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Hyvä lukija, uusi armon vuosi 2018 on yhdistyk-
semme juhlavuosi. 10 toimintavuotta antaa aihetta 
juhlaan, voimme katsoa ihmetellen ja kiittäen taak-
sepäin, mutta myös luottaen ja toivoen eteenpäin. 
Tässä lehdessä luomme katsausta erityisesti men-
neen vuoden tapahtumiin ja kokemuksiin, kerromme 
jäsenten ja työntekijöiden arjesta ja juhlasta. Kevääl-
lä ilmestyvä Ely 10v juhlanumero tulee olemaan laaja 
katsaus niin historiaan, nykyhetkeen kuin näkyihin 
tästä eteenpäin. Yhdistyksemme tulevaisuus on us-
kon varassa, sen varassa, että lähetystehtävä on kes-
ken ja meitä tarvitaan tässä työssä. Niin kauan kuin 
Jumala siunaa työtämme, me jatkamme rohkeasti ja 
kiitollisin mielin.
Meidän on pidettävä kirkkaina mielessämme yh-
distyksen perustamiseen johtaneet syyt, ei katkeri-
na, syytellen tai moittien vaan oman identiteettim-
me muistaen. Oltiin tilanteessa, jolloin suuri joukko 
evankelisen herätysliikkeen ystävistä koki orpouden 
tunnetta. Oltiin jääty yksin, oli kokemus ulkopuolelle 
jäämisestä, jopa sulkemisesta. Silloin etsittiin ruokaa, 
joka ravitsee ja tyynnyttää sielun, kaivattiin hoitavia 
ja rohkaisevia Siionin kanteleen lauluhetkiä ja ystä-
vien tapaamista. Haluttiin olla hyvän paimenen, Va-
pahtajan lähellä ja kokea yhteyttä, joka syntyy ilman 
vaatimuksia ja ehtoja. Kaikukoon julistuksessamme 
yhä Kristus-keskeinen sovituksen ja lunastuksen 
ääni, joka kutsuu, parantaa, hoitaa ja lähettää lähim-
mäisen luokse, lähellä ja kaukana.
Toinen syy olemassaoloomme laitettiin myös yhdis-
tyksen nimeen. Halusimme korostaa, että olemme 
mukana kirkkomme lähetystyössä, olemme lähetys-
yhdistys. Tehtävä on kesken, jatkakaamme uskolli-
sesti, niin kotimaantyössä kuin maan ääriin asti.
Yhdistyksen vuosijuhlaa vietetään 7.-8.4. 
Tampereella. Juhla koostuu entiseen tapaan mm. 
seminaarista ja vuosikokouksesta, missä käsitellään 
ja hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös ja 
yhdessä katsotaan eteenpäin. Lauantaipäivän oh-
jelmasta haluan nostaa kaksi näkökulmaa. Molem-
mat nousevat kiitoksesta. Ensimmäiseksi katsom-
me eteenpäin. Yhdistyksemme on alusta asti ollut 
kansanliike. Maallikkojen ja ystäväpappien kanssa 
innostuttiin ja lähdettiin liikkeelle. Nyt, kymmenen 

Eteenpäin

toimintavuoden kohdalla on aika pysähtyä. Miettiä 
mennyttä, tätä hetkeä ja tulevaisuutta. Kiitoksena 
teille kaikille alusta asti mukana olleille ja myös myö-
hemmin mukaan tulleille ja tuleville olemme valmis-
telleet seminaarin ohjelman. Haluamme antaa teille 
lahjaksi vahvan kokemuksen yhdistyksemme työhön 
liittyvistä keskeisistä teemoista, joita ovat siunaa-
minen ja anteeksiantaminen, ystävyys ja ihmissuh-
teiden rakentaminen, lähimmäisen auttaminen ja 
tukeminen sekä Jeesuksesta kertomisen näköaloja. 
Olemme pyytäneet luennoitsijaksi Mikko Matikaisen, 
jotta me kaikki oma väki saamme olla kuulijan ja 
vastaanottajan paikalla. Kaikki ovat tervetulleita mu-
kaan, uudet ja vanhat! Toinen näkökulma on kiitos 
yhteydestä, yhdessä jo koetusta. Yhdistyksen 10v. 
kiitosjuhlan messua vietetään klo 17 alkaen. Toimit-
tajina vanhoja tuttuja, lauletaan kanteleen lauluja, 
polvistutaan Herran pöytään, mitä parempaa voisim-
me täällä ajassa edes kokea? Sunnuntaina vietäm-
me vielä kiitosjuhlaa, on messu ja Siionin kanteleen 
laulujuhla. Rohkeasti ja Jumalaan luottaen jatkamme 
matkaa rekkamiesten laulun sanoin: ”Kotimatkalla 
kulkeissamme, laulamme kiitosta Herralle, kun hän 
aina on autuutenamme, anteeksi antoi jo velkamme. 
Soikoon kiitos nyt Jeesukselle, kun hän suojelee omi-
aan, antaa voimia jokaiselle, meitäkin saattaa hän 
armollaan.” Siionin Kannel 345:1

Antero Rasilainen, pääsihteeri

Pääsihteeri Evankelisilla kesäjuhlilla Kauhajoella vuonna 
2009. Kuninkaan lapset -dvd julkistettiin samoilla juhlilla. 
Kuva Jari Hangassalo.
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Jeesus kutsui opetuslapsiaan myös 
ystäviksi ja millä ehdoilla, jos teet-
te, mitä minä käsken teidän tehdä. 
Rakastakaa toisianne Jeesuksen 
antamalla rakkaudella…
”Kuka on sinun ystäväsi? Ei minulla 
ole yhtään ystävää, tokaisee pieni 
ekaluokkalainen. Miksi niin ajatte-
let? No kun ne ovat kavereita!”
Hän taisi olla oikeassa. Usein vie-
tämme aikaa sellaisten ihmisten 
kanssa, jotka jakavat mielipiteem-
me ja joiden kanssa on hauskaa. 
Mutta ovatko ne välttämättä ys-
täviä, niitä joiden kanssa voi olla 
juuri sellainen kuin on, esittämättä 
mitään. 
Sanotaan, että meillä on monta 
roolia; on työrooli, kokousrooli, 
kotirooli, kaverirooli jne. Ystävän 
kanssa ei tarvitse esittää mitään 
roolia, siinä on helppo olla. Ystä-
vä on sellainen, johon voi luottaa 
ja joka on lähellä silloinkin, kun on 
vaikeaa. Vuoden urheilija Iivo Nis-
kanen sanoi kiitospuheessaan, että 
”kiitos niille, jotka tukivat minua 
vaikeina aikoina”. Ystävä rohkenee 
olla rinnalla ja tukena silloinkin, 
kun ei tiedä mitä sanoa. Sillä on 
merkitystä ja kauaskantoista vai-
kutusta ja sen muistaa aina. Ystä-
vä toivoo sinulle vain hyvää. Sillä 
on merkitystä, että joku ottaa mi-
nut todesta ja kuuntelee oikeasti, 
tulee nähdyksi. Se on niitä parhai-
ta asioita, kun tulee hyväksytyksi 
silloinkin, kun on mokannut tai ka-
dottanut rooliasunsa.
Jeesuskin kutsui ystäviksi.
”Niin kuin Isä on minua rakastanut, 
niin minäkin olen rakastanut teitä; 
pysykää minun rakkaudessani.
Jos te pidätte minun käskyni, niin 
te pysytte minun rakkaudessani, 
niin kuin minä olen pitänyt Isäni 

Hyvää ja siunattua 
ystävänpäivää!

käskyt ja pysyn hänen rakkaudes-
saan. Tämän minä olen teille pu-
hunut, että minun iloni olisi teissä 
ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. 
Tämä on minun käskyni, että te ra-
kastatte toisianne, niin kuin minä 
olen teitä rakastanut.
Sen suurempaa rakkautta ei ole 
kenelläkään, kuin että hän antaa 
henkensä ystäväinsä edestä.
Te olette minun ystäväni, jos teet-
te, mitä minä käsken teidän tehdä.
En minä enää sano teitä palveli-
joiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä 
hänen herransa tekee; vaan ystä-
viksi minä sanon teitä, sillä minä 
olen ilmoittanut teille kaikki, mitä 
minä olen kuullut Isältäni.”
Joh.15:9-15
Jeesus on ilmoittanut meille kai-
ken, mitä Isä on Hänelle ilmoitta-
nut. Me siis tiedämme sen minkä 
Jeesuskin. Hän puhuu meille sa-
nassaan ja hän jaksaa kuunnella 
meitä, ottaa meidät todesta, loh-
duttaa ja auttaa meitä hädässä. 
Hän on lähellä, kun onnettomuu-
det kohtaa, kantaa sylissään, kun 
putoamme. Jeesus on meidän to-
dellinen ystävämme, hän tuntee 
meidät läpikotaisin, tuntee mei-
dät nimeltä, tietää mitä tekoa me 
olemme, hänelle on turha esittää 
mitään roolia. Ja kaiken lisäksi hän 
kestää epäilymmekin ja tahtoo 
meille vain pelkkää hyvää.
Siunatkoon Isä, Poika ja Pyhä Henki 
meitä, missä ikinä kuljemmekaan, 
auttakoon meitä muistamaan, että 
Hän on ystävämme niin ilossa kuin 
surussa, niin ystävänpäivänä kuin 
koko vuoden 2018 jokaisena päi-
vänä. Aamen

Ulla Latomäki

Hyvä ystävä kävelee 
silloin sisään,

kun muu maailma 
kävelee ulos.

***
Enkeleitä on,

mutta joskus heillä 
ei vaan ole siipiä,

ja kutsumme 
heitä ystäviksi.

***
Hyvät ystävät 

ovat kuin lyhtyjä tiellä
– he eivät lyhennä matkaa,

mutta tekevät sen 
turvallisemmaksi kulkea.

Kuva Sirpa Keski-Antila
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Kirkkopyhien määrä jatkaa kas-
vamistaan. Kuluneena vuotena 
kirkkopyhiä pidettiin 34 kertaa 
(vrt. vuonna 2016 - 25 kertaa, 
vuonna 2015 - 15 kertaa). Elyn 
kirkkopyhät sisälsivät perinteisten 
kirkkopyhien lisäksi, Siionin Kannel 
-messuja, kesäkirkkoja, hiljaisen 
viikon iltakirkkoja sekä Aarrearkku-
messun, isovanhempi-lapsenlapsi-
messun ja liikuntakirkon. Uusina 
seurakuntina, joissa kirkkopyhiä 
vietettiin, olivat Virrat, Ähtäri ja 
Lappajärvi. Kirkkopyhissä saarnaa-
jina ovat toimineet Elyn työntekijät 
sekä Etelä-Pohjanmaan eläkepapit 
ja muut vierailevat papit. Kirkkopy-
hän yhteyteen on useimmiten jär-
jestetty seurat tai päiväjuhla, jossa 
on ollut raamatunopetusta sekä 
tietoa ELYn työstä kotimaassa ja 
lähetyskohteissa. Kirkkopyhien jär-
jestelyissä ym. tehtävissä toimivat 
lukuisat Elyn ystävät.
Hyvässä seurassa on vietetty 
niin perinteisiä seuroja kuin Hy-
vässä seuroja -iltojakin kuluneena 
vuotena. Seuraperinne on pysynyt 
vahvana. Eri puolilla maakuntaa 
pidettiin seuroja yhteensä 125 ker-
taa (vrt. vuonna 2016 - 96 kertaa, 

Armoa ja iloa

v. 2015, 88 kertaa). Säännöllistä 
seuratoimintaa (1-2 kertaa kuu-
kaudessa) on edelleen useam-
milla paikkakunnilla. Uusia seura-
paikkoja löytyi mm. Vimpelistä ja 

Virroilta. Hyvässä seurassa -illat 
aloitettiin yhteistyössä Kauhajoen 
ja Karstulan opistojen sekä Kor-
tesjärven seurakunnan kanssa. 
Kesäiset mökkiseurat sekä synty-
mäpäiväseurat tuovat vaihtelua 
seuratoimintaan. Seuroihin osallis-
tuu keskimäärin n. 30 hlöä/seurat.
Seinäjoki, maakunnan keskus-
paikkana on koonnut Ely-ystävät 
yhteen maakunnalliseen syksyn 
kirkkopyhään, joulujuhlaan ja pit-
käperjantain ristinjuhlaan. Osallis-
tujia on ollut n. 100 hlöä/tilaisuus. 
Maakunnallisiin tapahtumiin kuu-
luvat myös perinteiset Alahärmän 
miesten- ja naistenillat.
Retkille ja leireille osallistui 
yhteensä 303 hlöä vuonna 2017. 
Karstulan Aarrearkkuleiri on pitä-
nyt suosionsa, samoin Alahärmän 
isovanhempi-lapsenlapsileiripäivä. 
Lohtajalla vietettiin ensimmäistä 
kertaa isovanhempi-lapsenlapsi-
päivää yhteistyössä seurakunnan 
kanssa. Hetan Kodan matka ja 
Elimäen kesäjuhlaretki toteutuivat 
viime vuoden aikana. Pienemmällä 
väkimäärällä retkeiltiin Tampereel-
le, Lohtajalle ja Sulkavan Soutuun.

