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Kirkolliskokous teki 11.11.2022 päätöksen jonka jäl-
keen kokouksen puheenjohtaja, arkkipiispa Luoma 
sanoi: Olemme juuri tehneet historiallisen päätöksen, 
Evankelinen lähetysyhdistys – Ely ry on hyväksytty 
kirkkomme lähetysjärjestöksi, tervetuloa Ely!
Uusi vuosi on alkanut tunnustelun merkeissä. Mikä 
on se paikka, missä meitä nyt tarvitaan, niin koti-
maassa kuin lähetystyössä? Useista seurakunnista on 
jo otettu yhteyttä: voidaanko pitää Elyn kirkkopyhä ja 
lähetystilaisuus, missä sitten esittelette yhdistyksen-
ne toimintaa? Mielellämme tulemme, palvelemme ja 
rakennamme yhteyttä. Joko teidän seurakunnassan-
ne on varattu Elyn kirkkopyhä? Tai Raamattuluento-
sarja?
Lähetystyö ei ole vain lähetysjärjestön työtä, se ei ole 
vain aktiivisten lähetysystävien työtä, se on kirkon 
työtä. Perustyö tehdään seurakunnassa, kasvatus- ja 
opetustyötä tarvitaan, niin lapsille, nuorille kuin ai-
kuisillekin. Ely on valmistelemassa materiaalia lähe-
tystilaisuuden järjestämiseksi. Mitä on lähetystyö? 
Haluamme avata lähetystyön teologista ja käytännöl-
listä puolta, syvällisesti mutta ymmärrettävästi. Jäl-
leen haaste: olisiko teidän seurakunnassanne tilausta 
tällaiselle illalle?

Tervetuloa Ely!

Miten seurakunta sitten voi vaikuttaa järjestön teke-
mään työhön konkreettisesti? Että voi oikeasti sanoa: 
lähetystyö on yhteinen työmme. Kaikki lähetysjär-
jestöt haluavat toimia avoimesti, kuunnellen, kunni-
oittaen ja oppien, työtä kehittäen. Siihen tarvitaan 
avointa kohtaamista ja keskustelua. Kirkon ulkoasiai-
nosaston ja kirkon lähetystyön keskuksen johdolla 
kaikki lähetysjärjestöt osallistuvat kehityskeskuste-
luihin, joissa arvioidaan, miten järjestö on toteut-
tanut kirkon sille myöntämää asemaa toimia kirkon 
lähetysjärjestönä. Iloitsen sanasta ohjauskeskustelu. 
Ei sanelu vaan avoin kohtaaminen ja vuorovaikutus. 
Olemme yhteisellä asialla, katsotaan, missä olemme 
onnistuneet, mitä tulisi tai voisi tehdä toisin? Samaa 
halua on meillä järjestöillä suhteessa seurakuntiin. 
Miten seurakunnat voivat vaikuttaa lähetysjärjestön 
suunnitelmiin ja osallistua ja vaikuttaa lähetyksen 
asioihin? Aktiivisuutta ja vuorovaikutusta tarvitaan. 
Kaikilla järjestöillä on oma tapansa kuulla seurakun-
nan edustajia ja kutsua heitä koolle. Vuosittain pi-
detään laadukkaita seminaareja ja koulutuksia, tässä 
myös Elynä haluaisimme olla mukana, löytämässä ja 
ottamassa oman paikkamme.
Miten Elyn toimintaan voisi sitten vaikuttaa? Voisi-
ko seurakuntanne liittyä Elyn jäseneksi? Tai voisitko 
sinä? Jäsenmaksu on 20 € vuodessa ja sillä saa mm.  
Elysanomat-lehden 6 kertaa vuodessa. Tuoreita ter-
veisiä Elyn työstä kotimaassa ja lähetystyössä.
Ely on evankelisen herätysliikkeen järjestö. Iloinen 
evankelinen usko ja luja luterilainen oppiperusta 
= sitoutuminen Jumalan sanaan ohjaavat toimin-
taamme. Emme ole kilpailemassa toisten järjestöjen 
kanssa kuin yhdestä asiasta - ja se ei ole raha! Vaan 
”toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keske-
nänne.” Olemme samalla asialla, Herramme asialla. 
”Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on.”
Yhdistys on uuden edessä. Asema kirkon lähetysjär-
jestönä on nyt totta. Ja totta on myös sääntöuudis-
tus, jonka yksi merkittävä muutos oli hallituksen pu-
heenjohtajan valitseminen hallituksen sisältä. Onnea 
ja hyvän Jumalan siunausta vasta valitulle puheen-
johtajalle, Jani Latva-Nikkolalle. Yhdessä mennään 
eteenpäin. Ja kiitos teille Pekat, Knuutti ja Kiviranta, 
jotka olette yhdistyksen puheenjohtajina luotsanneet 
meitä tähän asti. Kyyti on ollut turvallista. Pidetään 
jatkossakin sama kurssi. Ollaan iloisia ja autuaita 
evankelisessa uskossa eläviä rohkeita kristittyjä. Lä-
hettäjiä, lähetettyjä ja lähtijöitä. Armoa ja iloa sinulle! 
Antero Rasilainen, toiminnanjohtaja
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Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta 
ELYn hallituksessa! Ilolla otan tehtävän vas-
taan. Olen kotoisin Kurikasta. Evankelisuus on 
ollut täällä luonteva osa seurakunnan elämää, 
siihen olen osaltani saanut kasvaa. Siihen on 
nyt hyvä liittyä entistä vahvemmin.
Työtä teen naapurissa Ilmajoella kirkkoherra-
na. Siinä asemassa katson tehtäväkenttää toki 
laajemmasta näkökulmasta. Työssäni koen tär-
keäksi raamatunopetuksen. Uskon että siinä 
minulla on annettavaa ELYllekin. Opinnoissani 
pääaineena oli Vanha testamentti, siitä riittää 
ammennettavaa.
Olen 45-vuotias, ja perheeseeni kuuluu vaimo 
Miia, joka toimii Kurikan seurakunnassa kirkko-
muusikkona. Perhe pitää kiireisenä, sillä meillä 
on kolme lasta: Luukas 9, Lilja 8 ja Elsa 2 vuot-
ta. Perheenä meitä yhdistää musiikin ja liikun-
nan harrastus.
Evankeliset kesäjuhlat järjestetään ensi kesänä 
Ilmajoella. Suunnittelu on jo kovassa vauhdis-
sa. Toivottavasti viimeistään siellä kohdataan 
kasvotusten, vanhat ja uudet tutut. Tervetuloa!

Jani Latva-Nikkola

Kirkkoherra Jani 
Latva-Nikkola 
Elyn puheen-
johtajaksi

18.1. pidetyssä Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n 
hallituksen kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Ilma-
joen kirkkoherra Jani Latva-Nikkola ja varapuheenjohta-
jaksi Maria Pitkäranta Tampereelta. Puheenjohtaja va-
littiin nyt ensimmäisen kerran hallituksen keskuudesta, 
aikaisemmin puheenjohtajan on valinnut yhdistyksen 
kokous. Puheenjohtajan tehtävä on ennen kaikkea toi-
mia hallituksen puheenjohtajana ja toiminnanjohtajan 
läheisenä tukena ja yhteistyökumppanina.
Evankeliset kesäjuhlat pidetään Ilmajoella 5.-6.8.2023, 
yhteistyö Ilmajoen seurakunnan kanssa on ollut läheistä 
yhdistyksen perustamisesta asti, pidettiinhän ensimmäi-
set kesäjuhlat jo samana perustamisvuonna 2008 juu-
ri Ilmajoella. ”On ilo saada puheenjohtajaksi Ilmajoen 
kirkkoherra Jani Latva-Nikkola,” kertoo Rasilainen.
Hallitus päätti aloittaa strategiatyöskentelyn konsultoin-
ti Koskisen johdolla. ”Yhdistyksen asema kirkkomme 
lähetysjärjestönä asettaa meille uusia haasteita. Elyn 
arvot nousevat evankelisen herätysliikkeen juurevasta 
sanomasta, mistä yhdistyksemme tunnuslause kertoo: 
Armoa ja iloa ihmisille. Kyse on evankeliumin asialla 
olemisesta ja elämisestä ja haluamme sanoittaa visiom-
me ymmärrettävästi ja innostavasti,” kertoo Rasilainen. 
Työskentely aloitetaan välittömästi ja kevään aikana 
asiasta informoidaan lisää.
Hallitus valitsi myös toimikuntien jäsenet lähetystoimi-
kuntaan ja lehtitoimikuntaan.
Seuraava hallituksen kokous pidetään 23.2.

Antero Rasilainen, toiminnanjohtaja
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”Jäin eläkkeelle Salon seurakunnan lähetyspastorin 
virasta pari vuotta sitten ja vähän pelkäsin, että tä-
hän elämä loppuu. Näin ei ole ainakaan vielä käynyt. 
Suuri maalaistalo Perniössä, työvuosina laiminlyöty 
puutarha sekä karitsoinnin, kylvöjen, heinätuotannon 
ja puintien rytmissä eläminen takaavat, että tekemis-
tä riittää, vaikken juuri osallistu käytännön maanvilje-
lystyöhön, joka on puolisoni Erkin vastuulla.
Ennen papin työtä olen ehtinyt työskennellä uskonnon 
ja psykologian opettajana Ylitorniolla, seurakuntaleh-
den toimittajana Oulussa sekä toiminut tiedottajana 
ja lähetyssihteerinä Salon seudulla. Nyt jo aikuisten 
lastemme ollessa pieniä hoidin heitä kotona.
Oman lapsuuteni kasvuympäristö sijaitsi Pohjois-Suo-
messa Kemijoen voimalaitostyömailla. Perheeni 
asui siellä vanhempieni työn takia, kunnes ollessa-
ni 10-vuotias muutimme heidän sukujuurilleen Kai-
nuuseen, jossa edelleen sijaitsee suvun vapaa-ajan 
asunto Oulujärven saaressa Paltamossa. 92-vuotias 
äitini asuu nykyisin sisareni perheessä Jyväskylässä, 
jossa vietän aika ajoin aikaa varaomaishoitajana.
Salon seurakunta muodostui vuonna 2009 kymmenen 
seurakunnan yhdistymisestä, ja tämän vuoden alusta 
joukkoon liittyi vielä Martinkoski. Liitoksen seurauk-
sena Salolla on edelleen varsin laaja lähetystoiminta, 
jossa lähes kaikki lähetysjärjestöt ovat edustettuina. 
Evankelisen lähetysyhdistyksen kohteita ovat olleet 
Raili Mäkitalo Vienan Kemissä, Paulasaaret sekä ny-
kyisin Anna Makeeva Viron Sauella.
Lähetyspapin työn perintönä minulla on edelleen kon-
takteja lähetteihin ja yhteistyökumppaneihin, ja teen 
mielelläni vapaaehtoistyötä seurakunnassa erityises-
ti lähetystyön ja Viron ystävyysseurakuntamatkojen 
puitteissa. Olen iloinnut siitä, että esimerkiksi Salon 
keskustassa jo yli 30 vuotta toiminut lähetyskahvila 
Kaffemuki on korona-ajan jälkeen tavoittanut taas 
osallistujia. Evankelisen lähetysyhdistyksen tiimi vas-
taa kahvilan tarjoilusta ja ohjelmasta kerran kuussa.
Evankeliseen herätysliikkeeseen sain ensituntumaa 
1980-luvulla Rauhan Tervehdys -seurakuntalehden 
toimituksessa, joka oli näköalapaikka kirkon toimin-
taan ja herätysliikkeisiin. Tutustuminen jatkui, kun 

Tarja Laurila 
ELYn hallitukseen

Lähetystyö sydämellä myös eläkkeellä

aloitin papintyön Salossa vuonna 2006 ja sain seura-
ta ELYn paikallisen toiminnan käynnistymistä. Lähe-
tyspappina sain usein pyynnön osallistua Siionin kan-
teleen -lauluseuroihin ja kirkkopyhiin. Tilaisuuksien 
ilmapiiri ja hengellinen sanoma tuntui hyvältä.
Omaan hengelliseen taustaani liittyy ”jalat alta vie-
nyt” nuoruudenherätys ja yhteydet viidesläisyyteen, 
jota kohtaan edelleen tunnen tiettyä sympatiaa. 
Myös innostus lähetystyöhön lienee tuota perua. 
Seurakuntatyössä olen halunnut olla kaikkien – eri 
herätysliikkeisiin kuuluvien ja kuulumattomien – pap-
pi. Olen myös oppinut arvostamaan kasteen merki-
tystä ja iloitsemaan niistä vanhemmista, jotka edel-
leen tuovat lapsensa kastettaviksi. Niinpä eläkkeelle 
jäätyäni tuntui luontevalta liittyä Evankelisen lähetys-
yhdistyksen jäseneksi.”

”Kaitse minun lampaitani.” Kutsumus pappisvirkaan ei pääty 
eläkkeelle jäämiseen, on arkkipiispa Tapio Luoma muistuttanut 
eläkkeelle jääviä arkkihiippakunnan pappeja.

Tarja Laurilan koti on sukutilan päärakennus, 
jolla on ikää 190 vuotta.
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Menkää maitten ääriin asti 
– ja me menimme!
Ely on lähetysyhdistys, emme 
vain puhu lähetystyöstä, vaan 
teemme ja toimimme. Meillä on 
selkeä työnäky ja kutsu, ylös-
noussut Vapahtajamme itse käs-
kee: ”Menkää ja tehkää kaikki 
kansat minun opetuslapsikseni.” 
Elyn lähettämänä maailmalla on 
neljä lähetystyöntekijää Venäjäl-
lä ja Virossa ja lisäksi tuemme 
kansallisia työntekijöitä Venäjällä, 
Virossa, Sambiassa ja Kongossa. 
Apua tarvitaan, sillä työ on yhä 
kesken. Tänäänkin Herra kysyy, 
kuten hän kysyi profeetta Jesa-
jalta: ”Kenet minä lähetän? Kuka 
lähtee sananviejäksi?” (Jes.6:8) 
Ihmeellisellä tavalla Jumala tä-
näkin päivänä kutsuu, rohkaisee, 
valtuuttaa ja lähettää. Meidän 
tehtävämme lähetysjärjestönä on 
tehdä kaikkemme, jotta mahdolli-
simman moni pystyisi lähtemään 
ja varustaa lähtijät niin, että he 
tietävät: heitä kannetaan, heitä 
muistetaan, olemme mukana.
Tällä aukeamalla ja seuraavalla on 
esiteltynä Elyn lähetit ja lähetys-
kohteet. Olisiko niissä joku, joka 
kiinnostaisi, innostaisi ja sytyttäisi 
yhteiseen työhön? Ota yhteyttä, 
kysy ja pyydä Elystä lisätietoa. 
Haluamme olla toteuttamassa 
kirkkomme lähetystä, Jumalan 
lähetystä, onhan se seurakunnan 
tehtävä, toteuttaa lähetystehtä-
vää. Kirkko ei ole olemassa vain 
siksi, että täällä kuollaan, kirk-
ko on olemassa myös siksi, että 
täällä voidaan elää täyttä elämää, 
jopa yltäkylläistä elämää. Tässä 
evankeliumin työssä Evankelinen 
lähetysyhdistys haluaa toimia 
kirkkomme, hiippakuntiemme ja 
seurakuntien kanssa yhdessä. 
Tule mukaan!

