sa-

nan, mutta Jeesus sanoo sen vihonviimeisen: 

”Minä olen ylösnousemus ja elämä”. Kuole-

ma on kristitylle siir-

tymistä tutusta tun-

temattomaan, mutta 

kuitenkin sinne, jossa 

meidät tunnetaan ni-

meltä. Siltä omalta ni-

meltämme, jolla mei-

dät on kasteen liittoon 

saatettu. 

Päivi Erkkilä

rovasti, Askola

JOULUKERÄYS 
KARJALAAN
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry 

järjestää jo perinteisen joulukeräyksen 

Vienan Kemin ja Karjalan seurakuntien 

hyväksi. 

Voit osallistua keräykseemme 

lahjoittamalla rahaa keräystilillemme 

IBAN FI06 5114 0220 0380 63, viestiksi 

Joulukeräys, sekä oma seurakuntasi, tai 

kutomalla sukkia, lapasia tai pipoja, lahjoittamalla 

kynttilöitä tai esim. vohvelikankaasta tehtyjä 

käsipyyhkeitä joulupakettiin laitettavaksi.

Lahjoitettavat tavarat toimitetaan 

Raili Mäkitalolle, joka vastaa joulupakettien

valmistamisesta. 

Lisätietoja Raililta, p. 0440 289 108.

Kiitos lahjastasi!

dessa ja tilattoman väestön kasvaneessa mää-

rässä. Molemmat asioita, joista Snellman oli 

vuosikymmeniä varoitellut. 

Snellman totesi eräässä sanomalehtikirjoituk-

sessaan: ”Käy hyvin laatuun hoitaa siemenviljan 

ostoa ja lainausta murhemielin, mutta kuitenkin 

alistuen ja tyynesti. Mutta kun nälänhätä viikko vii-

kolta lisääntyy, kurjuus ja ruumiiden luku hautaus-

mailla, teillä ja poluilla karttuu karttumistaan, sil-

loin kauhu valtaa sydämen. Saa raataa kuin mies 

paloruiskun ääressä liekkien vallassa olevassa 

kaupungissa ilman pelastuksen toivoakaan. Jol-

la on siinä asiassa ollut jotakin vastuunalaisuut-

ta, hänelle nuo kalpeat haamut saattavat ilmestyä 

kummittelemaan; ja hänen omatuntonsa saattaa 

yhä uudestaan asettaa hänelle vastattavaksi kysy-

myksen: eikö olisi voitu tehdä enemmänkin? …En 

voi vieläkään tätä kysymystä ratkaista.”

Voisimmeko tehdä jotain?
Maailman hädän edessä kysymyksemme on edel-

leen: Eikö voisi tehdä enemmän? Miten mahtavat 

tulevat sukupolvet tuomita meidät, kun tiesimme 

monien kaukana asuvien lähimmäistemme kuo-

levan nälkää, mutta emme tehneet mitään? 
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S
iunaamme nyt Israelia ja rauhaa me 

toivotamme, kun Jeesuksen askelten 

jäljissä me kiittäen vaellamme.

Siunaamme nyt Israelia ja rauhaa 

me toivotamme ja valitun kansankin 

sydämiin jo uskoa Auttajaamme.

SK 406: 1, 7

Jumala haluaa, että rukoilemme Israelin 

puolesta, siunaamme Israelia. Shalom - rau-

haa! Rauhaa rukoilemme Israeliin, vaikka sodan 

uhka on ilmeisen suuri. Raamatun mukaan Is-

rael joutuukin vielä kokemaan ahdistusta ja so-

taa ennenkuin se kansana tunnistaa Jeesuksen 

Messiaana. 

Nyt on työn ja rukouksen aika. Rukoilemme 

siunausta paitsi Israelin kansalle, myös kaikil-

le Jeesuksen todistajille maassa. Jumala voi an-

taa rauhan epävarmuuden keskellä. Itse joudun 

opettelemaan Jumalaan luottamista, kun oma 

tytär on Israelissa Kylväjän lähettämänä.

Pienenä sukulaisryhmänä lähdimme tarkista-

maan, miten meidän Sanna elää siellä. Päätar-

koitus ei ollut pyhillä paikoilla käyminen, vaan 

tutustuminen ihmisten elämään maassa. Kui-

tenkin saimme käydä myös Jeesuksen jalanjäl-

jissä odotettua enemmän. 

1. Yleiskuva Jerusalemista. 
Islamilaisten Kalliomoskeijan kupoli loistaa 

vanhan kaupungin sydämessä, Jerusalemin 

temppelin paikalla. Ainoa jäljellä oleva osa v. 

70 hävitetystä juutalaisten temppelistä on itku-

muuri, joka on nyt juutalaisten pyhin paikka ja 

jossa käydään rukoilemassa. Monet rukoukset 

sisältävät todennäköisesti pyyntöjä, että Israelin 

Jumala ottaisi herruuden maan päällä.

Shalom

1. Yleiskuva Jerusalemista

2. Jerusalem – maailman keskipiste
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4. Kapernaumin raunioita
Gennesesaretin järven rannalla oleva Kaper-

naum oli yksi tärkeimmistä Galilean kaupungeis-

ta Jeesuksen aikana, ja sen synagoga oli alueen 

pääpyhäkkö. Kun Jeesuksen toimintaa ei hy-

väksytty Nasaretissa, hän siirtyi Kapernaumiin, 

mutta sielläkään häntä ei kuultu. Jeesus soimaa 

Galilean kaupunkeja siitä, että ne eivät tehneet 

parannusta, vaikka hänen useimmat voimate-

konsa tapahtuivat niissä (Matt. 11:20-24). Kaper-

naumille Jeesus sanoi: ”Entä sinä, Kapernaum, 

korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut 

syöstään, alas tuonelaan saakka!” Jeesuksen 

ennustus kävi toteen. 

Markuksen mukaan (1:29) Pietarilla oli talo Ka-

pernaumissa. Sen oletetulla paikalla on nykyään 

v. 1991 rakennettu kirkko, joka suojaa samal-

la muinaisia rakennuksia. Ihmettelemme Kaper-

naumin raunioita. Miten ahtaita kadut ja asunnot 

olivatkaan! Siellä kansa tungeksi Jeesuksen ym-

pärillä ja kantoi sairaita hänen parannettavikseen.

2. Jerusalem – 
maailman keskipiste
Jerusalem on ollut kautta aikojen monenlaisen 

mielenkiinnon kohteena. Kaupungintalon au-

kiolla näemme keramiikkataiteilijan tekemän 

apilanlehtikartan. Siinä on vuodelta 1585 peräi-

sin olevan kartan mukaisesti Jerusalem kolmen 

mantereen ja koko maailman keskipisteenä. Uu-

den Jerusalemin odotus elää ihmisten mielissä. 

Kartan vieressä on laatta, jossa lukee: ”Nytkin 

Jerusalem loistaa kauas kuin arvokas jalokivi ve-

täen kansoja puoleensa nauttimaan sen valosta 

ja kauneudesta ja elämään sen pyhyydessä. Kun 

aika koittaa, Jerusalem tuo rauhan naapurimail-

le ja koko maailmalle.” Kuvassa Sanna Erelä

3. Uuden temppelin esineitä 
valmistetaan
Temppelialueen laidalla ihmettelemme Meno-

raa (kuvassa vasemmalta Varpu Mäkinen, Eeva 

Takala, Annikki ja Paavo Erelä). Lasikupolin si-

sällä oleva seitsenhaarainen kynttilänjalka on 

tehty uutta Jerusalemin temppeliä varten. Me-

nora on yksi Jerusalemin temppelin pyhimmis-

tä esineistä, jonka valmistusohje on 2. Moos. 

25:31. Alkuperäisen menoran kohtalo on hämä-

rän peitossa. Se on kuvattu Roomassa sijaitse-

vaan Tituksen riemukaareen ja viimeisen tiedon 

mukaan kynttilänjalka olisi päätynyt Konstanti-

nopoliin 500-luvulla.

Rakennuksen suojissa, Temppeli-instituutin 

tiloissa kaikki temppelin kalusteet ja pappien 

vaatteet ovat valmiina odottamassa hetkeä, jol-

loin Kolmas temppeli rakennetaan. Vai raken-

netaanko se? Mihin? Miten se olisi mahdollista? 

Asia on todella mielenkiintoinen. Vuonna 2010 

julkaistun mielipidekyselyn mukaan noin puolet 

Israelin väestöstä haluaa ja uskoo, että temppeli 

rakennetaan. 

