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Evankelinen lähetysyhdistys täytti keväällä 14 vuotta. 
Paljon on tapahtunut. Työtä on tehty ja on nähty vai-
vaa. On järjestetty kirkkopyhiä, lähetystilaisuuksia, 
kotiseuroja, myyjäisiä, arpajaisia, on kahvia ja järjes-
tetty tarjoilut. Kaiken takana sama motiivi: olemme 
itse saaneet maistaa Herran hyvyyttä ja toivoisimme, 
että mahdollisimman moni muukin saisi saman koke-
muksen ja pääsisi omistamaan Jumalan lapsen ilon 
sydämessään.
Näiden 14 vuoden aikana moni yhdistyksemme jä-
sen ja työmme sydänystävä on päässyt perille. Usko 
on muuttunut näkemiseen. Kiitämme ja siunaamme 
heidän tekemäänsä työtä. He eivät ole näkemässä, 
miten se työ kantaa hedelmää, missä he ovat olleet 
aktiivisesti mukana. He kylvivät, me saamme leikata 
ja korjata satoa, Herramme kunniaksi.
Syyskuussa kokoontunut piispainkokous päätti esittää 
kirkolliskokoukselle, että Ely hyväksyttäisiin kirkkom-
me kahdeksanneksi lähetysjärjestöksi, jonka kanssa 
kirkkomme allekirjoittaa perussopimuksen, yhteisen 
todistuksen. Sitä olemme toivoneet ja edelleen odo-
tamme ja rukoilemme, että toiveemme toteutuisi ja 
saisimme virallisesti olla kirkkomme lähetysjärjestö. 
Kirkolliskokouksen päätös ei muuta kuitenkaan kol-
mea perusasiaa: Keitä me olemme, mitkä ovat ar-
vomme ja mikä on meidän missiomme. Yhdistyksen 
perustamisesta alkaen olemme korostaneet yhteis-
tä elämää ja olemista kirkossamme. Rakennamme 
kirkkoamme ja rakennumme yhteisestä uskosta ja 
messuyhteydestä. Julistamme ristiinnaulittua ja ylös-
noussutta Kristusta ja iloitsemme kasteen armosta. 
Laulamme iloisia Siionin kanteleen lauluja ja kiitäm-
me lahjaksi saadusta pelastuksesta.
Yhdistyksemme perustamisen jälkeen toiminut stra-
tegiatyöryhmä muotoili yhdistyksemme arvot ja sitoi 
ne identiteettiimme. Kirkollisuus oli kantava teema 
arvojen määrittelyssä. Olemme yksi kirkkoamme pal-
velevista evankelisista järjestöistä, rakastamme kirk-
koamme ja haluamme sitoutua kirkkomme arvoihin. 
Tämä voi tarkoittaa myös rakentavaa kritiikkiä ja roh-
keutta sanoittaa asioita uudella tavalla. Huolemme 
on yhteinen kirkossamme: miten täällä kotisuomessa 

Paikkamme 
kirkkomme lähetystyössä

saadaan sanoma Vapahtajasta ja Jumalan rakkau-
desta mahdollisimman monen ulottuville? Jotta aika-
naan olisi sitten myös niitä, jotka vastaavat: ”Herra, 
tässä olen, lähetä minut.”
Elyn tehtävä ja missio ei muutu siitä, mikä on kirkol-
liskokouksen päätös. Se, mikä mahdollisesti muuttuu, 
on strategia ja taktiikka. Yhdistyksen syyskokous pi-
detään Seinäjoella 11.12.2022 ja siellä vahvistetaan 
toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ja linjataan myös 
yhdistyksen strategiaa eteenpäin. Elyn hallitus ko-
koontuu jo lokakuun lopussa perinteiseen syyssemi-
naariin, missä yhdessä pohdimme, miten parhaiten 
täytämme sen paikan ja tehtävän, mikä meille kirkos-
samme on uskottu. Siihenkin pyydän teidän ystävien 
esirukousta, viisautta ja johdatusta hyvien päätösten 
löytymiseksi.

Antero Rasilainen, toiminnanjohtaja

Kuva: Satu Kivisaari
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Nuijan varressa

Me elämme monin tavoin epävar-
massa ajassa. Kun pandemiasta 
oltiin juuri selviämässä, Venä-
jän hyökkäys Ukrainaan muutti 
ratkaisevasti monet asiat niin 
Suomessa kuin koko Euroopas-
sa. Tuleva talvi merkitsee monis-
sa maissa energiakriisiä, joltakin 
osin ehkä myös Suomessa. Kai-
ken aikaa myös maailmanlaajui-
set kysymykset ilmaston lämpe-
nemisestä ja väestön kasvusta 
leimaavat kuvaa tulevaisuudesta.  
Entistä selkeämmin meidän kristit-
tyinä tulee pitää kiinni uskon kes-
keisistä asioista. Meillä on Jumala, 
jonka turvissa olemme niin ilon 
päivinä kuin myös suurten epä-
varmuuksien keskellä. Niin ovat 
tehneet vanhempamme, isovan-
hempamme, edelliset sukupolvet. 
Pelottavat asiat ovat kutsu rukouk-
seen, yksin ja yhdessä toisten kris-
tittyjen kanssa. Meillä on rukouk-
set kuuleva Jumala. Muistetaan 
esirukouksin, ja toki myös muilla 
tavoin, niitä läheisiämme, joiden 
syksyä varjostaa ikävät asiat ja joi-
ta tuleva pelottaa.
Tämän syksyn aikana Suomes-
sa toteutetaan iso kristillinen ta-
pahtuma: Se löytyi. Sen kautta 
– toivottavasti – usko Jumalaan 
nousee keskusteluihin. Virikkei-

Yhdessä
tä siihen ainakin tapahtuman eri 
muodot antavat. Evankelinen lä-
hetysyhdistys - ELY järjestönä ei 
ole osallistunut tapahtuman to-
teutukseen, koska resurssimme 
ovat aika vaatimattomat. Mutta 
varmaan moni ELYn ystävä on an-
tanut ja antaa oman panoksen-
sa kotiseurakunnan tapahtumiin. 
Monessa mielessä tämä kampan-
ja osuu sopivaan aikaan. Parin 
vuoden pandemia on kurittanut 
meitä, yhteiset kokoontumiset 
niin kirkkoihin kuin seuroihin ovat 
vähentyneet. Monen kirkkopolku 
näyttää ruohottuneen, eikä tietä 
kirkkoon enää tahdo löytyä. ELYn 
työntekijät ja ystävät ovat syksyn 
aikana olleet ahkerasti liikkeellä, 
tilaisuuksia on järjestetty, kutsu 
Jumalan sanan ääreen on kaiku-
nut. Me olemme valmiit tukemaan 
seurakuntia ja omalta osaltamme 
ottamaan vastaan niitä, jotka Se 
löytyi -kampanjan aikana heräävät 
kyselemään uskon totuuksia. Meil-
lä on ovet auki uusille tulijoille – 
pidetään yhdessä huoli siitä, että 
näin voi olla.
ELYn hallitus on koko toimintan-
sa ajan pitänyt joka syksy kolmen 
päivän seminaarin. Ensimmäi-
nen osa on ollut työntekijöiden 
yhteistä aikaa menneen arvi-

ointiin ja tulevan suunnitteluun. 
Sitten on yhteinen jakso halli-
tuksen kanssa ja vielä lopuksi hal-
lituksen keskinäinen työskentely.  
Seminaarissa on aikaa laajem-
paan arviointiin ja suunnitte-
luun. Mitä me voimme yhdes-
sä tehdä, oppia menneestä ja 
suunnata rohkeasti eteenpäin. 
Tämän vuoden seminaari lokakuun 
lopulla käsittelee vähän samaa 
teemaa kuin Se löytyi -kampanja. 
Miten hyvä sanoma Jeesuksesta, 
jota raamattuluennoilla, seuroissa, 
kirkkopyhissä julistetaan ja jos-
ta lauletaan, voisi tavoittaa myös 
heidät, jotka eivät kutsuamme ole 
kuulleet tai eivät tule lähteneeksi 
kirkolle tai seuroihin. Löytäisim-
mekö me itse jostakin rohkeuden, 
jolla avaisimme ovia ja levittäisim-
me kutsua. Sillä Jeesuksen sana 
on edelleen sama: Menkää kaik-
keen maailmaan, julistakaa evan-
keliumi kaikille. Muodot ja tehtävät 
ovat moninaiset. Joku on uskolli-
nen esirukoilija, joku avaa kotin-
sa seurahetkeen, joku rohkaistuu 
kutsumaan ystävän tai naapurin 
mukaan. Meillä on erilaisia lahjoja 
ja Jumalan armon osallisuudessa 
niistä kasvaa armolahjoja, sellaisia 
arkisia armolahjoja, joiden kaut-
ta Jumala jakaa siunaustaan, ar-
moaan.
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Elyn tekemä ha-
kemus päästä 
kirkon viral-
liseksi lähe-
tysjärjestöksi 
etenee. Mikke-
lissä kokoontu-
nut piispainkokous 
päätti esittää kirkol-
liskokoukselle, että se 
hyväksyy Evankelinen lähetys-
yhdistys – ELY ry:n kirkon viral-
liseksi lähetysjärjestöksi. Seu-
raava kirkolliskokous kokoontuu 
Turussa 7.-11.11.2022 missä 
asia päätetään.
Piispainkokous katsoo, että ko-
konaisuutena arvioituna ELY 
täyttää kirkolliskokouksen vuon-
na 2018 tekemässä päätöksessä 
mainitut kriteerit kirkon lähetys-
järjestöksi hyväksymisestä. Viral-
linen asema sopimusjärjestönä 
tekisi näkyväksi ELY:n tekemää 
työtä ja vahvistaisi sen saamaa 
taloudellista tukea.
Kirkon lähetysjärjestöksi hyväk-
sytty järjestö allekirjoittaa kirk-
kohallituksen kanssa lähetystyön 
perussopimuksen, jolla se sitou-
tuu kirkon lähetystyön perus-
linjaukseen. Kirkon lähetystyön 
keskus (KLK) on parhaillaan val-

Kirkolliskokoukselle 
esitys ELY ry:n hyväksy-
misestä viralliseksi 
lähetysjärjestöksi

Olen ollut runsaat 15 vuotta eri-
laisissa vastuullisissa tehtävissä 
ELYssä, aina perustavaa kokousta 
valmistelevasta ryhmästä, halli-
tustyöskentelyyn, työntekijänä ja 
viimeiset vuodet puheenjohtajana. 
Nyt syyskokouksessa jätän tehtä-
vät seuraaville. En enää ole ehdol-
la hallitukseen tai puheenjohtajak-
si. Mutta niin kauan kuin voimani 
ja muu sen sallii, kierrän mielelläni 
seuroissa tai kirkkopyhissä. Sillä 
Evankelinen lähetysyhdistys on mi-
nun kotini tässä minulle rakkaassa 
kirkossa.

