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Elyssä olemme taas uuden toimintakauden alussa in-
toa ja toimintatarmoa täynnä. Jäsenmäärämme on 
koko ajan hienoisessa nousussa. Elyn Pohjanmaan 
alueella on jo keväästä saakka toiminut aluesihtee-
rinä Satu Kivisaari, joka tuli Sirpa Keski-Antilan tilal-
le. Sirpa jäi eläkkeelle ja on innokas vastuunkantaja 
aluetiimin jäsenenä.

Satu jatkaa yhteyden rakentamista eri seurakuntiin. 
Kalenterit alkavat täyttyä tilaisuuksista ympäri Poh-
janmaata Sadulla ja muillakin vastuunkantajilla.

Jos katselemme taaksepäin, niin voidaan todeta, 
että olemme jo vankalla pohjalla toiminnan suh-
teen. Lähes jokaisella paikkakunnalla Pohjanmaalla 
on jo jonkinlaista Elyn toimintaa. Seuroja, Siionin 
Kannel-messuja, lauluiltoja, ystäväpiirejä, runoilto-
ja, yhteisiä kokoontumisia muiden herätysliikkeiden 
kanssa, Laula Kanssamme-tapahtumia koululaisille, 
isovanhempi-lapsi-leirejä ja – päiviä ym.

Sunnuntaina 13.9. kokoonnuimme Sadun organisoi-
mana Pohjanmaan aluetiimin vapaaehtoisten vastuu-
henkilöiden virkistys- ja koulutustapahtumaan Tiis-
tenjoen seurakuntakodille ja kirkkoon. Tutustuimme 
toisiimme ja valmistimme yhdessä päivän päätteeksi 
kirkkoon Jumala kuulee-messun. Saimme olla hetken 
Herran kanssa yhdessä laulaen ja rukoillen. Se toi 
yhteisöllisyyttä, toivoa, ystävyyttä, voimaa, turvaa 
ja kaikkea sitä mitä Jumala on meille luvannut, kun 
olemme koolla hänen nimessään. Rukouksella on 
valtava voima, josta myös paljon puhuimme, emme-
kä vain puhuneet vaan myös rukoilimme. Yhteinen 

Pyhä huolettomuus

rukous kantaa meitä, laittaa mittasuhteet oikealle 
kohdalle ja antaa meille voimaa ja sitä Pyhää huo-
lettomuutta.

Evankelisen lähetysyhdistyksen kesäjuhlat ovat La-
pualla 17.-19.6.2016. Juhlavalmistelut ovat jo alul-
laan, toimikuntia kootaan. Ensimmäiset juhlaseurat 
ovat Lapualla 1.11.2015 messun jälkeen seurakun-
tatalolla. Juhlia valmistelemme mahdollisimman kat-
tavasti kaikille, isovanhempia ja lapsia unohtamatta. 
Kesän aarrearkkuleiriltä isovanhempi–lapsi kokoontu-
misen suosio sai meidät huomaamaan, mikä voima-
vara isovanhemmat on. Itse sain olla siellä kuuden 
lapsenlapsen kanssa. Pyhää huolettomuutta kolme 
kokonaista päivää - yhdessä Jeesuksen seurassa ja 
hyvässä hoidossa sekä rukouksessa rakkaitten ihmis-
ten kanssa.

Vapaaehtoisilla vastuunkantajilla eri puolilla on suuri 
merkitys Elyn työssä, olette tärkeitä ihan jokainen. 
Ilman teitä tulevaisuuden näkymät eivät olisi näin 
valoisat kuin nyt ovat. Kolmiyhteinen Jumala siunat-
koon teitä jokaista ja koko Evankelista lähetysyhdis-
tystä sekä kaikkea sen toimintaa Jeesuksen nimen 
tähden. Aamen

Ulla Latomäki
Elyn Pohjanmaan aluetiimin puheenjohtaja

Rakkaat evankeliset ystävät ja lukijat!

Pyhää huolettomuutta on se, kun annamme huolemme 
Jeesuksen kannettavaksi ja haltuun. Meille sanotaan tä-
näänkin: ”Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ tai 
’Mitä me juomme?’ tai ’Mistä me saamme vaatteet?’ Tätä 
kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne 
tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää en-
nen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta 
tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis 
huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huo-
len. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.” Emme 
SIIS murehdi vaan teemme mitä voimme.
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Tuon kaltaiset rituaalit ovat harmittomia, mutta silti 
ne aiheuttavat harmistumista. Ehkä vähän sääliäkin. 
Jos mietimme, mitä kaste meille merkitsee ja mitä 
uskomme siinä tapahtuvan, ei voi kuin harmitella sitä 
miten voimavaroja tuhlataan puhtaan pesemiseen. 
Jos olisi kuraa heitetty niskaan, se olisi jotenkin loo-
gisempaa – tosin ei yhtään miellyttävää.

Eivät vapaa-ajattelijat ole ainoita, jotka yrittävät kas-
teessa puhtaaksi pestyjä jynssätä vereslihalle. Löy-
tyy meissä kristityissäkin sitä vikaa. Ei nimittäin ole 
aina helppo uskoa, että Kristuksen sovitustyö riittää. 
Oman kortensa tahtoisi lähes jokainen kantaa siihen 
armon kekoon – vaikka vain pienen, että voisi sanoa: 
”En minä ihan täyssyntinen sentään ole. Osaan minä-
kin vähän taivasta kohti kääntyä.” Ja sitten, jos siitä 
vielä kiitellään, niin kauas armosta voidaan ajautua. 
Luterilainen ”yksin uskosta, yksin armosta, Kristuk-
sen tähden”-periaate saa lisukkeita: tulee sitoutua 
oman ryhmän opetuksiin ja raamatuntulkintoihin 
(”muut tulkitsevat, me luemme niin kuin on kirjoi-
tettu”), pitää sanoutua irti ”syntisistä” ja ”harhaop-
pisista”, kirjoittamattomat perinnäissäännöt ja muu-
toksen vastustaminen korostuvat. Lopulta ei enää 
huomatakaan kuinka armo on vain sana – todellisen 
sisällön muodostavat monet sen ympärille kertyneet 
lisukkeet. Taivaaseen pääseminen on täynnä ehtoja, 
jotka ovat ihmisten tekemiä.

On tärkeää, että kokoonnumme yhteen ja kuunte-
lemme toisiamme. Kristillinen elämä on yhdessä 
elämistä samassa Jumalan perheessä. Ei niin, että 
tässä kodissa olisi vain yksi huone, jossa Jumala on 

Pitääkö puhdasta pestä?

läsnä, vaan: ”Minun Isäni kodissa on monta huonet-
ta.” (Joh. 14:2) Kyllähän meillä on valtava oikeassa 
olemisen tarve, mutta se ei saisi ylittää yhdessä ole-
misen tarvetta. Ja jos ollaan aidosti yhdessä, jokai-
nen kuuntelee toistaan. ”Kaikki tuntevat teidät minun 
opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” (Joh. 
13:35) Tarkoittaisiko rakastaminen toisten sietämistä 
erilaisissa ulkoisissa tavoissa, erilaisissa näkökulmis-
sa, erilaisuudessa? Sisältäisikö toisen rakastaminen 
senkin, että luottaa toiseen, vaikka ei täysin ymmär-
täisikään häntä? Meidän keskinäinen elämämme on 
kilvoittelua toistemme kunnioittamisessa. (Room. 
12:10)

Kristuksessa me kuitenkin olemme puhtaita – Juma-
lan silmissä valmiita taivaan kotiin. Juuri siitä kas-
tekin meille vakuuttaa: ”Olen varma siitä, ettei… …
mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, 
joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme.” (Room. 8:38-39) Tässä rakkaudessa 
puhdistettuina emme tarvitse lisäpuhdistautumisia. 
Tätä puhtautta ei myöskään mikään meidän tekom-
me tai ulkopuoleltamme tuleva voima voi sotkea. 
Riittää, kun uskomme lapsen lailla, että taivaallinen 
Isä pitää huolen ja kantaa armollaan. ”Ihmeitten nyt 
ihmettä katsella saa, / Jeesus jo kuormamme kan-
toi. / Herra sinut puhtaaksi nyt julistaa, / kaiken hän 
anteeksi antoi. / Golgatalla on jo synti hukkunut, / 
portit taivaaseen on Jeesus aukaissut. / Kaikki on nyt 
valmista Jeesuksessa. / Syntinen, turvaudu armoon.” 
(SK 215:2)

Matti Aho

Jo vuosien ajan vapaa-ajattelijat ovat järjes-
täneet omia ”rippikouluja”, joiden päätteeksi 
on vietetty sopivaksi katsotun kaavan mu-
kaan aikuistumisjuhlaa. Joitakin aikoja sitten 
kuulin uutisen, että he ovat halunneet taas 
itselleen uuden ”uskonnollisen” toimituksen. 
Oli järjestetty mahdollisuus juhlallisesti pestä 
pois kaste. Tilaisuudessa joku vapaa-ajatteli-
joiden johtajista oli saanut toimia ”pappina”. 
Kuinka syvällä meissä ihmisissä onkaan tarve 
kokea jotakin uskonnollista! Me kaipaamme 
Jumalan läsnäolon kokemista silloinkin, kun 
väitämme, että emme usko. Miksi muuten pi-
täisi järjestää tuollaisia toimituksia? Vanhanajan evankeliumijuhlat Jylhän kylätalolla Kaustisilla. 

Kuva Sirpa Keski-Antila
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Tänä aikana meitä kaikkia kut-
sutaan ulos omista ympyröis-
tämme näkemään laajalti avoi-
min ja lämpimin sydämin.
”Siunattu se, jolla on hyvä sy-
dän, hän antaa leivästään tar-
vitsevalle.” (Sl 22:9)
”Minun oli nälkä, ja te annoitte 
minulle ruokaa. Minun oli jano, 
ja te annoitte minulle juotavaa. 
Minä olin koditon, ja te otit-
te 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 25:35-36)
Itseäni on syvästi puhutellut 
Jeesuksen sana: ”Totisesti: 
kaiken, minkä te olette tehneet 
yhdelle näistä vähäisimmistä 
veljistäni, sen te olette tehneet 
minulle.” (Matt 25:40)

Ulos omista 
ympyröistä

Pakolainen

Väsynyt, epätoivoinen mies
    jalkamatkassa
 toisten tönimänä
 huolissaan ja peloissaan
jalat särkevinä
unettomien öiden paine ohimolohkoissa
 vaeltaa
  vaeltaa...

