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Sain olla mukana kastejuhlassa. 
Mukana oli monia lapsiperheitä, 
oli ääntä, iloa, itkua, ihmettelyä. 
Ja kohtaamisia. Sukulaisia, läheisiä 
ja vieraita. Sekalainen seurakunta. 
Luettu lasten evankeliumi puhutteli 
erityisellä tavalla. Jeesus otti syliin. 
Jeesus kosketti. Jeesus siunasi. 
Nuo sanat kirpaisivat. Olemme-
han oppineet elämään eristyksis-
sä. Pitämään etäisyyttä. Olemme 
ajatelleet, että suojaamme itsem-
me, suojelemme toisiamme. Se on 
ollut viisautta. Mutta olemmeko 
menettäneet rohkeuden kohdata 
ja koskettaa? Huomasin itsekin, 
että olen varovainen. Moni muukin 
saattoi miettiä, uskallanko ojentaa 
käteni vieraalle, uskallanko katsoa 
silmiin, ottaa yhteyttä, uskallanko 
jopa halata? Entä jos minut torju-
taan?
Jeesus kosketti. Konkreettises-
ti. Jeesus ei pitänyt etäisyyttä. 
Ei keneenkään. Puhuttelevaa on 
lukea kertomus, kun Jeesus koh-
taa spitaalia sairastavan miehen. 
Torjutun, hylätyn, eristetyn, jopa 
saastaisena pidetyn ihmisen. Raa-
matussa sanotaan, että Jeesus 
kosketti. Mutta tuo kohta voidaan 
lukea toisinkin: Jeesus otti hänet 
syleilyynsä. Vapahtajamme ei pidä 
etäisyyttä. Hän halusi koskettaa.
Lapsi ei pelkää koskettamista. Lap-
si haluaa, että silitetään. Otetaan 
syliin. Pidetään lähellä. Rutiste-
taankin. Ehkä me aikuiset voisim-
me tässä kohtaa hieman vapautua 
ja palata lapsen kaltaiseksi. Hyväl-
tähän se tuntuu, kun toinen kos-
kettaa. Kun löytyy yhteys, aina ei 

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset 
moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi 
heille: »Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän 
kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan val-
takuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.» Hän otti lapset 
syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. 
Mark. 10:13-16

Lasten evankeliumi

tarvita edes sanoja, kohtaaminen 
riittää. Usko yhdistää, Vapahtaja 
on kanssamme.
Ihmeellisellä tavalla Jeesus haluaa 
koskettaa meitä tänäänkin. Sanan-
sa kautta. Kuullussa tai luetussa 
tekstissä, hartauskirjassa. Juma-
lanpalveluksessa, ehtoollispöydäs-
sä. Älä pelkää Jeesuksen kosketus-
ta. Hän ei torju sinua. Hän ei torju 
ketään pois.
Tänä kesänä evankelisia kesäjuhlia 
vietetään Jämsässä. Ohjelmassa 
on lapsia ja lähetystyötä, Elyn Aar-
rearkkutyö on esillä ja mukana. On 
kohtaamisia ja kosketuksia. Terve-
tuloa siis juhlille mukaan!
Tässä lehdessä hallituksen pu-
heenjohtaja kertoo asioista, jotka 
ovat viime kuukausina kosketta-
neet. Yhdistyksemme toiminnassa 
on uudistuksia. Rukoillen olemme 
niitä valmistelleet, että työmme 
saisi edelleen olla koskettavaa. Lii-
kuttavaa ja ulospäin suuntautuvaa.
Haluamme olla todistamassa elä-
västä uskosta. Meidän Herramme 
ja Vapahtajamme on ristiinnaulittu, 
mutta ylösnoussut Herra. Hän on 

koskettanut meitä. Mekin haluam-
me koskettaa. Sinuakin. Sanalla, 
ystävyydellä, yhteisellä matkalla. 
Monien meidän kohdalla Jumala 
on koskettanut ensimmäisen ker-
ran, kun sinun otsaan ja rintaan 
piirrettiin risti kasteen yhteydessä. 
Se on merkki, jonka Jumala muis-
taa. Ristinmerkki muistuttaa siitä, 
että pelastus on kokonaan Kristuk-
sen sovitustyön varassa. Aina, ihan 
aina, kun Jumala katsoo sinua, hän 
näkee sinut ristin merkin läpi. Olet 
arvokas ja Jumalalle rakas. Luther 
opettaakin, että ristinmerkin voi 
tehdä vaikka joka päivä, muistut-
tamaan itseään siitä, mitä kastees-
sa olen saanut. Ja kun elämä ker-
ran päättyy, pappi tekee vielä sen 
viimeisen ristin arkun päälle. Koko 
elämä on Jumalan antama lahja. 
Eikä se pääty kuolemaan, vaan tai-
vaaseen. Iloitaan siis kohtaamisis-
ta tänä kesänä, kesäjuhlilla, seu-
roissa, kirkoissa. Annetaan Sanan 
koskettaa. Siunattua kesää sinulle!
 
Antero Rasilainen, 
toiminnanjohtaja
Kuva: Dale Parker | Pixabay
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Nuijan varressa

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY:n toiminnassa 
on kuluneen kevään aikana tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. Erja Kalpion siirtyminen uusiin tehtäviin 
uutisoitiinkin jo viime lehdessä. Mutta tässä kerron 
kolmesta kokonaisuudesta: Vuosikokouksen päätök-
sistä, sääntömuutoksista ja lähetyksen näköaloista.

Vuosikokous Tampereella
ELYn sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tam-
pereella 26.3.2022. Vaikka korona edelleen vaikutti 
monin tavoin toimintaan vuoden 2021 aikana, saa-
tettiin vuosikokouksessa todeta, että toiminta kuiten-
kin on monin tavoin kehittynyt, mennyt eteenpäin. 
Taloudellisestikin vuodesta selvittiin vain pienellä ali-
jäämällä. Kiitos ystävien ahkeruudesta ja uskollisuu-
desta, työntekijöittemme taitavasta työstä.
Vuosikokouksen keskeinen asia on hallituksen jäsen-
ten valinta. ELYn säännöissä jäsenyydelle on asetettu 
yläraja. Maksimissaan sama henkilö voi olla hallituk-
sen jäsenenä 9 peräkkäistä vuotta. Kaksi uskollista 
jäsentä, Erkki Yli-Krekola ja Kauno Perkiömäki jäivät 
pois hallituksesta. Erovuorossa olevista Ari Salmi-
nen valittiin uudelle toimikaudelle ja uusina jäseninä 
aloittavat Marketta Veikkola Lapualta ja Pauli Ylikotila 
Tampereelta. Varajäseninä Sirpa Keski-Antila Ilmajo-
elta ja uutena Mika Viitanen Hyvinkäältä. Puheenjoh-
tajana jatkaa Pekka Kiviranta Espoosta.

