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me on nyt vasta-

tuulessa, monesta 

suunnasta tuntuu 

tulevan ”lunta tu-

paan”. Siksi toivon, 

että me kristi-

tyt voisimme löy-

tää yhteisen työ-

näyn ja tehtävän: 

miksi olemme ole-

massa, mikä mei-

tä yhdistää. Missä 

voisimme yhdistää 

voimiamme? Ja se on perustehtävämme. Että ih-

miset kuulisivat taivaan tiestä. Pääsisivät taivaan 

tielle ja pysyisivät tällä tiellä. Tämä näky ei saa 

hämärtyä, tätä näkyä ei saa sammuttaa. Tavat, 

joilla tähän päämäärään päästään ovat moninai-

set. Meillä saattaa olla erilaisia armolahjoja to-

distaa Kristuksesta, palvella ja auttaa lähimmäi-

siämme. 

Meillä voi olla erilaisia mielipiteitä ja näkemyk-

siä monista asioista, mutta päämäärä ja työnäky on 

yhteinen: Tuttu tie, taivaan tie. Pelkkä päämäärän 

tietäminen ei kuitenkaan riitä. Yhtä selkeänä meil-

lä täytyy olla, miten tälle taivaan tielle päästään. 

Tarvitaan Jumalan Sana ja sakramentit, jotta usko 

voi syntyä ja taivaan tie tulla omaksi. Siksi rukoi-

lemme: ”Tule Pyhä Henki, laskeudu alas taivaasta 

meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan.” 

Tässä on jokaiselle meille haastetta uudelle al-

kaneelle vuodelle. Rukouksesta alkaen lähdem-

me jatkamaan matkaamme tutulla tiellä, Taivaan 

tiellä. Meillä on kiusaus etsiä suurta ja mahtavaa, 

suuria väkijoukkoja ja uusia näyttäviä tapoja ker-

toa Vapahtajastamme. Älkäämme halveksiko pie-

niä kokoontumisia, kotiseuroja, kahvikutsuja, kah-

denkeskistäkään jakamista. Kristus on aina siellä, 

missä Hänen nimessään kokoonnutaan. 

Tämä Elysanomat on tämän vuoden ensimmäi-

nen lehti. Tavoitteemme on kertoa lehdessämme 

alueellisesta toiminnastamme. Tämä lehti pai-

nottuu Pohjanmaan alueelle. Olisiko sinulla jotain 

kerrottavaa lehtemme lukijoille? Ole rohkeasti 

yhteydessä, jaetaan kokemukset ja kuulumiset. 

Vapahtajamme siunaamaa vuotta 2013 teille 

kaikille lehtemme lukijoille, pysytään tiellä! 

Antero Rasilainen, pääsihteeri

J
eesuksen opetuslapsi Tuomas esitti Va-

pahtajallemme kerran kysymyksen, jon-

ka monet meistä olemme voineet tai jos-

kus haluaisimme tehdä. ”Herra, kuinka 

me tietäisimme tien? ” Uusi vuosi on alkanut ja 

kaikissa yhdistyksessä ja järjestöissä katsotaan 

sekä taaksepäin että eteenpäin. On aika tehdä ti-

lastoja ja arvioida, kuinka työssä on onnistuttu ja 

samaan aikaan katse on jo tulevaisuudessa: Jos 

Herramme paluu vielä viipyy, mikä on meidän 

tehtävämme ja paikkamme? 

Evankelisen lähetysyhdistyksen säännöissä 

määritellään yhdistyksen tarkoitus: ”Jumalan ar-

moon ja apuun luottaen toimia niin, että mahdol-

lisimman moni voisi tulla tuntemaan kolmiyhtei-

sen Jumalan, vahvistua uskossa Häneen ja löytää 

oman paikkansa evankeliumin levittämisessä ko-

timaassa ja ulkomailla.” 

Kyse ei voi olla vain teoreettisesta, paperille 

kirjoitetusta säännöstä. On tärkeää, että jokainen 

jäsen tietää, miksi tietty organisaatio on olemas-

sa ja mikä on minun paikkani tässä organisaa-

tiossa. Me emme ole perustaneet kirkkoa, em-

mekä sitä voisikaan tehdä. Kirkko on Kristuksen 

kirkko, jonka Hän itse sanallaan on perustanut ja 

jota Hän sanallaan ylläpitää. Tutut ehtoollispöy-

dässä kuullut sanat muistuttavat tästä: ”Te ette 

siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulut-

te Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin 

pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka 

perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka 

kulmakivenä on itse Kristus Jeesus.” Ef.2:19–20

Kirkko on meille rakas ja tärkeä, kaikkine puut-

teineen ja vaivoineen. Ja siksi kysyn: kumpi on 

parempi: ruoskia vai rakastaa? Kumpi synnyttää 

vastarakkautta ja rakentaa siltoja? Kirkkolaivam-

Tuttu tie? 

Kuva: Upi
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O
len tuntenut Leo Norjan vuosikym-

meniä. Hänen ja Koskisen Eskon 

vetämillä Hetan kodan hiihtoretkil-

lä Enontekiölle, sain ensimmäisen 

tuntuman evankeliseen liikkeeseen 

sitten lapsuusvuosien. Retkillä kohtaamani iloi-

suus ja lapsuudesta tutut laulut saivat minut oi-

tis liittymään mukaan aktiivitoimintaan. 

Lapsuuden evankelinen elämä
Leo Norja syntyi Alajärven Seinäjärvellä 15-lapsi-

seen evankeliseen perheeseen nuorimmaisena. 

Seinäjärvellä evankelisuus oli yhtä kuin kirkko 

ja sen elämä kuului kaikille. Kirkkoon oli mat-

kaa 30 kilometriä. Nuoret polkivat sinne pyörillä 

ja vielä illalla uudestaan nuorten iltaan. Leon isä 

toimi kirkon luottamuselimissä ja antoi näin mal-

lia lapsilleen. Evankelisia hartaushetkiä pidettiin 

säännöllisesti. Kohokohtia olivat Raamattupäi-

vät, joihin saatiin vierailevia piirisihteereitä muun 

muassa Väinö Katajapuu ja Usko Kotka. Tuttuja 

puhujia olivat myös kansallisesti tunnetut pap-

pismiehet Lauri Huovinen ja Lauri Koskenniemi. 

Monipäiväiset raamattupäivät vaativat kyläläisten 

aktiivisuuta. Kylän koululla järjestettiin ohjelma 

ja ruokailu. Norjan koti oli usein saarnamiesten 

yöpymispaikkana. Leon äiti kestitsi vieraat ja isä 

kyyditsi hevosella kohteesta toiseen. 

Leo Norja muistelee, miten mielenkiintoisia oli-

vat aikuisten ja piirisihteerien väliset keskuste-

lut Raamattupäivien jälkeen kotona. Hän muistaa 

myös alle rippikouluikäisenä, kuinka hän suoras-

taan ahmi Sanan ruokaa. Lapset ja nuoret saivat 

elää todeksi sen kristillisen kasvatuksen, johon 

heidän odotettiin kastettuina aikuisina sitoutuvan.

Alavudelle syntyi Evankeliumiyhdistyksen pai-

kallisosasto noin 1920-luvulla. Sitä perusta-

maan oli tullut Jalasjärveltä Leon isän veli Niilo 

Nuotio. Jonkin ajan kuluttua lähestulkoon koko 

kylä kuului evankeliseen paikallisosastoon. 

Leon isä (s.1884) oli perustamassa Seinäjärvel-

le evankelista kuoroa, joka esiintyi ensimmäisen 

kerran äitienpäivänä 1927. Kuoro on vieläkin voi-

missaan. Leo Norja on aina kuulunut jäsenenä 

evankeliseen liikkeeseen.

Leo L. Norja:

Evankelinen elämäntapa
on perintö ja voimavara

Evankelisuus antoi eväät 
nuoren miehen elämään
Siihen aikaan Evankeliset kansanopistot oli-

vat tärkeitä kasvattajia. Kauhajoen evankelisen 

opiston kävi Leon sisaruksista peräti 12. Kirkol-

lisiin rientoihin aivan vähäinen ei myöskään ollut 

sisarusten antama esimerkki. Heidän matkois-

saan pikkuveli pyöri muiden mukana. Opistoissa 

opetettiin uskon perusteet. Sieltä moni sai hen-

gelliset eväät koko elämän pituiselle matkalle, 

myös Leo.

Kylällä pidettiin opintokerhoja ja varhaisnuo-

risokerhoja, joita vetivät osaston jäsenet. Niistä 

tuli kaikkien harrastuksia, kun ei paljon muita 

rientoja vielä siihen aikaan ollut. Nuorisoleireil-

le saattoi osallistua jopa runsas 200 tyttöä ja 

poikaa. Siinä sitä kasvettiin kirkon ja evankeli-

sen liikkeen yhteydessä. Kirkosta kaukana kas-

vaneella oli mahdollisuus hengelliseen kasvuun 

omassa herätysliikkeessään ja sen moninai-

sessa toiminnassa. Kirkkoon kiinnostus säilyi ja 

kirkkotie ei päässyt ruohottumaan niin kuin tä-

nään sanotaan.