Lähetystyö Elyssä
Viro
Yhdistyksen työ Virossa alkoi yhteistyöstä Kiteen Evankelisen Kansano-
piston kanssa. Opiston yhteyksien kautta Elylle tuli kutsu tulla mukaan 
tekemään lähetystyötä Virossa. Yhteistyösopimus on solmittu Viron kir-
kon Lähetyskeskuksen, Diakoniakeskuksen sekä Tarton Maarian seura-
kunnan kanssa.

Kari toimii Länsi-Viron ro-
vastikunnassa Kullamaan, 
Mihklin ja Piirsalun seura-
kuntien kirkkoherrana.
Kari on kokenut lähetys-
työntekijä. Työkausia on 
takana niin Afrikassa kuin 
Virossa, Kari on sekä LECA 
kirkon pappi (Sambiassa 
toimiva kirkko) että Viron 
kirkon pappi. Vuosina 2005-
2016 Kari toimi Ridalassa 
ja Martnassa sekä Paiden 
seurakunnan kirkkoherrana 
vuosina 2014-2016. Nii et 
Kari räägib hästi eesti keelt.

Evankelinen lähetysyhdis-
tys on tukenut Anna Ma-
keevan työtä vuodesta 
2017 alkaen. Anna Makeev 
toimii Sauen seurakunnas-
sa lapsi-, nuoriso- ja mu-
siikkityössä. Anna Makeev 
on Inkerin kirkon jäsen, 
hän on syntynyt Marin-
maalla ja käynyt rippikou-
lun Keltossa, ja siksi hän 
puhuu sujuvasti Venäjää, 
Viroa ja Suomea. Hänen 
erityisosaaminen liittyy ma-
rilaiseen kansanmusiikkiin.

Lähetystyöntekijä Kari Tynkkynen

Anna Makeevan työ 
Sauen seurakunnassa

Kuva: Mauno Parviainen

Kuva: Antero Rasilainen

Lähetä postia Karille: 
kari.tynkkynen@

evankeliset.net

Seurakunta voi tilata toimistoltamme yksilöllisen viitenumerolistan 
kolehtien tilittämiseksi: ely@evankeliset.net | +358 40 415 94166



Tarton Perhekeskus on avattu v. 2016 Elyn tuella. Lea Saar toi-
mi keskuksen johtajana huhtikuun loppuun 2020 ja sen jälkeen 
hän on toiminut Perhekeskustyön koordinaattorina Etelä-Viron 
alueella. Lisäksi Lea Saar toimii Viron kirkon perhe- ja diakonia-
työssä Maarian seurakunnassa. Hänen tehtävänään on jalkauttaa 
kirkon tekemää perhetyötä paikallisseurakuntiin. Lea Saar järjes-
tää perhetyön koulutusta ja vetää erilaisia ryhmiä seurakunnis-
sa (parisuhteen palikat, sururyhmät, ryhmätoimintaa vammaisil-
le lapsille). Viron kirkossa tehtiin uudelleen järjestelyitä vuoden 
2021 aikana, jolloin Perhekeskussäätiö lakkautettiin ja Perhetyö 
siirrettiin Diakoniakeskuksen alaisuuteen. Lea Saar jatkaa Tartos-
sa Maarian seurakunnan diakoniatyöntekijänä (50%) sekä Viron 
kirkon perhetyöntekijänä Diakoniasäätiön alaisuudessa (50%).
Sopimus Maarian seurakunnan ja Diakoniakeskuksen kanssa alle-
kirjoitettiin syyskuussa 2021.

Viron kirkon Lähetyskeskuksella on neljä toiminta-aluetta: koulu-
tus, evankeliointi, lähetys ja mediatyö. Lähetyskeskuksen johtaja 
Leevi Reinaru kutsuu ihmisiä rukoilemaan Viron kirkon tekemän 
lähetystyön puolesta. Lähetyskeskus palvelee seurakuntia jär-
jestämällä koulutusta ja evankelioimistapahtumia. Julistustyössä 
etsitään aktiivisesti uusia toimintamuotoja yhteistyössä seurakun-
tien kanssa. Lähetyskeskus järjestää missiotapahtumia ja vastaa 
Viron kirkkopäivien järjestämisestä.
Samuel Reinaru toimii Lähetyskeskuksen toimistopäällikkönä Tal-
linnassa. Hänen työhönsä kuuluu henkilöstö- ja hallintotehtäviä. 
Lähetyskeskuksen työn lisäksi hän laulaa ja soittaa kitaraa eri 
bändeissä ja antaa kitaransoiton yksityisopetusta.

Viron kirkon diakoniatyö vastaa kirkossa tehtävästä Perhe-
työstä. Perhekeskuksia on Tallinnassa, Tartossa ja Jõhvis-
sa. Työn laajenemista rajoittaa resurssipula. Länsi-Viroon 
toivottaisiin omaa Perhekeskusta.
Perhekeskuksissa opetetaan vanhemmuuden taitoja, jär-
jestetään keskusteluryhmiä ja tuetaan lasten kasvatus-
asioissa. Diakoniatyön johtajana toimii pastori Avo Üprus.

Perhekeskus Tartossa / Lea Saar

Lähetyskeskus Tallinnassa / Samuel Reinaru

Diakoniakeskus / Perhetyö

Kuvat: Antero Rasilainen

Kohteiden yhdyshenkilö toiminnanjohtaja Antero Rasilainen
antero.rasilainen@evankeliset.net | +358 45 134 4634

Jos haluat ja voit muistaa yhdistyksemme työtä, niin tässä tilinumero ja kohteemme. Kiitos lahjastasi.
Tilinumero IBAN FI28 5114 0220 0343 69, viestiksi joku seuraavista:
Kari Tynkkynen | Anna Makeev | Perhekeskus Tartto - Lea Saar
Lähetyskeskus - Samuel Reinaru | Diakoniakeskus - Perhetyö
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Venäjä
Elyn ja Inkerin kirkon välinen sopimus laadittiin vuonna 2009.
Yhdistys on ollut mukana Pappila Papinsaarelle hankkeessa, jolla han-
kittiin kirkkoherralle asunto Kemistä, Vienan meren rannalta. Hanketta 
tuettiin erityisesti Espoon tuomiokirkkoseurakunnan Auroran kappelin 
alueelta. Lisäksi olemme tukeneet kertaluontoisesti Murmanskin kirkon 
rakentamista.
Kaikki rahaliikenne hoidetaan virallisesti Inkerin kirkon Lappeenrannan 
edustuston tilien kautta. Rahaliikenne Venäjälle voidaan hoitaa turvalli-
sesti tälläkin hetkellä.

Merja Kramsu on kansainvälisten 
asioiden sihteeri Inkerin kirkon 
keskuskansliassa Pietarissa. Teh-
täviin kuuluu myös piispan sihtee-
rin auttaminen. Inkerin kirkossa 
on nyt kaksi piispaa; Ivan Laptev 
toimii virassa olevana piispana ja 
Aarre Kuukauppi piispa emerituk-
sena. Merja Kramsun rooli kirkon 
keskuskansliassa on erityisen tär-
keä Inkerin kirkon kansainvälis-
ten yhteyksien hoitamisessa. In-
kerin kirkko on maantieteellisesti 
maailman laajin luterilainen kirk-
ko, mutta se on myös suuri haas-
te! Vaatimattomilla resursseilla 
tulisi palvella koko laajan Venäjän 
maan alueella toimivia seurakun-
tia. Inkerin kirkko tarvitsee vielä 
paljon tukea myös meiltä suoma-
laisilta.

Nimikkolähetti 
Merja Kramsu, Pietari

Anu ja Petteri Mannermaa ovat ko-
keneita Venäjän lähetystyöntekijöitä. 
Petteri toimii Pietarissa Pyhän Marian 
seurakunnan pappina kirkkoherra Mi-

Nimikkolähetit Anu ja Petteri Mannermaa, Pietari

hail Ivanovin, Inkerin kirkon pää-
sihteerin apuna. Petteri vastaa 
Pietarissa suomalaisten parissa 
tehtävästä työstä sekä maahan-
muuttajatyöstä. Pyhän Marian 
seurakunnalla on oma ”bändi”, 
jossa on soittajia yli kymmenes-
tä eri kansallisuudesta, Petteri ja 
Anu toimivat ryhmän vetäjinä. 
Bändi järjestää sanan ja rukouk-
sen iltoja myös muissa Pietarin 
alueen seurakunnissa.
Anu Mannermaa on toiminut 
Raamatunkääntäjät Wycliffen 
työssä Pietarissa, mutta Wyclif-
fen kanssa käytyjen neuvotte-
luiden jälkeen myös Anusta tuli 
Elyn lähetti vuoden 2023 alusta, 
hän on Elyn ja Wycliffen yhteis-
lähetti. Anu toimii edelleen Raa-
matunkäännöstyössä, työn alla 
on Evenkin-kielisen Raamatun 
kääntäminen. Työ on haasteel-
lista, koska Pietarin alueella ei 
ole Evenkin kielen asiantuntijoi-
ta. Evenkin kieli on tuttu Amu-
rin ja Habarovskin alueilla. Siksi 
Anun ja Petterin lähetyskirjeiden 
otsikkona onkin: Suuntana Sipe-
ria! Toistaiseksi kotipaikkana on 
kuitenkin Pietari.

Lähetystyö Elyssä

Kuva: Mauno Parviainen

Kuva: Mannermaat

Lähetä postia Merjalle: 
merja.kramsu@evankeliset.net
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Seurakunta voi tilata toimistoltamme yksilöllisen viitenumerolistan 
kolehtien tilittämiseksi: ely@evankeliset.net | +358 40 415 94168



Ely ja Medialähetys Sanansaattajat 
ovat solmineet yhteistyösopimuk-
sen ja sen konkreettisena muotona 
on Oksana Dyban työn tukeminen. 
Oksana toimii Inkerin kirkossa Kar-
jalan rovastikunnan tiedottajana. 
Oksana vastaa myös Karjalan te-
levisiolle tehtävistä televisio-ohjel-
mista, uskon ABC. Usein opetta-
jana on toiminut piispa emeritus 
Aarre Kuukauppi.

Oksana Dyba, Kontupohja

Kuva: Liliann Keskinen

Kemin seurakunnan perustamises-
sa olivat suurena tukena Raahen 
ja Siikalatvan seurakuntien ystä-
vät, jotka avustivat myös nykyisen 
kirkkorakennuksen hankkimisessa. 
Inkerin kirkon kirkkohallituksen 
kutsusta Evankelinen lähetysyh-
distys päätti lähettää joulukuussa 
2009 Raili Mäkitalon lähetystyöhön 
Segezan ja Kemin seurakuntiin. 
Mäkitalo oli yhdistyksen ensim-
mäinen oma nimikkolähetti. Kemin 
seurakunnan kirkkoherrana toimi 
tuolloin pastori Olavi Raassina, 
jonka eläkkeelle siirtymisen jäl-
keen vs. kirkkoherraksi valittiin yh-
distyksen toiminnanjohtaja Antero 
Rasilainen, joka vihittiin Inkerin 
kirkon papiksi helluntaina 2013. Jo 
vuoden 2014 alusta seurakuntaan 
saatiin kansallinen työntekijä Vla-
dimir Jakusov, joka nimitettiin kirk-
koherraksi 1.5.2014.
ELY tukee seurakunnan toimin-
taa yleisavustuksella, joka pitää 
sisällään kirkkoherra Jakusovin ja 
kirjanpitäjän palkkatuen sekä seu-
rakunnan taloudellisen avustuk-
sen, joka käytetään polttopuiden 
hankkimiseen, lämmitykseen ja 
sähköön. Lisäksi tukea käytetään 
lapsityöhön, pyhäkoulun materiaa-
lien hankkimiseen ja leirien järjes-
tämiseen.

Kirkko Kemiin
Kemin seurakunnan nykyinen kirk-
ko sijaitsee Papinsaaressa, n. 10 
km Kemistä, lähellä Vienan meren 
rantaa. Rakennus on syrjässä ja 
huonokuntoinen, ja suomalaisten 
ystävien ja ystävyysseurakuntien 
tuella on aloitettu kirkko Kemiin 
keräys. Tontti on jo varattu ja ra-
kennustyöt odottelevat aloituslu-
paa.

Kemin seurakunta Vienan Karjalassa

Vanhan kirkon edustalla Elyn toiminnanjohtaja Antero Rasilainen, kirkkoherran puo-
liso Olga Jakusova, kirkkoherra Vladimir Jakusov ja taustalla eläkkeellä oleva Elyn 
lähetti Raili Mäkitalo. Kuva: Rasilainen

Kohteiden yhdyshenkilö toiminnanjohtaja Antero Rasilainen
antero.rasilainen@evankeliset.net | +358 45 134 4634

Jos haluat ja voit muistaa yhdistyksemme työtä, niin tässä tilinumero ja kohteemme. Kiitos lahjastasi.
Tilinumero IBAN FI28 5114 0220 0343 69, viestiksi joku seuraavista:
Venäjän työlle yleisesti (Inkerin kirkko) | Kemin seurakunta | Merja Kramsu
Petteri ja Anu Mannermaa | Oksana Dyba, Mediatyö Karjalassa
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Lähetystyö Elyssä

Elyn työ Sambiassa alkoi yhteistyössä Ki-
teen Evankelisen Kansanopiston (KEKO) 
kanssa. Ulkoasiainministeriön ja KEKOn 
rahoittama hanke alkoi v. 2009, joka johti 
TEDITE-koulun perustamiseen. Tavoitteena 
oli opettaa nuoria tietokoneiden käytössä ja 
näin avata mahdollisuuksia tiedon saantiin. 
TEDITE nimi tulee sanoista Towards Equali-
ty, Democracy and Economical growth by 
IT-Education.
Vuoden 2012 alussa koulu rekisteröitiin 
luterilaisen LECA-kirkon (Lutheran Evan-
gelical Church in Africa) yhteyteen, LECA 
TEDITE COMMUNITY SCHOOL (LTCS). 
TEDITE-hankkeessa mukana olleet opiske-
lijat toimivat koulussa nyt opettajina.
LTCS-koulu toimii vuokratiloissa Lusakassa. Koulussa 
annetaan sekä ryhmäopetusta että yksityisopetusta 
erityisesti tietokoneen käytössä. Koulutuksen tavoit-
teena on auttaa oppilaita työllistymään. Myös orpo-
lapsille on ohjatusti opetusta ja koulutusta sekä ta-

LTCS-koulu Sambiassa

LECA kirkon Kongon hiippakunnan työ
LECA kirkko toimii Sambiassa ja Kongossa. Ely 
on tukenut Kongon hiippakunnassa tehtävää 
työtä vuodesta 2016 alkaen.
Piispa Ndaye Mbuanya raportoi yhdistykselle 
kirkon elämästä ja varojen käyttämisestä. Elyn 
tuki on kohdennettu kirkon keskushallinnon ja 
paikallisseurakuntien käyttöön. Yhdistyksen tu-
ella on hankittu virsikirjoja ja ehtoollisvälineitä 
sekä tuettu kokousten järjestämistä ja paikal-
lisseurakuntien työtä. Kirkosta on esitetty toive 
saada vierailijoita Suomesta, jotta siellä voitai-
siin järjestää papeille seminaareja ja koulutus-
ta. Yhteistyötä Sambian LTCS-koulun kanssa 
yritetään kehittää, jotta koulu voisi järjestää 
seminaareja myös Kongossa. Edelleen jatkuva 
sisällissota, Ebola ja korona-pandemia ovat es-
täneet vierailut toistaiseksi. Elyn tuki on seura-
kuntatyöhön ja koulutukseen tarkoitettua talou-
dellista tukea.

