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Uusi alku
Tunnuslauseemme on armoa ja iloa
ihmisille. Tämä lause toteutuu, kun
saamme olla seuroissa tai jumalanpalveluksessa, erityisesti silloin, kun
meille on katettuna Herran pyhä
ehtoollinen. Sanansa ja sakramenttiensa kautta Jumala tänäänkin toimii ja kohtaa ihmisiä. Tulee tutuksi
ja rakkaaksi. Armo koskettaa, itku ja
ilo täyttävät sydämen.
Kun kokoontumisrajoitusten vuoksi ehtoollista ei ole voitu yhdessä viettää, olemme jääneet Sanan varaan. Enkä sano tätä halveksien tai väheksyen,
ikään kuin Sana ei riittäisi. Kyllä riittää. Sanassa on
Jeesus itse läsnä ja kun Sanaa kuulet tai luet, niin
olet hyvässä seurassa, Vapahtajan seurassa. Moni on
varmasti havahtunut konkreettiseen ikävän tunteeseen, kun ei voi mennä kirkkoon tai osallistua Siionin
kanteleen lauluseuroihin. Se, mikä ennen oli luontevaa ja kuului säännölliseen elämänrytmiin, on nyt
jäänyt pois. Ajattelen jo nyt sydän sykkyrällä, millaiset juhlat sitten saadaankaan, kun jälleen saadaan
satapäisellä joukolla kokoontua yhteen ja laulaa yhdessä sydämen kyllyydestä. Tulee laulu raikumaan!
Voi jospa se olisi totta jo maaliskuun lopulla Ilmajoella yhdistyksemme vuosijuhlassa. Tai viimeistään Riihimäellä kesäjuhlissamme. Nyt täytyy vain malttaa,
odottaa ja olla kärsivällinen. Tähän liitän ajatuksen,
johon pysähdyin, kun tutkin uutta Raamatun käännöstä, UT2020 eli Uuden testamentin tuore käännös. Heprealaiskirjeen kolmas luku jae 13 kuuluu
edellisen käännöksen sanoin: ”Rohkaiskaa toinen
toistanne joka päivä…” UT2020 kääntää sen toisin:
”Rohkaiskaa itseänne joka päivä…” Molemmat ovat
tärkeitä, mutta näinä aikoina ajattelen erityisesti jokaisen omaa hartauselämää ja siihen liitän tuon kehotuksen ja lohdutuksen sanan: Rohkaiskaa itseänne
joka päivä. Ole turvallisella mielellä. Jumala tuntee
sinut. Sinut on nimeltä kutsuttu. Ja vaikka sydämesi
syyttäisi sinua raskaasti, saat lohduttautua Jumalan
sanan lupauksella, jonka Johannes on sinullekin kirjoittanut: … me voimme hänen edessään rauhoittaa
sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala
on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken.
1.Joh.3:20

Jatketaan siis toivossa, sillä tulee
aika, jolloin pääsemme jälleen kohtaamaan kasvoista kasvoihin. Ehkä
tämä kipuilun aika on meille hyvä
opetus ja muistutus myös siitä taivaskaipuusta, joka meillä Kristityillä
on. Ettemme unohtaisi, mihin olemme matkalla. Nyt uskossa – sitten
näkemisessä. Nyt matkalla – sitten
perillä. Ja jotta pääsee perille, on jaksettava tehdä matkaa.
Jumalanpalveluksessa toteutuukin hienolla tavalla
kristittyjen yhteys. Olemme kaikki siellä koolla. Ei
ole eri penkkejä herätysliikkeiden edustajille tai tavallisille kirkossakävijöille, kaikki olemme yhdessä.
Ehtoolliselle kutsutaan aina meitä kaikkia, yhdessä.
Varokaamme, ettemme näinä poikkeusaikoina opi
eristäytymään ja unohdu kotiin yksiksemme.
Nyt kannattaa seurata kirkollisia ilmoituksia, miten kotiseurakunnassasi on järjestetty mahdollisuus
saada ehtoollinen, kirkossa tai kotona. Nyt eletään
poikkeuksellista aikaa, tarvitaan siis kekseliäisyyttä
ja luovia ratkaisuja, jotta kaikkein keskeisen asiamme: ihmisten saattaminen Kristuksen yhteyteen voi
toteutua.
Internetissä on paljon hengellistä tarjontaa. Hyviä
Raamattuopetuksia, hartauksia, lauluhetkiä. Ja lisää
on tulossa. Mekin lisäämme tarjontaa omilla kotisivuillamme ja yhdistyksen Facebook-sivuilla. Suunnitteilla on tuottaa lisää lyhyitä hartaushetkiä, Raamatun
tekstejä kuten tähänkin asti ja uutena ajattelimme
kokeilla pienten seurahetkien toteuttamista livelähetyksinä. Kokoonnumme jonkun kodissa, mukaan kutsutaan muutama ystäväperhe, turvavälit säilyttäen,
ja sitten lauletaan ja keskustellaan ja luetaan joku
Raamatun teksti. Olisiko kiinnostunut tällaisesta? Me
työntekijät olemme! Kotona, kirkossa, puistossa tai
kuten meillä Elimäellä, keskustelutilaisuus pidettiin
ulkona parkkipaikalla! Luovuutta saa käyttää, kokoontumisrajoitukset on turvallisuuden vuoksi asetettu, mutta niiden puitteissa pienimuotoisesti voimme toimia. Toimitaan siis. Ja ollaan yhteyksissä. Isän
hallussa.
Antero Rasilainen, toiminnanjohtaja
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Sinun turvasi on
ikiaikojen Jumala
Elämä on niin kovin haurasta.
Elämme jatkuvien muutosten keskellä. Mikään ei ole varmempaa
kuin epävarmuus. Toki hetkellisesti
saatamme luulla, että kaikki elämässämme on varmaa ja selvää,
kun asiat ovat hyvin ja arki soljuu
omilla urillaan. Mutta koska tahansa voi meille kenelle tahansa tapahtua aivan mitä tahansa.
Työssäni sairaalapastorina näin
kuinka ihmiset saattavat joskus
kuolla tunnejärkytyksistä. Joskus
pettymys ja suru on niin suurta, ettei jaksa eikä haluakaan elää enää.
Nykyisen tietämyksen mukaan ihmisen mielialalla onkin ratkaiseva
vaikutus jopa parantumiseen elimellisestä sairaudesta. Siksi elämän mielekkyyden kokeminen on
tavattoman tärkeä. Mielekkyyden
ja sen mukanaan tuoman turvallisuuden.
Jumala haluaa sanoa meille tänään
kaksi tärkeää sanaa: ”Älä pelkää.”
Näillä sanoilla hän haluaa luoda sisimpäämme syvän ja kestävän perusturvallisuuden. Älä pelkää, sillä
sinun turvasi on ikiaikojen Jumala,
sinua kantavat ikuiset käsivarret.
(5 Moos 33:27)
Se turvallisuus ei rakennu ihmisten varaan, sillä me olemme vain
hetken lainassa toinen toistemme
elämässä. Se ei rakennu omaisuuden varaan, sillä omaisuus voidaan
hetkessä ottaa meiltä pois. Se ei
rakennu oman murehtimisemme
ja huolehtimisemme varaan, sillä
emme sillä tavoin pysty elämäämme pidentämään. Se ei rakennu
myöskään voimamme ja suuruutemme varaan, sen varaan, että
me osaamme ja pystymme. Eivät edes elämämme vähäisimmät
asiat ole meidän vallassamme.
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Jeesus kehottaa meitä etsimään
ensin Jumalan valtakuntaa (Matt
6:33). Se kestää ja säilyy tapahtuipa tässä elämässä mitä tahansa. Siinä ei ruoste tee tuhoja, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja
varasta. Sitä eivät ihmiset voi ottaa meiltä pois, niin kuin he voivat ottaa kaiken muun meiltä, jopa
henkemmekin. Valtakunta kestää
silloinkin, kun kaikki horjuu ja kaatuu.
Kysymys kuuluukin, mistä ja kenen
luota minä onneani ja elämääni etsin? Kenelle minä kuulun? Jos lasken elämäni ja rohkeuteni sen varaan, mitä nyt koen ja tunnen, jos
pidän tärkeimpänä näkyvää, silloin
aina lopulta petyn ja masennun.
Taivas ja maa katoavat, minun sanani eivät katoa.(Mark 13:31)

”Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö, älkää säikkykö... sillä Herra, sinun Jumalasi, käy itse sinun
kanssasi, hän ei jätä eikä hylkää
sinua” (5 Moos 31:6). ”Niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin” (33:25, KR -38).
On jotain, joka yhdistää ihmiset
kaikkialla maailmassa, riippumatta
rodusta, kielestä, ihonväristä tai
uskonnosta: se on se, että kaikilla
meillä on tarve antaa ja vastaanottaa rakkautta ja saada ja antaa
hoivaa. Turvallisuutta. Rakkauden
kieli on ainut kieli, joka tunnistetaan kaikkialla maailmassa.
Ottaa hoivaansa merkitsee ottaa
luokseen, suojaansa, kotiinsa.
Room 15:7:ssä: (KR -38) ”Niin
kuin Kristuskin on teidät hoivaansa
ottanut.” Saan siis uskoa, että Kristus on ottanut minutkin hoivaansa.
Hänellä on kaikki valta taivaassa ja
maan päällä.

Saat siis uskoa todeksi, että hän on
ottanut sinut omaan suureen hoivakotiinsa. Tämä sinun elämäsi on
hänelle tärkeä. Siellä, Isän sydämen juurella, on paikka sinullekin
valmistettuna. Siellä on tilaa. Hän
tietää, mitä sinulle on tapahtunut
ja tapahtuu. Sinunkaan vartijasi,
niin kuin ei Israelinkaan vartija, ei
torku eikä nuku.
Kukaan ei voi hoivata toista, ellei
ole tätä lähellä, nopeasti avuksi
kutsuttavissa. Siis Herra on lähellä
meitä, vaikka emme sitä aina ymmärräkään. Hän kuulee sinua aina,
kun häntä avuksesi huudat. Hän
rientää auttamaan. Häneltä riittää
aikaa ja voimia. Hän tietää mikä on
meille parasta paremmin kuin me
itse, siksi minun on vain opeteltava luottamaan kaikissa tilanteissa
häneen ja sallittava hänen toimia omalla tavallaan. En ymmärrä omaa parastani, kun kapinoin.
Hän hoivaa silloinkin, kun on tuskallinen olo, kun pelkään, kun en
ymmärrä, miksi tapahtuu se, mikä
tapahtuu.
Elämäni ja kaikkeni on nyt hänen
varmassa hoidossaan, on elämätilanteeni sitten millainen tahansa.
Meille ei tapahdu mitään sattumalta. Hänen hoivaamisensa on siitä
ihmeellistä, että Hän ei kyllästy
eikä hänen viisautensa, taitonsa
lopu kesken. Toki minä voin riistäytyä kesken kaiken irti ja paeta
omille teilleni tuhlaajapojan tavoin.
Mutta hän on ihmeellisen kärsivällinen ja jaksaa odottaa.
Siksi, Herra, suo minun olla hiljaa
käsissäsi, luottaa kaikessa sinuun
ja antaa sinun hoivata minua niin
kuin sinä parhaaksi näet loppuun
asti.

