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Kansikuvan tarina
Tietoa Kalevan kirkon (Tampere) uruista ja sisustuksesta
Urut ja äänentoisto
Urut ovat Kangasalan urkutehtaan, niissä on 41 äänikertaa, kolme sormiota ja
jalkio. Urkujen julkisivu on 16 m korkea, Pietilän suunnittelema. Uruissa on
pneumaattisia ja sähköisiä pillejä 3.500 kpl. Suurin pilli on 6,3 m ja pienin on 1,5
cm. Äänentoistoa varten on kirkkosalissa kahdeksan kaiutinta; kaiku jopa 10 s.
Jumalanpalveluksessa käytetään 5-6 mikrofonia. Kuvauksia (TV) varten on
seinissä muutamia luukkuja.
Sisustus
Kirkkosalin sisustus on myös Pietilän suunnittelema. Penkit ja puuosat ovat
suomalaista mäntyä, penkit on valmistanut Vatialan Puusepät. Istumapaikkoja
kirkkosalissa on noin 1 120, joista 115 on kuorolle.
Alttarikaiteen muoto on vastakohta perinteiselle. Alttarin risti ei ole täysin suora,
vaan sillä on hieman kumartuva, siunaava ja suojaava asento. Alttarivaatteessa
on kreikkalaisten aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjain; alfa ja omega:
Jeesus on ensimmäinen ja viimeinen. Alttarin ikkunan edessä on koko ikkunan
korkuinen puuveistos särkynyt ruoko. Sen aihe on Jesajan kirjasta: Särjettyä
ruokoa Hän ei muserra.
Voit tutustua lisää Kalevan kirkkoon osoitteessa:
http://www.tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/kirkot_ja_muut_tilat/kirkot/kalevan_kirkko

Kuva Upi

Pääkirjoitus

MINNE SINÄ MENET?
Tämän kysymyksen kanssa ovat monet Raamatun
henkilöt käyneet oman taistelunsa. Abrahamista
kerrotaan, kuinka ”hän lähti matkaan, vaikka ei
tiennyt, minne oli menossa.” Hpr.11:8. Abraham
uskoi ja luotti Jumalan johdatukseen. Samalla tavoin
jokainen Kristukseen kastettu saa ajatella omalla
kohdallaan.
Kun Jumala kasteessa aloittaa ihmisessä työnsä, se työ on heti 100 %:sti valmis. Lapsen uskosta, kasteen armosta ei puutu mitään, minkä ”ikälisät”, kasvu, kilvoitus tai pyhitys toisi
tullessaan. Mutta kasvaakseen Vapahtajan
tuntemisessa, tarvitaan kyllä Jumalan Sanan
opetusta, uskovien yhteyttä ja seurakunnan
tukea.
Jeesuksen opetuslapsi Tuomas on saanut ehkä
vähän epäoikeutetustikin lisänimen epäilevä
Tuomas. Esittäähän Tuomas Jeesukselle monille tutun toteamuksen ja kysymyksen: Herra,

emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka
voisimme tuntea tien? Joh.14:5

Mutta entä jos Tuomas ei olisi esittänyt tuota
kysymystä? Puuttuisiko Raamatustamme silloin
tuo jae, Jeesuksen vastaus Tuomaalle? Eikä
vain Tuomaalle, vaan meille jokaiselle. Tuomaan rehellisen kysymyksen myötä mekin
saamme tänään lukea ja kuulla vastauksen:
Jeesus on tie taivaaseen.
Evankelisen lähetysyhdistyksen hallituksen nimittämä strategiatyöryhmä on jatkanut työtä.
Tavoitteena on jäntevöittää yhdistyksemme
toimintaa. Lähtökohta kaikelle yhdistyksen
toiminnalle on, että kaikki toiminta ja päätöksenteko lähtee rukouksesta, Jumalan kasvojen
edestä.

Kuva vt

siunatkaa, älkää kirotko. Kirouksen ketju on
katkaistu Golgatalla ja se voidaan katkaista
tänäkin päivänä. Enää ei tarvitse etsiä syyllisiä,
yksi oli syyllinen, että me olisimme vapaat.
Kohtaamme itse kukin päivittäin rikkinäisiä
ihmisiä, perheitä ja erilaisia ristiriitoja. Mikä on
se sanoma ja tuntu, joka kohtaamillemme ihmisille meistä jää? Onko meillä aikaa, rakkautta, ymmärrystä, erilaisuuden sietokykyä?
Jos ei ole, silloin meillä itsellämme on tarve
saada olla Vapahtajan puhuttelussa. Sillä niin
on, kuten Siionin kanteleen laulussa lauletaan:
Rakkaus, (- ja vain rakkaus) saa sinut
palvelemaan.
Evankelisen lähetysyhdistyksen työnäky on
selkeä: Lähetys lähtee Golgatalta ja evankeliumia Kristuksesta tulee saarnata kaikkialla
maailmassa. Mitkä ovat ne työvälineet ja työskentelytavat, jotka tänä aikana parhaiten palvelevat tässä työssä? Sitä kyselemme. Etsimme yhdessä niitä välineitä, joilla saatamme
sanomaa Kristuksesta eteenpäin.
Olemme lähteneet uskossa matkaan Abrahamin tavoin, tietämättä, mihin Herramme
meitä tällä matkalla kuljettaa. Kun Jumala
valitsi Mooseksen johtamaan kansaansa,
Mooseksella oli yksi ehto Jumalalle: "Älä vie

meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme.”

Apostoli Paavali opastaa: ”Minä en siis juokse

2. Moos.33:14. Olkoon tämä meidänkin yhteinen rukouksemme tämän vuoden yhteisellä
matkallamme.

telulaji, mutta se ei koskaan oikeuta lyömään
toista ihmistä. Suurta tai pientä. Syystä tai
ilman syytä. Jeesus antoi selvän ohjeen:

Antero Rasilainen, pääsihteeri

päämäärättömästi enkä nyrkkeillessäni huido
ilmaan.” 1. Kor.9:26. Kristinusko on kyllä tais-

3

JEESUKSESTA LAULAN
- yksi elämäni matkalaulu

Aika on merkillinen lahja. Se on katoava
lahja, lahja, joka ei säily. Aika parantaa
ja auttaa unohtamaan. Aika myös kantaa mukanaan monia rakkaita muistoja.
Asuin koko opiskelu-ajan Domus Evangelicassa. Nuo vuodet ovat rikas jakso elämäni matkakertomusta. Siksi palaan ajatuksissani niihin
mielelläni. Tunnen kuin Lauri Viita, joka elämänsä viimeisessä runossa Onni katselee
elämäänsä kuin linnunpoikaa kämmenellään ja
kirjoittaa: ”joka päivä oli kuin luominen yhä
olisi jatkunut”. Niinä vuosina oli merkittävintä
saada juuret ja eväät omalle hengelliselle elämälle. Evankelinen julistus johdatteli nuorta
teologian ylioppilasta sinne, missä uskon perustuksen pitääkin olla. Papiksi opiskeleminen
ei ollut yhtään helpompaa kuin pappina oleminen. Riittämättömyyden tunne ja oman uskon
heikkous olivat jo silloin kipeän tuttuja. Iltaisin
lauletuissa Siionin Kanteleen lauluissa oli jotakin tavattoman hoitavaa ja rohkaisevaa. On
Jeesus nimi ihanin ja Jeesuksesta laulan ovat
olleet siitä asti elämäni rakkaita matkalauluja.

Nykyiseen virsikirjaamme uutena aineksena
tulleista hengellisistä lauluista enimmät ovat
ulkomaista alkuperää. Jeesuksesta laulan on
täysin suomalainen laulu, jonka tekijät ovat
Simo Korpela ja Martti Hela. Runoilijapappi
Simo Korpela (1863–1936) oli aikansa tuotteliain hengellisten runojen kirjoittaja maassamme. Hänen viiteen runokokoelmaansa sisältyy
noin 600 hengellistä runoa. Runojen kokonaismäärä on noin 900 ja sävelasun näistä on saanut 146. Runoja ovat säveltäneet mm. Jean
Sibelius ja Leevi Madetoja. Vuoden 1987 virsikirjassa on neljä Korpelan omaa runoa, viisi
hänen käännöstään ja yksi hänen mukailemansa virsi. Teuvalaissyntyinen ja Keski-Suomessa
Toivakassa kirkkoherrana vuodet 1910-1936
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toiminut Simo
Korpela on
tunnustettu
yhdeksi maamme huomattavimmista hengellisistä runoilijoista.

