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Lipun nostaminen salkoon kertoo 
juhlasta. Liputtaminen on arvokas 
tapa näyttää iloa, osoittaa kun-
nioitusta tai kertoa surusta. Sisä-
ministeriön ylitarkastaja Hanne 

Huvila ohjeistaa rohkeasti: ”Aina saa liputtaa, kun sil-
tä tuntuu.” Evankelisen herätysliikkeen laulukirjassa 
lauletaan: ”Nyt nosta ristin lippu korkealle, valkoinen 
vaate, vereen kastettu, ja huuda rohkeasti maailmal-
le: On kaikki synnit anteeksannettu, kun kuoli Gol-
gatalla Karitsa, maailman kaiken syntiuhrina.” Siionin 
kannel 385:1
Viime vuosi oli yhdistyksemme 10-vuotis juhlavuosi. 
Me juhlimme! Kiitollisuus täyttää mieleni. Nostimme 
lippua salkoon uudestaan ja uudestaan. Apostoli Paa-
vali todistaa omasta työnäystään näin: ”Eloon jäämi-
seni ei minulle kuitenkaan merkitse mitään sen rin-
nalla, että pääsen matkani päähän ja saatan loppuun 
Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän: julis-
taa evankeliumia Jumalan armosta.” Vaikka työmme 
on kesken, olemme olleet uskollisia työnäyllemme: 
”julistaa evankeliumia Jumalan armosta.” Työ on kan-
tanut myös hedelmää. Tiedämme, että Jumala itse 
vastaa sanastaan, siitä meidän ei tarvitse huolehtia. 
Pyhä Henki avaa meille Jumalan sanan, Sana ei ole 
muuttunut, Jumala ei ole muuttunut, tehtävämme ei 
ole muuttunut.
Moni asia kyllä on muuttunut. Huolestuttavaan suun-
taan. Kun katsomme toimintamahdollisuuksiamme 
täällä Suomessa huomaamme, että ovet seurakuntiin 
ovat kyllä auki ja yhteistyö toimii hyvin, jopa erin-
omaisesti. Tilaisuuksia ja kirkkopyhiä saadaan jär-
jestää, ja järjestetäänkin, se on kiitoksen aihe. Mikä 
sitten on muuttunut? Ilmapiiri. Keskustelukulttuuri on 
kiristynyt, toisen kunnioittaminen, kuunteleminen ja 
kohtaaminen on unohdettu. Keskustelua uskosta ja 
Raamatusta, kristinuskomme perusasioista ei halu-
ta edes käydä. Helposti unohdamme, että meillä on 
lupa liputtaa! Uskon asioihin liittyen emme tarvitse 
lupaa ylitarkastajalta. Meillä on lupa korkeammalta 
taholta: ”…meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on 
jo teurastettu. Meidän on siis aika viettää juhlaa.” 
1.Kor.5:8
Tätä juhlaa me Evankelisessa lähetysyhdistyksessä 
haluamme viettää. Juhlaa siitä, että synnit on sovi-
tettu Golgatalla ja jokainen, joka uskoo ja kastetaan 

Lippu salkoon!

(=uskoo kastettuna) pelastuu. Otamme työmme va-
kavasti, emme vain murehdi vaan päinvastoin, nos-
tamme lipun uudestaan ja uudestaan. Silläkin uhalla, 
että meitä odottaa apostolin tie: ”Tämän vain tiedän: 
joka kaupungissa Pyhä Henki vakuuttaa, että minua 
odottavat kahleet ja ahdinko.” Apt.20:23 Älkäämme 
mukautuko tämän maailman mukaan. Työ ei ollut 
Paavalin aikana helppoa, ei se ole sitä tänäänkään. 
Oli ja on monenlaista vastustusta, sisäistä ja ulkoista. 
Mutta mitä Paavali teki? Hän jatkoi työtään. Jumala 
oli hänen kanssaan, Pyhä Henki toimi hänen ohjaa-
janaan, innoittajanaan ja tukenaan. ”Nyt nosta lippu, 
vaikka hulluudeksi, tahdotaan ristin saarna tulkita. 
Ethän vain itse selitystä keksi, sehän on Herran omaa 
hulluutta. Hän kyllä itse vastaa sanastaan, ei sanan-
tuojaa vaadi vastaamaan.” 385:4
Meitä kutsutaan mukaan yhteiseen jakamiseen ja 
keskusteluun. Tästä lehdestä voit lukea monista koh-
taamisista viime vuodelta, mutta myös suunnitelmis-
tamme ja innostamme kohdata tänäkin vuonna ih-
misiä. Erityisesti Seinäjoen juhla nyt on mielessäni. 
Pääsisitkö mukaan? Siellä nostetaan komeasti lippu 
salkoon! Siunausta alkaneeseen uuteen vuoteen, 
Isän hallussa ja haltuun.
Antero Rasilainen
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Isoisäni isä Heikki syntyi vuonna 1854. Jotenkin hän 
selvisi läpi nälkävuosien, joissa noin joka kymmenes 
suomalainen menehtyi. Mitä kokemusmaailmaansa 
hän siirsi isoisälleni? Matti oli perheen viides lapsi. 
Kaksi ensimmäistä oli kuollut ja Matin jälkeen syn-
tyneistä kolmesta lapsestakin yksi kuoli sylivauvana.
Mitä tunsi 10-vuotias Matti, kun isä kuoli äkillisesti 
alle nelikymppisenä? Äidille jäi talo ja viisi alaikäistä 
lasta. Pienenä poikana oli otettava vastuuta pelto- ja 
metsätöistä.
Matti avioitui naapurikylän Marian kanssa. Isäni Matti 
Veikko syntyi perheen viidentenä lapsena. Aiemmin 
syntyneistä kolme oli kuollut vauvaikäisinä.
Pelottiko isääni kutsu sotaväkeen kesken talvisodan? 
Jatkosodan alkuvaiheissa kranaatti vei toisen silmän. 
Mitä muistoja jäi siitä, kun hän heräsi ruumisvajassa 
ja nostettiin elävien kirjoihin? Entä naapurien kau-
histelu silmäpuolesta invalidista? Sitten takaisin rin-
tamalle. Mitä haavoja hän sai pitkistä sotavuosista ja 
mitä tahtomattaankin välitti lapsilleen?
Mikä on minun paikkani miehenä oman sukuni ket-
jussa? Mitä olen tästä perinnöstä omaksunut ja mitä 
siitä siirrän tai olen jo siirtänyt seuraaville polville – 
tahtoen tai tahtomattani?

Muusikko Juha Tapio kuvaa tätä isiltä siirtyvää perin-
töä väkevästi laulussaan ”Poika”. Hän kuvaa kuinka 
poika näkee ylpeyttä tuntien peilissä isänsä piirteet, 
oppii väistämään isänsä katsetta ja miellyttämään 
häntä. Lähelle isää ei uskalla tulla, koska pelkää ran-
gaistusta. Itkeä ei saa, on vain kestettävä. Harteilla 
vuosien hiljaisuus.
”Kuka pyyhkiä pois ajan virrasta vois haavat – polves-
ta polveen ne siirtyy.
Kuka armahduksen tois, kun työt isien poikien poikiin 
piirtyy? Kuka armahtaa?”

Mies sukupolvien 
ketjussa

Näin Juha Tapio kuvaa miesperintöä. Kuka armahtaa, 
kun osaksemme tullut perintö ahdistaa ja sukupol-
vien ketju kahlehtii?

Tämän kotikirkkoni alttaritaulussa on Kristus, mut-
ta ei ristillä vaan työnsä äärellä olevien eteläpohja-
laisten keskellä. Teema nousee Raamatun sanasta: 
”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien 
uuvuttamat. Minä annan teille levon.”
Alttaritaulussa Kristus siunaa kylväjiä ja korjaajia, 
lapsia ja vanhuksia, työtätekeviä ja sairaita, kaikkia 
eri tavoin uupuneita. Siinä kuvastuu myös sukupol-
vien ketju, rukouksen ja varjeluksen siirtäminen pol-
velta toiselle.
Mitä on olla osa sukupolvien ketjua, miehenä tai nai-
sena, kahden maan kansalaisena? Mitä voimme aja-
tella meitä edeltäneistä sukupolvista?
Psykoterapeutti Raija Rantola kiteyttää: ”Olemme 
kokonaisuuksia. Mukanamme kulkee kaikki: ihmiset, 
paikat, tapahtumat, jopa eri ikävaiheemme. Vaikka 
emme tietäisi niistä mitään, ovat ne meissä, joskus 
epämääräisenä pahana olona tai outoina tunteina. 
On kieltämättä merkillistä kantaa häpeää jostakin, 
jota ei itse ole aiheuttanut.” Silti moni meistäkin voi 
tehdä niin.
Rantolan mukaan jonkun otsassa voi lukea ’isän hyl-
käämä’ tai ’sodan vammauttama’. Yhtä lailla siinä voi 
lukea ’liian kiltti’ tai ’häpeän hallitsema’. Mutta on 
mahdollista hyvästellä kuolleet: ”Saatte mennä!” Kun 
laskee irti katkeruudesta ja antaa anteeksi, elämään 
tulee enemmän rakkautta ja onnellisuutta.
Tämä alttaritaulu voi kertoa myös sukupolvien koh-
taamisesta, ja alttarin takana voi ajatella avautuvan 
sen toisen todellisuuden.

Kuuletko sinä viestejä haudan takaa? Vai tiedostatko vain kantavasi 
mukanasi asioita, jotka ovat periytyneet sinulle – tahdoitpa tai et?
Me olemme osa sukupolvien ketjua: Isovanhemmat, vanhemmat, 
minä, lapseni, lastenlapseni. Olen pohtinut paljon sitä, millaisena 
tuon ketjun koen. Onko se kuristava kahle vai elämää kannatteleva 
turvaköysi?
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Jotenkin haluan uskoa, että nuo edeltävät sukupolvet 
ovat uudessa kodissaan sovussa ja yhteydessä toi-
siinsa. Isoisäni on saanut kertoa isälleen, miltä tuntui 
ottaa liian suuri vastuu pienenä poikana. Miten hän 
kaipasi isän syliä ja turvaa. Ja isä katsoo häntä hy-
väksyvin silmin: olet rakas, sinä riität.
Siellä isäni on saanut purkaa lapsuuden kokemuksi-
aan ja sotavuosien arpia omille vanhemmilleen. Ja 
hänen isänsä katsoo häntä hyväksyvin silmin: olet 
rakas, sinä riität.
Tuolta puolen myös omat vanhempani näkevät minut 
ja oman elämäni kamppailut. Senkin, mitä he eivät 
aikanaan osanneet ja pystyneet antamaan. Uskon 
näkeväni heidänkin katseessaan hyväksynnän: olet 
rakas, sinä riität.
Pystytkö sinä ajattelemaan, että nuo poismenneet 
lähimpämme katsovat meitä lämmöllä ja hyväksyen? 
Jaksatko uskoa, että he ymmärtävät sieltä sinun elä-
määsi?
Minä uskon heidän hyväksyvän sen, että meillä on 
oikeus sulkea korvamme niiltä ahdistavilta vaateilta, 
joita he eläessään kenties mieliimme iskostivat. Me 
saamme katkoa ne sitovat narut, murtaa ne lenkit, 
jotka ovat omassa elämässämme kahleina ja taakkoi-
na. Ja että he katsovat meitä hyväksyvin silmin: olet 
rakas, sinä riität.
Entä jos koet olevasi viimeinen lenkki omassa ket-
jussasi? Varmaan sinullakin on lähellä ihmisiä, joiden 
elämään voit luoda merkitystä. Jo yhdellekin ihmisel-
le lausutut sanat ”olet rakas, sinä riität” voivat antaa 
hänelle elämän pituisen perustan.

