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Omalla paikalla
Kirkkojen maailmanlähetyskonferenssi pidettiin Tansaniassa tämän vuoden maaliskuussa. Kirkkojen ja
lähetysjärjestöjen edustajat kokoontuivat tutkimaan,
miten kristillinen sanoma voi uudistaa ihmisiä ja kansoja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ely ei ollut
mukana tuossa kokouksessa, mutta ehkä kymmenen
vuoden kuluttua? Konferenssin teemana oli opetuslapseuteen liittyvät kysymykset. Konferenssin raportissa minua puhutteli erityisesti Vatikaanin edustajan
Brian Farrellin lausuma. Hän rohkaisi kuulijoita seuraavin, meille hyvin tutuin ajatuksin ja sanoin. Hän
rohkaisi meitä:
• olemaan lähetystyötä tekevien ja liikkeelle lähtevien opetuslasten yhteisöjä
• olemaan yhteisöjä, jotka tekevät rohkeita
aloitteita, menevät kaikkien luo ja etsivät niitä, jotka ovat langenneet, seisovat risteyskohdissa ja toivottavat tervetulleiksi hylätyt
• olemaan yhteisöjä, jotka pitävät huolen jyvistä
eivätkä ole liian kärsimättömiä rikkaruohoista
• olemaan yhteisöjä, jotka rakentavat siltoja,
kulkevat ja työskentelevät yhdessä eivätkä käytä erilaisia käsityksiään erilleen johtamisen hyväksi ja omahyväisesti
• olemaan evankelioivia yhteisöjä, joita evankeliumin ilo täyttää.

sen mukaan, että olet autuas Jumalan lapsi ja kuljet kanssamme. Jos et pystykään fyysisesti olemaan
mukana niin tiedän, että moni ystävä on ”hengessä
mukana.” Kiitos kun olet. Kukin voimiensa mukaan.
Yhdistyksemme haluaa olla edelleen palvelemassa
Kristuksen kirkkoa omalla paikallaan. Meille se on yhä
selkeämmin tarkoittamassa työn painottumista lähialueille, Venäjälle ja Viroon sekä työhön kotimaassa.
Emme hylkää muitakaan kohteitamme, mutta painopisteemme on lähialuetyössä. Sen me tunnemme,
osaamme ja siihen me erityisesti haluamme panostaa. Siltojen rakentaminen on paljon hitaampaa kuin
sillan purkaminen, tarvitaan pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä, viisautta ja rakkautta. Rakkauden kautta
vaikuttavaa uskoa niin, että ihmiset löytävät turvapaikan, levon, ilon ja rauhan Vapahtajamme haavoissa. Sitä haluamme julistaa, elää todeksi, kasvaa tässä armossa, Jeesuksen tuntemisessa. Evankeliumista
lähtee kaikki: työ, ilo, lepo, rakkaus, kaikki se, mitä
tarvitsemme arkeemme ja yhdistyksemme työhön.
Meitä tarvitaan, sinua tarvitaan. Evankeliumi on Jumalan voima, pelastukseksi koko maailmalle.
Siunattua syksyä sinulle, ystävä.
Antero Rasilainen

Ilolla yhdyn yhdistyksemme puolesta
näihin ajatuksiin. Me emme vain ole
jotain, vaan me elämme todeksi jotain. Usko Vapahtajaan Jeesukseen
Kristukseen on elävä suhde, hän on
kanssamme. Me emme vain elä ja usko
vaan vaellamme, olemme liikkeellä ja
etsimme ja kutsumme ihmisiä mukaan
tähän joukkoon, Jumalan lasten joukkoon. Jokaisella on omat lahjansa, oma
paikkansa ja omat tehtävänsä. Kaikki
ovat tärkeitä. Ei tekemisen, onnistumisen tai edes osaamisen mukaan vaan
sen mukaan, että tiedät olevasi Jumalalle rakas ja tärkeä. Samoin olet rakas
ja tärkeä minulle ja työtovereilleni. Ei
sen mukaan, mitä teet ja tiedät vaan
Kesäjuhlilla Seinäjoella, kuva Hannu Kivisaari.
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Valinta on Jumalan!
Onko minulla, tällaisella ihmisellä,
mahdollisuuksia olla Jumalan käytössä? Meidän ei tarvitse vastata
tähän, koska sen ratkaisun tekee
taivaallinen Isämme. ELYn uutta
raamattuluentosarjaa suunnitteleva työryhmä; Ulla Latomäki, Pekka Kiviranta, Kari
Lähdesmäki, Satu Kivisaari ja
Aulis Harju, ovat kokoontuneet
tämän syksyn aikana useamman
kerran Jalasjärvellä. Pohdinnassa
on ollut vahvasti esillä kysymys,
miten Jumala on juuri nämä Raa-

matun ihmiset valinnut tehtäviinsä. Vajavaiset, jopa juonittelevat
ihmiset ovat kelvanneet Jumalalle.
Heidän kaikki tekonsa eivät ole olleet mitenkään pyhiä. Silti heissä
kuitenkin aukeavat Jumalan suunnitelmien suuret linjat. Päädyimme
lopulta pohdinnoissamme ihmiskunnan pelastushistoriaa ajatellen
neljään historiallisesti eläneeseen
henkilöön. Ensiksi: Aabraham nousee Kaldean Urista kansojen isänä.
Toiseksi: Mooses, joka on puoles-

taan eettisen pohjan lain välittäjänä. Kolmanneksi: Daavid, joka
toimii luvatun kansan yhdistäjänä.
Neljänneksi: Maria, joka saa kunnian toimia Messiaan, Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen synnyttäjänä. Näiden mielenkiintoisten
Raamatun henkilöiden matkassa
saamme kulkea uudessa raamattuluentosarjassa, joka valmistuu
tämän vuoden aikana. Ensi vuodelle voi jo varata uutta luentosarjaamme Kivisaaren Sadulta.

Pelastushistoria
Seurapuheissa ja myös saarnoissa
esiintyy usein sana pelastushistoria. Kysyimme pastori Pekka Kivirannalta, mitä pelastushistorialla
tarkoitetaan.
PK: Historian tapahtumia voidaan
katsoa useasta näkökulmasta. Voidaan puhua taloushistoriasta, sotahistoriasta, kulttuurihistoriasta jne.
Pelastushistoria katsoo tapahtumia
siitä näkökulmasta, miten Jumala
on ollut yhteydessä ihmiskuntaan
ja vielä erityisesti niitä tilanteita,
jotka osoittavat, että Jumalalla on
hyvä tahto ihmiskuntaa kohtaan,
kuinka hän haluaa johdattaa ihmisiä oikeaa tietä ja saattaa kerran
luokseen taivaaseen.
Mistä me voimme tietää, miten Jumala on toiminut?
PK: Raamatusta. Raamattu on Jumalan ilmoitus meille ihmisille. Oikeastaan koko Raamattu on suuri
Jumalan pelastushistoriallinen ilmoitus. Mutta on joitakin tilanteita
ja henkilöitä, joissa Jumalan pelastava toiminta näkyy erityisellä
tavalla. Tässä pysähdytään aivan
muutamaan.
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Aabraham taitaa olla aika keskeinen?
PK: Aabrahamilla on keskeinen
asema pelastushistoriassa. Mutta oikeastaan jo ennen häntä on
suuri Jumalan lupaus ihmiskunnalle. Syntiinlankeemuksen jälkeen,
kun kaikki oli mennyt rikki, Jumala
lupasi, että kerran Jumala lähettää ihmisen, joka murskaa pahan
vallan. (1Moos.3:15) Tämä lupaus
tulevasta pelastajasta kulkee eri
tavoin läpi koko Vanhan testamentin.
Mutta Aabraham on keskeinen.
Hän sai Jumalalta suuren tehtävän
ja suuret lupaukset. ”Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista
siihen maahan, jonka minä sinulle
osoitan.” (1.Moos.12:1) Niin Aabraham kulki pitkän matkan Kaldean
Urista (nykyisen Irakin alueelta)
Harranin kautta (nykyisen Turkin
kaakkoisosassa) Kanaanin maahan
(nykyisen Israelin alueelle).
Aabrahamia kantoi Jumalan suuri
lupaus: ”Minä teen sinusta suuren
kansan ja siunaan sinua… ja sinun
saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille.”
(1Moos.12:2-3)

Juutalaisille Aabraham on tärkeä
kantaisä. Jumala lupasi siunauksensa Aabrahamin jälkeläisille ja
silloin se toki koskee juuri heitä,
juutalaisia.
Nyt tämä sama siunaus lahjoitetaan myös meille, pakanakansoille,
Jeesuksen Kristuksen yhteydessä.
(Gal.3:14)
Mikä merkitys on 10 käskyn
lailla?
PK: Aabrahamista kului aikaa,
muistamme Iisakin ja Jaakobin ja
kaikki Jaakobin pojat nimeltä. Syntyi suuri kansa, niin kuin Jumala
lupasi. Mutta tämä kansa pakeni
nälänhätää Egyptiin, jossa Jumala oli nostanut tärkeään asemaan
Joosefin, israelilaisen. Kansa jäi
sinne pitkäksi ajaksi, ja joutui ajan
myötä orjan asemaan.
Jumala kutsuu Mooseksen ja antaa
hänelle tehtävän viedä kansa pois
Egyptistä takaisin luvattuun maahan. (2.Moos.3:10)
Tehtävä ei ollut helppo ja Jumalan täytyi monin tavoin pakottaa
Faarao suostumaan israelilaisten
lähtöön. Mooseksen johdolla kan-

Toivomme, ettet vain kuvittele olevasi mukana arvonnassa, vaan olet
omalla paikallasi Jumalan valittuna.
Isän viitoittamaa tietä sinulle toivoen,
Ryhmän valitsemana,
Aulis Harju
Elyn raamattutyöryhmäläiset virkistymässä Auliksen marjapuskissa Jalasjärvellä. Uusi raamattuluentosarja valmistuu ensi vuodeksi. Lisätietoja voi kysellä
aluesihteeriltä p. 050 563 6079,
satu.kivisaari@evankeliset.net

sa teki pitkän vaelluksen, 40 vuotta erämaassa. Siellä Jumala myös
ruokki kansaa ihmeellisellä tavalla.
(2.Moos.16:12-35)

tapäällikkö ja hänen johdollaan
maasta tulee yhtenäinen ja vahva
ja Jerusalemista tuli sen pääkaupunki. (2Sam.5:7)

Tämän matkan aikana Jumala antoi
kansalleen laintaulut. (2.Moos.20)
Nämä käskyt liittyvät siihen liittoon, jonka Jumala oli jo kansan
kanssa tehnyt. (2.Moos.24)

Daavidin poika Salomon tuli isänsä jälkeen kuninkaaksi. Hänen aikanaan rakennettiin Jerusalemin
temppeli, josta tuli juutalaisten
keskeinen uskonnollinen keskus,
jossa myös uhrattiin lain määräämät uhrit.

