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ELYSANOMAT 2 2009 
 
Pääsihteerin palsta ”Minä uskon” 
 
Kohta kaksi kuukautta olen saanut olla mukana Evankelisen lähetysyhdistys ELY 
ry:n työssä pääsihteerin tehtävissä. Uusia asioita ja ihmisiä, työn järjestelyä ja 
suunnittelua, uuden aloittamisen intoa. Mutta myös paljon tuttua; ystäviä, Siionin 
Kannel, evankeliumijuhlia. Odotamme Kauhajoelle 1.-2.8. Evankelisille kesäjuhlille. 
n. 1000 juhlavierasta. Tarjolla on rukoillen valmisteltu ohjelmakokonaisuus. 
Tervetuloa Sanan äärelle ja yhdessä laulamaan Siionin kannelta. Toivotaan, että 
juhlilla ilo tarttuu sydämestä sydämeen, autuuden ilo. 
 
Lähetyksen näkymät ovat jännittävät: neuvotteluita on käyty oman lähetyskentän 
saamisesta ja mahdollisuudesta lähettää omia nimikkolähettejä työhön, ovia on 
auki! Samoin Laula Kanssani tapahtumia järjestetään eri puolilla seurakunnissa. 
 
”Yksin emme työtä tee, toinen toista tarvitsee…” Suuri apu ja ilo työntekijälle on 
vastuun jakaminen. Työtoverini Virpi toimii Karstulassa ja hoitaa sieltä käsin 
taitavasti kaikki paperi – ja toimistoasiat. Hallituksessa on valittu eri työryhmiä, 
joissa hallituksen jäsenet osallistuvat työn suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Vapaaehtoistyö on kullan arvoinen asia, kiitos kaikille teille, jotka annatte 
aikaanne, lahjojanne ja varojanne yhteiseen työhömme.  
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Perheeseeni kuuluu atk-alalla toimiva 
vaimoni Eija ja kolme lasta: Jasmin 
tyttö menee kesällä rippikouluun ja 
Riku isoveli menee toiselle rippi-
koululeirille isoseksi ja vanhimmainen 
Jani kirjoitti ylioppilaaksi. Heinäkuussa 
Janilla on jo edessä
varusmiespalvelukseen. Näin ne lapset 
kasvavat. 

 astuminen 

 
Enkeleitä on ollut matkan varrella, 
Taivaan Isä on pitänyt meistä hyvää 
huolta, rukoukset on kuultu. 
 Kuva: Juhani Kärkkäinen
 
 
Tämän lehden hartauskirjoitus on lyhennelmä Tampereen 1v. juhlassa pitämästäni 
puheesta.  
 
2. Kor.4:13. "Minä uskon, sentähden minä puhun", niin mekin uskomme, 
ja sentähden me myös puhumme. 
 
Astuessani uuteen tehtävään olen saanut lukuisia onnitteluviestejä ja 
tervehdyksiä. On toivotettu siunausta, voimia, viisautta ja iloa. 
Kaikki nämä toivotukset rohkaisevat ja innostavat. 
  
Evankeliumin työ on annettu meille, kuten yhdistyksemme sääntöjen 2§ sanoo: 
”Yhdistyksen tarkoituksena on Jumalan armoon ja apuun luottaen toimia niin, että 
mahdollisimman moni voisi tulla tuntemaan kolmiyhteisen Jumalan, vahvistua 
uskossa Häneen ja löytää oman paikkansa evankeliumin levittämisessä kotimaassa 
ja ulkomailla.” 
 
Uskon isä Abramin tavoin kuljemme kohti tuntematonta. 
”Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen 
maahan, jonka minä sinulle osoitan. lähde isiesi maasta siihen maahan, jonka 
minä sinulle näytän.”1. Moos.12:1 
 
Se tie ei ollut sellainen tie, jonka me mielellämme valitsemme: tuttu ja turvallinen, 
viitoitettu tie. Jumala kutsui ja lähetti Abramin kohti tuntematonta. Mutta hän 
lähti uskon varassa ja niin teemme mekin. Lähdemme, jatkamme, kuljemme 
eteenpäin Sanan lupauksiin luottaen. 
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Mikä meitä kantaa ja antaa voimaa tällä matkalla? 
 

1. PERINNE: 
Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry juhli Tampereella 1-vuotis taivaltaan. "Mikähän 
tästä lapsesta tulee?" Sillä Herran käsi oli hänen kanssansa.” Joh.1:62.   
Kun puhutaan ELYn toiminnasta, ollaan vähän samassa tilanteessa kuin Luukkaan 
evankeliumin kuvaus Johannes Kastajan syntymästä. Monet kysyvät ja j
vät: Mitähän tästä ”lapsesta” tulee? On hyvä palauttaa mieliin koko kristinus
komme lähtötilanne 2000v. takaa. Pitkäperjantai, vain kourallinen pelokkait
tuslapsia lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Sillä joukollako maa
pitänyt valloittaa? Mutta ylösnoussut itse ilmestyi heille, vahvisti, rohkaisi ja lähet
ti. Sen jälkeen evankeliumi on mennyt eteenpäin, pienten mutta rohkeiden todis-
tajien myötä. Näihin Kristuksen todistajiin mekin liitymme. Olemme saaneet kut-
sun, vastanneet siihen, ja pyydämme saada rohkeutta työhön. 
 

V
tyä evankeliseen uskon perintöön. Evankelinen uskonoppi, Siionin kannel, seur
kuntayhteys, ne kaikki kantavat meitä, muodostavat sen vahvan juuriston, jo
varassa puu kasvaa ja kantaa hedelmää. Näissä juurissa on meidän vahvuutemm
mutta myös vaara: on hienoa kokoontua laulamaan Kannelta ja iloitsemaan
tuudesta. Mutta tavoitammeko me näillä seuroilla uskosta vieraantuneita ihmisiä
Meneekö evankeliumi eteenpäin ja ulospäin meidän joukostamme? Juure
syvällä eikä niitä ole tarvetta katkoa, mutta meidän on kysyttävä: kantaako p
hyvää hedelmää? Tässä tarvitsemme viisautta, rohkeutta ja näkyjä. 
 