Kuva Lasse Lehtinen

Simo Korpelan elämässä oli myös paljon kipua
ja surua. Oma sairaus, joka lopulta teki hänet
lähes liikuntakyvyttömäksi, painoi miestä
nöyryyteen. Usean lapsen varhainen kuolema
loi elämään vielä tummemman varjon. Juuri
silloin kirkastuu ja pelkistyy se, mikä kestää ja
pysyy. Kirkkaus tulee Jumalalta ja Kristuksen
täytetystä työstä. Samanlaisista raskaista kokemuksista nousevat myös Lina Sandellin
valoisat virret. Sotavuodet veivät runoilija Aaro
Hellaakosken etsimään pohjaa, joka pitää, ja
kompassineulaa, joka ei värise. Siitä ahjosta
syntyi uskonnollisen runoutemme aarteita
kuten Ääni läheltä ja Hengen manaus. Kun
ihminen on ahtaalla, kaikki oma vahvuus ja
voima murenee. Jäljelle jää vain Kristus –
Hellaakosken sanoin: ”Tuo kärsijän kouriin
vaivas, näet syntyy laulu ja taivas. Mua liian
kaukaa hait.”
Jeesuksesta laulan-laulun sävelsi Martti Hela
laulukirjaan Hengellisiä lauluja ja virsiä. Martti
Hela (1890–1965) suoritti mittavan elämäntyön musiikkipedagogina. Hän toimi musiikin
lehtorina Rauman seminaarissa, sen jälkeen
ensin Kajaanin ja sitten Heinolan seminaarin
johtajana sekä lopuksi Helsingin opettajakorkeakoulun rehtorina. Helan sävellystuotanto
käsittää runsaasti hengellisiä kuoro- ja yksinlauluja ja toistakymmentä laajamuotoista kantaattia. Korpelan runoja Hela sävelsi useita –
kaikkiaan yksitoista. Mm. Herran taistohon
rohkeaan on heidän laulunsa. Virsikirjassa

Jeesuksesta laulan on ainoa Martti Helan
sävellys.
Laulun lapsenomainen luottamus ja pelastusvarmuus sekä ilo Jeesuksen pelastustyöstä
vakuuttaa. Pelastuksen perustus pitää.
Messussa ehtoollista viettäessämme olen usein
valinnut sen yhdeksi ehtoollisvirreksi. Silloin
tunnemuisti saattaa kuljettaa minut hetkeksi

Evankelisen ylioppilaskodin iltahartauteen,
missä Jeesuksesta laulan alkoi avata minulle
armoa ja Kristuksen salaisuutta yhä syvemmin.
Parempaa laulettavaa ei minulle tämän elämän
aikana taida tulla.
Kari Koivu
Hämeenlinna-Vanajan kirkkoherra

*************************************

POIKALEIRI
MUMMULASSA
Syysloman aikaan kokoontuivat lapsenlapsemme, serkkupojat, jo toisen kerran pariksi päiväksi Hämeenlinnaan. Pojat ovat Espoosta,
Ilmajoelta ja Helsingistä. Heillä on yhteisiä
kiinnostuksen kohteita, paitsi me isovanhemmat, mm. jääkiekko ja sähly. Niinpä tämäkin
leiri oli sovitettu hämeenlinnalaisen jääkiekkoseuran HPK:n kotiottelupäivään. Hyvin vaari ja
pojat kannustivatkin: Fanijoukkue voitti.
Shakki, piano, ja sählyottelut kuuluivat ohjelmaan. Sählyotteluissa
seitsemänkymppinen
vaari pysyi kuuden 8–
17 vuotiaan pojan
vauhdissa kohtuullisen
hyvin. Liekö ollut poikien kohteliaisuutta.
Ateriahetkiä oli luonnollisesti tiuhaan.
Aktiiviselle joukolle
kyllä kaikki tarjoilu
maistui mainiosti.
Pöydän ympärillä viihdyimme muutenkin.
Oli hartautta, keskustelua, knoppikysymyksiä ja – vastauksia. Tarinoidessa poikien kanssa tulivat usein puheeksi menneet ajat. ”Kuinka teidän lapsuudessa?” ”Mitenkäs tää oli ennen?” Toisinpäinkin oli aikaa kysellä, mitä kullekin pojalle juuri nyt kuuluu. Tärkeätä on
myös, että he juttelevat toistensa asioista.

Leirin päättyessä poikien kysymys oli jälleen.
”Tullaanhan taas ensi lomalla?”
Yhteydenpito suvun kesken on entistä tärkeämpää tänä aikana,
jolloin kaikilla on
kiire. Ajan puute
estää yhteyden pitämistä ja kutistaa
elämästä sen tärkeimmän: uskon
asioissa viipymisen
ja niiden hoitamisen. Seinällämme
olevan huoneentaulun sanojen
mukaan mekin,
vaari ja mummu,
haluamme lastenlapsiamme, niin
poikia kuin tyttöjäkin, muistuttaa: ”Muista aina
Jeesusta”. Rukoilemme, että he kaikki aina
pysyisivät Herramme leirissä.
Ulla Kataja
Kuvat Ulla Kataja
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Raita Hostikka

LÄHETYSINTOA HAMINASSA
Lähetyspiirissä Haminassa iloitaan Siionin Kanteleen lauluista ja lähetystyötä
rakastavista ystävistä.
Lokakuisena lämpimänä päivänä Pirjo Tykän
ja Voitto Raudaskosken kotiin kokoontui toistakymmentä haminalaista. Pirjo on tämän piirin vetäjä – hän on varannut runoja ja rukouksia, joilla ravitsee ystäviä. Kodeissa kokoontuminen on entisen Vehkalahden kylissä
luontevaa – onpa Haminan seurakunnassa
vieläkin elävänä kinkeriperinne. Kinkerit eli
lukuset kokoontuvat enimmäkseen kodeissa;
kinkerikoteja on noin 20/talvikausi.

Tämä lähetyspiiri oli tosin aloittanut reippaile-

malla ulkona; piiriläiset olivat pari viikkoa
sitten oikein aurinkoisena syyspäivänä kokoontuneet laavulle käynnistämään syksyn
toiminnan, johon kuuluu piirin kokoontuminen
joka toinen viikko, vuorotellen eri kodeissa.
Monet piiriläisistä osallistuvat usein myös
toiseen, Anneli Näkin vetämään lähetyspiiriin,
joka kokoontuu sekin kahden viikon välein,
mutta iltaisin.
Pirjo kertoo, että hänelle lähetyspiirissä toimiminen on perinne, opittu hyvä asia lapsuudesta asti. Äitikin kutsui lähetyspiirin kokoontumaan kodissaan. Nyt lähetystyö on todella
lähellä omaa sydäntä. Myös puoliso Voitto on
syttynyt asialle. Hän on vakuuttunut, kun Raili
Mäkitalo on kertonut, kuinka hän Vienan
Kemin lasten kanssa työskentelee ja mitä
saa aikaan täältä annetulla avulla. Voitto
on käsittämättömän taitava käsistään.
Kauniin kodin yksi huone on täynnä taidokkaita puuesineitä. Voitto onkin antanut
taitonsa lähetystyölle: hän teki seurakunnan lähetysmyyjäisiin kymmeniä kauniita
voiveitsiä – katajapuusta tehty veitsi, joka
on istutettu visakoivuiseen kahvaan. On
hienoa huomata, että myös ns. miesten
käsityöt löytävät tiensä lähetysmyyjäispöydille perinteisten naistuotteiden, villasukkien ja pullapitkojen joukkoon!
Pirjon ja Voiton kodissa lähetyspiiriin osallistui myös Leena Haapaniemi, joka on
”paluumuuttaja”. Hän oli pitkään toisella
paikkakunnalla diakoniatyöntekijänä, ja
yllättyi kun kotiseudulle palattuaan ei ollutkaan helppo löytää omaa paikkaa ja
ryhmää seurakunnassa. Myös hänelle lähetystyö on ollut tuttua lapsuudesta asti.
Tästä lähetyspiiristä löytyi hänelle sopiva
paikka toimia ja olla yhdessä hengellisten
asioiden äärellä.

Voiton veitset
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Sukkapuikot kilisevät kotoisasti. Taitavimmat laulavat
samalla, vain vilkaisten Kanteleen sivuja. Varmaan osa
näistäkin sukista löytää tiensä lähetysmyyjäisiin. Mutta
aivan varmasti lämpimistä ja
iloisenkirjavista sukista osa
lähtee tekemään lähetystyötä Railin mukana Vienan
Kemiin.
”Mä kaikki aarteet sain
omakseni ja kuulun perheeseen kuninkaan, kun synnyin kasteessa Isälleni, lapseksi kaikkeuden valtiaan.”

