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Lähetysyhdistys

Kun Evankelinen lähetysyhdistys 13 vuotta sitten perustettiin, meillä oli kaksi konkreettista tavoitetta: kokoontua yhteen laulamaan Siionin kanteleen lauluja
ja lähetystyön tukeminen. Moni asia on muuttunut
mutta on myös asioita jotka eivät muutu: Jumalan
sanan totuus ihmisen pelastumisesta – ihminen ei
voi itseään pelastaa, tarvitaan Pelastaja, ihmisen ulkopuolelta tuleva ja annettava apu. Armosta, uskon
kautta omistettavaksi. Mutta Vapahtajamme käsky
meille ei ole vain ”istu ja usko” vaan se on velvoittava: ”Menkää ja tehkää – saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille.”
Monissa kristillisissä järjestöissä on viime vuosina
tehty organisaatiojärjestelyjä. Kotimaassa tehtävään
työhön on myös pyritty panostamaan, koska ilman
lähettäjiä ei ole lähtijöitä. Ja tämä onkin tällä hetkellä
huolestuttava tilanne. Lähtijöitä olisi mutta lähettäjien löytäminen on haastavaa. Seurakunnissa kipuillaan niukkenevien lähetystyöhön kohdennettavien
määrärahojen jakamisesta, vaikka halua olisi, realiteetti on: raha on kova konsultti.
Muistan työtoverini huoneesta mieliinpainuvan taulun, taisi olla talouspäällikön huoneen seinällä. Siinä
oli teksti, joka kuului suurin piirtein näin: ”Raha on
niin kuin sonta: molemmat ovat hyödyllisiä vain levitettynä.”
Yhdistyksemme on selvinnyt ensimmäisestä koronavuodesta. Ystävien tuella ja rakkaudella (kolehtitalkoot olivat ja ovat meille kotimaassa edelleen jokapäiväistä leipää mistä kiitämme). Vuosien saatossa
saadut testamenttilahjoitukset ovat nyt olleet antamassa turvaa talouden velvoitteista selviämiseksi.
Tässä piilee kuitenkin suuri vaara. Ajattelemme, että
olemme sen varassa, mitä taseemme ja kassamme

osoittaa. Emme ole. Emme saa olla. Jos niin on,
olemme kadottaneet ytimen. Emme ole pankkiliike
vaan lähetysjärjestö. Emme kerää itsellemme vaan
jaamme sitä hyvää, mitä Jumala kauttamme haluaa
olla tarjoamassa: armoa ja iloa ihmisille. Toivoa toivottomille, elämää kuoleville, lohdutusta murheellisille.
Siksi ystävä: rohkaisen sinua kanssani laulamaan laulun sanoin: ”Pyydä, niin paljon saat, etsi, niin löydät
tien, kolkuta, niin ovi aukee, se sullekin avataan. Sillä
Jumala ei muutu, sillä Jumala ei muutu, sillä Jumala
ei muutu vaan hän vastaa rukouksiin.”
Ilolla ajattelen Evankelisia kesäjuhlia Riihimäellä, kun juhlamessussa saamme olla siunaamassa
Petteri ja Anu Mannermaata lähetystyöhön. Petteri on uusi lähettimme ja puoliso Anu toimii Wycliffe
Raamatunkääntäjien lähettinä. Näkymme on yhteinen. Tehdään siis yhteistyötä.
Kyse on Jumalan lähetyksestä, Jumalan missiosta,
jossa meillä itse asiassa on aika vähän omaa annettavaa. Kaikkihan on lahjaa Jumalalta. Sanoma, varat,
voima, uskon syntyminenkin, meidän tehtävämme
on toimia Jumalan käsinä, suuna ja jalkoina, toimia
todistajina. Siihenkin Hän on luvannut antaa voimansa. Myös silloin, kun teitä viedään oikeuden eteen uskonne tähden. Voimia. Älä häpeä evankeliumia, sillä
se on Jumalan voima, pelastukseksi. Kiitos kun olet
kanssamme, yhteisessä työssä, Jumalan lähetyksessä.
Antero Rasilainen, toiminnanjohtaja
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Reilu sata vuotta sitten Albertilla oli ongelma.
Hän pohti, voiko esine olla samanaikaisesti sekä
levossa että liikkeessä, aina tarkkailijan sijainnista riippuen. Monimutkaiset pohdinnat tiivistyivät
yhteen maailman tunnetuimmista fysiikan kaavoista: E=mc2, Einsteinin suhteellisuusteoriaan.
Harva meistä on tutustunut Einsteinin ajatuksiin
syvällisesti, vielä harvempi ymmärtää suhteellisuusteorian pohjiaan myöden. Mutta jotakin
siitä voi oivaltaa vaikkapa kuvittelemalla junassa istuvaa ihmistä. Istuessaan paikoillaan hän
seuraa maisemien vaihtumista junan ikkunasta,
nojautuu penkin selkämykseen ja kenties antaa
ajatuksen vaeltaa vapaana ideoiden laitumella.
Ihminen on mitä suurimmassa määrin levossa,
hievahtamatta paikallaan. Samanaikaisesti hän
kuitenkin liikkuu sadan kilometrin tuntinopeudella eteenpäin. Levossa olleessaan hän on liikkeessä kohti määränpäätään.

Levon välttämättömyys
Lepo on ihmiselle välttämätöntä.
Ilman fyysistä lepoa ruumis lakkaa
ennen pitkää toimimasta. Jalat eivät kanna, kädet eivät tottele. Sitkeimmät sissit sinnittelevät joskus
pitkäänkin nukkumatta, syömättä
ja pysähtymättä, mutta loputtomiin ei itseään voi piinata. Työn- ja
matkanteko katkeaa vääjäämättä.
Liian niukka fyysinen lepo ei vaikuta vain ruumiillisiin suorituksiin.
Jokainen liian vähälle unelle jäänyt
tietää, että ennen pitkää myös ajatus alkaa katkeilla. Älyllisen toiminnan laajuus on suorassa suhteessa
vireystilaan, joka taas laskee jyrkästi unen puutteen myötä.
Myös ihmisen syvin olemus, sielu ja
mieli, kaipaa lepoa. Mielelle lepoa
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ovat asiat, joista pidämme. Rakkaiden ihmisten seura, mieluisat harrastukset, kaikki se, mikä tuottaa
iloa ja kenties hetkeksi irrottaa ajatukset arjen huolista. Sielulle lepoa
tuo kiinnittyminen siihen, mikä on
ikuista ja ihmistä suurempaa. Augustinuksen sanoin: ”Minun sieluni
on levoton, kunnes se löytää levon
sinussa, Jumala.”
Liikkeen tarve
Ihminen on luotu liikkumaan, mutta tämäkään totuus ei koske vain
ihmisen ruumista. Sielukin kaipaa
liikuntaa. Sielun liikunta on henkisen vireyden ylläpitämistä. Se on
uteliaisuutta uusien asioiden edessä, joskus itsensä haastamista toisenlaiseen ajatteluun, ja asioiden
katsomista erilaisesta näkökulmasta.