Leo Norja oli yhtäjaksoisesti viisi vuotta si-

säoppilaitoksessa. Ensin Kauhajoen opistossa 

vuoden, ja sieltä tie vei Helsinkiin evankeliseen 

kansankorkeakouluun. Loput kolme vuotta kului 

Järvenpään Luther-opistossa. Sosiaali- ja nuo-

risotyön linjalta hän valmistui diakoniksi 24-vuo-

tiaana. Viikkoa ennen valmistumistaan hänet vi-

hittiin Liisin (o.s. Turunen) kanssa, jonka hän oli 

tavannut harjoittelujaksollaan Järvenpäässä. 

Päivääkään hän ei kuitenkaan ole ollut diakonin 

virassa.

Valmistuttuaan Leo oli vajaan vuoden Espoon 

silloisen kauppalan sosiaalityöntekijänä. Sen 

jälkeen hänet valittiin Seinäjoen kaupungin so-

siaalityöntekijäksi, jossa virassa hän toimi 14 

vuotta. Seinäjoen A-klinikan johtajana hän ehti 

olla peräti 25 vuotta. Siitä työstä hän jäi eläk-

keelle vuonna 2001. Leon ja Liisin koti ja vallan-

kin kesäpaikka Seinäjärven rannalla ovat olleet 

evankelisten seurojen ja kesäjuhlien pitopaik-

kana useasti. Näin myös omat lapset ovat olleet 
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jakamassa evankelista perintöä. Suomen Lute-

rilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallituksen pu-

heenjohtajana Leo oli kolme vuotta, kunnes vir-

kakysymys pakotti eroamaan liikkeestä vuonna 

2005. Vuonna 2007 perustettiin uusi Evankelinen 

lähetysyhdistys, jossa Leo voi jatkaa hyvillä mie-

lin evankelista perintöään.

Evankelinen kirkon vaikuttaja
Kiinnostus kirkollisiin asioihin jatkui. Uusia 

ovia avautui ja Leolla oli rohkeutta astua niistä 

sisään. Kirkkovaltuustoon hänet valittiin 1965 

pian Seinäjoelle tulon jälkeen. Siitä alkoi hänen 

kirkollinen uransa: kirkkovaltuusto, kirkkohal-

lintokunta, kirkkoneuvosto ja sen taloudellinen 

jaosto. Osassa niistä hän toimi myös puheenjoh-

tajana. Näissä seurakunnan vastuutehtävissä 

Leo Norja oli mukana aina 2000 luvulle saakka. 

Kun valtakunnalliset luottamustehtävät laske-

taan mukaan, hän on toiminut yli 40 kirkollises-

sa toimikunnassa ja työryhmässä ennen vuotta 

2000. Näillä perusteilla voi sanoa, että hänellä 

on erittäin laaja tuntemus kirkon asioihin ja ih-

misiin.

Valtakunnallisella tasolla Leo valittiin kirkol-

liskokoukseen 1973, josta lähtien hän osallistui 

myös hiippakunta- ja rovastikuntien kokouksiin. 

Kirkolliskokouksen alaisista luottamustehtävis-

tä voisi mainita kanslia-, laki-, peruste-, talous- 

ja yleisen valmisteluvaliokunnan jäsenyydet.

Kirkkohallituksessa hän toimi vuosina 1986 

-2000. Ansioistaan yhteiskunnassa ja kirkolli-

sessa työssä Leo Norja sai Seurakuntaneuvok-

sen arvonimen vuonna 1990, Suomen valkoisen 

Ruusun Ritarikunnan ritarimerkin vuonna 2000 

ja Seurakuntatyön kunniamerkin vuonna 2007. 

Mikä sai Leon kiinnostumaan kirkon asioista? 

Ajattelen, että yhteys ja rakkaus Jumalaan sekä 

kirkkoon, joka tuli jo kodin perintönä. Katselles-

sani Leoa tänään Liisinsä kanssa, näen virkeän, 

tasapainoisen ja hyväntuulisen miehen ja iso-

isän, joka muistelee mennyttä kiitollisena. Eri-

tyisesti Leo Norja painottaa lähes 27-vuotista 

ajanjaksoaan kirkolliskokouksen jäsenenä. ”Se 

on ollut rikasta aikaa. Siinä oppi tuntemaan pal-

jon erilaisia ihmisiä, eri paikkakunnilta, eri he-

rätysliikkeistä ja eri seurakunnista kaikkialta 

Suomesta”, Leo muistelee.

Norjan perheessä on kolme lasta ja neljä las-

tenlasta, joille nyt on jo enemmän aikaa. Nykyi-

sin hän sanoo viettävänsä vapaan ja aktiivisen 

seurakuntalaisen elämää. Leon Norja on inno-

kas myös harrastuksissaan. Hänelle mieluisia 

ovat ainakin hiihtäminen talvisin, kesäisin mar-

jastus ja kalastus ja läpi vuoden mehevät kirkol-

liset kaskut. Kaikissa näissäkin hän on tavallista 

parempi. Hiihtokilometrejä kertyy talvisin lähes 

tuhat joskus jopa yli ja marjoja saaveittain. Eikä 

Seinäjärven hauetkaan saa olla rauhassa, sil-

lä niitäkin nousee enemmän kuin kotitarpeiksi. 

Leo on tarvittaessa seurakunnassa ehtoollisa-

vustajana ja seurapuhujan pesti jatkuu edelleen. 

Lausunnan harrastus ja runopiirit ovat vieneet 

miehen mukanaan. Leon ja hänen sisarensa Ir-

jan tasokkaista esiintymisistä on saatu nauttia 

monissa eri tilaisuuksissa Etelä-Pohjanmaalla. 

Edelleen Evankelisen lähetysyhdistyksen Siionin 

Kannel-illat ja Elyn juhlat sekä seurat ovat tär-

keitä. Leo Norja on ankkuroitunut evankelisuu-

teen niin lujasti, ettei häntä voi siltä perustalta 

horjuttaa mihinkään suuntaan. Siihen on kasva-

tettu, kasvettu ja se on kuulunut kaikkina aikoi-

na hänen ja perheen elämään. Siionin Kannelta 

on laulettu halki työntäyteisten ja kiireisten vuo-

sien. Näitä kuunnellessani, voin vain todeta, että 

Leo Norjalle evankelisuus on tapa elää ja Siionin 

Kanteleen laulut kuin kotiinpaluu. 

Ulla Latomäki
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Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi 

teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, 

sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa.

Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun ni-

messäni, siellä minä olen heidän keskellään.  

Matt 18:19-20

Me ihmiset teemme keskenämme monenlaisia 

sopimuksia: työsopimuksia, kauppasopimuksia, 

avioliittosopimuksia jne. Nämä sopimukset kir-

jataan asiapapereille ja allekirjoitetaan todistaji-

en läsnä ollessa. Usein sovitaan myös asiakirjan 

voimassaoloaika. Sopimusten huono puoli on 

siinä, että hyvin usein ne rikotaan ja ystävistä tu-

leekin vihamiehiä.

Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumissa 

erikoisesta sopimuksesta, jonka nimi voisi olla 

Rukoussopimus. Siinä takaajana on itse Taivaal-

linen Isä. Sopi-

muksen vakuu-

deksi hän on 

sen allekirjoitta-

nut eikä tule sitä 

koskaan rikko-

maan. Sopimus-

teksti kuuluu 

näin: ”Minä sa-

non teille: mitä 

tahansa asiaa 

kaksi teistä yh-

dessä sopien 

maan päällä ru-

koilee, sen he 

saavat minun 

Isältäni, joka on 

taivaissa.”

Kahden ihmisen rukous on tässä voimak-

kaampi kuin yhden. Voi rukoilla mitä tahansa. Se 

on laaja mahdollisuus, kuin rannaton lupauksen 

meri. Kuitenkin tämä lupaus perustuu Jumalan 

muuttumattomaan sanaan. 

Kun kaksi ihmistä sopii keskenään aiheen ja 

anoo sitä Herralta, siinä tilanteessa ei ole vain 

kaksi ihmistä vaan heidän keskelleen tulee kol-

mas. Minä olen heidän keskellään, sanoo Jee-

sus. Hän on meidän Vapahtajamme, joka on ot-

tanut ajaakseen meidän asiamme Isän edessä.

Asiat, joiden edestä rukoilemme, koskevat 

usein meitä rukoilijoita tai toisia ihmisiä, jot-

ka eivät ole siinä läsnä. Kenties rukous koskee 

epäuskoisia tai kenties vihamiehiämme, ketä 

tahansa, mitä tahansa. Onko sinulla tällainen 

rukouskohde ja rukoussopimus? Oletko sopinut 

jonkun kanssa yhdessä rukoilemisesta? Joskus 

voidaan sopia rukoilemisesta samalla kellonlyö-

mällä tärkeän asian puolesta. Samaan aikaan 

eri paikoista kohoaa rukous Jumalan puoleen. 

Miten turvallinen sopimus! Miten autuaallinen 

hetki onkaan se, kun Taivaallinen Isämme on 

kuullut rukouksemme ja vieläpä täyttänyt pyyn-

tömme, katsonut puoleemme Poikansa ansion 

tähden! 

Suurin esirukoilija ja rukouksen opettaja on 

Jeesus itse. Kun muistamme, että hän lupauk-

sensa mukaan on näkymättömänä paikalla, ru-

kouksemme saa silloin uuden ulottuvuuden. Ai-

heita meiltä ei tule puuttumaan. 

