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Tuo tunnelmakuva paratiisista 
murtui kuitenkin heti tämän jäl-
keen. Ihmiset olivat jo syöneet 
kielletyn puun hedelmän ja olivat 
Jumalalta piilossa. Sieltä Jumala 
heidät löysi ja totuus paljastui. Ih-
misen aika paratiisissa päättyi ka-
rulla tavalla. Heidän oli sieltä läh-
dettävä ja portti suljettiin. Portille 
tuli vartijaksi kerubit ja salamoiva, 
leimuava miekka.

Ilmestyskirjassa kuva paratiisista 
tulee uudelleen esiin. “Jumalan 
asuinsija ihmisten keskellä! Hän 
asuu heidän luonaan… ja hän 
pyyhkii heidän silmistään joka ai-
noan kyyneleen. Kuolemaa ei enää 
ole, ei murhetta, valitusta eikä vai-
vaa, sillä kaikki entinen on kadon-
nut.” (Ilm. 21:3-4)

Näiden kahden paratiisin välissä 
me elämme.

Jotakin paratiisin todellisuudesta 
me voimme välähdyksenomaises-
ti ajoittain kokea. Joku kokee sen 
istuessaan saunan jälkeen laiturilla 
lämpimänä kesäiltana, toinen lapin 
tuntureilla, kolmas rakkaansa sy-

Kahden 
paratiisin 
välimaastossa

lissä, neljäs silittäessään juuri nu-
kahtaneen lapsenlapsensa poskea. 
Paratiisin todellisuuden moni on 
kokenut ehtoollispöydässä, ripin 
vapauttavassa anteeksiannon sa-
nassa. Usein nämä paratiisikoke-
mukset ovat vain hetkellisiä. Pian 
arjen todellisuus saa voiton. Me 
elämme maailmassa, jossa paha 
on todellisuutta. Kyyneleet ovat 
usein vieraanamme, on valitusta ja 
vaivaa, lähellä ja kaukana.

Raamatun voimakas ja varma 
viesti on: Tämä ei ole lopullinen 
totuus. Kuolemalla, pahalla ei ole 
viimeistä sanaa.

Kipujen ja kyyneleiden keskellä 
vaeltanut Job sai jostakin suuren 
sisäisen varmuuden: “Minä tiedän, 
että lunastajani elää. Hän sanoo 
viimeisen sanan maan päällä.” 
(Job.19:25) Hän oli elänyt kyynel-
ten ja vaivan aikaa, jota hän vä-
kevästi kuvaa, mutta ylimpänä on 
kuitenkin uskon varmuus: “Kun mi-
nun nahkani on riekaleina ja lihani 
on riistetty irti, minä saan nähdä 
Jumalan, saan katsella häntä omin 
silmin, ja silmäni näkevät: Hän ei 

ole minulle outo! Tätä minun sydä-
meni kaipaa.” (Job.19:26-27)

Synnin todellisuus tulee väkevästi 
meitä vastaan eri tavoin. Se pelot-
taa, mutta se ei ole lopullinen to-
tuus. On olemassa avattu tie para-
tiisiin: Elävä lunastajamme, Jeesus 
Kristus. Siinä on meidän turvamme 
ja toivomme, tulee elämässä vas-
taan mitä tahansa.

Seurakunnassa, omassa hengelli-
sessä pienpiirissä, ystävien kesken 
meidän tulee rohkaista tällä to-
tuudella toinen toistamme. Tähän 
rohkaisijan tehtävään jokainen 
Jeesuksen seuraaja on kutsuttu, 
Elyssäkin niin työntekijät kuin vas-
tuunkantajat, jäsenet ja muut ys-
tävät, aivan kaikki. Tätä rohkaisua 
me myös itse kukin tarvitsemme. 
Yhdessä me rakennamme seura-
kuntaa, jotta pysyisimme Hyvän 
Paimenen seurassa ja kulkisimme 
ikuista päämäärää kohti.

Tie on avoinna.

Pekka Kiviranta

“Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä.” 
(1Moos.3:8) Tämä yksittäinen luomiskertomuksen lau-
se on ollut minulle tärkeä nuoruudesta asti. Nykyinen 
käännös keskittyy asiaan: Iltapäivä viileni, Jumala kä-
veli. Edellinen kertoi, millaista paratiisissa oli. Nyky-
suomeksi sen voisi ehkä vapaasti kääntää vaikka näin: 
Saunan jälkeen Jumala istuskeli laiturilla, katseli kuinka 
laskeva aurinko kultasi vastarannan mäntyjen rungot. 
Kuikkapari uiskenteli hiljaa lahdella.

Sellainen paratiisi oli.
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Syyrian sota, Isiksen terroriteot, kristittyjen vainot 
ja muurien rakentaminen maiden rajoille estämään 
pakolaisten pääsyn maahan saavat sanan armon 
kuulostamaan sinisilmäisten ihmisten sanahelinältä. 
Armon aika on ohi. Nyt on pantava kova kovaa vas-
taan. Tätä mieltä on suuri osa suomalaisistakin. Pys-
tymmekö enää kokemaan armoa ja armahtamaan?

Raamatun tuntemus on ohentunut ohentumistaan. 
Se tekee armon ymmärtämisen ja kokemisen vai-
keaksi, koska käsityksemme armosta taitaa perustua 
kokemuksiimme ihmisten kanssa, ei Jumalan sanaan. 
Aika harvoin ihmiset osoittavat sellaista armoa, jota 
sain kokea elämäntilanteessa, jossa kuolema tuntui 
olevan ainoa helpotus. Itkien kerroin tilanteeni ru-
kouspiirissä. Siellä oli minulle ventovieras, henkilaita 
mies, jonka piti parin kolmen askeleen jälkeen pis-
tää nitro suuhunsa. Hän kutsui minut kotiinsa, laittoi 
minulle ruuan, juttelimme neljä tuntia ja hän rukoili 
puolestani. Hänestä tuli sydänystäväni, mutta vain 
pariksi vuodeksi, sillä hän menehtyi ohitusleikkauk-
sen jälkeiseen sairaalabakteeriin puolen vuoden tais-
telun jälkeen. Silti hän jaksoi rukoilla sairaalassakin 
muiden potilaiden puolesta hienotunteisesti ensin 
kysyen, saako hän tehdä niin.

Armoa2017 on Reformaation 500-vuotisjuhlavuoden 
motto. Armo on aina ajankohtainen ja hyvin tarpeen 
sekasortoisessa maailmassamme. Armoa tarvitaan 
vihan kierteen katkaisemiseksi maallisen vaelluksem-
me aikana. Siksi meidän ja etenkin maiden johtajien 
tulisi osoittaa edesmenneen presidentti Nelson Man-
delan mielenlaatua. Meidän tulisi muistaa Jeesuksen 
opetukset: Armahtakaa, niin teidätkin armahdetaan. 
Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.

Armo aikanamme

Äidinkielen opettajien malliesimerkit pilkun sijoittamisen tärkeydestä ovat: ”Armoa, ei Siperiaan!” ja 
”Armoa ei, Siperiaan!” Virkkeiden merkitys ja lausujat poikkeavat toisistaan. Syytetty anoo armoa 
eikä tuomari suostu siihen.
Entä me? Torjummeko armoa anovat? Onko vielä vallalla käsitys, että niin on oikein, koska Jumala 
on ankara tuomari? Kun käännytyspäätöksen saanut irakilainen kristitty anoo: ”Armoa, ei takaisin 
Irakiin!”, mitä vastaamme? Maahanmuuttovirasto vastasi: Armoa ei, takaisin Irakiin! Onko laitonta 
armoa se, että kirkko antaa hänelle suojaa?
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Mutta armolla on paljon syvällisempi merkitys. Mart-
ti Luther oivalsi Paavalilta, että pelastumme ikuiseen 
elämään yksin uskosta ja yksin armosta täysin ilman 
omia ansioitamme. Siinä on luterilaisen uskomme 
ydin. Miten vapauttavaa! Meidän ei tarvitse kiivetä 
uskon tikapuita kohti taivasta. Jos niin teemme, lip-
summe varmasti ja saatamme pudota maahan kor-
kealtakin. Siinä voi mennä itsetunto: En kelpaa mi-
hinkään, en Jumalallekaan. Meidän ei tarvitse kytätä 
muiden ihmisten uskon määrää ja mitata sitä ulkois-
ten merkkien kuten pukeutumisen, television kat-
selun, teatterissa käynnin tai edes kirkossa käynnin 
perusteella. Pahimmillaan kyttäävä jumalisuus johtaa 
armottomuuteen ja ihmisen sulkemiseen yhteisön ul-
kopuolelle - jopa eroon omasta perheestä.

Meidän nykyihmistenkin kannattaa avata Raamattu 
ja tutkia, miten ihmiset ovat vuosituhansien ajan ko-
keneet armon. Se ei ole pelkästään Paavalin oivallus 
Lutherin löytämänä. Sana esiintyy taajaan jo vanhas-
sa testamentissa. Jumalaan uskovat ja hänen käs-
kyjään noudattavat kokevat armon aina kantavaksi 
voimaksi. Armo ei ole mikään satunnainen lottovoit-
to, vaan iäti kestävä: Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. 
Iäti kestää hänen armonsa. (Ps 136:1) Se tulee tuo-
reena joka päivä: Joka aamu Herran armo on uusi. 
(Valitusvirret 3:23) Armo on suojakilpi: Herran armo 
ympäröi sen, joka häneen turvaa. (Ps 32:10) Armo 
on ylistämisen arvoinen: Minä laulan ja ylistän ala-
ti Herran armoa. (Ps 89:2) Vanhassa testamentissa 
armo evätään vain muihin jumaliin uskovilta, jotta 
he eivät houkuttelisi luopumaan uskosta: Älkää liit-
toutuko niiden kanssa älkääkä osoittako niille armoa. 
(Moos. 5:2)

Uudessa testamentissa etenkin Paavali kirjoittaa ar-
mosta. Hän käyttää sitä monesti tervehdyksenä: 
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja 
Herralta Jeesukselta Kristukselta! (2 Kor 1:2) ja Isän 
Jumalan ja Herramme Kristuksen Jeesuksen armo, 
laupeus ja rauha sinulle! (1 Tim. 2) Hän toivoo: Otta-
kaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi 
(2 Kor 6:1), sillä hän kokee armon ihmistä muokkaa-
vaksi ja motivoivaksi voimaksi: Mutta Jumalan ar-
mosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa 
minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt enemmän 
työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä itse, vaan 
Jumalan armo, joka on ollut voimani. (1 Kor 15:10) 
Näin armo muuttaa maallista vaellustamme.

