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Puhe evankelisilla kesäjuhlilla Seinäjoella 8.6.2018: Hyvässä seurassa 10 vuotta

Hänen seurassaan
Rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa,
Sydämellisesti tervetuloa jälleen kerran Lapuan hiippakuntaan! Täällä juhlassa on mukana teitä, jotka kokoonnuitte runsaat kymmenen
vuotta sitten Seinäjoelle, Törnävän kirkkoon, pohtimaan tulevaisuutta.
Osa on poistunut joukosta. He ovat parhaassa seurassa, Vapahtajan
huomassa. Mukana olet sinä, joka olet elänyt monet evankeliset kesäjuhlat, ja sinä, joka olet mukana ensimmäistä kertaa. Meitä kaikkia
yhdistää se, että jokainen on lämpimästi tervetullut.
Millaisessa seurassa?
Sanotaan, että seura tekee kaltaisekseen niin hyvässä kuin pahassa. Vanhemmilla on usein huoli
siitä, millaisessa seurassa lapset
viettävät aikaansa. Huolta voi lisätä se, että nykyään seura löytyy entistä useammin verkosta.
Kaveripiiristä ei ole yhtä helppo
pysyä selvillä kuin aiemmin. Varmasti jokainen vanhempi toivoo
lapselleen tasapainoista, kannustavaa ja kasvattavaa seuraa.
Nuorena sain olla hyvässä seurassa. Rippikoulun jälkeen seurakuntanuoret toivottivat tervetulleeksi
joukkoonsa. Tuo seura auttoi perehtymään Raamattuun ja kasvamaan kristittynä. Seura innosti ja
kutsui palvelemaan kirkkoa.
Moni on syystä huolissaan siitä,
onko lapsille ja nuorille enää riittävästi tarjolla tällaista seuraa.
Tänään ei ole itsestään selvää,
että seurakunta pääsee kantamaan vastuuta lasten ja nuorten
kasvusta. Muutos on ollut nopea,
ja se jatkuu. On määrätietoisesti
etsittävä uudenlaisia yhteistyötapoja. Yhä edelleen kaikki lähtee
Kuva Timo Keski-Antila

kodeista. On suuri kiitoksen aihe,
jos lapset ja nuoret saavat varttua
hyvässä, turvallisessa seurassa.
Kotien äänen tulisi kuulua myös
silloin, kun keskustellaan uskonnon näkyvyydestä julkisuudessa. Tänään kirkko tarvitsee kotien tukea enemmän kuin ehkä
koskaan. Jos lasten vanhemmat
kertovat opettajille ja päiväkerhojen ohjaajille, että he toivovat
seurakunnan läsnäoloa koulussa ja päiväkodissa, seurakunnan
työntekijöiden on helppo tarjota
yhteistyötä.
Kutsuvassa seurassa
Hyväkin seura voi ajan myötä
muuttua niin, että uusien tulokkaiden on vaikea tulla mukaan.
Kun tutustutaan ja tullaan läheisiksi, kynnys ulkomaailmaan
voi huomaamatta kasvaa. ELYn
toiminta on suuntautunut alusta
asti ulospäin. Haluttiin perustaa
nimenomaan
lähetysyhdistys.
Lähetystyötä alettiin suunnitella
ja toteuttaa heti, kun se oli mahdollista. Ei jääty varmistelemaan
tulevaisuutta.
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Evankelista herätysliikettä tarvitaan edelleen kirkon
lähetystehtävän toteuttamisessa. Tähän asti ELY on
toiminut yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Toiminnan laajennuttua lähetystyö on aloitettu
Venäjällä, Virossa, Sambiassa, Kongossa ja Israelissa. Yhdistys haluaa vastakin toimia kirkkomme lähetystyötä tekevänä järjestönä. Kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa piispainkokouksen esityksen kirkon
lähetysjärjestöksi valinnan kriteereiksi. Muutokset
aiempaan olivat melko vähäisiä.
Nähtäväksi jää, kasvaako kirkon lähetysjärjestöjen
määrä tulevaisuudessa. Selvää kuitenkin on, että kirkon on työssään jatkuvasti suuntauduttava ulospäin
– niin kotiseudulla Suomessa kuin kaukana lähetyskentillä. Lähetystyö on kirkon tapa elää. Ilman missiota ei ole kirkkoa. Ulospäin avoin, mukaan kutsuva
joukko on hyvä seura. Tällaisen ilmapiirin säilyttäessään ELY voi toimia rakenteesta riippumatta kirkon
lähetystyötä tekevänä järjestönä.
Laulavassa seurassa
Kymmenen vuotta evankelisen liikkeen piirissä on
pidetty seuroja kahden eri otsikon alla. Se on ollut
kipeä mutta samalla väistämätön ja myös helpottava
prosessi. Vaikka tiet ovat erkaantuneet, laulu yhdistää.
Eija Harmasen sanoittamassa juhlien tunnuslaulussa
iloitaan laulamisesta ja kehotetaan siihen: ”Tahdon
laulaa aina armostansa. Lunastetut, kaikki laulakaa!”
Siionin Kanteleen laulut kääntävät katseen olennaiseen. Ne luovat iloa ja julistavat toivoa.
ELY on hengellinen koti niille kirkkomme jäsenille,
jotka ovat oppineet jo varhain laulamaan Siionin kannelta ja sen valoisia armon ja ilon sävyttämiä lauluja. Tämä joukko on laulavaa seuraväkeä, ja siinä on
hyvä olla.
Kristuksen seurassa
Mihin evankeliseen kristillisyyteen kuuluva ilo ja toivo
perustuvat? Vastaus löytyy lainaamistani laulun sanoista, armosta ja lunastuksesta. Kaste liittää seuraan, joka on aivan erityislaatuinen. Seurakunta on
jotakin enemmän kuin seura. Toki seurakunnassakin
ihmiset elävät yhteydessä toisiinsa, mutta sen elämän perusta on syvemmällä. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Jokainen seurakunnan jäsen on kasteessa liitetty Kristukseen, Vapahtajan kuolemaan ja
ylösnousemukseen.
Kristuksen seurassa pysyminen ei ole aina helppoa.
Kun Jeesusta tutkittiin Jerusalemissa, Pietari istui ulkona. Hän sai kuulla sanat: ”Sinäkin olit tuon galilealaisen Jeesuksen seurassa.” (Matt. 26:69.) Pietari
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pelkäsi ja piilotteli. Lainopettajat puolestaan moittivat
Jeesusta siitä, että tämä söi syntisten ja publikaanien seurassa. Kristuksen seura ei ollut silloin eikä
sen kuulu olla nytkään kimalteleva seurapiiri, ulkoisesti täydellisten ihmisten kerho. Kristuksen seuraan
kutsutaan syntisiä, heikkoja ja apua tarvitsevia.
Seuralla on lisäksi erityispiirteenä se, että se tekee
kaltaisekseen. Päteekö tämä sanonta myös Kristuksen kirkkoon? – Viime sunnuntain evankeliumissa
Jeesus sanoi oppilailleen: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.” (Matt. 16:24.) Kristuksen
seurassa olemme ristin kantajia. Ristin miehen lähellä mekin joudumme luopumaan ja meitä riisutaan.
Kristuksen seura tekee kaltaisekseen kuitenkin myös
toisella tavalla. Kristus ottaa päälleen meidän syntimme ja syyllisyytemme. Tilalle hän antaa armonsa
ja autuuden ja vapauttaa synnin ja kuoleman alta.
Henkensä kautta hän tekee meissä työtään, vahvistaa uskoamme, toivoamme ja rakkauttamme. Tämän
elämän aikana meistä ei tule valmiita, mutta hän
näyttää meille suunnan kohti Jumalaa, kohti lähimmäistä ja lopulta kohti taivasta. ”Siihen suuntaan
armo kuljettaa.” (SK 339.)
ELYn kesäjuhlilla olemme Kristuksen hyvässä seurassa. Näillä ajatuksilla haluan tuoda tähän juhlaan Lapuan hiippakunnan tervehdyksen. Pysykää vastakin
hyvässä seurassa.
© Simo Peura

Katso kauneutta
suuren luonnon
Saatte nyt kuulla tarinan siitä, miten juhlien tunnuslaulu SK 339 on aikoinaan syntynyt.
Eletään alkukesää 1995 Ilmajoen Kalajaisjärvellä.
Leirin vapaahetkinä istun laiturilla ja silloin tällöin silmäilen Siionin Kanteleen komiteasta kertyvää materiaalia. Komitean puheenjohtajan Seppo Suokunnaan
50-vuotispäivä lähestyy. Miten onnittelemme häntä?
Juhlat pidetään Etelässä elokuun alussa. Huomaan,
että olen myös silloin rippileiristä vastuussa, joten
turha haikailla paikalle. Jospa teen onnittelulaulun,
viestitän komitean muille jäsenille, ja saan laajan
kannatuksen.
Sekä teema että sävelmä pyörivät yhtä aikaa mielessä. Olimme todenneet kokouksissa, että kolmiyhteisestä Jumalasta kertovia lauluja saisi olla enemmän
– ristin ja sovinnon lauluja on yllin kyllin. Ja että valoisa, laulullinen melodia on keskeistä kanteleessa. Kuin
itsestään mielessäni alkaa elää ruotsalaisen sanoittaja-säveltäjäkaksikon Lina Sandellin ja Oscar Ahnfeltin
Blott en dag, Päivä vain ja hetki kerrallaan -sävelmä.