Me kristityt seuraamme kiinnostuneina Is-

raelin tapahtumia, joiden keskipisteenä on Je-

rusalem. Saamme nähdä, liittyykö Kolmannen 

temppelin rakentamissuunnitelma Jeesuksen 

paluuseen ja juutalaisten Messiaan tulemiseen. 

Kerran kuitenkin tulee tapahtumaan, että hei-

dän silmänsä avautuvat ja he ymmärtävät, että 

ristiinnaulittu Jeesus onkin heidän Messiaansa.

Ilmestyskirjassa on Johanneksen näky uudes-

ta Jerusalemista. Johannes sanoo: ”Temppeliä 

en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä 

on Herra Jumala, Kaikkivaltias, hän ja Karitsa.” 

(Ilm 21:22) 

3. Uuden temppelin esineitä valmistetaan

4. Kapernaumin raunioita

>
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Elävä historia talteen
Aika rientää ja me ajan mukana. Vuodet kuluvat, 

samoin me ja maalit kirkkojen seinistä. Vienan 

Kemin ajan kulumisen huomaa vanhojen seu-

rakuntalaisten muisteloista seurakunnan ja kir-

kon rakentamisen syntyajoista. Koen, että teh-

Railin nurkka

Haasteita ystäville ja Venäjän 
työn tukijoille 

5. Jeesuksen vene
Gennesaretin järven pohjamudasta löytyi 2000 

vuotta vanha vene, kun järven vesi oli poikkeuk-

sellisen alhaalla. Siinä on käsin kosketeltava yh-

teys Jeesuksen elämään. Vaikka vene ei sattuisi-

kaan olemaan juuri Jeesuksen vene, se edustaa 

tyypillistä sen ajan kalastusvenettä. Kuvassa vene 

on metallisten tukien varassa museossa.

6. Näkymä Gennesaretin järvelle 
majapaikastamme Tiberiaassa

Matkan antia pohdiskelivat 

Eeva Takala ja Annikki Erelä

Kuvat: Annikki Erelä 5. Jeesuksen vene

6. Näkymä Gennesaretin järvelle majapaikastamme Tiberiaassa

täväkseni näyttäisi tarjoutuvan jossain välissä 

kirjoittaa muistiin tällaista Kemin seurakunnan 

historiaa niin kauan kuin on saatavissa ensi kä-

den dokumentteja eli kuvia ja haastatteluja ky-

seisistä vuosista. Katsotaan, saanko siihen aikaa 

ja voimia.
>
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Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat 

ikuiset käsivarret. 5.Moos. 33: 27.

Joka tapauksessa tällä hetkellä luterilainen 

seurakunta kokoontuu edelleen apteekkikirkos-

saan, jossa jumalanpalveluksissa harvakseltaan 

käy kirkkosalin uunin rakentaja, ristilankkujen 

hakija, pitkäaikaiset tulkit, seurakunnan perus-

tamisasiakirjojen hankkijat jne. Kirkko ja seura-

kunta on monelle rakas, vaikka vuodet ovat vie-

rineet kuin sementti milloin uunista tai keittiön 

hellan suuaukosta.

Kirkkorakennuksen 
kunnostusta
Papinsaaren kulmat ja rakennukset olen itse-

kin kokenut jo kotoisiksi. Katseeni ja ajatukseni 

liikkuvat välillä milloin kirkkorakennuksen ul-

komaalissa, milloin alttariseinässä tai kahvion 

kallellaan olevassa uunin piipussa ja erityisesti 

siinä piipun osassa mikä ei näy, mutta jonka tie-

dän hieman heikonlaiseksi eli välikatolta ylös-

päin rakennettu osa voi olla jopa tulipalon syt-

tymisen vuoksi vaarallinen. Tässä voitte lukea 

tulevaisuuden konkreettiset projektit. – Samalla 

tiedoksi ammattitalkoolaisille, että Petroskoista 

kuulemma saa hyviä Tikkurilan maaleja, tiiliäkin 

voimme tilata paikallisista liikkeistä, pensselei-

tä ym. ”rapsuttimia” löytyy, mutta joko ensi ke-

säksi rukoillaan sopivia talkoolaisia Suomesta ja 

kenties Papinsaarestakin tai jostain lähiympä-

ristöstä?. Katsotaan kuinka Isä asiat ”kutoo” ja 

johdattaa. Kirkon korjaus kustannuksiltaan on 

joka tapauksessa kohtuullinen verrattuna mo-

niin Inkerin kirkon seurakuntien kirkkoihin ja 

hyvä niin, jatkossakin seurakuntalaiset jaksavat 

hoitaa kirkkonsa juoksevia kuluja ruplilla. 

Joulukeräys
Ennen ensi kesää kuitenkin on monta Vienan 

kylmää tuulenpuuskaa ja siksi ajankohtaisem-

pia asioita ovat joulujuhlissamme jaettavat lah-

jat sukkineen, lapasineen ja muine pikkuterveh-

dyksineen. Paanajärvikin, kuuluen luontevana 

osana Kemin piiriin, on myös haasteena ja ru-

koustemme kohteena. Katsotaan sitten lähem-

pänä joulua, onko projektimme mahdollista levi-

tä laajemmallekin. Nyt on aika polkaista keräys 

täydellä vauhdilla käyntiin ja rukoillaan johda-

tusta kaikkiin toteutettaviin tehtäviin.

Matkamme Israeliin
Ajankohtainen rukousaihe ystäville on meidän 

Israeliin suunniteltu matkamme 20. – 29.11.2012 

välisenä aikana. Rukoillaan Israelille siunausta ja 

luotetaan, että Herra on varannut myös kaikille 

matkalaisillemme siunauksensa ja varjeluksen-

sa. Muistetaan erityisesti kahden Andrein lähtöä 

mukaamme. Pienet ja vähän suuremmatkin yli-

määräiset pika-arpajaiset voitte osoittaa Venä-

jän työlle AT / AS -korvamerkinnällä. Uskon, että 

saamme myös heidän kauttaan iloita yhteisis-

tä Raamatun maan näkymistä ja kohtaamisista 

siellä. Saamme opintomatkan syvemmälle Raa-

mattuun ikään kuin Jeesuksen askelissa. Tietysti 

rukoilkaa niin koko ryhmän, matkan ja matkaop-

paiden kuin myös matkanjohtajan, -siis minunkin 

puolestani. Rukouksella ympäröity matka saa 

varmasti olla siunattu matka! 

Joka Israelia siunaa, sitä minä siunaan…” 

1.Moos.12:3 mukaan

Terveisin ja rukouksin, Raili
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I
sraelia kutsutaan joskus ajan merkiksi tai 

ajan kelloksi. Se siis näyttäisi aikaa Juma-

lan maailmansuunnitelmassa, ja tässä ta-

pauksessa erityisesti lopunaikaa. Voidaan-

ko tällaista perustella Raamatulla?

Israel on erikoinen kiistakapula muuten-

kin. Pieni vähäpätöinen maapläntti Välimeren 

itänurkassa on koko ajan maailmanpolitiikan 

keskipisteessä. Tiedotusvälineet tuntuvat olevan 

kovin allergisia Israelin puuhille, ikään kuin maa 

olisi koko ajan suurennuslasin alla. Moni muu 

maa saa tehdä kaikenmoisia törkeyksiä suu-

remmitta reaktioitta, mutta juutalaisten toimiin 

reagoidaan heti. Tällaiseen asenteeseen on hiu-

kan vaikea löytää hyvää selitystä, ellei sitten sel-

laiseksi riitä maailman alitajunnassa oleva tie-

toisuus Jumalan valinnasta ja halu turhentaa 

tuo valinta.

Kristitytkin ovat Israelista kiinnostuneita. On-

han se Jeesuksen ja Raamatun maa. Jotkut syyl-

listyvät sellaiseen Israelin ihannointiin, että se 

alkaa vaikuttaa edellä kuvatun asenteen vasta-

reaktiolta. Kun maailma syyttää Israelia kaikes-

ta, kristityt pyrkivät puolustamaan kaikkia sen 

tekoja. Tässäkin joudutaan sulkemaan silmiä to-

siasioilta ja unohdetaan palestiinalaisten surkea 

asema. Molemmat kansat noissa ahtaissa olois-

sa tarvitsevat kristittyjen tuen ja esirukouksen.