TUTUSTUMISMATKA YLÄ-LAPIN LUONTOON JA
KULTTUURIIN HETTA 30.3.-7.4.2012
Matkareitti: Hamina – Kouvola – Lahti – Tampere – Parkano – Jalasjärvi – Kurikka – Ilmajoki –
Seinäjoki – Lapua – Ylihärmä – Pietarsaari – Kokkola – Himanka – Oulu – Hetan kota.
Matkan hinta 550 €
Hintaan kuuluu:

Matka, majoitus, liinavaatteet pyyhkeineen.
Aamiainen, päivän retki eväät, päivällinen ja iltapala.
Sauna joka päivä. Saunalla avanto-uinti mahdollisuus.
http://www.hetankota.fi/

Matkalla jokainen kustantaa kahvit ja ruokailun itse.
Viikon ohjelmaan kuuluu ulkoilun ja talon muun ohjelman, mm. Raamattuhetkien lisäksi isäntäväen
järjestämä saamelaisilta sekä Hetan musiikkipäivät. 43. Hetan Musiikkipäivät on pääsiäisajan
korkeatasoinen klassisen ja kirkkomusiikin festivaali lumisten tuntureitten keskellä Enontekiöllä.
Musiikkipäivien ohjelmaan voi tutustua täällä: http://www.hetanmusiikkipaivat.fi

Matkatiedustelut:
Sirpa Keski-Antila 0400 974 102 sirpa.keski-antila@evankeliset.net
Asta Uutela 050 464 3852 asta.uutela@evl.fi
Tuomo Uutela 0400 910 166 tuomo.uutela@pp.inet.fi
Matkan järjestäjinä:
Karstulan Evankelinen Opisto
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
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Sirpan matkassa

ARKIHENKI
Keskimmäinen poikamme Antti oli 5-vuotiaana
kuullut ja opetellut uusia sanoja. Kirosanoja
oikeen ”pohojammaan murtehella” ja ässän
kans. Näki jo kaukaa äiteensä ilimeestä ja jalakaterän asennosta, jotta tuosta se ainaki
suuttuu. Ja taas pärähytti kierän ilimeen saattelemana sen kielletyn kirosanan. Vanhanaikaasena äiteenä jouduin sitten laittamaan uhkaukseni käytäntöön: pesin poijan suun saipualla.
No, poika vaan tuumas: ”Nam hyvempää!”
Kuva Timo Keski-Antila

Kului pari viikkoa, eikä saippua aivan ilmeisesti ollu riittävän tehokas apu. Oli siirryttävä
seuraavaan vaiheeseen, mäntysoopaan! Siitäkin olin muutamaan kertaan varootellu, jotta
on tosi pahaa. Vesilasi oli vieressä, että pikkumies sai heti huuhtoa pois mäntysuovan
maun suustaan. Tämä tehos jo vähän paremmin, mutta sitten rumat sanat taas palasivat.
Kyselin päiväkotien lastentarhanopettajilta,
miten toimivat, jos kirosanat osoittavat suuhun juuttumisen oireita. Sain neuvoksi valkopippurin! Uhkailin, kiristin ja lahjoin (niin kuin
kai kaikki kunnon vanhemmat joutuvat joskus
tekemään). Ei auttanut. Selitin taas vesilasin
kanssa, että tämä ”lääke”-mauste on tosi, tosi
väkevää, mutta oikein tehokasta. Suun
huuhtelun jälkeen Antti-poika päivitteli itsekin,
että ”olipas tehokasta ainetta”. Avasi suunsa
ja näytti, että yhtään rumaa sanaa ei jäänyt
enää kielenkään taakse.
Keskustelimme pikku-miehen kanssa, että
mitä hän ajattelee. Mistä niitä rumia sanoja
oikein tulee? Antti viittasi niin kuin koulussa:
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”Äiti, minä tiedän! Se on se arkihenki, joka
panee pienen poijan suuhun rumia sanoja!”
Minä ihmettelemään, että mikä ihmeen arkihenki? Antti valistaa äitiään: ”Kuule, kun päiväkerhossa puhuttiin Pyhästä Hengestä. Se
antaa ihmisille kaikkia hyviä asioita. Hyviä sanojakin. Ja kun Pyhä Henki on hyvä, niin arkihenki sen täytyy olla, joka laittaa pienen poijan suuhun rumia sanojakin. ”Mikä jumalallinen viisaus!
Tunnistatko sinä arkihengen? Kyllä se mokoma on varsin hyvin voimissaan meissä Jumalan omissakin. Ja yrittää uskotella, ettet
sinä ole sen huonompi, kuin tuo ja tuo lähimmäinenkään. Tai sitten se vakuuttaa sinulle,
että sinusta ei ole mihinkään. Oot niin kelvoton, ettei Jumalakaan voi sua auttaa. Tai laittaa sinut aina vertailemaan, tai puhumaan
pahaa, tai, tai, tai… Meitä aikuisia arkihenki
sitte hyppyyttääkin. Vaan pelkääpä sekin jotakin: Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajamme
nimeäkin. Siinä meillä valkopippuriakin tehokkaampi ase. Lue lisää vaikka Room. 3:23-24.

Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä
Luuk. 2:22-33

KEVÄTTÄ KYNTTELISTÄ
Yksi itselleni Raamatun puhuttelevimmista lauseista ovat yllä olevan otsikon sanat.
Kyseessä ovat vanhan Simeonin sanat. Ne luetaan kirkossa aina kynttilänpäivänä.
Päivä on sijoitettu kalenteriin alkujaan 40 päivän päähän joulusta. Talven selkä on
taittunut. Siitä sanonta: ”Kevättä kynttelistä.”
Mistä sitten tulee sana kynttilänpäivä ja miksi sitä vietetään? Keskiajalla Suomessakin oli yleinen
tapa, että kynttilänpäivänä vihittiin käyttöön
vuoden aikana kirkossa käytettävät kynttilät, mikä kertoo kynttilään ja valoon liittyvästä symboliikasta: Kristuksesta taivaallisena valona pimeän
maailman keskellä.
Mutta päivällä on myös raamatullinen aihe, josta kertoo parhaiten sen
toinen vanha nimi, Neitsyt Marian
puhdistuspäivä. Niinpä tekstimme
kertoo, miten Maria Mooseksen lain
mukaan tuli 40 päivän kuluttua Jeesuksen syntymästä temppeliin tuomaan kiitosuhria. Äidin katsottiin
näet olevan synnyttämisen jälkeen
tähän asti niin sanotusti epäpuhdas. Tämän päivän tietämyksen
valossa me voimme nähdä tässä
taustalla lääketieteellisen kansanviisauden, kuten monissa muissakin Vanhan testamentin säädöksissä.

miehen, nimeltä Simeon, jonka kerrotaan koko
pitkän elämänsä odottaneen tätä hetkeä. Raamattu kertoo, että hän odotti Israelille luvattua
lohdutusta, ja että Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin
hän on nähnyt Herran voidellun. Ja nyt hän salatulla tavalla ymmärsi sen toteutuvan silmiensä edessä. Hän ottaa lapsen syliinsä
ylistäen Jumalaa ja lausuu – Marian ja
Joosefin ollessa ihmeissään – nuo
tunnetut sanat, joita Simeonin kiitosvirreksi on kutsuttu, nuo psalmia
muistuttavat profeetalliset sanat:
”Herra, nyt sinä annat palvelijasi

rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet
sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka
koittaa pakanakansoille, kirkkauden,
joka loistaa kansallesi Israelille.”

Tämän Simeonin kokemuksen äärelle me nyt pysähdymme.

Simeon – miehinen mies
Kuva vt
Tuo juutalainen tapa on sitten elänyt kristikunnassakin. Aina 1900-luvulle
Muistan, kun sain kerran kutsun miestenasti on Suomessakin tunnettu ”kirjoittamaton
päiville erääksi kynttilänpäiväksi ja saarnaalaki”, ettei äiti saanut synnytyksen jälkeen liikkua maankin tästä samasta aiheesta. Kysyin silloin,
kodin ulkopuolella, ennen kuin hän oli käynyt
että vietetäänkö siellä oikein niin vahvasti mieskirkossa tai pappilassa niin sanotusti ”kirkotetta- tenpäiviä, että edes kahvipannun varressa ei ole
vana” tällaisessa kiitos- ja esirukoushetkessä.
naista. Naisethan ne yleensä ovat seurakunnan
kantava voima. Aivan toisin kuin noina RaamaMutta tekstimme ydin ei ole siinä, että Jeesuksenkin vanhemmat noudattivat näin kulttuurinsa tun Simeonin päivinä.
tapoja, vaan siinä, mitä yllätyksellistä tuolla matkalla tapahtui. He tapasivat temppelissä vanhan

Monesti siitä tehdään myös sellainen johtopäätös, että miehet ovat tänä päivänä jotenkin
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pinnallisempia kuin naiset, tai ainakin vähemmän
uskonnollisia. Mutta onko näin? Elämänkokemus
on vakuuttanut minulle itselleni toisin. Emme me
miehet sen pinnallisempia ole, emme vähemmän
uskonnollisiakaan. Me vain useinkin niin perin
yksin taistelumme taistelemme, Luojammekin
edessä.

mikä muille oli vielä salattua. Sieluni silmillä näen, että tämänkin vanhan miehen silmässä oli
kyynel, kun Raamattu kertoo, että hän ylisti
Jumalaa siitä, mitä hän nyt uskon silmin näki.
Hän, vanha mies, kohtasi elämänsä viime vaiheissa kuin elämänsä kirkastusvuorihetken.

Myös tämän päivän Raamatun sanassa me kohtaamme tällaisen vanhan miehen, joka elämänsä
loppusuoralla oli joutunut aivan erityisen herkälle
paikalle Jumalan edessä.

maan koitti Jumalan valkeus.

