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Lehden toimitus Antero Rasilainen, Annikki Erelä, Eeva Takala, Virpi Tuominiemi 
 
 
ELY on evankelinen: Me uskomme Raamattuun, tunnustamme Kristuksen H
raksemme. 

er-

a-

ELY on lähetyksen asialla: Omassa ympäristössään jokainen kristitty on myös 
todistaja. Lähetystyön kautta todistus kantaa kaikkialle. 
ELY on yhdistys: Tarjoamme toimintamahdollisuuden kaikille, jotka jakavat s
man näyn. 
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Pääsihteerin palsta 
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umalan valtakunnan työssä 

”Tiimityöskentelyä” 

ELYn hallituksen syysseminaari Karstulan Ev. 
Opistolla 9.-10.10.2009. Kuva Pirjo Nurmesviita 

Evankelisen lähetysyhdistyk
hallitus kokoontui syksyiseen 
seminaariin Karstulan evankelisel
opistolle 9.-10.10. Aikaa oli
2 päivää keskusteluun ja ideoin
Katsomme yhdistyksessäm
rohkeasti eteenpäin. Kun 
Tampereella kokoonnuttiin 
yhdistyksen perustamiskokouks
30.3.2008, oli olemassa selke
tarve löytää kadoksissa ollut 
evankelisen kokoontumisen ilo ja 
vapaus. Yhdistyksen ensimmäin

toimintavuosi onkin vastannut 
siihen olemassa olevaan tarpee
saada kokoontua evankelisina 

uskovina, laulaa Siionin kannelta ja tukea lähetystyötä. Edelleen tämä perustyö 
jatkukoon maakunnissa. Emme halua rakentaa raskasta organisaatiot
haluamme kehittää yhteyttä maakunnittain. Toimintapiirimme nimi tulee olem
”tiimi.” Maakunnittain muodostamme tällaisia tiimejä, yhdessä suunnitellaan, 
jaetaan vastuuta ja myös kokoonnutaan laajemmalta alueelta yhteen juhlimaan
Ennen kuljettiin jalan ja hevosella, eiköhän nytkin kyydit järjesty kun otetaan 
yhdessä asiaksi? Sana tiimi kuvaa yhdessä tekemistä. Meitä on monta, jaamme 
vastuuta, teemme yhdessä, koemme yhteyttä ja iloa J
 
Tavoitteena voisi olla säännöllinen tapahtuma maakunnallisesti kerran 
kuukaudessa. Olisitko sinä halukas ottamaan vastuuta omalla alueellasi tällaisten 
evankelisten tilaisuuksien järjestämisestä? Tarvitsemme joukkoomme tekijöitä ja 
tukijoita, jokaiselle löytyy kyllä oma paikka, otetaan lahjat rohkeasti käyttöön.  
Yhdistyksemme toiminta kasvaa ja laajenee niin kotimaassa kuin yhteistyössä 
Suomen Lähetysseuran ja Sanansaattajienkin kanssa. Uusia haasteita ja kohteita 
tulee kuukausittain. On pakko miettiä, mihin pystymme vastaamaan. Nykyiset 
kenttäkohteemme ovat Angola ja Malawi. Nimikkolähettimme Kristiina Erelä toimii 
Angolan kirkon yhdyshenkilönämme ja näin saamme terveisiä kohteistamme. Tälle 
vuodelle asetetut tavoitteet täyttyvät, kiitos aktiivisille ja uhraaville lähetyksen 
ystäville. Toivomme voivamme pian lähettää uuden lähetin / lähettiperheen ELYn 
nimikkolähetteinä maailmalle. Tarvitsemme tähän työhön sitoutuvia ystäviä. 
Oletko sinä yksi heistä, joka voisit tulla mukaan yhteiseen lähetysvastuun 
kantamiseen? Tarvitsemme myös seurakuntien tukea, esirukousta ja taloudellista 
tukea lähettien lähettämiseen ja työn tukemiseen.  



Olemme kolkutelleet evankeliselle kansalle rakkaan kohteen Japanin ovea, mutta 
se ei ole auennut. Uusi, yllättäväkin kutsu on tullut Venäjältä. Olisiko Venäjä uusi 
kohdemaamme? Monia vaikeuksia liittyy lähetin palkkaamiseen ja lähettämiseen 
Venäjälle mutta miksi kaiken pitäisikään aina olla helppoa ja sujuvaa? Eikö pienen 
taistelun keskellä synny myös intoa ja näky kirkastuu: Jos tämä hanke on 
Jumalasta, niin kuka voisi olla meitä vastaan?   
Myös kotimaan sektorilla odotamme Jumalalta rukousvastauksia. Olemme 
heittäneet pyydyksiä ja nyt katsomme, millaista saalista tulevaisuudessa on 
odotettavissa.  
 
Monet työmme ystävät ovat muistuttaneet, kuinka tämä yhdistys ja sen toiminta 
on rukouksen varassa. Meillä on rikas Jumala ja Isä, lahjojen antaja, työmme 
ohjaaja ja johtaja. Hänen asiallaan haluamme olla palvelemassa ja julistamassa: 
Jeesus on tie taivaaseen. Omistetaan autuus ja lähdetään liikkeelle, tulethan 
sinäkin mukaan? 
 
 
Antero Rasilainen 
 
 
 
 
Pimeydestä valoon 
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nalle. 

Synkkään, tyhjään maailmaan Jumala kutsui 
valon, sen näkyvän valon, joka virkistää ja 
antaa voimaa luomakun
 
Mutta ihminen lankesi syntiin ja siksi pimeys, 
paha pimeys alkoi asustaa maailmassa. 
Erityisesti yksi alue on monesti pimeää ja 
autiota. Se alue on ihmissydän. ”Pimeää” sanoi 
entinen suutari katsoessaan saappaan sisään. 
Saman sanoo Jumalan sana valitusta Israelin 
kansasta ja samalla koko ihmiskunnasta. 

”Pimeää”.  ”Katso, pimeys peittää maan, yön 
synkkyys kansat (Jes. 60:2) 

Jussi Kataja säestämässä Siionin 
Kanteleen lauluja. Kuva: Annikki Erelä 

Ja se pimeys vallitsee erityisesti ihmisten 
sisimmässä, sieluissa ja sydämissä. Niistä käsin masinoidaan sitä kurjaa oloa, jota 
näemme lähellä ja kaukana. ”Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, 
murhat…” 
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Tähän ihmiskunnan ja erityisesti sielujen pimeyteen Jumala lähetti valon, 
maailman valon, Kristuksen. Tämän valon aikaan saaminen on vaatinut raskaan 
uhrin, Jeesuksen ristinkuoleman. 
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei 
yksikään joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen vaan saisi iankaikkisen elämän. 
 
Ja miksi Jeesuksen täytyi kuolla? Siksi, että me ja koko ihmiskunta olemme 
pimeässä ja teemme pimeyden tekoja. Sellaisia ajatuksia, laiminlyöntejä ja tekoja, 
joista meidän on sanottava: ”Jos sinä Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka 
silloin kestää?” 
 
