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Tämä tunnettu laulu ja virsi on 
monen perheen ja suvun hengel-
listä perintöä. Laulu kertoo korut-
tomasti runoilijan sanoin elämän 
kauneudesta ja rosoisuudesta.

Tauno Väinölä kertoo laulun teki-
jästä: ”Kirjoittaja on ruotsalainen 
August Storm. Hän viihtyi nuoruu-
dessaan erilaisissa huvituksissa, 
kunnes 25-vuotiaana riensi suo-
raan teatterista pelastusarmeijan 
katumuspenkille ja antautui Va-
pahtajalle. Hänestä tuli Ruotsin 
pelastusarmeijan taloussihteeri. 
Vaikea selkäsairaus rajoitti myö-
hemmin hänen työkykyään, mutta 
luonteen iloisuus ja valoisuus säi-
lyivät. Hän sai käytännössä opetel-
la, mitä oli tässä runossaan kirjoit-
tanut.”

Oletko sinä ystävä saanut käytän-
nössä oppia tätä laulua? Omalla 
kohdallani opittavanani on juuri 
nyt kolme asiaa: Terveys, läheiset, 
autuus. Olin muutaman päivän sai-
raalassa, eristyksessä, pimeässä 
ja hiljaisessa huoneessa. Pimeys 
ja hiljaisuus olivat oma tahtoni, 
päätä pakotti ja olo oli huono, pa-
hoinvointi oli todellinen. Kyse oli 
”vain” ruokamyrkytyksestä ja sain 
avun ja pääsin pian pois sairaalas-
ta. Mutta kun työtoverini otti yh-
teyttä sairaalassa ollessani, huo-
masin konkreettisen kiitollisuuden 
tunteen pahan olonkin keskellä. 
Kaipasin yhteyttä, rohkaisua, vies-
tiä siitä, että työkaverikin kertoo 
muistavansa. Psalmin kirjoittaja 
kertoo yksinäisyyden tunteestaan 
näin: ”Jumala, sinä olit opastajani 
jo kun olin nuori, ja tähän päivään 
asti olen saanut kertoa ihmeistäsi. 
Kun nyt olen vanha ja harmaapäi-
nen, älä hylkää minua, Jumala.” 
Ps. 71:17-18.

Kiitos sulle Jumalani

Tunnistatko tunteen, kun mieli on 
maassa, olet yksin, murheellinen, 
synnin painama? Jesajan kirjassa 
ovat lohduttavat sanat: ”Käsieni 
ihoon minä olen sinut piirtänyt....” 
Jes. 49:16. Niin ystävä, ymmär-
rätkö, mitä tarkoittavat nuo sanat, 
kun profeetta sanoo, että Jumala 
on sinut käsiinsä piirtänyt? Katso 
Jeesuksen käsiä, ristille lyötyjä, 
haavoitettuja käsiä. Eikö siinä juuri 
ole tuo Jumalan kirjoitus. Sinunkin 
syntisi on maksettu Golgatan ris-
tillä. Eikä mikään voi pyyhkiä sitä 
pois Jumalan käsistä. Jeesuksen 
haavat säilyvät ja siinä on an-
teeksiantamus pimeimmässäkin 
huoneessa olevalle ihmiselle. Lue 
myös Heprealaiskirjeen kirjoittajan 
vakuutus: ”Jumala on itse sano-
nut: - Minä en sinua jätä, en kos-
kaan sinua hylkää.” Hepr. 13:5

Laulun viimeisessä säkeistössä on 
ero virsikirjan ja Siionin kanteleen 
laulun sanoissa. Virressä laule-
taan: ”Kiitos, että tahdot mulle, 
elon antaa iäisen” ja Siionin kan-
teleen sanat kuuluvat: ”Kiitos, että 
annoit mulle, autuutesi iäisen.” 

Toinen vasta tarjoaa mutta toinen 
jo omistaa. Ja hyvä näin. Tärkeää 
on pitää esillä Jumalan kutsua ja 
kertoa siitä, kuinka Jumala rakas-
taa ja haluaa pelastaa jokaisen 
ihmisen. Mutta ystävä, eikö niin, 
että vielä tärkeämpää on uskossa 
omistaa nuo Jumalan lupaukset 
ja pitää niistä kiinni. Kiittää niistä. 
Sekä kiittää läheisistä, ystävistä, 
työtovereista, terveydestä. Siitä 
määrästä terveyttä, mitä itse kul-
lekin meille on suotu. Niin, että 
lopuksi saa sanoa laulun tekijän 
sanoin: ”Kaikesta, oi Herra sulle, 
annan ikikiitoksen.” Kaikesta. 

Tässä lehdessä työntekijät kerto-
vat omista kokemuksistaan, ar-
jesta ja juhlasta, ilojen ja surujen 
jakamisesta. On iloa rukousvasta-
uksista ja kaipausta läheisen läh-
dettyä, toiveita, jotka täyttyivät 
tai jäivät täyttymättä. Näin Jumala 
meitä kuljettaa. Yhdistyksemme 
työ jatkuu, kiitos ystävä, kun olet 
mukana. Taivaan Isän siunausta ja 
huolenpitoa meille kaikille alkanee-
seen uuteen Armon vuoteen! 

Antero Rasilainen, pääsihteeri

Elyn työntekijät koulutus- ja virkistys-
matkalla Virossa joulukuussa 2016. 
Kuvassa myös Viron perhetyön johta-
ja Pia Ruotsala. Kuva Rasilainen
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Aino kasvoi kristityssä kodissa Äänekoskella. Lap-
suuteen kuului pyhäkoulu ja kodin kristillinen elä-
mä, sitten rippikoulun kautta seurakuntanuoriin. 
Yrjön koti oli Hyvinkäällä. Iltarukous opetettiin 
jo pienenä, mutta urheilu kiinnosti nuoruudessa 
enemmän kuin seurakuntanuorten toiminta. Luki-
on uskonnonopettaja pani ajattelemaan, ja niin tie 
johti teologiseen tiedekuntaan.
- Halusin selvittää uskoon liittyvät asiat itselleni. 
Yksi ratkaiseva hetki oli Hyvinkäällä toteutettu ak-
tio. Silloin asiat loksahtivat kohdalleen. Kotiin tul-
tuani rukoilin, että Jeesus tulisi elämäni Herraksi.

- Minä lähdin ensin opiskelemaan farmasiaa, mutta 
harjoitusjakso apteekissa avasi silmät näkemään, 
että haluan auttaa ihmisiä hengellisesti, en vain 
lääkkeiden kautta, Aino kertoo tiestään teologiseen 
tiedekuntaan.

Rossien ensimmäinen yhteinen työpaikka oli Kan-
san Raamattuseuran opiskelijatyössä Jyväskylässä. 
Se jakso oli merkittävä koko tulevaan työnäkyyn. 
Keskeistä on Pyhän Hengen työ, seurakuntalaisten 
varustaminen ja lähetyskäskyn toteuttaminen.

Niin tie vei 13 vuodeksi Afrikkaan, ensin Keniaan 
ja sitten Tansaniaan. Noiden vuosien aikana ja sen 
jälkeen Tansanian luterilainen kirkko on kasvanut 
paljon ja on nyt yhdessä Etiopian kirkon kanssa 
suurimmat luterilaiset kirkot maailmassa.

- Arushan hiippakunnassa, jossa pääosin palvelim-
me, oli sen perustamisvuonna 1973 noin 20.000 
jäsentä ja nyt jäsenmäärä on ainakin 400.000.

Kun kysyn syytä tähän, nousee vastauksessa esiin 
seurakunnan jäsenten keskeinen asema. Seura-
kuntalaiset kertovat naapureilleen, usko näkyy ar-
jessa. Evankeliumi on uutinen. Keskeisenä on myös 
rukous, Raamatun lukeminen ja kirkossakäynti. 
Henkilökohtainen todistus on kaikessa mukana.

- Saimme olla mukana, kun kerran kolmen päivän 
aikana kastettiin 900 maasaita. Evankelistat olivat 

Kasvu 
aikuiseen uskoon

Onko meillä näky seurakunnan perustehtävästä katoamassa tai jo kokonaan kadonnut? Estävätkö 
rakenteet seurakunnan tarkoituksen toteutumisen? Olemmeko me hukanneet aivan oleellisia asioita?
Nämä suuret kysymykset leijuvat monin tavoin ilmassa, kun keskustelee Aino ja Yrjö Rossin kans-
sa siitä, millaiselta Suomen kirkon tilanne heidän silmissään näyttäytyy.

tehneet työtä seurakunnissa ja nyt ihmiset halusivat 
tulla kastetuiksi.

Rossit saivat kokea myös kasteen valtavan merkityksen. 
Alueella vaivasi monia ihmisiä riivaajataudiksi kutsuttu 
asia. Ei siihen ollut lääkettä, ainoa vaikuttava lääke oli 
kasteopetus ja itse kaste.

- Vielä kastejuhlassa riivaajat saivat aikaan sen, että 
kasteelle tulevat saivat erikoisia, pelottaviakin koh-
tauksia, mutta kun sitten kastettiin, niin kastettu vaipui 
uneen ja herätessään hän oli terve.

Yrjö Rossi oli yhtenä pappina mukana, kun kolmen päivän aikana 
kastettiin n. 900 uutta seurakunnan jäsentä. Kuva Rossit
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- Kasteopetus ja itse kaste muutti näiden ih-
misten koko elämän. Monille naisille se merkitsi 
voimaantumista, he vapautuivat erilaisista pe-
loista ja löysivät uuden elämän.

- Siinä näkyi selvästi, että kun evankeliumi koh-
tasi, alkoi voimien mittely ja näkyi, kuinka Kris-
tuksen voima on ylitse muiden. Evankeliumissa 
on vapauttava voima.

- Afrikassa rukoillaan sairaiden puolesta, usko-
taan Raamatun sanaan.

Siellä myös avautui ristin teologian syvyys.

- Olin Tansaniassa vakavasti sairaana, ihan 
kuoleman vaarassa. Siinä koulussa opin todeksi 
Lutherin opetuksen siitä, kuinka Jumala käyttää 
myös kärsimyksiä ja vaikeuksia ihmisen itsensä 
kuolettamiseen, hengelliseen kasvattamiseen, 
Aino Rossi sanoo.

- Jumala on luonut minut ja heikkouksista huo-
limatta Jumala voi käyttää minua. Alusta asti 
ajatuksemme onkin ollut, että haluamme olla 
käytettävissä.

- Siitä avautuu myös ristin teologia. Kristuksen 
työ on niin vahva. Ristissä on voima, eheyttä-
vä voima, armo, mutta kolmiyhteisen Jumalan 
työ on kokonaisuus. Kun Jumala on luoja, myös 
jokainen ihminen on Jumalan luomus ja siitä 
avautuu ihmisen ymmärtäminen ja auttaminen. 
Pyhän Hengen työ on hoitava, tukeva, ohjaava.

Afrikassa Rossit kertovat op-
pineensa myös sen, että on 
olemassa enemmän kuin 
mitä me näemme. On ole-
massa myös henkivallat.

- Samalla kun oma luterilai-
nen vakaumuksemme vah-
vistui, opimme myös, että 
Jumala toimii myös muissa 
kirkkokunnissa ja niiden työn 
kautta, vaikka meillä on eri-
laisia painotuksia uskossa. 
Tässäkin erilaisuus on rik-
kautta.

Suomen kirkon tilanteessa 
moni asia surettaa Aino ja 
Yrjö Rossia.

- Seurakunnassa on toki pal-
jon hyvää lapsityössä; diako-
niassa, varhaisnuorisotyössä, 
rippikoulussa, mutta meiltä 
puuttuu kasvaminen aikui-
seen uskoon, sen kasvun tu-
keminen.