Silmäni ovat nähneet valon – pelastuksesi,
Pienestä pitäen me olemme omaksuneet miehen jonka olet valmistanut kaikille kansoille
mallin, jossa herkkyys ikään kuin pakotetaan
Mitä hän sitten näki? Sen hän puki noihin propinnan alle. Mies ei itke. Mies ei herkistele. Ei
feetallisiin sanoihin. Tuossa Simeonin kiitosvirvaikka kuinka lyötäisiin.
ressä on kuin tiivistelmä krisVain syvällä sisimmästillisen uskomme ydinasioissään mies itkee, huutaa
”Herra, nyt sinä annat
ta. Itselleni siitä erottuu kuin
epätoivonsa useammin
palvelijasi
rauhassa
neljä paljon puhuvaa sanaa:
kuin uskommekaan
myös Jumalalle. Väittäilähteä, niin kuin olet
Ensimmäinen niistä on kyntsin siis, että se herkkyys
tilänpäivään niin osuvasti
luvannut. Minun silmäni
todellakin vain painuu
liittyvä sana valo: ”Minun silovat nähneet sinun
pinnan alle, ei se mihinmäni ovat nähneet…valon,
kään katoa. Niinpä se
pelastuksesi, jonka olet
joka koittaa pakanakansoille,
sitten elämän kolhujen
kirkkauden, joka loistaa kankaikille kansoille
myötä sieltä myös jossallesi Israelille.” Niin olivat
kus esiin pulpahtelee. Ja
valmistanut: valon, joka
Simeonin ajan ihmiset kuin
usein jo vanhemman
koittaa pakanakansoille, tämänkin ajan ihmiset, kuin
miehen silmässä näkee
”kansa, joka pimeydessä
kirkkauden, joka loistaa
sen kyyneleen, mikä on
vaeltaa”, Luojastaan vieollut nuoruus- ja miekansallesi Israelille.”
raantunut, kadonnut, elähuusvuodet tukahdumän tarkoitusta etsivä, päätettuna. Muistanpa
määrää vailla, kuoleman saerään psykologinkin asiantuntijan äänenpainoin
laisuuden äärellä, ikuisuuskysymyksen edessä,
todenneen, että iän myötä miehet tulevat herkuin pimeydessä kulkeva ihmisjoukko. Ja nyt
kemmiksi, kun taas naisten käy päinvastoin.
Simeon näki, että juuri tähän pimeään maail-

Simeonia ajatellessa mieleeni nousee jostakin
lapsuudessa näkemästäni kuvasta, ehkä kansakoulun uskontotunnin kuvatauluista, oikein miehinen mies. Vanha mies, mutta vielä uljasryhtinen, harteikas, pitkäpartainen mies, vahva mies,
paitsi ruumiillisesti, myös henkisesti. Mies, jota
eivät tuulet olleet elämän matkalla huojuttaneet.
Tutkijat ovat tulleet johtopäätökseen, että kyseessä oli aivan tavallinen ns. tuntematon kansan mies, ei mikään kirjanoppinut, vaan joku
maan hiljaisista, hiljaisista, mutta ei suinkaan
pinnallisista, yksi sellaista, joiden pinnan alla eli
hiljainen usko, Messias-toivo.
Juuri tällainen tavallinen mies on jättänyt nimensä Raamatun lehdille. Hän näki uskon silmin sen,
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Toinen sana on pelastus: ”Minun silmäni ovat
nähneet sinun pelastuksesi…” Siinä oli vanhan
Simeonin silmien edessä taivasnäkymä, iankaikkinen elämä. Ja siinä on nimenomaan sana sinun, sinun pelastuksesi, Luojan työ luotunsa
tähden.
Samaan tähtää myös kolmas puhuva sana valmis: ”…jonka olet…valmistanut.” Pelastus on
ihmiselle valmis. Ihminen on vain vastaanottajan
paikalla.
Ja neljäs sana on kaikki: ”…kaikille kansoille...”
Ei vain Simeonille, ei vain juutalaisille, vaan kaikille kansoille, aina maan ääriin saakka – myös
meille suomalaisille.
Tämän Simeon tuossa elämänsä ehtoon kirkastusvuorihetkessä näki, sen mitä hän oli sydämensä hiljaisuudessa odottanut. Ja näin hän

saattoi lausua: ”Herra, nyt sinä annat palvelijasi
rauhassa lähteä.”
Ja sitten Raamatussa kerrotaan, miten Jeesuksen vanhemmat ”olivat ihmeissään siitä, mitä
hänestä sanottiin.” Sen, mitä Simeon näki, hän
näki uskon silmin. Vasta myöhemmin se muillekin kirkastui.
Näin on tänäkin päivänä. Miten moni tänäkin
päivänä on Marian ja Joosefin tavoin ihmeissään,
mitä Jeesuksesta sanotaan. Ei se järjelle lopulta
avaudu.

Tällaisen lohdutuksen Simeon oli kohdannut Jumalan edessä, ja tämän lohdutuksen lukemattomat muut ovat kohdanneet. Miten moni meistäkin voisi omakohtaisesti kertoa, miten on saanut
elämän matkalla kokea Jumalan lohdutuksen.
Salatulla tavalla Jumala on niin valloittanut, että
voi jo vanhan Simeonin tavoin, kiitollisin mielin,
lausua: ”Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä.” Näin Jumala tekee työtään, tavallisissa miehissä ja naisissa, kuin Simeonissa, ehkäpä
kovimmankin kuoren alla.
Näkyyhän Jumala meillekin tänä päivänä näin,
niin sinulle kuin minulle, kuin lohdutus tämän
elämän lohduttomuuden keskellä! Kuin kirkas
valo pimeyden keskellä!

Ajattelen, että tämä Raamatun Simeon on meille
tämänkin ajan ihmisille kuin muistutus siitä, että
järki ei elämän salaisuuden keskellä riitä, vain uskon silmin me
voimme nähdä enemmän. Juma”Mikä on
la on ylijärjellinen – ihmisjärjen
tuolla puolen. Miten voisikaan
ihminen, että
ihmisjärki riittää elämän ja kuosinä häntä
leman salaisuutta selittämään,
muistat?”
kun ihminen on itse vain kartalla,
eikä sen piirtäjä.
Mutta jo
Lohdutus – nyt annat
palvelijasi rauhassa lähteä
Mutta tekstissämme on vielä yksi
puhutteleva avainsana, lohdutus.
”Simeon oli odottanut...luvattua
lohdutusta”. Aivan samoin voisi
tämänkin ajan ihmisestä sanoa,
että ihminen kaipaa tämän lohduttoman elämän keskellä lohdutusta.

samassa
sisimpämme
huokaa:
”Ihmiset
tarvitsevat
Jumalaa.”

Tutkimuksissa on todettu, että aikamme ihmisen
suurin ongelma on turvattomuus. Ei ole tuonut
turvaa hyvinvoinnin, ei ihmistiedon kasvu, vaan
pikemminkin on käynyt päinvastoin. Ympärillämme ei ole suinkaan vain yhä paremmin tunnettu
maailma, vaan samalla yhä hallitsemattomampi
maailma, ihmiskäsissä kärsivä luontokin, jonka
keskellä ihminen on jopa entistä turvattomampi.
Joskus tuntuu myös siltä, että kaiken suhteellistava, yksityistä ihmistä yhä syvempään turvattomuuteen ajava yhteiskuntamme ei suinkaan aja
ihmistä pois Jumalan luota, vaan päinvastoin tietämättään turvatonta viimeisen turvan, lohdutuksen luo – sen lohdutuksen luo, jota kovan
pintansa alla ehkä moni sitä vastaan taistelevakin tietämättään pelkää kaipaavansa.

Ja vielä lopuksi. Luin vuosia sitten
erään teoksen kuuluisasta Isä
Camillo-sarjasta ja mieleeni jäi muuan sattuva lausahdus. Siinä Kristuksen rauhallinen ääni totesi isä Camillolle: ”Älä anna elokuvien ja sano-

malehtien pelotella itseäsi. Ei Jumala
ihmisiä tarvitse. Ihmiset tarvitsevat
Jumalaa.”
Tästä on kyse. Järkemme voi kirjailijan tavoin ihmetellä, kuten psalmin
kirjoittajakin: ”Mikä on ihminen, että
sinä häntä muistat?” Mutta jo samassa sisimpämme huokaa: ”Ihmiset tarvitsevat Jumalaa.” Lohdutusta!

Tämän ovat vuosikymmenet pappina
kivikaupungin keskellä minullekin opettaneet. Ei
ole kaikki, miltä pintakulttuurin tasolta katsoen
näyttää. Kun pysähtymisen aika tulee, tämän
maallistuneenkin ajan ihminen tarvitsee Jumalaa. Tässä ajassa yhtä kipeästi kuin kautta aikojen. Kuuluttiin kirkkoon tai ei, sanottiin mitä sanottiin, elettiin miten elettiin, oli moraali mitä oli,
tämänkin ajan ihminen tarvitsee Jumalaa. Elämän salaisuuden keskellä, taakkojen keskellä,
sairauden keskellä ja lopulta kuoleman rajan
häämöttäessä, iankaikkisuuden edessä.
Miten ihana onkaan käydä viimeiselle veräjälle
Simeonin sanat huulilla: ”Herra, nyt sinä annat
palvelijasi rauhassa lähteä.”
Jari Nurmi
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ELYN LÄHETYSTYÖ VALINTOJEN EDESSÄ

Rajoja ylitetään
Suomen Lähetysseura on ollut luonteva ensimmäinen kanava ELYn lähetystyölle. Myöhemmin yhteistyötä on syntynyt Sanansaattajat ry:n kanssa. Myös ihan omasta työstä
Venäjällä saadaan iloita. Vaikka evankelinen
väki haluaa kokea lähetystyön omaksi, rajojen
ylittäminen ja yhteistyö tarjoavat laajemmat
mahdollisuudet.

