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Työhuoneeni seinällä on ikoni. 
Olen ostanut sen vuosia sitten 
Venäjällä käydessäni. Kuva on 
yksinkertainen, jopa hieman 
karun oloinen mutta ehkä 
juuri siksi niin puhutteleva. 
Kuvassa on Kristus, ja hä-
nellä on kädessään avoin 
Raamattu. Haluan, että 
katseeni kohtaa tuon iko-
nin päivittäin.

Kristuksen katse on tark-
ka mutta lempeä ja siksi se 
puhuttelee. Hän, joka näkee 
kaiken, ja jolta mikään asia 
ei ole salassa, hän katsoo mi-
nuun ja kun katseemme kohtaa, 
kohtaan armollisen ja rakastavan 
Vapahtajani katseen. Aina. Kaikissa 
tilanteissa. Hänen katseensa ei muutu, 
vaikka minun katseeni olisi alas painettu ja 
kyyneleet täyttäisivät koko olemukseni. Hän armah-
taa, hän antaa anteeksi. Nuo lempeät silmät kerto-
vat enemmän kuin sanoin pystyy kuvaamaan. Siksi 
ikonin edessä on hyvä olla hiljaa, olla puhuttelussa, 
tutkittavana mutta myös hyvässä ja turvallisessa hoi-
dossa. Kun katson tuota kuvaa, näen jotain Jumalan 
valtakunnan salaisuudesta. Niin kai ikonin on tarkoi-
tuskin toimi, ikkunana Jumalan salattuun maailmaan. 
Ikoni kertoo, minut nähdään, minusta välitetään.

Tätä ikonin opetusta haluaisin jakaa kanssasi hyvä 
lehtemme lukija uutena alkaneena vuonna. Kohda-
ta, katsoa silmiin, kuunnella ja kertoa. Ja rukoilla. 
Meillä on kotona pieni kotialttari. Siinä on yhdestä 
kivestä kaiverrettu risti, se on koverrettu kiven sisään 
eli valo loistaa tuon ristin takaa, kun poltamme sii-
nä kynttilää. Kynttiläkin on vähän erikoinen, se on 
meidän rukouskynttilämme. Kynttilän ympärillä on 
rukousnauha. Aina, kun sytytämme tuon kynttilän, 
se on rukouksemme läheistemme ja rakkaittemme 
puolesta. Siinä muistetaan kaikkia teitä, jotka sanoin 
tai katsein olette välittäneet tämän pyynnön: rukoile 
puolestani.

Hyvä Elysanomien lukija ja yhdis-
tyksemme jäsen, olemme aloit-

taneet uuden toimintavuoden. 
Haluamme olla palvelemassa 
Jumalan valtakunnan työs-
sä. Mutta emme ole vain 
palvelijoita, tekemässä 
työtä, olemme ennen kaik-
kea lapsia. Jumalan lap-
siksi kastettuina me ihan 
oikeasti olemme Jumalan 
lapsia. Ja lapsen luottamus 
isään on rajaton: isä osaa, 

isä ottaa kiinni, isä auttaa. 
Säilytetään ja varjellaan tätä 

lapsen uskoa, katsotaan Kris-
tuksen kasvoja, pidetään katse 

kiinni Sanassa, armahdetaan ja 
rakastetaan. Näin tästä vuodesta voi 

tulla hyvä ja siunattu vuosi. Sitä rukoilen 
itselleni, rakkailleni, yhdistyksellemme ja juu-

ri sinulle, joka tätä luet. Olet siunattu! 

Antero Rasilainen, pääsihteeri

Ikkuna Jumalan maailmaan

Rasilaisen perheen 
kotialttari.

Kuvat Antero Rasi-
lainen
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Syntymäpäivät, muut merkkipäivät, vuodenvaihteet, 
ovat kaikki pysähtymisen, tarkkailun, taaksepäin 
mutta myös eteenpäin katsomisen aikoja ja tilanteita. 
Tuollaisina hetkinä, niin kuin nytkin voi miettiä: miten 
minun elämäni on mennyt? Millaisia vaiheita siinä on 
ollut? Miten olen osannut nauttia hyvistä hetkistä? 
Miten vaikeat vaiheet on läpikäyty? Mistä olen saanut 
voimaa elää ja nauttia hyvät ja huonot päivät?

Lukemani Samuelin kirjan jae kertoo tällaisesta het-
kestä. Israelin kansa oli viholliskansan uhkaama, se 
oli etääntynyt Jumalasta ja palveli mieluummin mui-
ta jumalia. Profeetta Samuelin neuvosta se kääntyi 
kuitenkin uudelleen noudattamaan Jumalan tahtoa 
ja palvelemaan vain Häntä. Samuel rukoili kansan 
puolesta ja Samuelin kirja kertoo, että ”Herra vastasi 
hänen rukoukseensa”. Tähän liittyy tuo kohta 1. Sam.

”Tähän asti” kertoo Jumalan huolenpidosta ja hyvästä 
tahdosta meitä ihmisiä kohtaan. Jumalan huolenpito 
kohdistuu yksityiseen ihmiseen, yhtälailla lapseen, ai-
kuiseen kuin vanhukseenkin, se kohdistuu yhtä lailla 
kansaan, ihmiskuntaan ja koko elämään kaikissa sen 
muodoissa. Vaikka Jumala antaa elämäämme kuor-
mia ja taakkoja, niin Hän antaa myös voimia kan-
taa niitä ja kantaa ne itse, kun meiltä voimat alkavat 
loppua, kuten mm. tuttu Siionin Kanteleen laulu 415 
kertoo meille: ”siunannut kuin hän vain yksin siunaa, 
/ ja antamansa kuorman kantanut”.

Me ihmiset emme aina näe ja koe Jumalan huolenpi-
toa. Aina emme sitä koe edes tarvitsevamme. Ajat-
telemme pärjäävämme omin voimin. Mutta kuten vi-
hollisarmeijan uhkaama Israel, mekin olemme usein 
huomanneet mihin tuo omavoimaisuutemme on mei-
dät johtanut: vaaraan, umpikujaan, tilanteeseen jos-
sa tuntuu, että kaikki tiet eteen ja taaksepäin ovat 

”Tähän asti Herra on 
  auttanut meitä”

olleet tukossa, oikealle tai vasemmalle ei ole päässyt. 
Ainoa tie on ollut ylöspäin, rukouksen tie. Tämä tie 
on aina auki, rukoukset kuullaan, vaikka vastaus ei 
aina tulekaan yhtä nopeasti kuin Samuelin kirjan ker-
tomassa tapauksessa.

Jumala on auttanut meitä ”tähän asti”, mutta se ei 
tarkoita, etteikö Hän olisi valmis auttamaan meitä 
eteenkinpäin. Ei Hän ole pessyt tai pesemässä kä-
siään meistä tai meidän murheistamme. ”Jumala on 
sama eilen, tänään ja iankaikkisesti”, myös Hänen 
hyvä tahtonsa ja huolenpitonsa on samanlaista, niin 
tänään kuin huomispäivänäkin.

Myös Elyn kohdalla me voimme taas sanoa: ”Tähän 
asti on Herra auttanut meitä.” Voimme ihmetellä ja 
olla kiitollisia mitä kaikkea on tapahtunut ja mitä on 
saatu aikaan. Työtä on edelleen, mutta se on työtä, 
joka ei ole pakonomaista, vaan jota meillä on lupa 
ja oikeus tehdä, jota saamme tehdä. Sillä Jumala on 
luvannut olla kanssamme, kun teemme työtä Hänen 
nimessään ja Hänen hyvän tahtonsa mukaisesti.
Antaessamme saamme ja sen avulla jaksamme 
eteenpäin.

Dietrich Bonhoeffer on kuvannut Jumalan huolenpi-
toa osuvasti virren 600 mukaan: 
”Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä, 
kuinka käyneekin. Illasta aamuun kanssamme on 
Luoja. Häneltä saamme huomispäivänkin.” Tämä Ju-
malan hyvä tahto on ympärillämme niin juhlapäivänä 
kuin arkenakin. Sen turviin meidän on hyvä jäädä ja 
siinä elää.

Pekka Knuutti, puheenjohtaja

”Tämän jälkeen Samuel otti kiven, asetti sen Mispan ja 
Senin välille. Hän antoi kivelle nimen Eben-Eser, Avun-
kivi, sanoen: ”Tähän asti Herra on auttanut meitä.” 1. 
Sam. 7:12

Kuva Urpo Vuorenoja
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Yhteistyöjärjestöjen lähettien 
terveisiä

Elyn nimikkolähetit Mari ja Seppo Paulasaari Israe-
lissa Suomen Lähetysseuran kautta syksystä 2012.

Marin ja Sepon terveisiä joulukuussa 2014:

Uskonpuhdistuksen juhlajumalanpalvelus pidettiin Jeru-
salemin Vanhankaupungin ytimessä sijaitsevassa luterilai-
sessa Redeemerin kirkossa. Siellä saattoi jälleen aistia mitä 
Jeesus tarkoitti sanoessaan, että mistä meidät tunniste-
taan Hänen opetuslapsikseen: keskinäisestä rakkaudesta! 
Palvelusvuorossa oli luterilaisia pappeja eri kansallisuuk-
sista, mukana myös keskuksemme Mari-pappi, ja kirkon 
ensimmäisellä penkillä istui juhlaamme kunnioittaen nk. 
klassisen kristinuskon edustajia niin Armenian kuin Syy-
riankin ”Wanhoista” kirkoista, room. katolisia ja ortodok-
seja vain muutamia kirkkokuntia mainitakseni. Kuin pala 
taivasta.

Suomen Lähetysseuran Lähi-idäntyön alkamisesta on 
vuonna 2014 tullut kuluneeksi 90 vuotta. Juhlallisuudet 

järjestettiin Jerusalemin keskuksella ja suuri joukko ystä-
viä, arviolta n. 90, saapui juhlistamaan merkkipäivää kans-
samme. Shalhevetyah-kirkossamme pidettiin juhlamessu, 
jossa saarnasi Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon piis-
pa Munib Younan aiheesta ”Kuinka ihanat ovat ilosanoman 
tuojan jalat”. Piispa muistutti mieliin tärkeitä asioita, esi-
merkiksi sen, että Lähetysseura on alusta lähtien työsken-
nellyt niin arabien kuin juutalaisten parissa. Tero Norjasen, 
Lähetysseuran vs. ulkomaantyön johtajan juhlapuheessa 
muistutettiin, että ”Jeesus kutsuu meitä rakastamaan Ju-
malaa ja lähimmäisiämme. Tämä kutsu kuuluu erityisesti 
konfliktien, väkivallan ja epätoivon keskellä”.

Elyn nimikkolähetit 
Eeva ja Jari Vähä-
sarja aloittivat Sansan 
lähetystyöntekijöinä 
elokuussa 2013. Heidän 
työnsä palvelee erityi-
sesti TWRn Lähi-itään 
ja Aasiaan suuntautu-
vaa mediatyötä. Täs-
sä heidän terveisiään 
2.2.2015.