Afrikka

LTCS-koulun rehtori puhumassa seminaarissa aiheesta: minun Suomeni. Esi-
tys oli Suomen kielellä! Nicolas on opiskellut Joensuun yliopistossa tietotek-
niikkaa ja valmistui tietotekniikan maisteriksi kesällä 2019. Kuva: Rasilainen

pahtumia. Tulevaisuuden toiveena LTCS-koululla on 
laajentua ja vahvistua, jotta koulu voisi toimia LECA 
kirkon raamattukouluna. Jo nyt koulun yksi toiminta-
muoto on erilaisten seminaarien järjestäminen seu-
rakunnissa.

Tuibakayin seurakuntalaiset koolla kirkkorakennuksen edessä. Seu-
rakuntaan kuuluu 10 miestä, 11 naista ja 22 lasta. Kirkossakäynti 
prosentti on korkea, kuten kuvasta voi laskea! Kuva: Rasilainen

Kohteiden yhdyshenkilö toiminnanjohtaja Antero Rasilainen
antero.rasilainen@evankeliset.net | +358 45 134 4634

Jos haluat ja voit muistaa yhdistyksemme työtä, 
niin tässä tilinumero ja kohteemme. Kiitos lahjastasi.
Tilinumero IBAN FI28 5114 0220 0343 69, 
viestiksi joku seuraavista:
Sambia - LTCS-koulu | Kongo - LECA kirkko

Seurakunta voi tilata toimistoltamme 
yksilöllisen viitenumerolistan kolehtien tilittämiseksi: 
ely@evankeliset.net | +358 40 415 9416



Tiimimme kokoontui Kokkolassa aikana, jolloin ELYn 
hyväksyminen lähetysjärjestöksi oli käynnissä kir-
kolliskokouksessa ja seurakuntavaalien ennakkoää-
nestys hyvässä vauhdissa. Rukouksemme menivät 
perille ja molemmissa kävi hyvin. Alueemme vas-
tuunkantajia tuli valituksi seurakuntien ja seurakun-
tayhtymän luottamushenkilöiksi. Saamme siis omalla 
paikallamme yhdessä seurakuntien työntekijöiden 
ja toisten luottamushenkilöiden kanssa tehdä työtä 
evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Toimintaa suun-
nittelimme pääosin perinteisellä kaavalla. Ns. kirk-
kopyhiä on vuoden aikana useita alueemme seura-
kunnissa, Pohjois-Pohjanmaankin puolella. Kokkolan 
aktiiviset naiset miesten vahvalla avustuksella hoi-
tavat lähetyssoppivuoroja ja järjestävät lauluhetkiä 
päiväkahviaikaan. Tuollainen oli myös kokouksemme 
jälkeen. Suunnittelimme eri seurakunnissa järjestet-
täviä laulutilaisuuksia, joissa oppisimme molempien 

Siionin Kanteleiden lauluja. Vielä tämä on suunnitte-
luvaiheessa, kuten myös kaikenikäisille tarkoitettu ul-
koilutapahtuma. Nämä toteutunevat, kunhan saam-
me aikatauluja sovitelluksi. Tiimiryhmämme on pieni, 
mutta innokas. Piakkoin kokoonnumme taas pohti-
maan uusia tapahtumia loppukeväälle ja kesälle.
Armoa ja iloa sekä kevätauringon paistetta 
kaikille toivottaen
Keski-Pohjanmaan tiimin puolesta pj. Vuokko Orjala

Tervehdys 
Keski-Pohjanmaalta!

Alkuvuoden (2022) tapahtumia rajoittivat edelleen 
koronarajoitukset Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Tilai-
suuksia toteutettiin striimin kautta ja osa tilaisuuk-
sista jouduttiin siirtämään ja perumaan. Kevättä 
kohden mennessä ja valon lisääntyessä pääsimme 
vihdoinkin järjestämään seuroja ja kirkkopyhiä sekä 
kokoontumaan yhteen Sanan ja ehtoollisen äärelle. 
Alahärmän kirkko täyttyi hiljaisella viikolla laulavista 
lapsista. Laula kanssain -tilaisuudet olivat voimis-
saan parin vuoden tauon jälkeen. Se tuntui todella 
hyvältä! Raamattuluennot ja Jumala on -tilaisuudet 
otettiin kiitollisena vastaan seurakunnissa. Lähetys-
työntekijämme Petteri ja Anu Mannermaa sekä Merja 
Kramsu toivat Suomen vierailullaan terveiset Inke-
rin kirkosta Etelä-Pohjanmaan lähetysiltoihin. Uuden 
kanteleen lauluja opeteltiin kevään ja syksyn aikana 
useissa tilaisuuksissa. Vanhat ja uudet laulut soivat 
nyt jo sulassa sovussa lauluseuroissa. Retkikipinä iski 
lapualaisiin Jämsän kesäjuhlaretken jälkeen ja niinpä 
Lapuan Elyn vastuuryhmä järjesti syksyn aikana ret-

Etelä- ja Keski-
Pohjanmaan terveiset

ket Vaasaan ja Kokkolaan. Saimme tutustua retkillä 
seurakuntien lähetystoimintaan, vierailla ja hiljentyä 
kauniissa kirkoissa.
Vuosi 2023 on Elylle monella tapaa juhla vuosi. Juh-
limme uutta lähetysjärjestöä, 15-vuotiasta yhdistystä 
sekä uutta hallituksen puheenjohtajaa, ilmajokista 
Jani Latva-Nikkolaa. Yhteistyömme laajenee seura-
kunnissa. Elyn vastuuryhmät ja tiimit ovat tärkeällä 
paikalla suunnittelemassa ja toteuttamassa toimin-
taamme kotimaassa ja tukemassa lähetystyöntekijöi-
demme työtä yhdessä seurakuntien kanssa.
Kiitos teille ystävät, että olette mukana yhteisessä 
työssä, kiitos rukouksistanne ja tuestanne. Kiitos, 
että annatte aikaanne ja lahjojanne Jumalan valta-
kunnan työhön. Jumala teitä runsaasti siunatkoon. 
Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen ar-
monsa. (Psalmit 118:1)

Satu Kivisaari, aluejohtaja
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Liisa Sundén toimii tällä hetkellä Elyn 
vastuuryhmän jäsenenä Seinäjoella. 
Hän on suunnitellut yhden Ely-sukan 
malleista, kutonut kymmenittäin suk-
kia ja lapasia, ommellut esiliinoja ja 
kasseja Elyn työn hyväksi. Lämmin kii-
tos sinulle, Liisa

Tilinumero: 
IBAN FI06 5114 0220 0380 63
Viesti: Liisa 80

Liisa Sundén juhlii syntymäpäi-
viään pienesti perhepiirissä ja 
toivookin, että mahdolliset muis-
tamiset osoitetaan Elyn lapsi -ja 
perhetyölle.

Kiitos sulle Jumalani armos-
tasi kaikesta, jota elinaikana-
ni olen saanut tuntea.

Etelä-Pohjanmaalla seuraväki 
kokoontuu säännöllisesti useilla 
paikkakunnilla, toimintaa suun-
nitellaan puolivuosittain. Kokoon-
numme jakamaan ideoita, intoa 
ja iloa paikallistiimien kesken. 
Meillä on ollut ilo saada seurapu-
hujia piispoista maallikkoihin ker-
tomaan ilosanomaa Kristuksesta, 
joka on voimamme.
Lähettiemme tukemiseksi jär-
jestämme erilaisia myyjäisiä ja 
syntymäpäiväseuroja. Omien ti-
laisuuksien lisäksi järjestämme 
aktiivisesti kirkkopyhiä seurakun-
tien kanssa, jolloin kirkkovieraille 
tulee yhdistyksemme työ tunne-
tummaksi. Tärkeää on kotoinen 
ilmapiiri seuroissa ja siikkarin 
iloisten laulujen laulaminen yh-
dessä. Haluamme pitää oven auki 
kaikille!
Säännöllisen toiminnan lisäksi 
järjestetään miesten- ja naisten-
päiviä sekä lapsille aarrearkkuta-
pahtumia.

Etelä-Pohjanmaan kuulumisia

Etelä-Pohjanmaan tiimiläiset. Kuva: Satu Kivisaari

Alueellamme on hyvät yhteydet 
seurakuntiin, pyrimme nyt ”viral-
lisena” kirkon lähetysjärjestönä 
entisestään tiivistämään tuota 
yhteistyötä. Tiedotamme lähe-
tyssihteerille toiminnastamme 
ja jaamme seurakuntien kanssa 
osaamistamme. Toivomme näin 
seurakuntalaisten saavan lisää 
kiinnostusta ja tietämystä lähe-
tystyöstä.
Kutsumme lämpimästi kaikkia yh-
distyksemme 15-vuotiskesäjuhlil-
le Ilmajoelle ensi elokuussa.

Erkki Yli-Krekola, puheenjohtaja, 
Etelä-Pohjanmaan tiimi
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- Aika nopeasti löysin tieni Seinäjoen 
seurakunnan vapaaehtoistyöhön ja 
sitä kautta tutustuin uusiin ihmisiin. 
Kävin vapaaehtoistyönkurssin. Olin 
mukana lähetyssopen toiminnassa, 
vedin käsityökerhoa ystäväntuvalla. 
Jossain vaiheessa sain olla mukana 
myös maahanmuuttajien ystävänä ja 
tukena. Inkerintyö tuli tutuksi Hieta-
mäen ystävyysseurakuntatoiminnan 
kautta. Vuonna 2015 ilmoittauduin 
mukaan Elyn Venäjän matkalle ja läh-
din tutustumaan Ely-ystävien kanssa 
Inkerin kirkon työhön seurakunnissa. 
Samalla matkalla kävimme sotien tais-
telupaikoilla, joissa oma isänikin oli 
aikanaan taistellut. Matka oli itselleni 
hyvin merkittävä ja koskettava. Olen 
kokenut elämässäni useat kerrat Ju-
malan läsnäolon ja johdatuksen. En-
kelin suojeluksen. Olen kiitollinen Ju-
malalle jokaisesta elämäni hetkestä ja 
jokaisesta ystävästäni. Jumala sinua 
siunatkoon.
Kiitos sulle jokaisesta 
elämäni hetkestä.
Kiitos päivän paistehesta 
niin kuin pimeydestä.
Kiitos sulle taisteluista, 
rististäkin, Jumalain.
Kiitos, että aina muistat, 
autat mua tuskissain.
(SK 346)

Liisa Sundénia haastatteli 
Satu Kivisaari.

Tämän vuoden 2023 maaliskuussa 
80-vuotisjuhlapäivää viettävälle Liisa 
Sundénille suojelusenkelilaulu on ol-
lut elämän matkalla yksi tärkeimmistä 
hengellisistä lauluista. Liisan lapsuu-
denkoti sijaitsi isän sukutilalla Lappa-
järven Tarvolan kylässä. Erään kerran 
pikku-tyttönä Liisa eksyi kotimatkalla 
metsään. Tuttu ja rakas suojelusenke-
lilaulu pelasti hänet.
- Isä oli pyytänyt minua koulun jäl-
keen etsimään lampaita, jotka olivat 
karanneet kotipihamme aitauksesta 
ja lähteneet omille teilleen. Niinpä 
lähdin koulupäivän jälkeen etsimään 
niitä läheisestä metsästä. Kuljin vai-
keakulkuista metsätietä, kompaste-
lin ja välillä kaaduin. Päivä alkoi pi-
menemään ja metsän synkät kuuset 
kasvamaan. En osannut enää kotiin 
- itketti ja pelotti. Silloin muistin suo-
jelusenkelilaulun, jota olin laulanut 
pyhäkoulussa. Mieleeni nousi myös 
kuva naapuritalomme seinällä olevas-
ta kauniista enkelitaulusta, jota useat 
kerrat olin katsellut siellä käydessäni. 
Taulussa oli kaksi lasta sillalla, jota en-
keli suojeli. Tuo kuva suojelusenkelistä 
ja pyhäkoulussa oppimani enkelilaulu 
antoivat pikku-tytölle turvaa metsän 
keskellä ja yhtäkkiä koin, kuinka enke-
li johdatti minut pimeän ja pelon kes-
keltä takaisin kotiin, muistelee Liisa.

Lammas olen Jeesuksen
Liisa kasvoi vanhimpana viisilapsises-
sa perheessä, jossa vilskettä ja vilinää 
riitti. Perheessä oli kaksi tyttöä ja kol-
me poikaa.
- Kotonamme äiti ja isä opettivat meille 
lapsille hengellisiä asioita, mm. iltaru-
koukset ja oman lapsuutensa hengel-
lisiä aarteita. Kotikylällämme vaikutti 
lestadiolaisuus, joten osallistuimme 
naapurin lasten kanssa seuroihin ja 
Lempi-tädin pitämään pyhäkouluun. 
Erään kerran Lempi-täti otti minut mu-
kaansa kyläkoululla järjestettävään ti-
laisuuteen. Sinne oli kutsuttu saarnaa-

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, vaan ihana enkeli kotihin vie.
Niin pitkä on matka, ei kotia näy, vaan ihana enkeli vieressä käy.
(SK 411)

ja jostain kauempaa. Muistan, kuinka 
tuo saarnamies kertoi ja opetti meil-
le lapsille Hyvästä Paimenesta, joka 
kantaa heikointakin lastaan. Yhdessä 
lauloimme: Lammas olen Jeesuksen. 
Jeesus hoitaa, ruokaa antaa, illan tul-
len kerran kantaa, sylissänsä autuu-
teen, taivaan kotiin ikuiseen. Siionin 
laulut tulivatkin minulle seurailloissa 
tutuiksi. Olen vanhemmalla iällä löytä-
nyt useita lapsuudessa opittuja laulu-
ja myös Siionin kanteleesta, ja monet 
hyvät lapsuusmuistot ja Raamatun 
kertomukset ovat palanneet mieleeni.