Olin pitänyt
siitä pienestä saakka.
Se on keskeinen Kanteleessa, se
on ominainen evankelisuudessa, se on suomalaisten ja pohjoismaisten ihmisten rakastama laulu, sillä
mennään. Sävelmään on vain yksi sanoitus, joten se
kestää kyllä toisenkin. Muusikkojäsenet Vesa Erkkilä
ja Kullervo Puumala sekä Päivi Pohjola vakuuttuvat,
että juuri tämä sävelmä sopii Sepon olemukseen.
Miten opettaa tuntemaan kolmiyhteistä Jumalaa? Tämän tutkiminen ja ilmaiseminen inspiroi minua rippikoulun opettajana, lapsi- ja kasvatustyön teologina,
äitinä ja sanoittajana. Puhutteleva, selkeä, vahva ja
valoisa oli myös uusi virsi Jumala loi auringon, kuun.
Sen rakenteessa on esikuvaa laululleni. Lisäksi muistin, miten Anna-Maija Raittila oli katsellut Kanteleen
tekstejä kommentoiden, että te evankeliset voitte sanoa kaiken niin kauniisti. Joten annoin itselleni luvan.
1. säe: Katselin rantalaiturilla metsäistä järveä ja
Suomen kesän kauneutta ja niin laulu sai alkunsa:
Katso kauneutta suuren luonnon. Katso ja ihmettele,
älä kulje ohi! Luonnossa ja sen Luojassa on paljon
ihmettelemistä, luonnon aarteet ovat loputtomia,
luonnon suurta kirjaa saa lukea elämänsä läpi, niin
uudistuva se on. Se tuottaa ravinnon ja virkistyksen.
Sitten en jatkanutkaan kukkien kauneudesta ja hedelmien runsaudesta, vaan kedon ruohosta joka nousee ja kukoistaa - vain hetken. Sellaisia ovat ihmisen
elinpäivät – parhaimmillaankin. Jokaisen elämä ja
sen pituus on annettu Jumalan lahjana, myös syntymäpäiväsankarin kaikkine vuosineen. Elämä on hyvä,
Jumalan kädestä annettu lahja. Katselkaa kedon kukkia, Jeesus muistuttaa. Ne kertovat Jumalan huolenpidosta. Kun me ihmettelemme Jumalan kätten töitä,
me huokaamme: mikä on ihminen, kuitenkin pidät
hänestä huolen.
Vahvana alkava kertosäe alleviivaa pääasiaa: Tahdon
laulaa aina armostansa, mitään en voi tietää kalliimpaa tahdon laulaa aina armostansa, lunastetut kaikki laulakaa. Nyt lauletaan siitä, mikä on elämämme
kallein asia. ARMO on Raamatun kaunein sana. Lau-

laminen alkaa yksikössä, omakohtaisena, mutta se
muuttuu monikkoon, yhteiseen lauluun sitä ilosta,
että Meillä on lunastus, kuten Ilmajoen kirkon sidehirrestä on mieleen painettu vuosisatojen ajan.
2. säe: Toiseen säkeistöön halusin kirjoittaa sovituksen teologiaa uusin sanoin ja ilmaisuin, joissa on
tunne ja kokemus mukana. Ei ole kyse vain järkiuskosta, vaan sellaisesta joka koskettaa koko ihmistä.
Silmistä me näemme, kuka rakastaa, katse ei petä.
Ristiltä Jeesus katsoo kaikkia ihmisiä, koko maailman
synnit, kuormat ja kivut ovat hänen harteillaan. Hän
jaksoi ne kantaa ja Jumala otti ne vastaan. Hänen
kuolemansa kautta lunnaat on maksettu. Tuomiota
ei enää ole, emme ole enää velallisia ja vajaita, vaan
me olemme vapaita ja vapautettuja Jumalan kansan
jäseniä. Meillä on syntien anteeksiantamisen armo ja
uudestaan alkamisen armo. Tämän sanoman sisältävät armolaulut hoitavat ja kantavat meitä joka aamu
ja ilta. Jeesus katsoo meitä ja elämäämme hellin silmin. Saan elää armosta!
3. säe: Ihmettely jatkuu, on luonnon kauneus ja sovituksen ihme ja ihme on myös seurakunta Herran,
jota Henki ohjaa, lohduttaa. Pyhä Henki kokoaa seurakunnan, kristikunnan maan päällä, ohjaa ja johdattaa eteenpäin. Hengen avulla näemme luonnon takana Jumalan, Luojan. Hengen koskettamina näemme
Jeesuksessa Kristuksen ja Vapahtajan ja uskomme
armon kuuluvan myös itsellemme. Hengen työtä on,
että me rakastamme ja rakennamme Kristuksen ruumista, kirkkoa. Lohdutustakin me tarvitsemme joka
ikinen päivä.

Olisinko rohjennut kirjoittaa, että ARMO KULJETTAA
silloin vaille nelikymppisenä, jos olisin tiennyt, miten
haastavaa elämä on?
Toki armosta olen saanut ja olemme saaneet paljon,
paljon hyvää. Armoa armon lisäksi. Välillä kuljemme
elämän merillä keveästi kuin pursi juhlamme julisteessa. Kiittämistä riittää!
Mutta kuljettaako armo todella Kristuksen omia, jotka alituiseen kyselevät tietä itselleen ja elämälleen?
Kuljettaako ARMO kristikuntaa joka vain harvoin tunnetaan siitä, että siellä rakastetaan ja puolustetaan
toista ja toisen arvoa? Kuljettaako se herätysliikkeitä,
onko ARMO läsnä niissä kivuissakin ja haavoissa, joita koemme yhteyden säröillessä?
Entä kuljettaako armo niitä kaikkia ihmisiä jotka
kamppailevat elämänsä solmukohdissa etsien kaikkea sitä tukea ja apua, mitä on mahdollista löytää?
Kuljettaako Armo heitäkin, jotka tulevat etsimään
turvapaikkaa oviltamme?
Sen tiedän, että armo sallii ja kätkee kaikki nämä kysymykset. Eikä se vaadi vastaamaan liian nopeasti.
Pyysin jo 17-vuotiaana kurikkalaisena nuorena Iltarukous-laulussa, että ”näytä että armossas on mulle
kylliksi”.
Siihen suuntaan haluan edelleen katsoa. Tahdon nostaa katseeni ja mieleni niihin lupauksiin joissa sanotaan, ”vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta
minun armoni ei sinusta väisty eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi”. Ja siihen, että ”kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi
jotka Jumalaa rakastavat”. Saamme jäädä kaikessa
Jumalan armon varaan luottamaan siihen, että Jumalalla on valta, voima ja halu kääntää kaikki hyväksi.
Lopulta.
Uuden maan me saamme nähdä kerran, siihen suuntaan armo kuljettaa.
Tämä ei ole uusmaalaisten laulu, vaan taivaslaulu,
jossa tähyillään tuolle puolen. Eli Raamatun loppulehdiltä: Minä näin uuden taivaan ja uuden maan…
Siihen suuntaan, hyvään suuntaan, perille, armo kuljettaa.
No niin, ei tätä kerralla kirjoitettu, mutta hahmolleen
se asettui ensi istumalla ja rippikoulukin tuli pidetyksi.
Tämän olivat muut komitean jäsenet esittäneet Sepolle syntymäpäiväjuhlassa Hakunilan kirkolla ja syksyn 1995 mittaan Lauri Thuren ehdotti, että sen kuuluisi olla seuraavassa Kanteleessa.
Niinpä se on nyt kaikkien laulettavissa!
Eija Harmanen
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Ristikulkue postumassa Sukupolvien messusta kesäjuhlilla Seinäjoella 10.6. Kuva Virpi Tuominiemi

ELYn kesäjuhla 2018 Seinäjoella, lasten ohjelmaa

Saku-vaarin
raamattuhetket Pikkukirkossa
Lakeuden Ristin pihamaalla
oli vilskettä ja vilinää kesäkuun toisena viikonloppuna; Elyn 10v-kesäjuhlissa
huomioitiin hyvin lapset ja
lapsiperheet. Kiitos siitä Seinäjoen seurakunnalle, jonka
lastenohjaajat olivat mukana
rakentamassa lasten ohjelmaa.
Nurmikolla ristin juurella kisailivat nuoret ratsastajat
keppihevosineen lähes taukoamatta. Välillä tarvittiin
lepotaukojakin ja niitä tarjosi
Saku-vaari aivan ”kisakentän”
viereen tuodussa Pikkukirkossa. Siellä Saku-vaari kertoi ja
kuvitti Raamatun tapahtumia
piirtoheittimen avulla.

kelemaan
mainospiirtäjäksi. Mainospiirtäjää hänestä
ei kuitenkaan tullut, mutta
piirtäjä ja kertoja tuli, joskus häntä on kutsuttu Kylli-sedäksikin.
Rippikoulua
pitäessä, mutta varsinkin
lähetystyössä kun sanoja ei
ollut tarpeeksi, piirtämistaito
osoittautui suureksi avuksi,
samoin kuin aivan äskettäin
maahanmuuttajien kasteopetuksessakin. Aarrearkku-pyhäkouluohjelmassa hän tuli
tutuksi Saku-vaarina.

Kuvat Timo Keski-Antila

Seinäjoen juhlien Pikkukirkon
tuokioissa tutustuttiin kolmeen Raamatun henkilöön
ja kertomuksiin heistä: Danieliin, Pietariin sekä Jeesukseen hänen ratsastaessaan
Rovasti Sakari NurmesviiJerusalemiin.
ta on harrastanut piirtämistä lapsesta asti, kouluiässä Pirjo Nurmesviita
opettaja kehotti häntä opisPietari vankilassa (Apt 12:1-17)

Daniel leijonien luolassa (Dan. 6:2-29)

”Pietari pelastuu vankilasta” oli Saku-vaarille kertomus, josta hän piti
pienenä. Sitä sai lukea hänelle kerran
toisensa jälkeen ennen kuin hän itse
osasi lukea. Siinä kuningas Herodes
vangitutti Pietarin, joka vankisellissä
kytkettiin kaksilla kahleilla kahteen
vartijaan ja sellin kalterioven takana
oli neljä nelimiehistä vartiostoa vartioimassa häntä käytävässä ja vankilan
ovella. Sieltä näytti olevan mahdotonta päästä pakoon. Seurakunta rukoili
hellittämättä Pietarin puolesta vaikka
kaikki näytti turhalta. Enkeli tuli, vapautti Pietarin kahleista ja kuljetti Hänet ulos nukkuvien vartijoiden ohitse.

Lapsia on kautta aikojen viehättänyt Vanhan Testamentin jännittävä kertomus Danielista, ja erityisesti tuo kohta Danielista
”jalopeurojen” eli leijonien luolassa.