Jeesuksen rukouskehotusta seuraa lupaus: 

”...sen he saa-

vat minun Isäl-

täni, joka on tai-

vaissa.”  Tämä 

on uskonrukous-

ta. johon ei sisäl-

ly epäilyä. Paras 

lahja onkin uskon 

lahja. Se on kuin 

käsi, johon saam-

me tarttua. Saa 

luottaa ajallisen 

ja iankaikkisen 

elämän lupauk-

siin. Velkakirjam-

me on kuitattu 

Golgatalla Kris-

tuksen verellä. 

Jeesuksen nimessä rukoileminen on se, joka 

kuullaan Taivaassa. Kaikissa tilanteissa Jumala 

täyttää pyyntömme hyvän tahtonsa mukaisesti. 

Voimme kokea, että moni rukous on jäänyt täyt-

tymättä, mutta kuitenkin moni on saanut enem-

män, paljon enemmän kuin on edes rukoillut. 

Saamme usein kuin kaupan päälle asioita, joita 

emme osanneet odottaakaan. Saaduista lahjois-

ta on hyvä muistaa kiittää antajaa. 

Aarno Rankilan puhe 

kirjoitettu elokuussa 1988

lyhentänyt ja muokannut Anne Ristikangas

Rukoussopimuksia
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Kuva: Upi

Myrskyssä
Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: ”Pysy-

kää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelät-

kö.”  Matt 14:27

Hätätila voi olla tulipalo, kolari, sairauskohtaus, 

haaksirikko tai kuolema. Hätä paljastaa ihmisen 

sisimmän olemuksen. 

Herra tulee usein meidän elämäämme juuri 

kärsimysten kautta. Kun Jeesus tulee hädässä 

olevan ihmisen luo, silloin me kumarrumme hä-

nen edessään ja sanomme: ”Totisesti, sinä olet 

Jumalan Poika.” Mutta sanovatko kaikki ihmiset 

niin? Moni voi tuossa tilanteessa paaduttaa sy-

dämensä ja kenties ajautua vielä kauemmaksi 

Herrasta. Mikä tahansa voi tuntua paremmalta 

vaihtoehdolta kuin Jeesukseen turvautuminen. 

Kuitenkin lukemattomat kerrat myrskyyn joutu-

neet ovat saaneet pysyvän lohdutuksen häneltä, 

vai voiko joku esittää todisteen siitä, että on saa-

nut lohdutuksen muualta?

Kerrotaan eräästä naisesta, kuinka hän lap-

sena ollessaan, näki äitinsä hukkuvan tulvave-

teen. Silloin tuo lapsi oli huutanut Jumalan puo-

leen ensimmäisen kerran ja siitä asti Jumala on 

pitänyt huolen, hän kertoo. 

Kerrotaan myös, että erään pastorin luo oli 

tullut paljon kokenut ihminen ja kysynyt: ”Mikä 

on Jeesuksen kaunein sana?” Mikä? Kaunein 

sana hänelle oli se, kun Jeesus sanoi pelkääville 

opetuslapsilleen:” Älkää pelätkö,! Olkaa turval-

lisella mielellä!”

Kärsimys tuo aina ensimmäiseksi turvatto-

muuden tunteen. Siinä tilanteessa elämä pake-

nee, ystävät voivat paeta, Haavoittunut voi ve-

täytyä syrjään, elämänhalu katoaa. Pimeys luo 

varjojaan.

Hätä voi kohdata ketä tahansa; nuorta, sairas-

ta, työtöntä, vanhusta. Monella on vain mennei-

syys, tulevaisuus on paennut. Olotila on kuin py-

sähdyksissä oloa. Kuitenkin siihen tilanteeseen 

kuuluvat Jeesuksen sanat: ”Olkaa turvallisel-

la mielellä. Minä se olen. Älkää pelätkö!” Oletko 

kokenut tämän?

Kenties surustasi onkin tullut suuri siunaus. 

Ehkä poikkeustila onkin ollut käännekohta koko 

elämällesi, kutsumuksellesikin. Kenties siinä 

Jumala on tahtonut varjella sinua suuresta vaa-

rasta pysäyttämällä kulkusi. 

Älä enää kysele: ”Miksi?” Monet Herran omat 

ovat jääneet vastausta vaille. Kerran saamme 

tietää vastaukset, vaikka kenties vasta monen 

ahdistuksen kautta. Mutta sitä ennen: Nostakaa 

päänne! Edessämme on Raamatun ilmoituksen 

mukaan vaikeita aikoja. Kansojen meri kuohuu. 

Maailmaan tulee Antikristus, jolla on kuitenkin 

vain vähän aikaa toimintaansa. Tänään jo Kris-

tusta vastaan on käymässä kova taistelu.

Me tiedämme, että silloin, kun myrsky on an-

karin ja aallot käyvät korkeina, Jeesus ilmes-

tyy ja sanoo: ”Pysykää rauhallisina, minä tässä 

olen. Älkää pelätkö.”

Aarno Rankilan puhe 

huhtikuussa 1969

lyhentänyt ja muokannut Anne Ristikangas
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Olen paljasjalkai-

nen kurikkalainen 

58-vee. Opiskelu-

aikaa lukuun otta-

matta olen  asunut 

elämäni Etelä-

Pohjanmaalla Ku-

rikassa. Vaimoni 

Pirkon kanssa 

kotimme oli puo-

li vuosikymmentä 

70-luvulla Tam-

pereella, jossa 

molemmin opis-

kelimme. Työpaik-

kani toi nuoren 

sähköinsinöörin aikanaan takaisin Pohjanmaal-

le tuttuihin maisemiin. Elämäntyöni olen tehnyt 

sähkönjakelun parissa monissa eri tehtävissä.  

Perheeseemme kuuluu neljä tytärtä ja he 

puolestaan ovat tuoneet jo kolme vävy-miestä 

perhepiiriimme. Olemme saaneet osaksemme 

myös isovanhemmuuden lahjan: kolme lasten-

lastamme ovat toisinaan ilonamme ja liikuttavat 

mummaa ja faaria silloin riittämiin!

Evankelisuus on lapsuuskodin perintöäni, jo 

paappani on ollut aktiivisesti kantamassa vas-

tuuta evankelisessa liikkeessä ja samoin van-

hempani. Lapsena tulivat tutuiksi monenlaiset 

evankeliumi- ja opistojuhlat, kuin myös lähiseu-

dun kirkon penkit. Vaimoni kanssa olimme evan-

kelisten opiskelijatyössä aktiivisesti mukana ja 

palatessamme takaisin Kurikkaan olemme saa-

neet olla vastuunkantajina sukupolvien ketjussa. 

Monet kotimaan kaupungit ovat perheellemme 

tulleet evankeliumijuhlien myötä tutummiksi 

vuosikymmenten kuluessa. Kotiseurakunta on 

aina ollut meille tärkeä ja täällä sen vireä toi-

minta on ollut ilo.

Pienelle paikalle meitä on asetettu useita ker-

toja elämässä. Vakavistakin ja äkillisistä saira-

uksista on toivuttu. Itselläni oli yli kymmenen 

vuotta sitten verenmyrkytys, josta selviäminen 

täysin terveeksi ei ollut lainkaan itsestään sel-

vää. Terveys on iso ilo, joka helposti unohtuu 

saadessamme olla terveitä. Nyt koko viime vuosi 

on ollut jälleen varsinaista Elämän korkeakou-

lua Pirkon sairastumisen vuoksi. 16 vuotta sit-

ten hoidettu melanooma uusiutui. Epävarmuus 

tulevasta ja monien eri tutkimustulosten odot-

telu on vaatinut paljon voimia koko perheeltäm-

me. Vuosi on kulunut eri hoidoissa ja niistä toi-

pumisissa - rankoissakin. Monet ystävät ovat 

myötäeläneet kanssamme tässä taistelussa. 

Olemme saaneet olla rukoilevien käsien varas-

sa, josta olemme kiitollisia suvulle ja ystäväjou-

kolle. Meillä on myös hyvin toimiva terveyden-

hoitojärjestelmä ja osaavia lääkäreitä. Tämän 

hetken tietojen mukaan hoidot ovat purreet toi-

votulla tavalla ja saamme keskittyä palaamaan 

tavalliseen elämänmenoon.  Elämässä on koe-

tun vaikean kautta runsaasti nöyrää kiitollisuut-

ta ja tyytyväisyyttä.  

Ennen Pirkon terveyshaasteita tartuimme 

meille uuteen asiaan kun hankimme rantatontin 

Kuortaneelta.  Aloitimme kesämökkiprojektin.  

Olen kesän ja syksyn aikana viettänyt viikkokun-

tia saunamökin rakennuspuuhissa. Elämän-

tilanne on sallinut sen, kun olen tullut siihen 

ikään, että työmarkkinat hylkivät! Siksi toisek-

si käsillä tekeminen on minulle aina ollut mie-

luisaa ja on tarjonnut vaihtelua konttoritöille ja 

tietsikan näpyttelylle, jota olen tehnyt 30 vuot-

ta. Sanoipa tässä taannoin eräs ystävä pilke sil-

mäkulmassa:  ”sun kohdalla on tainnut koulutus 

pilata hyvän kirvesmiehen!”  Viime kesänä sain 

siis rakentaa oikein olan takaa. Projekti jatkuu ja 

haastaa perheemme eri ikäiset yhdessä tekemi-

seen ja aikanaan nauttimaan yhteisestä aikaan-

saannoksesta.