Kuva Matti Lähdekorpi

Elämämme on tarkkaan suunniteltu, päivämme ovat tarkkaan lasketut.
Jumalan suunnitelmissa kullakin
meistä on oma poislähdön aikansa
ja vuoronsa. Ps. 139:13-16

Sinä olet luonut minut sisintäni
myöten, äitini kohdussa olet minut
punonut. Minä olen ihme, suuri
ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän
sen. Minä olen saanut hahmoni
näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei
pieninkään luuni ole salassa. Sinun
silmäsi näkivät minut jo idullani,
sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu.
Ennen kuin olin elänyt päivääkään,
olivat kaikki päiväni jo luodut.
Jumalan käsissä on elämämme ja
kuolemamme, nykyisyytemme ja
tulevaisuutemme. Näin sanomme
uskovamme. Mutta käytännössä
siihen taipuminen ei olekaan niin
helppoa. Missä on meidän toimintamme ja hiljaa Jumalan käsiin jäämisen välinen suhde? Sen

tiedämme, että meidän kykymme
arvostella Jumalan käsien toimia
on aivan liian rajoitettua. Meitä
kutsutaan luottamaan siihen, että
aina ja joka tilanteessa Herran kädet ovat turvalliset kädet. Ne ovat
ojentautuneina ottamaan meidät
vastaan. Emmekö siis uskaltaisi
heittäytyä niiden varaan luottavaisena. ”Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret, sinun turvasi on
ikiaikojen Jumala.” (5 Moos 33:27)
Jeesus antaa meille esimerkiksi ja suorastaan ohjeeksi
lapsen tavan uskoa.
Miksi on niin vaikea uskoa lapsenomaisen luottavaisesti? Onko
se sitä, että langenneen suvun ja
maailman keskellä eläessä kaikki
yhdessä pyrkii vakuuttamaan meitä, että Jumalaa ei ole – tai jos on,
niin hän ei välitä meidän pienestä
mitättömästä elämästämme! Entä
jos olenkin niin epäonnistunut ja
suuri syntinen, ettei Jumalakaan
minua jaksa...

Onneksi Jumalan katoamaton
Sana vakuuttaa meille: Vaikka
olisit kurjin ihminen maan päällä,
jonka koko elämä olisi paljon keskeneräistä, ja epäonnistunutta,
niin juuri sinua varten on tullut Vapahtaja ja Sovittaja. Hän tulee tilallesi sinun tilanteeseesi, sinun jumalattomuuteesi ja rikkomuksiisi.
Hän kärsii syntisi, syyllisyytesi ja
rangaistuksen puolestasi. Huuda
kuolemassa ja tuomiolla avuksesi
yksin hänen nimeänsä. Älä katso
omiin tekoihisi tai olemukseesi,
älä katso omiin tekemättä jättämiisi asioihin, vaan vetoa hänen
olemukseensa ja hänen tekoihinsa
puolestasi.
On yksi nimi ylitse muiden!
Jeesus Kristus on ainoa nimi taivaan alla, johon elämänsä haaksirikon tehnyt ihminen voi turvata
elämässä ja kuolemassa.
Erja Kalpio
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Nuijan varressa

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry:n toiminnan tarkoitus on selvä. Kristuksen tuomaan armoon luottaen
me ”toimimme niin, että mahdollisimman moni voisi
tulla tuntemaan kolmiyhteisen Jumalan ja vahvistua
uskossa Häneen.” ELYn toiminta-ajatuksessa todetaan myös, että me ”autamme jäseniä löytämään
oman paikkansa evankeliumin levittämisessä sekä
kotimaassa että ulkomailla.”
Siinä se on lyhyesti sanottu, mitä varten ELY on perustettu ja mihin se kaikessa toiminnassaan tähtää:
Kristuksen tuntemiseen ja Kristuksen seuraamiseen.
Tai toisin sanoin: Uskon syntymiseen ja uskossa kasvamiseen. Kotimaassa, mutta lähetystyön kautta
myös muualla. Sillä Jeesus Kristus on koko maailman
Vapahtaja. Jokaisen ihmisen.
****
Viime vuoden aikana monet kerrat on mietitty, miten tämä voi toteutua uudessa tilanteessa. Moni
asia muuttui paljon niin seurakuntien kuin kristillisten järjestöjenkin toiminnassa. Ja sama muutostilanne leimaa myös kevättä. Kuinka pitkälle, sitä me
emme tiedä. Kirkkopyhät peruuntuivat, samoin raamattuluennot ja seurat. Kaikki kokoontumiset. Lähetystyökin joutui uuteen tilanteeseen, jossa lähettien
paluu kentällä viivästyi tai estyi pandemian vuoksi
kokonaan. Samoin lähetykseen keskeisesti kuuluvat
vierailut työaloilla estyivät kuten myös kasvokkain tapahtuvat neuvottelut.
Moni asia voitiin ratkaista. Lähetti saattoi suurelta
osin tehdä työnsä etäyhteyksien kautta Suomesta.
Tekniset välineet mahdollistivat kuva- ja ääniyhteydelliset neuvottelut yhteistyökirkkojen kanssa. Kotimaassa hartaushetkiä toteutettiin netin välityksellä.
Seurakuntien jumalanpalveluksiinkin pääsi osalliseksi
kotisohvalta – jos oli välineet ja tarvittava taito. Mutta
eivät ne kohtaamista voineet korvata. Jotakin oleellista, keskeistä jäi pois, kun seurakuntana ei voitu
tulla yhteen, kirkkoon tai Siionin Kanteleen seuroihin.
****
Itse ymmärrän niin, että vielä tämän vuoden aikana,
viimeistään syksyllä, tilanne on toinen: Taas voidaan
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tulla yhteen. Sitä varmasti kaikki me odotamme.
Yhteinen rukous, laulu, kahvihetki on oleellinen osa
kristittyjen yhteyttä.
Mutta ymmärrän niin, että verkon kautta toteutuva
yhteydenpito, hartaushetket, raamattuopetus, verkkoseurat jne. tulivat jäädäkseen osaksi ELYn työtä.
Samoin kuin seurakunnan toimintaa.
Kummallakin – verkossa tapahtuvalle ja yhteen kokoavalle – on oma paikkansa. Ja osittain ne tavoittavat eri henkilöitä. Mutta kummassakin tavoite on
sama: Evankeliumin välittäminen uskossa omistettavaksi.
****
Kulunut vuosi oli monelle yritykselle, yhdistykselle
ja järjestölle taloudellisesti vaikea. Tässä lehdessä
kerrotaan, kuinka ELY vuodesta selvisi. Voisi ehkä
sanoa: Kohtuullisen hyvin. Taloudessa tilinpäätös
on alijäämäinen. Mutta työntekijöitä ei tarvinnut lomauttaa ja ystävien tuki kantoi myös taloudellisesti
toimintaa. Kiitos siitä.
Talouteen liittyvänä uutena haasteena on käteinen
raha. Moni keski-ikäinen ja vielä useampi nuori on
käytännössä luopunut kokonaan käteisen rahan käytöstä. Kaikki maksetaan kortilla tai puhelimeen ladatulla ohjelmalla. Kirkkokolehtiin osallistuminen tai
Siionin kanteleen seurojen kahvirahan maksaminen
ei onnistu, jos ei ole huomannut käydä etukäteen
pankkiautomaatilla. Lisäksi käteisen rahan käyttö on
entistä kalliimpaa, kun pankit haluavat luopua sen
käytöstä ja velottavat käteisen rahan vastaanotosta
ja muutoinkin hankaloittavat kahvikolehdin siirtämistä ELYn tilille. Meidän on löydettävä ratkaisu, jolla
ELYn työn taloudellinen tukeminen on yksinkertaista.
Työn puolesta rukoileminen ja työlle ja työntekijöille
tuen antaminen eri muodoissa on kuitenkin edelleen
se tärkein asia.
Pekka Kiviranta, hallituksen pj.
Ps. Kiitos Harri työpanoksestasi ja siunausta uusiin
tehtäviin seurakunnassa.

Anna Makeevan pitkä tie
Venäjältä Viroon

Kuva Makeeva

Anna Mishina syntyi vuonna 1987
Magadanissa, jonne vanhemmat
olivat muuttaneet työn perässä
Uralin juurella sijaitsevasta marilaisesta kotikylästään Permistä.
Lapsena tyttö sairasti paljon ja hänet vietiin kastettavaksi sikäläiseen
ortodoksikirkkoon.
- Silloin Jumala otti minut omakseen. En kuitenkaan lapsuudessa
saanut minkäänlaista kristillistä
kasvatusta, Anna kertoo.
Kun Neuvostoliitto hajosi, Annan
perhe palasi vanhempiensa kotiseudulle.
Vanhemmilla oli omat ongelmansa
ja he erosivat. Äidin itsemurhan
jälkeen 13-vuotias Anna muutti isoäidin ja alkoholiongelmaisen
isänsä luokse.
Mummoltaan hän kuuli paljon tarinoita perheen ja marilaisen kyläyhteisön vaiheista. Esittäessään
marilaisia lauluja Anna pukeutuu
mummolta perimäänsä kansallispukuun.

Musikaalinen tyttö lähetettiin peruskoulun jälkeen Marinmaan pääkaupunkiin 1500 kilometrin päähän
Joshkar-Olaan opiskelemaan kansanmusiikkia. Vuonna 2003 Vasli-eno, josta oli tullut Joshkar-Olan
luterilaisen seurakunnan sihteeri,
vei Annan kirkkoon. Hän tutustui
lähetystyöntekijöihin, pastori Juha
Väliahoon ja diakoni Anuun. Ystävyys ja työtoveruus Väliahojen
kanssa on jatkunut jo 17 vuotta.
Laulujen sisältö vaihtui
Anna lähetettiin toisten nuorten
kanssa rippikouluun Inkerin kirkon koulutuskeskukseen Kelttoon,
joka sijaitsee Pietarin itä-puolella. Rippikoulussa hän löysi uskon
Jeesukseen ja sen jälkeen hänen
laulunsa saivat kristillisen sisällön.
Seurakunnasta tuli Annan hengellinen koti.