Pekka Kiviranta
ELYn hallituksen puheenjohtaja

mistelemassa 
uutta Yhtei-
nen todis-
tus, Suomen 
evankelis-lu-
terilaisen kir-

kon lähetyk-
sen peruslinjaus 

2023 -asiakirjaa, 
joka tulisi voimaan 

kesäkuussa 2023. Piispain-
kokous keskusteli asiakirjasta 
ja palautti asian jatkovalmiste-
luun. Kirkon lähetystyön keskus 
valmistelee esityksen hyväk-
syttäväksi lokakuun piispainko-
kouksessa. Kyseessä on kirkon 
lähetyksen peruslinjaus, johon 
kirkon kanssa lähetystyön perus-
sopimuksen solmivat organisaa-
tiot sitoutuvat viideksi vuodeksi 
kerrallaan.

Ku
va

: M
au

no
 P

ar
via

in
en

5



Ihmisen elämää ja toimintaa ohjaavat monenlaiset 
motiivit. Motiivi on toiminnan psyykkinen syy. Sitä 
voisi kutsua sisäiseksi voimaksi, joka saa ihmisen 
suuntaamaan toimintansa kohti tiettyä tavoitetta. 
Sana ”motiivi” juontuu latinan verbistä ”movere”, 
joka tarkoittaa liikkumista. Motiivi saa siis ihmisen 
liikkumaan ja pyrkimään kohti päämäärää. Motiivi voi 
ilmetä haluna, tarpeena, toiveena, yllykkeenä tai vai-
kuttimena.
Motivaatio voi olla sisäistä. Tällöin itse tekeminen 
antaa iloa ja luo merkitystä. Esimerkiksi lapsi leikkii, 
sillä itse leikkiminen antaa lapselle iloa ja luo mer-
kitystä hänen elämäänsä. Toisaalta motivaatio voi 
olla ulkoista. Se puolestaan perustuu tavoitteellisesta 
toiminnasta saatavaan palkintoon tai rangaistuksen 
välttämiseen. Esimerkiksi lapsen on syötävä tietty 
määrä pääruokaa saadakseen jälkiruokaa.
Motivaatiota voidaan yksinkertaisimmillaan ajatella 
haluna tehdä asioita tai toisaalta käyttövoimana, joka 
aikaansaa kaiken toiminnan. Amerikkalainen psyko-
logian ja psykiatrian professori Steven Reiss on tut-
kinut motivaatiota ja luokitellut kokonaismotivaation 
koostuvaksi yli 400:sta erilaisesta motiivista.

Mikä motivoi 
lähetys-
työhön?

Mikkelin hiippakunnan lähetysseminaari 17.9.2022 Joutjärven kirkossa Lahdessa

Mikä motivoi lähetystyöhön? Kysymys on mielenkiin-
toinen ja tarpeellinen. Varmasti meitä erilaisia ihmisiä 
motivoivat erilaiset motiivit. Seuraavassa tuon esille 
yhden minulle tärkeän, kenties keskeisimmän lähe-
tystyön motivaatiotekijän.
Minulla on mukana ensimmäinen Raamattuni, jonka 
sain muistaakseni ennen rippikoulua, koska rippikou-
luleirille piti ottaa mukaan oma Raamattu. Nyt aikui-
sena on mielenkiintoista tutkia, millaisia kohtia olen 
alleviivannut ja siten pitänyt niitä tärkeinä.
Yksi alleviivattu kohta on Matteuksen evankeliumin 
lopusta luvusta 28 jakeet 18–20, siis lähetyskäsky. 
Olen vielä varmemmaksi vakuudeksi vetänyt ja-
keiden viereen sinisen viivan alleviivauksen lisäksi. 
Kohta kuuluu Raamatussani seuraavasti: ”Ja Jeesus 
tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ’Minul-
le on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetus-
lapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, 
mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä 
olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun 
asti.’” (Vuoden 1938 käännös)

Kuva: Timo Keski-Antila

MIKKELIN HIIPPAKUNNAN
PIISPA
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Minulle on ollut suuri motivaatiotekijä hoksatessani, 
että lähetyskäskyssä on kolme osaa: valtuutus, käsky 
ja lupaus.
Ensinnä Jeesus ilmaisee valtuutuksensa: ”Mi-
nulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan pääl-
lä.” Lähettäjänä on taivaan ja maan Herra. Häneltä 
tulee valtuutus siihen tehtävään, jonka hän antaa ja 
johon hän kutsuu.
Kristillisen kirkon elämä on lähetettynä olemista. Lä-
hetys ei ole ainoastaan joidenkin siitä innostuneiden 
seurakuntalaisten toimintaa tai lähetystyössä toimivi-
en asia. Se perustuu Herran antamaan valtuutukseen 
ja se on koko kirkolle annettu tehtävä. Siksi evanke-
liumin julistamisen, tapahtuu se miten tahansa, tu-
lee läpäistä koko seurakunta. Kristuksen kutsumina 
ja valtuuttamina hänen seuraajansa vievät todistusta 
Herrastaan kaikkeen maailmaan. Ilman Jeesuksen 
valtuutusta ei kristillistä kirkkoa olisi olemassa.
Lähetys nousee kirkon olemuksesta. Vain perusteis-
saan vahva ja asiaansa uskova kirkko tekee lähetys-
työtä. Siellä missä kirkon identiteetti horjuu, lähetys 
asetetaan kyseenalaiseksi, se muuttuu yleiseksi hy-
väntekeväisyydeksi ja aikanaan loppuu kokonaan. 
Juuri siksi on tärkeä muistaa, keneltä valtuutus teh-
tävään on saatu. Kirkon ei tarvitse piilotella tai pyy-
dellä anteeksi lähetystyötä. Lähetys on varsinainen 
tehtävämme.
Toiseksi Jeesus antaa käskyn: ”Menkää siis ja 
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kasta-
malla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen 
käskenyt teidän pitää.” Tehtävä on siis annettu. Ja 
sen muoto on käsky: Menkää ja tehkää! Kastakaa ja 
opettakaa!

Jeesuksen käsky on tullut entistä ajankohtaisem-
maksi myös omassa maassamme, kun niin kaste 
kuin kristillinen opetus on asetettu kyseenalaiseksi. 
Kummastakaan kirkko ei voi tinkiä, jos se aikoo olla 
uskollinen lähettäjälleen. Käsky on enemmän kuin 
suositus tai viitteellinen ohje; se on otettava todesta.
Lähetyskäsky on kirkolle ajankohtainen muistutus 
pitää lujasti kiinni perustehtävästään. Sanoma Kris-
tuksesta ei ole mikä tahansa viesti tai yleinen aate, 
jonka kuka tahansa voi määritellä miten tahansa. 
Sillä on selvät tuntomerkit ja kriteerit ekumeenisissa 
uskontunnustuksissa. Kristillisen kirkon tulee vaalia, 
tallentaa ja siirtää apostolista uskonperintöä. Se ta-
pahtuu kasteen ja opetuksen kautta. Kristillisen us-
kon tulevaisuus riippuu ratkaisevasti siitä, miten aito 
evankeliumi säilyy ja siirtyy yhä uusille sukupolville.
Evankeliumi ei ole puhetta Jeesuksesta vaan itse Jee-
sus. Hyvä uutinen, sanoma Kristuksesta ei ole vain 
viesti, vaan siihen sisältyy elämää muuttava ja ihmis-
tä vapauttava voima. Siksi Jeesus antoi käskyn: Men-
kää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. 
Tässä on kirkon työn päämäärä.
Kolmanneksi Jeesuksen sanoihin sisältyy lu-
paus: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka 
päivä maailman loppuun asti.” Jeesuksen antama 
tehtävä ei pääty käskyyn vaan lupaukseen. Matteuk-
sen evankeliumi päättyy tähän rohkaisevaan vakuu-
tukseen. Viimeisenä ei ole käsky, vaatimus tai mää-
räys. Viimeisenä on lupaus.
Jeesus ei ollut vain profeetta, hän oli itse Jumala. 
Sen hän osoitti lopullisesti pääsiäisen tapahtumissa. 
Ylösnoussut Jeesus Kristus on omiensa kanssa kaik-
ki päivät siihen saakka, kunnes tämä maailmanaika 
päättyy. Siksi Jeesus ei ainoastaan lähetä työhön. 
Hän lähtee itse mukaan.
Me emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 
Maailma on muuttunut yhä epävarmemmaksi. Mut-
ta yksi on varma: Jeesuksen lupaus olla kanssamme 
pitää paikkansa.
Hengellisesti vahvan kirkon ei tarvitse pyydellä an-
teeksi olemassaoloaan. Se on tietoinen omasta kut-
sumuksestaan ja tehtävästään. Kirkko ei voi koskaan 
elää oman voiman tunnossa. Se on aina kaikessa riip-
puvainen lähettäjästään ja Herrastaan, jonka tie täs-
sä maailmassa on ristin ja kärsimyksen tie. Juuri siksi 
on tarpeen kuulla lähettäjän oma lupaus: ”Minä olen 
teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun 
asti.” Hänen läsnäoloonsa luottaen kirkko toteuttaa 
lähetystehtävää.
Mikä motivoi lähetystyöhön? Lähetyskäskyyn sisälty-
vä valtuutus, käsky ja lupaus motivoivat lähetystyö-
hön.
Seppo HäkkinenEntisaikaan Raamattuun merkittiin päivämääriä, milloin joku 

kohta oli luettu, että tiesi, milloin koko kirja on luettu läpi. 
Kuva: Antero Rasilainen
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Sana ilo tai sen johdannainen iloi-
ta esiintyy vuoden 1992 raamatun-
käännöksessä yli 200 kertaa. Suu-
resta ilosta puhutaan 24 kertaa, ei 
siis tyydytä vain kertomaan, että 
tässä on nyt tapahtunut iloinen 
asia, vaan oikein korostetaan, että 
nyt on kyseessä suuri ilo, mega ilo! 
Jo sana evankeliumi itsessään ker-
too, mikä on tämän sanoman sisäl-
tö. Se on ilouutinen, hyvä sanoma, 
suuri ilo kaikille kansoille. Monilla 
kristillisillä järjestöillä on oma tun-
nuslauseensa, slogan, joka ker-
too mahdollisimman ytimekkäästi, 
mistä järjestön työssä on kyse, mi-
hin sillä pyritään.