2. ESIRUK
A
elivät keskinäisess
sen liikkeen korostuksiin kuuluu Raamatun, kasteen ja ehtoollisen arvostaminen. 

uskossa. Olen saanut olla yli 20v. työssä evankelisen kansan keskellä. Olen kok
nut kuinka työntekijää ja hänen perhettään kannetaan rukouksin. Se on kaiken 
työmme menestymisen lähtökohta. Esirukous. Pyydämme Jumalaa siunaamaan 
sen työn, sanan kylvön, jossa me saamme olla mukana. 
Toivoisin, että rohkeasti oppisimme tunnustautumaan rukouksen ihmisiksi. Abram, 
Mooses, Elia, Paavali, he kaikki elivät yhteydessä elävään Jumalaan ja kun he r
koilivat, heillä oli asiaa Jumalalle. Heillä oli hätä, pyyntö tai kiitos tuotavana Juma-
lalle. Haluan rohkaista sinua samalla tavalla tuomaan asioita konkreettisesti Jum
lalle tiedoksi, ihan nimeltä mainiten. Kol.4:2-3”Olkaa kestäväiset rukouksessa 
siinä kiittäen valvokaa, rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avai
meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta.”  Kts. myös 1. Tim.2: 1-3 



3. JUMALA ITSE kantaa meitä. Olemme kutsutut työhön mutta emme 
orjuuteen. Sanan lupaukset, kasteen armoliitto ja ehtoollisen armopöytä, niissä 
Jumala itse kohtaa meidät, liittää Kristukseen, hoitaa, siunaa ja lähettää. Hänen 
armonsa varassa lähdemme jatkamaan työtä. Jumalan armon varassa.” Sinun 
turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.”  
5.Moos.33:27 
 
Antero Rasilainen 
 
 
Virpi Tuominiemi  - Syväluotaus 
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Lehtemme lukijat haluavat tietää jotain 
yhdistyksemme ensimmäisestä työntekijästä. 
Anterohan tuli tehtäväänsä vasta vuoden Virpin 
jälkeen. 
 
 
Kertoisitko ensin lyhyesti kuka olet ja 
mistä tulet? 
Olen Virpi Tuominiemi, 39v, datanomi. 
Perheeseen kuuluu aviomies Tero. Asumme 
lähellä Karstulan keskustaa omakotitalossa. 
 

 

Kuva: Kirsti Pölkki 

Miten olet toimisto/tietotekniikka-alalle päätynyt? 
Osin sattumalta, kymmenisen vuotta sitten kiinnostuin itse tietokone A-kortin 
rittamisesta, tällöin en itse osannut edes tallentaa kirjoittamaani tekstiä. Ala kiin
nosti ja vei mukanaan. Nyt koen tietotekniikan omaksi alakseni. 
 
Miten sinusta tuli ELYn ensimmäinen työntekijä? 
Olin jo aiemmin ollut toimisto- ja opetustehtävissä Karstulan Evankelisessa 
tossa. Keväällä 2008 opisto tarvitsi taas palvelujani, ja samassa yhteydessä tuli 
esille ELYn toimistotyön tarve. ELYn ja opiston tarpeet siis yhtyivät ja minä olin
ilmeisesti se ratkaisu. 
  
Onko evankelisuus ollut sinulle tuttua jo ennen Ely-aikaa? 
Olen ollut opiskelijana sekä Karstulan evankelisessa, että Kauhajoen evankelisessa 
opistossa. Karstulan opistoon tulin ensimmäisen kerran töihin jo yhdeksän-
kymmentäluvun puolivälissä. Olin silloin keittiötöissä, ennen kuin vaihdoin 
tietotekniikka-alalle. 
 



Miten olet kokenut työsi ELYssä? 
Koko ajan olen saanut oppia uusia asioita ja tutustua uusiin ihmisiin. Mukanaolo 
uuden yhdistyksen työn aloittamisessa on ollut mielenkiintoista ja antoisaa. Olen 
saanut monipuolisesti käyttää kaikkia toimisto- ja tietotekniikka-alan taitojani. 
 
Terveisesi elyläisille 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä ELYn toimistoon kaikissa asioissa. Pyrimme 
palvelemaan teitä ja yhdistystä kaikessa missä vain voimme. 
 
Haastattelijana toimi Pekka Knuutti 
 
 
Puheenjohtajan palsta: 
 

”MENNYTTÄ ja TULEVAA” 
 

Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ryn  ensimmäinen 
toimintavuosi täyttyi maaliskuun lopussa. Mitä olemme 
saaneet aikaan, mihin suuntaan olemme menossa? 
 

Kuva: VTYhdistyksen perustaminen tapahtui suuren innostuksen vallassa. 
Emme tienneet mitä kaikkea yhdistyksen perustaminen ja sen 
toiminnan käynnistäminen edellytti, mutta halu toimia vapaasti evank
kristittyinä vei meitä eteenpäin. Halusimme kokoontua laulamaan Siionin 
ja jakamaan yhteistä uskoa toinen toistaan tukien elämän tien kulkemisessa. 
Halusimme tehdä lähetystyötä ja kertoa Jeesuksen sovitustyöstä eri puolilla
maailmaa. 

elisina 
Kannelta 

 

yö-

ähetys-
hetys-

 

Mitä ensimmäisenä toimintavuonna sitten saimme aikaan? 
Ensimmäinen ajatus on, että niin moni asia on kesken ja vasta alussa. Tämä on 
luonnollisesti totta. Tarkemmin ajateltuna olemme saaneet aikaiseksi hirmuisen 
paljon: Yhdistys on perustettu ja rekisteröity, sen hallintorakenne ja toimintatavat 
ovat saaneet muotonsa. 
 

Ensimmäinen valtakunnallinen juhla: evankeliset kesäjuhlat päätettiin pitää ja 
myös pidettiin Ilmajoella elokuun alussa. Jälkeenpäin ajatellen otimme todella ison 
taloudellisen ja toiminnallisen riskin juhlien kanssa, kädet olivat kyynärpäitä m
ten ristissä ja sydän vapisi, mutta onnistuimme ja onnistuminen antoi uskoa tule-
vaan. 
 