- Jumala johtaa ihmeellisesti!
Taaksepäin katsoessa huomaat,
että jokainen askel on ollut tärkeä. Älä pelkää uuden askeleen
ottamista, rohkaisee Salon seurakunnan nimikkolähetti Anna
Makeeva, omaa sukua Mishina.
Hän on kulkenut pitkän tien Venäjän Kauko-idästä Viron Sauelle.
teologian peruskurssin. Opiskellessaan musiikkitiedettä Tshuvassian
pääkaupungissa, Tsheboksarissa
Anna auttoi loma-aikoina Bahskiriaan siirtyneitä Väliahoja Birskin
seurakunnan musiikkityössä ja julistusmatkoilla kylissä. Yliopistosta valmistuttuaan hän alkoi vetää
musiikkiprojektia. Nykyisin tällainen ulospäin suuntautuva toiminta
ei ole Venäjällä enää mahdollista
terrorisminvastaisen lain tultua
voimaan.
- Tehtäväni oli järjestää hengellisen musiikin konsertteja itämarien
kylissä, lasten musiikkileirejä, johtaa seurakunnan Sorta tul (Kynttilän liekki) -nimistä lauluryhmää,
säestää jumalanpalveluksissa ja
kulkea Juhan ja Anun mukana pitämässä kylissä jumalanpalveluksia ja raamattutunteja, Anna Makeeva muistelee.

Anna perehtyi Keltossa nuoriso-,
lapsi- ja musiikkityöhön sekä kävi
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Pakanoita Euroopassa
Vuonna 2012 Anna siirtyi Viroon tohtorinopintoihin
Tarton yliopiston kansatieteen osastolla. Väitöskirjan aiheena on ”Kristinuskon leviäminen itämarien
keskuudessa”. Opinnot ovat muuten valmiit, mutta
väitöskirja on toistaiseksi jäänyt seurakuntatyön
jalkoihin.
Marien asuttamilla alueilla aika harvat kuuluvat
ortodoksikirkkoon. Usko tuonpuoleiseen ja siihen,
että edesmenneet sukulaiset vaikuttavat elämään,
on yleistä. Uhrilehdoissa käyminen on kuitenkin
monilta jäänyt. Vanhat paikat kuitenkin tiedetään
ja perinteisiä tapoja ja juhlia pidetään yllä.
- Itämarien arvioidaan olevan viimeiset pakanat
Euroopassa.
Luterilainen usko on herättänyt vastakaikua marien keskuudessa, koska se ei ole alun perin valloittajina tulleiden venäläisten uskonto.
- Minua luterilainen kirkko veti puoleensa hengellisillä lauluilla. Haaveeni onkin nauhoittaa virtuaalinen marinkielinen levy joulun ja pääsiäisen lauluista.
Laaja työkenttä
Muutama vuosi sitten Väliahot kutsuivat Annan
työntekijäksi Keilan seurakuntaan. He olivat siirtyneet sinne Venäjältä tekemään lähetystyötä erityisesti neuvostoaikana perustetun Sauen kunnan,
sittemmin kaupungin alueella.
Nyt Sauella toimii itsenäinen seurakunta, jonka tavoitteena on paitsi jatkuva kasvu, myös oman kirkon rakentaminen. Anna toimii lasten ja nuorten
parissa, muusikkona ja kuoronjohtajana, diakoniatyössä sekä Sauen seurakunnan sihteerinä.
- Lähetystyö Virossa on vaikeaa, mutta samalla
helppoa. On avauduttava yhteiskunnalle, oltava
yhteydessä paikkakunnan ihmisiin ja osallistuttava
tapahtumiin. Sauen seurakunnalle on myös avattu tili Facebookissa ja Instagramissa @saueluterik.
Kevään korona-ajan jälkeen jumalanpalvelukset
aloitettiin toukokuussa ja nauhoitetaan suoraan
Fb-sivulle, Anna kertoo.
Anna Makeeva on ollut myös toteuttamassa lasten ja nuorten leirejä laajemminkin Viron kirkossa
ja Venäjällä Inkerin kirkon tapahtumissa. Venäjän
kansalaisena hänellä on vapaus tehdä uskonnollista työtä, joka edellyttää ulkomaalaisilta erityistä
viisumia.
Virossa Anna osallistuu mm. heimokansatyöhön ja
laulaa Anu Väliahon kanssa Viron kirkon Lähetyskuorossa. Hän toimii myös tulkkina suomalaisille,
jotka välittävät humanitääristä ja hengellistä apua
Viron vankiloissa ja narkomaanien parissa.
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Anna marilaisessa asussa.
Kuva Makeeva.

Oma koti Sauelle
Evankelinen lähetysyhdistys tukee Anna Makeevan työtä. Hän on myös yksi Salon seurakunnan nimikkoläheteistä, jonka puolesta rukoillaan ja jonka työhön kootaan taloudellista tukea Salosta. Virossa kirkon harvojen
palkattujen työntekijöiden palkat ovat pienet, ja papitkin tekevät yleensä toista tai kolmattakin työtä. Annakin
työskentelee päiväkodissa lapsen tukihenkilönä.
Helmikuun lopulla syntyperältään marilainen Anna vihittiin avioliittoon niin ikään Suomen sukukansoja edustavan miehen, mordvalaisen Jevgenin kanssa.
Aviomies, Jevgeni Makeev on lähtöisin Saranskista, Mordvan tasavallasta, 500 km Marin tasavallasta etelään.
Hän edustaa moksha-mordvalaista Suomen sukukansaa. Sekä hänen äitinsä että tätinsä ovat moskhankielisten kansanlaulujen laulajia.
Opettajavanhempien poika on opiskellut insinööriksi
Moskovan yliopistossa, jonka jälkeen hän siirtyi Viroon
saamaan työkokemusta. Nyt nuori perhe on valinnut Viron kotimaakseen. Lähitavoitteena on hankkia oma koti
Sauen kaupungista.
Tarja Laurila

Terveisiä läheteiltämme
maailmalta
Anna Makeeva kirjoittaa:
Pitkään aikaan emme ole tavanneet Suomen
ystäviä ja jakaneet kuulumisia. Olen ollut 17
vuotta uskossa, opiskellut perusteologiaa,
nuoriso- ja lapsityötä ja jatkan työtäni Sauen
seurakunnan hyväksi.
29.02.2020 menin naimisiin. Mieheni Evgenii Makeev on suomensukuinen mokšalainen
Mordvasta. Hän on Jumalan lahja minulle.
Olen iloinen, olen odottanut häntä kauan.
Yksi uskovainen veljeni Suomesta on rukoillut
minun puolesta 14 vuotta, että löytäisi minulle hyvän uskovaisen miehen elämänkumppanina ja tukina. Hän onkin semmoinen. Evgenii on rukousvastaus minulle, kiitos Jumalalle!
Syksyllä aloitimme raamattupiirin mutta se
keskeytyi, kun marraskuun alussa sairastui
koronaan. Onneksi kukaan seurakuntalaisista
ei sairastunut. Anu Väliahon ja Kristiina Lillepean kanssa aloitimme Sauen seurakunnassa Juhannuksena 2020, vas. Juha Väliaho, Anna, Antero Rasilainen, Asta ja Tuomo
Uutela sekä Pekka Kiviranta (yllä).
musiikkikerhon pienille ja vanhemmille. Olin
mukana ja tein mm. mainoksen FB-sivustolle Hääparin kanssa kuvassa Antero ja Eija Rasilainen sekä Asta ja Tuomo Uutela.
jossa kerrottiin lasten avustusvaatteiden jakamisessa. Lokakuun loppupuolella tämäkin
työ pysähtynyt koronaviruksen takia. Marraskuun alusta on ollut vain jumalanpalvelukset,
mutta monet vanhemmat ihmiset eivät uskalla tulla mukaan.
Olen ollut mukana Lähetyskuoron toiminnassa ja minulle suuri ilo oli kun sain laulaa
soolon Tartossa kuoron esityksessä, kiitos
Lea Saarelle, joka auttoi järjestelyissä! Kuoro
toimii nykyisin Mustamäen seurakunnan tiloissa mutta itse en ole päässyt koronan takia
syksyn harjoituksiin.
Olin mukana myös seurakunnan diakoniatyössä, Suomesta tuotiin vaatteita, joita
veimme vankilaan. Sain olla siellä mukana
ja myös laulamassa ja todistamassa uskosta
Jeesukseen. Syksyllä sain suruviestin Suomesta Salosta, kun kuulin, että ystäväni ja
uskollinen tukijani Esko oli pääsyt taivaan
kotiin. On ikävä ystävää. Monessa hän auttoi ja tuki minua, kiitos Jumalalle hänestä ja
kaikista Suomen ystävistä, jotka minua olette
tukeneet ja muistatte minua.
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Terveisiä Virosta
On ollut erilainen vuosi, ja huolimatta covid-19 viruksesta, tämä vuosi
oli täynnä siunattuja hetkiä. Muistan
kiitollisena, kuinka sain olla Suomessa kolme viikkoa helmikuussa.
Osallistuin Suomen kirkon perheterapeuttien konferenssiin ja kiersin
tukiseurakunnissamme Pia ja Tero
Ruotsalan kanssa. Vierailimme myös
Suomen kirkkohallituksessa, jossa
pidettiin lyhyt mutta jännittävä tapaaminen arkkipiispa Tapio Luoman
kanssa. Olen kiitollinen siitä tuesta, jota ELYn ystävät ovat minulle
osoittaneet. Olen saanut koulutusta,
apua, uusia ystäviä ja työtovereita.
Kiitos todella paljon kaikesta!
Viime vuonna oli myös monia surulVas. Pia Ruotsala, arkkipiispa Tapio Luoma ja Lea Saar.
lisia hetkiä. Elokuussa hyvä ystäväni
ja perhetyönohjaajani, Viron perhekeskustyön perustaja Pia Ruotsala
perheineen lähti Kambodžaan. Pyrin ylläpitämään Pian luomia hyviä
suhteita ja edistämään perhetyötä
seurakunnassa parhaan kykyni mukaan. Lokakuussa tyttäreni Linda
lähti Italiaan opiskelemaan opiskelijavaihto-ohjelman kautta. Linda
asuu paikallisessa perheessä ja käy
koulua kuten tavalliset italialaiset
nuoret. Hän pitää siitä paljon, hän
tulee takaisin vasta kesäkuun lopulla. Joulukuu oli minulle raskas, kun
95-vuotias äitini kuoli. Hänellä ei ollut sairauksia, vaikka hän oli tehnyt
kovasti töitä koko elämänsä ja tuntenut monia elämän vaikeuksia: karkotusta, vaikeaa elämää maanpaosVas. Kaija Välimäki, Asta Uutela, Lea Saar, Sirkku Mäkinen ja takana Raili Junkkari
sa, Neuvostoliiton köyhyyttä. On niin
paljon kiitettävää äidistä.
pana olemisesta ja kaikista iloista ensi kesänä, näet Tarton Pyhän
ja huolista, jotka tulevat korkean Marian kirkon tornin entisöitynä.
Mutta niin ihmiselämä toimii, ilo ja
elinajanodotteen mukana. Teim- Yhdessä vuodessa olemme pystysuru ovat käsi kädessä. Olen selme kotikäyntejä ja keskustelim- neet keräämään lähes kaikki tarviytynyt kaikista muutoksista ja
me ihmisten kanssa hyvin paljon vitsemamme rahat. Se on Jumacovid-19-viruksen
rajoituksista
puhelimessa. Veimme ihmisille lan suuri ihme, jonka syntyminen
huolimatta työtä on riittänyt. Järruokaa kotiin ja tarvittaessa au- monet ovat myös myötävaikuttajestin koulutilaisuuksia Tallinnan
toimme siivouksessa. Osallistuin neet.
perhekeskuksen ja Jõhvi-keskuksen
vapaaehtoisena myös Tarton kriihenkilökunnalle sekä vanhempien
Ole hyvin siunattu, muistan sinua
sitiimin työhön ja olin mukana
koulutusta Tartossa. Oli vanhusten
rukouksissani!
kansallisen neuvontalinjan käyntapaamisia, joissa juhlimme syntynistämisessä. Jos tulet Tarttoon Rakkaudella, Lea Saar
mäpäiviä ja puhuimme isovanhem10