Jari kertoo: tammikuus-
sa minulla oli matka 
Etelä-Ranskaan päivit-
tämään lähetinaseman 
satelliittilinkkiyhteyttä. 

Eeva lähti mukaan tutustumaan. Oli varsin mielenkiintois-
ta käydä ensimmäistä kertaa lähetinasemalla. Mastometsä 
on vaikuttava ilmestys yli 300 metrisine piikkeineen. Muka-
va oli myös tutustua aseman työntekijöihin, jotka avuliaas-
ti esittelivät paikkoja. Työtä tehtiin yhteistyössä aseman, 
Wienin toimiston ja Englannissa sijaitsevan satelliitti-
maa-aseman välillä. Pienenä kuriositeettina mainittakoon, 
että kun avasin vastaanotinantennin suojakoteloa, sisältä 
paljastui muhkean kokoinen ampiaispesä. Olivat kuitenkin 
aivan tokkurassa, kesäaikaan tuo olisi varmaan aiheutta-
nut kiireisempää siirtymistä pois paikalta.

Eeva kertoo omasta työstään: vuoden alku on suunnitte-
lun aikaa. Euroopan Hanna-työn osalta yksi tavoitteistani 
on saada tavata Skypen välityksellä säännöllisesti eri mai-
den Hanna-koordinaattoreita, koska on mahdotonta tava-
ta heitä kaikkia kasvotusten. Tällä tavalla voimme oppia 
tuntemaan toisiamme, kertoa suunnitelmistamme ja jakaa 
työn iloja ja haasteita sekä rukoilla yhdessä.

Käyn myös Manchesterissa Englannissa, missä tapaan 
Pohjois-Irlannin Hanna-koordinaattorin. Hän on juuri aloit-
tanut työn siellä. Myös Hanna-työn perustaja ja johtaja 
Marli Spieker tulee kanssamme Englantiin. Manchesterissä 
on TWRn Englannin toimisto ja tapaamme myös sen joh-
tajan. Näillä näkymin tulen Suomeen seurakuntavierailuille 
vasta syksyllä. Suomen Hanna-tiimin kanssa pidimme vuo-
den aikana monia skypepalavereja ja olemmekin saaneet 
mukavalle alulle Suomen Hanna-työn 15–vuotisjuhlavuo-
den suunnittelun. Juhlavuoden kunniaksi myyntiin tulee 
kaunis kahvimuki sekä servetit, joihin on painettu teksti 
’Kun toivo voittaa’. Juhlavuoden Uskomaton nainen–konfe-
renssi pidetään marraskuussa 7.11. Turussa ja sama ohjel-
ma on seuraavana päivänä 8.11. Jyväskylässä. Tervetuloa 
mukaan!

”Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun 
Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.” Joosua 1:9

Tekstit koonnut Virpi Tuominiemi
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Lähetyskuulumisia!
Tiesitkö, että Evankelinen lähetysyhdis-
tys tukee Sambian luterilaisen kirkon yllä-
pitämää Tedite-koulua? Sambiassa ei ole 
itsestään selvää, että kaikki lapset voivat 
käydä koulua. Tarvitaan koko perheen 
työpanosta, että saadaan jokapäiväinen 
leipä ja arki sujuvaksi. Koulunkäyminen 
voi jäädä monen lapsen haaveeksi. En-
täpä jos lapsella ei ole perhettä? Jääkö 
koulu ja toivo paremmasta tulevaisuu-
desta vain kaukaiseksi unelmaksi? Tätä 
asiaa ovat pohtineet myös tytöt Lapualla. 
Eikä vain tuumailleet, vaan tytöt päätti-
vät perustaa kummikerhon, jossa yhdes-
sä suunnitellaan ja toteutetaan myyjäisiä 
ja pieniä tapahtumia, jossa kerrotaan 
Sambian lasten elämästä ja samalla au-
tetaan Sambian lapsia tapahtumien tuo-
toilla. Tytöt voivat myös vierailla Sam-

bia-laukkunsa kanssa eri tilaisuuksissa. 
Jatkossa saamme kuulla tyttöjen toimin-
nasta tämän lehden kummipalstalla, jota 
tullee kirjoittamaan kummikerhon ohjaa-
ja Sofia Kivisaari. Voit osallistua tyttöjen 
toiminnan tukemiseen rukoillen ja kerää-
mällä nappeja, vanhoja käyttämättömiä 
koruja, vyön solkia, askartelutarviketta, 
jotka voit toimittaa ELYn työntekijöille. 
Lähetystyöstä löytyy tehtävä ja paikka 
kaikenikäisille, onhan Jeesus kutsunut 
meidät jokaisen.

Satu Kivisaari

Kuva Antero Rasilainen

Railin työvuoden kohokohtia

Ilon aiheita leireistä 
ja Larisasta
Ilon aiheena ovat olleet useat lei-
rit, joissa olen ollut mukana ja joi-
ta Ely on tukenut. Myös Larisa Ko-
lehmaisen kanssa syntynyt yhteys 
on ollut ilon ja kiitoksen aihe. Ja 
vaikka Larisa tuli Elyn määräaikai-
seksi työntekijäksi vasta lokakuun 
alussa, niin jo maaliskuussa Lari-
san kanssa pidimme leirin Kemin 
kirkolla. La 15.3. käsiteltiin leiriläis-
ten kanssa tulevan pyhän teemaa 
Rukous ja usko. Su 16.3. pidimme 
lasten kanssa saarnan paikalla 
raamattuopetuksen. Jp:n paikalla 
käsittelimme samaa teemaa, sil-

Leirillä Vienan Kemissä maaliskuussa 
2014.

Seurakunta Kemissä on kipuillut papin puutteesta vuosikymmenestä toiseen. Inkeriläisten toimesta 
alulle puuhattu kirkko vanhenee yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Nyt vuoden 2014 aikana Kemin 
seurakunta on saanut oman kansallisen papin Vladimir Jakusovin, joka on pystynyt venäjänkielellä 
hoitamaan seurakuntaa. Seurakunnan väkiluku on pysynyt suurin piirtein ennallaan. Yksi aikuinen 
kävi rippikoulun ja konfirmoitiin, kolme lasta kastettiin ja muistan ainakin kolmen vanhuksen kuol-
leen kuluneen vuoden aikana.
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lä tuon pyhän papit joutuivat 
palaamaan särkyneen auton-
sa kanssa Suomeen ennen 
viikonvaihdetta. ”Stubitsat” eli 
alatukivarret kun ovat koval-
la koetuksella Karjalan teillä, 
jos lie matkustajatkin. Kesän 
alussa 29.5.-1.6. pidimme 
Mujejärvellä noin 20 lapsen 
leirin. Leirin vetäjinä toimivat 
minun ja Larisan lisäksi es-
poolainen Pirkko Taipale sekä 
pastori Andrei Tuhkanen. Lei-
ripäivistä jäi hyvä mieli, vaik-
ka ne jäivätkin Mujejärvellä 
kesän ainoiksi.
Myöhemmin vuoden kuluessa 
olimme Larisan kanssa myös 
Petroskoin seurakunnan nuor-
ten pitämällä lasten ja nuor-
ten leirillä. Leirejä heidän toi-
mestaan oli 4 kertaa. Leirit 
ovat hyvä apu Kemin seurakunnalle näiden nuorten 
vetämänä ja Elyn avustamana. Leirien yhteydessä 
Vladimir-pastori on kastanut kolme lasta ja ottanut 
osittain vastuulleen myös pyhäkoulujen pidon.

Kotikäynnit ja juhlat
Olemme olleet kotikäynneillä suomalaisten ystävien 
kanssa Kemissä, Vääräkoskella ja Paanajärvellä. 
Eri-ikäisiä lapsia tuli perinteiseen kulttuuritalon joulu-
juhlaan. Lahjapussit ja mehu/piparkakkutarjoilu sekä 
pieni askartelu yhdistettynä paikallisiin toimijoihin 
antoi taas jälleen kerran opettavaisen kokemuksen 
kaikille. Paanajärvelle sovittu jouluvierailu supistui 
Vladimir–pastorin, Olga-vaimon sekä Kemin seura-
kuntalaisen käyntiin Paanajärven koululla. Alkuperäi-
sen suunnitelman mukaan tuona päivänä oppilaiden 
oli tarkoitus esittää joulukuvaelma, 
mutta oppilaat eivät olleet paikalla. 
No, lahjat kuitenkin menivät onnel-
lisesti joen taakse, kylälle ja toden-
näköisesti oppilaat saivat lämpimiä 
sukkia ja karkit aikanaan, sillä joku 
opettajista otti matkalaisilta tavarat 
koulun tiloihin. Toivottavasti joulun 
evankeliumi tavalla tai toisella kohta-
si senkin kylän ihmisiä niin kuin myös 
kemiläisiä heidän kodeissaan.

Inkeriläiset vähenevät ja 
seurakunta venäläistyy
Inkeriläisten määrä Vienan Kemissä-
kin vähenee. Kaksi seurakuntalaista 
pääsi viettämään oikeaa joulua, jossa 
Vapahtajamme on korotettuna rau-

han ruhtinaana heidän kanssaan. Hildan ja Selman 
poismeno jää muistoihimme, mutta samalla vahvis-
tuu, ettei Jumala unohda ketään tänne - joskus han-
kaliinkin olosuhteisiin. Työ jatkuu ja entisestään vah-
vistuu venäjänkielisten keskuudessa. Syksyllä saatu 
lista sairaista lapsista/perheistä voi Vladimir-pastorin 
toimesta osaltaan poikia lisää ihmisiä seurakunnan 
yhteyteen.

Matkat ja kuljettajat
Eripituiset matkat Venäjälle 23 kertaa ovat vaati-
neet paljon ”taustajoukkoja”. On ollut mielenkiintois-
ta matkata erilaisten kulkuneuvojen ja kuljettajien 
kanssa. Yleisiä juna- ja mikrobussimatkoja on ker-
tynyt useita, joitakin taksikyytejä paikallisilla reiteillä 
jne. Joskus vauhti on ollut leppoisaa, joskus vauhdik-

Virossa Tarton  Marian seurakunnan 
vieraana, emäntänä lähettimme 
Lea Saar.

Lilja-Leonarda tämän vuoden rippikoululai-
nen, Vladimir pastori  ojentaa ruusun konfir-
maatiojuhlassa.

Petroskoin nuorten pitämä leiri touko-
kuussa 2014.
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kaampaa, mutta ehjänä on päästy perille Venäjälle ja 
takaisin koto-Suomeen. Matkaajien joukossa on ollut 
monenlaisia osaajia, papista muurinrappaajaan, am-
mattiajajista ensikertalaisiin, mutta kaikilla heillä on 
ollut seurakunnan asiaa auttava ote ja kaikille heille 
on tavalla tai toisella tullut sydämen asiaksi pienen 
seurakunnan erilaiset tarpeet. Se on suuri kiitoksen 
ja ihmettelyn aihe.
Elyn työn laajentumisen seurauksena jokunen matka 
on vienyt myös Viroon ja Tartoon asti.