Takana entinen
 kaikki rakas ja tuttu
     rikkirevittynä
 maan tasalle hajotettuna
- mielen pohjalla pieni murunen - toivoa!

Pakolainen vaeltaa
valossa ja pimeässä
janoisena ja nälkäisenä

vaeltaa
 suurennuslasin alle tutkailtavaksi
 ”Miksi tulit? Oletko kelvollinen? 
       Oletko aito?”

Kuin Joosef, Maria, ja Jeesus-lapsi muinoin
pakenemassa yksinvaltiaan miekkaa
    vainottuna vaeltaa hän 
    tuntemattomaan.
Kuka avaa oven?
 Onko majatalossa tilaa?

Tuuli Tamminen-Syrjälahti

Keski-Pohjanmaan Ely-toiminnan 
vastuuhenkilöistä Elsi Hautanie-
mi kertoo, että Ely-ystävät päivys-
tävät Kokkolan lähetyssopilla 
vuorollaan. Torstaina 29.10. ko-
koonnumme klo 12 hartaushet-
keen, jossa vierailee Elyn aluesih-
teeri Satu Kivisaari. Aktiivisia kun 
olemme, niin jatkamme Siionin 
Kannel seuroilla klo 14 lähetysso-
pilla ja iltapäivästä vielä tuuma-
taankin eli suunnitellaan tulevaa. 
Jos liikut silloin Kokkolassa päin, 
niin olet lämpimästi tervetullut 
lähetyssopille.  Osoite: Läntinen 
kirkkokatu 19. 

Tarkemmat Ely-ystävien syksyn ja 
kevään päivystysvuorot lähetysso-
pilla näet kalenterisivulta 
www.evankeliset.net

Olen seisonut kerran aamun 
koitteessa Namibiassa Okavan-
go-virran rannalla ja katsonut, 
miten Angolasta, sodan keskel-
tä, pakeni perhe Namibian puo-
lelle. Virran yli pääsi jotenkuten 
kahlaamaan, mutta lapset oli 
kannettava hartioilla. Vaatteet 
olivat myös nyytissä hartioilla 
ja siinä oli kaikki mukana oleva. 
Tätä näkyä en ole voinut unoh-
taa. Entäpä, jos kukaan ei olisi 
ottanut vastaan?
Miten Jeesus sanoikaan: ”To-
tisesti: kaiken, minkä te olet-
te tehneet yhdelle näistä vä-
häisimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle.” (Matt 
25:40) Miten me tänä päivänä 
autamme ja jaamme kärsimyk-
sen taakkaa? Koko maailma on 
Jumalan maailma.

Alma Saari
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Opinko kielen?

- Suurin pelkoni oli, opinko kielen ja osaanko tehdä sen, 
mitä pitäisi. Olin toki kielikursseilla, mutta lopullisesti 
opin englannin ja swahilin perillä, niitä kieliä oli pak-
ko puhua. Ruotsiakin opin sujuvasti kuuntelemaan, kun 
kaikki lähettitoverini olivat ruotsinkielisiä.

Sairaanhoitajana Salme oppi myös lääkitsemään troop-
pisia tauteja sairastavia, lapsia, jotka sairastivat yskää, 
ripulia, loistauteja jne. Oli myös neulottava pienet haa-
vat ja myös palovammoja oli aika paljon.

- Aina se tuntui Jumalan ihmeeltä, kun heikot potilaat 
paranivat.

Sista Salomen vuodet Keniassa

Uudet työkaudet

- Toisella työkaudella opetin henkilökuntaa hoita-
maan synnytyssairaalaa. Enää en ollut ainoa suo-
malainen, oli myös lääkäri ja sairaanhoitaja. Savi-
majoista tulleet paikalliset työntekijät koulutettiin 
työpaikalla. Monet saivat näin elämäntehtävän.

Kolmannella työkaudella Salme siirtyi seurakunta-
työhön. Kieli oli hallinnassa, uusi innosti. Oli mah-
dollisuus tutustua afrikkalaiseen kodin arkeen. 
Kisumu ja sen ympäristö seurakuntineen ja nais-
tenpiiriläisineen tuli tutuksi.

- Olen muistellut noita aikoja päiväkirjan äärellä: 
Tein kotona kirjanpidon Esinutsan naistenpiirin ra-
hoista ja tarkastin Bogondin piirin asialistan. Sitten 
olen valmis lähtemään. Mutta auto ei käynnisty. 
Tarkastan akun navat – ei apua. Pyydän lähellä 
olevilta miehiltä työntöapua ja niin auto käynnis-
tyi. Ensin postille sitten Kisumun työkeskukseen, 
jossa Pasin Suvanto jo arkkitehdin kanssa odot-
tavat. Vielä kun urakoitsija tulee niin voin yhtenä 
allekirjoittaa Kisumun kehitysvammakoulun urak-
kasopimuksen.

- Toinen päiväkirjamerkintä kertoo kotikäynnistä 
Nyalendan slummialueella: Pysäköin autoni ja heti 

- Kun vuonna 1970 lähdin lähetystyöhön Keniaan, 
SLEYn ensimmäisenä lähettinä, oli mielessä paljon 
epävarmuutta. Minulla oli työ seurakunnassa. Olisiko 
minusta lähetystyöhön, kutsuiko Jumala minut? Vähi-
tellen asia kypsyi ja olin valmis lähtemään. Vaikeuk-
siakin matkalla oli, mutta en kuitenkaan kieltäytynyt 
kutsusta ja niin lähdin, kertoo Salme Rinta-Komsi 
lähettiuransa alkuvaiheista.
- Nyt ajattelen, että sillä taipaleella sitten tapahtui 
jotakin Jeesuksen vertauksen tapaista, kun pienestä 
sinapinsiemenestä kasvaa suuri puu, jonka oksille lin-
nut tekevät pesänsä.

Nyalendan kauppa. Kuva Rinta-Komsi6



on ympärillä lapsilauma. Margaretin lapset kertovat, 
että äiti ei ole kotona. Mietin, mitä teen. Margaret 
on tavallisesti ollut oppaanani, mutta nyt päätän itse 
etsiä kyseisen perheen. Slummissa talot ovat vieri 
vieressä. Pujottelin talojen välistä. Joka talosta aske-
leitani seurataan. Perässäni kulkee pieni poika, joka 
lopulta kysyy: ”Sista Salome, tuletko meille?” Tunnis-
tan pojan, joka asui mummansa kanssa, joka kuoli. 
Nyt en voi poiketa heillä, joudun toteamaan. Lopulta 
erään talon pihamaalta kuuluu: Karibu, tervetuloa. 
Tiedän, että se ei ole etsimäni talo, mutta sieltä nai-
set lähtevät opastamaan, vaikka en ole seuralaista 
kaivannut.

Pimeässä, ikkunattomassa talossa äiti istuu apaat-
tisena. Annan paketin ja toivon jokaiselle löytyvän 
jotakin. Luen jouluevankeliumin ja pidän rukouksen. 
Pyydän lapsia tulemaan Tapaninpäivänä kirkkoon, 
siellä on lastenjuhla. 

Autoni oli tahrittu savella ja sivupeilit vinossa. Lapset 
olivat tutkineet, mitä autossa on. Pujahdan autoon 
ja jatkan matkaa. Tulen myyntikojulle, jonka luona 
Maria asuu. Vien hänelle huovan. Maria oli ollut sai-
raana. Maria ei tahdo enää jaksaa lähteä torille myy-
mään vaan hän on antanut keitetyt maissit toiselle 
myytäväksi. Minäkin saan polttavan maissintähkän 
syötäväksi. Maria on onnellinen paketista, vaikka hä-
nen pyytämiään kenkiä minulla ei ole. Lähtiessä os-
tan myyntikojusta pari ananasta.

Slummissa tuttu

Pienistä asioista Salmen useim-
mat päivät täyttyivät. Usein ko-
tiin palatessa mieli oli surullinen 
kaikesta siitä puutteesta ja köy-
hyydestä, eikä oikein tiennyt, 
mitä olisi voinut tehdä ja mitä 
neuvoa.

- Olin slummissa tuttu ja siitä 
iloitsin. Siellä tiedettiin, mitä 
tein ja missä kävin. Minua odo-
tettiin. Slummin alueelta löytyi 
myös kehitysvammaisia ja niin 
se työ alkoi. Kaupungin kerjäläi-
sille järjestin joulujuhlan, jossa 
he saivat myös syödä. Nais-
tenosastolle vankilaan sain pu-
hujaluvan. Jotakin syntyneestä 
yhteydestä kertoo sekin, että 
kotiin Suomeen lähtiessäni osa 
henkilökunnasta kävi kotonani 
hyvästelemässä.

Työhön on kutsu

- Jeesus itse antoi lähetyskäskyn. On ihmeellistä, 
että evankeliumi on levinnyt eri puolille ja lukuisille 
kielille. Jokainen kastettu on myös kutsuttu viemään 
sanaa eteenpäin, sillä kaste- ja lähetyskäsky kuuluvat 
yhteen.

- Työ alkaa kotiovelta. Maailmassa taistellaan ja uu-
det uskonnot kiinnostavat. Moni kyselee, mihin olem-
me menossa. Meitä kutsutaan tehtävään, vaikka se 
ei olekaan helppo tänä päivänä. Nyt tarvitaan uskoa 
ja pienten siementen kylväjiä, pieniä ajatuksia ja nii-
den toteuttajia.

- Turvallista lähetystyössä on, että Jumala antaa kas-
vun. Jeesus on kanssamme joka päivä ja hän siunaa 
ja toteuttaa tahtonsa. Tässä Hän meitä käyttää. Ja 
rukoukselle on aina tilaa, muistuttaa Seinäjoella elä-
kepäiviään viettävä Salme Rinta-Komsi.

Kisumun seurakuntalaisia ja Salme. 
Kuva Rinta-Komsi

Virkapukuiset ovat 
vankilan henkilökun-
taa. Kävivät sanomas-
sa näkemiin  ennen 
Suomeen lähtöäni. 
Kuvassa myös auton-
kuljettaja Villiam ja 
Vesamäen Mikko. 
Kuva Rinta-Komsi
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Mitä tapahtuu kuolemamme jälkeen?