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teema Yhdessä ja reformaation merkkivuoden teema Armoa17 näkyivät 
ja kuuluivat myös Evankelisen lähetysyhdistyksen toiminnassa Pohjanmaalla. Jalasjärven museolla toteutet-
tiin ARMOA JA ILOA - SUOMI 100 -ilta, jossa vierailevana puhujana oli Sanan päätoimittaja Heli Karhumäki. 
Seinäjoen maakunnallinen kirkkopyhä oli yksi reformaatio-juhlavuoden tapahtumista. Lakeuden Ristissä vie-
tetyssä messussa saarnasi rovasti Raimo Mäki ja kiitosjuhlassa vierailevana puhujana oli kirjailija, runoilija 
Anna-Mari Kaskinen. Pohjalainen kirkkopyhä Tampereella oli melkoinen taidonnäytös hienosta yhteistyöstä. 
Kauno Perkiömäki oli saanut huikean määrän tasokkaita esiintyjiä, laulajia, kuoroja ja puhujia juhlaan mu-
kaan. Elyn uusi miestyöryhmä järjesti marraskuussa maakunnan miehille komean päivän Kuortaneen kirkos-
sa, jossa vierailevina puhujina olivat Euroopan parlamentin jäsen, KT Hannu Takkula sekä teologian tohtori 
Harri Kuhalampi. Yhdessä tehden saadaan hyvää aikaan, ja vieläpä siten, että Armon ja ilon evankeliumi saa 
olla yhdessä tekemisen ytimessä - koskettaen ja muuttaen ihmistä.
Kiitos ystävä yhteistyöstä ja kuluneesta vuodesta!

Katsaus Pohjanmaan toimintaan vuonna 2017
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Laulaen pääsiäiseen -tilaisuudet 
kokosivat lapsia ja aikuisia Tiisten-
joen ja Alahärmän kirkkoihin sekä 
Voltin ja Hakolan kouluille (yht. 
678 hlöä). Alahärmässä myös ai-
kuiset saivat oman Laula kans-
sain -tilaisuuden, joka löysi heti 
paikkansa seurakunnan hiljaisen 
viikon toiminnasta. Tilaisuuksissa 
kerrotaan pääsiäisen sanomaa ja 
lauletaan pääsiäislauluja ja virsiä. 
Kolehti on kannettu Elyn Sambian 
orpolapsityölle.
Myyjäiset eri paikkakunnilla ovat 
olleet hyviä tukimuotoja Elyn työl-
le. Kesä- ja syystorit, joulu- ja 
vappumyyjäiset ovat innostaneet 
ystäviämme käsitöihin, leipomisiin, 
marjanpoimintaan ja lahjoituksiin, 
joista sydämellinen kiitos jokaisel-
le. Alavuden lähetystupa ja Kokko-
lan lähetyssoppi tukevat säännölli-
sellä toiminnallaan Elyn työtä.
Etelä-Pohjanmaan tiimi on 
suunnitellut ja toteuttanut alueen-
sa toimintaa yhteistyössä aluesih-
teerin kanssa. Erkki Yli-Krekola toi-
mii tiimin puheenjohtajana ja Seija 
Ollila sihteerinä. Loppukesästä tii-
mi vietti koulutus- ja virkistyspäi-
vää Lapualla. Elyn vastuuryhmät 
suunnittelevat yhdessä aluesih-
teerin kanssa tarkemmin alueiden 
omaa toimintaa. Vastuuryhmiä 
toimii Kauhavan seudulla (Alahär-
mä, Evijärvi-Kortesjärvi, Ylihärmä, 
Kauhava), Alavudella, Lapualla, 
Seinäjoella, Lappajärvellä ja Ja-
lasjärvi-Ilmajoki-Kurikka-Kauhajo-
ki suunnalla. Lisäksi yksittäisissä 
seurakunnissa on omat Elyn yh-
dyshenkilöt, jotka toimivat aluesih-
teerin tukena.
Keski-Pohjanmaan tiimi on 
suunnitellut ja toteuttanut toimin-
taa alueellaan yhteistyössä alue-
sihteerin kanssa. Tiimin puheen-
johtajana on toiminut Raija Koski, 
sihteerinä Kari Hanhikoski. Kes-
ki-Pohjanmaan toiminta on virkis-
tynyt tiimin perustamisen myötä. 
Kirkkopyhiä ja seuroja on tullut li-
sää ja sen myötä uusia osallistujia. 
Tästä on hyvä jatkaa juhlavuoteen.

Tulevaisuuden työryhmä pe-
rustettiin syksyllä 2016 kehittä-
mään ja ideoimaan ELYn tulevai-
suuden toimintaa. Työryhmän 
jäseninä toimivat: Ulla Latomäki 
(pj.), Satu Kivisaari (siht.), Rai-
ja Koski, Mika Viitanen, Marjaana 
Oittinen, Anna-Maria Keski-Antila, 
Sofia Kivisaari ja Pekka Knuutti. 
Työryhmä aloitti mm. jäsenkam-
panjan ideoinnin ja toteutuksen 
vuodelle 2017. Jäsenmäärä onkin 
edelleen kasvanut, mutta odotam-
me, että uusia jäseniä löytyy vielä 
lisää. Tähän tarvitsemme teidän 
jokaisen tukea ja rohkeutta kutsua 
ihmisiä mukaan Elyn toimintaan. 
Työryhmä on tehnyt 10-juhlavuo-
den suunnitelmia, joita lähdetään 
tänä vuonna toteuttamaan. Edel-
leen nuorten ja nuortenaikuisten 
saaminen toimintaamme on yksi 
kehittämisen paikka, joka vielä et-
sii muotojaan.
Raamattutyöryhmä aloitti toi-
mintansa syksyllä. Työryhmän pu-
heenjohtajana on toiminut Aulis 
Harju. Muita työryhmän jäseniä 
ovat Ulla Latomäki, Kari Lähdes-
mäki, Raimo Mäki ja Pekka Kivi-
ranta. Työryhmä koosti syksyn 
aikana materiaalin ”Minä uskon?” 
-raamattuluentosarjaan, joka on 
suunnattu Elyn juhlavuodelle 2018 
toteutettavaksi yhteistyössä seura-
kuntien kanssa.

Juhlavuotemme 2018
Raamattua pienille ja isoille
Minä uskon? -raamattuluennot 
ovat alkaneet Pohjanmaalla yh-
teistyössä seurakuntien kanssa, ja 
jatkuvat koko kevään seuraavaan 
kevääseen 2019 saakka. Luentoja 
ovat lupautuneet pitämään raa-
mattutyöryhmän jäsenten lisäksi 
Elyn työntekijät sekä seurakun-
tien pappeja. Haluamme omalta 
osaltamme olla rohkaisemassa ja 
innostamassa ihmisiä lukemaan 
ja tutkimaan Raamattua. Ja tätä 
samaa raamatunlukuinnostus-
ta viemme myös isovanhempien 
ja lastenlasten Aarrearkkuleirille, 
jota vietämme 26.-28.6. Karstulan 
Evankelisella Opistolla.
Kesäjuhlat 2018 
”Armo kuljettaa”
Kesäjuhlien valmistelut ovat hy-
vässä vauhdissa Seinäjoella. Armo 
kuljettaa niin pieniä kuin suuria. 
Kesäjuhlat kutsuvat 8.-10.6. kuule-
maan armon evankeliumia Lakeu-
den Ristin juurelle. Juhlien puhu-
javieraiksi saamme mm. Lapuan 
hiippakunnan piispan Simo Peuran, 
Seinäjoen kaupunginjohtajan Jor-
ma Rasinmäen, Etelä-Pohjanmaan 
Perheasiain neuvottelukeskuksen 
johtajan Eija Harmasen, teologi-
an tohtori, arkeologi, kirjailija Eero 
Junkkaalan, Kirkon lähetystyön 
keskuksesta dosentti, lähetys-
teologi Jaakko Rusaman, lähet-
tivieraita sekä Elyn ja Seinäjoen 

Kesäjuhlien ohjelmatoimikunta.
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Hinta: aikuinen 110 €, 6-12v. 90 €, 
alle 6v. 70 €, sisaralennus 10 % kurs-
sin hinnasta. Hinta sisältää majoituk-
sen liinavaatteineen ti-to, leiriohjelman 
ja materiaalit sekä ruokailut ja sauno-
miset.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Satu Kivisaari, aluesihteeri Ely
satu.kivisaari@evankeliset.net
tai p. 050 563 6079
Karstulan Evankelinen Opisto
kansanopisto@keokarstula.fi 
tai p. 014 5252 200
Ilmoittautumiset 
4.6.2018 mennessä.

Leirillä mukana ELYstä mm. Satu Kivisaari, Pirjo ja Sakari ”Saku-vaari” Nur-
mesviita, Ulla Latomäki sekä Pekka Knuutti opistolta. Nuoria isosina.

Tulevana kesänä tutustutaan Raamatun henkilöihin leirin raamattuhetkissä 
sekä aamu- ja iltahartauksissa. Seikkailemme leirillä Sakkeuksen matkas-
sa, tutustumme Pietariin ja muihin Raamatun kalastajiin. Ihmettelemme 
Joosefin jännittävää elämää ja etsiydymme pieninä ja välillä kadonneinakin 
lampaina Hyvän Paimenen seuraan. Aamu- ja iltahartauksissa pääsemme 
tutustumaan rukouksen maailmaan.
Leiriltä on mahdollisuus vierailla Wanhat Wehkeet -automuseossa sekä Kars-
tulan Kotiseutumuseossa. Innokkaille liikkujille on tiedossa Kirkkovuoren 
retki ja geokätköjen etsintää. Melontaa ja kalastusta voi kokeilla Päällinjär-
vessä, joka on kaunis järvi Karstulan sydämessä. Tietenkin Aarrearkkuleiril-
lä myös leikitään, askarrellaan ja etsitään aarteita yhdessä isovanhempien 
kanssa. ELYn 10-juhlavuoden kunniaksi vietämme leirillä 10-synttäreitä :)
Myös varamummot ja -paapat ovat lämpimästi tervetulleita! Leirillä majoi-
tumme täysihoidossa siisteissä, hyvätasoisissa asuntoloissa keskellä kau-
nista keskisuomalaista luontoa.

Karstulan Ev. Opistolla 26.-28.6.2018

isovanhemmille ja lapsenlapsille

Kaikenikäisten
seurakunnan työntekijöitä. Myös 
lapsille on järjestetty omaa ohjel-
maa juhlien aikana. Useat kuorot 
esiintyvät juhlilla, mm. Seinäjoen 
Kamarikuoro ja Seinäjärven kuoro. 
Lauantai-iltana voi nauttia seura-
kunnan kanttori Maria Väinölän 
urkukonsertista Lakeuden Ristissä. 
Pop Up-Gospelkuoro on perjan-
tai-illan huikea mustan gospelin 
musiikkia esittävä kuoro, jota ei 
voi jättää juhlilla väliin. Ja paljon 
muuta mielenkiintoista on tulossa. 
Seuraa Elyn kotisivuja, fb-sivuja, 
joissa tiedotamme juhlista koko 
kevään ajan. Muistathan varata 
majoitukset hyvissä ajoin. Seinä-
joki on vilkas kulttuurikaupunki, 
jossa tapahtumia riittää ja majoi-
tuspaikat ovat kovassa käytössä.

Teksti ja kuvat Satu Kivisaari

Seuratoiminta on vahvaa...