Kotimaan kamaralla rukoillaan ja 
muistetaan lähettejä
Kotimaan työstä mainittakoon vierailut nimikkoseu-
rakunnissa Salossa, Tuusulassa, Haminassa, Elimä-
ellä/Korialla ja Valtimolla. Lisäksi on ollut pieniä ko-
koontumisia Nurmeksessa, Kuhmossa, Riihimäellä, 
Keravalla ja Kouvolassa. Monia ihmisiä on Venäjän 
työn tiimoilta kohdattu ja toivottavasti jokainen koh-
taaminen olisi koitumassa evankeliumin parhaaksi ja 
eteenpäin viemiseksi. 

Siis jostain sieltä tai täältä lähettää Raili kuvatervei-
sensä

Kemin seurakunnan  pyhäkoululaiset kiittävät Haminan 
seurakunnan rippikoululaisia mukavista muistipeleistä, 
siis ystävyyttä yli rajojen.

Joen takana on Paanajärvi, jonne mennään milloin lossilla, 
milloin jäätietä autolla tai kävellen, kesällä joskus jopa veneellä 
pitkin jokea vanhaan kylään.

Toimiston vuosi 2014
Kulunut vuosi lähti käyntiin ripeällä tahdilla ja vähintään 
sama tahti jatkui myös vuoden loppuun. Rutiiniluontois-
ten ja muiden tehtävien lisäksi vuoteen mahtui käynti 
lehtipainotehtaalla Vaasassa, kaksi lehtipalaveria kaukana 
Karstulasta sekä uusien taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien 
opetteleminen. Ensimmäinen lehti, jonka tällä uudella oh-
jelmalla taitoin oli viime elokuussa ilmestynyt Elysanomat 
4. Ja olihan siinä sitten parannettavaa ainakin tekstin koos-
sa ja asettelussa. Mainio ohjelmisto on kuitenkin kyseessä, 
vaikkakin täysin erilainen, mihin olen tottunut ja oppinut. 
Tiesithän, että Elysanomat-lehden sähköinen versio löytyy 
kotisivuiltamme www.evankeliset.net Sieltä löytyvät kaikki 
Elysanomat aivan lehden alkutaipaleelta lähtien.

Viime vuoden helmikuussa teimme Anteron kanssa jo pit-
kään suunnittelemamme retken Vaasaan, Arkmedia-pai-
notalolle, joka painaa mm. Elysanomat-lehtemme. Kulu-
neen vuoden ensimmäisessä Elysanomat-lehdessä sattui 
jännä juttu, kun painetun lehden teksteistä puuttui joitakin 
kirjaimia, ja mm. tätä menimme Anteron kanssa tehtaal-
le ihmettelemään. Johtaja-Johanin kanssa asiaa pähkäil-
tyämme asiaan ei kuitenkaan löytynyt mitään yksiselitteis-
tä syytä. Selvää oli kuitenkin, että fontti eli kirjasin piti 
vaihtaa toiseen, koska tähän asti käytetty oli nyt ”rikki”. 
Tehdaskäynnin päätteeksi Johan vei meidät vielä kierrok-
selle, jossa näimme kuinka se lehti oikein taiton jälkeen 
syntyykään. Mielenkiintoinen kierros, kiitos Arkmedian 
väelle :)

Vuoteen mahtui myös pari osallistumista lehtitoimikunnan 
palavereihin. Ensimmäinen oli kesän alussa Tampereella. 
Tähän kokoukseen osallistui myös Pirkanmaan tiimin jä-
seniä. Palaverissa suunniteltiin seuraavaa syksyn numeroa 
sekä joululehteä. Toinen lehtipalaveri, johon osallistuin, 
pidettiin Helsingissä Annikki ja Paavo Erelän kotona. Mait-
tavan ruokailun jälkeen keskityimme vielä kertaalleen jou-
lulehden sisältöön ja siitä vielä puuttuvaan aineistoon.

Vuosi on ollut Elysanomat-painotteinen, mutta siinä rinnal-
la on tulostaulukko täyttynyt joka kuukauden osalta, synt-
tärikortit lähteneet, tapahtumat siirtyneet nettikalenteriin, 
sähköpostiviestejä sinkoillut, paketteja ja kirjeitä lähtenyt 
ja vielä facebook ja nettisivutkin päivittyneet. Paljon on 
toki vielä muutakin palapelin osaa, mutta tässä muutamia 
mainitakseni.

Aurinkoa, valoa ja iloa kevääseen :)
Virpi Elyn toimistolta

Lastentapahtuma Laula kanssain Alavuden kesäjuhlilla. 
Etualalla Heta ja takana oik. Virpi Tuominiemi. Kuva Raili
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Viime kesä oli varsin haasteellinen 
mm. alueellamme järjestettyjen 
kesäjuhlien vuoksi. Kokouksia oli 
varsin monta – ei kuitenkaan yh-
tään turhaa. Kaikki sujui kuiten-
kin odotetun onnistuneesti, kiitos 
Alavuden seurakunnan loistavien 
työntekijöitten.

Lapin matkalle emme saaneet täyt-
tä autollista matkalaisia myöhäises-
tä ajankohdasta (vko 17) johtuen. 
Nyt kuitenkin olen pitänyt vara-
ni ja seuraavina kolmena vuonna 
(2015,-16 ja -17) meidän viikkom-
me on 14. Se on osoittautunut to-
della loistavaksi ajankohdaksi, tänä 
vuonna 28.3.-4.4. Hetan Kodan tä-
män hetken matkalaisten tilanne 
näyttää lukuja 43/47, eli vielä mah-
tuu sinnekin, mutta kannattaa kyllä 
paikkansa varata ajoissa.

Sirpan matkassa

Kuluneen vuoden aikana tilaisuuksia on järjestetty entiseen malliin. On tullut muutamia 
uusiakin aluevaltauksia seurakuntiin päin, mutta kovasti vielä joukkoon uusia kontakteja 
mahtuu. Ja taloudellinen tulos on suoraan verrannollinen tilaisuuksien määrään. Eli olkaa 
edelleenkin jäseninä rohkeita ja ottakaa yhteyksiä omiin seurakuntiinne. Toivokaa yhteisiä 
tilaisuuksia ja edes yhtä kirkkokolehtia vuodessa Elylle. Jos sinulla ei ole enää voimia tai 
muuten mahdollisuutta osallistua Elyn tai seurakuntasi tilaisuuksiin, muistathan, että sinul-
le on annettu rukouksen ja siunauksen lahja. Laita se eteenpäin. Siunaa rukouksen kautta 
tiedossasi olevia tilaisuuksia järjestäjineen. Näin Isän Jumalan rakkaus leviää eteenpäin. 
Sinäkin tulet siunatuksi samalla.

Eeva Mäen järjestämä 
Kiitos elämän lahjas-
ta-konsertti Ylihärmän 
seurakuntatalolla 16.2. 
Esiintymässä  mm. 5 
kuoroa, ja ainakin 4-5 
solistia. Tilaisuuteen 
osallistui 155 henkilöä, 
tuotto 656,25€.

Siionin kannel-seurat Koskenkorvan srk-talolla 20.3. 
Heini Kataja-Kantola ja tytöt.

Siionin kannel-messu ja kirkkopyhä Kurikassa 2.3. Hirvijärven 
kuoro, johtajanaan Anna-Maija Potinkara.
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Venäjän matkalle oli kovasti työllis-
tävää löytää lähtijöitä, kunnes Yk-
köset-lehden puffi toi varsinaisen 
kansain paljouden n. reilu kuukausi 
ennen matkaa.  Venäjän matkalle 
ensi heinäkuussa on tällä hetkellä 
ilmoittautunut jo 20/20 (Pohjan-
maan kiintiö). Salolaiset varasivat 
10 paikkaa.

ELYn hallitus valitsi lokakuussa 
alueemme uudeksi aluesihteeriksi 
Alavuden seurakunnan lähetyskas-
vatussihteerinä yli 20 vuotta ansiok-
kaasti toimineen Satu Kivisaaren. 
Satu aloittaa 1.3.2015 ja saamme 
toimia yhdessä siihen saakka, kun-
nes 22.4. jään lomille ja 1.7. siirryn 
ansaituille eläkeläismuorin päiville.

Vuosikokousmatkalle Kalevan kir-
kolle 11.-12.4.2015 kannattaa il-
moittautua ehdottomasti. Siellä 
saattaa olla kovasti juhlaakin tie-
dossa.

Salon ensi kesän 1.-2.8.2015 kesä-
juhlamatkalle toivon kovasti lähti-
jöitä. Yritetään saada auto täyteen! 
Yön olemme todennäköisesti Muur-
lan opistolla.

Juhlia ja tapahtumia on alueellam-
me paljon ja hyvä niin. Lehdessä on 
kuitenkin rajoitetusti tilaa ja niinpä 
voin valita vain muutamia kuvia 
mausteeksi vuoden tapahtumista.

Aluesihteeri Sirpa Keski-Antila 

Siionin Kan-
nel-messu ja 
kirkkopyhä 
Teuvalla 6.4. 
Henrik Koponen 
toimittamas-
sa palvelusta. 
Alttaritaulu 
Tove Janssonin 
käsialaa.

Pohjanmaan 
Tiimin pala-
veri 9.4.

Laula kans-
sani Pää-
siäisjuhla 
Alahärmän 
kirkossa 
16.4.

Siionin Kannel-messu ja kirkkopyhä Peräsei-
näjoen kirkossa 24.8. Raimo Mäki saarnaa.

Tuula Sääksi Elyn syysjuhlassa Seinäjo-
ella 21.9. Juhla alkoi messulla Lakeuden 
Ristissä.

Evijärveläisten joulutervehdyksiä Vienan 
Karjalan paketteihin.
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Ajanlasku ikään kuin muutti merkitystään siitä eteen-
päin, nyt muistelemme aikaa jolloin Pentti oli vielä 
keskellänne, vieraanvaraisena, kannustavana, so-
siaalisena, hyvää tahtovana ja hyväntuulisena. Muis-
telemme, miten hän tapasi tehdä asioita, tai mitä hän 
tapasi sanoa.

Sanotaan, että niin kauan kuin me muistelemme 
lähtenyttä ihmistä, niin kauan hän on keskellämme. 
Vaikka Pentti-isä ja puoliso on poissa, tuhannet siteet 
ja tuhannet hänen rukouksensa kantavat meitä vielä 
polvesta polveen siunauksen sateina.

Pentti tunnettiin paitsi siitä, että hän toimi 15 vuotta 
koulutoimen-johtajana Lapualla, myös hyvin erilaisis-
ta yhdistystoimista, joiden tilaisuuksissa hän piti val-
tavan määrän hengellisiä puheita. Niiden joukossa on 
myös muistopuheita, juhlapuheita merkkipäivinä jne.