Me kestämme, koska meillä on lunastus. Jeesus osti meidät vapaiksi 
synneistämme. Jeesus on kärsinyt ja kuollut. Hän on vuodattanut verensä meidän 
puolestamme. Syntivelkamme on kokonaan maksettu. Kasteessa meille on 
lunastuksen lahja annettu. Jumalan sana, ehtoollinen ja usko Jeesukseen sen 
lahjan meille säilyttävät. 
 
Golgatan ristiltä loistaa valo. 
 
Ja tätä valoa meidät, hyvät ystävät, on kutsuttu levittämään eteenpäin. Jeesus 
kutsuu meitä samoin kuin Paavalia ennen: ”Lähetän sinut pakanoiden pariin 
avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja Saatanan 
vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun.” (Ap.t. 
26:17-18) 
Ja samasta asiasta Pietari antaa kehotuksen: ”Tulkaa hänen luokseen…te olette 
Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on 
pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa.” (1. Piet. 2:9) 
 
Jumalan tahdon mukaista on uskoa Jeesukseen ja kertoa hänestä. ELY:n, 
Evankelisen lähetysyhdistyksen nimi kertoo saman: meillä on puhdas evankeliumi, 
hyvä sanoma Jeesuksesta, olemme evankelisia ja meillä on tehtävä julistaa Herran 
tekoja pimeään joutuneille. Lähetyskenttiä on löytynyt ja Jumalan Sana kirkastaa 
meille Pyhän Hengen välityksellä, että meidän mukana oloamme tarvitaan. 
 
Kun Jeesus on voimanlähteemme ja valomme, olemme vahvoilla. Jeesuksen 
taivasvalossa kuljemme elämän matkaamme ja kerromme hänestä sanoin ja 
teoin. Myös harmeja, huolia, vähättelyä ja monenlaista vastoinkäymistä hyvän 
sanoman kuljettaja kohtaa. Pimeys on ikävää ja hämmentävää. Mutta valoa 
löytyy. Rohkeasti vain pimeästä valoon! ”Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän 
itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri 
puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” (1. Joh. 1:7) 
 
Jussi Kataja 



Lähetystyötä 
Annikki Erelä 
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Juhlakulkue kirkon diakoniksi 
vihkimisjuhlassa Shangalalassa viime 
joulukuussa. Kuva Kristiina Erelä 

IELAn, Angolan luterilaisen kirkon työntekijöitä 
kirkon toimiston edessä Lubangossa. Kuvassa 
oikealla Kristiina Erelä. 

 
Nimensä mukaisesti ELY on 
lähetystyötä tekevä yhdistys. Into on 
ollut suurta alusta lähtien. Ollaan 
kyselty, mikä on paikkamme ja mitä 
voimme tehdä. ELYn lähe-
tysvastuusta on taas ajankohtaista 
keskustella yhteistyöjärjestäjiemme, 
Suomen Lähetysseuran ja 
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat 
ry:n kanssa, jotka suunnittelevat ensi 
vuoden toimintaa. Mitä tahansa 
teemmekin, yksin tai toisten kanssa, 
tehkäämme se rukoillen. Jeesus itse 

tehdä mitään. ELYn toiminnalla on 
merkitystä niin kauan kuin se edistä
evankeliumin asiaa. Mahdollisimman 
monien tulee saada tietää Jeesuksesta voidakseen oppia tuntemaan hänet om
Vapahtajanaan ja maailman Herrana. 

sanoo, että ilman häntä emme voi 

ä 

ana 

 
Tällä hetkellä ELYn lähetystyö näyttää seuraavalta: 
1. Suomen Lähetysseuran kautta 
Nimikkolähettimme on Kristiina Erelä, jonka asuinpaikka on Angolassa ja työalue 
eteläinen Afrikka. Kun tehtävänä on hankkeiden koordinointi, työhön sisältyy 
paljon matkustamista. 
 

Angola 
- Kirkon talon rakennusprojekti 
Xangongossa on rahoitettu. Seuraamme 
rakentamisen alkamista. 
- Osallistuimme kirkon auton hankintaan. 
Auto on nyt tilattu ja tulossa Japanista. 
- Shangalalan Raamattuinstituutin keittiön 
remonttiin on annettu tukea. Angolan 
kirkon taholla kuitenkin vielä harkitaan, 
missä laajuudessa remontti tehdään, koska 

on muitakin tärkeitä tarpeita. Seuraamme 
tätäkin tilannetta. 
- Tässä vaiheessa tuemme Angolan kirkon 
työtä yleisesti, ja tuki käytetään 



Lähetysseuran kanssa tarkemmin sovittaviin kohteisiin. Kirkon toiminta on 
aktiivista. Innokkaita pappeja, diakoneja ja lähetystyöntekijöitä koulutetaan 
tehtäviin, vaikka kirkolla ei ole varaa maksaa riittäviä palkkoja, eikä 
toimintaankaan ole tarvittavia varoja. Lähetysjärjestöjen tuki on välttämätöntä. 

Lähetysseuran kanssa tarkemmin sovittaviin kohteisiin. Kirkon toiminta on 
aktiivista. Innokkaita pappeja, diakoneja ja lähetystyöntekijöitä koulutetaan 
tehtäviin, vaikka kirkolla ei ole varaa maksaa riittäviä palkkoja, eikä 
toimintaankaan ole tarvittavia varoja. Lähetysjärjestöjen tuki on välttämätöntä. 

Malawi Malawi 
-  ELYn nimikkokohteeksi on sovittu pikku kirkkojen 
rakentaminen. Tukea voidaan kerätä jo tänä vuonna. 
Tarkempaa tietoa kohteista saamme ensi vuoden 
puolella, kun yhteistyö Malawin kirkon ja 
Lähetysseuran kesken tarkentuu. 

-  ELYn nimikkokohteeksi on sovittu pikku kirkkojen 
rakentaminen. Tukea voidaan kerätä jo tänä vuonna. 
Tarkempaa tietoa kohteista saamme ensi vuoden 
puolella, kun yhteistyö Malawin kirkon ja 
Lähetysseuran kesken tarkentuu. 
-  Malawiin voidaan lähettää lähettejä SLS:n kautta 
mahdollisesti jo v. 2011. Uusien lähettien rekrytointi 
ja koulutus vie paljon aikaa, joten nyt on aika 
kysellä, kuka lähtisi. 

-  Malawiin voidaan lähettää lähettejä SLS:n kautta 
mahdollisesti jo v. 2011. Uusien lähettien rekrytointi 
ja koulutus vie paljon aikaa, joten nyt on aika 
kysellä, kuka lähtisi. 
  
2. Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n (SANSA) 
kautta 
2. Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n (SANSA) 
kautta 
Yhteistyön puitesopimus SANSAn ja ELYn kesken on 
allekirjoitettu. Toistaiseksi on sovittu, että Laula 
kanssani -tapahtumissa kerätään kolehteja 
arabiankielisten lastenohjelmien tuottamiseen. TV ja 
radio ovat nykyaikaisia välineitä muslimityöhön, 
johon näin voimme osallistua. 