Vanha Testamentti on hyvin pidättyväinen puhut-
taessa kuoleman jälkeisestä elämästä. ”Kuoltuaan ei 
kukaan sinua ylistä, ei kukaan kiitä sinua tuonelas-
sa.” Psalmi 6:6 kuvaa selkeästi juuri tätä asennetta. 
Saddukeuksien (juutalainen uskonnollis-poliittinen 
puolue) kielteinen suhtautuminen ylösnousemukseen 
selittyy tältä pohjalta. He toivat esiin Mooseksen lais-
sa olevan säädöksen, jossa miehen pitää ottaa puoli-
sokseen kuolleen veljensä leski. Nyt he kysyvät Jee-
sukselta: Seitsemän veljestä on kuollut ja viimeisenä 
kuolee vaimo, kenen vaimo hän on ylösnousemuk-
sessa? Jeesus ”tukkii” heidän suunsa: ”Te eksytte, 
koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. 
Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehel-
le.” (Matt. 22:23-33, myös Apt 23:6-8).
Kytkentä tämän ja tulevan elämän välillä on vahva.
”Mutta hän ei ole kuolleiden Jumala, vaan elävien; 
sillä kaikki hänelle elävät.” (Luuk. 20:38) Sanaan ve-
doten voimme sanoa, että tulevaisuus on taattu ja 
siihen kuuluu myös kuoleman jälkeinen aika.

Esimakua tulevasta

Jeesuksesta kerrotaan, että hän herätti ihmisiä kuol-
leista: Betaniassa Lasaruksen (Joh.11:1-44), Nainis-
sa lesken pojan (Luuk.7:11-17) ja Jairoksen tyttären 
(Mark. 5:21-43).
Näiden kolmen kutsu elämään on tavallaan perus-
teluna ja esimakua tulevasta ylösnousemuksesta. 
Raja ei olekaan vielä kuolemassa. Elävästä elämästä 
löytyvät todisteet ovat aina vakuuttavia. Ne jäävät 
vakuudeksi myös tuleville sukupolville. Näin sanan 
ennakoivat tapahtumat vahvistavat uskoamme vielä 
nytkin.

Tulevaisuus ylösnousemuksessa

Uskomme perusta

Meidän uskomme perustavat tapahtumat kytkeytyvät 
Jeesuksen toimintaan. Herramme lupaus: ”Minä an-
nan teille tulevaisuuden ja toivon” ennakoi jo tulevaa.
Kun Jeesus tuomittiin ristiinnaulittavaksi, kaikki toivo 
näytti menneen, vaikka Jeesuksen seuraajilla oli ollut 
uskomattoman paljon nähtävää ja koettavaa. Kaik-
ki oli vaikuttanut erinomaisen toivorikkaalta. Mut-
ta nyt opetuslapset peloissaan pakenevat vastuuta 
ja vetäytyvät syrjään, vaikka samalla toivon kipinä 
elääkin. Aavistellen puhutaan, että näin Jeesus oli 
ennustanutkin. Kalliohautaan kaikki tulisi kuitenkin 
päättymään!

Varhain viikon ensimmäisenä päivänä haudalle palaa-
vat naiset ja opetuslapset. Tyhjän haudan todistus on 
meille säilynyt kaikissa evankeliumeissa. Sanoma kii-
rii kulovalkean tavoin. Haudalta tulee viesti: ”Ei hän 
ole täällä. Hän on noussut ylös.” Asia ei jää vain näi-
den harvojen kokemuksiin. Ylösnousseen ilmestykset 
jatkuvat. Varhaisin kirjallinen todistus on Paavalilta 
(1. Kor 15:1-11), jossa hän kertoo Jeesuksen ilmes-
tyneen enemmälle kuin viidellesadalle veljelle.
Yhtenä merkittävänä psykologisena vakuutena ylös-
nousemussanomasta pidetään muutosta, joka ope-
tuslapsissa tapahtui. Heidän murtunut mieli muuttuu 
rohkeudeksi. Sitä ei voi selittää muuten kuin, että 
kokemus on syvästi koskettanut ja heistä on tullut 
avoimesti tunnustavia Jeesuksen seuraajia.

Ylösnousemus-tapahtumalla ei ole todistajia, mut-
ta ylösnousemususko perustuu tapahtuneeseen 
tosiasiaan. Koko evankeliumi seisoo tai kaatuu sen 
mukana onko Jeesuksen ylösnousemus todella ta-
pahtunut! Kyseessä on uskomaton ihme! Jeesuksen 
historiallinen persoona erottaa tapahtumat kaikista 
tarinoista!

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Me pohdimme kysymyk-
siä terveydestä, toimeentulosta ja monista muista asioista. 
Myös oman uskomme säilyminen liittyy asioiden joukkoon. 
Näiden kysymysten myötä avautuu kaikkien ihmisten ajalli-
nen tulevaisuus. Ehkä kovin usein emme pohdi tulevaisuutta 
kuoleman jälkeen. Nyt tutkistelemme hetken tulevaisuutta 
kristillisen uskomme valossa. Näköalat silloin liittyvät kiinte-
ästi Jeesuksen Kristuksen ylösnousemukseen.
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Mitä ylösnousemus merkitsee?

Paavalin sanoin: ”Jumala antoi Kristuksen 
kuolla meidän rikkomustemme tähden ja 
herätti hänet kuolleista meidän vanhurs-
kauttamisemme tähden.” (Room. 4:25). 
Herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala 
vahvisti Kristuksen sovintotyön ja ylös-
nousemus tapahtui, että me pääsisimme 
Jumalan yhteyteen. Siinä on meidän tule-
vaisuutemme.

Ylösnousemusruumis

Jeesuksen ylösnousemusruumis on aina 
ihmetyttänyt, vaikka onkin jäänyt vähälle 
huomiolle. Kaksi Raamatun kohtaa ker-
too tästä: Ylösnoussut Jeesus söi kalaa 
rannalla opetuslasten seurassa (Luuk. 
24:41-43) ja Jeesus kehottaa Tuomasta 
koskettamaan hänen käsiään ja kylkeään 
(Joh 20:27). Tässä tilanteessa voinemme 
sanoa, että kappale uutta taivasta ja uutta 
maata tuli ihmisten keskelle! Pääsiäisaa-
mussa on murtautunut uusi maailmanaika 
ihmiskunnan historiaan. On mahdollista 
puhua jopa toisesta luomisesta! Toinen 
elämä on alkamassa!

Ylösnousseen Kristuksen valta

Kristus on kuoleman voittaja. ”... ei 
edes kuolema voinut häntä pidättää.” 
(Apt.2:24). Kuolema ja ylösnousemus ovat 
tulleet ihmisen, Jeesuksen kautta! Tie on 
valmis. (1. Kor 15:20,21).
Jeesuksen oma todistus yhdistää meidät 
tulevaan elämään. ”Minä olen ylösnou-
semus ja elämä, joka uskoo minuun, saa 
elää, vaikka kuoleekin.” (Joh. 11:25, ks. myös 14:19). 
On suorastaan riemullista ajatella, että meitä kaikkia 
koskeva tarjous on olemassa ja voimassa!

Kirjeessä filippiläisille (2:5-11) kuvataan sitä, kuinka 
Herramme ihmiseksi tullessaan otti orjan muodon. 
Ylösnousseen Kristuksen Jumala sitten korotti kaiken 
yläpuolelle. Näin Jeesuksen Kristuksen kuninkaallinen 
asema tulee osoitetuksi! Edessä on kaikkia koskeva 
alistuminen, kaikkien on hänen edessään polvistut-
tava.

Meidän tulevaisuutemme

Elävä toivo vaikuttaa parhaillaan kaikkeen tulevai-
suuttamme ajatellen. Uskovalle tämä ajallinen elämä 
on Kristuksen takaisinpaluun odotusta! (1. Piet. 1:3). 
Voitollinen tulevaisuus on odottamassa.
Tuntuu, että elämäämme ympäröivät synkät ennus-
teet ja jopa järkyttävä pelko siitä, mihin me kaiken 

väkivallan ja sekasorron keskellä olemme ajautu-
massa. Rohkaisevaa sanaa tarvitaan. Kristittyinä me 
tiedämme, että Kristuksella on maailmanhistoriassa 
viimeinen sana. (Ilm 1:17-18)

Kristittyinä me emme luovuta. Kaiken myllertävän ja 
vaikean keskellä on syytä pitää mielessä Paavalin sa-
nat: ”Ettette murehtisi, niin kuin muut, joilla ei toivoa 
ole.” 1. Tess 4:13

Aulis Harju

Väliotsikot ja lyhennys lehden toimitus

Jalasjärven kirkon alttaritaulu vuodelta 1906 on Aleksandra Frosterus-Såltinin 
maalaama ja se kuvaa Kristuksen kirkastumista. Kuva Timo Keski-Antila
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Elyn Pohjanmaan tiimiläiset 
virkistyivät ja kouluttautuivat Tiis-
tenjoen kirkonmäellä syyskuun 
puolessa välissä. Aamupäivällä 
tiimiläiset tekivät kotikäynnin Ki-
visaarelle, jossa etsittiin kadon-
neita lampaita. Vierailun aikana 
perustettiin Elyn oma kuoro soit-
tajineen. Tiistenjoen seurakunta-
talolla tiimin puheenjohtaja Ulla 
Latomäki ja Elyn aluesihteeri Satu 
Kivisaari toimivat tiimiläisten kou-
luttajina. Koulutuksessa syven-
nyttiin mm. Pohjanmaan alueen 
Elyn toiminnan kehittämiseen. 
Tiimiläiset toteuttivat yhdessä il-
lalla Jumala kuulee-messun Tiis-
tenjoen kirkossa, jossa jokainen 

Koulutusta ja virkistystä
Tiistenjoella

sai palvella omassa tehtävässään. 
Liturgina toimi Ulla Latomäki, Au-
lis Harju saarnasi, tekstit lukivat 
Salme Rinta-Komsi ja Seija Ollila, 
esirukouksen valmisti ja luki Satu 
Kivisaari, Paavo Lakaniemi lauloi. 
Timo Keski-Antila toimi valokuvaa-
jana. Ely-band lauloi ja soitti mm. 
ehtoollisen aikana. Tiimin miehet 
keräsivät kolehdin, joka kannet-
tiin Murmanskin kirkkohankkeen 
hyväksi. Seurakuntalaiset otettiin 
lämpimästi ovilla vastaan ennen 
messun alkua. Tiimin naisten ja 
Tiistenjoen kyläkirkkoyhdistyksen 
järjestämät iltakahvit odotti kirk-
koväkeä messun jälkeen seura-
kuntatalolla.