Aina hän halusi puheissaan muistuttaa Jumalan lap-
sena olon tärkeydestä. Tytär-Minnakin muisteli, kuin-
ka Pentti-isä usein kysyi, mikä on maailman tärkein 
asia. Ja vastasi siihen itse: ”Saa olla Jumalan lapsi”.

Jumalan lapsena meillä on myös kaikki Jumalan lap-
sen oikeudet. Meillä ei ole mitään, mitä me emme 
olisi lahjaksi saaneet. ja Isällämme on mistä jakaa. 
Ja jos jotakin tarvitsemme, voimme luottamuksella 
kääntyä Isän tykö. Hän tietää, mikä on meidän par-
haaksemme, koska hän rakastaa meitä. Joskus tun-
tuu, että on vain murhetta murheen perään, mutta 

silloinkin me saamme uskoa, että Hän on murhees-
sakin mukana, lohduttaa ja rohkaisee.

Meitä muistutetaan myös Jumalan armosta, miten 
sitä ei voi ansaita, se saadaan lahjana ja se on aina 
yllätys. Armoa on, kun saamme synnit anteeksi, kun 
meistä tulee armahdettuja syntisiä. Silloin me aavis-
tamme, miten paljon Jumala meitä rakastaa.

Keskeistä ei ole meidän uskonnonharjoituksemme, 
keskeistä ei ole myöskään meidän elämänmuutok-
semme, minkä tiedämme jäävän joka tapauksessa 
heikoksi ja puutteelliseksi, enemmän pyrkimyksiksi 
kuin saavutuksiksi. Tärkeintä on, että saa olla Juma-
lan lapsi.

Pentin omin sanoin sanottua:
”Sitten kun tuntuu, että miten tästä eteenpäin, saa 
ajatella suvivirren sanomaa. Sitten kun tuntuu vaike-
alta, saa hiljaisin hetkin rukouksissa puhella Taivaan 
Isälle, joka tietää kaiken ja auttaa kaikessa.
Sitten kun kukkaset ovat kuihtuneet, ne saa kantaa 
pois. Taivaan isä huolehtii meistä. Saa veisata uudel-
leen suvivirren.”
Niin hän on usein opettajankin virassa ollessaan saa-
nut tehdä.

Ulla Latomäki

Pentti Punkarin muistoa kiitollisina 
siunaten ja kunnioittaen

Joulukuun alussa viime vuonna 
olimme saattamassa Pentti Pun-
karia, isää ja paappaa, pitkäai-
kaista evankelisen liikkeen jäsen-
tä, viimeiselle matkalle. Saimme 
olla saattelemassa häntä haudan 
lepoon. Vietimme hänen viimeis-
tä juhlaansa Lapualla.

Keräys Pentin muistolle tuotti 1135€ Elyn työn hyväksi. Jumala lahjanne siunatkoon.

Kuva Sirpa Keski-Antila
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Evankelisen herätyksen alkuaikoja 

Evankelinen herätysliike sai Salo-Uskelassa Salon 
seudulla kansanherätyksen luonteen 1860-luvulla. 
Sen syntymiseen on tiettävästi Uskelan kappelissa 
Perttelissä v. 1860-61 ja Angelniemellä v. 1861-69 
kappalaisena toiminut H. H. Hjerppe vaikuttanut rat-
kaisevasti. Hänen saarnojensa vaikutus näyttää ol-
leen suuri, koska hänen nimensä mainitaan varsin 
monen seurakunnan evankelisen herätyksen yhtey-
dessä. Hjerppen puheet olivat kansanomaisia ja ha-
vainnollisia. Pääsisältönä niissä oli Jumalan armo Jee-
suksessa ja kasteen lahja. Itse hän eli niin vahvasti 
julistamastaan evankeliumista, että kasvot loistivat. 
Kappalaista kuulemaan saapui ihmisiä kaukaa, ja ju-
malanpalveluksen jälkeen monet jäivät kirkonmäelle 
odottamaan ja kuulemaan Hjerppen usein koko ilta-
päivän kestäviä raamatunselityksiä.

Toinen evankeliuminjulistaja, jonka saarnoja käytiin 
ahkerasti kuuntelemassa, oli Uskelan kirkkoherrana 
v. 1869-78 toiminut J. J. Lybeck. Hänelle oli jo kir-
kastunut evankeliumi Hedbergin Uskonopista. Kerro-
taan, että hänen saarnansa olivat syvällisiä, mutta 
silti kansanomaisia. Evankeliset kokoontuivat näinä 

Evankelisuus Salon seudulla

vuosina myös useasti kotiseuroihin. Salossa esiintyi 
maallikkopuhujana myös leipuri A. F. Salenius.

1800-luvun loppupuolella evankeliumijuhlia alettiin 
pitää entistä enemmän. Myös Salossa ja ympäristös-
sä pidettiin usein isojakin juhlia. Hjerppen vaikutuk-
sen perintönä alettiin Perttelissä kokoontua kerran 
vuodessa kirkolle evankeliumijuhlaan. Juhlapaikka-
na oli kirkko tai Kärrin talon piha. Juhlakansaa tuli 
Turusta saakka. Näille, samoin kuin Halikon puolella 
Toijalan mäellä pidetyille juhlille kulki runsaasti väkeä 
Salosta.

Osastotoimintaa

1900-luvun alussa Saloon perustettiin oma nuoriso-
liitto-osasto ja näin lähti liikkeelle Salo-Uskelan Nuo-
risoliiton toiminta, puheenjohtajana katekeetta Jo-
hannes Wiik ja sihteerinä Hilja Siimes. Osastoon liittyi 
heti 80 jäsentä ja toiminta oli alusta alkaen vireää. 
Osaston toimintaan kuuluivat japaninlähetysompelu-
seura ja rukoushuoneen kannatusseura, joka oli pe-
rustettu jo aiemmin. Toimintaan kuuluivat myös mo-
nipäiväiset vuosijuhlat, lukuisat hartaustilaisuudet, 
pyhäkoulutyö, käynnit sairaiden ja vanhusten luona, 

nuorisopäivät ja raamattukurssit. 
Lapsille ja varhaisnuorille toimi 
oma japaninlähetyksen ompelu-
seura vuosina 1922-47. Sitä johti 
neiti Kaisa Kokkosalmi. Lapsia oli 
ajoittain mukana pitkälti toistasa-
taa. Seura järjesti itse ohjelmansa 
ja piti myös kevät- ja joulujuhlan.

Vuonna 1963 Salon osastoon liitet-
tiin Uskelan Isokylän osasto, joka 
oli perustettu helmikuussa 1941. 
Sen japaninlähetysompeluseura oli 
toiminut jo paljon aiemmin. Sodan 
jälkeen osaston työssä oli mukana 
lukuisia lähiseudun kansanopistois-
sa opiskelleita nuoria ja toiminta oli 
vilkasta. Jäseniä oli ajoittain yli 60. 
Ennen osaston liittymistä Saloon 
sen puheenjohtajana toimivat tyt-
tötyöntekijä Impi Laine (myöhem-
min Anttila) ja opettaja Anni Erjala.

Evankeliumiyhdistyksen Salon osasto. Kuva on otettu Salon kirkosta (puukirk-
ko Salon keskustassa), joka aikoinaan oli Evankeliumiyhdistyksen rukoushuo-
neena.
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Rukoushuone

Herätyksen alkuaikoina, toiminnan laajetessa oli 
alettu kaivata omaa rukoushuonetta. Kanttori-ur-
kuri rouva Gustava Fredrika Lehtinen, joka oli eräs 
innokkaimpia Jumalan sanansaattajia, kutsui lähe-
tyssaarnaaja Pietari Kurvisen Saloon keväällä 1892 
nimenomaan rukoushuoneasian edistämistä varten. 
Tässä iltamassa oli paljon väkeä ja ajatus rukous-
huoneen rakentamisesta sai runsaasti kannatusta. 
Lahjoituksia rukoushuoneen hyväksi alettiin kerätä 
heti, ja rakentamaan päästiin keväällä 1893. Jumala 
siunasi työn, ja jo elokuussa rukoushuone, nykyinen 
Salon puukirkko, vihittiin tarkoitukseensa. Oma ko-
koontumispaikka tuotti suurta iloa. Seurasi muutamia 
siunausrikkaita vuosia. ”Vapaata armon evankeliumia 
saarnattiin syntisten sanomattomaksi iloksi.”

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa kuitenkin henki 
muuttui Salossa ja myös rukoushuoneen johtokun-
nassa. Suomen Lähetysseuraan kytköksissä oleva ns. 
Hannulan herätys alkoi saada kannatusta seudulla. 
Viimein evankelisilta papeilta ja maallikoilta kiellettiin 
esiintyminen rukoushuoneessa. Silloin evankeliset 
vuokrasivat erään yksityisen, alun perin koulusalik-
si rakennetun huoneen, jossa he kokoontuivat neli-
sen vuotta. Sinä aikana heräsi rohkea ajatus uuden 
rukoushuoneen rakentamisesta. Vuonna 1903 tuli 
Saloon saarnaajaksi kiertokoulunopettaja Santeri 
Eklund. Hän oli Evankeliumiyhdistyksen vakinaisessa 
toimessa ja kävi saarnamatkoillaan ahkerasti Salon 

ympäristössä. Yhdessä kanttorinrouva Lehtisen ja 
tehtailija K. G. Alijoen kanssa hän toimi tarmokkaasti 
uuden rukoushuoneen aikaan saamiseksi. Rakenta-
mispäätös tehtiinkin ja työt alkoivat vuoden 1904 ke-
väällä. Uusi rukoushuone, rakennus, joka nykyisin on 
Mariankadulla sijaitseva Salon teatteri, vihittiin käyt-
töön 22.9.1905.

Vuoteen 1979 saakka Salon osasto toimi Marianka-
dun rukoushuoneessa, jonka kiinteistö oli siirtynyt 
Evankeliumiyhdistyksen omistukseen. Kun taloon 
olisi pitänyt tehdä mittava remontti, päätti yhdistys 
myydä talon Salon kaupungille. Alun perin oli ollut 
suunnitelma, että talo purettaisiin ja sen tilalle ra-
kennettaisiin kerrostalo, josta saataisiin oma toimi-
tila. Mutta kun Museovirasto määräsi talon suojelu-
kohteeksi, oli mietittävä jokin muu ratkaisu. Se, että 
entisestä rukoushuoneesta sittemmin tuli Salon teat-
teri, oli evankelisille kipeä asia ja osalle heistä este 
teatterissa käymiselle.