Yhteistyön puitesopimus SANSAn ja ELYn kesken on 
allekirjoitettu. Toistaiseksi on sovittu, että Laula 
kanssani -tapahtumissa kerätään kolehteja 
arabiankielisten lastenohjelmien tuottamiseen. TV ja 
radio ovat nykyaikaisia välineitä muslimityöhön, 
johon näin voimme osallistua. 

Vanha puu tarjoaa tilan, jossa 
afrikkalainen koulu samoin kuin 
seurakuntakin kokoontuu, jos ei 
ole rakennuksia. Kuvassa 
Kristiina Erelä oppilaan paikalla. 

  
ELY etsii lähettejä koulutukseen. ELY etsii lähettejä koulutukseen. 
  

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Antero Rasilaiseen tai ELYn lähetystyö-
ryhmään: Annikki Erelä p. 040 845 7945, Kosti Kallio p. 050 563 9809, Sirpa 
Keski-Antila p. 0400 974 102 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Antero Rasilaiseen tai ELYn lähetystyö-
ryhmään: Annikki Erelä p. 040 845 7945, Kosti Kallio p. 050 563 9809, Sirpa 
Keski-Antila p. 0400 974 102 
 
 
 
Liity ELYn pääsihteeri Antero Rasilaisen tukirenkaaseen! 
Tukirenkaan ideana on kuukausittainen lahjoittaminen. 
Jokainen voi valita tukisumman mahdollisuuksiensa mukaan. 
(10, 20,...50 euroa jne.) Tukirenkaan jäseniin pidetään 
yhteyttä rengaskirjeellä tai sähköpostilla.   
Tee pankissa sopimus säännöllisestä tilisiirrosta tukirenkaan 
tilille 511402-237545 tai hoida asia verkkopankin kautta. 
 
Ota yhteyttä Anteroon p: 045 134 4634, 
sähköposti: antero.rasilainen@evankeliset.net 
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Jatkamme kirjoitussarjaa, jossa eläydytään Raamatun henkilöitten kohtaloihin. 
 
 

IISAK 
1 Moos 21:1 – 28:9 
 
Päivän kuumin hetki oli jo ohi. Teltan oviaukko erottui vaaleana kajastuksena; 
olivat siis taas jättäneet sulkematta sen. 
 - Tulevat huolimattomiksi, kun en näe, Iisak ajatteli. - Mikä tahansa eläin olisi 
voinut luikahtaa sisään. 
Hän kohottautui tyynyiltä. Tässä lähellä piti olla tanakka kirkaskuvioinen verho-
seinä ja sen edessä pöytä, mutta hapuileva käsi tavoitti tyhjää. Mieleen yritti 
tunkea jokin asia, josta ei heti saanut otetta. Jotain pahaa oli tapahtunut, mutta 
mitä? Kaiken lisäksi ulkoa kuului rapinaa. Teltan vuohenkarvoista kudotulla ulko-
pinnalla ryömi iso hyönteinen. Skorpioniko? Vai oliko tamariskipuu kasvanut niin 
suureksi, että sen oksat ylettyivät raapimaan seinää? 
 

Piha-alueen toiselta laidalta Esaun telttojen luota kuului kimakkaa puhetta. Sitten 
äkäiset askelet lähenivät. 
- Nuo heettiläisnaiset! Rebekka puuskahti kiiruhtaessaan teltan sisempään 
huoneeseen. - Minä olen kuollakseni kyllästynyt heihin! 
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Aabraham lähetti palvelijansa hakemaan 
Iisakille vaimon. "Palvelija otti isäntänsä 
laumasta kymmenen kamelia ja lähti 
Mesopotamiaan." 1.Moos 24:10 
Kuva: Annikki Erelä 

Iisak huokasi. Tietenkin Esau tarvitsi 
vaimon. Mutta mitä Iisakin olisi pitänyt 
tehdä? Lähettää palvelija hakemaan pojalle 
vaimo Mesopotamiasta asti niin kuin isä 
Abraham oli tehnyt?  
 

Mutta pitikö Esaun ottaa saman tien kaksi 
vierasheimoista naista? Heidän mukanaan 
Abrahamin suvun telttoihin oli tullut joukko 

outoja jumalia ja niiden palvontaan kuuluvia 
tapoja. Nämä pohjoisen valloittajakansan 
jälkeläiset eivät antaneet paljoakaan arvoa 
näkymättömälle Jumalalle mutta sitäkin 
enemmän Esaun lammaslaumoille ja aaseille 
ja varsinkin kameleille, jotka saattoivat tuoda kalleuksia Surin aavikkotietä pitkin.  
 

Heettiläisnaiset olivat nyt kuitenkin sivuseikka. Asiat alkoivat palautua Iisakin 
mieleen. Eilen oli Jaakob tullut hänen luokseen Esaun vaatteissa ja petkuttanut 
esikoiselle kuuluvan siunauksen itselleen. Iisakin sydäntä alkoi puristaa ja hän 
painautui takaisin vuoteelleen. 
 - Siunaa minutkin, isä! oli Esau pyytänyt itkien. - Yksi siunausko sinulla vain on, 
isä? 



Mutta missä Esau oli nyt? Varmasti hän oli tolaltaan. Ties mitä tekisi vimmoissaan, 
autiomaan petoja vastaan taistellut, nopealiikkeinen mies. Rebekan saaman 
ennustuksen mukaan vanhempi veli tulisi kyllä palvelemaan nuorempaa, mutta 
pitikö sen tarkoittaa tämmöistä repeämää perheessä?  
Iisak oli toki nähnyt, että Rebekka oli aina pitänyt Jaakobin puolta, ja se oli 
puolestaan lisännyt hänen myötätuntoaan Esauta kohtaan. Kuitenkaan Iisak ei 
olisi tahtonut päästää mieleensä sitä epäilystä, että Rebekka, hänen rakas 
Rebekkansa, oli saattanut tietää jotakin Jaakobin petoksesta jo etukäteen. Se ei 
saanut olla totta. 
 

Iisak muisti vieläkin hyvin sen ihanan illan, jolloin hän oli ollut kävelemässä Lahai 
Roin lähteiden välillä laakeripuiden varjossa ja nähnyt kamelikaravaanin 
lähestyvän. Kamelin selästä oli laskeutunut nuori nainen ja tullut ujosti häntä 
vastaan huntu kasvoillaan. 
 

Iisak oli ollut hämmentynyt. Tämä kamelin selästä laskeutunut nainen oli 
ihmeellisen kaunis. Iisak oli vienyt hänet äitinsä telttaan ja nostanut hunnun 
hänen kasvoiltaan. Naisen nenässä oli kimaltanut kultainen koru, rengas jonka isä 
Abraham oli antanut palvelijalleen, että tämä ojentaisi sen Iisakin tulevalle 
puolisolle. Suuri ilo vallannut Iisakin, elämä ja rakkaus olivat olleet siinä. 
 