Tämä on jännittävä kertomus Jumalan tekemistä ihmeistä, rukouksen voimasta ja enkelien todellisuudesta. Se
puhuttelee meitä erityisesti nykyaikana, jolloin kristittyjen vainot kaikkialla
lisääntyvät ja meidän maassammekin
kristinuskoa pilkataan ja väheksytään.

Daniel oli noussut ihmeellisellä tavalla
maahan tuodusta orjapojasta maan johtajien joukkoon.
Sitä eivät muut kuninkaan virkamiehet
hyväksyneet vaan juonittelivat ja saivat
monimutkaisella salajuonella Babylonian
kuninkaan houkutelluksi määräämään
hänet heitettäväksi nälässä pidettyjen leijonien eteen. Raamatun mukaan Jumala
sulki leijonien suut eivätkä ne tehneet Danielille mitään. Daniel nostettiin seuraavana aamuna ulos leijonien luolasta paikalle
saapuneen kuninkaan eteen vahingoittumattomana, näin kuningas sai todistaa
ihmeen ja Jumalan kaikkivaltiuden. Kuningas määräsi Danielin Jumalan ainoaksi jumalaksi valtakunnassaan, Daniel sai
myös jatkaa työtään kuninkaan uskottuna
ja virkamiehenä.

-uutisia
Tekstit ja kuvat Satu Kivisaari

Karitsat Mokka ja Iiris kesäjuhlilla:
“Olipas kivat juhlat, mennäänkö
ensi kesänä Tampereen juhliin?”
“Laitetaan ainakin jo kalenteriin.”
Evankeliset kesäjuhlat Tampereella
7.-9.6.2019.

Pietarin kalansaalis

(Luuk. 5:1-10)

Kun Simon palasi aamulla Kinneretin järven (Genesaretinjärven) rantaan oltuaan koko yön turhaan kalastamassa, Jeesus kehotti häntä vielä
kerran heittämään verkkonsa veteen. Epäuskoisen Simon Pietarin hämmästys oli suuri, kun verkot täyttyivät kaloista niin että olivat repeämäisillään.
Pietarin yllättävä, suunnaton kalansaalis oli ihme,
joka vakuutti Pietarin ja muut opetuslapset siitä,
että heidän kutsumuksensa ja tehtävänsä saattoi
olla aivan muualla kuin kalastajina. Pietari totesikin Jeesukselle: ”Herra, mene pois minun luotani,
minä olen syntinen ihminen!” Näille kalastajille
Jeesus antoi kuitenkin suuren tehtävän: ”Älkää
pelätkö! Tästä lähtien te olette ihmisten kalastajia...”

8

Karstulassa isovanhempi lapsenlapsi -leirillä
Saku-vaarin tarinatuokiot Raamatunkertomuksista jatkuivat. Kuva Pirjo Nurmesviita

Alahärmän Ruskorannassa isovanhempi-lapsenlapsipäivässä seikkailtiin ja etsittiin aarteita.
Seurakunnan työntekijät Anne
Välimäki ja Sari Mehtälä laulattivat
ja leikittivät leiriläisiä.

Askarteluhetkissä syntyi omat
matka-alttarit
pyhäkouluhetkiä
varten.

Raija-mumma oli tullut
leiripäivään lapsenlapsensa kanssa. Yhdessä
he ehtivät tutustua aarrearkkupussin rukoustyynyihin.

Aarteita etsien.

Leirin ensimmäisenä iltana vietettiin ELYn 10-synttäreitä, mukana Tiemestarin pojat -bändi. Yhdessä saimme laulaa: “Minä
haluan oppia laulamaan, että Isä taivaan ja maan, pitää huolta
lapsistaan. Minä haluan oppia kiittämään, hyvää mieltä kylvämään, että oppisimme aarteen löytämään.”

Kalasaalis yllätti kalastajat.
Melkoinen vonkale!

Oletko sinä jo
ehtinyt tutustua
Elyn uusiin aarrearkkupusseihin?
Pienet rukous-ja
laulutyynyt ilahduttavat kaikenikäisiä.
Löytyyköhän tyynyistä sinun tuttu
iltarukous?

Raamattuhetkissä seikkailtiin Raamatun
tuttujen henkilöiden matkassa – vuorossa Sakkeus.

Aarrearkkuleiriläiset matkalla Kirkkovuorelle – pienimmätkin jaksoivat kiivetä huipulle saakka. Perillä
leiriläiset viettivät leirikirkkoa.
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Eero Junkkaalan raamattutunti ev. kesäjuhlilla Seinäjoella 9.6.

Kuljettaako armo
jo Vanhassa
testamentissa?

Usein ajatellaan, että Vanhan testamentin aikana pelastuttiin käskyjä noudattamalla ja Uuden testamentin tie on armon tie. Näin asia ei
kuitenkaan ole. Pelastus on aina ollut armosta.

Kuva Sari Savela

Kun Jumala valitsi Nooan, niin Raamattu sanoo: ”Nooa sai armon.”
(Vanhan käännöksen mukainen
oikea käännös.) Nooa ei ollut aikalaisiaan parempi, hän oli Jumalan
valitsema, armosta. Kun Jumala
sittemmin valitsi Abrahamin jälkeläiset omaksi kansakseen, niin
kansaa ei valittu siksi, että se olisi
ollut muita pyhempi tai parempi.
Se oli uppiniskainen kansa. Jopa
muinaisen Israelin sijainti kertoo
samasta: kahden suuren kulttuurialueen, sumerilaisten ja faraoiden
Egyptin välissä oli maa, joka itsessään ei ollut mitään. Sen Jumala
valitsi.
Kymmenen käskyä on kerrottu ensimmäisen kerran Toisen Mooseksen kirjan luvussa 20. Noita kymmentä ohjetta ei annettu kansalle,
jotta se niitä noudattamalla olisi
yhteydessä Jumalaan. Ne olivat
Jumalan kansan tienviitta hyvään
ja oikeaan elämään. Sama luku alkaa sanoilla: ”Minä olen Herra, si10

nun Jumalasi, joka toin sinut Egyptistä.” Tässä on pelastus. Se on
Jumalan teko. Sen jälkeen annetaan kymmenen käskyä vaellusohjeiksi. Jumalan kansan tulee elää
kutsumuksensa mukaisesti. Luvun
lopussa annetaan ohjeet uhraamisesta. Miksi? Siksi että kukaan ei
kykene käskyjä täyttämään, ja sen
vuoksi tarvitaan tie anteeksiantamukseen. Näin Vanhan testamentin pelastustie on täsmälleen sama
kuin Uuden testamentin.
Muuan loukkauskivi Vanhan testamentin sivuilla on käskyjen lomaan
liitetty uhkaus: ”Minä, Herra, sinun
Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina
kolmanteen ja neljänteen polveen
minä panen lapset vastaamaan
isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua.” (2.
Moos. 20:5-6) Voiko Jumala olla
tällainen? Ei, vaan ihmiset ovat
tällaisia. Ei ole kovin vaikea ymmärtää, että vanhempien elämän
pahat ylilyönnit näkyvät vielä las-

tenkin elämässä, pahimmassa tapauksessa ylisukupolvisesti. Mitä
ihminen kylvää, sitä hän niittää.
Kyseinen raamatunkohta ei kuitenkaan pääty tähän. Seuraava jae
kuuluu: ”Mutta päivästä päivään
minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni.” Jumalan armo
voi katkaista synnin aiheuttaman
kiertokulun. Se voi muuttaa kaiken
uudeksi.
Minun äitini joutui sairaalaan ollessaan vähän yli kolmikymmen vuotias. Siellä ensimmäistä kertaa hänen elämässään nuoruuden synnit
nousivat mieleen ja alkoivat painaa. Kaiken lisäksi ajatuksiin tuli
jostain, että Jumala kostaa isien
pahat teot lapsille. Hänelle tuli
kova hätä rukoilla lastensa puolesta. Jumala kuuli äidin rukouksen,
vaikka tämä itse ei Jeesusta tuntenutkaan. Me molemmat pojat alle
rippikouluikäisinä tulimme uskoon.

Aloimme pyytää äitiä seurakunnan
tilaisuuksiin ja kyllä hän mielellään
lähtikin. Eräänä iltana Lempäälän
kirkossa puhuja kutsui alttarille niitä, jotka halusivat jättää elämänsä
Jeesukselle. Työnsimme äitiä menemään ja hän lähti. Sinne alttarille jäivät nuoruuden synnit. Tätä
joku on myöhemmin kommentoinut, että kun Pyhä Henki veti ja
pojat työnsivät, niin oli pakko mennä. Näin tuon raamatunkohdan jälkimmäinen osa toteutui. Alkuosa
on lakia ja loppuosa evankeliumia.
Laki tuomitsee ja ajaa Jeesuksen
luo. Armo lahjoittaa anteeksiantamuksen ja uuden elämän.
Vanhan testamentin Jumala on ankara ja vaativa mutta myös armon
ja laupeuden isä. Uuden testamentin Jumala on ankara ja vaativa
mutta myös armon ja laupeuden
isä. Sama Jumala on löydettävissä
kaikkialta Raamatusta.
Yksi Vanhan testamentin kirkkaimpia kuvauksia armahtavasta

Jumalasta on Jesajan
kirjan kohdassa Jes.
43:22-25: ”Minua et
ole avuksesi huutanut, Jaakob, minun
vuokseni, Israel, et
ole vaivaa nähnyt. Lampaita et ole
tuonut minulle polttouhriksi etkä
teurasuhreillasi ole minua kunnioittanut. Minä en ole rasittanut sinua
ruokauhreilla, en uuvuttanut vaatimalla suitsutusuhreja. Etkä sinä
ole liioin tuhlannut hopeaasi suitsutusruokoon, et juottanut minulle
teurasuhriesi rasvaa. Mutta synneilläsi kyllä olet minua rasittanut,
pahoilla teoillasi minua vaivannut.
Mutta minä, minä itse pyyhin pois
sinun rikkomuksesi oman itseni
tähden enkä muistele sinun syntejäsi.” Lue tämä huolellisesti läpi, sijoita se oman elämäsi kuvaukseen
ja usko tänään, että Jumala antaa
kaikki sinun syntisi anteeksi, mitä
ikinä ne ovatkaan.