Muutoksia sääntöihin
Vuosikokouksessa päätettiin myös muutoksista ELYn 
sääntöihin.
Evankelinen lähetysyhdistys on toiminut 14 vuotta 
ja sen aikana moni asia on muuttunut ja kehittynyt. 
Niinpä viime syksynä hallitus aloitti valmistelut sään-

Muutosten kevät ELYssä
tömuutoksista ja nyt vuosikokous päätti muutoksista 
hallituksen esityksen mukaisesti. Osa sääntömuutok-
sista oli enemmänkin vakiintuneen tilanteen totea-
mista. Aiemmin säännöissä ei mainittu omaa lähe-
tystyötä, vain työ toisen lähetysjärjestön kautta. Nyt 
sääntöihin lisättiin oma lähetystyö. Samoin vuosiko-
kouksen koollekutsumisessa luovuttiin Kotimaa-leh-
destä ja tilalle tuli oma Elysanomat. Myös muutamia 
teknisiä muutoksia tehtiin, joiden merkitys on vähäi-
nen.
Kaksi muutosta on merkittäviä: Siirtyminen kahden 
vuosittaisen jäsenkokouksen käytäntöön ja hallituk-
sen puheenjohtajan vaalitapa.
Tähän asti ELYllä on ollut yksi vuosittainen jäsenko-
kous, jossa on sekä hyväksytty edellisen vuoden toi-
mintakertomus ja tilinpäätös että alkaneen vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Koska jäsenko-
kous on yleensä pidetty maaliskuussa, on se tarkoit-
tanut, että toimintasuunnitelma hyväksytään tilan-
teessa, jossa käytännössä jo koko kevään toiminta 
on pääosin sovittu.
Sääntömuutoksen myötä kevään kokous käsittelee 
edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätök-
sen ja syyskokous valitsee tulevan hallituksen jäsenet 
ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Muutoksen myötä hallinto selkeytyy. Tulevaa toimin-
tavuotta tarkastellaan tilanteessa, jossa kaikki on 
vielä edessäpäin. Myös asioiden valmistelijoiden ja 
hallituksen työskentely selkeytyy, kun keväällä voi-
daan keskittyä edellisen vuoden toiminnan arviointiin 
ja syksyllä tulevan vuoden toimintalinjauksiin.
Toinen merkittävä muutos on hallituksen puheenjoh-
tajan valintatapa. Kun ELY perustettiin, ei sillä ollut 
yhtään työntekijää. Niinpä hallituksen puheenjohta-
jalla oli myös toiminnanjohtajan tehtäviä. Silloin ar-
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vioitiin, että on luontevaa arvioida puheenjohtajan 
toiminta vuosikokouksessa ja päättää jatkosta. Pek-
ka Knuutin pitkä puheenjohtajakausi kertoi tämän 
ratkaisun toimivuudesta. Mutta nyt on siirrytty uu-
teen tilanteeseen. Toiminta on vakiintunut, toimin-
nanjohtaja Antero johtaa toimintaa, organisaatio on 
selkeytynyt. Niinpä hallituksen esityksestä siirrytään 
käytäntöön, jossa hallitus jatkossa valitsee puheen-
johtajan keskuudestaan. Tämä ratkaisu korostaa hal-
lituksen yhteisvastuullisuutta. Vuosikokouksen valit-
sema hallitus kokonaisuutena vastaa toiminnasta ja 
ohjaa toiminnanjohtajan työtä, valitsee työntekijät 
ja tekee muut merkittävät päätökset. Puheenjohtaja 
vastaa hallituksen työskentelystä, mutta hallitus ko-
konaisuutena on selkeästi vastuullinen elin.
Sääntömuutos on nyt hyväksytty Patentti- ja rekiste-
rihallituksessa ja näin ollen voimassa. Uudet säännöt 
on luettavissa ELYn kotisivuilla.

Kirkon lähetysjärjestöksi?
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY:n työssä lähetyk-
sellä on selkeä sijansa. Siihen jo nimikin viittaa. Vuo-
sien myötä panoksemme lähetystyössä on kasvanut. 
Erityisesti olemme mukana Viron ja Inkerin kirkon 
työssä. Alusta asti olemme olleet osa seurakuntien ja 
kokonaiskirkon lähetystyötä, ja tämä näköala on vuo-
si vuodelta vahvistunut. Kirkkomme on solminut lähe-
tyksen perussopimuksen seitsemän lähetysjärjestön 
kanssa, mutta ELY ei ole kuulunut tähän joukkoon. 
Toiminnanjohtaja Antero Rasilaisen johdolla olemme 
kuitenkin noudattaneet perussopimuksen sisältöä ja 
pitäneet yhteyttä Kirkon lähetystyön keskukseen ja 
muihin lähetysjärjestöihin. Pitkään olemme jo halli-
tuksessa keskustelleet mahdollisuudesta sopia kirkon 
kanssa virallinen lähetyksen perussopimus. Ja tou-
kokuussa tällainen anomus jätettiin kirkolliskokouk-
selle, joka asiasta päättää. Anomus menee ensin 
piispainkokouksen käsittelyyn, jonka päätöksestä 
riippuu, eteneekö anomuksemme kirkolliskokouksen 
päätettäväksi. Parhaimmillaan päätös asiasta voitai-
siin saada tämän vuoden aikana. Päätöksen ollessa 
myönteinen, oma asemamme kirkon lähetysjärjestö-
nä selkeytyy ja ymmärryksemme mukaan kokonais-
kirkon lähetystyö vahvistuu.

Pekka Kiviranta
ELYn hallituksen puheenjohtaja

Tt. Antti Luoma ja professori Jouko Sihvo käytti-
vät puheenvuoron Inkerin kirkosta Elyn vuosijuh-
lassa Tampereella 26.3.2022. Kuva: Satu Kivisaari

Petteri Mannermaa saarnasi Siionin kannel -viikkomessussa 
Tampereella 26.3.2022. Kuva: Satu Kivisaari

5



Jämsän seurakunnalla on van-
hat juuret. Se on ollut itsenäinen 
seurakunta jo vuodesta 1442 ja 
sitä ennen Sysmän seurakunnan 
kappeliseurakunta. Jämsän kir-
kossa oleva vanha krusifiksikin on 
1700-luvulta peräisin. Kristinuskoa 
on siis ollut Jämsässä jo vuosisato-
jen ajan. Kristinusko on vielä van-
hempi kuin seurakuntamme. Se on 
syntynyt jo yli 2000 vuotta sitten ja 
elää edelleen.
Seurakunnasta käytetään usein 
vertauskuvana puuta. Puu tarvit-
see vahvat juuret kasvaakseen, 
kasvattaakseen hedelmiä ja py-
syäkseen pystyssä tuulissa ja 
myrskyissä. Virsi 949 kuvaa tätä 
kauniisti.
Kasvatuksen alalla ajatellaan, että 
lapsi tarvitsee juuret ja siivet kas-
vaakseen vahvaksi ja terveeksi ja 
uskaltaakseen ponnistaa rohkeasti 
kohti elämää.
Myös Raamattu puhuu puusta, 
usein viikunapuusta, mutta myös 
sinapinsiemenestä kasvava puu on 
tuttu. Viikunapuu on ensimmäinen 
puu, joka Raamatussa mainitaan 
nimeltä. Aatami ja Eeva yrittivät 
peittää häpeällisen alastomuuten-
sa sen lehdillä. Muualla Raama-
tussa se edustaa sitä kaikenlaista 
hyvyyttä ja runsautta, joka on is-
raelilaisten osa Luvatussa maassa.
Viikunapuu on Jumalan siunauk-
sen ja hyvyyden symboli, mutta 
myös Jumalan tuomion vertaus-
kuva. Jumalan rangaistustuomiota 
kuvataan joskus viikunapuun hä-
vittämiseksi ja katkaisemiseksi.