Erkki Yli-Krekola Kurikasta

- uusin ELYn hallituksen jäsen 
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ELYn hallituksen vara-

jäsenenä olen nyt vajaan 

vuoden ajan nähnyt vä-

hän yhdistystämme sisältä-

kin päin. Meillä on yhteinen 

näky evankeliumin ilosa-

noman julistamisesta: Ar-

moa ja iloa ihmisille! Meil-

lä on paljon tehtävää myös 

kotimaassa, vaikka olem-

mekin lähetysyhdistys. Mie-

lellään kuuntelen Teidän 

ELYläisten mietteitä yhtei-

sestä työnäystämme. Miten 

ilo armollisesta ja rakas-

tavasta Jumalasta näkyisi, 

kuuluisi, tuntuisikin elämäs-

sämme ja toiminnassam-

me – pitäkäämme ilo esil-

lä haasteidenkin keskellä. 

Pidetään yhteyttä!
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Ajatuksia Israelin matkalta

Israelin matka on ollut toiveeni, mutta en us-

konut sen koskaan toteutuvan. Monien vaiheiden 

jälkeen siitä tuli kuitenkin totta, kun ystäväni 

pyysi minua mukaan matkalle.

Gazan tilanne oli kärjistymässä sodaksi, ja se 

jännitti ja pelottikin. Saimme kuitenkin lähteä, ja 

lentomatka meni hyvin. Oli helpottavaa, kun tuli 

tieto, että neuvottelijat olivat sopineet tulitauon.

Olimme saaneet etukäteen selkeät matkaohjeet 

ja retkiohjelman Retket oli hyvin järjestetty, ja mat-

kaoppaamme Iris Amoyal tuntui tietävän kaiken.   .

Matkan edetessä tunsin todella olevani py-

hiinvaeltaja. Me kuljimme, pysähdyimme ja taas 

kuljimme. Iris luki raamattua ja kertoi Jeesuk-

sen elämästä ja matkoista sekä Israelin histori-

asta ja nykypäivästä. Hän myös vastasi meidän 

kysymyksiimme. Lapsena olin eläytynyt Raama-

tun kertomuksiin, mutta nyt sain niitä miettien 

kulkea Jeesuksen jalanjäljissä.

Israel on kaunis maa, jopa sen karut vuoretkin 

ovat kauniita. Kuivan kauden jälkeen oli satanut, 

laaksot viheröivät ja bougainvilleat loistivat täy-

dessä kukasssa.

Matkamme onnistui hyvin. Ryhmämme oli so-

pivan kokoinen ja yhteishenki hyvä. Päällimmäi-

seksi ajatukseksi matkasta jäi minulle, että pie-

nestä koostaan huolimatta Israel on suuri maa.

Mieleeni palaa yhä uudelleen laulu ” Jerusa-

lem, Jerusalem, sä suuri ikuinen...” Ja  SHALOM.

Toivon, että voin matkustaa sinne uudestaan.

Marja Äskölä

Mietteitä ELYn ja Salon seurakunnan yhteiselle 

matkalle Israeliin 20.-29.11.2012 osallistuneilta. 

Kuolleellamerellä idän eksotiikkaa ja lämpöä. Kuva: Raili Mäkitalo

Israelin matkat ovat kiinnos-

taneet suomalaisia vuosi-

kymmenestä toiseen.

Toiviomatkat teknisenä 

mat kanjärjestäjänä on pysy-

nyt kartalla, joka on osoi-

tus sekä matkalaisten kiin-

nostuksesta Pyhää maata 

kohtaan sekä myöskin suo-

malaisten matkailijoiden luot-

tamuksesta Toiviomatkoihin. 

Tuohon historian ket-

juun pääsimme mekin Sa-

lon seurakunnan ja Elyn jär-

jestämällä matkalla olleet. 

Matkalle valmistautuminen 

matkanjohtajien toimesta al-

koi jo noin vuotta aikaisem-

min. Odotimme ja toivoimme 

matkalle lähtijöitä alun perin 

jopa 20- 30 hengen välillä, 

mutta tavoite ei aivan toteu-

tunut. Kuitenkin ryhmämme 

koko oli kokonaisuuden kannalta aivan sopiva. 

Meitä oli 17 henkilöä, jotka uskaltauduimme 

matkalle Lähi-idän tuon hetkisestä jännitteestä 

huolimatta. Ehjänä pääsimme perille Finnairin 

suoralla lennolla, ja Israelin matkapäivämme 

saattoivat alkaa. Ohessa matkalla mukana ollei-

den kokemukset kertovat puolestaan matkam-

me annista.

Elyn matkanjohtaja Raili Mäkitalo
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Matkamme oli minulle neljäs kerta, kun kä-

vin Israelissa. Edelliset kerrat olivat 70-, 80- ja 

90-luvuilla, viimeksi 20 vuotta sitten. Moni asia 

on siellä muuttunut paljon: asukasmäärät ovat 

suurempia, koska eri maista on tullut väkeä, 

viljeltyä pinta-alaa on enemmän, jne. Puhutte-

leva oli se vaikutelma, että israelilaisilla on in-

toa rakentaa ja kehittää maata monella tapaa 

eteenpäin, vaikka monenlaisia uhkatekijöitä on 

ympärillä.

Vierailukohteistamme jäi mieleeni esim. Gen-

nesaret-järven rannalla oleva paikka, jossa Aa-

peli Saarisalokin on asunut. Siihen haluaisin tu-

tustua paremmin.

Tämä matka oli hieno kokemus, erityises-

ti myös siksi, että  tapasimme siellä oman lä-

hettimme Riitta Luumen ja muutamia muita 

suomalaisia ja saimme kuulla heidänkin koke-

muksiaan. Oppaamme Iris Amoyal oli hyvä se-

littämään, ja tiesi paljon kaikenlaista. Hyvää oli 

varsinkin se, että ryhmässä me pidimme huolta 

toisistamme.

 Kyllikki Lindman-Hekkala

Temppelialueen 

pienoismallin äärellä 

Kuva: Raili Mäkitalo

Tämä oli ensimmäinen matkani Israeliin ja 

suuri yllätys. Matka sinne on pitkä ja kallis, mut-

ta Jumalalle kaikki on mahdollista. ELYn ja Kuh-

mon seurakunnan avulla sain mahdollisuuden 

lähteä Pyhään maahan. Mutta minulla oli siellä 

oli myös tehtävä: olin koko ajan tulkkina Vienan 

Karjalan seurakuntien kirkkoherralle, venäjän-

kieliselle Andrei Savolaiselle, joka lähti mukaan.

Matkan alku toi jo hyvän mielen, koska pitkä 

lento hyvällä koneella on minulle ilo. Oli mielin-

kiintoista nähdä, että silloin kun meillä Kuhmos-

sa on jo lunta, Israelissa on kesäaika. Kaikki ku-

koistaa ja linnut laulavat kauniisti.

Koska minulla oli paljon tulkkityötä, niin vali-

tettavasti oli vähän aikaa katsoa ympärilleen ja 

ymmärtää, missä todellisuudessa olen. Mutta 

joka ilta oli aikaa liikkua kaupungilla ja katsoa 

israelilaisten tavallista elämää.

Erityisesti muistelen kävelyjä Jerusalemissa; 

silloin oli paljon vapaa-aikaa. Vanha kaupunki jäi 

mieleen. Oli mukava tavata kristittyjä arabilaisia 

ja juutalaisia.

Matka meni kuin uni. Opas Iiris on hyvä ja viisas. 

Ja vaikka oli paljon tulkkityötä, niin nyt valokuvia 

katsellessani kiitän Jumalaa tästä ihmeestä.

Andrei Tuhkanen
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Sain Sirpa Keski-Antilalta lahjaksi kirjan, 

joka kuulemma pitäisi löytyä jokaisen 

kunnon papin kirjahyllystä. Ajattelin, että 

jaahas, no tietysti. Kirja tempasi mukaansa 

ja löysin tutun aarteen, Katekismuksen, 

mutta samalla paljon unohdettua ja 

löytymätöntä.

Unohdettu aarre; Boris Salo. 
Luterilaisesta spiritualiteetista

”Viisivuotias Kalle on vaarassa. Hänen kotinsa 

palaa. Tuli tulee aina vain lähemmäksi, ja Kal-

le on yksin viidennessä kerroksessa olevassa 

asunnossa. Palokunta on tulossa, mutta liian 

myöhään. Ainoa mahdollisuus pelastua on, että 

Kalle itse hyppää purjeelle, joka on levitettynä 

ulos.

– Hyppää Kalle, monet huutavat alhaalta. Mut-

ta Kalle ei uskalla. Hän on liian korkealla. Silloin 

kuuluu selvä ääni, joka ylittää kaikki muut äänet.

– Hyppää nyt, Kalle. Minä tiedän, että se kestää! 

Kalle hyppää. Uskon askel on hänen pelastuk-

sensa. Mitä tapahtui? Miten hän uskalsi? Se, 

joka huusi muita kovemmin, oli Isä. 

Usko ei ole suoritus, se ei ole yritys nostaa it-

seään hiuksista. Sitä ei voi pakottaa esiin. Usko 

on lahja, mutta se ei tule tyhjyydestä. Se syttyy 

ja se kasvaa, kun kuulemme taivaallisen äänen. 

Usko  ei suoritus vaan suhde.