He olivat asuneet Lahai-Roin lähteillä kauan. Rebekka ei ollut saanut lasta, ja 
murhe oli liittänyt heidät entistä lujemmin yhteen. Iisak oli rukoillut, tarrautunut 
Jumalan lupauksiin, ja lopulta Rebekka oli synnyttänyt kaksoset.  
 

Lahai-Roin seuduilla maa oli 
louhikkoinen ja kuiva, ja kun sade 
lankesi, se syöksyi taivaasta kuin joki. 
Mutta kun kuivuus kerran oli jatkunut 
liian kauan, he olivat lähteneet pois. 
He olivat kulkeneet karjalaumoine
aavikkomaisen painanteen halki 
filistealaisen Abimelekin alueelle 
Gerariin. Siellä Jumala oli ilmestynyt 
Iisakille. 
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Ikiaikaiset öljypuut tarjosivat suojaa auringon 
polttavalta paahteelta. Kuva Annikki Erelä 

en 

- Palvelijani Abrahamin tähden minä 
siunaan sinua, Jumala oli sanonut. 
 

Gerarin pikkukaupunkia ympäröivillä aroilla elämä oli ollut kamppailua vedestä. Oli 
pitänyt kaivaa kaivoja keltaiseen, auringon polttamaan maahan, jota tulvat 
syövyttivät talvella ja hiekkamyrskyt pieksivät kesällä. Oli yhä uudelleen pitänyt 
avata kaivoja, joita kateelliset filistealaiset olivat tukkineet. Mutta Iisak kylvi 
viljansa ja korjasi satonsa ja vaurastui. 
 



 - Sinä olet tullut liian mahtavaksi, filistealaiset olivat sanoneet Iisakille, ja Iisak 
oli siirtynyt itään, aina Beerseban keitaalle asti. 
 

Beersebassa oli ollut Abrahamin suvun telttaleiri ennenkin, ja Iisak oli viettänyt 
lapsuutensa siellä. Vain kerran hän oli lähtenyt pois, pohjoiseen, kolmen päivä-
matkan päähän. Hän muisti sen matkan kirkkaasti, muisti Morian vuoren, isä 
Abraham ja hän kiipeämässä taakat selässä huippua kohti, hän itse kivien päällä 
makaamassa. Vavistus valtasi hänet nytkin, ja yhä hän aisti läsnä olevan Pyhän, 
ehdottoman, kaiken elinvoiman lamauttavan mahdin, jonka edessä kysymykset 
loppuvat. Poikanen Iisak oli kyllä tiennyt naapurikansojen tavasta uhrata lapsiaan 
jumalille, ja tässä hetkessä hän oli välähdyksenä tajunnut, että Jumala oli isä 
Abrahamia suurempi eikä isällä ollut valtaa edes itseensä saati sitten poikaan. Oli 
vain yksi mahdollisuus, totteleminen. 
 

Mutta siinä samassa hetkessä oli myös ääretön rakkaus hulvahtanut Iisakin yli. 
 - Älä satuta kättäsi poikaan! Niin oli ääni sanonut, ja lapsen mieli oli käsittänyt, 
että Jumala ei tahdokaan uhreja, hän tahtoo vastarakkauden. 
He olivat vaeltaneet aurinkoisia rinteitä alas ja kaikki punavuokot olivat kukkineet. 
 

- Abrahamin tähden minä siunaan sinua, Iisak toisti vuoteellaan. – Mutta entä 
minä, olenko minä itse totellut ja rakastanut Jumalaa? Siunaako Jumala minun 
tähteni ketään? Kuinka voisikaan siunata, kun perheessä lymyää petos, 
veljesviha ja pakanajumalien parvi? 
 

Teltan oviaukkoon oli ilmestynyt joku. - Minä olen sokea, Iisak ajatteli. - Keneen 
minä enää voin luottaa? Kuinka kauan minä vielä elän?  
Hän nousi päättäväisesti ja suuntasi oven vaaleaa kiilaa kohti. – Älä pelkää, 
Jumala oli sanonut jo Gerarissa. - Minä olen sinun kanssasi. 
Iisak tunsi voiman kasvavan jäsenissään. Oli olemassa tie. Aina oli olemassa 
rukouksen ja kuuliaisuuden tie. 
 

- Iisak, Rebekka sanoi ovella. - Jos Jaakobkin vielä ottaa tästä maasta heettiläisen 
vaimon, niin mitä minun kannattaa elää? 
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RUKOUS 
Pyhä Isä, minä kiitän sinua!  Sinä annoit minulle suuren perinnön, kun otit minut 
lapseksesi. Kuule rukoukseni, että elämäni täällä maailmassa ei valuisi hukkaan 
vaan toteuttaisin sinun tahtoasi ja olisin mukana levittämässä sinun sanaasi. 
Anna minulle sinun rakkaudestasi rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan. Siunaa sinä 
meitä Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. 

Eeva Takala 



 
Mitä kuuluu, Jukka-Pekka Vaittinen? 
Haastattelijana Annikki Erelä 
 
 
Olet Elyn jäsen nuorimmasta päästä ja olet myös Kannelmäen seurakunnan 
vapaaehtoistoiminnan diakoni. 
 
Mikä sai sinut liittymään ELYyn? 
 
- Se tuntui luontevalta, kun olen kasvanut sellaisessa evankelisessa perinteessä, 
jossa toimitaan vahvasti oman paikallisseura-kunnan yhteydessä. Sopiva sauma 
liittymiselle tuli, kun esimieheni pyysi minua  
Kannelmäen seurakunnassa pidettyjen Siionin Kanteleen lauluseurojen isäntä- ja 
juontovastuuseen. 
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Jukka Pekka Vaittinen (oikealla) perheensä kanssa 
kesäjuhlilla Kauhajoella. Kuva Annikki Erelä 

Sinut nähdessäni tulee mieleeni 
ELYn toimittama DVD Kuninkaan 
lapset. Mitä DVD:n tekeminen on 
merkinnyt teidän perheelle, Elinalle 
ja kolmelle lapsellesi? 
 
- DVD:n työstäminen oli raskas, 
mutta erittäin antoisa prosessi. 
Olen iloinnut, että saimme 
mahdollisuuden olla perheenä 
toteuttamassa tuota hienoa, 
kristillisen kasvatuksen tueksi 
tarkoitettua karaoke-dvd:tä. 
Elina ja 6-vuotias Juhana saivat 
mahdollisuuden toimia 
laulusolisteinakin meidän muiden 
hääriessä taustajoukoissa. Lasten 
isoäiti Eeva Takala teki suuren työn dvd:n mahdollistajana ja toimi mm. 
videokuvausten ohjaajana sekä levyn kahden uuden laulun sanoittajana. 
 