Jumala etsii niin sinun kuin minun-
kin puustani hedelmiä. Kasvaako 
minun puussani Pyhän Hengen 
hedelmiä Jumalan kunniaksi? Saa-
vatko minua ympäröivät ihmiset 
ravita itseään minun kauttani rak-
kauden, ilon, rauhan, kärsivällisyy-
den, ystävällisyyden, hyvyyden, 
uskollisuuden, lempeyden ja itse-
hillinnän hedelmiä poimien?
Nämä hedelmät ovat Pyhän Hen-
gen hedelmiä. Ne eivät ole pelas-
tuksemme perusta, mutta kertovat 
uskomme tilasta. Jotta hedelmiä 
kasvaisi, on puuta hoidettava. 
Maata sen ympärillä täytyy kuok-
kia ja lannoittaa ja oksia täytyy 
leikata, jotta se kasvaisi oikeaan 
suuntaan.
Meidänkin täytyy aika ajoin pala-
ta uskomme juurille ja puhdistaa 
siitä vääränlaiset rönsyt, kuivat 
oksat ja huonot hedelmät. Uskoa 
täytyy ravita ja lannoittaa, jotta 
se kasvaa ja voi hyvin ja terveesti. 
Tarvitsemme myös parannuksen 
hedelmiä. Siihen tarvitsemme Jee-
susta Kristusta. Hän antaa syntim-
me anteeksi, antaa meille voimaa 
kasvaa uskossa oikeaan suuntaan 
ja lahjoittaa meille ikuisen elämän.
Palataan siis uskon juurille Jäm-
sässä, olet lämpimästi tervetullut!

Minna Teräväinen
seurakuntapastori, 
Jämsän seurakunta

Virsi 949
Kirkko olkoon niin kuin puu,
se kodin luona saakoon kasvaa.
Olkoon rukous ja riemu
aina lehviensä alla.
Juuret työntäköön se maahan,
oksat korkeuksiin taivaan.
Hedelmää se saakoon kantaa,
suokoon lohdun, myötätunnon.
Puu, istutettu
partaalle vetten,
Luojamme luota
voiman se saa.

Kirkko tämä olkoon puu,
nyt torin keskelle se nouskoon.
Pesän linnuille se suokoon,
ohikulkijoille suojan.
Niin kuin puu nyt kirkko olkoon,
kasvakoon se kulman taakse,
ja kun kaukaa kotiin saavun,
syliin sulkekoon se hellään.

Kirkko olkoon niin kuin puu,
se saakoon kasvaa, missä tahdot.
Näyttäköön se meille suuntaa
kohti taivasta, oi Herra.
Hedelmän ja varjon suokoon,
sekä lämpöä ja voimaa.
Kirkko nimeäsi kantaa,
elämää puu meille tuokoon.

6



ELYn kesäjuhlat 2022 vietetään Keski-Suomessa, 
Jämsässä kesäkuun toisena viikonloppuna. Seutu 
on monelle elyläiselle vähemmän tuttu, joten tässä 
hiukan  tietoa Jämsästä: 
Jämsä oli keskiajalla Hämeen pohjoisin hallintopi-
täjä, silloinen Suur-Jämsä oli alueellisesti nykyistä 
Jämsää paljon suurempi. Ns. Vanhan Jämsän ai-
kakausi ulottui vuoteen 1926, jolloin siitä erosivat 
Jämsänkoski ja Koskenpää omiksi  kunnikseen. 
2000 -luvun vaihteessa ne liittyivät  takaisin emä-
pitäjäänsä samoin kuin Kuorevesi ja osa Längelmä-
keä, Länkipohja. Jämsän seurakunnan 550-vuotis-
juhlaa vietettiin v 1992.
Jämsä on pitkälle  teollistunut maaseutukaupunki, 
UPMn Jämsänkosken tehdas on vielä jäljellä, toinen 
UPMn tehdas  Kaipolassa lakkautettiin reilu vuosi 
sitten. Myös  Hallissa sijaitseva ilmavoimien tekni-
nen koulu ja joukko-osasto lakkautettiin ja siirrettiin 
osittain Tikkakoskelle.  Patrian lentokone- ja puo-
lustusvälinetehdas sijaitsevat edelleen Jämsässä. 
Himoksen  hiihtokeskus on ehkä tunnetuinta Jäm-
sää nykyään. 
Jämsän seudulla ei oikeastaan mikään Suomen 
isoista herätysliikkeistä ole laajasti vaikuttanut, 
useimmat  niistä kyllä toimivat  pienimuotoisesti 
seurakunnan yhteydessä.  
1920-luvulla silloisen Jämsän alueella vaikutti Tun-
nustuksellinen Luterilainen kirkko, sen joukko oli 
ja on pieni. Kansanlähetyksen lähetyskoulu aloitti 
täällä vuonna 1967, mutta siirtyi jo vuoden päästä 
Hausjärvelle, Ryttylään.
Vanhoillislestadiolaisten arvoihin perustava Kristilli-
nen kansanopisto sijaitsee Jämsässä ja toimii vir-
keästi. Monia  kristillisiä kesäjuhlia on myös alueella 
vietetty, mm. Evankeliumijuhlat kesällä 2004.
Toivotamme ELYn kesäjuhlat ja juhlavieraat  terve-
tulleiksi. 
Tehdään yhdessä hyvät juhlat.
Jämsäläisittäin: Hyveä oluu ja tervetuluu!

Infoa 
Jämsästä

Jämsän kirkko, os. Koskentie 30 A

Jämsän kirkko on seurakunnan pää-
kirkko, joka sijaitsee näyttävästi kir-
konmäellä luoden koko alueelle arvok-
kaan tunnelman.
Kirkko on arkkitehti Kauno S Kallion 
suunnittelma ristikirkko, joka vihittiin 
käyttöön 29.9.1929. Kirkko rakennet-
tiin tulipalossa v. 1925 tuhoutuneen 
edellisen kirkon paikalle.

Palaneesta kirkosta on nykyisessä 
kirkkotilassa nähtävissä mm. alttari-
taulu ja krusifiksi sekä pienempiä esi-
neitä kirkkomuseossa.
Kirkkoon mahtuu n. 630 henkeä. Kirk-
koon johtaa monet portaat kirkon ala-
puolella sijaitsevalta parkki-alueelta. 
Inva-paikat sijaitsevat kirkon edestä 
katsottuna vasemmalla puolella jonne 
voi ajaa tietä pitkin. Inva-luiska saman 
puolen ovelle.