Niin – kuka armahtaa?
Rovasti Lasse Östring kiteytti elämän suuren haas-
teen kolmeen sanaan: armollinen itsensä ymmärtä-
minen. ”Se on sitä, että istuu rauhassa ja sanoo, että 
näin tämä elämä on mennyt. Ja hyväksyy sen. Armol-
linen itsensä ymmärtäminen tekee tilaa uudelle; en 
juutu siihen, mikä on haavoittanut.”
Saat vakuuttaa myös itsellesi: olet rakas, sinä riität. 
Saat katsoa tulevaisuuteen ja vaikka rikkoen tehdä 
tilaa uudelle, tuntematta häpeää tai syyllisyyttä. Olet 
rakas, sinä riität.
Ja jos emme muuta jaksa, voimme kuitenkin tukeu-
tua tämän alttaritaulun lupaukseen: ”Tulkaa minun 
luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. 
Minä annan teille levon.”

Asko Peltola
Etelä-Pohjanmaan 
maakuntajohtaja
Puhe Tiistenjoen kirkossa 
3.11.2018 miestapah-
tumassa ”Kahden maan 
kansalainen”

Alttaritaulun on maalannut taiteilija Kaarlo Lamminheimo. Taulun aiheena on Raamatun lause: 
”Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekevät ja raskautetut, minä annan teille levon.”
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Neljä vuotta ELYn palveluksessa on 
siis takana ja kirjoitan tätä kerto-
musta hyvillä mielin.
Olen jatkanut paljolti siitä, mitä 
olen tehnyt edellisinäkin vuosina: 
Olen ylläpitänyt vanhoja seurakun-
takontaktejani ja koettanut luoda 
uusia. Itä-Suomen lisäksi on ollut 
joitain pidempiä työreissuja, mm. 
Etelä- ja Varsinais-Suomeen. Anne 
Partasen kanssa veimme ryhmän 
Israeliin maaliskuussa. Pappina on 
varsin helppo ottaa yhteyttä srk:n 
kirkkoherraan ja tarjota kirkkopy-
hää. Täällä se on vielä helppoa, 
kun puhutaan pienemmistä seura-
kunnista. Mutta mitä suurempaan 
seurakuntayhtymään mennään, 
sen vaikeampi on saada ELYlle 
omaa kirkkopyhää. Ajat muuttuvat 
ja työ sen myötä. Ihmiset viettä-
vät aikaansa lisääntyvässä määrin 
internetissä ja sosiaalisessa medi-
assa. Tähän liittyen olen pyrkinyt 
lisäämään ELYn näkyvyyttä erityi-
sesti Facebookissa, johon teen vii-
koittain erilaisia päivityksiä. Vuo-
den aikana tein ns. videoblogeja, 
joita onkin katseltu varsin paljon. 

Tämän lisäksi YouTubessa 
on nähtävänä Raamattuluen-

Erjan vuosi 2018
noistani tehtyjä videoita, kuvaa-
jana Leo Holopainen. Myös Radio 
Deissä vierailin haastateltavana 
pariin otteeseen.
Vuonna 2018 pidin säännöllisiä 
Raamattuluentoja Sulkavalla ja Ju-
valla (kerran kuussa), Haminassa 
muutaman kerran. Sulkavan ru-
kousillat ovat myös pyörineet sa-
tunnaisesti, niitä on pidetty Terttu 
Immosen kotona. Muilta osin yh-
teistyö eri seurakuntien kanssa on 
koostunut yksittäisistä tilanteista. 
Opistoista yhteistyökumppanina 
ovat olleet Kiteen ja Jaakkiman 
opistot. Yhteistyöseurakunnat ovat 
olleet pääosin luterilaisia, mutta 
mukana kulkee myös muutama va-
paan suunnan seurakunta. Nämä 
ovat olleet lähinnä Israeliin ja 
naisten päiviin liittyviä tilaisuuksia. 
Harvakseltaan käyn myös koulut-
tamassa eri toimijoita sielunhoidon 
saralla – ja itse toimin sielunhoita-
jana ja esirukoilijana jatkuvasti.
Vuoden mittaan vierailin useaan 
otteeseen Helsingissä. Erelän per-
he ja Elina Vaittinen ovat olleet 
apunani ja tukenani suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Erilaisten kirk-
kopyhien lisäksi pidimme yhdessä 

Kohtaamisia-tilaisuuksia. Näistä 
muutama toteutui yhdessä Hanna 
Ekolan ja pari kertaa Ariel Neula-
niemen kanssa. Nämä olivat koke-
muksina hyvin myönteisiä!
Lähettäjäringissäni on tällä het-
kellä reilut 200 henkilöä. Olen kir-
joittanut lähettäjäkirjeen melkein 
kuukausittain.

Mitä ajattelen vuodesta 2019
Lukiessani Raamattua erään kerran 
pysähdyin kohtaan, jossa puhuttiin 
palvelijoille uskotuista talenteista 
(Matt 25:14-30) Herra sanoi palve-
lijalleen. ”Hyvin tehty sinä hyvä ja 
uskollinen palvelija! Vähässä sinä 
olet ollut uskollinen, minä panen 
sinut paljon haltijaksi! Tule herrasi 
ilojuhlaan!”(jae 21)
Ajattelin siinä hetkessä, että minä 
todellakin haluan kuulla nuo sanat. 
Ja haluan nähdä kanssani ilojuh-
lassa kaikki elämässäni kohtaama-
ni ihmiset. Joten tänään ajattelen 
niin, että vuonna 2019 haluan elää 
niin, että jokainen päivä on mer-
kityksellinen ja että jokainen päi-
vä tarjoaa mahdollisuuden elää 
Jumalan valtakunnan ilosanomaa 

Erja Kalpio Ariel Neulaniemen 
kanssa Kohtaamisia-illassa 
Vihdissä.
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todeksi. Lähetyskenttämme alkaa 
kotiovelta, miten voin ja osaan 
välittää Jeesuksen rakkautta kaik-
kialla siellä, missä kuljen? Ei vain 
työtehtävissä vaan erityisesti siellä 
elämän arjessa. Siellä, missä elämä 
todentuu. 2 Kor 2:14-16: Kiitos ol-
koon Jumalalle, joka aina kuljettaa 
meitä Kristuksen voittosaatossa ja 
antaa meidän kaikkialla levittää 
Kristuksen tuntemisen tuoksua! 
Me olemme Kristuksen tuoksu, 
joka nousee Jumalan eteen; tä-
män tuoksun tuntevat sekä ne, 
jotka pelastuvat, että ne, jotka 
joutuvat kadotukseen. Se on toisil-
le kuoleman haju, joka tuo kuole-
man, toisille elämän tuoksu, joka 
tuo elämän. Mutta kuka on tähän 
kelvollinen?
Keiden kanssa ja mihin suuntaan… 
- sitä kysyn Jumalan edessä. Ru-
koukseni onkin, että yhdessä oli-
simme toteuttamassa Jumalan 
valtakunnan pelastussuunnitelmaa 
siten, kuin Hän sen meille tehtä-
väksi antaa! 
”- Ei väellä eikä voimalla, vaan mi-
nun hengelläni, sanoo Herra Se-
baot.” (Sak 4:6)

NATANIA, GALILEA, JERUSALEM
Matkanjohtajat:
Erja Kalpio erja.kalpio@evankeliset.net p. 045 675 8917
Anne Partanen anneeevapartanen@hotmail.com p. 050 553 6715
Päivi Huisman-Laitinen paivi.huisman.laitinen@gmail.com p. 044 585 6885

ISRAEL EILEN TÄNÄÄN 
JA HUOMENNA 

25.10.-2.11.2019

ALUSTAVA OHJELMA
Perjantai 25.10.
LENTO ISRAELIIN
Ajo lentokentältä Nataniaan.
Yö: Q hotel Natania
Lauantai 26.10.
Retki Kesarean luonnonpuiston 
arkeologisille kaivauksille, jossa mm. 
Pontius Pilatuksen ”kivilaatta”, Hero-
deksen satama ja teatteri.
Yö: Q hotel Natania
Sunnuntai 27.10.
NATANIASTA TIBERIAASEEN
Matkalla Haifan yliopistossa Hechtin 
arkeologinen museo ja ajo Nasaretin 
kautta, jossa vierailu Nasaretin raa-
mattukylässä. 
Yö: Karei Deshe, Galilea

Maanantai 28.10.
GALILEAN RETKI JÄRVEN 
ITÄISELLÄ RANNALLA
Nousu Golanin eteläpäähän, jossa 
Mitzpe Shalemin maisemapaikka, 
Golanin keskus, Katsrin, jossa 
omakustanteinen lounastauko, pa-
tikointi Meshusimin (Kuusikulmio) 
putouksella. Vierailu Jeesuksen 
aikaisen Magdalan kaivauksilla ja 
ehtoollinen.
Yö: Karei Deshe, Galilea
Tiistai 29.10.
KUOLLEENMEREN KAUTTA 
JERUSALEMIIN
Kinneretin taateli- ja maustekaup-
pa, Raamatun vanhimpien käsi-
kirjoitusten löytöpaikka, Qumran, 

kelluntaa Kuolleellamerellä. Saapumi-
nen Jerusalemiin Öljymäen kautta.
Yö: Jerusalem Tower
Keskiviikko 30.10. 
NYKYPOLITIIKKAA JA 
ISRAELIN KANSAN 
RAAMATULLISTA HISTORIAA
Retki liitonarkin ensimmäiseen 
kiinteään kotipaikkaan Siiloon sekä 
Arielin kaupunkiin. Molemmat kohteet 
ovat kiistellyn Länsirannan (raama-
tullinen Juudea ja Samaria) alueella. 
Mahane Jehudan juutalainen tori.
Yö: Jerusalem Tower
Torstai 31.10.
ISRAELIN NYKYPÄIVÄÄ
Weizman-instituutti Rehovotissa, 
jossa tutustutaan Israelin yliopis-
tolliseen huippututkimusyksikköön. 
Mahdollisuus vierailla Jerusalemin 
raamatullisessa eläintarhassa (oma-
kustanteisesti) tai Caspari-keskukses-
sa Erja Kalpion johdolla tai vapaata 
Jerusalemissa.
Perjantai 1.11.
JERUSALEMIN VANHA
KAUPUNKI
Itkumuuri, armenialais- ja juutalais-
korttelit sekä Puutarhahauta. Vierailu 
Jaffassa Immanuel-kirkossa sekä 
kävelykierros Jaffan vanhassa kau-
pungissa Välimeren rannalla.
Lauantai 2.11.
LENTO SUOMEEN 
FINNAIR SUORA LENTO
25.10. AY 1979 HEL-TLV 20.05-00.30
2.11. AY 1980 TLV-HEL 01.20-06.00

Israelin matkaan kuuluvat: 
• lento
• bussikuljetukset
• puolihoito hotelleissa
• retket ja opastukset.