Pekka Kiviranta ja Satu Kivisaari 
tutustumassa Lapuan lastenkirkkoon, 
joka on rakennettu testamenttilahjoitus-
varoin. Pyhäkoulut lapsineen kokoontu-
vat kesäisin lastenkirkossa. Ehkäpä ensi 
kesänä myös Evankelisten kesäjuhlien 
yhteydessä, lapset saavat hiljentyä tässä 
pikku kirkossa.  
Evankeliset kesäjuhlat Lapualla 
17.-19.6.2016.

ELY ja SANSA kohtasivat Alajärven ABC:llä ja selfiethän siinä piti ottaa :) Mervi Vi-
uhko Medialähetys Sanansaattajista ja Elyn aluesihteeri Satu Kivisaari yhteistyökuvioi-
ta suunnittelemassa Pohjanmaan alueelle. Evankelinen lähetysyhdistys tukee SANSAn 
kautta nimikkolähettejä Jari ja Eeva Vähäsarjaa Itävallassa  sekä farsinkielisiä lasten 
TV-ohjelmia ja Japaniin suuntautuvaa Keikon kirjelaatikko-nimistä radio-ohjelmaa.
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Rakkaat työmme tukijat ja 
ELYn Pohjanmaan alueen jäsenet!

Sirpan terveiset:
Haluan vielä kiittää siitä kaikesta taloudellisesta, henkisestä ja hengel-
lisestä tuesta, jota eläkkeelle jäätyäni ja ELYn työntekijänä olen saanut 
osakseni sen 4½ vuoden aikana, jonka sain rakkaassa yhdistyksessämme 
toimia. Näiden vuosien aikana olen kauttanne saanut kokea niin suunna-
tonta ystävyyttä, tukea ja hyväksyntää, että Taivaan Isän hyvyys ja armo 
on kauttanne tullut todeksi minun ja koko meidän perheemme elämään. 
Sydämestä lähtevä kiitos siitä ihan jokaiselle koko meidän perheemme 
puolesta. 
Isämme taivaassa vastasi myös yhteiseen rukoukseemme, antamalla meil-
le kaikille työni jatkajan, Sadun! Tämän ansiosta voin iloisin ja vapain 
sydämin jättäytyä ansaituille eläkepäiville ja jatkaa työtä vapaaehtoisena voimieni mukaan. ELY-JIK 
(Jalasjärvi, Ilmajoki, Kurikka), lisättynä Kauhajoen ympäristöllä, ovat sitä aluetta, josta olen luvannut 
ottaa vastuuta edelleenkin ja vapauttaa näin Sadun aikaa uusille aluevaltauksille. Satu on toki tulossa 
aina kutsusta myös tälle alueelle. 
Minulla on teille rakkaat tukijani ja jäsenemme vielä pari harrasta pyyntöä: Jos ikinä sinulle on mahdol-
lista, jatkathan Sadun työn tukijana myös kannatusrenkaassa! Vaihda minun nimeni paikalle Satu Kivi-
saari ja asia on sillä selvä. Uusia tukijoitakin mahtuu joukkoon. Vaikka tukimaksu olisi esimerkiksi 5-10 
€ kuukaudessa, sillä on säännöllisenä todella iso merkitys ELYn työlle. 
Toinen pyyntöni koskee tulevaa joululehteämme. Olisiko sinulle mahdollista laittaa henkilökohtaista jou-
lutervehdystä (20€) joululehtemme väliin tulevaan irtoliitteeseen? Jos vastauksesi on myönteinen, niin ota 
yhteyttä Virpiin, p. 040 415 9416 tai ely@evankeliset.net KIITOS!
Jäädään taivaan Isän hyvään armohoitoon Sirpa

Satun terveiset:
Olenpa ollut hyvässä perehdytyksen opissa Sirpan matkassa viime kevään aikana. Olemme saaneet yhdessä 
kiertää maakuntaa, suunnitella ja järjestää tapahtumia ja retkiä. Kiitos Sirpalle näistä yhteisistä huippu-
hetkistä! On ollut ilo tutustua myös teihin hyvät ELYn ystävät ja tehdä yhdessä työtä vieden sanomaa 
Jeesuksesta Kristuksesta eteenpäin. Tähän tehtävään meitä jokaista on kutsuttu kasteen kautta. Kiitos, 
että olet monessa mukana ja rohkaisenkin teitä ottamaan yhteyttä minuun, jos olet järjestämässä seuroja, 
lauluiltoja, kirkkopyhiä ym. Elyn tilaisuuksia seurakunnassasi. Mielelläni tulen mukaan, jos vain mah-
dollista. Pyrin laittamaan tulevat tapahtumat Elyn sähköiseen kalenteriin, johon pääset Elyn kotisivujen 
kautta www.evankeliset.net
Ensi kesänä me saamme valtakunnalliset juhlat Lapualle 17.-19.6.2016. Silloin tarvitaan monenlaista 
osaajaa ja taitajaa eri talkootehtäviin. Muistathan rukouksin tulevia juhlia, juhlavalmisteluja sekä kaik-
kea Evankelisen lähetysyhdistyksen työtä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
”Lintu pieni, lintuseni, lennä kauas koko maailmaan. Kerro meiltä terveisiä. Kerro, että täällä rukoillaan 
ja uskotaan Jumalaan.”
Siunauksin Satu 11



Koko porukan päiväseurat

Monenlaista ehdimme päivän aikana yhdessä tou-
huamaan, lapset ja isovanhemmat. Mutta keppihe-
vosaskartelujen ja ruokailun jälkeen pidimme isossa 
teltassa päiväseurat koko porukalla. Teltta oli täynnä. 
Meitä oli lähes 70 eri-ikäistä seuravierasta, vauvasta 
vaariin.

Veikko-pappa aloitti seurapuheet ja hänellä oli muka-
na iso viikate matkassa. Hän kertoi lapsille, millaisia 
peltotöitä hän oli pikkupoikana tehnyt ja miten elä-
mä oli häntä kuljettanut. Matkalle mahtui jännittäviä 
ja pelottaviakin tilanteita, mutta Veikko-pappa ker-
toi lapsille, että illalla aina hän vei päivän ilot, surut 
kuin pelotkin rukouksessa Taivaan Isän eteen ja näin 
oli turvallista nukahtaa Taivaan Isän varjeluksessa ja 
turvassa.

Kaikki valmista väsyneille ja 
heikoille

Minä kerroin isoäitinä muistoja omasta lapsuudestani 
ja ennen kaikkea omasta isoäidistäni, kuinka hän oli 
opettanut minulle iltarukouksen ja kuinka nyt minä 
isoäitinä haluan opettaa rukouksesta omille lapsen-
lapsilleni.

Aasi-laulukin laulettiin

Välillä lauloimme seuroissa lastenvirsiä ja pappi säes-
ti meitä kitaralla. Kunnes sitten kirkas lapsen ääni 
kajautti teltassa: ”Lauletaan se aasi laulu.” Pappi 
pohti kuumeisesti, mikä ihmeen laulu se voisi olla. 
Pian kuului toinen pieni ääni: ”Se on se hoosianna!” 
Niinpä tosiaankin, siinähän ratsastetaan aasilla. Tiellä 
ken vaeltaa, ken aasilla ratsastaa. Ja niinpä lauloim-
me siltä paikalta Hoosiannan ja pikkutytöt lauloivat 
sydämensä pohjasta keppihevoset kainalossa.

Alkukesästä vietimme Etelä-Pohjanmaalla Alahärmässä perinteeksi muo-
dostunutta Isovanhempi-lapsenlapsipäivää. Päivä järjestettiin kauniilla Rus-
korannan leirintäalueella, missä puitteet tapahtuman järjestämiseen olivat 
mitä parhaimmat. Kaunis luonto ympärillä ja hyvä sääkin suosi meitä, lapsil-
le oli leikki- ja uimapaikat, saunat ja hyvät tilat isommallekin ryhmälle.

Alahärmän Ruskorantaan kokoontui Isovanhemmat lapsenlapsineen viettämään yhteistä kesäpäivää kauniin luonnon 
keskellä viime kesäkuussa. Päivän aikana valmistui keppihevoset, joilla lapset kilpailivat keskenään radalla. 
Kuva Satu Kivisaari

Satu Kivisaaren puhe Elyn kesäjuhlilla Salossa, Halikossa 2.8.2015
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Tuossa seurahetkessä oli jotain 
sellaista, mikä hämmensi mi-
nut ja itse asiassa seurakunnan 
papinkin. Siinä oli jotain sellais-
ta, mitä seurat parhaimmillaan 
voivat olla. Sukupolvet yhdessä 
Jumalan Sanan äärellä, rukoil-
len, kiittäen ja laulaen. Tuo-
ta seurahetkeä voisi kuvailla 
näiden juhlapäivien sanoilla: 
”Kaikki on valmista.”

Onko kaikki valmista?

”Hetki Herran kanssa, se mie-
len rauhoittaa ja toivottomuus 
haihtuu, on kaikki kirkkaam-
paa.” (Sk 126)

Tänä kesänä meillä kotona on 
järjestetty perhejuhlia. Olen 
huudellut apujoukoille useam-
paan otteeseen, että onko jo 
kaikki valmista? Ennen kuin 
vieraat saapuvat, aika valmista 
täytyykin olla, siistiä ja kaunis-
ta, pölyt pyyhittynä ja pöytä 
katettuna. Niin isäntäväki kuin 
juhlavieraatkin ovat pukeutu-
neet parhaimpiinsa. Kaikkem-
me on tehty ja annettu, ja 
valmista alkaa olemaan, juhlat 
voivat alkaa. Niin kuin meillä 
päin tavataan sanoa: tavallista 
yritetähän, mutta priimaa puk-
kaa.

Ei priimaa vaan kesken-
eräisyyttä
Jeesuksen kanssa ”Kaikki on 
valmista” alkaa jostain aivan 
päinvastaisesta. Ei priimas-
ta, eikä täydellisen valmiista, 
ei näyttämisen halusta, vaan 
keskeneräisyydestä, epätäy-
dellisyydestä, väsyneestä ja 
heikosta.

”Tulkaa minun luokseni, kaikki 
te työn ja kuormien uuvutta-
mat. Minä annan teille levon.” 
(Matt.11:28) Näin Jeesus mei-
tä kutsuu.

Sellaisina - keskeneräisinä, 
kaikkemme yrittäneinä, mutta 
usein epäonnistuneina, kipuja, 
taakkoja kantaen - saamme 

tulla Jeesuksen luokse, jossa 
hän suurella rakkaudellaan ot-
taa meidät vastaan ja vapaut-
taa meidät kaikesta ja saam-
me uskoa sen, että minullekin 
kaikki on valmista Jeesuksen 
kanssa.