- Sekä dvd että cd ovat olleet kotona ja automatkoilla erittäin kovassa käytössä. 
Pidämme levyn loistavista Pettisen Mikon sovituksista ja kahden uuden laulun 
sävellyksistä erittäin paljon kaikki. Kuninkaan lapset -levy lähtee soimaan myös 
isin pyynnöstä useasti. 
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Työhösi seurakunnassa kuuluu vapaaehtoistyön koordinointia. Miten rohkaisisit 
meitä ELYn vapaaehtoistyössä toimivia? 
 
- Ajattelen, että oleellisinta on edetä kärsivällisesti rukouksesta käsin ja luottaa 
siihen, että Jumala tekee työtä meidän kauttamme juuri Hänen suuren 
suunnitelmansa mukaisesti. Kristuksen ruumiissa tarvitaan erilaisia jäseniä, jotka 
saavat yhdessä paljon aikaan - jo pienikin panos on tärkeä. 
 
- Käytännön työssä keskeistä on että palkallisen työntekijän rooli ei korostuisi 
toiminnan suunnittelussa liikaa. Vapaaehtoisuuteen perustuva Elyn kasvava 
toiminta antaa suuret mahdollisuudet heti alusta alkaen toimia vahvan 
vapaaehtoisjoukon avulla. Työntekijän rooli on hyvä pitää alusta asti 
koordinointikeskeisenä. Hänellä tulee olla riittävästi aikaa mahdollistaa 
vapaaehtoisjoukon toimiminen ja järjestellä asioita niin, että evankelinen julistus- 
ja lauluperintö saisi eri muodoissa toteutumisväyliä seurakunnissa. 
 
Mihin suuntaan tahtoisit kehittää ELYn toimintaa? 
 
- Perheiden suuntaan, koska olen huomannut, että perheiden parissa tehtävä työ 
on perusta sille, että tavoitamme myös uusia ihmisiä. Lasten vanhemmat ovat 
erittäin vastaanottavaisia ja suorastaan janoavat tukea kristilliselle 
kasvatukselleen. 
 
Millaista yhteistyötä toivoisit ELYn ja seurakunnan välille? 
 
- Kuninkaan lapset dvd:n käyttömahdollisuuksia on niin paljon, kuin on 
työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Kannelmäessä dvd:tä esitellessäni huomasin, että 
lastenohjaajat löysivät karaoke-dvd:lle heti useita eri käyttökohteita. Myös kanttori 
on ottanut lapsi- ja nuorisokuorossaan levyn käyttöön, ja ajatuksia on ollut 
käyttää levyä myös koulu- ja päiväkotiyhteistyössä. Kuulin juuri myös, että 
Paavalin seurakunnassa Kuninkaan lapset cd on ostettu lahjaksi kaikille kaksi 
vuotta täyttäville seurakuntalaisille. 
 
- Yhtenä yhteistyön keinona Ely ja seurakunta voisivat alkaa järjestää yhteisiä 
perheleirejä. Olen jo aloittanutkin tunnustelut mahdollisen perheleirin 
järjestämiseksi yhteistyössä Malmin seurakunnan ja Elyn kesken. 
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”Älä suu pieni puhu mitä vain”… 
 
Vanhanaikaasena ja ristittynä ihimisenä en oo koskaa tykänny kiruamisesta. Äitee 
ja isä siihen jo perin juur käytännöski opetti. Oon toki yrittäny opetella sitä minäki, 
mutta meleko surkeen seurauksin. Siitä mullon vieläki kirvelevä muisto – ei enää 
niinkää takapuoles, mutta mieles. 
 
Soli sellaanen heinäkuun alakupäivän komian hehkiä aamu, niinku vaan 50-luvulla 
saattoo olla. Molin silloon viiren vanha ja isoovelieni Sakari seittemän. Mulle 
äärettömän rakas kummitätini, Fanni-täti, tuli jo aamutuimihin peltopolokua pitkin 
lykäten kottikärryjen esiastetta. Soli sellaanen puusta tehty, johona pyöräki oli 
puuta, mutta muutoon kova peli maailmaa vastahan. Kärryys oli puutiinu ja 
oranssinpunaanen emalisankoo, kumpaanenki voipaperilla ja puhtahalla 
pyyheliinalla peitettyynä. Noli vielä sirottu vaalian ruskialla ohkaasella 
paperinarulla, niinku sitä siihe aikahan  palio käytettihin. No ny sä jo kysyt, jotta 
mitäs sielä sangoos ja puutiinus sitte oli, ku ne niin oli tamulootuna peittohon. 
Mäpäs kerron. Sieloli taikinaa! Isoommas puutiinus leipätaikinaa ja emalisangoos 
nisutaikinaa. Kummitätieni leivinuuni oli ollu jo vuosia siinä kunnos, jottei siihen 
ollu mitää asiaa panna valakiaa iliman tulipalon vaaraa. Äitee ja Fanni-täti olivat 
sopinehet yhteesestä leipomapäivästä jo aijoos ja ny justihin oli se päivä. 
Leivinuunia oli lämmitetty jo erellisehtoona pesällisellä halakoja ja aamutuimihin 
sitä jatkettihin. Fanni-täti auttoo äitejä taikinooren teos, ruaan valamistukses ja 
välillä hoitaan kaks vuotta täyttävää Tuulaa, pikkusiskootamma. Me Sakarin kans 
ketalehriimma muutoon vaan jaloos. 
 
Kun molimma syönehet, rupes äitee pakkaamahan voikoppaa pienillä ruoka-
annoksilla. Se laittoo sinne pernavoita, maailmasta hyvää ruskiaa soosia, johona 
oli joukos herkullisia siansivun soiroja lisukkehena (ainutta ja oikiaa läskisoosia), 
puolukkaa, riisipuurua ja sekaherelmäkeittoa ja leipää ja maitua tietysti kans. Sitte 
meirät vahimmat mukulat ohojeestettihin varovaasesti viemähän kopan sisältö 
Lyyli-tärille, Fanni-tärin siskoolle, joka oli kotonansa kipiänä. Matkaa oli pellon 
poikki kulukien reilun 500 metriä ja se sujuu onnellisten tähtien alla yhyres suurta 
pajukoppaa kantaan. Äitee oli antanu tarkat ohojehet tulla sitte kotia suorinta 
tietä kattomahan pikkusiskoon perähän, jotta he saavat Fanni-tärin kans rauhas 
leipua. 
 