Hengellisessä elämässä sielun liikunta voisi olla vaikkapa oman
kristillisen vakaumuksen uudelleen
sanoittamista - tai sen tutkimista,
vieläkö vanha sanoitus on itselle
relevanttia, käypää tavaraa siis.
Tervetuloa Riihimäelle
Lepoa ja liikettä on luvassa 13.
kesäkuuta Riihimäellä. Silloin vietetään Keskuskirkossa Ely ryn
valtakunnallista kesäjuhlaa juuri
tällä teemalla. Juhlan valmistelut
aloitettiin jo vuoden 2019 syksyllä, mutta sattuneesta syystä juhlat jäivät kesällä 2020 pitämättä.
Tänä vuonna ei juhlia kuitenkaan
jätetä väliin.
Olemme valmistelleet juhlaan todella mielenkiintoisen kattauksen:

Riihimäen keskuskirkossa

Klo 10 Messu, toimitus piispa Matti Repo, Anu ja Petteri
Mannermaan lähetystyöhön
siunaaminen, Repo, Pekka Kiviranta, Sirpa Viherä, kanttori
Erkki Hannonen, kirkkokuoro
Klo 12.30- Päiväjuhla: Levossa, puheita ja lauluja, tervehdyksiä kotimaasta: Tuula
Sääksi, Satu Kivisaari (etäyhteys), Antero Rasilainen, musiikkia
Klo 13.30 Raamattuopetus Elina Hellqvist, kirkon lähetyskeskuksen johtaja, keskustelua

Kahvitauko
Klo 15 Päiväjuhla: Liikkeessä, puheita ja lauluja,
tervehdyksiä ulkomailta: Eero
Junkkaala, Anna Makeeva Viro
(etäyhteys), Erja Kalpio (etäyhteys), viestikapulan vaihto
Jämsään, Harri Niemelä ja
Nurmesviidat, loppusiunaus
Sirpa Viherä.

tulossa on raamattuopetusta, musiikkia, yhteistä hiljentymistä ja
kuulumisia Elyn toiminnassa mukana olevilta eri puolelta Suomea
(ja vähän rajojen ulkopuoleltakin).
Näillä juhlilla Albert Einsteinkin olisi tyytyväinen, sillä osallistuja voi
helposti olla samanaikaisesti sekä
levossa että liikkeessä. Osallistua
voi nimittäin myös kotisohvalta
käsin. Kaikki ohjelma striimataan,
eikä osallistumiseen tarvita muuta kuin toimiva älylaite: puhelin,

tabletti tai tietokone. Luonnollisesti
kaikki ovat tervetulleita myös paikanpäälle, kirkkoon voi kokoontua
niin paljon ihmisiä, kuin henkilörajoitukset juhlien aikaan sallivat.
Tavataan juhlissa!
Sirpa Viherä, kirkkoherra
Riihimäen seurakunta
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Nuijan varressa

Runsaan vuoden ajan olen kutakuinkin joka päivä
katsonut korona-tartuntojen määrän Suomessa. Luulen, että niin on moni muukin. Lisäksi on seurattu
tiedotustilaisuuksia ja myös uutisia maailmalta. Väsymiseen asti.
Oma tilanteeni on ollut hyvä. Olemme olleet terveitä.
Kovin paljon tauti ei ole sairastuttanut lähipiiriäkään,
eikä kukaan läheisistämme ole ollut koronan vuoksi
sairaalassa. Ja nyt jo olemme saaneet ensimmäisen
rokotuksenkin. Kesä näyttää valoisammalta.
Mutta silti tämä kaikki on väsyttänyt. Mielessä ajatus:
millaisen jäljen tämä kaikki jättää elämään. Omaan
elämään, lähipiiriin, kotiseurakuntaan, kirkkoomme,
ELYyn. Palaako elämä entiselleen ja jos ei, niin millaiseen?
Kuitenkin juuri nyt on monia toivon näköaloja. Kirjoittelen tätä Karviasta, kesäpaikastamme. Vaikka yö
oli kylmä, kevään merkit ovat näkyvissä. Ikkunasta
näkyy pari linnunpönttöä, joihin on tullut asukkaat,
liekö samat kuin viime kesänä. Naapurin pellolla istutetaan sipulia. Tuttu mies meni puuntaimien kanssa
tekemään paikkoistutusta, kun hirvet ja peurat olivat
kurittaneet männyntaimia. Pihaan pitäisi hankkia pari
marjapensasta ja kukkapenkkiin perennoja. Luvassa
on sekin, että pian voidaan osallistua messuun kirkossa.
Monia asioita kulunut vuosi opetti. Varmasti päällimmäisenä tämän: Me ihmiset emme hallitse elämää.
Vaikka parhaat tiedemiehet eri puolilla maailmaa tekivät parhaansa, silti olemattoman pieni virus tuntui
aina uudestaan yllättävän. Elämä ei ole meidän käsissämme, vaikka viime vuosikymmeninä olemme ehkä
harhautuneet niin ajattelemaan. Me emme pysty
varmistamaan tulevaisuuttamme, vaikka joskus niin
kuvittelemmekin.
Mutta juuri siksi myös ELY on olemassa. Meillä on
sanoma, joka koskettaa jokaista ihmistä. Tuo toivon
toivottomuuteen, avaa näköalan eteenpäin, vaikka
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olisikin pimeää. Meillä on Vapahtaja, Jeesus Kristus.
Ristin ja ylösnousemuksen Messias. Hän sanoi: Minä
olen teidän kanssanne kaikki päivät.
Meillä on Jumala, joka lupasi: Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer.59) Siihen myös Psalmin
kirjoittaja luotti: Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun
kanssani. (Ps. 23). Tähän minä haluan turvautua.
Niin varmasti sinäkin.
Yksi tulevaisuuden näköala on siinäkin, että Riihimäen kesäjuhlassa siunataan lähetystyöhön uusi lähettimme: Petteri Mannermaa. Valitettavasti kesäjuhlan
ohjelma on pitänyt lyhentää yksipäiväiseksi ja vain
pieni joukko voi tulla kirkkoon. Toivottavasti moni voi
osallistua tietokoneen kautta.
Vuosikokous siirrettiin maaliskuulta kesäkuun 19 päivään. Siihen liittyvä juhla lyheni myös paljon, vain kokous ja sen päälle seurat. Mutta kokouksessa voimme yhdessä katsoa mennyttä ja suunnitella tulevaa.
Valitsemme myös vastuunkantajia hallitukseen. Jokainen voi rukouksin muistaa näitä tapahtumia, uutta
lähettiämme, muita lähettejä ja kotimaan työntekijöitä, hallituksen jäseniä. Työ on yhteinen.
Pekka Kiviranta
ELYn hallituksen puheenjohtaja

Mitä kuuluu
Tarttoon?
Teams-palaverissa Lea Saar Virosta ja Kirsi Hämäläinen Elimäen seurakunnan kirkkoherra. Kuva: Kirsi Hämäläinen

Yleensä tähän aikaan vuodesta olemme tavanneet kasvotusten
jo useamman kerran, mutta vielä
se ei ole ollut tämän vuoden puolella mahdollista, joten soitin ja
kysyin: Lea Saar, mitä sinulle kuuluu? Puhelimeen vastataan pian:
”Antero, aitäh helistamast – kiva
kun soitit.” Lea kertoo päivästään,
kiirettä on ollut aamusta alkaen.
Tänään nousin kello 7, keitin kahvit ja luin uutiset tietokoneelta. Aamupalan jälkeen ajoin tänne Tarttoon, meillä oli zoom-neuvottelu
Viron kirkon Perhekeskuksen säätiön johtajan Jana Võrkin kanssa.
Mietimme, miten työtä jatketaan,
kun koronarajoituksia taas aletaan
purkaa.
Mitä kuuluu Tarton Perhekeskukseen? Lea kertoo, että tällä
hetkellä Perhekeskuksessa ei ole
vastaanottoa, koska ryhmät eivät
saa kokoontua, mutta puhelimella
saa keskukseen yhteyden ja henkilökohtaista apua annetaan. Lisäksi
muutamia tapaamisia on toteutettu etäyhteyksin netin välityksellä.
Suunnitelmissa on, että Lea jatkaisi Perhekeskuksen kouluttajana ja
koordinaattorina Tartossa ja Etelä-Virossa. Hän kiertäisi seurakunnissa ja kunnissa, kouluttaen työntekijöitä tunnistamaan ongelmia,
jotta apua osattaisiin antaa oikeaan aikaan. Lea kokee olevansa
vahvimmillaan ja omimmillaan sielunhoitajana ja kouluttajana: ”Tykkään tehdä työtä ihmisten kanssa,
kohdata ja olla avuksi.”