Kaikki yhdessä

”Vain hetki Herran kanssa, niin 
kuorma syntien jo Herran hau-
taan vaipuu, saan täyden va-
pauden.” (Sk 126)

Tuolla Alahärmän päivässä 
saimme kokea monen ikäisen 
seuraväen hienoa yhteyttä 
ja Jumalan läsnäoloa hyvällä 
tavalla. Ehkä siihen osaltaan 
vaikutti se, miten lapset toivat 
taitonsa ja lahjansa esiin hen-
gellisissä lauluissa ja laululei-
keissä aivan spontaanisti. Sai 
myös aistia ja tuntea sen, mi-
ten isovanhemmat kokivat tär-
keänä, että he olivat yhdessä 
lastenlastensa kanssa Jumalan 
sanan äärellä ja saimme kuulla 
Raamatun opetusta ja rukoilla 
yhdessä.

Jokainen kantoi kortensa ke-
koon ja antoi lahjansa käyttöön 
palvellen toisiaan, lähimmäis-
tään ja Jumalaa. Hoosiannaa-
kaan ei laulettu turhaan, me 
lauloimme korkealta ja kovaa ja 
samalla pyysimme, että Jumala 
auttaa ja pelastaa meidät, sillä 
sitähän nuo sanat tarkoittavat. 
Ja tätä me tarvitsemme mat-
kallamme Taivaallisen Isämme 
juhliin, jossa kaikki on meille 
valmista. Tämä taivastiekin on 
meille valmistettu. Uskokaa 
Jumalaan ja uskokaa minuun 
– ovat Jeesuksen ohjeet mat-
kallemme. Usko siihen, että Tai-
vaallinen Isämme on suuressa 
rakkaudessaan antanut ainoan 
Poikansa, ettei yksikään, joka 
häneen uskoo hukkuisi, vaan 
saisi iankaikkisen elämän. Löy-
täisi tien taivaan kotiin, taivaan 
juhliin, jossa kaikki on meille 
valmista.

Jeesuksen kanssa

Jeesus oppaamme, joka on tehnyt mat-
kamme eteen kaiken, tullut rinnallemme, 
ihmiseksi ihmisten keskelle, kantanut ki-
pumme ja murheemme, sovittanut syn-
timme ja valmistanut tien Isän luokse. 
Tarvitsee vain seurata häntä ja olla hänen 
seurassaan. Niinhän opetuslapsetkin teki-
vät, viettivät aikaa Jeesuksen kanssa.

”Suo hetki hetken jälkeen, taas kanssa Jee-
suksen. Näin aina tahdon jäädä, luo Herran 
rakkauden.” (Sk 126)

Siionin kanteleet ovat kaikuneet komeas-
ti näillä juhlilla täällä Salossa. On voinut 
kokea yhteyden juhlaa, jotka ovat valmis-
tettu huolella. Se on näkynyt ja tuntunut. 
Jokainen on myös täällä kantanut korten-
sa kekoon ja antanut Jumalalta saamansa 
lahjat yhteiseen käyttöön. Tämän sunnun-
tain tekstit kehottavatkin meitä hoitamaan 
ja käyttämään Jumalalta saatuja lahjoja 

Veikko-pappa kertoi lapsille, millaisia töitä 
en nen vanhaan tehtiin. Päiväseuroissa pappi 
kertoi Taivaan Isän huolenpidosta. Mitähän 
ensi kesänä leiripäivässä tehdään, miettivät 
pojat? Kuva Satu Kivisaari
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Aarrearkkuleirillä

uskollisesti ja vastuullisesti. Pietarin kirjeessä meitä 
rohkaistaan: 1. Piet. 4: 7-11 Palvelkaa kukin toistan-
ne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan 
moninaisen armon hyvinä haltijoina. Joka puhuu, 
puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, 
palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Juma-
la tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen 
kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikki-
sesti.

Armolahjat käyttöön

Armolahjat ovat meille lahjoja Taivaalliselta Isältäm-
me. Voimme rukouksessa pyytää niitä ja rohkeasti 
käyttää niitä pyytäen viisautta ja ymmärrystä niiden 
käyttämisessä. Niillä voimme palvella Jumalaa ja lä-
himmäisiämme lähellä ja kaukana. Niillä voimme ra-
kentaa Kristuksen kirkkoa, jonka jäseninä toimimme 
ja olemme. Kuten yhdessä tehtiin Alahärmän isovan-

Karstulan Ev. Opistolla pide-
tyllä Aarrearkku-leirillä viitisen-
kymmentä leiriläistä, lapsia iso-
vanhempiensa kanssa, viettivät 3 
tiivistä päivää Satu Kivisaaren, 
Pirjo ja Saku Nurmesviidan ja 
Erja Kalpion johdolla.

- Hauska oli nähdä lasten ja iso-
vanhempien yhteistoiminta. Suo-
rastaan koskettavaa oli nähdä se, 
miten keskittyneesti lapset kuun-
telivat ja osallistuivat laulu- ja 
raamattuhetkiin. Ruokailuhetket 
sujuivat rauhallisesti ja kauniisti. 
Keittiöväen valmistamat herkut 
maistuivat kaikille, toteaa opistolla 
leiriaikaan ollut opiston pitkäaikai-
nen apulaisrehtori Alma Saari.

Wanhat Wehkeet-museossa riitti 
katsomista ja ihmettelemistä niin 
isovanhemmilla kuin lapsillakin. 
Saku-vaari ohjasi kanoottiretket 
ja vesimelonnan. Pirjo Nurmes-
viita oli valmistellut aarteenetsin-
nän opistoalueelle. Rantasaunas-
sa saunottiin ja Päällisessä uitiin. 
Makkara paistui ja iltaa vietettiin 
yhdessä. Iltahartaus hiljensi niin 
lapset, isovanhemmat kuin ohjaa-
jatkin tiiviin päivän päätteeksi tur-
vallisesti yön levolle.

hempi lapsenlapsipäivä, samoin Evankelisia kesäjuh-
lia täällä Salossa. Yhdessä voimme myös rakentaa 
tulevaisuuden Elyä lähetysyhdistystämme, tukien lä-
hetystyötä, kehittäen paikallisesti toimintaamme tai 
valtakunnallisesti kuten täällä Salossa. Sanoma Ar-
mon evankeliumista kuuluu kaikille. Tähän tehtävään 
meidät jokainen on kutsuttu kasteen kautta. Tehtävä, 
johon meidät on kutsuttu, ei ole mahdoton, koska 
Jeesus on luvannut olla kanssamme kaikki päivät 
maailman loppuun saakka. Tähän lupaukseen saam-
me luottaa ja rohkaista toinen toistamme rakkauteen 
ja hyviin tekoihin.

Satu Kivisaari

Väliotsikot ja lyhennys 
lehden toimitus

Erja Kalpio ohjasi leiriläiset Raa-
matun äärelle, kysellen ja kes-
kustellen. Saku-vaari toi kerron-
nallaan ja piirtämällä Raamatun 
kertomukset tutuiksi.

Kirkkovuoren näköalatornissa 
avautuivat kauniit näköalat Pää-
järvelle ja laajalle Keski-Suomen 
luontoon.

- Opisto ja sen kaunis ympäris-
tö toivat mieleeni monia rikkaita 
muistoja. Kiitollisena jäin ajatte-
lemaan menneitä vuosikymmeniä, 
niin työtovereita kuin opiskelijoita-
kin. Opiston tunnuslause ”Te saat-
te voiman” voi edelleen kantaa 
meitä kaikissa elämän vaiheissa, 
jatkaa Alma Saari kokemuksi-
aan.

Seuraava

Aarrearkkuleiri 

Karstulan Ev. Opistolla

27.-29.6.2016

Leiriläiset uimassa opiston rannassa. 
Kuva Satu Kivisaari

Leiriläiset näkötornilla.
Kuva Ulla Latomäki
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Kirkko Murmanskiin ja Pappila Papinsaarelle, Ely mukana kirkon työssä Venäjällä.

Vapahtajamme ensimmäinen majapaikka oli kovin vaatimaton: talli tai kallioluola. Suomeen näh-
den tänä aikana elämä Vienan Karjalassa ja Kemissä on sekin kovin vaatimatonta, mutta tallissa ei 
Kemin seurakunnan pastorin Vladimir Jakushovin tarvitse yöpyä. Elyn tuella Inkerin kirkon omis-
tukseen on hankittu kaksio Kemistä ja se on tarkoitettu seurakunnan papin asunnoksi. Elyn joulu-
keräyksen tavoitteena on saada kokoon osa asunnonoston rahoituksesta.

Toinen keräyskohde on jäämeren rannalla Murmanskissa. Siellä on elävä ja toimiva seurakunta, 
mutta kirkko siltä puuttuu. Seurakunta kokoontuu kerrostalon alakerrassa olevassa kerhohuonees-
sa. Kirkon rakentaminen on meneillään. Seurakuntalaiset keräävät itse varoja oman kirkon raken-
nuskustannuksiin. Elyn tuella tuon kirkkorakennuk-
sen vesikatto saadaan valmiiksi.

Vienan Kemi. Kuva Kristiina Paananen

Anna lahjasi ja tule mukaan tukemaan evankeliumin työtä Venäjällä. Pappila Papinsaarel-
le ja kirkko Murmanskiin. Yli 50 € lahjoituksesta Ely toimittaa lahjoittajalle muistoksi Ke-
min kirkon ja Vladimir Jakushovin yhteiskuvan. Laitathan viestiosioon Joulukeräys-viestin 
sekä oman seurakuntatietosi lisäksi osoitetietosi, jotta osaamme toimittaa kuvan oikeaan 
osoitteeseen. Elyn jäseniltä riittää nimi ja seurakunta. Jumala sinua ja lahjasi siunatkoon.

Voit osallistua keräykseen alla olevalla pankkisiirrolla, tili IBAN FI06 5114 0220 0380 63, 
viestiksi joulukeräys ja oma seurakuntasi sekä yli 50 € lahjoituksissa osoitetiedot.

Joulukeräys



Olen työskennellyt sairaalapastorina. Työssäni näin 
kuinka ihmiset saattavat joskus kuolla tunnejärkytyk-
sistä. Joskus pettymys ja suru on niin suuri, ettei jak-
sa eikä haluakaan elää enää. Nykyisen tietämyksen 
mukaan ihmisen mielialalla on ratkaiseva vaikutus 
jopa parantumiseen elimellisestä sairaudesta. Siksi 
elämän mielekkyyden ja sen mukanaan tuoman tur-
vallisuuden kokeminen on tavattoman tärkeää.