Koska myös me kuulumme Jeesuksen tähden tähän Jumalan tekemään liittoon, 10 käskyn laki on
meillekin keskeinen, se on hyvä
osata ulkoa ja siksi sillä on Katekismuksessakin niin keskeinen sija.
Entä Jerusalemin temppeli?
PK: Juutalaiset elivät paluun jälkeen aika hajallaan sukukunnittain
eri puolilla maata. (Joos.13-21)
Vasta kuninkaiden aikana valtiosta
tuli yhtenäinen.
Profeetta Samuel voitelee Jumalan
käskystä Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin. (1 Sam.10:1) Saul
kuitenkin luopuu Jumalasta ja Jumala hylkää hänet.(1Sam.15:10-)
Saulin seuraajaksi Samuel voitelee Daavidin. Daavid on suuri so-

Uhrit olivat ikään kuin Jumalan ja
ihmisen välisen yhteyden kanava.
Niiden välityksellä langennut ihminen saattoi lähestyä pyhää Jumalaa. Siksi nykyisessä Jerusalemissa
vanhan temppelin yhtä perustuksen osaa kutsutaan itkumuuriksi.
Juutalaiset itkevät temppelin hävitystä, koska siinä meni heidän keskeinen jumalanpalveluspaikkansa.
Meille kristityille vanhan testamentin uhrit ovat esikuvaa siitä täydellisestä uhrista, jonka Jeesus ristillä
antoi. (Hepr.9:14)
Tähtääkö lopulta kaikki siis
Jeesukseen?
PK: Kaikki huipentuu Jeesukses-

sa Kristuksessa. Hän on ihmiseksi
tullut Jumalan Poika, joka ristinkuolemallaan murskasi käärmeen
(sielunvihollisen) pään ja sovitti
synnin. Hänen kauttaan Jumalan
Aabrahamille lupaama siunaus tulee jokaisen omaksi uskon kautta.
Hän on täydellinen uhri kaikista
synneistä. Hän on tuonut täyden
sovituksen ja anteeksiannon. Koko
laki kaikkine vaatimuksineen tuli
täytetyksi ja nyt on avattu tie Jumalan luo taivaaseen.
Mutta pelastushistoriaan kuuluu
myös tämä aika. Sillä tänäänkin
julistetaan Jeesuksen valtuutuksen
mukaan syntejä anteeksi. Tänäänkin kasteen kautta pelastuksen
lahja tarjotaan ilmaiseksi. Tänäänkin vietetään ehtoollista, jossa Jeesus itse tulee leivässä ja viinissä,
anteeksiannon ateriassa meidän
luoksemme. Jumalan pelastusteot
toteutuvat tänäänkin.
Lopullinen pelastushistorian huipennus on siinä hetkessä, kun Jeesuksen tähden meidän edessämme on taivaan portti avoinna ja me
pääsemme pyhän Jumalan luo.
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Ulla Kakkonen –
matkakumppanini
Tapasin Ullan viimeisen
kerran keväällä, kun pidimme Kiteen Evankelisella
Kansanopistolla
hengellistä viikonloppua.
Tieto Ullan vakavasta sairaudesta oli kiirinyt korviini, mutta Ulla ei ollut
muuttunut. Kun saavuin
opistolle, minut kohtasi sama tuttu Ulla, jonka
tunnusmerkkejä
olivat
iloinen ilme ja hersyvä
nauru: ”Tule Antero tänne kahville, siulle maistuu
kahvi aina.”
Kyllähän Ulla matkakumppaninsa oli oppinut
tuntemaan. Sain olla hänen oppilaanaan useilla
matkoilla: Sambiassa, Virossa ja Venäjällä. Pitkät
lentomatkat
Sambiaan
ja yhteiset istumiset lentokentillä
jatkolentoa odottaen olivat hyvää
aikaa keskustella, jakaa asioita,
kertoa elämäntarinaa. Olihan Ullalla kerrottavaa! Ullan elämä oli
rikas mutta raskaskin, mutta aina
hän muistutti, miten lapsenusko
oli kantanut häntä ja sitä ei kukaan eikä mikään häneltä riistänyt. Ulla puhui paljon elämänsä
tärkeistä asioita, lapsista ja lapsenlapsistaan. Muistan, kuinka
sain Ullalta riemullisen sähköpostiviestin: ”Miusta tuli perjantaina
ensimmäistä kertaa mummo! Kyllä
tuntui hyvältä kiittää siitä tänään
kirkossa.” Ulla jakoi tärkeät asiansa
ystäviensä kanssa.
Lapsen usko näkyi Ullan elämässä.
Hän ei totisesti hävennyt evankeliumia. Hän kertoi Jumalan rakkaudesta, huolenpidosta ja siitä, mi6

ja hän osoitti sen. Kun ensimmäistä kertaa valmistauduin Ullan ja pienen
ryhmän kanssa matkalle Sambiaan, Ulla opasti
huolellisesti ensikertalaista: ”Sitten tietysti saarnatessa pitää olla puku tai
puvun takki.” Kuinka hyvin
tuo opetus sitten toteutuikaan? Juuri tuolla ensimmäisellä matkalla matkalaukkuni katosi matkalla ja
olin Sambiassa t-paidassa
ja farkut jalassa! Muistin
Ullan opetuksen ja tiesin,
että kauppaanhan tässä on sitten lähdettävä.
Ja niin oli pääsihteerillä
pian uudet vaatteet, puku
päällä ja edessä piispan
tapaaminen ja ensimmäinen saarna.
ten Jumala häntä on kuljettanut,
- ei aina niin helppoja teitä. Mutta
huolta Jumala on pitänyt, siitä hän
oli vakuuttunut. Ja siksi hän rohkeni toimia, etsiä tapoja evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Sain jakaa hänen työnäkyään ja intoaan
kun hän viesteissään kertoi, miten
uusia ovia oli avautunut. ”Antero,
käytiin viikko sitten ”valloittamassa” Viro!” Ulla etsi rohkeasti uusia
yhteistyökumppaneita ja näin Elyn
hallituksen jäsenenä hän innosti
ideoillaan ja toimillaan myös pääsihteeriä. Yhteinen työnäky yhdisti
meitä. Tavalla tai toisella, evankeliumi kaikille, lähellä ja kaukana.
Ulla osasi rohkaista ja huomioida
ystävät, sanoin ja viestein. Vai miltä sinusta tuntuisi lukea sähköpostissasi seuraavanlainen tervehdys:
”Lepää Antero välillä!” Ulla välitti,

Muistan vastaanoton, joka meitä
Lusakassa odotti: Piispa Kipaila oli
meitä vastassa ja kertoi kauniisti,
kuinka Madam Ullaa on kaivattu
ja kuinka hän on niin odotettu ja
toivottu vieras. Enemmän kuin vieras. Hän on lähetystyöntekijä, joka
huolehtii laumastaan. Hän ei hylkää vaan tulee takaisin. Matkojen
ohjelmaan kuului vierailuja seurakuntiin, neuvotteluja, kahdenkeskisiä keskusteluja, kohtaamisia.
Ulla jaksoi opettaa: ”Antero, nyt
menet kauppaan ja ostatte 10 kiloa banaaneja, kaksi laatikkoa pillimehua ja vaaleaa leipää. Sinä tarjoat tälle joukolle nyt välipalan. No
niin, menkäähän nyt jo!” Ulla osasi delegoida, innostaa ja opettaa.
Kun olimme menossa vierailemaan
erääseen pikkukylään, Ulla pysäytti auton erään kaupan kohdalla ja
totesi, nyt haemme tuliaisruuat,

Kiitosmielin laulaa tahdon, sillä uskon Jeesukseen. Hän on kurjan verellänsä ostanut jo itselleen.
Herran oma elämässä, Herralleni kuolenkin. Autuaana nyt jo tässä osani on ihanin.
Siksi iloisesti laulan, tuntui miltä tuntuikaan. Jeesuksestani en tahdo luopua mä milloinkaan.
Vaikka kuinka suuret huolet Herran lasta kohtaavat, Jeesus sydämessä jaksan kaikki hetket vaikeat.
SK 350:1,4

- Antero, hoida sinä maksu. Ja niin marssimme
kauppaan ja takaisin tullessamme kasseissa oli
kanaa ja leipää ja olkapäillä 25 kg maissisäkki.
Ullaa arvostettiin, hänen huolenpitonsa, kiinnostuksensa ja rakkauden osoituksensa ei ollut teoriaa vaan konkreettista lähimmäisen rakkautta.
Sitä kaipaan erityisesti. Sain oppia Ullalta paljon
matkoillamme.
Ulla oli rehellinen, oma itsensä. Moni tunsi hänet
avoimena, asiat ääneen sanovana kristittynä.
Ääripäät saattoivat löytyä hyvin pian. Ääni kohosi, kun asiat eivät edenneet tai toimittiin hänen mielestään väärin – tai ei toimittu lainkaan,
se oli yhtä huono asia. Ja sitten seurasi herkkä
puhe Jumalan rakkaudesta, siitä voimasta, joka
meitä kannattaa, jonka varassa eletään ja johon
on vaan pakko luottaa kaiken keskellä, koska
kaikki muu saatetaan ottaa pois.
Ulla tykkäsi laulaa. Erityisesti yksi laulu painui
lähtemättömästi mieleen, jonka opin Sambiassa. Siionin kanteleesta tuttu Kiitosmielin laulaa
tahdon. Tuota laulua laulettiin Swahilin kielellä ja
kertosäe oli helppo oppia: ”Halleluja pulumutsi,
halleluja…” Siltä se ainakin kuulosti. Ja se riemu
ja ilo, taputus ja kiitollisuus, mikä Ullan kasvoilta
loisti ja äänestä kuului, kun tätä laulettiin, se ei
voinut jäädä läsnä olevilta huomaamatta.
Jäikö Ullan työ kesken? Kyllä, inhimillisesti tuntuu siltä. Sillä olihan meillä suunnitelmia: Vielä Viroon, Venäjälle, Sambiaan ja Kongoonkin.
Kuka nyt ottaa vastuuta, kuka nyt unelmoi ja
näkee vaivaa kaukana olevien kristittyjen ystävien elämästä? Niin, kuka tai ketkä? Ja vastaan:
On meitä. Yhdessä me jatkamme Ullan viitoittamaa tietä. Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä ja tätä lahjaa Ulla on nyt päässyt
katsomaan konkreettisesti, kasvoista kasvoihin.
Me siunaamme, kiitämme ja kaipaamme mutta
tiedämme, Jumala ei tee virheitä. Ulla oli aina
valmis lähtemään, ja niin uskon, myös tähän
viimeiseen lähtöön. Siunattu matkakumppanini,
jää Jumalan käsiin, Kristuksen ansion varassa.
Antero Rasilainen

Ulla pitää läksiäispuhetta piispa Kipailalle. Kuva Antero Rasilainen.