ELYn lähetystyöryhmä pohtii ja
esittää
Erilaiset kiinnostukset tulevat esiin työryhmässä, joka valmistelee ELYn hallitukseen menevät lähetystyön asiat. Viime kerralla pohdimme, mitä haluamme tehdä ja mihin on keskityttävä. Monien pyyntöjen ja ELYn realististen
mahdollisuuksien kesken on löydettävä tasapaino.

Uusia yhteistyön
Mitä teemme nyt?
avauksia tehdään harHaluamme tehdä
kiten ELYssä, mutta
Suomen lähetysseuran kautta
lähetystyötä.
omassa elämässäni
tuetaan Angolan lähetystyötä
asioita on vain tapahHaluamme innostua 10 000 eurolla ja Malawin luterilaitunut. Huomaan olesen kirkon pappien ja evankelistehtävästä.
vani keskellä lähetystojen koulutusta 20 000 eurolla.
työn verkostoa. Vanhin Haluamme tukea
Näihin kohteisiin saadaan tuki seutyttäremme Sanna lähti itselle rakkaaksi
rakuntien kanssa tehdyistä sopijuuri lähetystyöhön
muksista.
tullutta kohdetta.
Israeliin Kylväjän kautELYn nimikkolähettinä on maalista, toinen tyttäremme
kuussa Suomeen palaava, EteläiKristiina palaa pian Suomeen Angolasta Lähe- sen Afrikan hankekoordinaattori Kristiina
tysseuran työstä ja siirtyy Radiolähetysjärjestö Erelä. Häneen liittyen ei ole sovittu taloudelliSanansaattajat ry:n palvelukseen. Me Paavon sesta tuesta, vaan hän on ollut Angolan työn
kanssa olemme tehneet suurimman elämänyhdyshenkilö ELYn suuntaan.
työmme SLEYn lähetystyössä Keniassa ja
Samoin Lähetysseuran lähetit Tansaniassa,
Sambiassa, ja sen jälkeen olemme toimineet
Anna-Riitta ja Oskari Holmström, ovat mielisELYn hyväksi. Mitään näistä lähetystyön
sämme nimikkolähettejä, joista ei ole sopitahoista en voi pyyhkäistä pois, vaan näen
musta, mutta joita tuetaan rukouksin.
niissä työn rikkauden. Joudun miettimään
omaa tehtävääni yhä uudelleen ja taas kerRadiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:
ran, mikä se on Jumalalta saamani kutsun
n kanssa on sovittu 5000 euron tuesta Sat7:n
perusteella. Afrikka-keskeisyyden oheen on
lastenohjelmille. Tarkoituksena on, että tuki
tullut tärkeänä asiana Jumalan omaisuuskerätään Laula kanssani-tapahtumissa. Lapsikansan siunaaminen. Valitettavasti työ juutaperheille järjestetyistä tilaisuuksista ei kuitenlaisten parissa on jäänyt sivuun evankelisessa kaan ole helppoa saada kokoon tuota tavoitelähetystyössä, vaikka se oli esillä yhtenä
summaa. Viime vuonna saatiin 1472 euroa,
mahdollisuutena, kun 1800-luvun lopulla
mutta ELYn hallitus päätti maksaa SANSAlle
etsittiin omaa lähetysaluetta.
kuitenkin koko tavoitteen.
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ELYn työ Venäjällä saa tuen seurakunnista,
lähinnä Tuusulasta, Elimäeltä, Salosta ja Valtimon seurakunnasta. Inkerin kirkko on kiinnostunut Elyn työstä Karjalan alueella, missä Raili
Mäkitalo toimii koulutustyössä sekä lapsi- ja
pyhäkoulutyössä. ELYn tavoitteena on saada
Railille seuraajiksi kansallisia työntekijöitä. Tällä hetkellä Railin lisäksi tuetaan Kostamuksen
kirkkoherra Andrei Savolaisen (inkeriläinen)
työtä 5000 eurolla.
TEDITE-koulun tukeminen Sambiassa Kiteen
Opiston kautta saa 5000 euroa ELYltä kuluvana vuonna. Välistä kuulee kysyttävän: Miksi
ELY menee sinne, missä SLEY on? Pääsihteerimme lyhyt vastaus on: Meillä on kutsu työhön. Emme ole pyrkineet Sambiaan, vaan tehtävä on avautunut. TEDITE-koulun toiminta
Sambiassa ja paikallisen luterilaisen kirkon yhteydessä on haasteellista eikä vaikeuksia puutu. ELYssä saattaa olla nuoren yhdistyksen intoa, mutta kuitenkaan ristiriitaista tilannetta
Sambiassa ei haluta ruokkia, vaan tavoitellaan
rinnakkaiseloa sisaryhdistyksemme SLEYn
kanssa.

Avoimia kysymyksiä
SANSA aloittaa radio-ohjelmien tukemisen Japanissa. SANSAn ulkomaantyön johtaja Timo
Reuhkalan mukaan ELYllä olisi mahdollisuus
osallistua tähän työhön. Lähetystyöryhmässä
todettiin, että ELY tarvitsisi myös uusia tukijoita, henkilöitä ja nimikkosopimuksia, jos lähdetään mukaan Japanin radio-ohjelmien rahoittamiseen.
Entä nimikkolähetit? Nimikkolähetit antavat
kasvot lähetystyölle. Voisiko ELY olla henkisenä ja hengellisenä tukena useammallekin lähetille tukien vaikkapa vain pienellä siivulla
jokaista, joka haluaa ELYn taustatukea? On
mietittävä, mitä teemme omilla resursseillamme, haluammeko lähettejä, keskitymmekö johonkin vai onko laajalle levinnyt työ innostavampaa?
Kysymystemme keskellä tärkeintä on, että
rukoilemme Jumalan johdatusta lähetystyölle
ja olemme avoimia Hänen toiminnalleen.
Annikki Erelä

Kiteen opiston rehtori Ulla Kakkonen vapaaehtoistyössä Sambiassa, ja sydän jäi sinne.
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TALOUSVUOSI 2011
- TIETOA JÄSENILLE JA
KANNATTAJILLE
Viime marraskuussa vetosimme varapuheenjohtaja Pekka Kivirannan kanssa ELYn taloudellisen tilanteen takia Teihin, ELYn työn ystävät.
ELYn toiminta ja talous olivat edelleen kasvaneet. Työntekijämäärä oli noussut merkittävästi
ja kotimaantyö ja lähetystyö kasvaneet ja
monipuolistuneet.
Kuva Raili

Nopea kasvu ja varsinkin nopea menojen kasvu olivat johtaneet siihen, että ELYn talousvuosi näytti uhkaavan tappiolliselta. Vajausta
oli varsinkin kotimaantyössä, jossa kulut näyttivät nousevan kaksinkertaisiksi tuloihin nähden.
Vetoomuksemme sai jälleen vastakaikua. Jäsenistömme ja kannattajiemme rukoukset ja
työpanos korjasivat tilannetta aika tavalla,
mutta aivan samaan tulokseen kuin edellisenä
tilivuonna emme päässeet.
Viime vuoden tilinpäätös tulee ennakkotietojen mukaan olemaan tappiollinen. Vajaus on
edelleen kotimaantyössä, joskin vajetta on
selvästi vähemmän kuin marraskuun alussa
näytti. Olemme kirineet loppuvuonna tappiota
pienemmäksi. Vaje on n. 16.000 euron suuruinen, talousarvioon verrattuna n. 3,8 %.
Jos asiaa haluaa vielä konkretisoida, niin jäsentä kohden tappiota tuli 25 euroa. Tasapainoon olisimme siis päässeet tuollaisella lahjalla/jäsen tai vastaavalla tulojen lisäyksellä
muualla. Kysymys ei siis ole mahdottoman
suuresta asiasta. Emme aivan yltäneet tasapainoiseen taloudelliseen tulokseen, mutta
vuosi oli kuitenkin eteenpäinmenoa ja
toiminnan laajenemista. Myös maksuvalmius
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on säilynyt hyvänä, kaikista laskuista on selvitty ajallaan.
Koko ELYn hallituksen puolesta sydämellinen
kiitos kaikille ELYn työn tukijoille viime vuoden
vastuunkannosta. Koemme hallituksessa ja
työntekijöiden parissa, että meillä on taas ollut Jumalan Siunaus ja jäsenistömme tuki takanamme. Tällä pohjalla on taas hyvä jatkaa
alkaneen vuoden työtä.
ElySanomien erikoislehden - Joulun Valon
myynti ja muiden joulukeräysten tuotto
(13.000 euroa) oli mukava tulonlisä. ElySanomista on lyhyessä ajassa tullut laadukas ja sisältörikas kristillinen aikakauslehti, jossa
evankeliumin sanoma tulee elämänläheisesti
ja puhtaasti esille. ElySanomien laadukasta
erikoisnumeroa, Joulun Valoa, kannattaa levittää ja kaupata. Tälle vuodelle tavoittelemme
ElySanomien ja sen erikoisnumeroiden Juhannusnumeron ja Joulun Valon entistä laajempaa levikkiä. Lehdet sopivat erinomaisesti kesävierailujen tuliaiseksi ja tervehdykseksi joulu- ja muiden korttien sijaan. Näitä erikoislehtiä kannattaa tilata ajoissa riittävä määrä.
Pekka Knuutti
hallituksen puheenjohtaja