Israelpaketti 1699 euroa. Yksi-
tyishuonelisä 430 euroa. Ennakkova-
rausmaksu on 300 euroa. Loppumak-
su maksetaan matkalle lähdettäessä. 
Suosittelemme matkavakuutuksen 
ottamista sairaus- ja vahinkotapaus-
ten varalta. Passin tulee olla voimassa 
puoli vuotta matkalta paluun jälkeen.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Kinnerettours
Lisää tietoa löydät nettisivuiltamme 
www.kinnerettours.fi
Puhelin 09 2316 3375





Olisitko kiinnostunut lähtemään Ely-ys-
tävien kanssa maalisretkelle Nurmekseen? 
Majoitumme Hyvärilän Kartanohotellissa, 
joka on monipuolinen nuoriso- ja matkailu-
keskus Pielisen rannalla. Päivittäin on mah-
dollisuus tehdä pieniä retkiä hiihdellen tai 
kävellen kauniin luonnon keskellä. Bomban 
kylpylän palvelut ovat aivan lähellä. Siellä 
voi viettää mukavan päivän. Retkeläisillä on 
mahdollisuus tutustua Nurmeksen nähtä-
vyyksiin mm. Puu-Nurmekseen ja sen ”Daavi-
din-kaupunkiin”, Nurmes-taloon, Nurmeksen 
sukkatehtaan tehtaanmyymälään, Bomban 
karjalaiskylään sekä Haikolan taloon, mis-
sä vietämmekin pari yhteistä iltaa Hyvässä 
seurassa. Keskiviikkona tapaamme Haikolan 
talolla Japanin lähetystyöntekijät Sointu ja 
Veli-Matti Sallisen. Saamme nauttia illan aika-
na Sointu Sallisen runomatineasta sekä kuu-
lemme Nurmeksen Opiston tiestä ”Haikolasta 
Haikolaan”, josta kertomassa on TT, prof. Kyl-
likki Tiensuu. Torstai-iltana Haikolan talo täyt-
tyy Siionin Kannelta laulavasta seuraväestä. 
Puhujina seuroissa ovat Kyllikki Tiensuu, Raili 
Mäkitalo, Ulla Latomäki ja Satu Kivisaari.
Mukaan voi pakata vaatetuksen lisäksi esim. 
sukset, uimavarusteet, Siionin Kanteleen ja 
Raamatun. Aamu- ja iltahartaudet sekä Raa-
mattuhetket kuuluvat retken ohjelmaan.
Linja-autoreitti: Seinäjoki-Lapua-Ylihärmä-
Kokkola-Sievi-Kajaani-Nurmes. Reitti tarken-
tuu lähtijöiden mukaan. Aikataulut ilmoite-
taan retkikirjeessä.
Matkan hinta 350 €/hlö (puolihoito), sis. 
matkat, majoituksen ja ruokailut (aamupala, 
lounas, iltapala). Muut mahdolliset oheisoh-
jelmat voi ostaa retken aikana, esim. kylpylä-
lippu.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
24.2. mennessä 
Satu Kivisaari (matkanjoht) p. 050 563 6079, 
satu.kivisaari@evankeliset.net tai
Elyn toimisto ely@evankeliset.net,
040 415 9416
Matkan järjestäjät: Ely ja MatkaPEURA

Hei Ystävä - 
lähde maalisretkelle 
Nurmekseen 19.-22.3.2019

Satu Kivisaari

Haikolan talo.

Haikolan talo sisältä.

Kyllikki Tiensuu

Hinta: aikuinen 110 €, 6-12v. 90 €, alle 6v. 
70 €, sisaralennus 10 % kurssin hinnasta. 
Hinta sisältää majoituksen liinavaatteineen 
ti-to, leiriohjelman ja materiaalit sekä ruo-
kailut ja saunomiset.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Satu Kivisaari, aluesihteeri Ely
satu.kivisaari@evankeliset.net
p. 050 563 6079
Karstulan Evankelinen Opisto
kansanopisto@keokarstula.fi
p. 014 5252 200

Ensi kesänä valmistetaan ja kisataan keppa-
reilla sekä seikkaillaan luonnossa. Tutkitaan 
Raamattua ja etsitään aarteita.
Melontaa ja kalastusta voi kokeilla Päällin-
järvessä, joka on kaunis järvi Karstulan sy-
dämessä. Tietenkin Aarrearkkuleirillä myös 
leikitään, askarrellaan ja etsitään aarteita 
yhdessä isovanhempien kanssa. Aamu- ja 
iltahartauksissa pääsemme tutustumaan ru-
kouksen maailmaan.
Myös varamummot ja -paapat ovat lämpi-
mästi tervetulleita! Leirillä majoitumme täy-
sihoidossa siisteissä, hyvätasoisissa asun-
toloissa keskellä kaunista keskisuomalaista 
luontoa.

Karstulan Ev. Opistolla 25.-27.6.2019

isovanhemmille ja lapsenlapsille

Kaikenikäisten
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Kuntaliitosten myötä Tallinnasta 17 kilometriä län-
teen sijaitsevan kaupungin väkimäärä on kasvanut 
22 000 asukkaaseen. Seurakunnan perustaminen 
neuvostoaikana syntyneeseen kaupunkiin on ollut 
haasteellista, sillä Viro on yksi maailman maallistu-
neimpia maita.
Keski-Venäjällä ihmiset olivat kiinnostuneita tutustu-
maan kristinuskoon nimenomaan luterilaisessa muo-
dossa. Sauella seurakunnan kasvu on ollut hitaam-
paa. Työtä on vaikeuttanut myös toimitilojen puute. 
Jumalanpalvelukset on pidetty kaupungin päiväkes-
kuksessa, josta välillä tuntuu ilma loppuvan. Näin to-
teaa Juha Väliaho, joka eläkkeellä ollessaankin jatkaa 
osallistumista Sauen seurakuntatyöhön.
Sauen seurakunnassa on tällä hetkellä 21 jäsen-
tä. Moni heistä on löytänyt tien seurakuntaan Suo-
mi-ryhmän kautta. Suomen kielen lisäksi Juha Väli-
aho opettaa kitaransoittoa.
Anu ja Juha Väliaho asuvat Sauen lähellä Har-
kussa. Viime syksynä Anukin jäi eläkkeelle. Väliaho-
jen apuna Sauen lapsi- ja musiikkityössä on jo pa-

Sauelaiset saivat 
luterilaisen seurakunnan

rin vuoden ajan toiminut marilainen muusikko Anna 
Mishina, jonka rooli korostuu jatkossa seurakunnan 
itsenäistyessä. Osa Annan työpanoksesta kohdistuu 
myös Viron ja Inkerin kirkkojen eri tapahtumiin. Anna 
on Venäjän kansalainen ja hän puhuu sujuvasti nel-
jää kieltä: maria, venäjää, viroa ja suomea.
Evankelisen lähetysyhdistyksen työyhteydessä oleva 
Anna Mishina on nyt myös Salon seurakunnan ni-
mikkolähetti.

Seurakunta tarvitsee myös tilat
Syksyllä Sauen kaupunki osoitti ydinkeskustasta, 
Sauen kartanon vierestä, vuokratontin luterilaisen 
kirkon rakennushankkeelle.
Väliahot ja Sauen seurakunta ovat kääntyneet suo-
malaisten seurakuntien puoleen tuen saamiseksi 
suunnitellulle kirkkohankkeelle. He vetoavat erityises-
ti seurakuntiin, jotka ovat 1990-luvulta lähtien tuke-
neet Väliahojen työhön liittyneitä rakennushankkeita, 
viimeksi Tatarstanissa ja Kazanissa. Sauen kirkko on 
itseasiassa 15. rakennusprojekti heidän työhistorias-
saan.

Kuusi ja puoli vuotta on siitä, 
kun Suomen Lähetysseuran 
lähetit pastori Juha ja diako-
ni Anu Väliaho siirtyivät Kes-
ki-Venäjältä, Bashkortostanis-
ta, Viron Saueen aloittamaan 
luterilaista seurakuntatyötä 
aluksi Keilan seurakunnan 
alaisuudessa.
Joulukuussa 2018 Sauesta tuli 
itsenäinen rekisteröity Paa-
valin seurakunta. Nimi ker-
too Väliahojen lähetysnäystä; 
Paavalin tavoin heidän tavoit-
teenaan on ollut seurakuntien 
perustaminen sekä niiden jä-
senten varustaminen ja kou-
luttaminen. Pirkko Koivunen jakoi ehtoollista Juha Väliahon kanssa kaupungin päiväkeskuksessa 

pidetyssä messussa.
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Sauen kaupungin myönteisen päätöksen jälkeen 
arkkitehti-pastori Hermas Lilleorg on kuullut seura-
kuntalaisten toiveita ja Viron kirkkohallituksen asian-
tuntijoita. Hän valmistelee kevääksi yksityiskohtaisia 
rakennuspiirustuksia. Kirkon fasadi eli kadunpuolei-
sen osan suunnitelma tarvitsee myös Sauen kaupun-
gin edustajien hyväksynnän.
Alustavan suunnitelman mukaan rakennuksen pin-
ta-ala on 240 m2. Kirkkosalia on mahdollista käyttää 
myös kaupungin musiikkisalina. Rakennukseen tulee 
lisäksi tilat pienryhmälle sekä lapsi- ja nuorisotyölle.

Työntekijäapua Salosta
Syksyllä 2018 sauelaiset saivat työntekijäapua Salon 
seurakunnan pastorilta, Pirkko Koivuselta. Hän 
toimi kahden kuukauden ajan Turun arkkihiippakun-
nan ideoimassa työntekijävaihdossa Sauen seura-
kuntatyössä. Salon seurakunta tuki hänen työtään 
maksamalla 50 % palkasta.
Koska Viron luterilaisella kirkolla on pula papeista 
ja diakoneista, työntekijävaihto on ollut tällä erää 
yksipuolista. Pirkon työhön on liittynyt saarnan ja 
raamattutuntien ohella myös kotikäyntejä. Anu Vä-
liaho ja Anna Mishina ovat toimineet tulkkeina, mut-
ta muutaman viikon jälkeen Pirkko pystyi jo jonkun 
verran kommunikoimaan seurakuntalaisten kanssa 
itsenäisesti.
Koti-ikävä ei Pirkko Koivusta päässyt vaivaamaan, 
sillä Sauelta oli helppo piipahtaa välillä muutamaksi 
päiväksi kotiin Salon Kiikalaan.

Raamattu kiinnostaa
Sauen seurakunnalla on pieni toimistohuone, johon 
torstai-iltapäivisin kokoontui muutama seurakunta-
lainen Pirkko Koivusen vetämään raamattupiiriin. Ai-
heena oli seurakunnan elämä Apostolien tekojen 2. 
luvun pohjalta.

Eläkkeellä oleva kaivos-
insinööri Ants Salus tuli puo-
litoista vuotta sitten mukaan 
Sauen luterilaiseen seurakun-
tatoimintaan ja otti mielen-
kiinnolla osaa keskusteluun. 
Edeltävät viisi vuotta hän hoiti 
tiiviisti muistisairasta puoli-
soaan, eikä mahdollisuutta 
osallistumiseen ollut.
Ants Salus työskenteli aikoi-
naan johtajana kalkkikivi-
kaivoksessa, joka sittemmin 
myytiin suomalaiselle Parte-
kille. Hän ei saanut kotoaan 
kristillistä kasvatusta, mutta 
kirjallisuudesta kiinnostu-
neena luki aikuisiässä myös 
Raamattua. Kun kirkot alkoi-
vat toimia Virossa avoimesti, 

Seurakunnalla on ollut toimisto, jossa pieni joukko mahtui kokoon-
tumaan raamattupiiriin, suomen kieltä opiskelemaan tai lasten 
musiikkikerhoon. Kuvassa Anu Väliaho (vas.), Pirkko Koivunen, Sa-
lon lähetyspastori Tarja Laurila, Juha Väliaho ja seurakuntalaisia.

Kirkon tonttia vastapäätä sijaitsee huonekaluliike, jonka ikkunaan 
omistaja pyysi Anu Väliahoa laittamaan jouluseimen.
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Salus meni Keilan lute-
rilaiseen kirkkoon, jos-
sa hän ja perheen tytär 
kastettiin vuonna 1990. 
Ukrainalaisen vaimonsa 
myötä Salus oli jäse-
nenä myös slaavinkie-
lisessä ortodoksisessa 
kirkossa.
Ants Salus on innois-
saan Sauen kirkkohank-
keesta.
Kun kirkkohanke tuli 
julkisuuteen se herätti 

aluksi myös vastustusta ja epäilyksiä, jotka perustu-
vat tietämättömyyteen. Luotan siihen, että sauelaiset 
ottavat uuden kirkon omakseen.

Nyt saa uskoa vapaasti
Kairi Kippar on osa-ai-
kaeläkkeellä oleva ekono-
mi. Hän syntyi 60-luvulla 
ja kastettiin neljän kuu-
kauden ikäisenä äidin iso-
äidin toiveesta Pöltsamaan 
kirkossa. Kairin isä oli niin 
kutsuttu Suomi-poika. Yksi 
niistä miehistä, jotka Viron 
saksalaismiehityksen aika-
na lähtivät taistelemaan 
Neuvostoliittoa vastaan 
Suomen rintamalle. Sodan jälkeen hän asettui Tal-
linnaan ja ystävällisten ihmisten varoitusten avulla 
onnistui välttämään pidätykset. Kairin molemmat 
isovanhemmat sen sijaan kyydittiin Siperiaan. Toisen 
isoisän hauta on Siperiassa ja toisen Saksassa.
Kairi Kipparin lapsuudessa ja nuoruudessa uskonto 
oli monissa perheissä vaiettu asia, niin myös hänen 
kotonaan. Lukioikäisenä Kairi olisi halunnut mennä 
Keilan kirkkoon, mutta se olisi tiennyt käytöksenalen-
nusta!
Kairi kävi rippikoulun vuonna 1989, 24-vuotiaana. 
Kun Sauelle perustettiin vapaakirkko, hän alkoi käy-
dä siellä. Luterilaisen seurakuntatyön hän koki heti 
omakseen, kun Väliahot aloittivat työn.
Seurakunta on minulle kuin perhe, ja usko merkitsee 
minulle suurta mielenrauhaa.
Kairi Kippar laulaa seurakunnan kuorossa ja hän kuu-
luu talouden tarkastuslautakuntaan.