Ovet auki iloon

Armoa ja iloa ihmisille - Elämme 
armosta, kerromme Jeesukses-
ta - Suuressa mukana - Evanke-
liumin ilo innostaa. Kaikki nämä 
tunnuslauseet nousevat evankeliu-
min ilosta. On itse kuultu ja vas-
taanotettu elävä Vapahtaja ja nyt 
hänestä halutaan kertoa kaikille 
ihmisille.
Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon strategia vuoteen 2026 on ni-
meltään Ovet auki. Strategia mää-
rittää kirkon perustehtävän näin: 
”Kirkon perustehtävä eli missio 
on edistää Jumalan valtakuntaa ja 
julistaa Jeesusta Kristusta maail-
man pelastajana. Tämä on kirkon 
olemassaolon perimmäinen syy.” 

Perinteisesti lähetystyön kohde on 
sanoitettu näin: Evankeliumi vie-
dään sinne, missä Kristusta ei vielä 
tunneta. Nykyisin tuohon sanon-
taan on lisättävä jatko: sekä sinne, 
missä Kristusta ei enää tunneta. 
Ilosanomaa ei kaivata vain kauka-
na maitten äärissä, sitä kaivataan 
kipeästi myös täällä kotisuomessa.
Yhdistyneiden kansakuntien teet-
tämä onnellisuusraportti (vuodelta 
2022) arvioi meidät suomalaiset jo 
viidennettä kertaa peräkkäin maa-
ilman onnellisemmaksi maaksi. On 
hyvä pysähtyä miettimään, miten 
tämä onnellisuus näkyy kansas-
samme. Kesä 2022 oli ensimmäi-
nen kesä kahteen vuoteen, kun 
koronakesien jälkeen päästiin ko-
koontumaan kristillisille kesäjuhlil-

Klassinen kysymys rippikoulussa kuuluu: Mikä on kristinuskon keskeinen ja tunnettu, 
kolmen kirjaimen sana? Se ei ole älä, vaan se on ilo.

Kuva: Tero Tuominiemi
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le. Kesää ja juhlia odotettiin, jär-
jestäjät jännittivät, miten ystävät 
lähtevät liikkeelle, saavutetaanko 
yleisömäärissä asetetut tavoitteet? 
Ei saavutettu. Kesäjuhlien väki-
määrissä jäätiin jopa kolmannek-
seen verrattuna koronaa edeltäviin 
aikoihin. Samaan aikaan Suomes-
sa vietettiin maallisen musiikin fes-
tivaaleja ja kesätapahtumia, joissa 
ylitettiin kävijämäärät verrattuna 
aikaisempiin vuosiin. On hienoa, 
että kulttuuri kiinnostaa ja tarjoaa 
iloa ja elämyksiä, mutta kestääkö 
tämä ilo arkeen? Kantaako se ar-
jen harmauden, vastoinkäymisten 
ja pettymysten keskellä? Poistaa-
ko se sisäisen tyhjyyden tunteen? 
Antaako se elämälle suunnan ja 
tarkoituksen? Vastaus on kieltei-
nen. Ei. Kuinka paljon markkinoilla 
onkaan tuotteita ja laitteita, jotka 
lupaavat hyvinvointia, nautintoa ja 
mielihyvää, mutta mikään niistä ei 
pysty tuottamaan kestävää iloa.
On siis jatkettava evankeliumin julis-
tusta, ilosanoman julistamista kai-
kille kansoille, jotta sama ihme voisi 
tapahtua kuin ensimmäisenä pää-
siäisenä. ”Ilo valtasi opetuslapset, 
kun he näkivät Herran.” Joh.20:20  
Ja sama ilo täytti heidän sydämen-
sä, kun he näkivät, kuinka Jeesus 
otettiin helatorstaina ylös taivaa-
seen: ”… riemua täynnä he palasi-
vat Jerusalemiin.” Luuk. 24:52
Piispa Matti Repo saarnasi Tam-
pereella Elyn juhlissa näin: ”Usein 
Evankeliumia lukiessa huomiomme 
kiinnittyy Jeesuksen opetuslapsiin 
ja heidän kokemuksiinsa, vaikka 
heidän oma huomionsa keskittyi 
Herraan. Samalla tavalla kirkkokin 
on jatkuvasti vaarassa kiinnittää 
huomiota lähinnä itseensä, omaan 
tehtäväänsä ja omaan julkisivuun-
sa, omaan asemaansa ja mahdol-
lisuuksiinsa. Sille ei kuitenkaan 
evankeliumissa Jumalan ääni sano: 
menkää ja toimikaa näin, niin kaik-
ki sujuu hyvin, vaan: ’Tämä on mi-
nun rakas Poikani, kuulkaa häntä.’ 
Kun katsomme Raamatusta Jee-
suksen opetuslasten ilon aiheita, 
huomaamme kuinka inhimillisiä he 

olivat. Ilon aihe oli siinä, mitä he 
näkivät ja kokivat. Jeesus joutui 
lempeästi muistuttamaan heille to-
dellisen ilon syyn. ’Se ei ole siinä, 
että pahat henget tottelevat teitä 
vaan siinä, että teidän nimenne on 
kirjoitettu taivaan kirjaan.’” (Luuk. 
10:17-20)

Mistä ilo syntyy? Joku saattaa 
ahdistua, jos ei tunne iloa ja käs-
ketään vaan iloitsemaan. Ei ilo ole 
lain vaatimus vaan seuraus evan-
keliumista. Ei se synny vaatimalla, 
yrittämällä ja ponnistelemalla. Ilo 
on hengen hedelmä ja se annetaan 
lahjaksi. Eikä ilo ole vain kristityn 
omaisuutta, myös Jumala iloitsee. 
”Herra, Jumalasi, on sinun kanssa-
si, hän on voimallinen, hän auttaa. 
Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudes-
saan hän tekee sinut uudeksi, hän 
iloitsee, hän riemuitsee sinusta.” 
Sef. 3:17

Mutta iloa kannattaa tavoitella. Jee-
sus sanoo: ”Tähän asti te ette ole 
pyytäneet mitään minun nimessäni. 
Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän 
ilonne on täydellinen.” Joh.16:24  
Tällaisen raamatuntekstin äärel-
lä tulee helposti mieleen ajatus 
menestysteologiasta, että Jumala 
ottaa pois sairaudet ja parantaa 
ihmissuhteet, kun vaan kovasti ja 
vilpittömästi pyytää. Siksi on hyvä 
lukea Raamattua monipuolisesti 
ja löytää sieltä myös ristin teolo-
gia. ”Apostolit lähtivät neuvostos-
ta iloisina siitä, että olivat saaneet 
kunnian kärsiä häväistystä Jee-
suksen nimen tähden.” Apt.5:41  
Oletko sinä saanut kunnian kärsiä 
häväistystä? Oletko osannut iloi-
ta siitä? Jeesus tiesi, mitä hänen 
opetuslapsensa tulisivat kokemaan 
ja siksi hän jo ennalta puhui heille 
lohdutuksen sanoja, heille ja meil-
le, jotka näitä Jeesuksen sanoja 
nyt Raamatusta luemme. Jeesus 
sanoo: ”Olen puhunut teille tä-

Kuva: Leena Havusto
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män, jotta teillä olisi minun ilo-
ni sydämessänne ja teidän ilon-
ne tulisi täydelliseksi.” Joh.15:11  
Mitä on omistaa ilo sydämessä? 
Eikö se ole sitä, että voimme sa-
noa: Kaiken muun voitte minulta 
viedä, mutta uskoa Jeesukseen 
ette voi ottaa minulta pois. Se on 
Jumalan lahja minulle ja siksi ku-
kaan ei voi ottaa sitä minun sydä-
mestäni pois. Ei Jeesus luvannut 
opetuslapsille helppoa elämää, 
päinvastoin, selvin sanoin hän 
kertoi, kuinka murhetta ja tuskaa 
oli luvassa: ”Te joudutte mureh-
timaan, mutta tuskanne muuttuu 
iloksi.” ”Minä näen teidät vielä uu-
delleen, ja silloin teidän sydämen-
ne täyttää ilo, jota kukaan ei voi 
teiltä riistää.” Joh. 16:20,22

Jeesuksen ilo ja sinun ilosi, yhtei-
nen ilo, täydellinen ilo, siinä on 
tavoittelemista. Ilomme jää aut-
tamatta vajavaiseksi täällä ajassa, 
mutta on hyvä nostaa katse ja val-
mistautua siihen, mikä meitä odot-
taa: ”Iloitkaamme ja riemuitkaam-
me, antakaamme hänelle kunnia. 
Nyt on tullut Karitsan häiden aika.” 
Ilm. 19:7 
Olemme matkalla ilojuhlaan. Kut-
su on vastaanotettu, juhlavaatteet 
on myös lahjaksi saatu ja puettu 
ylle jo pyhässä kasteessa, matkal-
la lauletaan ilolauluja Jeesuksesta 
yhdessä toisten saman tien kulki-
joiden kanssa. Ollaan matkalla tai-
vaaseen! Oikeaan mega ilojuhlaan.