Mutta onko Israel jossain raamatullisessa 

mielessä lopun ajan merkki? Uskon, että on, sa-

malla kun varon ehdottomasti tekemästä min-

käänlaisia aikalaskelmia. Kaikki niiden teki-

jät ovat väärässä. Israel on Jumalan valitsema 

kansa, eikä tätä valintaa ole koskaan peruttu. 

Valinnan syy on Jeesus. Vanha testamentti ker-

toi parituhatvuotisesta valmisteluprosessista ja 

Uusi testamentti sen täyttymyksestä. Raamatun 

profetiat ovat siis toteutuneet. Erikoista on kui-

tenkin se, että tuo valittu kansa joutui pian Jee-

suksen jälkeen pelastushistorian sivuraiteelle. 

Tilalle tuli kristillinen kirkko. Se ei korvaa juuta-

laisia valittuna kansana, mutta on kuitenkin uu-

den liiton valittu kansa. Apostoli Pietari kirjoittaa 

tästä pakanakristityille: ”Te olette valittu suku, 

kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan 

oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria 

tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ih-

meelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, 

mutta nyt te olette Jumalan kansa.” (1. Piet. 2:9).

Kummallinen Jumalan sallimus on, että Is-

rael lahjoitti meille Jeesuksen, mutta nyt mei-

dän on vietävä hänet sinne takaisin – eikä hän-

tä haluta ottaa siellä vastaan. Vain noin promille 

maan asukkaista uskoo Jeesukseen. Jumala on 

kuitenkin luvannut, että tilanne vielä muuttuu. 

Paavali selostaa juutalaisten kohtaloa seikkape-

räisesti Roomalaiskirjeen luvuissa 9-11 ja antaa 

siinä profeetallisen vihjeen, että Jumala vielä pa-

lauttaa kansansa Jeesukseen uskomaan (Room. 

11:25-26). Tämä perustuu luultavasti Jeesuksen 

sanaan, jossa hän suree Jerusalemin asukasten 

kohtaloa ja sanoo, että nämä eivät näe häntä, 

ennen kuin sanovat: ”Siunattu olkoon hän, joka 

tulee Herran nimeen.” (Matt. 23:37-39). Myös 

Luukkaan mukaan Jeesus antaa pienen vinkin 

Jerusalemin tulevasta kohtalosta (Luuk. 21:24). 

Uusi testamentti häivyttää aika perusteelli-

sesti Vanhan testamentin opetuksen Israelis-

ta luvattuna maana, siis maantieteellisenä alu-

eena, sillä nyt tilalle tulee Jumalan valtakunta, 

joka ylittää kaikki maantieteelliset rajat. Näin 

ollen nyky-Israelin rooli jää Uuden testamentin 

valossa aika olemattomaksi ja meidän täytyy va-

roa samaistamasta Israelia mihinkään Jumalan 

valtakuntaan. Silti juutalaisten valintaa ei ole pe-

ruttu ja viimeistä sanaa siitä ei ole vielä sanot-

tu. Odotamme aikaa, jolloin tuon kansan paris-

sa puhkeaa herätys ja yksi osa Jumalan sanan 

profetioista vielä täyttyy. Milloin se tapahtuu, sen 

Jumala yksin tietää. Siihen asti teemme lähetys-

työtä tuon kansan parissa Jeesuksen viimeisen 

käskyn perusteella.

Jotkut pyrkivät liittämään Israelin lopun ajan 

kohtalon Jeesuksen viikunapuuvertaukseen 

(Matt. 24:32-35) ja sanovat, että Israelin itse-

näistyminen (1948) oli tämän täyttymys. Tämä 

on virhetulkinta, sillä viikunapuu ei tarkoita Raa-

matussa Israelia, viinipuu ja viinitarha sen si-

jaan symbolisoivat sitä. Näin ollen luovumme ai-

kalaskelmista ja jäämme rukoilemaan sitä, että 

Jumalalle vieraana kulkeva valittu kansa ottai-

si vastaan sanoman Jeesuksesta sen omana Va-

pahtajana. Samalla rukoilemme maassa asu-

ville palestiinalaisille samaa ja toivomme, että 

Rauhan ruhtinaan tunteminen palauttaisi rau-

han tuohon levottomaan maailmankolkkaan.

Eero Junkkaala 

Onko Israel ajan merkki?
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kouksen välinein. Jos nämä unohdat, käy sinulle 

samoin kuin minulle. 

Vaan tiedätkös. Jos unohdat tämän tuoree-

na pitävän yhteyden ja alat kuivettua, niin kuin 

minä, pyydä heti Isääsi ja Veljeäsi avuksi. He lä-

hettävät Puolustajan hoitamaan asiasi kuntoon. 

Veljesi on se virvoituksen lähde, joka ainoana 

Puolustajan avulla saa sinut takaisin tuoreeksi. 

Ja vain tuoreena voi ihmisen lapsi olla kuljetta-

massa sisariaan ja veljiään armon lähteelle. Mi-

näkin tarvitsen raikasta vettä palatakseni alku-

peräiseen muotooni ja tarkoitukseeni ihmisen 

ruokkimiseksi. Sitä varten minä olen syntynyt.”

Sellainen oli saarna. Pisti hiljaiseksi! Suulaan 

Sirpa-aluesihteerinkin

Hetan Kota varattu ely-ystäville 
la 30.3. – la 6.4.2013, ja mahdollinen 

retki Vienan Kemiin elo-syyskuussa 

2013. Utele lisää Sirpalta p. 0400-974102

Sirpan Sattumat

Suppilovahveron saarna

O
letko sieni-ihmisiä? Minä olen. En ole 

ollut sitä kuin vasta noin reilut puolet 

elämästäni. Hyvä ystäväni vei minut 

Espoossa työssä ollessani Kirkko-

nummelle sienimetsään. Opetti tun-

temaan yli 60 ruokasientä. Oli tosi jännittävä uusi 

aluevaltaus tämä sienten uusi maailma. Täytyy 

kyllä sanoa, että tähän maailmaan tuli liki parin-

kymmenen vuoden katkos ja unohdin oppimani 

sienitietouden lähes kokonaan. Nykyisin uskallan 

varmuudella poimia vain kanttarelleja, joitakin 

tatteja ja rouskuja. Ja suppilovahverot ovat aivan 

idioottivarma valinta. Ja niitähän on kostean ke-

sän ja syksyn ansiosta riittänyt. Löytyy muuten 

ihan lumen tuloon asti. Suosittelen tutustumaan!

No mikä on se saarna, minkä suppilovahvero 

minulle piti? Kun kuivasin ison määrän suppik-

sia, ne kutistuivat aivan olemattoman kokoisiksi. 

Parikymmentä litraa tuoreena mahtui kolmen 

litran lasitölkkiin kuivattuna. Otin yhden kuiva-

tun käteeni. Ja silloin saarna alkoi! ”Kuulehan 

sinä Jumalalle kallis lapsi. Katso minua ja opi 

minusta. Pidä suhteesi tuoreena Isääsi ja Veljee-

si. Tiedät kyllä miten: Sanan, Ehtoollisen ja ru-

Kuva: Upi
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Paulasaaret siirtyivät haikeina Ja-
panin työstä Israeliin
Seppo tarttuu kitaraansa ja johtaa Salon seura-

kunnan lähetyskahvilassa, Kaffemukissa, tutun 

hepreankielisen rauhantoivotuksen ”Hevenu 

shalom alehem!” Muutaman päivän kuluttua 

hän on perheineen lähdössä Israeliin. Työpaik-

ka ja perheen asunto on Suomen Lähetysseuran 

perintekäs työkeskus Shalhevetja – Herran liek-

ki – Jerusalemin Vanhan kaupungin tuntumassa.

Seppo ja Mari Paulasaari ovat nelilapsisek-

si kasvaneen perheensä kanssa olleet salolais-

ten nimikkolähettejä vuodesta 1998 alkaen. Vä-

lillä 2003-2005 perhe oli Suomessa, kun Seppo 

opiskeli teologiaa ja sai pappisvihkimyksen. Ja-

panin evankelisluterilaisessa kirkossa on suuri 

pula papeista.

Nyt japaninkieliset laulut, kuten Kaffemukissa 

kuultu Kirisuto no heiwa - Kristuksen rauha, ovat 

vaihtumassa hepreankielisiin, sillä Suomen Lu-

terilainen Evankeliumiyhdistys ei myöntänyt Pau-

lasaarille enää uutta työkautta. Fukuoka Nishin 

seurakunta jää nyt pääsääntöisesti maallikoiden 

toimittamien jumalanpalvelusten varaan. 