Tarja Laurila
Kuvat Väliahot

Kotinaisten raamattupiiri Anna Mishinan luona.

Sauen seurakunnan perustamiskokous marraskuussa 2018.

Anna Mishina ja Juha Väliaho.12



Pääsihteerin ajatukset ovat jo 
loppuvuodesta liittyneet yhdis-
tyksemme juhlavuoden viettoon. 
Miten onnistumme, saavutamme-
ko tavoitteet ja toteutuuko toi-
veemme lähetysjärjestömme ase-
maan liittyen? Entä taloudellisesti, 
haasteemme oli sanalla sanottuna 
suuri. Edellisvuoden tilinpäätös oli 
-75 000 € ja vuosikokouksessa ky-
syttiinkin, mitä hallitus aikoo tehdä 
talouden suunnan muuttamiseksi. 
Muistan vastanneeni, että hallitus 
on päättänyt palkata lisää työn-
tekijöitä yhdistyksemme työhön. 
Emme luovuta, jatkamme työtä 
uskollisesti ja rohkeasti. Pääkau-
punkiseudulla Elina Vaittinen ja 
Erja Kalpio kokeilivat uusia avauk-

Tärkein ensin
Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. 
Nämä tulivat Filippuksen luo - sen, joka oli Galilean Betsaidasta - ja sanoivat: ”Me haluaisimme 
tavata Jeesuksen.” Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät 
Jeesuksen puheille. Joh.12:20-22

sia, aloitimme Kings Kids toimin-
taa ja uusia Kohtaamisia-iltoja. 
Valitettavasti se työ jäi osin kesken 
Elinan palattua vuoden vaihtees-
sa takaisin Sansan palvelukseen. 
Kiitos Elinalle, siunaamme työtäsi 
Herramme elopellolla, nyt yhteis-
työjärjestömme Sansan palveluk-
sessa.
Pohjanmaalle ja Tampereelle saim-
me uuden osa-aikaisen papin. Oli-
han se meiltä rohkea avaus, pien-
tä vääntöäkin saimme harrastaa 
asian tiimoilta mutta lopputulos 
oli suuri kiitollisuus, kun Harri Ku-
halampi vihittiin Elyn papiksi 6.5. 
Harrin työt yhdistyksen palveluk-
sessa alkoivat virallisesti 1.12. ja 
tehtävään siunaaminen tapahtuu 

Seinäjoen vuosijuhlan messussa. 
Olisipa upeaa nähdä Lakeuden risti 
täynnä ihmisiä Harria siunaamassa 
ja rohkaisemassa Elyn työhön.
Vuosi sitten vuosikokouksessa 
päätimme siis, että tavoittelemme 
selkeästi pienempää miinusta kuin 
edellisenä toimintavuonna, mut-
ta niin rohkeita emme olleet, että 
olisimme uskaltaneet ajatella, että 
tämä tilinpäätös olisi plus-merkki-
nen. Mutta niin se ystävät näyt-
tää olevan. Vaikka virallinen ti-
linpäätös vahvistetaankin vasta 
vuosikokouk sessa Seinäjoella ja 
tammikuun aikana seurakunnis-
ta tulleet tilitykset ja laskut voivat 
vielä muuttaa lopullista tilinpää-
töstä, jo nyt voimme todeta, että 
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ilman rahastosiirtoja, tuloksemme 
olisi ollut ylijäämäinen noin 20 000 
€. Kemin seurakunnan hyväksi ra-
kennettavan kirkon kirkkorahas-
toon olemme siirtäneet hieman yli 
13 000 €, mutta edelleen tilinpää-
töksemme on ylijäämäinen. Kiitos 
Jumalalle! Mieleni todella täyttää 
kiitos, ei hiljainen eikä pieni vaan 
aivan valtava! Te ystävät, työto-
verit ja vastuunkantajat, yhteis-
työseurakunnat, te teitte tämän 
mahdolliseksi. Ilman teidän panos-
tanne, rukouksianne, työtänne ja 
uhrauksianne emme olisi nyt tässä 
tilanteessa. Työntekijöiden kanna-
tusrenkaiden tuotto kasvoi lähes 
40 %! Kymppikeräyksen tuotto oli 
lähes 17 000 €, ja kuinka monet 
syntymäpäiväjuhlat vietettiinkään 
yhdistyksen työtä muistaen ja tu-
kien. Upeaa. Kaikki tämä yhdessä 
vaikuttaa lopputulokseen. Siksi, 
ota vastaan kiitokseni. Juuri sinä. 
Kiitos muistamisesta. Olet Juma-
lalle rakas, arvokas, kalliisti lunas-
tettu ja taivaaseen tarkoitettu Ju-
malan lapsi. Kiitän tänään sinusta. 
Ota kiitollisuuteni vastaan, luota 
Jeesukseen, kiitä Jeesusta, kiite-
tään yhdessä. Hän on hyvä. Juma-
lamme on ollut ihmeen hyvä meitä 
kohtaan.
Toivottavasti mahdollisimman 
moni pääsee Seinäjoen vuosiko-
koukseen mukaan kuulemaan tar-
kemmin menneen vuoden tapah-
tumista ja myös talouden luvuista. 
Mutta, kuten tässä lehdessä ole-
vasta juhlaohjelmasta voit lukea, 
emme kokoonnu vain tilastojen 
tai lukujen äärelle. Kyllä me aloi-
tamme yhteisestä rukouksesta. Jo 
alkukirkossa kokoonnuttiin yhteen 
juhlille, ja juhlien sisältö oli rukous 
ja Jeesuksen tapaaminen. Aivan 
huikea työnäky myös meille Elyssä. 
Kokoontua yhdessä rukoilemaan, 
kohtaamaan Jeesusta, päästä kir-
jaimellisesti Jeesuksen puheille. 
Eikä vain niin, että me kristityt 
kokoonnumme, vaan me kerrom-
me muille, kutsumme muita juh-
laamme, jotta hekin voisivat löytää 
Jeesuksen. Joukkoomme mahtuu 

kyllä! Jäsenmäärämme kasvu py-
sähtyi, laskua oli 11 henkeä. Uu-
sia jäseniä hyväksyttiin 15, mutta 
samaan aikaan eri syistä myön-
simme eron 12 jäsenelle. Lisäksi 
saimme vuoden aikana tiedon 14 
jäsenemme matkan päättymises-
tä. Olemme saaneet jättää pois-
nukkuneet hyvän Jumalamme kä-
siin. Muistetaan surevia, erityisesti 
leskiä ja orpoja, pidetään yhteyttä, 
rukoillaan toistemme puolesta, et-
tei yksikään jäisi matkalle. ”Sinua, 
Jumala, me ylistämme Siionissa! 
Me täytämme lupaukset, jotka an-
noimme sinulle, sillä sinä kuulet 
rukouksen. Sinun luoksesi kaikki 
ihmiset tulevat. Syntimme ovat 
meille liian raskaat, mutta sinä an-
nat ne anteeksi. Autuas se, jonka 
sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi 
ja asua pyhäkössäsi.” Ps.65:1-5
Numeroiden valossa yhdistyksem-
me juhlavuosi oli onnistunut. Erityi-
sesti on hyvä nostaa esiin Seinäjo-
en kesäjuhla, jonka monipuolinen 
ohjelma oli hyvin valmisteltu koko-
naisuus. Arvokkaat tilaisuudet in-

nostivat, evankeliumi oli keskiössä, 
koettiin yhteyttä, tavattiin ystäviä, 
kiitollinen olen jokaisesta juhlien 
eteen ahertaneesta. Te teitte sen, 
me teimme sen! Myös taloudelli-
sesti juhlat onnistuivat, - parhaiten 
kaikista kesäjuhlista tähän asti. 
Kiitos vielä kerran Seinäjokiset ja 
lakeuden ystävät, on hyvä jatkaa 
kun on innostunut ja sitoutunut 
joukko Sadun ja Harrin tukena ja 
apuna. Hienolla tavalla myös elä-
keläisemme Sirpa, Raili ja Pekka 
ja monet seurakuntien työntekijät 
ja palvelijat olette antaneet lahjo-
janne ja aikaanne yhteiselle työlle. 
Olette mahtavia, tässä porukassa 
on hienoa olla mukana.
Kaikissa hiippakunnissa taloudelli-
nen tuki on kasvanut. Vaikka Mik-
kelin hiippakunnan osalta tolppa 
on hieman matalampi kuin edel-
lisvuonna se selittyy kesäjuhlien 
vaikutuksella eli käytännössä myös 
Mikkelin hiippakunnan alueella 
kannatus on ollut kasvussa. On-
han tämä valtava todistus ja roh-
kaisu meille kaikille. Työmme on 
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kantanut hedelmää, työtämme 
on siunattu. Yhdistyksemme on 
lähetysyhdistys. Emme siis kerää 
itsellemme vaan Jumalan työn, 
lähetystyön tukemiseksi. Näin 
myös viime vuonna. Lähetystyön 
tuotoista kotimaan työn tuki- ja 
hallintokuluihin käytimme omasta 
mielestämme vähän, vain n. 15 %. 
Tuimme työtä lähetyskohteissam-
me yli 120 000 € summalla.
Ja entäpä meidän työntekijämme? 
Voin olla ylpeä kaikista heistä. Tun-
nollisesti, uskollisesti ja yhdessä 
on tehty työtä. Olemme erilaisia, 
armolahjatkin ovat erilaiset, mikä 
rikkaus tehdä yhteistä työtä. On 
ollut suuria yhteisiä ponnistuksia, 
ideointia, uusien tilaisuuksien ko-
keiluja ja säännöllistä toimintaa 
ennen kaikkea. Yhdessä on jaettu 
asioita, kiitetty ja anottu. Näin on 
hyvä jatkaa. Paitsi että pientä huol-
ta kannan jaksamisesta. Omasta 
ja työkavereittenkin jaksamisesta. 
Emme ole koneita – tai jos olisim-
me, niin määräaikaishuolloista oli-
si tärkeä pitää kiinni! Iloitsen sii-

tä, kun kuulen työkaverin olevan 
metsälenkillä, veneretkellä tai ihan 
vaikka vain haravoimassa pihaa. 
Se kertoo siitä, että on elämää. 
Muistetaan myös pitää huolta lä-
himmistämme, pienistä ja suurista. 
Juhlavuoden aikana moni venytti 
jaksamistaan ja haki jopa jaksami-
sen äärirajoja. Yli ei menty, kiitos 
Jumalalle. Siksi, ystävät ja työto-
verit, rohkaisen teitä ja vetoan 
teihin: Tärkein ensin. Ensin levon 
kautta Jeesuksen luo, hänen kans-
saan keskustelua, olemista, hiljen-
tymistä, ja sitä samaa myös omien 
rakkaitten kanssa. Eivät vain sanat 
ratkaise, vaan läsnäolo. Se, että 
toinen vain on läsnä, jakaa yhtei-
sen hetken. Kun kodista saatellaan 
matkaan siunaten ja mukaan liittyy 
lämmin kutsu palata takaisin, on 
hyvä tehdä työtä, oletpa sitten va-
paaehtoinen tai työssä Herramme 
elopellolla. Tehdään tätä yhdessä. 
Voimia siis meille kaikille jo alka-
neen vuoden haasteisiin. Sillä kyllä 
me evankelisessa herätysliikkees-
sä juhlia osaamme! Siitähän me 

elämme, evankeliumin sanomasta, 
armosta ja ilosta, Siionin Kanteleen 
lauluista, lähetystyön tukemisesta. 
Tervetuloa mukaan ja tervemenoa 
tilaisuuksiin, voimien mukaan. Ja 
sama pätee näissä juhlamatkoissa-
kin: mennään yhdessä. Kutsutaan 
ystäviä tai naapureita mukaan juh-
lamatkoille.
Toivottavasti tapaamme niin vuo-
sijuhlassa Seinäjoella kuin kesä-
juhlassa Tampereella. Siunaten ja 
kiitollisena. Jatketaan!