Kiteen Evankelisen Kansanopiston hallituksen puheenjohtajan, Heikki Pirisen kirjoittama muistokirjoitus Ulla Kakkosesta
on luettavissa yhdistyksen kotisivuilta.
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Letuilla rahaa ja ystäviä
Kemin seurakunnalle
Espoon Tuomiokirkon ympäristössä
pidetyillä markkinoilla pyörii runsaasti
väkeä, niin ostajia kuin myyjiä. Vanhan markkinapaikan pitkäksi aikaa
katkennut perinne uudistettiin kymmenkunta vuotta sitten ja nyt vuosittain syyskuussa järjestettävät Syysmatin markkinat ovat jo uusi perinne.
Vuosien ajan myös Tuomiokirkon Auroran kappelin väki on järjestänyt
markkinoille oman pisteen Vienan Kemin seurakunnan työn tukemiseksi.
Keskeisenä vapaaehtoisena on toiminut Pirkko Taipale.
”Ensimmäisen kerran vierailimme Raili Mäkitalon mukana Kemin, Paana
järven ja Kalevalan alueella vuonna
2013. Sen jälkeen matkoja on kertynyt
kymmenkunta, osa pienellä joukolla ja
pari isompaa seurakuntamatkaa bussilla. Erityisen hieno oli lastenleiri Mujejärvellä.”

Nämä matkat ovat olleet Pirkolle keskeisenä innoittajana vapaaehtoistyöhön omassa seurakunnassa.
”Nämä reissut ovat olleet mielenkiintoisia ja monin tavoin innostavia ja
koskettavia. Olen kuullut monia tarinoita vanhoilta inkeriläismummoilta
aina Siperian karkotuksista lähtien.
Myös kohtaamiset lasten kanssa ovat
olleet aivan liikuttavia”, toteaa Pirkko
Taipale.
Vienan Kemin seurakunta elää täysin
erilaisessa tilanteessa kuin suomalaiset seurakunnat. Kirkkoherra Antti
Kujanpää totesikin, että Vienan Kemin työtä esittelevän osaston merkitys on paitsi taloudellisen tuen keräämisessä myös muistutus siitä, kuinka
toisenlaisessa tilanteessa kristillinen
seurakunta elää aivan lähellä rajan
takana.
Pirkko Taipale ja inkerinsuomalainen Selma Kemistä.

Pirkko Taipale ja Raili Mäkitalo Kemin reissulla
vuonna 2013.

Pirkko Taipaleeseen vaikutuksen on
tehnyt Kemin seurakuntalaisten vilpittömyys ja sitoutuminen seurakuntaan
vaatimattomista ulkoisista puitteista
huolimatta. Jatkossa hän toivoo seurakuntien yhteistyötä erityisesti lapsityössä, mm. lasten ja nuorten leirien
toteuttamisessa ja kehittämisessä.
Tämän vuoden Syysmatin markkinoita
vietettiin 15.-16. syyskuuta. Auroran
seurakunta-alueen kappalaisen Hannu Mäenpään johdolla ystävyysseurakuntaryhmä oli järjestänyt myyntipisteen Vienan Kemin kirkkorahaston
kartuttamiseksi. Myynnissä oli muurinpohjalettuja, kaalipiirakkaa, sultsinoita
ja myös matkoilta mukana tuotua tavaraa Vienasta.
Hannu Mäenpää on vieraillut lukuisia
kertoja Kemissä ja muualla Vienan
alueella. Hän on myös järjestänyt sinne seurakuntamatkoja. Niillä matkoilla
hän on ottanut lukuisia kuvia, joista
hän järjestää markkinoille näyttävän
kuvaseinän. Erityisesti kuvat kiinnostavat niitä, joilla on entuudestaan yhteyksiä samoille alueille. Mutta kuvien
avulla avautuu myös mahdollisuus
kertoa Kemin seurakunnan elämästä, ihmisten tilanteesta sillä alueella
ja myös innostaa lähtemään mukaan
tuleville retkille. Niiden myötä syntyy
uusia ystävyyssuhteita rajan yli ja
myös halu olla eri tavoin tukemassa
kovin toisenlaisessa tilanteessa elävää
seurakuntaa.
Nyt markkinoilla Kemin osaston kaikki
tuotto meni kirkkorahastoon, jotta nykyisen, vähän syrjässä olevan ja aika
heikkokuntoisen vanhasta apteekista
tehdyn kirkkorakennuksen tilalle saataisiin seurakunnalle paremmin toimiva tila vaikkapa omakotitalosta tai
kerrostalon alakerrasta.
Pekka Kiviranta
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Kauppa kävi ja Vienan Kemi -tietoa
jaettiin Syysmatin markkinoilla Espoon
Tuomiokirkon ympäristössä.
Kuva Hannu Mäenpää

Kaiken kansan
olohuone
Pitkän aikaa oli diakoniatyön johtokunnassa mietitty, että Saloon pitäisi perustaa sellainen ”kaiken kansan
olohuone”, jonne kaikilla olisi mahdollisuus tulla. Asiaa valmisteltiin ja
mietittiin pitkään ja lopulta päädyttiin
siihen, että vuokrataan tila sellaiselta
paikalta jonne olisi hyvä ohi kulkiessa
poiketa ja josta tulisi todellakin ”kaiken kansan olohuone”.
Olohuone sai nimen Salotto ja se aloitti toimintansa syyskuussa, 18 vuotta
sitten. Ensimmäinen toimipaikka oli
pääkadun varrella sijainneessa rakennuksessa. Siinä Salotto toimi seitsemän vuotta. Salotto oli tullut jo monille
tutuksi. Siellä oli kiva poiketa kahvilla
ja juttelemassa ihmisten kanssa. Tilaa
oli kahdessa kerroksessa. Käsityöpiiri
kokosi viikoittain käsityön ystäviä kutomaan sukkia ja lapasia ja kangaspuut olivat ahkerassa käytössä. Omaa
tilaa oli myös äideille ja lapsille ja näin
voivat lapset leikkiä keskenään ja äidit
keskustella omana ryhmänään. Se oli
todellinen ”kaiken kansan olohuone”,
kohtaamispaikka ja otollinen paikka
uusien tuttavuuksien solmimiseen.
Eräänä marraskuun aamuna vuonna
2007 koettiin suuri järkytys. Talo, jossa Salotto sijaitsi, paloi. Se oli todellinen järkytys niin työntekijöille kuin
vapaaehtoisillekin, jotka olivat mukana Saloton toiminnassa. Hetken aikaa
tilanne tuntui kaoottiselta, mutta keskustelu seurakunnan talouspäällikön
kanssa avasi mahdollisuuden aloittaa
Saloton toiminta Salon kirkon sivusalissa. Muuta tilaa ei ollut siinä vaiheessa tarjolla.
Aluksi tuntui vähän pelottavalta siirtää
toimintaa kirkkoon, koska arveltiin,
että monet ihmiset, jotka eivät kuuluneet kirkkoon, mutta kävivät aktiivisesti Salotossa, eivät ehkä tulisi kirkon
ovesta sisälle. Tämä pelko oli kuitenkin turha, sillä kaikki, jotka olivat

Salon seurakunnan diakoniakeskus sijaitsee kaupungin keskustassa, seurakuntataloa vastapäätä Salon kirkon vieressä olevassa rakennuksessa. Diakoniakeskuksessa
on diakoniatyöntekijöiden työpisteet, vaatekammari ja Salotto, ”kaiken kansan olohuone”.

tottuneet käymään Salotossa, tulivat
myös kirkon tilaan. Toimintaa pyöritettiin kirkon sivusalissa noin kahdeksan
kuukautta ja sitten saatiin vuokratila
seurakuntatalon naapurista. Sisustamisen jälkeen avajaiset pidettiin elokuussa 2008. Siinä tilassa toimittiin
noin kuusi vuotta.
Helmikuussa 2014 Salotto sai oman
tilan Salon kirkon vieressä sijaitsevasta seurakunnan Diakoniakeskuksesta.
Sinne remontoitiin viihtyisä tila, ”koko
kansan olohuone”, joka on avoinna
tiistaista perjantaihin klo 10-14.
Tiistaisin kokoontuu käsityöpiiri, johon
kaikki halukkaat voivat osallistua. Sukkien ja lapasten myyntituloilla tuetaan
kastittomien tyttöjen koulua Nepalissa
ja osa tuotosta menee yhteisvastuukeräykseen. Myös ”Puupäät” tuovat
kädentaitojen tuotteitaan myyntiin
Salottoon, näin hekin haluavat tukea
lähetys- ja diakoniatyötä. Tuotteita voi
ostaa suoraan Salotosta tai monista
myyntitapahtumista, joissa ollaan mukana. Perjantaisin, kerran kuukaudessa, kanttori käy laulattamassa ja välillä
pappi käy pitämässä hartauden. Aina
joskus myös joku muu seurakunnan
työntekijä käy juttelemassa ihmisten
kanssa.