– Jumalan armosta seurakunta on vahvis-

tunut ja voimistunut viime vuosina. Vielä viime 

metreillä eräs ei-kristitty rouva ilmoitti halu-

avansa kasteelle. Kasteopetuksen jälkeen hänet 

otettiin Jumalan lapseksi ja seurakunnan yhte-

yteen lähtömessussamme 24.6., Seppo Paula-

saari kertoo viimeisessä lähettikirjeessään.

Paulasaaret 
– ELYn uusi nimikkolähettiperhe 

Paulasaaren perhe

Monet tuntevat Mari ja 

Seppo Paulasaaren Japanin-

lähetteinä. Nyt heillä on 

työkutsu ja viisumi uuteen 

maahan, Israeliin Suomen 

Lähetysseuran kautta.

ELYn taholla on pohdittu Paula-

saaren perheen tukemista Japanis-

sa, mutta se ei ole onnistunut. Sen 

sijaan yhteistyö Salon Seurakun-

nan kanssa tarjosi uuden tilaisuu-

den. Nyt Salo on solmimassa Mari 

ja Seppo Paulasaaren työn tuke-

misesta nimikkosopimuksen ELYn 

kanssa. Kannatus ohjataan ELYn 

kautta Suomen Lähetysseuralle, 

jonka kanssa ELY puolestaan tekee 

sopimuksen.

Rukoilemme nimikkoläheteillem-

me Jumalan johdatusta monien asi-

oiden keskellä tässä muutosvai-

heessa. 

Annikki Erelä
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Mari ja Seppo siirtyvät haikeina Japanin työs-

tä Israeliin ja pitävät tärkeänä sitä, ettei japani-

laisia unohdeta. Kristittyjä on edelleen vain noin 

prosentti väestöstä ja Suomen evankelislute-

rilaisen kirkon tekemää lähetystyötä tarvitaan. 

Pappeja, jotka ovat ainoita työntekijöitä, ei riitä 

läheskään kaikkiin seurakuntiin. Niinpä ”perus-

lähetystyölle” onkin heidän kokemuksensa mu-

kaan tarvetta. Itse he pitävät japaninkielen taitoa 

ja yhteyksiä yllä internetin Skype -palvelun väli-

tyksellä.

– Jos vielä joskus lähetyksen Herra avaisi meil-

le oven rakkaaseen Japaniin, Roosan ja Tuulin 

syntymämaahan, Paulasaaret haikeina toteavat.

”Vahva tahto lähteä”
Mari ja Seppo Paulasaari tutustuivat aikoinaan 

toisiinsa opiskellessaan Helsingin evankelises-

sa opistossa. He vaihtoivat kihlasormuksia opis-

ton kappelissa ja samalla lupasivat olla avoimia 

lähetystyöhön lähtemiselle. ”Ei selvää suuntaa, 

mutta vahva tahto lähteä” oli heidän silloinen vi-

sionsa.

Kymmenen vuoden kuluttua asia tuli ajankoh-

taiseksi ja nuorisotyöntekijänä toimivan paris-

kunnan vaihtoehdoiksi nousivat lopulta Suomen 

Lähetysseuran työ Jordaniassa ja Pyhällä maal-

la tai Sleyn Japanin-työ.

– Valitsimme Japanin, koska sinne oli vähiten 

halukkaita vaikean kielen takia, Mari Paulasaari 

kertoo.

Japanin ovien sulkeuduttua Seppo ja Mari 

alkoivat viime keväänä etsiä itselleen työtä ja 

lapsille kouluja ensisijaisesti Suomesta. He 

laittoivat hakemuksensa myös Suomen Lähe-

tysseuraan, jolla oli useita tehtäviä haussa Je-

rusalemin Shalhevetjav-keskuksessa. Lopputu-

los oli, että sosionomi-diakoni Mari Paulasaari 

valittiin keskuksen toiminnanjohtajaksi ja Seppo 

Paulasaari isännän/papin virkaan. 

Shalhevetjah-keskuksessa kokoontuu usei-

ta erikielisiä seurakuntia ja siihen liittyy myös 

vastaanottokeskus, josta esimerkiksi ahdinkoon 

joutuneet vierastyöläiset voivat hakea apua. 

Keskus pystyy majoittamaan myös vieraile-

via, enintään 30 hengen ryhmiä. Yksityiset ihmi-

set voivat sopimuksen mukaan tulla vapaaehtoi-

siksi ahkeroimaan keittiössä tai puutarhassa ja 

maksaa siten oleskelustaan. Hakeutuminen täl-

laiseen työhön tapahtuu Suomen Lähetysseuran 

kautta.

– Aloitamme työn heti saavuttuamme englanti 

työkielenä. Hepreaa ja myöhemmin myös arabi-

aa, opiskelemme työn ohella, Paulasaaret ker-

tovat.

Uskollisia tukijoita
Perheen lapset Pyry (17), Liina (16), Roosa (11) ja 

Tuuli (10) seuraavat vanhempiaan Israeliin. Pyry 

suoritti ylioppilastutkinnon jo Japanissa, tytöt 

puolestaan jatkavat opiskelua Jerusalemin kan-

sainvälisessä anglikaanisessa koulussa. 

Koska tieto viisumista saatiin vasta syyskuus-

sa, Paulasaaren lapset aloittivat koulun Suo-

messa ja vaihdos kansainväliseen kouluun ta-

pahtuu sekin lukuvuoden jo alettua.

Lasten sopeutuminen ja kavereiden löytymi-

nen onkin vanhempien mielessä päällimmäise-

nä, kun kysytään esirukousaiheita.

- Toinen on turvallisuus. Japanissa piti varau-

tua maanjäristyksiin ja tsunameihin, mutta yh-

teiskunta oli vakaa. Lähi-Idässä eletään mo-

nenlaisten yhteiskunnallisten ja sotilaallisten 

jännitteiden keskellä.

Viime vuosi on ollut Paulasaaren perheelle 

muutoksen ja myllerrysten aikaa. Mistä olette 

saaneet voimaa? 

– Tärkeä voimavara on ollut tukijoiden, esiru-

koilijoiden ja nimikkoseurakuntien pysyvyys. 

Tarja Laurila

Salon seurakunnan lähetyspastori

Mari ja Seppo Paulasaaren yhteystiedot:

25 Shivtei Israel, P.O. Box 584, 

Jerusalem 91004”

etunimi.sukunimi@felm.org Lähetystyössä Mari ja Seppo Paulasaari antavat 

käyttöön myös musikaaliset lahjansa.
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Kauhavan aluetiimi 
– Härmän seudun helmi!

K
un ELY ry perustettiin maaliskuus-

sa 2008, oli Härmän seudulla kohta 

syyskautena selvillä lähteä hartia-

voimin tukemaan uutta yhdistystä. 

Kokoavana voimana, oikeana prii-

musmoottorina nähtiin Pyykösen Veikko, joka 

toimi ideoijana, kokoonkutsujana ja sihteerinä 

jokaisessa tilaisuudessa. Kun naapuriseurakun-

nista Alahärmä, Ylihärmä ja Kortesjärvi liitettiin 

Kauhavan seurakuntaan, oli luonnollista, että 

nimeksi tuli Kauhavan aluetiimi. Pohjanmaan 

alueella vastaavia aluetiimejä on tällä hetkellä 

viisi.

Kauhavan aluetiiimi on järjestänyt ainoana 

koko valtakunnassa jo kolmena vuonna peräk-

käin todella paljon työllistävät Naisten- ja Mies-

ten illat Alahärmän Haarusjärven rantamilla si-

jaitsevassa Invalidien kesäkoti Ruskorannassa. 