Matkaa tehdessä on pysähdyttä-
vää lukea heprealaiskirjeen sanat 
luvusta 12: ”Edessään olleen ilon 
tähden hän häpeästä välittämättä 
kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän 
istuu Jumalan valtaistuimen oi-
kealla puolella. Ajatelkaa häntä…” 
12:2-3 
Mikä oli se Jeesuksen edessä ole-
va ilo, mistä kirjeen kirjoittaja 
kertoo? Mitä iloista asiaa Jeesus, 
kaikkivaltias odotti tapahtuvan ris-
tinkuoleman ja ylösnousemuksen 
jälkeen? On huikea ajatus löytää 
tästä odotuksesta Vapahtajan halu 
armahtaa meidät syntiset ihmi-
set, sen jälkeen, kun hän itse on 
kalliilla verellään meidät lunasta-
nut ja ostanut omikseen. Nyt hän 
ilolla haluaa juosta vastaan, ottaa 
syliin, armahtaa ja puhdistaa ja 
antaa täydellisen ilon hänen yh-
teydessään. Toteutuisiko siinä 
myös Vapahtajamme Isä meidän 
rukouksessa opettama pyyntö: 
Tulkoon sinun valtakuntasi. Tänne 
maan päälle. Armon ja rakkauden 
ja anteeksiantamuksen valtakunta. 
Uuden elämän ja yhteyden valta-
kunta. Sitä saamme rukoilla, mutta 
tehkäämme myös työtä sen toteu-
tumiseksi keskellämme.
Hyvä ystävä, olivatpa ulkonaiset 
olosuhteemme millaiset tahansa, 
meitä rohkaistaan näillä sanoilla: 
”Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vie-
lä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän 
lempeytenne kaikkien ihmisten tie-
toon, Herra on jo lähellä.” Fil. 4:4-5

Teksti Antero Rasilainen 
Raamatunkohdat pohjautuvat Kylvä-
jän lähetysjohtaja Jukka Kääriäisen 
opetukseen Ilo kristityn voimavarana 
Haapajärven lähetysjuhlilla syyskuus-
sa 2022

10



Tämä syksy ELYn työssä on alkanut 
vilkkaasti. ELY-tiimit ja vastuuryh-
mät Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla 
ovat kokoontuneet suunnittele-
maan syksyn toimintaa. Voisi tode-
ta, että on heitetty useita verkkoja 
veteen. Säännölliset seurahetket 
ovat saaneet rinnalleen Kanteleen 
uusien laulujen lauluhetkiä. Kim-
mo Niskala on ollut ahkerasti 
liikkeellä kitaran kanssa ja opet-
tanut Siionin kanteleen uusimpia 
lauluja seuraväelle. Pastorit Mar-
ketta Veikkola, Ulla Latomä-
ki ja Eija Seppä ovat tuttu näky 
kirkon saarnastuolissa ELYn kirk-
kopyhissä. Perinteiset kirkkopy-
hät ovat laajentuneet muutamissa 
seurakunnissa perhetapahtumik-
si, joissa on osallistujia vauvasta 
vaariin. Aarrearkku-perhetapah-
tumia suunnitellaankin yhdessä 
seurakuntien lapsityöntekijöiden 
kanssa. Raamattuopetuksessa on 
käytetty Harri Kuhalammen valmis-
tamaa luentosarjaa Vanhassa vara 

Verkoilla

Olemme isännän kanssa opetelleet viime vuosina 
yhdessä verkkokalastusta. Perinteisin menetelmin – 
minä soudan, huopaan ja huudan, isäntä komentaa, 
laskee ja nostaa verkot. Kyllä se jo on alkanut su-
jumaan. Samaan veneeseen mahdutaan edelleenkin 
näiden harjoitusvuosien jälkeen.
Verkkokalastaminen (tai voisiko 
sanoa verkkotyöskentely) vaatii 
yhteistyötä - toisen kuuntelemis-
ta, neuvojen vastaanottamista ja 
siitä oppimista sekä tilannetajua. 
Olosuhteiden vaihdellessa toiseen 
täytyy luottaa. Myrskyssä souta-
minen ja veneen hallinta on haas-
tavaa, samoin verkkojen laskemi-
nen. Ilot ja pettymyksetkin pitää 
jakaa yhdessä samassa veneessä 
saalismäärästä riippumatta. Tyy-
nellä säällä onneksi kaikki on hel-
pompaa.

parempi. Kari Lähdesmäki ja 
Harri Kuhalampi toimivat syksyn 
aikana raamattuluentojen opettaji-
na seurakunnissa, ja yhteistyö on 
ollut luontevaa. Emerituspiispa 
Jorma Laulajan Jumala on -kir-
jaan pohjautuvat illat jatkuvat. 
Jumala on -illat vievät kuulijat 
pohtimaan kiinnostavia Raama-
tun ja tieteen kysymyksiä, joihin 
voi perehtyä lisää kotona Laulajan 
uusimman kirjan äärellä. Kauha-
van seudun vastuuryhmän jär-
jestämät maakunnalliset miesten 
ja naistenpäivät ovat saaneet pu-
hujavieraakseen yhteiskunnallisia 
vaikuttajia, jotka ovat avanneet 
näkemyksiä ajankohtaisiin yhteis-
kunnallisiin asioihin. Tapahtumien 
uskolliset emännät ja isännät huo-
lehtivat kahvipöydän tarjoiluista 
ja arpapöytien voittopalkinnois-
ta. Näiden lukuisten tilaisuuksien 
lisäksi tänä syksynä pyörähtää 
käyntiin ensi vuoden kesäjuhlien 

valmistelut työryhmätyöskentelyi-
neen yhteistyössä Ilmajoen seu-
rakunnan kanssa. Kiitos jokaiselle 
vastuunkantajalle ajastanne ja lah-
joistanne, joita annatte yhteiseen 
työhömme!
Tässä ELYn runsaassa ”verkko-
työskentelyssä” minulla on ilo 
toimia mukana. Kun soittelen ja 
sovin tilaisuuksia ystävien kans-
sa, kyselen samalla kuulumisia, 
ideoita ja palautteita ELYn toimin-
nasta ja yritän ottaa opiksi. Olen 
huomannut vuosien aikana, että 
tässä työssä tarvitaan isojen kor-
vien lisäksi hyviä yhteistyötaitoja 
vastuunkantajien, seurakuntien ja 
ELYn työntekijöiden kanssa. On 
tärkeää kuunnella ja kunnioittaa 
toisten mielipiteitä ja ymmärtää 
ihmisten elämän erilaisia tilanteita 
ja vieläpä tämänhetkistä maailman 
menoa. Polttoaineiden, sähkön ja 
ruuan kallistuminen vaikuttavat 
meidän jokaisen elämään, myös 

Kuva: Sari Kokkinen
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Elyn työhön. Olosuhteiden muut-
tuessa on osattava tukea ja kan-
nustaa ystävää, luoda rohkeutta, 
uskoa ja toivoa tulevaan. Vaikeissa 
elämän tilanteissa tarvitaan konk-
reettista ystävän apua, esirukoili-
joita ja rinnallakulkijoita.
Ilokseni saan olla myös kutsumas-
sa uusia ystäviä mukaan toimin-
taamme ja kertoa esim. millaista 
työtä lähetystyöntekijämme teke-
vät Inkerin kirkossa tai millaisia 
aarteita etsitään isovanhempien 
ja lastenlasten leireillä. Facebook- 
ja kotisivumme ovat myös hyviä 
tiedonlähteitä, mistä löytää ajan-
kohtaista tietoa kotimaan työstä ja 
lähetystyön rintamalta sekä hen-
gellistä evästä päivän askareihin.
Ajattelen, että tällaisesta monen-
kirjavasta ”verkkotyöskentelystä”, 
jota pääsen ELYssä tekemään, voi 
olla vain kiitollinen. Yhdessä teke-
mällä, tehtäviä jakamalla olemme 
kuin samassa veneessä myrskyissä 
ja tyvenessä. Kaiken sen keskellä 
saamme luottaa Jumalan huolenpi-
toon ja hyvyyteen. Sanan, ehtool-
lisen ja rukouksen äärellä saamme 
olla ja levätä Jumalan rakkaudes-
sa. Kiitos sinulle Ystävä, että olet 
mukana Elyn työssä viemässä sa-
noin ja teoin sanomaa Pelastajas-
tamme, Jeesuksesta Kristuksesta.

Teksti ja kuvat: Satu Kivisaari

Rohkaisuksi Sinulle:
Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamat-
ta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala 
tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen 
omilta. Älkää sammuttako Hen-
keä, älkää väheksykö profetoimi-
sen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja 
pitäkää se mikä on hyvää. Pysy-
kää erossa kaikesta pahasta. Itse 
rauhan Jumala pyhittäköön teidät 
kokonaan ja varjelkoon koko ole-
muksenne, teidän henkenne, sie-
lunne ja ruumiinne, niin että olette 
nuhteettomat Herramme Jeesuk-
sen Kristuksen tullessa. Hän, joka 
teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää 
lupauksensa. (1. Tess. 5:16–24)

Lähetystyöntekijät Petteri ja Anu Mannermaa vierailivat Elyn syys-
juhlassa Seinäjoella ja toivat terveiset Inkerin kirkosta.

Elyn vapaaehtoi-
set vastuunkan-
tajat Marketta 
Veikkola ja Vesa 
Pellinen Kortes-
järven kirkkopy-
hässä (vas).
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Elyn tiimit ja vastuuryhmät toi-
mivat yhteistyössä seurakuntien 
kanssa. Yhteinen on tehtäväm-
me. Oik. Kauhavan seudun vas-
tuuryhmä ja alla Etelä-Pohjan-
maan tiimi.

VALO VIRTAA - Oulun hiippa-
kunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä 
3.-5.9. Evankelinen lähetysyhdis-
tys - Ely ry oli hyvin esillä info- ja 
myyntipöytineen lauantaina. Paljon 
hyviä kohtaamisia ja keskusteluja. 
Piispa Jukka Keskitalo toimitti 
illalla hienon piispanmessun, jossa 
Elyn toiminnanjohtaja Antero Ra-
silainen piti koskettavan saarnan. 
Upea ja korkeatasoinen Safarikuo-
ro oli afrikkalaisperäisine esityksi-
neen vaikuttava kokemus.

Elokuun seurat 
Kauhajärvella (vas).

Keski-Pohjanmaan 
tiimi on järjestänyt 
vuoden aikana usei-
ta kirkkopyhiä ja 
seuroja. Himangal-
le, Tomujoen kylä-
talolle seuroihin tuli 
lähes 70 hlöä (oik).
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21 hengen ryhmänä matkasimme 
kohti Tarttoa kirkkoherra Kirsi Hä-
mäläisen johdolla. Navigaattorissa 
oli päämäärä ja matka sujui kun-
nes yhtäkkiä edessä oli merkki: Tie 
poikki ja opastus, aja kiertotielle. 
Oli tapahtunut onnettomuus ja 
tie oli suljettu. Niinpä saimme tu-
tustua Viron maaseutuun bussin 
ikkunasta katsellen ja turvallisesti 
pääsimme perille. Viron kirkon dia-
koniatyöntekijä Lea Saar oli meitä 
vastassa. Vietimme yhteisen ilta-
hetken ja vaihdoimme kuulumisia, 
mutta hyvissä ajoin pääsimme le-
päämään, koska seuraavalle päi-
välle oli varattu tiivis ohjelma.
Aloitimme uuden päivän tutustu-
malla Perhekeskuksen toimintaan. 
Lea Saar kertoi työstään ja seu-
rakunnan edellinen kirkkoherra 
Joona Toivanen toimi tulkkina. 