- Kun olin seurakunnassa 
pappina, jo silloin havahduin 
toiminnan pappiskeskeisyy-
teen. Nyt eläkkeellä seura-
kuntalaisena se näkyy vielä 
selvemmin, Aino Rossi toteaa 
vakavana.

- Pappi voisi auttaa seurakun-
talaisia, varustaa heitä tehtä-
viin. Meiltä puuttuu kuitenkin 
opetus, joka auttaisi seura-
kuntalaisia toteuttamaan sitä, 
mihin heidät on tarkoitettu ja 
mihin Jumala on heille lahjoja 
antanut.

- Monesti huomaa, että seu-
rakuntalaisella ei ole paikkaa, 
missä voisi tehdä sitä, mihin 
Jumala on hänet seurakun-
nassa tarkoittanut. Tuntuu 
siltä, että koko seurakunnan 
rakenne estää seurakunnan 
tarkoituksen toteutumisen. 
Kuitenkin meillä on myös ko-
kemus sellaisesta elämästä, 
jossa seurakuntalaiset pääse-
vät toteuttamaan omaa kut-
sumustaan.

- Kasvaminen aikuiseen us-
koon, jossa otetaan vastuuta 
toisesta. Tulee esiin uskon 
dynaamisuus, sanan molem-
mat puolet, usko ja uskolli-
suus, Yrjö Rossi jatkaa.

Tässä Rossit näkisivät pap-
pien tärkeimmän tehtävän. 
Opettaa terveeseen hengel-
liseen elämään, kasvamaan 
siinä. He puhuvat neljän är-
rän kokonaisuudesta: Raa-
mattu, risti, rukous, rakkaus.

- Erilaisuuden kohtaamises-
sa, vaikka nyt turvapaikan 
hakijoiden kohdalla, tarvitaan 
rakkautta. Se ei kuitenkaan 
tarkoita, että kaikki pitäisi hy-
väksyä. Oppi ja elämä kuulu-
vat yhteen.

- Meidän olisi löydettävä, 
mitkä ovat ne tämän het-
ken todelliset tarpeet, joihin 
evankeliumi tuo vastauksen. 
Afrikassa se oli kysymys voi-
masta, evankeliumin voimas-
ta. Meillä se voi olla jokin 
muu.

Näkevät Rossit toki omassa 
ajassamme myös merkkejä 
uudesta.

- On näkyvissä rukousherä-
tystä. Se on ilahduttavaa, 
elämän merkki.

- Me uskomme pienryhmä-
toimintaan. Siinä voi toteu-
tua yhteisöllisyys, sanan 
tutkiminen, rukous, sielun-
hoidollinen näköala. Miten 
olisi pienryhmistä kokoontu-
va seurakunta?

- Ylhäältä päin ei asia hoidu, 
ruohonjuuritasolta voi uudis-
tuminen lähteä. Siinä keskei-
senä on rukouksen voima ja 
sen kysyminen, miten toimia 
Jumalan tahdon mukaan. Se 
on syvä hengellinen kysymys.

Pekka Kiviranta

Aino ja Yrjö Rossin keskellä Salon seurakuntatalossa 
Reino Utriaisen veistämä lähetysaiheinen puuveistos. 
Kuva Pekka Kiviranta
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Vas. Mervi Viuhko Medialähe-
tys Sanansaattajista vieraili 
tulevaisuuden työryhmän ko-
kouksessa tuoden tuulahduk-
sen työryhmän tulevaisuuden 
visioihin.
Elyn Tulevaisuuden työryhmä 
vas. Sofia Kivisaari, Mika Vii-
tanen, Anna-Maria Keski-Anti-
la, Raija Koski, Satu Kivisaari, 
Ulla Latomäki ja Marjaana 
Oittinen.

Sadun suunnalta

Tulevaisuuden ELY
ELYn tulevaisuuden työryhmän iloiset ja innok-
kaat jäsenet ovat kokoontuneet viime syksyn 
aikana pohtimaan ELYn tulevaisuuden näkö-
aloja. Tarvitsemme visioita ja rohkeutta teh-
dä yhteistyötä ja kokeilla jotain uutta. Nuoret 
etsivät ELYssä omaa paikkaansa ja toimintaa, 
sitä on lähdetty nyt kehittämään. Miltäpä kuu-
lostaa nuorten ElyCafe? Tätä lähdemme kokei-
lemaan yhteistyössä Kauhajoen Evankelisen 
Opiston kanssa jo tänä keväänä. ElyCafe - toi-
mintaan liittyy kahvin lisäksi vahvasti rukous 
ja yhdessä oleminen. Ehkäpä kuulemme tästä 
lisää vielä myöhemmin.

Työryhmä on valmistellut tälle vuodel-
le myös jäsenkampanjaa, joka viralli-
sesti käynnistetään ELYn vuosijuhlassa 
25.3. Tampereella. Jäsenkampanjan 
tavoitteena on saada uusia jäseniä 
mukaan ELYn toimintaan. Kampanjaa 
pidetään rohkeasti esillä tilaisuuksis-
sa, kerrotaan ELYn toiminnasta ja kut-
sutaan mukaan: ”Kaikki saavat tulla.” 
Uudet jäsenet ovat siis tervetulleita 
yhdistykseemme, ja yllätyskin uusia 
jäseniä tänä vuonna odottaa.

Vuosi 2018 on Evankeliselle lähetysyh-
distykselle juhlavuosi – ELY 10 vuot-
ta! Tulevaisuuden työryhmällä onkin 
jo juhlavuoden tapahtumat työnalla. 

Saamme yhdessä kiittää ja iloita siitä, 
että taivaallinen Isämme on meistä 
huolen pitänyt ja johdattanut nämä 
vuodet ihmeellisellä tavalla. Armon ja 
ilon evankeliumi on saanut levitä ko-
timaassa ja lähetyskentillä. Työryhmä 
ideoi ja kehittää juhlavuoden tapah-
tumia sekä ottaa mielellään vastaan 
hyviä vinkkejä ELYn toiminnan ja tu-
levaisuuden kehittämiseen. Kommen-
tit, ideat ym. voi lähettää osoitteeseen 
satu.kivisaari@evankeliset.net

”Minulla on omat suunnitelmat teitä 
varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni 
ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: 
minä annan teille tulevaisuuden ja toi-
von.” Jer.29:11

Rukouskynttilöiden tuotolla tuem-
me ELYn lasten- ja nuorten toimin-
taa kotimaassa.

”Minä istun ja mietin ja ihmettelen,
kiitän, pyydän ja rukoilen,
Uskon ja toivon ja unelmoin,
että Jumala taivaassa
kuulee sen.”
- Pienten rukous -

Seinäjoen maakunnallisessa joulu -
juhlassa jokainen vieras sai lähties-
sään yllätyslahjan, jossa oli pieni 
Ely-info ja joulutervehdys mukana.  
Kiitos perunanviljelijälle lahjoitukses-
ta! Kuva Timo Keski-Antila
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Yhdessä kirkkoon
Viime kesänä isovanhemmat ja lapsenlapset kohtasi-
vat Alahärmän Ruskorannan leiripäivässä sekä Kars-
tulan Aarrearkkuleirillä. Vilinää riitti myös lastenkir-
kossa kesäjuhlilla, Lapualla.
Yhdessä kirkkoon – isovanhemmat ja lapsenlapset 
kutsutaan myös tulevana syksynä Evijärvellä, jos-
sa lähdetään seurakunnan kanssa suunnittelemaan 
isovanhempi-lapsenlapsi -messua. Pohjanmaalla on 
tarkoitus tänä vuonna järjestää ELYn kirkkopyhiä 
perhekirkkoina sekä seuroja perheseuroina, jonne 
kutsutaan kaikenikäisiä vauvasta vaariin.

”Kaikki lapset maan, tulkaa laulamaan”
Pääsiäisen laulut kaikuvat tänäkin vuonna kouluissa 
ja kirkoissa. Yhteistyössä seurakuntien ja koulujen 
kanssa viime vuonna Laulaen pääsiäiseen -tapah-
tumia järjestettiin Alahärmässä ja Tiistenjoella. Nyt 
Alahärmässä suunnitellaan omaa tapahtumaa aikui-
sille pääsiäisen laulujen ja runojen parissa.
Tilaisuuksien laulut, puheet ja rukoukset ovat valmis-
taneet meitä pääsiäisen sanoman äärelle. Samalla 
osallistumalla kolehtiin olemme saaneet tukea lähe-
tystyötä Sambiassa. ”Menkää kertomaan kaikkeen 
maailmaan: Vapahtaja nousi haudastaan.”

Kesätoreja ja myyjäisiä
Kesätoreja ja myyjäisiä Elyn työn hyväksi on vuoden 
aikana järjestetty eri puolilla Pohjanmaata. Viime 
kesänä Kurikan kesätorilla sai herkutella ”voholuja” 
kaffin kera. Leivonnaiset, käsityöt ja arvat tekivät 
kauppansa.
Nuorten myyntipöytä Sambian orpolapsityön hyväk-
si oli esillä mm. Lapuan kesäjuhlilla. Myyntipöydältä 
löytyi nuorten valmistamia koruja, mutta myös sam-
bialaisia tuotteita.
Vapun alla (28.4.) myyjäistori vappuherkkuineen il-
mestyy Lapuan seurakuntatalolle.

Kirkkopyhät, seurat
Kirkkopyhien määrä lisääntyi viime vuonna Pohjan-
maalla. Elyn ystävät olivat aktiivisesti mukana kirk-
kopyhien ja seurojen järjestelyissä ja toteutuksessa. 
Ystäväjoukostamme löytyy monenlaisia taitajia; ru-
nonlausujia, laulajia, soittajia, saarnamiehiä ja -nai-
sia, emäntiä ja isäntiä. Yhdessä on hyvä tehdä! Vii-
me vuoden aikana Ely-työ laajeni mm. Lappajärvelle, 
Kuortaneelle, Vaasaan ja Jyväskylään. Kiitos jokaisel-
le Elyn jäsenelle yhteistyöstä. Yhdessä saamme viedä 
armon ja ilon evankeliumia eteenpäin.

Elyset

Teksti ja kuvat Satu Kivisaari 7



On helppo mainostaa yhdis-
tystä, jolla ei vielä ole takana 
pitkää historiaa, mutta edes-
säpäin hyvinkin muuntautu-
miskykyistä, evankeliumia mo-
nin eri tavoin eteenpäin vievää 
toimintaa. Vain taivas on raja-
na, kun suunnittelemme tule-
vaa, mm. kesäisiä kirkkoiltoja, 
ELY-messuja sekä Isovanhem-
mat-lapset-tapahtumia, jot-
ka ovat saaneet monenlaista 
raamia ympärilleen. Aarreark-
ku-leiri kesällä onkin aivan 
parasta mummuilua. Taivaan 
Isän jälkiruokaa on, kun saa 
yhdessä lastenlasten kanssa 
hiljentyä rukoukseen.
Uutta raikasta näkökulmaa ja 
intoa Elyn työhön on tuonut 
uusien jäsenten mukaan tulo 
eri puolilla maakuntaa.

Paavali kirjoittaa filippiläisil-
le Fil. 2:12-16 ”Siis, rakkaat 
ystävät, niin kuin olette aina 
totelleet minua, kun olen ol-
lut luonanne, totelkaa vielä 
enemmän nyt, kuin olen pois-

Rohkeasti mukaan!

sa: tehkää peläten ja vavisten 
työtä pelastuaksenne. Juma-
la saa teissä aikaan sen, että 
tahdotte tehdä ja myös teette 
niin kuin on hänen hyvä tar-
koituksensa. Tehkää kaikki 
nurisematta ja empimättä, 
jotta olisitte moitteettomia ja 
puhtaita, nuhteettomia Juma-
lan lapsia tämän kieroutuneen 
ja turmeltuneen sukukunnan 
keskellä. Te loistatte siinä kuin 
tähdet taivaalla, kun pidätte 
esillä elämän sanaa, ja minä 
voin Kristuksen tulemisen päi-
vänä ylpeillä siitä, että en ole 
turhan vuoksi ponnistellut ja 
nähnyt vaivaa.”