Mutta järisyttävimmän oivalluksensa, ansaitsemat-
toman armon, Paavali pukee sanoiksi muun muassa 
näin: Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi 
kaikille ihmisille (Titus 2:11), sillä armosta te olet-
te pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se 
on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan 

kerskaisi. (Ef. 2:8-9) Mutta jos valinta on armosta, 
niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää 
olisikaan armo (Room. 11:6) ja Työntekijälle makset-
tua palkkaa ei katsota armosta saaduksi vaan ansai-
tuksi. (Room. 4:4) Paavali tyrmää myös ruokauhrit 
pelastuskeinona: Meidän sydämemme tulee vahvis-
tua armosta, ei ruoista, jotka eivät ole ketään hyödyt-
täneet. (Hepr. 13:9)

Paavalin ohella Pietari on oivaltanut pelastuksemme 
perustan: Mehän uskomme, että meidät pelastaa yk-
sin Herran Jeesuksen armo. (Apt. 15:11)

Armolla on siis kaksi puolta: maallinen ja ikuiseen 
elämään pelastava. Viimeisellä tuomiolla Jeesus ku-
vaa hyvin, miten meidän tulee armahtaa toisiamme: 
Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä 
olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin 
alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te 
kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te 
tulitte minun luokseni. (Matt. 35-36) Ja hän kutsuu 
nämä luokseen ikuiseen elämään. Hyvien tekojenko 
vuoksi? Ei, sillä nämä ihmiset eivät tienneet ihmisiä 
auttaessaan tekevänsä jotain pelastuksensa eteen. 
Ja ne, jotka eivät auttaneet lähimmäisiään, eivät 
tienneet samalla laiminlyöneensä Jeesusta. Jos olisi-
vat, he olisivat ilmeisesti turvautuneet hyviin tekoihin 
pelastuskeinona. Viimeisen tuomion sanojen toteut-
taminen tekisi elämästämme hyvää ja sopuisaa maan 
päällä, mutta vaikeaa se tuntuu olevan: Oxfamin 
mukaan 8 rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin 
maapallomme noin 3,7 miljardia köyhintä ihmistä.

Vanhat kristityt puhuvat halvasta armosta silloin, 
kun ihmiset tekevät mitä tahansa armoon luottaen. 
Minusta halpaa armoa on se, että laiminlyömme lä-
himmäisiämme. Useimmat meistä pyrkivät elämään 
siivosti ja välttämään pahoja tekoja, mutta laimin-
lyöminen tapahtuu helpommin ja salakavalammin. 
Vanha sananlasku kiteyttää laiminlyönnin karusti: Tie 
helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla. Juma-
lan lahjat, usko ja armo, pelastavat meidät tuon tien 
kulkemiselta.

Risto Moisio
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1. Suomen kesään kuuluu lukuisia hengellisiä ke-
säjuhlia. Millainen merkitys näillä on kirkolle?
Hengellisten kesäjuhlien merkitys suomalaiselle kris-
tillisyydelle on vuosikymmenten aikana ollut mittaa-
maton. Tärkeintä on Jumalan Sanan julistus, joka 
rakentaa sekä kesäjuhlille osallistujaa, järjestäjäpaik-
kakunnan seurakuntaa että koko kirkkoa. On hieno 
kokemus vaikkapa yhdessä laulaa satojen tai tuhan-
sien muiden kristittyjen kanssa.

Merkittävää on myös yhteen kokoontuminen ja mui-
den kristittyjen tapaaminen. Välillä on tärkeä huo-
mata, että meitä uskovia on paljon. Samalla kesä-
juhlat osoittavat hengellisten liikkeiden merkityksen 
kirkossamme. Ne ovat osa kirkkoamme, eivät jokin 
ulkopuolinen lisäke. Herätysliikkeet ja järjestöt ovat 
rikkaus, vaikka monet ovat viime aikoina nähneet ne 
pikemminkin ongelmina. Unohtaa ei pidä myöskään 
sitä vapaaehtoisten joukkoa, joka mahdollistaa kesä-
juhlien järjestämisen. Se on osoitus uskollisuudesta 
ja vastuunkannosta myös kirkkoa kohtaan.

2. Kuuluuko omaan ja perheesi elämään osallistu-
minen hengellisille kesäjuhlille?
Aiemmin seurakuntapappivuosina oli välillä vaikea 
päästä kesäjuhlille työn vuoksi. Mikäli juhlat ovat 
kohtuullisen matkan päässä, niin mielellämme osal-
listumme eri herätysliikkeiden juhlille. Siellä on hyvä 
rakentua hengellisesti, tavata tuttuja ja tutustua uu-
siin ihmisiin.

Piispana olen pyrkinyt osallistumaan oman hiippa-
kuntani alueella järjestettäviin kesäjuhliin. Aina se ei 
ole mahdollista aikataulusyistä.

3. Kirkko elää Suomessa parhaillaan monenlaisten 
paineiden keskellä. Mistä löytyy kirkolle turvalli-
nen suunta elämän ja opintuulien myrskyssä?
Viime aikoina olen usein katsonut Mikkelin tuomio-
kirkon lasimaalausta, jossa on piispat Mikael Agricola 
ja Paavali Juusten. Lasimaalauksessa alimpana on 
teksti ”Jumalan Sana pysyy”. Muutosten virrassa ja 
epävarman tulevaisuuden keskellä lasimaalauksen 
teksti muistuttaa olennaisimmasta. Mikael Agricolan 
ja Paavali Juustenin aikana heidän hiippakuntansa ja 

koko kirkko eli monien vaikeuksien keskellä. Erityi-
sesti Viipuri itäisenä hiippakuntana on joutunut usein 
kokemaan myös sodan kirot. Vaikka kirkon elämään 
on sisältynyt muutoksia ja tulevaisuus on huolestut-
tanut, kirkon perusta on kestänyt. Jumalan Sana py-
syy. Kirkolla ja sen seurakunnilla on tulevaisuus, kun 
ne perustavat olemassaolonsa ja toimintansa Juma-
lan Sanalle.

Reformaation merkkivuotta varten Kirkkohallitus on 
julkaissut erilaisia esitteitä ja esineitä. Yksi niistä on 
suurennuslasi, jossa on teksti ”Tarkenna ytimeen!” 
Siihen kiteytyy olennaisesti koko uskonpuhdistuksen 
perusajatus.

Käsite ”reformaatio” tulee latinan kielen sanoista ”re” 
eli uudelleen ja ”forma” eli muoto. Kyseessä on siis 
sananmukaisesti ”uudelleen” tai ”takaisin” muotoon 
palauttaminen. Reformaatio merkitsee takaisin yti-
meen palaamista. Reformaatio ei ole uuden kirkon 
luomista, vaan alkuperäisen kirkon jälleen löytämis-
tä. Kirkon uudistuminen merkitsee pyrkimystä entistä 
syvemmälle siinä, mitä kirkko on ja mitä kirkolla on. 
Siis ”tarkenna ytimeen”! Sieltä löytyy suunta kirkol-
lemme.

Ollaksemme uskollisia reformaation perinteelle kirkon 
uudistuminen on etsiytymistä yhä enemmän ytimeen 
siinä, mikä meille on jo annettu. Siitä puolestaan kas-
vaa sen pohtiminen, miten kirkon ydinsanoma muut-
tuu käytännön toiminnaksi tässä ajassa, tämän ajan 
kielellä ja tavoilla.

Siis: Takaisin ytimeen! Uskonvanhurskaus on refor-
maation ydin. Jumala armosta antaa ihmiselle synnit 
anteeksi ja vapauttaa hänet elämässään synnin or-
juuttavasta vallasta ja lahjoittaa hänelle Kristuksessa 
uuden elämän. Nyt on aika julistaa ja pitää esillä kir-
kasta yksinkertaista evankeliumia!

4. Moni kristitty kokee tänä aikana, että uskovaksi 
tunnustautuminen ei ole helppoa. Mistä kristitty 
voisi löytää rohkeuden elää reilusti kristittynä 
tässä ajassa?
Kysymys on nykyaikana hyvin polttava. Jokainen kris-
titty on kutsuttu Kristuksen todistajaksi, jo kasteensa 
perusteella. Paavalille evankeliumin julistaminen oli 

Piispa Seppo Häkkinen

Tärkeintä on 
Jumalan Sanan julistus

Iltakirkko 9.6. klo 19, saarna piispa Seppo Häkkinen. Evankeliset kesäjuhlat Elimäellä 9.-11.6.2017

6



elintärkeää. ”Siinä, että julistan evankeliumia, ei 
ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko teh-
dä sitä. Voi minua, ellen evankeliumia julista!” (1. 
Kor. 9:16)

Jakeen viimeinen virke päättyy huutomerkkiin. 
Se on merkki siitä, että apostoli Paavalin sydän 
paloi evankeliumille. Myös virkkeen alku on tär-
keä. Sanat ovat täynnä tunnetta. ”Voi minua, el-
len evankeliumia julista!” Ilmaus ”Voi minua” on 
täynnä sydämen paloa. Koko hänen elämäntyönsä 
rakentui yksin evankeliumin eteenpäin viemiselle.

Markku Ojasen teoksessa Onnellisuuden käsikirja 
(Perussanoma 2013) kerrotaan naisesta, joka eli 
kymmenen vuotta erakkona Etelä-Amerikan viida-
kossa. Kysyttäessä yksinäisyydestä nainen vasta-
si: Kyllä, olin usein hyvin yksinäinen. En silloin kun 
olin alakuloinen, vaan silloin kun olin onnellinen, 
koska minulla ei ollut ketään kenen kanssa sitä 
jakaa.

Jos meille tapahtuu jotakin todella hienoa, tekee 
siitä mieli kertoa. Tähän yksinkertaiseen asiaan 
perustuu evankeliumin eteneminenkin. Paavali ei 
lähetyskirjeissään erityisesti kehota ja käske evan-
kelioimaan tai tekemään lähetystyötä. Silti hän ku-
vaa sitä omalla kohdallaan pakkona: Voi minua, 
ellen evankeliumia julista! Hän julisti evankeliumia 
siksi, että se on aivan liian arvokas ja tärkeä pidet-
täväksi vain omana tietona.