Lea kertoo: ”Sydämelläni on ne ihmiset, jotka tulevat kirkkoon hakemaan apua, että he myös saavat
mitä tarvitsevat. Jos asiakkaalla
paljon ongelmia, tarvitaan verkostoa ja ohjaan hänet toisen auttajan
luo – tai menen hänen kanssaan.
Lisäksi pidän tärkeänä koulutusta,
että kirkon työntekijät tunnistavat,
jos kuka tarvitsee apua, ja osaavat
häntä auttaa.”
Lea kertoo Maarian seurakunnan
elämästä, innosta ja haasteista.
Kun työntekijöitä on vähän, on
tehtävä yhdessä. Lealle jumalanpalvelus on hyvä esimerkki yhdessä tekemisestä. Kaikki työntekijät
ovat yhdessä sitä valmistelemassa
ja kaikki osallistuvat sen toteuttamiseen. Koronarajoitusten vuoksi
seurakuntalaiset eivät ole Virossakaan voineet osallistua jumalanpalveluksiin fyysisesti, mutta nyt
tilanne on helpottumassa ja kirkkojen ovet avautuvat. Kun kysyn
Lealta, mitkä ovat edessä olevan
kesän ja syksyn suurimmat haasteet hän miettii ja vastaa, että ongelmat ovat samat kaikissa Viron
seurakunnissa – varmaan samat
kuin teillä Suomessakin; yksinäisyys ja resurssien puute. Pienissä
seurakunnissa ei ole voimavaroja
tai mahdollisuutta ylläpitää kaikkia niitä työmuotoja, joita suuremmissa seurakunnissa on. Siksi
tarvitaan koordinaattoria, joka näkee kokonaisuuden ja osaa auttaa
myös näiden pienten seurakuntien
työntekijöitä.

Tämän päivän ohjelmastaan
Lea kertoo vielä, että on vielä
monta puhelua, jotka hänen on
tänään soitettava, jotta asiat etenevät. Lisäksi hän on menossa kotikäynnille erään seurakuntalaisen
kotiin. Ihmiset tarvitsevat tukea,
keskustelua, sielunhoitoa.
Kotiin päästyään hän rauhoittuu
erityisesti kalastamalla, se on hänen lempiharrastuksensa. Lisäksi
oma puutarha odottaa, Lea kasvattaa kurkkuja, tomaatteja ja paljon
erilaisia kukkia. Tulevaan kesään
liittyen odotus on suuri: Tytär Linda palaa vuoden opiskelujaksolta
Italiasta kotiin. Tulee hieno kesä,
kun pääsee tyttären kanssa teatteriin ja konsertteihin. Ja sen lisäksi
olen paljon kotona – odotan Suomen ystäviä vieraaksi, sydämellisesti tervetuloa. Ja perään Lea lisää toiveen, mielelläni tulen sinne
Suomeenkin vierailemaan, kun se
on mahdollista. Terveisiä kaikille,
kiitos kun rukoilette puolestani.
Lean kanssa jutteli ja terveiset
kirjasi Antero Rasilainen
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Kansainvälinen pilkahdus

Vaihteleva ja värikäs työpäivä - sitä se on vaikka
olisi netin äärelläkin. Istuminen on tietty yksitoikkoista - tauot olisi ja on tarpeen - ettei jumitu ihan
kokonaan. Istuminenhan on haitaksi terveydelle, ja
se on vaarallista - joten vaihtelevuuden ja värikkyyden lisäksi työni on vaarallistakin vielä. Työstäni ei
kuitenkaan makseta vaarallisen työn lisää. Olen seurakunnan kansainvälisen työn sihteeri. Tässä työssä
joutuu myös pitämään itseään niskasta kiinni, että
pysyy yhdessä hommassa, eikä tee yhtä aikaa kolmea hommaa - jota kuitenkin tekee. Työni koostuu
niin monesta osasesta ja niiden alamomenteista. Korona-aika on poistanut ihmisten kohtaamisen hengitysetäisyydellä, mutta työtä kyllä riittää muissa muodoissa.

Kokosin tähän jotain, mitä olen
viime aikoina tehnyt. Just äsken
jatkoin nettijuttujen valmistelua:
Luottamushenkilöt tekevät kysymyksiä meidän seurakunnan
nimikkoläheteille ja lähetyskohteisiimme liittyen. Nyt on kysytty
luottamushenkilöiltä, ketkä lähtevät mukaan. Ja olen saanut heiltä
kysymyksiä, joita laitan eteenpäin
lähetysjärjestöihin
vastattaviksi.
Kokoan jutut valmiiksi, ja laitan ne
vielä tiedottajille katsottavaksi ennen julkaisua. Näin tulee lähetystyö sekä myös luottamushenkilöitä
hetkeksi nettisivujemme valokeilaan.
Välillä tulee yllättäviä juttuja. Äskettäin sain postia ystäväseurakunnastamme Unkarista. Siellä
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eräs seurakuntalainen etsii yhteyttä suomalaiseen ystäväperheeseen. Ovat perheinä vierailleet
puolin ja toisin vuosia sitten. Jotain
yhteystietoja on, mutta tarvitaan
suomenkielistä apua. Ystäväpalvelu ei ole ihan perusseurakuntatyötä, mutta kuinka voisin olla auttamatta - eipä siinä ajallisesti kovin
kauan vie, kun koettaa auttaa. ’Jó
napot kívánok’ vaan! (=päivää)
Vappu on kirkollisena juhlapyhänä hyvin tuntematon - siis täysin
tuntematon - mutta kyllä meillä
silti vapun munkki- ja simamyyntiä
oli. Emännät keksivät vielä tehdä
uutuustuotetta sitruuna-minttusimaa. Hauska ja hiukan erilainen
maku; vaikka selvästi kuitenkin
simaa. Vapputuotteiden myyntiä

varten tarvittiin palaveri emäntien
kanssa, mainosten tekemistä verkkoon sekä meidän sisäiseen varausjärjestelmäämme tilauslomakkeen luomista. Sekä puhelimessa
oloa, sillä osa tilaa tuotteet puhelimitse. Ja sähköpostitse maksutietojen lähettämistä. Ja vapunaattona ennen myyntiä vielä tarkistus,
että tilaukset on maksettu. Kivahan se sitten on jakaa munkkeja ja
simaa. Simaa olisi mennyt enemmänkin kuin mitä pystyttiin tekemään.
Pari viikkoa sitten avustin striimatussa jumalanpalveluksessa teknisellä puolella. Oli lähetysaiheinen
pyhä. Huima tekninen suoritus
(hahaa). Sinänsä yksinkertainen
tekniikka, mutta aina niihin onnis-