Terveisiä Tarton
Perhekeskuksesta

Elimäen ja Haminan seurakuntien ryhmä retkellä Virossa

Perhekeskuksessa on tapahtunut 
konkreettinen painopisteen muu-
tos. Siitä on tullut Ukrainasta tullei-
den pakolaisten tukikeskus. Viroon 
on tullut yli 40 000 pakolaista Uk-
rainasta. Perhekeskus palvelee nyt 
erityisesti ukrainalaisia perheitä, 
jotka tarvitsevat käytännön apua 
ja tukea. Lea Saaren erityinen ilon 
ja kiitoksen aihe oli, kun hän sai 
työtoverikseen ukrainalaisen Lari-
san. Hän on psykologi ja hänes-
tä on iso ilo Lealle. Hänen kotita-
loonsa oli osunut kaksi pommia ja 
ymmärrettävästi hänen oli vaikea 
kertoa omista kokemuksistaan. La-

risa esitteli ryhmällemme askarte-
lutehtävää, jonka hän oli valmistel-
lut perheelle, joka kohta oli tulossa 
Perhekeskukseen. Kuuntelimme ja 
katselimme hiljaisina, sydämemme 
olivat avoinna, Larisan kertomus 
liikutti meitä kaikkia.
Ryhmäämme kiinnosti nähdä myös 
Pyhän Marian kirkon remontin ete-
neminen. Päivälleen viisi vuotta 
aikaisemmin kirkossa oli pelattu 
viimeinen koripallo-ottelu – kirkko 
oli toiminut Neuvostovallan aikana 
maatalousoppilaitoksen urheilu-
salina. Nyt kirkkoa on remontoitu 
sisältä ja ulkoa. Menimme kirkko-
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Klo 11.30 ruokailu ja joulumyyjäiset

Klo 12.30 Elyn vuosikokous
Klo 14.30 kahvit

Klo 15  Siionin kanteleen joululauluseurat
 Antero Rasilainen, Satu Kivisaari
 Kimmo Niskala, säestys kitaralla

   Tervetuloa

Elyn vuosikokous 
ja Kanteleen 
   joululauluseurat

sunnuntaina 11.12.2022
Seinäjoen seurakuntakeskuksessa

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry:n sään-
tömääräinen vuosikokous su 11.12. klo 
12.30 alkaen Seinäjoella seurakuntakeskuk-
sessa (Ala-Kuljunkatu 2). Kokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa, Hallitus

saliin, mistä remontti on aloitettu. Ajatus on perus-
korjata kirkko monikäyttötilaksi. Kirkkosalin lattiaa on 
korotettu ja kirkkosalin alakertaan tehdään toimisto-, 
kerho- ja kokoontumistiloja. Koska juuri tässä kirkos-
sa on alkanut Virossa ja Suomessakin tunnetut laulu-
juhlat, oli hienoa kajauttaa koko ryhmänä virsi 332, 
Herraa hyvää kiittäkää.
Suurin ja näkyvin muutos on kellotornin pystytys. 
Vanha torni oli purettu ja nähtiin, että on tärkeää 
saada aivan alkuun torni pystyyn ja sinne kellot kuu-
luttamaan hyvää sanomaa. 81 vuotta tuo kellotorni 
oli pois käytöstä, mutta nyt siellä soivat neljä Saksas-
sa valettua uutta kelloa soittamassa sävelmää uskos-
ta, toivosta, rakkaudesta ja ilosta. Osa ryhmästämme 
kiipesi kellotorniin ylös asti, olihan sieltä upeat mai-
semat yli Tarton kaupungin.

Iltapäivällä teimme kiertoajelun kaupunkiin ja ainakin 
kaksi siltaa tuli meille tutuiksi: Enkelinsilta ja Pirun-
silta. Enkelinsillan toisella puolella ovat sanat: ”Otium 
reficit vires” eli lepo palauttaa voimat. Silta on Too-
memäellä ja matka sinne on ylämäkeä, joten teksti 
oli enemmän kuin paikallaan ja muistutti myös Va-
pahtajamme sanoista: ”Tulkaa ja levähtäkää vähän.”
Illalla kokoonnuimme vielä seurakuntasaliin, missä 
tapasimme myös kirkkoherra Timo Švedkon. Hän kiit-
ti yhteistyöstä ja iloitsi siitä, että saamme kokoontua 
vielä näin illalla yhteisen ruokapöydän ääreen, ate-
riayhteys on yksi syvimmistä kristillisen yhteyden ko-
kemuksista. Lauloimme yhdessä – ja sain palautetta, 
että ryhmämme oli todella kaunisääninen, ja kaikki 
osallistuivat voimallisesti yhteiseen lauluun.
Seuraavana aamuna oli aika lähteä paluumatkalle 
Tallinnaan, missä tapasimme ystäviä vuosien takaa 
ja vierailimme myös Lasnamäellä ja kuulimme Kirsti 
Malmin työn kuulumisia. Kolmen päivän reissu Viroon 
oli ohjelmaltaan monipuolinen ja kiinnostava, pa-
lautteena matkanjärjestäjille kuulimme, että tällaisia 
matkoja lisää, olemme valmiit lähtemään uudestaan, 
kun järjestätte matkan Viroon. Laittakaapa siis kaikki 
lukijatkin jo mieliinne, että keväällä 2023 – jos Juma-
la suo, on Elyn ryhmämatka Viroon ja sillä matkalla 
tutustutaan myös Kari Tynkkysen työhön länsi-Viros-
sa. Ilusat sügist – iloista syksyä.

Teksti ja kuvat: Antero Rasilainen
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Hän syntyi Kouvolassa, siellä hän 
eli lapsuutensa, nuoruutensa, ja 
kävi koulunsa. Hän on Kouvolan 
lyseon poikia. Koulun jälkeen ase-
velvollisuus, sotilasarvo vänrikki, 
sitten teologian opiskelut, avioliit-
to rakkaan Tarun kanssa, valmis-
tuminen teologian kandidaatiksi 
ja pappisvihkimys 1965. Siitä alkoi 
Ismo Törrösen elämän tehtävä, 
pappina. Hän oli jo varhain päättä-
nyt, jos niin voi sanoa, että hänes-
tä tulee pappi ja niin tuli, todella 
kutsumustietoinen. Perheeseen 
syntyi 3 poikaa, Kaarle, Miikka ja 
Topi. Ajallaan he avioituivat ja näin 
miesvoittoiseen perheeseen tuli 3 
naista, ja sitten ajallaan rakkaat 
lapsenlapset.
Valkealassa oli hänen ensimmäi-
nen työpaikkansa, sieltä määräys 
Porvooseen. Sen jälkeen hän haki 
ja tuli valituksi Kesälahden kirk-
koherraksi, jota virkaa hän hoiti 

Rovasti
Ismo Törrönen

14 vuoden ajan. Sitten se kolkka 
Suomea oli nähty, oli aika siirtyä 
vähän etelämmäksi. Helsingin Mei-
lahden seurakunnassa oli virallisen 
apulaisen paikka vapaana ja Ismo 
sai siirron Helsingin hiippakuntaan 
em. virkaa hoitamaan. Se oli hyvä 
paikka tutustua pääkaupunkilaisen 
ja seurakunnan elämään. Mutta jo 
2 vuoden kuluttua v 1986 hänet 
valittiin Kulosaaren seurakunnan 
kirkkoherraksi, josta virasta hän 
jäi eläkkeelle täysin palvelleena v 
2003. Kiitollisin mielin muistamme 
ja muistelemme hänen aikaan-
sa tämän seurakunnan paimene-
na. Itse muistan oikein hyvin sen 
maaliskuun päivän 1986, jolloin 
vaalitulos julistettiin. Vaalipäivän 
illalla soitin Ismo Törröselle, kun 
en päässyt paikan päälle. Toivotin 
tervetulleeksi, ilmaisin iloni vaalitu-
loksesta ja toivotin onnea ja Juma-
lan siunausta uudessa tehtävässä. 

30.4.1940-31.8.2022

Rakkaat Ismon omaiset, hyvä saattoväki
Olemme kokoontuneet saattamaan meille läheistä 
ja rakasta ihmistä haudan lepoon odottamaan ylös-
nousemuksen aamua. Samalla tahdomme kiittää 
hänestä ja hänen elämästään sekä rukoilla Taivaan 
Isältä hänen sielulleen rauhaa ja itsellemme, etenkin 
teille, Ismon perhe, lohdutusta. Varmasti me kaikki 
olemme suruviestin kuultuamme monia kertoja muis-
telleet häntä ja palauttaneet mieliin yhteisiä hetkiä 
hänen kanssaan. Toisilla on muistoja vuosikymmeni-
en takaa, kenties nuoruudesta asti ja opiskeluajoista 
saakka, toisilla taas lyhyemmältä ajalta. Jokaisella on 
omanlaisensa muisto. Luulen kuitenkin, että meillä 
kaikilla on myös samoja asioita, jotka tulevat mie-
leen, kun ajattelemme Ismoa. Pieni kertaus Ismon 
elämänvaiheista.

