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Pääsiäistä edeltää paaston aika. Siihen liittyy horjuu, on aina lupa palata Golgatan ristin juu-
keskeisellä tavalla asioiden laittaminen tärkeys- reen. Siellä Vapahtajamme osoittaa ”täydellistä 
järjestykseen. Mistä minä olen valmis luopu- rakkautta loppuun saakka”. Joh.13:1. 
maan, - toisen hyväksi. Apostoli Paavalilla oli 
konkreettinen huoli. Hän, suuri opettaja, evanke- Jos omassa kristittyjen joukossa taistellaan, 
lista ja todistaja oli uhrannut koko elämänsä päämäärä hämärtyy ja unohtuu. Olen toisen 
Jeesuksesta todistamiseen. Ja hän kirjoittaa, puolella toista vastaan. Kristittyjen yhteys on 
kuinka hän kurittaa ruumistaan, nykyinen konkreettinen vaatimus meille kristityille. Mitä 
Raamatun käännöksemme sanoo: Kohdistan iskut lähempänä ristiä, sitä lähempänä myös toista 
omaan ruumiiseeni. 1.Kor.9:27. Miksi? ”…jottei ihmistä! Jeesuksen opetus kristittyjen yhteydestä 
itseäni lopulta hylättäisi, minua, joka olen kutsu- ei ole vain harras toive, se on enemmän. Se on 
nut muita kilpailuun.” Jumalan lain saarna on hänen tahtonsa. ”Pyhä Isä, varjele heidät nimes-
vahva vastustaja. Sen kanssa voi nyrkkeillä, sitä voi säsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he 
aikansa paetakin, mutta lopulta se on meille olisivat yhtä niin kuin mekin.” Joh.17:11
kuitenkin ylivoimainen Vuodet ovat vierineet, ja 
vastustaja. Se tyrmää. Ja oheisessa kuvassa olevas-
tätä nyrkkeilyä apostoli ta  pienestä i loisesta 
Paavali haluaa jatkuvasti pojasta on tullut suuri 
käydä. Hän kohdistaa (mutta yhä iloinen!) poika. 
nämä iskut itseensä, hän Moni asia on muuttunut 
ymmärtää, että laki ei tuosta lapsuuden ajasta 
avaa tietä taivaaseen kertovasta kuvasta. Mutta 
vaan tekee sen täysin yksi on sama. Hän, joka on 
mahdottomaksi, loppu- pitkäperjantaina sovitta-
tulos on täystyrmäys. nut tuon pojan kaikki 
Ka n t e l e e n  l a u l u s s a  synnit (ja vieressä olevan 
kysytään: ”Minäkö saisin siskon myös), avannut 
uskoa / nyt kaikki synnit ta ivaan ja  näyttänyt  
anteeksi? / Ei ole muuta esimerkillään, mitä on 
toivoa / kuin saada synnit anteeksi. / Vaan jos en todellinen rakkaus. Usko yhdistää, ei erota! 
siitä elää saa, / niin kaikki toivo katoaa.” SK 230:6 Rauhallista mutta myös riemullista pääsiäisen 
Pitkäperjantaina Jumalan viha ja tuomio kohtaa- aikaa sinulle ja rakkaillesi.
vat Vapahtajaamme Jeesusta. Hän ei pääse niiden 
alta, koska hän rakastaa. Keitä hän rakastaa? "Isä, Antero Rasilainen
anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.” 
Lk.23:34. Jeesus rakastaa jopa heitä, jotka naulaa- jk. Tämä pääsiäislehti on Evankelisen lähetysyh-
vat hänet ristille. Kuinka suuri anteeksiantamus distys – ELY ry:n tervehdys sinulle yhdistyksemme 
o n ka a n .  V i h a a j at k i n  s a avat  a nte e ks i .  jäsen. Lehti on myös myyntilehti ja toivon, että 
Anteeksiantamus on todistus rakkauden suuruu- sinä, joka lehden olet saanut lahjaksi tai olet sen 
desta. Jeesuksen sanoissa ei ole vihaa, ei katke- ostanut, saisit lehden artikkeleiden kautta iloa, 
ruutta, ei kaunaa, vaan vapaus, rauha ja ilo. Kun lohdutusta ja toivoa elämääsi. Ollaan yhteyksissä!
synti syyttää tunnolla, kun ahdistus painaa ja usko 

”…etten minä itse joutuisi
hyljättäväksi.”