Olen itse löytänyt paikkani 
Elyssä, innostunut siitä ja in-
nostan muitakin tulemaan roh-
keasti mukaan - mikään mikä 
tehdään Jumalan kunniaksi, ei 
mene hukkaan. Siitä me voim-
me yhdessä iloita :)

Ulla Latomäki
ELYn Lapuan vastuuryhmän pj
Elyn hallituksen varapj

Evankelisen lähetysyhdistyksen 2016 vuoden menneitä muistellessa tulee ensimmäiseksi mieleen 
ELYn kesäjuhlat Lapualla. Vaikka satoi välillä rankastikin, ihmiset talsivat vesilätäköitä väistellen hy-
väntuulisina ja iloisina. Perjantain Jumala kuulee -illassa, Tuomas-kuoro lauloi ”Vedet jo virratkaa” 
ja ne virtasivat, myös Pyhän Hengen virtoina sydämissämme. Muistoihin jäi laulava, iloinen kansa, 
lasten laulut ja tapahtumat, ”Lähetyskatit” ja lapset, lähetystyön eri muodot ja innostus lähettäjän 
roolissa. ELY - Evankelisena lähetysyhdistyksenä tuli tutuksi täällä Lapualla ja vähän kauempaakin 
tulleille, olemmehan suhteellisen nuori seurakuntien kanssa yhteistyötä tekevä yhdistys.

Kaija ja Matti Teppo lastenlasten kanssa 
Lapuan kesäjuhlilla.

Pupu ja leijona, 
kuva kesäjuhlilta.

Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 
Satu Kivisaari
p. 050 563 6079

Linja-autoreitti ja retkimaksu 
määräytyvät osallistujamää-
rän mukaan.

Tulevia retkiä 
Etelä-Pohjanmaalta

La 25.3. ELYn vuosijuhla ja seminaari, Tampere. 
Ilmoittautumiset 16.3. mennessä. Linja-autoreitti: Kurikan srk-kes-
kus klo 6, Lakeuden Risti, Seinäjoki klo 6.30, Jalasjärvi ABC klo 7, 
Tampere.

1.-8.4. Hetan Kota, Enontekiö. Vielä voit kysellä vapaita paik-
koja. Retkikirje postitetaan ilmoittautuneille.

Su 21.5. Kevätseurat Lohtajan Pappilassa klo 13. Lähtö Kuri-
kan srk-keskus klo 9, Lakeuden Risti, Seinäjoki klo 9.30, Tamppari 
Shell, Lapua klo 10, Härmän kylpylä klo 10.20, Lohtaja.

Pe-Su 9.-11.6. Kesäjuhlat, Elimäki. 
Ilmoittautumiset 29.5. mennessä. Kurikka-Seinäjoki-Lapua-Ala-
vus-Virrat-Tampere-Lahti-Elimäki. Lähtö pe-aamusta. Aikataulu, 
majoitus ja hinnat tarkentuvat lähempänä ajankohtaa.
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Kiitokset Latomäen Ullalle moni-
vuotisesta palveluksesta puheen-
johtajana, allekirjoittanut jatkaa 
tästä. Iso kiitos koko suurelle va-
paaehtoisten joukolle, joka on yl-
läpitänyt yhdistyksemme toimin-
taa ja haluan toivottaa iloista uutta 
armon vuotta jokaiselle lukijalle! 
Toivon että yhdistyksessämme 
kierrätetään tehtäviä, ettei kenen-
kään tarvitse jättäytyä pois toimin-
nasta, päästäkseen irti niistä, joita 
ei enää koe omakseen tai rasittaa 
liikaa. Kullakin meillä on omat lah-
jamme, jotka voimme antaa yhtei-
sen yhdistyksemme käyttöön. Jos 
jollakulla on palava halu palvella 
jossain tehtävässä pitkään, niin 
hyvä. Ehkä on kuitenkin eduksi 
saada jatkuvasti uutta virtaa pi-
tääksemme toimintamme vireänä.

Yritetään jakaa vastuuta kaikil-
le jäsenille. Onhan mukava tulla 
yhteen, kun moni on saanut olla 
ideoimassa sekä toteuttamassa ta-
pahtumaa. Näin syntyy aina enem-
män kuin yhteenlaskun summa! 
Meillä Pohjanmaalla toimintaa on 
paljon, on hyvä järjestää kokoon-
tumisia ilman omaa työntekijääm-
me, jotta Satu voi välillä vetää 
henkeä ja suunnitella uutta.

En malta olla mainitsematta il-
moittelun tärkeydestä, jotta mah-
dollisimman moni saisi tietää toi-
minnastamme. On todella tärkeää 

ilmoittaa kattavasti tilaisuuksis-
tamme, ja myöskin riittävän ajois-
sa. Järjestelypanos on hukkaan 
heitettyä, jos ilmoittelu unohtuu 
tai jää viime tippaan!

Kutsutaan ihmisiä mukaan, että 
moni saisi löytää armon ja ilon 
elämäänsä, ja löytäisivät seura-
kuntayhteyden. Jokainen meis-
tä tarvitsee ihmisiä ympärilleen. 
Muistakaamme myös, miten hen-
kilökohtainen kutsu on aina yliver-
tainen, ystäville voi tarjota kyytiä 
kutsuna!

Pohjanmaan tiimi vaihtoi puheenjohtajaa

Viime vuodesta on jäänyt mukavia 
muistoja, varsinkin retkiin osallis-
tumisista. Tulevalle kesälle suun-
nittelemme kesäiltojen kirkkotilai-
suuksia niille paikkakunnille, joissa 
niitä ei vielä ole ollut. Tapahtumia 
voi järjestää kesällä luonnossakin, 
josko sopivia vetovoimaisia paik-
koja löytyy. Ideoimme mm. kutsua 
porukkaa maakunnasta retkelle ja 
laulamaan yhdessä luontonähtä-
vyydelle Jalasjärvelle. Seuratkaa 
lehtiä ja nettiä!

Terveisin
Erkki Yli-Krekola Kurikasta

Ely JIK-KA-palaveri (Jalasjärvi, Ilmajoki, Kurikka, Kauhajoki) Sirpa ja Timo 
Keski-Antilalla Ilmajoella 13.1.2017. Kuva Timo Keski-Antila

Lähde Lapin keväthangille ihmettelemään luonnon kauneutta. Hetan Ko-
dan täysihoidossa voit levähtää ja nauttia talon hyvistä antimista, rentou-
tua saunassa ja virkistyä avannossa. Hetan Kodan ympäristössä riittää 
latuja hiihtäjille, jäätä ja ehkä kalaakin pilkkijöille, reittejä lumikenkäilyn 
ja potkukelkkailun harrastajille sekä rinteitä laskettelijoille. Aamu- ja ilta-
hartaudet raamattuhetkineen antavat mahdollisuuden hiljentyä Jumalan 
Sanan äärellä. Retkellämme voit tutustua mm. Enontekiön kirkkoon ja 
Tunturi-Lapin luontokeskukseen sekä paikallisiin yrityksiin. Päivä Pal-
laksella -retkellä hiihtelemme Pallastunturin maisemissa ja vierailemme 
mielenkiintoisissa kohteissa.

Matkan vetäjinä
Elyn Pohjanmaan aluesihteeri Satu Kivisaari ja 
pastori Ulla Latomäki Lapualta

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Satu Kivisaari p. 050 563 6079 tai satu.kivisaari@evankeliset.net

Retki 
Hetan Kodalle
Enontekiölle
1.-8.4.2017 (vko 14)

Matkan hinta 580 €/hlö
Lapset 5-12v -50%, opiskelijat -15% 
täysihoidosta. Linja-auto lähtee Poh-
janmaalta. Varaa paikkasi ja ilmoit-
taudu mukaan!

Retken järjestävät Hetan Kota Oy ja 
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
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Kaksi vuotta ELYn palveluksessa 
on siis takana ja kirjoitan tätä 
kertomusta hyvillä mielin. Olen 
saanut tilaa olla omana itsenäni, 
luvan olla kyselevänä, pohdiske-
levana ja myös kantaaottavana. 
Olen saanut tehdä itseni nä-
köistä – ja kokoista työtä. Olen 
saanut jatkaa Israel-työtä, Raa-
matun opettamista, rukousiltoja 
ja ylistysmessuja. Olen saanut 
opetella evankelisen liikkeen 
tapoja ja tottumuksia, kieltä ja 
perinnettä. Kaikki tämä yhdessä 
on yhä suloisessa sekamelskas-
sa minussa.

En astunut vanhaan toiminta-
kulttuuriin täällä Itä-Suomessa. 
Evankelinen liike laulukirjoi-
neen on täällä varsin vieras. Se 
on samalla vähän harmillista ja 
samalla huojentavaa: Saan olla 
luomassa uutta ja se sopii mi-
nulle oikein hyvin.

Olen jatkanut paljolti siitä, mitä 
tein ensimmäisenäkin vuonna. 
Olen ylläpitänyt vanhoja seura-
kuntakontaktejani ja koettanut 
luoda uusia. Itä-Suomen lisäksi 
on ollut joitain pidempiä työ-
reissuja, mm. Salon seudulle, 
Pohjanmaalle ja Kainuuseen. 
Pappina on varsin helppo ottaa 
yhteyttä seurakunnan kirkko-
herraan ja tarjota kirkkopyhää. 
Pienemmissä seurakunnissa se 
on vielä helppoa, mutta mitä 
suurempaan seurakuntayhty-
mään mennään, sen vaikeampi 
on saada ELYlle omaa kirkkopy-
hää. Ajat muuttuvat ja työ sen 
myötä, mutta kuten sanoin vas-
taanotto on ollut voittopuolises-
ti myönteistä ja yhteistyötä on 
syntynyt.

Viime vuonna pidin säännöllisiä 
Raamattuluentoja Sulkavalla ja 
Juvalla (kerran kuussa). Sulka-

Erjan vuosi 2016

Kerkesin vähän sairastaakin, kun peukalon jänne operoitiin.

Osallistuimme Elyn 
porukalla Sulkavan 
soutujen retkisoutuun 
heinäkuussa. Tänä 
kesänä uudestaan!

Sadun kanssa Savonlinnassa, Olavinlin-
nan edustalla. Pohjanmaalta kävi Elyn 
ystäviä kylässä syyskuussa.

Kesäjuhlilla Lapualla.

Reissutyön arkea!
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Olen kotoisin luterilaisesta per-
heestä. Lapsuudessa iltarukous 
ja pyhäkoulu tulivat tutuiksi. Voi 
sanoa, että olen aina uskonut Ju-
malan olemassaoloon. 90-luvun 
alkupuolella usko tuli eläväksi 
henkilökohtaisen kriisin pyörteis-
sä. Silloin annoin elämäni Juma-
lalle. Se oli taitekohta elämässäni. 
Siitä alkoi matka Jeesuksen seu-
rassa. Samalla syttyi suorastaan 
intohimo lukea Raamattua. Se oli 
ja on edelleen niin elävää sanaa. 
Edelleen kuulun ev.lut.-kirkkoon, 
mutta erityisesti iloitsen seura-
kuntarajat ylittävästä uskovien 
yhteydestä. Siinä on koettavissa 
se, miten Henki yhdistää ja olem-
me samaa Kristuksen ruumista.