Jämsän kirkko on avoinna yleensä ke-
sän tiekirkkokautena.
Jämsän kirkon pääparkkialue löytyy 
kirkon alapuolelta pappilan ja seura-
kuntakeskuksen välistä.
Muutama autopaikka sekä inva-paikat 
löytyvät kirkkorakennuksen vasem-
malta puolelta kellotapulin viereiseltä 
sivulta.
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Evankeliset kesäjuhlat Jämsässä 11.-12.6.2022

Lauantai

klo 12.00-13.30 Tervetuloa (striimataan)
•  toiminnanjohtaja Antero Rasilainen ja 

 kirkkoherra Harri Niemelä
• Kaupungin tervehdys kaupunginjohtaja 

 Hanna Helaste
•  Menox maailmalle, kaikenikäisille tarkoitettu 

lähetys musiikkinäytelmä, musiikkinäytelmäker-
ho Tuike

•  Aarrearkkuväen tervehdys, Sakari & Pirjo Nur-
mesviita ja Satu Kivisaari

 Ruokailu klo 13-15 välillä
• Ruokailun aikana kerhotiloissa mahdollisuus 

 lasten puuhastelulle
 Kahvia tarjolla klo 13.30-18.30

klo 15.00-16.30 Paluu juurille (striimataan)
• Raamattuopetus Harri Niemelä
• Paluu juurille Siionin kanteleen äärellä, 

 Seppo Suokunnas
• Minun juureni – puhe Maria Pitkäranta
• Tilaisuuden aikana lapsille omaa ohjelmaa 

 Makkaraa ja lettuja tarjolla teltalla 
 n. klo 16.15-18.30

klo 18.00-20.00 Sanan ja rukouksen ilta 
 (striimataan)

• Juhani Tikkanen, Petteri ja Anu Mannermaa, 
ilta päättyy ehtoolliseen, Minna Teräväinen, 
Marko Kupari ja UGG-kuoro

Sunnuntai

klo 9.00 Aamun sana
• Minna Teräväinen, seurakuntasali/ulkona

 sään salliessa
• Termarikahvia tarjolla

klo 10.00-11.30 Messu, striimataan
• Liturgi Harri Niemelä, kanttori Marko Kupari,

 kirkkokuoro
• Saarna piispa Matti Salomäki
• Messun aikana (sanaosuuden aikana) 

 pyhäkoulu kirkon alakerrassa

 Ruokailu 11.30-13.00
 - myös lettuja ja kahvia tarjolla

klo 13.00-15.00 Juuret kantavat, 
   YLE:n taltioima tilaisuus 

• Näytelmä: Kirjeitä Katalta, Riihimäen seura-
kunnan näytelmäryhmä

• Raamattuopetus: Antero Rasilainen
• Lähetystyön kuulumisia
• Vuoden 2023 kesäjuhlien tervetulosanat 
• Päätössanat ja siunaus, piispa Matti Salomäki

Ruokailu ja kahvi
Lauantaina
Klo 13-15  makaronilaatikko, porkkanaraaste 6 €
 sis. salaatti, juomat ja leivät
Klo 13.30-18.30 kahvia tarjolla
Klo 16.15-18.30 makkaraa ja lettuja tarjolla teltalla

Sunnuntaina
Klo 9 termarikahvia tarjolla
Klo 11.30-13  kinkkukiusaus, vihersalaatti 6 € 
 sis. salaatti, juomat ja leivät
Lisäksi tarjolla lettuja, makkaraa ja kahvia
Erityisruokavaliot huomioitu

Juhlat järjestää

JÄMSÄN SEURAKUNTA
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1.  Suojaa, Herra, maatamme
 sinun valta on,
 yksin sinun hallussasi
 maailmamme rauhaton.
 Vaiheemme on tiedossasi,
 siunaa, Herra, armollasi.

2. Anna täällä kukoistaa
 aina oikeuden,
 ohjeenamme anna olla
 rakkauden, laupeuden.
 Anna terveyttä meille,
 uutta voimaa väsyneille.

3.  Enkeleitä lähetä
 meitä suojaamaan
 töissämme ja kotonamme.
 Auta sinuun luottamaan,
 vaikka missä kulkisimme
 sinua vain seuraisimme.

4.  Rakkauden hallita
 anna elämää,
 poista itsekkyyden valta,
 toivon anna enetä.
 Jeesus Kristus lähellämme
 viivy aina turvanamme.

Kirjoitti Seppo Suokunnas, 
lauletaan Eero Erkkilän sävelmällä 
Siionin Kannel nr 438.
Kuva: Ferdinand Feng | Unsplash

5.  Auta ettei mieltäni
 mikään orjuuta,
 sydämen suo Kristuksessa
 olla vapaa, rohkea.
 Armo yksin voimaa antaa
 myöskin toisten taakkaa kantaa.

6.  Yhteyttä, Herra, luo
 toinen toiseemme,
 riistä itsekkyyden valta,
 armosi on turvamme.
 Jumalaamme saamme kiittää,
 rakkautensa kun riittää.

7.  Lapsemme ja nuoremme
 ota suojaasi,
 terveinä suo heidän kasvaa,
 anna heille armosi.
 Kaiken täällä vaihdellessa
 turvamme on Jumalassa.
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Keväiset terveiset teille ja kaikille, jot-
ka palvelevat ja tunnustavat Jeesuk-
sen Kristuksen Herraksi ja Vapahtajak-
si! Toivomme, että teillä oli mukavaa, 
kun saitte juhlia pääsiäisjuhlaa, yhtä 
tärkeimmistä juhlistamme ja että kuu-
lit ja sait omistaa hämmästyttävän 
viestin Kristuksesta, joka on herätetty 
kuolleista, kuten apostoli Paavali kir-
joittaa: ”Mutta nyt Kristus on herätetty 
kuolleista, esikoisena niiden joukosta, 
jotka ovat kuolleet. (1. Kor. 15: 20); 
ne, jotka nukkuvat, jotta he eivät 
surra kuten muut, joilla ei ole toivoa, 
vaan uskovat Jeesukseen, joka kuo-
li ja nousi uudelleen, ja kautta Hän, 
Jumala tuo mukanaan ne, jotka ovat 
nukahtaneet...” (1 Tess. 4:13-18)
Tahdomme, veljet, teidän olevan sel-
villä siitä, mitä tapahtuu kuoleman 
uneen nukkuville, jotta ette surisi 
niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toi-
voa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja 
noussut kuolleista, niin kuin me us-
komme, silloin Jumala myös on Jee-
suksen tullessa tuova poisnukkuneet 
elämään yhdessä hänen kanssaan. 
Ilmoitamme teille, mitä Herra on sa-
nonut: Me elossa olevat, jotka saam-
me jäädä tänne siihen asti, kun Herra 
tulee, emme ehdi poisnukkuneiden 
edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta 
ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja 
Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin 
nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet 
Kristukseen uskovina. Meidät, jotka 
olemme vielä elossa ja täällä jäljel-
lä, temmataan sitten yhdessä heidän 
kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa 
vastaan. Näin saamme olla aina Her-
ran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne 
näillä sanoilla.

- LTCS-koulun tervehdys Elysanomien lukijoille

Terveisiä Afrikasta

Rakkaat veljet ja sisaret, ystävät Kristuksessa

Naisia kannustetaan jatkamaan stipendinsä kanssa Lilandan seurakunnassa ja 
Kanyaman seurakunnassa.
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Haluan sydämellisesti kiittää 
LTCS:n ja LECA-kirkon puolesta 
ELY:n työntekijöitä sekä Elyn jä-
seniä siitä hyväntekeväisyyden 
ja anteliaisuuden hengestä, jolla 
olette meitä muistaneet ja aut-
taneet.
Teidän tukenne merkitsee meil-
le sitä, että tunnemme, että 
meillä on mahdollisuus muistaa 
Herramme ja Vapahtajamme 
Jeesuksen Kristuksen suuri toi-
meksianto (kaste- ja lähetyskäs-
ky) ja työskennellä sen parissa. 
Yhdessä eteenpäin!
LTCS-koulussa on jatkunut tieto- 
ja viestintätekniikan ja Jumalan 
Sanan opetus tavalliseen tapaan 
suunnitelman mukaisesti. Naisia 
kannustetaan jatkamaan sti-
pendinsä kanssa Lilandan seu-
rakunnassa ja Kanyaman seu-
rakunnassa. Pääsiäisen aikana 
vierailimme suunnitelmamme 
mukaan Kitwessä ja ”kuparivyö-
hykkeellä”. Kaikki LTCS-koulun 