Teologian tohtori, arkeologi Eero Junkkaala ja Elyn aluesihteeri Satu Kivisaari
evankelisilla kesäjuhlille Seinäjoella.
Kuva Kivisaari
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Juhlilla kuultiin
upeaa musisointia
eri-ikäisiltä soittajilta. Flyygelin
takana kanttori
Maria Väinölä,
jonka urkukonsertti ”Valot ja
varjot” oli la-illan
päätteeksi.

Oh Happy Day - Armoa ja iloa iltaan, Pop Up Gospel -kuoron konsertti illan päätteeksi.
Laura Isoluoma ja
Satu Kivisaari
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Kivisaari, Salo, Parviainen

Kaikenikäisten juhlaan kutsuttiin niin
pieniä kuin suuria juhlavieraita. Pääsihteeri Antero Rasilainen ja Seinäjoen
srkn kirkkoherra Jukka Salo toivottivat
kesäjuhlavieraat tervetulleiksi. Runoilija,
kirjailija Anneli Lähdesmäki lausui runon Armo kuljettaa ja Seinäjoen srkn nukketeatteri Katajanmarja esitti nukke-esityksen
”Eevan ja Annun iloasema”. Tilaisuudessa kuulimme ja näimme
myös lasten esityksiä.
Katajanmarja

Hyvässä seurassa -juhlaväkeä

Lähdesmäki

Rasinmäki

Juhlapuhujina tilaisuudessa
olivat piispa Simo Peura
(puhe s. 3), Seinäjoen
kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki sekä Eija Harmanen
(puhe s. 5). Elyn 10 vuoden
historiavälähdyksiä tarjosivat
Pekat Knuutti ja Kiviranta.
Pääsihteeri ja piispa

Pekat

Salme Rinta-Komsi

Sirpa ja Timo Keski-Antila

Erkki Yli-Krekola

Liisa Sundén ja Tuula Kallio

Aulis
Pekka
Harri
Kiviranta Kuhalampi Harju

Vallo
Erja
Ehasalu Raimo Jarmo
Anna-Kaisa
Mäki Happonen Lahtinen
Kalpio
Ulla
Latomäki

Liekit-kuoro johtajanaan kanttori Sanna Ågren
Lähettävä armo -tilaisuudessa.

Puhujina mm. kirkkoherra Vallo Ehasalu Virosta,
Kirsti Kirjavainen (puhe s. 14), TT Harri Kuhalampi sekä musisoimassa Liekit-kuoro.

Seinäjärven kuoro johtajanaan Jouko Palomäki

Kirkkoherra Vallo
Ehasalu Virosta saarnasi la-illan radioidussa Siionin Kannel
-messussa, liturgina
oli johtava kappalainen Jarmo Happonen
Ylistarosta. Mukana
oli myös Seinäjärven
kuoro joht. Jouko
Palomäki.

Sukupolvien messussa saarnasi rovasti
Sakari Nurmesviita, liturgina oli johtava
kappalainen Liisa Rantala Seinäjoelta. Osa
Solina-kuorolaisia lauloi ja avusti messussa.

Työntekijät
kiittävät.

Pääjuhlassa puhujina mm. perheterapeutti ja
kirjailija Saara Kinnunen (puhe s. 18), johtava
kappalainen Markku Orsila Peräseinäjoelta,
kirkkoherra Jukka Salo, joka myös ojensi Kurikan
seuraavan vuoden kesäjuhlien järjestäjille. Kurikkaa vastaanottamassa Kalevan kirkon johtava
kappalainen Salla Häkkinen ja Maria Pitkäranta
Tampereelta. Juontajina Antero Rasilainen ja
Satu Kivisaari.

Kiitos kaikille
vastuunkantajille, talk
oolaisille
ja esirukoilijoill
e, te
teitte juhlan m
ahdolliseksi. Armo ku
ljettakoon
vastakin. Peril
le asti.
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Kuvat Mauno Parviainen, Timo Keski-Antila, Hannu ja Satu Kivisaari.

Lähettävä armo
Kuvittele, ettet koskaan ole kokenut armoa elämässäsi tai et
ole koskaan kuullut Jeesuksesta.
Enemmistö maailman ihmisistä ei
ole kuullut, eikä varsinkaan kokenut sen elämää muuttavaa vaikutusta, Jumalan armoa ja rakkautta.
Armo on kirkon ja sen lähetyksen
ydinsanoma. Armon kokemus lähettää jakamaan sitä. Lähetystyö
on palvelua ja raja-aitoja murtavaa
yhteistyötä maailmassa Kristuksen
opetuslapsina.
Kerron puheenvuorossani, miten
Jumala on minua kutsunut, hoitanut ja puhutellut. Hän on kutsunut
seuraamaan jo nuorena, lähettänyt Nepaliin yli 30 vuodeksi, kohdannut syrjityissä ja vammaisissa
ja rohkaissut nepalikirkon kasvulla.
Hasa Devi, yksi armon
kokenut Himalajan rinteillä
Nepalissa oli seitsemäs sisällissodan vuosi 2003 ja asuin Mugussa; 5 päivän kävelyetäisyydellä
lähimmältä tieltä, 2 päivän päässä
lähimmältä lentokentältä. Läänin
kuusi siltaa oli räjäytetty ja liikkuminen oli hankalaa vaijereita
myöten yli leveän Mugu-Karnali
joen. Lähetyksen kylänkehitys- ja
lukutaitoprojektissa oli kaksi nepalikristittyä ja aloimme pitää
raamattupiiriä, koska läänissä ei
ollut seurakuntaa. Aikaisin aamulla kotini lautaoveen kolkutettiin
ja siellä näin ensimmäistä kertaa
Hasa Devi Bishwakarman ja hänen
isänsä, joka oli kantanut ramman
13-vuotiaan tyttärensä luokseni.
Alakastinen köyhä perhe asui päivän matkan päässä Luman kylässä. He olivat hinduja, syrjittyä sep-
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päkastia ja hirssin pienviljelijöitä.
Hasa oli sodan alussa pudonnut
paimenessa kukkulalla ja katkaissut toisen jalkansa reidestä ja säärestä. Tyttö liikkui kepin avulla ja
oli ilmeisen kipuinen. Rampa tyttö
oli päässyt kouluun, koska hänestä
ei ollut työhön pellolla eikä paimenessa, eikä hän kelvannut vammaisena lapsiavioliittoon. Maolaississien kiellosta huolimatta isä tuli
yöllä hakemaan apua tyttärelleen.
Valokuvasin tytön velton, surkastuneen jalan ja lupasin kysyä pääkaupungin ortopediltä mahdollisuutta hoitoon. Vastaus tulikin pian
ja Hasa lähti isänsä kanssa ensin
tyhjässä riisinkuljetushelikopterissa lähikaupunkiin ja siitä bussilla
Kathmanduun sairaalaan.

Kuva Satu Kivisaari

Kirsti Kirjavaisen puhe ev. kesäjuhlilla Seinäjoella

kymmeniä muitakin vammaisia
leikkauksiin sekä piilotettuja kuuroja ja sokeita lapsia kouluun. Uskomme, että jokaisella ihmisellä on
Luojallemme ainutlaatuinen arvo.
Nyt Hasa on jo viittomakielen
opettaja ja opettaa 28 kuuroa lasta peruskoulussa, on aktiivi seurakunnassa ja sihteerinä vammaisjärjestössä. Hän sanoo tänään: ”Vain
kirkossa ei ole syrjintää kastin eikä
vammaisuuden vuoksi. Tätä on
Jumalan armo, minä kelpaan, minua rakastetaan. Jeesus ei ole vain
hyvä lähetyksen Jumala, vaan oma
Vapahtajani, joka kuoli 2000 vuotta sitten kaikkien syrjittyjen, vammaisten ja halveksittujen puolesta.
Hän kutsuu seuraamaan ja hänen
rakkautensa ylittää kaikki ihmisten
tekemät rajat. Vain hänen armonsa voi muuttaa maatani oikeudenmukaisemmaksi ja tuoda rauhaa
ja sovintoa. Lähetyksen terveydenhuolto, koulutyö ja kylän kaikkinaisen työn syy on ylösnoussut
Jeesus. Hän kutsuu seuraamaan ja
hänen kohtaamisensa johtaa muutokseen. Lähetys toi minulle ihmisarvon ja toivon.”

Kolmen kuukauden kuluttua Hasa
palasi jalkaproteesin ja kainalosauvojen kera. En ollut tuntea häntä.
Loistavasti hymyilevän tytön ensimmäiset sanat olivat: ”Olemme
vaihtaneet jumalia, sinun Jumalasi
on hyvä. Olemme ensi kerran elämässämme saaneet avun, vaikka
olemme köyhiä Daliteja, alakastisia, vaikka olen vammainen ja vain
tyttö.” Eivät he olleet kuulleet Jeesuksesta, mutta he olivat kokeneet Hasasta alkoi Suomen Lähetysseuran vammaiskummityö sekä Darakkauden ja armon.
lit-tyttöjen kummityö. AsennemuuHasa jatkoi 8. luokalle kummioppitos vähentää lapsiavioliittoja ja
laana läänin keskustassa. Hän sai
koulutyö Dalit-tytöille on jatkunut.
luvan käydä kirkossa ja hän opetti
Sadat ovat saaneet avun leikkaukkaiken kuulemansa lomilla kylässin, on aloitettu sokeiden ja kuusään. Samana vuonna, kun hän
rojen asuntolat, sadat vammaiset
kirjoitti ylioppilaaksi, tytön kotikyopiskelevat ja ovat jo saaneet työlässä kastettiin 38 ihmistä. Moni
paikat. Sokeiden, kuurojen ja fyyperhe oli hävittänyt hindulaisuusisesti vammaisten piilottelu, jopa
den kuvat, uhrialttarit ja liittynyt
armokuolemat ovat vähentyneet.
suuren Kristuksen perheeseen,
Vammaisissa minä kohtasin Krisseurakuntaan. Olimme saaneet
tuksen.