Ismo kiitti ja sanoi minulle: ”Kiitos, 
minä puolestani onnittelen sinua ja 
toivotan Jumalan siunausta uudes-
sa tehtävässäsi. Olen kuullut, että 
sinusta on just´ikään tullut äiti.” 
Näin ilon ja siunauksen toivotuksin 
aloitimme yhteistyön ja nuo toivo-
tukset kantoivat 17 yhteisen vuo-
den ajan.
Ismo oli pidetty seurakuntalaisten 
keskuudessa: hän kuunteli, kyseli, 
arvosti, hänellä oli aikaa, jokainen 
oli tärkeä. Hän oli sama Ismo, kir-
kon herra, niin kellotapulin juu-
rella kokoontuvalle porukalle kuin 
Casinon lounaspöydässä. Hän oli 
oikeudenmukainen, helposti lähes-
tyttävä. Hän oli omalla alallaan, 
palveleva, hymyilevä, julisti hyväk-
syntää omalla olemuksellaan ilman 
sanoja. Ismo oli sekä esimies että 
työtotoveri työyhteisössä ja sa-
malla koko seurakunnan paimen, 
hoitaen sanan sakramentin virkaa. 
Nyt hän on päässyt lepoon.
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Ismon hautajaisissa 24.9.2022
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Tässä arkun äärellä olemme jäähy-
väishetkessä, siunaamassa hänen 
kotimatkaansa. Samalla olemme 
myös tilanteessa, joka jonain päi-
vänä on totta omalla kohdallam-
me, me olemme Jumalan puhutel-
tavina. Kerran tämä sama tilanne 
on totta meidän omalla kohdal-
lamme. Emme tiedä päiviemme 
määrää. Sen vain tiedämme, että 
jonakin päivänä on oma vuorom-
me koota saattajajoukko paikal-
le. Ja kun hetkemme koittaa, niin 
”tomu palaa maahan, josta se on 
tullut ja henki palaa Jumalan luo, 
joka on sen antanut”, sanoo Raa-
mattu. Tässäkö on siis kaikki, miksi 
me elämme ja olemme täällä. Tä-
täkö varten meidän kannattaa pyr-
kiä eteenpäin, opiskella, kehittyä, 
raataa, vain tullakseen tomuksi jäl-
leen. Ihminen haluaisi välttää kuo-

Vietimme Kulosaaressa Ismo Törrösen muistojuhlaa. Ti-
laisuus oli valoisa ja lämmin. Kaipasimme ystäväämme. 
Muistelimme ELYn ensimmäistä kesäjuhlaa ja voimakasta 
Siionin Kanteleen laulua Ilmajoen kirkossa v. 2008. Silloin 
uuteen toimintaan oli syttynyt suuri into.
Juhlien jälkeen Ismo ja Taru Törrönen kokosivat kirkon 
parkkipaikalla helsinkiläisiä elyläisiä pohtimaan toimintaa. 
Syntyi työryhmä. Kokoonnuimme kuukausittain, enimmäk-
seen Törrösten kodissa.
Ismo tunsi Helsingin seurakunnat ja saikin yhteistyön toi-

leman, mutta se ei ole mahdollista. 
Elämämme jokaisessa hetkessä se 
on läsnä yhtä mahdollisena kuin 
siinä hetkessä, jolloin se meidät 
kohtaa. Kun me ymmärrämme tä-
män, ymmärrämme, mitä on elä-
mä, mikä jokaisen päivän ja hetken 
arvo. Matkamme jatkuu lopulliseen 
määränpäähänsä, taivaan kotiin. 
Me olemme luodut taivasta varten 
arvo. Meidät kootaan taivaallisen 
tuomarin eteen, täällä me olemme 
toteuttamassa Luojamme tahtoa. 
Hänen tahtonsa on, että me hä-
neen turvaten ja luottaen eläisim-
me elämämme ja rakastaisimme 
toinen toistamme niin kuin hän 
rakastaa meitä. Ja me saamme 
uskoa, paitsi Jumalan läsnäoloon 
ja johdatukseen elämässämme, 
myös jumalalliseen anteeksianta-
mukseen. Tällä tuomiolla meillä on 

puolustusasianajaja. Hän on joulu-
na seimeen syntynyt Jeesus-lapsi, 
ristillä kuollut Vapahtaja, pääsiäis-
aamuna ylösnoussut Herra. Hän 
on antanut meille lupauksen: Se 
on täytetty. Siinä on kaikki. Siihen 
ei ole mitään lisättävää. Näiden 
sanojen varassa Ismo sai lähteä 
iäisyysmatkalle ja nämä sanat ovat 
meidänkin turvamme silloin, kun 
vuoromme tulee. Jumala herätti 
Jeesuksen kuolleista. Mekin saam-
me uskoa ja luottaa siihen, että 
myös meidät herätetään. Kuolema 
ei ole päätös, vaan se on portti 
sinne mihin olemme matkalla. Ja 
tämän rakastavan Jumalan käsiin 
me saamme jättää Ismo Aarnon ja 
sanoa: ”Jumala ole hänelle armol-
linen ja anna hänelle iankaikkinen 
elämä.” Aamen

mimaan niin hyvin, että lauluseuroja vietettiin Helsingin 
jokaisessa seurakunnassa, useimmissa montakin kertaa. 
Tilaisuudet keräsivät runsaasti osallistujia, joista monille 
Siionin Kanteleen laulut olivat jo lapsuudesta tuttuja.
Ismo ja Taru loivat pohjan ELY:n toiminnalle täällä pääkau-
punkiseudulla.
Kiitämme Ismosta ja rukoilemme edelleen Jumalan siu-
nausta evankeliumin työlle.

ELY:n pääkaupunkiseudun evankeliset
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Kuva: Heikki Mäkinen
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Vesa syntyi Kuopion maalaiskun-
nassa Kalle ja Martta Väätäisen vii-
si lapsisen perheen nuorimmaksi.
Vesa muutti työn perässä Lohjalle, 
hän sai työtä rakennuksella ja kau-
pasta. Myös vanhemmat muuttivat 
Lohjalle Vesan heille hankkimaan 
asuntoon.
Tapasimme Vesan kanssa 70-lu-
vulla Espoon Leppävaarassa ja 
23.3.1980 solmimme avioliiton eli 
yhteistyö- ja avunantosopimuk-
sen. Keväällä 1981 syntyi ainoa 
tyttäremme Sanna. Vesa tutustui 
noina aikoina Sleyn toimintaan. 
Siionin kanteleen lauluillat tulivat 
rakkaiksi, samoin kesäiset Evanke-
liumi-juhlamatkat ja kodeissa pide-
tyt H-hetki -seurat, joita oli myös 
meidän kodissamme. Myös Lohjal-
la Sleyn toiminta oli vilkasta.
Meidän yhteinen työpaikka oli Loh-
jalla Helsingin seurakuntayhtymän 
leirikeskus Jokirannassa, jossa Vesa 
toimi isäntänä ja minä emäntänä. 
Vesa otti leiriläiset vastaan, teki 
ulkotyöt ja kävi tukussa hakemas-
sa ruokatarvikkeita. Savusaunan 
lämmitys oli Vesalle kunnia-asia. 
Sanna-tyttömme oli tuolloin 4-vuo-
tias. Samana vuonna 1984 Vesan 
molemmat vanhemmat saivat tai-
vaskutsun. Oli kaunis kesäinen 
päivä, kun Kalle-ukki siunattiin. 
Martta-mummo sai sydänkohtauk-
sen juuri ennen joulua. Mutta elä-
mä jatkui, olimmehan perhe.
Sanna oli seurakunnan päiväker-
hossa, aina oli uusia lauluja. San-
na lauloi mummojen ja pappojen 
sydämiin, kun osallistuimme usein 
eläkeläisten iltaohjelmiin.
Vesa sairasti nuoruusiän diabe-
testa, mutta hän hoiti sen hyvin. 
Kun hän täytti 50, puhkesi hänellä 

Pyhien muisto
Kalle Vesa Antero Väätäinen 

astma ja hänen oli jäätävä saira-
seläkkeelle, minä jatkoin leirikes-
kustyössä vielä omaan eläkeikään 
asti.
Kun Vesa täytti 66, oikea jalka al-
koi oireilla kantapäästä. Sitä hoi-
deltiin kunnes lääkäri totesi, että 
siinä on kuolio. Jalka jouduttiin 
amputoimaan reidestä. Tämän 
koettelemuksen jälkeen Vesa sai 
3 aivoinfarktia. Nyt hän oli täy-
sin autettava ja puhe oli hidasta. 
Sairaalassa Vesalle järjestettiin lai-
toshoitopaikkaa ja pyysin Taivaan 
Isää: kuule meitä, auta, älä anna 
meidän erota näin. Rukoukset 
kuultiin, Vesa pääsi kotiin ja mi-
nusta tuli hänen omaishoitajansa. 
Vesa oli kiltti hoidettava. Iltaisin, 
kun siunasimme toisemme, hän 
sanoi: ”Kiitos, kun jaksat hoitaa 
minua. Ethän vie minua koskaan 
sairaalaan kuolemaan.” Sanoin: ”Ei 
tule mieleenkään. Hoidan sinut ko-
tona loppuun asti.”
Eräänä päivänä Vesa oli hyvin 
mietteliäs. Kysyin, ”mitä sinulla on 
mielessä?” ”Se, kun en enää pysty 
laulamaan.” ”Mitä haluat laulaa?”, 
kysyin. ”Se Kiitos sulle Jumalani 
armostasi kaikesta.” Sanoin, että 
”lauletaan se nyt yhdessä.” Olin jo 
itsekin niin liikuttunut, että epäilin, 
onnistuuko laulaminen. Me lau-
loimme sen niillä taidoilla, mitkä 
meillä oli. Välillä pyyhimme kyy-
neleitä. Vesa sanoi: ”Se on hyvä 
laulu, siinä on kaikki tarpeellinen.”
Meillä kävi kaupungin kotihoi-
to 2 kertaa päivässä. Pääsim-
me ulkoilemaan joka päivä, kun 
apuna oli nosturi ja pyörätuoli. 
Sunnuntaisin kuuntelimme messun 
Lohjan kirkosta Radio Dein kautta. 
Kun tuli tuttu raamatunkohta tai 
ehtoollisasetussanat, Isä Meidän 
-rukous ja Herran siunaus, Vesalla 

kyyneleet vierivät poskille. Oli niin 
liikuttunut. Taivaan Isä antoi meille 
voimia, me molemmat saimme iloi-
ta toisistamme.
Kuin synkkä pilvi olisi laskeutunut 
kotimme ylle sinä aamuna, kun 
sairaanhoitaja tuli ja toimitti Vesan 
päivystykseen. Olimme molemmat 
ihmeissämme, kun Vesaa ei kuu-
lunut kotiin. Aloin kysellä ja mi-
nulle vastattiin, että Vesa on viety 
osastolle. Menin heti katsomaan 
ja minulle sanottiin, että Vesalla 
on munuaistulehdus. Antibioottia 
tiputettiin muutama tunti. Pyysin, 
että ”antakaa tulla kotiin.” Vesa 
halusi niin kotiin. Hän ei syönyt sai-
raalan ruokaa, ei nukkunut, astma 
vain paheni ikävästä. Viikon kulut-
tua Vesan matka päättyi. Hän on 
nyt päässyt kotiin. Vesa siunattiin 
oman perheen kesken odottamaan 
ylösnousemuksen aamua.
Eevi Väätäinen