Älä pelkää

Jumala haluaa sanoa meille tänään: ”Älä pelkää.” 
Näillä sanoilla hän haluaa luoda sisimpäämme syvän 
ja kestävän perusturvallisuuden. Olen kuullut (mut-
ta en ole tarkistanut), että Raamatusta löytyy ”älä 
pelkää” 365 kertaa eli vuoden jokaiselle päivälle. Älä 
pelkää, sillä sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua 
kantavat ikuiset käsivarret (5 Moos 33:27)

Perusturvallisuus ei rakennu ihmisten varaan, sillä me 
olemme vain hetken lainassa toinen toistemme elä-
mässä. Turvallisuus ei rakennu omaisuuden varaan, 
sillä se voidaan hetkessä ottaa meiltä pois. Se ei ra-
kennu oman murehtimisemme ja huolehtimisemme 
varaan, sillä emme sillä tavoin pysty elämäämme pi-
dentämään. Se ei rakennu myöskään voimamme ja 
suuruutemme varaan, sen varaan, että me osaamme 
ja pystymme. Eivät edes elämämme vähäisimmät 
asiat ole meidän vallassamme.

Etsikää ensin…

Jeesus kehottaa meitä etsimään ensin Jumalan val-
takuntaa (Matt 6:33). Se kestää ja säilyy tapahtuipa 
tässä elämässä mitä tahansa. Siinä ei ruoste tee tu-
hoja eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Sitä 

Sinun turvasi on 
ikiaikojen Jumala

Elämä on niin kovin haurasta. Elämme jatkuvien muutosten keskellä. 
Mikään ei ole varmempaa kuin epävarmuus. Hetkellisesti saatamme 
luulla, että kaikki elämässämme on varmaa ja selvää. Asiat ovat hyvin 
ja arki soljuu omilla urillaan. Mutta koska tahansa tilanne voi muut-
tua täysin. Lopulta ainoa varma asia elämässä onkin kuolema. Sitä 
vain emme tiedä, koska se tavoittaa meidät tai läheisemme. Onko 
siis ihme, että meidänkin sisintämme jatkuvasti kiusaavat monenlaiset 
pelot ja kaiken kattava epävarmuus.

eivät ihmiset voi ottaa meiltä pois, niin kuin he voivat 
ottaa kaiken muun, jopa henkemme. Valtakunta kes-
tää silloinkin, kun kaikki horjuu ja kaatuu.

Kysymys kuuluukin, mistä ja kenen luota minä on-
neani ja elämääni etsin? Kenelle minä kuulun? Jos 
lasken elämäni ja rohkeuteni sen varaan, mitä nyt 
koen ja tunnen, jos pidän tärkeimpänä näkyvää, sil-
loin aina lopulta petyn ja masennun. Taivas ja maa 
katoavat, minun sanani eivät katoa.(Mark 13:31)

”Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö, älkää säikky-
kö... sillä Herra, sinun Jumalasi, käy itse sinun kans-
sasi, hän ei jätä eikä hylkää sinua.” (5 Moos 31:6) 
”Niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasi-
kin.” (33:25, KR -38) ”Sinun turvasi on ikiaikojen Ju-
mala, sinua kantavat iankaikkiset käsivarret.” (33:27)

Rakastaa ja olla rakastettu

On jotain, joka yhdistää ihmiset kaikkialla maailmas-
sa, riippumatta rodusta, kielestä, ihonväristä tai us-
konnosta: kaikilla meillä on tarve antaa ja vastaanot-
taa rakkautta ja saada ja antaa hoivaa, turvallisuutta. 
Rakkauden kieli on ainut kieli, joka tunnistetaan kaik-
kialla maailmassa.

”Niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut.” 
(Room 15:7, KR -38). Ottaa hoivaansa merkitsee ot-
taa luokseen, suojaansa, kotiinsa. Saan siis uskoa, 
että Kristus on ottanut minutkin hoivaansa. Hänellä 
on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Saat siis uskoa todeksi, että hän on ottanut sinut 
omaan suureen hoivakotiinsa. Tämä sinun elämäsi 
on hänelle tärkeä. Siellä, Isän sydämellä, on paikka 
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sinullekin valmistettuna. Siellä on tilaa. Hän tietää, 
mitä sinulle on tapahtunut ja tapahtuu. Sinunkaan 
vartijasi, niin kuin ei Israelinkaan vartija, ei torku eikä 
nuku.

Lähellä sinua

Kukaan ei voi hoivata toista, ellei ole tätä lähellä, no-
peasti avuksi kutsuttavissa. Siis Herra on lähellä mei-
tä, vaikka emme sitä aina ymmärräkään. Hän kuulee 
sinua aina, kun häntä avuksesi huudat. Hän rientää 
auttamaan. Hänellä riittää aikaa ja voimia. Hän tietää 
paremmin kuin me itse, mikä on meille parasta. Siksi 
minun on opeteltava luottamaan kaikissa tilanteissa 
häneen ja sallittava hänen toimia omalla tavallaan. 
En ymmärrä omaa parastani, kun kapinoin. Hän hoi-
vaa silloinkin, kun on tuskallinen olo, kun pelkään, 
kun en ymmärrä, miksi tapahtuu se, mikä tapahtuu.

Elämäni ja kaikkeni on nyt hänen varmassa hoidos-
saan, olen millainen olen. Meille ei tapahdu mitään 
sattumalta. Hänen hoivaamisensa on siitä ihmeellistä, 
että hän ei kyllästy eikä hänen viisautensa, taitonsa 
lopu kesken. Toki minä voin riistäytyä kesken kaiken 
irti ja paeta omille teilleni tuhlaajapojan tavoin. Mutta 
hän on ihmeellisen kärsivällinen ja jaksaa odottaa.

Siksi, Herra, suo minun olla hiljaa käsissäsi, luottaa 
kaikessa sinuun ja antaa sinun hoivata minua niin 
kuin sinä parhaaksi näet loppuun asti.

Turvalliset kädet

Jumalan suunnitelmissa kullakin meistä on oma pois-
lähdön aikansa ja vuoronsa.

Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdus-
sa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja 
kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä 
tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättö-
missä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta 
ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät 
minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. 
Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päi-
väni jo luodut. (Ps. 139:13-16)

Jumalan käsissä on elämämme ja kuolemamme, ny-
kyisyytemme ja tulevaisuutemme. Näin sanomme 
uskovamme, mutta käytännössä siihen taipuminen ei 
olekaan niin helppoa. Missä on meidän toimintamme 
ja hiljaa Jumalan käsiin jäämisen välinen suhde? Sen 
tiedämme, että meidän kykymme arvostella Jumalan 
käsien toimia on aivan liian rajoitettua. Meitä kutsu-
taan luottamaan siihen, että aina ja joka tilanteessa 
Herran kädet ovat turvalliset kädet. Ne ovat ojentau-
tuneina ottamaan meidät vastaan. Emmekö siis us-
kaltaisi heittäytyä niiden varaan luottavaisena. Sinua 
kannattavat iankaikkiset käsivarret, ”sinun turvasi on 
ikiaikojen Jumala”. (5 Moos 33:27)

Lapsen usko

Miksi on niin vaikea uskoa lapsenomaisen luottavai-
sesti? Onko se sitä, että langenneen suvun ja maa-
ilman keskellä eläessä kaikki yhdessä pyrkii vakuut-
tamaan meitä, että Jumalaa ei ole – tai jos on, niin 
hän ei välitä meidän pienestä mitättömästä elämäs-
tämme! Entä jos olenkin niin epäonnistunut ja suuri 
syntinen ettei Jumalakaan minua jaksa...

Onneksi Jumalan katoamaton Sana vakuuttaa meille: 
Vaikka olisit kurjin ihminen maan päällä, jonka koko 
elämä on keskeneräistä ja epäonnistunutta, niin juuri 
sinua varten on tullut Vapahtaja ja Sovittaja. Hän tu-
lee tilallesi sinun tilanteeseesi, sinun jumalattomuu-
teesi ja rikkomuksiisi. Hän kärsii syntisi, syyllisyytesi 
ja rangaistuksen puolestasi. Huuda kuolemassa ja 
tuomiolla avuksesi yksin hänen nimeänsä. Älä katso 
omiin tekoihisi tai olemukseesi, älä katso omiin teke-
mättä jättämiisi asioihin, vaan vetoa hänen olemuk-
seensa ja hänen tekoihinsa puolestasi.

On yksi nimi ylitse muiden!

Jeesus Kristus on ainoa nimi taivaan alla, johon elä-
mänsä haaksirikon tehnyt ihminen voi turvata elä-
mässä ja kuolemassa.

Erja Kalpio

Väliotsikointi lehden toimitus

Kuva Timo Keski-Antila
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Varaa paikkasi ja ilmoittaudu mukaan. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
p. 050 563 6079 Satu Kivisaari

Retki 
Hetan Kodalle Enontekiölle

2.-9.4.2016

Lähde Lapin keväthangille ihmettelemään luonnon kauneutta. Hetan Kodan täysihoidossa voit levähtää ja 
nauttia talon hyvistä antimista, rentoutua 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 iltahartaudet raamattuhetkineen antavat mahdollisuuden hiljentyä Jumalan 
Sanan äärellä. Retkellämme voit tutustua mm. Enontekiön kirkkoon ja Tunturi-Lapin luontokeskukseen sekä 
osallistua Norjan retkelle, jossa vierailemme Kautokeinon kirkossa ja Hopeaseppien pajalla.

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

Matkan hinta 560-590 €/hlö. 
Lapset 5-12v. -50%, opiskelijat 
-15% täysi hoidosta. 
Matkan hinta määräytyy lähtijöi-
den mukaan (max 45 hlöä).
Linja-auto lähtee Pohjanmaalta. 

Retken järjestävät Hetan Kota Oy ja Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry

Joulukortteja Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ryn työn tukemiseen

Pyhä perhe

Tähti Musta lyhty

2,50 €/kpl  10 kpl/20 €
- sis. kirjekuoren

2-osaiset kortit 
(Pyhä perhe, Tähti, Musta lyhty)

1-osaiset kortit (1, 2, 3, 4, 5, 6) ale-hintaan

    0,50 €/kpl   10 kpl/4 €
1.

2.

3.

6.

Sisäosan tekstinä: 
”Joulurauhaa ja 
Siunattua Uutta Vuotta”

Takaosa 
ilman tekstiä 
tai tekstinä:
Joulurauhaa ja 
Siunattua 
Uutta Vuotta.

4.

5.