Lähetystyön tukeminen käynnistyi ja ensimmäisen 9 kk aikana keräsimme l
työlle n.50.000 euroa ja loimme suhteet Suomen Lähetysseuraan ja Radiolä
järjestö Sanansaattajiin. 
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Tästä eteenpäin – mitä seuraavaksi ? 
 

Meidän on laajennettava toimintaamme edelleen ja  luotava alueellisesti kattava 
yhdyshenkilöverkosto. Toiminta on jo vahvaa ja elävää Etelä-Pohjanmaalla, K
menlaaksossa, Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla, nyt vain muutkin maakunnat 
mukaan toimintaan. 
 

Pyrimme sopimaan evankelisten kesäpäivien pitoseurakunnat vuosille 2010-2013 
jo tänä vuonna. 
 

Laula Kanssani –toimintaa pyrimme kehittämään ja laajentamaan ELYn lapsi- ja 
varhaisnuorisotyön keskeiseksi välineeksi ja musiikkityön tärkeäksi osaksi. 
 

Samoin laajennamme yhteistyötä evankelisten kansanopistojen kanssa. Kehoitan 
kaikkia elyläisiä, ottakaa rohkeasti yhteyttä ELYä lähellä olevaan evankeliseen 
opistoon. Opisto voi toimia alueellaan ELYn toiminnan organisaattorina ja v
nä. 
 

Lähetystyön tilannetta on edelleen selkiytettävä ja kohteet laitettava tärkeys- j
jestykseen. ELY on pieni yhdistys, jonka voimavarat eivät riitä kuin 1-2 läh
kohteeseen kerrallaan. Meille on tarjottu kohteeksi Malawia, ja sen olemme peri-
aatteessa hyväksyneet. Mikä kohde Malawin rinnalle, onko se Sambia, Tans
Etiopia, Japani vai joku muu? Varmuutta meillä ei vielä ole. Haluamme mennä 
sinne, missä työmme on tarpeellisinta ja evankeliumia kipeimmin tarvitaan
tyskohteiden avautuminen ei ole meidän päätettävissämme, vaan meidän on odo-
tettava toisaalta SLSn ja toisaalta Sansan esityksiä. Näiden järjestöjen neuv
ja sopimukset vastaanottavien kirkkojen kanssa ovat vielä kesken. Odottavan aika 
on pitkä, mutta esirukous vie asiaa eteenpäin ja uusien kohteiden ja lähetystyön
valmisteluja voimme tietysti tehdä. 
 

Pekka Knuutti 
 
Tärkeä vaali 
 
Evankelisten kesäjuhlien yhteydessä pidetään myös ELYn sääntömääräinen 
vuosikokous. Osana kokousta on hallitusvaali, jossa valitaan hallituksen 
puheenjohtaja, jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä. 
Sääntöjen mukaan joka vuosikokouksessa valitaan hallitukselle puheenjohtaja 
seuraavaksi toimikaudeksi. Jäsenistölle on haluttu antaa valta päättää, mihin 
suuntaan ja kenen johdolla toimintaa kehitetään. 
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Perustavassa kokouksessa 
erovuoroisuus arvottiin, ja Kauhajoen kokouksessa erovuorossa ovat  Kanala, 
Kiviranta ja Sulkko.  
Sääntöjen mukaan perättäisten toimikausien määrä on rajoitettu kolmeen 
kolmivuotiskauteen. Tällä on haluttu turvata riittävä vaihtuvuus hallituksessa. 



Hallituksen varajäsenet valitaan aina vuodeksi. Tähän asti he ovat saaneet saman 
materiaalin kuin varsinaisetkin jäsenet ja heidät on joka kerta kutsuttu myös 
kokouksen. 
 
Vuosikokouksessa suoritetaan siis kolme vaalia: 
1. Puheenjohtajan vaali, jossa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Nykyinen 
puheenjohtaja on vaalikelpoinen. 
2. Hallituksen jäsenten vaali.  Erovuoroiset jäsenet ovat vaalikelpoisia. 
3. Varajäsenten vaali. Nykyiset varajäsenet ovat vaalikelpoisia. 
 
Vaali on merkittävä ja siksi jokaisen jäsenen on syytä tosissaan pohtia, millaisia 
jäseniä ELYn hallitukseen pitäisi valita. Jokaisella jäsenellä on myös täysi oikeus 
tehdä työtä oman ehdokkaan valitsemisen puolesta. 
 
Pekka Kiviranta 

 
Ajankohtaista tietoa aina tarjolla 
 

Paperimuotoinen tiedote toimitetaan jäsenistölle muutamia kertoja vuodessa. 
Seurakuntiin lähtee ajoittain kirje. Tapahtumista ja juhlista pyritään tiedottamaan 
lehti-ilmoituksin. Mutta tärkein tiedotuskanava on kuitenkin omat kotisivut. 
 
Vuosi sitten uuden yhdistyksen kotisivut pystytettiin varsin nopeasti. Ei ollut aikaa 
kehitystyöhön, vaan tärkeintä olisi saada sivut auki. Nyt alkuperäisten sivujen aika 
on tullut päätepisteeseensä. 
Uudet sivut valmistettiin 
opiskelijatyönä ammatti-
taitoisessa ohjauksessa. 
Nyt Virpi, Antero, 
hallituksen jäsenet ja 
jotkut muutkin opiskelevat 
sivujen ylläpitoa, hallintaa. 
ELYn hallitus pyrkii 
toiminnassaan mahdollisimman suureen avoimuuteen. Päätökset on kaikkien 
nähtävissä ja valmistavistakin asioista mahdollisuuksien mukaan kerrotaan 
jäsenistölle. Hallitus myös toivoo palautetta ja ehdotuksia. 
Kotisivujen uudistamisen lähtökohtana on ollut laatia sellaiset sivustot, jotka 
palvelevat sekä jäsenistöä, seurakuntia että ns. suurta yleisöä. Siitäkin haluamme 
palautetta, miten tässä olemme onnistuneet. Mutta nyt viimeistään on syytä 
panna omalla koneella suosikkien joukkoon sivu: www.evankeliset.net 
 

Pekka Kiviranta
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Kaikki mikä on minun on sinun… 
 

Kevät syöksyy täyteen vihreyteen, 
valaisee piilotetun ilon, 
huuhtoo pois kertyneen pölyn. 
 