tuu haasteita saamaan. Eipä tästä
sen enempää. Oli eka kerta mainittua sorttia tekniikkaa. Tekniikkaa tarvitaan nykyään muutenkin
kohtaamisiin. Pari iltaa sitten meillä oli verkossa tapaaminen erään
alueemme
maahanmuuttajille.
Tällä kertaa kysyimme, miten he
uskovat ja millä tavoin he käytännössä paastoaikaansa viettävät.
Tuli olo, että uskon kysymykset
ovat tärkeitä ja että usko on hyvin
yhteisöllinen asia.
Seurakunnassamme harrastetaan
nykyään työyhteisökehitystä. Hyvä
juttu, että puhutaan asioista. Semmoinen ei ole missään huonompi
juttu. Toivon, että voimme työyhteisönä ja työntekijöinä kasvaa.
Kasvaa itsemme ja toinen toistemme tuntemisessa sekä yhteisen
työn tekemisessä. Kehitystyössä
osallisena oleminen saa miettimään myös oman työn merkitystä
ja arvoa koko seurakunnan työn
kokonaisuudessa. Perustyöni lisäksi olen myös työnohjaaja ja ohjaan
muiden seurakuntien työntekijöitä.
Työnohjaus on hyvä paikka pohdiskella omaa työtä, työntekemisen
tapaa ym. työkuvioita. Työnohjaus
on tärkeä juttu myös kirkossa.
Päätyöni liittyy lähetystyöhön ja
ystäväseurakuntatyöhön sekä olen
mukana maahanmuuttajien kohtaamisessa. Lähetyspiirit, lähetyspyhät, lähetyslounaat ym. ovat
varmasti monelle tämän lehden
lukijalle tuttuja juttuja. Tässä ju-

tussa kirjoitin työstäni välähdyksenomaisesti - ei tullut vielä koko
repertuaari käyttöön. Semmoista
työni on - välähdyksiä - monenlaisia ja erityyppisiä asioita. Vuosien
aikana on kertynyt tietoa ja tietotaitoa lähetykseen ja kansainvälisyyteen liittyen. Tässäkin työssä
pitää pysyä ajan hermolla.
Ajan hermoilla ollaan Viron kirkossakin. Siihen liittyen vielä seurakuntamme yhteistyöstä Elyn
kanssa: Tuusulan seurakunta tukee Elyn kautta perhekeskustyötä
Tartossa, Virossa. Suomessa kirkon perheneuvontatyö on tuttua
jo monien monien vuosien ajalta.
Viron kirkossa juttu on uudempi.
On mahtavaa, että sielläkin kirkko
on saanut arvostetun aseman perheneuvonnassa. Näin kirkko on tukemassa työllään pariskuntia, perheitä ja siten koko yhteiskuntaa.
Tuomassa toivoa elämän haasteistenkin tilanteiden keskelle.

Tartu Maarja kogudus.
Kuva: Pekka Kiviranta

Saakoon elävä Herramme lämmittää auringonsäteillään sinun elämääsi, tämän lehden lukija!
Johanna Makkonen
kansainvälisen työn sihteeri
Tuusulan seurakunnasta

Lea Saar.
Kuva: Antero Rasilainen
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Jos minä unhotan sinut, Jerusalem, niin unhota sinä minun oikea käteni. (Ps 137:5)
Korona-aika on pitänyt meidät kaikki tiiviisti kotoilemassa. Ajatuksissani olen silti vaellellut usein Israelissa ja
erityisesti Jerusalemin kaduilla. Siellä kuljeskelen nytkin…
Olen matkustanut Jerusalemiin muutaman kerran auringonsäteitten kurkistellessa vuorten takaa, auringonnousun aikaan. Katsellessani vuorten rinteillä kasvavia oliivi-, manteli- ja kirsikkapuita, alkaa mielessäni usein
soida laulu Kultaisesta Jerusalemista (Yerushalaim Shel Zahav): Nyt öljypuutkin unelmoivat, taas luona temppelin… Jerusalem, Jerusalem sä ikinuori, ikuinen. Sun kunniaasi tahdon laulaa, Jerusalem.
Jerusalem ei ole vain kaupunki kaupunkien joukossa. Se
on jotain muuta. Sen tuntevat ne, jotka siellä asuvat ja
ne, jotka siellä vierailevat. Jerusalemia rakastetaan ja sitä
karsastetaan. Ketään se ei jätä kylmäksi, onhan se Suuren
Kuninkaan kaupunki.
Israelin kaupungeista sanotaan, että Haifassa tehdään
työtä, Tel Avivissa juhlitaan ja Jerusalemissa rukoillaan.
Ja se pitää kirjaimellisesti paikkaansa. Maailman kaikista
pyhistä kaupungeista pyhimmäksi voi kutsua Jerusalemia.
Se on kolmen suuren uskonnon pyhä kaupunki: juutalaisten, muslimien ja kristittyjen. Vanhan kaupungin muurien
sisäpuolella on kolme huomattavaa, pyhää paikkaa: Länsimuuri (itkumuuri), Pyhän haudan kirkko ja Kalliomoskeija.
Näin ollen Jerusalem on suuri uskontojen sulatusuuni, pätsi, joka aika ajoin myös kuumenee liikaa!
Kuva: Matti Lähdekorpi

Rakastan kuljeskella Jerusalemin katuja, istuskella katukahviloissa ja maistella paikallisia herkkuja: pitaleipää, humusta ja falafelia. Kierrellä eri kaupunginosissa ja katsella
ihmisiä. Kuunnella heidän puheitaan, jotka suomalaisen
korvissa kuulostavat usein riitelyltä, mutta ovat vain tavallista, arkipäiväistä ajatustenvaihtoa. Ihmisten kanssa
on helppo päästä kontaktiin, he keskustelevat mielellään
kaikesta mahdollisesta. Ja he pitävät paljon suomalaisista,
olemme siellä hyvässä maineessa. Miksikö? No siksi, että
suomalaiset ovat matkustaneet Israeliin myös silloin, kun
maassa on ollut sotatila. Suomalaiset ovat olleet uskollisia
Israelin ystäviä ja se on jättänyt jäljen israelilaisten sydämiin. Turistit ovat turisteja ja suomalaiset suomalaisia :)

Aukeaman aurinkokuva: Urpo Vuorenoja
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Aina kun menen Jerusalemiin, haluan ehdottomasti mennä käymään Vanhassa kaupungissa. Sen basaareissa on
mukavaa kierrellä, katsella ja kuunnella erilaisten kielien
sekamelskaa. Ja tingata ostoksilla: istuskella kojuissa ja
jutella, juoda monta kupillista arabikahvia ja sen jälkeen
tinkiä taas! Maassa maan tavalla, niinhän se on. Länsimuurilla haluan myös mennä käymään. Rukoilla siellä toisten rukoilijoiden kanssa, omalla kielelläni ja omalla taval-

lani. Koskettaa muuria ja aistia paikan historiaa, pyhyyttä
ja rukouksenhenkeä. Siellä mieleeni tulee usein Jumalan
omat sanat tästä kaupungista: Jerusalemissa, siinä kaupungissa, jonka minä olen itselleni valinnut, asettaakseni
nimeni siihen. (1 Kun 11: 36) Jerusalem, Jumalan nimen
asuinsija!
Kävellessä Vanhan kaupungin halki, voi saada kosketuksen neljään erilaiseen alueeseen: muslimien, juutalaisten,
kristittyjen ja aramealaisten kortteliin. Ne ovat kaikki hyvin
erinäköisisiä ja eriluonteisia. Oma viehätyksensä jokaisessa, varsinkin, jos sattuu tykkäämään avoimista liha- ja kalatiskeistä :)
Vanhan Kaupungin sydämessä on Temppelivuori, Jerusalemin kaikkein kiistellyin paikka. Juutalaiset ovat vuosituhansien ajan itkeneet Jerusalemia, laulaneet siitä ja rukoilleet sen puolesta.