Kiitos sulle Jumalani
Nuoruusvuosina Liisa lähti opiske-
lemaan Vaasaan kampaajakouluun,  
mistä hän valmistui vuonna 1962. 
Samana vuonna perheeseen syntyi 
ensimmäinen lapsi, Jaana-tyttö. Val-
mistumisensa jälkeen Liisa toimi joi-
tain vuosia kampaajana, ensin Lap-
pajärvellä ja myöhemmin Tukholman 
Huddingenissä, missä perhe asui 30 
vuotta.
- Eläkepäivät toivat minut takaisin Suo-
meen. Muutin nyt yksin uudelle paik-
kakunnalle, Seinäjoelle. Tyttäreni jäi 
asumaan Tukholmaan. Ensimmäinen 
tutustumiskohde, minne lähdin vierai-
lemaan uudessa kaupungissa, oli La-
keuden Risti. Tuo päivä on jäänyt eri-
tyisellä tavalla mieleeni. Kävelin sisälle 
Lakeuden Ristiin, avasin kirkon ovet 
ja kuulin, kuinka ihmiset lauloivat lap-
suudestani tuttua laulua: Kiitos sulle 
Jumalani. Istuin kirkkosalin takaosaan 
ja kyyneleet valuivat pitkin poskiani. 
Olin kiitollinen, että perheemme asiat 
olivat lopultakin järjestyneet. Olimme 
kukin löytäneet oman paikkamme, 
minä Seinäjoelta. Olin kiitollinen myös 
niistä raskaista elämän vaiheista, joita 
olin kokenut vuosien aikana ja niistä-
kin olimme yhdessä selvinneet. Siinä 
kirkon penkissä, ison ristin juurella oli 
nyt hyvä olla… Kiitos sulle Jumalani 
armostasi kaikesta.

Enkelin suojassa
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Evankelisen herätysliikkeen 
150-vuotisjuhlavuosi 
– armo kuuluu kaikille

Evankelinen lähetysyhdistys onnittelee tänä vuonna 150 vuotta täyt-
tävää Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä. Olemmehan samas-
ta juuresta osalliset ja jaamme evankelisen herätysliikkeen keskeiset 
painotukset Kristuksen sovitustyön kattavuudesta. Koko maailman, 
kaikkien ihmisten kaikki synnit on Golgatan ristillä sovitettu ja mak-
settu, jokainen saa uskon kautta olla armosta autuas ja iloita avatusta 
taivaasta, kaikki on lahjaa, kaikki on armosta ja yksin Kristuksen sovi-
tustyön tähden.
Oheinen kirjoitus on jatkoa vuoden 2022 ensimmäisessä Elysano-
mat-lehdessä olleeseen kirjoitukseen rovasti Kauko Veikko Tammi-
sesta. Kirjoitus on kooste Antti Ahosen laudaturtyöstä, jonka aiheena 
oli Kauko Veikko Tamminen johtajapersoonallisuutena. Löysin tämän 
kirjoitelman reilu vuosi sitten edesmenneen isäni pöytälaatikosta ja 
haluan sen jakaa teille Elysanomien lukijoille. Tutkielma on kirjoitettu 
neljä vuotta Tammisen kuoleman jälkeen eli 1950-luvulla. Sen ajan-
kohtaisuus puhuttelee ja mietityttää. Kirjoituksen teemoista löytyy 
ajankohtaisia asioita meille evankelisen herätysliikkeen edustajille. Ol-

kaamme rohkeasti lunastettuja, autuaita ja kertokaamme tästä tänäänkin kaikille ihmisille. Antero Rasilainen

Mitä on evankeliumi?
Veikko Tamminen toimi Evankeliumiyhdistyksen mat-
kasaarnaajana vuodesta 1908, 26-vuoden ikäisenä. 
Jo silloin julistuksen ydin oli selkeä ja kirkas. Siitä 
kertoo 4.2.1908 kirjoitettu Siionin kanteleessakin 
oleva runo, ”Ylennä lippu”. Runon ytimessä on Kris-
tuksen lunastus koko maailman syntien tähden ja 
tämä sanoma on kerrottava kaikille ihmisille. ”Ei ai-
noaltakaan sais peittyä, miks Karitsa on kuollut ristil-
lä.” Tamminen ei häpeä intoaan evankeliumin asialla, 
päinvastoin. Runo jatkuu suorastaan uhmakkaana: 
”Ylennä lippu, vaikka tyhmä aivan, on täällä saarna 
ristin pilkatun! Ei siitä huolta! Ei se saa sua painaa. 
Se hulluus Herran onkin eikä sun. Hän varmaan itse 
vastaa sanastaan, ei sanantuojaa vaadi vastaamaan.”
Tamminen halusi saarnata ristin evankeliumia, siitä, 
mitä Golgatan ristillä on tapahtunut. Hän käyttää 
usein Raamatusta poimittuja sanoja: ”saarnaa ris-
tiinnaulitusta Kristuksesta, kerskausta rististä, ristil-
lä meidät on sovitettu, lunastettu, vanhurskautettu, 
velkamme on ristillä pyyhitty pois.” Kristus on kuollut, 
kuka voi kadottaa? Siihen kuolemaan olemme kaste-

tut. Ristillä vuotaneen veren kautta kerran tulemme 
kotiin. Evankeliumi on Jumalan voima autuudeksi jo-
kaiselle, joka uskoo.
Ristiriitojen keskellä – liike jakautuu
Vuonna 1916 Tamminen siirtyi Lohjan kappalaisek-
si, mutta ei hylännyt Evankeliumiyhdistystä vaan otti 
osaa johtokunnan toimintaan heinäkuusta 1917 al-
kaen. Edessä olivat raskaat ajat. Vapaussota ja sen 
jälkeen vuonna 1921 johtokunnalle tehty esitys ruot-
sinkielisen toiminnan erottamiseksi. Johtokunnan 
työtä vaikeutti se, että jäsenten tuli osata sekä Suo-
mea että Ruotsia. Kun ruotsinkieliset perustaisivat 
oman yhdistyksen, molempien johtokuntiin voitaisiin 
valita parhaat edustajat kielikysymyksestä riippumat-
ta. Taustalla oli ajatus, että yleisö ei suhtaudu luot-
tavaisesti yhdistykseen, joka on kaksikielinen, koska 
molemmat kieliryhmät voivat ajatella, että heidän 
etujaan ei hoideta siinä kyllin tehokkaasti. Jakautu-
misen yksi suuri haaste oli kyse taloudellisesta jaos-
ta. Johtokunta päätyi esittämään, että Evankeliumi-
yhdistys saisi omaisuudesta 5/7 osan ja perustettava 
ruotsinkielinen järjestö Svenska Lutherska Evangeli-
föreningen i Finland saisi 2/7 osuuden.
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Johtokuntaan kuului 18 jäsentä, joista lopulta 16 oli 
valmiita esittämään, että jako esitetään vuosikokouk-
selle hyväksyttäväksi ja heinäkuussa 1922 tapahtui 
sitten ero ja kahdeksan Evankeliumiyhdistyksen joh-
tokunnan jäsentä siirtyi ruotsinkielisen järjestön joh-
tokuntaan. Ruotsinkielinen sisaryhdistys SLEF juhli 
siis 100-vuotisjuhliaan viime vuonna. Vuoden 1922 
lopulla Evankeliumiyhdistyksen johtokunta kutsui 
Tammisen yhdistyksen johtajaksi. Tammisen aloitta-
essa työtään Evankeliumiyhdistys oli taloudellisessa 
ahdingossa. Tähän vaikutti ruotsinkieliselle järjestöl-
le luovutettu omaisuus. Jaon yhteydessä oli sovittu, 
että omaisuus jaetaan siis 5/7 ja 2/7 periaatteella, 
mutta käytännössä se ei toteutunut! Kun oli kyse tes-
tamentista tai lahjoituksesta, lahjan antaja oli usein 
määrännyt, mihin lahja tulee käyttää ja varsinkin 
ruotsinkieliset evankeliset olivat usein määränneet 
omaisuutensa käytettäväksi ruotsinkielisten parissa 
tehtävään työhön. Tästä Tamminen harmistuneena 
kirjoittaa Sanansaattaja-lehdessä 1923, että tämän 
seikan vuoksi ruotsikieliset eivät saaneet 2/7 osuutta 
vaan 1/3 osuuden. Tamminen mainitsee kirjoitukses-
saan myös summan, joka yhdistyksen tuli maksaa 
ruotsalaisille, 254 388 markkaa. Samaan aikaan yh-
distyksen kassassa oli jäljellä rahaa 16 000 markkaa 
eli ei ollut ihme, että Tamminen oli huolissaan ja ve-
tosi ystävien esirukoukseen!
Tilanne ratkaistiin siten, että yhdistys otti velkaa 
omasta kassastaan (raha lainattiin Hämeenlinnan ru-
koushuoneen rakennusrahastosta ja Japanin lähetyk-
sen varoista) ja maksoi ruotsinkieliselle järjestölle sen 
vaatiman summan, 264 258 markkaa. Jotta lainatut 
varat saataisiin takaisin yhdistyksen kassaan, Tam-
minen vetosi Sanansaattaja-lehdessä otsikolla ”Ase-
mamme vahvistamiseksi” yhdistyksen jäseniin. Kah-
den kuukauden aikana keräys oli tuottanut jo lähes 
100 000 markkaa. Tästä rohkaistuneena Tamminen 
esitti, että 7.7.1923 vuosijuhlan aikana kerättäisiin 
kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa kolehti ”kotimai-
sen työn laajentamisrahastolle.” Keräys osoitti, että 
evankelinen kansa oli johtajansa takana. Jo seuraa-
vana vuonna Tamminen saattoi ilmoittaa, että talou-
dellisista vaikeuksista oli selvitty. Laina oli lähes ko-
konaan maksettu ja Japaniin oli voitu lähettää jopa 
719 960 markkaa.
Taloudelliset huolet eivät olleet Tammisen ainoa mur-
he, liikettä hajotti sisältäpäin pastori Heino Pätiälän 
johtama tunnustuksellinen ryhmä. Se painotti opin 
puhtautta, joka osoitettiin eroamalla kirkosta, kun 
uskonnonvapauslaki tuli voimaan. Tamminen kirjoitti 
Sanansaattajassa maaliskuussa 1923: ”Olen itse puo-
lestani vakuutettu siitä, ettei tällainen missourilainen 
vapaakirkko ole ainoa oikea kirkkomuoto ja että jos 
tämä kirkko nyt saadaan aikaan, niin se on keinote-
koisesti synnytetty, eikä olevien olojen pakosta synty-

nyt kirkko. On surullista, jos tämän asian tähden syn-
tyy hajaannusta niiden kesken, jotka itse pääasiassa, 
Karitsan kuolemassa tapahtuneesta yleisestä armoi-
tuksesta ja vanhurskauttamisesta ovat yhtä mieltä.”
Kiivaus kirkon puolesta
Vuonna 1923 Tamminen kirjoitti vuosikertomukseen 
suhteesta kirkkoon. Tekstin pohjana olivat sanat 
Psalmista 69:10 ”Kiivaus huoneesi puolesta syö mi-
nut.” Tamminen selittää, miten Jeesuksen opetuslap-
set ymmärsivät psalminkirjoittajan sanat silloin, kun 
he näkivät Mestarinsa ruoska kädessä puhdistavan 
Jerusalemin temppelin. ”Hän rakasti sen temppeliä, 
sen jumalanpalvelusta, sitä seurakuntaa, johon hän 
itse kuului. Sen tähden hän oli kiivas sen kunnian 
puolesta.” Tamminen osoittaa, että Israelin kirkko 
oli kansankirkko, johon kaikki israelilaiset kuuluivat. 
Näin siitä huolimatta, että tuo kirkko oli turmeltunut 
(Jer.23:11-). ”Tällainen oli Israelin kirkko ennen Jee-
suksen syntymää. Pysyivätkö uskovaiset tällaisessa 
kirkossa? He pysyivät, he eivät muodostaneet mitään 
omaa erikoiskirkkoaan, jossa olisi ollut vain oikeita 
pappeja ja oikeita profeettoja.” Evankelisessa liik-
keessä arvosteltiin kirkkoa, mutta Tammisen loppu-
tulos oli selkeä: Kuinka voisimme erota kirkosta, jota 
rakastamme, jonka oppi ja tunnustus on oikea, vaikka 
käytännössä on paljon väärää oppia ja erehdystä ja 
väärää elämää. Siksi Tamminen vetoaa: ”Pysykääm-
me tässä luterilaisessa kirkossa, rakastakaamme 
sitä!” Hän itse otti vastaan useita luottamustehtäviä 
kirkossamme ja pyrki näin vaikuttamaan kirkkomme 
oppiin ja elämään, kirkon sisältä hän usein kriittises-
tikin otti kantaa asioihin, jotka olivat ristiriidassa tun-
nustuskirjojen kanssa.
Rakkaus Raamattuun
Raamattu oli Tammiselle Jumalan ehdoton ja tinki-
mätön sana ja ilmoitus. Hän kantoi huolta Saksas-
ta 1930-luvulla kantautuneesta raamattukritiikistä. 
”Saksan kirkossa Raamatusta on poistettu sellainen, 
mikä loukkaa saksalaisten jaloa rotua, ennen muuta 
syntipukkioppi, oppi Jeesuksen kärsimisestä maail-
man syntien tähden. Saksan jumaluusoppineet ovat 
kyllä osanneet Raamattua repiä ennenkin. Tuskin sii-
tä heidän käsissään on ennenkään jäänyt jälelle juuri 
muuta kuin kannet.” Tammiselle usko oli luottamusta 
Jumalan sanaan sellaisenaan.
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Tinkimätön vanhurskauttamisopin puolustaja
”Jos ristillä ei olisi tapahtunut kaikkien ihmisten syn-
tien sovittamista, koko maailman vanhurskauttamista 
Jumalan edessä, jäisi meille vielä jotain kerskauksen 
syytä kuin risti yksin. Monelle hurskaalle ihmiselle 
onkin katumus ja usko niin tärkeätä, että sen rin-
nalla on hyvin pientä se, mitä Golgatan ristillä on ta-
pahtunut.” Tammiselle ainoa syy ja aihe kerskata on 
Jeesuksen Kristuksen risti, mikä tulee esiin monissa 
hänen kirjoittamissaan lauluissa ja virsissä. Evankeli-
sen liikkeen sisällä nousi 1945 pieni kohu muutamien 
nuorten pappien halutessa ”terästää” evankelista 
julistusta. Olisi pantava enemmän painoa ihmisen 
omakohtaisen, aktiivisen uskon välttämättömyyden 
terottamiseen. Loimaan opistossa olikin tuohon ai-
kaan innostusta ja nuorisoherätystä. Silloin oltiin niin 
ennakkoluulottomia, että lentolehtisillä kutsuttiin ih-
misiä sanan kuuloon ja Evankelisen ylioppilasliiton 
tilaisuuksissa todistusinto oli suuri, ”jopa naiset us-
kaltautuivat puhujapönttöön.” Syntyi jännite nuorten 
ja vanhojen välille ja sanan säilällä iskettiin. Kriitti-
sesti puhuttiin vanhoista uskovista ja ”autuuden kiik-
kutuolista”, missä keinutellaan helvettiin. Tällaisen 
liikkeen sisäisen jännitteen keskellä Tamminen toimi 
sovittelijana ja selostaessaan Lounais-Suomen evan-
kelisten pappien kokousta Sanansaattaja-lehdessä, 
Tamminen toteaa, että hän ymmärtää nuorten pap-
pien radikaaleja toimintatapoja ja toivoo, ”että rauha 
liikkeemme piirissä säilyy edelleenkin, ei rauha, jossa 
tingitään jotain evankeliumista ja sitä supistetaan, ei 
myöskään rauha, jossa nukutaan välittämättä siitä, 
tulevatko lunastetut ja kastetut ihmiset tuntemaan 
Vapahtajansa vai eivätkö, vaan rauha, jossa ollaan 
rauhattomia, kun nähdään miten maailma vie kalliisti 
lunastetut sielut onnettomuuteen.”
Evankelinen lähetysnäky
Tamminen ei kysele, täytyykö evankeliumia julistaa, 
se ei ole ongelmallinen asia. Luonnollisesti lähetys-
työtä on tehtävä. ”Ei ole ainoatakaan kansaa, ei ai-
noatakaan kansanheimoa, ei ainoatakaan kieltä eikä 
kielimurretta, jolle ei olisi tämä iankaikkinen evan-
keliumi julistettava.” Kaikki ovat Jeesuksen verel-
lä lunastetut, niin Japanissa, Kiinassa, Afrikassa tai 
Grönlannissa ja se on ilmoitettava heille. Tamminen 
otti vahvasti kantaa siihen, mitä on lähetystyö. Hän 
kirjoittaa, että lähetystyö on monille vain ensisijassa 
ihmisten sivistystyötä, sellaista, jota arvostetaan ja 
jota hallituskin tukee. Tamminen jatkaa: ”Mutta Jee-
suksen ajatuksen mukaan sivistys ei aja ulos pahoja 
henkiä. Eikä sitä tee myöskään muut uskonnot.” El-
leivät ihmiset tunne Kristusta, he ovat pimeydessä, 
jossa pahat henget hallitsevat. Tamminen ei sääs-
tellyt sanojaan, kun hän kertoi saarnan ytimestä: 
”Evankeliumia on saarnattava Jeesuksen kuolemassa 
ristillä koko maailmalle tulleesta sovinnosta ja syn-
tien anteeksiantamuksesta, ei saa saarnata ihmisten 
mielen mukaisesti tai vaieta sellaisista asioista, jotka 