Elyyn liittymisen sytykkeenä oli 
täällä Sulkavalla vuodenvaihteen 
jälkeen ollut Elyn kirkkopyhä, jon-
ka yhteydessä pastori Erja Kalpio 
kertoi sanoin ja kuvin Elyn lähe-
tyskohteista. Siinä tilanteessa 
koin, että tuossa tahdon olla mu-
kana. Erityisesti Caspari-keskuk-
sen toiminta kosketti, mutta myös 
muut kohteet.

Ely on tullut tutuksi Erjan työn 
kautta. Paitsi lähetystyö ulkomai-
hin myös kotimaan työ on tärkeää, 
yhteistyö seurakuntien vahvista-
miseksi ja rikastuttamiseksi. Esim. 
Erjan Raamattu-luennot täällä 
Sulkavalla ovat olleet vaikuttavia 
ja innostavia. Elyä järjestönä en 
vielä kovin syvällisesti tunne, mut-
ta käsitykseni on, että se on pieni 
ja lämminhenkinen yhteisö, joka 
toimii terveellä, raamatullisella 
pohjalla.

Omaksi tehtäväkseni tällä hetkel-
lä koen ainakin esirukouksen Elyn 
henkilökunnan, lähetyskohteiden 
sekä kotimaassa tehtävän työn 
puolesta.

Lopuksi rohkaisuksi tämän pime-
nevän maailman keskellä haluan 
muistuttaa Jeesuksen sanoista 
olla ”valona ja suolana”. Sitä tämä 
maailma ja me itse kukin tarvit-
semme.

valla pidin kevätkaudella myös 
viikkomessun (kerran kuussa). 
Myös Sulkavan rukousillat ovat 
pyörineet satunnaisesti, niitä on 
pidetty Terttu Immosen kotona. 
Muilta osin yhteistyö eri seura-
kuntien kanssa on koostunut 
yksittäisistä tilanteista. Uutena 
tapahtumana toteutimme Is-
rael-seminaarin yhdessä Kiteen 
opiston kanssa. Yhteistyöseura-
kunnat ovat olleet pääosin lu-
terilaisia, mutta mukana kulkee 
myös muutama vapaan suunnan 
seurakunta. Nämä ovat olleet lä-
hinnä Israeliin ja Naisten päiviin 
liittyviä tilaisuuksia. Käyn myös 
harvakseltaan kouluttamassa eri 
toimijoita sielunhoidon saralla – 
ja itse toimin jatkuvasti sielun-
hoitajana ja esirukoilijana.

Lähettäjäringissäni on tällä het-
kellä noin 200 henkilöä. Olen 
kirjoittanut lähettäjäkirjeen kuu-
kausittain. Huomaan usein miet-
tiväni lähetystyötä: mikä olisi 
oma tapani olla siinä mukana? 
Toisaalta pohdiskelen myös ELYn 
näkyvyyttä ja jalansijaa tääl-
lä Itä-Suomessa. Miten löydän 
säännöllistä toimintaa eri seura-
kunnissa ja kenen kanssa? Mihin 
muotoutuu ylipäätään yhteistyö 
seurakuntien kanssa, kun talous 
tiukkenee jatkuvasti?

Vuosi 2017 jatkaa paljolti van-
han toimintamallin päälle, mut-
ta samanaikaisesti rukoilen uu-
distumista, niin itselleni kuin 
ELYllekin: Uutta näkyä ja uusia 
toimintatapoja. Miten me ja 
minä tavoitamme uusia ihmisiä, 
uusia vastuunkantajia? Miten 
sanoma Jeesuksesta leviää yhä 
laajemmalle ja yhä kirkkaam-
min? Toivottavasti voin kirjoittaa 
ensi vuonna iloisia kuulumisia 
Itä-Suomesta ja kertoa mitä 
uutta on syntynyt!

Olen Pirjo Eronen Sulkavalta. Jäin parturin työstä 
eläkkeelle n. puoli vuotta sitten. Harrastan ulkoilua 
ja ’mummo-matkailua’ lasteni perheiden luona. Elävä 
seurakuntayhteys on luonnollinen osa elämääni.

Tuossa tahdon olla mukana
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Elyn vuosi 2016 tilastojen valossa 
– pääsihteeri kiitollisella mielellä

Tilastot kertovat toiminnastamme, missä onnistuimme, mistä saamme kiittää ja ihmetellä ja myös 
sen, missä emme saavuttaneet tavoitteitamme. Olivatko odotuksemme liian optimistisia vai onko 
löydettävissä jotain syitä niissä kohdin, joissa jäimme jälkeen asetetuista tavoitteistamme? Näistä 
asioista keskustelemme vuosikokouksessa Tampereella.

Yhdistyksemme perustamisesta 
alkaen näkymme on ollut selvä: 
Evankeliumin julistaminen täällä ko-
timaassa yhteistyössä seurakuntien 
kanssa ja lähetystyön tukeminen 
ja tekeminen. Yhdistyksen toimin-
nan laajuus ei lepää työntekijöiden 
varassa vaan yhdistyksen jäsenten 
aktiivisuuden varassa. Emme voi 
rakentaa tulevaisuuttamme sen va-
raan, että yhdistys on sen kokoinen 
kuin työntekijät ehtivät ja jaksavat. 
Tarvitsemme jatkossa entistä enem-
män jäsentemme ja ystäviemme 
apua tilaisuuksien järjestämiseksi. 
Puhujista meillä ei ole pulaa, ystä-
vät auttavat ja työntekijät kulke-
vat maakunnissa mielellään, mutta 
seurakuntien ovien aukeneminen 
on aina helpompaa, kun avaajana 
ovat seurakunnan omat aktiivit ja 
seurakunnan toimintaa rakentavat 
ystävämme. 

Jäsenmäärän suhteen olemme 
odottavan toiveikkaita, vaikka 
poisnukkuneita jäseniä kirjataan 
monissa hallituksen kokouksissa, 
iloitsemme myös siitä, että uusia 
jäseniä on löytynyt ja jäsenmää-
rämme on pysynyt lähes edellisen 

Kirjoitan tätä kaikkien mei-
dän työntekijöiden nimissä. 
Kalenterit täyttyivät viime 
vuonna lukuisista kokouksis-
ta, matkoista ja tapahtumis-
ta. Kiitollisin mielin ajattelen 
jokaista teitä työmme tuki-
jaa, ystävää, jäsentä, joiden 
kanssa yhdessä olemme 
saaneet tässä työssä olla. 
Palvelemassa, johdatta-
massa, kulkemassa rinnalla. 
Olemme saaneet olla hyvän 
Jumalan johdatuksessa, 

hän on siunannut yhdistyksemme 
työtä ja meitä työntekijöitä, var-
jellut ja kasvattanutkin. Yksi viime 
vuoden toiminnallinen tavoite oli 
uutiskynnyksen ylittäminen, posi-
tiivisella asialla. Se toteutui Elyn 
iloisen souturyhmän osallistuessa 
Sulkavan soutujen retkisarjaan. 
Oheisessa kuvassa soutujoukku-
eemme kippari Erja Kalpio lahjoit-
taa kunniakirjan yhdelle raavaalle 
vastuunkantajalle, Terho Musikalle 
Kiteeltä.

vuoden tasolla. Kuluvana vuonna 
on tarkoitus aktivoida nykyiset jä-
senet kampanjan avulla kasvatta-
maan jäsenmääräämme, siitäkin 
kuulet Tampereen seminaarissa 
lisää.
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Yhdistyksemme toiminnassa 
näkyy selvästi työntekijöiden si-
jainti. Oheinen kuva taloudelli-
sen kannatuksen jakautumises-
ta hiippakunnittain. Vihreä väri 
on lähetystyölle kerätyt varat ja 
sininen väri kotimaantyölle ke-
rätyt varat. Lapuan hiippakun-
nan kotimaantyön kannatuk-
seen vaikuttaa Lapualla pidetyt 
evankeliset kesäjuhlat.

Seurakunnittain tarkasteltuna 
aktiivisinta toimintamme on Ky-
menlaaksossa, Haminan seura-
kunta on edelleen aktiivisin ja 
myös suurin taloudellinen kan-
natus tulee sieltä. Samoin Kou-
volan seurakunnan (Elimäki ja 
Kouvola) ystävien säännöllinen 
työ on kantanut hedelmää. Kii-
tollisin mielin ajattelen kaikkia 
teitä piirien vetäjiä ja tilaisuuk-
sia järjestäjiä. Pohjanmaa on 
alueellisesti vahvin ja säännöl-
linen toiminta on siellä laajinta. 
Tämä näkyy erityisesti edellä 
olleessa hiippakuntia vertaile-
vassa kannatuksessa. Iso kii-
toksen aiheemme on aktiivisesti 
toimivat tiimit ja vastuuryhmät, 
aina Pirkanmaata ja Etelä-Suo-
mea myöten.

Lähetystyö: Viime vuoden lähe-
tyskannatus säilyi edellisen vuo-
den tasolla. Ystävät, yhdistyksem-
me on sen perustamisesta alkaen 
tehnyt ja tukenut lähetystyötä yli 
miljoonalla (1 163 191) eurolla! 
Kiitos Jumalalle. Ihmeestähän täs-
sä on kyse, ja ystävien rakkaudes-
ta ja seurakuntien tuesta yhteiselle 
työllemme. Työntekijämäärältään 
pienelle yhdistykselle on luonnol-
lista etsiä yhteistyökumppaneita 
läheltä. Suurin panostuksemme 
kohdistuu Viron ja Inkerin kirk-
kojen kanssa tehtävään työhön. 
Lähetystyö on kumppanuutta, yh-
dessä tekemistä. Viime vuonna 
teimme sopimuksen Caspari-kes-
kuksen tukemisesta Israelissa. 

Tukisumma (4 000 €) oli tarkoitus 
kerätä kolehdein. Tavoitesumma 
jopa ylitettiin! Lähetystyö innos-
taa ja uudet avaukset myös tuovat 
uusia tukijoita ottamaan vastuuta 
yhdistyksemme toiminnasta, esiru-
kouksesta ja taloudellisesta kanna-
tuksesta. Osallistumme kirkkomme 
lähetystyöhön itsenäisenä lähetys-
järjestönä ja jatkamme myös yh-
teistyötä Suomen Lähetysseuran 
ja Medialähetys Sanansaattajien 
kanssa. Tukemme näille järjestöille 
viime vuonna oli yhteensä 22 537 
€.

Talouden osalta tiedot ovat vie-
lä puutteelliset lehden mennes-
sä painoon. Tulojen osalta emme 
saavuttaneet tavoitettamme ja 
kulut olivat myös suuremmat kuin 
talousarviossa lasketut ja siitä 
aiheutuu viime vuodelle alijää-
mäinen tulos. Huomioitavaa on 
myös, että kuluneella tilikaudella 
oli maksussa Murmanskin kirkko-
hankkeen viimeinen maksuerä, 25 
000 €. Suuri kiitoksen aihe kuiten-
kin talouslukujen ääressä on, että 
seurakuntien talousarviomäärära-
hojen summa kasvoi ja lähetystyö-
hön käytettävän rahan määrä oli 
viime vuotisella tasolla. Olemme 
todella lähetysyhdistys!
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Kuten puheenjohtajamme seu-
raavassa kirjoituksessaan toteaa, 
nostamme katsettamme jo edessä 
olevaan juhlavuoteen 2018. Yhdis-
tyksemme täyttää silloin 10 vuotta 
ja kesäjuhlia vietetään – jos Juma-
la suo, Seinäjoella. Viime vuoden 
vuosikokouksessa tehtiin esitys 
tulevaisuustyöryhmän perustami-
seksi. Työryhmä on kokoontunut 
aluesihteerimme Satu Kivisaa-
ren toimiessa kokoonkutsujana 
ja työskentely on ollut aktiivista. 
Toivottavasti työryhmän esitykset 
innostavat myös muuta jäsenkun-
taamme ja ystäviämme yhteiseen 

työhön! Tampereen seminaarissa 
ja vuosikokouksessa 25.3. työryh-
mä kertoo raporttinsa ja esittelee 
suunnitelmia työmme painopistea-
lueiksi.