Paikka on loistava hiekkakangasmaastoineen, 

rantasaunoineen, kenttineen sekä kirkasveti-

sine lampineen. Hyvän yhteistyöverkoston, tii-

miläisten valtavan innostuksen ja aktiivisuuden 

ansiosta näihin iltoihin on osallistunut jo satoja 

henkilöitä. Mm. 2011 heinäkuisessa Naisten il-

lassa paikalla oli 160 henkilöä ja illan tuottokin 

hurjat yli 750Ð. Paikalle juhlaesitelmän pitäjäk-

si olikin kutsuttu alueen oma vaikuttaja, minis-

teri Paula Risikko. Juhlaesitelmän asiantunti-

jana ovat olleet lisäksi mm. E-P:n Perheasiain 

Neuvottelukeskuksen johtaja Eija Harmanen, 

kansanedustaja Paula Sihto, lääkäri Jussi Joup-

pi ja maakuntajohtaja Asko Peltola. Ohjelma ta-

pahtumiin on suunniteltu tarkoin etukäteen ja 

mielenkiintoiseksi vaihtuvine näyttelyineen/näy-

töksineen, lipunnostoineen, saunomismahdol-

lisuuksineen ja jumppatuokioineen. Jokaisen 

Naisten- ja Miesten illan on kruunannut yhtei-

nen viikkomessun kaavalla vietetty Ehtoollis-

Ruskorannan päärakennuksen edestä.
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Veikko ja Ritva Pyykönen lapsenlapsensa kanssa.

Elyn joululehti ilmestyy marraskuun 

puolivälissä. Lehti lähetetään ilmaiseksi 

Elysanomien joulunumerona jäsenille.

Tilaa ennakkoon myytäväksi tai 

joulutervehdyksenä ystäville!

Joululehti on mukava tuliainen vaikkapa 

joulukukan sijaan. Ostamalla lehden tuet 

ELYn työtä.

Hinta 5 euroa/kpl

yli 10 kpl – 20% alennus

yli 20 kpl – 25 % alennus

yli 30 kpl – 30 % alennus

hintoihin lisätään postituskulut

Tilaus: ELYn toimistolta, 

ely@evankeliset.net

p. 040-4159416

Joulun Valo

hetki. On saatu kokea syntisten ja samalla ker-

taa pyhien yhteyttä Luojan avaran taivaan alla. 

Monipuoliset ja taitavat musiikkiryhmät alueen 

seurakunnista ovat antaneet iltoihin arvokkaan 

panoksensa.

Kauhavan aluetiimissä ovat alusta saakka toi-

mineet Matti Aho, Raili ja Eero Heikkilä, Pirkko-

Liisa ja Kustaa Korpi, Anni Kujanpää, Eeva Mäki, 

Raija ja Vesa Pellinen, Irma ja Mikko Palomä-

ki, Ritva ja Veikko Pyykönen, Marketta Veikkola 

sekä seurakunnan useat papit vuorollaan, kun 

em. iltoja on suunniteltu ja toteutettu.

Kauhavan aluetiimi on ollut myös alusta saak-

ka suunnittelemassa ja toteuttamassa Laula 

Kanssani-tapahtumia Alahärmässä. Näistä suu-

ri kiitos kuuluu Irma Palomäelle ja Veikko Pyy-

köselle. Säännölliset kirkkopyhät ja Siionin Kan-

nel-seurat muodostavat rungon tämän tiimin 

toiminnalle. 

Ilman jäsentemme ja ELY-ystäviemme uskol-

lisuutta, uutteruutta ja rakkautta me emme tule-

vaisuudessakaan pärjää Siksi jäämme edelleen-

kin kiitollisina rukoilemaan jokaiselle tämänkin 

alueen jäsenelle voimia, terveyttä, intoa ja pit-

kää ikää. Olette helmiä taivaallisen Isämme sy-

dämeltä!  

Sirpa Keski-Antila

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
E k li läh hdi

ELYnJoulun Valo



16

P
ihaseurat Haminan Kannusjärvellä, 

Näkkilässä, on vuosikausia järjestet-

ty hyvin puhuttelevassa maisemassa. 

Kolmen kodin talo – Annelin, Mirjan 

sekä Hannun, Paulan, Simon ja Jou-

nin kodit on rakennettu mäntymetsäiseen rin-

teeseen. Piha-aitana toimii, ei vähempi kuin osa 

Salpalinjaa. Tankkiesteiden ja kodin väliin mah-

tui seurakunta koolle laulamaan, rukoilemaan 

ja kuulemaan Raamatusta nousevia ajatuksia ja 

pohdintoja. Ei ollenkaan haitannut, että kuun-

nellessa ja kuulemaansa miettiessä katse etsi 

maisemasta erilaisia valoleikkejä ja vihreän sä-

vyjä, tuijotteli mustikoita tai siveli niin turvallisia 

kivenjärkäleitä. Uskontoa oli hyvä harjoittaa sii-

nä kodin ja isänmaan välissä – siinä oli sopivas-

ti tilaa. Tässähän ne ovat käsin kosketeltavasti 

- koti, uskonto ja isänmaa.

Kestäväksi turvavarustukseksi saimme ilta-

hartaudessa kuulla Psalmin 121. ”Herra var-

jelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko 

Salpakankaan kivet 
rajana pihaseuroissa

Hyvässä turvassa

E
ntisen työnantajaseurakuntani edel-

lisen kirkkoherran ruustinna soitti 

loppukesällä. Olimme tuttuja toisil-

lemme lähes 40 vuoden takaa. Silloin 

seurakuntaan haettiin kanttorin si-

jaista ja viime metreillä ilmoittauduin hakijaksi. 

Melkeinpä paluupostissa tuli tervetuloa töihin 

– kutsu! Tämä palvelusaika oli noin vuoden mit-

tainen. Sinä aikana ehti jo vähän tutustua seura-

kuntaan ja sen ihmisiin.

Meni pari vuotta ja taas tuli seurakunnassa 

sijaistarvetta, johon kyseltiin minunkin kiinnos-

tustani. Kun olin aikaisemmin saanut hyvän ko-

kemuksen aktiivisesta seurakunnasta ja muka-

vasta työyhteisöstä lupauduin tehtävään. Tästä 

jaksosta tulikin pidempi kuin olisin alussa osan-

nut kuvitellakaan; vähän yli 30 vuotta! Olin lähte-

nyt alalle melko pienin eväin mutta pääsy kirkon 

järjestämään poikkeuskoulutukseen ja siitä sel-

viytyminen antoi pätevyyden ko. työhön.

Mutta palataanpa tämän kirjoituksen alkuun. 

Ruustinna soitti ja kysyi voisinko tehdä jonkin 

kirjoituksen Elysanomiin. Hänellä olisi siihen 

liittää kuviakin. Ne ovat täältä meiltä kotoa So-

merolta alkukesällä pidetyistä Siionin kanteleen 

lauluseuroista, jossa mm. rovasti ja ruustinna 

Kataja olivat mukana. Someron seurakunnan 

puolesta oli Matias Roto ja hänen perheensä. Ih-

misiä oli talon täydeltä (n.60) paikkakuntalaisia 

ja naapuripaikkakunniltakin. Se oli rohkaiseva ja 

innostava tilaisuus sekä kokemus siitä, että lau-

lamisellakin ihminen voi hoitaa hengellistä elä-

määnsä. Laulujen välityksellä voimme julistaa 

evankeliumia; ”Autuas aivan armosta vain, lah-

jaksi taivaan autuuden sain”, voimme kiittää Ju-

malaa; ”Kiitosmielin laulaa tahdon, sillä uskon 

Jeesukseen” ja voimme Häntä rukoilla; ”Pidä 

minusta kiinni, kunnes kasvosi nään”.

elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, 

sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.”

Raita Hostikka
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K
annusjärven kyläkoululla on jo vuo-

sikymmenien ajan vietetty pitkäper-

jantaina Ristinjuhlaa. Juhla alkaa klo 

10 maakirkolla eli jumalanpalveluk-

sella ja väliajan jälkeen tummiin pu-

keutunut väki palaa koulun liikuntasaliin hiljen-

tymään Ristinjuhlaan.

Risti näkyy juhlassa. Rististä puhutaan juh-

lassa. Pitkäperjantai on itseoikeutetusti Ristin-

juhlan päivä. Salin seinälle kiinnitetään tuona 

päivänä erään kyläläisen tekemä risti. Viime pit-

käperjantaina oli näkyvillä myös krusifi ksi. 

Olin koululaisten kanssa edellisenä päivä-

nä eli kiirastorstaina rakentamassa alttariku-

vaelmaa. Koulutytöt keskustelivat kiinnostunei-

na rististä ja rakensivat antaumuksella alttaria. 

Koskettavaa oli, että he halusivat asettaa ihmi-

siä ristin juurelle lohduttamaan toisiaan surus-

sa. Tytöt ideoivat myös lukupulpetin ja halusivat 

vuorollaan lukea toisilleen pitkäperjantain evan-

keliumitekstejä.

Raita Hostikka

Risti puhuu 
ristinjuhlassa

Tytöt ideoivat ja rakensivat myös lukupulpetin. 