Kirkkoherra Vladimir Jakusov
Venäjältä, Inkerin kirkosta
Toimin Kemin seurakunnan kirkkoherrana. Seurakunnassa on vielä inkerinsuomalaisia, jotka uskollisesti jaksavat tulla kirkkoon Sanan kuuloon.
Perjantaisin meillä on Raamattutunti ja samalla
lämmitän kirkon uunit niin, että sunnuntaina tarkenemme jumalanpalveluksessa. Meillä on kirkossa myös suntio – kissa, joka pitää hiiret loitolla.
Se viihtyy kanssani hyvin, liiankin hyvin, kun se
liturgian aikana haluaa kiivetä alttarikaiteella makaamaan. Seurakuntalaiset pitävät tästä kissasta.
Jumalanpalveluksen jälkeen meillä on pyhäkoulu,
jota pidän yhdessä vaimoni Olgan kanssa. Lapsia
on noin kymmenen ja he tulevat säännöllisesti pyhäkouluun. Askartelemme, laulamme, opettelemme Raamatun kertomuksia ja joka kerta siunaan
lapset alttarilla ennen kuin lähdemme kotiin.
Kirkkomme on vanha ja kaikki odotamme innokkaasti, että uuden kirkon rakentaminen voisi alkaa
tänä keväänä. Viime aikoina meillä on ollut täällä
saarelle paljon sähkökatkoja, ja silloin on pimeää.
Olemme täällä lyhtyjen valossa, onneksi meillä on
suuret uunit, joita voimme lämmittää, niin että ei
tule kylmä. Tänä talvena on muutaman kerran ollut pakkasta niin paljon, että autoni ei käynnistynyt. Kiitos Suomen ystäville kun muistatte meitä
rukouksin, kaipaamme nähdä teitä, toivomme,
että pian pääsette taas vierailemaan luonamme ja
saamme yhdessä viettää jumalanpalvelusta. Kemin
seurakunnan kaikki jäsenet lähettävät teille paljon
terveisiä. Jumalan keral. (= Herra kanssanne)

Kongon LECA kirkon piispa Ndaye Mbuanya
tervehtii kaikkia Elyn ystäviä ja tukijoita. Kiitos Jumalalle,
että olette meitä auttaneet ja olleet tukemassa. Rukoilemme puolestanne ja toivomme teille kaikille terveyttä ja Jumalan huolenpitoa. Älkää unohtako meitä täällä kaukana!
LTCS koulun

rehtori Nicolas Bakajika (kuvassa)
kertoo koulun viime vuodesta. Vuosi oli raskas, korona
vaikeutti koulun toimintaa ja menetimme kaksi rakasta saarnaajaa ja opettajaa. Olemme kuitenkin pystyneet
jatkamaan toimintaamme, kursseja on pidetty ja olemme
vierailleet seurakunnissa pitämässä seminaareja ja osallistuneet jumalanpalveluksiin. LECA kirkon tilanne on haastava ja jännitteinen mutta se ei vaikuta koulun toimintaan.
Rukoilemme Jumalalta apua ja kiitämme teitä Suomen
ystäviä tuestanne. Te olette tehneet kaiken tämän mahdolliseksi, teidän tuellanne ja rukoustenne vuoksi koulu
jatkaa yhä toimintaansa ja suunnittelemme – jos Jumala
suo, että koulun toiminta voisi laajentua ja vahvistua. Kiitos kaikesta tuestanne, odotamme kovasti, että ryhmänne
voisi tulla taas vierailemaan luonamme ja pitämään seminaaria ja antamaan opetusta seurakunnissamme.
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Shalom Caspari-keskuksesta!
Rakas Caspari-keskuksen ystävä,
vuosi 2021 alkoi Israelissa yhteiskunnan kolmannen sulun merkeissä. Se kestää näillä näkymin tammikuun loppuun. Toivomme hartaasti,
että tämä olisi viimeinen ”lockdown”, sillä maassa on käynnistynyt tehokas rokotuskampanja.
Tällä hetkellä 2,5 miljoonaa ihmistä on jo saanut
vähintään ensimmäisen piikin. Hallituksen suunnitelma on rokottaa kaikki yli 16-vuotiaat maaliskuun loppuun mennessä. Tavoitteena on, että
kansa saisi viettää pääsiäistä vapaana koronan
ikeestä.
On suorastaan vaikea kuvitella, että elämä täällä
voisi palautua normaaliksi niin pian. Vaikka toivomme ja rukoilemme ulospääsyä, ymmärrämme, että ongelma on maailmanlaajuinen, ja sen
ratkaiseminen on mutkikasta.
Koronatunnelin päässä näkyy kuitenkin jo valoa. Luonnollisesti vie vielä pitkään, ennen kuin
maasta toiseen matkustaminen on taas mahdollista ilman rajoituksia. Valitettavasti nuorille
aikuisille tarkoitettu raamattukoulumme siirtyi
toistamiseen. Samoin joudumme peruuttamaan
myös huhtikuulle suunnitellun Discovering Jesus
in His Jewish Context -kurssin. Odotamme innolla päivää, jolloin vierailijat voivat taas palata
Pyhälle maalle.

Kahden merkittävän tutkimuksen käsikirjoitukset ovat lähes valmiina. Faktoja ja myyttejä messiaanisista seurakunnista Israelissa on omien
työntekijöidemme Alecin ja Davidin ponnistelun
tulosta. Norjalainen kirkkohistorian professori
Oskar Karsaine puolestaan on toisen teoksen tekijä. Hän on tutkinut juutalaisuskovien historiaa
Espanjassa vuosina 300-1300. Autamme kirjan
viimeistelyssä. Molemmat teokset tulevat myyntiin tänä vuonna.
Viime vuoden aikana ymmärsimme erityisen selvästi, kuinka tärkeää meidän jokaisen on olla osa
itseämme suurempaa näkyä. Kiitos kun saamme
tänäkin vuonna tehdä tätä työtä kanssasi!
Ole siunattu, Elisabeth E. Levy, toiminnanjohtaja
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Sanna Erelä ja Erja Kalpio.

Karin ja Merjan tuoreet kuulumiset
saat suoraan kotiisi, kun ilmoittaudut heidän kannattajarenkaaseen. Ilmoittaudu Virpille:
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416

Kuvat Mauno Parviainen

Olemme alkaneet suunnitella kansainvälisiä englanninkielisiä verkkokursseja aiheina esimerkiksi
Raamatun kielet ja Uuden testamentin juutalainen tausta. Näistä kerromme lisää myöhemmin.
Paikallistyömme jatkuu internetissä. Jo yli vuosi
sitten käynnistyneen lapsityön verkkokurssin lisäksi olemme pitäneet lyhyen ajan sisällä kaksi
sapattikoulunopettajien seminaaria Zoomin välityksellä. Niitä järjestetään, kunnes kokoontuminen on taas sallittua.

Elyn toimintaa sanoin,
kuvin ja numeroin
– vuosi 2020 on takana, kiitos Jumalalle, me selvisimme. Nyt katse vuoteen 2021.
Vuosi 2020 jää koko maailmassa
ihmisten muistiin. Covid-19. Tuo
kirjanyhdistelmä toistui päivästä
toiseen. Siitä tuli tuntematon uhka,
joka aiheutti pelkoa ja epävarmuutta. Ja sen mukanaan tuoma
todellisuus ei ole vieläkään kaikille
auennut. Tautiin on sairastunut yli
96 miljoonaa ihmistä ja sen myötä yli 2 miljoonaa on kuollut. Kokoontumisrajoitukset pysäyttivät.
Ei tähän kukaan osannut varautua.
Suuria kysymysmerkkejä nousi ilmaan? Miten seurakunnan elämä
järjestetään poikkeustilassa? Miten
lähettien turvallisuus lähetysmaissa? Pitäisikö kutsua heidät kotiin?
Onko heillä kaikki hyvin? Moni
asia kuluneen vuoden aikana oli
ns. huoli asia. Meidät pysäytettiin.
Mutta samalla tapahtui jotain, mistä minun on vaikea edes puhua.
Silmät kostuvat uudestaan ja uudestaan. Meitä Elyn työntekijöitä

ei jätetty yksin. Meitä muistettiin.
Eräs ystävämme soitti ja kysyi, Antero, miten sinä jaksat? Miten me
Elyssä pärjäämme, kun kirkoissa
ei voida järjestää tilaisuuksia ja
kolehteja ei voida kerätä? Antero,
nyt järjestetään kolehtitalkoot! Siitä se lähti. Yhden ystävän esimerkistä, rohkaisusta, innostuksesta.
Ja kun nyt tilinpäätöstä valmistellessani katson talouden eri lukuja,
silmät kostuvat jälleen. Kolehtivetoomuksen seurauksena vapaaehtoinen kannatus on kasvanut.
Vaikka monet kirkkopyhät, seurat
ja raamattuluennot peruutettiin
ja näin ollen näistä tilaisuuksista
jäivät kolehdit keräämättä, viime
vuonna vapaaehtoinen kannatus
oli suurempi kuin edellisvuonna!
Kiitos ystävät. Myös työntekijöiden
kannatusrenkaiden tuotto kasvoi
hieman. Onhan se huikea kiitoksen aihe ja osoitus ystävien tuesta.