Vuodelle 2017 hallitus valmistau-
tuu esittelemään toimintasuunni-
telman ja talousarvion, joissa ko-
rostuu vastuun ottaminen työstä 
kotimaassa, jäsenten aktivointi ja 
kotimaan työn tuen kasvattami-
nen ilman, että lähetyskohteista 
jouduttaisiin tinkimään. Haasteita 
meillä siis riittää, mutta kuten tä-
hänkin asti olemme saaneet ko-
kea: Jos Jumala avaa, kukaan ei 

voi sulkea, ja jos Jumala sulkee, 
kukaan ei voi avata. Rukoillen ja 
rohkeasti työtä tehden lähdem-
me uuteen vuoteen virren sanoin: 
”Hopeat, kullat Herran on, päiväni 
myös ovat Herran. Aika kun saa-
puu tuomion, lainaansa kysyy hän 
kerran. Auta siis käymään tietäsi, 
niin kuin sen kuljit, Herrani, palvel-
len matkalla muita.” 434:4

Antero Rasilainen, pääsihteeri

Päättynyt vuosi 2016 oli jälleen toi-
minnallisesti hyvä. ELYn tilaisuuk-
sia pidettiin meille uusissa seura-
kunnissa, organisaatio kehittyi, 
uusia tiimejä perustettiin.

Työntekijät liikkuivat vilkkaasti ym-
päri maata. Jälleen kerran kiitolli-
suus menneestä vuodesta on pääl-
limmäinen tunne. Kiitos uutterille 
jäsenille ja ELYn ystäville.

Rukoukset ja ahkera työ ovat taas 
tuottaneet kauniin hedelmän. Kii-
tos ennen kaikkea Taivaan Isälle, 
että saamme elää armon ajassa ja 
tehdä tätä työtä edelleen.

Päättyneen vuoden tilinpäätös tu-
lee olemaan miinusmerkkinen. Tuo 
tappio kyllä kestetään. Maksuval-
mius on säilynyt koko vuoden hy-
vänä, kaikista laskuista on selvitty 
ajallaan. Tiedämme, että monet 
kristilliset järjestöt ovat pahoissa 
talousvaikeuksissa, joten saamme 
olla kiitollisia siitä, että yhdistyk-
semme talouden perusta on ollut 
terveellä pohjalla.

Mennyttä ja tulevaa
- toiminta- ja talousvuodet 2016 ja 2017

Alkaneena vuonna tärkeää on mm. 
ELYn uuden tulevaisuustyöryhmän 
suunnittelema jäsenhankintakam-
panja, joka polkaistaan käyntiin 
vuosikokouksessa Tampereel-
la 25.3. Jäsenistömme keski-ikä 
on niin korkea, että tarvitsemme 
koko ajan uusia jäseniä, jotta jä-
senmäärämme säilyy ennallaan ja 
mieluummin kasvaa, sinne tavoi-
teltuun tuhanteen jäseneen.

ELY on lähetysjärjestö, mutta lä-
hetystyön laajeneminen edellyttää 
toimivaa ja kannattavaa kotimaan-
työtä. Kotimaantyö onkin nostetta-
va alkaneen vuoden silmäteräksi, 
tarvitsemme uusia jäseniä, uusia 
tukiseurakuntia, uusia alue- ja 
kuntatiimejä eli jokaisen jäsenen 
osallisuutta ja työpanosta. Uusi 
armon vuosi on myös uusi mah-
dollisuus alkaa toimia omassa seu-
rakunnassa ja kutsua ystäviä mu-
kaan toimintaan.

Tämä alkanut vuosi on myös val-
mistautumista yhdistyksemme 
10-vuotisjuhlaan. Tavoitteen ha-
luaisin nähdä seuraavasti: Vuonna 
2018 Evankelinen Lähetysyhdis-
tys – ELY ry on tuhannen jäse-
nen muodostama kirkon virallinen 
lähetysjärjestö, jolla on toimintaa 
keskeisessä osassa Suomen ev.lut. 
kirkon seurakuntia, joka palvelee 
lähetystyöllään Kristuksen kirkkoa 
ja kotimaantyöllä ihmisiä kaikissa 
heidän eri ikävaiheissaan.

Pekka Knuutti
hallituksen puheenjohtaja
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Muutosten aika

Kirkossa on eletty jo pitkään suuren muutoksen keskellä. Vuoden 2016 lopussa kirk-
koon kuului n. 72 % suomalaisista. Vuosittain vähennys on viime vuosina ollut 1-2%. 
Kotikaupungissani Espoossa kirkkoon kuuluu alle 62 % ja Helsingissä 54 %. Helsingis-
sä on kolme seurakuntaa, jonka alueen väestöstä enää alle puolet on luterilaisen kir-
kon jäseniä. Pääkaupunkiseudun ja joidenkin muiden suurten kaupunkien kirkollinen 
tilanne poikkeaa oleellisesti muun Suomen tilanteesta. Muut seurakuntien elämää ja 
toimintaa kuvaavat tilastot kertovat saman asian. Kovin erilainen kirkkomme on nyt 
kuin mitä se oli lapsuuden kotiseurakunnasta katsoen puoli vuosisataa sitten.

Vuosi 2016 merkitsi myös omassa elämässäni 
muutosta, kun jäin kesän alussa osa-aikaiselle 
eläkkeelle. Ja tulevana kesänä siirryn kokoai-
kaiseksi eläkeläiseksi. Mutta ELYn toiminnasta 
en tokikaan jättäydy pois, mutta muutosta se 
kuitenkin tarkoittaa.

Tartto

Yksi kuluneen vuoden kohokohdista oli 
osallistuminen Perhekeskuksen avajai-
siin Tartossa tammikuun lopussa. Viron 
kirkon haave saada Tarttoon perhekes-
kus Tallinnassa toimivan rinnalle toteutui, 
kun ELY pystyi muutamien seurakuntien 
kanssa sitoutumaan työn tukemiseen 
ensimmäisten toimintavuosien aikana. 
Kun joulukuussa vierailimme ELYn työn-
tekijäjoukkona Virossa, näimme Tarton 
perhekeskuksen toiminnan lähteneen 
hyvin liikkeelle. Samalla matkalla kävim-
me neuvotteluja, josko muutaman vuo-
den sisällä olisi mahdollista avata kolmas 
perhekeskus Länsi-Viroon, Pärnuun tai 
Haapsaluun. Näin kirkon kauan elänyt 
haave kolmesta keskuksesta toteutuisi. 
Tulevat vuodet osoittavat, miten nämä 
suunnitelmat edistyvät. Löytyykö Suo-
mesta seurakuntia, jotka haluaisivat olla 
tässä mukana, miten ELYn voimavarat 
riittävät.

Osa-aikaisuus on antanut tilaa viettää enem-
män aikaa kesäpaikassamme Karviassa. Olen 
myös voinut auttaa Karvian papin vapaa-aika-
järjestelyissä. Samalla sitä kautta on avautu-
nut mieleisiä tehtäviä, joita järjestötyössä ei 
kovin paljon ole: Toimituksia, laitosvierailuja, 
koulujen päivänavauksia.

Tarton perhekeskuksen työntekijät Signe 
Uustall ja Lea Saar. Kuva Pekka Kiviranta
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Kirkkopyhät

Varsinkin syksypuoli painottui omassa työssäni 
kirkkopyhiin. Sattuipa sellainenkin sunnuntai, 
että samana päivänä saarnasin kolmen eri seu-
rakunnan messussa.

Useimmiten kirkkopyhän toteutumisen edel-
lytyksenä on, että seurakunnan jäsenissä on 
muutamia, jotka hoitavat käytännön järjeste-
lyjä: ovat yhteydessä ELYn työntekijään, so-
pivat asioista seurakunnan kanssa, hoitelevat 
kahvituksia, avustavat messussa jne. Tällai-
nenkin ELYn työn tukeminen on suunnattoman 
tärkeää. Sillä ELY haluaa olla tukemassa pai-
kallisseurakuntien työtä, ei rakentamassa omia 
jumalanpalvelusyhteisöjä. Monilla alueilla ELYn 
ystävät ovat jo myös ottaneet tavaksi lähteä 
mukaan naapuriseurakunnassa järjestettävään 
ELYn kirkkopyhään. Tavataan ystäviä laajem-
min ja samalla rohkaistutaan toisten tekemästä 
työstä, saadaan vinkkejä ja järjestellään kalen-
teria päällekkäisyyksien välttämiseksi. Tätä on 
syytä jatkossakin toteuttaa.

Raamattupäivät

Vuosien aikana olen tottunut raamattupäiviin. 
Seurakunnassa on järjestetty muutaman illan 
sarja, jossa paneudutaan syvemmin johonkin 
Raamatun kirjaan ja uskonelämän teemaan. 
Usein seurakunnat toteuttavat raamattupäivät 
yhdessä jonkin järjestön kanssa. Omaan työ-
hönikin Raamattupäivät kuuluvat.

Viime vuosien kehitys on valitettavasti ollut se, 
että raamattupäiviä, ja ylipäänsä papin toteut-

tamaa raamattuopetusta on 
ollut entistä vähemmän. Yh-
tenä syynä varmasti on se, 
että osallistujamäärät ovat 
vähentyneet. Mutta olisiko 
löydettävissä jokin uusi tapa, 
jolla Raamattu nostettaisiin 
uudelleen keskeiseen ase-
maan seurakunnan elämäs-
sä? Sillä Jumalan sana on 
edelleen uskon ja kristillisen 
elämän lähde ja kantava voi-
ma.

Markkinat

Tapiolan seurakunnan pap-
pina opin sen, kuinka erin-
omainen työväline, varsinkin 
nuorisotyössä, muurinpohja-
letut ovat. Kun koulujen päät-
täjäispäivän iltana menimme 
läheiseen puistoon muurikka-
pannujen ja taikinan kanssa, 
niin pian siinä oli nuorisoa 
jonossa. Letun kypsymistä 
odotellessa oli aikaa jutella. 
Hyvin harva näistä nuorista 
kirkon käytävillä tulee papin 
juttusille, mutta iltayön tun-
teina joku saattoi avautua 
enemmänkin ja pyytää esiru-
kousta, siunausta.

Auroran kappelin väki Es-
poossa on parina vuonna ol-
lut näkyvästi esillä SyysMatin 
markkinoilla. Alueen pappi on 
rakentanut tilan ja valmista-
nut näyttävän kuvaesittelyn 
Vienan Kemin seurakunnan 
elämästä ja työstä. Yhtenä 
pysäyttäjänä ovat olleet le-
tut. Lettuja paistaessa on 
voitu jutella ja kertoa samal-
la Kemin seurakunnasta ja 
mainostaa tulevia matkoja. 
Samalla on kassaan kertynyt 
sievoinen rahasumma tule-
vaa kirkkoprojektia varten.

Omana aikanamme lehti-il-
moitus ei useinkaan ole riittä-
vä tapa kutsua ihmisiä Juma-
lan Sanan kuuloon. Tarvitaan 
henkilökohtaisempi kutsu. 
Soitto, tekstari tai sitten läs-
näolo toripäivässä.

Viimeiselle matkalle

Vuoden aikana tuli taas usei-
ta viestejä läheisen ihmisen 
elämän päättymisestä. Monia 
sain olla saattamassa, niin 
ELYn vastuunkantajia kuin 
omia sukulaisia. On tärkeää, 
että läheisiä muistetaan: pu-
helinsoitto, kukkakimppu, 
adressi tai perinteinen kirje. 
Suru, rakkaasta ihmisestä 
luopuminen on syvältä kos-
kettava, raskas asia. Ystävien 
tuki, joskus ihan konkreetti-
nen tukeminen, on hyvin tär-
keää. Ei meidän tukemme tai 
sanamme tilannetta muuta 
toiseksi, mutta ne kertovat, 
haluan olla rinnallasi myös 
surun tiellä. Me emme kulje 
yksin.