Aarrearkkuleirillä Karstulassa, 
maisemanihailua Kirkkovuoren näkötornista.
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Kolme vuotta ELYn palveluksessa 
on siis takana ja kirjoitan tätä ker-
tomusta hyvillä mielin. Olen saa-
nut tilaa olla omana itsenäni, luvan 
olla kyselevänä, pohdiskelevana ja 
myös kantaaottavana. Olen saanut 
tehdä itseni näköistä – ja kokoista 
työtä.
Evankelinen liike laulukirjoineen 
on ollut Itä-Suomessa varsin vie-
ras, joitain paikkakuntia lukuun 
ottamatta. Se on samalla vähän 
harmillista ja samalla huojentavaa: 
Olen saanut olla luomassa uutta. 
Ja se sopii minulle oikein hyvin.
Olen jatkanut paljolti siitä, mitä 
olen tehnyt edellisinäkin vuosina: 
Olen ylläpitänyt vanhoja seurakun-
takontaktejani ja koettanut luoda 
uusia. Itä-Suomen lisäksi on ollut 
joitain pidempiä työreissuja, mm. 
Etelä- ja Varsinais-Suomeen. Anne 
Partasen kanssa veimme ryhmän 
Israeliin huhtikuussa. Pappina on 
varsin helppo ottaa yhteyttä seu-
rakunnan kirkkoherraan ja tarjota 
kirkkopyhää. Täällä se on vielä 
helppoa, kun puhutaan pienem-
mistä seurakunnista. Mutta mitä 
suurempaan seurakuntayhtymään 
mennään, sen vaikeampi on saa-
da ELYlle omaa kirkkopyhää. Ajat 
muuttuvat ja työ sen myötä. ELY 
sai uudenlaista näkyvyyttä Turus-
sa pidetyssä Kristuspäivässä. Olin 
mukana toteuttamassa yhteistä ru-
kousta Suomen puolesta, tilaisuus 
televisioitiin myös TV7n kautta. 
Erityisesti päivien jälkikeskustelus-
sa ELYn nimi on vilahdellut useam-
man kerran, joten ilahtuneesti to-
tean, että ELY on siellä noteerattu!
Vuonna 2017 pidin säännöllisiä 
Raamattuluentoja Sulkavalla ja 
Juvalla (kerran kuussa). Sulkavan 
rukousillat ovat myös pyörineet sa-

Erjan vuosi 
2017

tunnaisesti, niitä on pidetty Terttu 
Immosen kotona. Muilta osin yh-
teistyö eri seurakuntien kanssa on 
koostunut yksittäisitä tilanteista. 
Opistoista yhteistyökumppanina 
ovat olleet Kiteen ja Jaakkiman 
opistot. Kiteellä pidin kaksi Raa-
mattuviikonloppua. Yhteistyöseu-
rakunnat ovat olleet pääosin luteri-
laisia, mutta mukana kulkee myös 
muutama vapaan suunnan seura-
kunta. Nämä ovat olleet lähinnä 
Israeliin ja naisten päiviin liittyviä 
tilaisuuksia. Harvakseltaan käyn 
myös kouluttamassa eri toimijoita 
sielunhoidon saralla – ja itse toi-
min sielunhoitajana ja esirukoilija-
na jatkuvasti.
Syksyn uutena asiana aloitin käyn-
nit Helsingissä. Erelän perhe ja 
Elina Vaittinen ovat olleet apunani 
ja tukenani suunnittelussa ja to-
teutuksessa. Kotiryhmä Verkosto 
ja Puistolan kirkko näyttävät avau-
tuvan paikoiksi, joiden kanssa ja 
kautta työni Helsingissä kanavoi-
tuu myös vuonna 2018. Pyrin sii-
hen, että vierailen Helsingissä noin 
kerran kuussa.

Lähettäjäringissäni on tällä het-
kellä reilut 200 henkilöä. Olen kir-
joittanut lähettäjäkirjeen melkein 
kuukausittain. Toisaalta pohdiske-
len myös ELYn näkyvyyttä ja jalan-
sijaa täällä Itä-Suomessa. Miten 
löydän säännöllistä toimintaa eri 
seurakunnissa ja kenen kanssa? 
Mihin muotoutuu ylipäätään yh-
teistyö seurakuntien kanssa, kun 
talous tiukkenee jatkuvasti?
Vuosi 2018 jatkaa paljolti vanhan 
toimintamallin päälle. 10-synttärei-
tä vietetään ja sitä kautta toivotta-
vasti saamme uusia jäseniä myös 
näiltä seuduilta. Keiden kanssa ja 
mihin suuntaan… sitä kysyn Juma-
lan edessä. Rukoukseni onkin, että 
yhdessä olisimme toteuttamassa 
Jumalan valtakunnan pelastus-
suunnitelmaa siten, kuin Hän sen 
meille tehtäväksi antaa!
”- Ei väellä eikä voimalla, vaan mi-
nun hengelläni, sanoo Herra Se-
baot.” (Sak 4:6)

Teksti ja kuvat Erja Kalpio

Tässä ollaan Sulkavan nais-
tenillassa missikeisarinna 
Sunneva Kantolan kanssa.

Reissutyön riemua!
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Raikkaana lokakuun aamuna 
22.10.2017 kokoonnuimme Juvan 
kirkkoon Evankelisen lähetysyhdis-
tyksen kirkkopyhän messuun. Kan-
saa oli koolla selvästi enemmän 
kuin tavallisina pyhinä, lienem-
mekö saaneet kirkkovieraita naa-
puriseurakunnistakin. Toivoimme 
toki pääsihteeri Antero Rasilaista 
saarnaamaan, mutta saamme siltä 
osin vielä elää toivossa. Vaan eipä 
hätää, meille niin tuttu ja vuosien 
varrella hyvänä Raamattu-opetta-
jana tunnettu Erja Kalpio saarnasi. 
Päivän aihe oli usko ja epäusko. 
Hän kertoi intiaanitarinan siitä, 
miten kokematon riippukeinuun 
asettumista yrittänyt kerta toisen-
sa jälkeen putosi maahan ja onnis-
tui vasta, kun hänelle neuvottiin 
oikeaoppinen tapa heittäytyä koko 
painollaan mukavaan lepopaik-
kaan. Yhtälailla me saamme levon 
Jumalasta, kun luotamme hyvän 
Jumalamme lupauksiin ja heittäy-
dymme koko painollamme Hänen 
varaansa. Messussa olivat lisäksi 
seurakuntapastorimme Mika Mali-
nen liturgina ja kanttorimme Risto 
Ruuskanen. Jumalanpalveluksessa 
avustivat lisäksi Pertti Lehikoisen 
jumalanpalvelusryhmä eri tehtä-
vissä sekä Juvan Kamarikuoron 
kvartetti. Aina kun kuoromme joh-
taja, eläkekanttorimme Pertti Laa-
manen, on liikkeellä, lauluja riittää.
Messun jälkeen siirryimme kirkko-
kahville seurakuntatalolle, jonne 
Eeva, Hilkka ja Tuula olivat kat-
taneet maittavan kahvipöydän. 
Eevan piirakat, Hilkan kakut ja 
maakunnan kuulun ”leipuripapin”, 
eläkekappalaisemme Tarvon pul-
lakranssi maistuivat todella hyvältä 
kahvin tai teen kera.

Elyn kirkkopyhä 
Juvalla

Kokoonnuimme vielä juhlahetkeen 
salin puolelle. Tilaisuuden juonta-
jana toiminut lähetyssihteerimme 
Aila Asikainen luki psalmista 78 
kehotuksen siitä, miten olisi tär-
keää kertoa Herran säädöksiä lap-
sille, ”jotta vastedes syntyvätkin 
ne oppisivat ja kertoisivat omille 
lapsilleen”. Hän kuvasi elävästi, 
miten tämän psalmin sanan nou-
dattaminen on erityisen tärkeää, 
kun pyhäinpäiväkin hukkuu muu-
hun juhlimiseen. Hän kertoi, miten 
lastensa koulun muiden oppilaiden 
vanhemmat suorastaan järkyt-
tyivät, kun hän ilmoitti, etteivät 
heidän lapsensa ainakaan osal-
listu suunniteltuun halloween-ta-
pahtumaan. Ailan puheen jälkeen 
kvartetti lauloi pari laulua ja sen 
jälkeen vuoro siirtyi Erjalle, joka 
tutun sujuvasti kertoi ELYn toi-
minnasta niin kotimaassa kuin 
lähetyskohteissa vierailla mailla, 

Afrikassa, Israelissa, Venäjällä ja 
Virossa sekä yhteistyöstä kirkkom-
me eri lähetysjärjestöjen kanssa. 
Tilaisuuden päätössanat lausui ja 
rukoukseen johdatti seurakunta-
pastorimme Mika.
Meitä elyläisiä on näillä seuduilla 
vielä aika vähän, mutta toivomme 
kovasti joukkomme kasvavan, on-
han Itä-Suomessa Elyn pappi pal-
velemassa.
Sitä tahdomme rukoilla, että mah-
dollisimman moni voisi saada elä-
mänsä matkalle Jeesuksen op-
paaksi ja opettajaksi läpi kaikkien 
niiden myrskyjen ja karikoiden, 
joita tämä aikamme tuo eteemme, 
joskus aivan kotiovelle saakka.

Tuula Heimonen ja 
Ilkka Asikainen

Kvartetissa lauloivat vas. Ilkka Asikainen, basso, Tuula Heimonen, altto, Mervi 
Kukkonen, sopraano ja Pertti Laamanen, tenori. Kuva Aila Asikainen, Juvan 
seurakunnan lähetyssihteeri.
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Kazakstan on muslimienemmistöi-
nen valtio, jonka kansasta 70 % 
on islaminuskoisia. Katukuvassa se 
ei kuitenkaan juuri näy, sillä islam 
Kazakstanissa on samalla tapaa 
maallistunutta kuin kristinusko mo-
nessa länsimaassa. Lisäksi maan 
väestöstä 23 % on ortodokseja ja 
loput 7 % luterilaisia, roomalais-
katolisia, baptisteja, juutalaisia tai 
uskontokuntiin kuulumattomia.
Kazakstanissa on useampia luteri-
laisia suuntauksia. Meitä suoma-
laisia lähimpänä on Saksan lute-
rilaisen seurakunnan kirkko, joka 
toimii Venäjän luterilaisen seura-
kunnan alaisuudessa ja on jäsen 
luterilaisessa maailmanjärjestös-
sä, Lutheran World Federationis-
sa. Pitkällisen hakemisen jälkeen 
löysin netistä tiedon, että seura-
kunnan kirkkokäyttöön muokattu 
ja vihitty asuinrakennus sijaitsee 
vain parin sadan metrin päässä 
kotoani. Kirkkorakennus sijaitsee 
Astanan slummialueina tunnetus-
sa hökkelikorttelissa, joka on ollut 
purku-uhan alla vuodesta 2003. 
Purkaminen on viivästynyt valtion 
rahatilanteen heiketessä. Epävar-
maa siis on, koska purku tapah-

Luterilainen 
kirkko 
Kazakstanissa

tuu, mutta varmaa on se, että se 
on tulossa.
Kazakstanin luterilaisella seura-
kunnalla on oma piispa, Juri No-
vgorodov, joka ajaa vuosittain yli 
40 000 kilometriä vieraillakseen 
ympäri maata sijaitsevissa kirkon 
50 seurakunnassa. Seurakunnilla 
voi olla etäisyyttä seuraavaksi lä-
himpään seurakuntaan jopa 3000 
kilometriä. Luterilaisella kirkolla on 
Kazakstanissa noin 2500 aktiivista 
jäsentä. Lisäksi maassa on muuta-
mia muita luterilaisia suuntauksia 
edustavia seurakuntia, jotka eivät 
kuulu tämän kirkon alaisuuteen. 
Vuodesta 2013 lähtien eri luteri-
laiset suuntaukset ovat alkaneet 
lisätä yhteistyötä keskenään, ta-
voitteenaan lopulta yhtenäinen 
kazakstanilainen luterilainen seu-
rakunta. 
Kazakstanin saksalais-luterilainen 
kirkko on perustettu vuonna 1955, 
ja se oli Neuvostoliiton ainoa tun-
nustettu ja hyväksytty luterilainen 
kirkko. Ensimmäiset luterilaiset 
saapuivat Kazakstaniin kuitenkin 
jo 1700-luvulla, kun saksalaisia 
asettui asumaan alueelle. Toisen 
maailmansodan aikaan merkittävä 

osa volgansaksalaisista siirrettiin 
Kazakstaniin – yksin vuonna 1941 
heitä siirrettiin noin miljoona. Sta-
linin aikana heidän uskonnonhar-
joitustaan ei sallittu. Vuonna 1955 
Neuvostoliiton ote oli sen verran 
höllentynyt, että hajanainen luteri-
lainen kirkko sai aloittaa toimintan-
sa ja saatiin rekisteröityä.
Kirkon alkukieli oli saksa – messut, 
saarnat ja jäsenet olivat pääosin 
saksankielisiä. Neuvostoliiton ha-
jottua 1991 suurin osa saksalai-
sista muutti pois Kazakstanista, 
ja kirkon asema ja rooli muuttui. 
Kirkosta tuli paikallisempi ja se 
alkoi saada jäseniä myös paikalli-
sesta väestöstä. Kirkon käyttökieli 
vaihtui venäjäksi. Kirkko myös pie-
neni merkittävästi – vuonna 1993 
Kazakstanin luterilaisella kirkolla 
oli 228 seurakuntaa, nykyään vain 
noin 50. Pääosa jäsenistä on edel-
leen juuriltaan saksalaisia.
Luterilaisella kirkolla on Kazaksta-
nissa suuri vapaus toimia, eikä sitä 
erityisemmin rajoiteta. Seurakunta 
on vanha, ja se on välttynyt uu-
dempiin, karismaattisiin liikkeisiin 
kohdistuvalta epäluulolta ja tark-
kailulta. Esimerkiksi Jehovan to-

Kazakstanin pääkaupunki Astana on ollut kotini nyt neljä kuukautta. Tu-
lin tänne kuuden kuukauden työharjoitteluun Suomen suurlähetystöön 
toukokuun alkupuolella, ja koti-Suomeen palaan marraskuun puolivälin 
tienoilla. Kazakstan on noin 18 miljoonan asukkaan resurssirikas enti-
nen neuvostotasavalta Keski-Aasiassa. Se on pinta-alaltaan maailman 
yhdeksänneksi suurin valtio.