ehkä loukkaavat kuulijoita, kuten puhe Jeesuksen ju-
maluudesta ja sovituksesta veren kautta. Älkäämme 
koskaan pitäkö suurien joukkojen saamista ympä-
rillemme pääasiana. Pääasia ei ole, että työ menee 
eteenpäin vaan että totuus menee eteenpäin.”
1930-luvun lopulla elettiin levotonta aikaa, sodan 
uhka oli ilmeinen. Miten Tamminen suhtautui so-
taan? Pitäisikö lähetystyö lopettaa, voiko levottoman 
ajan keskellä uskoa kristinuskon totuuteen? Tammi-
nen kysyy, voittaako evankeliumi lopulta kaikki kan-
sat Kristukselle, jolloin Jumalan valtakunta toteutuu 
maan päällä? Ja hän vastaa: ”Ei Kristus ole kuvannut 
viimeisiä aikoja valoisiksi, Jumalan valtakunnan voi-
ton ajoiksi. Hän näkee tulevan kauheita aikoja. Eivät 
Kristuksen ja apostolien kuvaukset viimeisistä ajois-
ta ole vanhoillisia juutalaisia kuvitelmia. Eikö meidän 
ole nyt helpompi uskoa Raamattua ja Kristusta, kun 
näemme nämä ajat?” Tamminen rohkaisee, meidän 
on vain pysyttävä uskollisina evankeliumin julistami-
sessa. Vaikka aika näyttää sopimattomalta, niin Ju-
malan aika ei ole koskaan sopimaton. Tamminen oli 
lähetysmies. Evankeliumin saattaminen aina maan 
ääriin asti oli hänen uskonsa ja rukouksensa kohde. 
Hänen pyyntönsä on ajankohtainen tänäänkin: ”Uu-
sien ovien auetessa kaipaamme kipeästi niitä, jotka 
näistä uusista ovista menevät sisälle.”
Inkeriläisten asialla
1930-luvulla Venäjällä tapahtunut kristinuskon ja 
kristittyjen vaino koskettivat Tammista syvästi ja hän 
otti kantaa voimakkaasti kommunismin kitkemiseksi 
Suomesta. ”Ei voida enää rauhassa sietää, että la-
kiemme turvissa saisi saastuttaa ja myrkyttää kan-
saamme Jumalaa pilkkaavilla, yhteiskunnan ja kodin 
perusteita repivillä opeilla. Siinä asiassa seisoimme 
ja seisomme rintarinnan ns. heränneitten kanssa.” 
Tamminen oli matkustanut 1926 Venäjän ja Siperian 
halki ja olihan hän Venäjältä paenneen Inkerin kirkon 
papin, Aatami Kuortin hyvä ystävä, joten hän tun-
si inkeriläisten kohtalon hyvin. Inkeriläiset ovat ”luu 
meidän luustamme ja lihaa meidän lihastamme. He 
ovat suomalaisia, he ovat luterilaisia. Me tunnemme 
itsemme kuin pahantekijöiksi, kun emme ole voineet 
heitä auttaa, vaan meidän on täytynyt toimettomi-
na katsella ja kuunnella, kuinka Neuvosto-Venäjän 
jumalaton käsi painaa heitä, rääkkää heitä, tahtoo 
hukuttaa heidät.”
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Kymmenen vuotta sitten istuimme 
pienen salolaisen ryhmän kans-
sa Tampereella Kalevan kirkossa 
ELYn vuosikokouksessa. Kuuntelin 
Anteron esitystä siitä, miten ELY 
näkyy eri puolella Suomea. Huo-
masin, että Salo on yksi tärkeis-
tä seurakunnista Elyn toiminnan 
kannalta. Sain ajatuksen; Salosta 
täytyy ensi vuonna tulla yksi jäsen 
Elyn hallitukseen. Ryhmässä aja-
tus sai kannatusta. Niinpä aloim-
me etsiä sopivaa ihmistä. Niinhän 
siinä sitten kävi, että lopulta se 
olin minä itse. Ajatus tuntui aluk-
si ihan hölmöltä, mutta niin siinä 
vaan kävi, että löysin itseni yhtenä 
hallituksen jäsenenä.
Ensimmäisellä kerralla kokouk-
sessa meille uusille jäsenille oli 
oikein varattu aikaa. Meille kerrot-
tiin tarkkaan, mitä tuleva työsken-
tely hallituksessa tulisi olemaan. 
Ensimmäisenä suurena asiana oli 
uuden työntekijän valitseminen 
Itä-Suomeen. Sain olla valitsemas-
sa Erja Kalpion työyhteyteemme. 
Sen jälkeen sain olla mukana palk-
kaamassa Elyn palvelukseen Sa-
tua, Pekkaa ja Harria.
Löysin itseni myös Elyn lähetys-
toimikunnasta ja siellä sain olla 
mukana työn laajenemisessa In-
kerin ja Viron kirkoissa. Saimme 
muutamia suomalaisia lähettejä 
ja paikallisia toimijoita. Viimeisenä 
sain olla päättämässä Anu Man-
nermaan lähettämisestä Pietariin. 
Tärkeää oli myös Salon kannalta 
yhteys Viron Sauen seurakuntaan 
ja Anna Makeevan ottaminen Sa-
lon ja Elyn yhteiseksi lähetiksi.

Kolme kautta mukana 
ELYn hallituksessa

Yksi ehkä suurimmista muistois-
ta oli, kun sain olla järjestämässä 
2015 Elyn kesäjuhlia Salossa. Oli 
upea kokemus, kun Halikon kirk-
ko oli täynnä väkeä. Siionin Kan-
teleen laulut täyttivät kirkkosalin. 
Saimme tavata toinen toisiamme 
Halikon kanttorilan pihalla, juoda 
kahvia, syödä lettuja ja makka-
raa monen ystävän kanssa. Myös 
meidän paistinlasta-kampanja oli 
menestys. Saimme myytyä noin 
sata paistinlastaa (5 €/kpl), jot-
ka Puupäät oli valmistanut ja Ulla 
tehnyt niihin lautanauhat, joissa oli 
Halikon vesitornin ilme. Puupäiden 
tuotteet ovatkin tulleet tutuiksi 
elyläisille useilla kesäjuhlilla.
Hilkan kanssa olemme saaneet 
olla mukana monessa Elyn tapah-

- mitä jäi mieleen

tumassa: lähes kaikissa vuosi- ja 
kesäjuhlissa, Sadun hiihtomatkal-
la Hetan kodalla ja parilla Israelin 
matkalla Erjan ollessa oppaana.
Salossa olemme pienellä neljän 
hengen tiimillä pyörittäneet Elyn 
paikallistoimintaa ja tämä jatkuu 
edelleen Raijan ja Ullan kanssa. 
Emme unohda Elyä, vaikka halli-
tuskausi on kohdaltani ohi.
Armon evankeliumi on meille vai-
moni kanssa rakas. Joten voin vain 
lopuksi todeta Siionin kanteleen 
laulun sanoin: Armo yli kaikkien val-
tava on! Samalla Toivotan Tarjalle 
”tsemppiä” edustaa meitä salolai-
sia Elyn hallituksessa.

Matti Lähdekorpi

Matti ja Hilkka Israelin matkalla 2018. Kuva: Lähdekorpi
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Kävin optikolla. Vanhat silmälasini 
olivat nolot ja sumuiset, koska olin 
vahingossa hypännyt niiden kans-
sa uimahalliin ja kurkistellut kuu-
maan uuniin. Nyt tutkittiin näkö 
taas kerran. Näetkö kirjaimia? Ja 
kummalla tavalla näkyy paremmin, 
yksi - vai kaksi? Yksi - vai kaksi. Lo-
puksi alkoikin näkyä teräviä, pieniä 
kirjaimia.
Kirkossa puhutaan usein näkemi-
sestä. Pyhän psalmissa sanotaan: 
”Minun silmäni katsovat alati Her-
raan.” Mitä sielusi silmät näkevät, 
kun katsot Herraan?
Onko hän käskyineen pelottava 
kuin tulta suitseva vuori, myrsky-
tuuli ja torventoitotus, jota Moo-
seskin pelkäsi ja vapisi?
Raamatussa sanotaan, että Jee-
suksessa näemme Jumalan. Jee-
sus vastasi kerran Filippukselle: 
”Etkö, sinä, Filippus tunne minua, 
vaikka jo näin kauan olen ollut tei-
dän seurassanne. Joka on nähnyt 
minut, on nähnyt Isän.” (Joh.14)
Paavali vielä tarkentaa, että hän 
halusi keskittyä nimenomaan ris-

Optikolla
tiinnaulittuun Jeesukseen Kris-
tukseen. Meidän pitää zoomata, 
tarkentaa katseemme ristiinnaulit-
tuun Jeesukseen.

Optikolla välillä tehdään sellainen 
näkökoe, että katsotaan ristiä, joka 
on kahden ympyrän sisällä. Pysyy-
kö risti rinkien sisällä vai karkaako 
se menemään omille teilleen?
Kristinuskokin kohtaa välillä sielun-
silmän karsastusta. Ristiä ei aina 
ymmärretä.
Kuten: Pitääkö se ristiinnaulitsemi-
nen mainita joka puheessa, kysyy 
joku? Onko tämä kuin taitoluiste-
lun pakolliset kuviot, hyvässä pu-
heessa pitää olla sana risti niin kuin 
luistelussa lutz, piruetti ja muut.
Ei, Jeesuksen risti ei ole pakollinen 
kuvio. Se on kaiken keskus.

Joskus sielun silmillekin pitäisi 
saada optikko. Raamattu puhuu 
silmävoiteesta, joka auttaa näke-
mään oikein. Ilmestyskirjasta:
”Annan sinulle neuvon: osta minul-
ta tulessa puhdistettua kultaa, niin 
tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaat-

teet ja pue ne yllesi, niin häpeälli-
nen alastomuutesi peittyy, osta sil-
mävoidetta ja voitele silmäsi, niin 
näet.”
Virressä 121 puhutaan silmien voi-
telusta:
”Silmäni avaa, voitele, niin että 
katsoisivat ne uskossa yli kaiken 
muun vain salaisuuteen ristinpuun,
sen korkeuteen, pituuteen, sen sy-
vyyteen ja laajuuteen.”

Risti on maailmanhistorian tärkein 
kohta, paikka, jossa vaakasuora 
ja pystysuora leikkaavat toisensa. 
Taivas tulee maan päälle. Siinä ris-
tillä nimittäin Jumalan Poika kan-
toi yhdellä kertaa koko maailman 
kaikki synnit ja teki meistä Juma-
lan lapsia.

Hyvää kevättalvea ja 
Taivaan Isän siunausta toivottaen
Heini Kataja-Kantola, 
musiikkisihteeri
(Teksti on lyhennelmä H.K-K:n keväältä 
2021 radioaamuhartaudesta)
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Päivän väri: Vihreä. Kynttilöitä kaksi

Oletko sinä laskenut mäkeä?
Laskiaisena usein lasketellaan ja vä-
hän herkutellaankin.
Sen jälkeen alkaa kirkossa paastonai-
ka. Jotkut eivät syö silloin ollenkaan 
herkkuja ja karkkeja ja jotkut jättävät 
vaikkapa ruutuaikaa vähemmälle, jot-
ta voisivat hiljentyä, rukoilla ja lukea 
Raamattua.
Mutta Jumala rakastaa meitä kyllä, 
vaikka emme ikinä paastoaisi. Jee-
sus tahtoo, että ruuan ja paastojen 
sijaan ajattelisimme enemmän toisia 
ihmisiä: antaisimme ruokaa nälkäi-
sille, vaatetta tarvitsevalle, olisimme 
yksinäisten ja sairaiden kanssa. Se on 
paljon tärkeämpää kuin mikään paas-
toaminen.
Varsinkin lasten pitää muistaa syödä 
säännöllisesti terveellistä ruokaa.
Paastonaikana seuraamme, miten 
Jeesus suostui vaikeaan elämään, 
vaikka oli Jumalan Poika. Hän kuo-
li ristillä, koska siinä annettiin meille 
kaikki synnit anteeksi.
Jeesus rakastaa meitä.