Kevät antaa aavistuksen lupausten maasta 
siitä keväästä, joka ei pääty syksyyn. 
Elämän virta lainehtii toivon pyörtein. 
 
On kuin näkymätön ikkuna avautuisi 
ja lasillinen elävää vettä ojennettaisiin sille, 
joka janoaa 
”Kaikki mikä on minun on sinun” 
 
Kunpa ymmärtäisin 
mitä merkitsevät elävät sanat 
rohkaisut ja lupaukset 
”autuaita ne, 
joilla on vanhurskauden 
nälkä ja jano heidät ravitaan” 

 
Kuva: VT 

      Helena Autio 9.5.09 
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Laula kanssani – ELYn uusi työmuoto 
 
Laula kanssani -toiminta, ELYn uusi työmuoto, on lähtenyt liikkeelle Pohjanmaalta. 
Kuluneen kevään aikana Etelä-Pohjanmaalla useissa seurakunnissa on innostuttu 
ja päätetty jatkaa taas syksyllä Laula kanssani- tilaisuuksien järjestämistä. Sieltä 
se vyöryy etelää kohti. Onkohan uusi lauluherätys alkamassa, kun yhdessä l
minen on yleisemminkin koettu ja todistettu tervehdyttäväksi trendiksi?  
 
Yhteisöllisyyttä 
Laula kanssani -toiminnassa toteutuu yhteisöllisyys luontevalla tavalla, kun 
mukana on aikuisia sekä lapsiryhmiä kouluista, päiväkodeista, kerhoista ja myös 
kodeista pienet lapset tulevat mukaan vanhempien ja isovanhempien kanssa. 
Lasten laatimat henkilökohtaiset kutsut saavat monia liikkeelle. Naapurin setä tai 
tätikin voi lähteä lapsen kutsusta, sellainenkin, jota ei aikaisemmin ole kutsuttu 
seurakuntaan.  
 
Jumalan puhetta 
Hengellisissä lauluissa siirtyy uskomme keskeisiä asioita sukupolvelta toiselle. 
Laulaminen koskettaa myös uskosta vieraantunutta. Lapsena opittu laulu voi olla 
ovi Jumalan kutsulle. Seija Annola on Laula kanssani -toiminnan äiti ja hän 
haluaisi, että kaikki maailman lapset oppisivat laulamaan Jeesus meitä rakastaa. 
Laula kanssani -tilaisuuksissa jokainen saa laulaa täysillä, omalla äänellään ja 
omana itsenään. 
 
Lähetystyötä 
Laula kanssani -työmuodolla halutaan tukea seurakuntien toimintaa. Jo 
tilaisuuksien valmistelutyö rakentaa yhteyksiä koulumaailmaan ja myös muiden 
yhteisöjen ihmisiin. Tilaisuuksissa laulut puhuttelevat, samoin alkuhartaus ja 
lähetystehtävä kuuluvat ohjelmaan. Laula Kanssani -tilaisuuksilla on oma 
lähetyskohde: kolehti kerätään arabiankielisten lastenohjelmien tuottamiseen 
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kautta. Laula kanssani toiminta on 
lähetystyötä. 
 
Tehtävä sinulle 
Kyseletkö paikkaasi ELYssä? Voisitko tulla mukaan Laula kanssani -toimintaan? Vie 
tietoa seurakuntaasi ja rohkaise seurakuntaasi järjestämään Laula kanssani -
tilaisuuksia!  
 
Annikki Erelä 



Yhteistyössä seurakuntien kanssa Yhteistyössä seurakuntien kanssa 
  
Laula kanssani -tilaisuus järjestetään yhdessä seurakunnan kanssa, mukaan 
kutsutaan kouluilta, päiväkodeista ja kerhoista lapsia, aikuisiakin voidaan kutsua 
esiintymään tilaisuuteen. Kukin ryhmä valitsee Laula kanssani CD- tai DVD- levyltä 
oman laulunsa, joka lauletaan yhdessä kyseisen ryhmän toimiessa esilaulajana. 

Laula kanssani -tilaisuus järjestetään yhdessä seurakunnan kanssa, mukaan 
kutsutaan kouluilta, päiväkodeista ja kerhoista lapsia, aikuisiakin voidaan kutsua 
esiintymään tilaisuuteen. Kukin ryhmä valitsee Laula kanssani CD- tai DVD- levyltä 
oman laulunsa, joka lauletaan yhdessä kyseisen ryhmän toimiessa esilaulajana. 
Kesäjuhlilla Kauhajoella julkistetaan lasten hengellisten laulujen karaoke -DVD, 
joka on erinomainen työkalu LK-tilaisuuksiin valmistautumisessa ja sopii hyvin 
esimerkiksi kummilahjaksi tai seurakuntien lahjaksi kotien kastetilaisuuksiin.  

Kesäjuhlilla Kauhajoella julkistetaan lasten hengellisten laulujen karaoke -DVD, 
joka on erinomainen työkalu LK-tilaisuuksiin valmistautumisessa ja sopii hyvin 
esimerkiksi kummilahjaksi tai seurakuntien lahjaksi kotien kastetilaisuuksiin.  
Lisää tietoa Laula kanssani -toiminnasta löytyy mm. www.laulakanssani.netLisää tietoa Laula kanssani -toiminnasta löytyy mm. www.laulakanssani.net  
Tilaisuuden järjestämisestä voi kysyä toiminnasta vastaavilta henkilöiltä: 
Seija Annola, seija.annola@gmail.com p. 040 736 3202 
Pirjo Nurmesviita, pirjo.nurmesviita@gmail.com p. 040 415 6709 
 
ELYn kesäjuhlilla koko perheen Laula kanssani -tilaisuus su 2.8. klo 13 
 

Kannattaa harjoitella etukäteen seuraavia lauluja: 
Kaikki alle kouluikäiset lapset: Jeesus meitä rakastaa, Siionin Kannel 409 
Kaikki kouluikäiset lapset: Kuule, Isä Taivaan, pyyntö tää, Virsi 501 
 
 
Pirjo Nurmesviita 
 

"Tahdotko tuntea 
prinsessan  
tai prinssin oikean? 
Katsopa peiliin! 
Siinä hän on! 
Peilistä sinua 
selee lapsi  

 sinua 
selee lapsi  

kat-

rik-

lap-
aoke -

kat-

rik-

lap-
aoke -

Kuninkaan 
kaimman."  
Kuninkaan 
kaimman."  
Näin laulavat 
set ELYn kar
DVD:llä. 