”Saloton hengetär” on Lidia Heistonen. Kun hän tuli Saloon vuonna 2002
aloitti hän suomenkielen opiskelun.
Opiskeluun liittyi tutustuminen erilaisiin työpaikkoihin ja kun hän tuli ryhmän kanssa käymään Salotossa, hän
kertoi heti rakastuneensa siihen paikkaan. Kun myöhemmin tuli työharjoittelun aika, hän kysyi mahdollisuutta
tulla Salottoon töihin. Hän pääsi harjoittelemaan ja koki paikan heti niin
omakseen, että ajatteli: ”Täällä minä
haluaisin olla töissä.” Kun kieliopinnot
olivat valmiit, juuri sopivasti avautui
Salotossa emännän paikka, ja se paikka avautui hänelle.
Lidian apuna on Salotossa suuri vapaaehtoisten joukko. He seurustelevat
kahville poikkeavien kanssa ja auttavat Lidiaa aina tarpeen mukaan.
Mieheni kanssa poikkeamme Salotossa kahvilla lähes joka päivä käydessämme kaupungilla asioilla. Tuntuu
niin kivalta, kun aina toivotetaan tervetulleeksi ja voi kokea, että juuri meitähän jo odotettiinkin.
Hilkka Lähdekorpi

”Saloton hengetär” Lidia Heistonen ja käsityöpiiriläisiä Salon Salotossa.
Kuvat Hilkka Lähdekorpi.
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Tervehdys
Itä-Suomesta
Olemme Juvalla 17 vuotta asunut aviopari: sairaanhoitaja Tuula ja sosiaalityöntekijä
Ilkka,
molemmat onnellisesti
eläkkeellä.
Elämämme taipaleen aloitimme
kumpikin kristityssä kodissa, Tuula Säämingissä
(nykyisin Savonlinna) ja
Ilkka Helsingissä. Paras
kotiemme perintö onkin
kristillinen kasvatus. Tuulan tie vei Pieksämäen
kautta Suomenniemelle (nykyisin Mikkeli) ja
Ilkan mutkien kautta
samoin Suomenniemelle, jossa meidät vihittiin
avioliittoon. Elämämme
rikkautena ovat olleet
koko joukko lapsenlapsia, vaikkei meillä yhteisiä lapsia olekaan. Koemme isovanhemmuuden tärkeänä erityisesti siksi, että voimme
kertoa heille Jeesuksesta, lukea Raamattua ja pitää yhdessä ruoka- ja iltarukoukset.
Hyvä taivaallinen Isämme on suonut meille laulun lahjaa elinikäiseksi harrastukseksi. Olemme voineet
kuorolaulajina palvella seurakuntalaisia paikallisesti, alueellisesti ja
valtakunnallisestikin.
Toinen merkittävä yhteinen harrastus liittyy Viroon, Juvan ystävyysseurakunta Järvakandiin ja ystäviin
siellä. Kieltä opettelemme ja ylläpidämme lukemalla päivittäin Päivän
Tunnussanan (viroksi Vaimulikud
Loosungid) antamat tekstit niin viroksi kuin suomeksi.
Kolmas, eikä suinkaan vähäisin
kiinnostuksen kohde on Israel,
jonka vaiheisiin olemme tutustuneet paitsi Raamatun kautta, myös
vierailemalla maassa usein, kat10

selemalla ja kuuntelemalla TV7:n
ohjelmia sekä lukemalla internetistä uutisia niin juutalais- kuin
arabilehdistön kautta. Jäsenyydet
Israelin ystävyysjärjestöissä ovat
osaltaan kertoneet meille Jumalan
omaisuuskansan historiasta ja nykypäivästä.
Lisäksi seurakunnan monet vapaaehtoiset tehtävät ovat myös antaneet rikkautta elämäämme, mm.
Juvalla Tuula on ollut diakoniatyön
johtokunnassa ja Ilkka kirkkovaltuustossa.
Elämämme tärkein asia on kuitenkin ollut se, että olemme saaneet
oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen ja päästä Hänen kauttaan
Jumalan lapsiksi. Olemme halun-

neet oppia mahdollisimman paljon Raamattua ja siihen olemme
saaneet paljon apua Erja Kalpion
asiantuntevista luennoista. Jo Karmelin työssä ollessaan hän vieraili
Juvan seurakunnassa säännöllisesti opetusta antamassa, eikä hän
juvalaisia jättänyt ELY:n työhön
siirryttyäänkään. Olimme Erjan lähettäjiä jo Karmelin aikana ja oli
luontevaa jatkaa hänen lähettäjänään ELY:ssä. Meille on opetettu,
että Jumalan Pyhä Henki sitoutuu
vain Jumalan sanaan, jonka avulla Jumala kirkastaa meille oikean
kuvan Jeesuksesta. Erjan Raamattuluennot ovat olleet meille todella opiksi ja vahvistukseksi tällä
elämän tiellä, jossa kaikenlaiset
ihmisten keksimät rakkaudelliset

Laivakuva on Israelista Eilatin rannalta
taustana Jordanian vuoria (kuva viereisellä sivulla).

Järvakandissa Virossa ystävyysseurakunnan alueella.

Tuula ja Ilkka Eilatin vuoristossa vaellusretkellä reittiä viitasta etsien.

ja humaanit ajatukset jatkuvasti meitä ympäröivät. Viime aikoina kirkollisessa keskustelussa on
vilahtanut joskus termi ”yleinen
mielipide”, johon joissain asioissa
halutaan vedota. Ymmärrämme,
ettei se ole Raamatun mukaista.
Siksi haluamme selkeää Raamatun
opetusta. Kiitos ELY:lle siitä!
Kerran palatessamme kotiin ELY:n
kirkkopyhän tilaisuuksista, Ilkka
tunnusti Tuula-vaimolleen, että
hän täytti liittymislomakkeen päästäkseen ELY:n jäseneksi. Tämä
totesi hymyillen, että niin hänkin
teki. Tuskin on kovasti väärin sanoa, että Erjalla on ollut ainakin
osittain osuutta asiaan. Aiemmin
elämämme varrella ovat tulleet tutuiksi niin herännäisyys kuin viides

herätysliike. Olemme oppineet,
että luterilaisen kirkkomme yksi
rikkauksista on juuri sen herätysliikkeet. Herätysliikkeiden järjestöistä toiset ovat vuosikymmenien
aikana juurtuneet kirkkoomme ja
saavuttaneet siinä vahvan aseman, toiset ovat taas alkutaipaleella ja tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen niin esirukouksin kuin
toiminnallisesti ja taloudellisesti.
Haluamme olla seurakunnassamme vaikuttamassa siihen, että
kaikkien herätysliikkeiden kanssa
tehdään yhteistyötä. Siksipä olemme mielellämme mukana ELY:ssä
omalla pienellä panoksellamme ja
saadaksemme sen kautta oppia
elämämme meren purjehdukseen
myrskyjenkin keskellä.

Mikä ELY:ssä viehättää?
ELY on pienuudesta johtuen hyvin
kotoisa yhteisö, jonne on helppo
liittyä joukkoon. Toivomme, että
ELY:n ystäväjoukko kasvaa myös
Itä-Suomessa. Haluamme siunata
ELY:n työtä ja rukoilla työntekijöille
voimaa ja viisautta tärkeässä tehtävässään jakaa puhtaasti Jumalan
sanaa ja armon evankeliumia.
Tuula Heimonen ja Ilkka Asikainen
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Yhteistyössä
Vienan Kemissä
Valtimon seurakunta tukee Elyn Vienan Karjalan työtä. Sain osallistua elokuussa 2018 vierailuihin Kemin
ja Tiiksan seurakuntiin sekä Paanajärven kylään.
Matkalla saimme kutsun myös useisiin koteihin. Vietimme ehtoollishartautta ja jaoimme kuulumisia.
Paluumatkalla Jyskyjärven idyllisessä kylässä saimme
vierailukutsun Margariitta ja Vladimir Vinnichukin kotiin nauttimaan karjalaisesta vieraanvaraisuudesta.
Matkallamme oli henkilöautolastillinen kokeneita Karjalan kävijöitä. Teiden kunto haastoi Vienan kulkijoita, mutta jälleen kerran täytyi todeta, että seurakuntayhteyden ylläpito on tärkeää. Ennestään tuttujen
tai tuntemattomien kohtaaminen rukoillen ja myös
ehtoollispöydässä voimauttaa hengellistä elämää.

Kuva Mikko Huhtala

Mikko Huhtala
Vt. kirkkoherra, Valtimon seurakunta

Railin kokoamia ajatuksia elokuun matkasta Mikko-papin ja muiden kanssa
Elokuun matka Vienaan Valtimon vt. kirkkoherran Mikko
Huhtalan ja toisten matkalaisten kanssa oli yhtä antoisa kuin
niin monilla, monilla muillakin
kerroilla! - Ei kulta, ei hopea, ei
ulkonainen loistokkuus tai ylellisyys houkuttele matkalaisia samoille kylille. Muutaman kerran
jälkeen kokemukset voivat jopa
etäännyttää uusien matkojen
suunnittelusta. Mutta me, jotka
siellä olemme käyneet tiheämmin, voimme ollakin pian niin
voimaantuneita vt. kirkkoherran
sanojen mukaisesti, että muutaman viikon päästä on mielessä
uuden matkan suunnittelu. Itse
olen aina tarkistanut matkojeni
motiiveja ja tarkoitusta ja tullut
pohdinnoissani siihen tulokseen,
että niin kauan kun johdatus on
12

todennäköistä ja tiedän, että
kenen asialla olen, niin miksikä
en lähtisi. Evankeliumi ja sen
eteenpäin välittäminen antaa
syvimmän tarkoituksen kaikissa
kohtaamisissa. Näin elokuunkin
matkalla. Oli ilo katsella ja kuunnella, kuinka mukanamme ollut
pappi jakoi Sanaa, Herran pyhää
ehtoollista. Myös kohtaamiset
ihmisten kanssa olivat lämpimiä.
Seurakuntalaiset kirkoissa ja
kodeissa jättivät jälleen kerran
mieliinpainuvan jäljen meidän
matkalaisten sydämiin. Yhteinen
usko Jeesukseen Kristukseen
yhdistää ja lisää kohtaamisten
syvyyttä. Nousee kysymys, milloin seuraavan kerran lähdetään
matkalle ja keiden kanssa se
mahdollistuu?

Syyskuun matka pastori Antti Tuhkasen kanssa
Ja mahdollistuihan matka jälleen 21.
syyskuuta. Tällä kertaa matkamme
alkoi varhain aamulla Inkerin pastori
Antti Tuhkasen kanssa, jotta ehtisimme Tiiksaan klo 11 jumalanpalveluksella alkavaan aikuisten virkistyspäivään. Onneksi tulli oli taas meille
armollinen, eikä kauan tarkistanut autoa ja henkilökohtaisia tavaroitamme.
Kiitollisena jatkoimme matkaa ilman
kananmunia ja makkaroita, joita ei
nykyisin kannata kovin paljon mukaan
latjata. Mutta varaeväät sai kuitenkin
olla ja sen turvin pääsimme hyvin perille. Tutut seurakuntalaiset köpötteli-

vät kirkolle ja niin yhteinen päivä saattoi alkaa. Jumalanpalveluksen jälkeen
seurakuntalaiset jäivät leiripäiväänsä,
jonka teemana oli Elämän leipä. Pastori Antti piti opetustuokioita sanoin ja
kuvin teemaan liittyen.
Päivän teemaan liittyi myös suunnittelemani voimistelutuokio. Leiväntekoprosessi käytiin perusteellisesti läpi
liikkuen. Oli siemenen kylväminen, viljan kasvaminen ja elonleikkuu sirpillä,
riihessä puiminen ja jauhojen myllyyn
vienti sekä säkittäminen, varsinainen
leipätaikinan tekeminen ja kuumassa
uunissa paistaminen. Voimisteluohjel-

Mikko Huhtala odottelee kärsivällisesti lossia Paanajärven rannalla.
Lossin odotteluun meni n. 1,5 tuntia.