opettajista eivät päässeet läh-
temään ja tein matkan pastori 
Martin Mupidian kanssa.
Lähdimme matkalle Lusakasta 
torstaina 14.4.2022 ja pidimme 
seminaaria perjantaina ja lauan-
taina (15.-16.4.). Sunnuntaina 
meillä oli ehtoollisjumalanpalve-
lus.
Seminaarissa käsiteltiin seuraa-
via aiheita: kristillinen identiteet-
ti, kristittyjen elämä ja ominais-
piirteet (Gal 5; Apt. 2:43–47; 
Apt. 4:32-37); Pääsiäisen sano-
ma; Pitkänperjantain ja pääsiäi-
sen merkitys sekä Kristuksen ja 
kaikkien uskovien ylösnousemus 
(1. Kor. 15; 1 Tess. 4:13-18). 
Perjantaista sunnuntaihin osal-
listujia oli 40-65 henkeä.
Sunnuntain ehtoollismessuun 
osallistui lisäksi 20 seurakunnan 
jäsentä. Liturgian toimittivat 
pastori Martin ja seurakunnan 
vanhin Makenga Mwamba ja 
Nicolas Bakajika saarnasi evan-
keliumia. Kitwestä messun jäl-
keen lähdimme kotimatkalle ja 
saavuimme Lusakaan aamuyöl-
lä (olin kotona aamuyöllä klo 
04:00).
Matka oli meille rohkaiseva ja 
osallistujat olivat tarkkaavai-
sia ja opetuksia kuunneltiin 
mielenkiinnolla. Ihmiset olivat 
innokkaita oppimaan asioita 
pääsiäisajasta ja paastosta, ru-
kouksesta ja uskosta. (Jes. 58; 
Mark. 2:18-22 ja 9:29). Me siis 
opetimme heille, mitä me pys-
tyimme, ja samalla ruokimme 
heitä hengellisesti ja fyysisesti. 
He pyysivät lisää oppitunteja jo 
lähitulevaisuudessa, mutta se 
riippuu vallitsevista resursseista. 
(Huomautus: Anteeksi, minulla 
ei ollut mahdollisuutta ottaa ku-
via yhdestä syystä; unohdin ot-
taa puhelimeni ja kameran mu-
kaani! Nicolas-parka! Anteeksi!).

Raportin kirjoitti rehtori Nicolas 
Bakajika LTCS:n puolesta

Kuvat: Nicolas Bakajika

Lilandan kirkko Lusakassa.
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Hiljaisen viikon 
tilaisuuksia Alahärmässä

Iltakirkossa lauluryhmä Kööri ja Runosaappaat -runoryhmä kos-
kettivat lauluillaan ja runoillaan kuulijoitaan.

Teksti ja kuvat: Satu Kivisaari

Laulaen pääsiäiseen matkattiin Hakolan, Voltin ja Kirkonkylän 
koulujen kanssa Alahärmässä. Kaikki lapset maan, tulkaa laula-
maan: Vapahtaja nousi haudastaan.

Laulujen välissä pääsiäisen sanomasta kertoivat seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Miia Antila ja Satu Kivisaari (ELY).
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Ely-ystävämme Veikko Pyykönen muisteli opettaja Anne Saari-
järven kanssa Laula kanssain -tilaisuuksien alkuvuosia ja iloit-
sivat, että yhteistyö on jatkunut jo yli 10 vuoden ajan. Anne 
ja Veikko ovat olleet aikanaan aloittelemassa Laula kanssain 
-tilaisuuksia Alahärmässä yhteistyössä seurakunnan ja Evanke-
lisen lähetysyhdistyksen kanssa.

Pitkäperjantain ristinjuhla Seinäjoella. Kuvassa Merja Kramsu ja 
Markku Ylinen.

Helena Huminan syntymäpäiväseuroja vietettiin huhtikuun lo-
pulla Kokkolan lähetyssopella. Helena kiittää häntä muistaneita 
ja halusi lahjoittaa kolehtitulot Elyn lähetystyön tukemiseen. 
Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut ja 
sinä kunnioitat minua. Ps.50:51

Vanhassa vara parempi -Raamattuluentosarja 
toteutettiin kevättalven aikana Seinäjoen seurakunta-
keskuksessa. Raamattuopettajana toimi Kari Lähdes-
mäki. Elokuussa 25.8. luentosarja alkaa Ylihärmäs-
sä, jatkuen 8.9. ja 22.9. sekä Alahärmän kirkkopyhän 
yhteydessä 9.10. Syksyn aikana luentosarja toteu-
tetaan yhteistyössä Ilmajoen seurakunnan kanssa: 
26.10., 9.11.,23.11., ja 15.1.23 kirkkopyhän yhtey-
dessä. Opettajana Harri Kuhalampi. 
Tervetuloa mukaan! 
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Jumala on

Emerituspiispa Jorma Laulajan esitelmä: Jumala on, 
mistä sen tietää? Alavuden kirkossa (yllä).

Terttu Ala-Heikkilä ja Mai-
Len Tång-Muumäki lau-
loivat illassa. Heitä säesti 
Lasse Kataja (yllä).

Jumala on -tilaisuuksia 
järjestettiin pääsiäisen 
jälkeen Kurikassa, Lapual-
la, Alajärvellä, Alavudella 
ja Nurmossa. Kuvassa 
(oik) Kurikan kirkkoherra 
Heikki Sariola, joka iloitsi 
yhdessä järjestetystä 
tilaisuudesta ja runsaasta 
osallistujamäärästä.

Piispa Jorma Laulaja antaa 
kirjassaan lujan luottamuksen 
siitä, että Jumala on kaikkialla 
elämässämme läsnä, kanta-
vana elämän voimana Pyhän 
Henkensä voimassa. Jumala 
luo kaiken aikaa uutta ja 
samalla hoitaa elämää. Jumala 
on ollut olemassa ennen kuin maailma luotiin. Hän on muuttumaton Jumala. Häneen saamme 
aina turvautua ja luottavaisesti jatkaa elämämme matkaa. Lukiessasi kirjaa voimistut ja saat var-
man luottamuksen siitä, että Jumala on sinun lähelläsi ja turvanasi kaikkialla missä olet ja minne 
menet. Marketta Veikkola (kuva vas)

Jumala on - se on 
juuri  tähän aikaan 
sanoitettu kirja siitä, 
mitä kolmiyhteinen 
on ja mitä Jumala te-
kee jatkuvasti meidän 
ihmisten elämässä ja 
kaikkialla, ”Laajen-
nettu katekismus ”. 
Ulla Latomäki (vas)