ELYN 4-VUOTISJUHLA JA SEMINAARI
Tampereella 24.-25.3.2012
ELYn seminaari, jäsenkokous ja vuosijuhla Tampereella Kalevan kirkossa ja
seurakuntasalissa
Kuva Upi

Seminaari la 24.3.
klo 9.30 Kahvi
klo 10 Tervetuloa, hartaus Sirpa Keski-Antila
klo 10.15 Raamattuopetus:
“Tulkaa minun luokseni... menkää ja tehkää.” Pekka Kiviranta
klo 11.15 Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry 4 vuotta
Mistä olemme tulleet, millaisen matkan kulkeneet, mitä olemme tänään.
Katsaus: Antero Rasilainen.
klo 12 Lounas
klo 13 Hallituksen strategiaehdotuksen esittely Pekka Knuutti
Työskentely pienryhmissä:
Ryhmä 1. ELYn arvot
Ryhmä 2. ELYn työn painopisteet nyt ja tulevaisuudessa
Ryhmä 3. ELY lähetystyössä
klo 14.15 Yhteenveto, ryhmien puheenjohtajat.
klo 14.30 Kahvi
klo 15 ELYn vuosikokous

4-vuotisjuhla su 25.3.
klo 10 messu Kalevan kirkossa, saarna Jorma Laulaja, liturgia Sanna Erkanaho, kanttori Terhi-Tuulia
Keränen, urkuri Elina Lepistö, lauluryhmä
Lounas seurakuntasalissa
klo 13 ELY 4v juhla
Puhe Salla Häkkinen
Avatun Raamatun äärellä, Minna Valtonen
Rakkaat Siionin Kanteleen laulut,
Ulla Kataja
Päätöshartaus, Kari Lähdesmäki
klo 14.30 Lähtökahvit

Kyyditys Pohjanmaalta la 24.3.
Lähtö klo 5.30 Alahärmän srk-keskuksen pihasta
Klo 6.20 LRn parkkipaikalta
Klo 6.40 Ilmajoelta Siltalan ristiltä/Turhuuren torilta
n. klo 6.50 srk-keskukselta-Koskenkorvan vanha mh
Klo 7-7.05 Kurikan srk-keskukselta
Klo 7.35 Jalasjärven srk-keskuksen viraston puoleiselta
parkkipaikalta
Aamukahvit Tei-Tuvassa n. 5km ennen Ikaalisia.
Ota yhteys Sirpaan ja varmista paikkasi:
p. 0400 974 102 tai sirpa.keski-antila@evankeliset.net
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Hilkka Lähdekorpi

KUULUMISIA
Tammikuussa vietimme Salossa ELYn kirkkopyhää/lähetyssunnuntaita.
Päivä aloitettiin messulla Uskelan kirkossa.
Kirkkoherramme Timo Hukka toimi liturgina ja
Seppo Suokunnas saarnasi.
Messun yhteyteen oli liitetty seurakunnan uuden lähetyssihteerin Henna Seppälän ja kansainvälisyyskasvattaja Tuire Kallion tehtävään
siunaaminen. Lähetys tuli tälläkin tavalla
konkreettisesti mukaan juhlapäiväämme.
Seppo Suokunnas

Seurakuntatalolla tarjotun lounaan ja kahvien
jälkeen jatkoimme päivää Siionin Kanteleen
lauluseuroilla. Aluksi Henna ja Tuire esittäytyivät ja kertoivat itsestään. Oli ilo kuulla, että
lähetyssihteerillämme on evankelinen tausta.
Lapsena ja nuorena hän oli käynyt usein vanhempiensa kanssa kotipaikkakunnallaan Somerolla Häntälän rukoushuoneella ja näin
myös Siionin Kannel oli tullut tutuksi.
Kirkkoherra Timo Hukan tervehdyksen jälkeen

saimme kuulla opettaja Taru Koskisen huilun
soittoa kanttori Pirjo Lahden säestämänä.
Siionin Kanteleen laulut soivat kauniisti ja
herkästi ja hetken saattoi tuntua melkein siltä,
kuin taivas olisi avautunut.
Seppo Suokunnas tarkasteli puheenvuorossaan Fredrik Gabriel Hedbergiä lauluntekijänä,
pääaisassa Siionin Kanteleen laulun 357 pohjalta. Perusteellisesti ja mielenkiintoisesti hän
otti esille laulun säkeistöistä kohtia,
jotka viittasivat Raamatun eri teksteihin.
Välillä lauloimme säkeistön tai kaksi ja
taas kuulimme mihin
Raamatun kohtaan
kyseinen säkeistö
viittasi. Näin meille
tarjottiin laulamisen
ohessa hieno Raamattutunti.
Tilaisuuden lopuksi
suoritettiin vielä arvonta, jossa pääpalkintona oli kuvataideharrastaja Milja
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Vas. diakoni, kansainvälisyyskasvattaja Tuire Kallio ja oik. lähetyssihteeri Henna Seppälä, Salon seurakunta.

Turusen lahjoittama kaunis kukkataulu.
Kuten tilaisuuden juontaja, Matti Lähdekorpi
päätössanoissaan totesi, saimme laulaa
sydämen pohjasta meille niin rakasta,
”taivaallista laulukirjaa” Siionin Kannelta, sekä
tulla ravituiksi lauluista ja Jumalan Sanasta.
Juhlapäivämme oli monella tavalla antoisa ja
siunattu. Oli niin hyvä olla ja kiitosmieli täytti
sydämen.

Vielä illalla kotonakin soivat Siionin Kanteleen
laulut mielessä: ”Me riemuiten nyt ylistämme,
vain rakkautta Jeesuksen, kun kuoli meidän
edestämme hän ristinpuussa kärsien. Sinulle,
rakkain Jeesuksemme, soi ylistys ja
kiitoksemme.”

Evankelinen lähetysyhdistys – ELYn ja
Salon seurakunnan yhteinen matka Israeliin
20.11.–29.11.2012
Matkanjohtajina Raili Mäkitalo ELYstä, Juha Hekkala sekä
Marika Huhtasalo Salon seurakunnasta
Lennot:
20.11. AY1921 HEL-TLV
06:05 – 10:25
29.11. AY1922 TLV-HEL
11:25 – 16:00

10 päivän matka.
Suorat lennot
Finnairilla Tel Aviviin.
Suomenkielinen
opastus.
Varaa matkasi ajoissa!

Majoitus:
20.–25.11.
Tiberias/ Leonardo Club
25.–29.11.
Jerusalem/ Leonardo Jerusalem

Matkan perushinta puolihoidolla on 1399 euroa. Yhden hengen huonelisämaksu 395 euroa.
Perushintaan ei sisälly retket. Matkan aikana tehdään retkiä Toiviomatkojen asiantuntevan
oppaan johdolla. Retkipaketin ostaminen on mahdollista jo etukäteen Suomessa, jolloin
pakettihinta on n. 290 euroa. Erillisretken hinta on n. 60 euroa.

Lisätietoa ja varaukset:
Matkanjohtajalta:
Raili Mäkitalo, Valtimo,
p. 0440 289 108,
raili.makitalo@evankeliset.net
Vastuulliselta matkanjärjestäjältä:
Toiviomatkat
Annankatu 31–33 C, 00100 HELSINKI
Puh (09) 5657 170, fax (09) 5657 1727,
helsinki@toiviomatkat.fi
Matkoja Raamatun maihin vuodesta 1976

TERVETULOA ANTOISALLE
TOIVIOMATKALLE!

Kuva Annikki Erelä
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ERJA-TYTTÄREMME MUISTOLLE
Pyhäinpäivänä 2011

Rakas Erjamme menehtyi vakavaan sairauteen 41 vuoden iässä 5.6.2011 Varkaudessa.
Vuoden 2010 lokakuussa hän sai tietää, että 7
vuotta sitten hänen sairastamansa leukemia
oli uusiutunut.
On vaikea kuvitella sitä murheen ja
surun määrää, jonka nuori aviopari
sai kestää, saatuaan tiedon neuvolaan mennessään. He odottivat
tuolloin esikoislastaan.