Kuva Timo Keski-Antila

Armo on syy Nepalikirkon
valtavalle kasvulle
Nepal avautui 1952 lähetystyölle.
Perustuslaissa uskonnon vaihtaminen ja toisille opettaminen sekä
kastaminen olivat rangaistavia
tekoja. Monet kristityt olivat vangittuna 1-3 jopa 6 vuotta, juuri
vankilassa syntyivät monet virret.
Vuonna 1977 nepalikirkon johtaja
kertoi meille uusille monikansallisille läheteille, että kristittyjä on
jo 700. Vuonna 1990 maan vapautuessa lukumäärä oli jo 40 000.
Nyt 2018 arvio on 10 % eli 3 miljoonaa. Toukokuussa Nepalissa on
poltettu 5 kirkkorakennusta ja 6
kristittyä on ollut hetken pidätettynä. Siksi tänäänkin täysi uskonnonvapaus on edelleen rukousaihe. Kirkko kasvaa - se oli suuri
rohkaisu vainoissa ja sisällissodan
keskellä myös minulle.
Kirkon kasvuun on useita selityksiä: Rukous, rukouksella parantumiset, monille kielille käännetty
Uusi testamentti, Pyhän Hengen
muuttava voima, nuoren kirkon
rohkea evankeliointi, hyvä johtajuus, diakonia, perhetyö, pyhäkoulutyö, radio- ja televisiotyö, vankilatyö tai kirjallisuustyö.

Itse uskon, että syy on armo. Paikalliset uskonnot niin hindulaisuus
kuin buddhalaisuus ovat täynnä
lukemattomia sääntöjä, rituaaleja, pyhiinvaelluksia, eläinuhreja
sekä uskonnollisia tekoja oman
sielunvaelluksen saavuttamiseksi.
Itse on tehtävä kaikki. Edes sanaa
armo, ANUGRAHA, ei ymmärretä.
Ei ole armoa. Kaikki on kohtaloa
ja ennalta määrättyä. Edellisen
elämän taakat on itse kannettava. Kastijärjestelmä sitoo, kaikkiin
vammoihin ja onnettomuuksiin on
itse syyllinen. Paljon rahaa ja uhrieläimiä tarvitaan, kun kaikki pitää
maksaa ja sovittaa itse. Ystäväni
tiibettilama sanoi kerran: ”Aina jää
vähän, mitä ei voi tehdä. Ei riitä
rukousmyllyt ja voilamput”, hän
tunnusti rehellisesti. Siinäpä se:
Siihen on juuri Kristuksen täydellinen työ armosta lahjana meille.
”Kaikki uskonnot vievät lopulta
samaan”, väittää ystäväni hindupappi, ”olet hyvin ahdasmielinen
osoittaen vain yhtä.” Päinvastoin.
Kristuksen sovitus, armo on avoin
kaikille, kaikkialla, kaikkina aikoina, rahatta ja hinnatta, teoitta, ehdoitta, ilmaiseksi ja lahjaksi Jumalan armosta. Kirkon ydinsanoma
on armo. Siitä kertoo Hasa Devin
kokemus, että vain kirkossa ei ole
syrjintää ja jokainen kelpaa sinne.
Usko tuo muutosta myös kulttuuriin ja yhteiskunnan asenteisiin ja
lisää kristityn vastuuta.
Kristuksen seuraaminen oli itselleni
Nepalin näkemistä hänen silmillään
ja hänen esimerkkinsä seuraamista, kanssakulkemista heikomman
vierellä ja monesti kärsimistä ihmisten rinnalla. Päiväkirjat pitävät
muistissani epätoivon, uupumuksen ja pelon sodan keskellä - kiitollisuuden ja luottamuksen rinnalla.
30 vuotta Nepalissa oli siunaus, ei
pelastuksen perusta, vaan seurausta uskosta, kutsusta ja Jumalan
johdatuksesta. Sisällissota, nälänhätä, tulvat, syrjintä ja eriarvoisuus, kaikki ulkoinen epävarmuus
loi lujan luottamuksen Jumalaan ja
pisti toimimaan toisen rinnalla. On

mysteeri, että meistä välitetään,
kutsutaan ja johdetaan. Herramme
on sitoutunut meihin ja kelpaamme hänelle. Hän on kiinnostunut
suhteestamme häneen ja toisiimme; niitä kahta ei voi erottaa. Hänellä ei ole suosikkeja, vaan armo
on avoin kaikille, se riittää kaikille,
sille ei voi laittaa rajoja. Ihmisarvo,
mitä puolustimme, on yksi uskomme luovuttamaton asia. Armon
kokemus tekee armollisemmaksi,
vapauttaa itsekkyydestä ja panee
jakamaan sanoin ja teoin parastamme myös lähimmäisillemme lähellä ja kaukana. Se tuo kiitollisuuden ja tyytyväisyyden arkeen. Mitä
siis armo merkitsee meille? Haaste
jatkuu joka päivä arjessa.
Pelastus ei ole vain hengellinen
asia, vaan myös pelastusta syrjinnästä, epäoikeudenmukaisuudesta
ja toivottomuudesta, arvottomuudesta. Harvoin puhumme lähipiirissämme armosta tai pelastuksesta
vaan pikemminkin riittämisestä ja
kelpaamisesta. Mitä siis voimme
tehdä? Nepalikristityt toivovat: Ensimmäiseksi rukoilkaa, toiseksi rukoilkaa, kolmanneksi viekää evankeliumia eteenpäin. Apu ei tule
Himalajan pyhiltä vuorilta vaan
Luojalta. Ps 121 Kun vastaamme
kutsuun kyllä, armo lähettää meidät. Hasa Devin isä koki armon:
”Ilman lähetyksen sairaalaa, tyttäreni olisi kuollut. Ilman kummityötä, hän kerjäisi vammaisena. Ilman
Jeesusta, ei olisi toivoa.” Lähetys
on armon ja ilon julistusta, siitä on
pula kaikkialla. Armo lähettää meidätkin. Nepali-kirkon ovenpielessä
lukee: ”Lähetys alkaa tästä.” Lähetys alkaa Lakeuden Ristin -kirkon
ulko-ovelta. Mekin voimme jatkaa
matkaamme ravittuina, kiitollisina
ja armahdettuina tämän kesäjuhlan jälkeen.
Ps 118:29 Kiittäkää Herraa! Hän on
hyvä, iäti kestää hänen armonsa.
Kirsti Kirjavainen
Seinäjoen seurakunnan
eläkkeellä oleva Nepalin lähetti
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Anneli Näkki
muistoissamme

Mitä sitten Annelista
jäi mieleen?

Seinäjoen juhlilla Annelin sisarukset kertoivat monelle hiljattain
edesmenneestä siskostaan, Annelista. Tai tarkemmin sanottuna
Eeva Annelista. Kuitenkin jo vuosien aikana käyttöön tuli toinen
nimi Anneli. Tieto Annelin elämän
päättymisestä oli monelle juhlavieraalle yllätys. Anneli oli vuosien
mittaan ollut useasti matkoilla eri
puolilla maatamme. Monet tunsivat ja muistivat hänet.

Paljonkin. Anneli oli aktiivinen tapahtumien järjestäjä.
Olipa sitten kyse lähetyspiirien
(päivä- ja iltapiirit), myyjäisten tai
tapahtumien ja erilaisten tarjoiluiden sopimisesta. Onneksi ELYn
kannattajakunnasta löytyi monitaitoista väkeä toimimaan eri tehtävissä. Oman keliakiadiagnoosin
jälkeen Anneli erikoistui gluteiinittomien syötävien tekemiseen.
Erikoisuutena lisäksi voisi mainita
kesäiset Näkkilän seurat. Pihalla
oltiin, usein varmuuden vuoksi telttakatoksen alla. Maisema oli aina
yhtä pysähdyttävä. Salpalinjan
osa kuuluu pihapiiriin. Oli puheita,
lauluja ja tarjoilua. Sukulaisnuoret huolehtivat grillimakkaroista.
Väkeä tuli paljon, myös moni uusi
löysi tiensä Näkkilän rivitalon pihapiiriin.

Anneli sai elää pitkän ja monivaiheisen elämän. Lapsuudesta lähtien kodin elämää sävytti yhteys
evankeliseen herätysliikkeeseen.
Monet, nyt jo edesmenneet saarnaajat kävivät Näkillä Kannusjärvellä ja olivat mukana seurakunnan eri tilaisuuksissa sekä kylillä Toinen - yllättävä uutuus - ainakin
itselleni - olivat ns. arpapaketit.
että Haminassa.
Myyjäisiä varten pidettiin talkoot ja
Anneli ei varsinaisesti ollut seuuseat olivat paketoimassa - toiset
rakunnan työssä kuin vain lyhyitä
pakkasivat pieniin laatikoihin ja me
jaksoja. Pisin työura oli nuorison
paperiin käärijät emme tienneet,
ohjaajakoulutuksen jälkeen toimimitä kukin paketti sisälsi. Niinminen Hietoinrannan leirikeskukpä myyjäisissä oli monta vaihetsessa, Saaramaalla.
ta, kun ihmiset valitsivat paketin
Kun sitten ELY sai alkunsa, Anne- koon, muodon tai painon mukaan.
li oli aktiivisesti mukana, aina vii- Hauskaa oli näitä paketteja myydä
me vuoden jouluaikaan asti. Toki - ja lähes aina kaikki menivät. Voisi
vauhti hiljeni, mutta mukana hän mainita senkin, että kylän koululla
oli.
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paketit olivat lapsille suunniteltuja
ja innokkaasti helistellen ja kokeillen paketit löysivät omistajansa.
Tätä arpapakettimyyntiä oli jo aikoinaan Hietoinrannassakin. Idea
siihen oli tullut SLEYn lähettämältä
matkalta, joka suuntautui Sveitsiin, jossa vietetty kuukauden aika
oli monella tapaa merkittävä.
Tämän vuoden alussa Annelin
huonovointisuus sai lopullisen
diagnoosin. Lääkärit arvioivat elinajaksi noin kaksi kuukautta. Kolme
kuukautta loppuvaihe kesti. Anneli
sai olla kotona, läheisten ja kotisairaanhoidon tukemana. Vielä vähän
ennen viimeistä päivää lähetyspiirikin kokoontui ja juuri ja juuri Anneli jaksoi olla mukana.
Anneli halusi olla valmis lähtemään. Sanoihan hän lääkäreillekin tuon diagnoosin jälkeen, että
parempaan paikkaan minä olen
menossa. Hautajaisten musiikista, muistotilaisuudesta ja kaikesta sovittiin etukäteen. Suuri saattojoukko oli Annelia saattamassa
huhtikuun lopussa Haminan seurakunnan Simeon-salissa. Laulettiin
toivelauluja, kaikki Siionin Kanteleesta. Taivas oli lähellä ja sinne
uskomme kautta saamme jokainen
olla matkalla.
Pirkko Tulokas
rovasti, eläkeläinen