Ulla Latomäki ja Marketta Veikkola 
olivat kuuntelemassa Laulajan esitel-
män useamman kerran.
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Yöllinen tähtitaivas ja sitä katsova ihminen ovat 
molemmat suuria ihmeitä. Jumala pitää taukoa-
matta yllä universumin prosessia ja synnyttää 
luomakuntaansa uutta elämää hetkestä hetkeen. 
Tämä on sanottava, sillä epätietoisuus Jumalasta 
on levinnyt laajalle.
Pohdin tässä kirjassa, mitä tarkoittaa se, että 
Jumala on. Hän lähestyy meitä luomakunnan ja 
historian suunnasta, sisikunnastamme ja Raama-
tusta. Kun luulimme ohittaneemme hänet, hän on 
vastassa entistä suurempana.
Jumala ei mahdu sanojen tai tietämisen rajoihin. 
Kuitenkin hän vetää puoleensa vääjäämättä. Hä-
nen läsnäolonsa tunto ihastuttaa. Hänen poissa-
olonsa kokemus järkyttää ja uhkaa viedä elämän 
mielen.
Jumalan vaikutusta voi tutkailla, mutta hän itse 
kaikkoaa ennen selon saamista. Hänen jälkensä 
kuitenkin näkyvät ja tuntuvat.
Jorma Laulaja

Jumala on -tilaisuuksia tulossa lisää syksyllä. 
Seuraathan Ely-kalenteria: 
https://www.evankeliset.net/kalenteri/
Evankelisen lähetysyhdistyksen puolesta ha-
luamme kiittää emerituspiispa Jorma Laulajaa 
hyvästä yhteistyöstä ja upeasta kirjasta, jota 
olemme saaneet yhdessä opiskella Jumala on 
-tilaisuuksissa. Rukoilemme ja toivomme, että 
monet kirjan lukeneet saavat yhä uudelleen ih-
metellä Jumalan läsnäoloa ja vaikutusta omassa 
elämässään ja koko maailmankaikkeuden luo-
mistyössä. Sydämellinen kiitos myös jokaiselle 
vastuunkantajalle, jotka olette tukeneet Elyn 
työtä rukouksin ja taloudellisesti sekä antaneet 
aikanne ja lahjojanne armon ja ilon evankeliumin 
eteenpäin viemiseen.  Saamme luottaa siihen, 
että Jumala on kanssamme.  ”Vaikka nousisin 
lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten 
taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä 
kädelläsi.” (Ps. 139:9-10). 
Satu Kivisaari

Hyvän paimenen sunnuntaina oli Elyn kirkkopyhä Toho-
lammin mansikkakirkossa.
Mikä mansikkakirkko? 
Kirkkoon tulija voi ihmetellä ”mansikoita” kirkon katos-
sa sekä katon vihreää väritystä. Raamatun lehtimaja on 
inspiroinut suunnittelijaa. Toholammin kirkkoon tulija tu-
lee viettämään yhteistä juhlaa. Yhteisessä jumalanpalve-
luksessa iloitsemme Jumalan hyvyydestä, jota hän välit-
tää sanassaan ja sakramentissaan. Rukoilemme Jumalan 
johdatusta elämäämme. Nyt lehtimaja ja siellä vietettävät 
juhlat ovat vielä varjoa sen rinnalla, mitä iankaikkisessa 
autuudessa saamme kokea päästyämme perille taivaan 
kotiin.
(https://www.toholamminseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/to-
holammin-kirkko)

Päiväseuroissa oli tunnelmaa. Ilmapallot, ylioppilaslakit ja 
vappu. Armoa ja iloa unohtamatta.
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Vastaavia sanontoja tunnetaan 
monelta paikkakunnalta. Tämän-
kin ehkä vähän halveksivana, pilk-
kaavana ja jopa kiusallisena säily-
neen lauseen alkuperä ei ole enää 
tiedossa, mutta luultavasti siinä 
ei ole kysymyksessä hämäläisestä 
hitaudesta, eikä henkilön uskon 
tilasta - eivät jämsäläiset sen syn-
tisempiä olleet tai ole kuin muut-
kaan ihmiset.
Jämsän äijän tapausta on pyrit-
ty selvittämään, eli kuka milloin 
ja miten? On painettu pieni kirja-
nenkin, jossa kaskujen tavoin on 
kerrottu, miksi joku käännytettiin 
taivaan portilta. Monet noista ju-
tuista ovat aika mauttomia: tehdyt 
tai tekemättä jääneet teot estivät 
taivaan portista pääsyn sisään ja 
Pietari portilla oli varsin ankara.
Melkoisella varmuudella Jämsän 
äijän tapaus on sattunut laivaran-
nassa. Vielä sodan jälkeenkin laivat 
kulkivat Jyväskylän ja Lahden väliä. 
Vesireitti oli vuosikymmeniä avo-
veden aikaan eli noin puoli vuot-
ta suhteellisen nopea verrattuna 
huonoihin teihin. Eikä junaakaan 
vielä ollut, se tuli Jämsään vasta 
50-luvun alussa. Todennäköisesti 
jämsäläinen isäntä oli ollut kaup-
pamatkalla Jyväskylässä ja kiirehti 
kantamuksineen satamaan, mutta 
laiva oli lähtenyt, eikä isännän hui-
tomisesta huolimatta kääntynyt. 
Mies puuskutti laiturilla kuumis-
saan ja punaisena. Siihen aikaan 
satamassa oli yleensä paljon vä-
keä seuraamassa laivojen tuloa 
ja lähtöä. Nähtyään isäntämiehen 
harmillisen ja ehkä vähän nolonkin 

tilanteen joku huusi: ”Kas, Jäm-
sän äijä jäi laivasta!”  Ympärillä oli 
miesjoukko aikaa kuluttamassa ja 
joku oli tahallaan kuulevinaan vää-
rin ja laukaisi suustaan: ”Vai jäi 
Jämsän äijä taivaasta.” Sen enem-
pää ei tarvittu, naurun keskeltä 
sanonta sai siivet ja lähti liikkeelle.

”Jäi kuin Jämsän äijä taivaasta” sa-
nonta elää edelleen. Se ei onneksi 
kuvaa meitä jämsäläisiä, eikä mui-
takaan kristittyjä, jotka myöhäste-
levät, erehtyvät tai putoavat tämän 
elämän menoista ja aikatauluista. 
On lohdullista tietää, että taivaa-
seen pääsymme ei lainkaan riipu 
meistä ja meidän tekemisistämme 
vaan Jumala haluaa, että kaikki 
pääsisivät taivaaseen!
Hengellisessä lastenlaulussa lau-
letaan: ”Milläs minä pääsen tai-
vaaseen?” - Hevosella ratsastaen, 
polkupyörällä polkien, raketilla tai 
millä milloinkin? Ei millään niistä 
vaan ”uskomalla Herraan Jeesuk-
seen pääsen minä varmasti taivaa-
seen!”