Kuorotoimintaa

Helmikuussa 1908 perustettiin osaston kuoro, jonka 
taitavana ja isällisenä johtajana toimi kuolemaansa, 
vuoteen 1944 saakka tirehtööri Rikhard Mäkinen. 
Tämä ”Uskelan Bachiksi” kutsuttu suuri musiikkimies, 
joka varsinkin säveltäjänä tuli evankeliselle kansalle 
tutuksi, järjesti Evankeliumiyhdistyksen laulujuhla-
toimikunnan puheenjohtajana monet nuorisoliittojen 
laulujuhlat. Salon kuoro osallistui aina niihin. Laajim-

Salon Rukoushuoneyhdistyksen jäseniä pastori Fredrikssonin lähtöjuhlassa. 13



mat Mäkisen sävelteokset olivat oratoriot Lunastus 
ja Lupaus. Lisäksi hän sävelsi kantaatteja ja suuren 
joukon muita hengellisiä kuorolauluja, joitakin yksin-
lauluja, johdantovuorolauluja, urkuteoksia ja –sovi-
tuksia, koraalialkusoittoja ja –muunnelmia sekä or-
kesterisovituksia. Evankeliselle kansalle ovat tulleet 
rakkaiksi Siionin Kanteleessa olevat Mäkisen säveltä-
mät laulut.

Paikkakunnan ainoana suurena kuorona Salon kuo-
ro lauloi lukuisissa juhlissa ja muissa tilaisuuksissa ja 
järjesti konsertteja myös lähiseurakuntien kirkkoihin. 
Konserttien ohjelma oli monipuolinen ja kuoro esitti 
vaativiakin sävellyksiä, kuten kantaatteja ja oratorioi-
ta. Vuoteen 1950 saakka kuoro toimi myös Uskelan 
kirkkokuorona. Sen jälkeen se muuttui naiskuoroksi, 
jota johti opettaja Helmi Harho.

Evankelinen toiminta tänä päivänä

Osaston toimintaa päästiin rukoushuoneen myynnin 
jälkeen jatkamaan Salon seurakuntatalolle. Yhteistyö 
seurakunnan kanssa sujui hyvin, kunnes 2000–luvun 
lopulla Sleyn torjuva suhtautuminen yhteistyöhön 
naispuolisten pappien kanssa alkoi haitata erityisesti 
kirkkopyhien järjestämistä. Naispappeuden hyväksy-
vät evankeliset alkoivat kokea vierautta omassa hen-
gellisessä kodissaan.

Siionin kanteleen lauluja haluttiin kuitenkin edelleen 
laulaa ja pitää kiinni evankelisesta uskonnäkemykses-
tä, kasteen kautta saatavasta Jumalan lapseudesta 
ja armon evankeliumista. Myös lähetystyötä haluttiin 

edelleen tukea. Seitsemän vuotta sitten perustettu 
Evankelinen lähetysyhdistys tarjosi tähän mahdolli-
suuden. 

Salon seurakunta solmi vuonna 2011 Elyn kanssa ni-
mikkosopimuksen Raili Mäkitalon työn tukemisesta 
Vienan Kemissä. Vuonna 2013 tehtiin myös sopimus 
Suomen Lähetysseuran Israelin työntekijöiksi siirty-
neiden Mari ja Seppo Paulasaaren työn tukemisesta.

Nykyisin Salon keskustassa pidetään säännöllisesti 
Siionin Kanteleen lauluseuroja ja vuosittain vietetään 
myös Elyn kirkkopyhää. Nimikkolähetti Raili Mäkita-
lo on tuttu vierailija kymmenestä seurakunnasta yh-
deksi vuonna 2009 yhdistyneen Salon seurakunnan 
eri alueilla. Salolaiset ovat myös innokkaasti osallis-
tuneet Raili Mäkitalon opastamille matkoille Vienan 
Karjalaan ja Solovetskin luostariin.

Elokuun alussa, 1.-2.8.2015, pidetään Elyn kesäjuh-
lat Salon Halikossa. Juhlavalmistelut ovat käynnissä 
ja toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi juhlille 
Halikon kirkkoon.

Hilkka Lähdekorpi ja Tarja Laurila

Salossa
1.-2.8.2015

Halikon kirkossa ja 
seurakuntatalolla

Lämpimästi 
tervetuloa juhlille!

Evankeliset
kesäjuhlat
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Pääsiäisen Valo 2015

Tätä ilosanomaa ja paljon muuta on taas Pääsiäi-
sen Valo tulvillaan:
- piispa Jorma Laulaja kirjoittaa ristinteologiasta
- aluepappi Erja Kalpion kuvakertomus on 
  Jeesuksen jalanjäljillä Israelissa
- Oberammergau - Kärsimysnäytelmä muistuttaa   
  pääsiäisen sanomasta
- aluepappi Pekka Kivirannan raamattukertomus 
  kaikenikäisille
- runoja, laulu, haastatteluja, tehtäviä lapsille 
  ja paljon muuta

Pääsiäinen on meille kristityille suuri ilon 
juhla. Pitkäperjantain pimeys, ahdistus, kuo-
leman kauheus voitetaan ja suuri ilouutinen 
kajahtaa maailmaan: Kristus on ylösnoussut, 
kuolema on voitettu, Jeesus elää!

Jäsenille postitetaan automaattisesti 1lehti/talous. 
Voit tilata lisää myyntiin tai vaan omaksi iloksi/lahjaksi.
Tilaamalla tuet yhdistyksen kotimaan työtä.
Lehti ilmestyy maaliskuussa.

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

Tilaukset ja tiedustelut
ELYn toimistolta:
ELY ry
Kokkolantie 12
43500 Karstula
p. 040 415 9416
ely@evankeliset.net

Karaoke-dvd

Onnelliset vaeltajat
jatkoa Kuninkaan lapset-levylle.
Levy tuotettu yhteistyössä Evankelinen
lähetysyhdistys - ELY ryn ja
Tampereen seurakuntien kanssa.
Mukana Peter Joukainen, Jussi
Laine, Sanna Vihervirta ja Harjun
lapsikuoro. Lauletaan yhdessä!

Ovh dvd 20€, cd 15€
yhteishintaan 30€
+ postikulut

Erkki Helteen

Viittatiellä 
on kokoelma lyhyitä kirjoituksia, 
jotka tahtovat pitää meidät elämän 
eri vaiheissa oikealla tiellä, Kris-
tus–tiellä. Sitä tietä kulkeva pää-
see varmasti perille.

Ovh. 12,90€/kpl
+ postikulut

Kun ostat / tilaat 
kirjaa enemmän, 
saat alennusta 
kirjan ovh-hinnas-
ta seuraavasti:
6-10 kpl -10%
11-20 kpl -15%
21- kpl -20%

Tilaukset ja tiedustelut:
ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula
p. 040 415 9416 tai ely@evankeliset.net

Lisätietoa: www.evankeliset.net Hinnat sis. alv. 24% 15



Rehabeam meni Sikemiin, 
sillä koko Israel oli tullut Si-
kemiin tekemään häntä ku-
ninkaaksi. Kun Jerobeam, Ne-
batin poika, kuuli sen - hän oli 
vielä Egyptissä, jonne hän oli 
paennut kuningas Salomoa, 
ja Jerobeam asui Egyptissä, 
mutta he lähettivät kutsu-
maan hänet - niin Jerobeam 
ja koko Israelin seurakunta 
tuli saapuville, ja he puhuivat 
Rehabeamille sanoen: ”Sinun 
isäsi teki meidän ikeemme 
raskaaksi; mutta huojenna 
sinä nyt se kova työ, jota isäsi 
teetti, ja se raskas ies, jonka 
hän pani meidän niskaamme, 
niin me palvelemme sinua.” 
(1 Kun 12:1–4.)

Rehabeam ei kuitenkaan 
kuunnellut kansaa ja Herra 
salli sen täyttääkseen sanan-
sa. Niin Rehabeam tuli ai-
noastaan niiden israelilaisten 
kuninkaaksi, jotka asuivat 
Juudan kaupungeissa.

Jerobeam teettää kultai-
set vasikat
Jerobeamista tuli pohjoisen 
Israelin kuningas ja hän lin-
noitti Sikemin Efraimin vuo-
ristossa ja myöhemmin myös 
Penuelin. Kuningas teetti 

kaksi kultaista vasikkaa: toi-
sen hän pystytti Beeteliin, ja 
toisen Daaniin. Hän rakensi 
myös uhrikukkulatemppeleitä 
ja teki kansan keskuudesta 
papeiksi kaikenlaisia miehiä, 
jotka eivät olleet leeviläisiä. 
Hän myös uudisti juhla-ajat 
omasta päästään. Tämä tuli 
synniksi Jerobeamin suvulle 
ja syyksi siihen, että se hävi-
tettiin maan päältä.
Kun epäjumalanpalvelus vain 
jatkui pohjoisvaltio Israelissa, 
Jumala siirsi Israelin pakko-
siirtolaisuuteen Assuriin. Syn-
nin mitta oli tullut täyteen.
Myöhemmin Israel hajotettiin 
Assurista kaikkien kansojen 
sekaan.

Rehabeam ja Josia Juu-
dan kuninkaana
Rehabeam, Salomon poika, 
tuli siis eteläisen Juudan ku-
ninkaaksi ja hän hallitsi Jeru-
salemissa, siinä kaupungissa, 
jonka Herra oli valinnut kai-
kista Israelin sukukunnista, 
asettaakseen nimensä siihen.
Ja Juuda teki sitä, mikä oli 
pahaa Herran silmissä. Syn-
neillänsä, joita he tekivät, 
he vihoittivat Herraa paljon 

Juudea ja Samaria Raamatussa, 
Jumalan suunnitelman eteneminen

Jakautunut valtakunta: Israel ja Juuda

Daavidin ja Salomon jälkeen valta oli siirtymässä Salomon pojalle Rehabeamille. Profeetta 
Ahia oli kuitenkin julistanut vielä Salomon eläessä, että Rehabeam perii isänsä valtakunnasta 
vain jäännöksen, koska Salomo oli kääntynyt palvelemaan vaimojensa epäjumalia.
Jumala oli antamassa Israelin kahdestatoista heimosta kymmenen Salomon palvelijalle Jero-
beamille. Salomon kuolema käynnisti tapahtumien vyöryn.
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enemmän, kuin heidän isänsä olivat tehneet.
Hekin tekivät itsellensä uhrikukkuloita, patsaita ja 
asera-karsikkoja kaikille korkeille kukkuloille.

Myös Juuda joutui pakkosiirtolaisuuteen syntiensä 
tähden. Juudan heimon pakkosiirtolaisuus alkoi Is-
raelin karkotuksen jälkeen. Juuri ennen tätä Jumalan 
jo päättämää rangaistusta nousi Juudassa valtaan 
kuningas Josia, joka teki sitä, mikä on oikein Herran 
silmissä. Josian sydän kääntyi etsimään Jumalan tah-
toa ja hän alkoi puhdistaa maata uhrikukkuloista.

Ja kuningas meni Herran temppeliin, ja hänen kans-
saan kaikki Juudan miehet ja kaikki Jerusalemin 
asukkaat, myöskin papit ja profeetat, koko kansa pie-
nimmästä suurimpaan. Ja hän luki heidän kuultensa 
kaikki Herran temppelistä löydetyn liitonkirjan sanat.
Ja kuningas asettui pylvään viereen ja teki Herran 
edessä liiton, että heidän tuli seurata Herraa, nou-
dattaa hänen käskyjänsä, todistuksiansa ja säädök-
siänsä kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan 
ja pitää liiton sanat, jotka olivat kirjoitettuina siinä 
kirjassa. Ja kaikki kansa yhtyi siihen liittoon. 
(2 Kun 23: 2–3.)