Kuuntele huutoa, joka tunkee läpi elämän tau-

koamatta.”

Uskomme Katekismuksen tulleen Martti Lut-

herilta. Katekismuksen perusta kuitenkin on 

paljon kauempana; Raamatussa ja juutalais-

kristillisessä opetuslasten uskossa. Kristillisten 

katekismusten ytimen muodostavat kymmenen 

käskyä, uskontunnustus ja Isä meidän rukous. 

Nämä kolme kallista aarretta ansaitsevat uuden 

löytämisen. Katekismusmeditaatio on avain tä-

hän aarrearkkuun.

Meidän Katekismuksemme alussa lukee Suo-

men luterilaisen kirkon kristinoppi. Kirja, Unoh-

dettu aarre avaa huomaamaan, että Katekismus 

on paljon muutakin kuin oppikirja. Se on laulu-

kirja,  kiitoskirja, rippikirja ja rukouskirja. 

Leivän tuoteseloste ja resepti ovat kaukana 

siitä, miltä tuntuu maistaa tuoreen vastapaiste-

tun leivän maku suussa. Eikä minkä tahansa lei-

vän maku, tämä maku on aidoimmasta aidoin, 

sillä Katekismus on täynnä puhdasta Jumalan 

sanaa. Jumala on itse läsnä sanassaan ja luo, 

ylläpitää ja uudistaa hengellistä elämää. 

Lutherin tapa kohdata käskyt on aarre, joka 

kaipaisi uuden löytämisen. Hän käsitteli jokais-

ta käskyä omaan elämäänsä kuuluvana nelija-

koisena punoksena. Ensimmäinen lanka opet-

taa, mitä Jumala opettaa itsestään ja tahdostaan 

käskyjen välityksellä. Toinen näyttää ne lahjat, 

joita käskyt ilmentävät. Kolmas osoittaa, miten 

käskyt on rikottu ja neljäs antaa apua ja ohjeita 

rukouselämää varten.

Aarre, joka kaipaisi uuden löytämisen, on 

myös uskontunnustus. Lutherille uskontun-

nustus on ensimmäiseksi oppitunnustus, jos-

sa avautuu se, että yksi ja sama Jumala ilmoit-

taa itsensä. Ensin Isänä, luojana, sitten Poikana, 

lunastajana, ja sitten Pyhänä Henkenä, elämän 

antajana. Toiseksi uskontunnustus on yhdistävä 

ja ekumeeninen, koska sen sisällön omaksuvat 

kaikki kristilliset kirkot. Samalla se on rajaava, 

sillä epäsuorasti sanomme, mihin emme usko. 

Kolmanneksi uskontunnustus on evankeliumia 

tiivistetyssä muodossa, eli Jumalan ylistystä ja 

julistusta hänen toiminnastaan ja tahdostaan. 

Sanoma Jumalasta, joka ei hylkää meitä, vaik-

ka käskyt paljastavat totuuden meistä. Neljän-

neksi uskontunnustus on uskon todistusta, jossa 

yhteisestä uskosta tulee henkilökohtainen. Näin 
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Luther näkee uskontunnustuksenkin oppikirja-

na, kiitoskirjana, rippikirjana ja rukouskirjana. 

Isä meidän -rukous on aarre, joka kaipaisi uu-

den löytämisen. Jeesus antoi tämän rukouksen 

lääkkeeksi tyhjiä hokevaan rukoukseen. Kuiten-

kin silloin kun Isä meidän -rukous luetaan, eikä 

rukoilla, se on itse muuttunut sellaiseksi. Hen-

gellisen elämän uudistus lähti liikkeelle opetus-

lasten pyynnöstä rukoilla oikein, ja Jeesus antoi 

Isä meidän rukouksen. Ehkä meidänkin hengel-

lisen elämämme uudistus voisi alkaa samasta 

lähtöpisteestä. 

Jeesus opetti rukouksen eri muodoissa Mat-

teuksen (luku 6) ja Luukkaan (luku 11) evanke-

liumien mukaan. Tärkeää ei siis ollut muoto, vaan 

sisältö, joka evankeliumeissa on hyvin yhteneväi-

nen. Mikä oli siis sisältö? Isä meidän -rukous si-

sältää palvontaa, esirukousta, pyyntörukousta, 

synnintunnustusta, vapautusrukousta ja ylistys-

tä. Tämän rukouksen rukoiltuaan ihminen on ru-

koillut kaikkea ja kaikkien puolesta. Isä meidän 

-rukous on kuin esityslista, jonka äärellä me itse 

muodostamme rukouksen pöytäkirjan tutustuen 

siihen, mitä Jeesuksen sydämellä oli ja mitä hän 

itse tahtoi rukoilla ja meidän rukoilevan.

Boris Salo rohkaisee meitä kirjassaan etsi-

mään katekismuskeskeistä elämänasennetta, 

jossa näkyisi Jumalan toiminnan kaikkien ulot-

tuvuuksien arvostaminen. Katsomme maailmaa 

ja elämää, jossa Jumala on kanssamme, Jumala 

on meidän puolestamme ja Jumala on meissä. 

Boris Salon kirjassa Unohdettu aarre on pal-

jon ensiluokkaista meditatiivista aineistoa us-

konkappaleiden sisäisen spiritualiteetin löy-

tämiseksi ja kristillisen perinteen rikkauden 

äärellä havahtumiseksi. 

Kirjaa lukiessa muistelen jonkun sanoneen 

kristillisyydestä Suomessa, että kodeissa ei 

entisaikaan ollut aina edes Raamattua, mutta 

usein Katekismus, jota isä lapsilleen pirtin hä-

märässä luki. He olivat aarteen äärellä.

Toivottavasti etsitte käsiinne Katekismuksen 

ja tämän kirjan Unohdettu aarre.

Unohdetun aarteen lahjaksi saanut, 

Lauri Annala

Kuva: Upi
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Toivonvaloa
Kimmeltää

toivon pilkahduksen tiellä 

nään

kautta lumikiteiden ja jään

läsnäolosi taas ymmärrän.

Pimeyteen

sielun syksyyn  kaipuun 

kaamokseen

annat toivon sanan  

valonsäteen

kannat kaipuun  kivun ristin 

juureen.

Kirkastuu

valo valkeuden vahvistuu

usko unohtunut uudistuu

armon avaruus kun 

paljastuu.

Armahtaa

kaikki syntini taas lunastaa

syksyn synkkyydestä syliin 

nostaa

varjon vankeudesta 

vapahtaa.

Vapaus

Sanan valtava on lupaus

täyttää mieleni nyt kirkkaus

suurin kaikista on rakkaus.

Annukka Junkkila 19.11.2012

Kuva: Upi
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Heikon kapina
Luojani, miksi luotuasi

heikkona kuljetat?

Vahvana voimani

töihisi lupaisin.

Rauhassa toisille

paremmin riittäisin.

Ahdistuksesta toiseenko

minut kadotat?

Omat voimani

pois karistat.

Heikkonako minut

parhaiten tavoitat?

Luojani,

luovunko luoksesi?

luotanko itseni?

Luovutan.

Annukka Junkkila 19.3.2012

Kuva: Upi
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MENNYTTÄ JA TULEVAA  
- TALOUSVUOSI 2012 JA TOIMINTAVUOSI 2013  

Päättynyt vuosi 2012 oli toiminnallisesti vilkas ja taloudelli-

sesti kohtuullisen hyvä.

Tästä kuuluu suuri kiitos uutterille jäsenille ja ELYn ystä-

ville. Rukoukset ja ahkera työ ovat taas tuottaneet kauniin 

hedelmän.

 

Päättyneen vuoden tilinpäätös tulee olemaan suurin piirtein 

tasapainossa, mikä on hieno saavutus. Tiedämme, että mo-

net kristilliset järjestöt ovat pahoissa talousvaikeuksissa, 

joten saamme olla kiitollisia tasapainoisesta taloudesta. 

Samalla maksuvalmius on säilynyt hyvänä, kaikista laskuis-

ta on selvitty ajallaan. 

Tuleva vuosi on hallituksessa ajateltu ELYn organisaation kehittämisen vuodeksi.

Tällä hetkellä ELYn toimintaa on vain pienessä osassa ev. lut kirkon seurakuntia.

Varmasti kannattajiamme ja tulevia jäseniä on paljon muuallakin.

Nyt on aika laajentaa ELYn työtä uusiin seurakuntiin ja innostaa uusia ihmisiä mukaan. Uusi armon vuosi 

on myös uusi mahdollisuus alkaa toimia omassa seurakunnassa ja kutsua ystäviä mukaan toimintaan. 

Liikkeelle voi lähteä ihan epävirallisestikin. Kutsu pari muuta tuttuasi mukaan, siinä on jo toiminta-

ryhmä, Toiminta on tärkeää, ei tarvita mitään virallista työryhmää tai toimikuntaa, ei pakollisia, sään-

tömääräisiä kokouksia. 

Pitkäjänteinen, jäntevä toiminta edellyttää tietyt mallit ja kaavat, jotta uudetkin mukaan tulevat ihmi-

set tietävät mitä heiltä odotetaan ja jotta yhdistyksen johto saa päätöksiään varten riittävästi tietoa 

maakunnista ja paikkakunnilta. Mutta kaikki ajallaan, alkuun ei tarvita kuin päätös aloittaa ja sen 

toteutus. 