Tämä tuki teki mahdolliseksi sen,
että yhdistyksen työntekijät ovat
saaneet olla työssä ilman pelkoa
lomautuksista tai irtisanomisista.
Tässä olimme poikkeuksellisessa
asemassa. Moni kristillinen järjestö joutui kokemaan sekä yt-neuvottelut että lomautukset. Kaikki
työntekijät tulivat vapaaehtoisesti
talkoisiin mukaan ja kaikki ottivat lomarahat vapaina, koska kalentereissa oli nyt yllättäen tilaa.
Tärkeä tuki työntekijöillemme on
ollut ystäviemme esirukous. Meillä on useita kansallisia työntekijöitä, joita olemme tukeneet, niin
taloudellisesti kuin hengellisesti.
Pystyimme suoriutumaan kaikista velvoitteistamme, tukimaksut
maksettiin aina ajallaan, vaikka
lähetyskannatuksemme jäi alle
suunnitellun. Se johtuu koronan
vuoksi peruuntuneista kirkkopyhistä ja lähetystilaisuuksista.
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Yksi merkittävä tunnusluku talouden seurannassa on lähetystyön
tuotoista kotimaan tukikuluihin
käytettävä osuus. Kaikkien lähetysjärjestöjen yhteinen ymmärrys
on, että voidakseen tehdä lähetystyötä, täytyy tehdä työtä myös
kotimaassa. On koulutusta, informaation jakamista, hallinnon kuluja, työn seurannan ja raportoinnin
aiheuttamia kuluja. Yhdessä sovittu tavoite on, että tämä luku olisi
korkeintaan 25%.
Kun viime vuonna
lähetyksen tuotot
jäivät
odotettua
pienemmiksi, tämä
näkyy myös kotimaassa käytettyjen
lähetysvarojen siirtämistä kotimaassa
syntyvien kulujen
kattamiseen. Tämä
luku oli viime vuonna vain 10%. Eli
90% tilitettiin niihin
kohteisiin,
joihin
kolehdit kerättiin
ja 10% käytettiin
hallinnon kuluihin
kotimaassa. Tästä
voimme olla kiitollisia.

korona toi jännitystä ja haasteita
heidänkin elämään. Kari ei ehtinyt
lähteä, kun matkustusrajoitukset
estivät lähtemisen. Merja oli Pietarissa niin kauan kuin se oli turvallista, mutta keväällä oli palattava
Suomeen. Kari pääsi jo palaamaan
Viroon, mutta Merja odottaa yhä,
milloin tilanne Pietarissa on niin
turvallinen, että raja avataan ja
hän pääsee rakkaaseen ”toiseen
kotikaupunkiinsa”.

oon. Harri otti tästä päävastuun ja
yhdessä Sadun kanssa tätä työtä
on kehitetty. Erja on tehnyt aktiivisesti omia pieniä tervehdyksiä
ja opetuksia Facebookin sivuille ja
monet hänen pitämistään raamattuluennoista löytyvät YouTubesta,
kirjoitat vain hakukenttään sanat
”Erja Kalpio youtube”, ja pääset
kuuntelemaan Erjan pitämiä opetuksia.

Yllä olevassa hiippakuntavertailussa otsikossa olevassa summassa
on huomioitu myös testamentilla
tullut lahjoitus, kuvassa olevissa
tolpissa testamentti ei ole mukana.

Meitä oli siis 7 työntekijää viime
vuonna. Ja hyvä henki, toinen
toisiamme tukien, toisiltamme
oppien ja toisiamme rohkaisten
selvisimme monista haasteista,
joita kalenterien tyhjentyminen
toi tullessaan. Kirkossa puhuttiin
digiloikasta, jossa myös me Elyn
työntekijöinä olimme mukana. Jumalanpalvelukset siirrettiin nettiin
ja mekin perustimme oman ystäväsivuston Facebookiin: Armoa ja
iloa ihmisille. Sinne tehtiin erilaisia
tervehdyksiä, puheita, lauluja, runoja, kuvia. Kaikki se on vaatinut
uuden opettelua, mutta iloa ja
intoa on riittänyt. Ja varmasti on
niin, että tämä tapa on tullut pysyväksi toimintatavaksi.

Toimistolla Virpillä riitti työtä lehden, kirjanpitoasioiden ja jäsenten
asioiden kanssa kuten ennenkin.
Kiitollisin mielin siis katsomme
menneeseen. Tietyn haikeuden
tuo se, että olisimme kyllä todella mielellämme pitäneet Harrin
työkaverinamme vielä seuraavan
vuoden, mutta talouden haasteet
näyttivät todella suurilta emmekä
uskaltaneet luvata jatkoa 100%
varmuudella. Samaan aikaan Harrilta kysyttiin, olisiko hän mahdollinen ottamaan vastaan vs. kirkkoherran tehtävät vuodeksi. Kun
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli sitten teki päätöksen ja kutsui
Harrin Lappajärven seurakunnan
vs. kirkkoherraksi 1.1.2021 alkaen,
koimme kaikki, että Jumala vastasi
rukouksiin. Harri saa vielä palvella pappina ja kiitollisin vaikka haikein mielin hyväksyimme tämän

Yllä olevat luvut tarkentuvat vielä, kun joitain tilityksiä saamme
seurakunnista vielä tammikuun aikana. Yhdistyksen tilinpäätös vahvistetaan vuosikokouksessa, joka
pidetään – jos Jumala suo, Ilmajoella 27.-28.3. vuosijuhlan yhteydessä.
Työntekijärintamalla koettiin ennennäkemätön kasvu, kun saimme
kaksi uutta lähetystyöntekijää työtovereiksemme. Merja Kramsu siunattiin tehtävään Inkerin kirkossa,
työpisteenä Pietarissa sijaitseva
kirkon keskustoimisto. Kari Tynkkynen siunattiin työhön Viroon, Kari
on Kullamaan, Mihklin ja Piirsalun
seurakuntien kirkkoherra. Kyllähän
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Radiotyössä otimme myös ensiaskeleita, kun teimme sopimuksen
Pispalan radion kanssa hengellisten ohjelmien tuottamisesta radi-

tosiasian, Harrin työsuhde meillä
päättyi vuoden vaihteessa. Kiitämme ja siunaamme. Oli hieno ja
puhutteleva matka, minkä saimme
yhdessä tehdä, ja kuten todettua:
Harri voi lähteä Elystä, mutta Ely ei
lähde Harrista. Varmasti tulemme
tapaamaan Harria myös jatkossa
Elyn tilaisuuksissa.
Miltä näyttää vuosi 2021? En sano,
että pelottaa, mutta sen myönnän,
että kyllä minua jännittää. Epävarmuutta on vielä paljon, milloin
pääsemme jälleen yhdessä kokoontumaan? Kirkkopyhät, seurat, lähetysjuhlat, Siionin kannel
ja raamattuluennot. Ne rytmittävät
niin työntekijöiden elämää kuin
monen ystävän arkea. Ne antavat
sisältöä, iloa, voimaa ja rohkeutta.

Yhdessä laulaminen, rukoileminen
ja uhraaminen, ne ovat osa elyläisyyttä. Ja mikä vielä on minulle
tärkeää? Kohtaaminen. Silmiin katsominen. Kuunteleminen. Sitä kaipaan. Sitä odotan. Ja luonnollisesti
omaan työnkuvaani kuuluu myös
yhteydenpito lähetteihin ja yhteistyökumppaneihin ulkomailla. Venäjä ja Viro. Ystävät ja työtoverit
lähetystyössä. Lähellä ja kaukana.
Heitä kaipaan, heitä haluan kohdata, rohkaista, välittää ystävien
viestiä: puolestanne rukoillaan,
teitä muistetaan ja tuetaan myös
taloudellisesti.
Suuri haaste kuluvan vuoden aikana tulee olemaan Vienan Kemin
kirkon rakentaminen. Jos Jumala
suo, rakentaminen alkaa jo muu-

taman kuukauden kuluttua. Siinä
on meille työmaata: rukousta ja
uhraamista, molempia tarvitaan.
Mutta uskossa tähän on lähdetty,
uskon varassa jatkamme työtä.
Korona on opettanut meille, kuinka haavoittuva maailmamme on.
Kuinka äkkiä kaikki normaali voidaan ottaa meiltä pois. Siksi on
ensiarvoisen tärkeää jatkaa työtä.
Moni asia muuttuu, mutta yksi ei.
Jumalan Sana ja sanan lupaukset
eivät muutu. Jumalan tahto pelastaa jokainen ihminen on edelleen
totta ja ajankohtaista. Siksi, pelko
pois ja rohkeasti kohti uutta. Rukoillen, uhraten ja siunaten. Näin
itse ainakin olen valmis jatkamaan,
olethan sinäkin?