Jumala lähetti Juudan pakkosiirtolaisuuteen vain kak-
sikymmentä vuotta Joosian kuoleman jälkeen. Juma-
la toteutti Juudan rangaistuksen, mutta pakkosiirto-
laisuuteen lähtenyt kansa oli kuullut Jumalan lain. 
Juuda teki parannusta myös karkotuksensa aikana ja 
oli ottanut temppelistä löytämänsä pyhät kirjoitukset 
mukaansa.

Paluu pakkosiirtolaisuudesta
Suurin osa Juudaa jäi sinne, minne Jumala heidät 
siirsi, mutta pieni osa heistä palasi myöhemmin ta-
kaisin Babyloniasta. Ne, jotka palasivat, tunnustivat 

omat ja isiensä synnit. Juudan heimo siis teki paran-
nuksen, sitoutui lakiin ja palasi Tooran pariin. Juuda 
on pitänyt sopimuksensa, sen merkkinä on nykyinen 
juutalainen uskonto ja juutalainen valtio.

Näin ei tapahtunut kuitenkaan pohjoisvaltio Israelin 
kohdalla. Jumalan säätämän syntivelan mitta oli Is-
raelin kohdalla lähtökohtaisestikin pidempi kuin mitä 
se oli Juudan suhteen. Mutta Raamatun ilmoituksen 
mukaan syntivelan aika on menossa umpeen juu-
ri näinä meidän aikoinamme. Jumalan silmissä nuo 
kadonneiksi kutsutut Israelin heimot eivät koskaan 
ole olleet kateissa, vaan Jumalalla on suunnitelma 
kutsua ne kaikki takaisin kotiin Israelin eli Samarian 
vuorille. Israelin karkotuksen jälkeen tuolle alueel-
le tuotiin ihmisiä muualta ja he sekaantuivat sinne 
jääneen Israelin kansan jäännökseen. Nykyään tätä 
aluetta kutsutaan nimellä Länsiranta ja alueella ole-
vista juutalaiskylistä puhutaan siirtokuntina. Tällä 
hetkellä Samarian vuorille ollaan perustamassa Pa-
lestiinan valtiota. Mutta Jumalan suunnitelma tuolle 
alueelle on kuitenkin toinen.

Kaksi sauvaa – Juuda ja Israel
Jumalan lupausten mukaan Juuda ja Israel palaavat 
takaisin, eivätkä vain palaa, vaan myös yhdistyvät 
yhdeksi kansaksi.

16. ”Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: 
’Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille.’ Ota sitten 
toinen puusauva ja kirjoita siihen: ’Joosefille; Efraimin 
ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva.’
17. Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne 
tulevat yhdeksi sinun kädessäsi. (Hes 37: 16–17.)

Kuva Erja Kalpio
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Elämme jännittäviä aikoja. Israelin karkotusaika näyt-
tää Raamatun mukaan olevan päättymässä, mutta 
heimot eivät ole vielä palanneet. Juudan paluu on 
ollut jo vuosia käynnissä. Saamme olla yhdessä ru-
koilemassa Israelin ennalleen rakentamisen puolesta 
– ja kuka tietää, jospa saamme vielä toimia myös 
konkreettisesti tuon asian puolesta!

Ranskan tapahtumat ovat käynnistäneet uuden muut-
toaallon Israeliin, alian, joka voi olla vain lähtölauka-
us sille, mitä Jumala on nyt tekemässä. Täällä itära-
jalla seurataan luonnollisesti tarkkaavaisesti kaikkea, 

mitä Venäjällä tapahtuu. Milloin alkavat juutalaisvai-
not Venäjällä? Sen Luojamme yksin tietää, mutta kun 
se tapahtuu, alkavat tapahtumat vyöryä myös täällä 
Itä-Suomessa. On odotettavissa, että Venäjän juuta-
laisten yksi pakoreiteistä kulkee juuri Suomen kautta. 
Siinä on meidän kansallinen kutsumuksemme: toi-
mia siunauksen välikappaleina ja juutalaisen kansan 
kotiinkuljettajina. Ja kysymys kuuluu, olemmeko me 
valmiina siihen? Nyt on rukouksen aika!

Erja Kalpio

Matka Israeliin 23.- 30.10.2015
TEL AVIV, TIBERIAS, JERUSALEM

Matkanjohtajat: Erja Kalpio, Anne Partanen
Matkan yhteishinta n.1598 € (Sisältää Israel-paketin ja lennon *)

ALUSTAVA OHJELMA:
Pe 23.10. LENTO TEL AVIVIIN
Yö: Tel Aviv, hotelli Ruth Daniel

La 24.10. RETKI TEL AVIVIN 
SEUDULLA
Sapattikokous, Ramat Ganin eläin-
safari, siirtyminen Tiberiaaseen.
Yö: Tiberias, hotelli Restal

Su 25.10. RETKI HAIFAN SEU-
DULLE
Rambamin sairaala, holokaustis-
ta selvinneitten vanhusten koti, 
Galilean Sipporis, joka oli antiikin 
aikana tärkeä roomalaisten ja juu-
talaisten keskus, Nasaretin rukous-
talo.
Yö: Tiberias, hotelli Restal

Ma 26.10. GALILEA
Vuorisaarnan vuori, Kapernaum, 
Safedin taidekaupunki, Gamlan 
luonnonpuistoalue, lintujen erityi-
sesti kotkien pesimäalue. Näköala-
paikka järven itärannalla (Mitzpe 
Shalom), ajo kaunista maisematie-
tä Golanin eteläpäähän.
Yö: Tiberias, hotelli Restal

Ti 27.10. KUOLLUTMERI
Jardenitin kastepaikka sekä Kin-
neretin taateli  ja maustekauppa, 
Qumran, Kuollutmeri, kellumista 
Kuolleessameressä.
Yö: Jad Hashmona, Juudean vuo-
rilla

Ke 28.10 JERUSALEM
Mahdollista ohjelmaa: Tapaami-
nen Elyn lähettien kanssa. Vierailu 
Knessetissä. Länsimuurin tunnelit, 
missä englannin kielinen opastus. 
(Päivä toteutetaan matkanjohta-
jien johdolla, linja- auto ryhmän 
käytössä, tunnelimaksu n. 9€).
Yö: Jad Hashmona, Juudean vuo-
rilla

To 29.10. JERUSALEM
Jerusalemin pyhiä paikkoja mm. Öljymäki, 
josta kävely Kananemon kirkon kautta Get-
semaneen, osa Via Dolorosaa, ehtoollinen 
Puutarhahaudalla, Steve Khouryn kokous.
Yö: Jad Hashmona, Juudean vuorilla

Pe 30.10. JERUSALEM
Käynti Israel museossa, missä on mm. Jee-
suksen ajan Jerusalemin pienoismalli. Jad 
Vashem (Vainojen museo), Sapattiateria 
Jad Hashmonassa (omakustanteisesti n. 
15€). Aterian jälkeen ajo lentokentälle.

* Israel paketti kahden hengen huoneessa n. 
1118 €. (Yksityishuonelisä 360 €)
- sis. bussikuljetukset, puolihoito hotelleissa, 
retket, opastukset sekä palvelurahat. Vapaa-
päivinä tarjottavat retket eivät kuulu matkan 
hintaan.
Ennakkovarausmaksu on 100 €, joka makse-
taan ilmoittautumisen yhteydessä. Loppuosuus 
1018 € maksetaan matkalle lähdettäessä. 
Passin tulee olla voimassa puoli vuotta matkal-
ta paluun jälkeen. Matkavakuutus sairaus - ja 
vahinkotapausten varalta on välttämätön. 
Kinneret Tours tukee matkanjärjestelyillään 
Israelissa Lev Hatsafon yhdistyksen sosiaalista 
avustustyötä.
Israelpaketti ei sisällä lentoa. Lento Finnair n. 
480 € (+ 25 € Suomen matkatoimiston lasku-
tuslisä). Lento maksetaan n. 3 kuukautta ennen 
matkaa. Kinneret Tours tekee puolestasi lennon 
varauksen. Jos haluat varata lennon itse esim.
netistä, ole hyvä ja ilmoita siitä meille.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Erja Kalpio p. 045 675 8917 tai 
erja.kalpio@evankeliset.net
Anne Partanen p. 050 553 6715 tai 
anne.partanen@shalom.fi

Lisää tietoa löydät nettisivuiltamme
www.kinnerettours.fi
susanna.kangas@kinnerettours.fi
Kinneret Tours 06-837 5100

Alustava lento:
AY 79720 23.10. 
Helsinki – Tel Aviv 
20:05-23:30
AY 798 30.10. 
Tel Aviv – Helsinki 
00:20-06:00

Kuva Erja Kalpio



Aarrearkku-leiri isovanhemmille ja 
lapsenlapsille

Leirin järjestävät yhteistyössä Ely ja Kars-
tulan Evankelinen Opisto. Elystä mukana 
mm. Satu Kivisaari sekä Pirjo ja Sakari 
”Saku-vaari” Nurmesviita. Leirillä asutaan 
täysihoidossa, lauletaan, saunotaan ja 
uidaan, ollaan yhdessä ja vietetään laa-
tuaikaa isovanhempien ja lastenlasten 
kesken. Myös varamummot ja -papat 
ovat lämpimästi tervetulleita leirille!

Hinta
aikuisilta täysihoidossa 105€/ma-ke,
lapset 6-12 v. 85€ ja alle 6-vuotiaat 70€.

Tervetuloa mukaan!

Aarrearkku-leiri 22.-24.6.2015
Karstulan Evankelisella Opistolla

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Sirpa Keski-Antila p. 0400 974 102 tai sirpa.keski-antila@evankeliset.net
Satu Kivisaari satu.kivisaari@evankeliset.net 
Karstulan Evankelinen Opisto p. (014) 5252 200 tai kansanopisto@keokarstula.fi

Vienan laulumaita, sotahistoriaa, maitovalaita, ortodoksiaa, Inkerin kirkon arkipäivää ym. Lähde todella mo-
nipuoliselle, sisältörikkaalle ja hyvin opastetulle matkalle Vienan Karjalaan.