ELYn vuosijuhlassa Tampereella (13.4.) keskustelemme toimintamme alueellisesta laajentamisesta, 

uusien aktiivien löytämisestä, yhteistyöstä uusien seurakuntien kanssa ja monesta muusta asiasta. 

Tule Sinä ja tule joukolla kuulemaan, jakamaan ja innostumaan yhdessä laajenevasta toiminnasta. 

Pekka Knuutti

hallituksen puheenjohtaja
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Tulevia ELY-matkoja:
- lisätietoa matkoista www.evankeliset.net/ely-matkat

- pidätämme oikeudet muutoksiin

La 13.4.2013 Pohjanmaalta, Seinäjoelta lähtee bussi 5-v juhlaan ja vuosikokoukseen Tampereen 

Kalevan kirkolle. Matkan hinta lähtijöiden määrästä riippuen 25-35€. Takaisin pääsee samana iltana, 

mutta on myös mahdollisuus jäädä yöksi ELYn ystäväperheisiin ja tulla junalla takaisin sunnuntaina. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset mahdollisimman pian Sirpalle, p. 0400 974 102

Huom! Kesäjuhlamatkalle Kouvolaan 15. – 16.6. voi jo myös ilmoittautua Sirpalle

ELYn matka Inkeriin 18. – 22.5.2013
Tarkemmat tiedot seuraavassa Elysanomat-lehdessä

Tiedustelut: Kiteen evankelinen kansanopisto p. 0400 956 090 toimisto@kiteenkansanopisto.fi 

tai Antero Rasilainen p. 045 134 4634 antero.rasilainen@evankeliset.net

ELYn retki Enontekiölle Hetan Kodalle 30.3. – 6.4.2013
Retken vetäjinä Sirpa ja Timo Keski-Antila. Hinta lähtijöitten 

määrästä riippuen 450-530€. Retkelle on vielä vapaita paik-

koja! Osallistumme Hetan Musiikkiviikoille ja kirkkotilaisuuk-

siin, sekä saamme tutustua myös paikallisiin elämäntapoihin. 

Hetan kodalta löytyy potkureita, lumikenkiä, suksia, avanto, 

upeat ladut, ystävällinen henkilökunta sekä aivan verraton pi-

topöytä joka päivä.

Kysele lisää Sirpalta, p. 0400 974 102 tai sirpa.keski-antila@evankeliset.net

ELYn ja Salon seurakunnan matka Vienan Kemiin 1. – 6.8.2013
Yhteislähdöt Salosta ja Etelä-Pohjanmaalta. Matkustamme Rannan Liikenteen bussilla, Timo Keski-

Antilan kuljettamana. Ensimmäinen ja viimeinen matkayö vietetään Suomen puolella Nurmeksessa 

Haikolan Pirtissä. Reitti Venäjällä on suunniteltu alustavasti seuraavanlaiseksi: to-pe yö Nurmeksessa 

- ajo Vartiuksen kautta Kostamukseen-Tiiksaan-Rukajärvelle-Muurmannin tie-Kemi, jossa yöpymi-

nen Kaupunginhotellissa. La: laivamatka- retkipäivä Solowetskin luostarisaarella. Su jumalanpalve-

lus Papinsaaren apteekkikirkossa, ruokailu/kirkkokahvit seurakuntalaisten kanssa- ajo Paanajärvelle 

- yöpyminen karjalaiskodeissa. Ma ajo Kalevalaan (ent. Uhtua) - käynti kirkossa - ajo joko Jyskyjärven 

tai Vuokkiniemen kautta Kostamukseen – rajan ylitys ja yöpyminen Nurmeksen ent. opiston mai-

semissa, Haikolan Pirtissä. Tiistai 

on matkapäivä kotiin. Salolaiset 

matkaavat mennen tullen junalla 

Helsingin kautta Nurmekseen ja 

takaisin. Matkaoppaana ELYn Raili 

Mäkitalo, ja matkaemäntänä Sirpa 

Keski-Antila. Lisäksi mukana Salon 

seurakunnasta Tarja Laurila.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:  

Sirpa, p. 0400 974 102 tai sirpa.

keski-antila@evankeliset.net 

Salon seudun ilmoittautumiset: 

Tarja Laurila, p. 044 774 5293 tai 

tarja.laurila@evl.fi 

ELYn 5-vuotisjuhla, vuosikokous ja seminaari

Tampereella Kalevan kirkossa
13.-14.4.2013

katso tarkempi ohjelma:

www.evankeliset.net
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E
ipä Rebekka jätä meitä herätysliik-

keissäkään ”puuhastelevia” ruos-

katta, vaan kirjoittaa: ” Surkeinta 

lähetystyössä on se, että suurin osa 

toiminnasta muistuttaa herätyslii-

kehenkistä puuhastelua, joka ei kiinnosta enää 

ketään. Piireissä pyörivät samat ihmiset vuosi-

kymmenestä toiseen. Usein kuulee, miten ´lä-

hetystyö ei enää kiinnosta nuoria´. Miksi sen 

edes pitäisi kiinnostaa nuoria? Koko sana pitäisi 

siirtää kirkolliseen museoon. Sinne jalkapuun ja 

julkiripin viereen”. (Kotimaa 4.1. 1/13)

Ymmärrän jotenkin, että viisas ihminen ei pro-

vosoidu näin typerästä tekstistä.  Myönnän kui-

tenkin, että suututtaa kaikkien, itseni mukaan 

lukien, lähetystyön rakkauden valtaamien lä-

himmäisten puolesta. Kolumnistin ymmärtä-

mättömät ja kylmät sanat yrittävät viedä työn 

Aino Kaurila, Kaija Puska, Terttu Keski-Hirvelä ja Helena Raja

Lähetystyötä emme lopeta ikinä!

Kotimaa-lehden kolumnisti Rebekka Naatus sohaisi tahtoen tai tahtomattaan 

muurahaispesää julistaessaan, että ”Kirkon pitäisi uskaltaa lopettaa evankelioiva 

lähetystyö ja ryhtyä tekemään puhdasta auttamistyötä niin kotimaassa, kuin 

ulkomaillakin”. Hän jatkaa: ”Jeesus tulee siinä siivellä. Niin kauan kuin olemme kristittyjä 

ja teemme työtämme kristillisellä lähimmäisenrakkaudella, ei tarvita muuta evankeliumia. 

Kysyvälle ihmiselle vastataan myös sanoin Jumalan viestistä ihmisille, mutta nälkää 

näkevälle tarjotaan leipää. Sanan tyrkyttäminen on ehdollistavaa rakkautta. Syntiä”.

arvon heiltä, jotka Jeesuksen rakkauden kos-

kettamina ovat antaneet koko elämänsä ilosa-

noman eteenpäin viemiseksi ja ovat Vapahtajan 

käskyä totellessaan löytäneet paikkansa ja ar-

vonsa kotiseurakunnassaan, lähetysjärjestös-

sään ja herätysliikkeessään. He ovat eläneet sii-

tä! He ovat myös saaneet elämänikäisiä ystäviä 

yli kielimuurien, rodullisten eroavaisuuksien, 

ylitse koulutus- ja elintasoerojen. 

Jo edellisestä työpaikastani, Kurikan seura-

kunnasta tunnen satoja, satoja lähetystyön upei-

ta vapaaehtoisia naisia ja miehiä. Näen iloisesti 

lörpötteleviä naisia pyörittelemässä voisilmäpul-

lia ja sämpylöitä, taputtelemassa perunarieskoja 

ja sekaleipiä, paistamassa tulikuumassa uunis-

sa perunakropsua, toiset kuuman rasvapannun 

ääressä pyöräyttämässä vapputapahtuman tyt-

tömunkkeja, sokeroimassa, pussittamassa ja 

koristelemassa…. Näen 

touhukkaat naiset lä-

hetyksen miesten pys-

tyttämillä markkina-

teltoilla ilo silmissään 

palvelemassa kahvios-

sa, jonkun parin pais-

taessa hiki myssyssä 

”voholuja” (vohvelei-

ta), pakkaamassa, myy-

mässä, hinnoittele-

massa tai juttelemassa 

kiireettömästi narunve-

toon tulleitten lasten ja 

aikuisten kanssa. Näen 

silmissäni kahdenkym-

menen vuoden ajal-

ta jokaisena Äitien- ja 

Isäinpäivänä liki sadan 

lähetyksen vapaaehtoi-
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Kesäjuhlan iloiset ensiapulaiset

sen palvelemassa lounaalla jopa yli 1140:nruo-

kailijan joukkoa, joka samana juhlapäivänä kol-

men tunnin ajan täyttää yläkerran isot salit 

seurakuntakeskuksessa. Nämä kaikki lounas-

vieraat ja markkinakojun vieraatkin tekivät lähe-

tystyötä, tietäen tai tietämättään.

Evankelisen herätysliikkeen väki on aina ollut 

tunnettua vahvasta lähetystyöstä. Meidät on jo 

sukupolvien ajan opetettu rukoilemaan lähettien 

ja heidän perheittensä puolesta, Japanin lasten, 

lastentarhojen ja sittemmin mm. Kenian kansan 

puolesta. Meitä on pienestä pitäen opetettu an-

tamaan omastamme, vaikka vähästäkin. Hen-

keä pidätellen olemme lukeneet K.V.Tammisen, 

Veikko-sedän, sarjakuvakirjaa Matin matka 

maailmalle ja seuranneet jännittyneinä Lasten 

Lehdestä, mitä kuuluu Valtosen ja Karikosken 

lähettilapsille. Myöhemmin ”nojatuolimatkai-

limme” Toivo Rapelin lennokkaiden matkakir-

jojen siivin ympäri maailmaa. Saimme parasta 

mahdollista lähetyskasvatusta, joka monien sy-

dämissä syttyi kantavaksi lähetysrakkaudeksi. 