Antero Rasilainen

Monin kielin keskeltämme, 
nousee kiitos Kristuksen - FLAG
Honorable Bishop, dear friends in 
Christ, ja monilla muilla erilaisilla ter-
vehdyksillä aloitan kirjeenvaihdon 
kansainvälisten yhteistyökirkkojem-
me työntekijöiden ja ystävien kanssa. 
Kirjeenvaihto käydään pääsääntöises-
ti englannin kielellä. Kirjeen loppuun 
tulee allekirjoitus: Antero Rasilainen, 
General Secretary of ELY. Usein minua 
pyydetään kertomaan, mitä tuo ELY 
tarkoittaa, voiko sen kääntää englan-
niksi. Siinäpä pulma. Meillä Suomes-
sa on nimittäin lukematon määrä lä-
hetysyhdistyksiä ja tuo ensimmäinen 
sana, evankelinen on vaikea kääntää. 
Sanalla evankelinen on meillä Suo-
messa aivan eri sisältö kuin englannin 
kielessä. Siksi olemme toivoneet löy-
tävämme yhdistyksellemme englannin 
kielisen nimen, joka kertoisi ytimek-
käästi, keitä me olemme. Ja nyt, kiitos 
Erja Kuhalammen, olemme löytäneet 
sen! Ely on englanniksi FLAG Mis-

sion: Finnish Lutheran Associati-
on for Gospel Mission. FLAG – lippu 
kertoo Elyn ytimestä, rististä, joka on 
Elyn logossa. Se kertoo Suomesta, 
jonka lipussa on risti: sininen taivas 
näkyy ristin läpi. Se kertoo tehtävästä, 
jota olemme suorittamassa: ”Menkää 
kaikkialle maailmaan ja julistakaa 
evankeliumi kaikille luoduille. Joka 
sen uskoo ja saa kasteen, on pe-
lastuva.” Annetaan siis ristinlipun lie-
hua, maitten ääriin asti.
jk. Tiesitkö, että Elyllä on oma tuomio-
kirkko? Kyllä vain, se löytyy Englan-
nista, 150 km Lontoosta pohjoiseen. 
Siellä on Ely niminen kaupunki, jonka 
tuomiokirkko on nähtävyys! Harri ja 
Erja Kuhalampi suunnittelevat sinne 
Elyn ryhmämatkaa vuonna 2020, ol-
kaapa kuulolla, on todella hieno koh-
de!
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SEINÄJOEN KESÄJUHLAT
Armo kuljettaa – Seinäjoen kesäjuhlat Pohjanmaal-
la oli vuoden suurin tapahtuma, jota valmisteltiin 
huolella ja hyvässä yhteistyössä Seinäjoen seura-
kunnan ja Elyn vastuunkantajien kanssa. Juhlien 
eri tapahtumiin osallistui yhteensä 2927 hlöä. Kä-
vijämäärätavoite toteutui. Lakeuden Risti ympäris-
töineen toimi juhlapaikkana erinomaisesti. Juhlien 
sisältö puheineen, opetuksineen ja musiikillisesti on 
saanut pääosin positiivista palautetta. Kaikenikäiset 
oli pyritty ottamaan huomioon juhlaohjelmassa. Ja 
juhlien tulos eteläpohojalaisittain oli sopivasti plus-
salla. Toimikunnat kantoivat suuren vastuun juhli-
en järjestelyistä yhdessä 100 talkoolaisen kanssa. 
Suurkiitos vielä jokaiselle!

ELYn 10-JUHLAVUOSI 
POHJANMAALLA
Juhlavuosi 2018 oli tapahtumien osalta vilkas vuosi Poh-
janmaalla. Saimme yhdessä juhlien iloita ja kiittää 10-vuot-
ta täyttävästä yhdistyksestämme, jonka tärkein tehtävä 
on ollut ja on edelleen kertoa armon ja ilon evankeliumia 
eteenpäin kotimaassa ja lähetyskohteissa. Tähän tehtä-
vään saimme loppuvuodesta yhden työntekijän lisää - Ku-
halammen Harrin, joka ehti tutustua kesän ja syksyn 
aikana Elyn toimintaan vierailemalla monissa seuroissa ja 
kirkkopyhissä.
Juhlavuoden aikana olemme tarvinneet paljon juhlien suun-
nittelijoita, järjestäjiä ja toteuttajia ympäri Pohjanmaata. 
Toisinaan ihmettelen kiitollisuudella, kuinka suurella sy-
dämellä, Hyvät Ystävät, haluatte palvella, antaa aikaanne 
ja lahjojanne käyttöön. Sydämellinen kiitos jokaiselle Elyn 
vastuunkantajalle - saarnaajille, seurapuhujille, opettajille, 
laulajille, runonlausujille, säestäjille, leipojille, kahvikeit-
täjille, siivoojille, kutojille, kuvaajille, tukijoille, korjaajille, 
paikkaajille, lohduttajille, kuuntelijoille, rinnalla kulkijoille, 
rohkaisijoille, rukoilijoille… ja osallistujille. Teitä jokaista 
tarvitaan Jumalan valtakunnan työssä. Kiitos, että saamme 
yhdessä kulkea ja olla viemässä evankeliumia Jeesuksesta 
eteenpäin. Ja kiitos, että yhdessä saamme myös levätä ja 
jättää elämämme Jumalan armon varaan. Minä luotan si-
nun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta 
Herralle, hän pitää minusta huolen. (Ps. 13:6)
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RAAMATTULUENNOT
Minä uskon? -raamattuluentosarjaa on pidet-
ty Etelä-Pohjanmaalla juhlavuoden aikana 
yhdeksässä eri seurakunnassa. Keski-Pohjan-
maalla luentosarja toteutettiin yhteistyössä 
useamman seurakunnan kanssa. Luentosarja 
koostui neljästä aihekokonaisuudesta: Juma-
lalla on kaikki valta, Kristus-uskomme keskus, 
Kristuksen seuraajina ja Minä lähetän teidät. 
Yhteensä vuoden aikana pidettiin 28 luentoa, 
joissa osallistujia keskimäärin oli 32 hlöä/luen-
tokerta. Parhaimmillaan Alahärmässä, Kuri-
kassa ja Himangalla osallistujia oli yli 60 hlöä/
luentokerta. Raamattutyöryhmä aloitti uuden 
luontosarjan, Jumalan valitut, valmistelut lop-
pusyksystä. Molempia luentosarjoja toteute-
taan yhteistyössä seurakuntien kanssa vuonna 
2019. Luennoitsijoina toimivat edelleen raa-
mattutyöryhmän jäsenet (Aulis Harju, Rai-
mo Mäki, Ulla Latomäki, Pekka Kiviranta, 
Kari Lähdesmäki) sekä Elyn ja seurakuntien 
työntekijät.

10-SEURAT JA -JUHLAT
10-seuroja ja -synttäreitä järjestettiin juh-
lavuonna ympäri maakuntaa. Tilaisuuksissa 
muisteltiin ja jaettiin yhdessä Elyn kymmen-
vuotisen historian matkalta mieleenpainuvia 
ja rakkaita hetkiä. Siionin kanteleen laulut, 
seurapuheet, ystävien tapaamiset, juhlakakut 
ja ilmapallot kuuluivat 10-synttäreiden ohjel-
maan.
Tiimit ja vastuuryhmät järjestivät vuoden ai-
kana seuroja kaikkiaan 116 kertaa. Kirkkopy-
hiä kertyi huikeat 38 kpl. Lisäksi ystäviemme 
syntymäpäiväseurat, naistenpäivät ja lähetys-
juhlat olivat tärkeitä tilaisuuksia kertoa Elyn 
toiminnasta ja julistaa armon evankeliumia. 
Tämän lisäksi Elyn toimintaa tuettiin lukuisilla 
myyjäisillä ja toripäivillä sekä Kokkolan lähe-
tyssopin ja Alavuden lähetystuvan toiminnalla. 
Kauhavan eteläpohojalaanen kirkkopyhä Kor-
keemmas käres toteutettiin yhteistyössä mo-
nien eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Minä uskon? -raamattuluento 
Ylihärmässä tammikuussa 
2018, Kari Lähdemäki.

Minä uskon? -raamattuluento Kurikassa 
helmikuussa 2018, Raimo Mäki (oik.) sekä 
Terttu Mäkinen ja Erkki Yli-Krekola.

Irja, Elli ja Liisa Elyn myyntipöydällä mukana Seinäjoen seurakunnan lähetys-
myyjäisissä.

Elyset-lauluryhmä
Hyvät ystävykset tapasivat toisensa Alavuden 
10-juhlissa. Kuvassa: Matti Teppo Alavudelta ja 
Matti Korkeakoski Keuruulta.
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AARREARKKUTYÖ
Aarrearkkutyössä saamme olla välittämässä ilosano-
maa Jeesuksesta lasten ja perheiden parissa sekä roh-
kaista isovanhempia tukemaan lastenlasten kristillistä 
kasvatusta.
Hiljaisella viikolla Laula kanssain -tilaisuudet kokosivat 
lapsia, perheitä ja isovanhempia Alahärmässä ja Tiis-
tenjoella yhteensä 786 hlöä. Yhdessä lauletut pääsiäi-
sen laulut kertoivat sanomaa Vapahtajastamme: Kaikki 
lapset maan, tulkaa laulamaan: Vapahtaja nousi hau-
dastaan. (SK 70)
Karstulan Opistolla järjestettävällä aarrearkkuleirillä 
juhlittiin heinäkuussa 10-vuotiasta ELYä. Juhla huipen-
tui Tiemestarin Poikien -bändin konserttiin, jossa yh-
dessä lapset ja isovanhemmat saivat laulaa: On hienoa 

olla täyskymppi! Aarrearkkuleiri-
päivää vietettiin yhteistyössä myös 
Alahärmän seurakunnan kanssa 
Ruskorannassa, jossa askarreltiin 
omat matka-alttarit.
Haminan taitavat naiset valmisti-
vat Seinäjoen kesäjuhlille myyntiin 
aarrearkkupusseja, joiden tuotolla 
on tuettu aarrearkkutyötä. Olet-
han jo tutustunut Elyn uusiin aar-
rearkkupusseihin?

MIESTYÖ
Elyn miästeam toteutti marras-
kuussa Miästapahtuman Kahden 
maan kansalainen Tiistenjoella 
yhteistyössä Lapuan Tuomiokirk-
koseurakunnan kanssa. Tapahtu-
massa oli puhujina maakuntajoh-
taja Asko Peltola ja tuomiorovasti 
Matti Salomäki. Musiikista vas-
tasivat Tiemestarin Pojat. ”Työ-
ryhmän tavoitteena on ollut kut-
sua miehiä Sanan ja ehtoollisen 
äärelle sekä tapaamaan toisiaan. 
Ohjelman olemme pyrkineet pitä-
mään Kristus-keskeisenä”, toteaa 
miästeamin puheenjohtaja Erk-
ki Yli-Krekola. Alahärmän Rus-
konnassa järjestettiin perinteinen 
elokuun miestapahtuma, jonka 
järjestelyistä vastasivat Kauhavan 
seudun vastuuryhmä.

ELYN KESÄTOIMINTA
Elyn ystävät järjestivät aurinkoi-
sena kesänä 2018 useita piha- ja 
mökkiseuroja, retkipäiviä ja kesä-
kirkkoja. Valoisana kesäaikana on 
kiva lähteä ajelemaan Elyn seuroi-
hin vaikkapa hieman pidemmänkin 
matkan päähän ystäviä tapaamaan 
ja Kanteleen lauluja laulamaan.