Matkanjohtajana pastori Hannu Mäenpää Espoosta

Lähde seurakuntamatkalle Solovetskiin ja 
Vienan Kemiin 14.-19.8.2015

Matkaohjelma:
Pe 14.8.
-junamatka (klo 5.28-11.40) Helsin-
ki-Kajaani, josta bussilla (Korsisaari) 
Vienan Kemiin, yöpyminen + ruokailu 
hotelli Prichal
La 15.8.
-päiväretki Solovetskin luostarisaarel-
le, illallinen + yöpymien hotelli Prichal
Su 16.8. 
-messu Vienan Kemin lut.kirkossa, 
lounas, ajo Petroskoihin, kiertoajelu, 
majoittuminen + ruokailu hotelli Poh-
jola

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Hannu Mäenpää p. 040 5130 861 
tai hannu.maenpaa@evl.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Matkatoimisto Monica Tours
Kuljetukset: Korsisaari
Taustayhteisöt:
- Espoon tuomiokirkkoseurakunta
- Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry

Ma 17.8.
-ajo Aunukseen, Aleksanteri Syväriläi-
sen luostariin, yöpyminen + ruokailu 
hotelli Staraja Sloboda
Ti 18.8.
-ajo Aunus-Keltto. Majoittuminen Kel-
ton teologisessa instituutissa.
Ke 19.8.
-paluumatka Espooseen reittiä Au-
nus-Pietari-Espoo, ruokailu matkalla 
Viipurin pyöreän tornin ravintolassa

Alustava hinta 850 eur/2hh, joka sisältää:
- juna- ja bussikuljetukset tilausbussilla, laivamatkat, majoitus 2hh (puolihoito)
- ohjelman mukaiset retket ja tutustumiskäynnit, viisumi, 
  monipuoliset opas- ja matkanjohtajapalvelut matkan ajan

Kuva Anna-Maria Keski-Antila

Kuva Timo Keski-Antila
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Tarvitaanko minua
Mutta kun kalenteri on tyhjä. Mi-
täpä minun pitäisi tehdä? Vaikka 
järjestötyö on vuosikymmenten 
ajalta jollakin tavalla tuttu, tyhjät 
kalenterinlehdet vähän ahdistavat. 
Löydänkö tehtäviä? Kutsutaanko 
minua seuroihin, kirkkopyhiin, raa-
mattupäiviin? Ja vaikka työtoverit 
ja ystävät vakuuttavat, että var-
masti kalenteri täyttyy, ja itsekin 
sen jollakin tasolla tiedän, on uu-
den tilanteen epävarmuus hyvin 
konkreettista.

Samanlaisten kysymysten äärel-
lä varmaan useimmat meistä ovat 
ainakin joskus olleet. Onko minul-
la oma paikkani? Tarvitseeko joku 
minua?

Luulenpa vielä niinkin, että nämä 
kysymykset eivät ole aivan vie-
raita oman herätysliikkeemme tai 
yhdistyksemme piirissä. Mikä on 
Elyn paikka kirkossa? Millä tavalla 
voisimme toimia omalla paikkakun-
nallamme? Mitä Ely voisi tuoda ko-
tiseurakuntaamme, alueellemme, 
kirkkoomme?

Syvimmältään on kyse hyvin syvistä 
uskonelämän kysymyksistä. Uskon-

Mitä tehtäisiin?

ko minä, että toimimme Jumalan 
tahdon mukaisesti, kun aikanaan 
Elyn perustimme? Uskonko, että 
ratkaisu, jonka tein, oli Jumalan 
tahdon mukainen?

Paavali käyttää seurakunnasta hy-
vin kuvaavaa vertauskuvaa. 

”Kristus on niin kuin ihmisruumis, 
joka on yksi kokonaisuus mutta 
jossa on monta jäsentä; vaikka jä-
seniä on monta, ne kaikki yhdes-
sä muodostavat yhden ruumiin.” 
(1Kor.12:12)

Yhdessä enemmän
Me emme ole samanlaisia emmekä 
me osaa samoja asioita. Mutta jo-
kaisella meillä on oma paikkamme. 
Ja kun luemme Paavalin kuvausta 
eteenpäin, tulee vahvasti esiin se, 
kuinka tärkeänä hän pitää jokaisen 
tehtävää. Kateus tai ylpeys tahtoo 
rikkoa tätä yhteyttä, mutta Kristuk-
sen seuraajina meidän on vaalit-
tava tätä yhteyttä. Eri jäsenillä on 
eri tehtävät, mutta vain sitä kaut-
ta muodostuu kokonaisuus. Minä 
osaan jotakin, sinä jotakin muuta 
ja vielä kolmannella on ihan eri lah-
jat. Jokainen osaa jotakin, mutta 
yhdessä olemme paljon enemmän. 

Sellaisen rakenteen Jumala on 
asettanut elämään, ja se rakenne 
on myös kirkossa, seurakunnissa ja 
myös kristillisissä järjestöissä, ku-
ten Elyssä.

Omaa alkuani voisi hahmottaa kol-
mesta näkökulmasta.
1. Varaan päivästä oman ajan Raa-
matun lukemiselle ja rukoukselle 
ja osallistun kotiseurakunnan elä-
mään mahdollisuuksien mukaan.
2. Otan yhteyttä puhelimitse ja 
sähköpostilla tuttuihin ystäviin eri 
puolilla ja kyselen, mitä voitaisiin 
tehdä yhdessä. Soittelen myös seu-
rakunnissa oleville tutuille papeille 
ja muille työntekijöille tarjoten yh-
teistyötä.
3. Järjestelen tulevia Elyn tilaisuuk-
sia ja liikun oman vastuualueeni 
seurakunnissa Elyn tilaisuuksissa.

Voisiko tästä olla jotakin vinkkiä 
niille, jotka kyselevät omaa paik-
kaansa Elyn toiminnassa? Mielelläni 
kuulen ajatuksia ja ideoita. Sillä yh-
dessä ja vain yhdessä me olemme 
kokonaisuus.

Pekka Kiviranta

Useimpien lapsuudenmuistoihin kuuluu tällainen kysymys. Naapurin lapsia tuli keittiöön ja melko 
pian joku kysyi: Mitä tehtäisiin? Ja niin joku keksi asian, johon toiset innostuivat ja kivaa oli.
Uuteen heittäytyminen muuttuu ehkä sitä vaikeammaksi, mitä vanhemmaksi me tulemme. Entinen 
tuo turvallisuutta, asioihin on tottunut. Niihin on syntynyt myönteinen rutiini. Uusi tuo tullessaan 
epävarmuutta, mutta toki aina myös uusia innostavia näköaloja.
Pitkähkö työura samassa seurakunnassa luo selkeän työrytmin. Minulla on oma paikkani työyhtei-
sössä ja tunnen työtoverini ja alue ja toimipisteet ovat tuttuja. On vakiintunut tapa, miten asiat hoi-
detaan. On messusuunnitelmat, toimitusvuorot, koulujen ja päiväkotien päivänavaukset, rippikoulu, 
päivystykset jne. Eteen tulee tehtävälistoja, joissa osassa on valmiina minun nimikirjaimeni, osasta 
valitsen minulle sopivat ja siitä se kausisuunnitelma omaan kalenteriin muodostuu.
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Tilinumero IBAN FI28 5114 0220 0343 69
ja viestiksi joku alla olevasta listasta (muista merkitä myös maksajan srk):

Kolehtien ja lahjoitusten tilitys

Lahjoitus- ja keräystili:
Tilinumero IBAN FI06 5114 0220 0380 63
Rahankeräyslupa nro 2020/2013/1980
Lupa voimassa 1.7.2013 - 22.5.2015 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta
- mm. joulukeräys

Viestiin aina merkintä:
- mistä seurakunnasta tilitys tulee
- mihin kohteeseen lahjoitus on tarkoitettu

Kolehtien tilittäminen seurakunnista
Seurakunta voi tilata toimistoltamme yksilöllisen viitenumerolistan kolehtien tilittämiseksi. Viitenumeroa käytettäessä 
kolehtituotot ohjautuvat varmasti oikeaan kohteeseen kirjanpidossamme, ja kohdistuvat vuositilastoissa oikealle seura-
kunnalle tai kappeliseurakunnalle.

Viitenumerolista yksityishenkilölle
Myös yksityishenkilö voi tilata toimistoltamme yksilöllisen viitenumerolistan lahjoitusten tilittämiseksi. Ilmoita tilauksesi 
yhteydessä nimesi, osoitteesi sekä seurakuntasi.

Tilaa viitelista: ely@evankeliset.net tai p. 040 415 9416

Elyn kotimaantyölle     
Antero
Raili
Sirpa
Pekka
Erja
Satu
Aarrearkku
Laula kanssani

Lähetykselle yleisesti (= Venäjä tai käytettäväksi johonkin a.o. kohteista)
Angola (= Angolan kirkon tuki, SLS)
Malawi (= Malawin kirkon tuki, SLS)
Paulasaaret (= Paulasaaren perheen tuki Israelissa, SLS)
Vähäsarjat (= Eeva ja Jari Vähäsarjan työ, TWR Lähi-Itä ja Aasia, Sansa)
Tansania (= Holmströmien lähettiperhe ja maasai-työ Tansaniassa, SLS)
Sat7 (= arabiankiel. TV-kanavan tuki, Sansa)
Tedite (= Tedite-koulu Sambiassa, Towards equality, democracy and economical growth by IT-education)

Venäjä
Viro
TA-avustukset (merkitse TA, tuen kohde sekä maksajan seurakunta)



Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille

Ilmoita
järjestettävistä
tapahtumista

Elyn toimistoon
yhteistä lehteä ja
Elyn kotisivujen

tapahtumakalenteria
varten

ely@evankeliset.net
tai

p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)

Huom!
Tapahtumailmoitukset

seuraavaan Pääsiäisen Va-
lo-lehteen 23.2.2015

mennessä, kiitos.

Helmikuussa
Su 22.2. alk. klo 10 Elyn kirkkopyhä 
Juvalla. Saarna Erja Kalpio.

Su 22.2. klo 14 Siionin kannel seurat 
ja terveisiä Virosta Elimäen srk-kes-
kuksessa. Lea Saar, Päivi Sipponen, 
Antero Rasilainen.

Su 22.2. klo 14 Siionin kannel-seu-
rat Laihian Meijerillä. Mikko-Matti 
Rinta-Harri, Keijo Niemelä, Terttu 
Mäkinen (runot), Sirpa Keski-Antila.

Su 22.2. klo 18 Lauluseurat Kauka-
järven srk-kodissa Tampereella, Kes-
kisenkatu 20. Liisa ja Valto Käkelä, 
pastori Jukka Lehto.

Ma 23.2. klo 13 Siionin kannel-seu-
rat Kurikan srk-kesk. pikkusalissa, 
Sirpa Keski-Antila.

Ti 24.2. klo 13 Siionin kannel-seurat 
Alavuden srk-talolla, Alma Saari, S. 
Keski-Antila, Sanna Mehtälä, kanttori.

Ti 24.2. klo 18 Matin päivän Siionin 
Kannel -lauluseurat srk-talolla, Tori-
katu 6, Salo. Pekka Kiviranta.

La 28.2. klo 13-17 seurakuntata-
pahtuma Pieksämäen kirkolla. Leo 
Louhivaara Kansanlähetyksestä ja 
Erja Kalpio Elystä.

Maaliskuussa
Su 1.3. klo 13 kinkerit Puumalassa. 
Kirkkoherra Helena Castren, Erja 
Kalpio Elystä.