ne sijoitettiin liitonarkki. Paikkana oli Moorian vuori, sama
paikka, jossa Aabraham valmistautui uhraamaan poikansa
Iisakin. Tuolla paikalla sijainneet sekä ensimmäinen että
toinen temppeli tuhottiin aikojen saatossa. Kyseessä on
siis nykyinen Temppelivuori, jonka ytimessä sijaitsevat
Kalliomoskeija ja al-Aqsa-moskeija.
Temppelivuori on juutalaisille äärimmäisen tärkeä paikka.
Siellä olleiden temppelien muisto tekee alueesta juutalaisten pyhimmän paikan. Jotkut heistä välttävät tulemista
koko alueelle siinä pelossa, että he vahingossa astuisivat
sen paikan päälle, jossa aikoinaan säilytettiin liitonarkkia.
Nykyisin Israel rajoittaa juutalaisten pääsyä Temppeli-vuorelle sekä uskonnollisista että myös poliittista syistä. Paikkaa, sen pyhyyden vuoksi, koskevien rajoitusten katsotaan
nimittäin edelleen olevan voimassa. Lisäksi maan johdolle
aiheuttaa jatkuvaa huolta, miten muslimit reagoisivat provokaatioihin, joita juutalaiset ääriryhmät saattaisivat paikalla suorittaa.

Jerusalem perustettiin noin 1000 vuotta eKr. Sen perusti
Daavid, joka oli yhdistetyn Israelin ensimmäinen kuningas.
Hän valloitti jebusilaisten rakentaman kaupungin, laajensi
sitä ja teki siitä pääkaupungin sekä juutalaisuuden keskuksen, kuljettamalla liitonarkin sinne. Daavidin poika Salomo, rakennutti Jerusalemin ensimmäisen temppelin ja sin-

Temppelivuorelta avautuu kaunis näkymä suoraan Öljymäelle, siihen paikkaan jossa Jeesus hyvästeli opetuslapsensa ennen taivaaseen astumistaan. Sakarjan kirjassa
meille kuvaillaan miten Jeesus tulee palaamaan takaisin
samaan paikkaan, mistä oli taivaaseen noussutkin. Juutalaiset tietävät, että aikojen lopussa profeettojen ennustama Messias ilmestyy Siionin vuorella. Ollakseen mahdollisimman lähellä, tuon ennustuksen täyttyessä, uskovaiset
juutalaiset uneksivat hautapaikasta Öljyvuoren rinteillä
olevalla suurella hautausmaalla. Meillä on yhteinen odotus
Messiaan paluusta!
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Kävely Öljymäeltä alas Getsemanen puutarhaan tekee hyvää paitsi ruumiille, mutta myös hengelle ja sielulle: eteen
avautuvat kauniit maisemat hivelevät silmiä ja mielessään
voi muistella Jeesuksen ratsastusta Jerusalemiin, ihmisten
huutaessa Hoosianna, Herra auta!
Getsemanessa voi levähtää ikiaikaisten öljypuiden varjossa ja pohtia Jeesuksen kamppailua tuskien yössä. Se on
yhä hyvä paikka rukoilla, jos ei anna ympäröivien turistiryhmien häiritä itseään…ajattele: Tapahtukoon sinun tahtosi, eikä minun...siihen Jeesus suostui.
Getsemanesta jatkan matkaani kohti Puutarhahautaa. Se
sijaitsee vilkkaan ja meluisan bussiaseman vieressä, keskellä arabimaailman sykettä. Astuessani puutarhan portista sisään, vedän syvää henkeä. Mikä rauha ja hiljaisuus!
Aika pysähtyy ja levottomasti askarteleva mieleni tasaantuu. Katselen kaunista puutarhaa ja tulen tyhjän haudan
äärelle: Hän ei ole enää täällä, Hän on noussut kuolleista!
Polvistun yhdessä ystävien kanssa ehtoolliselle, minunkin
edestäni on annettu ja vuodatettu Jesuksen ruumis ja veri.
Onko mitään suurempaa ihmettä! Minun syntini on annettu anteeksi ja Jeesuksen ylösnousemusvoimasta minäkin
saan elää. Puutarhahaudan ihme on totta tänäänkin! Mikä
riemu, millainen sanoma, millainen voitto! Kristus on noussut kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti. Totisesti näin
on!
Iloisena ja kiitollisena jatkan matkaani kadulle kohti uusia
seikkailuja, väistellen innokkaita matkamuistokauppiaita.
Ensi vuonna Jerusalemiin! Tai jospa jo ensi syksynä :)
Erja Kalpio
Kuvat: Erja Kalpio, ellei toisin mainita.

Ilmoittautumiset 4.6. mennessä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry, Satu Kivisaari
satu.kivisaari@evankeliset.net | p. 050 563 6079
Karstulan Evankelinen Opisto (Kokkolantie 12, Karstula)
kansanopisto@keokarstula.fi | p. 014 525 2200
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Kevään helmihetkiä
Odotin tänä keväänä näkeväni ja
kuulevani samanlaisen luonnon taideteoksen kuin viime keväänä jäiden
sulaessa ja työntyessä järven selkää
pitkin kerroksittain rantakiville, törmäillessä toisiinsa. Se on vaikuttava
kokemus luonnon voimasta - äänistä
ja sen kauneudesta. Tänä keväänä
luonto ei tarjonnut tätä esitystään,
mutta sen sijaan sain kokea äärimmäisen kauniin helmihetken ilta-auringon välkehtiessä järvellä. Niihin
kymmeniin ellei satoihin jäähelmiin,
jotka olivat syntyneet tervalepän
roikkuviin oksiin, heijastui auringon
viimeiset säteet. Hetken kruunasi
joutsenten äänet illan hiljaisuudessa
ja tekivät hetkestä unohtumattoman.
Minun oma helmihetkeni.
Helmihetkiä - on myös lähettäjärenkaani kirjeen nimi, jonka lähetän lähes joka kuukausi työni tukijoille ja
kerron kuukauden tärkeistä, työhöni
liittyvistä hetkistä. Yllättäin koronasta
huolimatta tälle keväälle helmihetkiä
onkin ollut yllättävän paljon. Helmihetki merkitsee minulle sellaista yh-

dessä olemisen hetkeä ystävien, läheisten ja Jeesuksen seurassa, jossa
saamme kokea Jumalan huolenpitoa,
rohkaistua ja vahvistua sekä kokea
armoa ja iloa. Psalmissa 40 on aika
osuvat sanat täydelliselle helmihetkelle:
”Herra, minun Jumalani, kukaan ei
ole sinun vertaisesi! Sinä olet tehnyt
suuria tekoja, sinä ajattelet meidän
parastamme. Minä haluan kertoa
teoistasi, niitä on enemmän kuin voin
luetella.”
Hyvä Jumala, kiitos kaikesta hyvästä, mitä meille olet antanut Poikasi
Jeesuksen Kristuksen kautta, kiitos
syntien anteeksiantamuksesta, kiitos
iankaikkisesta elämästä. Hyvä Jumala, kiitos, että hoidat ja pidät meistä
huolta niin monella tavalla, kiitos ystävistä, kiitos luonnon kauneudesta,
kiitos elämästä. Ole kanssamme joka
hetkessä.
Kuvat ja kuvatekstit kertovat lisää kevään helmihetkistä :)
Satu Kivisaari

Helmikirje ilmestyy joka toinen kuukausi Sadun lähettäjärenkaan jäsenille. Kiitos rukouksista
ja taloudellisesta tuestasi. Tuki
ohjataan Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Keski-Suomen työn
tukemiseen.
Jos haluat lähettäjärengaskirjeeni
jatkossa sähköpostitse, niin voit
ilmoittaa siitä sähköpostiin Sadulle.
Satu Kivisaari, aluejohtaja

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry

p. 050 563 6079
satu.kivisaari@evankeliset.net
www.evankeliset.net

Sadun lähettäjärengas,
työn tukeminen: tilinumero
IBAN FI28 5114 0220 0343 69
ja viestiksi Satu.
Löydät tulevat tapahtumat
osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri/

Alavuden kirkossa ja seurakunnan olohuoneella on toteutettu Hyvässä seurassa -seurahetkiä kerran kuukaudessa viime syksyn ja tämän kevään aikana. Tilaisuuksiin on voinut
osallistua paikanpäällä huomioiden voimassa olevat rajoitukset sekä seurata seurakunnan
verkkokirkon ja Facebook-sivujen välityksellä. Kiitos srk:n työntekijöille sekä ystäville, jotka ovat palvelleet tilaisuuksissa monin eri tavoin. Syksyllä jälleen aloitellaan toimintaa
kirkkopyhän merkeissä 15.8. ja messussa saarnaa pastori Ulla Latomäki.