(teksti Ipanoiden kirkkokäsikirjasta)

Lue Raamatusta:
Suurin on rakkaus. 1. Kor. 13
Kuka on suurin? Mark. 10:32-45

Väritä kuva!
Piirros Heini Kataja-Kantola

JEESUS 
RAKASTAA MEITÄ

(Laskiaissunnuntai)

Evankeliset kesäjuhlat Ilmajoella 5.-6.8.2023

Elyn 15-vuotisjuhla, 
kevätkokous ja seminaari

Linnainmaan srk-talo
Aleksanterin kirkko

25.-26.3.2023 Tampereella

Lisätietoa www.evankeliset.net

(Korpikodinkatu 2)

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
la 25.3. klo 12 alkaen Tampereella Linnainmaan srk-talolla 
(Korpikodinkatu 2). 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa, Hallitus

La 25.3. Päiväretki kevätkokoukseen Tampereelle
Matkareitti: Lapua, Seinäjoki, Ilmajoki, Kurikka, Jalasjärvi, Tampere 
Lähtö klo 7.15 Lapualta (ABC), paluulähtö Tampereelta n. klo 18.
Matkan hinta 30 €/hlö.
Tarkemmat tiedot ilmoittautumisten yhteydessä.
Ilmoittautumiset 17.3. mennessä Virpi Tuominiemi p. 040 415 9416
Lisätietoja antaa myös matkanjohtaja Satu Kivisaari p. 050 5636079.

Alustava ohjelma
La 25.3.
Linnainmaan srk-talo
klo 11 Keittolounas
klo 12 Kevätkokous, 
avaus pj. Jani Latva-Nikkola
kahvit
klo 14 Viro-seminaari, mu-
kana Kari Tynkkynen, Leevi 
Reinaru ja Kaido Soom

klo 15.30 Kahvit + suol. kahvileipä

klo 16 Siionin kannel -lau-
luhetki, viikkomessu, saarna 
Leevi Reinaru

Su 26.3.
Aleksanterin kirkko

Messu klo 10, Anu ja Petteri 
Mannermaan matkaan siunaa-
minen, lit. Saija Mäenpää, saar-
na Kaido Soom, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara, urkuri Riikka Vil-
jakainen, kamarikuoro Cantio-
nale, Hannu Sorsamo, Antero 
Rasilainen
Kirkkokahvit
Lähetystilaisuus yhdessä 
Wycliffe Raamatunkääntäjien 
kanssa, Sorsamo, Rasilainen, 
musiikkia ja tervehdys Manner-
maat.

(Pyynikin kirkkopuisto)
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Vuodelle 2022 oli laadittu kolme 
keskeistä teemaa: Ely kirkossa, 
seurakunnassa ja lähetystyössä. 
Suunnitelmaa laadittaessa vuosi 
2022 oli vasta alkamassa ja ko-
ronapandemiasta johtuneita ko-
koontumisrajoituksia jatkettiin. 
Alkuvuodesta useita tilaisuuksia 
piti vielä peruuttaa, mutta kevättä 
kohti mentäessä tilanne helpottui 
ja kokoontumiset tulivat mahdol-
lisiksi. Pandemia jätti kuitenkin 
jälkensä: väkimäärät eivät palau-
tuneet takaisin koronaa edeltävän 
ajan lukuihin. Suuri osa aktiivisis-
ta toimijoista kuuluu riskiryhmiin 
ja haluttiin olla varovaisia. Myös 
se, että tilaisuudet striimattiin, 
teki mahdolliseksi ”osallistumisen” 
kotisohvalta, ei tarvinnut lähteä 
liikkeelle. Mutta työntekijät ja yh-
distyksemme vastuunkantajat liik-
kuivat, voimia annettiin. Järjestet-
tiin kirkkopyhiä, raamattuluentoja, 
seuroja, tehtiin sitä, miksi olemme 
olemassa: ”että mahdollisimman 
moni voisi tulla tuntemaan kol-
miyhteisen Jumalan, vahvistua 
uskossa Häneen ja löytää oman 
paikkansa evankeliumin levittämi-
sessä kotimaassa ja ulkomailla.” 
Elyn säännöt, 2§

1. Ely kirkossa: 
Tämän teeman äärellä voimme to-
deta kiitollisina: toiveemme toteu-
tui, rukouksiimme vastattiin. Pitkä-
jänteinen työmme palkittiin, kun 
kirkolliskokous 11.11.2022 hyväk-
syi Elyn kirkkomme lähetysjärjes-
töksi. Keskustelut Kirkon lähetys-
työn keskuksen eri työntekijöiden 
kanssa valmistivat tähän, kiitollisin 
mielin jatkamme työtämme kirk-
komme lähetysjärjestönä. Moni 
Elyn työn ystävä saa tästä ottaa 

Vuosi 2022 
toiminnallisesti ja numeroin
Suuri ilo – mutta myös pettymys

itselleen oman osansa, yhdessä on 
tehty työtä ja osoitettu, että Ely on 
yksi kirkossamme toimivista evan-
kelisen liikkeen järjestöistä.
Valtakunnalliset juhlat: 
Seminaari ja vuosikokous pidettiin 
Tampereella 26.-27.3., teema oli 
ajankohtainen: Elyn työ Inkerin 
kirkon työyhteydessä. Alustajana 
oli teologian tohtori Antti Luoma, 
joka esitteli erityisesti evankelisen 
herätysliikkeen työtä Inkerin kir-
kossa ja Venäjällä. Kommenttipu-
heenvuoron piti professori Jouko 
Sihvo. Saimme tilaisuuteen myös 
tuoreet terveiset Inkerin kirkosta 
piispojen Laptev ja Kuukauppi väli-
tyksellä. Yhdistyksemme työtä kii-
tettiin ja toivotettiin onnea 14-vuo-
tiaan järjestön työlle.
Evankelisia kesäjuhlia vietettiin 
Jämsässä 11.-12.6. Kokoontumis-
rajoituksia ei ollut, oli ilo kokoontua 
ja kohdata ystäviä niin tilaisuuksis-
sa kuin kahviteltassa. Sunnuntaina 
messussa saarnasi piispa Salomäki 
ja päivätilaisuudessa esiintyi Riihi-
mäen seurakunnan näytelmäryh-
mä, joka esitti musikaalin Martti 
Lutherin perhe-elämästä. Siionin 
kannel -lauluseurat radioitiin Yle 1 
kanavalle.

2. Ely seurakunnassa: 
Tilaisuuksia järjestettiin heti ja aina 
kun pystyttiin, mutta usein tilanne 
oli epävarma: saammeko kokoon-
tua, uskaltavatko ihmiset lähteä 
liikkeelle. Järjestimme kuitenkin 
kirkkopyhiä, raamattuluentoja, 
Hyvässä seurassa -iltoja ja Aar-
rearkkutapahtumia. Loppukesästä 
valmistunut uusi Siionin kanteleen 
lisävihko otettiin ilolla käyttöön ja 
Etelä-Pohjanmaan seurakunnissa 

järjestettiin Kimmo Niskalan joh-
dolla tapahtumasarja, jossa keski-
tyttiin uusien laulujen laulamiseen.
Raamattuluentosarjat: Vanhassa 
vara parempi -luentosarja toteutui 
2 seurakunnassa.
Jumala on -seurakuntatilaisuudet 
piispa Jorma Laulajan kanssa oli 
todella onnistunut sarja, tilaisuuk-
sia oli yli 10 ja tilaisuudet vetivät 
väkeä.
Lähetyspiirit, raamattupiirit ja 
miestenpiirit kokoontuivat sään-
nöllisen epäsäännöllisesti, kotiseu-
rojen määrä laski edelleen edellis-
vuotisesta.

3. Ely lähetystyössä:
Lähetystyössä saimme myös kokea 
ilonaiheita. Vuoden aikana käytiin 
neuvotteluja Wycliffe Raamatun-
kääntäjien kanssa, jotta Petteri 
Mannermaan puoliso Anu Man-
nermaa voisi siirtyä Elyn lähetiksi 
yhteislähettisopimuksella Wycliffen 
kanssa. Sopimus allekirjoitettiin 
joulukuussa ja 1.1.2023 alkaen 
Anu Mannermaa on Elyn ja Wyclif-
fen yhteislähetti Venäjällä.
Ukrainan sota vaikeutti lähettien 
työtä Venäjällä ja aiheutti epä-
varmuuden lisäksi taloudellisia 
haasteita jatkuvien matkustamis-
ten vuoksi, loppuvuodesta tilanne 
rauhoittui ja rajan ylittäminen tuli 
mahdolliseksi omalla autolla ja lin-
ja-autolla. Ryhmämatka Venäjälle 
peruuntui, mutta matka Viroon to-
teutui yhdessä Elimäen ja Haminan 
seurakuntien kanssa syyskuussa.
Vienan Kemin kirkkorahaston ke-
räystä jatkettiin, mutta rakenta-
mista ei päästy aloittamaan epä-
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varman maailmantilanteen vuoksi. 
Rahastoa kartutettiin yli 12 000 € 
summalla. Medialähetys Sanan-
saattajien kanssa suunnitellut ta-
pahtumat peruuntuivat ja siirrettiin 
vuodelle 2023.
Petteri Mannermaan lähetti-
sopimusta jatkettiin 1.8.2022-
31.12.2024 asti.

4. Jäsenet
Moni uskollinen yhdistyksen ystä-
vä sai vuoden aikana kotiinkutsun. 
Kaipaamme, kiitämme ja siunaam-
me.

5. Työntekijämuutokset
Aluepastori Erja Kalpio siirtyi toi-
mivapaalle 31.3. alkaen ja hallitus 
päätti, että hänen tilalleen ei ote-
ta uutta työntekijää Itä-Suomeen. 
Kevään ja kesän aikana käytiin 

neuvottelua uuden työntekijän 
palkkaamiseksi Etelä-Suomeen. 
Kanttori Heini Kataja-Kantola Jo-
kioisista palkattiin yhdistyksen 
musiikkisihteeriksi 1.9.2022 al-
kaen toistaiseksi voimassaolevalla 
työsopimuksella.

6. Talousarvio
Kirkkohallitus suositti seurakunnil-
le, että Elyn työlle voidaan kerätä 
kirkkokolehti ”Evankelisen lähe-
tysyhdistyksen työn tukemiseen 
lähetystyössä ja kotimaassa.” Ti-
linpäätöstä valmistellaan lehden 
mennessä painoon, joten tarkko-
ja lukuja ei ole vielä tiedossa. Jos 
kirkolliskokouksen päätös oli suuri 
ilo, niin taloudellisesti vuosi oli pet-
tymys. Tilinpäätös tulee olemaan 
alijäämäinen, lähes 100 000 €. 
Summa on suuri, mutta se ei ole 

ylivoimainen. Yhdistyksen tasees-
sa on sen verran, että tilanteesta 
selvitään, enemmän kyse on pet-
tymyksen tunteen selättämisestä. 
Odotimme parempaa tulosta, mut-
ta näin meitä viime vuonna kulje-
tettiin.
Helmikuussa nostamme kuiten-
kin jo katseemme rohkeasti ylös, 
odotamme suuria Taivaan Isältä ja 
olemme myös koko joukkona val-
miit tekemään työtä hyvän loppu-
tuloksen saavuttamiseksi. Emme-
hän me itsellemme mitään kerää. 
”Hopeat, kullat Herran on, päiväni 
myös ovat Herran. Aika kun saa-
puu tuomion, lainaansa kysyy hän 
kerran. Auta siis käymään tietäsi, 
niin kuin sen kuljit, Herrani, palvel-
len matkalla muita.” Virsi 343:4
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Kolehtien ja lahjoitusten tilitys
Jos haluat ja voit muistaa yhdistyksemme työtä, niin tässä tili-
numero ja kohteemme. Kiitos lahjastasi.
Tilinumero: OP: FI28 5114 0220 0343 69 | POP: FI26 4747 0010 1553 49
Muista merkitä viestiksi kotiseurakuntasi (esim. Jyväskylä) ja kohde (luettelo alapuolella), 
johon haluat lahjoituksesi osoittaa.

Elyn kotimaantyölle; 
kotimaantyö, työntekijöiden tukirenkaat sekä lapsityö
Elyn työn tukemiseen lähetystyössä ja kotimaassa
Elyn lähetystyölle yleisesti
Venäjän työlle yleisesti (Inkerin kirkko) 
Venäjä / Kemin seurakunta
Venäjä / Merja Kramsu
Venäjä / Petteri ja Anu Mannermaa
Viro / Kari Tynkkynen
Viro / Anna Makeev
Viro / Perhekeskus Tartto / Lea Saar
Viro / Lähetyskeskus / Samuel Reinaru
Viro / Diakoniakeskus / Perhetyö
Sambia / LTCS-koulu
Kongo / LECA kirkko
Sansa / Oksana Dyba, Mediatyö Karjalassa

Voit tehdä lahjoituksen oheisella pankkisiirtolomakkeella tai
MobilePaylla, jonka lahjoitusnumero on 12374 tai voit antaa tukesi 
yhdistyksen kotisivujen kautta: www.evankeliset.net/lahjoita
Rahankeräyslupatiedot s. 2.
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Toimistonhoitajan 
kuulumisia ja tiedotuksia

Taas on yksi vuosi vierähtänyt Elyn palvelukses-
sa. Niin minulla kuin Elylläkin on juhlavuosi eli 
15 vuotta yhteistä taivalta takana.
Kuluneeseen vuoteen mahtui toimistotöiden li-
säksi myös monenlaisia reissuja. Helmikuussa 
kokoonnuttiin silloisella työntekijäporukalla Jy-
väskylään pohtimaan mennyttä ja tulevaa. Vuo-
sijuhlaa juhlittiin Tampereella maaliskuun lopul-
la ja kesäjuhlia Jämsässä kesäkuun alkupuolella, 
Teron kanssa olimme molemmissa Elyn pöydän 
ääressä. Työntekijöiden ja hallituksen seminaari 
oli lokakuun lopulla Karviassa, tällä kertaa työn-
tekijät vain päiväseltään. Työntekijöiden voimin 
kokoonnuttiin vielä marraskuussa Tampereelle 
ja joulukuussa pidettiin syyskokous Nurmossa 
sääntömuutoksesta johtuen. Myös Nurmossa oli 
Elyn pöytä katettuna mm. jouluisilla asioilla ja 
sen äärellä minun ja Teron lisäksi myös Heta :) 
Mainittakoon myös, että nyt on minullakin mak-
supäätelaite hankittuna eli jatkossa kaikenlai-
nen maksaminen käy enemmän kuin hy-
vin ja mieluusti myös pankkikortilla :)
Talvi- eli hiihtolomalla vuosi sitten sairastin ko-
ronan ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan ker-
ran. Onneksi lievin oirein ja kotihoidoin, vaikka-
kin ihan reilusti flunssassa ja pikku kuumeessa 
olimme koko perhe.
Uusi vuosi 2023 on käynnistynyt perinteiseen 
tapaan mm. ensimmäisen lehden sekä koko 
vuoden lehtien aikataulujen suunnittelulla. Ekan 
lehden taittamisen lisäksi myös varaston inven-
taario kuuluu tammikuun töihin. Uutta vuo-
den lisäksi on vasta hankittu postilokero-osoi-
te (PL 49, 43501 Karstula), johon jatkossa 
paperipostin saisi lähetellä. Olen tehnyt työtä 
kotitoimistossa koronakeväästä 2020 lähtien 
ja homma on osoittautunut toimivaksi. Niinpä 
päätimme hakea Elyn varasto- ja arkistotavarat 
pois opistolta, että saavat tilat omaan käyttöön.
Kiitoksia puheluista, sähköposteista ja kaikista 
muistakin yhteydenpidoista,
armoa ja iloa kuluvaan vuoteen jokaiselle :)
Toimistonhoitaja Virpi

Muistoja menneeltä kesältä...