Antero ja sisko. Kuva Rasilaisen kotialbumi
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Suomen Lähetysseuran kautta

Medialähetys Sanansaattajien
(Sansa) kautta

ryhmässä. Sen jälkeen Parastoo alkoi tehdä las-
tenohjelmia, joista suurin osa tuotettiin tuetaan edelleen luterilaisen kirkon työtä 
Hollannissa. Näiden ohjelmien päätyttyä hän alkoi Angolassa sekä Malawin kirkon työntekijöiden 
tehdä työtä lastenohjelmien parissa Kyproksella koulutusta. Tansaniassa Maasai-työssä toimivat 
(erityisesti lasten osion ja ohjelmien juontaminen opettaja Anna-Riitta ja pastori Oskari Holmström 
ja ohjelmista tiedottaminen, raamattuopetukset ja ovat ELYn lähetystyössä esirukouslistalla, vaikka 
nuorilta katsojilta saatujen kirjeiden lukemi-varsinaista nimikkosopimusta ei ole tehty. Israel tuli 
nen/vastaaminen).mukaan viime syksynä, kun ELY sai nimikkolähetti-

perheen, Paulasaaret, yhdessä Salon seurakunnan 
kanssa. Diakoni Mari ja pastori Seppo Paulasaari 
lapsineen ovat olleet aikaisemmin pitkään lähetys-
työssä Japanissa. Heidän toinen haaveensa, työ 
Pyhässä maassa, toteutui, kun heitä tarvittiin 
S h a l h e v e t j a n  t y ö k e s k u k s e n  t e h t ä v i i n  
Jerusalemissa.

nimikkokohteena on Sat7-satelliittikanavalla 
lähetettävä farsinkielinen lastenohjelma, jonka 
tukeminen otettiin mukaan ELYn Laula kanssani-
toimintaan.
Televisio-ohjelmien koordinaattorina ja juontajana 
on nuori nainen, Parastoo Poortaheri. Sansa kertoo 
hänen työstään:
"Parastoon lämmin hymy ja iloinen juttelu tervehti-
vät joka päivä lapsia Iranissa. Parastoo on SAT-7 
Parsin lastenohjelman pääjuontaja. Hän esittelee 
päivittäin lasten ohjelmakokonaisuudet, joihin 
sisältyy hänen oma ohjelmansa, piirrettyjä eloku-
via, musiikkivideoita, pelejä ja paljon muuta.
Vuonna 1989 syntynyt Parastoo aloitti työt SAT-7 
Pars-kanavalla 2006, kun hän oli vasta kuusitoista 
vuotias. Silloin hän oli teini-ikäisten näyttelijöiden 

Menkää kiireesti
- viemään sanomaa ylösnousseesta Herrasta

Evankelisen lähetysyhdistyksen työ laajenee:
Angola, Malawi, Raili Mäkitalo Inkerin kirkon työssä, farsinkielinen mediatyö, Paulasaaret 
Israelissa, Sirpa ja Aliou Ndiaye Senegalissa vapaaehtoislähetteinä, Kiteen Evankelisen 
Kansanopiston kautta TEDITE-koulu Sambiassa ja kristillinen kasvatustyö Virossa, japanin-
kielinen radiotyö ...

Parastoo Poortaheri hymyilee Sat7:n farsinkielisissä 
lastenohjelmissa päivittäin. Kuva Leena Punkari
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mukaan seminaarien järjestä-
miseen sekä Virossa että 
Kiteellä. Hankkeeseen kuuluu 
kahden kurssilaisen kutsumi-
nen lukuvuodeksi KEKOon 
opiskelemaan, jolloin myös 
ELYn toiminta tulisi tutuksi ja 
antaisi näin mahdollisuuksia 
siltojen rakentamiseen tulevai-
suudessa. ELYn ja Viron evanke-
lisluterilaisen kirkon kesken 
toivotaan hyvää yhteistyötä.