Sakarilla oli kummiski eri suunnitelmat. Soli kai jo kotua lähties päättäny, jotta 
tällä reisulla sitte mennähän ”maailmalle”. Isoonvelien sana son sentähän 
viisvuotiahalle laki. No, takaasin tulles menimmä lujaa juosten ohi oikopoluun, sen 
matkan, mitä äitee maharollisesti olis nähäny tuvan klasista tai pihalla 
käyresnänsä. Piilootimma isoon kripakopan tyhyjine astioonensa ojahan tien 
vartehen ja jatkoomma juosten kylälle. Meilloli tosi kova kuri, eikä me saatu 
mennä leikkimähän kenenkää kylän mukulaan kans. Ny molimma rikkonehet 
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lähinnä äireen asettamaa tiukkaa sääntöä vastahan. Kylällä oli isoo yhteenen 
postiloota, josta kuki haki kaikki postinsa. Kuruulimma sitte postilooran juurella ja 
silloon se tapahtuu. Kuuluu hirviä huutaminen jonku taloon takaa. ”Taatanan 
tuuria kittankelloja, taatanan tuuria kittankelloja…mee kotiat hottiamahan, mee 
kotiat hottiamahan!” Siinä se oli! Molimma oppinhet jotaki uutta maailmalla, 
vaikkemma yhtää ymmärtänykkää, mitä nuo sanat merkittöö. En muutoon 
ymmärrä vieläkää, mitä tuon huutamisen jälimmäänen osa tarkoottaa. 
 
Koko kotomatkan maistelimma nuota sanoja, jottemma vaan unohtaasi. Motimma 
kopan piilosta joukkohon ja juoksimma kotia. Ei tarvinnu mennä eres tupahan 
asti, ku äitee tuli sopivasti kuistin portahia alaha valakoosen emalisangoon kans. 
Kilipaa huurimma äireelle uutta oppimaamma. Mutta äitee ei ollukkaa – kumma 
kyllä – ollenkaa yhtä riemastunu meirän opiistamma! Otti ja paiskas emalisangoon 
maahan (se oli meille opetettu jo tarkoon, jotta emsiastioota ei sitte kolohita!), 
tarttuu kumpaastaki meistä niskasta kiinni ja rupes suurehen äänehen 
huutamahan isää: ” Väinöö, Väinöö! Tuu heti tänne mukulat on ollu kylällä ja ny 
ne kiruaa ku lappalaaset meirän pihas. Tuu heti piiskamahan ne!” Samalla ku isä 
lähtöö kävelemähän kesken heinän seivästyksen muutaman saran metrin päästä 
mettänrannasta, äitee komentaa Sakarin hakohon kummallekki piiskat 
kotokoivusta. 
Isä oli päässy sopivasti seivästämisen alakuhun ja taatusti harmitti keskeytys niin 
turhanaikaasen asian takia. Kiruamista isä ei tietenkää hyväksyny, mutta näin 
jäliistä päin ajatellen, isä kumminki  ymmärti sen, jottei sellaasesta pitääsi 
rankaasta, josta ei oo vielä saanu eres mitää oppia, eikä ymmärrä pahaa 
tekövänsä.  
 
Niin meirät sitte piiskattihin ja äitee pesi kummanki suun vielä varsin 
kovakouraasesti pahanmakuusella mäntysoovalla. Ja kaulasta pitään piti itkien 
pyytää äireeltä anteeksi kauheeta sanoja ja sitä, ku on pahoottanu äireen, isän, 
Fanni-tärin ja vielä Taivahan Isänki mielen kauheella puheella ja luvata, jottei 
koskaa enää…. Fanni-täti oli ainut, jolta irtos lohtua ja hyvä sana itkeville 
mukuloolle. Se otti sylihin, rutisti lujaa ja sanoo hiliaa meirän kummanki korvahan: 
”Voi lapsiparaat, ei tietämättömyyrestä pitääsi ketää rankaasta”. Näistä sanoosta 
alakaan rupesin pohtimahan sellaasta maharollisuutta, jotta aikuuset ei ehkä 
ookkaa aiva kaikes erehtymättömiä ja samoolla linioolla asioos. 
Seuraavat viikot opeteltihin ankarasti laulua: ”Älä silmä pieni katso mitä vain, älä 
suu pieni puhu mitä vain ...” Kaikiis säkeistöös toistuu ”Sillä Isä Taivainen, näkee 
lapsen sydämen”. Jostaki kumman syystä en oo opettanu tätä laulua ainuallekkaa 
kolomesta mukulastani, vaikka se niin opettavaanen oliski. Oon silti luvannu 
ittelleni, jotta jos vaikka saisin joskus kantaa mumman arvoninimiä, voisin ehkä 
mukulaan mukuloolle laulun jo opettaa, mutta sittekki suurella hellyyrellä. 
 
Tällääsiä muisteli Keski-Antilan Sirpa Ilimajoelta 
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Pieni on vikkelä 
 
On monia urheilulajeja, joissa koolla on merkitystä. Koripallossa tai lentopallossa 
ei pärjää, jos koko joukkue koostuu lyhyistä pelaajista. Tarvitaan myös pitkiä. 
Jalkapallossakin pääpelaajina tarvitaan pitkiä ja suuren ponnistusvoiman omaavia. 
Mutta aina näissäkin joukkueissa tarvitaan myös toisenlaisia pelaajia. Pieniä ja 
vikkeliä. Nopeudella ja näppäryydellä pieni sivuuttaa isomman ja usein vähän 
kankeamman. 
 
Kun ELYssä olemme käyneet neuvotteluja eri yhteistyökumppaneiden kanssa, on 
vastaan tullut sama asia. Monet isot järjestöt, niin kuin toki kirkkokin, on aika 
jäykkä ja jähmeä. Asiat on suunniteltava pitkällä aikavälillä. Kovin nopeasti ei 
päätöksiä synny. 
  
Tämä on varmasti välttämätöntä, muulla tavoin vastuullinen iso järjestö tai 
seurakunta ei voi toimia. Mutta samalla siinä menetetään aina joitakin 
mahdollisuuksia. Ovi on vain hetken avoinna. Hetkeen on tartuttava. 
Siksi on hyvä, että on myös pieniä ja vikkeliä. Tällainen ELY voisi olla. Se voisi 
tarttua ajankohtaisiin haasteisiin nopeasti ja antaa oman panoksensa menemällä 
rohkeasti niistä ovista, jotka ovat avoinna. Jos sitten oven takana avautuu hyvä 
näköala ja mahtavat pellot, niin kyllä sinne sitten isommatkin toimijat aikanaan 
löytävät ja panoksensa antavat. 
 
Jo lyhyen historian aikana on käynyt ilmi, että ELYä tarvitaan. Meille löytyy 
tehtäviä ja haasteita. Joskus ehkä niitä tulee inhimillisesti mitaten kovinkin 
nopeasti. Löytyykö tekijöitä, vai hajaantuvatko vähäiset voimamme liian moneen 
suuntaan? 
 
Kun nyt näyttäisi olevan ovi avoinna Karjalan työssä ja kaikki palaset loksahtelevat 
sopivasti paikoilleen, niin miksi emme katsoisi, mitä oven takana on. 
Toinen raollaan oleva ovi on lapsityössä. Siinä on myös avautumassa valtavan 
suuri ja – uskon näin – hedelmällinen työsarka. Tähän toivottavasti myös kirkko ja 
seurakunnat heräävät. Mutta olisiko niin, että pieni ja ehkä vielä vikkelä ELY voisi 
olla pioneerina avaamassa reittiä. 
 