Jeesus valmisti itse tien taivaa-
seen. Taivas on lähellä, Hän sanoo: 
”Minä olen tie, totuus ja elämä, ei 
kukaan tule Isän luo muuten kuin 
minun kauttani.” (Joh. 14:6)
Jeesus lupaa: ”sitä, joka minun 
luokseni tulee, minä en heitä ulos!” 
(Joh. 6:37)
Pienoisevankeliumi vakuuttaa: 
”Niin on Jumala maailmaa rakas-
tanut, että antoi ainoan poikansa, 
ettei yksikään, joka häneen uskoo, 

joutuisi kadotukseen vaan hänellä 
olisi iankaikkinen elämä.” 
(Joh. 3:16)

Tulisiko Jämsän äijästä satamassa 
muutakin mieleen? Aikoinaan jäm-
säläisistä isoista tilallisista käytet-
tiin nimitystä Jämsän komiit. Ehkä 
satamassa tavallinen väki yhdisti 
harmistuneen isännän noihin ko-
miisiin ja kateuden piikki pilkisti 
esiin. Tilanteessa oli vähän pilk-
kaa ja ivaakin mukana. Taivaasta 
jäämisestä heillä oli ehkä mielessä 
myös Jeesuksen sanat: ”Totisesti: 
rikkaan on vaikea päästä Jumalan 
valtakuntaan. Vielä minä sanon 
teille: helpompi on kamelin mennä 
neulansilmästä kuin rikkaan pääs-
tä Jumalan valtakuntaan, joista 
hänen oppilaansa kyselivät, ”kuka 
sitten voi pelastua? Jeesus vasta-
si: ”Ihmiselle se on mahdotonta, 
mutta Jumalalle on kaikki mahdol-
lista!” (Matt. 19:23-26)
Mikä helpotus: Jumalalle on kaik-
ki mahdollista! Hän on valmista-
nut meille tien taivaaseen. Hän on 
tehnyt kaiken meidän edestämme, 
sovittanut synnit kuolemallaan ja 
ylösnousemuksellaan voittanut 
kuoleman vallan, avannut meille 
pääsyn kaikkein pyhimpään!

Vielä pieni lisäys aiheeseen; py-
häkoulussa, tietysti Amerikassa, 
opettaja innostui kuvaamaan tai-
vasta pienille lapsille houkuttele-
vin kielikuvin. Lopuksi hän kysyi: 
”Kuka haluaa päästä taivaaseen? 
Nosta käsi ylös, jos todella haluat 
päästä taivaaseen!” Kaikki lapset 

Taivaaseen käy 
matkamme

”Jäi kuin Jämsän äijä taivaasta”
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nostivat käden, jotkut huitoivat 
molemmin käsin. Vain yksi pieni 
tumma latinalaistaustainen tyttö 
istui hiljaa paikallaan, käsi ei nous-
sut. ”Maria, mikä on, etkö sinä tah-
do taivaaseen?” ”Tahdon”, niiskut-
ti tyttö, ”mutta en tämän joukon 
kanssa, not with this gang.”
Ehkä häntä oli kiusattu ja syrjitty 
taustansa vuoksi.

”Ei taivaaseen tämän jengin kans-
sa” on usein puhutellut minua 
kertomuksen kuultuani. Miten on, 
tuleeko minusta tai meistä esiin 
sellainen vaikutelma tai henki, että 
joku etsivä lähimmäinen toteaa: ei 
tämän jengin kanssa!
Toteutuuko meissä kristityissä Jee-
suksen kuvaus: ”Siitä kaikki tunte-
vat teidät minun opetuslapsikseni, 
että teillä on keskinäinen rakkaus.” 
(Joh. 13:35)
Halutaanko elää ja kulkea meidän 
joukossamme, koska rakastam-
me toisiamme? Taitaa olla juuri 
päinvastoin, riitely ja toistem-
me mustamaalaaminen kuvaavat 
maailmanlaajaa uskovien joukkoa 
ainakin ulospäin usein paremmin. 
Ei tarvitse juuri muistella tai et-
siä esimerkkejä vaikkapa monista 
kirkon virheistä, erehdyksistä ja 
nykyisistäkin kiistakysymyksistä. 
Näin karkotetaan etsiviä ihmisiä 
Jeesuksen luota.
Mutta perillä ei enää naureta, eikä 
pilkata ’halkopinon takana’ vaan 
siellä ollaan syvästi murheellisia, 
jos yksikin minun tai meidän ta-
kiamme jää tai kääntyy pois tai-
vaasta.

Valitettavasti myös seurakunnis-
samme ja kristinuskon monissa 
suuntauksissa on olemassa tätä 
eripuraisuuden henkeä, ei voida 
hyväksyä vähän eri tavalla uskovia 
sisaria ja veljiä. Siksi meidän olisi 
niin tärkeää kuunnella toisiamme 
ja ennen kaikkea Jumalaa. Olisi 
keskityttävä uskomme kulmaki-
veen, Jeesuksen täydellisesti suo-
ritettuun sovitustyöhön, palattava 

uskomme juurille, Golgatan ristin 
ääreen ammentamaan sieltä ar-
mon ja rakkauden sanomaa.
Sen sanoman valossa saamme kul-
kea kohti taivasta, lopullista isän-
maatamme.

Taivaaseen käy matkamme, lau-
letaan virressä. Jeesukseen tur-
vatessamme meidän ei tarvitse 
pelätä, että meille käy kuin tuolle 
tarinan Jämsän äijälle. Kun tul-
laan ristin äärelle Jumalan hyvään 
hoitoon, meille kirkastuu taivastie 
eteenpäin, löydämme saman tien 
kulkijoita ja saamme tukea toinen 
toisistamme. Jeesuksen rakkauden 
valtaamina olemme Jumalan kut-
sukirjeitä vielä kaukana taivaasta 
harhailevalle lähimmäisellemme:
”Tulkaa, te Isäni siunatut, ja omis-
takaa se valtakunta, joka on ollut 
teille valmistettuna maailman pe-
rustamisesta asti!” (Matt. 23:34)

Rovasti Sakari Nurmesviita, 
Jämsän eläkkeellä oleva kirkkoher-
ra ja Jämsän Äijä vuodelta 2003

Pirjo ja Sakari Nurmesviita. 
Kuva: Pertti Ruponen

Katso lisätietoa sivulta 6 alkaen tai 
www.evankeliset.net
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Ilmoita
Tapahtumailmoitukset

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

4.8.2022 mennessä, kiitos.
Elysanomat 4 ilmestyy 

viikolla 34.

”Hän julistaa kansoille rauhaa.” 
Sakarja 9:10

Rakkaat ystävät!
Syntymäpäiväkeräykseni tuotti yh-
teensä 1581,45 EUR.
Puolet summasta saa Viipurin seura-
kunnan ihana Agricola-kuoro ja toisen 
puolen ELYn työ Vienan Karjalassa.
Suokoon Taivaan Isä niin, että pian 
pääsemme kuuntelemaan Agrico-
la-kuoroa joko Viipurissa tai Suomes-
sa.

Yhdessä myös uskomme ja luotamme 
evankeliumin virtaavan Vienan Kar-
jalassa, Suomen suvun laulumailla, 
kutsuen, rohkaisten ja siunaten siellä 
kokoontuvaa Jumalan kansaa.
”Vaan kylmä, synkeä erämaa, tuon 
virran partailla virkoaa, se valkoliljoik-
si puhjeten jo loistaa riemua autuu-
den.” SK 138:7
Keväisin terveisin lähettinne 
Merja Kramsu

Kuva: Solveig Nylund

Kesäkuussa
Jämsä, Evankeliset kesäjuhlat la-su 
11.-12.6. Ks. tarkempi ohjelma s. 8.
Ke 15.6. Lapua, Kauhajärven kirk-
ko, klo 19 Kesäkirkko, saarna Mar-
ketta Veikkola, lit. Riitta Hepomäki, 
kantt. Mirja Latva-Laturi, avustaa Sari 
Kaidesoja.
Pe 17.6. Alahärmä, Ruskoranta 
(Haaruskankaantie 198), klo 10 Iso-
vanhempi lapsenlapsi -leiripäivä, Tar-
ja Takala-Luostarinen, Satu Kivisaari, 
lastenohjaajat, Ely-ystävät.
To 19.6. Lapua, Tiistenjoen kirk-
ko, klo 19 Kesäkirkko, saarna Ulla La-
tomäki, Sari Kaidesoja, kantt. Paula 
Pääkkönen.
Ma 20.6. Himanka, Kannustie 911, 
klo 18.30 Kesäseurat Helena Saaren-
päällä, Eija Seppä, Sirpa Keski-Antila. 
Kahvitarj. alk. klo 18.