Kuva Yuri Oleynikov
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distajat ovat Kazakstanissa varsin 
ahtaalla, sillä Kazakstan myötäilee 
Venäjää, joka on kokonaan kieltä-
nyt Jehovan todistajien toiminnan.
Kazakstanissa kristillisillä kirkoilla 
on keskenään hyvät suhteet. Orto-
dokseja on muihin kristittyihin ver-
rattuna enemmistö, ja he toimivat 
pääosin omillaan. Luterilaiset ja 
katoliset puolestaan tekevät paljon 
yhteistyötä keskenään, esimerkiksi 
järjestävät leirejä, tapahtumia ja 
keskinäisiä tapaamisia. Suhteita 
karismaattisiin liikkeisiin ei juuri 
ole. Kazakstan valtiona tukee eri 
uskontokuntien välistä keskuste-
lua, ja järjestää monia tapaamisia, 
johon kutsutaan kaikkien Kazaks-
tanin uskontokuntien johtohenki-
löitä keskustelemaan keskenään. 
Kazakstan tavoitteleekin uskonto-
jen välistä rauhaisaa yhteiseloa, ja 
pyrkii profiloitumaan tällä kentällä 
myös kansainvälisesti.
Astanan luterilainen seurakunta 
koostuu noin sadasta jäsenestä. 
Jumalanpalvelus on joka sunnun-
tai venäjän kielellä, ja osallistujia 
normaalisti on 25-30. Jouluna ja 
pääsiäisenä kirkkosali on täynnä 
– aivan kuten Suomessakin. Kä-
vimme vanhempieni kanssa mes-
sussa heidän täällä vieraillessaan. 
Messu eteni meille tutulla kaavalla 
vain pienillä poikkeuksilla: synnin-
tunnustus lausuttiin polvistuneina, 
ja virsiä oli vähemmän. Messussa 
läsnä oli kolmisenkymmentä ihmis-
tä, joista jopa puolet oli lapsia ja 
nuoria. Messun ajaksi pienemmille 
lapsille oli järjestetty myös pyhä-
koulu, jonne he poistuivat yhtei-
sen messun aloituksen jälkeen ja 
palasivat messun loppupuolella. 
Kyseessä oli koulujen avajaislau-
antaita seurannut messu, joten 
messun päätteeksi paikalla olleet 
koulunsa aloittaneet pyydettiin 
eteen, ja pastori siunasi jokaisen 
koulupolkunsa aloittavan. Saarna 
käsitteli riittien merkitystä uskon-
nollisen yhteyden ylläpitäjinä, ja 
kolehti kerättiin 17.9. avattavan 
uuden kirkkorakennuksen avajais-
tilaisuutta varten.

Kuten aiemmin mainitsin, seura-
kunnan nykyinen kirkkotila sijait-
see alueella, joka on purku-uhan 
alla. Seurakunta alkoi etsiä uutta 
kirkkotilaa tämän vuosikymmenen 
alussa, ja päätyi lopulta ratkai-
suun hakea lupaa rakennuttaa it-
selleen uusi kirkko. Kaupunki lah-
joitti tontin kirkolle vuonna 2014, 
ja vuonna 2015 rakennustyöt 
alkoivat. Tämä on ensimmäinen 
kerta, kun Kazakstanin luterilaisil-
la on ollut mahdollisuus rakentaa 
oikea kirkkorakennus rukoushuo-
neen sijaan. Rakennusprojekti on 
saanut merkittäviä lahjoituksia eri 
yrityksiltä, yhdistyksiltä ja yksityis-
henkilöiltä sen jälkeen, kun valtion 
presidentti Nursultan Nazarbayev 
antoi hankkeelle siunauksensa ja 
kehotti maanmiehiään tukemaan 
projektia. Myös Astanan islamilai-
nen yhteisö on antanut lahjoituk-
sen kirkon rakentamiseksi. Kirkko 
vihittiin käyttöön 17.9. upeassa 
juhlajumalanpalveluksessa, jossa 
oli paikalla muun muassa valtion 
uskonnollisten asioiden ministe-
ri, kaupunginhallinnon edustajia, 

muiden uskontokuntien korkeinta 
johtoa, Luterilaisen maailmanliiton 
edustaja, useita piispoja ja dip-
lomaatteja. Kirkon rakentamisen 
myötä luterilaisen seurakunnan 
asema Astanassa on vahvasti va-
kiintunut.

Johanna Kiviranta
(Huom. Juttu kirjoitettu syyskuussa 2017)

Piispa Juri Novgorodov. 
Kuva Yuri Oleynikov

Juhlamatka Seinäjoelle 8.-10.6.
    Evankelisille kesäjuhlille 
Kymenlaaksosta
 Bussi ajaa reittiä Hamina-Elimäki-Kuusankoski-
 Lahti-Tampere-Seinäjoki. 
 Lähtö pe 8.6. aamulla ja paluu su 10.6. illalla. 
 Majoitus Cumulus-hotellissa, 2hh, aamupala. 
 Matkan hinta 220 €. 
Ilmoittautumiset Asta Uutela, p. 040 531 6323

Sulkavalta
 Bussi ajaa reittiä Sulkava-Juva-Pieksämäki jne. 
 Lähtö pe 8.6. aamulla ja paluu su 10.6. illalla. 
 Majoitus Cumulus-hotellissa, 2hh, aamupala. 
 Matkan hinta n. 190 €. 
Ilmoittautumiset Erja Kalpio, p. 045 675 8917



- Minulla on ollut niin hyvä siunaus, 
että siitä hyvästä täytyy jakaa toi-
sillekin. Me ihmiset olemme täällä 
toisiamme varten, toteaa rauhalli-
nen, Salon murretta haastava Esko 
Lehtinen hymyillen.
Lapset ilman lakanoita
Esko Lehtinen teki työuransa va-
kuutusalalla ja talonrakentaja-
na. Eläkeiän kynnyksellä, vuonna 
1990, hän sai mahdollisuuden läh-
teä ryhmän kanssa rajan taakse 
katsomaan jatkosodan ajalta tut-
tuja paikkoja Lahdenpohjan Jaak-
kimassa. Siellä, Huuhanmäen kou-
lutuskeskuksessa, hän aikoinaan 
17-vuotiaana alokkaana osallistui 
panssarintorjuntakoulutukseen.
Lahdenpohjassa matkalaiset tutus-
tuivat myös sairaalaan ja lastenko-
teihin. He havaitsivat, että potilait-

Esko Lehtinen on Inkerin ja Viron työn tukija

”Laita hyvä 
  kiertämään”

Salolainen Esko Lehtinen (91) on käynyt Venäjällä 
yli 80 kertaa. Viimeistä edellisen reissun kohteena oli 
Keski-Venäjällä sijaitseva Kazan ja luterilaisen Pyhän 
Andreaan seurakunnan uuden kirkon vihkimisjuhla ke-
väällä 2016. Matkalla olivat mukana lähetystyöntekijät 
Anu ja Juha Väliaho ja heidän ”ottotyttönsä” marilai-
nen muusikko Anna Mishina, johon Eskokin nyt tutus-
tui. Heidän opastuksellaan vierailtiin myös Tatarstanin 
naapuritasavallassa Marinmaalla ja tutustuttiin Välia-
hojen perustamaan Joshkar-Olan seurakuntaan.
Musiikkitieteen tohtoriopintojen ohella Anna Mishina 
toimii nyt myös Viron Sauen seurakuntatyössä Anu 
ja Juha Väliahon rinnalla. Anna Mishinan välityksellä 
myös Esko Lehtisen tuki luterilaisen kirkon työlle on 
laajentunut Inkerin kirkosta Viroon. Hän on nimittäin 
yksi Annan työn tukijoista.

ten ja lasten vuoteet olivat ilman 
lakanoita ja tyynyliinoja. Siitä alkoi 
Eskon organisoima Venäjälle suun-
tautunut humanitäärinen avustus-
toiminta.
Samaan aikaan alkoi inkeriläisten 
paluumuutto Saloon, kun matkoil-
la tutuiksi tulleet inkeriläiset olivat 
asunnon tarpeessa. Ensimmäis-
ten muuttajien perheenjäsenetkin 
tarvitsivat asuntoja ja nuoremmat 
myös työpaikkoja. He kääntyivät 
Esko Lehtisen puoleen, ja Esko 
otti heidän auttamisensa sydämen 
asiakseen. Yhteistyössä kaupungin 
sosiaalitoimiston kanssa hän on 
vuosien varrella järjestänyt ja ka-
lustanut kymmeniä asuntoja tar-
vitseville.

Inkerin kirkon 
uusi alku
Esko Lehtisen avustusmatkojen 
kohteena on ollut muun muassa 
Petroskoi, Vienan Kalevala, Viipu-
rin Pyhän Paavalin kirkko, Pushki-
nin kirkko ja vammaisten hoitoko-
ti Pietarissa. Useimmiten hän on 
kulkenut bussilla ryhmän kanssa. 
Muutaman kerran Esko vei omal-
la autollaan apua perheille, jotka 
olivat menettäneet kotinsa tulipa-
lossa.
- Koskaan en ole joutunut tavaroi-
ta purkamaan tullissa, eikä minul-
la ole ollut vaikeuksia päästä läpi, 
Esko Lehtinen itsekin ihmettelee.
Aina tavaroiden vastaanottajilla ei 
ollut puhtaat jauhot pussissa. Esko 
oppi, ettei välikäsiä kannata käyt-
tää, vaan avustukset pitää viedä 
itse perille saakka.
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Inkerin seurakunnissa suoma-
laisten avustusinto aiheutti myös 
ongelmia ja lieveilmiöitä. Esko 
Lehtisen mielestä sitä kuitenkin 
ehdottomasti tarvittiin seurakun-
tien käynnistäessä toimintaansa, 
joka oli ollut Neuvostoliitossa kiel-
lettyä vuosikymmenien ajan.
- Inkerin kirkon seurakunnat saivat 
toimintaansa tuloja pitämällä kirp-
putoria ja kestitsemällä suomalai-
sia matkalaisia.
Edelleenkin Inkerin kirkon seu-
rakunnissa lähialueita kauempa-
nakin otetaan mielellään vastaan 
suomalaisia matkaryhmiä. Papitkin 
pitävät englannin kielen osaamista 
tärkeänä, koska sillä voidaan hoi-
taa yhteyksiä suomalaisiin.
Työn siunaus ja onni
- Työ on ollut minun elämässäni 
siunaus ja tuonut onnen. Olitpa ri-
kas tai köyhä, onnellinen tai surun 
ja huolten painama, sanoisin, että 
tee työtä. Työ on paras lääkkeistä, 
Esko Lehtinen kiteyttää elämänko-
kemuksensa. Työllä hän tarkoittaa 
ansiotyön lisäksi myös vapaaeh-
toistyötä.
Esko on lähtöisin Salon Perttelis-
tä. Mäkitupalaisen poika oppi jo 
viisivuotiaana ajamaan hevosta. 
Kouluikään mennessä Esko kävi 
ruokapalkalla töissä jo kolmessa 
lähitalossa, lehmien ja kanojen 
paimenena sekä ajomiehenä, kun 
joku vain ensin nosti valjaat hevo-
sen selkään.

Hän muistelee, miten ihanilta 
maistuivat päivän päätteeksi pal-
kaksi varattu maitopullo ja valmiit 
voileivät.
Opettajatkin huomasivat pojan 
uutteruuden. Kun toiset opiskeli-
vat, Esko sai syksyisin hoitaa hei-
dän kasvimaansa.
Isänmaan asialla
Talvisodan aikana 13-vuotiaan Es-
kon työpanos oli entistäkin tarpeel-
lisempi miesten ollessa rintamalla. 
Sotilaspoikatoiminnan puitteissa 
Esko osallistui ilmavalvontaan vil-
jamakasiinin katolla. Jatkosodan 
alkaessa hän evakuoi hevosen ja 
rattaiden kanssa Tenholan siviilivä-
estöä.
Nuori mies ehti mukaan jatkoso-
dan ”loppukahinointiin”. Hän osal-
listui Suomen puolelle tunkeutu-
neiden desanttien etsimiseen.
Suojelusenkeli oli matkassa, kun 
Esko oli sotilasjunassa matkalla 
kohti Elisenvaaran risteysasemaa, 
jossa kolmen sotilasjunan oli mää-
rä kohdata. Kaikki kolme junaa oli-
vat kuitenkin myöhässä. Asialla on 
myös surullinen kääntöpuoli. Soti-
laitten sijasta vihollisen pommiko-
neet pudottivat lastinsa evakkoju-
nien päälle. Paljon siviilejä kuoli ja 
haavoittui.
Elämänkoulua
Esko Lehtinen on kiitollinen siitä, 
että on saanut elää pitkän elämän, 
jossa on ollut erilaisia vaiheita. Hä-
nen omaan elämäänsä on sisälty-

nyt myös pettymyksiä ja raskaita 
vaikeuksia. Katkeruudelle hän ei 
kuitenkaan anna sijaa. Ei katke-
ruus, vaan kiitollisuus ja nöyryys 
vievät eteenpäin!
- Menneisyyden kokemukset ovat 
tulevaisuuden pääomaa. On osat-
tava pyytää anteeksi ja antaa an-
teeksi.
Aktiiviselle ja tarmokkaalle luon-
teelleen uskollisena Esko Lehtinen 
korostaa tässä kohdin tahdon mer-
kitystä. Edelleen hän allekirjoittaa 
kysymyksen, jonka esitti papille jo 
rippikoulupoikana. Eikö Isä mei-
dän -rukouksessa pitäisi olla: Anna 
meille meidän syntimme anteeksi, 
niin kuin mekin tahdomme antaa 
anteeksi niille, jotka ovat meitä 
vastaan rikkoneet?
- Elämä on elettävä sellaisena kuin 
se meille annetaan. Minulla on ol-
lut oma kohtaloni ja elämänkoulu, 
joka on minulle tarkoitettu. Olen 
onnellinen siitä, mitä minulla on. 
En haikaile ja surkuttele sitä, mitä 
minulla ei ole.
Lapsuudesta asti Esko on oppinut 
turvautumaan Jumalaan. Kodin lä-
hellä sijaitsi Perttelin kirkko, jonne 
vanhemmat lähettivät lapsensa 
jumalanpalvelukseen ja pyhäkou-
luun.
- Jumala on hyvä, vaikka hän sallii 
myös pahan. Eikä ole mitään pa-
haa, josta ei voisi koitua myös jo-
tain hyvää.