15v

Toimiston uusi postitusosoite:
Evankelinen lähetysyhdistys - 
ELY ry toimisto 
   PL 49
43501 Karstula
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Elokuussa järjestettävät Evankeliset 
kesäjuhlat Ilmajoella toteutetaan 
yhteistyössä Ilmajoen seurakun-
nan ja Etelä-Pohjanmaan Opiston 
kanssa. Ilmajoki on noin 12 000 
asukkaan kunta keskellä Etelä-Poh-
janmaata. Seutu on tunnettu muun 
muassa komeista lakeusmaisemis-
taan. Juhlapaikka tulee olemaan 
Etelä-Pohjanmaan Opisto, joka on 
yksi Suomen vanhimmista ja suu-
rimmista kansanopistoista. Juhlien 
ohjelmaa toteutetaan sekä Opiston 
tiloissa että Ilmajoen kirkossa. Ilma-
joen ristikirkon on rakentanut tun-
nettu kirkonrakentaja Matti Honka 
vuosina 1764-1766.
Juhlien majoitus ja ruokailu järjes-
tetään Opistolla. Suurin osa majoi-
tushuoneista on viihtyisiä kahden 
hengen huoneita eritasoisissa so-
luasuntoloissa, mutta majoitus-
vaihtoehtoja löytyy myös perheille 
ja suuremmille ryhmille. Opiston 
piha-alueelle tulee tuttu Ely-teltta, 
jossa palvelevat vapaaehtoiset myy-
den mm. kahvia, lettuja ja makka-
raa.
Alkuvuodesta eri toimikunnat ovat 
kokoontuneet suunnittelemaan elo-
kuun juhlia. Tulossa on ohjelmaa 
kaikenikäisille. Lapset on erityises-
ti huomioitu ohjelmassa. Yhdessä 
laulamiselle ja musiikille on annettu 
juhlilla runsaasti tilaa. Lähetystyö 
ja Raamatun opetus ovat perintei-
sesti vahvasti esillä päivillä. Juhlilla 
mukana mm. piispa Matti Salomäki, 
seurakunnan ja Elyn työntekijöitä, 
lähetystyöntekijöitä ja mielenkiin-
toisia musiikkimaailman esiintyjiä. 
Saamme myös yhdessä juhlistaa 
15-vuotiasta yhdistystämme ja kir-
kon uutta lähetysjärjestöä evankeli-
silla kesäjuhlilla Ilmajoella. 
Olet lämpimästi tervetullut!
Satu Kivisaari

Evankeliset kesäjuhlat 
Ilmajoella 5.-6.8.2023

Kesäjuhlien ohjelmatoimikunta: 
vas. Sirpa Keski-Antila, Mika Syvä-
niemi, Anu Tuomi, Terttu Iso-Oja, 
Jani Latva-Nikkola, Ahti Ranto, 
Päivi Penttilä ja Heini Kataja-Kan-
tola vieraana.

Kesäjuhlaseuroissa Ilmajo-
en Kestikartanossa tupa oli 
täynnä seuraväkeä.

Kesäjuhlien ravintolatoimikunta: 
vas. Sirpa, Minna Harju ja Sonja 
Metsä-Turja.

Kesäjuhlien järjestelytoimikunta: 
vas. Tapio Lempola, Taru Pus-
ka-Peltola, Mika Syväniemi, Sirpa 
ja Päivi Penttilä.

Lisätietoa juhlista 
voit kysellä:
Kesäjuhlien talkoovastaava, 
Sirpa Keski-Antila 
p. 0400 974 102
Ilmajoen seurakunta, 
Päivi Penttilä 
p. 0400 477 536
Etelä-Pohjanmaan Opisto 
p. 06 425 6000 
(ma-pe klo 9-15)
Satu Kivisaari, 
aluejohtaja, ELY 
p. 050 563 6079
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Opin tuntemaan Paavo Erelän jo koulupoikana syn-
nyinpitäjässäni Alastarolla. Paavon veli Eino oli löy-
tänut vaimon Alastarolta ja tullut vävyksi Ylimattilan 
isolle tilalle, perinteiseen evankelisen herätyksen ta-
loon. Paavo kuten vanhempansa Kalle ja Eeva sekä 
sisarensa alkoivat Somerolta käydä Alastarolla evan-
keliumijuhlissa ja seuroissa.
Paavo syntyi 10.1.1940 Someron pitäjän Vilukselan 
kylässä evankeliseen maanviljelysperheen nuorim-
pana lapsena. Hän sai uskossa Jeesukseen kutsun 
taivaan kotiin 8.12.2022 Helsingissä.
Paavo tuli ylioppilaaksi Someron yhteiskoulusta 1960 
ja lähti lukemaan teologiaa Helsinkiin. Opiskeluaika-
naan hän osallistui evankelisten ylioppilaiden toimin-
taan ja asui Sleyn Domus Evangelicassa. EYL:n pii-
ristä löytyi myös puoliso Annikki Toivola. Molemmat 
opiskelivat teologiaa, evankelinen usko ja katsomuk-
set olivat yhteisiä.
Paavo vihittiin papiksi v.1968. Hän palveli Kirkon Nuo-
rison nuorisosihteerinä ja sitten Helsingin tuomiokirk-
koseurakunnassa ja kirkkovaltuuston puheenjohtajan 
apulaisena 1968-71. Sitten hän siirtyi Helsingin Evan-
kelisen Kansankorkeakoulun teologisten aineiden 
opettajaksi ja vararehtoriksi 1971-74. Sain olla Paa-
von työtoverina opetustyössä ja opiston hallinnos-
sa. Jaoimme yhdessä Jumalan sanaa ja lauloimme 
duettoja, teimme äänilevynkin ”Niin se on, ei muuksi 
muutu” Sleyn 100-vuotisjuhlaan 1973.
Toimittuaan 1974-76 Kangasalan kappalaisena Paavo 
lähti perheineen lähetystyöhön (1976-83) Kenian Ki-
sumun seurakuntaan ja raamattukoulun opettajaksi 
Matongoon. Palattuaan kentältä Paavo toimi Lapuan 
hiippakunnan lähetyssihteerinä 1984-85. Uusi kausi 
Keniassa toi mukanaan vastuun Nairobin kansainväli-
sen Uhuru Highwayn seurakunnan pappina 1988-90. 
Sambian lähetyskentällä Erelät palvelivat 1990-91. 
Kotimaassa Paavo toimi Sleyn lähettikoulutussihtee-
rinä 1985-88 ja 1991-95 sekä Afrikantyön sihteeri-

Paavo Kaarl 
Johannes Erelä

nä 1995-00.  Sitten Paavo toimi ulkolähetysosaston 
apulaisjohtajana ja myös Sleyn johtoryhmän jäsenä 
eläkkeelle siirtymiseen 2003 asti. Yhteistyömme oli 
saumatonta. Paavo oli asiakeskeinen, kuunteleva ja 
itseään korostamaton.
Mutta vielä kerran hän Annikin kanssa lähti Afrik-
kaan, osa-aikaisena lähettinä opetus- ja seurakunta-
työhön Sambiaan 2004-07. Eri vaiheissa Paavo toimi 
myös lähetyskenttien esimiehenä. Näin Paavo oli ko-
keneimpia lähettejämme.  Kotimaassa Erelöitten koti 
oli 1983 alkaen Lapualla, sitten Tuusulan Jokelassa ja 
viime vuodet Helsingin Puistolassa.
Eläkevuosina myös Evankelisen Lähetysyhdistyksen 
työ tuli Paavolle ja Annikille läheiseksi. He suunnitte-
livat erityisesti Helsingin alueen työtä. Samalla säilyi 
vahva ajatus siitä, että kyseessä on yksi evankelinen 
herätysliike ja hengellistä työtä on tehtävä yli rajojen. 
Niinpä tapasimmekin Paavon kanssa viimeksi esikois-
lestadiolaisten virsi-illassa Puistolassa.
Kristittyjen yhteistä linjaa Paavo alleviivasi artikkelis-
saan lähetystyöstä (Kotimatkalla 2001) näin:  ”Saam-
me antaa, mutta ehkä vielä enemmän vastaanottaa, 
kun tutustumme afrikkalaiseen elämänasenteeseen 
ja näemme nuorten kristittyjen uskoa. Hengellisissä-
kin asioissa vuorovaikutus on parasta yhteistyötä.”

- lähetysmies ja laulaja

10.1.1940-8.12.2022
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Paavon musikaalisuus oli tunnettu. Kauniilla 
tenorillaan hän lauloi Radion Sinfoniakuoros-
sa 1965-69, radion Kamarikuorossa 1969-
71, Hyvinkään Oratioriokuorossa 2008-13, 
aiemmin EYL:n kuorossa ja aikanaan hän oli 
Cantores Minores-kuoron toiminnanjohtaja.
Paavolla oli luottamustehtäviä myös Sleyn 
kotimaan piirityössä, Tuusulan seurakun-
nassa ja kirkon toimikuntien työryhmissä. 
Rovastin arvon hän sai 1993.
Hän oli uskollinen evankeliumin saarnaaja, 
ystävällinen ja huumorintajuinen. Itseään 
hän ei tuonut esille. Uskollisesti hän palve-
li sananjulistajana ja laulajana evankelisen 
liikkeen kenttää ja kirkkoamme.
Kaipaamaan jäivät puoliso Annikki ja lapset 
Sanna, Kristiina ja Juhana perheineen sekä 
monet sukulaiset ja ystävät.

Seppo Suokunnas

Kirjoittaja on Paavo Erelän 
pitkäaikainen työtoveri ja ystävä

”Älköön sydämenne olko levoton. 
Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän 
minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan 
teille asuinsijan.
Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tu-
len sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta 
saisitte olla siellä missä minä olen.” (Joh.14:1-3)

Nämä Jeesuksen tutut sanat tulivat lohduttavana 
vastauksena itselleni, kun Paavo, rakas puolisoni 
ja elämänkumppanini oli nukkunut pois. Kyselin: 
”Missä sinä olet? Et vastaa, olet vain hiljaa. Mil-
laista sinulla on? Onko kaikki hyvin?”
Meillä kotona oli sisareni Eevan maalaama tau-
lu kokeiltavana eteisen seinällä. Nyt näin siinä 
linnun nousevan veden yli korkealle vahvana ja 
vapaana, mutta toinen jäi vielä hätääntyneenä 
räpiköimään veteen.
Paavo on siellä Jeesuksen luona ja sinne Jee-
sus tahtoo noutaa meidät kaikki. Mutta haluaisin 
nähdä, haluaisin tietää enemmän, millaista Paa-
volla on nyt. Sitä kysellessä erään päivän sana 
puhui minulle: ”Jumala ei voi valehdella, hän 
tahtoo rohkaista meitä, hänen turviinsa paen-
neita ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka 
on edessämme.
Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se 
ulottuu väliverhon tuolle puolen.” Hepr.6:18-19
Väliverho - sen tunnen. Se erottaa meidät, mutta 
ajatukseni on sen tuolla puolen. Siellä on paljon 
rakkaita ja kuvittelen, miten onnellisia he ovat 
yhdessä ja Jeesuksen seurassa. Sinne haluaisin. 
En tiedä, mitä on edessä, mutta pidän kiinni toi-
vosta, joka on elämän ankkuri ja joka ulottuu 
väliverhon tuolle puolen.
Lähes 57 vuotta saimme Paavon kanssa elää yh-
dessä ja saimme toimia yhdessä myös lähetys-
työssä. Jäljellä on kultaakin kalliimpia muistoja. 
Paavo rohkaisi ja luotti eikä väheksynyt minun 
hullujakaan ideoitani.
Nyt saamme lastemme ja heidän perheittensä 
kanssa muistella, surra ja kiittää rakkaasta puo-
lisosta, isästä ja ukista. Emme olisi halunneet 
luopua hänestä, mutta näin oli Taivaallisen Isän 
tahto.
Rakas Jeesus, kun meillä on vielä tehtävää tässä 
ajassa, siunaa meidän ja kaikkien sinuun turvau-
tuvien elämän päivät!

Paavoa kaivaten Annikki

Maalaus Eeva Takala-Lähteenmaa

25



Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille

Ilmoita
Tapahtumailmoitukset

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

13.3.2023 mennessä, kiitos.
Pääsiäisen Valo 2023 ilmestyy 

viikolla 14.
Helmikuussa
Ti 14.2. Lapua (Makasiinikuja 4), klo 
18 Ystävänpäiväseurat Latomäellä. 
Runoryhmä Onnelliset vaeltajat; An-
neli Lähdesmäki, Ulla Latomäki ja Erja 
Kuhalampi, musiikkiosuudet Sini Kos-
ki. Kari Lähdesmäki ja Satu Kivisaari.
Ke 15.2. Forssa, kirkko (I linja 4), 
klo 18 Lyhtyilta. Lyhtyjen loisteessa 
Palava Pensas, Tiina-Maria Kauppi, 
Jaana Pöllänen, Asko Kantola, Heini 
Kataja-Kantola.
To 16.2. Kokkola, Lähetyssoppi 
(Läntinen kirkkokatu 19), klo 12 Lau-
lu- ja hartaushetki, Salme Heino. Elyn 
ystävät palveluvuorossa klo 10-14.
- Tampere, Kaukajärvi, Kauk-
sunkulma (Keskisenkatu 5), klo 18 
Kahvia, Sanaa ja Siionin kannelta, 
puhujana Seija Kuisma, Heini Kata-
ja-Kantola. Isäntäparina Liisa ja Valto 
Käkelä. Kahvia klo 17.30 alkaen.
Su 19.2. Ylihärmä, kirkko ja srk-ta-
lo, klo 10 Perhekirkko, saarna Tarja 
Takala-Luostarinen, lit. Anssi Massi-
nen. Kirkkokahvit ja seurat. Lapsille 
omaa ohjelmaa.
- Kannus, pappila, klo 14 Siionin 
kannel -seurat, Satu Kivisaari.
Ma 20.2. Kurikka, srk-keskus, Pik-
kusali (Kurikantie 21), klo 13 Siionin 
kannel -seurat, emerituspiispa Jorma 
Laulaja, Sirpa Keski-Antila.
Ti 21.2. Hämeenlinna, Aulangon-
tie 2 C A 13, klo 13 Sanaa, soppaa ja 
Siionin kannelta Katajalla, Pekka Kivi-
ranta, Heini Kataja-Kantola.
- Forssa, Ystävänkammari (Hämeen-
tie 17, Huom! Uusi osoite!), klo 13.30 
Siionin kannel -seurat, lähetystervei-
siä Antero Rasilainen. Aluksi kahvit.
To 23.2. Alavus, Olohuone (Järvi-
luomantie 7), klo 13 Hyvässä seuras-
sa. Laulaen ja liikkuen, Tarja Taka-
la-Luostarinen, Terttu Ala-Heikkilä.
- Ylöjärvi, Perhetalo (Loilantie 3-5), 
klo 15.30 alk. Lähetyskahvit Elyn 
merkeissä, ohjelma klo 16, Heini Ka-
taja-Kantola, Ylöjärven lähetysväkeä.