Teksti ja kuvat Satu Kivisaari
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Miästeam: Kari Lähdesmäki, Hannu Kivisaari, Erkki Yli-Kre-
kola, Kimmo Niskala, Harri Kuhalampi

Veikko Pyykönen iloitsi Seinäjoen 
kesäjuhlien sukupolvienmes-
susta, joka on ollut yksi hänen 
unelmansa.

Aarrearkkupussin valmistajat:
Pirkko Tulokas, Kaija Välimäki ja Asta Uutela.

Mökkiseurat Lestijärven rannalla elokuussa.

Aarrearkkupussin sisältö.

Sadun ja Harrin yhteinen lähettäjärenkaan kirje Helmikirje 
ilmestyy joka kuukausi, joko sinulle tulee helmikirje?
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Minä uskon? ja Jumalan valitut -raamat-
tuluentosarjoja pidetään useissa seura-
kunnissa vuoden aikana Siionin kanteleen 
seurojen, Hyvässä seurassa -iltojen, lähetys-
tilaisuuksien ja kirkkopyhien rinnalla. Raama-
tun naiset -raamattuluentosarjan suunnittelu 
käynnistyy kevään aikana. Mira Heikkilä 
Alahärmästä sekä Salme Heino Kokkolasta 
lähtevät innolla mukaan uuteen työryhmään 
valmistelemaan uutta luentosarjaa sekä sen 
ympärille erilaisia tapahtumia naisille Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaalla.
Naistentapahtumia onkin jo tulossa maalis-
kuulla Kokkolaan ja kesäkuulla Alahärmän 
Ruskorantaan, jossa myös miehet järjestävät 
oman iltansa elokuussa.
Pääsiäisen lauluja lauletaan koululaisten 
kanssa hiljaisella viikolla Alahärmässä ja 
Tiistenjoella. Aarrearkkuleiripäiviä vietetään 
kesäkuussa Alahärmän Ruskorannassa ja 
Lohtajan Pappilassa. Aarrearkkuleiri isovan-
hemmille ja lapsenlapsille Karstulan Evanke-
lisella Opistolla on perinteisesti juhannuksen 
jälkeen.
Retkiä teemme tänä vuonna Pohjois-Karja-
laan Nurmekseen, Tampereen kesäjuhlille 
sekä elokuussa Salamajärven kansallispuis-
toon Koirasalmelle, jossa vietämme mukavan 
luontopäivän. Ohjelmaa tarjolla kaikenikäisil-
le.
Kiitä sieluni Herraa -kirkkokonsertin tarjo-
avat Veikko ja Kauno 80v Alahärmän kirkossa 
syyskuussa (8.9.).
Maakunnallinen ristinjuhla (19.4.) ja joulu-
juhla järjestetään perinteisesti Seinäjoen 
srk-keskuksessa.
Lisätietoja: 
aluesihteeri Satu Kivisaari
p. 050 563 6079
satu.kivisaari@evankeliset.net

Su 17.3. klo 15 Ykspihlajan kirkko
(Iltaruskontie 1, Kokkola)
Kokkolan naistenpäivässä arjessa jaksa-
misesta on keskustelemassa aluesihteeri 
Satu Kivisaaren kanssa parturi-kam-
paaja Auni Vannesluoma (kuva vas) Alavudelta, pas-
tori, maatilan emäntä Mira Heikkilä (kuva oik) Här-
mästä sekä perheenäiti Kokkolasta. Mikä auttaa jaksamaan työn ja 
perhe-elämän ristipaineessa? Mistä voimaa arkeen? Muun muassa 
näihin kysymyksiin paneudumme hyvässä seurassa naisten kanssa 
maaliskuun naistenpäivässä. Tapahtuman järjestävät Kokkolan suo-
malainen seurakunta ja Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry.
Naistenpäivän hemmotteluhetkessä tarjolla kynsihoitoja, hieron-
taa ja pieniä kampausvinkkejä alan ammattilaisilta. Mukana kosme-
tologi Anna-Leena Ojala Kokkolasta, fysioterapeutti Anne Syrjälä 
Kokkolasta, sekä parturi-kampaaja Auni Vannesluoma Alavudelta.
Muuta ohjelmaa: rukouspolku kirkossa, mahdollisuus rukoukseen ja 
keskusteluun Sari-papin kanssa, tarjoilua, arvontaa sekä Elyn myyn-
tipöytä.
Klo 18 Taize-messu Ykspihlajan kirkossa, saarna pastori Mira Heik-
kilä, liturgi Sari Kontinen-Koski, kanttori Tuula Pihlaja-Harju, Elyn ys-
tävät avustavat.
Lohtaja
Su 17.3. klo 10 Elyn kirkkopyhä Lohtajan kirkossa, saarna pääsih-
teeri Antero Rasilainen, liturgi Juha Haapaniemi. Ruokailu messun jäl-
keen seurakulmassa. Seurat n. klo 12, puhujina Matti Aho, Rasilainen, 
musiikissa Juha Orjala, juonto Vuokko Orjala.

Pohjanmaan aluesihteerin ajatuksia ja 
suunnitelmia vuodelle 2019

Naistenpäivä 
Hyvässä seurassa Kokkolassa

Naistenpäivän työryhmä kutsuu naisia läheltä ja kaukaa Hyvässä seurassa 
naistenpäivän tapahtumaan Ykspihlajan kirkkoon. Kuvassa: (vas) Satu 
Kivisaari, Salme Heino, Sari Kontinen-Koski ja Kaija Muhonen. 19



Pirkanmaan Ely-tiimin kans-
sa pyrimme suunnittelemaan 
toimintaa Tampereelle ja koko 
Pirkanmaan alueelle. Kirkkopy-
hien lisäksi tiedossa on ainakin 
raamattuluentoja ja seuroja. 
Tampereen Kalevan kirkossa 
kesäkuussa pidettävät Ely:n 
kesäjuhlat työllistävät tämän 
kevätkauden aikana. On kui-
tenkin ollut ilo nähdä kuinka 
Pirkanmaan alueen Ely-aktiivit 
sekä seurakunnan työntekijät 
ja vapaaehtoiset ovat lähte-
neet innolla ja tarmolla mu-
kaan juhlien suunnittelutyö-
hön. Itse asiassa valmistelut 
ovat jo oikein hyvällä mallilla. 
Uskon että tämän tiimin yh-
teistyön tuloksena järjestelyt 
onnistuvat niin että saamme 
täysipainoiset ja monipuoliset 
kesäjuhlat.

Harri Kuhalampi

Kun tarkastelen kalenteria-
ni vuoden 2019 alkupuolen 
osalta huomaan, että sanan-
julistuksella tulee olemaan 
työssäni keskeinen rooli. Täl-
lä hetkellä näyttää siltä, että 
saarnaan ainakin neljässätois-
ta jumalanpalveluksessa, jois-
ta kahdeksan tulee olemaan 
Pirkanmaan alueen kirkoissa, 
loput muualla. Elysanomien 
ilmoituksia ja Ely:n nettisi-
vujen kalenteria seuraamal-
la löytyvät tarkemmat tiedot 
Ely:n kirkkopyhistä ja muista 
tapahtumista. Useimmiten 
kirkkopyhä tarkoittaa sitä, 
että messun jälkeen pidetään 
seurat tai jokin muu vastaava 
tilaisuus. Näiden tilaisuuksien 
tarkoituksena on ensisijaisesti 
pitää esillä valoisaa evanke-
liumin sanomaa mutta myös 
tiedottaa tulevista Tampereen 
kesäjuhlista ja muusta toimin-
nasta, mutta myös kerätä ra-
haa juhlista koituvien menojen 
kattamiseen ja muuhun Ely:n 
kotimaan työhön. 

Tervetuloa
Elyn kesäjuhlille
Tampereelle
Paikka: Kalevan kirkko
Aika: 7.–9.6.2019

Kesäjuhlien ohjelmasta kerrotaan 
lähemmin kevään myöhemmissä 
Elysanomissa, mutta jo tässä voimme 
luvata, että tarjolla tulee olemaan 
• runsaasti täysipainoista sananjulis-

tusta
• mahdollisuus saada ehtoollinen 

juhlien jokaisena päivänä
• laaja tarjonta ohjelmia ja aktiviteet-

teja lapsille
• runsaasti musiikkia
• paljon muuta – myös jotakin uutta 

ja odottamatonta

Haasteena Tampere 
ja Pirkanmaa

Maria Pitkäranta on mukana suunnittelemassa Tampereen 
kesäjuhlia. Marian tapaat maaliskuussa Seinäjoen vuosijuhlilla.
Hänelle voi ilmoittautua Tampereen kesäjuhlien talkoolaiseksi. 
Marialle voi tuoda myös arpavoittoja ja kuiva-ainelahjoituksia 
kesää varten. Seinäjoen vuosijuhlilta löydät Tampereen kesä-
juhlapisteen, jossa on Maria, Harri ja muita tamperelaisia.

Kesäjuhlien talkoolaiseksi voi ilmoittautua Marialle
Maria Pitkäranta
p. 0500 440 317 | mariapitkaranta@gmail.com
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Te olette valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhä heimo, Jumalan oma 
kansa, määrätty julistamaan hänen 
suuria tekojaan, joka teidät on pi-
meydestä kutsunut ihmeelliseen va-
loonsa.
On ehkä hämmentävää, että tätä Pie-
tarin kirjeessä (1Piet.2:9) olevaa ei 
ole suunnattu joillekin erityisen teh-
tävän saaneille, vaan tavallisille kristi-
tyille. Siis ihan samanlaiselle joukolle, 
joka tällä viikolla kokoontuu laula-
maan Siionin Kanteleen lauluja.
On kyse Jumalan valinnasta. Jeesus 
itse sanoo asian selvästi: ”Ette te va-
linneet minua, vaan minä valitsin tei-
dät.” (Joh.15:16) Jeesus saattoi hyvin 
yksinkertaisella tavalla sanoa: ”Seu-
raa minua.” Siinä oli kutsu ja moni 
totteli.
Kun sinut kastettiin, otsallesi piirret-
tiin risti, joka kertoo Kristuksen lunas-
tustyöstä mutta on aina myös kutsu 
opetuslapseuteen. Sinut on siis valittu 
Kristuksen omaksi ja sinut on kutsuttu 
seuraamaan Jeesusta. Tätä seuraaja-
joukkoa sitten kutsutaan kuninkaal-
liseksi papistoksi, pyhäksi heimoksi, 
Jumalan omaksi kansaksi. Ei siksi, 
että tämä joukko koostuisi jotenkin 

Jumalan valitut
erinomaisista yksilöistä, vaan kyse on 
siitä, kenen joukossa me kuljemme.
Valitut saavat myös tehtävän: Julistaa 
Jumalan suuria tekoja.
Jumala valitsee ja antaa tehtävän. 
Mutta ei kuitenkaan niin, että Hän sen 
jälkeen toteaisi: Yritä pärjätä. Vaan 
”minä olen teidän kanssanne kaikki 
päivät.”
Mitä me voisimme oppia heiltä, jotka 
aikaisemmin saivat Jumalan kutsun 
ja ehkä vähän nikotellen siihen lo-
pulta suostuivat. Mitä voisimme op-
pia Abrahamin, Mooseksen, Daavidin 
tai Marian kutsusta ja tiestä? Voisiko 
heidän esimerkkinsä olla rohkaisuna 
meille oman tiemme kulkemisessa?
Näihin asioihin paneudutaan ”Juma-
lan valitut” -luentosarjassa.
Oletko tuumaillut, että tämä sarja voi-
si toteutua myös teidän seurakunnas-
sanne?

Pekka Kiviranta
Lisätietoja 
raamattuluennoista:
Satu Kivisaari, aluesihteeri 
p. 050 563 6079
satu.kivisaari@evankeliset.net

Toimiston kuvakulmia juhlavuonna 2018
Kesäjuhlilla Seinäjoella. Kuva Timo Keski-Antila.

Armo kuljettaa -tyynyliinojen 2-hengen pai-
nantakökkä, Virpi & Satu. Kuva Kirsti Pölkki.

Elyn kirkkopyhä, kymp-
pisynttärit ja Virpi Elyn 
työssä 10v Karstulassa 
15.4. Kuva Tero Tuomi-
niemi.

Heta.