Tarja Laurila
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Tämä Siionin kanteleen laulu ker-
too olennaisen viime vuoden ta-
pahtumista. Niin kuin ihmisen 
elämä ei ole tasaista puurtamista 
päivästä toiseen, niin ei myöskään 
yhdistyksen toiminta ole tasaista 
eteenpäin menemistä. On alamä-
kiä, joissa vauhti kiihtyy ja tuntuu, 
että pitääkö oikein jarruttaa ja on 
ylämäkiä, niin että veturin piipusta 
nousee mustaa savua. Päästään-
kö mäen harjanteelle, missä taas 
matkanteko helpottuu? On päästy. 
Matka jatkuu. Erityisen hoitavana 
sanana olen kokenut Pietarin kir-
jeen vakuutusta Jumalan armosta: 

Uusi vuosi, armo uusi 
- pääsihteerin mietteitä mennyttä vuotta muistellen

”Mennyt vuosi vaiheinensa, ar-
moasi ollut on, riemuinensa, mur-
heinensa, tiellä voiton, tappion.” 
SK 35:3

”…vakuutan, että se armo, jossa te 
elätte, on todella Jumalan armoa. 
Pysykää siinä lujina!” 1. Piet.5:12. 
Emme ole heitteillä tai tuuliajolla, 
olimmepa alamäen huumassa tai 
ylämäen ahdingossa. Olemme ar-
mossa, elämme armosta, kerrom-
me ja todistamme Jumalan armos-
ta. Vaikka ei se aina tunnu siltä. Ei 
pääsihteerin työssä, eikä varmaan 
sinunkaan elämässäsi. Syytöksiä 
tulee, vastoinkäymisiä tulee, ah-
dinkojakin tulee. Silloin on tärkeää 
saada kuulla hyvän Paimenen ääni, 
joka vakuuttaa: Jumalan armo on 
todellinen. Pysy siinä. Siis mitä 
täytyy tehdä? Pysähdy oikein miet-
timään, mitä Pietari kehottaa teke-
mään? Ei menemään ja tekemään 
vaan yksinkertaisesti pysymään. 
Olemaan paikallaan. Olemaan te-
kemättä mitään. Armo kantaa, 

armo pelastaa. On meillä ystävät 
ihmeellinen sanoma, armosta rikas 
Jumala, taivaallinen isä, joka kaut-
tamme kuuluttaa hyvää sanomaa. 
On ollut hienoa saada olla tässä 
joukossa mukana, ja on yhä. Juh-
lavuosi haasteineen on alkanut!
Viime vuonna nostimme kes-
kusteluun yhdistyksemme roolin 
kirkkomme lähetystyössä. Alusta 
asti olemme ilmaisseet olevam-
me lähetysjärjestö. Emme kerää 
varoja itsellemme vaan siitä, mitä 
olemme saaneet, haluamme an-
taa Jumalan valtakunnan työhön. 
Näin teimme viime vuonna, kaikki 
tavoitteet saavutettiin, kiitos Ju-
malalle, kiitos teille ystäville. Tam-
mikuun aikana seurakunnat tilittä-
vät vielä maksuja viime vuodelta 
mutta jo nyt voimme kiitollisina 
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todeta, että lähetystyötä tuettiin 
ja tehtiin yli 140.000 € summalla. 
Kiitos ystävät, kiitos ystävät seura-
kunnissa, kun olette meihin luotta-
neet. Haluamme olla mukana kirk-
komme lähetystyössä, yhteisessä 
todistuksessa. Pettymys on ollut, 
että prosessi on näin hidas ja pit-
källinen päästä mukaan yhteiseen 
neuvottelupöytään, yhteiseen ja-
kamiseen. Kirkkolaivamme on suu-
ri ja hidasliikkeinen, siltä meistä 
ainakin tuntuu. Älkäämme lannis-
tuko. Tehdään työtä uskollisesti, 
pysytään armossa ja ollaan rohkei-
ta: ”Me tiedämme, että kaikki koi-
tuu niiden parhaaksi, jotka rakas-
tavat.” Rakennetaan kirkkoamme, 
ollaan mukana, toimitaan yhdessä 
seurakuntien kanssa, rukoillaan 
kirkkomme puolesta. Herra, ar-
mahda meitä.
Yhteistyö Suomen Lähetysseuran 
ja Medialähetys Sanansaattajien 
kanssa on jatkunut ennallaan, 
erityinen ilon ja kiitoksen aihe on 
välittömät ja lämpimät suhteet 
järjestöjen työntekijöiden kanssa. 
Yhteiset neuvottelut aloitetaan ru-
kouksella, olemme veljiä ja sisaria 
Kristuksessa, työmme on yhteinen. 
Tässä kilvoittelemme edelleen ja 
yhteinen työmme jatkukoon myös 
alkaneena vuonna.
Täällä kotimaassa yhdistyksen työ 
on jo vakiintunutta monin paikoin 
ja kokoontumiset ovat säännölli-
siä. Viime vuonna suurin taloudel-
linen tuki työllemme tuli Mikkelin 
hiippakunnasta. Kesäjuhlien mer-
kitys näkyy myös taloudessa. Ko-
tiseurakuntani Elimäen tuki yhdis-
tyksemme työlle oli suurin – siitä 
huolimatta, että pääsihteeri hui-
telee välillä Venäjällä ja eri puo-
lilla kotimaatakin. Raili Mäkitalon 
kanssa olemme usein yhteydessä 
matkoihin liittyen, yhdessäkin on 
reissuja tehty niin Kainuussa kuin 
Karjalassa. Ja tullaan tekemään, 
niin uskon ja toivon.
Mutta yhtä lailla näkyy säännölli-
nen toiminta ja ystävien uskollinen 
työ. Toiseksi suurin kannatus oli 
myös Mikkelin hiippakunnasta, Ha-

minan seurakunnasta. Kaksi sään-
nöllistä lähetyspiiriä, perinteiset 
juhlat, myyjäisiä, arpajaisia, hyvä 
ja rakentava yhteistyö seurakun-
nan kanssa. Tällaisessa työssä on 
palkitsevaa olla mukana. Mikkelin 
hiippakunnan suuri tuki selittyy 
myös työtoverini Erja Kalpion pa-
noksella. Olemme molemmat työs-
sä hiippakunnan alueella ja näin 
on luonnollista, että tuki myös 
näkyy talouden luvuissa. Kolmas 
ja neljäskin seurakunta talouden 
kannatusluvuissa mitattuina ovat 
säännöllisen toiminnan seura-
kuntia, Salo ja Seinäjoki. Hiippa-
kunnista Mikkelin jälkeen tulevat 
Lapua, Espoo, Turku ja Tampere. 
Pohjanmaan aluesihteeri Satu Ki-
visaari tekee hyvää ja tunnollista 
työtä Pohjanmaan alueen seura-
kunnissa. Tapahtumia on paljon ja 
ero Etelä-Suomen ja Pohjanmaan 
toiminnassa on maakunnallinen 
toiminta. Pohjanmaalla taloudel-
linen kannatus jakautuu useam-
paan seurakuntaan, koska siellä 
vieraillaan naapuriseurakunnissa, 
osallistutaan maakunnallisiin ta-
pahtumiin. Ja ilolla olen seurannut 
Sadun ja hallituksemme varapu-
heenjohtajan Ulla Latomäen iloa, 
intoa ja energisyyttä mennä uusiin 
seurakuntiin! Työ laajenee, uusia 
ihmisiä tavoitetaan, uusia jäseniä 
löydetään. Hienoa työtä! Eläkkeel-
lä oleva työtoverini Sirpa Keski-An-
tila on myös aktiivisesti mukana ja 
kantaa vastuuta tilaisuuksien jär-

jestämisestä, ootte te kaikki mah-
tavia yhteisessä työssämme.
Tämän vuoden osalta Sadulla on 
suuri työ yhdistyksen kesäjuhlien 
järjestämisessä Seinäjoella, onhan 
kyseessä 10 vuotisjuhlamme. Voi-
mia Sadulle ja kaikille ”pohojalaa-
sille” vastuunkantajille. Muistetaan 
teitä.
On tärkeää muistaa alussa kir-
jottamani Pietarin muistutus: ”…
vakuutan, että se armo, jossa te 
elätte, on todella Jumalan armoa. 
Pysykää siinä lujina!” Rahaa tarvi-
taan työhön kotimaassa ja lähetys-
työssä, mutta älkäämme kiintykö 
siihen. Älkäämme kiinnittäkö kat-
settamme siihen sellaisena mittari-
na, jolla mittaamme toisiamme tai 
omaa panostamme. Ei. Sitä varten 
näitä tilastoja emme julkaise. Vaan 
avoimuuden vuoksi. Rohkaisun 
vuoksi. Kiitoksen kertomiseksi. Ku-
kin on palvellut voimillaan, lahjoil-
laan ja kyvyillään, ja se kaikki on 
niin meidän yhdistyksemme kuin 
ennen kaikkea taivaallisen isämme 
silmissä arvokasta, tärkeää ja kii-
tän sinua siitä, että olet ollut mu-
kana. Taas rohkaisen, työ jatkuu. 
Lähetystehtävä kotimaassa ja lä-
hialueilla aina maan ääriin asti on 
kesken.
Kesken ei sen sijaan jäänyt työto-
verini Pekka Kivirannan työ. Elä-
kepäivät alkoivat viime kesänä ja 
ilolla olen seurannut, kuinka Pek-
ka edelleen on voimien mukaan 
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työssämme mukana. On tärkeää 
ottaa aikaa lepoon, toipumiseen ja 
latautumiseen, etäisyyttä työhön 
ja löytää oma paikkansa vapaaeh-
toisena, uudessa roolissa. Tähän 
rohkaisen teitä kaikki työmme ys-
täviä, levon ja ilon kautta, olkaa 
vapaat, olkaa mukana, tulkaa mu-
kaan, voimien ja mahdollisuuksien 
mukaan. Yhdistyksen taloudellinen 
tilanne rajoittaa mahdollisuuttam-
me palkata uusia työntekijöitä. 
Mielellämme ottaisimme lisätyö-
voimaa niin Etelä-Suomeen, pää-
kaupunkiseudulle erityisesti, kuin 
myös Pirkanmaalle ja Pohjanmaal-
le. Muistetaan ystävät, meillä on 
rukouksia kuuleva Jumala. Jatke-
taan pyytämistä, isojakin asioita. 
Ihmeitäkin tapahtuu! Hallitus on 
jo tehnyt päätöksen työpanoksen 
lisäämisestä Pohjanmaalle ja Pir-
kanmaalle Sadun avuksi. Siitä lisää 
seuraavissa lehdissä ja kotisivuil-
lamme.
Työtoverini Erja on ottanut vas-
tuuta pääkaupunki-seudun toimin-
nasta, tapahtumat kerran kuussa 
ovat pieni panos alueella, missä 
asuu miljoona suomalaista, mutta 
enempään emme ole vielä pysty-
neet. Ja vaikka kaikki työtoverini 
ovat hurjia tekemään töitä ja pit-
kiä päiviä, enempää ei voi kenel-
täkään vaatia. Myös työntekijöillä 
on oikeus lepoon, vapaapäivien 
viettoon ja latautumiseen omien 
rakkaiden kanssa ja harrastusten 
äärellä. 
Toimistosihteerimme Virpi Tuomi-
niemi on tehnyt tunnollisesti työtä 
teidän jäsenten asioiden hoitami-
sessa. Monet sähköpostit, soitot, 
tapahtumailmoitukset ja lehtiasiat 
kulkevat suoraan hänen kauttaan. 
Näkisittepä joskus hänen työpöy-
täänsä kiinnitetyt keltaiset ”post-
it” muistilaput! Jokaisessa on joku 
muistettava ja hoidettava asia. 
Niitä vain kertyy. Kiitos taivaan 
isälle, tehtävistä on suoriuduttu. 
Ja vaikka itse sanonkin, niin hyvin 
ellei jopa loistavasti. Onhan meillä 
tavattoman kaunis ja hyvin taitettu 
Elysanomat-lehti osoituksena Vir-

pin työpanoksesta. Kuinka paljon 
onkaan sitä muuta, näkymätöntä 
työtä, mitä hän joutuu tekemään, 
talouden ja kirjanpidon asioita, ko-
tisivujen ylläpitoa, esitteiden tait-
tamista ja ohjelmien tekemistä. 
Pääsihteerikin välillä esittää mitä 
kummallisempia työtehtäviä hoi-
dettavaksi, onneksi ihan aina ei 
sentään toiveella ”asap” (as soon 
as possible eli niin nopeasti kuin 
mahdollista!).
Uusi vuosi on alkanut. Juhlavuo-
si. Olisi halu jo nähdä eteenpäin, 
vähän pidemmälle, mitä tämän 
tien päässä meitä odottaa? Mitä 
tämä vuosi tuo tullessaan? Olisi 
mukavaa, kun saisi raottaa vähän 
tulevaisuudenverhoa. Mutta ei 
saa. ”Uskossa täytyy kulkea vielä, 

nähdä ei saa, ei se hyödytäkään. 
Tunteethan vaihtuu, muuttuu ja 
haihtuu. Siksi vain sanaansa luot-
tamaan jään.” SK 259:7. Sanan 
lupaus on varma, kuten profeetta 
Jeremia muistuttaa: ”Minulla on 
omat suunnitelmani teitä varten, 
sanoo Herra. Minun ajatukseni 
ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuk-
sia: minä annan teille tulevaisuu-
den ja toivon.” Jer.29:11. Tämä 
vuosi, juhlavuosi on Jumalan ar-
mon vuosi. Elettäväksi, koettavak-
si, omistettavaksi. Matka jatkuu, 
askel kerrallaan, päivä kerrallaan, 
päämäärä on selvä: päästään tai-
vaaseen. Pysytään ja eletään siis 
armossa.