Monesti tekomme ja elämäntapamme puhuu vah-
vemmin kuin sanat. Olennaista on pysyä seura-
kunnan yhteydessä, tukea ja rohkaista toinen tois-
tamme sekä luottaa siihen, että Jumala itse toimii 
meidän vajavaisten kristittyjen kautta.

5. Mistä itse olet löytänyt voimat omaan elä-
määsi kristittynä ja tehtäviisi piispana?
Hengellisen elämän hoitaminen on jokaisen kristi-
tyn, myös piispan, voimalähde. Jumalan sana, ru-
kous, ehtoollinen ja jumalanpalvelus ruokkivat ja 
auttavat jaksamaan. ”Kirkon yhteinen usko tukee 
meitä myös silloin, kun oma usko horjuu”, kuten 
Katekismuksessa sanotaan.

Tunnustan rehellisesti, että viime aikoina voimat 
ovat välillä olleet vähissä. Kirkon tilanne ja tule-
vaisuus huolestuttaa. Tieto siitä, että Kristus on 
minut tähän virkaan kutsunut ja kirkko antanut 
valtakirjan, on rohkaissut ja kannustanut. Myös 
tietoisuus siitä, että monet rukoilevat puolestani, 
on suuri voimanlähde. Olen esirukoilijoista tavat-
toman kiitollinen.

Tärkeää jaksamisessa on myös se, että ”taustat” 
ovat kunnossa. Olen kiitollinen puolisostani ja per-
heestäni.

6. Saarnaat usein oman hiippakuntasi seura-
kunnissa ja usein julkaiset ne myös facebookis-
sa ja muualla netissä. Miksi?
Piispan keskeinen tehtävä on olla hengellinen 
opettaja. Saarnaan keskimäärin kolmena sunnun-
taina kuukaudessa jossakin hiippakuntani kirkos-
sa. Usein ne liittyvät joihinkin seurakunnan juh-
lahetkiin, mutta olennaista on julistaa ja opettaa 
evankeliumin sanomaa.

Saarnani ja puheenvuoroni julkaistaan piispan 
nettisivuilla sekä facebookissa. Näin internet ja so-
siaalinen media laajentavat piispan ”saarnatuolia” 
huomattavasti kirkkosalin ulkopuolelle. Muistan 
erään Kauneimmat joululaulut –tilaisuuden, jossa 
tuomiokirkossa puheeni kuuli 1200 kirkkovierasta, 
mutta Facebookissa puhe tavoitti lähes kymmen-
kertaisen määrän ihmisiä. Enimmillään puheen-
vuoroni on tavoittanut sosiaalisessa mediassa 80 
000 kävijää, se on kirvoittanut 100 kommenttia ja 
sitä on jaettu eteenpäin yli 500 kertaa.

Pekka Kiviranta

Iltatulet piispan seurassa 9.6. klo 20, makkaranpaistoa ja kahvia laavulla. Evankeliset kesäjuhlat Elimäellä 9.-11.6.2017

Seppo Häkkinen. Kuva Evl
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Yhä edelleen Jumala kutsuu 
meitä lähelleen ja elämään. Lä-
hetystehtävämme on siitä kerto-
mista. Heti kuoleman voitettuaan 
Jeesus vahvisti opetuslapsiaan 
ilmestymällä heille. Helluntaista 
lähtien Hän on ilmaissut itsensä 
sanan ja saarnan kautta. Jo en-
simmäisenä helluntaina kuulijoi-
ta oli Raamatun mukaan ainakin 
13:sta eri kansallisuudesta.

Lähetystehtävä on meille yhtei-
nen. Me tunnemme sen äärellä 
samaa innostusta ja lämpöä kuin 
ensimmäiset kristityt. Jeesus on 
yhä sama! Kun kuulemme ter-
veisiä lähetystyöstä, me samalla 
saamme vahvistusta omalle us-
kollemme. Ja kaikki, jotka us-
kollisesti kokoontuvat lähetyspii-
reihin ja antavat rukouksensa ja 
lahjansa lähetystyön edistämi-
seen, tuntevat helluntain lahjan 
vuoksi olevansa lähellä kaukais-
ta lähimmäistä. Rukous yhdistää 
meitä. Lähetystyöntekijät ovat 
kuin silta, joka vie ja tuo hel-
luntain tulta molempiin suuntiin. 

Luojansa sanasta

’Tämän Jeesuksen on Jumala 
herättänyt kuolleista: Me kaikki 
olemme sen todistajia. Juma-
la on korottanut hänet oikealle 
puolelleen, ja hän on ottanut 
vastaan Isän lupaaman Pyhän 
Hengen lahjan ja vuodattanut 
sen, niin kuin te voitte nähdä ja 
kuulla.’ (Apt 2:32-33)

Valmistelemme parhaillaan ELYn 
valtakunnallista kesäjuhlaa Eli-
mäelle. Juhlassa tahdomme kut-
sua erityisesti Jumalan sanan 
tuoman lämmön lähelle. Ollaan 
koolla Kolminaisuuden päivänä, 
kirkon perustehtävän äärellä. 
Teemoiksi nousevat perhe, yh-
teys, pelastus ja ilo. Piispamme 
Seppo Häkkinen tulee perjan-
tai-illan vieraaksi. Lauantaina 
saamme kirkossamme keskus-
tella perheestä, laulaa, kuulla 
runoja ja hiljentyä ehtoollis-
pöytään. Sunnuntaina vietäm-
me ’Karjalaisen kansan messua’ 
yhdessä, ja päätöstilaisuus lä-
hettää juhlavieraat taas Sanan 
varassa eteenpäin.

Elimäen seurakunta toivottaa kaik-
ki juhlavieraat tervetulleiksi. ’Teitä 
tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja tei-
dän lapsianne, ja myös kaikkia nii-
tä, jotka ovat etäällä – keitä ikinä 
Herra, meidän Jumalamme, kut-
suu.’ (Apt 2:39)

Kirsi Hämäläinen 
Elimäen seurakunnan kirkkoherra

Helluntain aika on ihmeellistä. Näky-
mättömänä, mutta vaikuttavana kulkee 
Jumalan Henki kuin kerran luomisen 
aamuna. Pääsiäisen riemullisen viestin, 
Jeesuksen ylösnousemuksen, todellinen 
vaikutus alkaa tuntua. Herramme on 
noussut 40. päivänä pääsiäisestä Isän 
luo, ja helluntai sekä kolminaisuuden 
päivä sinetöivät Jumalan pelastussuun-
nitelman.

Hiljaisuutta ja mielenrauhaa 
kirkonkylän raitilla 9.6. klo 18. 
Vaellus, hartautta luonnossa, 
Kirsi Hämäläinen.

Iltakirkko 9.6. klo 19, saarna piis-
pa Seppo Häkkinen, liturgia Kirsi 
Hämäläinen, kanttori Kaarel Kõllo, 
gospel-lauluryhmä.

Evankeliset kesäjuhlat Elimäellä 
9.-11.6.2017

Juhlat YouTubessa 9.-11.6.
’Jumalanpalvelus Elimäen kirkosta’
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Ohjelma:

Perjantai 9.6.
klo 16  Talkoolaisten kahvit ja infotilaisuus
klo 18  Hiljaisuutta ja mielenrauhaa 
 kirkonkylän raitilla. Vaellus, 
 hartautta luonnossa, Kirsi Hämäläinen
klo 19  Iltakirkko, 
 saarna piispa Seppo Häkkinen, 
 liturgia Kirsi Hämäläinen, 
 kanttori Kaarel Kõllo, 
 gospel-lauluryhmä
klo 20  Iltatulet piispan seurassa, 
 makkaranpaistoa ja kahvia laavulla

Lauantai 10.6.
klo 12-14 Kasvattajan voimavarat, 
 seminaari kaikenikäisille kasvattajille, 
 lapsiperheille ja isovanhemmille, 
 Marjatta Kaartinen, musiikki Nina Helisten
 - Terveiset Viron kirkon Tarton perhe-
   keskuksesta, Lea Saar
 - Lastenhoito tilaisuuden ajan

klo 14-15 ruoka

klo 15  Hoitava sana, raamattuopetus, 
 Päivi Erkkilä ja Erja Kalpio
klo 16 kahvit

klo 16.30 Hoitava laulu – yhteislaulutilaisuus,
 juontaa Pekka Kiviranta
 - Puhe Päivi Sipponen, Korian runopiiri
klo 18  Siionin kannel iltamessu, 
 liturgi Laura Kalenius, 
 saarna Seppo Suokunnas, 
 kanttori Kaarel Kõllo. 
Messun jälkeen jatkot sisäpihalla, musiikkiryhmä 
Case 4 You, laulua, yhdessäoloa, iltapalaa

Sunnuntai 11.6.
klo 9  Aamurukous srk-keskuksen kulma-
 kamarissa, Marjatta Kurki ja Kirsi 
 Hämäläinen, lauluyhtye Helmi, 
 lauluja ja rukousta
klo 10  Karjalaisen kansan messu, 
 liturgi Kirsi Hämäläinen, 
 saarna Antero Rasilainen, 
 kanttori Kaarel Kõllo, Korttelipelimannit, 
 Elimäen ja Kymin kirkkokuorot
 - Pyhäkoulu messun aikana lastenteltassa

Ruoka, karjalainen pitopöytä

klo 13  Pääjuhla, raamattuopetus Pekka Kiviranta, 
 puhe Jaakko Mikkola, Kalevi Lyyra, 
 Tuula Sääksi, Kirsi Hämäläinen
Päätöskahvit

Evankeliset 
kesäjuhlat 
   Elimäen
    kirkossa
     9.-11.6.2017

Vanhamaantie 16, 47200 Elimäki

Juhlat järjestää: 
Elimäen seurakunta ja Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry

Lasten ohjelma la 10.6.
klo 12-14 lastenhoito seminaarin ajan
klo 15-17 ohjelmaa lasten kerhotilassa

Lasten ohjelma su 11.6.
klo 10 pyhäkoulu (messun aikana) 
 kirkon ulkopuolella teltassa
klo 13 lapsille omaa ohjelmaa 
 (pääjuhlan aikana)

Mukana Elina Vaittinen ja lapset

Juhlapaikkana on Elimäen kaunis puukirkko, joka on rakennet-
tu alun perin pitkäkirkoksi 1638. Nykyisen ristinmuotonsa se 
on saanut 1678. Kirkko on Suomen vanhin toiminnassa oleva 
puinen ristikirkko. 