Su 1.3. klo 14 Siionin kannel-seurat 
Alajärven Kirkontuvassa. Satu Kivi-
saari, S. Keski-Antila, Elina Lapinoja.

Ma 2.3. klo 14 Evankelinen lähetys-
piiri Kouvolan srk-keskuksen Mart-
ta-salissa. Annikki ja Paavo Erelä.

Ti 3.3. klo 18 Siionin Kanteleen 
lauluseurat Kirkkopuiston srk-koti, 
Riihimäki. Pekka Kiviranta.

4.-6.3. Raamattukoulutusta kirkon 
työntekijöille Ruokolahdella, Jaakki-
man opistolla. Ritva Jarva opistolta, 
Erja Kalpio Elystä.

Su 8.3. klo 11.30 kirkkokahvit ja 
Siionin kannel-seurat keskussrk-ta-
lossa Hämeenlinnassa. Puheet Sirpa 
Keski-Antila ja Heini Aronkoski, duet-
toja Heini Aronkoski ja Jyrki Toiva-
nen, juonto Jussi Kataja.

Su 8.3. klo 16 Siionin Kanteleen 
lauluseurat Eeva-Liisa ja Risto Haa-
pakalla, Patastenmäentie 55, Riihi-
mäki. Sirpa Keski-Antila ja Kalervo 
Huttunen.

Ma 9.3. klo 13 Siionin kanne-seurat 
srk-keskuksen pikkusalissa Kurikassa. 
Satu Kivisaari, Sirpa Keski-Antila.

To 12.3. klo 13 Siionin kannel-seu-
rat srk-keskuksessa Kauhajoella. 
Ilkka Tuikkala, Satu Kivisaari, Sirpa 
Keski-Antila.

Su 15.3. klo 10 Siionin kannel-mes-
su, saarna Matti Aho, lit. Timo Kum-
punen. Keittolounas, jonka jälkeen 
päiväjuhla: Ulla Latomäki, Matti Aho, 
Timo Kumpunen.

Su 15.3. alk. klo 10 Elyn kirkkopyhä 
Lappeenrannassa, Lappeen srk:ssa. 
Lit kirkkoherra Mika Lehtola, saarna 
Erja Kalpio Elystä.

Su 15.3. klo 10 messu, jonka jäl-
keen kirkkokahvit ja n. klo 11.30 Elyn 
lähetysjuhla Tikkurilassa, Peltolan 
koulun auditoriossa (Lummetie 27 B, 
sisäänkäynti Valkoisenläheteentien 
puolelta). Puhujana Annikki Erelä, 
Paavo Erelä (säestys).

Su 15.3. klo 16 Siionin Kanteleen 
seurat Seinäjoen srk-keskuksessa 
srk-salissa. Jouko Ala-Prinkkilä, Auli 
Härkönen, Lea Salumäe, juonto Liisi 
Norja.

Ma 16.3. klo 12 Raamattuluento 
Puumalan srk-talolla. Erja Kalpio.

Ma 16.3. klo 14 Evankelinen lähe-
tyspiiri Kouvolan srk-keskuksen Mart-
ta-salissa. Martti Salorinne laulattaa 
Siionin kannelta.

Ti 17.3. klo 13.30 Iltapäiväkahvit ja 
Siionin Kanteleen seurat Forssassa, 
Ystävänkammarilla. Seurakunnasta 
Heidi Sulkko ja Esa Lahti.

Retki Enontekiölle Hetan Kodalle 28.3.-4.4.
Matka Sortavalan, Aunuksen ja Petroskoin alueelle 8.-14.7.

- matkat ovat melkein täynnä, mutta vielä voi tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja 
  Sirpalta p. 0400 974 102 tai sirpa.keski-antila@evankeliset.net
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Katso päivitetyt 
tapahtumatiedot osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri

Ti 17.3. klo 18 Siionin kannel-seurat 
srk-talolla Jalasjärvellä. Satu Kivisaa-
ri, Sirpa Keski-Antila.

Ti 17.3. klo 18, Raamattuluento 
Juvan srk-talolla. Erja Kalpio.

Ti 17.3. klo 18 Siionin Kanteleen 
lauluseurat srk-talolla, Torikatu 6, 
Salo. Srkn pappi ja kanttori.

Ke 18.3. klo 18 Siionin kannel-seu-
rat Keski-Antiloilla Myllylammella, 
Lahdentie 152, Ilmajoki. Risto-Pekka 
Alhainen, Heini Kataja-Kantola, Satu 
Kivisaari, Sirpa Keski-Antila.

To 19.3. klo 18.30 Raamattuluento 
Sulkavan srk-talolla. Erja Kalpio

Su 22.3. alk. klo 10 Naisten päivä 
Rantasalmen kirkolla. Saarna Erja 
Kalpio.

Su 22.3. klo 11.30 Pohjalaisten 
kirkkopyhän kirkkokahvit ja Siionin 
kanteleen lauluhetki.

Su 22.3. klo 13 Laura Alilan 80v- 
seurat Elyn työn hyväksi srk-kes-
kuksen Kellosalissa Ilmajoella. Heini 
Kataja-Kantola, Risto-Pekka Alhainen, 
Sirpa Keski-Antila.

Ma 23.3. klo 13 Siionin kannel-seu-
rat srk-keskuksen pikkusalissa, Kuri-
kassa. Sirpa Keski-Antila.

To 26.3. klo 9-10 Lauletaan yhdessä 
Rautavaaran kirkossa. Kanttori Janne 
Saarelainen, Raili Mäkitalo, Larisa 
Kolehmainen.

Su 29.3. alk. klo 10 Elyn kirkkopy-
hä Juvalla. Lit. kirkkoherra Helena 
Castren , saarna Erja Kalpio Elystä.

Ma 30.3. klo 14 Evankelinen lä-
hetyspiiri Kouvolan srk-keskuksen 
Matteus-salissa. Raili Mäkitalo.

Ma 30.3. klo 18 Siionin kannelseurat 
Lammin srk-talossa. Kirkkoherra Heli 
Ulvinen ja Heikki Toivio.

Huhtikuussa
Pe 3.4. pitkäperjantaina Maakirkko 
ja ristinjuhla Kannusjärven koululla, 
Keskikyläntie 233. Kahvit ja ristinjuh-
la. Erja Kalpio.

Pe 3.4. klo 12 pitkäperjantain Sanan 
jumalanpalvelus Ilmajoen kirkossa. 
Saarna Pekka Kiviranta, lit. Asko Kan-
tola, kanttori Sinikka Pekkanen.

Pe 3.4. klo 14 Pitkäperjantain maa-
kunnallinen Ristinjuhla Seinäjoen 
srk-keskuksessa srk-salissa. Pekka 
Kiviranta, Lauri Annala, HY-kuo-
ro, johtaa Martti Hemminki, Leo L. 
Norja.

Pe 3.4. klo 19 pitkäperjantain Sanan 
jumalanpalvelus Kauhajoen pääkir-
kossa. Saarna Pekka Kiviranta.

Ti 7.4. klo 18 Siionin Kanteleen 
lauluseurat, Temppelinkatu 9 A 3kr, 
Riihimäki. Heikki Karjalainen, Merja 
Olin.

Ke 8.4. klo 18 Siionin kannel-seu-
rat Koskenkorvan srk-talolla. Jussi 
Haavisto, Heini Kataja-Kantola, Satu 
Kivisaari, Sirpa Keski-Antila.

To 9.4. klo 13 Siionin kannel-seurat 
srk-keskuksessa Kauhajoella. Ilkka 
Tuikkala, Satu Kivisaari, Sirpa Kes-
ki-Antila.

Ma 13.4. klo 12 Raamattuluento 
Puumalan srk-talolla. Erja Kalpio

Ma 13.4. klo 13 Siionin kannel-seu-
rat srk-keskuksen pikkusalissa Kuri-
kassa. Sirpa Keski-Antila.

Ma 13.4. klo 14 Evankelinen lä-
hetyspiiri Kouvolan srk-keskuksen 
Martta-salissa. Päivi Sipponen.

Ti 14.4. klo 11 ELY-JIK-kokous Kant-
tuurilla Kurikassa.

Ti 14.4. klo 18 Siionin Kanteleen 
lauluseurat Halikon srk-talolla, Vas-
kiontie 31, Halikko. Srkn pappi ja 
kanttori.

Su 19.4. klo 13 Siionin kannel-mes-
su Törnävän kirkossa, Seinäjoella. 
Lit. Liisa Rantala, saarna Sirpa Kes-
ki-Antila, laulu Paavo Kujala, tekstit 
Elli Hirvilammi, esirukous Salme Rin-
ta-Komsi, kanttorina Mari Latvamäki.

Ely onnittelee

Muusikko Jaakko Löytty 60 vuotta 25.2. 
Merkkipäivänsä kunniaksi hän järjestää maaliskuussa konsertteja 
8 paikkakunnalla.

La 7.3  Mikaelinkirkko, Turku
Su 8.3. Tampere-talo, Tampere
Ti 10.3. Savoy-teatteri, Helsinki
To 12.3. Paviljonki, Jyväskylä
Ke 18.3. Kuopion musiikkikeskus, 
             Kuopio

To 19.3. Mikaeli, Mikkeli
Ke 25.3. Seinäjoki-Sali, Seinäjoki
To 26.3 Kokkokankaan seurakunta-
            keskus, Oulu/Kempele

www.lippu.fi tai www.lippupalvelu.fi

Lisäksi kolme konserttia kesällä.

ELYn 
7-vuotisjuhla, 
vuosikokous 
ja seminaari 

Kalevan kirkossa Tampereella 
11.-12.4.2015

Ohjelma Pääsiäisen Valo-leh-
dessä sekä kotisivuilla
www.evankeliset.net

Pohjalaisten yhteiskuljetus 
vuosijuhlaan la 11.4. Paluu 
illalla messun jälkeen (n. klo 

19.30). Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset Sirpalle mahd. pian.

Kuva Hannu Jukola



Jää kirkas, hanget säihkyvät
sinua, Herra, kiittävät
nyt talven pakkasessa.
Maa kylmä on ja eloton,
vaan astinlautasi se on
myös suven kuihtuessa.

Se jälkeen vuoden päivätyön
pois riisuu päältään kukkavyön
ja syvään lepoon vaipuu.
Maa nukkuu kuuliaisena,
se kunnes jälleen alttiina
työkutsuun uuteen taipuu.

Niin Herra, aina uudelleen
varjelet uuteen kevääseen
siemenen hangen alla.
Se elää yössä, haudassaan,
auringon kutsun kuullessaan
se nousee versomalla.

On vaatteenasi valkeus.
Myös revontulten loimotus,
yötaivas kertoo siitä.
Vaan ole itse, Herramme,
palava lyhty yössämme,
muu valkeus ei riitä.

Yön halki, kautta kuoleman
tiedämme aamun koittavan
ja käymme kesää vastaan.
Ja aurinkomme loistava,
pimeän talven voittaja
on Kristus ainoastaan.

Sakari Topelius