Kolehtitalkoot 2021
Hyvä ystävä, kutsun sinua edelleen mukaan osallistumaan kolehtitalkoisiin. Kun jumalanpalveluksia ja seuroja ei voida vielä pitää
avoimesti,
kolehtikertymämme
on täysin yksityisten kannattajien
varassa. Jos olet jo mukana, kiitos ystävä, voimia ja iloa – iloista
antajaa Jumala rakastaa ja myös
iloista lahjan saajaa! ”Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti

eikä pakosta, sillä iloista antajaa lan armo vastaan niin, ettei se jää
Jumala rakastaa.” 2.Kor.9:7
turhaksi!” (2.Kor.6:1). Emme ole
omalla asialla, emme kerää varoja,
Jos et ole vielä löytänyt omaa
jotta Ely hyötyisi. Me olemme vain
paikkaasi tukijana ja lahjoittajana,
kanava Jumalan työssä niin kotikutsun sinua mukaan. Juuri nyt on
maassa kuin lähetystyössä. Siksi,
oikea aika, juuri nyt sinua tarvikoronaväsymyksen keskellä rohtaan. Jeesus rohkaisee sanassaan:
”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi kaisen ja vetoan: ”Meidän ei pidä
antakaa.” (Matt.10:8). Yhdistyk- väsyä tekemään hyvää, sillä jos
emme hellitä, saamme aikanaan
sen työn ydin on kertoa Jeesukkorjata sadon.” (Gal. 6:9)
sesta. ”Jumalan työtovereina me

vetoamme teihin: ottakaa Juma-

1. Liity säännölliseksi tukijaksi. Tee pankin kanssa sopimus, ja asia hoituu vaivattomasti.
2. Osallistu vaikka vain kerran. Tee lahjoitus. www.evankeliset.net/lahjoita/
3. Ota käyttöön älypuhelimen MobilePay sovellus. Elyn numero on 12374.
4. Rohkaisen sinua säännöllisyyteen ja aktiivisuuteen juuri nyt. Emme tiedä, kuinka kauan koronarajoitukset estävät kokoontumiset ja jo nyt tiedämme, että seurakuntien kolehtituotoissa emme pääse edellisvuosien tasolle, siksi, nyt tarvitaan auttavia käsiä ja sydämiä, jotta voimme yhä olla palvelemassa Herramme
työssä.
Vanha ja viisas ohje on: Ora et labora. Rukoile ja tee työtä. Ja tässä järjestyksessä. Muista meitä. Siunaa työtämme, pyydä viisautta ja johdatusta ja sitten, pyydä varoja, millä kaikki se, mitä pyydät, voitaisiin toteuttaa.
”Yhdess ollen ennenkin, voitot suuret saatihin, kunniaksi Herran.”
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Marjatta Katajamäki muistelee

Evankelisessa uskossa,
matkalla taivaaseen
Yhdistyksemme jäsen, kunnioitettavan yli 92 vuoden iän saavuttanut Marjatta Katajamäki on lähettänyt muistelunsa Tant
Idasta, jonka nyt julkaisemme. Saatekirjeessään Marjatta
kertoo, että kirjoittaminen on hänen tapansa jakaa asioita.
Marjatan isä oli Lauri Takala, (evankelisen herätysliikkeen
pidetty julistaja, kuollessaan Turun tuomiorovasti, toim.
huom.). Piispa Eero Huovinen kirjoittaa Äitiä ikävä -kirjassaan oman isänsä, Lauri Huovisen surusta, kun Lauri Huovinen menetti papillisen esikuvansa ja evankelisen liikkeen
historiaa tutkineen teologiystävänsä (sekä pian sen jälkeen
puolisonsa). Lauri Takalan yllättävä kuolema 29.7.1954 vain
57-vuotiaana oli suuri järkytys.
Marjatan äiti Elsa sai Laurin kanssa viisi lasta, mutta äiti
kuoli keuhkotautiin nuorimmaisen eli Marjatan ollessa vain
puolitoistavuotias. Lauri Takala solmi uuden avioliiton Elsan
vanhemman siskon Hiljan kanssa, jota Marjatta kertoo pitäneensä omana äitinään.

”Evankelinen usko leimasi kotimme elämää. Sain isältä lahjaksi ensimmäisen laulukirjan Nuori Siion ollessani yksivuotias! Se on käytössä kulunut, irtolehtipainos tänään, mutta
tallella. Ensimmäisen Siionin Kanteleen sain mummultani
15.8.1938. Tämäkin kirja on käytössä kulutettu ja yhä etsin
siitä nuoruuden lauluja, jotka minua rohkaisevat.” Marjatta
suhtautuu hieman kriittisesti uuden sukupolvemme musiikkiesityksiin. Hän kertoo, ettei innostu, kun radiosta kuuluu
Vaienneiden viulujen esitys, laulut
tuntuvat vierailta. Marjatta muistelee tilannetta, kun Salme Toivio
aikanaan jossain Toivo Rapelin kutsuissa oli huudahtanut jostain silloin
uudistetusta Siionin kanteleen laulusta: ”Ovat pilanneet isäni laulun!”
Marjatta toteaa, että onhan se ihan
ymmärrettävää, että uusien sukupolvien laulut ja laulamisen tavat
ovat meille vanhoille outoja, mutta
puhuvat nuoremmille juuri heidän
omaa kieltään.
Marjatta päättää tervehdyksensä
tutuilla sanoilla, iloisesti ja lempeästi: ”Ei kai sitten muuta kuin Isän
haltuun!”

16

Tant Ida
Isäni Lauri Takala oli aikoinaan
pappina Helsingin pitäjän seurakunnassa. Arvelen, että siitä selittyy hänen nuoren perheensä
asuinpaikka Tikkurila. Perheessä
oli puoliso Elsa ja pikkuinen esikoispoika Erkki. Nämä kolme minulle läheistä ihmistä olivat tutustuneet Tikkurilassa Ida ja Gustaf
Söderholmiin, Tikkurilan ruotsinkielisiin evankelisiin. Arvelen, että
he saattoivat olla Erkin kummit.
Näillä kahdella perheellä näyttää olleen hyvin läheinen yhteys.
Sen päättelen viehättävistä postikorteista, jotka nyt olen löytänyt
vuonna 1954 kuolleen isäni kirjelaatikosta.
Isäni Lauri, äitini Elsa ja isoveljeni Erkki olivat sittemmin muuttaneet Turenkiin, jossa isä toimi
kappalaisena. Tikkurilassa heitä on
usein muistettu isän, äidin ja Erkin merkkipäivinä. Tant Ida lienee
ollut korttien kirjoittaja. Käsiala on
hyvin kaunista, kuten siihen aikaan
näkyy olleen, ja puhuttelu äärimmäisen kohteliasta. ”H. Herrskapet
Pastor L. Takala, H. Herr Pastor L.
Takala, H. Fru Pastorskan Elsa Takala ja vielä Liten Erkki Takala.” Ida
ja Gustaf tiesivät tarkoin isän, äidin
ja Erkin syntymäpäivät. Isää puhutellaan syntymäpäivälapseksi, ”Födelsedagsbarnet”, jota onnitellaan
sydämellisesti 1 Joh. 3:1-3: ”Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä
on meille osoittanut: me olemme
saaneet Jumalan lapsen nimen,
ja hänen lapsiaan me myös olemme” jne. Useassa kortissa viitataan
paimenpsalmiin 23. Sydämellinen
rakkaus välittyy näistä korteista
yhä vuosikymmeniä myöhemmin
minulle, joka olen jo ylittänyt 90
vuoden iän.

Nyt siirrän nuo kortit takaisin isän
laatikkoon ja alan muistella Tant
Idaa, jonka itse olen tavannut,
minä Laurin ja Elsan nuorin lapsi. Tant Ida oli muuttanut leskenä
Helsinkiin ja nyt hän oli, kuten virallisissa yhteyksissä mainittiin, talonomistaja. Tämä pikkuinen puutalo sijaitsi Vallilan ja Hermannin
välimailla osoitteessa Violagatan
4. Kävin siellä usein mieheni Osmon kanssa. Tant Idalla ei ollut
puhelinta, mutta aina me tavoitimme hänet kotoa, puutalon toisesta
kerroksesta, jossa muistaakseni oli
kaksi pientä huonetta ja pienen
käytävän takana vintti.
Tant Ida oli juuri sellainen kuin sadun pienet mummot ovat; iloinen,
lämmin ja meidät nuoret sydämellisesti vastaanottava. Puhuimme
aina suomea ja lauloimme Siionin
Kannelta. Tant Ida keitti kahvit ja
haki vintiltä kukkapurkin, jonka
hän oli siirtänyt sinne, jotta kukat
pitempään kestäisivät. Haki siis
meidän iloksemme. Tämä, mikä
erityisesti jäi mieleen, osui luultavasti pian hänen merkkipäivänsä jälkeen, kun hän oli vieraiden
mentyä tiskannut astioita. Silloin
hän kauhukseen huomasi, että
yksi hopealusikoista puuttui. Miksi
hän kauhistui? Hän kertoi pelänneensä, mitä perijät ajattelevat,
kun laskevat lusikoita hänen kuolemansa jälkeen. On vajavainen
tusina! Tant Ida kertoi etsineensä puuttuvaa lusikkaa pitkään ja
huolissaan. Lopulta se löytyi peilipiirongin taakse pudonneena.
Tämän päivän lukijasta Tant Idan
huoli varmaan tuntuu käsittämättömältä. Mitä nyt yksi lusikka, kun

nykyihminen tuskin edes arvostaa
hopealusikoita ruostumattomien
sijaan.
Violagatan fyraa ei enää ole, ei
Tant Idakaan. Tällä paikalla on
korkea kivitalo, mutta minulle ne
ovat edelleen olemassa. Kauan
sitten sylinsä avannut pariskunta
Tikkurilasta minun vanhempieni
ja isoveljeni läheltä. Kun otan käteeni vanhan Siionin Kanteleen,
jonka sain mummultani kymmenvuotiaana, ovat siinä minun omat
läheiseni Jumalan lapset, isä-Lauri,
äiti-Elsa ja Erkki, joka kaatui jatkosodassa täytettyään edellispäivänä
20 vuotta. Sitten Tant Ida. Ja minä
laulan tuosta vanhasta kuluneesta
kirjasta laulua 434: ”Me riennämme pois, tääll´ olla ei saa, vaan
taivaassa on kotimaamme.”
Siellä meitä odotetaan.
Marjatta Katajamäki
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Oletko jo ehtinyt tutustua Elyn
perhetyön, aarrearkkutyön sivuihin? Ne löytyvät Elyn kotisivujen
yhteydestä. Aarrearkkusivuilla on
tietoa perhetyöstämme ja tulevista perhetyön tapahtumista. Sivulta löytyy myös vinkkejä, miten voi
toteuttaa esim. Isovanhempi-lapsenlapsipäiviä ja -leirejä tai Laulaen pääsiäiseen -tilaisuuksia. Sivut päivittyvät ja täydentyvät koko
ajan ja materiaalia tulee lisää. Voit
jo nyt käydä katsomassa sivuilta
liikuntapappi Eeva-Liisa Helle-Lahden tekemän videon liikunnallisesta Isä meidän -rukouksesta, jossa
liikkeet tukevat hyvin rukouksen
sisältöä. Liikunnallinen rukous voi
olla puhutteleva kokemus lasten
kanssa yhdessä tehden.