Lisätietoa ja tulostettava käsiohjelma: 
www.evankeliset.net
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Anna Mishina 
Elyn tuen piiriin

Ely tekee monenlaista yhteistyötä Viron 
evankelisluterilaisen kirkon kanssa. Tuemme 
Lähetyskeskuksen ylläpitämää, evankelioivaa 
lähetyskuoroa, Tartossa toimivaa Perhekes-
kusta sekä Tartossa Maarian seurakunnan 
työntekijää. Nyt saimme kutsun tulla yhteis-
työhön Keilan seurakunnan työntekijän aut-
tamiseksi.

Anna Mishina on kotoisin Ma-
rinmaalta, mutta hän on löytänyt 
paikkansa Virosta, Keilan seura-
kunnan työyhteisöstä. Kirkkoherra 
Marek Roots iloitsi mahdollisuu-
desta saada Annalle Suomesta 
palkkatukea, jotta Anna voi aloit-

taa työn Keilan naapurikaupun-
gissa Sauella. Kun Juha ja Anu 
Väliaho aloittivat työnsä Virossa, 
heidän työpaikaksi annettiin eri-
tyisesti Saue, koska se oli ainoa 
virolainen kaupunki, missä ei ollut 
luterilaista seurakuntaa! Työ on 

kantanut hedelmää. Anna toimii 
erityisesti lasten ja nuorten paris-
sa, mutta myös musiikin lahja on 
hänelle annettu, hän laulaa kirkon 
Lähetyskuorossa.

10



Ajatus yhteisen työn aloittamises-
ta tuli Virosta. Lähetystyöntekijä-
pariskunta, Anu ja Juha Väliaho 
etsivät Suomesta yhteistyökump-
pania, joka voisi tulla tukemaan 
heidän työnsä jatkajaa ja työtove-
ria Annaa. Niin meidät johdatettiin 
yhteen ja tapasimme ensi kerran 
Keilan seurakunnassa maaliskuus-
sa 2017. Keskustelimme sopimuk-
sen sisällöstä, teimme tuttavuutta, 
innostuimme yhteisestä työnäystä 
ja koimme asiassa Jumalan joh-
datusta. Oli hyvä lähteä viemään 
asiaa eteenpäin yhdistyksen halli-
tuksen ja vuosikokouksen päätet-
täväksi.

23.4. oli juhlallinen sopimuksen 
allekirjoitus Keilan seurakunnas-
sa. Matkalla olivat mukana yhdis-
tyksemme hallituksen jäsen Asta 
Uutela puolisonsa Tuomon kans-
sa. Keilan kirkon jumalanpalveluk-
sen jälkeen sain mahdollisuuden 
tuoda terveiset seurakuntalaisille. 
Yleensä en puhu takki päällä, mut-
ta nyt tein poikkeuksen, kirkossa 
oli nimittäin kohtuu kylmä… Mut-
ta vastaanotto oli lämmin, sydä-
mellinen ja ystävällinen. Kirkossa 
tulkkina toimi kirkkoherran puoliso 
Pirjo Roots.

Keilan jumalanpalveluksen jälkeen 
siirryimme Saueen, missä seura-
kunta kokoontuu vuokratiloissa. 
Ensin vietettiin messu ja sen jäl-
keen oli tervehdysten vuoro, tulk-
kinani toimi jo pitkään Virossa asu-
nut Heikki Ylönen. Mutta emme 
vain puhuneet, konkreettisen 
yhteistyön alkamiseksi allekirjoi-
timme sopimuksen Elyn ja Keilan 
seurakunnan välillä Anna Mishinan 
työn tukemiseksi. Taloudellinen 
tuki on ilman muuta tärkeää mut-
ta erityisen tärkeää on hengellinen 
tuki. Se, että ystävät muistavat ru-
kouksin, siunaavat, kantavat, ovat 
hengessä mukana.

Antero Rasilainen

Kuvat Antero Rasilainen ja Tuomo Uutela
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Opettajaperheen esikoisena Elina 
muutti lapsena perheensä kanssa 
usein. Kotka, Helsinki, Jurva, Kalajo-
ki, Turku. Alaluokilla ollessaan perhe 
asettui Turkuun, josta muodostui hä-
nen kotikaupunkinsa vuosien ajaksi. 
Sieltä hän myös valmistui peruskou-
lun opettajaksi ja näiden opintojen 
ohella opiskeli pianonsoittoa konser-
vatoriossa. Myöhemmin Elina opiskeli 
erityisopettajaksi ja toimi aivovaurio-
lasten erityiskoulussa opettajana.

- Opiskeluaikana Turussa tutustuin 
moniin kristillisiin yhdistyksiin. Suo-
men Kristillisen ylioppilasliiton kesä-
päivillä sitten tapasin Riston. Nyt on 
yhteistä avioliittotaivalta takana 40 
vuotta.

- Elämällemme monin tavoin merki-
tyksellistä on ollut, että saimme vain 
25-vuotiaina vaikeasti CP-vammaisen 
pojan. Elämä keskittyi paljolti hä-
nen kuntouttamiseensa ja hoitoon 
ansiotyön lisäksi. Pojallemme löytyi 
onneksi hyvä perhepäivähoitaja ja 
erityislastentarha, joten pystyin jat-
kamaan työtäni toisten vammaisten 
lasten ja nuorten koulussa, Elina 
Karttunen kertoo.

Elämän koulu 
kasvatti vaikuttajaksi

Elina hakeutui myös mukaan 
vammaisjärjestöihin ja oli perus-
tamassa kerhoa pienten vam-
maisten lasten vanhemmille. 
Perheet saattoivat olla tukena 
toisilleen myös silloin, kun josta-
kin perheestä kuoli vaikeavam-
mainen lapsi.

Pian Karttusen perheeseen syn-
tyi myös tytär, ja perhe muutti 
Tampereelle. Myöhemmin per-
heeseen syntyi toinen tytär.

- Poikamme sai aloittaa ihan 
uudessa vammaisten lasten 
koulussa, jonka johtokuntaan 
menin mukaan. Hän sai myös 
moniammatillista kuntoutusta ja 
muuta apua.

- Poikamme kuoli 13-vuotiaana 
invalidiliiton talvileirillä tapatur-
maisesti, Elina kertoo totisena.

Elina Karttunen on yksi Evankelinen lähetys-
yhdistys - ELYn vastuunkantajista Tampereel-
la. Kirkollista vastuuta hän on kantanut vuo-
sien ajan kotiseurakuntansa hallintoelimissä 
ja nyt myös kirkolliskokouksessa. Tie kaikkiin 
näihin on kulkenut omassa elämässä tapahtu-
neiden asioiden kautta.

Elina Karttunen on toiminut vuo-
sien ajan erityisluokanopetta-
jana. Se tarkoitti myös tiivistä 
yhteistyötä perheiden ja lasten 
elämässä.
- Nautin, kun sain olla oppilait-
teni luotettu. Myös yhteydet 
seurakuntaan ja lapsikuorot 
kirkkovuoden juhlissa olivat teh-
tävinäni.

Nyt Elina on ollut muutaman 
vuoden eläkkeellä.

Musiikki ja laulaminen on ollut 
Elina Karttuselle rakas harras-
tus. Seurakuntien kuoroissa hän 
on voinut olla toteuttamassa 
messumusiikin lisäksi isoja kuo-
roteoksia. Ensi syksyn projekti-
na on reformaatiokantaatti “Oi 
iloitkaa te kristityt”. Ystäväper-
heiden kesken Karttuset ovat 
pitäneet kodeissa jo 30 vuoden 
ajan ns. virsiseuroja ja raamat-
tupiiriä.

Tie seurakunnan toimintaan 
avautui Elinalle alle kouluikäise-
nä pyhäkoulun kautta. Sitten tuli 
seurakunnan partio ja sen teh-
tävät hartaushetkineen ja aika 
pyhäkoulunopettajana.12



- Ennen poikamme kuolemaa tyt-
täremme paras ystävä kuoli vain 
7-vuotiaana. Toivuttuamme näistä 
menetyksistä johdimme yhdessä 
tämän tytön vanhempien ja seu-
rakunnan papin kanssa kymmenen 
vuoden ajan lapsensa menettänei-
den ryhmiä.

- Olen halunnut toimia vähävoi-
maisten puolesta, jotta kaikki sai-
sivat kirkossa ja yhteiskunnassa 
samanvertaisen elämän. Kristuksen 
Sanan pitää vaikuttaa yhteiskun-
nassa. Usko ei ole irrallaan maail-
masta ja lähimmäisistä.

Kokemus vammaisten ja omien 
oppilaiden puolustamisesta johti 
parikymmentä vuotta sitten seu-
rakunnan luottamuselimiin kirkko-
demarien listalta. Nyt Elina on kes-
keisellä näköalapaikalla Tampereen 
kirkkovaltuuston varapuheenjohta-
jana.

- Kirkolliskokoukseen päädyin yllät-
täen yhden ehdokkaan jäätyä pois 
vaalista. Kokemus seurakunnan 
hallinnosta ja myös seurakuntalii-
toksista haastoi lähtemään.

- Kirkolliskokouksen tehtäväalue on 
laaja ja jäsenellä on paljon omak-
suttavana. Kirkon uudet julkaisut 
haastavat uudistamaan kirkon hal-
lintoa ja toimintakulttuuria, toteaa 
kirkolliskokouksen hallintovaliokun-
nassa toimiva Elina Karttunen.

- Kirkon tulevaisuutta rakentaa par-
haiten lasten, nuorten ja nuorten 
aikuisten jäsenyyden vahvistami-
nen. Myös yksinäisyyden voitta-
minen haastaa meitä. Kirkon työn 
tulee kohdata etenkin kaikkein vä-
häosaisimpia ja heitä, jotka kaipaa-
vat elämäänsä merkitystä.