Raili Mäkitalo pyhäkoulua pitämässä Vienan Kemissä. Kuva Mikko Huhtala

ma vaikutti seurakuntalaisten ilmeistä
päätellen ja työn monivaiheisuudesta
riippumatta kohtalaisen leppoisalta
ja käytettävissä olevien lihasvoimien mukaiselta. Kertasimme voimistelun päätteeksi, mitä Jeesus sanoi
itsestään; ”Minä olen elämän leipä!”
- Askartelutuokiossa teimme taikataikinasta ristin kuivamaan. Jokaisen
käden jälki on viikkojen päästäkin
muistuttamassa Jeesuksen sanoista
ja leiripäivän teemasta. Tyytyväisinä
seurakuntalaiset lähtivät koteihinsa
ja minä Antin kanssa Mujejärvelle.
Yövyin inkeriläisen Martan kodissa,
jossa olen saanut vierailla ensimmäisen kerran v 1993. Niinpä oli mieluista
tavata jälleen ja muistella kaikkea mennyttä. Martan lapsetkin
ovat vanhenneet, vunukat kasvaneet ja vunukan vunukatkin
ovat jo kovaa vauhtia lisäämässä
Martta-mummun sormista laskemista. Eivät taida käsien sormet enää riittää suvun nuorien
laskemiseen. Martta-mummu on
kuitenkin suvun tukipylväs pitämään yllä myös kristillisiä perinteitä. Monien vunukoittensa
puolesta hän haluaa mm. maksaa seurakunnalle kerättävät jäsenmaksut.
La 22.9. jumalanpalveluksen
jälkeen oli sitten jälleen pitkä
matka Lietmajärven kautta Kalevalaan. Pysähdyimme kuitenkin
Lietmajärvellä erääseen kotiin,
jossa Antti pastori piti ehtoollishetken. No, ilman murginaa ei
siitäkään talosta lähdetty. Vieraanvaraisuus on konkreettista.
Kävi ilmi, että olin jo 90-luvun
alkupuoliskolla tutustunut tämän kodin emännän äitiin. Oli
mieluista palata Lyyti-äidin kanssa tehtyihin matkoihin. Lyyti oli
myös inkeriläisiä ja asui eräässä
Lietmajärven kerrostalossa. Vierailusta hänen kodissaan oli siis
kulunut paljon aikaa. Enkä enää
tarkalleen muistanut mikä kerrostalo oli kysymyksessä, mutta
onneksi Lyytin muistin ja niinpä
tuntui heti läheiseltä myös tämän kertaisen kodin Lilja-emäntä. Näin ystävyyssiteitä eri matkoilla luodaan ja lujitetaan.
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Sen jälkeen matka Kalevalaan
sujui uusilla voimilla. Antti kertoi
matkamme aikana, että viikkoa
aikaisemmin tie Kalevalaan oli
ollut erittäin huono! Kalevalassa
tiesivät jotkut kertoa, että edellisenä päivänä se oli edelleen
erittäin huono, mutta me saatoimme Kalevalaan mennessä
todistaa, että tietä oli lauantai-iltapäivään mennessä korjattu!
Kalevalassa vietimme sunnuntaipäivää 23.9. jumalanpalveluksen, leiripäivän ja vanhainkotivierailun
merkeissä.
Vanhainkodissa pastori Antti
jakoi ehtoollisen eräälle seurakuntalaiselle. Toinenkin huoneen asukas Vienan Kemistä sai
myös samalla ehtoollisen. Hetki
oli pyhä ja virkistävä näille vanhuksille. - Enemmän täytyisi olla
aikaa yksittäisiin kohtaamisiin
laajoilla kylillä ja kaupungeissa.
Siinä haastetta ja työkenttää
niille, joille kutsu käy. ”Menkää
ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni; kastamalla ja
opettamalla pitämään kaikki,
mitä minä olen käskenyt teidän
pitää.” Matt 28:18-20
Näissä matkamietteissä Raili
Kuvat Raili Mäkitalo,
ellei toisin mainita.

Jeesus sanoi itsestään; ”Minä olen
elämän leipä!” - Askartelutuokiossa
teimme taikataikinasta ristin kuivamaan. Jokaisen käden jälki on
viikkojen päästäkin muistuttamassa
Jeesuksen sanoista ja leiripäivän
teemasta.

14

Pastori Antti Tuhkanen jumalanpalveluksessa
Kalevalan kirkolla.

Tiiksan kirkolla aikuisten
virkistyspäivässä, jonka
teemana oli Elämän
leipä. Päivä alkoi jumalanpalveluksella klo 11.
Päivän teemaan liittyi
myös Railin suunnittelema voimistelutuokio
leiväntekoprosessista.
Lopuksi tehtiin leipätaikina taikataikinasta.
Kuva Antti Tuhkanen

Työ kotimaassa
tarvitsee tukeasi

– osallistu kymppikeräykseen
Kiitoslahja: Ely on 10 vuotta. Kiitollisena siitä, mitä
olemme saaneet, kokeneet, minkä läpi eläneet, yhdessä.

Keräys kestää 1.5.-31.12.2018 välisen ajan
ja keräyksen tuotto julkaistaan kuukausittain
yhdistyksen kotisivuilla www.evankeliset.net

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!

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.

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

Mihin virolainen
uskoo?
Yhdistyksemme sai kutsun osallistua Narvassa vietettäville Viron kirkon kirkkopäiville. Matkaan lähetettiin pääsihteeri yhdessä Asta ja Tuomo Uutelan kanssa. Päivät
alkoivat juhlallisesti perjantaina avajaisilla. Kirkkopäivät
olivat ensimmäistä kertaa ekumeeniset, mukana olivat
ortodoksit, katoliset ja helluntai kirkot. Juhlan alussa
arkkipiispa Viilma kiitti Viron evankelisluterilaisen kirkon
puolesta Moskovan patriarkaatin Viron ortodoksisen kirkon piispa Lazarusta yhteistyöstä. Se oli juhlallinen hetki.
Ohjelma oli suunniteltu huolella, lyhyet tervehdykset seurasivat toisiaan, välillä lauloimme Viron ja Venäjän kielellä ja kuulimme musiikkiesityksiä. Arvo Survo oli jälleen
kerran valloittava, niin sanomallaan kuin lauluillaan. Samoin meitä puhutteli Narvan Inkerinsuomalaisten kuoron
kaksi esitystä.
Asta ja Tuomo Uutela Aleksanterin kirkon ovella.

Kirkossa ei ole lämmitystä ja siellä oli viileä, jopa kylmä. Siitäkö johtui, että aina kun sanottiin että rukoilemme, niin kaikki nousivat ylös? Rukouksia olisi
saanut olla enemmänkin! Kylmyys ei meitä haitannut, ilmapiiri oli lämmin ja sydämellinen. Oli hyvä olla
mukana heti alkajaisissa.
Tapasimme myös useita tuttuja, niin suomalaisia kuin
virolaisia. Sekin lämmitti, halaukset ja kuulumisten
jakamiset, oli hienoa saada jakaa asioita, rukoillakin.
Yhdistyksen työn kannalta oli ilo tavata Sauen työntekijämme Anna Mishina, joka toimi myös tulkkinamme tarpeen mukaan. Samoin Tarton perhekeskuksen
johtaja, Lea Saar oli juhlassa mukana. Häneltä kuulimme tuoreet kuulumiset perhekeskuksen syyskauden tilanteesta. Uudet ryhmät ovat käynnistymässä
ja työ alkaa vakiintua. Saman todistuksen antoi myös
Viron kirkon perhetyön johtaja Pia Ruotsala, joka
kertoi konsistorin kanssa käydyistä keskusteluista ja
perhetyön uusista mahdollisuuksista ja haasteista.
Ilo yhteisestä työstä näkyi ja kuului näissä kohtaamisissa. Tapasimme monia tuttuja työtovereita eri
järjestöistä ja solmimme uusia tuttavuuksia. Nämä
kiitolliset terveiset minulla on ilo välittää teille hyvät
ystävät, työmme jatkuu luottamuksen, ilon ja innon
16 ilmapiirissä, teidän tuellanne.

Lauantaina oli seminaari päivä. Aloitimme yhteisen
ohjelmamme Raamatun tutkimisella. Kuulimme mielenkiintoisen alustuksen apostoli Paavalin matkasta
Efesokseen ja siellä tapahtuneesta mellakasta. Väki
oli kokoontunut teatteriin ja siellä riideltiin, huudettiin ja kinattiin. Apostoli Paavali oli valmis menemään
paikalle antaakseen oman vastineensa, mutta hänen
ystävänsä estivät. Paavali olisi siis toiminut toisin,
mutta ystävät estivät. Tilanne rauhoittui, mutta ilman
Paavalia, Jumalalla oli toinen suunnitelma. Kaupungin
sihteeri nousi esiin ja hänen viisas puheensa rauhoitti
tilanteen. Tällaiset ystävät ovat Jumalan suuri lahja!
Kaikissa alustuksissa käsiteltiin teemaa usko Virossa.
Mihin nykypäivän virolainen uskoo, mitä on olla kristitty, miten kristityksi tullaan ja miten seurakunnat
voisivat kasvaa? Alustusten jälkeen jakaannuimme
ryhmiin ja keskustelimme annetusta aiheesta. Haasteita on, niin Virossa kuin Suomessa. Mutta luottavaisin mielin ryhmässämme todettiin, että vaikka moni
asia tässä levottomassa maailmassa pelottaa, ahdistaa ja elämme muutosten keskellä, yksi ei muutu.
Jumala ja hänen pyhä Sanansa. Sen varassa kirkko
elää, kaikissa olosuhteissa.

Kirkkoherra Matthias Burghardtin virkaan siunaaminen.