Matongon opettajaseminaarissa, on Erjan mukaan nimetty kirjasto, jota hän oli perustamassa talkoolaisena, ennen varsinaista lähetystyöhön lähtemistä.
Erjan elämässä ehti tapahtua hyvin paljon
monenlaisia asioita ja Jumala
käytti häntä useissa tehtävissä.
Valmistuttuaan Toholammin
lukiosta hän opiskeli Raudaskylän opistolla lastenhoitajaksi,
jatkaen Oulussa opintoja yomerkonomiksi. Oulusta löytyi
myös työpaikka, asianajotoimistosta.

Urheasti, Jumalaan luottaen, hän
kantoi yhdessä miehensä Oton
kanssa vaikean sairauden mukana
tulevat hoitojaksot.
Kuinka vaikeaa heidän olikaan
saattaa esikoislapsensa ”Alma”
enkelivauva Kangaslammin
hautausmaahan.
Kahdeksan kuukautta myöhemmin Jumala
kutsui Erjan luoksensa taivaan kotiin.
Sukulaisten ja ystävien kanssa saatoimme
Erjan haudanlepoon Alma-vauvan viereen
odottamaan ylösnousemuksen päivää. Hänen
toivomuksensa mukaisesti hänen hautakumpunsa koristeltiin pihakukkasin ja kukkalaiterahat lahjoitettiin hänelle niin rakkaaseen
lähetystyöhön Keniaan.
Muistotilaisuudessa muistelimme Erjan lyhyeksi jäänyttä elämää. Paljon oli hän ehtinyt
saada ystäviä vuosien varrella, osanottokirjeitä oli valtavasti, kaukaisimmat Keniasta
saakka, jossa hän työskenteli. Keniassa,
18

Kuva vt

Toholammilla seurakuntanuorissa saamansa lähetystyökipinä
ei kuitenkaan jättänyt häntä.
Erja suri sitä, ettei hänen koulutuksensa ollut sopiva siihen
työhön.

Töistä vuorotteluvapaalla ollessaan hän suuntasi Israeliin ja myöhemmin Keniaan. Siellä
hänelle selvisi, että Jumalalla on käyttöä hänenlaiselleen ihmiselle lähetystyössä. Niinpä
hän irtisanoutui työpaikastaan ja pääsi lähetyskurssille.
Jotain hänen luotettavuudestaan kertoo se,
kun työtodistusta Oulusta pyytäessään työnantaja kirjoitti siihen ”Vain vaivoin päästämme
hänet lähtemään työyhteisöstä”. Lähetyskurssin jälkeen hänelle aukeni työpaikka
Keniassa.

Kuva Helena Ylikotila

Jumala oli lahjoittanut Erjalle hyvän kielipään,
joten hän oppi lyhyessä ajassa Kenian yleiskielen swahilin. Niinpä hän pystyi keskustelemaan vanhojenkin kenialaisten kanssa, jotka
eivät osanneet englantia. Hän sai kertoa heille
paikallisella kielellä Jumalasta, joka lähetti
meille oman poikansa Jeesuksen syntiemme
sovittajaksi, että me hänen ristinkuolemansa
tähden pääsemme taivaan kotiin, kun meidän
elämämme täällä maan päällä päättyy.

lähteä lähetyskentälle ja sitten tuli tämä
sairaus. Vastaukset saamme sitten vasta
taivaassa.
Pyhäinpäivänä olimme hänen miehensä Oton
kanssa Kangaslammin kirkossa, kun sytytettiin
kynttilät Erjan ja heidän vauvansa muistoksi.
Kun kirkkokuoro, jossa Erja ehti vähän aikaa
laulaa, esitti laulun ”Mitähän puuhaavat taivaassa nyt”, eräs säkeistöistä oli uudelleen
sanoitettu: ”Muistelen Erjaa, ystävääni, kärsien

Erjan työaika Keniassa kesti kaksi vuotta. Hän
joutui palaamaan Suomeen sairastuttuaan vakavasti. Keniaan hänelle jäi kyllä monta kummityttöä, jotka ovat Erja-nimisiä.

taittui sun taipaleesi. Taivaaseen tahdoit
tuskista maan, mitähän puuhailemaan?”

Jumala antoi hänen vielä parantua ja hän sai
monta tervettä vuotta. Erja avioitui Oton
kanssa asuen Varkauden Kangaslammilla.

Valoisaa, meille niin rakasta Erjaamme
ikävöiden,

Kyselimme paljon hänen kanssaan, mikä tarkoitus Jumalalla on, kun Hän ensin salli Erjan

Tapaamisiin taivaassa.

Isä ja Äiti, Ahti ja Riitta Keskitalo
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Railin nurkka

LAHJA MENI PERILLE
Kansan käsi oli karttuisa. Yli 400 sukka- tai lapasparia kertyi vietäväksi Vienan Kemiin ja eri
kylille Kalevalaan, Jyskyjärvelle, Borovoihin,
Mujejärvelle, Tiiksaan ja Paanajärvelle.
Joulukasseihin kertyi runsaasti jaettavaa: mm.
pyyhkeitä, kynttilöitä ja enkelikaramelleja.
Lahjoitettavaksi kertyi myös mukavasti lähes
uutta vastaavia vaatteita. Lisäksi taisi ”yötonttu” joka välissä näperrellä pieniä lahjapusseja
Kemin lapsille n 150 kpl.
Joulukeräyksen tuotoilla (450,20€) pystyimme
hankkimaan jokaiselle seurakuntalaiselle joulukassin. Lahjoituksia tuli eri puolilta Suomea:
Siikasalosta, Pohjanmaalta, Kymenlaaksosta,
Valtimosta ja lahjoittajina oli niin yksityisiä
ihmisiä kuin K-Supermarket Espoosta.

”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä

vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa
rakastavat…” Room 8:28-30

Lämmin kiitos kaikille Vienan joulukeräykseen
osallistuneille!
Raili
Kuvat Raili

Vieläkö löytyy myymättömiä Kuninkaan lapset-DVD-levyjä?
Jos sinulla on tarpeettomia, myymättömiä Kuninkaan lapset DVD-levyjä, ota yhteyttä ELYn
toimistoon ely@evankeliset.net tai p. 040 415 9416 (myös tekstiviestein)
tai työntekijöihin (yhteystiedot s. 2).
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Kolehtien ja lahjoitusten tilitys
Työntekijöiden ja työmuotojen tukirengastili:
Tilinumero IBAN FI24 5114 0220 0375 45

ja viestiksi alla olevasta listasta haluamasi tuen kohde sekä maksajan kotiseurakunta
Antero
Raili
Sirpa

Kotimaan työ
Aarrearkku
Laula kanssani

Kolehti– ja lahjoitustili:
Tilinumero IBAN FI28 5114 0220 0343 69

ja viestiksi joku alla olevista (tilaisuus ja pvm, tuen kohde sekä maksajan kotisrk)
ELYn kotimaantyölle
Lähetykselle yleisesti (= Venäjä tai käytettäväksi johonkin alla ol. kohteista)
Angola (= Angolan kirkon tuki, SLS)
Malawi (= Malawin kirkon tuki, SLS)
Tansania (= Holmströmien lähettiperhe ja maasai-työ Tansaniassa, SLS)
Sat7 (= arabiankiel. TV-kanavan tuki, Sansa)
Kristiina (= Kristiina Erelän kannatus, SLS)
Tedite (= Tedite-hanke Sambiassa, Towards equality, democracy and economical growth by IT-education)
TA-avustukset (merkitse TA, tuen kohde sekä maksajan seurakunta)

Ilmoita
järjestettävistä
tapahtumista
ELYn toimistoon
yhteistä lehteä
ja
ELYn kotisivujen
tapahtumakalenteria
varten
ely@evankeliset.net
tai
p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)

Huom! Muistathan merkitä viestiin tuen kohteen ja maksajan seurakunnan.

Levymyyntitilitykset:
Tilinumero IBAN FI46 5114 0220 0380 22

Kuninkaan lapset DVD/CD (= viestiksi levyjen tilityksiin)

Kuva vt

Kiitos kaikille teille, jotka tuette ELYn työtä!
Jumala lahjanne siunatkoon.
Haluatko liittyä kannatusrenkaaseen? Ota yhteyttä ELYn toimistoon tai työntekijöihin. Yhteystietoja
löytyy tämän lehden sivulta 2 sekä ELYn kotisivuilta http://www.evankeliset.net/yhteystiedot
Elysanomat on ilmainen jäsenlehti, jota jaetaan muillekin kiinnostuneille. Tilausmaksua ei ole, mutta kiittäen
otetaan vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia ELYn työtä varten.

Rukoilemme siunausta tuleville järjestettäville tapahtumille
Helmikuussa 2012

Maaliskuussa

Ma 27.2. klo 18 Sanaa ja Siionin Kannelta Jylhän kylätalolla,
Kaustinen. Sirpa Keski-Antila,
Anneli Kentala, Kai Tikkakoski.

Su 4.3. Maakunnallinen kirkkopyhä Alavudella, alk. klo 10
messulla kirkossa. Saarna Jorma
Laulaja. Keittolounas, päiväjuhla.

Ma 27.2. klo 18 Siionin Kannelseurat Hattulan srk-talossa, Parolassa. Satu Holm ja Yrjö Ijäs
puhe, Erkki Ikonen viulu, Jussi
Kataja piano. Ulla Kataja juonto.
Ti 28.2. klo 12 Lähetyspiiri
Kaustisen seurakuntakeskuksessa. Sirpa Keski-Antila.