- Uskollisuus evankeliumille toteu-
tuu silloin, kun kirkko elää niin kuin 
Jeesus opettaa. Kirkon jäsenet pi-
tää hyväksyä tasavertaisiksi toimi-
joiksi työntekijöiden rinnalla. Tässä 
herätysliikkeiden toiminta voi antaa 
mallia.

Elina Karttunen arvostaa kirkkom-
me yhtenäisyyttä. Hän tahtoo toi-
mia niin, että eri ajattelutapojen 
välille löytyisi yhteys.

- Seurakuntien olisi kiinnityttävä 
yhteistyöhön herätysliikejärjes-
töjen kanssa entistä enemmän. 
Etenkin kaupunkiseurakunnissa 
on uhkana, että herätysliikkeet 
irtautuvat seurakuntayhteydestä. 
Tarvitaan sovinnollisuutta teologi-
sista eroista huolimatta.

- Eri elämänvaiheissa olevat tuli-
si tavoittaa heidän omalla kielel-
lään, kohdaten elämän arjessa. 
Seurakunnan uskollisten jäsen-
ten merkitys uusien ja kevyesti 
kiinnittyneiden rinnalla on nyt ja 
tulevaisuudessa tärkeä. Jeesus 
näyttäytyy myös vähimmissä vel-
jissämme ja sisarissamme.

- Eri tehtävissä, hallinnossa ja 
seurakuntalaisten kohtaamisiin 
saan itse voimaa messusta, ru-
kouksesta ja Raamatusta, sanoo 
tamperelainen Elina Karttunen.

Pekka Kiviranta

Kuva Virpi Tuominiemi



Luther kirjoittaa pienen traktaat-
tinsa ”Kristityn vapaudesta” alussa 
Paavalia mukaillen: ”Kristitty on 
vapaa herra eikä kenenkään ala-
mainen. Kristitty on kaikkien altis 
palvelija ja jokaisen alamainen.” 
(1 Kor.9:19). Tämän merkitys tuli 
Mannermaan luennoilla selväksi. 
Se sai muodon ”uskossa vapaa, 
rakkaudessa sidottu”, minkä ym-
märsin tarkoittavan Jumalan rak-
kauden ja armon kokemuksen vai-
kuttavan ihmisessä halun palvella 
Jumalaa palvelemalla lähimmäi-
siään.

Miten sitten voi tietää, mitä lähim-
mäinen tarvitsee? Ei mestaroiden, 
vaan asettumalla lähimmäisen ase-
maan. Sehän on juuri rakkauden 
kaksoiskäskyn ajatus. Näin minut 
johdatettiin virren 409 rukoukseen 

Innostuin Lutherista

Kouluaikojen jälkeen, 1960-lu-
vulla, tietoni Martti Lutherista 
oli varmaan aika perinteinen. 
Hän naulasi teesit Wittenber-
gissä kirkon oveen, puhdisti 
kristinuskon väärästä katoli-
sesta opetuksesta ja perus-
ti uuden, paremman kirkon, 
heitti mustepullolla paholais-
ta, poltti paavin bullan ja niin 
edelleen. Asenne katoliseen 
kirkkoon oli suunnilleen sel-
lainen, minkä Välskärin kerto-
mukset oli luonut.
Tutustuminen ekumeeniseen 
liikkeeseen sai sitten minut 
pohtimaan luterilaisuutta ja 
sen suhdetta katolilaisuu-
teen. Varsinainen ”lutherhe-

”… kun kristityn on nimi mulla, tee 
siksi minut todella…” Ymmärsin 
myös, että tällä tiellä ollaan lop-
puun asti keskeneräisiä. Huikeinta 
oli tajuta, että juuri tällaisen ihmi-
sen vuoksi on jo kaikki tehty – nyt 
vasta ymmärsin Vapahtajan mer-
kityksen – tai ainakin sen verran 
siitä, mitä ihminen voi ymmärtää. 
Lutherin kamppailun käännepiste 
oli ”Uskosta vanhurskas saa elää”, 
se vapautti toimintaan.

Vähitellen huomasin, miten roh-
keasti Luther toimi. Tämän päivän 
tilanteesta käsin ei ole ihan yksin-
kertaista ymmärtää, mitä merkitsi 
1500-luvulla asettua arvostele-
maan silloista maailman mahtia, 
kirkkoa. Tosin jo ennen Lutheria 
oli näitä arvostelijoita ollut, mutta 

rätys” olivat professori Tuomo 
Mannermaan luennot kesällä 
1979. En tiennyt Manner-
maasta ennestään mitään, 
enkä siitä, mitä on syste-
maattinen teologia. Profes-
sorin astellessa luentosaliin, 
ajattelin ”tuohan on kuin joku 
Luther”. Luentosarjan otsikko 
oli: ”Usko ja rakkaus Luthe-
rin teologiassa hänen neljän 
pääteoksensa mukaan.”
Siitä alkoi vaellukseni Lutherin 
kanssa. Tänään voisin sanoa, 
kuten säveltäjä Kari Tikka sa-
noi radio-ohjelmassa: ”Luther 
on minulle vapauden, rohkeu-
den ja ilon esikuva.”

heille oli käynyt huonosti. Parhai-
ten muistettaneen Böömin alueella 
vaikuttanut, roviolla elävänä pol-
tettu Jan Hus 1400-luvulla.

Nyt oli aika kuitenkin kypsynyt. 
Lutherilla oli vaikutusvaltaisia tu-
kijoita, esimerkiksi vaaliruhtinas 
Fredrik Viisas ja Wittenbergin kirk-
koherra Johannes Bugenhagen. 
Myös kirjapainotaidon keksiminen 
auttoi Lutherin ajatusten leviämi-
sessä.

Tämä ei kuitenkaan kokonaan se-
litä Lutherin rohkeutta, kun hän 
poltti paavin lähettämän pannaan 
uhkaamiskirjeen. Eikä varsinkaan 
tilannetta Wormsin valtiopäivillä 
1521. Sinne hänet oli kutsuttu pe-
ruuttamaan puheensa ja kirjoituk-
sensa. Paikalla oli keisari Kaarle V 
ja iso joukko arvovaltaisia kirkon 
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Kuvat Virpi Tuominiemi

edustajia ja uhkana valtakunnan 
kirous. Tämän arvovaltaisen jou-
kon edessä Luther totesi, että hän-
tä ohjaa Raamattu ja omatunto. 
”Ellei minua kumota Raamatun ja 
selvän järjen avulla en voi mitään 
peruuttaa. Jumala minua autta-
koon.” Jatko seurasikin sitten ys-
tävien avulla, valtakunnankirousta 
ei pantu täytäntöön ja Wartburgin 
ajan jälkeen hän saattoi palata 
Wittenbergiin jatkamaan työtään.

Yhden tosi uskaliaan hypyn Luther 
teki siinäkin, että rikkoi munkkilu-
pauksensa ja meni naimisiin Ka-
tarina von Boran kanssa. Tämä 
rohkeus avasi hänelle uuden maa-
ilman, näköalan perhe-elämään.

Mies, joka halusi olla kirkkonsa us-
kollinen poika, joutui ajattelemaan 
monet asiat uudelleen. Kirkko hyl-
käsi hänet, ei hän kirkkoa. Katse 
kääntyi siihen, mitä tavalliset ihmi-
set tarvitsevat. Ehtoollisessa viini 
ei kuulu pelkästään papeille, luku-
taito ja muu oppi kuuluu kaikelle 
kansalle ja yhteiskunnan tulee 
huolehtia heikoimmistaan.

Luther käytti myös kieltä tosi roh-
keasti. Kääntäessään Raamatun 
silloiselle saksankielelle, hän ohitti 
sanatarkan käännöksen, jotta aja-
tus tulisi ymmärrettäväksi hänen 
aikalaisilleen. Hänen puhekielensä 
sanotaan olleen värikästä, taval-
lista kieltä eikä hienoja hengellisiä 
fraaseja.

Rohkeus meni joskus niin pitkälle, 
että hän tuli tehneeksi myös omat 
virheensä – ajattelen esimerkiksi 
hänen viimeisinä vuosinaan kirjoit-
tamiaan juutalaisia solvaavia teks-
tejään. Tämä kaikki antaa tänään 

minulle rohkeuden toimia niin kuin 
ymmärrän Raamatun ja Luojan mi-
nulle antaman järjen mukaan, sen-
kin uhalla, että teen omat virheeni.

Miksi Luther on myös ilon esiku-
va? Nykyään häntä pidetään jos-
kus pikemmin ilon pilaajana, kun 
laitetaan hänen syykseen ”protes-
tanttinen työn etiikka”, joka kuuluu 
ihan muille tai kun puhutaan ”har-
maasta, kaikki maalliset ilot kieltä-
västä luterilaisuudesta”.

Toki Lutherillakin oli raskaat kau-
tensa, masennusta ja sairauksia. 
Kuitenkin Katariina-rouvan emän-
nöimässä talossa vietettiin paljon 
iloisia hetkiä. Syötiin hyvää ruokaa, 
nautittiin emännän panemaa olut-
ta, lapset esittivät näytelmiä, lau-
lettiin ja naurettiin. Usein oli paljon 
vieraita, opiskelijoita ja erilaisia 
oppineita. Tästä puolesta minua 
muistuttaa aina Lutherin ruusu, 
suvun vanhan vaakunan mukaan 
Lutherille teetetty sinetti. Saksas-
sa pienet koululaiset opettelevat 
ulkoa sen sanoman (Wappensp-
ruch), jonka Anna-Maija Raittila on 
suomentanut muotoon

KRISTUKSEN RISTIN JUURELLA 
SAA SYDÄN TANSSIA RUUSUILLA

Sirkka Karsisto
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Jäsenkampanja on alkanut. 
Vuosikokous päätti korottaa hal-
lituksen esittämää tavoitetta uu-
sien jäsenten hankkimiseksi. Suo-
mi 100v, kutsutaan sen kunniaksi 
Elyyn 100 uutta jäsentä. Ystävät, 
tavoite on realistinen, tavoittelemi-
sen arvoinen ja meille tärkeä. Jos 
jokainen jäsen hankkisi vain yhden 
uuden jäsenen, jäsenmäärämme 
kaksinkertaistuisi. Jos jokainen 
hankkisi kaksi uutta jäsentä, meitä 
olisi jo melkoinen joukko! Ja kun 
joukossamme on niitä, jotka voi-
vat hankkia jopa kymmeniä uusia 
jäseniä, niin mahdollisuudet jäsen-
kampanjan loistavaan lopputulok-
seen ovat olemassa. Kampanja on 
alkanut, olethan mukana, muistat-
han rukouksin. Niin, olethan sinä 
jo jäsen? Liity joukkoomme! Tämä 
lehti kuuluu jäsenmaksun (20 €) 
hintaan.