Näitä evankelisia olemme me elyläiset.

Liki viisivuotias, rakas Elymme on aivan en-

simmäisistä kuukausistaan lähtien ollut tar-

joamassa lähetyskäskyn toteuttamisen mah-

dollisuutta ja kohteita. Jäsenlehdessämme ja 

netissä on tarkempaa tietoa Elyn lähetystyöstä. 

Kuluneenakin vuonna olemme kokoontuneet ys-

täviemme kanssa moniin erilaisiin tapahtumiin 

lähetystyön hyväksi. Sanotaan, että rakkaus on 

kekseliäs. On kokoonnuttu Samovaarin äärel-

le, Siionin Kanteleen lauluseuroihin, Raama-

tun ”seliityksihin”, toritapahtumiin, myyjäishuu-

tokauppoihin, iltamessuihin, maakunnallisiin 

kirkkopyhiin, säännöllisesti kokoontuviin ELY-

piireihin, naisten- ja miesten iltoihin. On tehty 

kortteja, villasukkia, lapasia, huiveja ja leivottu 

pullia, piiraita, leipiä, rieskoja, sämpylöitä… On 

annettu vähästä. On annettu Jumalan omasta, 

meille lahjaksi annetusta, ja Vapahtajamme on 

antanut siunauksensa. Tällaista on lähetysrak-

kaus! Se ei ole mitätöntä puuhastelua, vaan Isän 

rakkauden siivittämää tosi tointa. 

Mistä antaisimme ja mitä jakaisimme, ellei 

meitä olisi rakastettu ensin - varauksettomasti 

- ilman ehtoja? Meille on ensin julistettu evan-

keliumi, ilosanoma syntien anteeksi saamises-

ta, armosta ja iankaikkisesta elämästä, taivaan 

kodista!

Aluesihteeri Sirpa Keski-Antila
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Juhlapäivä lähestyy. Selailen osoite-

kalenteriani ja laadin kutsukirjeiden 

luetteloa: sisarukset, sukulaiset, ystäviä 

vuosien varrelta, työkaverit, naapurit…

J
oidenkin nimien kohdalla pysähdyn miet-

timään, mitä on tapahtunut ystävyyssuh-

teellemme. Olimmehan hyviä ystäviä mo-

nien vuosien ajan, mutta nyt emme pidä 

enää yhteyttä. Nimi osoitekirjassa on kuitenkin 

tallella ja muistuttaa, että hekin ovat vielä ole-

massa.On myös niitä ystäviä ja suvun jäseniä, 

joiden nimen yli on vedetty viiva. Mieleni herkis-

tyy  muistellessani heitä. Heidän maallinen mat-

kansa on jo päättynyt.

Muutama vuosi sitten löysin aivan vahingossa 

kaappien kätköistä harmaan kansion, johon olin 

tallentanut lapsuus- ja nuoruusvuosieni aartei-

ta, minulle tärkeitä pieniä asioita. Joukossa oli 

myös muistojen kirja kansakouluajan alaluokil-

ta. Siihen on kirjoitettu monenlaisia muistolau-

seita, joista yksi,hyvin suosittu oli: ”Ystävyys on 

kallein aarre, se ei sammu milloinkaan. Toivon, 

että mekin saamme säilyttää sen aina.”  Tämä 

kirja on täynnä ystäväpostia, ja lukiessani siihen 

kirjoitettuja tekstejä, muistelen kansakouluai-

kaisia ystäviäni.

Tuon harmaan kansion välistä löysin myös it-

selleni  arvaamattoman tärkeän paperin – rip-

pikoulutodistukseni 45 vuoden takaa. En edes 

YSTÄVÄPOSTIA

Kuva on helluntailta 1945 ja pappi on Karkun kirkko-

herra K.E. Rinne. Kuva: Upi

muistanut, että sellainen on olemassa. Todistus-

ta reunustavat raamatunlauseet: ”Ole uskolli-

nen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elä-

män kruunun” ja ”Vuoret väistykööt ja kukkulat 

horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, 

eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, si-

nun armahtajasi” (Ilm. 2:10  ja Jes. 54:10). Nuo 

sanat muistuttavat minua tänäkin päivänä siitä, 

että  saan lapsen lailla iloita siitä ystävyydestä 

ja yhteydestä, joka minun ja Taivaallisen Isäm-

me välillä on sinetöity kasteeni hetkellä ja vah-

vistettu konfi rmaatiossani. Hän ei katkaise yh-

teyttä, vaikka minä olenkin se ”heikompi lenkki” 

yhteydenpidossa. 

Raamatussa on paljon ”ystäväpostia”, lupauksia 

Jumalan hyvyydestä ja huolenpidosta meitä koh-

taan, esimerkiksi Room.8 : 38-39: ”Olen varma sii-

tä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät 

henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva 

eivätkä mitkään voimat, ei 

korkeus eikä syvyys, ei mi-

kään luotu voi erottaa meitä 

Jumalan rakkaudesta, joka 

on tullut ilmi Kristuksessa 

Jeesuksessa, meidän Her-

rassamme”.  Tästä kertoo 

myös virsi 273 ”Jeesus par-

hain ystäväni, löytäisinkö 

vertaista? Auta, etten eläis-

säni koskaan hylkää Sinua.”

Rukous, hiljainenkin 

huokaus, on yhteydenpito-

kanava. Jos tähän mahdol-

lisuuteen turvaudumme, 

saamme uskoa, että yhte-

ys Jumalan puolelta säilyy.

Hilkka Lähdekorpi
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Tamara lauloi Railin pyynnöstä kirkkokahvin aikana kauniin Doram-laulun, joka 

kertoi siitä, että Jumalalta saamme maksutta ilman jota hengitämme ja kaiken 

muunkin.

Veikko ja Raita Hostikka saivat kirkkokahvin jälkeen tutustua iloiseen Ainoon, 

joka on inkeriläisenä kokenut monenlaisia vaiheita elämässään.

Maksettu on velkani mun

S
aimme olla osa-

na seurakuntaa, 

joka koostui eri 

puolilta Suo-

mea tulleista vieraista ja 

paikallisista ihmisistä. 

Osallistuminen yhteiseen 

messuun yhdisti. Se tun-

tui erityisesti silloin, kun 

tunnustimme uskomme 

tai kun rukoilimme Jee-

suksen opettamin sanoin 

yhteen ääneen – kukin 

omalla kielellämme. Se 

korostui, kun ehtoollis-

pöytään kutsuttiin kaikki 

– myös siunattaviksi ne, 

joita ei vielä ollut kas-

tettu tai konfi rmoitu. Se 

korostui, kun huomasin, 

miten siunattaviksi me-

nevät rohkaisivat toisiaan 

alttarin ääreen.

Ehtoollisen aikana al-

koi spontaanisti kuulua 

riihikirkkohymni – kau-

niilla äänellä venäjän 

kielellä. Siihen yhdyttiin 

-  jos haluttiin – suomek-

si tai hyräillen. ”Makset-

tu on velkani mun. Ylistys 

olkoon ristiinnaulitun.”

Raita Hostikka

Miten hyvältä 

tuntuikaan kuulua 

siihen seurakuntaan, 

joka osallistui 

luterilaiseen messuun 

Vienan Kemin 

Papinsaaren pienessä 

kirkossa!
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville tapahtumille

Helmikuu 

Su 3.2. klo 16

Siionin kannel-seurat 

Tuomiokirkon kryptassa, 

Unioninkatu 29, Helsinki.

Klo 15.30 kahvit, klo 16 

lauluseurat: puhe emerituspiispa 

Eero Huovinen, avaus Anna-Maija 

Viljanen-Pihkala, säestykset 

seurakunnan kanttori.

Su 3.2. klo 11.30

Kirkkokahvit ja Siionin 

kannel-seurat Hämeenlinnan 

keskusseurakuntatalossa. 

Raamattuhetki Kyllikki Tiensuu, 

huilu Sirpa Eerola, loppuhartaus 

ja säestys Jussi Kataja.

Su 3.2. klo 19

ELYn järjestämä. Viikkomessu 

Kauhavan kirkossa (tarjoilu, arvat 

ja kirjapöytä kirkon alakerrassa 

18. alkaen), lit, Risto Mäki, saarna, 

Sirpa Keski-Antila, kanttorina 

Mirja Multasuo, Seinäjärven kuoro, 

joht. Jouko Palomäki.

Ma 4.2. klo 13

ELYn lähetyskerho Kurikassa, 

srk-keskuksen pikkusalissa. 

Sirpa Keski-Antila.

Ti 5.2. klo 18

Siionin kanteleen lauluseurat 

Kirkkopuiston seurakuntakodissa. 

Irma Kalke, Pentti Nurminen. 

Kahvitarjoilu.

Su 10.2. klo 16

ELYn seurat Seinäjoen 

seurakuntakeskuksessa. 

Tarjoilu klo 15.30

Su 10.2.