341 Kiitos sulle, Jumalani
1. Kiitos sulle, Jumalani,
armostasi kaikesta,
jota elinaikanani
olen saanut tuntea.
Kiitos sulle kirkkahista,
keväisistä päivistä.
Kiitos myöskin raskahista
syksyn synkän hetkistä.
2. Kiitos, että rukoukset
monet, monet kuulit sä.
Kiitos, että pyynnöt toiset
eivät saaneet täyttyä.
Kiitos, kun mä hädässäni
avun saan sun kauttasi.
Kiitos, että synneistäni
vapahtavi Poikasi.
3. Kiitos sulle jokaisesta
elämäni hetkestä.
Kiitos päivän paistehesta
niin kuin pimeydestä.
Kiitos sulle taisteluista,
rististäkin, Jumalain.
Kiitos, että aina muistat,
autat mua tuskissain.
4. Kiitos sulle kukkasista,
jotka teilläin kukoisti.
Kiitos myöskin ohdakkeista,
jotka mua haavoitti.
Kiitos, että tahdot mulle
elon antaa iäisen.
Kaikesta, oi Herra, 
sulle annan ikikiitoksen!
August Ludvig Storm 1891
Suom. Kaarlo J. Rahikainen 1900

23.3.1946-6.6.2021
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Rovasti 

Salamat Masihin 
muistolle

22.6.1948-8.9.2022

Jos haluat tukea Pakistanin kirkko-keräystä, 
voit antaa lahjoituksesi ELYn tilille:
POP: FI26 4747 0010 1553 49 
Viestiin: Kirkonrakennushanke Pakistanissa

Kuva: Kosti Kallio

Rovasti Salamat Masih oli kotoisin Pakistanista. Masih 
oli kristitystä perheestä. Hän avioitui SLS:n lähetys-
työntekijän, Pirkko Harrin, kanssa vuonna 1973. Suo-
meen muutettuaan hän yhdessä vaimonsa kanssa oli 
ahkerasti mukana hengellisessä toiminnassa. Masih 
valmistui Suomessa papiksi ja toimi mm. 26 vuotta 
Hollolan seurakunnan pappina. Lähetystyö oli hänellä 
lähellä sydäntä. Niinpä hän toimi määräajan Tampe-
reen hiippakunnan lähetyssihteerinä. Suomen Lähe-
tysseuran johtokunnan jäsenenä hän oli kaksi kautta. 
Oman toimensa ohella hän oli eri herätysliikkeiden 
toiminnassa aktiivisesti mukana. Masih palveli vapaa-
ehtoisena mm. Suomessa asuvien pakistanilaisten 
kristittyjen parissa. Monia toimituksia hän hoiti aina 
pyydettäessä.
Masih oli hyväkuntoinen liikkuja ja hän juoksi mara-
toneja sekä harrasti pitkän matkan hiihtoa, josta hän 
sai mm. hiihtoneuvoksen arvonimen. Eläkepäivillään 
hän aloitti myös golfin harrastamisen. Parin viime 
vuoden aikana sain yhdessä hänen kanssaan pelata 
golfia useita kertoja.
Masihin yksi viimeaikaisista tavoitteista oli avustaa 
lapsuuden kotikyläänsä Pakistanissa kirkon rakenta-
mista, joka on varojen puutteessa vielä kesken. Masih 
lupasi ystävilleen, että hän voisi järjestää Suomessa 
keräyksen. Elyn lähetystyön toimikunnan puheen-
johtajana sain tehtäväkseni neuvotella keräyksen 
järjestämisestä. Elyn hallitus hyväksyi toukokuussa 
yhdeksi lähetystyön tavoitteeksi Pakistanin kirkko-
rakennushankkeen, jonka Masih lupasi käytännössä 
hoitaa. Heinäkuussa saatiin poliisilta lupa keräyksen 
suorittamiseen. Masih pääsi hyvään alkuun keräyk-
sen tiedottamisessa. Mutta sitten tapahtui odottama-
ton käänne. Taivaallinen Isä näki viisaaksi kutsua Ma-
sihin kesken golfkierroksen sairaskohtauksen kautta 

Taivaan kotiin. Oli ensin vaikeaa uskoa tätä surusano-
maa todeksi. Viimeksi hänen kanssaan pelatessani 
golfia hän esitteli itsensä pieni pilke silmäkulmassa 
ryhmämme uudelle jäsenelle: ”Olen Salamat Masih. 
Nimeni muistaa hyvin suomen kielen salama-sanas-
ta!” Samalla hän näytti kädellään taivaalle.
Kuin salama lyö kirkkaalta taivaalta, Salamat Masih, 
uskollinen ja nöyrä Herran palvelija, on otettu pois 
keskuudestamme. Paljon hän ehti tehdä työtä Herran 
elovainiolla, mistä olemme kiitollisia. Mutta aina jää 
jotain kesken, joka jää meidän muiden tehtäväksi.
Rauha olkoon Salamat-veljelle! Ylösnousemuksen 
päivänä kohtaamme jälleen!
Suremaan jäivät Pirkko-puoliso, kolme lasta perhei-
neen sekä laaja sukulaisten ja ystävien joukko.

Hyvää ystävää ja kollegaa kaivaten
Kosti Kallio
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Jäsenille postitettavaan joululehteen tulee 
tänäkin vuonna joulutervehdysliite. Kutsum-
me myös sinut osallistumaan Hyvän Joulun 
ja Joulurauhan toivotukseen omassa lehdes-
sämme. Saamme siunata ystäviemme ja su-
kulaistemme joulunvieton. Tulethan mukaan 
yhteiseen kampanjaan ja tukemaan yhdis-
tyksemme työtä.

ELYn toimistolle
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416
tai aluejohtaja Satu Kivisaarelle
p. 050 563 6079 | satu.kivisaari@evankeliset.net

Tai oma persoonallinen / henkilökohtainen 
joulutervehdys pienellä kuvalla 50 €/kpl.

Yhden ja yhteisen tervehdyksen alle 
joulutoivotuksen laittajan nimi 20 €/kpl,
esim.
   Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta
   Maija ja Matti Meikäläinen, Lapua
   Veikko Virtanen, Jyväskylä
   jne.

Katso tästä tilausohjeet:

Hyvää Joulua
 ja
Siunattua Uutta Vuotta
 2023

        t. Maija ja Matti 
           Meikäläinen
            Lapua

Lehden hinta 5 €/kpl
10 kpl -10 % alennus
20 kpl -15 % alennus
30 kpl -20 % alennus
100 kpl -30 % alennus
+ postikulut

Tilaukset ja tiedustelut ELYn toimistolta: 
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416

Tänä vuonna joululehden teemana on Siunaus kai-
kille kansoille. Maailmassamme eletään levottomuuk-
sien keskellä, sodan uhka varjostaa monien elämää, 
pelko ja epävarmuus maailmassa kasvavat. Jouluna 
syntyi Rauhanruhtinas, joka kutsuu meitä toimimaan 
rauhan asialla. Julistamme rauhaa ja kerromme sii-
tä siunauksesta, jonka Jumala on luvannut, kaikille 
ihmisille. Tilaamalla lehteä ja lähettämällä sen jou-
lukortin sijaan tai joulukortin kanssa olet jakamassa 
tätä siunausta. 
Lehden nipputilaukset toimitetaan marraskuun alku-
puolella, jäsenille lehti tulee joulukuun alussa.
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Tilaukset ELYn toimistolta:
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416 | ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula

Takaosan/sisäosan tekstinä: ”Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta”
1 €/kpl, 10 kpl/8 € (+ postikulut)

Elyn työn hyväksi

10. Joulurauhaa

1. Rauhaisaa 
      joulua

2. Armoa, iloa,
  valoa Jouluun

3. Vk 31:3 4. Jouluiloa 5. Joulun Valoa,
  Armoa ja Iloa

6. Sk 30:2

”Älkää pelätkö”, sanoi 
enkeli. ”Minulla on teille 
hyviä uutisiä.”

8. Matt. 2:11 9. Vk 30:3

2-osaiset eli avattavat kortit 3 €/kpl, 4 kpl/10 € (sis. kirjekuoren)

Armoa, iloa,
valoa Jouluun

Joulun Valoa,
Armoa ja Iloa

Lisää tuotteita: www.evankeliset.net/kauppa/
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Joulukeräyksen tuotto käytetään 
Elyn tekemään lapsi-ja perhetyö-
hön. Erityisesti Aarrearkkutyön ja 
lapsiperheiden parissa tehtävän 
musiikkityön tukemiseen. Kan-
namme huolta nuorten perheiden 
jaksamisesta ja siksi haluamme 
olla järjestämässä tilaisuuksia, 
joihin erityisesti lapsiperheet ovat 
tervetulleita. Kirkoissa on hienot 
saarnatuolit ja rukoilemme, että 
niistä saisi tänäkin jouluna kuulua 
Hyvän Vapahtajamme armon ja 
rakkauden ääni, kutsu uskoon ja 
yhteyteen hänen kanssaan. Mut-
ta vielä tärkeämpi ”saarnatuoli” 
on meillä kaikilla kotona. Se on 

se tuoli, joka on lapsen tuolin tai 
sängyn vieressä. Siinä istumalla, 
lukemalla, laulamalla tai rukoile-
malla välitämme lapsille rakkaut-
ta, annamme heille parastamme, 
omaa aikaamme. Aarrearkku ru-
kouspussit tai enkelityynyliinat 
voivat olla auttamassa hyvän 
sanoman kertomisessa lapsille, 
samoin kirjat ja levyt joita yhdes-
sä luetaan ja kuunnellaan. Tule 
mukaan ja anna lahjasi Elyn te-
kemään perhetyöhön. Gal.6:10 
”Tehdään siis hyvää kaikille ja 
varsinkin niille, jotka ovat usko-
vien suurta perhettä. Vielä meillä 
on siihen aikaa.”