On ennen muuta kyse niistä lapsista, jotka eivät käy seurakunnan kerhoissa, 
muskareissa tai perhemessuissa. Kastettuja seurakunnan jäseniä. Mutta 
vanhemmilla ei ole taitoa tai voimia, ehkä ei haluakaan, ohjata lasta Vapahtajan 
tuntemisessa. Useimmilla heistä ei toki ole mitään uskon asioiden opettamista 
vastaan. Löydämmekö me yhdessä seurakuntien kanssa tien näiden lasten luo. 
Voimmeko me opettaa lapsille Raamatun suuret kertomukset Joosefista, 
Mooseksesta, vertaukset tuhlaajapojasta ja hyvästä paimenesta. Tai voimmeko 
me laulaa ja laulattaa lasten sydämeen kantavat sanat: Jeesus mua rakastaa. 



Tässä on jokaiselle paikka. 
 
Nyt tarvitaan paitsi ideoijia ja tekijöitä myös ja ennen muuta rukoilijoita. Kun 
etsitään uusia kanavia, tarvitaan paljon viisautta ja rohkeutta. Taloudellisia 
tukijoitakin tarvitaan. Virheitäkin tehdään, mutta niistä voidaan oppia.  
Pieni ja vikkelä on ehkä myös suurta ja kankeaa joustavampi ottamaan vastaan 
opetusta ja neuvoja, vinkkejä ja ideoita. Sillä pienellä ei ole samaa vaaraa ajatella, 
että minä pärjäisin yksin, omin voimin. 
 
Pekka Kiviranta 
 
 
 
Evankeliset kesäjuhlat Hyvinkäällä 19.-20.6.2010 
 
Martinhalli 
Hyvinkään kirkko 
 
Varaa majoitus! 
Jos koulumajoitus kelpaa, tilaa on! Ilmoita majoitus-
tarpeesta Antero Rasilainen, p. 045 134 4634 tai 
antero.rasilainen@evankeliset.net 
Majoitusta voi kysyä mm. hotelli Cumulus 
p. (019) 429 100 
 
 
POHOJALAASET HUOMIO! 
Moomma menos Hyvinkään kesäjuhulille kaharella linia-autolla. 1. auto lähtöö 
Alahärmästä (Härmäin - Kauhavan seutu- Alajärvi-Virrat...) ja toinen auto 
Seinäjoelta LR:n parkkip. keräten Ilmajoki-Kurikka-Jalasjärvi-Kauhajoki- sektoria). 
Toinen autollinen vois olla yötä ja koko juhulat aluusta loppuhun ja toinen vaan 
lauantaipäivän ja yöksi kotia. Selekiintyy... Urella saa esim. Sirpalta p. 0400 974 
102 tai Pyykösen Veikolta p. 040 831 4724. 
 
 
Laula kanssani –tilaisuudet 
 
Osta tai tilaa Kuninkaan lapset karaoke-DVD itsellesi, lahjaksi lapsiperheille tai esittele 
se seurakunnallesi. Kun seurakunta järjestää Laula kanssani tilaisuuden, Kuninkaan 
lapset DVD- ja CD-levyt erityishintaan! Ohjeet saa LK –sivustolta:  
www.evankeliset.net/laulakanssani 
 
Laulujen mukana ilosanoma Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta leviää.
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Rukoilemme siunausta tuleville järjestettäville tapahtumille 
 

Marraskuussa 2009 
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Su 1.11. ELYn kirkkopyhä Riihimäen kirkossa 
(Hämeenkatu 5), klo 10 alkaen Messu, Kosti Kallio, 
Kalervo Huttunen. Klo 11.30 Kirkkokahvit 
Kirkkopuiston srk.kodissa. Lähetysjuhla Kosti Kallio, 
Kalervo Huttunen, Pertti Ruponen. Lauluyhtye 
Maanläheiset Keravalta. 
 
Su 1.11. klo 14 Laula kanssani-tilaisuus Ylihärmän 
kirkossa. Tiedustelut: Sisko Vaittinen. 
http://www.evankeliset.net/laulakanssani 
 
Su 1.11. klo 14 Siionin Kannel lauluseurat Salossa 
(Torikatu 8), Antero Rasilainen, srk:n kanttori 
 
Su 1.11. klo 19 Laulun ja runon ilta Tampereella, 
Finlaysonin kirkossa (Puuvillatehtaank. 2). Anneli 
Lähdesmäki ja Tampereen kuoro, johtajana Paavo Pitkäranta. 
 
Ti 3.11. klo 18.00 Siionin Kanteleen lauluseurat Helsingissä, Mikaelin kirkon 
takkahuoneessa (Emännänpolku 1). Seurakuntasihteeri Tuija Mäkinen, kanttori 
Mari Lamminen, rovasti Ismo Törrönen (ismo.torronen@kolumbus.fi) 
 
Ti 3.11. klo 18.30 musiikin ja runon ilta Ilmajoen srk-keskuksen Leipäsalissa 
(Kirkkotie 37). Vieraina Ulla ja Jussi Kataja Hämeenlinnasta, emäntinä Eeva ja 
Marjatta Väli-Torala, arvontaa. Kaikki Etelä-Pohjanmaan alueen kotiseurat 
pyydetään ilmoittamaan myös sirpa.keski-antila@evl.fi tai p. 0400 974 102 
 
Ti 10.11. klo 18 Siionin Kanteleen lauluseurat Riihimäellä Sipusaaren srk.kodissa 
(Sipusaarentie 31). Pentti Nurminen, Ulla Kuisma. Kahvitarjoilu. 
 
Su 15.11. klo 10. ELY:n maakunnallinen KIRKKOPYHÄ Kauhavalla. Seppo 
Ruotsala, kirkkokuoro. 
 
Su 15.11. klo 14 Siionin Kanteleen seurat LR:n srk-salissa. Kaikki Etelä-
Pohjanmaan alueen kotiseurat pyydetään ilmoittamaan myös sirpa.keski-
antila@evl.fi tai p. 0400 974 102 
 
Su 15.11. klo 15 Siionin kanteleen lauluseurat Hyvinkään vanhassa kirkossa. 
Tiedustelut: Kosti Kallio 050 563 9809 Tilaisuus PERUTTU! 
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Su 15.11. klo 18 Siionin kanteleen lauluseurat Paula ja Hannu Näkillä Haminan 
Kannusjärvellä (Näkintie 362). Hanna Sinkko, Kai Huopainen. Tiedustelut Anneli 
Näkki p. 040 762 2229 
 
Ke 18.11. klo 18 Siionin Kanteleen lauluseurat Orivedellä seurakuntatalon 
kahviossa (Latokartanontie 5), past. Juha Itkonen, rov. Jouko Vaherniemi, kantt. 
Sisko Huhtala. 
 
Su 22.11. Siionin Kanteleen lauluseurat Helsingissä Vuosaaren kirkolla 
(Satamasaarentie 7) klo 15.30 kahvit, klo 16 lauluseurat: Avaus ja päätös pastori 
Arto Huhdanmäki, puhe pastori Laura Pentti, kanttori Riitta Hirvonen, juontajana 
Ismo Törrönen (ismo.torronen@kolumbus.fi). 
 