Sunnuntaina ryhmämme osallistui Keilan kirkossa uuden kirkkoherran, Matthias Burghardtin virkaan
siunaamiseen. Olipa taas kerran hieno juhla. Piispa
Tiit Salumäe toimitti virkaan siunaamisen avustajien
kanssa. Kirkko oli lähes täysi! Ja uuden kirkkoherran
saarna. Voi miten ilahduin, kun Matthias käveli seurakunnan eteen, otti mikrofonin, valkoisen taulun ja
aloitti saarnansa. Hän puhui enkeleistä. Meillä ei ollut
tulkkia messussa, mutta muutamia kohtia ymmärsimme. Hän puhui enkeleistä, siitä, kuinka hänkin on
kohdannut enkelin. Seurakunta oli epäuskoisen oloista ja niinpä hän kertoi tarkemmin. Hän oli poikansa
kanssa automatkalla ja yhtäkkiä auto oli pysähtynyt.
Moottorin nesteet olivat lopussa. Hän pysäytti auton ja ennen kuin hän ehti edes huolestua, enkeli
pysähtyi heidän luokseen. Hän ei tänäänkään tiedä
tuon enkelin nimeä, mutta sen hän muistaa, että tällä enkelillä oli erään tunnetun urheilufirman merkit
verkkareissaan! Tuo enkeli vei heidät huoltoasemalle,
ostettiin tarvittavat tarvikkeet ja hän toi heidät takaisinkin! Kirkkoherra kysyi uudelleen, oletteko te tavanneet enkeliä? Seurakuntalaiset nyökkäilivät ja käsiä
nousi. Saarna puhutteli. Ja toinen asia saarnaan liittyen, tai itse asiassa saarnaajaan liittyen. Hän seisoi
seurakunnan edessä, otti katsekontaktia, hymyili, oli

iloinen ja mitä vielä, hän otti lapset mukaan saarnan
toteutukseen. Kirkkosaliin oli ”kätketty” neljä suurta keltaista paperia, joihin oli kirjoitettu joku sana.
Lapset saivat etsiä nuo laput ja vuorotellen he toivat
löytönsä hänelle ja hän kiinnitti ne taululle. Kuvasta muodostui suojelusenkeli. Mieleenpainuva saarna
vaikka ymmärsimme vain osan sanotusta.
Messun jälkeen oli tervehdysten vuoro. Annettiin kukkia ja kirjoja uudelle kirkkoherralle. Ryhmämme puolesta ojensin hänelle Elyn juhlakynttilän. Toivoin, että
se muistuttaisi häntä siitä, että et ole yksin. Yksinäinen puu ei jaksa palaa, mutta seurakuntalaiset tässä
lähellä ja ystävyysseurakunnat Suomessa muistavat
ja rukoilevat seurakunnan ja sen paimenen puolesta. Kynttilän liekki muistuttaa Jumalan sanan valosta.
Evankeliumi tuo armon ja ilon elämäämme. Oli hyvä
kohtaaminen ja vakuutuin siitä, että yhteinen työmme Keilassa ja Sauella jatkuu uuden kirkkoherran
kanssa yhtä hyvässä hengessä kuin edellisenkin kirkkoherran kanssa. Haasteita meillä on, pyyntöjä meille
tulee, antakoon hyvä Jumalamme meille voimavarat
vastata näihin haasteisiin hänen tahtonsa mukaisesti.
Antero Rasilainen
Teksti ja kuvat
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Pohjanmaan uutisia
Teksti ja kuvat Satu Kivisaari

Seinäjoen kiitosjuhlassa iloittiin onnistuneista kesäjuhlista ja tuttujen tapaamisesta. Lasten Aarrearkkuhetkessä syntyi
keppihevosia Irja Forssin ohjaamana.
Jokainen juhlavieras sai matkaansa auringonkukan kiitokseksi.

Eteläpohojalaasessa kirkkopyhässä
Kauhavalla saimme
olla yhdessä “korkeemmas käres”.
Kansanlauluyhtye
Pömpeli oli mukana toteuttamassa
kansanlaulukirkkoa,
jossa saarnasi Harri
Kuhalampi. Kiitos kaikille, meillä oli komiat
juhulat!
Himangan kirkkopyhän yhteydessä saimme päätökseen Minä uskon? -raamattuluentosarjan. Pastori Eija Seppä on pitänyt luentosarjan kevään ja
syksyn aikana Keski-Pohjanmaalla. Jari Saarenpää ilahdutti juhlavieraita taitavalla soitollaan. Elyn Keski-Pohjanmaan tiimin jäsen Helena Saarenpää vastasi
käytännön järjestelyistä ja tarjoiluista Himangalla. Kiitos Keski-Pohjanmaan väki!
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Yhdistyksemme joululehti, Joulun Valo
on ilmestynyt. Tilaa nyt lehteä lahjaksi,
jaettavaksi tai postitettavaksi läheisillesi.
Tuet näin yhdistyksemme tekemää tärkeää työtä. Lehdessä on tälläkin kertaa
vahva joulunmakuinen sisältö: Immanuel
– Jumala kanssamme, Sanassa ja kuvien
kautta, lähimmäistemme arjessa, työtovereiden elämässä. Kiitos kun olet mukana yhteisessä työssä, Jumalan valtakunnan työssä.
Ohesta näet, paljonko lehtien nipputilaus
sinulle maksaa.
Huom! Jäsenille postitetaan automaattisesti joulukuun alussa 1 lehti/talous.
Lehtitilauksen tehneelle 10 kpl Elyn isoja
kuoria ”kaupan päälle”.

Lehden hinta 5 €/kpl
10 kpl - 10% alennus
20 kpl - 15% alennus
30 kpl - 20% alennus
100 kpl - 30 % alennus
+ postikulut
Tilaukset ja tiedustelut ELYn toimistolta:
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416 | ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula

Jäsenille postitettavaan joululehteen tulee tänäkin vuonna joulutervehdysliite. Kutsumme myös sinut osallistumaan Hyvän Joulun ja Joulurauhan toivotukseen omassa lehdessämme.
Tulethan mukaan yhteiseen kampanjaan ja tukemaan yhdistyksemme työtä.
Katso tästä tilausohjeet:
Yhden ja yhteisen tervehdyksen alle joulu
toivotuksen laittajan nimi 20 €/kpl, esim.
Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta
Maija ja Matti Meikäläinen, Lapua
Veikko Virtanen, Jyväskylä
jne.

Ilmoitukset laskutusosoitteineen 13.11. mennessä
Elyn toimistolle
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416
tai aluesihteeri Satu Kivisaarelle
p. 050 563 6079 | satu.kivisaari@evankeliset.net

Tai oma persoonallinen / henkilökohtainen
joulutervehdys 50 €/kpl, esim.
Hyvää Joulua
ja
Siunattua Uutta Vuotta
2016
t. Maija ja Matti
Meikäläinen
Lapua
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Fannyn matkassa ja
Linan kyydissä
Kaksi laulurunouden naisuranuurtaajaa olivat Fanny Crosby ja Lina Sandell.
Sokea Fanny pysyi enemmän paikoillaan. Moodyn laulajat ja muut säveltäjät poikkesivat matkoillaan hänen luonaan. Tuhansista sanoituksista n. 450 on päätynyt
painoasuun. Lina oli liikkuvampi, ja nyt hänen kotiseudullaan voi ajaa paikallisjunassa, joka on nimetty hänen mukaansa.
hollantilaisten ym. puritanistien
asuttamaa aluetta. Siellä oppi oli
enemmän kalvinistinen kuin luterilainen, vaikka esimerkiksi Lutherin virret 170 ja 21 olivat käytössä. Vanha testamentti, Psalmit
ja Jesaja innoittivat Fannya.
Kolmanneksi eniten hän pohjaa
lauluissaan Ilmestyskirjaan. Sielläkin soditaan, mutta Jeesus on
jo voittoisa Kuningas. Fannyn lauluissa korostettuja sanoja ovat:
rakkaus, ilo, kiitos, laulu, Sana,
armo, koti.

Fanny Crosby syntyi ja taisi elääkin New Yorkin osavaltion
Putnamin piirikunnassa. Alue oli nimetty kuuluisan kenraalin mukaan.
Se oli tärkeä käydyissä sodissa, ja
Fannylla oli paljon ystäviä sotilaissa.
Takana ajatus olla ”Kristuksen sotilas” hän teki lauluja ”pyrkimisestä”
(endeavour) yhteiseen työhön ja
rukoukseen. Jo silloin Amerikassa
korostettiin hengellistä vapaaehtoisuutta. Fannyllakin se lipsahti välillä
toiminnaksi Kristuksen puolesta. Syy
oli historiallinen. Koillis-Amerikka oli
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Fannyn laulu ”Siunattu varmuus”/”Varmana laulaa” SK 356
on hyvä valinta. Evankeliseen
uskoon kuuluu Sanan pitäminen
varmana, vaikka itse olisi epävarma. Fannykin haki turvaa ristiltä.
Hän on kuin onkin SK 137 laulun
tekijä. Doane nimittäin sävelsi
laulun tuoreeltaan. Lina Sandell
sai kokonaisuuden Erik Nyströmin suomentamista Sankeyn
lauluista. Sama on laita numeron
387. Daniel March jopa päiväsi
laulunsa 18.10.1868. Nykyiseen
verrattuna säkeistöt olivat kaksinkertaiset, ja melodia on samalta
vuodelta kuin sanat. Charles Converse tosin teki sävellyksen lauluun, SK 245. Sekin kuuluu Sankeyn lauluihin. Sävelmissä oltiin
siirtymässä kevyemmin laulettaviin, mutta tämä valtion lakimies
kävi kuitenkin Saksassa oppimassa täkäläisiä virsiä. Em. sävelmä

”Erie” (järven nimen mukaan) lienee hänen ainoa tunnettu teoksensa, ja Lina on käyttänyt sitä mm
lähetyslaulussaan 396, ”Jeesus,
kaikkien suo kuulla”.
Fannyn koti oli melkoinen hengellisen elämän keskus. Fannyn laulu
SK 262 ”Nyt Jeesuksesta laulan” ei
ole Sankeyn lauluissa. Se on laulu,
jonka Lina Sandell itse käänsi ruotsiksi parin vuoden sisällä ilmestymisestä. Amerikassa hengellinen
musiikki oli jo kaupallistumassa.
Kiertävät laulajat eivät kuitenkaan
pitäneet voittoja itsellään, vaan
lahjoittivat ne Herran työhön. Ira
Sankey lahjoitti kokonaisen talon Newcastlen Nuorten miesten
kristilliselle yhdistykselle kiitollisena nuoruudessa saadusta tuesta.
”Sankeyn lauluja” on 1200, ja noin
joka kuudennet sanat on kirjoittanut Fanny Crosby.
Amerikan rikas lauluaineisto löysi
tiensä Ruotsiin, kun kielitaitoinen
Johan Erik Nyström käänsi Sankeyn
lauluja ”Lammets lov”/”Karitsan
kiitos” -kirjaansa. Virossa ja Suomessa ilmestyivät vastaavan laiset
teokset. ”Lunastettujen laulujen”
ensi lehdellä Pietari Kurvinen sanoo
”kokoilleensa ja kustantaneensa”
laulunsa. Hänen omiaankin on mukana. Kaiken takana oleva Nyström
(kirjoittanut virren 6 sanat Fanny
Crosbyn alkumallin pohjalta) tunnettiin lisänimellä ”Erämaan pappi,