Armoa ja iloa
Saimaan aalloilla!
Pienestä vitsinpoikasestahan se lähti,
mutta ei niin pientä vitsiä, ettei siitä
voisi tulla myös totista totta. Ensimmäisen kerran aloimme kerätä Elyn
joukkuetta Sulkavan suursoutujen
retkisoutuun syksyllä 2015. Jo varsin
pian kävi selväksi, että projektiimme
suhtauduttiin varsin kaksijakoisesti:
toiset syttyivät heti ja toiset miettivät
projektinvetäjän
suhteellisuudentajua: olihan soutumatkaa 70 km. Mutta
saimme ensimmäisen joukkueen kokoon kesälle 2016 ja tämän vuoden
soutuihin joukkueen kokoaminen olikin jo paljon helpompaa; kysyntä jopa
ylitti tarjonnan!
Soutajat suorittivat valmistautumisensa pitkään taipaleeseensa kukin
omalla tavallaan, itse lenkkeilin talvella hiihtäen ja kesällä juosten, osa
soutajista ei tainnut tuhlata voimiaan
minkäänlaiseen harjoitteluun. Soutupäivän lähestyessä soutajien keskinäiset yhteydenotot tiivistyivät ja
jännitys kohosi jokaisen mielessä.
Kirkkoveneeseen tarvitaan 14 soutajaa ja yksi perämies. Tämän kesän
joukkue siis muotoutui jo hyvissä ajoin
ja soutupäivän koittaessa 5.7.2018
olimme valmiina suureen seikkailuun.
Muutama henkilö joukkueestamme oli
Sulkavan soutujen ensikertalaisia, emmekä me muutkaan olleet liialla kokemuksella pilattuja. Retkisoutuhan on
kaksipäiväinen tapahtuma, ensimmäisenä päivänä on mahdollista yöpyä
retken puolimatkassa, Varvirannassa,
mutta meidän joukkueemme majoittui muualle. Ystävämme Anne ja Ilkka Partanen antoivat kauniin huvilansa käyttöömme ja sinne majoittuikin
suurin osa joukkueestamme. Ja sinne
me myös soudimme ekana päivänä 52
km! Seuraavana aamuna starttasimme suoraan mökin rannasta.
Ennen soutujen alkua, keskiviikkoiltana pidimme Elyn soutuseurat ja
10-synttärit Sulkavan seurakuntatalolla ja kerroimme Evankelisen lähetysyhdistyksen työstä. Torstaina ja perjantaina urakoimme 70 km ja kovasti
ylpeinä ja itsemme ylittäneinä rantau-

duimme soutustadionille ensimmäisinä :) (Retkisoutuhan ei ole kilpailu…
eihän??? :))
Tuliko rakkoja ja hiertyikö takapuoli? No joillekin tuli pieniä rakkoja ja
muutama peffa taisi olla melko puuduksissa. Mutta kokemuksena tämä
retkisoutu oli jälleen upea. Sää oli
haasteellinen, niin kuin Suomen kesät tahtovat olla…. maisemat kauniita,
soutuvauhti hyvin sopiva ja soutujoukkue rennolla huumorilla varustettuna.
Kiitos Elyn hallitukselle kannustuksesta ja kaikille mukana olleille tsemppiterveiset: Ensi kesänä
uudestaan? Kaksi joukkuetta?
Erja Kalpio
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Saara Kinnusen puhe pääjuhlassa Armo kuljettaa ev. kesäjuhlilla Seinäjoella

Ikäpolvet yhdessä
Ensimmäinen muistoni hengellisistä kesäjuhlista liittyi Saaren Orpokotijuhliin. Olin mennyt
sinne mummoni kanssa. Matka tehtiin kuorma-auton lavalla. Riisipuuro ja sekahedelmäkeitto jäi mieleen ihanana makumuistona. Siitä alkoi minun osallistumiseni hengellisille kesäjuhlille. Ei kesää ilman juhlia. Siunaan tänäänkin niitä isovanhempia, jotka ottavat lapsenlapsia
mukaansa hengellisille juhlille tai kirkkoon. Lapsena kuultu sana ja kylvetty siemen kantaa
aikanaan hedelmää.
Ikäpolvet yhdessä -teema toteutui kauniilla tavalla
ELYn kesäjuhlien Sukupolvien messussa. Solina-kuorolaisia oli ohjailemassa teini-ikäisiä, joita pienemmät
ihaillen katsoivat ja joitten huomiosta he nauttivat.
Koskettavaa oli katsella kun juhlapukuihin sonnustautuneet vaarit kantoivat kolehdin yhdessä lasten
kanssa ja esirukouksessa palvelivat sukupolvet yhdessä.
Paavali mainitsee kirjeessään Timoteukselle (2 Tim
1:5) sukupolvien ketjun merkityksen, kun hän liikuttuneena kiittelee nuorukaisen vilpitöntä uskoa ja kuvailee isoäiti Looiksen ja Timoteuksen äidin Euniken
uskoa.
Sukupolvisuhteiden merkitys
Sosiaaliantropologian grand old lady Margred Mead
on todennut: ”Länsimaisen yhteiskunnan suurin
vamma on se, että lapsilla ja nuorilla on liian vähän
vertikaalisia ihmissuhteita. Oppiminen ja kypsyminen
on kaikissa kulttuureissa aina tapahtunut sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa niin, että kypsymättömämpi sukupolvi seuraa, katselee, keskustelee
ja kyselee vanhemman ikäpolven kanssa.”
Vahvasti sanottu, mutta lause on valtavan totta tänä
päivänä, jolloin lapsilla ja nuorilla on luontaisesti vähän jatkuvia ikäpolvien välisiä suhteita. Isovanhemmat voivat olla kaukana ja talonmiehet ovat häipyneet pihapiireistä.
Monet tutkimukset vahvistavat ylisukupolvisten ihmissuhteiden merkityksen. Eräs brittitutkimus kertoo,
että lastenlastensa kanssa aktiivisten isovanhempien
lapsenlapsilla on murrosiässä vähemmän tunne-elämän ongelmia ja he ovat sosiaalisesti taitavampia
kuin ikäisensä keskimäärin.
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Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksen MUKAVA-hanke tutki nuorten hyvinvointia. Tuloksissa
havaittiin, että kanssakäyminen vanhusten ja vammaisten kanssa oli vaikutuksiltaan parasta toimintaa,
kun kriteereinä oli nuorten alkoholin käyttö, koulupinnaus, koulumenestys ja jatko-opinnot.
Nykyään puhutaan sosiaalisesta pääomasta. Se on
lapsuudessa hankittuja ominaisuuksia, jotka liittyvät
elämässä selviämiseen ja stressin sietämiseen. Tutkimuksissa käy ilmi, että ylisukupolviset ihmissuhteet
ovat yksi eniten sosiaalisen pääoman kertymiseen
vaikuttavista tekijöistä. Tokihan toivomme tulevalle
polvelle kertyvän tätä sosiaalista pääomaa. Siihen
voimme me vanhempi sukupolvi vaikuttaa omalla toiminnallamme.
Ikäpolvet kohtaavat
Kun ikäpolvet luontaisesti kohtaavat huonosti toisiaan, yhteiskunnassamme on onneksi monia hankkeita, joilla pyritään tukemaan sitä, että eri sukupolvet voisivat kohdata toisiaan. Terhokerhot, kirjasto/
päiväkoti/koulumummo/vaari tai rippikoulujen mummot ja vaarit ovat tervetulleita käytäntöjä. Erityisesti kristityillä isovanhemmilla on mahdollisuus tuoda
lapsenlapsia Sanan ääreen isovanhempien ja lastenlasten leireillä.
Joissain isommissa kaupungeissa on kehitetty asumisyksiköitä, joissa asuu vanhuksia ja nuoria. Nuoret
saavat edullisen asunnon ja vastineeksi he viettävät
tietyn määrän aikaa talon asukkaitten kanssa. Eräs
nuori opiskelija kertoi haastattelussa, miten paljon
hän ujo tyttö on kehittynyt sosiaalisissa taidoissa, itsetunto on vahvistunut ja hänen koiransa on ilahduttanut monia vanhuksia.