Näin laulavat 
set ELYn kar
DVD:llä. 
Sanat Eeva TakalaSanat Eeva Takala
Kuva: Annikki Erelä Kuva: Annikki Erelä 
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Laula kanssani Alahärmässä 
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Lapset esiintyvät Laula kanssani-
tilaisuudessa Voltin koululla. 
Kuva: Seija Annola 

Veikko Pyykönen haluaa haastaa 
takin järjestämään Laula kanssani -
tilaisuuksia. Kuva: Seija Annola 

Alahärmässä olemme aloittaneet 
lastenlaulukampanjan "Laula kanssani." 
 

Koulujen, seurakunnan ja Evankelisen 
Lähetysyhdistyksen ELY ry:n yhteiset Laula 
kanssani -tapahtumat ovat lähteneet hyvin 
käyntiin. Syksyllä 2008 Alahärmän kirkonkylän 
alakoulun koululaiset opettelivat lauluja käyttäen 
oppimisen tukena cd-levyä Laula kanssani 2. 
Sitten oli Alahärmän kirkossa 20.11.2008 klo 18 
yhteislaulutilaisuus, jossa koululaiset esittivät 
oppimiaan lauluja. Lisäksi Veteraanit lauloivat 
laulun Täällä Pohjantähden alla. Kaikki saivat 
osallistua lauluihin, kun sanat heijastettiin 
kaikkien luettaviksi. Eri ikäisiä oli laulamassa 
innokkaasti n. 180 henkeä. 

Voltinkoulun alakoulun koululaiset ja 
päiväkerhon lapset olivat sitten vastaavasti 
ohjelmavastuussa 27.1.2009, kun vastaava 

tilaisuus oli Voltin koululla. Voltissa esiintyi myös Maamiesseuran miehet ja Maa- 
ja kotitalousseuran naiset. Yhteiset laulut kaikuivat komeasti ja iloisesti, kun 
innostunutta yleisöä oli paikalla lähes 200 henkeä. Jatkoa toivottiin 
laulutoimintaan! 
 
Tavoitteenamme on saada luotua lapsiin 
laulun avulla yhteyttä ja yhteenkuulumisen 
tuntoa ja sitä kautta vähentää 
koulukiusaamista ja kouluväkivaltaa, sekä 
edistää eri ikäkausien kohtaamista 
myönteisessä hengessä. 
 

Olen keskustellut eri seurakunnissa Laula 
kanssani -toiminnan aloittamisesta ja saanut 
innostuneen ja myönteisen vastaanoton. 
Kokemukset ovat olleet yllättävän 
myönteiset ja toivomme, että tällä toiminnalla 
voitaisiin lapsille luoda kouluihin ja koteihin 
parempi ja eheämpi ilmapiiri ja tulevaisuus. 
 
Veikko Pyykönen 
ELY:n Pohjanmaan tiimin jäsen ja kolmen kouluikäisen lapsen onnellinen Faari 
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Nyt meidän tulee lähteä liikkeelle 
 
Kun ylösnoussut Kristus antoi opetuslapsilleen lähetyskäskyn, ei vielä ollut kirkkoa. 
Helluntain jälkeen uuden Jeesus-yhteisön jäsenet muodostivat seurakunnan ja 
kirkko syntyi. Paavalin työ kirkon rakentamiseksi oli ainutlaatuinen. Vähään A
aan alkoi syntyä kirkkoja kuin sieniä sateella. Pyhä Henki synnytti niitä Krist
uusien seuraajien toimesta. 
 
Aivan samanlainen kirkon lähetystyön velvoite, kuin mikä oli apostoleilla, on meillä 
tänään. Jokaisen kirkon ja sen jäsenen sydämelle se on asetettu. Kastekäsky s
tää lähetystehtävän. Jokainen kirkon kastettu jäsen on lähetetty viemään hyvä
sanomaa kaikkialle maailmaan. 
 
Aina eivät kirkot tai sen jäsenet kuitenkaan ole ymmärtäneet lähetystyötä. S
ma on pidetty vain itsellä, ulkopuolella olevat eivät ole olleet tärkeitä. Tällai
sisäänlämpiävä kirkko ei voi pitemmän päälle elää. Sanomaa on julistettava
ulkopuolella. Kristuksesta on todistettava riippumatta siitä, minkälainen on vas
taanotto. Sanoman viejä voi toki välillä väsyä, se on inhimillistä, mutta lä
ei olekaan ihmisen varassa. Kristus on siinä itse mukana. Sen tähden väsyvä s
uuden voiman ja innon, kun hän ymmärtää Pyhän Hengen tukevan hänen työ
tään. 
 
Suomessa lähetystyön toimijoina ovat lähetysjärjestöt, mutta myös seurakuntien 
jäsenet. Lähetystyön organisoiminen kirkossamme on käynnissä. Siinä kohdataan 
myös ongelmia. Kaikki eivät pidä järjestöjen monopolia lähetystyön toimijoina h
vänä ratkaisuna. He katsovat järjestöjen hengellisen suuntauksen rajoittavan työ
tä. Järjestöissä taas on ajateltu lähetystyön heikkenevän jos se jää vain kirkon 
yhdeksi toimintamuodoksi kuten on tapahtunut esim. Saksassa ja Ruotsissa. On 
tärkeää etsiä näitä kahta osapuolta yhdistävää organisaation muotoa niin että 
voimavarat saataisiin positiivisella tavalla yhdistetyksi. 
 
Lähetystyön heikentymiseen Euroopan monissa kirkoissa lienee vaikuttanut myös 
muuttunut näkemys lähetystyön tarkoituksesta. Ajatellaan, että eurooppalaiset 
ihmiset on jo ajat sitten evankelioitu, eikä kirkkoon muodollisesti kuuluvia tarvitse 
evankelioida. Toinen syy voi olla se, että monien muidenkin maailman uskontojen 
katsotaan edustavan uskoa yhteen, samaan jumalaan, joten niitä ei tarvitse k
nyttää. Näin esim. muslimien ymmärretään uskovan samaan jumalaan kuin juuta
laiset ja kristityt. 
 