Johannes Kastaja”. Hän oli filosofian
tohtori, lähetyssaarnaaja, kääntäjä,
tietosanakirjan laatija ja poliitikko. Toimiessaan Beirutissa hän käänsi Uuden
testamentin arabiaksi. Hän kuoli lähetysmatkalla Algeriassa. Roseniuksen
ystävyys ei välttämättä ollut suositus
tilanteessa, jossa evankelinen herätys
kohtasi vanhoillisten vastarintaa. Ainakin seuraavien Kanteleen laulujen
taustalla on Nyströmin esityötä: 88,
137, 228, 261, 277, 299, 410, 485 ja
487.
Näin ollaankin jo ”Ruotsin Fanny Crosbyssa”, Lina Sandellissa.
Ensimmäiset laulunsa hän varusti nimimerkillä ”Papin tytär Smålandista”.
Kompromissi kustantajan kanssa oli
käyttää nimikirjaimia L.S. Vuosikymmenten mittaista ”runoputkea” Lina
käytti Herran kunniaksi ja evankelista
herätystä tukeakseen. Laulut ovat Jeesus-keskeisiä, ja niiden ihmiskäsitys
on kristillinen, jonka mukaan hyväksi
luotu ihminen on langennut (yhdessä)
syntiin ja tarvitsee armoa ja pelastusta. Monissa uusissa lauluissa ihmiskäsitys on humanistinen, ja keskittyminen
tähän elämään on jättänyt sekä synnin
että armon pois sanastosta. Opillisestikin arvioiden Lina on vahvoilla, joskin
rakkaus leimaa hänen laulujaan enemmän kuin laki. Kaikissa n. 150 painetussa laulussa pääsanoja ovat: armo,
taivas, synti, tie, Sana, kuolema, kiitos,
rakkaus, elämä. Raamatusta hän lainaa eniten seuraavia kirjoja: Matteus,
Psalmit, Mooses ja Johannes. Luukas,
Jesaja ja muut profeetat tulevat aivan
kannassa. Linasta on ilmestynyt elämäkerta ”Päivä vain”, josta ilmenee
myös laulujen ilmestymisjärjestys. Ahkera lukija voi itsekin järjestää SK:ssa
olevat laulut alla ja perässä olevia luettelotietoja vertaamalla. Ensimmäisiä
oli ”Kun on turva” SK 307. Viimeisiin
kuuluu ”Kun nuoruuden aika on” SK
298. Lina ”lanseerasi” mm. kielikuvat
”elämän kevät ja syksy”.
Lähipiiristä mainittakoon Oscar Ahnfelt, ”hengellinen trubaduuri” Skånesta. Tultuaan Tukholmaan hän ”heräsi”
kahdesti, ensin synnintuntoon ja lain
alle ja sitten Carl Roseniusta kuultuaan vapauteen Kristuksessa. Hänen

laulu- ja soittokeikoistaan
eri puolille, jopa Suomeen
asti, kanneltiin kuninkaalle. Koelauluksi Lina kirjoitti
SK 203 ”On rauhainen ilta”
(entinen ”Ken noin sydämellesi koskettaa”). Tentti
meni läpi ja tuli lupa laulaa niin paljon kuin haluaa
”molemmissa valtakunnissani”. Ahnfeltin julkaisemista lauluista noin sadassa ovat Linan kirjoittamat
sanat. Mielipidetiedusteluissa suosituin laulu on ollut edelleen ”Päivä vain ja
hetki” SK 315 (virsi 338).
Myös Johannes Hultman
merkitsi paljon. Hänkin
oli kotoisin Smålandista,
alkuaan maanviljelijä ja
mylläri. Perhe muutti 1869
Chicagoon, Amerikan herätyksen keskukseen. Varmasti kaupungin palo 1871
vaikutti nuoreen mieheen.
Hän alkoi pitää puheita ja
kierrellä laulamassa. Tämä
”auringonpaisteen laulaja”
asui vuoroin Amerikassa ja
Ruotsissa ja kuoli kesken
tilaisuuden Los Angelesissa. Linan laulu SK 249 ”On
Jeesus nimi kallis” on saanut Johanneksen melodian. Sionsharpanista Hultmania löytyy enemmän.

Linan hauta löytyy Solnasta, Tukholmasta Upsalaan päin. Hautajaisiin osallistui noin 1000 henkilöä. Kuoro lauloi
SK 476 ”Niin kuin jo isät ennen”, jonka sanoitukseen Linaa oli inspiroinut
oopperalaulaja J. Paynen laulu ”Home,
sweet home”. Siinä ylistetään maallista kotia, kuten aikansa koululauluissa.
Lina kirjoitti aiheesta hengelliset, taivaskotia tarkoittavat sanat. (Samoin
kuin Hedberg muovasi Maamme-laulun
hengelliseen asuun, SK 481 ”On maa,
on autuaiden maa”.) Linan lauluja vei
eri maihin, myös Amerikkaan ”Ruotsin
satakieli” Jenny Lind. Kiertävän laulannan perinne ei siis ole aivan uusi.
Ruotsista Suomeen lauluja ovat kääntäneet ainakin Em. ja K.V. Tamminen,
Antti Räty, Olli Vuorinen ja Jooseppi
Mustakallio. Evankelisten ohella Suomen Lähetysseura on julkaissut omia
versioitaan.
Kerrottakoon vielä muutama asia
Chicagosta. Sieltä käsin siis toimi
1800-luvun loppupuolen herätys. Kaupungista kasvoi USA:n kolmanneksi
suurin, miljoonakaupunki jo samalla
vuosisadalla. Ennen gangsterimainetta siis uskonasia oli pinnalla. Kuuluisia
chicagolaisia ovat mm. Barack Obama,
Hilary Clinton ja Walt(er) Disney. Meille Kanteleen laulajille rakkaampia ovat
muualla asuneet mutta samaa herätystä palvelleet Fanny Crosby ja Lina Sandell. Hautakivissä ym. heitä on kuvattu
omin sanoinensa:

”Varmana laulaa Herrasta saan, joka
on suuri rakkaudessaan. Hän minut
osti kuolemallaan, periä taivaan kerran mä saan. Tämä on laulu sydämeni,
ylistän Herraa ikuisesti.” SK 356:1
”Kun on turva Jumalassa, turvassa on
paremmassa kuin on tähti taivahalla,
lintu emon siiven alla.”
SK 307:1
Tapani Annila
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille
Lokakuussa
Su 21.10.
- Juva, srk-keskus, Elyn kirkkopyhä
klo 10, Erja Kalpio.
- Mikkeli, Pitäjänkirkko (Otavankatu
9), Elyn kirkkopyhä klo 10, saarna Antero Rasilainen, kanttori Rauno Määttä, kirkkokuoro. Ely 10v -kiitoslauluseurat, Rasilainen.
- Riihimäki, kirkko, Elyn kirkkopyhä
klo 10, Päivi Erkkilä. Elyn lähetystilaisuus.
- Seinäjoki, srk-keskus (Koulukatu
24), Minä uskon? -raamattuluento
klo 15, ”Jumalalla on kaikki valta”,
Kari Lähdesmäki, juonto Salme Rinta-Komsi, musiikkia Maija-Liisa Peltoniemi. Lapsille Aarrearkku-hetki, Anneli Lähdesmäki.
- Helsinki, Pihlajamäen kirkko (Liusketie 1), Elyn kirkkopyhä, messu
ja Siionin Kannel -lauluhetki klo 16,
Markku Arola, Timo Olli.
- Jalasjärvi, srk-talo, Minä uskon
-raamattuluento klo 18, ”Kristus - uskomme keskus”, Pekka Kiviranta.
Ti 23.10. Laihia, srk-talo, Minä uskon? -raamattuluento klo 18, ”Jumalalla on kaikki valta”, Pekka Kiviranta,
srkn pappi.
To 25.10.
- Kokkola, Lähetyssoppi (Läntinen
Kirkkokatu 19), Hartaus- ja lauluhetki
klo 12, Satu Kivisaari.
- Evijärvi, srk-talo, Minä uskon? -raamattuluento klo 18, Aki Paavola, Satu
Kivisaari, Vaeltajat-lauluryhmä.
- Hamina, Kulmakivi (Mannerheimintie 12), Hyvässä seurassa -ilta klo 18,
kuvia Sambiasta, Antero Rasilainen.
Elycafe palvelee.
Pe 26.10. Helsinki, Herttoniemen
kirkko, Armon ilta klo 18.
La 27.10. Vihti, Nummelan srk-keskus (Kappelitie 5), Majatalo-ilta klo
18, Erja Kalpio, Ariel Neulaniemi. Keskustellaan Aki Hintsan kirjan ”Voittamisen anatomia” pohjalta. Puhutaan
coresta - elämän ytimestä!
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Su 28.10.
- Valtimo, kirkko ja srk-talo (Kunnantie 6), Elyn kirkkopyhä, messu klo 10,
liturgia Mikko Huhtala, saarna Antero
Rasilainen. Siionin Kannel -lauluseurat, Rasilainen, Huhtala, Raili Mäkitalo.
- Helsinki, Meilahden kirkko, Elyn
kirkkopyhä klo 11.
- Helsinki, Munkkiniemen kirkko,
Kohtaamisia Verkostossa klo 14.
- Hyvinkää, Martin srk-talo (Niittymäenraitti 4), messu klo 15, Mika Viitanen. Siionin Kannel -seurat.
- Jalasjärvi, srk-talo, Minä uskon?
-raamattuluento klo 18, ”Kristuksen
seuraajina”, Kari Lähdesmäki.
- Sotkamo, srk-talo (Kainuuntie 39),
Siionin Kannel -seurat klo 18, Antero
Rasilainen, srkn kanttori Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Ma 29.10.
- Kuhmo, srk-koti (Kirkkotie 6-8),
Siionin Kannel -seurat klo 13, Antero
Rasilainen, Veli-Matti Sallinen.
- Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel
-seurat klo 13.
- Ylistaro, srk-talo, Minä uskon?
-raamattuluento klo 18, Auli Härkönen, Ulla Latomäki.

Ilmoita

Tapahtumailmoitukset
jäsenliitteeseen
ely@evankeliset.net
tai p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)
9.11.2018 mennessä, kiitos.
Joulun Valo 2018 ilmestyy lokakuussa, jäsenille 10.12.
mennessä.
- Nurmes, Haikola (Opistontie 7), Lähetysilta klo 18.30, Antero Rasilainen,
Raili Mäkitalo.
Ti 30.10.
- Alavus, srk-talo, Lauluseurat klo
13, Ulla Latomäki, Anneli Lähdesmäki.
- Kajaani, srk-talo (Kirkkokatu 26),
Siionin Kannel -lauluseurat klo 13,
Antero Rasilainen, Päivi Rimpiläinen.