Su 22.11. klo 18.30 Siionin Kannel-lauluseurat Aleksanterin kirkon 
kryptassa, Pyynikin kirkkopuisto. Maria Pitkäranta, Harri Kuhalampi ja Ari Hukari. 
 
Su 29.11. klo 14-17 Siionin Kannel lauluseurat Salossa seurakuntatalolla 
(Torikatu 8), Annikki ja Paavo Erelä, srk:n pappi ja kanttori. 
 
Su 29.11. klo 15 Siionin Kanteleen lauluseurat Hyvinkään Vanhassa kirkossa 
(Uudenmaankatu 13), Adventtijuhla. Puhe Pertti Ruponen, juontaa Tapio 
Turunen, lauluyhtye KokoNainen, johtaa ja säestää Helena Lehtinen. Kahvitus 
Kirsti Äikäs ja Irma Ravantti. Tiedustelut: Mika Viitanen 040 0958616, Kosti Kallio 
050 563 9809 
 
Su 29.11. klo 18 ELY:n Siionin Kanteleen seurat Hauhon seurakuntatalossa, 
adventtitapahtuma. Sanaa, laulua ja riisipuuroa. Teol.toht. Seppo Suokunnas, 
kirkkoherra Tapani Vanhanen ja Katajat. 
 
Joulukuussa 2009 
 
Pe 4.12. klo 18 Lähetysmyyjäiset Kannusjärven koululla Haminassa (Keskikyläntie 
233), hartaus klo 19, Jari Pennanen. Tiedustelut Anneli Näkki p. 040 762 2229 
 
Ti 8.12. klo 18 Siionin Kanteleen lauluseurat Riihimäellä, Kirkkopuiston srk.koti. 
Antero Rasilainen, Pertti Ruponen. Kahvitarjoilu. 
 
Su 27.12. klo 18 Joulujuhla Haminassa, Kannusjärven koululla (Keskikyläntie 
233), Elina Rajala, Kai Huopainen, Antero Rasilainen. Tiedustelut Anneli Näkki p. 
040 762 2229. 
 
 
Lisää tapahtumia osoitteessa www.evankeliset.net/kalenteri 



OSTA AJOISSA JOULULAHJAKSI KARAOKE-DVD KUNINKAAN LAPSET ! 

 19

 
Lasten karaoke-dvd Kuninkaan lapset pursuaa laulamisen riemua 
ja iloa. Dvd:n avulla aikuiset ja lapset voivat yhdessä kokea 
virkistäviä musiikkihetkiä ja oppia samalla uusia lauluja. Levyn mukana 
on kaunis vihko, jossa on laulujen sanat. Karaoke-dvd toimii hyvin 
myös esim. päiväkotien, päiväkerhojen, koulujen tms. käytössä. 
Kuninkaan lapset on julkaistu myös CD:nä, joka on kätevä esim. 
automatkojen viihdykkeenä. 

 
1. Olen onnellinen 
2. Milläs minä pääsen taivaaseen? 
3. Jeesus mua rakastaa 
4. Tuulien teitä 
5. Anna enkeleitä 
6. Kala-Pekka 
7. Suojassa enkelin 
8. Ei ole olemassa parempaa 

9. Pikkulintu riemuissaan 
10. Ystävyys on eväsreppu 
11. Puhu mulle hellästi 
12. Jumalan kämmenellä 
13. Kun vain pyydät anteeksi 
14. Lapsi pieni 
15. Kuninkaan lapset

Levyjä voi ostaa ELYn toimistosta p. 040 415 9416 tai ely@evankeliset.net 
Ovh DVD 23€ ja CD 15€ 
 
 
Lahja ELYn kotimaan työlle 
 
Toiminnan lisääntyessä lisääntyy myös tarve monien yhteyksien hoitamiseen ja 
yhdistyksemme kehittämiseen. Tämä ei toteudu ilman työntekijöitä, vaikka ELYn rikkaus 
onkin sen jäsenten vapaaehtoisessa työssä.  
 
Monen ihmisen pienikin, mutta säännöllinen tuki luo hyvän pohjan toiminnan 
kehittämiseen. Rekisteröitynä yhdistyksenä ELY on oikeustoimikelpoinen ja voi ottaa 
vastaan kirkko- ym. kolehteja, lahjoituksia, testamentteja jne. 
 

Jokainen työmme ystävä on meille yhtä tärkeä. 
 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

K-S OP 511402-234369 
IBAN 
 

BIC 
 

Saaja 
Mottagare 

 
Evankelinen 
lähetysyhdistys - ELY ry 
Kokkolantie 12 
43500 Karstula 
 

 
 

Viitenumero: 327 22916 
TAI: 
Jos et käytä viitenumeroa, kirjoita viestiksi: 
Tuki ELYn kotimaan työlle 

Maksaja 
Betalare 

 
 
 

Allekirjoitus 
Underskrift 

 
 

Viitenro 
Ref. nr 
 327 22916 

Tililtä n:o 
Från konto nr 

 Eräpäivä 
Förf.dag   Euro 

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren 
angivit. 



Seuraava ELYn tiedote ilmestyy joulukuussa 2009. 

 
Ajankohtaista tietoa aina tarjolla
 
Kädessäsi oleva tiedote toimitetaan jäsenistölle 
n. joka toinen kuukausi. Seurakuntiin lähtee 
ajoittain kirje. Tapahtumista ja juhlista pyritään 
tiedottamaan lehti-ilmoituksin. 
 
Tärkein tiedotuskanava on kuitenkin omat 
kotisivut. 
ELYn hallitus pyrkii 
toiminnassaan 
mahdollisimman 
suureen 
avoimuuteen. 
Päätökset on 
kaikkien nähtävissä 
ja valmistavistakin 
asioista 
mahdollisuuksien 
mukaan kerrotaan 
jäsenistölle. 

Kotisivujen uudistamisen lähtökohtana on ollut laatia sellaiset sivut, jotka 
palvelevat sekä jäsenistöä, seurakuntia että ns. suurta yleisöä. Toivomme 
palautetta, miten näissä asioissa olemme onnistuneet. 
 
Palautetta voi antaa ely@evankeliset.net

 Kansikuva Kristiina Erelä: ”Naiset kantavat kolehtia” 

 tai antero.rasilainen@evankeliset.net 
Tai soittamalla toimistoon 040 415 9416 tai Anterolle 045 134 4634. Myös 
tekstiviestit ovat tervetulleita. Palautteet ohjataan ELYn hallitukselle. 
Laitathan sinäkin suosikkeihisi: www.evankeliset.net 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Ilmoita tapahtumista ELY:n toimistoon yhteistä lehteä ja ELY:n kotisivuja varten. 
Pääsihteeri 045 134 4634 tai sähköposti antero.rasilainen@evankeliset.net 
Toimisto 040 415 9416 tai sähköposti ely@evankeliset.net 
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