Tilaukset ja tiedustelut 
ELYn toimistolta:
ely@evankeliset.net  p. 040 415 9416
ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula
Hintaan lisätään postikulut. Hinnat sis. alv. 24%
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Joulun Valo 2015

Joululehti on siis valmis. Lehden toimituskunnan puo-
lesta olen ylpeä lehtemme sisällöstä. Sanoma on kirkas, 
rohkaiseva, puhutteleva ja hoitava. Tuota lehteä kelpaa 
lukea ja lähettää eteenpäin hyvänä joulutervehdyksenä.

Yhdistyksemme joululehti Joulun Valo on nyt tilattavis-
sa. Joku myy niitä, toinen antaa lahjaksi, kolmas lähet-
tää lehden joulukortin asemasta. Itse olen jo vuosien 
ajan postittanut Joulun Valoa sukulaisilleni ja tuttaville 
ja toivottanut näin siunausta heidän jouluunsa.

Olisiko Sinullakin mahdollisuus olla mukana levittämäs-
sä Joulun sanomaa lehtemme avulla?

Ohesta näet, paljonko lehtien nipputilaus sinulle mak-
saa.

Joulutervehdys Joulun Valo lehteen

Tänä vuonna jäsenille postitettavaan joululehteen tulee 
mukaan joulutervehdysliite. Tuohon liitteeseen toivom-
me kaikkien tulevan mukaan, kutsumme myös sinut 
osallistumaan Hyvän Joulun ja Joulurauhan toivotuk-
seen omassa lehdessämme. Saamme siunata ystäviem-
me ja sukulaistemme joulunvieton.

Tulethan mukaan yhteiseen kampanjaan ja 
tukemaan Inkerin kirkon kohteitamme.

Pekka Knuutti
hallituksen puheenjohtaja

Lehden hinta 5 e/kpl

10kpl - 10% alennus

20kpl - 15% alennus

30kpl - 20% alennus

+ postikulut

Lehti ilmestyy lokakuus-
sa. Tilaamalla tuet yhdis-
tyksen työtä.

Huom! Jäsenille postitetaan automaattisesti joulukuun 
alussa 1 lehti/talous.

Lehtitilauksen tehneelle 
10 kpl Elyn isoja kuoria 
”kaupan päälle”.

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

Hyvää Joulua
 ja
Siunattua Uutta Vuotta
 2016

    t. Maija ja Matti 
        Meikäläinen
          Lapua

Yhden ja yhteisen tervehdyksen alle 
joulu toivotuksen laittajan nimi 20 €/
kpl, esim.

   Joulurauhaa 
 ja 
   Siunattua Uutta Vuotta

   Maija ja Matti Meikäläinen, Lapua
   Veikko Virtanen, Jyväskylä
   jne.

Tai oma persoonallinen / henkilö-
kohtainen joulutervehdys 50 €/kpl, 
esim. Joulutervehdysilmoitukset laskutus-

osoitteineen 2.11. mennessä 
Elyn toimistolle

   ely@evankeliset.net
   p. 040 415 9416
   Ely ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula
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Kutsu ystäviäsi mukaan toimintaan, vaikka-
pa koulukavereita ja isovanhempia. Etsikää 
vanha matkalaukku ja tuunatkaa siitä Sam-
bia-laukku. Voitte askarrella laukkuun erilai-
sia koruja, kortteja, kutoa sukkia ja pipoja 
ym. myytävää. Voitte olla laukun kanssa 
erilaisissa tilaisuuksissa myymässä valmis-
tamianne tuotteita Sambian lasten hyväksi. 
Joskus voitte leipoa ja pitää oikein isommat 
myyjäiset.

Sambian kummilapsityö

Sambia-laukkutoiminta on osa Evankelisen 
lähetysyhdistyksen TEDITE-hanketta, jos-
sa tuetaan koulutusta ja raamattuopetusta 
lasten ja aikuisten parissa. 

www.evankeliset.net

Jokaisesta Sambia-laukku ryhmästä teh-
dään lehtijuttu kuvan kanssa Elysanomiin

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Sofia Kivisaari  p. 040 663 0447

Haluaisitko sinä olla auttamassa Sambian lapsia kouluun, jossa he 
voisivat opetella lukemaan ja kirjoittamaan ja kuulemaan rakas-
tavasta Taivaan Isästä? 
Perusta oma Sambia-laukkuryhmä ja olet mukana lähetystyössä!

Koululaisia Sambiasta. Kuva Antero Rasilainen

Elyn perhepäivä Lakaluoman vanhalla koululla elokuussa

Lapset istahtivat Ulla-papin kanssa ison pihakoivun alle kuulemaan Hyvästä Paimenesta, joka kaitsee 
lampaitaan. Ensio-pässikin oli tullut kuuntelemaan.

Sofia ja Natalia olivat mukana per-
hepäivässä Sambiapöydällä, jossa 
myytiin heidän valmistamiaan ko-
ruja ja muita askarteluja Sambian 
orpolasten koulunkäynnin hyväksi.
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LAMMASRISTIKKO

1. Tyttölammasta kutsutaan tällä nimellä.
2. Lammas voi olla ihmisen paras _________.
3. Lampaan _____ tehdään lankaa.
4. Lammas ei ole laulaja vaan ___________.
5. Poikalammasta kutsutaan tällä nimellä.
6. Karitsan toinen nimi.
7. Lampaan koti.
8. Monta lammasta.
9. Lampaan herkkua.
10. Huolehtii lampaista. 
Jeesus sanoo: 
“Minä olen hyvä paimen. 
Minä tunnen lampaani 
ja ne tuntevat minut, 
niin kuin Isä tuntee minut 
ja minä Isän. 
Minä panen henkeni alttiiksi 
lampaiden puolesta.” Joh.10:14

Ristikon oikeat vastaukset: 1. uuhi, 2. ystävä, 3. villasta, 
4. määkijä, 5. pässi, 6. kakku, 7. talli, 8. lauma, 9. heinä

Tarvitset sopivan mittaisen har-
jan varren, vanhan villasukan ja 
vaahtomuovia tai vanua sukan 
täytteeksi.

Täytettyäsi sukan, ompele he-
palle silmät napista, ompele 
kauniit sieraimet ja suu villalan-
gasta. Kiinnitä hepan pää har-
janvarteen narulla tai tukevalla 
teipillä. Harjaksi voit laitta vah-
vaa villalankaa tai paperinarua. 
Muista myös suitset, ettei hep-
pasi karkaa. Ei muuta kun, hyp-
pää hevosesi selkään. Hopoti, 
hopoti, hopoti hoi...!

OMA KEPPIHEVONEN

Tämän aukeaman kuvat Satu ja Sofia Kivisaari 
(ellei toisin mainita).

Elyn tuottama Onnelliset vaeltajat levy

Lahjaksi tai omaksi iloksi! CD
15 €

DVD
20 €Yhteishintaan 30 €

1. LENSI MAAHAN ENKELI
2. JEESUS LUONA RISTISI
3. KUULE ISÄ TAIVAAN
4. LASTEN JOULUVIRSI
5. VAELTAJA
6. KIITOSMIELIN LAULAA TAHDON
7. KUULKAA KEITÄ MESTARI
8. TAIVAS SYLISSÄNI
9. PÄIVÄ VAIN JA HETKI KERRALLANSA
10. PIKKULINTU RIEMUISSAAN
11. TUOMME LUOKSE JEESUKSEN
12. LAPSUUDEN USKO

Tilaukset ja tiedustelut:
ely@evankeliset.net   p. 040 415 9416
Tai työntekijöiltä Elyn tilaisuuksissa.
Hintaan lisätään postikulut.
Hinnat sis. alv. 24% Kuva Ely
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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 
tapahtumaliitteeseen 

2.11.2015
mennessä, kiitos.

Lokakuussa
Pe 16.10. Helsinki, klo 18 Siionin 
Kanteleen laulutilaisuus Puistolan kir-
kossa, Tenavatie 4. Järj. srk.

Su 18.10.
- Vähäkyrö, klo 10 Elyn kirkkopyhä 
Vähänkyrön kirkossa, lit. Petri Hauta-
la, saarna Ulla Latomäki. Siionin Kan-
nel-seurat messun jälkeen srk-talos-
sa, Satu Kivisaari.
- Hämeenlinna, klo 11.30 Siionin 
kanteleen lempilaulujen hetki keskus-
srk-talossa. Laulattajana Heikki Toi-
vio, säestys Jussi Kataja. Puhe pastori 
Reijo Sillanpää.
- Espoo, klo 12 Messu Auroran kap-
pelissa. Saarna Pekka Kiviranta.
- Seinäjoki, klo 15 Siionin kan-
nel-seurat srk-keskuksessa. Puhe Rai-
mo Mäki, juonto Liisa Sunden.
- Helsinki, klo 16 Siionin Kanteleen 
seurat Hakavuoren kirkolla. Pekka Ki-
viranta.

Ma 19.10.
- Kurikka, klo 13 Siionin kannel-seu-
rat srk-keskuksen pikkusalissa Kuri-
kassa. Sirpa Keski-Antila, Ely-band.
- Hamina, klo 11 Lähetyspiiri Raili 
Kolsilla, Ojamaantie 32. Antero Rasi-
lainen, Liisa Länsmans.

Ti 20.10.
- Alavus, klo 10-13 ELYn himmeliker-
ho Kappalan lähetystuvalla. Marja-Lea 
Linna, Satu Kivisaari.
- Forssa, klo 13.30 Siionin Kanteleen 
lauluhetki Ystävän kammarilla. Mirja 
Paju laulattaa.

- Jalasjärvi, klo 18 Siionin kan-
nel-seurat Jalasjärven srk-talolla. Ar-
tos-kuoro, Aulis Harju, Satu Kivisaari.

Ke 21.10. Hyvinkää, klo 18.30 Raa-
mattutunti ”Mistä Rauhalle rauha?” 
Hyvinkään kirkon yläsalissa, Hämeen-
katu 16. Raamattutunnit pitää pastori 
Pekka Kiviranta. Illoissa mukana pas-
tori Esa Kokko sekä kanttorina Hele-
na Lehtinen. Tervetuloa tutkimaan 
Raamattua, yleisaihe: ”Usko, Toivo ja 
Rauha taivastiellä”.

To 22.10. Espoo, klo 18 Siionin Kan-
teleen lauluseurat Espoonlahden kir-
kon srk-salissa. Jukka Knuutti, Pekka 
Kiviranta.