Antero Rasilainen, pääsihteeri

Hyvä lehden lukija,
 
       ovatko seuraavat kuvat sinulle tuttuja?

Elysanomat lehti ilmestyy tänä vuonna 5 kertaa, ja jokaisessa 
lehdessä tulee olemaan tila lukijoiden palautteelle, kysymyksille 
ja kommenteille. Olkaa mukana, auttakaa hyvien käytäntöjen 
levittämisessä, ystävien innostamisessa, rohkaisemissa ja oppi-
misessa. Kaikki palaute otetaan vastaan, kortteja, pieniä paket-
teja ja halauksiakin saa lähettää. Toivoo lehden toimitus.

- tämä oli muuten hyvä idea, 
minä keksin sen, tämähän toimii

- tätä lisää, hieno juttu, 
tsemppiä kaikille

- ei vain sormet ristissä, vaan joskus kädet 
kyynärpäitä myöten ristissä. Jaettu huoli ei ole 
kaksinkertainen huoli vaan huojennus, kerro, 
jaa, me muistamme, yhdessä.

- tämä nyt ei ollut oikein onnistunut 
juttu, tämän voisi tehdä toisin, haluai-
sin sanoa muutaman ajatuksen tästä 

- mitähän tämä tarkoittaa, minua jäi 
askarruttamaan, kuka voisi tietää 
vastauksen tällaiseen kysymykseen? 
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Angola

Israel

Lähi-Itä

Tansania

Japani

Venäjä

Itävalta

Malawi

Viro

Senegal

Suomi, Tampere

Kongo
Sambia

SLS: Angola (Kristiina Erelä 
ja stipendiaatit Simao Casi-
miro ja Constantino Sergio 
Tchicuwan, Rantasuomelat), 
Israel (Paulasaaret), Tansania 
(Holmströmit), Malawi.
Sansa: Sat-7 Lähi-Itä (lähe-
tykset satelliitin välityksellä 
mm. Iraniin ja Irakiin), Itäval-
ta (Vähäsarjat), Japani (Kei-
kon kirjelaatikko).
ELYn omat: Venäjä: Mur-
mansk (kirkkohanke), Kemi 
(seurakuntatyö), Kostamus 
(seurakuntatyö). Israel (Je-
rusalem, Caspari-keskus). 
Japani (Sallisen perhe vapaa-
ehtoistyössä Matsuyamassa 
2014). Senegal (Ndiayen per-
he vapaaehtoistyössä 2012). 
Viro: Tallinna lähetyskuoro, 
Tartto Perekeskus ja Tartto 
Maarian seurakunta (Lea Saar 
kuntatyöntekijä), Keilan srk ja 
Saue (Anna Mishina), Rapla 
Alu Rahvaõpistu Selts (KE-
KO-yhteistyö). Sambia LTCS 
koulu Lusaka, Kongon tasa-
valta LECA kirkko.

ELY Jumalan valtakunnan 
työssä mukana 
– lähetystyön kohteet ja 
projektit v. 2009-2017

La 7.4. päiväretki Etelä-Pohjanmaalta 
Elyn vuosijuhlaan Tampereelle. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
26.3. mennessä 

Sadulle p. 050 563 6079.

Vuosijuhlassa la 7.4.
10v-juhla-arpajaiset 

Elyn työn hyväksi 
Arpavoitot tervetulleita (tuo Virpille).

Elyn pöydästä myös 
aidot ja alkuperäiset Ely-tuotteet :)
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Puheessaan Ateenassa Paavali 
totesi hyvin olennaisia asioita Ju-
malan olemuksesta ja Hänen suh-
teestaan ihmisiin ja meidän maa-
ilmaamme. Vaikka Hän on kaiken 
Herra, Hän ei kuitenkaan ole kau-
kana yhdestäkään meistä. 
Aivan alusta lähtien Jumala on et-
sinyt mahdollisuuksia luoda yhteys 
ihmisen ja itsensä välille. Moosek-
selle Jumala antoi ohjeet telttama-
jan rakentamiseksi. Sinne sai tulla 
kaikkein raskaimpienkin taakkojen 
kanssa ja siellä vapautui niistä ja 
sai lähteä keventynein mielin. Telt-
tamajan pyhäkköpalvelus tarjosi 
ihmisille tien sovitukseen, anteek-
sisaamiseen ja yhteyden kokemi-
seen Jumalan kanssa.
Mutta temppeli oli vain yksi paik-
ka, jossa Jumala voitiin kohdata. 
Lopulta Jumalan syvä isän rakkaus 
meitä kohtaan johti siihen, että 
Hän ANTOI kaikkein parasta mitä 
Hänellä oli. Jeesus tuli, että Juma-
lan armo, hyvyys ja rakkaus olisi-
vat jatkuvasti kaikkien ulottuvilla.
Armo ei kuitenkaan ole joku abst-
rakti taivaallinen hyödyke, joka on 
hankittavissa kirkollisia menetel-
miä käyttäen. Armo on erottama-

Tiivistelmä Europarlamentin erityisavustaja Harri Kuhalammen (TT) puheesta 
Mies ja usko -tapahtumassa Kuortaneen kirkossa 25.11.2017

Yhteys Jumalaan ja 
yhteyttä armoon
”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, 
joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppe-
leissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän 
jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen 
ja kaiken…. sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, 
niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 
’Sillä me olemme myös hänen sukuansa.’” 
- Apt. 17:24-28

ton Jumalan ominaisuus. Jeesus 
tuli, että me Hänessä pääsisimme 
osallisiksi armosta.
Erityisesti ehtoollisessa Jeesus on 
salatulla tavalla läsnä ja siinä me 
vastaanotamme Jeesuksen ja sa-
malla Hänen armonsa. ’Jeesus, 
luona armopöydän sinut löydän, 
siinä mulla kyllin on. Siellä armo, 
rauha, ilo, siellä elo, sieltä löydän 
ravinnon.’ (Vk 225) Tänäänkin on 
siis Jeesus ja kaikki Hänen parhaat 
lahjansa meille tarjolla ja vapaasti 
vastaanotettavissa.

Yhteys Jumalaan
Paavalin kääntymiskokemus (Apt. 
9) on myös kertomus Jumalan ja 
ihmisen välisestä kumppanuudes-
ta ja yhteistoiminnasta. Vain Ju-
mala yksin pystyi pysäyttämään 
murhanhimoisen ja kiivaan vaino-
ajan. Siinä kohtaamisessa Paavali 
kaatui maahan ja menetti näkön-
sä. Sitten Paavali sai ohjeet eteen-
päin. Niiden myötä hän kohtasi 
Jeesuksen seuraajan, joka laski 
kätensä hänen päälleen ja rukoili 
hänen puolestaan. Silloin Paavalin 
näkökyky palautui.

Paavalin kääntymisessä Jumala 
teki sen minkä ainoastaan Jumala 
voi tehdä, mutta ihminen teki sen, 
minkä ihminen voi tehdä.
Turha on yrittää tehdä sellaista, 
mihin yksin Jumala pystyy, mutta 
me emme voi odottaa, että Jumala 
tekisi puolestamme sen, mikä on 
meidän vastuumme.
Yhteys Jumalaan on aktiivista 
osallistumista siihen mitä Jumala 
tekee tässä maailmassa. Tästä on 
kysymys Martti Lutherin kahden 
regimentin opissa: Jumala toteut-
taa tahtoaan sekä maallisen hallin-
non että hengellisen instituution, 
kirkon, kautta. Olemme joka ta-
pauksessa mukana Jumalan suun-
nitelmien toteuttamisessa, olipa 
työmme tai kutsumuksemme mikä 
tahansa.
Usko ei ole passiivista pelastuksen 
vastaanottamista vaan dynaamista 
osallistumista Jumalan maailmaan 
ja sen toimintaan. Jumala ottaa 
meidät rinnalleen voidakseen välit-
tää ihmisille ja maailmalle kaiken 
sen, mitä ne tarvitsevat.
Kumppanuus Jumalan kanssa on 
elämän mielekkyyden lähde. Me-
hän haluamme päästä elämään to-
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deksi Jumalan hyvyyttä, katsella 
elämää ja maailmaa toivon nä-
kökulmasta ja kokea rauhaa Ju-
malan rakkauden piirissä. Nämä 
valtavat rikkaudet käpertyvät 
helposti kuolleiksi käsitteiksi, el-
lemme pääse elämän ja toimin-
nan kautta soveltamaan niitä 
käytäntöön.
Yhteys Jumalaan on rauhaa 
ja lepoa
Mutta on tärkeä muistaa, että 
vain Jumalan lahjoittamasta le-
vosta käsin pystymme Jumalan 
työtoveruuteen uupumatta sii-
nä. Luomiskertomuksessa sano-
taan, että ihminen luotiin kuu-
dentena päivänä, juuri ennen 
lepopäivää. Lepo ei siis tullut 
palkkiona viikon työstä. Ensin 
oli lepo ja siitä käsin ihminen 
kutsuttiin toimintaan. Ennen 
työhön ryhtymistä oli Jumalan 
kanssa vietetty levon päivä.
Yhteys Jumalaan on siis samalla 
osallistumista Jumalan toimin-
taan maailmassa ja levollista 
luottamusta, rauhaa ja iloa.

Avoin vuoropuhelu 
kirkkojen kanssa
Lissabonin sopimuksen artikla 17 
määrittelee uskontojen ja kirkko-
jen aseman Euroopan unionissa. 
Sen mukaan EU käy avointa ja jat-
kuvaa vuoropuhelua kirkkojen ja 
uskonnollisten yhteisöjen kanssa.
Kysymykseeni tämän artiklan to-
teutumisesta komission varapuhe-
mies Frans Timmermans vastasi 
mm: ”Euroopan komissio pitää yllä 
säännöllistä vuoropuhelua kirkko-
jen ja uskonnollisten yhdistysten 
tai yhdyskuntien sekä elämänkat-
somuksellisten ja ei-tunnustuk-
sellisten järjestöjen kanssa. Tällä 
tavalla on tarjoutunut mahdolli-
suuksia keskustella poliittisella ta-
solla EU:n keskeisistä prioriteeteis-
ta.”
”Korkean tason kokouksien lisäksi 
järjestetään säännöllisesti vuoro-
puheluseminaareja työryhmätasol-
la. Näissä vuoropuhelukumppanit 
voivat jakaa käytännön kokemuk-
siaan. Keskusteluun osallistujat 
on myös kutsuttu mukaan EU-po-
litiikan suunnitteluun Euroopan 
komission käynnistämien useiden 
julkisten kuulemismenettelyiden, 

Uskonnon rooli 
EU:n politiikassa

Europarlamentaarikko Hannu Takkulan puhe 
Mies ja usko -tapahtumassa Kuortaneella 25.11.2017

Euroopan komission entinen puheenjohtaja Jacques 
Delors vetosi aikoinaan, että Euroopalle on annettava sie-
lu. Vaikka EU oli alkuaan puhtaasti tekninen projekti, siinä 
on lopulta kysymys tiettyjen arvojen ylläpitämisestä. Nuo 
arvot ovat pääosin kristillisiä arvoja.
Tämä Delors’en toivomus on toteutumassa. Uskonnolla 
on rooli EU:n poliittisessa todellisuudessa.

konferenssien ja muiden proses-
sien välityksellä.”
Artikla 17 edellyttää kansallisten 
uskontoa koskevien lakien kun-
nioittamista. Tämän päivän Eu-
roopassa kirkkoja vastaan asettuu 
vakavimmin lisääntyvä maallistu-
minen. Ranskassa sekulaarin hal-
linnon perinne on kääntymässä 
jopa vihamielisyydeksi kaikkea us-
kontoa kohtaan. Tällainen kehitys 
ei vastaa Lissabonin sopimuksen 
henkeä.
Euroopan parlamentissa vuoro-
puhelu tapahtuu eri uskontojen 
ja EU:n välillä, kyse on uskonnon 
niveltämisestä tarkoituksenmukai-
sella tavalla parlamentin työhön. 
Tämä vuoropuhelu mahdollistaa 
avoimen keskustelun Euroopan ar-
voperustasta sekä konkreettisista 
toimenpiteistä. Näin se vaikuttaa 
suoraan EU:n päätöksentekoon.
Timmermans on myös todennut, 
että tulevaisuuden muovaaminen 
on meidän yhteinen vastuumme, 
kompassinamme yhteiset arvom-
me. Säännöllinen vuoropuhelu 
tunnustuksellisten organisaatioi-
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den kanssa, kuten myös ei-tun-
nustuksellisten yhteisöjen kanssa, 
auttaa käsittelemään tulevaisuutta 
koskevia asioita eri näkökulmista.
Lissabonin sopimuksen artikla 17:n 
toteuttamisessa kirkot ovat muka-
na hahmottelemassa EU-politiikan 
peruslähtökohtia. Kirkot eivät ole 
mukana äänestämässä, mutta ne 
pääsevät sanomaan sanansa ar-
voista käytävässä keskustelussa.
Kaiken politiikanteon perustana 
ovat suuret peruskäsitykset ihmi-
syydestä, maailmasta, elämästä ja 
olemassaolosta. Näissä kirkoilla on 
vuosituhantinen perinne. Tämä on 
olennaisen tärkeää perustuksen-
rakennustyötä. Puhuihan Vapah-
tajammekin, kuinka rakennus on 
perustettava kestävälle kalliope-
rustalle.