Jeesus-usko on kuitenkin luonteeltaan ekslusiivinen, muut jumalat poissulkeva. 
Jeesuksen opetus oli usein suunnattu juutalaista perinneuskonnollisuutta vastaan. 
Perinne sinänsä ei pelasta, vain henkilökohtainen uskon suhde, oli Jeesuksen o
tus. Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen opetus on erityisen selkeää. 
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”Se, joka ei mene lammastarhaan portista vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja 
rosvo. Minä olen lampaiden portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu.” 
Joh.10:1, 9. 
 
Jeesuksen opetus heijastuu myös Paavalin lähetyspuheessa Kreikassa (Ap.t.17). 
Paavali lähestyi kuulijoitaan ymmärtävästi, heitä, jotka olivat pakanauskonnon 
harjoittajina kiinnostuneita myös uusista uskonnollisista virtauksista. (”Kaikesta 
näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta,” j.22.) Kuitenkin hän 
puheensa loppupuolella yksiselitteisen päättäväisesti ilmoittaa, miksi ainoa p
tava usko on usko Jeesukseen. ”Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkää
tänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään 
parannuksen.” (j.30) Paavalin puheessa voi havaita VT:n perusteeman: ”Minä olen 
yksi eikä muita ole. Teidän ei pidä palvella muita jumalia.” Tämä on lähtökohta 
Jeesus-uskon julistamiselle myös muiden uskontojen keskuudessa. 
 
Käytännön lähetystyö on tänä päivänä painottunut länsimaiden kirkkojen u
lelle. Afrikan ja Aasian kirkoissa se elää voimakasta kautta. Kristillisten kirkkojen
lähetystyöntekijöistä suuri osa tulee noista nuorista kirkoista. Samalla kristinusko
muodot ovat saaneet uudenlaista ilmettä. Yhteisöllisyys on korostunut län
individualismin sijasta. Afrikkalaisessa jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämässä 
yhteisöllisyys tuo myös lisää aktiviteettiä kristittyjen kanssakäymiseen. Se 
taa ulospäin suuntautuvaan toimintaan. Lähetystyö alkaa kirjaimellisesti kotiovel-
ta, kun samalla seudulla on sellaisen heimon jäseniä, jotka eivät ole kristittyjä. 
Myös kanssakäyminen toiseen uskontoon kuuluvien kanssa on avoimempaa. T
päivänä Suomessakin kohdataan  ”pakanoita”. Voisimme oppia afrikkalaisten 
avoimuudesta kohdata esim. maahanmuuttajia riippumatta siitä, mitä uskontoa
edustavat. 
 
Jeesuksen antama lähetyskäsky on sama kaikkina aikoina. Se velvoittaa m
mään ulos omasta reviiristä ja uskaltautumaan vieraan kulttuurin, kansan ja us-
konnon keskelle. Se voi edellyttää  kieltäytymistä monesta ja myös vaaralle alis
tumista, mutta se antaa toisaalta luottamuksen lähettäjään, Kristukseen. Tulee 
todellisesti koetuksi se, mitä Herra itse lupasi: 'Minä olen teidän kanssanne joka 
päivä.' 
 
Ilman Kristuksen lähetyskäskyä ei olisi lähetystyötä eikä Kristus olisi samalla t
la koettavissa. Kristus on ylösnoussut, hän on sinetöinyt voiton synnistä ja kuole
masta. Näin suuri uutinen voidaan kuuluttaa maailmalle vain lähtemällä liikkee
ja julistamalla. Sen tähden Kristus antoi tämän käskyn ja sen tähden uskovien 
kaikkina aikoina ja kaikkialla tulee ottaa se vakavasti. 
 
Paavo Erelä 



Rakas lähetystyö 
 
”Haluaisimme saada ELYn kautta nimikkolähetin. Onko se mahdollista? 
Haluaisimme tukea Japanin-lähetystä ELYn kautta.” Tällaisia kysymyksiä minulle 
on esitetty seurakunnissa.  Näemme, että evankelinen väki on aina ollut tärkeä 
vaikuttaja seurakunnissa ja lähetystyössä. ELYllä on suuri tehtävä kirkossa 
pitäessämme esillä  lähetystyön ydintä, sanomaa Jeesuksen rististä. Se on 
keskeistä myös ELYn työssä ulkomailla.  
 
Angola 
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Seurakuntalaisia kirkon pihalla Malawin 

Auttaessamme Angolan kirkkoa 
saamaan toimitilat Xangongon 
seurakuntaan, olemme auttaneet 
paikallista kirkkoa evankeliumin työssä 
ja olemme halunneet rohkaista heitä 
lähetystyöhön omassa maassaan.  
Nimikkolähettimme Kristiina sanoi: 
”Angolan kirkko on onnekas, kun te 
olette niin innokkaita. Muuten kirkon 
tukea tahdotaan vähentää.”  Nyt siis 
yksi kohde on toteutettu. Seuraavaksi 
Angolan kirkko pyytää apua raamattu-
koulun keittiön korjaamiseen ja kirkko 
tarvitsisi myös uuden auton. 

pääkaupungissa Lilongwessa. 
Kuva: Annikki Erelä 

 
 
Työkutsuja  muualta Afrikasta 
Afrikasta on tullut useitakin työkutsuja, koska kirkot ovat köyhiä ja erityisesti 
taloudellista tukea tarvitaan. Parhaillaan neuvotellaan Malawin lähetystyön 
tukemisesta Lähetysseuran kautta. Myös Tansania on noussut esiin yhtenä 
mahdollisuutena. Pyyntöjä on tullut myös suoraan Sambiasta ja Kongosta, kun 
tieto ELYstä on levinnyt sinne asti. Työtämme rajoittaa kuitenkin toimiminen 
Lähetysseuran ja SANSAn (Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry) kautta, 
emmekä pysty vastaamaan  moniin pyyntöihin. Pelkkä kehitysapu ei myöskään ole 
tehtävämme. Löydämme paikkamme lähetystyössä, kun kyselemme, miten 
työmme  palvelee Jumalan työtä. Lähetystyössä jaetaan Jumalan rikkauksia ja 
ollaan vuorovaikutuksessa. Siinä Afrikan kirkkojen kristityt antavat meidän nähdä, 
miten evankeliumi elää ja vaikuttaa arkielämässä. 
 