Tätä kirjoittaessani sain vies-
tin 44-vuotiaan, pitkään sai-
rastaneen elämän päättymi-
sestä. Puolison viesti alkoi 
laulun sanoilla: ”Sama vanha 
ristinpuu kaiken ylle kaareu-
tuu. Risti vain, ei kestä mi-
kään muu. Ei ole muuta py-
syvää, jälkemmekin häviää, 
risti vain jäljelle jää.”

Tätä olen tahtonut kuoleman 
todellisuuden äärellä muis-
tuttaa, niin itselleni kuin kuu-
lijoilleni. Vaikka jokaisen on 
se matka lopulta kuljettava 
yksin, on toisten ihmisten tuki 
kuitenkin tärkeä niin lähtijälle 
kuin läheisensä menettäneil-
le. Ja kuitenkin, me uskom-
me että viimeisellä matkalla-
kin on totta Jeesuksen sanat: 
”Minä olen teidän kanssanne 
kaikki päivät.”

Pekka Kiviranta
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Isäni syntyi Ilmajoella 16.12.1938 Väs-
tilän koulun opettajapariskunnan, Elli 
ja Arvo Katajan lapsena. Koti ja koulu 
Kyrönjoen rannalla ja lakeuden suuri 
taivas loivat lapsille virikkeellisen kasvu-
ympäristön.

Jussi Kataja lähti opiskelemaan teologi-
aa. Helsingissä, Evankelisten ylioppilai-
den kuorossa, hän tapasi Ulla-vaimon-
sa, josta tuli hänelle toimelias, idearikas 
ruustinna pappilaan. Professori ehdotti 
teologille jatko-opintoja, mutta isäni 
tahtoi paimentaa seurakuntaa ja huo-
lehtia kasvavasta perheestä. Hän toimi 
ensin, 1965-68, Porvoon suomalaisen 
seurakunnan virallisena apulaisena. 
29-vuotiaana hänet nimitettiin Kuusjoen 
seurakunnan kirkkoherraksi.

Jokioisten seurakunnan kirkkoherraksi 
hänet valittiin vuonna 1972. Silloin pap-
pilaan muuttivat vanhempien mukana 
neljä lasta, Inna, Heini, Heta ja Antti. 
Isän työlamppu loisti pappilan ikkunasta 
usein aamu öisin. Hän työskenteli ja luki 
Raamatun läpi vielä eläkkeelläkin lukui-
sia kertoja.
Isäni oli kotona ja töissä hyvin armolli-
nen ja valoisa persoona. Kun partiolaiset 
pyysivät kirkkoherraa hautaamaan kuol-
leen linnun, se järjestyi. Hän laskeutui 
hautaan suntion avuksi lapiomaan mul-
tasortumaa. Kun minä nuorena kantto-
rina en selvinnyt vanhasta virrestä Taa-
lainmaalta, isä asteli albassaan apuun. 
Hän otti jalaltani soivan urkupisteen ja 
jatkoi säestämistä. Minä sain keskittyä 
melodiaan viulullani. Seurakuntatyöstä 
syntyi näin yhteinen ja lämmin koke-
mus.

Muistokirjoitus

Isälläni oli monia luottamustoi-
mia. Hän toimi Sleyn hallituk-
sen jäsenenä 1999-2004. Hänet 
muistetaan rauhaa rakentanee-
na jäsenenä, joka mielestäni 
elämässään seurasi Paavalin 
ohjetta: ”Vältä… lakia koskevia 
riitoja ja kiistoja, sillä ne ovat 
hyödyttömiä ja turhia.” (Tit.3:9) 
Elyn aloittaessa toimintansa isä-
ni ja äitini järjestivät ahkerasti 
toimintaa Kanta-Hämeessä kah-
deksan vuoden ajan. He pitivät 
tärkeänä, että evankeliumin 
ääni saa kaikua vapaana seu-
rakunnassa. Isä yleensä soitti 
Siionin Kannelta ja piti hartau-
den. Äiti juonsi ja leipoi herkkuja 
pöytään.

Hän harrasti klassista musiik-
kia ja soitti pianolla vaikkapa 
Finlandiaa tai Täältä puolehen 
ylhäisen maan -muunnelmia 
hyvin kauniilla, lämpimänkirk-
kaalla kosketuksella. Isäni har-
rasti myös kieliä, japania, viroa 
ja englantia ja seurasi maailman 
tapahtumia Time-lehdestä. Jussi 
Katajan Vappu-sisko työskenteli 
vuosikymmenet Sleyn japaninlä-
hettinä. Isäni pääsi myös tapaa-
maan siskoaan lähetyskentälle 
kerran.

Vuonna 2002 Jussi Kataja jäi 
eläkkeelle ja vanhempani muut-
tivat Hämeenlinnaan. Antoisiin 
vuosiin kuului evankelisten seu-
rojen järjestämistä, ystäviä ja 

Rovasti Jussi Kataja sai kutsun taivaan kotiin 
Hämeenlinnan Koivikko-kodista 6.11.2016. 
Hän nukkui pois kirkkaana sunnuntaiaamuna 
lyhyen, ankaran sairauden uuvuttamana.

pappien tuuraamista seurakun-
nissa Kanadan Sudburya myö-
ten. Vanhempiani ilahduttivat 
erityisesti 12 lapsenlapsen elä-
män seuraaminen. He hoitivat ja 
tapasivat näitä usein.

Viime elokuussa Jussi Kataja sai-
rastui. Hän koki voimakkaasti, 
miten Jumala kantaa elämän ja 
kuoleman rajalla ja sana puhut-
telee.
Sairasvuoteen ympärillä soitet-
tiin, laulettiin ja saatiin ehtoollis-
ta. Ulla-vaimo sai olla saattoko-
dissa yötäkin ja hoivata puolisoa 
hellästi loppuun asti. Isä lauloi 
vuoteeltaan: ”Lapsi oma Herran, 
taivaan kuninkaan.”
Isä oli ikuinen optimisti. Hän sa-
noi usein, sairaanakin: ”Kaikki 
hyvin.”

Nytkin hänellä on kaikki hyvin. 
Näin uskomme, sillä hän turvasi 
Vapahtajaan.

Heini Kataja-Kantola, 
Jussi Katajan tytär

Kuva otettu Jussi Katajan puhues-
sa ELYn seuroissa Luopioisissa 
31.8.2016. Kuvan otti rovasti Juha-
ni Husa. Puhe oli Jussin viimeinen, 
neljä päivää ennen vakavan sairau-
den puhkeamista.
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ELYn 9-vuotisjuhla, 
vuosikokous ja 
seminaari
Tampereella Kalevan kirkolla
25.-26.3.2017

La 25.3.

10.00  Tervetulokahvi

10.30  Alkuhartaus
 Teeman käsittely
 Yksin armosta, jakson työskentelyn ohjaa Pekka Kiviranta
 Yksin uskosta, ohjaa Satu Kivisaari, keskustelemassa: 
 Maria Pitkäranta (Tampere), Kosti Kallio (Hyvinkää),
 Salme Rinta-Komsi (Seinäjoki)

12.30  Lounas

13.15 Teeman käsittely jatkuu
 Kristuksen tähden, ohjaa Erja Kalpio

14.00 ELYn näköalat
 Pekka Knuutti, Antero Rasilainen ja Satu Kivisaari
 Tulevaisuustyöryhmä esittää ”Tapahtuipa kerran”, 
 käsikirjoitus ja ohjaus Mika Viitanen.

15.00 Kahvi

15.30 Vuosikokous
 Erovuoroiset hallituksen jäsenet: 
 Asta Uutela, Matti Lähdekorpi, Heikki Toivio 
 sekä varajäsenet Ulla Kakkonen ja Reino Nummi

17.15 Kahvi ja suolainen pala

18.00  Iltamessu, musiikkia, runoja, Raamatun lukua

Su 26.3

10.00  Messu, saarna Erja Kalpio

 Kahvi

 Hyvässä seurassa, 
 mukana mm. Pekka Kiviranta ja Antero Rasilainen.

Teema: Jumalan lapsi

La 25.3. retki Etelä-Pohjanmaalta 
Elyn vuosijuhlaan Tampereelle. 
Ilmoittautumiset 16.3. mennessä Sadulle. 
Linja-autoreitti: Kurikan srk-keskus klo 6, 
Lakeuden Risti, Seinäjoki klo 6.30, Jalasjärvi 
ABC klo 7, Tampere.

Vuosijuhla-arpajaiset Elyn työn hyväksi Arpavoitot tervetulleita (tuo Virpille).

Elyn pöydästä: suruadressit (alk. 8 €/kpl), kortteja (alk. 1 €/kpl), Siikkareita (25 €/kpl), 
Onnelliset Vaeltajat -levyjä (dvd + cd 10 €), Ely-rukouskynttilöitä (7 €/kpl), ym. Tuotot Elyn työn hyväksi :)

Juhlapaikkana Kalevan kirkko 
(Liisanpuisto 1).



Jeesuksen käsky ”Menkää ja tehkää kaikki kan-
sat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opet-
tamalla heitä....” toteutuu niin, että seurakun-
taan liitetään kastamalla ja huolehditaan kris-
tillisestä opetuksesta. Meillä kastetuista suurin 
osa on vauvoja,  mutta lähetyskentillä kastetaan 
paljon aikuisia ja kokonaisia perhekuntia kuten 
apostolisena aikana tehtiin.

Opetus alkaa  aikuisten kohdalla jo  ennen kas-
tetta, lapsilla heidän varttuessaan. Lapsille koti 
ja kummit ovat ensisijaisia kristillisen kasvatuk-
sen antajia, mutta myös seurakunta osallistuu 
siihen kerhoissa ja leireillä. Rippikoulu on kas-
teopetusta ja sen  käytyään nuori tunnustaa 
ja vahvistaa uskonsa, johon hänet on pienenä 
kastettu. 

ELYn tulevalla isovanhempien ja lastenlasten 
Aarrearkku-leirillä juhannuksen jälkeen on 
teemana kaste, siellä perehdytään siihen,  mitä 
kaste merkitsee, mitä se antaa ja miten se kan-
taa meitä aina taivaan kotiin saakka.

Saku-vaari kastaa tyttärentyttärensä Taika Ilonan. Taika Ilonalla on suvun 
kastemekko, jossa sylikummi Hannamarikin on kastettu 21 vuotta sitten. 
Kuva Nurmesviita

Kasteessa 
ihmisestä tulee Jumalan lapsi

Aarrearkku-leiri

Hinta: aikuinen 110 €, 6-12v. 90 €, alle 6v. 70 €, sisaralen-
nus 10 % kurssin hinnasta. Hinta sisältää majoituksen liina-
vaatteineen ti-to, leiriohjelman ja materiaalit sekä ruokailut 
ja saunomiset.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Satu Kivisaari, aluesihteeri Ely
satu.kivisaari@evankeliset.net tai p. 050 563 6079
Karstulan Evankelinen Opisto
kansanopisto@keokarstula.fi tai p. 014 5252 200

Ilmoittautumiset 9.6.2017 mennessä.

Leirillä mukana ELYstä mm. Satu Kivisaari, Pirjo ja Sakari 
”Saku-vaari” Nurmesviita sekä Pekka Knuutti opistolta. Nuo-
ria isosina.

Tulevana kesänä leirin teemana on ”Kaste kantaa”.