Heinäkuussa
Ti 5.7. Kurikka, kirkon pihamaa, klo 
10-14 Elyn kesätori tapulinnurkalla, 
Sirpa Keski-Antila, Ely-ystävät.
Su 10.7. Rautavaara, kirkko, klo 10 
Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Olavi 
Raassina. Kesäinen lähetystilaisuus, 
Merja Kramsu, Eeva Raassina.

Ke 13.7. Ylistaro, kappeli ja piha-
maa, klo 18 Kesäillan hartaus, Merja 
Kramsu, säestys Hanna Petäjä. Kah-
vit, vap.eht. kahviraha Merjan työn 
tukemiseen.
Su 17.7. Jämijärvi, kirkko ja srk-ta-
lo, klo 10 Elyn kirkkopyhä, messu, 
saarna Kosti Kallio. Kirkkokahvit ja lä-
hetystilaisuus, Merja Kramsu.

Elokuussa
Su 7.8. Savitaipale, kirkko (Peltoin-
lahdentie 26), klo 10 Elyn kirkkopyhä 
ja lähetystilaisuus, Pekka Kiviranta.
- Kannus, Sofian lava, klo 12 Kan-
sanlaulukirkko, saarna Eija Seppä.
Ke 10.8. Kurikka, kirkko, klo 19 Ke-
säkirkko, Tuuli Tamminen-Syrjälahti, 
Sirpa Keski-Antila. Sanaa, runoa ja 
Kannelta.
To 11.8. Lapua, Kauhajärvi (Huvi-
latie 59), klo 18 Mökkiseurat Ulla ja 
Pekka Latomäen mökillä.
Su 14.8. Juva, kirkko (Juvantie 17), 
klo 10 Elyn kirkkopyhä ja lähetystilai-
suus, Pekka Kiviranta.
- Kortesjärvi, Palojärven leirikeskus 
(Haudanmaantie 51, Purmojärvi), klo 
15 Miestenpäivä, alk. saunalla ja tar-
joilulla. Klo 16 Ohjelma: kansanedus-
taja Pasi Kivisaari, Aki Paavola, Vesa 
Pellinen, musiikkia.

To 18.8. Alavus, tapuli, klo 18 Tapu-
liseurat, Satu Kivisaari.
Su 21.8. Vähäkyrö, kirkko, klo 10 
Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Pekka 
Kiviranta. Seurat.
To 25.8. Ylihärmä, srk-talo, klo 18 
Raamattuluento Vanhassa vara pa-
rempi, Kari Lähdesmäki, Satu Kivisaa-
ri, kanttori.
Su 28.8. Keuruu, kirkko, klo 10 Elyn 
kirkkopyhä, messu, saarna Antero Ra-
silainen.

Syyskuussa
Haapajärvi, Oulun hpkn Lähetysjuhla 
pe-su 2.-4.9. Ks. mainos vier. sivulta.
Su 4.9. Kortesjärvi, kirkko, klo 10 
Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Mar-
ketta Veikkola. Kirkkokahvit ja seurat.
Ma 5.9. Kurikka, srk-keskus, klo 
13 Siionin kannel -seurat, Sirpa Kes-
ki-Antila.
To 8.9. Kauhajoki, srk-keskus, klo 
14 Siionin kannel -seurat, Raimo Mäki, 
Sirpa Keski-Antila, Ilkka Tuikkala.
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Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat Valo Virtaa 
Haapajärvellä 2.-4.9.2022
Elystä mukana Antero Rasilainen:
Pe 2.9. klo 19 Pienen Valon ilta, kirk-
ko, Antero Rasilainen, Toni Lindholm, 
Tuula Laitinen, Pieni Valo, yhteislaulua.
La 3.9. klo 17-18.30 Valossa - piis-
panmessu, piispa Jukka Keskitalo, An-
tero Rasilainen, Mika Katajamäki, Mirva 
Ahola, Safarikuoro, joht. Tommi Niskala.
Ely-ystävät lauantaina klo 9-17 
myyntipöydällä lähetystorilla, monitoimi-
talon ylä- ja alakerta.

- Ylihärmä, srk-talo, klo 18 Raamat-
tuluento Vanhassa vara parempi, 2. 
osa, Kari Lähdesmäki, Anssi Massi-
nen, kanttori.
Lohtaja, Ohtakari, Aarrearkkuleiri 9.-
11.9. Ks. mainos yllä.
Su 11.9. Lappajärvi, kirkko, klo 10 
Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Pet-
teri Mannermaa.
- Teuva, kirkko, klo 10 Elyn kirkkopy-
hä, messu, saarna Sointu-Sisko Par-
viainen.
Ke 14.9. Kokkola, Kaarlelan srk-ko-
ti, klo 13.30 Päiväkahvitilaisuus, Kaija 
Muhonen, Salme Heino. Sanaa, Kan-
nelta ja kahvia.
Su 18.9. Seinäjoki, Lakeuden Ris-
ti ja srk-keskus, klo 10 maak. Elyn 
kirkkopyhä, messu, saarna Petteri 
Mannermaa. Ruokailu ja päiväjuhla, 
Petteri ja Anu Mannermaa, Satu Kivi-
saari, srkn pappi ja kanttori.

- Taipalsaari, kirkko (Muukkolantie 
1), klo 10 Elyn kirkkopyhä ja lähetys-
tilaisuus, Antero Rasilainen.
Ma 19.9. Kurikka, srk-keskus, klo 
18 Lähetysilta, terveisiä Inkerin kir-
kosta, lähetystyöntekijät Petteri ja 
Anu Mannermaa, Sirpa Keski-Antila, 
srkn pappi. Kahvitarj. klo 17.30.
To 22.9. Ylihärmä, srk-talo, klo 18 
Raamattuluento Vanhassa vara pa-
rempi, Kari Lähdesmäki, Anssi Massi-
nen, kanttori.
La 24.9. Alahärmä, kirkko ja srk-ta-
lo, klo 14 Maak. naistenpäivä, messu, 
saarna lähetystyöntekijä Petteri Man-
nermaa, lit. Ulla Latomäki, kanttori. 
Juhla srk-talolla alk. tarjoilulla. Vara-
tuomari ja oikeustieteen kandidaatti 
Anneli Jäätteenmäki, lähetystyönteki-
jät Anu ja Petteri Mannermaa kertovat 
Inkerin kirkon terveisiä. Lisäksi muka-
na Päivi Sillanpää, Satu Kivisaari, Ulla 
Latomäki.

Su 25.9. Alavus, kirkko, klo 10 Elyn 
kirkkopyhä, messu, saarna Petteri 
Mannermaa. Kirkkokahvit ja lähetys-
tilaisuus, Inkerin kirkon kuulumiset 
Petteri ja Anu Mannermaa, Satu Kivi-
saari.
- Kauhajoki, kirkko, klo 10 Elyn kirk-
kopyhä, messu, saarna Harri Kuha-
lampi, avustajana Sirpa Keski-Antila.