Rukouksissa Japani 
Evankelisina sydämellämme on rakkaus Japanin-lähetykseen. Se elää tällä hetkellä 
rukouksissamme, kun tunnemme vastuuta tuosta kaukaisesta maasta. 
Kyselemme, miksi ovi ei aukene meille, vaikka Japanissa tarvittaisiin evankeliumin 
viejiä? Eikö ovi aukene? 
 
Omia lähettejä 
ELY etsii omia lähettejä. Käytännössä lähettäminen tapahtuisi joko Lähetysseuran 
tai  Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kautta. Nimikkoseurakuntien kanssa 
voisimme sitten olla tukemassa lähettiemme työtä. Kysellään, kuka lähtisi? 
Olethan liittynyt jo uuden pääsihteerimme kannatusrenkaaseen? Se on osa 
meidän lähetystyötämme. 
 
Nyt on aika rukoilla, että paikkamme lähetystyössä kirkastuisi. On varmaa, että 
Jeesus kutsuu meitä työhönsä, mutta tarvitsemme siihen Pyhää Henkeä oppaaksi. 
ELYssä olemme opetuslasten tavoin katselemassa odottaen Jeesukseen.  
 
Jeesus sanoo: ”Kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään 
saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. Te olette tämän todistajat. 
Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, 
kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta.” Luuk 24:47-49 
 
Annikki Erelä
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Lapset jaksavat 
olla mukana pit-
kässäkin juma-
lan-palveluksessa 
Malawissa.  
 
Kuva: Annikki Erelä 



Ideat jakoon! 
ELY:n toimintaa on syntynyt eri puolilla Suomea. Toiminta on myös monen 
muotoista, siksipä yhteistä tietoa ja ideoita kannattaa jakaa. Kerro, miten teillä 
järjestetään ELY:n tilaisuuksia! Ilmoita tapahtumista ELY:n toimistoon yhteistä 
lehteä ja ELY:n kotisivua varten!  
Puh. 040 415 9416 tai sähköposti ely@evankeliset.net 
 

Toimistolle ilmoitettuja tapahtumia 2009 
 

Kesäkuussa 
 

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat Tampereella 5.-7.6.2009 
Suomen Lähetysseuran Valtakunnallisia Lähetysjuhlia 
vietetään perinteisesti kesäkuun toisena viikon-
vaihteena. Lähetysjuhlilla esitellään Lähetysseuran ja 
sen ulkomaisten yhteistyökumppaneiden työtä eri 
puolilla maailmaa ja haastetaan juhlille osallistujia 
mukaan kansainväliseen vastuuseen. 
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Ohjelmaa on kaikenikäisille sisältäen ajankohtaisen 
lähetystyötiedon lisäksi mm. musiikkia, draamaa ja 
kirkkotapahtumia. http://www.lahetysjuhlat.fi/ 
ELY:n tilaisuus Lähetysjuhlilla: 
La 6.6. klo 20 Siionin Kannel-seurat Vapaakirkossa 
(Puutarhakatu 17). Mukana Tuula Sääksi, Antero 

Rasilainen, Matti Heroja. Kolehti: ELY:n nimikkokohteeseen Angolaan. 
 

Su 7.6. alk. klo 18  tarjoilulla ELY:n kesäseurojen Kauhajoen "aattoseurat" 
Kauhajoen srk-keskuksessa, kirkkoherra Ala-Prinkkilä, Sirpa Keski-Antila, Tuuli 
Tamminen-Syrjälahti. 
 

Ma 8.6. klo 18 Hyvinkään Rautatiemuseon puisto, teatterikatsomo, SK-lauluilta, 
Seppo Suokunnas, Sirpa ja Kosti Kallio. Tervetuloa kauempaakin! 
 

La 13.6. klo 15 Lauri Pitkärannan syntymäpäiväseurat LR:n alasalissa ja srk-
salissa, Tanja Rantapere, Tapio Luoma. Kolehti ELY:n lähetystyölle. 
 

Su 14.6. klo 13 ELY:n seurat Alahärmän srk-talolla. Marjatta Lassila, Anneli ja K
ri Lähdesmäki, Heikki Väkiparta, laulua Asko Autio. 

a-

lmoit-

 
Ti 16.6. klo 9.-n.13. (niin kauan kuin myytävää riittää) ELY:n kesätori Kurikan 
kirkon parkkipaikalla, tapulin kulmalla, kahvia, voholuja, leivonnaisia... 
 

Ke 17.6. ELY:n retki Honkiniemeen (Ähtäri). Lähtö LR:n pihasta klo 16. Ruokailu, 
seurat, saunomista, uimista. Srk:n pappi mukana. Osallistumismaksu 10e. I
tautuminen p. 418 4111 Anne Marttila. 



Ke 17.6. klo 19 ELY:n seurat Elsi ja Allan Hautaniemellä, Kyläsepäntie 9 
(Kokkola). Kahvitarjoilu, arpamyynti. Matti Aho. Kanttorina Janne Salmela. 
 

Kesäpäivät Lahdessa 26.–28.6.2009 
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Radiolähetystyön valtakunnalliset kesäpäivät pidetään 
Lahden Ristinkirkossa. Puhujina ovat mm. lähetys-
työntekijät David ja Marja-Liisa Ezzine, radiotoimittajat 
Sara ja Brahim Slawi Marokosta, messiaanisen 
toimintakeskuksen johtaja Joseph Shulam Israelista ja 
pastori Predrag Gazibara Kroatiasta sekä piispa Matti 
Repo, khra Pekka Särkiö, Jukka Norvanto sekä Juha 
Auvinen. 
 

Ma 29.6. klo 13 ELY:n Kurikan Lähetyskerhon retki ja 
SK-laulajaiset, (saunaa, uintia, makkaraa ym.) Ilmajoen 
Myllylammella, Keski-Antiloilla, Lahdentie 152. Jokainen halukas on tervetullut 
vaikka koko maakunnasta! 
 