Leirillä etsitään yhdessä aarretta, seikkaillaan ja retkeillään. 
Kauniin Päällinjärven rannalla on mahdollisuus kalastukseen, 
melontaan sekä uimiseen. Välillä leikitään, askarrellaan 
ja geokätköillään. Yhdessä isovanhemmat ja lapsenlapset 
voivat hiljentyä hartaushetkissä sekä osallistua Aarreark-
ku-messuun Karstulan kirkossa. Leirin Aarrearkku-tuokiois-
sa Saku-vaari piirtää ja kertoo Raamatun kertomuksia.

Karstulan Ev. Opistolla 27.-29.6.2017

isovanhemmille ja lapsenlapsille

Kaikenikäisten

^ Saku-vaari. Kuva Aarne Laasonen
v Leiriläisiä. Kuva Satu Kivisaari
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Keski-Pohjanmaan tiimi aloitti 
varsinaisesti toimintansa vasta 
viime syksynä, joten se hakee 
vielä paikkaansa ja toimintamuo-
tojaan. Kuitenkin Keski-Pohjan-
maalla on jo järjestetty kirkko-
pyhät Kaustisella, Kaarlelassa ja 
Kannuksessa, Metsäkirkkoseurat 
Kannuksessa, pihaseurat Ulla-
vassa, Loviisan päivän seurat 
Kaustisella, puurojuhla ja seurat 
Kokkolassa ja Siionin Kanteleen 
lauluseurat Kannuksen pappilas-
sa. Unohtaa ei myöskään sovi 
Kokkolan Lähetyssopen laulu- ja 
hartaushetkiä aina uskollisten 
kokkolalaisten toimijoiden järjes-
tämänä.

Suunnitteilla on monenlaista, vä-
hitellen ja voimien mukaan. Loh-
tajalla kirkkopyhä helmikuussa ja 
seurat toukokuussa, jolloin saam-
me toivon mukaan nauttia myös 
meren antimista. Himangalla on 
kirkkopyhä kesällä ja vielä seu-
rat syksymmällä. Mökkiseurojakin 
pukkaa ja Elimäelle pitää var-
maan lähteä jo perjantaina. Kan-
nuksen seurakunnan metsäkirk-
ko järjestyy myös ensi kesänä. 
Iloa ja intoa on sekä tapahtumia 
suunnitellessa, että toteuttaessa. 
Yhdessä voimme ja jaksamme 
enemmän!

Ja mikä tärkeää - meidät on otet-
tu hyvin ja lämpimästi vastaan 
alueen seurakunnissa, siunausta 
työllemme toivoen ja rukoillen.

Kukin voimiensa mukaan

Evankelisen lähetysyhdistyksen Keski-Pohjamaan tiimi koostuu tavallisista alueen seurakuntien jä-
senistä, joita yhdistää evankelisuus ja ELYn jäsenyys. Yhteisenä työnäkynä on ELYn säännöllinen 
toiminta alueen seurakunnissa, uusien työmuotojen ja uudenlaisten tapahtumien järjestäminen, 
hengellinen huolenpito jäsenistöstä ja uusien tavoittaminen.
Meillä jokaisella on omat työkiireemme ja muut elämän rajoitteet, mutta me luotamme siihen, että 
siunaus työhön annetaan ylhäältä. Riittää kun tekee sen mihin omat voimat ja aika riittävät.

Lämmin kiitos kuuluu myös Satu Ki-
visaarelle, joka on ollut alusta saak-
ka tukemme ja innoittajamme.

Sinua odotetaan osallistujaksi, 
mutta halutessasi voit ottaa myös 
vastuuta!

”Kotimatkalla kulkeissamme/ lau-
lamme uhrista Karitsan/ Autuus on 
armosta, lauluillamme/ teemme me 
työtä nyt Jumalan./ Auta, Herram-
me, siihen meitä,/ että ain armoosi 
uskoen/ voisimme etsiä eksyneitä/ 
kaikkia luoksesi ohjaillen.” SK 345

Raija Koski
Elyn Keski-Pohjanmaan tiimin pj

Keski-Pohjanmaan tiimi: vas. Ahti ja Riitta Keskitalo, Jaakko Orjala, Kari Hanhikoski, 
Vuokko Orjala, pj. Raija Koski, Helena Saarenpää, Sirkka Keskitalo.
Keski-Pohjanmaan tiimin kokous (alla). Kuvat Satu Kivisaari
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Toimiston kuulumisia

Toimiston vuosi 2016 kului 
aika entiseen malliin eli suu-
rimmaksi osaksi tietokoneen 
äärellä, mm. sähköpostin pa-
rissa. Tätä kirjoittaessa Saa-
puneet-kansiossa on 5337 
sähköpostiviestiä, kaikki lu-
ettuja ja suurimpaan osaan 
vastattujakin. Aina välillä tu-
lee sähköpostikansioita sii-
vottua ja poistettuakin satoja 
viestejä kerralla, jotta olisin 
taas vähän lähempänä nol-
la-tilannetta. Muutamassa 
viikossa tosin tilanne on enti-
sellään, kun ei vain voi valita 
”Poista kaikki”, sähköpostini 
kun toimii myös arkistona.

Koneen ääressä työskentelyn 
lisäksi vuoteen mahtui mm. 
muutama lehtitoimikunnan 
palaveri, kesäjuhlat Lapualla, 
vuosijuhla Tampereella sekä 
Elyn työntekijöiden koulutus- 
ja virkistysmatka Viroon: Tal-
linnaan, Tarttoon ja Pärnuun. 
Matkamme osui Suomen 
itsenäisyyspäivän ajalle ja 
olipa mukava yllätys, kun vi-
rolaiset ystävämme Tartossa 
olivat hankkineet iloksemme 
Suomen lipulla varustetun 
täytekakun. Upea kakku oli :) 
Kakkuyllätyksen lisäksi Raati-
huoneen torilla oli alkamassa 
Tarton Suomen ystävyysseu-
ran järjestämä itsenäisyys-
päivän juhlahetki. Raatihuo-
neen tornin kellon lyödessä 
12, kellot alkoivat soittaa Fin-
landiaa! Soitannan päälle oli 
puheita suomeksi ja viroksi, 
ja lopuksi laulettiin yhdessä 
Maamme-laulu. Olipa upea ja 
ikimuistoinen juhlahetki!

Sitten pari asiaa kuluvasta 
vuodesta.

Muistutuksena kaikille, että 
vuoden 2017 jäsenmak-
sut tulevat maksuun aikai-
sintaan huhtikuussa, kunhan 
jäsenmaksun suuruudesta on 
ensin päätetty maaliskuun 
lopun vuosikokouksessa. Ja 
entiseen tapaan jäsenmaksu-
lomake postitetaan jokaiseen 
jäsentalouteen. Samasta kir-
jeestä löytynee myös kesä-
juhlaohjelma.

Elysanomista, toimituk-
seen voi lähettää juttuvink-
kejä ja ihan juttujakin, ru-
noja, piirroksia ym., joita 
lähettäjä toivoo julkaistavan. 
Elysanomat-sivultamme löy-
tyy ohjeita jutun kirjoittajille. 
Kuvapankkiammekin voi ha-
lutessaan täydentää. Todet-
takoon kuitenkin, että kirjoi-
tuksista ja kuvista ei makseta 
palkkioita.
Muistattehan myös ajanta-
saiset tapahtumailmoituk-
set. Kotisivujemme Elysano-
mat-sivulla on tieto, mihin 
päivään mennessä ilmoitetut 
tapahtumat ehtivät seuraa-

vaan lehteen. Myös lehden Tapahtumat-si-
vulla on tuo kyseinen takarajapäivämäärä. 
Kannattaa kuitenkin seurata ”nettiä”, jonne 
tilanteen mukaan pidennän ilmoitusten jättö-
päivämäärää.
Elysanomat-sivulta näet myös koko vuoden 
Elysanomien suuntaa-antavan ilmestymisai-
kataulun.
Elysanomien osoite: 
ely@evankeliset.net tai Elysanomat, 
Kokkolantie 12, 43500 Karstula.

Kiitokset kaikille tutuille lämminhenkisistä 
tapaamisista ja yhteydenotoista vuoden ai-
kana, näkemisiin vuosijuhlassa maaliskuun 
viimeisenä viikonloppuna :)

Hyvää ystävänpäivää :)

Virpi Elyn toimistolta

Tarton Raatihuoneen torin aukio-
ta on vuodesta 1998 komistanut 
suihkulähde suutelevine opiskelijoi-
neen. Raatihuoneen tornista soite-
taan joka päivä kelloilla musiikkia. 
Kuva Satu Kivisaari

Lea Saar ja Suomen itsenäisyyspäi-
vän kakku. Kuva Satu Kivisaari

Heta kotikirkon Mikke-
linpäivän perhekirkossa. 
Kuva Tero Tuominiemi

Virpi ja Tero kesäjuhlien 
info-pisteessä Lapualla. 
Kuva Timo Keski-Antila
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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

Pääsiäisen Valo -lehteen 
22.3.2017

mennessä, kiitos.

Helmikuussa
Ti 14.2.
- Jalasjärvi, srk-talo, Ystävänpäi-
vänilta klo 18. Satu Kivisaari, Aulis 
Harju ja Leena Pohjavaaran ohjaama 
ystävänpäiväyllätys. Lauletaan Siionin 
Kannelta Mikko-Marin kitaran säes-
tyksellä. Arpajaiset, ystävänpäivänto-
ri. Kutsu ystäväsi mukaan!
- Juva, srk-talo, Raamattuluento klo 
18. Erja Kalpio
- Salo, srk-talo (Torikatu 8), Siionin 
Kannel-seurat klo 18. Antero Rasilai-
nen, kanttori Kaisa Suutela-Kuisma

Ke 15.2. Sulkava, Kitusenkuja 3, 
Rukousilta klo 18. Erja Kalpio

Su 19.2.
- Enonkoski, kirkko ja srk-talo, Elyn 
kirkkopyhä klo 10 alk. Erja Kalpio
- Kurikka, Elyn kirkkopyhä klo 10, 
saarna Raimo Mäki, lit. Aija Niemelä, 
kanttori Maarit Rautanen, kirkkokuo-
ro. Ruokailu ja päiväjuhla, Niemelä, 
Mäki, Rautanen, Satu Kivisaari,  Sirpa 
Keski-Antila. Arpoja, myyntipöytä.
- Tampere, Kalevan kirkon srk-sa-
li, Seurakuntailta: Jeesus ja kasvun 
ihme, klo 17. Sirkka Karisto, Pekka 
Kiviranta

Pe 24.2. Ylistaro, srk-talo, Siionin 
Kannel-seurat klo 18. Marketta Veik-
kola, Satu Kivisaari, Keijo Sulkko, 
Hanna Petäjä.

Su 26.2.
- Lohtaja, kirkko ja srk-talo, Elyn kirk-
kopyhä klo 10 alk. Messussa saarnaa 
rovasti Helena Suomela, lit. rovasti 
Matti Suomela, Lohtajan sekakuoro. 
Juhla jatkuu ruokailulla ja ohjelmalla, 
Suomelat, Mika Viitanen, Heimo Kar-
jalainen, musiikkia Tiina Pietilä, Juha 
Orjala.
- Kauhava, Elyn kirkkopyhä klo 13 
alk., saarna Pekka Knuutti. Päiväseu-
rat, Satu Kivisaari, Kari Lähdesmäki, 
runoja Anneli Lähdesmäki. Arpoja

Ti 28.2. Alavus, srkn olohuone 
(Kirkkotie 7), Ely-seurat klo 13. Alma 
Saari, Leo Norja, kanttori.