Kevään helmihetkiä...

Kotiseuroja ei voita mikään :) Pienellä
ryhmälläkin voi toteuttaa leppoisan seurahetken korona-aikana ja niin me teimme Lapualla: Raamattuopetus Kari Lähdesmäki, lausuntaa Anneli Lähdesmäki,
seurapuhe Ulla Latomäki, musiikissa Sofia
Kivisaari ja Kimmo Niskala, juonto ja striimaus Satu Kivisaari, kahvitarjoilut isäntä
Kivisaari. Facebookin välityksellä seuroihin on osallistunut satoja ihmisiä. Kirkkoseuratkin onnistui samalta seuratiimiltä
loistavasti. Kiitos kaikille!

”Hei, lähdetkö juontamaan Elyn striimiseuroja?” ”No iliman muuta,” vastasi Sirpa. Onneksi meille on annettu monenlaisia lahjoja, ja niitä me saamme rohkeasti
käyttää Jumalan valtakunnan työssä. Meitä
erilaisia tarvitaan ja kun yhdessä teemme
niin eihän siitä voi tulla muuta kuin hyvää.
On juontajaa, seurapuhujaa, rukoilijoita,
musiikkimiestä ja -naista, emäntiä ja isäntiä - kaikki Jumalan käytettävissä.

Miten tämä meihin liittyy? - Elyn tuottamassa radio-ohjelmissa
on vuoden ajan keskusteltu yhdessä mielenkiintoisten ihmisten kanssa, miten Raamatun tekstit koskettavat ja liittyvät meidän elämäämme. Radio-ohjelmia ovat juontaneet Risto Moisio Tampereen seudulla
sekä Satu Kivisaari ja Harri Kuhalampi Etelä-Pohjanmaalla. Ohjelmat
ovat kuuluneet Pispalan Radiossa, maaliskuusta lähtien myös Radio
Scoopissa. Ohjelmat jatkuvat toukokuun loppuun saakka. 26.5. Risto
14 Kuvassa: Sofia ja Anna-Maria radiotyössä. Moision haastateltavana Lasse Heikkilä.

Pääsiäinen jatkua saa
Palmusunnuntaina Elyn kirkkopyhässä
Ilmajoella tutkittiin aarrearkun aarteita ja
keskusteltiin yhdessä kirkkoherra Jani Latva-Nikkolan, Lappajärven vs. kirkkoherra Harri Kuhalammen kanssa pääsiäisen
symboliikasta ja perinteistä. Päivätilaisuuden juonsi Sirpa Keski-Antila.

Laulaen pääsiäiseen valmistauduttiin
kanttori Mari Järvisen ja lapsikuoron kanssa Alavuden kirkossa. Mukana myös Mikko-Matti Rinta-Harri ja kitara.
Munkkia ja simaa sekä hyvää vappua,
tekivät ja toivottivat Ulla ja Sisko Lapualta.
Perinteiset Elyn ja KRSn vappumyyjäiset
järjestettiin tällä kertaa ulkona. Varaukset
otettiin ennakkoon. Vapaaehtoisia leipojia
riitti, herkut tekivät kauppansa ja Armoa
ja iloa -ilmapalloja jaettiin jokaiselle kävijälle. Hyvä naiset!

Tiimit ja vastuuryhmät ovat heränneet koronamaisesta talviunesta. Voi mikä jälleennäkemisen riemu! Jakamista, ideointia,
rohkaisua ja iloa. Kesän ja syksyn tulevat seurat, kesäkirkot ja
kirkkopyhät löytävät paikkansa kalenterista. Seura- ja saarnavuorot jaetaan. Myyjäiset ja talkoopäivät sovitaan. Onnellisina
vaeltajina kohti tulevaa!
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Alli Antilan elämässä

Kiitollisuus
päällimmäisenä
Olen oppinut tuntemaan Alli Antilan evankelisessa liikkeessä
1980-luvulla. 99-vuotiasta Alli-ystävää on helppo haastatella. Hänellä on paljon mielenkiintoisia muistoja, joissa itsekin
olen saanut olla mukana. Hän on hyvä esimerkki siitä, miten
elää joka päivä kiitollisena. Vaikka ikää on liki 100 vuotta, ei
se Allia paljon paina tai ei se ainakaan päälle näy. Iloisella,
tarmokkaalla ja itsellisellä elämänasenteellaan hän asustaa
yksin kerrostaloasunnossaan, joskin lapsien hyvällä tuella.
Evankelisuus on kulkenut hänen mukanaan koko aikuisiän.
Usko Jumalan huolenpitoon auttaa jaksamaan ja rukous antaa luottamusta ja turvaa.
Alli Antila os. Loukola on syntynyt
Ylistarossa 1922, ihan siinä minun
mummolan naapurissa. Alli kävi
kansakoulun Ylistarossa ja keskikoulun Isonkyrön puolella. Keskikoulun jälkeen 1939 alkoi sotavuodet. Alli muistaa eläneensä kaksi
sotaa, talvisota 1939-1940 ja jatkosota 1941-1944.

Talvisodan alkaessa Alli oli 17-vuotias ja toimi lottana ilmatorjuntatehtävissä. Vuoden 1939 jouluyökin kului nuorisoseuran tornissa
vuorovahdissa. Alli kertoi, että jouluyönä oli kova pakkanen ja paljon
piti olla vaatteita päällä. Kiikari ja
puhelin olivat varustuksena. Heti
piti ilmoittaa puhelimella tiettyyn
paikkaan, jos kiikariin osui
taivaalla vihollisten lentolaivueita. Elettiin aikaa, jolloin isänmaan asiat menivät
aina edelle, vaikka kotona
olisi ollut kuinka paljon töitä. Lottana sai Allikin oman
paikkansa isänmaallisessa
työssä. Lotta Svärd -järjestö oli Suomessa vuosina
1920-1944 toiminut naisten
vapaaehtoisuuteen pohjautuva maanpuolustustyön tukijärjestö. Järjestö lakkautettiin jatkosodan jälkeen
syksyllä 1944.
Välirauhan aikana 1942,
Alli oli 19-vuotias ja aloittanut sairaanhoitajakoulun
Vaasassa. Nuoret sairaanhoidonopiskelijat pääsivät
harjoittelemaan sotasairaalaan 1944 ja olivat siitä ko-
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vin innostuneita. Luennot pidettiin
sairaalan pommisuojassa iltaisin.
Valmistuttuaan vuonna 1945 Allin
piti tulla vain vähäksi aikaa Lapualle sairaalaan töihin, eikä aikonutkaan jäädä tänne näin pieneen paikkaan, niin kuin hän itse
kertoi. Tavarat olivat pakattuna
matkalaukussa siltä varalta, että
lähtö piankin tulisi ”suureen maailmaan”. Toisin kuitenkin kävi, kun
ystävät olivat järjestäneet hänelle
ns. sokkotreffit. Siellä hänet esiteltiin Elo Antilalle. Ja siinä se oli,
Allista tuli sittenkin lapualainen.
Alli ehti olla sairaalatyössä kaksi
vuotta, kun naimisiinmeno Elon
kanssa ja muutto miniäksi Elon
kotitilalle Antilaan Poutuntielle antoi Allille muuta tehtävää. Perheeseen syntyivät lapset Liisa 1947,
Esa 1948 ja Leena 1954. Maatalon
töistä ja lapsien hoidosta Alli ehti
vain silloin tällöin lomittamaan sairaanhoitajan töissä. Myöhemmin
rakennettiin oma tupa Kauhavan
tien varteen. Perhekunta kasvoi
vielä kuudella lapsenlapsella, nyt
on jo 10 lapsenlapsenlasta neljännessäkin polvessa. Naimisissa Alli
ja Elo ehtivät olla 49 vuotta, Elon
kuolemaan saakka.