Pitkäperjantain evankeliumitekstiä lukemassa Jutta. 

Kuva: Raita Hostikka

Siionin kannel on monipuolinen ja moni-ilmei-

nen laulukirja. Sieltä löytyy vanhaa ja uutta ai-

neistoa yli 40:stä aihepiiristä. Virsikirjalla ja Siio-

nin kanteleella on parikymmentä yhteistä laulua, 

tosin osa teksteistä on eri muodossa. Tässäkin on 

jo yhden lauluillan ohjelma valmiina!

Kun työssäoloaikana olin erilaisissa tilaisuuk-

sissa, tapahtumissa ja kokoontumisissa, niin 

useimmiten se tarkoitti myös laulamista. Sitä-

hän se kanttorin työ on! Monesti tuli mieleen, 

että toimenkuvani voisi laatia tutun Siionin kan-

teleen laulun sanoin: ”Jo aamulla alkaa se lau-

laen työt ja päättää ne laululla illoin”. (Säkeistö 

jatkuu, mutta sen voi jättää toimenkuvasta pois!) 

Olen kiitollinen Taivaan Isälle elämän kulku-

ni johdatuksesta. Ei sen oikeastaan pitänyt niin 

mennä kuin meni. Saamme olla Jumalan käm-

menellä ”hyvässä turvassa”, jonka nimisestä 

osastosta yllä oleva lainauskin on. Samoin voim-

me vakuuttua siitä, että ”Hän autuudellansa on 

vaatettanut ja lapseksi ottanut kerran. Hän kas-

teessa on minut armahtanut.”

Pentti Virtaperko

entinen Jokioisten kanttori
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K
un ELYn hallitus teki taloussuunni-

telmaa ja talousarviota tälle vuodel-

le, niin tähtäsimme talouden tasa-

painottamisen vuoteen, uskalsimme 

toivoa jopa ylijäämäistä vuotta. Tar-

koituksenamme on pikku hiljaa kerätä varoja 

toiminnan kehittämiseen, uusien työkenttien ja 

työalojen käynnistämiseen, uusien työntekijöi-

den palkkaamiseen jne. Halusimme pois ”kä-

destä suuhun” elämästä ja saada vähän talou-

dellista liikkumavaraa.

Osa tavoitteistamme on onnistunut, osin 

emme ole päässeet tavoitteisiimme. Yhdistyk-

sen talous on kokonaisuutena syyskuun lopussa 

tasapainossa, samoin kaikki työalat ovat suurin 

piirtein kunnossa ja talouden vakaus on paran-

tunut. Tästä kuuluu suuri kiitos kaikille neljäl-

le työntekijällemme: Paulalle, Railille, Sirpalle 

ja Anterolle ja kaikille uskollisille jäsenillemme 

ja työmme tukijoille. Jumala on siunannut työ-

tämme! 

Toivomaamme ylijäämäistä tulosta emme ole 

kuitenkaan onnistuneet syyskuun loppuun men-

nessä saavuttamaan. Yksi syy tähän on seura-

kuntien heikentynyt taloustilanne. Seurakun-

tien ELYlle myöntämät talousarvioavustukset 

ovat laskeneet selvästi ja tulevat vuodet näyttä-

vät myös huonoilta. Toivoimme myös Kesäelysa-

nomien myynnin tuovan mukavasti tuloja. Lehti 

on erinomainen kristillinen julkaisu, mutta sen 

myyntitoiveet ja myös tulotoiveet eivät täytty-

neet. Lehti toki kannattaa itsensä toimituskun-

nan ahkerasta työstä johtuen, mutta sen mark-

kinointi ei onnistunut toivotusti.

Vuodesta on jäljellä kaksi kuukautta, vielä on 

mahdollisuus toimia ja vaikuttaa. Elysanomi-

en toinen myyntinumero eli joululehti on työn 

alla. Tuo lehti on erinomainen joululahja. Ajat-

tele kuinka monta ihmistä lähelläsi on, joita voit 

ilahduttaa tuolla lahjalla. Se on uusi, hyvä tapa 

muistaa esim. lapsenlapsia, naapureita, työka-

vereita jne. Samalla olet tekemässä ja tukemas-

sa yhdistyksemme kotimaantyötä ja levittämäs-

sä hyvää sanomaa Joulun Herrasta. Joululehden 

hinta on 5 euroa, voit tilata haluamasi määrän 

lehtiä yhdistyksen toimistosta. 5-10 lehdelle löy-

dät varmasti tyytyväiset saajat.       

Seurakuntien taloustilanteeseen ei yksittäi-

nen seurakuntalainen voi paljon vaikuttaa, mut-

ta tiedätkö tukeeko kotiseurakuntasi ELYn työtä? 

Vielä ehdit järjestää esim. joululauluillan, vaikka 

lähetyksen hyväksi, pitää näin ELYn työtä esillä 

ja ehkäpä saat seurakunnan päättäjät myöntei-

seksi yhdistyksemme toiminnalle. Vielä on ai-

kaa, vielä on mahdollisuus toimia ja vaikuttaa, 

pyytäkäämme voimia meille kaikille työhön.

Yhdistyksemme alkuvaiheessa tulimme pe-

rustaneeksi liikaa pankkitilejä. Hallitus on nyt 

päättänyt lopettaa turhat tilit ja Elyllä on nyt vain 

kaksi tiliä: Päätili FI28 5114 0220 0343 69, sekä 

valtakunnallinen keräystili FI06 5114 0220 0380 

63 Keski-Suomen Osuuspankissa. Kaikki Elylle 

tulevat maksut voit huoletta maksaa päätilille. 

Kirjanpidon kustannuspaikkajaottelussa mak-

susi menee viestisi avulla varmasti haluamaasi 

kohteeseen. Pankkitilien vähentäminen helpot-

taa Sinun toimintaasi ja vähentää yhdistyksen 

pankkikuluja.

Hyvää Syksyn jatkoa Sinulle   

     

Pekka Knuutti, puheenjohtaja

Katsaus talouteen
Tästä vuodesta on kulunut jo kolme 

neljännestä ja on syytä katsoa miltä 

talousvuosi näyttää. Siispä lyhyt katsaus 

talouden kehitykseen ja näkymiin.
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✁

KOLEHTIEN JA LAHJOITUSTEN TILITYS

Tärkeä tiedotus Elyläisille! 

Pankkitiliemme numerot ovat muuttuneet, johtuen pankkiasioidemme keskittämisestä jatkos-

sa vain päätilille. Pääasiassa tämä muutos vaikuttaa Anteron, Railin, Sirpan ja Aarrearkku-

työn tukirenkaiden jäseniin. Uusi tilinumero tukirenkaille on: FI 5114 0220 0343 69

Jos tukirengasmaksusi on pankin suoraveloitussopimuksessa, tulisi pankkiin ilmoittaa muut-

tunut tilinumero mielellään jo lokakuun aikana!

Olemme sopineet pankkimme kanssa, että entisen kannatusrengastilin tapahtumat siirtyvät au-

tomaattisesti päätilille toistaiseksi. Meistä riippumattomista syistä tilanne muuttui kuitenkin niin, 

että automaattisesti siirtyvät vain Osuuspankkiryhmässä tehdyt tilisiirrot. Muiden pankkien asi-

akkaille on tukirengasmaksuja palautunut takaisin tilille. Pahoittelemme suuresti tilannetta! Kun 

ilmoitat pankkiisi yllä olevan tilinumeron, maksut tulevat perille. Uuden tilinumeron voi ilmoittaa 

esim. tämän sivun pankkisiirtolomakkeella. Muistathan edelleen merkata pankkisiirron viesti-

osaan, kenelle tuki on tarkoitettu (esim. Antero) ja oman kotiseurakuntasi tilastointia varten.