Uskonnonvapaus ja 
Euroopan parlamentti
Euroopan parlamentissa syntyi 
muutama vuosi sitten työryhmä 
puolustamaan uskonnon ja vakau-
muksen vapautta ja edistämään 
uskonnollista suvaitsevaisuutta. 
Sen seminaareissa on usein esillä 
maita, joissa uskonnonvapaus ei 
kunnolla toteudu. Vielä muutama 
vuosi sitten parlamentissa ei juuri-
kaan puhuttu uskonnonvapaudes-
ta.
Työryhmä julkaisee myös vuo-
siraportin, joka keskittyy niihin 
maihin, joissa uskonnonvapauden 
suhteen on toivomisen varaa. Ra-
portin viesti on karu: uskontonsa 
vuoksi sadat menettävät henken-
sä, ihmisiä vainotaan ja he joutu-
vat pakenemaan maastaan, kirk-
koja poltetaan, ihmisiä syrjitään. 
Pahimmat maat uskonnonvapau-
den suhteen ovat Pohjois-Korea ja 
Saudi-Arabia.
Komissiossa on myös äskettäin 
vakinaistettu uskonnon ja vakau-
muksen vapautta koskeviin asioi-
hin keskittyvän erikoislähettilään 
tehtävä. Tehtävään nimetty Jan 
Figél tietää omasta kokemukses-
taan mitä on uskonvaino, sillä hä-

nen isoisä tapettiin aikanaan Tšek-
koslovakiassa tämän uskonnon 
vuoksi.
Uskonnonvapaudessa on kysymys 
ihmisoikeuksien toteutumisesta. 
Pyrkimys on eri oikeuksien väli-
seen tasapainoon. Joskus uskon-
nollinen tasa-arvo on etnistä ta-
sa-arvoa. Esimerkkinä tästä ovat 
Rohingyat, Myanmarin vainotut 
muslimit. Tilanne on hyvin vaikea 
jopa maailmanpolitiikan suurille 
toimijoille – eivät edes USA tai EU 
pysty lopettamaan uskontoon poh-
jautuvaa vainoa ja siitä johtuvaa 
etnistä puhdistusta.
Viime kädessä kysymys on ihmi-
syyden toteutumisesta, koska juuri 
uskonnon kautta ihminen käsitte-
lee elämän suurimmat ja tärkeim-
mät kysymyksensä.
Haasteita riittää myös EU:n sisällä: 
yleinen ja jatkuvasti lisääntyvä us-
konnonvastaisuus ja suoranainen 
viha uskontoja kohtaan. Myös In-
ternetistä on tulossa ihmisoikeus-
uhka, erityisesti kehitysmaissa. 
Vihapuheen hillintä on yhtä lailla 
haasteellista. Näissä tarvitaan yli-
kansallisia, EU-laajuisia toimia.
EP:n työryhmällä on vaikutusval-
taa, mutta ei varsinaisia valtuuk-
sia lähestyä hallituksia. Kuitenkin 
työryhmän aloitteesta meppidele-
gaatiot ottavat esiin uskonnonva-
pauteen liittyviä ongelmia ja ihmis-

oikeusrikkomuksia vierailumaiden 
isäntien kanssa. Myös työryhmän 
nimissä lähetetyt kirjelmät tulevat 
huomatuiksi. Ongelmat eivät het-
kessä ratkea, mutta sinnikkäällä 
työllä vakavaankin tilanteeseen 
saadaan kyllä parannusta.
Uskontoa ja uskonnonvapaut-
ta koskevat kysymykset nouse-
vat keskustelun kohteiksi useiden 
aktiivisten meppien ponnistelun 
tuloksena. Heistä voisi mainita 
hollantilaiset Dennis de Jong ja 
Peter van Dalen, koko ajan aktiivi-
nen virolainen Tunne Kelam, joka 
joutui neuvostoaikana kokemaan 
myös uskonnon vuoksi vainoa ja 
karkotuksen. Myös Romanian un-
karilainen piispa Laszlo Tökes, on 
uskontokysymyksissä merkittävä 
keskustelija. Hänellä oli aikanaan 
suuri rooli siinä, kun Romanian 
vanha valta murtui ja diktatuuri 
kukistui.
Tökes sanoi äskettäin: ”Kristilliset 
arvot ovat edelleen EU:n ydinar-
voja, mutta meidän tulisi pyrkiä 
ottamaan mukaan kaikki uskon-
not. Uskonnollisten yhteisöjen 
tulisi saada aktiivisesti osallistua 
keskusteluun eurooppalaisista ar-
voista. Joissakin maissa uskontoa 
kohdellaan jonkinlaisena tabuna, 
yksityisasiana (esim. Suomessa), 
tarvitaan avointa, jatkuvaa keskus-
telua uskonnosta ja kristinuskon 
perusarvoista.”

Elyn miesten-
piiri Miästeam 
vas. Hannu 
Kivisaari, Mikko 
Mukkala ja 
Erkki Yli-Kre-
kola sekä Elyn 
pääsihteeri 
Antero Rasi-
lainen (toinen 
vas.). Kuvasta 
puuttuvat Kari 
Lähdesmäki ja 
Mikko Palomä-
ki. Kuva Satu 
Kivisaari.
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Luo kuviovärillä 52 silmukkaa.
Neulo resoria kuviovärillä 8 krs, pohjavärillä 5 krs, kuviovärillä 3 krs ja vielä 
pohjavärillä 3 krs.
Neulo pohjavärillä sileää 3 krs ennen kuviota ja kuvion jälkeen.
Neulo pohjavärillä resoria vielä n. 8 cm tai tarpeen mukaan.
Neulo sukan kärkiosa tavalliseen tapaan halutun koon mukaan.

Lankana Novita 7 veljestä tai vas-
taava paksuus. Puikkoina 3,5 tai 4 
käsialan mukaan.

= sukan pohjaväri
= sukan kuvioväri

ALOITUS

Ely-sukka 2

Tule mukaan Elyn ryhmämatkalle Viroon. Vierailemme Tal-
linnassa (perhekeskus ja Lähetyskeskus), Tartossa (Perhekeskus, 
Maarian seurakunta) ja Keilassa (Keila ja Saue), joissa tutustum-
me Elyn tukemiin kohteisiin ja kirkon työntekijöihin. Bussissa lau-
lamme paljon! Aikaa jää myös ostosten tekoon.
Majoitus hyvätasoisissa hotelleissa, 2 yötä Tartossa hotelli 
Tarto ja 1 yö Tallinnassa hotelli Meriton Spa.
Bussi lähtee Haminasta aamulla ja ajaa Helsinkiin Katajanokan 
satamaan, missä junalla tai omilla kyydeillä tulevat liittyvät jouk-
koon. Tapaaminen satamassa klo 9.15.
Paluu sunnuntaina Katajanokalle klo 19.30.
Matkan hinta 340€, sis. puolihoito (1 lämmin ateria päivit-
täin), majoitus 2hh (yhden hengen huoneista lisämaksu).
Matkanjohtajina pääsihteeri Antero Rasilainen ja 
Asta Uutela.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
antero.rasilainen@evankeliset.net puh. 045 134 4634 
tai Asta Uutela puh. 040 531 6323.
Vastuullinen matkanjärjestäjä liikenne Vuorela Oy.

Lähde 
keväiseen Viroon 
3.-6.5.2018
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville tapahtumille

Ilmoita
Tapahtumailmoitukset

seuraavaan Ely10v-juhlalehteen
ely@evankeliset.net 
tai p. 040 415 9416 
(myös tekstiviestein)

16.4.2018 mennessä, kiitos.
Ely10v-juhlalehti ilmestyy 

n. 9.5.2018.

Helmikuussa
To 14.2. Lapua, Ystävänpäivän 
10-seurat klo 18. Ulla Latomäki, Satu 
Kivisaari, Anneli ja Kari Lähdesmäki.
To 15.2. Hämeenlinna (Kaivokatu 
16 A), Kotiseurat Laura ja Hannu Nur-
misella klo 14, Pekka Kiviranta.
- Jalasjärvi, srk-talo, Siionin Kannel 
-seurat klo 18, Aulis Harju.
- Karstula, Ev. Opisto, Hyvässä seu-
rassa -ilta klo 18, khra Tarja Sulkava, 
iltahartaus Pekka Knuutti, musiikki 
Jouni Mäkinen.
Su 18.2. Lohtaja, Väliviirteen kou-
lu, Seurat klo 13. Minä uskon? -raa-
mattuluentosarjan 1. osa, Eija Seppä, 
lausuntaa Kailajärvi, musiikki Orjala.
- Hamina, Kulmakivi (Mannerheimin-
tie 12), Raamattuluento klo 15, Isä 
Meidän -rukouksesta, Erja Kalpio.
- Seinäjoki, srk-keskus, Kesäjuhla-
seurat klo 15. Sointu-Sisko Parviai-
nen, Johanna Piuhola, Mauri Pitkäran-
ta, Satu Kivisaari, Lea Salumae.
Ma 19.2. Kurikka, srk-keskus, Siio-
nin Kannel -seurat klo 13, Kivisaari.

Ti 20.2. Alavus, srk-talo, Lauluseu-
rat klo 13. Anneli ja Kari Lähdesmäki, 
srkn työntekijä, kanttori.
- Forssa, Ystävänkammari (Hämeen-
tie 5), Siionin Kannel -seurat klo 
13.30, Matias Roto.
- Juva, srk-keskus, Raamattuluento 
klo 18.
Ke 21.2. Sulkava, Kitusentie 3, Ru-
kousilta klo 18.
To 22.2.
- Kauhajoki, Ev. Opisto, Hyvässä 
seurassa -ilta klo 18. Riparilaulujen 
ilta, Mikko-Matti Rinta-Harri.
- Sulkava, srk-talo, Raamattuluento 
klo 18.
Su 25.2. Lappeenranta, kirkko, 
kirkkopyhä klo 10, saarna Antero Ra-
silainen, lit. Hannu Haikonen. Lähe-
tystilaisuus, Haikonen, Rasilainen.
- Peräseinäjoki, Elyn kirkkopyhä klo 
10, saarna Kivisaari, lit. Irja Hietala. 
Päiväjuhla, Salme Rinta-Komsi, Hieta-
la, runoja Irja Forss, Kivisaari, Terttu 
Ala-Heikkilä, Maj-Len Tång-Muumäki.
- Helsinki, Pihlajamäen kirkko, Mes-
su klo 16, Erja Kalpio, Markku Arola, 
Timo Olli. Siionin Kannel -lauluhetki.
- Alahärmä, srk-talo, Minä uskon? 
-raamattuluentosarja klo 18, Heikki 
Väkiparta, Satu Kivisaari.
- Koria, kirkko, Iltakirkko klo 18, Ra-
silainen, Tuula Ylikangas, Kaarel Kõllo.
- Kurikka, srk-keskus, Minä uskon? 
-raamattuluentosarja klo 18, Heikki 
Sariola, Mikko-Matti Rinta-Harri.
Ma 26.2. Kouvola, Martta-sali, Lä-
hetyspiiri klo 14, Kaarina Honni.

Maaliskuussa
To 1.3. Kokkola, Lähetyssoppi, Har-
taus- ja lauluhetki klo 12, Satu Kivi-
saari. Elyn ystävät vastuuv klo 10-14.
- Riihimäki, Kirkkopuiston srk-koti, 
Hyvässä seurassa -ilta klo 18. Raa-
mattuhetki Tanja Koskela, Mika Vii-
tanen, yksinlaulua Pertti Sauranen, 
runoja Laila Palkkimäki.
Su 4.3. Lemi, kirkko ja srk-keskus, 
Messu ja kirkkokahvitilaisuus alk. klo 
10, Lea Karhinen, Erja Kalpio.
Ma 5.3. Kurikka, srk-keskus, Siionin 
Kannel -seurat klo 13, P. Kiviranta.
- Teuva, Viraston kokoushuone (Ase-
matie 4C), Minä uskon? -raamattulu-
entosarja, Pekka Kiviranta.