Voit tehdä lahjoituksen oheisella pankkisiirtolomakkeella, tili IBAN 
FI06 5114 0220 0380 63, viestiksi joulukeräys sekä oma seu-
rakuntasi. (Jos et ole ELYn jäsen ja lahjoitat yli 50 €, laita myös oma ni-
mesi ja osoitteesi lahjan lähettämistä varten.)
MobilePayn lahjoitusnumero on 12374 tai voit antaa tukesi yh-
distyksen kotisivujen kautta: www.evankeliset.net/lahjoita.
Joulun iloa sinulle, kiitos lahjasta, Jumala sinua siunatkoon.
Rahankeräyslupatiedot s. 2.
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille

Ilmoita
Tapahtumailmoitukset

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

15.11.2022 mennessä, kiitos.
Joulun Valo 2022 ilmestyy marras-
kuun alussa, jäsenille viikolla 49.

Kiitos muistamisesta 3.4.2022 Maria 
Kalliosaaren muistoseuroissa Ilmajoella.
Tuhannet kiitokset merkkipäivääni 
7.8.2022 muistaneille ja seurahetkessä 
mukana olleille.
Kotimatkalla kulkeissamme
armosta kiittäen laulamme.
Autuuden saimme jo kasteessamme,
kun Isän lapsiksi synnyimme.
Kulkija kiittää Jeesusta tiellä,
taivaassa aina hän veisata saa.
On koti meillä ylhäällä siellä,
missä jo kaivataan kulkijaa.
SK 345:3
Terveisin Raimo Lybeck

Lokakuussa
Ma 17.10. Kurikka, srk-keskus, klo 
13 Siionin kannel -seurat, Raimo ja 
Mirja Mäki, Sirpa Keski-Antila.
- Salo, Salo-Uskelan srk-talo, keski-
sali (Kaffemuki, Torikatu 6), klo 14 
Siikkariseurat, Heini Kataja-Kantola. 
Kahvit klo 13 alken.
Ti 18.10. Forssa, Ystävänkammari 
(Hämeentie 5), klo 13.30 Siionin kan-
nel -seurat.
To 20.10. Alavus, Olohuone (Järvi-
luomantie), klo 13 Hyvässä seurassa 
-hetki, Marketta Veikkola, Satu Kivi-
saari.
- Tampere, Seurakuntien talo, Em-
maus-sali, klo 17.30 Sanaa ja Siionin 
kannelta, Pekka Kiviranta, Heini Kata-
ja-Kantola. Kahvi klo 17.
Su 23.10. Seinäjoki, srk-keskus, 
yläsali, klo 14 Siionin kannel -seurat. 
Kanteleen uudet laulut, Kimmo Niska-
la, Erja Kuhalampi.
Ke 26.10. Ilmajoki, kirkko, klo 18 
Raamattuluento ”Vanhassa vara pa-
rempi” 1. osa, Harri Kuhalampi, Sirpa 
Keski-Antila, kanttori.
- Jokioinen, kirkko (Kirkkokuja 143), 
klo 18 Lyhtyilta, lauluja armosta ja 
ilosta, iltahartaus, Antero Rasilainen, 
Heini Kataja-Kantola.
- Nurmo, Törnävän kirkko, klo 18 
Miestenilta, Jorma Laulaja kertoo 
kirjastaan ”Jumala on”, mukana Kari 
Lähdesmäki. Kolehti Inkerin kirkolle, 
kirjamyynti, iltakahvit klo 18-19. Järj. 
Nurmon kappelisrk.
Su 30.10. Alavus, kirkko, klo 10 
Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Ulla 
Latomäki. Kirkkokahvit.
- Helsinki, Puistolan kirkko (Tena-
vatie 4, P-os: Kasukka), klo 17 Va-
lon messu, puhe Kari Tynkkynen, lit. 
Markku Arola, juonto Annikki Erelä. 
Iltatee.
Ma 31.10. Kurikka, srk-keskus, Siio-
nin kannel -seurat, Sirpa Keski-Antila.

- Kouvola, srk-keskus, Martta-sali 
(Savonkatu 40), klo 14 Ev. lähetyspii-
ri, Marjatta Kurki, Antero Rasilainen.
- Hamina, Simeon-sali (Pikkuympy-
ränkatu 34), klo 18 Hyvässä seurassa 
-ilta, Siionin kanteleen lauluja ja Sa-
naa, Antero Rasilainen. Kahvitarjoilu.

Marraskuussa
Ti 1.11. Riihimäki, Kirkkopuiston 
srk-koti (Kirkkopolku 2), klo 14 Siionin 
kannel -lauluseurat, Mika Viitanen. 
Kahvitarjoilu.
To 3.11. Salo, srk-talo (Torikatu 6), 
klo 12 Pastanttipuuroa. Talkoot Naari-
lassa ke 2.11. klo 9. Lähtö srk-talolta.
Su 6.11. Espoo, Auroran kappeli 
(Heiniemenpolku 1), klo 12 Elyn kirk-
kopyhä, Reformaation muistopäivä, 
messu, saarna Pekka Kiviranta, lit. 
Hannu Mäenpää, kanttorina Teemu 
Suominen. Lastenpaikka auki. Kirkko-
kahvit.
Ke 9.11. Kokkola, Kaarlelan 
srk-koti, klo 13.30 Päiväkahvitilaisuus, 
Sanaa, Kannelta ja kahvia, Kaija Mu-
honen, Salme Heino.

- Ilmajoki, kirkko, klo 18 Raamattu-
luentosarja ”Vanhassa vara parempi” 
2. osa, Harri Kuhalampi, Sirpa Kes-
ki-Antila, kanttori.
To 10.11. Keuruu, srk-talo, klo 11 
Lähimmäisentuvalla vieraana Antero 
Rasilainen ja Satu Kivisaari. Ruokailu 
klo 12.
- Kauhajoki, srk-keskus, klo 14 Siio-
nin kannel -seurat, Sirpa Keski-Antila, 
Ilkka Tuikkala.
Su 13.11. Riihimäki, kirkko (Hä-
meenkatu 5), klo 10 Elyn kirkkopyhä, 
kirkkohallituksesta Elina Vaittinen. Klo 
11.30 kirkkokahvit ja Elyn lähetystilai-
suus, Vaittinen, Pertti Ruponen.
Ma 14.11. Kurikka, srk-keskus, klo 
13 Siionin kannel -seurat, Satu Kivi-
saari, Sirpa Keski-Antila.
Ti 15.11. Forssa, Ystävänkammari 
(Hämeentie 5), klo 13.30 Siionin kan-
nel -seurat, Heini Kataja-Kantola ja 
Elyn ystävät. Aluksi kahvit.

Keräys Elyn työlle tuotti 454 €.Katso päivitetyt tapahtumatiedot 
www.evankeliset.net/kalenteri
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Lisää tuotteita ja lisätietoa tuotteista: 
  www.evankeliset.net/kauppa/

To 17.11. Tampere, Tesoman 
srk-sali (Tesomankuja 11), klo 18 
Kahvia, Sanaa ja Siionin kannelta. 
Kahvi klo 17.30.
Su 20.11. Seinäjoki, srk-keskus, 
srk-sali, klo 14 Siionin kannel -seurat, 
emerituspiispa Jorma Laulajan esitel-
mä kirjasta Jumala on. Vilma Niemi ja 
kanttori, juonto Ulla Latomäki.
Ma 21.11. Salo, Salo-Uskelan srk-ta-
lo, keskisali (Kaffemuki, Torikatu 6), 
klo 14 Siikkariseurat, Pekka Kiviranta. 
Kahvit klo 13.
Ke 23.11. Ilmajoki, kirkko, klo 18 
Raamattuluento ”Vanhassa vara pa-
rempi” 3. osa, Harri Kuhalampi, Sirpa 
Keski-Antila, kanttori.
- Jokioinen, kirkko (Kirkkokuja 143), 
klo 18 Lyhtyilta, lauluja armosta ja 
ilosta, iltahartaus. Puhujana Eero 
Junkkaala, musiikissa Heini Kata-
ja-Kantola.

To 24.11. Alavus, Olohuone (Järvi-
luomantie), klo 13 Hyvässä seurassa 
-hetki, Satu Kivisaari, Sirpa Keski-An-
tila.
Ma 28.11. Kurikka, srk-keskus, klo 
13 Siionin kannel -seurat, Sirpa Kes-
ki-Antila.
- Hamina, Simeon-sali (Pikkuympy-
ränkatu 34), klo 18 Hyvässä seurassa 
-ilta, Siionin kanteleen lauluja. Raa-
mattuopetus Pekka Kiviranta. Kahvi-
tarjoilu.

Joulukuussa
Su 4.12. Forssa, kirkko (I linja 4), 
klo 10 Elyn kirkkopyhä, messu, Kosti 
Kallio. Siionin kannel -seurat.
- Himanka, kirkko, klo 10 Elyn kirk-
kopyhä, messu, saarna Eija Seppä. 
Tarjoilut ja joulujuhla srk-talolla.
- Lapua, tuomiokirkko, klo 10 Elyn 
kirkkopyhä, messu, saarna Tarja Ta-
kala-Luostarinen, lit. Anna Kangas. 

Joulupuuro ja kahvit srk-talolla, myy-
jäiset ja Kanteleen uudet laulut, Kim-
mo Niskala, Ulla Latomäki, Satu Kivi-
saari.
To 8.12. Tampere, Kalevan kirkko, 
Marhaban-sali (Liisanpuisto 1), klo 17 
Joulujuhla, joulupuuroa, Sanaa ja lau-
lua, Heini Kataja-Kantola.
Su 11.12. Seinäjoki, srk-keskus, klo 
11.30 Elyn vuosikokous ja Kanteleen 
joululauluseurat. Ks. ilmoitus s. 15.
Ma 12.12. Kurikka, srk-keskus, klo 
13 Joululauluseurat, Sirpa Keski-Anti-
la.
Ke 14.12. Jokioinen, pappila (Kirk-
kotie 101), klo 18 Pappilan joululau-
luseurat. Joululauluja, Kantoloita ja 
ruustinnan joulukahvit.
Ke 4.1. Helsinki, Puistolan kirkko, klo 
18 evankelisten ja heränneiden yhtei-
nen laulutilaisuus, Heini Kataja-Kan-
tola, Markku Arola, Aleksi Vainikka.

Tilaukset ELYn toimistolta:
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416 
   tai työntekijöiltä tilaisuuksissa
Tilaukseen lisätään postikulut
   Tuotto Elyn työn hyväksi

Evankelinen laulukirja 
  ja lisäosa

Aarrearkku-
rukouspussi

Ely-muki

Ely-avainkaulanauha

Ely-heijastin