Tilinumero IBAN FI28 5114 0220 0343 69

ja viestiksi joku alla olevasta listasta (muista 

merkitä myös maksajan srk):

• ELYn kotimaantyölle   

• Antero

• Raili

• Sirpa

• Aarrearkku

• Laula kanssani

• Lähetykselle yleisesti 

• Angola (= Angolan kirkon tuki, SLS)

• Malawi (= Malawin kirkon tuki, SLS)

• Tansania (= Holmströmien lähettiperhe ja

 maasai-työ Tansaniassa, SLS)

   

OKOYFIHHFI28 5114 0220 0343 69

«Nimi»

• Sat7 (= arabiankiel. TV-kanavan tuki, Sansa)

• Tedite (= Tedite-koulu Sambiassa)

• TA-avustukset (merkitse TA, tuen kohde 

 sekä maksajan seurakunta)

Lahjoitus- ja keräystili:

Tilinumero IBAN FI06 5114 0220 0380 63

- keräyslupa OKU 688 A

- ELYn rahankeräyslupa on voimassa koko 

maassa (lukuun ottamatta Ahvenanmaata) 

22.5.2013 saakka

- Mm. Joulukeräys Vienan Kemin ja Karjalan 

seurakuntien hyväksi kerätään tälle tilille, vies-

tiin Joulukeräys 2012 ja oma kotiseurakunt 

Viestiin aina merkintä: -mistä seurakunnasta tilitys tulee -mihin kohteeseen lahjoitus on tarkoitettu
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T
ämän päivän maailma on armoton ja 

ilokin on joskus haaleaa ja väärillä rai-

teilla. Mikä on meidän – Evankelinen 

lähetysyhdistys – ELY ry:n toiminnan 

lähtökohta ja tavoite ja miten me sen 

määrittelemme?

Ensimmäisenä nousi esiin ilosanoman jaka-

minen - ilosanomaa ihmisille. Ja tätä halusim-

me vielä syventää - yksin armosta. Niin syntyi 

ARMOA JA ILOA IHMISILLE. 

Evankeliumi tarjoaa jokaiselle armoa ja iloa. 

Jokaiselle, joka sitä halajaa.

Se on Evankelisen lähetysyhdistyksemme toi-

minnan ydin. ARMOA JA ILOA IHMISILLE. Se on 

sanoma, josta puhumme ja jonka ääreen kut-

summe armoa omistamaan ja iloa ammenta-

maan.

Ilo – Ilosanoma
Markuksen evankeliumi alkaa sanoin: Ilosano-

ma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta 

lähti liikkeelle näin.. 

Lukkaan evankeliumin 8. luvussa luemme: 

Sen jälkeen Jeesus kulki kaupungista kaupun-

kiin ja kylästä kylään julistaen ilosanomaa Ju-

malan valtakunnasta.

Armo
Apostoli Paavali lopettaa kirjeensä: Herran Jee-

suksen armo olkoon teidän kanssanne ja hän 

tervehtii kirjeen alussa: Jumalan, meidän Isäm-

ARMOA JA ILOA IHMISILLE

me, ja Herran Jeesuksen armo ja rauha teille.

Koko maailman autuus on vanha hyvä kuvaus 

evankelisesta uskosta ja sen tehtävästä. Armo 

kuuluu kaikille ja myöskin ilo. Se näkyy Siionin 

Kanteleen lauluissakin.

Tähän Armoon ja Iloon halusimme myös ku-

van ja se on Upi (Urpo) Vuorenojan maalaus, jos-

ta hän itse kertoo näin:

Jeesus nousi kuolleista – tulkaa 
katsomaan – hän ei ole täällä!
Tässä – kuvassa ja tässä elämässä – sitä nyt 

sitten rymistellään enkelien saattamana koh-

ti hautaa ja tajunnassa alkaa pikkuhiljaa takoa 

epäusko – epäily – ihmetys ja valtava pienuuden 

tunne. Jumalan suuri mysteeri on kuin halkaistu 

aurinko! Kukkivan puutarhan – eli koko luoma-

kunnan kauneus ja aarteet eivät hahmotu ko-

konaisuuteen. Pyhä Henki – tuo valkoinen juo-

va – kuljettaa kulkijaa virrassa kuin tukkia – tai 

kukkia. Kuolema kulkee mustana mukana. Vie-

ritetyssä kivessä hehkuu mätänevä maa ja mar-

ta. Se on liikkumatta ja voimaton. Mutta voima 

ja henki – ilo ja virta – on juoksijoissa. Heillä on 

huulillaan käsittämätön uutinen. Se muotoutuu 

riemuksi ja kiitokseksi. Se täyttää sielun ja sydä-

men. Se näkyy väreissä ja värinässä – silmissä ja 

sävelissä – se pulppuaa puheena ja synnyttää ja 

pitää yllä tervettä uutta elämää – elämän puuta, 

jonka runkona on Jeesus.

ELYn hallituksen asettaman jäsentyöryhmän mietteistä kertoo Maiju Vuorenoja
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Aliou Ndiaye perhe vas. Aliou, tytär Coumba ja äiti Sirpa. Kuva: Kari Lähdesmäki.

K
alevan kirkossa Tampereella vie-

tettiin 16.09.12 harvinaista lähetys-

työhön lähettämisen juhlaa; lähe-

tettävänä oli senegalilaissyntyinen 

lähetti Aliou Ndiaye perheineen. 

Toinen tytär Bea jäi Suomeen jatkamaan opis-

kelujaan. Perhe siunattiin lähetystyöhön kirkon 

alttarilla jumalanpalveluksen alussa. Matkaan 

siunaamisen toimitti leppoisasti ja sydämelli-

sesti Kalevan seurakunnan kappalainen Harri 

Luoma avustajineen. Sen jälkeen vietettiin läh-

töjuhlaa seurakuntatiloissa kahvitusten kera. 

Sen järjestivät ELY ja Kalevan seurakunta yh-

dessä. Tilaisuudessa puhui mm. ELYn pääsih-

teeri Antero Rasilainen, joka kertoi olevansa iloi-

nen, kun yhdistyksemme saa olla lähettämässä 

omasta joukostaan työntekijöitä lähetystyöhön. 

Se on suuri Jumalan lahja. Kun Jumala avaa, 

ei kukaan voi sulkea. Tämä rukous oli pitkän 

valmisteluajan monien sydämellä ja nyt ollaan 

tässä. On lähdön aika. Rasilainen kehotti läsnä 

olevia lähetystyön ystäviä ja tukijoita tukemaan 

koko perhettä. Lähetyspastori Sanna Erkanaho 

muistutti, että kun Jumala kutsuu, Hän myös va-

rustaa. Saatte lähteä turvallisin mielin, hän on 

Vuodeksi nuorisotyöhön Senegaliin
teidät lähettänyt ja me muistamme ja siunaam-

me teitä ja työtänne Senegalissa. 

Ndiayen perhe toimii yhteistyössä Missionuor-

ten kanssa Senegalin luterilaisen kirkon yhtey-

dessä. Aliou valmistui Suomessa nuorisonohjaa-

jaksi ja nyt hän saa palvella myös kotimaassaan 

nuorisotyössä. Lähtö kohdemaahan tapahtui 

kaksi päivää matkaan siunaamisen jälkeen. Kun 

siis luet tätä kirjoitusta, voit jo osoittaa perhettä 

tukevat esirukouksesi Senegaliin! Tuoreita ter-

veisiä ja Coumba-tyttären ottamia upeita valo-

kuvia löydät osoitteesta www.starrynightsofse-

negal.blogspot.com.

Sirpa ja Aliou ovat toimineet jo useita vuosia 

lähetystyössä aikaisemminkin. Aliou toimi Suo-

messa mm. Tampereen seurakuntien yhteises-

sä nuorisotyössä Teiskon ja Hervannan seura-

kunnissa. Sirpa ja Aliou ovat ELYn jäseniä ja ELYn 

hallitus on myöntänyt perheelle stipendin mat-

kaa varten. Ndiayen perheen tukirenkaan yhdys-

henkilönä toimii seppo.loytty@gmail.com. Muis-

tetaan esirukouksin koko perhettä, niin matkaan 

lähteneitä kuin kotiin jäänyttä Beaa. 

 

Kari Lähdesmäki
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Lokakuu

Ma 29.10. klo 18.30 

Siionin Kannel-seurat 

Janakkalassa, Turengin srk-

talossa. Khra Pekka Riikonen, 

musiikki Seija ja Pertti 

Puusaari, iltahartaus Pentti 

Nurminen, Katajat

Ma 29.10. klo 12 

Railin vierailu Ylä-Valtimon 

lähetyspiirissä Hilkka 

Sormusella

Ti 30.10. klo 18.30 

Laihian Meijerillä Siionin 

Kanteleen ja runon ilta, Anneli 

ja Kari Lähdesmäki, Keijo 

Niemelä, Sirpa Keski-Antila

Ti 30.10. klo 10 

Railin vierailu Valtimon 

seurakuntatalolla ikäihmisten 

piirissä, jossa vieraita myös 

Säyneisistä

Marraskuu

Su 4.11. klo 15 

Siionin Kanteleen seurat 

Seinäjoen srk-keskuksessa

Ma 5.11. klo 13 

ELYn lähetyskerho Kurikassa, 

srk-keskuksen pikkusalissa 

Ti 6.11. klo 15-17 

Myyjäiset Hämeenlinnassa, 

Poltinahon srk-talossa

Ti 6.11. klo 13 

Lähetyskerho Alavudella 

Kansalassa

Ti 6.11. klo 18 

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Riihimäellä Kirkkopuiston 

srk-kodissa, Hämeenkatu 

Tapahtumakalenteri

5. Antero Rasilainen, Sirpa 

Viherä. Kahvitarjoilu. 