Suhteisiin liittyvä kipu

Saara Kinnunen on Vaasan seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskuksesta
eläkkeellä oleva perheneuvoja ja kirjailija.
Kuva Timo Keski-Antila

Mietin, voiko juhlapuheessa puhua kivusta. Työssäni
perheneuvojana olen joutunut katselemaan ongelmia, joita sukupolvien väliset suhteet voivat sisältää.
Aiheesta ei puhuta kahvipöytäkeskusteluissa, eikä siitä anneta haastatteluja naistenlehtiin.
Isovanhemmat voivat murehtia, kun heitä ei kutsuta
kylään, eivätkä lapset pidä yhteyttä. Toiset isovanhemmat kutsutaan syntymäpäiville. Miniä ei tule käymään tai joskus ei ole edes puhevälejä. Silloin myös
yhteydet lapsenlapsiin kärsivät.
Kirjoittaessani kirjaa Isovanhemmuuden aika tajusin,
että keskimmäinen sukupolvi on se portinvartija, joka
säätelee, miten isovanhemmat saavat tavata lastenlapsiaan. Siksi isovanhempien on tehtävä kaikkensa, että aikuisten väliset suhteet voisivat säilyä edes
kohtuullisina, että ne eivät olisi esteenä lastenlasten
tapaamiselle.
Uskaltaudutaan katsomaan omalta puoleltamme
yhteyden ja yhdessä olemisen esteitä. Suostutaan
myöntämään ja pahoittelemaan. Vuodet kuluvat nopeasti ja lapsenlapset kasvavat. Nuo vuodet ovat liian
kallisarvoisia kulutettavaksi huonoissa väleissä.
Kun huomaamme kylmäkiskoisia sukupolvisuhteita,
lastemme vanhempina me isovanhemmat voimme
kysyä: ”Mikä on? Olenko loukannut tai ymmärtämättömyyksissäni tehnyt tai sanonut jotain sopimatonta?” Jokaisen on vaikea ottaa vastaan kirpeää
palautetta. Me isovanhemmat olemme joskus täysin
sokeita omalle käyttäytymisellemme.
Kun olemme kanssakäymisissä lastemme perheiden
kanssa, meidän on hyvä muistaa Dr. Philin neuvo:
”On tarkkaan mietittävä, mitkä sanat ja teot rakentavat suhdetta ja mitkä tuhoavat. Haluanko olla onnellinen vai olla oikeassa?” Samasta asiasta muistutti
myös Paavali kehottaessaan meitä elämään sovussa
kaikkien kanssa, mikäli se meistä riippuu.
Suhteitten selvittäminen ei aina onnistu. Vuosien
mykkäkoulua ei ehkä saada laukaistua hyvistä yrityksistä huolimatta. Saatamme olla tienhaarassa: jäänkö loukatun tilaan, takana puhumiseen, päivittelyyn,
katkeruuteen vai annanko anteeksi. Joskus se on vaikeaa, mutta anteeksiantaminen on ainoa tie päästä
irti toisen loukkauksen varjosta.
Isä meidän -rukouksessa pyydämme syntejämme
anteeksi ja toteamme, ”niin kuin mekin annamme
anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.”
Vanhemmassa käännöksessä käytetään sanaa velallinen. Se on hyvä kuva, sillä nuorempi polvi on velkaa
meille kunnioituksen, välittämisen, avoimuuden, ystävällisyyden jne. Mutta lupaamme Isä meidän -rukouksessa antaa nuo velat anteeksi! Armo voi kuljettaa myös ihmissuhteitamme.

Voimaannuttavia sanoja
Vanhempien korville on kuin hyvää musiikkia kuulla
omasta lapsestaan hyviä asioita. Siispä kertokaamme
lasten vanhemmille mukavia sattumuksia, hauskoja
sanontoja ja muita mukavia havaintoja heidän lapsistaan. Tuo voimaannuttaa vanhempaa ja avartaa
hänen silmiään näkemään hyviä asioita omassa lapsessaan.
Olen rikas, kun minulla on yksitoista lastenlasta. Kun
he ovat oppineet puhumaan, olen leikkinyt heidän
kanssaan itsetuntoa vahvistavaa sanaleikkiä. Haluan
vahvistaa heidän tunnetta siitä, että he ovat ihania
lapsia. Kyselen: ”Kuka on ihana? Kuka on rakas? Kuka
on taitava? Kuka on suloinen? Ja kaikkiin kysymyksiin
lapsi vastaa oman nimensä.
Nuorin puhumaan opettelija kaksivuotias Hector teki
poikkeuksen. Kysyin: ”Kuka on suloinen?”, poika vastasi ”Hector”. ”Kuka on ihana?”, jatkoin. ”Mummi.”
Tuolla vastauksella elää pitkään.
Saara Kinnunen
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Työ kotimaassa
tarvitsee tukeasi
– osallistu kymppikeräykseen
Kuluva 10v-juhlavuosi on jo näkynyt monissa juhlissa. Seurakunnissa on jo pidetty kymppisynttäreitä
Elyn työn tukemiseksi. Kiitollisena
ajattelen kaikkia teitä, jotka olette
antaneet lahjojanne ja aikaanne
yhteiseen työhömme. Lähetystyön
kohteiden osalta tulot ovat riittäneet kattamaan sovitut tukimaksut
ja kaikki maksut on voitu maksaa
ajallaan. Tänäkin vuonna näyttää
toteutuvan se konkreettinen asia,
että Ely on todella lähetysjärjestö.
Lähetystyöhön käytettäviä varoja
tilitetään seurakunnista joka kuukausi, se on iso apu ja tuki. Samoin yksityisten ihmisten tuki lähetystyölle on kiitoksen aihe.
Vuosijuhlassa Tampereella ja kesäjuhlassa Seinäjoella tehtiin kyselyä

yhdistyksen toimintaan liittyen.
Muutama huomio kyselyn tuloksista. Mistä Ely tunnetaan? Vastausten kolmen kärki oli: Yhteistyöstä
seurakuntien kanssa, lähetystyöstä ja Elysanomista. Elyn kiinnostavia toimintoja olivat Siionin kannel
-seurat, kirkkopyhät, lähetystilaisuudet ja Raamattuluennot. Entä
mistä vastaajat olivat kuulleet Elyn
työstä? Ystäviltä, lehdestä ja esitteistä. Tärkeä kysymys oli myös,
millaista toimintaa odotat Elyltä?
Suurimmat toiveet ja huoleen aiheet olivat nämä: Evankeliumi julistettuna ja laulettuna, nuorille ja
lapsille lisää tapahtumia, tiedottaminen, mainostaminen ja markkinointi. Yhdistyksen pääsihteerin
huoli samaan aikaan on se, kuka

tämän kaiken tekee…? Jo nyt työntekijämme ovat ahkerasti ja säännöllisesti liikkeellä, tarvitsemme
tukea ja apua. ”Rukoilkaa siis elon
Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä (ja naisia) elonkorjuuseen.”
Rohkaiseva viesti kyselyistä oli se,
että tieto toiminnastamme etenee tehokkaimmin suusta korvaan
menetelmällä. Te työmme ystävät
teette tätä tärkeää työtä arjessanne. Kiitos siitä, ja hyvän puhuminen jatkukoon.
Rohkeasti vetoan kuitenkin teihin
ystäviin. Te, joilla on mahdollisuus
olla tukemassa yhdistyksemme
kotimaassa tehtävää työtä. Tulkaa nyt mukaan juhlavuoden keräykseen, kymppikeräykseen. Sen
tuotto tulee juuri tähän työhön,

Oheinen taulukko kertoo, miten yhdistyksen talous on toteutunut kuluvan vuoden aikana. Sinä voit olla vaikuttamassa erityisesti tuon vihreän palkin korkeuteen. Jumala antakoon siihen siunauksensa.

mitä on toivottu ja miksi olemme olemassa. Myös lähetystyö tarvitsee tekijät ja tukijat täällä kotimaassa,
lähettäjät ja esirukoilijat, samaa Jumalan valtakunnan työtä me kaikki teemme. Työtä on paljon, meitä
työntekijöitäkin on monta ja tukeasi tarvitaan. Osallistumalla keräykseen tuet siis meitä ja tekemäämme
työtä.
Apostoli Paavali rohkaisee ja kehottaa meitä: ”Meidän
ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä,
saamme aikanaan korjata sadon. Kun meillä vielä on
aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta
varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin.” Gal.6:9
Kiitoslahja: Ely on 10 vuotta. Kiitollisena siitä, mitä
olemme saaneet, kokeneet, minkä läpi eläneet, yhdessä.
Näkymme: Työ jatkuu, uusia työntekijöitä tarvitaan ja me tarvitsemme nyt erityistä taloudellista
rohkaisua, anna apusi. Keräyksen tuotto käytetään
yhdistyksen työhön kotimaassa, työntekijöiden palkkaamiseen ja tapahtumien järjestämiseen (mm. Aarrearkkuleirit Karstulassa ja Elimäellä). Jos mahdollista, tule kuukausilahjoittajaksi keräysajaksi, pienikin
säännöllinen lahja on nyt suuri ja tärkeä apu meille!
Keräys kestää 1.5.-31.12.2018 välisen ajan
ja keräyksen tuotto julkaistaan kuukausittain
yhdistyksen kotisivuilla www.evankeliset.net
Kiitos kun olet mukana, muistathan rukouksissasi
meitä työntekijöitä ja yhdistyksemme työtä. Jumalan
siunausta elämääsi!
Voit osallistua keräykseen alla olevalla tilisiirrolla, tili IBAN FI06 5114 0220 0380 63,
viestiksi 10-keräys sekä oma seurakuntasi.
Rahankeräyslupatiedot s. 2.
Saajan tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

IBAN

FI06 5114 0220 0380 63

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
Kokkolantie 12
43500 Karstula

BIC

OKOYFIHH

Kannatuskohde:
Oma seurakunta:

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä n:o
Från konto nr

Viitenro
Ref. nr
Eräpäivä
Förf. dag

Euro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille

Elokuussa

Su 26.8.
- Laukaa, Toivonkeidas, Israel-ilta
klo 17.
- Kurikka, Myllykylän kylätalo (Myllykyläntie 204), Elonkorjuuseurat klo
18, Raimo Mäki, Valto Käkelä, Satu
Kivisaari, kanttori, juonto Sirpa Keski-Antila.
Ti 28.8. Alavus, srk-talo, Lauluseurat klo 18, Satu Kivisaari, Rauno Harjunpää.
To 30.8. Lapua, Latomäen mökki
(Kauhajärvi), Mökkiseurat klo 18.30,
Kari Lähdesmäki, Kimmo Niskala.