Sairaanhoitaja ja lotta
Sley:n
(Suomen
Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry) paikallistoiminnassa mukana olo Lapuan
rukoushuoneella alkoi Allilla jo Antilassa asuessa 1950-luvulla. Sley
osti liikemies Jaakko Yli-Pukalta
24.5.1949 kiinteistön, jossa sijaitsi
vanha elokuvateatteri. Se kunnostettiin rukoushuonekäyttöön. Sitä
aikaa Alli muisteli lämmöllä; paljon
siellä oli tapahtumia ja siinä toiminnassa Alli oli aktiivisesti mukana. Alli muisteli piirisihteerien mm.
Otto Muhosen, Veikko Toivolan ja
Esko Koskisen aikaa. Pidettiin myyjäisiä ja monipäiväisiä raamattupäiviä pääsiäisenä, raamattupiirejä
ja nuorisollakin oli omaa toimintaa
mm. laulukuorotoimintaa ja Saurun Hellän vetämä kitarakuoro. Lähetysseuroja pidettiin rukoushuoneella ja Allin kotonakin useasti.
Rukoushuone purettiin ja tilalle
rakennettiin uusi entistä hienompi
Väinönkartano, jossa alkukeväällä 1989 alkoi myös Sleyn toiminta. Sleyn kesäjuhlia vietettiin joka
kesä. Ne olivat myös Allille kesäretkiä, kunnes 2007 Ylistaron kesäjuhlat eivät enää antaneetkaan
sitä, mitä sieltä oli aikaisemmin
saanut. Oli tullut aika, jolloin piti

miettiä miten tästä eteenpäin.
Väki alkoi olla hyvin erimielistä ja
kannanotot kovenivat, oli lähdettävä. Vuonna 2008 perustettiin Ely
(Evankelinen lähetysyhdistys ry),
josta Allillekin tuli uusi hengellinen
koti.
99 vuotta elämää, miten paljon
onkaan maailma muuttunut tässä
ajassa. Monen presidentin ajan
on Alli nähnyt. 12 presidenttiä on
Suomella ollut tänä aikana. Ståhlberg oli silloin Allin syntymävuonna 1922. Sitten tuli Relander, Svinhufvud, Kallio, Ryti, Mannerheim,
Paasikivi, Kekkonen, Koivisto, Ahtisaari, Halonen ja Niinistö, eikä ole
pitkä aika siitä, kun Alli ne luetteli
muistista.
Alli on asunut lapsuuden Ylistaron
Heikkolan kylässä, samassa kylässä, missä oli mummolanikin. Samoilla kallioilla olen itsekin lapsena
leikkinyt ja samoilla rannoilla Kyrönjoessa käynyt uimassa, vähän
eri vuosikymmeninä vain.
Sley:n toiminnassa ja tilaisuuksissa olimme yhdessä mukana lähes 20 vuotta, sen jälkeen nyt 13
vuotta Evankelisessa lähetysyhdistyksessä. Sairaanhoitajana olles-

sani kävin Allin kanssa samassa
sairaanhoitajien raamattupiirissä
monta vuotta. Aina yhtä iloisena
ja reippaana Alli tulee tilaisuuksiin
edelleen.
Uskonkin, että pitkän iän salaisuus
on iloinen ja optimistinen luonne
sekä kristillinen toivo, joka kantaa. Kristillinen toivo on sitä, että
vaikka inhimillisesti katsoen miltä näyttää tai tuntuu, jaksaa toivoa ja uskoa, että kaikki kääntyy
parhain päin. Ja että Jumala voi
puuttua asioihin ja auttaa. Kiitollisuus jokaisesta päivästä on myös
niitä Allin pitkän iän salaisuuksia.
Hän totesikin, että joka päivä hän
muistaa kiittää uudesta päivästä.
Ensi keväänä, jos Jumala suo Alli
täyttää 100 vuotta ja silloin juhlitaan. Suokoon Jumala Allille ja
koko hänen perhekunnalleen terveyttä ja runsasta Jumalan siunausta jokaiseen päivään.
Ulla Latomäki
Kuvat:
Värikuva, Ulla Latomäki
Mustavalkokuvat, Alli Antilan albumi
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille
Kesäkuussa
Ti 1.6. Savonlinna, Helluntaisrk, klo
18 Raamattuluento, Erja Kalpio, mukana keskustelussa Pekka Hautakangas.
Ke 2.6. Lapua, Kauhajärven kirkko,
klo 19 Kesäkirkko, saarna Marja-Liisa
Leskelä, Satu Kivisaari, Ulla Latomäki,
TMP-trio, Kimmo Niskala, kanttori.
Su 6.6. Sulkava, kirkko, klo 10 Messu, toimitus Erja Kalpio.
- Lapua, Tiistenjoen kirkko, klo 19
Kesäkirkko, saarna Harri Kuhalampi,
Ulla Latomäki, Satu Kivisaari, TMPtrio, Kimmo Niskala, kanttori.
Ti 8.6. Himanka, klo 18 Kesäseurat
Helena Saarenpäällä, Eija Seppä.
Ke 9.6. Lappajärvi, kirkko, klo 19
Kesäkirkko, saarna Tarja Takala-Luostarinen, lit. Harri Kuhalampi, kanttori
Satu Pohjonen.
To 10.6. Alajärvi, kirkko (striimaus
Elyn Fb-sivuille), klo 13 Hyvässä seurassa -seurahetki, Ari Auranen, Tiina
Akomeah, Kimmo Niskala, Satu Kivisaari.
Pe 11.6. Alahärmä, kirkko ja srk-talo, klo 10-14 Isovanhempi-lapsenlapsi
-päivä. Ilm. Sadulle p. 050 5636079.

Su 13.6. Riihimäki, keskuskirkko, klo
10 alkaen Levossa ja liikkeessä -evankeliset kesäjuhlat. Kaikki tilaisuudet
striimataan Riihimäen srkn YouTube-kanavan kautta. Katso lisää s. 5.
- Lapua, srk-talo (alakerta), klo 12
Kesäjuhlien etätilaisuus. Tule seuraamaan Elyn kesäjuhlia etänä. Aloitamme kahvitarjoilulla. Lisätietoa Sadulta.
To 17.6. Kortesjärvi, Navettakaffila Lumous, klo 18 Kesäseurat, Tarja
Takala-Luostarinen, Satu Kivisaari,
kanttori.