Ke 7.11. klo 18.30 

Kälviän srk-kodilla Siionin 

Kannel-seurat, Erkki 

Murtomäki, Annukka Jukkila, 

musiikki Markku Hekkala, 

Sirpa Keski-Antila

To 8.11. klo 18.30 

(alk. tarjoilulla) Siionin 

Kannel-seurat Peräseinäjoen 

srk-talolla, Irja Hietala, Eino 

Koivula, Sirpa Keski-Antila.

Ti 13.11. klo 16.30 

Kotiseurat Hämeenlinnassa 

Katajilla, Aulangontie 2 c A 13 

Tiedustelut: Ulla Kataja 

p. 050-5443332

Ti 13.11. klo 18 

Elyn Ystävä-ilta Jalasjärven 

seurakunnan kirpparilla

To 15.11. klo 18 

seurat Marketta ja Asko 

Veikkolassa, Härsiläntie 155. 

Marketta Veikkola, Riina 

Antila, Sirpa Keski-Antila

To 15.11. klo 13 

ELYn Siionin Kannel-

laulajaiset Kauhajoen 

srk-keskuksella. Sirpa Keski-

Antila, joulukortteja. 
   

Su 18.11. klo 15 

Siionin Kannel-seurat 

Tikkurilan kirkossa, Asematie 

12. Puhujina Pekka Kiviranta 

ja Kirsti Hildén. Kahvit 

tarjotaan klo 14.30 alkaen 

kirkon neuvotteluhuoneessa. 

Su 18.11. klo 15 

Siionin Kannel-seurat 

Hyvinkään Vanhassa kirkossa, 

Kosti Kallio

Su 18.11.2012 klo 14 

Salon seurakuntatalolla 

Siionin Kanteleen lauluseurat. 

Seurakunnasta pastori Tarja 

Laurila ja kanttori Satu 

Uusisalo. Vieraana Raili 

Mäkitalo sekä Inkerin kirkon 

papit Andrei Savolainen ja 

Andrei Tuhkanen. 

Kahvi + inkeriläisiä 

leivonnaisia klo 13.30

Su 18.11.klo 10 

Messu Kokkolan kirkossa, 

saarna Antero Rasilainen, 

lit. Martti Leppisaari, 

kirkkokahvit srk-keskuksen 

pikkusalissa, päiväjuhla ja 

klo 18 Himangan srk-talolla 

Siionin Kannel-seurat, Antero 

Rasilainen, Irja Forss, runoa, 

Sirpa Keski-Antila

Su 18.11. klo 15.30 

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Pitäjänmäen kirkolla, 

Turkismiehenkuja 4. 

Klo 15.30 kahvit, klo 16.00 

lauluseurat: puhe lehtori 

Annikki Erelä, avaus ja 

päätös khra Martti Pitkänen, 

säestykset kanttori Kylli 

Ahola. 

Ma 19.11. klo 18.30 

Evijärven srk-talolla Siionin 

Kannel-seurat. Virpi Laakso, 

Matti Aho, Antero Rasilainen, 

Sirpa Keski-Antila.

Ke 21.11. klo 18. 

Iltavesper Teuvan kirkossa, 

lauluryhmä TOIVOT.OMAT, 

kahvi/iltateetarjoilu srk-

salissa, jonka jälkeen Siionin 

Kannel-seurat. Lauri Annala, 

Henrika Hyttinen-Koponen, 

Sirpa Keski-Antila
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Su 9.12. 

Maakunnallinen kirkkopyhä 

Laihialla, alk. klo 10 messulla 

kirkossa. Keittolounas ja 

päiväjuhla srk-talolla, Sirpa 

Keski-Antila.

Su 9.12. klo 15 

Siionin Kannel-seurat 

Hyvinkään Vanhassa kirkossa. 

Adventtijuhla, Ilkka Järvinen, 

Kosti Kallio, musiikkia.

Su 9.12. klo 11.30 

Kirkkokahvit ja Siionin 

Kannel-seurat Hämeenlinnan 

keskussrk-talossa. 

Raamattuhetki Seppo 

Suokunnas, musiikkia Jukka 

Salminen, loppuhartaus 

Rainer Nevantaus. Katajat.

Ma 10.12. klo 18 

Hamina, Kannusjärven 

koulu,Keskikyläntie 233, 

joulumyyjäiset,hartaus srk:n 

pappi

Ma 26.11. klo 14 

Lähetyspiiri Kouvolan 

seurakuntakeskuksen 

Martta-salissa. Vieraana 

Antero Rasilainen. 

Ma 26.11 klo 18.30 

Siionin Kannel-seurat 

Rengon srk-talossa. 

Rovastit Soili Juntumaa, ja 

Klaus Malmivaara, Katajat.

Joulukuu

Su 2.12. klo 13 

Maakunnallinen ELYn 

väen joulujuhla Seinäjoen 

srk-keskuksessa alkaen 

klo 12.30 puurotarjoilulla, 

juhlan jälkeen joulukahvit

Ma 3.12. klo 13 

ELYn lähetyskerhon joulujuhla 

Kurikan srk-keskuksen 

pikkusalissa

Ti 4.12. klo 18 

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Riihimäellä Kirkkopuiston 

srk-kodissa, Hämeenkatu 5. 

Pirkko Arola, Annikki ja Paavo 

Erelä. Kahvitarjoilu. 

Ti 4.12. 

ELYn lähetyskerhon joulujuhla 

Alavudella

Ti 4.12. klo 18 

Siionin kannel – seurat ja 

joulujuhla Tampereella, 

Linnainmaan srk-keskuksella, 

Mäentakusenkatu 10. Mukana 

dos. Kyllikki Tiensuu, Anneli ja 

Kari Lähdesmäki

Ke 12.12. klo 18 

ELYn joululaulujen ilta 

Jalasjärven srk-talolla, 

lauletaan jouluisia lauluja 

Siionin Kanteleesta ja Siionin 

Virsistä. Mm. Raimo Mäki, 

Mikko-Matti Rinta-Harri, 

Sirpa Keski-Antila.

To 13.12. klo 18 

Puuro- ja joulujuhla Lapuan 

srk-talon alasalissa. Hilkka 

Leskelä, Ulla Latomäki, Sirpa 

Keski-Antila.

La 15.12. klo 10-12 

Lähetysmyyjäiset Riihimäellä 

Kirkkopuiston srk-kodissa, 

Hämeenkatu 5

Pe 28.12. 

perinteinen Viattomien 

lasten päivän Siionin Kannel-

laulajaiset joululaulujen 

merkeissä srk-keskuksella, 

Sirpa Keski-Antila 

Elysanomat on ilmainen jäsenlehti, jota jaetaan muillekin kiinnostuneille. Tilausmaksua ei 

ole, mutta kiittäen otetaan vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia ELYn työtä varten.

Kuluneista vuosista olen nöyrästi 

kiitollinen. Te ystävät, työtoverit, 

oma väki ja sukulaiset olette 

minulle kaikki tärkeitä!

Jumalan armo Kristuksessa 

kantakoon teitä kaikkia! Tällä 

kertaa en juhli. Voit muistaa 

minulle tärkeää ELYn työtä. 

Saaja: Evankelinen 

lähetysyhdistys – ELY ry, 

tili FI06 5114 0220 0380 63 

Tiedotusosaan kirjoita nimesi ja 

seurakuntasi sekä ”Kosti 60”.

Kosti Kallio

Kosti Kallio 60 vuotta 14.11.2012
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Jumalan lahjaa on sekin, että ihminen saa vaivannäkönsä keskellä 

syödä ja juoda ja nauttia elämän antimista.

Saar. 3:13

Sastamalan seurakunnan lähetystori Vammalassa 2012. Kuva: Upi Vuorenoja.