Aarteeni
Onko piilossa aarteeni,
jonka Jumala lahjaksi antanut.
Onko piilossa aarteeni,
jonka muilta olen salaa kätkenyt.
Miksi en lahjaani jakaisi
iloksi lapselle,
rohkaisuksi äidille
voimaksi isälle
valoksi isovanhemmalle.
Aarre, joka säteilee ympärillemme
armoa ja iloa, Kristuksen valoa, on
tarkoitettu jaettavaksi.
SK

Sivuilta voi tulostaa tehtävävihkon tai vaikkapa toteuttaa pienen
aarrearkkupyhäkouluhetken lasten
kanssa käyttäen sivun materiaalia
apuna. Aarteita-osiossa kerrotaan
elämän aarteista, joita on jaettu sukupolvelta toiselle ja joiden
merkitys on ollut tärkeä elämän
matkalla.
Jos sinulla on hyviä ideoita pyhäkouluhetkiin ja tehtävä-sivuille tai
haluaisit kertoa aarteestasi, jonka
sinä olet saanut tai jakanut eteenpäin sukupolvien ketjussa, niin voit
lähettää ideoita, kertomuksia ja
kuvia osoitteeseen
satu.kivisaari@evankeliset.net

Liikunnallinen Isä meidän -rukous:
https://www.youtube.com/watch?v=8NrM1C5DYt8

21.1.2021 ensimmäiset Elyn
verkkoseurat Facebook-liven
välityksellä toteutettiin Ilmajoelta. Mukana Raimo Mäki,
Sirpa Keski-Antila, Terttu Mäkinen, Pirkko Ahola, Sinikka
Pekkanen ja Satu Kivisaari.

Aarrearkkuleiri Karstulan Ev. Opistolla
29.6.-1.7.2021
Varaa paikkasi ensi kesän leiriltä!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:
satu.kivisaari@evankeliset.net | p. 050 5636079/Satu Kivisaari
Karstulan Evankelinen Opisto
Kokkolantie 12, Karstula | kansanopisto@keokarstula.fi | p. 014 525 2200

Erjan ajatukset
vuodesta 2020/21
Vuosi 2020 oli erikoinen ja erilainen. Se oli raskas henkilökohtaisesti ja vaikea työn kannalta. Mutta kaikesta on selvitty ja kirjoitin
tunnoistani joululehteen, joten
oikeastaan en halua enää palata
viime vuoteen.
Lukiessani Raamattua erään kerran
pysähdyin kohtaan, jossa puhuttiin
palvelijoille uskotuista talenteista.
(Matt 25:14-30) Herra sanoi palvelijalleen. ”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 ilojuhlassa kaikki elämässäni kohtaamani ihmiset. Joten tänäänkin ajattelen niin, että vuonna 2021 haluan
elää niin, että jokainen päivä on
merkityksellinen ja että jokainen
päivä tarjoaa mahdollisuuden elää
Jumalan valtakunnan ilosanomaa
todeksi. Lähetyskenttämme alkaa
kotiovelta, miten voin ja osaan
välittää Jeesuksen rakkautta kaikkialla siellä, missä kuljen? Ei vain
työtehtävissä vaan erityisesti siellä
elämän arjessa. Siellä, missä elämä
todentuu. 2 Kor 2:14-16: Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa
meitä Kristuksen voittosaatossa ja
antaa meidän kaikkialla levittää
Kristuksen tuntemisen tuoksua!
Me olemme Kristuksen tuoksu,
joka nousee Jumalan eteen; tämän tuoksun tuntevat sekä ne,
jotka pelastuvat, että ne, jotka
joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka
tuo elämän. Mutta kuka on tähän
kelvollinen?

Käytännössä jatkan paljolti siitä,
mitä olen tehnyt edellisinäkin vuosina: Ylläpidän vanhoja seurakuntakontakteja ja koitan luoda uusia.
Kevään osalta sunnuntait ovat jo
melko lailla täynnä, kesällä pidän
pitkän kesäloman (2 kk) ja syksyn
kalenterin täyttö on jo myös käynnissä. Minulle tulee jonkun verran
pyyntöjä seurakunnista ja niihin
pyrin aina vastaamaan. Ajatukseni onkin, että menen sinne minne
pyydetään, kunhan vain saan puhua siellä Jeesuksesta :) Itä-Suomen lisäksi tulee joitain pidempiä
työreissuja, mm. Etelä- ja Varsinais-Suomeen.

Raamattuluennot jatkuvat Sulkavalla ja Juvalla (kerran kuussa),
Simpeleellä (Ruokolahden srk) 6
kertaa. Muilta osin yhteistyö eri
seurakuntien kanssa koostuu yksittäisistä tilanteista. Opistoista
yhteistyökumppanina on Kiteen
opisto. Yhteistyöseurakunnat ovat
olleet pääosin luterilaisia, mutta
mukana kulkee myös muutama vapaan suunnan seurakunta. Nämä
ovat olleet lähinnä Israeliin ja
naisten päiviin liittyviä tilaisuuksia.
Harvakseltaan käyn myös kouluttamassa eri toimijoita sielunhoidon
saralla – ja itse toimin sielunhoitajana ja esirukoilijana jatkuvasti.

Ihmiset viettävät aikaansa yhä lisääntyvässä määrin internetissä
ja sosiaalisessa mediassa. Tähän
liittyen olen pyrkinyt lisäämään
ELYn näkyvyyttä erityisesti Facebookissa, johon teen päivittäin
erilaisia päivityksiä. Vuoden aikana teen ns. videoblogeja. Tämän
lisäksi YouTubessa on nähtävänä
Raamattuluentojani
videoituna,
kuvaajana Leo Holopainen. Osa
jumalanpalveluksista toteutuu kevätkaudella myöskin striimattuna.

Syksyn tullen pyrin käymään Helsingissä kerran kuussa. Keväällä
koronatilanne asettaa yhä rajoituksia. Erelän perhe on apunani ja
tukenani suunnittelussa ja toteutuksessa. Lähettäjäringissäni on
tällä hetkellä reilut 200 henkilöä.
Pyrin kirjoittamaan lähettäjäkirjeen kuukausittain. Ja rukoukseni
tälle vuodelle: Tapahtukoon Sinun
tahtosi Isä!
Erja Kalpio
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Toimistolla tapahtunutta 2020
Ratko ristikon sanat ja keksi, mitä asioita toimistonhoitajan tehtäviin kuului kuluneena vuonna.
Nuolen osoittamalle pystyriville muodostuu viesti.
1. Vielä alkuvuodesta 2020 työskentelin opistolla,
mutta sitten kotitoimistossa.
2.

1.

3. Tämä kokonaisuus koostui mm. tiliotteista,
tositteista ja excel-taulukosta.

3.

4. Tämä oli työntekijöiden kesken
7.-8.1.2020 Karstulan Ev. Opistolla.

4.

5. Meillä Elyssä tämä on 20 €/vuosi,
nuoremmilta vähän vähemmän.
6.

2.

5.
6.

7.

7.
8.

8.

9.

9.

10.
11.

10.
12.

11.

13.
14.

12.

15.
16.

13.

17.
18.
19.
20.
14. www.evankeliset.net
15. Järjestettiin Ylistarossa 23.8.2020.
16. Tämän tekemiseen käytän Archimedes-ohjelmaa,
jonka käyttö ajoittuu suurimmaksi osaksi loppuvuoteen.
17. Näitä tulee suunniteltua,
askarreltua, postiteltua ja myytyäkin. Melkein joka tilanteeseen
näitä jo löytyy Elyn ominakin.
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Iloa ja valoa alkaneeseen uuteen vuoteen
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Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu mm.
Sudoku-ristikot. Tässä
ratkottavaksi sarjassa
”Helpot”.

3

3
6

8

3

7

2

18. Tämä järjestetään yleensä
syksyisin työntekijöille ja hallitukselle.
20. Onpa vuoteen mahtunut
tämmöisiäkin pätkiä.
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t. Virpi
Elyn toimistolta

Ystävyyttä
Eräänä jouluna sain kirjeen Japanista, se oli joulukortti. Lähettäjä
oli Kazuko Nakagava. Riemuni oli
aivan valtava! En voinut ymmärtää
miten kortti oli löytänyt minut. Se
oli alun perin lähetetty Helsinkiin
Alppikadulle ja tyttönimelläni, Kirjavainen. Helsingin osoitteen yli
oli vedetty viiva ja kirjoitettu oikea
osoitteeni Salossa. Myös sukunimeni oli korjattu oikein; Lähdekorpi. Totesin, että tuon kortin perille
tuloon oli nähty todella paljon vaivaa.
Olin nuori tyttö, vielä alle kahdenkymmenen, kun vierailimme isäni
kanssa lähetysleirillä. Isäni täti oli
leirillä mukana miehensä kanssa ja
menimme heitä tapaamaan. Tarkoitus oli, että ottaisimme heidät
mukaan kotiimme Kangasalle, koska oli ollut puhetta että he tulevat
leiriltä, tai leirin jälkeen, vierailemaan meille. Mutta eihän se niin
käynytkään kuten olimme suunnitelleet. Eihän Aune-täti ja Oskari
voineet leiriltä lähteä kesken kaiken, koska siellä oli myös vieraita
Japanista saakka ja leirin ohjelma
oli kovin mielenkiintoista; raamattutunteja, lauluhetkiä, saunomista
ja uimista. Ja tietysti hyvää ruokaa
ja vanhemmille ihmisille tärkeät lepohetket.
Leirin vieraat olivat eri ikäisiä,
pääasiassa aikuisia ja vanhempia
ihmisiä. Oli mukana jokunen nuorempikin ja huomioni kiinnittyikin
erääseen tyttöön, joka oli suunnilleen minun ikäiseni. Hänkin yritti
tehdä tuttavuutta minun kanssani,
mutta meillä ei ollut yhteistä kieltä. Hän ei osannut englantia, jota
minä olisin jotenkin ymmärtänyt ja
minä en ymmärtänyt japania, joka
oli hänen äidinkielensä. Kerroin
Aune-tädille, että haluaisin tutustua tyttöön, mutta se oli vaikeaa,
kun ei ollut yhteistä kieltä.
”No eihän tämä mikään ongelma ole. Myö pyydetään Hilduria
apuun.”