Katso päivitetyt tapahtumatiedot
www.evankeliset.net/kalenteri
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La 19.6. Seinäjoki, srk-keskus (yläsali,
Ala-Kuljunkatu 2), klo 13 Elyn vuosikokous, klo 15 Siionin kannel -seurat.
Katso lisää viereiseltä sivulta.
Ti-to 29.6.-1.7. Karstula, Evankelinen opisto (Kokkolantie 12), Aarrearkkuleiri isovanhemmille ja lapsenlapsille. Lisätietoa ja ilmoittautumiset
p. 050 5636079/Satu Kivisaari.

Heinäkuussa
Su 4.7. Espoonlahden srk, klo 10
ELYn kirkkopyhä.
La 10.7. Alahärmä, srk-talo ja kirkko, klo 15 Naisten iltapäivä, klo 18
Iltakirkko, Erja Kuhalampi, Anneli
Lähdesmäki, Ulla Latomäki, Päivi Sillanpää, Aki Paavola, kanttori.
Su 18.7. Perho, kirkko ja srk-talo,
klo 10 Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Matti Aho. Tarjoilut ja Seurat, Aho,
Eija Seppä.
Ke 28.7. Teuva, Rauniokirkko, klo
19 Hartaushetki, Sirpa Keski-Antila,
Lauri Annala, kanttori Hanna Koljonen.

Elokuussa
Su 1.8. Kannus, Sofian lava, klo 12
Kansanlaulukirkko, saarna Antero Rasilainen, lit. Kai Juvila, kuoro.
- Alahärmä, srk-talo ja kirkko, klo
15 Miesten iltapäivä, E-P:n maakuntajohtaja Asko Peltola, Vesa Pellinen,
Aki Paavola, Päivi Sillanpää. Iltamessu.
Ke 4.8. Kurikka, kirkko, klo 19 Kesäkirkko, Raimo Mäki, Sirpa Keski-Antila, Terttu Mäkinen, kanttori.
Su 8.8. Luumäki, klo 10 Elyn kirkkopyhä, saarna Erja Kalpio.
Ti 10.8. Savonlinna, helluntaisrk,
klo 18 Raamattuluento, Erja Kalpio.
Su 15.8. Alavus, kirkko, klo 10 Elyn
kirkkopyhä, messu, saarna Ulla Latomäki. Tapuliseurat.

Ilmoita

Tapahtumailmoitukset
seuraavaan Elysanomiin
ely@evankeliset.net
tai p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)
4.8.2021 mennessä, kiitos.
Elysanomat 4
ilmestyy viikolla 33.

- Juva, klo 10 ELYn kirkkopyhä, saarna Erja Kalpio.
- Toholampi, kirkko ja srk-talo, klo
10 Elyn kirkkopyhä, messu, saarna
Satu Kivisaari. Seurat.
Ti 17.8. Kurikka, klo 10-14 Elyn
toripäivä kirkon tapulin nurkalla, voholukahvio, pika-arvat, syksyn satoa,
leivonnaisia. Lisätietoa Sirpalta p.
0400 974102.
To 19.8. Sulkava, klo 18 Raamattuluento, Erja Kalpio.
Su 22.8. Evijärvi, klo 10 Elyn kirkkopyhä, saarna Matti Aho.
- Sulkava, messu, toimittaa Erja Kalpio.
Ti 24.8. Savonlinna, helluntaisrk,
klo 18 Raamattuluento, Erja Kalpio.
To 26.8. Lapua, Kauhajärvi (Huvilatie 59), klo 18 Mökkiseurat Ulla
ja Pekka Latomäen mökillä, Anneli
ja Kari Lähdesmäki, Kimmo Niskala,
Satu Kivisaari.
Su 29.8. Kaustinen, klo 10 Elyn
kirkkopyhä, saarna Eija Seppä. Siionin
kannel -seurat.

Syyskuussa
Su 5.9. Lohtaja, kirkko, klo 10 Aarrearkkutapahtuma
kaikenikäisille,
perhemessu, saarna Satu Kivisaari,
Vuokko Orjala, lastenohjaajat.
- Parikkala, klo 10 ELYn kirkkopyhä,
saarna Erja Kalpio.
- Ähtäri, kirkko, klo 10 Elyn kirkkopyhä, saarna Marketta Veikkola.
Ma 6.9. Kurikka, srk-keskus, klo
13 Siionin kannel -seurat, Sirpa Keski-Antila.
Ti 7.9. Savonlinna, helluntaisrk, klo
18 Raamattuluento, Erja Kalpio.

Huom. Tarkistathan tilaisuuksien tiedot seurakuntien kirkollisista ja Elyn
kotisivujen kalenterista.

Ke 8.9. Simpele, klo 18 Raamattuluento, Erja Kalpio.
To 9.9. Kauhajoki, srk-keskus, klo
13 Siionin kannel -seurat, Satu Kivisaari.
Su 12.9. Hyvinkää, kirkko, klo 10
Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Kosti Kallio. Kirkkokahvit ja päiväjuhla,
Mika Viitanen, Kosti Kallio, musiikkia.

Seinäjoella La 19.6.2021

Ke 15.9. Kokkola, Kaarlelan srk-koti, klo 13.30 Päiväkahvitilaisuus, lauletaan Siionin kannelta, rukousta, Sanaa ja kaffia. Kaija Muhonen, Salme
Heino.
- Salo, srk-talo (keskisali), klo 18
Siionin kannel -seurat.

Seurakuntakeskuksen yläsalissa,
Ala-Kuljunkatu 2

To 16.9. Sulkava, klo 18 Raamattuluento, Erja Kalpio.

Klo 14.30 kahvit

Su 19.9. Seinäjoki, Lakeuden Risti,
klo 10 maak. Elyn kirkkopyhä, messu,
saarna Suvi-Maria Rannankari-Norjanen. Syysjuhla srk-keskuksessa, Satu
Kivisaari.
- Sulkava, messu, toimittaa Erja Kalpio.

Klo 15.00 Siionin kannel -seurat,
Antero Rasilainen, Pekka Kiviranta,
Satu Kivisaari, Anna Merivirta,
kanttori Marjatta Perttula,
juonto Erja Kuhalampi.

Ma 20.9. Kurikka, srk-talo, klo 13
Myyjäiset ja huutokauppa, hartaushetki, Sirpa Keski-Antila.

Klo 13.00 Elyn vuosikokous,
avaus puheenjohtaja Pekka Kiviranta

Seurat striimataan,
linkki Seinäjoen seurakunnan sivuilla,
www.seinajoenseurakunta.fi

Ti 21.9. Savonlinna, klo 18 Raamattuluento, Erja Kalpio.
Ke 22.9. Simpele, klo 18 Raamattuluento, Erja Kalpio.
Su 26.9. Joutseno, klo 10 ELYn kirkkopyhä, saarna Erja Kalpio.
- Kortesjärvi, kirkko, klo 10 Elyn
kirkkopyhä, messu, saarna Satu Kivisaari, lit. Tarja Takala-Luostarinen.
Seurat.
- Sievi, kirkko, klo 10 Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Antero Rasilainen.
- Teuva, kirkko, klo 10 Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Pekka Kiviranta.
To 30.9. Alavus, Olohuone (Järviluomantie), klo 13 Hyvässä seurassa
-seurahetki, Satu Kivisaari.

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry:n sääntömääräinen
vuosikokous la 19.6. klo 13 alkaen Seinäjoella, seurakuntakeskuksen yläsalissa (Ala-Kuljunkatu 2). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa, Hallitus