Marraskuussa
Su 4.11.
- Kannus, kirkko ja srk-talo, Elyn
kirkkopyhä, perhemessu klo 10, saarna Harri Kuhalampi. Lauluseurat, Satu
Kivisaari, Kuhalampi, srkn pappi ja
kanttori.
- Espoo, Auroran kappeli, Elyn kirkkopyhä klo 12, Pekka Kiviranta.
- Seinäjoki, srk-keskus, Minä uskon?
-raamattuluento klo 15, ”Kristus - uskomme keskus”, Raimo Mäki, hartaus
Tinja-Maria Lammila, juonto Leo Norja, musiikkia Maija-Liisa Peltoniemi.
Aarrearkkuhetki lapsille, Anna-Maria
Keski-Antila, Irja Forss.
Ma 5.11. Ylistaro, srk-talo, Minä uskon? -raamattuluento klo 18, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari, Hanna Petäjä.

kun olitte viettämässä kanssani
Ely:n kirkkopyhää Kaustisella 2.9
ja samalla tuitte 1 310 €:lla
yhdistyksemme toimintaa.
Kari Hanhikoski

Ti 6.11.
- Keuruu, srk-talo, Lauluseurat klo
13, Satu Kivisaari, Antti Roikola.
- Riihimäki, Kirkkopuiston srk-koti,
Siionin Kannel -seurat klo 18, Timo
Korpinen.
To 8.11.
- Kauhajoki, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13, Ilkka Tuikkala, Sirpa Keski-Antila.
- Hämeenlinna, Aulangontie 2 C A
13, Kotiseurat Katajalla klo 14. Sanaa
ja Siionin Kannelta, Pekka Kiviranta.
La 10.11. Laukaa, srk-talo ja kirkko,
Naisten päivät klo 14. Ohjelma: 14
kahvi, 14.30. opetusta ja keskustelua
Erja Kalpio, 17 päivällinen, 18 Tuomasmessu.

Su 11.11.
- Joensuu, Rantakylän srk, Elyn kirkkopyhä klo 10.
- Elimäki, Koria, kirkko (Alakouluntie
23), Elyn kirkkopyhä ja miesten raamattupiirin 50v-juhla, lit. Verna Kirjavala, saarna Antero Rasilainen, miestenpiiriläiset.
- Helsinki, Munkkiniemen kirkko,
Kohtaamisia Verkostossa klo 14.
Ma 12.11. Kurikka, srk-keskus,
Siionin Kannel -seurat klo 13, Sirpa
Keski-Antila.
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.
- Kesälahti, kirkko, Elyn kirkkopyhä
klo 10.
- Kortesjärvi, kirkko ja srk-talo, Elyn
kirkkopyhä klo 10, saarna Ulla Latomäki. Lauluseurat, Satu Kivisaari, Latomäki, Heli Turpela.
Ti 20.11.
- Forssa, Ystävän Kammari (Hämeentie 5), Siionin Kannel -seurat klo
13.30, Heikki Toivio.
- Juva, srk-talo, Raamattuluento klo
18.
- Laihia, srk-talo, Minä uskon? -raamattuluento klo 18, ”Kristus - uskomme keskus”, Aulis Harju, iltahartaus
Pauli Leppiniemi.
- Salo, srk-talon keskisali (Torikatu
6), 10-synttärit klo 18 Siikkaria laulaen, Tarja Laurila.
To 22.11.
- Lapua, Joululauluseurat klo 18 Marketta ja Asko Veikkolassa, Esa Vaittinen, Satu Kivisaari, Ulla Latomäki,
Marketta Veikkola, Vaeltajat.
- Sulkava, srk-talo, Raamattuluento
klo 18.
Su 25.11.
- Forssa, kirkko (I linja 4, Kalliomäki), Elyn kirkkopyhä klo 10, lit. Heidi Sulkko, saarna Antero Rasilainen,
kanttorit Outi Aro-Heinilä ja Ilkka Paavolainen. Ely 10v -kiitoslauluseurat.
- Helsinki, Puistolan kirkko (Tenavatie 4), Valon messu klo 17, Elina
juontaa, Puistolan King´s Kids -ryhmä
esiintyy.
- Laukaa, Toivonkeidas, Israel-ilta
klo 17.
- Jalasjärvi, srk-talo, Minä uskon?
-raamattuluento klo 18, ”Minä lähetän
teidät”, Pekka Kiviranta.

Kiitosjuhla – Seija 70 vuotta

su 25.11.2018 alk. klo 11.30
Kauhajoen srk-keskuksessa (Kyntäjäntie 1).
Lounas, yhteislauluja, Satu Kivisaari, kakkukahvit.
Ei kukkia, eikä lahjoja, vaan muistamiset Elyn tilille FI06 5114 0220 0380 63,
viestiksi Seija 70 tai juhlassa kolehtiin.
Ilmoittautuminen ruokailun vuoksi 15.11.2018 mennessä
Seijalle 040 744 4302 tai ollilaseija48@gmail.com
Sydämellisesti tervetuloa! Seija ja Raimo Ollila

Ma 26.11.
- Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel
-seurat klo 13, Sirpa Keski-Antila.
- Kouvola, srk-keskus (Savonkatu
40), Martta-sali, Lähetyspiiri klo 14,
Antero Rasilainen, Marjatta Kurki.
Ke 28.11. Alavus, srk-talo, Joululauluseurat klo 13, Harri Kuhalampi,
Satu Kivisaari. Joulutori, arvontaa.
To 29.11.
- Hamina, Kulmakivi (Mannerheimintie 12), Hyvässä seurassa -ilta klo 18.
Sanaa, rukousta ja Siionin Kanteleen
lauluja, Antero Rasilainen. Elycafe
palvelee.
- Lappajärvi, srk-talo, Joululauluseurat klo 18, Ulla Latomäki, Satu
Kivisaari, Zacharias Onditi, Emmauskuoro.
Katso päivitetyt tapahtumatiedot
www.evankeliset.net/kalenteri

Pertti Ruposen 70v-juhlan tuotto
10v Evankeliselle lähetysyhdistykselle tuotti 1 186,50 €.
Kiitos kaikille lahjoittajille.
Herran työ jatkuu. Taivaan Isä
siunaa matkamme ja työmme.
Pertti Ruponen, Riihimäki

Joulukuussa
Ma 3.12. Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13, Sirpa Keski-Antila.
Ti 4.12.
- Himanka, Tomujoen vanha koulu
(Tomujoentie 320), Joululauluseurat klo 12, pappi, lukkari, talonpoika
ja Helena Saarenpää, Satu Kivisaari,
Juha Orjala. Vapaa sana. Puuroa ym.
- Keuruu, srk-talo, Joululauluseurat
klo 13, Matti Korkeakoski.
- Jalasjärvi, srk-talo, Elyn ja HYn
yhteiset joululauluseurat klo 18, Harri
Kuhalampi.
- Riihimäki, Kirkkopuiston srk-koti,
Siionin Kannel -lauluseurat klo 18,
Tuula Sääksi.
Su 9.12.
- Seinäjoki, srk-keskus, Maak. joulujuhla alk. klo 12, puuroa ja joulumyyjäiset. Klo 13 juhla, Merja Lampila,
Harri Kuhalampi, Satu Kivisaari, Elyset, Maria Väinölä. Joulutori, arvontaa
- Helsinki, Munkkiniemen kirkko,
Kohtaamisia Verkostossa klo 14.
Ma 10.12. Kouvola, srk-keskus
- Martta-sali, Lähetyspiiri klo 14.
- Israel-ilta klo 18.
Su 16.12.
- Vaasa, Huutoniemen kirkko, Elyn
kirkkopyhä klo 10, saarna Harri Kuhalampi. Seurat, Kari ja Anneli Lähdesmäki, Kuhalampi.
- Lappeenranta, Lauritsalan nuorisotila, Raamattupiiri klo 15.
Ti 18.12. Juva, srk-talo, Raamattuluento klo 18.
To 20.12. Sulkava, srk-talo, Raamattuluento klo 18.
Ke 26.12. Sulkava, srk-talo, Tapaninpäivän messu klo 10, saarna Erja
Kalpio.

Myynnissä myös aikaisempien vuosien kortteja 15 kpl/5 €.
Mallit kotisivuillamme www.evankeliset.net

1 €/kpl, 10 kpl/7 €
Takaosan tekstinä:
”Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta”
Nro 6 myös avattavana korttina, sis. kirjekuoren, 5 kpl/10 €
Tilaukset ja tiedustelut ELYn toimistolta:
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416
ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula

Maakunnallinen Miestapahtuma

”Kahden maan kansalainen”
pyhäinpäivänä la 3.11.2018

Lapuan Tiistenjoen kirkossa (Pappilantie 10)
Ohjelma:
klo 16 Kahden maan kansalainen -tilaisuus
E-Pn maakuntajohtaja Asko Peltola: Mies sukupolvien
ketjussa, tuomiorovasti Matti Salomäki: Kahden maan
kansalainen, musiikissa Tiemestarin pojat,
juonto Kari Lähdesmäki

klo 17.30 kahvitarjoilu srk-talolla
klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko ja ehtoollinen
pappina TT Harri Kuhalampi,
musiikissa Tiemestarin pojat
Järj. Lapuan tuomiokirkkosrk, Ely ry,
Tiistenjoen kyläkirkkoyhdistys ry ja Lapuan miehet

MAALISRETKI NURMEKSEEN
19.-22.3.2019
Tervetuloa maaliskuun retkelle Nurmekseen tapaamaan Ely-ystäviä, viettämään yhteisiä hartaus-,
seura- ja Raamattuhetkiä, vierailemaan Haikolan
Talossa, polskimaan Bomban kylpylässä sekä tutustumaan paikkakunnan nähtävyyksiin. Majoittautuminen Hyvärilän matkailukeskuksessa, jossa hyvät
hiihtoladut vieressä.
Linja-autoreitti:
Seinäjoki-Lapua-Ylihärmä-Sievi-Kajaani-Nurmes.
Matkan hinta n. 350-400 €/hlö (puolihoito)
(Matkan hinta määräytyy lähtijöiden mukaan.)

Lisätietoa ja varaukset
p. 050 563 6079 /Satu Kivisaari (matkan johtaja),
p. 040 415 9416 / Elyn toimisto
Matkan järjestäjät: Ely ja MatkaPEURA