Olemme lähetysyhdistys. Yh-
distyksemme tekee yhteistyötä 
useiden eri kirkkojen kanssa. Mo-
nissa seurakunnissa on tehty so-
pimuksia yhdistyksen lähetystyön 
tukemiseksi, se innostaa, työ on 
yhteinen. Sopimuksiin kuuluu esi-
rukouksen ja konkreettisen yh-
teistyön ja vierailujen lisäksi luon-
nollisena osana taloudellinen tuki. 
Olemme voineet maksaa kaikki 
tukimaksut yhteistyökumppaneil-
lemme tekemämme suunnitelman 
ja aikataulun mukaisesti. Matkaa 
on vielä, mutta olemme hyvin ai-
kataulussa lähetystyön kohteiden 
tavoitteiden toteutumiseksi.

Olemme ry. Ely on rekisteröity 
yhdistys. Yhdistys on jäsentensä 
näköinen ja oloinen. Jäsenet va-
litsevat hallituksen, joka vastaa 
yhdistyksen toiminnasta ja hallitus 
valitsee työntekijät palvelemaan 
yhdistyksen tavoitteiden toteutu-
mista. Pidetään ystävät mielessä 
yhdistyksen olemassaolon tarkoi-
tus. Se on evankeliumin julistami-
nen, että usko saisi syntyä ja kas-
vaa. Siksi olemme olemassa, siksi 
teemme työtä ja näemme vaivaa, 
siksi tuemme kirkkoja niin tässä 
lähialueilla Venäjällä ja Virossa 

Ajankohtaista
Tampereella pidetty vuosikokous hyväksyi yhdistyksen ta-
lousarvion ja toimintasuunnitelman kuluvalle vuodelle. Mut-
ta se oli vasta alkua. Se, että asiat on kirjattu paperille ja 
hyväksytty on hyvän hallinnon mukaista toimintaa, mutta 
nyt työ suunnitelmien toteutumiseksi on vasta alkanut. Ky-
seinen työ on Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n työ-
tä, työtä, josta päättävät yhdistyksen jäsenet. Mutta eivät 
vain päätä vaan myös osallistuvat työn tekemiseen. Yhdes-
sä työntekijöiden kanssa. Elysanomissa julkaistaan tästä 
eteenpäin säännöllisesti kaavioiden avulla suunnitelmien 
eteneminen ja toteutuminen. Olkoon se innostamassa ja 
vahvistamassa sitoutumistamme yhdessä asetettujen ta-
voitteiden toteutumiseksi.
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kuin Afrikassa ja Lähi-Idässä. Jot-
ta voimme tukea taloudellisesti 
näiden yhteistyökirkkojen työtä, 
teemme työtä täällä kotimaassa. 
Meillä on 5 palkattua työntekijää, 
kiertämässä seurakuntia, julista-
massa evankeliumia ja kertomas-
sa lähetystyöstä niissä kohteissa, 
joissa Elyn tuella toimitaan. Teem-
me työtä yhteistyössä seurakun-
tien kanssa. Erityisiä ilonaiheita 
ovat Aarrearkkutoimintaan liittyvät 
lasten ja isovanhempien leirit ja 
tapahtumat. Tähän haluaisimme 
panostaa enemmänkin. Karstulas-
sa järjestetään jo perinteinen Aar-
rearkku-leiri kesäkuussa, Virosta-
kin on tulossa ohjaajia tälle leirille, 
kannattaa siis markkinoida ja tulla 
mukaan. Toiminnan järjestäminen 
kotimaassa vaatii kuitenkin myös 
taloudellista tukea. Me työntekijät 
saamme työstämme palkan, ja se 
on yhdistyksen lakisääteinen teh-
tävä hoitaa velvoitteet asianmukai-
sesti. Me kaikki työntekijät olem-
me kiitollisia ystäväkansallemme 
ja jäsenillemme, jotka meitä autat-
te, muistatte ja tuette. Alkuvuosi 
on yhdistysten toiminnassa aina 
taloudellisesti vaikeampaa kuin 
vuoden loppupuoli. Tapahtumia ja 
tilaisuuksia järjestetään seurakun-
nissa, liikutaan paljon, kerätään 
kolehtejakin, mutta usein kolehdit 
tilitetään seurakunnista pienellä 
viiveellä eli kassaan ei tule rahaa 
yhtä paljon kuin sieltä maksetaan 
maksuja. Kaikissa kristillisissä jär-
jestöissä taitaa olla sama tilanne, 
vuoden lopulla tilanne usein kor-
jautuu, - ainakin helpottuu, kun 
tilitykset hoidetaan ja talousarvio-
määrärahat maksetaan ennen vuo-
den vaihdetta. Emme kuitenkaan 
voi toimia vain seurakunnista saa-
mamme tuen varassa. Kotimaan 
työntekijöillä on kannatusrenkaat, 
joiden tuotto auttaa suuresti palk-
kakulujen hoitamisessa säännöl-
lisesti, kuukausittain. Tarve on 
kuitenkin suurempi, kotimaantyö 
kuluttaa enemmän kuin kannatus-
renkaiden avulla saadaan kokoon. 
Myös kotimaantyö tarvitsee koleh-
teja, ja toivonkin, että jokainen ys-

tävä voisi olla mukana tukemassa 
myös kotimaassa tehtävää työtä. 
Silloin lähetystyökin voi kasvaa ja 
vahvistua, kun kotimaantyössä jak-
setaan hyvin. Rohkeasti kerätään 

siis tilaisuuksissa lahja myös Elyn 
kotimaantyön hyväksi, toivoo pää-
sihteeri Antero Rasilainen.
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Tampereen vuosijuhlassa 
25.3.2017 käynnistettiin vi-
rallisesti ELYn jäsenkampanja 
2017-2018 - ”Kaikki saavat tul-
la, armoa omistamaan”. Kuluvan 
vuoden aikana pyrimme saa-
maan jäsenkampanjalla mukaan 
uusia jäseniä yhdistyksemme 
toimintaan, armon ja ilon evan-
keliumin äärelle. Vuoden aikana 
jäsenkampanjaa pidetään esillä 
erilaisissa tilaisuuksissa ja sa-
malla kerrotaan ELYn kotimaan-
työstä sekä lähetystyöstä. Uusi 
jäsenkampanjaesite sisältää liit-
tymisilmoituksen sekä rohkaisee 
meitä jokaista viemään hyvää 
sanomaa Jeesuksesta Kristuk-
sesta eteenpäin. Esitteestä voi 
löytää oman tavan toimia ja pal-
vella yhdistyksessämme, mutta 
samalla siinä rohkaistaan meitä 
yhdessäoloon, lepoon ja rauhaan 

ELYN JÄSENKAMPANJA 2017-2018

”Kaikki saavat tulla, 
armoa omistamaan”

Jeesuksen seurassa. Jokainen 
uusi jäsen on tervetullut omana 
itsenään armon evankeliumin 
äärelle. Uudet jäsenet saavat 
postitse kutsun oman alueensa 
ELYn tilaisuuteen tervetuloa-kir-
jeen mukana. Tilaisuudessa, 
johon uusi jäsen on kutsut-
tu, hän saa valita tervetu-
lolahjansa. Tämä lahja 
on osa jäsenkampanjaa. 
Voit rohkeasti kertoa ih-
misille ELYn toiminnasta 
ja kutsua mukaan!

”Kaikki saavat tulla, 
armoa omistamaan.
Kaikki saavat jatkaa, 
kulkuaan nyt iloiten.
Herra kanssamme 
käy samaa matkaa,
Hän oppaamme 
on ikuinen.”  SK 116

LIITY JÄSENEKSI

Jäsenmaksu on vuosina 2017-
2018 20 €/hlö, 18-30v 10 €/hlö. 
Jäsenmaksuun sisältyy mm. kuusi 
kertaa vuodessa ilmestyvä jäsen-
lehti Elysanomat.

Haluan liittyä jäseneksi

Nimi:

Osoite:

Sähköposti:

Ammatti:

Syntymäaika:

Kotiseurakunta:

Puh: Hallitus hyväksyy uudet jäsenet 
(kokouksia 4-6 vuodessa).
Hakemus lähetetään: 
Evankelinen lähetysyhdistys 
- ELY ry / Hallitus, 
Kokkolantie 12, 
43500 KARSTULA

Päiväys:

Allekirjoitus:



Antero ja Satu kesäjuhlia tuumailemassa 
jäätelökioskilla – Elimäki 9.-11.6.2017, 
Seinäjoki 8.-10.6.2018.

Retki Etelä-Pohjanmaalta Elimäen kesäjuhlille 9.-11.6. Vielä voit ilmoittautua mukaan, linja-autossa 
ja hotellissa paikkoja vapaana. Majoittautuminen Hotelli Sommelossa Kuusankoskella. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset Sadulle p. 050 563 6079. Linja-auto kulkee reittiä: Kurikan srk-talo (lähtö pe klo 8), Lakeuden Risti 
Seinäjoki, Shell Tamppari Lapua, Alavuden srk-talo, Virrat, Jämsä, Lahti, Elimäki. Tarkemmat aikataulut ym. tulee 
retkikirjeessä.

ELYn juhlavuoden 2018 kesäjuhlat pidetään Seinäjoella. Kesä-
juhlien päätoimikunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseen toukokuun 
alussa Seinäjoen Kirkonkrannissa. ELYn työntekijät, Seinäjoen seura-
kunnan työntekijät sekä ELYn Pohjanmaan tiimin jäsenet suunnittelivat 
ja ideoivat hyvässä yhteistyössä kesän 2018 kesäjuhlia. Kuvassa: kirk-
koherra Jukka Salo (pj.), Leo Norja (P-tiimi), Marjatta Nuuttinen-Koit-
tola (varhaiskasvatuksen johtaja) Laura Isoluoma (tiedottaja), Maria 
Väinölä (kanttori), Maarit Ilonen (ylivahtimestari), Pia Ketola (lähetys-
sihteeri), Antero Rasilainen (pääsihteeri), Ulla Latomäki (P-tiimi), Salme 
Rinta-Komsi(P-tiimi) sekä (poissa kuvasta) Jaana Kujala (ruokapalvelu- 
ja siivouspäällikkö) ja Satu Kivisaari (siht).