Ti 6.3. Keuruu, srk-talo, Siionin Kan-
nel -seurat klo 13, Satu Kivisaari.
Ke 7.3. Salo, srk-talo (Torikatu 6), 
Pastanttipuuro-lounas klo 12.
- Sulkava, Kitusentie 3, Rukousilta 
klo 18.
- Teuva, Viraston kokoushuone (Ase-
matie 4C), Raamattuluentosarja klo 
18.30, Pekka Kiviranta.
To 8.3. Kauhajoki, srk-keskus, Siio-
nin Kannel -seurat klo 13, Satu Kivi-
saari, Ilkka Tuikkala.
La 10.3. Varkaus, Kuoppakankaan 
työkeskus, Israel-ilta klo 17.
Su 11.3. Teuva, kirkko, Elyn kirkko-
pyhä klo 10, saarna Pekka Kiviranta. 
Minä uskon? -raamattuluentosarja, 
Pekka Kiviranta.
- Tuusula, kirkko, Elyn kirkkopyhä 
klo 10, saarna Rasilainen, lit. Miika 
Masih, kanttori Haapaniemi, avustaa 
Makkonen. Kirkkokahvit Kirkkotuvalla 
(Kirkkotie 34) Rasilainen, Makkonen.
- Vaasa, pääkirkko ja Krypta, Elyn 
kirkkopyhä klo 10, keskustelusaarna 
Latomäki, Kivisaari, lit. Thölix, kant-
torit Valtteri Tuomisto ja Arto Risto-
lainen. Seurat, Latomäki, Kivisaari, 
lausuntaa Armas Kuusisto, kanttori 
Ristolainen, lauluryhmä Tien kulkijat.
- Kurikka, srk-keskus, Minä uskon? 
-raamattuluentosarja klo 18, Aulis 
Harju, Erkki Yli-Krekola.
Ma 12.3. Kouvola, Martta-sali, Lä-
hetyspiiri klo 14, Erelät.
Israelin matka 12.-20.3., matkanjoh-
tajina Erja Kalpio ja Anne Partanen.
To 15.3. Ilmajoki, Koskenkorva, 
srk-talo, Siionin Kannel -seurat klo 18. 
Alhainen, Keski-Antila, Kivisaari.
Su 18.3. Evijärvi, kirkko ja srk-talo, 
Messu klo 10. Naistenpäivän ohjel-
maa, Satu Kivisaari.
- Lappajärvi, kirkko ja srk-talo, Elyn 
kirkkopyhä klo 10, saarna Ulla Lato-
mäki, lit. Mikko Elenius. Naistenpäi-
vän ohjelmaa lehtori Leena Juntunen: 
Raamatun naiset, lausuntaa Tuula 
Lamminen, kuoro, Elenius, Latomäki.

muistamisista 80v-syntymäpäivä-
seuroissani olleille ja Evankelisen 

lähetysyhdistyksen tilille 
lähettäneille. Lahjanne tuotti 

Elyn työlle 1.470 €. 
Armoa ja iloa elämäänne. 

Kiittäen Ahti Keskitalo

Lämmin kiitos
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- Karstula, Ev. Opisto, Hyvässä seu-
rassa opiston toveripäivillä klo 12.30, 
Pekka Knuutti, Jouni Mäkinen.
Ma 19.3. Kurikka, srk-keskus, Siio-
nin Kannel-seurat klo 13, Keski-Antila.
Ti 20.3. Alavus, srk-talo, Lauluseu-
rat klo 13. Leo L. Norja, Irja Forss.
- Forssa, Ystävänkammari, Siionin 
Kannel -seurat klo 13.30.
- Salo, srk-talo, Siionin Kannel -seu-
rat klo 18, Annikki ja Paavo Erelä.
Ke 21.3. Kortesjärvi, srk-talo, Hy-
vässä seurassa -ilta klo 18. Marketta 
Veikkola, Tarja Takala-Luostarinen, 
Vaeltajat.
To 22.3. Sulkava, srk-talo, Raamat-
tuopetus klo 18.
La 24.3. Lapua, srk-talo, Naistenaa-
mu klo 10, Erja Kalpio, Kaija Toija.
- Lapua, Tiistenjoen kirkko, Juma-
la kuulee -ilta klo 19, yhteislauluja, 
rukousta. Kalpio, Latomäki, Kivisaari, 
Kimmo Niskala ja Tiemestarin Pojat.
Su 25.3. Lapua, Tuomiokirkko, Elyn 
kirkkopyhä klo 10, saarna Kalpio. Päi-
väjuhla, Latomäki, Kivisaari, Kalpio.
- Helsinki, Puistolan kirkko, Valon 
messu klo 17, Antero Rasilainen, Elina 
Vaittinen.
Ma 26.3. Kouvola, Martta-sali, Lä-
hetyspiiri klo 14, Ritva-Liisa Marttila.
- Jalasjärvi, kirkko, Hiljaisen viikon 
iltakirkko klo 19, Aulis Harju, Jani Lat-
va-Nikkola.
Ti 27.3. Alahärmä, kirkko, Lau-
la kanssain -tilaisuus pikkuväelle klo 
9.30, mm. Kivisaari, Anne Välimäki.
- Alahärmä, kirkko, Laula kanssain 
-runoin ja lauluin ilta klo 18, Ru-
nosaappaat-runoryhmä, lauluryhmä 
Kööri, puhe Mira Heikkilä, juonto ja 
puhe Satu Kivisaari.
- Juva, srk-keskus, Raamattuluento 
klo 18.
Ke 28.3. Alahärmä, Laula kanssain. 
Hakolan koululla klo 9, Satu Kivi-
saari, Miia Antila. Voltin koululla klo 
11.30, Kivisaari, Antila.
- Sulkava, Kitusenkuja 3, Rukousilta 
klo 18.
To 29.3. Lapua, Tiistenjoki, kirk-
ko, Laulaen pääsiäiseen klo 10. Tyyn-
elä-Haapamäki, Jukkola, Kivisaari.
- Alahärmä, kirkko, Laula kanssain 
-tilaisuus klo 11.30, koululaiset, Pekka 
Kiviranta, Miia Antila.
Pe 30.3. Hamina, Kannusjärven 
koulu, Maakirkko klo 10, saarna An-
tero Rasilainen. Ristinjuhla, Rasilai-
nen, srkn pappi ja kanttori. 

- Seinäjoki, srk-keskus, maak. pit-
käperjantain Ristinjuhla klo 14. Pekka 
Kiviranta, Väinö Reinilä, Liisa Rantala, 
Maria Väinölä, laulu Paavo Kujala.

Huhtikuussa
Su 3.4. Keuruu, srk-talo, Siionin 
Kannel -seurat klo 13.
- Riihimäki, Kirkkopuiston srk-koti, 
Siionin Kannel -laulutilaisuus klo 18, 
Seppo Suokunnas.
Pe 6.4. Vesilahti, Kurjenmäentie 
13, Israel-ilta klo 18, Erja Kalpio.
Ely 10v 7.-8.4., vuosijuhla, seminaari 
ja vuosikokous Tampereella Kalevan 
kirkossa. Ks. ohjelma s. 17.
Ma 9.4. Kurikka, srk-talo, Siionin 
Kannel -seurat klo 13, Keski-Antila.
- Salo, srk-talo, Siionin Kannel -seu-
rat klo 18, Erja Kalpio.
Ti 10.4. Turku, Martin kirkko, Ilpois-
tenpiirin Sanan, rukouksen ja ylistyk-
sen illat klo 19 (joka tiistai). Kalpio
To 12.4. Kauhajoki, srk-keskus, 
Siionin Kannel -seurat klo 13, Tuikka-
la, Keski-Antila, srkn kanttori.
- Karstula, Ev. Opisto, Hyvässä seu-
rassa -ilta klo 18, Pekka Knuutti, Pek-
ka Kiviranta, Jouni Mäkinen.
Su 15.4. Imatra, Imatrankosken 
kirkko, Elyn 10-synttärit klo 10, Erja 
Kalpio.
- Karstula, kirkko ja srk-talo, Elyn 
kirkkopyhä klo 10, saarna Antero Ra-
silainen. Raamattupäivä.
- Himanka, Seurat Helena Saaren-
pään kodissa klo 13. Minä uskon? 
-raamattuluentosarja, Eija Seppä.
- Seinäjoki, srk-keskus, Juhlaseurat 
klo 15. Tinja-Mari Lammila, Pia Keto-
la, K. Sulkko, Lea Salumae, Liisi Norja.
Ti 17.4. Forssa, Ystävänkammari, 
Siionin Kannel -seurat klo 13.30.
- Juva, srk-keskus, Raamattuluento 
klo 18.
To 19.4. Sulkava, srk-talo, Raamat-
tuluento klo 18.
Su 22.4. Nurmo, Elyn kirkkopyhä 
klo 10, saarna Sointu-Sisko Parviai-
nen. Päiväseuroissa Kivisaari, Parviai-
nen, juonto Elli Hirvilammi.
- Lappeenranta, Sammonlahden 
kirkko, Elyn kirkkopyhä klo 10, Kalpio.
- Hamina, Kulmakivi, Raamattuluen-
to klo 15, Erja Kalpio.
Ma 23.4. Alavus, srkn olohuone, 
Hartaushetki klo 11, Satu Kivisaari.
- Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel 
-seurat klo 13, Sirpa Keski-Antila.

- Kouvola, Martta-sali, Lähetyspiiri 
klo 14, Päivi Sipponen.
Ke 25.4. Alavus, srk-talo, 10-juhla-
seurat klo 18. Matti Korkeakoski, Matti 
Teppo, Alpo Korpinen, Irja Mäntysalo, 
Maija-Liisa Haavisto, Satu Kivisaari.
To 26.4. Jalasjärvi, srk-talo, Siionin 
Kannel -seurat klo 18, Satu Kivisaari.
- Kauhajoki, Ev. Opisto, Hyvässä 
seurassa -ilta klo 18, opistoaikoja 
muistellen mm. Sirpa Keski-Antila.
Su 29.4. Pukkila, kirkko ja srk-talo, 
Elyn kirkkopyhä klo 10, saarna Kivi-
ranta. Siionin Kannel -laulutilaisuus.
- Sulkava, kirkko ja srk-talo, Elyn 
kirkkopyhä klo 10, Erja Kalpio.
Ma 30.4. Lapua, srk-talo, Elyn ja 
Krsn Vappumyyjäiset klo 15 ja seurat 
klo 16. Lähdesmäet, Latomäki.

Toukokuussa
Ti 1.5. Keuruu, srk-talo, Vappuseu-
rat klo 13, Kivisaari, Korkeakoski.
Su 6.5. Kälviä, Elyn kirkkopyhä klo 
10, saarna Erja Kalpio. Päivätilaisuu-
dessa Minä uskon? -raamattuluento-
sarja osa 3, Kalpio.
Ti 8.5. Riihimäki, Kirkkopuiston 
srk-koti, Siionin Kannel -laulutilaisuus 
klo 18, Ulla Kuisma.
To 10.5. Hämeenlinna, kirkko ja 
keskussrk-talo, Elyn kirkkopyhä, mes-
su klo 10, saarna Rasilainen. Siionin 
Kannel -seurat, Rasilainen, srkn työnt.
- Puumala, kirkko, Kirkkopyhä klo 
10.
Ma 14.5. Kouvola, srk-keskus, Is-
rael-ilta klo 18, Erja Kalpio.
Ti 15.5. Forssa, Ystävänkammari, 
Siionin Kannel -seurat klo 13.30.
- Riihimäki, Uhkola (Lukkarinkuja 
1), Kotiseurat Lilli ja Eero Kemiläisellä 
klo 18, Kalervo Huttunen.
- Vantaa, Tikkurila, srk-keskus, Yh-
teysilta klo 18.30, Marjo Koivisto, Lai-
la Jouhki, Erja Kalpio.
To 17.5. Kauhajoki, srk-keskus, 
Siionin Kannel -seurat klo 13, Ilkka 
Tuikkala, Sirpa Keski-Antila.
Su 20.5. Seinäjoki, srk-keskus, Elyn 
10-juhlaseurat klo 15. Ulla Latomäki, 
Satu Kivisaari, Sanna Ålander, Maarja 
Korts, Elyset-lauluryhmä.
Ti 22.5. Juva, srk-keskus, Raamat-
tuluento klo 18.



Ystävyys

Tuskan alta tulit sinä,
ystävyys mua kohtaamaan.
Otat silkkihansikkailla, 
ymmärrät ja parannat.

Rohkeuden uuden annat
virkistät, viet ilohon.
Kauneuden eloon annat,
lämmön, levon rakennat.

Rohkeasti käsiis’ jään,
tahdot mua ymmärtää,
viestisi on mukava;
voin tällaisena kelvata.

Kiitos, Jeesus, rakastat
kärsineenä kosketat,
hoidat syliis sulkien
sinä, Immanuel.

Helinä Kärkkäinen