Su 25.10.
- Forssa, Elyn kirkkopyhä. Liturgi vt 
khra Anne Mäkelä, saarna Pekka kivi-
ranta, kanttori Esa Lahti. Siionin kan-
teleen seurat kirkon sivusalissa, Arja 
Hätinen.
- Tampere, klo 18  Runolliset laulu-
seurat Näsin srk-keskuksessa. Anneli 
ja Kari Lähdesmäki.

Ma 26.10.
- Kalvola, klo 14 Siionin kannelseu-
rat Kalvolan srk-talossa. Kirsti ja Erkki 
Ikonen, Ulla ja Jussi Kataja.
- Loimaa, klo 18 kaupunginkirkolla 
lähetysilta. Pekka Kiviranta.

Ti 27.10. Alavus, klo 13 Siionin kan-
nel-seurat srk-talolla. Satu Kivisaari, 
kanttori.

Ke 28.10. Espoo, klo 18 Raamattu- 
ja rukousilta Tapiolan kirkolla. Onko 
Toivolla toivoa? Opetus Pekka Kiviran-
ta.

To 29.10.
- Kokkola, Lähetyssoppi avoinna klo 
10-14. Elyn ystävät vastuuvuorossa. 
Hartaushetki klo 12, Satu Kivisaari.
- Kokkola, klo 14 Siionin Kannel-seu-
rat Lähetyssopilla, Satu Kivisaari. Seu-
rojen jälkeen Keski-Pohjanmaan Elyn 
vastuuhenkilöiden palaveri ”tuumoot” 
Lähetyssopilla.

La 31.10. Kauhajoki, Ev. Opiston 
90-v. juhla opistolla.

Marraskuussa
Su 1.11.
- Lapua, Maak. Elyn kirkkopyhä 
tuomiokirkossa, saarna Antero Ra-
silainen, lit. Matti Salomäki. Siionin 
kannel-seurat srk-talossa. Antero Ra-
silainen, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari, 
Matti Salomäki, kanttori.
- Ylihärmä, klo 13 Koko perheen ki-
taramessu kirkossa. Jaakko ja Satu 
Linko. ELY ja HY.

Ma 2.11. Kurikka, klo 13 Siionin 
kannel-seurat srk-keskuksen pikku-
salissa. Antero Rasilainen, Sirpa Kes-
ki-Antila.

Alavudella alkoi himmelikerho tänä syksynä. 
Kerho kokoontuu joka toinen tiistai Kappalan lähe-
tystuvalla klo 10 alkaen. Himmeleiden myynnillä 
tuetaan Elyn lähetyskohdetta, Murmanskin kirkon-
rakennushanketta. Himmeleiden valmistuksesta 
kiinnostuneet voivat joskus poiketa katsomassa 
Lohtajan kirkon katossa olevaa komeaa kirkkohim-
meliä. Karstulan opiston salista Aarrearkkuleiriläi-
set löysivät myös himmelin. Mikähän onkaan tuon 
opiston himmelin tarina? Alavuden himmelikerhon 
kokoontumisajat löydät Elyn kalenterista. Him-
melikerhon ohjaajana toimii Marja-Lea Linna 
(kuvassa).



Katso päivitetyt tapahtumatiedot 
www.evankeliset.net/kalenteri

Vuokko Orjala 60 vuotta 21.4.

Tiina, Teija ja Juha Orjalan konsertissa Armon vuosista kiittäen syntymäpäi-
väkolehti lahjoitettiin Oskari ja Anna-Riitta Holmstömien työn tukemiseen 
Tansaniassa. Kolehdin tuotto oli 386,30€. Konsertti järjestettiin 17.5. Lohta-
jan kirkossa.

Lämmin kiitos
muistamisesta!

Vuokko Orjala

Kuva: Orjalan perhe

Ti 3.11.
- Alavus, klo 10-13 Elyn himmeliker-
ho Kappalan lähetystuvalla. 
- Riihimäki, klo 18 Siionin Kanteleen 
lauluseurat Kirkkopuiston srk-kodissa. 
Seppo Suokunnas.
Ke 4.11. Teuva, klo 19 Siionin Kan-
nel-seurat seurakuntasalissa, Asema-
tie 1. Annala, Koponen, Keski-Antila, 
Kivisaari.

To 5.11. Sulkava, klo 18.30 Raa-
mattuluento 10 käskyä tänään. Erja 
Kalpio.

Su 8.11. Ruokolahti, klo 10 Elyn 
kirkkopyhä, saarna Erja Kalpio.

Ti 10.11.
- Kokkola, Lähetyssoppi avoinna klo 
10-14, Läntinen kirkkokatu 19. Palve-
luvuorossa Elyn ystävät.
- Jalasjärvi, klo 18 Siionin Kan-
nel-seurat srk-talolla. Sirpa Keski-An-
tila.
- Juva, klo 18 Raamattuluento 10 
käskyä tänään. Erja Kalpio

To 12.11. Kauhajoki, Siionin Kan-
nel-seurat srk-keskuksessa. Sirpa 
Keski-Antila.

Pe 13.11. Evijärvi, klo 18 Siionin 
Kannel-seurat. Aki Paavola, Matti 
Aho, Satu Kivisaari, Ari Kenttä.

Su 15.11. Seinäjoki, klo 15 Siionin 
Kannel-seurat srk-keskuksessa.

Ma 16.11.
- Kurikka, klo 11 Pohjanmaan tiimin 
kokous srk-keskuksessa.
- Kurikka, klo 13 Siionin kannel-seu-
rat srk-keskuksen pikkusalissa. Elyn 
Pohjanmaan tiimiläiset.

Ti 17.11.
- Alavus, klo 10-13 Elyn himmeliker-
ho Kappalan lähetystuvalla. Satu Ki-
visaari.
- Forssa, klo 13.30 Siionin Kanteleen 
lauluhetki Ystävän kammarilla. Seppo 
Kujala.
- Salo, klo 18 Siionin Kanteleen laulu-
seurat srk-talon keskisalissa, 
Torikatu 8. Srksta pappi ja kanttori.
To 19.11.
- Lapua, klo 18 Ely-seurat Marketta 
ja Asko Veikkolassa, Härsiläntie 155. 
Ulla Latomäki, Satu Kivisaari.
- Sulkava, klo 18.30 Viikkomessu 
srk-talolla. Erja Kalpio.

Su 22.11.
- Laihia, klo 10 Elyn kirkkopyhä kir-
kossa, saarna pastori Ulla Latomäki, 
lit. khra Marja-Liisa Mäki. Lähetysjuh-
la srk-keskuksessa. Latomäki, Mäki, 
Kivisaari.
- Hämeenlinna, klo 11.30 Katajan 
klaanin musisointia keskussrk-talossa 
(Ulla Kataja 75v). Puhe Taru Törrö-
nen.
- Kajaani, klo 12 Elyn kirkkopyhä 
Linnantauksen kirkossa. Saarna Erja 
Kalpio.
- Koskenkorva, klo 13 Joululaulu-
seurat srk-talolla, Vanhatie 1. Sirpa 
Keski-Antila, Raimo Mäki, srkn pappi 
ja kanttori.
- Hyvinkää, klo 15 Messu, Siionin 
kannel-seurat Martin srk-talolla,  Niit-
tymäenraitti 4. Kosti Kallio, Mika Vii-
tanen.
- Tampere, klo 18 Lauluseurat Kau-
kajärven srk-talossa. Kivisaaret.

Ti 24.11.
- Alavus, klo 13 Joululauluseurat 
srk-talolla. Satu Kivisaari, Sirpa Kes-
ki-Antila, kanttori. Myynnissä himme-
leitä, joulukortteja Murmanskin kir-
konrakennushankkeen hyväksi.

Pe 27.11. Riihimäki, klo 18 Sapat-
tiateria Peltolassa.

Ma 30.11. Kurikka, klo 13 joululau-
luiset Siionin kannel-seurat srk-
keskuksen pikkusalissa. Sirpa Kes-
ki-Antila, Satu Kivisaari.

Joulukuussa
Ti 1.12.
- Riihimäki, klo 18 Siionin Kanteleen 
lauluseurat Kirkkopuiston srk-
kodissa. Annikki ja Paavo Erelä.
- Jalasjärvi, klo 18 Elyn ja Hyn yhtei-
set seurat srk-keskuksessa.
To 3.12.
- Hämeenlinna, klo 13-17 ”Nypyttä-
jien” joulumyyjäiset Poltinahon srk-ta-
lossa.
- Sulkava, klo 18.30 Raamattuluento 
10 käskyä tänään. Erja Kalpio.

Ma 7.12.
- Kokkola, Lähetyssoppi avoinna klo 
10-14, Läntinen kirkkokatu 19. Palve-
luvuorossa Elyn ystävät.
- Renko, klo 14 Adventin ja jouluajan 
lauluja srk-talossa. Puhe Timo Komu-
lainen, juonto Tuula Jauhiainen.
- Tampere, klo 18 Jouluseurat Kale-
van kirkon yläsalissa. Pitkärannat.

Su 13.12. Seinäjoki, klo 13 Maak. 
joulujuhla Seinäjoen srk-salissa. Juk-
ka Salo, Satu Kivisaari.

Ti 15.12. Juva, klo 18 Raamattulu-
ento 10 käskyä tänään. Erja Kalpio.

Ke 16.12. Kokkola, klo 13 Seurat 
Heinolla, Kruununpolku 26. Satu Ki-
visaari, Ulla Latomäki, kanttori Janne 
Salmela.

To 17.12. Sulkava, klo 18.30 Viik-
komessu srk-talolla. Erja Kalpio.

Su 27.12. Kauhajoki, klo 13 Siionin 
Kannel-messu.



Kämmenellä sipuleita
sileitä, sulkeutuneita salaisuuksia.

Niin vähän voin nähdä,
paljon odottaa ja toivoa.

Peittelen ne kasvimaan tummaan multaan.

Usko on sen toivomista
mitä ei vielä näy.

Meissäkin.
Sipulin sisällä salaisuus meissäkin.

Keväällä ihastelen maasta ponnistelevaa
tulppaanien väriloistoa,
iloitsen ja kiitän.

Ja kun kerran minut peitetään maan multiin
saan ylösnousemuksen aamuna
keveät, kirkkaat siivet.

Ajatuksiin vaipuneena työnnän lapion mul-
taan.
Hitaasti viriää maata muokatessa laulu mie-
lessäni:
”Mä taimi olen Sun tarhassas
  ja varten taivasta luotu...”

Sipulit peittyvät multaan.
Pian niiden päälle sataa lumi.

  Tuuli Tamminen-Syrjälahti