ELYn lähetyspyhä Tikkurilan 

kirkossa alkaen klo 10 messulla. 

Messun jälkeen klo 11.15 

kirkkokahvit ja lähetysjuhla. 

Mukana Annikki ja Paavo Erelä.

Ma 11.2. klo 14

Evankelinen lähetyspiiri 

Kouvolassa seurakunta-

keskuksen Martta-salissa. 

Puhujana Seppo Suokunnas.

To 14.2. klo 13

Ystävänpäivän Siionin Kannel-

seurat Kauhajoen srk-

keskuksella.

To 14.2. klo 18

Hyvinkään seurakuntakeskuksen 

juhlasali. Ystävänpäivän 

yhteisveisuut, Ilkka Järvinen, 

Tapio Piilola, Ari-Pekka Laakso, 

Kosti Kallio, kahvitarjoilu 

(HY+ELY).

Su 17.2. klo 10

Elyn kirkkopyhä Riihimäen 

kirkossa. Saarna Tuula Sääksi. 

Klo 11.20 kirkkokahvit ja Elyn 

lähetysjuhla Kirkkopuiston 

seurakuntakodissa, 

Kirkkopolku 2.

Su 17.2. klo 18

Siionin kannel-seurat 

Kaukajärven seurakuntatalolla 

Tampereella, Keskisenkatu 20.

Ma 18.2. klo 13

ELYn lähetyskerho Kurikassa, 

seurakuntakeskuksen 

pikkusalissa. Aija Niemelä, 

Sirpa Keski-Antila.

Ti 19.2. klo 14

Forssan Ystävänkammarilla 

lauletaan Siionin kannelta ja 

hiljennytään Sanan äärellä. 

Kahvitarjoilu, kahviraha Elylle.

Ti 19.2. klo 13

ELYn lähetyspiiri Alavudella 

Kansalan lähetystuvassa.

Ti 19.2. klo 18.30

Runon ja musiikin ilta Jalasjärven 

seurakuntatalolla, ARTOS-ryhmä, 

Irja Laaksoharju, Anna-Maija 

Potinkara, Sirpa Keski-Antila.

Ke 20.2. klo 12

Lähetyspiiri Ylä-Valtimolla, 

Helvi ja Matti Siposella.

Su 24.2. klo 14

Salon seurakuntatalolla Siionin 

Kanteleen lauluseurat Matin 

päivän merkeissä. Kahvitarjoilu 

klo 13.30 alkaen. Seurakunnasta 

mukana pappi ja kanttori. Nimi päi-

väonnittelut kolehdin kautta Elylle.

Su 24.2. klo 11

ELYn kirkkopyhä, kirkkokahvit 

ja Siionin kanteleen lauluseurat 

kahvien jälkeen Meilahden 

kirkossa, Pihlajatie 16, Helsinki. 

Saarna Tellervo Kuusiranta. 

Mukana Pirre Saario Suomen 

Lähetysseurasta. Kirkkokahvit.

Su 24. 2. klo 14

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Haminassa Raita ja Veikko 

Hostikalla, Riihikalliontie 8, 

Ilmoita

järjestettävistä 

tapahtumista 

ELYn toimistoon 

yhteistä lehteä ja 

ELYn kotisivujen 

tapahtumakalenteria 

varten 

ely@evankeliset.net

tai 

p. 040 415 9416 

(myös tekstiviestein)

Salo: Hilkka Lähdekorpi 60 v. 1.3.

Juhlia vietetään sukulais- ja ystäväpiirissä 2.3.

Mahdolliset muistamiset ELY:n lähetystyölle, 

IBAN FI06 5114 0220 0380 63, viesti Hilkka60
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Salmenkylä. Mukana Pirkko 

Tulokas sekä seurakunnan 

kanttori ja pappi.

Ma 25.2. klo 14

Evankelinen lähetyspiiri 

Kouvolassa seurakuntakeskuksen 

Martta-salissa. Puhujana Annikki 

Erelä.

Ma 25.2. klo 16

Siionin kannel-seurat Kalvolan 

seurakuntakodissa. Lähetyssihteeri 

Katri Iivonen, sana ja viulu Erkki 

Ikonen, Katajat.

Ti 26.2. klo 18 

Jämsä, srk-keskus, 

Siionin Kannel lauluseurat, Antero 

Rasilainen, Saku-vaari ja Pirjo 

Nurmesviita, 

kanttori Pertti Lehtonen.

Maaliskuu 

Su 03.03.

Maakunnallinen kirkkopyhä 

Kälviällä alkaen klo 10. Messulla 

kirkossa, lit. Matti Aho, saarna 

Tuula Sääksi, kanttorina Markku 

Hekkala, messun jälkeen 

keittolounas ja/tai kirkkokahvit. 

Päiväjuhlassa Tuula Sääksi, 

Matti Aho, Markku Hekkala, 

Sirpa Keski-Antila.

Su 3.3. klo 11.30 

Siionin kannel-seurat ja kirkko-

kahvit Hämeenlinnan keskusseura-

kuntatalossa. Sana Kosti Kallio ja 

Kirsi Kniivilä, musiikki Merja ja Iida 

Lohilahti. Juonto Ulla Kataja.

Ma 4.3. klo 13 

ELYn lähetyskerho Kurikassa, 

seurakuntakeskuksen 

pikkusalissa. Sirpa Keski-Antila.

Su 10.3.

ELYn kirkkopyhä Kouvolassa, 

Käpylän kirkossa. Saarna Antero 

Rasilainen. Jumalanpalveluksen 

jälkeen lähetysjuhla ja syntymä-

päiväseurat Elyn lähetystyön 

hyväksi, Antero Rasilainen ja 

Marjatta Kurki.

Su 10.3. klo 10

Maakunnallinen kirkkopyhä 

Jalasjärvellä. Alkaa klo 10 messulla 

kirkossa, lit. Kari Lauri, saarnaa 

Susanna Hankanen, kanttorina 

Raimo Kössö, keitto lounas ja 

päiväjuhla: Kari Lauri, Susanna 

Hankanen, Sirpa Keski-Antila.

10.3. klo 10 

Pukkila, ELYn kirkkopyhä, saarna 

Pekka Kiviranta, kirkkokahvit ja 

lähetystilaisuus, Kiviranta ja srk:n 

työntekijät.

Ma 11.3. klo 14

Evankelinen lähetyspiiri Kouvo -lassa 

seurakuntakeskuksen Martta-

salissa. Puhujana Antero Rasilainen.

To 14.3. klo 13

Siionin kannel-seurat Kauhajoen 

seurakuntakeskuksessa

Su 17.3. klo 15 

Hyvinkään Vanha Kirkko, Siionin 

Kanteleen lauluseurat. Matti 

Korpiaho, Mika Viitanen, kahvitarjoilu.

Lämpimästi kiitän teitä 

kaikkia, jotka muistitte 

minua ei-juhlijaa 

täyttäessäni 60 vuotta!

Lahjanne ELYn työlle tuotti 

1330 euroa!

Herra on hyvä ja hänen 

armonsa riittää!

Kosti Kallio

Ma 18.3. klo 13

ELYn lähetyskerho Kurikassa, 

seurakuntakeskuksen 

pikkusalissa.

Ti 19.3. klo 14

Forssan Ystävänkammarilla 

lauletaan Siionin kannelta ja 

hiljennytään Sanan äärellä. 

Kahvitarjoilu, kahviraha Elylle.

Su 24.3. klo 15

Siionin kannel-seurat Tikkurilan 

kirkossa. Kahvit kirkon kahviossa 

klo 14.30. Markku Arola.

Su 24.3.  klo 18

Siionin kannel- seurat 

Tampereella, Linnainmaan 

seurakuntatakeskuksessa, 

Mäentakusenkatu 10.

Ma 25.3. klo 18.30

Piinaviikon lauluja ja runoja 

Hattulan seurakuntatalossa. 

Mukana Satu Holm, 

Kirsti Ijäs sekä Ulla ja 

Jussi Kataja.

Ti 26.3. klo 13

ELYn lähetyspiiri Alavudella, 

Kansalan lähetystuvassa.

Ke 27.3.

Laula kanssani-tilaisuudet 

Alahärmässä Hakolan koululla, 

Voltin rukoushuoneella sekä 

Alahärmän kirkossa. Mukana 

mm. Irma Palomäki ja 

Sirpa Keski-Antila.

Pe 29.3. klo 10 

Hamina, Kannusjärven koulu, 

maakirkko ja ristinjuhla, 

saarna Petri Välimäki, 

ristinjuhlassa Välimäki, Pirkko 

Tulokas ja seurakunnan pappi ja 

kanttori. Keskikyläntie 233.

Pe 29.3. klo 15

Pitkäperjantain Ristinjuhla 

Seinäjoella. Tarjoilut klo 14.30. 

Mukana mm. Raimo Mäki.

La 30.3. – la 6.4.

ELYn retki Hetan Kodalle 

Kysy lisää Sirpa Keski-Antilalta, 

p. 0400-974102
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Kun minä katselen 

taivasta, sinun kättesi 

työtä,

kuuta ja tähtiä, jotka olet 

asettanut paikoilleen

mikä on ihminen!

Kuitenkin sinä häntä 

muistat.

Mikä on ihmislapsi!

Kuitenkin pidät 

hänestä huolen.

Psalmi 8: 4-5