Su 4.3. klo 11.30 Siionin kannel-seurat ja kirkkokahvit Hämeenlinnan keskussrk.talossa.
Raamattuhetki Seppo Häyrynen,
Seija Koivula laulu, Katajat.
Su 4.3. klo 14 SK-lauluseurat
seurakuntatalo, Kirkkokatu 6,
Salo. Antero Rasilainen, seurakunnasta pappi ja kanttori.

Su 4.3. klo 15 Siionin Kanteleen
seurat Seinäjoen srk-keskuksessa, (kahvi klo 14.30 alk.). Jaakko Linko, Raimo Mäki, laulu Esa
Hirvilammi, juontaa Elli Hirvilammi.
Ma 5.3. Kurikan ELYn lähetyskerhon kokoontuminen. Pyydä
tarkempi ohjelma Sirpalta, p.
0400 974 102 tai sirpa.keskiantila@evankeliset.net
Ti 6.3. klo 18 Siionin Kanteleen
lauluseurat Riihimäellä. Erkki
Helle ja Timo Eskola, aiheena
Kohti Pääsiäistä. Kahvitarjoilu.

Evankeliset kesäjuhlat Kurikassa
16.-17.6.2012
Lisätietoa kevään kuluessa: www.evankeliset.net ja seuraavissa Elysanomissa
MAJOITUSVAIHTOEHTOJA:
HOTELLI PITKÄ-JUSSI (n.½ km juhlapaikalle) p. (06) 451 0500, Hovinkatu 1, 61300 Kurikka.
LUOVATAR (7 km keskustaan) p. 040 565 7196, Oppaanmäentie 57, Kurikka. Myös vaunupaikkoja.
HAKUNIN HEVOS-JA KOTIELÄINTILA (n. 10 km keskustaan) p. 040 844 2852, Hakunintie 193,
Mieto.
RYPÖLÄN TORPPA (n. 12 km keskustaan), p. 040 708 1478, rypolantorppa@netikka.fi
Kotimajoitusta Ilmajoella (n. 6 hlölle). Tiedustelut: p. (iltaisin) 045 633 1859, Liisa.Anttonen@iki.fi
JAKK Jalasjärven Aikuiskoulutuskeskus, Hotelli- ja asuntolamajoitusta (n 28 km Kurikan keskustaan), p. 0400 565 066, 020 145 800, Kurssitie 2, Jalasjärvi, www.JAKK.fi, jakk@jakk.fi Myös vaunup.
Jokainen huolehtii itse majoitusten tarkemmasta tiedustelusta ja varaamisesta. Varmistukset on tehtävä
ainakin Pitkä-Jussiin n. 2 kk ennen yöpymistä.
Kurikasta ja sen ympäristöstä on mahdollista tiedustella myös kotimajoitusta sekä pihapaikkoja asuntoautoille ja -vaunuille. Terttu Mäkinen p. 046 689 8676 tai Sirpa Keski-Antila p. 0400 974 102.
Huom! Kauhajoen suunta on melko varattua ison jalkapallocup-tapahtuman vuoksi. Seinäjoella samaan
aikaan Provinssirock. Ole ajoissa liikkeellä majoitusvarausten kanssa.
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To 8.3. klo 13 Siionin Kannelseurat srk-keskuksella Kauhajoella. Tuomas Ala-Opas, Sirpa
Keski-Antila.
Su 11.3. Maakunnallinen kirkkopyhä Ilmajoella, alk. klo 10.
Messulla kirkossa. Juhla jatkuu
srk-keskuksessa messun jälkeen
keittolounaalla ja päiväjuhlalla.
Sirpa Keski-Antila, arpoja, kirjapöytä, jolla myös kortteja, suruadresseja ja surukynttilöitä.
Su 11.3. klo 15 ELYn piiri eli Siionin kannel-seurat Tikkurilan
kirkossa, Katajat. Kahvit klo
14.30 neuvotteluhuoneessa.

Sydämellinen kiitos
Teille, jotka osallistuitte syntymäpäiväni juhlintaan!
Lahja ELYn Aarrearkkutyön hyväksi
oli 1051,35 euroa
”Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi

hänen nimeään, kertokaa kansoille
hänen suurista teoistaan!” Ps 105:1
Teistä jokaisesta iloiten,
Annikki Erelä
*****

Su 11.3. klo 15.30 kahvit, klo
16 Siionin Kanteleen lauluseurat
Lauttasaaren kirkolla, Myllykallionrinne 1. Puhe pastori Pekka
Kiviranta, avaus ja päätös srk:n
pastori, säestykset srkn kanttori.

Elämänmatkalla olen saanut jälleen
kerran kokea ystävyyden lahjaa ja
yhteisen työnäyn iloa ja voimaa!
Kiitos ystävät! Merkkipäivälahjanne
(1550,50 e) palvelkoon Jumalan
valtakuntaa ELYn kautta!
Taru Törrönen

La-Su 17.-18.3. Karstulan Ev.
Opisto, toveripäivät.

ohjelma tämän lehden s. 15.

Huhtikuussa

Su 25.3. 15.30 kahvit, 16 Siionin Kanteleen lauluseurat Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2. Professori Lauri Thurén kertoo Siionin Kanteleen laulujensa synnystä ja sävelmistään; avaus
ja päätös Kallion srk:n pastori,
säestykset srk:n kanttori.

Su 1.4. klo 10 ELYn kirkkopyhä,
Espoon tuomiokirkko.

Ma 19.3. Kurikan ELYn lähetyskerhon kokoontuminen. Pyydä
tarkempi ohjelma Sirpalta.
Ti 20.3. klo 14 SK-seurat Ystävän Kammarilla, Hämeentie 5,
Forssassa. Antero Rasilainen.
Kahvitarjoilu.
Ke 21.3. klo 17.30 4-vuotiaiden
synttärit Kuhmossa Piilolan seurakuntakodilla, Karhunpolku 2N.
Mukana Raili Mäkitalo.

Ma 26.3. klo 14 ELYn piiri Martta-salissa Kouvolassa. Mukana
Raili Mäkitalo.

To 22.3. klo 18 NA-raamattupiiri
nuorisotalolla, Marjoniementie 7,
Kouvolassa. “Yksin armosta”,
Antero Rasilainen.

Ma 26.3. klo 18 Siionin Kannelseurat Lammin srk talossa. Sana
Heli Ulvinen, Mauri Sailio ja
Pentti Nurminen. Musiikki Tuula
Sailio ja Jussi Kataja.

La-Su 24.-25.3. ELY 4v ja seminaari. Ks. tarkemmat tiedot ja

La-Su 31.3.-1.4. Perheniemen
Ev. Opisto, toveripäivät

HUOM!
ILMOITATHAN KAIKKI PIENETKIN POHJANMAAN
ELY-TILAISUUDET JA JÄSENTIETOMUUTOKSET SIRPALLE!
KIITOS!
ELYn aluesihteeri Sirpa Keski-Antila
Lahdentie 152, 60800 Ilmajoki
sirpa.keski-antila@evankeliset.net tai p. 0400 974 102

Kuva vt

Su 1.4. klo 11.30 Hämeenlinnan
keskussrk-talossa kirkkokahvit ja
Raamattuhetki Mirja Lassila. Musiikki Minna, Mikael ja Daniel
Koskikunnas, Kataja.
Ma 2.4. Kurikan ELYn lähetyskerhon kokoontuminen. Pyydä
tarkempi ohjelma Sirpalta.
Pe 6.4. klo 10 Maakirkko ja
ristinjuhla Kannusjärven koululla
Haminassa. Annikki ja Paavo
Erelä, seurakunnan pappi ja
kanttori.
Pe 6.4. klo 15 Maakunnallinen
Ristinjuhla Seinäjoen srk-keskuksessa, (kahvi klo 14.30 alk.).
Jani Latva-Nikkola, Lauri Annala,
Hy-kuoro, johtaa Pirkko Rankila,
juontaa Salme Rinta-Komsi.

Katso päivitetyt
tapahtumatiedot osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri

Kunnia Herran,
meidän Jumalamme!
Häneltä tulee kaikki,
joka hetki,
tämäkin aika,
jolloin taivaan peili
on huurteinen
ja valo kellertävän kalpeaa.
- Missä nyt olet, Jumalani?
väsynyt sielu kysyy,
kun taakat painavat
kuin tykkylumi.
Tiedän, että olet.
Tiedän, että kuulet.
Auta elämään!
Ja kun aika on,
niin sinun silmiesi alla
kaikki tämä
jäätävä kauneus
on sulaa vettä
ja turha kuorrutus
kuin joki virtaa pois.
En mitään muuta
enää tarvitse
kuin sinut, Vapahtaja.
Paljaana, kevyenä
riisuttu oksa puussa
ottaa vastaan kevään.
Ylistys Herran,
meidän Jumalamme!
- Eeva Takala -

Kansikuva Upi Vuorenoja, takakannen kuva Hannu Rasila