Seinäjoella Lakeuden Ristissä ja srk-keskuksessa

LAUANTAI
Seurakuntakeskus, seurakuntasali
9.30 ElyCafe
10.00 Tervetuloa ja hartaus - Antero Rasilainen
 ELYn vuosikokous
12-14  Lounas
Lounaan aikaan oheistapahtumia:
 Myyjäiset, arpajaiset
 Elysanomat
 - juttuvinkkejä ja haastatteluja, lehtitoimikunta
 Kotisivut ja Facebook,
 - tutustuminen/opastus Erjan ja Virpin kanssa
 Tampereen kesäjuhlat, mukana Maria ja Harri

13.45 Lehdistötilaisuus,
 Antero Rasilainen ja Elyn hallituksen puheenjohtaja
14.00 USKONNONVAPAUDEN HAASTE 
 TÄMÄN PÄIVÄN SUOMESSA
 Alustus ja juonto, Pekka Kiviranta ja Sointu-Sisko 
 Parviainen. Aiheesta keskustelemassa Elyn aluepappi 
 Harri Kuhalampi ja pääsihteeri Antero Rasilainen sekä 
 Seinäjoen kaupungin perusopetusjohtaja Jari Jaskari. 
 Elyset-lauluryhmä.
 Uskonnonvapausteemaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 
 etukäteen Satu Kivisaarelle satu.kivisaari@evankeliset.net 
 ja Harri Kuhalammelle  harri.kuhalampi@evankeliset.net
15.30 ElyCafe
16.00 Uusi raamattuluentosarja Jumalan valitut, 
 raamattutyöryhmän jäsen Kari Lähdesmäki 
 Maria, valittu joukossa vaimojen 
 – runoja ja Raamatun tekstejä
 Anneli Lähdesmäki - Ulla Latomäki - Satu Kivisaari
 Elyset-lauluryhmä
17.30 ElyCafe
18.00 Iltamessu Marian askelissa Lakeuden Ristissä,
 - liturgi kirkkoherra Jukka Salo
 - saarna Erja Kalpio
 - kanttori Anna-Kaisa Lahtinen
 - Lakeuden Ristin kuoro

Elyn 11-vuotisjuhla, 
vuosikokous ja seminaari

30.-31.3.2019

USKONNONVAPAUS ESILLÄ 
VUOSIJUHLASSA
Vuosijuhlan yhteydessä pidetään kes-
kustelutilaisuus, jossa tarkasteltavana 
ovat uskonnonvapauteen liittyvät ky-
symykset ja haasteet. Suomi on ollut 
miltei mallimaa uskonnonvapauden 
toteutumiseen. Nyt kuitenkin jopa val-
tauskonnon yhteiskunnallinen rooli ja 
oikeus oman uskonnon harjoittamiseen 
ovat paineiden alla, varsinkin koulu-
maailmassa.
Uskonnonvapaus on yleismaailmallinen 
perusoikeus, joka takaa jokaiselle ajat-
telun ja mielipiteen vapauden. Kysymys 
on niistä lähtökohdista, joista käsin 
ihmisyys voi tasavertaisesti toteutua 
kaikkien kohdalla.
Julkinen keskustelu uskonnonvapau-
desta on vasta viriämässä maassamme, 
koska siihen ei aiemmin juuri ole ollut 
tarvetta. Nyt kuitenkin kaikilla on mah-
dollisuus päästä alusta lähtien mukaan 
tähän keskusteluun. Voit mielellään 
esittää omat kysymyksesi pohdittavaksi 
keskustelutilaisuudessamme Seinäjoel-
la la 30.3. klo 14 alkaen. Lähetä asian-
tuntijaraadille tarkoittamasi kysymykset 
sähköpostilla osoitteeseen: 
harri.kuhalampi@evankeliset.net tai 
satu.kivisaari@evankeliset.net
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SUNNUNTAI
Elämän leipä
10.00 Elyn maak. kirkkopyhä, 
 - liturgi joht. kappalainen Liisa Rantala
 - saarna vs. Kirkon Lähetystyön keskuksen 
 johtaja Jaakko Rusama
 - kanttori Lea Salumäe
 - Seinäjoen kirkkokuoro
 Harri Kuhalammen tehtävään siunaaminen, 
 Satu Kivisaari, ELYn hallituksen puheenjohtaja, 
 Hannu Takkula, Jaakko Rusama.
11.30 Lounas
 - arpajaiset, myyjäiset
12.30 Leipää pelloilta maan
 Puhe Hannu Takkula, Euroopan unionin 
 tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
 Keskustelemassa maanviljelijä Ahti Ranto, 
 Liisa Rantala ja Jaakko Rusama.
 Alustus ja juonto, Satu Kivisaari ja 
 Harri Kuhalampi.
14.00 Päätössanat - Antero Rasilainen
 Hartaus - Erja Kalpio
14.30 ElyCafe

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous
la 30.3. klo 10 alkaen Seinäjoella, 
seurakuntasalissa (Koulukatu 24). 
Kokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat. 
Tervetuloa 
Hallitus
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Armenia oli ensimmäinen maa, 
jossa kristinuskosta tuli valtio-
nuskonto, jo vuonna 301. Sa-
takunta vuotta tämän jälkeen 
Mesrop Mashtots niminen 
munkki kehitti armenian kie-
lelle 36-kirjaimiset aakkoset, 
jotka ovat edelleen käytössä. 
Kun katsoo kirjaimia ja niiden 
muotoja, ei voi välttyä mietti-
mästä tarinan todenperäisyyt-
tä, joka kertoo, kuinka munkki 
Mashtotsille tuotiin lautaselli-
nen spagettia ja tuohtuneena 
hän heitti sen seinälle lausuen: 
”Siinä on teidän aakkosenne.”
Ilman opasta olisimme olleet 
pulassa, mutta matkallam-
me oli mukana upea joukko; 
niin matkalaiset kuin matkan-
johtajat. Sana- ja erityisen 
palvelualtis oppaamme Ilkka 
Ronkainen samoin kuin mat-
kanjohtajamme Hannu-pap-
pi ilahduttivat meitä monesti 
tiedoillaan ja huumorillaan, 
niinpä bussimatkat taittuivat 
mielenkiintoisia tarinoita kuun-
nellen.

Armenia
Luostareita ja kirkkoja.
Opetuslasten jalanjäljillä.

Ararat, uinuva tulivuori, korkeus 5 137 m.

Luostareissa pääsi sisälle kirkkosaleihin, luoliin, 
kaivoihin, ylös ja alas. Nähtävää ja koettavaa 
riitti. Varsinkin niillä, joilla rohkeus riitti.

Paljon saimmekin matkamme 
aikana nähdä ja kokea. Vie-
railimme kansanmurhan muis-
topaikalla, monissa kauniissa 
luostareissa, kävimme paikal-
lisessa mattotehtaassa (juuri 
ennen amerikkalaista George 
Clooneytä) ja näimme Ara-
rat-vuoren läheltä ja kaukaa. 
Bussimatkalla oppaamme luki 
meille Raamatusta Nooan ar-
kin törmäämisestä Ararat-vuo-
reen samaan aikaan, kun 
katsoimme bussin ikkunasta 
lumihuippuista Ararat vuoris-
toa. Teksti puhutteli!
Yksi vaikuttava vierailukoh-
teemme oli maailman vanhim-
paan kirkkoon tutustuminen. 
Vierailimme Armenian kirkon 
keskuksessa ja Echmiadzi-
nin katedraalissa. Prameutta 
ja loistoa riitti silmän kanta-
mattomiin, huokailimme Han-
nu-papin kanssa: Miten mekin 
saisimme tällaiset toimitilat 
Suomeen!
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Ruuat olivat herkullisia, mauk-
kaita ja ilman ajatustakaan 
mainostamisesta: lihaa ei 
säästetty! Pöytä notkui ennen 
ja jälkeen ruokailun, emmehän 
toki voineet olla niin epäkoh-
teliaita, että olisimme syöneet 
kaiken, jolloin paikallisille olisi 
jäänyt tunne, että nälkähän 
näille jäi. Ei jäänyt. Joka ker-
ta ruuan päälle oli hyvä huo-
kaista: Kiitos Jeesus ruuasta, 
aamen.
Ehkä jännittävin hetki koettiin 
matkalla Tatevin luostariin. 
Matka sinne tehtiin maailman 
pisintä köysirataa pitkin, yli 
5 km matkasimme pienes-
sä kopissa (30h kerrallaan). 
Turhaan jännitimme, tasaista 
kyytiä saimme ja kokemusta 
rikkaampana palasimme takai-
sin.
Koko matkasta voi hyvillä mie-
lin sanoa kiitos. Kiitos Taivaan 
Isälle huolenpidosta, tervey-
destä, varjeluksesta, kaikista 
matkakumppaneista. Jos tämä 
matka jäi sinulta väliin, niin 
tervetuloa mukaan seuraavalle 
matkalle M/S Dmitri Furmano-
ville Laatokalle ja Valamoon.

Köysirata Tatevissa.

Öljyn puristus Tatevin luostarissa.

Ruokailua kotoisasti sormin. Kuva Hannu Mäenpää.

Lähde risteilylle 18.-23.8.2019

Espoon tuomiokirkkoseurakunta toteuttaa yhdessä Evankelinen lähetysyhdistys - 
ELYn kanssa seurakuntamatkan Vienan Kemin kirkkorahaston kartuttamiseksi.
m/s Furmanov -jokilaivalla nautit rauhallisesta ja leppoisasta tunnelmasta, hyvästä 
ruuasta, tutustut uusiin ihmisiin ja kuuntelet luonnon upeita ääniä.
Valamon mahtava luostari ja ainutlaatuisen kaunis saaristo ovat Laatokan, Karjalan 
meren, helmi. Kuvaukselliset maisemat, saarten jyrkät rannat ja korkeat kalliot, van-
hat hongat ja vehmaat lehdot kohoavat uljaana mahtavasta Laatokasta, ja luostarin 
kirkkojen tornit kurkottavat kohti Karjalan taivasta. Syvärin virran rannoilla uinuvat 
karjalaiskylät, kun risteilyalus lipuu läpi valtavien sulkujen ja ohi Syvärin mahtavan 
voimalan. Äänisen aavan ulapan takana siintää horisontista kohoava Kižin sipulikir-
kon kupolit, Petroskoin kaupunki Äänisen rannalla sekä Mandrogin museokylä.

Pietari – Neva – Valamo – Syväri – Ääninen – Kiži – Petroskoi – 
Mandrogi – Pietari

Katso hinnat ja lisätietoa https://evankeliset.net/retket-ja-leirit/
tai tiedustele matkanjohtajilta
Hannu Mäenpää, p. 040 5130 861 | hannu.maenpaa@evl.fi
Sinikka Laukas, p. 040 543 1017 | sinikka.laukas@kouvolanmatkatoimisto.fi

Teksti ja kuvat Antero Rasilainen
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille

Ilmoita
Tapahtumailmoitukset

jäsenliitteeseen
ely@evankeliset.net 
tai p. 040 415 9416 
(myös tekstiviestein)

21.3.2019 mennessä, kiitos.
Pääsiäisen Valo 2019 ilmestyy 

10.4. mennessä.Helmikuussa
To 14.2.
- Kauhajoki, srk-keskus, Eino Kan-
kaan 85-muistoseurat klo 13, Ilkka 
Tuikkala, kanttori Helena Ala-Prinkki-
lä.
- Savonlinna, Vapaasrk, Israel-ru-
kousilta klo 18, Erja Kalpio.
Su 17.2.
- Peräseinäjoki, kirkko, Elyn kirkko-
pyhä alk. klo 10, saarna Sointu-Sisko 
Parviainen. Kirkkokahvit ja Elyn infoti-
laisuus, Satu Kivisaari.
- Jalasjärvi, srk-talo, Ystävänseurat 
klo 14, Aulis Harju, Satu Kivisaari, Ar-
tos-kuoro. Ota ystäväsi mukaan!
- Seinäjoki, srk-keskus, Minä uskon? 
-raamattuluento klo 15, ”Minä lähetän 
teidät”, Helena Turja, juonto Salme 
Rinta-Komsi.
- Alahärmä, srk-talo, Jumalan valitut 
-raamattuluento klo 18, osa 4, Ulla 
Latomäki, Heikki Väkiparta.
- Kauhajoki, srk-keskus, Minä uskon? 
-raamattuluento klo 18, osa 2, Kari 
Lähdesmäki, juonto Ilkka Tuikkala.
Ma 18.2. Kurikka, srk-keskus, Siio-
nin Kannel -seurat klo 13, Satu Kivi-
saari.
Ti 19.2.
- Alavus, srk-talo, Lauluseurat klo 
13, Rauno Harjunpää.
- Forssa, Ystävänkammari (Hämeen-
tie 5), Siionin Kannel -seurat klo 
13.30, Kosti Kallio.
- Juva, srk-talo, Raamattuluento klo 
18, Erja Kalpio.
To 21.2.
- Koskenkorva (Ilmajoki), srk-ko-
ti, Siionin Kannel -seurat klo 18, Jani 
Latva-Nikkola, Aulis Harju, Paavo Ku-
jala, kanttori.
- Sulkava, srk-talo, Raamattuluento 
klo 18, Erja Kalpio.
Su 24.2.
- Urjala, Elyn kirkkopyhä klo 10, 
saarna Harri Kuhalampi. Kirkkokahvit 
ja seurat.