Syyskuussa
Su 2.9.
- Elimäki, kirkko ja srk-keskus, Lähetyspyhä, jumalanpalvelus klo 10. Elyn
ja Sansan yhteinen lähetystilaisuus.
- Kaustinen, Elyn kirkkopyhä klo 10,
saarna Antero Rasilainen. Päivä jatkuu ruokailulla ja Kari Hanhikosken
tarjoamilla
syntymäpäiväkahveilla.
Seuroissa Antero Rasilainen ym.
Ma 3.9. Kurikka, srk-keskus, Siionin
Kannel -seurat klo 13, Sirpa Keski-Antila.
Su 9.9.
- Kauhava, kirkko ja srk-talo, Etelä-Pohojalaanen kirkkopyhä ”Korkiammas käres” klo 10 (ks. vier. mainos).
- Sulkava, kirkko ja srk-talo, Elyn
kirkkopyhä klo 10.
- Virrat, Elyn kirkkopyhä klo 10, saarna Pekka Kiviranta. Kirkkokahvit ja
seurat srk-talolla.
- Riihimäki, kirkko, Elyn 10v-juhla
ja Pertti Ruposen 70v-seurat klo 18,
khra Sirpa Viherä, kirjailija ja pastori
Teuvo Riikonen, kirkkokuoro.
To 13.9.
- Kauhajoki, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13.
- Kannus, pappila, Hyvässä seurassa -ilta klo 18. Lauletaan Siionin Kannelta ja uusia virsiä, säestys Johanna
Koivumaa.
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Su 16.9.
- Seinäjoki, Lakeuden Risti, Maak.
Elyn kirkkopyhä ja kesäjuhlien kiitosjuhla klo 10, Antero Rasilainen, Jukka
Salo, Sakari ja Pirjo Nurmesviita, Satu
Kivisaari, Harri Kuhalampi. Lapsille
omaa ohjelmaa. (Mainos s. 4.)
- Toivakka, kirkko, Elyn kirkkopyhä
klo 10, Erja Kalpio.
Ma 17.9. Kurikka, srk-keskus, Myyjäiset klo 13.

Ilmoita

Tapahtumailmoitukset
seuraavaan Elysanomat-lehteen
ely@evankeliset.net
tai p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)
3.10.2018 mennessä, kiitos.
Elysanomat 5 ilmestyy
n. 19.10.2018.
Ti 18.9. Forssa, Ystävän Kammari
(Hämeentie 5), Siionin Kannel –seurat
klo 13.30, Mari Mutanen.
To 20.9. Lapua, Lauluseurat klo 18
Liisa ja Martti Hippolinilla, Jukka Tuppurainen, Satu Kivisaari.

Pe 21.9. Helsinki, Vuosaaren kirkko, Kuninkaan ilta klo 18, Elina Vaittinen, Erja Kalpio ja Antti Pesonen
srksta.
Su 23.9.
- Evijärvi, Elyn kirkkopyhä klo 10,
saarna Matti Aho.
- Himanka, Elyn kirkkopyhä klo 10,
Satu Kivisaari, Eija Seppä. Raamattuluento Minä uskon?, Eija Seppä.
- Helsinki, Pitäjänmäen kirkko,
Elyn kirkkopyhä klo 10.
- Pyhtää, kirkko (Harjuntie 11), Elyn
kirkkopyhä klo 10, saarna Antero
Rasilainen, lit. Marjo Kujala. Siionin
Kannel -seurat kirkonkylän srk-talossa
(Pappilantie 5), Rasilainen, Kujala.
- Helsinki, Munkkiniemen kirkko,
Kohtaamisia Verkostossa klo 14.
- Hyvinkää, Vanha kirkko (Uudenmaankatu 13), Kirkkoilta klo 18. Lauletaan Siionin Kannelta, Mika Viitanen.
Ti 25.9.
- Alavus, srk-talo (Kirkkotie 7), Lauluseurat klo 18, Harri Kuhalampi.
- Laihia, srk-talo, Raamattuluento
Minä uskon? klo 18, osa 1, Eino Rauha.
- Salo, srk-talo, keskisali (Torikatu 6),
Siionin Kannel -seurat klo 18, Marjatta
Parvio.

Lokakuussa
Ma 1.10. Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13, Satu Kivisaari.
To 4.10.
- Evijärvi, Minä uskon? -raamattuluento klo 18, Matti Aho.
- Lapua, Saarenpääkoti (Saarelantie
3), Lauluseurat klo 18, Satu Kivisaari.
Su 7.10.
- Helsinki, Puistolan kirkko, Elyn
kirkkopyhä klo 10.
- Jalasjärvi, kirkko ja srk-talo, Elyn
kirkkopyhä klo 10. Ruokailu ja Minä
uskon? -raamattuluento ”Jumalalla on
kaikki valta” klo 12.
- Kitee, kirkko (Savikontie 5), Elyn
kirkkopyhä klo 10, saarna Antero Rasilainen. Siionin Kannel -seurat srk-talossa (Kappelintie 4), Rasilainen, srkn
työnt.
- Helsinki, Viikin kirkko (Agronominkatu 5), Kohtaamisia - armon ja
ilon ilta klo 18. Musiikkia, Sanaa ja
haastatteluja, lopuksi ehtoollinen.
Mukana Erja Kalpio, Elina Vaittinen,
Hanna Ekola.

To 11.10. Salo, srk-talo, Pastanttipuuropäivä klo 11-13.
Su 14.10.
- Alavus, kirkko (Kirkkotie 7), Siionin
Kannel -messu klo 10, saarna Erja
Kalpio, Seinäjärven kuoro. Päiväjuhlassa Satu Kivisaari, Erja Kalpio.
- Helsinki, Vuosaaren kirkko, Elyn
kirkkopyhä klo 10.
Ma 15.10. Kurikka, srk-keskus,
Siionin Kannel -seurat klo 13, Sirpa
Keski-Antila.
Ti 16.10.
- Forssa, Ystävän Kammari (Hämeentie 5), Siionin Kannel -seurat klo
13.30.
- Salo, Lähderpi (Pesäkatu 2), Kotiseurat Hilkan ja Matin kotona klo 18,
Pekka Kiviranta.
To 18.10. Kauhajoki, srk-keskus,
Siionin Kannel -seurat klo 13, Ilkka
Tuikkala, Sirpa Keski-Antila.
Su 21.10.
- Juva, srk-keskus, Elyn kirkkopyhä
klo 10, Erja Kalpio.
- Mikkeli, Pitäjänkirkko (Otavankatu
9), Elyn kirkkopyhä klo 10, saarna Antero Rasilainen. Kirkkokahvit ja Siionin Kannel -seurat, Rasilainen.
- Seinäjoki, srk-keskus (Koulukatu
24), Minä uskon? -raamattuluento
klo 15, ”Jumalalla on kaikki valta”,
Kari Lähdesmäki. Juonto Salme Rinta-Komsi. Lapsille Aarrearkkuhetki,
Anneli Lähdesmäki.
- Jalasjärvi, srk-talo, Minä uskon?
-raamattuluento klo 18, ”Kristus uskomme keskus”.
Ti 23.10. Laihia, srk-talo, Minä uskon? -raamattuluento klo 18, osa 2.
To 25.10. Evijärvi, srk-talo, Minä
uskon? -raamattuluento klo 18, Aki
Paavola, Satu Kivisaari.
Su 28.10.
- Valtimo, kirkko ja srk-talo (Kunnantie 6), Elyn kirkkopyhä klo 10, saarna
Antero Rasilainen, lit. Mikko Huhtala.
Kirkkokahvit ja Siionin Kannel -lauluseurat, Rasilainen, Huhtala, Mäkitalo.
- Helsinki, Meilahden kirkko, Elyn
kirkkopyhä klo 11.
- Helsinki, Munkkiniemen kirkko,
Kohtaamisia Verkostossa klo 14.
- Kokkola, Kaarlelan srk-koti (Anna-sali) ja kirkko (Kruunupyyntie 1),
Maak. naistenpäivä klo 14, Satu Kivisaari ym. Iltamessu Kaarlelan kirkossa klo 18.

- Hyvinkää, Martin srk-talo (Niittymäenraitti 4), Messu ja Siionin Kannel
-seurat klo 15, Mika Viitanen ym.
- Jalasjärvi, srk-talo, Minä uskon?
-raamattuluento klo 18, ”Kristuksen
seuraajina”.
Ma 29.10. Kurikka, srk-keskus,
Siionin Kannel -seurat klo 13.
Ti 30.10. Alavus, srk-talo, Lauluseurat klo 13, Satu Kivisaari.

Marraskuussa
La 3.11. (Pyhäinpäivä) Lapua,
Tiistenjoki, kirkko ja srk-talo (Pappilantie 10), klo 12 Miestapahtuma Kahden maan kansalainen: E-Pn maakuntajohtaja MMT Asko Peltola, muusikko
Jaakko Löytty. Päätteeksi tuomiorovasti Matti Salomäki toimittaa ehtoollismessun. Tarjoilu alk. klo 12 srk-talolla ja ohjelma kirkossa klo 13.
Su 4.11.
- Kannus, Pappila, Lauluseurat klo
13, Satu Kivisaari, Harri Kuhalampi.
- Seinäjoki, srk-keskus (Koulukatu
24), Minä uskon? -raamattuluento klo
15, ”Kristus uskomme keskus”, Raimo
Mäki. Juonto Leo Norja. Aarrearkkuhetki lapsille, Eila Kujala, Irja Forss.
La 10.11. Laukaa, srk-talo ja kirkko,
Naisten päivät. Ohjelma: klo 14 kahvi,
14.30 opetusta ja keskustelua, Erja
Kalpio, mahd. srk-kuoro, 17 päivällinen, 18 Tuomasmessu.
Su 11.11.
- Joensuu, Rantakylän srk, Elyn
kirkkopyhä klo 10.
- Helsinki, Munkkiniemen kirkko,
Kohtaamisia Verkostossa klo 14.
Ma 12.11. Kurikka, srk-keskus,
Siionin Kannel -seurat klo 13.
To 15.11. Evijärvi, Minä uskon?
-raamattuluento klo 18, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari.
Pe 16.11. Helsinki, Puistolan kirkko, Kohtaamisia klo 18.
Su 18.11. Kortesjärvi, Elyn kirkkopyhä klo 10.

Katso päivitetyt tapahtumatiedot
www.evankeliset.net/kalenteri