Niin kävelimme ”Hildurin” luokse ja
kerroin asiani; haluaisin tutustua
tuohon yhteen nuoreen tyttöön,
mutta meillä ei ole yhteistä kieltä.
Sitten kävelimme tuon tytön luokse ja Hilduri kertoi asiani; että haluaisin tutustua tyttöön.
Hän tuntui ilahtuvan kovasti ja
niin kerroimme toisillemme itsestämme ja sovimme, että alamme
kirjoitella toisillemme. Minä voisin
kirjoittaa kirjeen suomeksi Hildurille ja hän kääntäisi kirjeen japaniksi
ja lähettäisi kirjeen sitten Kazukolle. – Sehän tuntui loistavalta ajatukselta!
Alkoi kirjeenvaihto. Aluksi kirjeet
kulkivat aika nopeasti Suomen ja
Japanin väliä, mutta sitten tuli tauko, tuli pitkä pitkä tauko ja lopulta kirjeitä ei enää tullut Japanista,
vaikka yritin joskus sinnepäin kirjoittaa, Hildurin avulla edelleen.
Olin avioitunut ja muuttanut Helsinkiin. Asuimme avioliittomme
ensimmäiset vuodet Helsingissä Matin vielä opiskellessa siellä.
Osoitteemme oli silloin Alppikadulla. Yhteyttä Kazukoon ei enää
ollut.
***
Oli kulunut varmaan kolmekymmentä vuotta noista ensimmäisistä
kirjeistä joita Kazukolta olin saanut. Olimme jo muuttaneet Saloon.

Joulun jälkeen soitin ”Hildurille”
ja kerroin hänelle ihmeellisen joulukorttini tarinan ja sanoin: ”Lieneekö sinun sormesi olleet asialla
joulukortin oikeaan osoitteeseen
saattamisessa.”
Hilduri vastasi vaatimattomasti,
että ”sattuuhan sitä kaikenlaista”,
mutta ei myöntänyt, että hänellä
olisi ollut jotain osuutta joulukorttini perille tulemisessa.
Meillä oli Hildurin kanssa mahdollisuus tavata vielä muutaman
kerran ennen hänen muuttoaan
Taivaan kotiin. Tavatessamme hän
ei vieläkään myöntänyt, että olisi
ollut asialla kortin oikeaan osoitteeseen tulemisessa, tuumasi vain,
että ”sattuuhan sitä kaikenlaista.”
***
Joulukortit Suomen ja Japanin välillä kulkevat edelleen. Joka joulu
tuota korttia odotan ja joka joulu
itsekin Kazukolle kortin lähetän.
Viimeksi tulleessa joulukortissa
on englanniksi painetun joulutoivotuksen perässä suomeksi kirjoitettuna: Telveisia Kazuko ja sanat
from Japan.
Yhteys on yhteistä työtä, Jumalan
antamaa.
Hilkka Lähdekorpi
Kuva Freddy Castro on Unsplash
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille
Helmikuussa
Su 14.2. Ely-Facebook, klo 16 Ystävänpäiväseurat, Tarja Takala-Luostarinen, Ulla Latomäki, Sini Koski,
Satu Kivisaari. Seurattavissa suorana
Elyn fb-sivuilta.
- Orimattila, kirkko, klo 10 Elyn kirkkopyhä. Erja Kalpion saarna videolla,
muutoin jumalanpalvelus striimataan
suoraan kirkosta.
Ke 17.2. Pispalan Radio klo 12 Miten tämä meihin liittyy?
To 18.2. Lappajärvi, kirkko (striimaus), klo 13 Hyvässä seurassa -tilaisuus, Harri Kuhalampi, Satu Kivisaari, kanttori Satu Pohjonen. Striimaus
Elyn fb-sivuille.
Su 21.2. Seinäjoki, srk-keskus (striimaus), klo 15 Siionin kannel -seurat,
Anna Saarikko, juonto Keijo Sulkko,
Satu Kivisaari, srkn kanttori.
Ma 22.2. Kurikka, srk-keskus (striimaus), klo 13 Siionin kannel -seurat,
Sirpa Keski-Antila, Satu Kivisaari.
Striimaus nähtävissä Elyn Fb-sivuilla.
Ke 24.2. Pispalan Radio klo 12 Miten tämä meihin liittyy?

To 25.2. Alavus, kirkko (striimaus),
klo 13 Hyvässä seurassa -hetki, Jussi
Peräaho, Sirpa Keski-Antila, Paula Setälä. Seurattavissa srkn verkkokirkon
ja Fb-sivujen välityksellä.
Su 28.2. Vimpeli, kirkko, klo 10 Elyn
kirkkopyhä, saarna Satu Kivisaari.
Radiointi. Kuunneltavissa nettikirkossa: www.vimpelinseurakunta.fi
- Hyvinkää, Kytäjän kirkko (Palkkisillantie 11), klo 13 Messu, Virpi Koivisto, kanttori. Srk-salissa kirkkokahvit ja
Siionin kannel -seurat, Mika Viitanen,
Kosti Kallio.

Maaliskuussa
Ke 3.3. Pispalan Radio klo 12 Miten tämä meihin liittyy?
To 4.3. Lohtaja, kirkko, klo 13 Hyvässä seurassa -hetki. Seurattavissa Lohtajan srk:n fb-sivuilta. (Myöhemmin nähtävissä Elyn fb-sivuilla.)
Vuokko ja Juha Orjala, Iiro Pyrhönen,
Tuomo Ruotsala.
Ma 8.3. Kurikka, srk-keskus, klo 13
Siionin kannel -seurat.

Ilmoita

Tapahtumailmoitukset
seuraavaan Elysanomiin
ely@evankeliset.net
tai p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein) 9.3.2021
mennessä, kiitos.
Pääsiäisen Valo
ilmestyy viikolla 12.

Ke 10.3. Kokkola, Kaarlelan srk-koti, Anna-sali, klo 13.30 Elyn päiväkahvitilaisuus. Lauletaan Siionin kannelta, Kaija Muhonen, Salme Heino.
- Pispalan Radio klo 12 Miten tämä
meihin liittyy?
To 11.3. Kauhajoki, srk-keskus, klo
13 Siionin kannel -seurat.
Su 14.3. Perho, kirkko ja srk-talo,
klo 10 Elyn kirkkopyhä, perhekirkko,
saarna Satu Kivisaari, lit. Eija Seppä.
Aarrearkkutapahtuma kaikenikäisille.
- Seinäjoki, srk-keskus, klo 15 Siionin kannel -seurat, Tuula Sääksi, Olavi
Hepomäki, juonto Salme Rinta-Komsi,
srkn kanttori.
Ti 16.3. Salo, klo 18 Siionin kannel
-seurat.
Ke 17.3. Pispalan Radio klo 12 Miten tämä meihin liittyy?
Su 21.3. Lapua, srk-talo, klo 10
Naistenpäivä. Maria-runoesitys, Anneli Lähdesmäki, Ulla Latomäki, Satu
Kivisaari, musiikissa Sini Koski.

Miten tämä meihin liittyy?
Keskiviikkoisin klo 12 Pispalan Radiossa
Viikottaisessa Elyn tuottamassa radio-ohjelmassa
pohditaan, miten Raamatun tekstit voivat liittyä meidän arkeemme ja elämäämme. Ohjelmaa toimittavat
Satu Kivisaari ja Risto Moisio.
Ohjelmaa voit kuunnella myös digiradion kautta
www.pispalanradio.fi

Maaliskuun alusta ohjelma myös Radio Scoopissa
(Kauhajoen opisto).
Nettiradio: Radioscoop.fi
Suupohjan alueella ohjelma kuuluu taajuudella
107.1 MHz.

Lähetysajat ke 17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3., jne.
Uusinnat la klo 18, su klo 8 ja 20.
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Tervetuloa kuulolle

- Peräseinäjoki, kirkko, klo 10 Elyn
kirkkopyhä, messu, saarna Marketta
Veikkola. Kirkkokahvit ja Ely-infotilaisuus.
- Hyvinkää, Vanha kirkko (Uudenmaankatu 13), klo 18 Sanan ja laulun
ilta, Mika Viitanen, Kosti Kallio. Lauletaan Siionin kannelta.
Ma 22.3. Kurikka, srk-keskus, klo
13 Siionin kannel -seurat, Sirpa Keski-Antila.
Ke 24.3. Salo, srk-talo (Torikatu 6),
klo 12 Pastanttipuuro (mahd. noutoruoka) Anna Makeevan työn tukemiseen Virossa.
- Pispalan Radio klo 12 Miten tämä
meihin liittyy?

Elyn 13-vuotisjuhla,
vuosikokous ja
seminaari
Ilmajoella 27.-28.3.2021
- jos Jumala suo.
Tarkempi ohjelma www.evankeliset.net
sekä seuraavassa lehdessä (Pääsiäisen
Valo), joka ilmestyy maaliskuun lopulla.

To 25.3. Alavus, kirkko, klo 13 Hyvässä seurassa.
Ma 29.3. Alahärmä, kirkko, klo 19
Maria, valittu joukossa vaimojen -runoesitys, Anneli Lähdesmäki, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari, musiikissa Sini
Koski.
Ti 30.3. Jalasjärvi, kirkko, klo 19
Laulaen pääsiäiseen, Satu Kivisaari,
Mikko-Matti Rinta-Harri.
Ke 31.3. Kuortane, kirkko, klo 19
Maria, valittu joukossa vaimojen -runoesitys, Anneli Lähdesmäki, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari, musiikissa Sini
Koski.

Huhtikuussa
Pe 2.4. Seinäjoki, srk-keskus, klo
14 Maak. Ristinjuhla, Pekka Kiviranta,
Karoliina Virkamäki, Seinäjärven kuoro joht. Paula Setälä.
Ke 7.4. Kokkola, Kaarlelan srk-koti,
Anna-sali, klo 13.30 Elyn päiväkahvitilaisuus. Lauletaan Siionin kannelta,
Kaija Muhonen, Salme Heino.
Ma 12.4. Kurikka, srk-keskus, klo
13 Siionin kannel -seurat.
Su 18.4. Vaasa, kirkko, klo 10 Elyn
kirkkopyhä, saarna Pekka Kiviranta.
- Lappajärvi, kirkko, klo 10 Elyn
kirkkopyhä, saarna Harri Kuhalampi.
Radioidaan Järviradioon.

muistamisesta syntymäpäivieni
merkeissä.
Keräys Elyn kotimaantyölle
tuotti 1230 €.
Terveyttä ja siunausta
Teille kaikille!

Katso päivitetyt tapahtumatiedot
www.evankeliset.net/kalenteri

Aulis Harju 80v

Siunattu se, jolla on hyvä sydän,
hän antaa leivästään tarvitsevalle.
Sananl. 22:9
Ymmärtäväinen ystävä on kuin aurinko,
jonka säteet lämmittävät ja ulottuvat sydämeen asti.