- Hyvinkää, Kytäjän kirkko (Parkki-
sillantie 11), Messu klo 13, Virpi Koi-
visto. Srk-salissa kirkkokahvit ja Siio-
nin Kannel -seurat, Kosti Kallio, Virpi 
Koivisto.
- Helsinki, Pihlajanmäen kirkko, 
Elyn kirkkopyhä klo 16, lit. Markku 
Arola, saarna Erja Kalpio.
- Kauhajoki, srk-keskus, Minä us-
kon? -raamattuluento klo 18, osa 3, 
Aulis Harju, juonto Ilkka Tuikkala.
Ti 26.2.
- Ruokolahti, srk-talo, Raamattulu-
ento klo 18, Erja Kalpio.
- Salo, srk-talo (Torikatu 6), Siionin 
Kannel -seurat klo 18, Pekka Kiviran-
ta.
To 28.2. Hamina, Kulmakivi (Man-
nerheimintie 12), Hyvässä seurassa 
-ilta klo 18, Anita Venäläinen.

Maaliskuussa
La 2.3. Saarijärvi, srk-talo, Naisten 
päivä klo 9.30, Erja Kalpio.

Su 3.3. 
- Jyväskylä, Tikkakosken kirkko, 
Messu klo 10, lit. Markus Partanen, 
saarna Erja Kalpio. Messun jälkeen 
Raamattuopetus, Kalpio.
- Kerava, kirkko (Papintie 2), Juma-
lanpalvelus klo 10, saarna Antero Ra-
silainen. Kirkkokahvit ja lähetystilai-
suus, Rasilainen, Raili Mäkitalo.
- Tampere, Hervanta, Jumalanpal-
velus klo 10, saarna Harri Kuhalampi. 
Kirkkokahvit ja päivätilaisuus.
Ma 4.3.
- Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel 
-seurat klo 13, Jorma Laulaja.
- Kouvola, srk-keskus (Savonkatu 
40), Martta-sali, Lähetyspiiri klo 14, 
Pekka Kiviranta.
Ti 5.3.
- Keuruu, srk-talo, Siionin Kannel 
-seurat klo 13, Satu Kivisaari.

lämpimistä onnentoivotuksista, 
iloisesta mukanaolosta juhlassani 

ja suuresta lahjastanne 
4012 € Elylle!

Seija ja Raimo 
Ollila 

perheineen

26



Katso päivitetyt tapahtumatiedot 
www.evankeliset.net/kalenteri

- Riihimäki, Kirkkopuiston srk-ko-
ti (Kirkkopolku 2), Siionin Virsien ja 
Siionin Kannel -seurat klo 18, Raimo 
Virekunnas, Tuomas Tonteri.
- Ruokolahti, srk-talo, Raamattulu-
ento klo 18, Erja Kalpio.
Su 10.3.
- Imatra, Tainionkosken kirkko, Elyn 
kirkkopyhä klo 10, Erja Kalpio.
- Tampere, Aleksanterin kirkko, 
Elyn kirkkopyhä klo 10, saarna Harri 
Kuhalampi. Kirkkokahvit ja seurat.
- Hyvinkää, Vanha kirkko (Uuden-
maankatu 13), Iltakirkko klo 18, Seija 
Jokilehto, Mika Viitanen. Lauletaan 
Siionin Kannelta.
- Kauhajoki, srk-keskus, Minä us-
kon? -raamattuluento klo 18, osa 4, 
Pekka Kiviranta, juonto Ilkka Tuikkala.
Ti 12.3. Kokkola, Lähetyssoppi 
(Läntinen Kirkkokatu 19), Elyn ystä-
vät vastuuvuorossa klo 10-14, se olis 
vohvelipäivä :)
To 14.3. Kauhajoki, srk-keskus, 
Lauluseurat klo 13, Raimo Mäki, Ilkka 
Tuikkala.
Karstulan Ev. Opiston toveripäivät 
16.-17.3. Ks. lisää www.keokarstula.fi
Su 17.3.
- Helsinki, Puistolan kirkko, Elyn 
kirkkopyhä klo 10, Erja Kalpio.
- Lohtaja, kirkko, Elyn kirkkopyhä 
alk. klo 10, saarna Antero Rasilainen, 
lit Juha Haapaniemi. Ruokailu. Seurat 
klo 12, Matti Aho, Rasilainen, musii-
kissa Juha Orjala, juonto Vuokko Or-
jala.
- Virrat, Elyn kirkkopyhä alk. klo 10, 
saarna Harri Kuhalampi. Seurat, Leo 
Norja, Kuhalampi.
- Kokkola, Ykspihlajan kirkko ja 
srk-sali, Naistenpäivä alk. klo 15. Ar-
jessa jaksamisesta keskustelemassa 
mm. Satu Kivisaari, Auni Vannesluo-
ma, Mira Heikkilä. Hemmotteluhetkiä 
ja muuta ohjelmaa. Klo 18 Iltakirkko, 
Taize-messu, saarna Mira Heikkilä, lit. 
Sari Kontinen-Koski, kanttori Tuula 
Pihlaja-Harju. Ks. lisätietoa s. 19.
Ma 18.3. Kurikka, srk-keskus, Siio-
nin Kannel -seurat klo 13, Aulis Harju.
Maalisretki Nurmekseen 19.-22.3. Ks. 
lisätietoa s. 9.
Ti 19.3.
- Forssa, Ystävän Kammari (Hä-
meentie 5), Siionin Kannel -seurat klo 
13.30.
- Juva, srk-talo, Raamattuluento klo 
18, Erja Kalpio.

- Salo, srk-talo (Torikatu 6), Siionin 
Kannel -seurat klo 18, srkn pappi.
Ke 20.3. Nurmes, Haikolan talo 
(Opistontie 7, Kohtavaara), Hyvässä 
seurassa klo 18.30 ent. japaninlähetin 
Sointu Sallisen runomatinea ”Naisen 
elämänkaari touhukkaasti 40-vuoden 
iästä 70-vuotiaan hiipivään vanhuu-
teen”. TT, prof. Kyllikki Tiensuu kertoo 
Nurmeksen Opiston tiestä ”Haikolasta 
Haikolaan”.
To 21.3.
- Sulkava, srk-talo, Raamattuluento 
klo 18, Erja Kalpio.
- Nurmes, Haikolan talo (Opistontie 
7, Kohtavaara), Elyn lähetysillassa klo 
18.30 Satu Kivisaari, Ulla Latomäki, 
Raili Mäkitalo, Kyllikki Tiensuu.
La 23.3. Savonlinna, srk-keskus, 
Naisten ja miesten päivät, Erja Kal-
pion luento klo 13.30.
Su 24.3.
- Alajärvi, kirkko, Elyn kirkkopyhä 
alk. klo 10, saarna Harri Kuhalampi.
- Savonlinna, tuomiokirkko, Messu 
klo 10, saarna Erja Kalpio.
- Lehtimäki, kirkko, Elyn kirkkopyhä 
klo 13, saarna Harri Kuhalampi.
Ma 25.3. Alavus, Olohuoneen har-
taushetki klo 11, Satu Kivisaari.
Ke 27.3. Nurmo, srk-koti, Lauluseu-
rat klo 19, Ulla Latomäki, Irja Forss.
To 28.3. Hamina, Kulmakivi (Man-
nerheimintie 12), Hyvässä seurassa 
-ilta klo 18, Pekka Kiviranta Lina San-
dellin laulujen äärellä.
Elyn vuosijuhla, vuosikokous ja semi-
naari 30.-31.3. Seinäjoella Lakeuden 
Ristissä ja srk-keskuksessa. Ks. ohjel-
ma ym. s. 22.

Huhtikuussa
Ma 1.4.
- Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel 
-seurat klo 13, Sirpa Keski-Antila.
- Kouvola, srk-keskus (Savonkatu 
40), Martta-sali, Lähetyspiiri klo 14, 
Antero Rasilainen.
- Salo, srk-talo (Torikatu 6), Raamat-
tupäivä klo 18, Erja Kalpio.
Ti 2.4.
- Keuruu, srk-talo, Siionin Kannel 
-seurat klo 13, Harri Kuhalampi.
- Riihimäki, Kirkkopuiston srk-koti 
(Kirkkopolku 2), Siionin Kannel -seu-
rat klo 18, Kalervo Huttunen, Mika 
Viitanen.

Su 7.4.
- Evijärvi, Elyn kirkkopyhä klo 10, 
saarna Matti Aho.
- Karstula, kirkko ja srk-talo, Elyn 
kirkkopyhä alk. klo 10, saarna Antero 
Rasilainen. Kirkkokahvit ja raamattu-
hetki.
- Lappeenranta, Lappeen kirkko, 
Elyn kirkkopyhä klo 10, Erja Kalpio.
- Tampere, tuomiokirkko, Elyn kirk-
kopyhä alk. klo 10, saarna Harri Ku-
halampi. Kirkkokahvit ja seurat.
Ti 9.4. Kerimäki, srk-talo, Virkistys-
kerho klo 9, Erja Kalpio.
To 11.4. Kauhajoki, srk-keskus, 
Lauluseurat klo 13, Sirpa Keski-Antila, 
Ilkka Tuikkala.
Kiteen opisto, Raamattupäivät 13.-
14.4., luennot Raamatun henkilöistä, 
Erja Kalpio.
Ma 15.4.
- Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel 
-seurat klo 13, Sirpa Keski-Antila.
- Kouvola, srk-keskus (Savonkatu 
40), Martta-sali, Lähetyspiiri klo 14, 
Päivi Sipponen.
- Jalasjärvi, kirkko, Hiljaisenviikon il-
takirkko klo 19, Harri Kuhalampi, Aulis 
Harju.
Ti 16.4.
- Juva, srk-talo, Raamattuluento klo 
18, Erja Kalpio.
- Forssa, Ystävän Kammari (Hä-
meentie 5), Siionin Kannel -seurat klo 
13.30.
- Alahärmä, kirkko, Laula kanssain 
klo 19, runoja ja pääsiäisen hengelli-
siä lauluja, pastori Mira Heikkilä, Satu 
Kivisaari, Runosaappaat, kuoro.
Ke 17.4. Alahärmä, Hakolan koulu, 
Laula kanssain klo 9.15, Satu Kivisaa-
ri, Miia Antila.
To 18.4.
- Alahärmä, Voltin koulu, Laula 
kanssain -tapahtuma klo 9.45, Satu 
Kivisaari, Miia Antila.
- Lapua, Tiistenjoki, kirkko, Laulaen 
pääsiäiseen klo 10, koululaisia, Harri 
Kuhalampi, kanttori Suvi Tamminen.
- Alahärmä, kirkko, Laula kanssain 
klo 11.30, Satu Kivisaari.
Pe 19.4. Seinäjoki, srk-keskus, Ris-
tinjuhla klo 14, Harri Kuhalampi, juon-
to Paavo Kujala, Seinäjärven kuoro.