Maaliskuussa
Ma 1.3. Järvenpää, srk-talo, Lähe-
tyspiiri klo 14. Pekka Kiviranta

Su 5.3.
- Helsinki, Puistolan kirkko, Elyn 
kirkkopyhä klo 10 alk., messu, Markku 
Arola, Antero Rasilainen. Siionin Kan-
nel-laulutilaisuus.
- Isokyrö, kirkko, Elyn kirkkopyhä klo 
10 alk., saarna Raimo Mäki, lit. Artturi 
Kivineva. Seurat, Sirpa Keski-Antila, 
Mäki, Kivineva.
- Lappajärvi, Kärnätie 11, Elyn 
kirkkopyhä klo 10 alk., saarna Pek-
ka Kiviranta, Kraaterijärven laulajat 
-lauluryhmä. Seurat, Satu Kivisaari, 
Kiviranta, Emmaus-kuoro, kanttori 
Peltokangas.
- Lemi, kirkko ja srk-talo, Elyn kirkko-
pyhä klo 10. Erja Kalpio
- Evijärvi, srk-talo, Seurat klo 16. 
Lina Sandellin laulut ja elämä, Pekka 
Kiviranta, Satu Kivisaari, Matti Aho, 
Aki Paavola, Aira Kentala, Vaelta-
jat-lauluryhmä. Kirja- ja korttipöytä, 
arvontaa klo 15.

Ma 6.3. Kurikka, srk-keskus, Siionin 
Kannel-seurat klo 13. Sirpa Keski-An-
tila, Satu Kivisaari.

Ti 7.3.
- Kerimäki, srk-talo, Virkistyskerho 
klo 9. Erja Kalpio
- Riihimäki, Kirkkopuiston srk-koti, 
Siionin Kannel-seurat klo 18. Annikki 
ja Paavo Erelä

To 9.3.
- Kauhajoki, srk-keskus, Siionin Kan-
nel-seurat klo 13. Raimo Mäki, kant-
tori
- Sulkava, srk-talo, Raamattuluento 
klo 18.30. Erja Kalpio

Su 12.3.
- Hyvinkää, kirkko (Hämeenkatu 16), 
Messu klo 10. Siionin Kannel-seurat 
kirkon yläsalissa, Tapio Turunen, Mika 
Viitanen.
- Vaasa, kirkko (Kirkkopuisto), Elyn 
kirkkopyhä klo 10, saarna Pekka Ki-
viranta.
- Seinäjoki, srk-keskus (Koulukatu 
24), Salme Rinta-Komsin syntymä-
päiväseurat klo 14, ”Kaikille Jeesus 
armon toi”. Mukana Jukka Salo, Tuuli 
Tamminen-Syrjälahti ja Hannu Syrjä-
lahti, Maria Väinölä, Irja Forss, Matti 
Laurila, juonto Satu Kivisaari. Muista-
miset ELY ryn tilille: FI06 5114 0220 
0380 63, viestiksi Salme 75v.
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Ma 13.3.
- Seinäjoki, srk-keskus (Koulukatu 
24), Pohjanmaan tiimin kokous klo 
11.
- Kouvola, srk-keskus, Martta-sali, 
Lähetyspiiri klo 14. Annikki ja Paavo 
Erelä

Ti 14.3. Salo, Halikko, Vaskion lähe-
tyspiiri klo 18. Pekka Kiviranta

Ke 15.3. Lapua, srk-talo alasali, 
Lauluseurat klo 18. Jukka Tuppu-
rainen, Ulla Latomäki, Kari ja Anneli 
Lähdesmäki.

To 16.3. Savonlinna, Vapaaseura-
kunta, Israel-ilta klo 19. Erja Kalpio

Su 19.3.
- Hämeenlinna, kirkko ja keskus-
srk-talo (Rauhankatu 14), Elyn kirk-
kopyhä klo 10 alk., saarna Antero 
Rasilainen, lit. Heikki Toivio, avusta-
va pappi Sampo Kujala. Siionin Kan-
nel-lauluseurat.
- Joutseno, kirkko ja srk-talo, Elyn 
kirkkopyhä klo 10 alk. Erja Kalpio
- Ylihärmä, kirkko, Elyn kirkkopyhä, 
perhekirkko klo 10. Ruokailu ja päi-
väjuhla, ohjelmaa myös lapsille. Ulla 
Latomäki, Satu Linko.

Ma 20.3. Kurikka, srk-keskus, Siio-
nin Kannel-seurat klo 13. Jorma Lau-
laja, Sirpa Keski-Antila

Ti 21.3. Juva, srk-talo, Raamattulu-
ento klo 18. Erja Kalpio

La-Su 25.-26.3. Elyn seminaari ja vuo-
sijuhla Tampereella, Kalevan kirkossa 
(Liisanpuisto 1).

Ti 28.3.
- Jalasjärvi, srk-talo, Siionin Kan-
nel-seurat klo 18. Raija Lehtinen, Sir-
pa Keski-Antila
- Salo, Salo-Uskelan srk-talon kes-
kisali (Kirkkokatu 6), Siionin Kan-
nel-seurat klo 18. Erja Kalpio, kanttori 
Pirjo Lahti. Erja Kalpio vierailee Salon 
seurakunnassa ma-ti 27.-28.3.; tilai-
suuksia eri lähetyspiireissä päivällä ja 
illalla. Lisätiedot lähetyssihteeri Hen-
na Seppälältä p. 044 774 5214.
- Alavus, srk-talo, Seurat klo 18.30, 
Salme Rinta-Komsi, Irja Forss, Satu 
Kivisaari, Kirpun Pojat johtaa Risto 
Köykkä.

Huhtikuussa
31.3.-7.4. Elyn matka Israeliin, mat-
kanjohtajina Erja Kalpio ja Anne Par-
tanen.

1.-8.4. Elyn retki Hetan Kodalle Enon-
tekiölle, matkanjohtajina Satu Kivi-
saari ja Ulla Latomäki.

Su 2.4. Vähäkyrö, kirkko, Elyn kirk-
kopyhä klo 10 alk., saarna Aulis Harju, 
Mikko-Matti ja Johanna Rinta-Harri. 
Päiväseurat

Ma 3.4. Kurikka, srk-keskus, Siionin 
Kannel-seurat klo 13. Raimo Mäki

Ti 4.4. Riihimäki, Kirkkopuiston 
srk-koti, Siionin Kannel-seurat klo 18. 
Timo Korpinen

Ti 11.4.
- Lapua, Tiistenjoen kirkko, Laulaen 
Pääsiäiseen klo 10. Tiistenjoen koulu-
laiset ja opettajat, Ulla Latomäki, Satu 
Kivisaari.
- Jalasjärvi, kirkko, Hiljaisen viikon 
iltakirkko klo 18, Aulis Harju, Ar-
tos-kvartetti.
- Evijärvi, kirkko, Hiljaisen viikon ilta-
kirkko klo 19, Matti Aho.

Ke 12.4.
- Alahärmä, Hakolan ja Voltin koulu, 
Laula kanssain -tilaisuudet.
- Alahärmä, kirkko, Laula kanssain 
-runoja ja pääsiäisen lauluja klo 19. 
Heikki Väkiparta, Satu Kivisaari, runo-
ryhmä.

To 13.4. Alahärmä, kirkko, Lau-
la kanssain -tilaisuus. Jaakko Linko, 
Satu Kivisaari, kirkonkylän koululaiset 
ja opettajat.

Pitkäperjantai 14.4.
- Hamina, Kannusjärvi, koulu 
(Keskikyläntie 233), Maakirkko ja 
ristinjuhla klo 10 alk., saarna Antero 
Rasilainen. Ristinjuhla, srkn pappi ja 
kanttori, Rasilainen.
- Seinäjoki, srk, Ristinjuhla klo 14. 
Puhujina Liisa Rantala, Pekka Kiviran-
ta, kanttori Anu Vuorenmaa, HY-kuo-
ro johtaa Martti Hemminki, juonto 
Salme Rinta-Komsi.

Su 16.4. Sulkava, Perinnepäivä al-
kaen messulla klo 10.

Ma 17.4. (2. pääsiäispäivä)
- Kouvola, Myllykoski, kirkko (Myl-
lykoskentie 5), Elyn kirkkopyhä klo 10 
alk., saarna Antero Rasilainen. Siionin 
Kannel-lauluseurat.

- Kokkola, Kaarlelan srk-koti, Mart-
ta-sali, Pääsiäisseurat klo 14. Puhe 
Kari Lähdesmäki, runoa Anneli Läh-
desmäki, srkn työntekijä, kanttori.

Ti 18.4.
- Juva, srk-talo, Raamattuluento klo 
18. Erja Kalpio
- Salo,  srk-talo (Torikatu 8), Siionin 
Kannel-seurat klo 18. Pekka Kiviranta, 
kanttori Pirjo Lahti.

To 20.4.
- Kauhajoki, srk-keskus, Siionin 
Kannel-seurat klo 13. Pekka Kiviranta 
kertomassa Lina Sandellin lauluista ja 
elämästä.
- Sulkava, srk-talo, Raamattuluento 
klo 18.30. Erja Kalpio

Su 23.4. Lappeenranta, Lappeen 
kirkko, Elyn kirkkopyhä klo 10, saarna 
Erja Kalpio.

Ma 24.4.
- Kurikka, srk-keskus, Siionin Kan-
nel-seurat klo 13. Pekka Kiviranta, 
raamattuhetki aiheesta ”Uskon neljä 
tukipilaria”.
- Kouvola, srk-keskus, Martta-sali, 
Lähetyspiiri klo 14. Marjatta Kurki

Ti 25.4. Alavus, srk-talo (Kirkkotie 
7), Seurat klo 13. ”Uskon neljä tukipi-
laria”, Pekka Kiviranta, Rauno Harjun-
pää, kanttori.

To 27.4. Kauhajoki, Ev. Opisto, 
juhlasali, Hyvässä seurassa -ilta klo 
18. Elyn aluepappi Pekka Kiviranta, 
aiheena ”lähimmäinen”, musiikki Aino 
Siljamäki.

Pe 28.4. Lapua, srk-talon alakerta, 
Elyn ja KRSn myyjäiset klo 17. Myyn-
nissä munkkia ja simaa ym. leivonnai-
sia. Vappuseurat klo 18, Ulla Latomä-
ki, Satu Kivisaari.

Su 30.4.
- Pieksämäki, vanha kirkko, Elyn 
kirkkopyhä, messu klo 10, saarna Erja 
Kalpio.
- Valkeala, kirkko (Kalevantie 14), 
Elyn kirkkopyhä klo 10 alk., saarna 
Antero Rasilainen. Siionin Kannel-lau-
luseurat.
- Virrat, kirkko, Elyn kirkkopyhä klo 
10 alk., saarna Satu Kivisaari, lit. Han-
nu Haukkala, Seinäjärven kuoro. Seu-
rat



Pääsiäisen 
Valo 2017

Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla. Kris-
tuksen ylösnousemus on koko kristillisen us-
kon perusta. Sitä kautta avautuu myös joulun, 
helluntain ja muiden kirkkovuoden juhlien sa-
noma. Ristin ja ylösnousemuksen pääsiäinen 
antaa toivon jokaisen ihmiselle. Tämä koskee 
sinua ja minua.

Pääsiäisen Valo on Elysanomien pääsiäisnu-
mero, joka mahtavana lukupakettina avaa ris-
tin ja ylösnousemuksen sanomaa. Myös lapset 
on huomioitu lehden sisältöä suunniteltaessa.

Pääsiäisen valo ei ole tänä vuonna erityinen 
myyntilehti, mutta sitä voi ja kannattaa tila-
ta itselle sopiva määrä, jotta lehden voi viedä 
pääsiäistervehdyksenä naapureille ja ystäville.

Jäsenille postitetaan automaattisesti 1 lehti/
talous. Lehti ilmestyy 10.4. (vko 15).

Tilaukset Elyn toimistolta:
ely@evankeliset.net
p. 040 415 9416

ELY ry
Kokkolantie 12
43500 Karstula