Heinäkuussa  
 

Ti 21.7. ELY:n kesäistä päivää voi tulla viettämään Ilmajoen Myllylammelle jo klo 
15. alkaen saunomisen, uinnin,  makkaranpaiston, muurinpohjalättyjen ja m
koitten merkeissä. 
Klo 18. alkaen kahvitarjoilu, arvat ja n. klo 19. Kauhajoen juhlien aattoseurat, p
hujina Jorma Laulaja, Eeva Mäki, Antero Rasilainen... 
 

Pe 24.7. klo 18 Evankeliset Mökkiseurat Ruotsinpyhtäällä Nurmirannan sisarusten 
mökillä. Alkaa kahvituksella. Kalevi Lyyra, Johanna Pesonen, Antero Rasilainen ja 
Jaakko Topi. Lasten musiikkia. Iltaa jatketaan grillimakkaran, mehun ja vapaan 
yhdessäolon merkeissä. Mahdollisuus myös saunomiseen ja uimiseen. Tervetuloa ! 
Ajo-ohjeita ja lisätietoja saa Leila Nurmirannalta p. 040 727 0231 
 
Ke 29.7. klo 19 Evankelinen kesäjuhla eli perinteinen Laikan juhla Karstulan Ev. 
Opistolla. Puheita piispa Eero Huovinen, Mikko Mukkala, Maria Lyly, Pekka Knuutti. 
Musiikkiohjelmaa. Kahvia ja yhdessäoloa. 
 

Elokuussa 
 
Su 9.8. klo 14.00 seurat Vieno ja Lauri Töyrysellä Kauppilantie 22 (Kausala). M
kana Annikki ja Paavo Erelä sekä Aimo Virtanen. 
 

Su 9.8. klo 18 Hamina, Kannusjärvi, Pihaseurat Näkkilässä (Näkintie 362) srk:n 
pappi ja kanttori. 
Ma 10.8. klo 13 ELY:n Kurikan lähetyskerho aloittaa syyskautensa srk-keskuksen 
pikkusalissa. 
 



Ke 12.8. klo 18 ELY:n mökkiseurat Latomäkien mökillä Lapuan Kauhajärvellä 
(Herneshuhdantie), puhujina Jorma Laulaja, Ulla Latomäki. 
 
Su 16.8. ELY:n kirkkopyhä Hyvinkään kirkko ja seurakuntatalo. Saarna Tuula 
Sääksi, liturgi Kosti Kallio, musiikkia. Päiväjuhla Ilkka Järvinen, Tuula Sääksi, 
Musiikkia Sirpa Kallio, runonlausuntaa, Juontaa Mika Viitanen. 
 

Ke 19.8. klo 20 ELY:n kesäkirkko Kurikan kirkossa. Lauletaan Kannelta. 
 

Ma 31.8. klo 18 ELY:n Siionin Kanteleen seurat Rengon seurakuntatalossa. 
Kirkkoherra Soili Juntumaa ja Katajat 
 

Evankeliset kesäjuhlat Kauhajoella 1.-2.8.2009 
 

La 1.8. 
klo 12-13.30 "Sisälle sanaan" Alkajaisseurat kirkossa 
Ruokailu srk-keskuksessa 
klo 15-16.30 "Ilon kuplia" Lastenjuhla yläasteen liikuntasalissa 
klo 15-16.30 ELY:n vuosikokous yläasteen auditoriossa 
klo 15-16.30 "Kun sydämeen sattuu" Raamatun äärellä Pekka Kiviranta 
yläasteen ruokasalissa 
Kahvit srk-keskuksessa 
klo 17.30-19 Lähetysjuhla kirkossa 
klo 19.30-21 Laulun, runon ja rukouksen ilta kirkossa 
klo 21- Nuorten ja nuorten aikuisten jatkot srk-
keskuksessa 
 

Su 2.8. 
klo 10 Messu kirkossa 
Ruokailu srk-keskuksessa 
klo 13-14.30 Laula kanssani 
Kahvit srk-keskuksessa 
klo 15.30 "Sanasta elämään" Päätösseurat kirkossa 
 

Tervetuloa mukaan! 
Kuva: Raija Kumpula 

Tiedustelut: 
Ohjelma: Pääsihteeri Antero Rasilainen, p. 045 134 4634 
Kauhajoen srk: Tiedottaja Raija Kumpula, p. 0400 208 685 
Majoitus: Kauhajoen Ev. Opisto, rehtori Anni Rajala, p. 040 745 0056 
Linja-autokuljetus Etelä-Pohjanmaalta. Tied. Irja Forss p. 050 364 0383 

Kauhajoen juhlassa tarvitaan paljon arpavoittolahjoituksia, talkoolaisia moniin 
eri tehtäviin, lähialueelta kahvi, sokeri ja jauholahjoituksia (rahakin käy). 
Yhteyshenkilö: Sirpa Keski-Antila p. 0400 974 102 tai sirpa.keski-antila@evl.fi  
KIITOS!
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ELYn toimittama lastenlaulujen karaoke-DVD innostaa lapsia laulamaan hengellisiä 
lauluja leikkiensä keskellä. Kuvassa DVD:n kuvaamista Helsingissä Puistolan kirkon 
pihalla. Kuva: Annikki Erelä 

Seuraava ELYn tiedote ilmestyy elokuussa 2009.

Haemme edelleen pysyvämpää nimeä lehdellemme 
Tässä joitakin ehdotuksia: 
 

Kansikuva Raija Kumpula: ”Ilon kuplia kuva likoista” 

 
 
 
 
 
Voit kertoa mielipiteesi näistä nimistä tai antaa oman ehdotuksesi: 
sähköposti ely@evankeliset.net tai p. 040 415 9416 
(myös tekstiviestein) 

Jaspis 
Elysanomat 

Evankeliset Sanomat 
ELÄMÄN SANOMAT 

Yhteys 
Evankelinen kutsu 

ELYLÄINEN 
Evilo eli Evankeliumin ilo 

ELYn viesti KATSO IHMETTÄ 
Elyn Ilosanomat 
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