Kesäjuhlasuunnitelmia...

Laulaen pääsiäiseen
Pääsiäisen laulut kajahtivat jälleen komeasti Alahärmän kirkossa hiljaisella viikolla 
(vas). Kirkonkylän koululaiset ja opettajat olivat toteuttamassa Laula kanssani-ti-

laisuutta yhteistyössä 
seurakunnan ja Evan-
kelisen lähetysyhdis-
tyksen kanssa. Laula 
kanssani-tilaisuudet pi-
dettiin myös Hakolan ja 
Voltin kouluilla Alahär-
mässä. Tänä vuonna 
Irma Palomäki oli jär-
jestämässä myös aikui-
sille pääsiäisen laulu-ja 
runohetkeä Alahärmän 
kirkkoon. Tiistenjoen 
kirkossa Männikön ja 
Tiistenjoen koululaiset 
osallistuivat Laulaen 
pääsiäiseen tilaisuu-
teen, jota juonsi Sofia 
Kivisaari (oik).

Kuvat Satu Kivisaari

19



Helena Saarenpää Himangalta oli 
mukana Satu Kivisaaren johtamalla 
ELYn lapinmatkalla huhtikuussa. Ke-
väiset lapinmatkat ovat kuuluneet 
Helenan ohjelmaan vuosikymme-
nien ajan. ELYn matkoista tämä oli 
viides talvella ja kerran syksyllä.

- Lapissa minua viehättää rauha, 
hiljaisuus, kauneus. Silloin saa jät-
tää kellon pois ja työntää sivuun 
kotiasiat.

- Kotiin tullessa on sopivasti fyysi-
sesti väsynyt, toteaa lähes 150 km 
viikon aikana hiihtänyt Helena Saa-
renpää.

- Matka oli kaikkineen hyvä. Ilmat, 
keli, ohjelma. En osaa eritellä, mikä 
oli parasta, kun kaikki oli hyvää.

- Tällainen matka on niin 
helppo, kun saa lähes 
kotiportilta nousta au-
toon, eikä tarvitse itse 
ajaa. Autossa vielä on 
niin hupaisaa, kun lau-
letaan ja jutellaan. Aika 
menee rattoisasti. Perillä 
kaikki valmista, ruoka, 
sauna, ladut, ohjelma. 
Ei tarvitse kuin lähteä la-
dulle ja nauttia.

Ensi vuoden matkalle on 
jo alustava varaus teh-
tynä, niin kuin suurelta 
osin muillakin nyt mat-
kalla olleista.

Elyn lapinmatkalla

Retkeläiset viettivät aamuhartaudet Hetan Kodan kappelissa (yllä). Ensimmäisen 
retkipäivän aamuna vietettiin leirikirkko kappelissa (alla). Kuvat Satu Kivisaari

Lähde hiljentymään Enontekiön maisemiin hiljaisella viikol-
la 2018. Viikon aikana on mahdollisuus osallistua myös He-
tan musiikkiviikon tarjontaan Enontekiön kirkossa. Hetan 
Kodan täysihoidossa voit levähtää ja nauttia talon hyvistä 
antimista, rentoutua saunassa ja virkistyä avannossa. He-
tan Kodan ympäristössä riittää latuja hiihtäjille, jäätä ja 
ehkä kalaakin pilkkijöille, reittejä lumikenkäilyn ja potku-
kelkkailun harrastajille sekä rinteitä laskettelijoille. Aamu- 
ja iltahartaudet raamattuhetkineen antavat mahdollisuu-
den hiljentyä Jumalan Sanan äärellä.

Retki Hetan Kodalle Enontekiölle
24.-31.3.2018 (vko 13)

Matkan vetäjänä
Elyn Pohjanmaan aluesihteeri Satu Kivisaari
Matkan hinta 580-600 €/hlö (hinta tarkentuu myö-
hemmin). Lapset 5-12v. -50%, opiskelijat -15% täysi-
hoidosta. Linja-auto lähtee Pohjanmaalta.
Varaa paikkasi ja ilmoittaudu mukaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Satu Kivisaari p. 050 563 6079 tai 
satu.kivisaari@evankeliset.net
Retken järjestävät 
Hetan Kota Oy ja Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry20



Stina Ahonen Espoosta oli mukana Erja Kalpion ve-
tämällä ELYn Israelin matkalla huhtikuussa. Stinalle 
tämä oli jo kahdeksas matka Israeliin.

- Minua kiinnostaa nähdä ne paikat, joista Raama-
tussa kerrotaan ja jossa Jeesus on kulkenut. Puutar-
hahauta, autuaaksi julistamisen vuori, Gennesaretin 
järven ympäristössä olevat paikat, jossa Jeesus toimi 
ja mielenkiintoinen aina on myös venematka järvellä, 
Stina Ahonen kertaa matkan muistoja.

- Meillä oli hyvä opas, joka aina otti esiin myös ku-
hunkin paikkaan liittyvät Raamatun kohdat. Minulle 
on hengellisesti merkittävää nähdä ne paikat, missä 
Jeesus kulki ja missä Raamatussa kerrotut asiat ta-
pahtuivat.

- Tärkeitä olivat myös hartaushetket, illat, jolloin vie-
lä palattiin päivän tapahtumiin, käytiin keskustelua 
niistä ja saatiin yhdessä myös rukoilla. Meillä oli tosi 
mukava porukka.

- Vieläkin tekisi mieli lähteä, mutta eläkeläisenä täy-
tyy miettiä, mihin rahat riittävät, toteaa Stina Ahonen 
toivorikkaana.

Kuvassa etualalla Stina ja Jouko Ahonen. Kuva Erja Kalpio.

Seuraava Elyn reissu Israeliin 
12.-20.3.2018, matkanjärjestäjänä 
Kinnerettours! Kuka lähtee mukaan?
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Erja Kalpio p. 045 675 8917 tai
erja.kalpio@evankeliset.net

Hinta: aikuinen 110 €, 6-12v. 90 €, alle 6v. 70 €, 
sisaralennus 10 % kurssin hinnasta. Hinta sisältää 
majoituksen liinavaatteineen 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. Nuoria isosina.

Tulevana kesänä leirin teemana on 
”Kaste kantaa”.

Leirillä etsitään yhdessä aarretta, seikkaillaan ja 
retkeillään. Kauniin Päällinjärven rannalla on mah-
dollisuus kalastukseen, melontaan sekä uimiseen. 
Välillä leikitään, askarrellaan ja geokätköillään. Yh-
dessä isovanhemmat ja lapsenlapset voivat hiljentyä 
hartaushetkissä sekä osallistua Aarrearkku-messuun 
Karstulan kirkossa. Leirin Aarrearkku-tuokioissa Sa-
ku-vaari piirtää ja kertoo Raamatun kertomuksia.

Karstulan Ev. Opistolla 27.-29.6.2017
isovanhemmille ja lapsenlapsille

Kaikenikäisten
 Israelin 
 matkalla
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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

seuraavaan Elysanomat-leh-
teen 8.8.2017 mennessä, 

kiitos.

Kesäkuussa
Ti 6.6. Kurikka, Elyn toripäivä ta-
pulinnurkalla. Voholuja, kaffia, arpoja 
ym. Lisätietoja Sirpalta p. 0400 974 
102.

Ke 7.6. Kurikka, Kesäkirkko klo 19. 
Satu Kivisaari, Sirpa Keski-Antila.

To 8.6.
- Kurikka - Ilmajoki (Lahdentie 
152), Retkipäivä Myllylammelle klo 
12. Yhteislähtö Kurikasta Kanttuurin 
pihasta 11.45. Uintikin mahdollista. 
Sirpa Keski-Antila.
- Alavus, Tapuliseurat klo 18. Satu 
Kivisaari, Eila Kujala, Terttu Ala-Heik-
kilä, laulua Paavo Kujala.

Pe-Su 9.-11.6. Evankeliset kesäjuhlat 
Elimäellä. Ks. lisää s. 8.

Ke 14.6. Lapua, Kauhajärvi, Kesä-
kirkko ”Ken on luonut sinitaivaan” klo 
19, saarna Liisi Saarimaa, lit. Ulla La-
tomäki, kanttori Kati Koskinen, laulua 
Paavo Lakaniemi, avustamassa Satu 
Kivisaari, Sari Kaidesoja.

To 15.6. Lapua (Rastaantie 5), Lau-
luseurat Kaija ja Veli Toijalla klo 19. 
Jukka Tuppurainen, Ulla Latomäki, 
Satu Kivisaari.

Pe 16.6. Alahärmä, Ruskoranta 
(Haaruskankaantie 198 A), Isovan-
hempi - lapsenlapsipäivä klo 10-
15. Jaakko Linko, Anne Välimäki, Satu 
Kivisaari, Kauhavan seudun Ely-ystä-
vät. Raamatunkerrontaa, askartelua, 
leikkejä ja lauluja, hartaushetki, tar-
joilua. Ilm. ja lisätiedot Sadulta p. 050 
563 6079.

Su 18.6. Lapua, Tiistenjoki, Kesä-
kirkko ”Ken on luonut sinitaivaan” klo 
19, saarna Satu Kivisaari, lit. Ulla La-
tomäki, kanttori Kati Koskinen, laulua 
Paavo Lakaniemi, avustamassa Sari 
Kaidesoja, Liisi Saarimaa.

La 24.6. (Juhannuspäivä) Toh-
majärvi, Juhannusjuhla klo 11, saar-
na Erja Kalpio.

Su 25.6. (Juhannus) Oronmylly, 
Särkisalmi, Raamattutunti ja messu 
klo 9, Erja Kalpio.

Ti-To 27.-29.6. Aarrearkkuleiri Karstu-
lan Ev. Opistolla. Ks. lisää s. 21.