Su 26.2. Marttila, kirkko ja srk-talo 
(Kirkkotie 3, 21490 Marttila), klo 10 
Lähetyspyhä; messu ja päiväjuhla, 
Sirpa ja Kosti Kallio.
- Toholampi, kirkko ja srk-talo, klo 
10 Elyn kirkkopyhä, messu, saarna 
Satu Kivisaari, lit. Eija Seppä. Kirkko-
kahvit ja seurat.
Ma 27.2. Hamina, Simeon-sali (Pik-
kuympyräkatu 34), klo 18 Hyvässä 
seurassa -ilta, raamattuopetus ja lä-
hetysterveisiä Antero Rasilainen, lau-
letaan Siionin kanteleen lauluja. Kah-
vitarjoilu.

Maaliskuussa
La 4.3. Joensuu, Rantakylän kirk-
ko (Rantakylänkatu 2), klo 9 alkaen 
raamattuluento Vanhassa vara pa-
rempi, Kristitty ja Vanha testamentti, 
luennoitsijana Harri Kuhalampi.
Ma 6.3. Kurikka, srk-keskus (Kuri-
kantie 21), klo 13 Siionin kannel -seu-
rat, Harri Kuhalampi, Tuula ja Erkki 
Yli-Krekola, Sirpa Keski-Antila.
Ti 7.3. Kokkola, Lähetyssoppi (Län-
tinen kirkkokatu 19), Elyn ystävät pal-
veluvuorossa klo 10-14, vohvelipäivä.
- Lapua, Virranniemi (Koulukatu 2), 
klo 18 Lähetysseurat, Merja Kramsu, 
Jussi Peräaho, Tiina Rankinen, musii-
kissa Sini Koski.
- Virojoki, srk-talo (Kiputie 2, Viro-
lahti), klo 18 Lähetysilta, Antero Rasi-
lainen, kanttori Niina Venäläinen.
Ke 8.3. Jalasjärvi, srk-talo (ko-
koushuone), klo 12.30 Siionin kannel 
-seurat, Aulis Harju, Mikko-Matti Rin-
ta-Harri, Satu Kivisaari.
- Kokkola, Kaarlelan srk-koti, An-
na-sali (Kruunupyyntie 1), klo 13.30 
Päiväkahvitilaisuus. Siionin kannel 
-lauluhetki päiväkahvin aikaan, Kaija 
Muhonen, Salme Heino.
- Ilmajoki, Kestikartano (Kartanon-
tie 5), klo 18 Lähetyksen ilta, Venäjän 
lähetti Merja Kramsu, Jani Latva-Nik-
kola, Sirpa Keski-Antila.
To 9.3. Salo, srk-talo (Torikatu 6), 
klo 11.30-13 Pastanttipuuroa.

- Kauhajoki, srk-keskus (Kyntäjäntie 
3), klo 14 Siionin kannel -seurat, Sirpa 
Keski-Antila, Ilkka Tuikkala.
- Alajärvi, srk-talo, klo 18 Lähetys-
seurat, Merja Kramsu.
La-Su 11.-12.3. Kiteen Ev. Opisto 
(Opistontie 7), Hengellinen viikonlop-
pu, Antero Rasilainen, Markku Komu-
lainen.
Su 12.3. Alajärvi, kirkko, klo 10 
Elyn kirkkopyhä, messu, saarna Tarja 
Takala-Luostarinen.
- Kitee, kirkko (Savikontie 5), klo 10 
Elyn kirkkopyhä, saarna Antero Rasi-
lainen.
- Peräseinäjoki, kirkko, klo 10 Elyn 
kirkkopyhä, messu, saarna Markku 
Ylinen, lit. Irja Hietala, kanttori Sanna 
Ågren. Kirkkokahvit ja seurat, muka-
na lähetystyöntekijä Merja Kramsu.
- Toivakka, kirkko, klo 10 Elyn kirk-
kopyhä, messu, saarna Harri Kuha-
lampi.
- Lehtimäki, kirkko, klo 13 Messu, 
saarna Tarja Takala-Luostarinen.
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Ke 15.3. Tammela, kirkko (Tamme-
lantie 31), klo 18 Lyhtyilta, mukana 
Katja Korja, kuoro, Juha Koivulahti, 
Jaana Pöllänen, Heini Kataja-Kantola.
Su 19.3. Hämeenlinna, kirkko 
(Kirkkorinne 2), klo 10 Elyn kirkkopy-
hä, saarna Antero Rasilainen. Kirkko-
kahvit ja lauluseurat, Rasilainen, Heini 
Kataja-Kantola.
- Kuortane, kirkko, klo 10 Elyn kirk-
kopyhä, messu, saarna Ulla Latomäki.
- Alahärmä, kirkko ja srk-talo, klo 13 
Messu. Seurat.
- Seinäjoki, srk-keskus, Kirkonkran-
ni, yläsali, klo 14 Siionin kannel -seu-
rat, Leo Norja, Minna Lainimo, mu-
siikissa Maria Väinölä, juonto Leena 
Mikkonen. Kahvit ennen tilaisuutta.
- Kokkola, Kaarlelan srk-koti, An-
na-sali (Kruunupyyntie 1), klo 16 Siio-
nin kannel -seurat, Matti Aho, Janne 
Salmela.
Ma 20.3. Kurikka, srk-keskus (Kuri-
kantie 21), klo 13 Siionin kannel -seu-
rat, Sirpa Keski-Antila, Aulis Harju.
- Kouvola, srk-keskus, Martta-sali 
(Savonkatu 40), klo 14 Lauluseurat, 
Martti Salorinne.
Ti 21.3. Forssa, Ystävänkamma-
ri (Hämeentie 17), klo 13.30 Siionin 
kannel -seurat, Heini Kataja-Kantola.
To 23.3. Hyvinkää, srk-keskus (Hä-
meenkatu 16), klo 14 Ikkunoita lä-
hetyksen maailmaan. Musiikkisihteeri 
Heini Kataja-Kantola kertoo Elystä ja 
laulattaa uutta Siionin kannelta. Aluk-
si kahvit.
La-Su 25.-26.3 Ely 15v-vuosijuhla, 
vuosikokous ja seminaari Tampereel-
la. Ks. lisää s. 19.
Ma 27.3. Salo, Kaffemuki (Kirkkoka-
tu 6), klo 14 Siionin kannel -seurat, 
Heini Kataja-Kantola. Kahvit klo 13 
alkaen.
- Hamina, Simeon-sali (Pikkuympy-
räkatu 34), klo 18 Hyvässä seurassa 
-ilta, raamattuopetus ja lähetystervei-
siä Antero Rasilainen, lauletaan Siio-
nin kanteleen lauluja. Kahvitarjoilu.
Ke 29.3. Kokkola, Lähetyssoppi 
(Läntinen kirkkokatu 19), klo 10-14 
Elyn ystävät palveluvuorossa.
To 30.3. Alavus, Olohuone (Järvi-
luomantie 7), klo 13 Hyvässä seuras-
sa, rovasti Raimo Mäki, Satu Kivisaari.

Huhtikuussa
Tulossa: Laula kanssain -tilaisuuksia 
Alahärmässä hiljaisella viikolla.
Ma 3.4. Kurikka, srk-keskus, klo 13 
Siionin kannel -seurat, Raimo Mäki, 
Sirpa Keski-Antila.
- Kouvola, srk-keskus, Martta-sali 
(Savonkatu 40), klo 14 Evankelinen 
lähetyspiiri, Antero Rasilainen.
Ti 4.4. Alahärmä, kirkko, klo 19 Ru-
non ja laulun ilta, Runosaappaat-ryh-
mä, Satu Kivisaari.
Ke 5.4. Riihimäki, Kirkkopuiston 
srk-koti (Kirkkopolku 2), klo 14 Siionin 
kannel -seurat, Heini Kataja-Kantola.
Pe 7.4. (pitkäperjantai) Seinäjoki, 
srk-keskus, klo 14 Ristinjuhla, Minna 
Lainimo, Pekka Kiviranta, kirkkokuo-
ro, Maria Väinölä, juonto Erja Kuha-
lampi.
Ma 10.4. (2. pääsiäispäivä) Imatra, 
Tainionkosken kirkko (Kirkkokatu 2), 
klo 10 Elyn kirkkopyhä, messu. Kirk-
kokahvit ja Lähetystilaisuus srk-salis-
sa.
Ke 12.4. Kokkola, Kaarlelan srk-ko-
ti, Anna-sali (Kruunupyyntie 1), klo 
13.30 Päiväkahvitilaisuus. Siionin 
kannel -lauluhetki päiväkahvin ai-
kaan, Kaija Muhonen ja Salme Heino.
To 13.4. Kauhajoki, srk-keskus 
(Kyntäjäntie 3), klo 14 Siionin kannel 
-seurat, S Keski-Antila, Ilkka Tuikkala.
Su 16.4. Hyvinkää, kirkko (Hä-
meenkatu 16), klo 10 Elyn kirkkopy-
hä, messu ja päiväjuhla, Pekka Kivi-
ranta, Mika Viitanen.
- Ikaalinen, kirkko ja srk-keskus 
(Vanha Tampereentie 6), klo 10 San-
san ja Elyn lähetyspyhä, messu, saar-
na Marko Pihlajamaa. Lähetystilai-
suus, Satu Kivisaari, Pihlajamaa.
- Jalasjärvi, kirkko ja srk-talo, klo 10 
Messu, saarna Harri Kuhalampi. Seu-
rat, M-M Rinta-Harri, Aulis Harju.
- Helsinki, Puistolan kirkko (Tena-
vatie 4), klo 12 Elyn kirkkopyhä, mes-
su, saarna Tuula Sääksi, lit. Markku 
Arola, kanttori Heini Kataja-Kantola. 
Tarjoilut ja Siionin kanteleen -laulu-
seurat.
- Äkäslompolo, Pyhän Laurin kap-
peli (Kotivaarantie, Kolari), klo 19 Il-
takirkko, Sirpa ja Kosti Kallio.
Ma 17.4. Kurikka, srk-keskus, klo 
13 Siionin kannel -seurat, Kari Penti-

käinen, Sirpa Keski-Antila.
Ti 18.4. Turenki, srk-talo, klo 18.30 
Siionin kanteleen -lauluseurat, muka-
na pastori Markus Juutila, Heini Kata-
ja-Kantola. Kahvitarjoilu.
Ke 19.4. Ylistaro, srk-talo, klo 19 
Siionin kannel -seurat, Ulla Latomäki, 
Teemu Leino, kanttori.
To 20.4. Tampere, seurakuntien 
talo, Emmaus (Näsilinnankatu 26), 
klo 18 Kahvia, Sanaa ja Siionin kan-
nelta. Mukana lähetyspappi Riikka Sy-
dänmaa. Heini Kataja-Kantola laulat-
taa tuttuja ja uusia Siionin kanteleen 
lauluja. Isäntäparina Helena ja Pauli 
Ylikotila. Kahvi klo 17.30 alkaen.
- Äkäslompolo, Pyhän Laurin kap-
peli (Kotivaarantie, Kolari), klo 19 
Messu, Sirpa ja Kosti Kallio.
La 22.4. Hamina, klo 14 Kaiken kan-
san lauluseurat Lähetystapahtumassa 
Marian kirkolla (Pikkuympyräkatu 34, 
Hamina). Puheita saadaan eri herä-
tysliikkeistä ja Heini Kataja-Kantola 
laulattaa. La-Su 22.-23.4. SAMALLA 
PALLOLLA Kansainvälisen työn juhla-
viikonloppu Haminassa. Mukana pal-
jon kansainvälisen työn tekijöitä mm. 
Ely, Herättäjä-Yhdistys, Open Doors, 
Sansa, Sley, SLS, Suomen Pipliaseura, 
Kirkkohallitus jne. Ely mukana mm. 
esittelypöydän takana.
Ma 24.4. Salo, Kaffemuki (Kirkko-
katu 6), klo 14 Siionin kannel -seu-
rat, Matti Lähdekorpi. Kahvit klo 13 
alkaen.
To 27.4. Forssa, Vapriikki (Kutomo-
kuja 2A), klo 8.30 Miesten aamiainen, 
Manu Ryösö, Heini Kataja-Kantola.
- Alavus, Olohuone (Järviluomantie 
7), klo 13 Hyvässä seurassa, Satu Ki-
visaari.
Su 30.4. (vappuaatto) Kaustinen, 
kirkko ja srk-talo, klo 10 Messu ja 
Seurat.
- Nurmo, kirkko ja srk-koti, klo 10 
Messu, saarna Harri Kuhalampi. Kirk-
kokahvit ja seurat.
- Hämeenlinna, Reskan Kulma 
(Raatihuoneenk 19), klo 14 Ilolauluja 
Siionin kanteleesta, Heini Kataja-Kan-
tola. Vappuista tarjoilua.
- Lapua, srk-talo, yläsali (Koulukatu 
2), klo 14 KRSn ja Elyn Sima-, munk-
ki- ja lähetysmyyjäiset. Vappuseurat 
klo 15, Riitta Hepomäki, Tiina Ranki-
nen, Tapio Seppälä, Ulla Latomäki.

Katso päivitetyt tapahtumatiedot www.evankeliset.net/kalenteri



Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja.
Ps. 45:2

Uskolliselle ystävälle ei ole hintaa, 
hänen arvonsa ei ole punnittavissa.
Sir. 6:15