Heinäkuussa
Su 2.7. Alahärmä, Ruskoranta 
(Haaruskankaantie 198 A), Maak. 
Naistenilta klo 18. Tarja Taka-
la-Luostarinen, Ulla Latomäki, Satu 
Kivisaari. Kolmen naisen elämänma-
kuiset kertomukset Jumalan huolen-
pidosta onnenhetkien ja vastoinkäy-
misten keskellä. ”Armossaan Hän joka 
päivä kantaa.” Liikunnan iloa iltaan 
tuo fysioterapeutti Päivi Sillanpää. 
Musiikista vastaavat Kööri - Härmäs-
tä. Tarjoilut, arpapöytä ym. alk. klo 
17. Iltamessu.

Ma 3.7. Kannus, Metsäkirkko klo 19, 
Erkki Simukka, Satu Kivisaari. Kahvi-
tarjoilu ja makkaranpaistoa (omat 
makkarat mukaan). Opastus Himan-
gantieltä ja Rautiontieltä.

Ke 5.7. Sulkava, srk-talo, Soutuseu-
rat klo 18. Antero Rasilainen, Satu Ki-
visaari, Erja Kalpio.

Su 9.7. Ylistaro, kirkko ja srk-ta-
lo, Elyn kirkkopyhä klo 10, saarna 
Ulla Latomäki, lit. Marketta Veikkola. 
Messun jälkeen Kari Lähdesmäen 
70-vuotis syntymäpäiväseurat, 
kolehti Elylle. Muistamiset Elyn tilil-
le FI28 5114 0220 0343 69, viestiksi 
Kari 70v.

Alli Antila 95v

Syntymäpäiväkeräys seu-
roissa 22.4. sekä Elyn tilille 
toi yhteensä 902,75 € Elyn 
lähetys- ja kotimaan työlle.
Alli kiittää muistamisesta.
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To 27.7. Lapua, Miiankuja 3, Sep-
pämestarin seurat klo 18. Marketta 
Veikkola, Jukka Tuppurainen, emänti-
nä Anne Poskiparta ja Anneli Torppa.

Su 30.7. Himanka, Elyn kirkkopyhä 
klo 10, saarna Jukka Joensuu, lit. Eija 
Seppä. Ruokailu ja päiväseurat, Satu 
Kivisaari, Seppä, Joensuu.

Elokuussa
To 3.8. Jalasjärvi, Museonmäki 
(Vanhankirkontie 2/Museonmäentie 
2), Suomi 100v, Ely ilta klo 18. Heli 
Karhumäki, Aulis Harju, Pekka Kivi-
ranta, srkn pappi, Elyset. Museo auki 
klo 16 alk.

Su 6.8. Hamina, Kannusjärvi (Nä-
kintie 362), Pihaseurat Näkkilässä klo 
18. Pekka Kiviranta, srkn pappi ja 
kanttori.

Ti 8.8. Kurikka, Kauhajoen Ev. Opis-
ton Kesätori tapulin nurkalla klo 10-
14.

Su 13.8.
- Hyvinkää, kirkko (Hämeenkatu 16), 
Elyn kirkkopyhä klo 10, messu, saar-
na Erja Kalpio. Kirkkokahvit ja päiväti-
laisuus srk-keskuksessa, Kalpio, Kosti 
Kallio, Mika Viitanen, musiikkia.
- Alahärmä, Ruskoranta (Haarus-
kankaantie 198 A), Maak. Mieste-
nilta klo 18. Tilaisuudessa puhumas-
sa kansanedustaja Antti Kurvinen, 
kappalainen Risto Mäki, juonto Matti 
Tyynismaa. Fysioterapeutti Päivi Sil-
lanpää kertomassa liikunnan mahdol-
lisuuksista, ohjaa pienen iltajumpan. 
Musiikista vastaavat Raavaat miehet 
-kuoro Alajärveltä. Tarjoilut, makka-
ranpaistoa, saunat, arpapöytä klo 17 
alk. Iltamessu.

Ma 14.8. Hyvinkää, srk-keskus, Is-
rael raamattu- ja rukouspiiri klo 18. 
Erja Kalpio

To 17.8. Lapua, Lakaluoma (Tei-
karintie 29) 
- Virkistys- ja koulutuspäivä Kivisaa-
rilla Elyn Pohjanmaan tiimin jäsenille 
klo 13-18.
- Pihaseurat Satu ja Hannu Kivisaarel-
la klo 18. Matti Salomäki, Aulis Harju, 
Ulla Latomäki, Elyset.

Ke 23.8. Lappajärvi, Kyrönniemen 
leirikeskus (Kyrönniementie 116), Elo-
seurat klo 18. Zacharias Onditi, Ulla 
Latomäki, Satu Kivisaari, Emmaus-
kuoro, Kraaterijärven laulajat. Laule-
taan Viiskielistä.

Pe 25.8. Kaustinen, Jylhän kyläta-
lo, Loviisanpäivän seurat klo 18. Satu 
Kivisaari

Su 27.8. Kauhajoki
- kirkko ja srk-keskus, Elyn kirkkopy-
hä klo 10, saarna Antero Rasilainen, 
Elyset-lauluryhmä. Ruokailu ja päivä-
seurat.
- Kauhajoen Ev. Opisto, Hyvässä seu-
rassa -ilta klo 18. Elyn pääsihteeri 
Antero Rasilainen - aiheena ”kutsu”, 
musiikki Sirpa Keski-Antila.

Ma 28.8. Kurikka, srk-keskus, Siio-
nin Kannel-seurat klo 13. Sirpa Kes-
ki-Antila

To 31.8. 
- Virrat, srk-talo, Seurat klo 18. Juk-
ka Taskinen, Veli-Pertti Ahopelto, Satu 
Kivisaari.
- Alajärvi, Kirkontupa, Siionin Kannel 
-seurat klo 19. Harri Silvolahti, Sirpa 
Keski-Antila, Raavaat miehet.

Syyskuussa
Su 3.9.
- Ruokolahti, Elyn kirkkopyhä klo 
10. Erja Kalpio
- Ylihärmä, kirkko, Liikuntakirkko klo 
10, perhetapahtuma, Satu Linko, Ulla 
Latomäki, Satu Kivisaari.
- Kurikka, Myllykylän kylätalo, 
Ely-seurat klo 13. Valto Käkelä, Raimo 
Mäki, Sirpa Keski-Antila.

To 7.9. Salo, srk-talo (Torikatu 6), 
Pastanttipuuro-lounas klo 12. Pas-
tanttipuuro on salolainen perinneruo-
ka, joka on kovasti haluttua.

Su 10.9.
- Tampere, tuomiokirkko, Pohja-
lainen kirkkopyhä, messu klo 10, 
saarna Kosti Kallio, lit. Mervi Äyrä-
väinen. Kahvi- ja ruokamahdollisuus. 
Päiväjuhla klo 12.30, tilaisuuden juon-
to Satu Kivisaari, puhe Kosti Kallio, li-
säksi laulu- ja lausuntaesityksiä, kat-
kelma äidin ja tyttärien kohtauksesta 
Huutolaistytön laulu -kirkko-ooppe-
rasta. Linja-auto lähtee Seinäjoelta 
kohti Tamperetta. Ilmoittautumiset 
Sadulle p. 050 563 6079.
- Sulkava, kirkko ja srk-talo, Elyn 
kirkkopyhä klo 10.

Ma 11.9. Kurikka, srk-keskus, Syys-
myyjäiset klo 14. Runo- ja lauluhetki 
klo 15.

To 14.9.
- Kauhajoki, srk-keskus, Siionin 
Kannel -seurat klo 13. Ilkka Tuikkala, 
Sirpa Keski-Antila.
- Vimpeli, srk-talo, Syysseurat klo 
18. Aulis Harju, Satu Kivisaari.

La 16.9. Lohtaja, Pappila ja sen 
ympäristö, Isovanhempi - lapsen-
lapsipäivä klo 10-15. Raamatun-
kertomuksia lapsille, hartaus, perin-
neleikkejä, rastirataa, Sambialaukku, 
ruokailu ym. Mukana Lohtajan srkn 
työntekijöitä; Oili Ijäs, Riikka Peltola, 
Anne Pelander sekä Vuokko Orjala, 
Satu Kivisaari.

Su 17.9. Seinäjoki, Lakeuden risti 
ja srk-keskus (Koulukatu 24), Suo-
mi100 ja Reformaatio500 juhla-
vuoden tilaisuus, Elyn maak. kirk-
kopyhä ”Kiitos, kun saan tässä olla” 
klo 10. Messu Lakeuden Ristissä, 
saarna Raimo Mäki, lit. Jukka Salo, 
Seinäjärven kuoro. Ruokailu ja päi-
väjuhla, kirjailija - runoilija Anna-Mari 
Kaskinen, Jukka Salo, Satu Kivisaari.

Ti 19.9. Salo, srk-talo (Torikatu 6), 
Siionin Kannel –seurat klo 18.

To 21.9. Lapua, Lauluseurat Liisa ja 
Martti Hippolinilla klo 18. Ulla Latomä-
ki, Satu Kivisaari, Riitta Hippolin.

Su 24.9.
- Alavus, kirkko (Kirkkotie), Elyn 
kirkkopyhä klo 10, saarna Pekka Ki-
viranta. Ruokailu ja lähetysjuhla, Satu 
Kivisaari, Kiviranta, kanttori, srkn 
työntekijä.
- Toivakka, Elyn kirkkopyhä klo 10, 
Erja Kalpio, Panu Partanen.
- Laukaa, Toivonkeidas klo 17. Erja 
Kalpio, Anki Hypen.

Ma 25.9. Kurikka, Siionin Kannel 
-seurat klo 13. Sirpa Keski-Antila

Ti 26.9. Alavus, srk-talo (Kirkkotie 
7), Seurat klo 18.30.

To 28.9. Kauhajoki, Ev. Opisto, Hy-
vässä seurassa -ilta klo 18. ElyCafé 
-nuoret - aiheena ”usko”, Satu Kivi-
saari, Sirpa Keski-Antila.

La 30.9. Lappeenranta, Naisten 
aamiainen klo 9. Erja Kalpio



”Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienem-
män hallitsemaan yötä, sekä tähdet. Hän asetti ne taivaankanteen loista-
maan maan päälle, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimey-
destä. Jumala näki, että niin oli hyvä.” 1Moos.1:16-18