L ä h e t y s t y ö n t e k i j ä  R a i l i  
Mäkitalo oli mukana vuoden 
alussa Virossa järjestetyssä 
seminaarissa. Hän kertoo: 
"Viron kirkon seurakunnissa 
ollaan heräämässä tukemaan 

Marraskuussa 2012 hän vihdoin pääsi aloittamaan koulujen ja päiväkotien uskonnonopetusta. 
myös suorat lähetykset. Hänen mukaansa tämä on Uskonnonopetuksen antaminen Virossa sen 
suuri edistysaskel, koska sen myötä nuoret katsojat itsenäistymisestä lähtien on ollut paljolti kiinni 
voivat soittaa ohjelmaan ja saada vastauksia heti." mm. koulujen rehtoreista ja alueella toimivan 

seurakunnan papiston mahdollisuudesta yhteis-
Vihdoin työhön Japaniin? työhön koulujen kanssa. Muutamien vuosien ajan 
ELYn hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2013, että Kiteen Evankelisen Kansanopiston ja Juurun 
Sansan kanssa neuvotellaan Japanissa tehtävän seurakunnan yhteistyön tuloksena on järjestetty 
mediatyön tukemisesta 5000 eurolla. Tästä mielen- kirkollisen opetuksen sarjoja opettajille ja päivähoi-
kiintoisesta työstä lisää myöhemmin. tohenkilökunnalle.

Vuoden alussa Kiteen Evankelisen Kansanopiston 
rehtori Ulla Kakkonen ja opettaja Heidi Luukkainen 
sekä ELYstä pääsihteeri Antero Rasilainen ja minä 
pidimme koulutusviikonloppua yhdessä Juurun 

kanssa on tehty yhteistyötä jo usean vuoden ajan. kirkkoherran kanssa. Minun tehtäväni oli perehdyt-
ELY on tukenut Sambiassa TEDITE-koulua tarkoi- tää seminaarilaisia erilaisiin havainnollistamis-
tuksena antaa Sambian luterilaisen kirkon työnte- menetelmiin. Yhdessä elimme loppiaista eli 
kijöille mm. tietokonetaitoja sekä raamattuopetus- kolmen kuninkaan päivää, teimme ryhmätöitä, 
ta. Nyt yhteistyö KEKOn kanssa on laajentumassa, tehtäviä laulujen havainnollistamiseksi ja 
kun ELY lähtee mukaan kristilliseen kasvatustyöhön Raamatun kerronnan avuksi jne. Päivähoitoväki 
Virossa. vaikutti innostuneelta ja uskon, että he saivat 

kipinän jatkaa omissa työpaikoissaan aiheen 
käsittelyä. Perustaidot tälläkin ryhmällä oli hallus-
saan, ne vain yritettiin houkutella esiin ja valjastaa 
maailman tärkeimmän kirjan kertomusten äärelle. Hiljattain Kiteen Evankelinen Kansanopisto on 
Ilo oli nähdä, kuinka vironkielinenkin Raamattu voi aloittanut yhteistyön Virossa toimivan Alu Rahva-
elää ja olla mielenkiintoisen tutkimusmatkan opiston kanssa kristillisen kasvatuksen opettami-
kohde myös lasten kasvattajien keskuudessa. Kun seksi opettajille, päiväkotien työntekijöille ja kirkon 
aikuinen on innostunut, se ei voi olla heijastumatta lastenohjaajille. Yhteistyössä on mukana myös 
lapsiinkin.”Juurun seurakunta, jonka kirkkoherra Tauno Kibur 

toimii kurssilla opettajana. ELYä on pyydetty 

Kiteen Evankelisen Kansanopiston 
(KEKO)

ELY Viroon

Viron seminaarissa lapsityötekijöitä kolmen viisaan kuninkaan roolissa.
Kuva Raili Mäkitalo
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Vienan Karjalassa

Vapaaehtoistyö lähetystyössä
mahdollista

www.evankeliset.net

ELYn työ jatkuu entiseen tapaan Inkerin kirkon 
osoittamalla alueella. Raili Mäkitalon työ on 
monenmuotoista, mutta erityisen tärkeää on 
toiminta lasten ja nuorten parissa. Raili Mäkitalo 
kertoo: "Venäjän työssä yksi kohderyhmä ovat 
olleet eri-ikäiset lapset. Vienan Kemin kirkolla 
pidettävään pyhäkouluun pyhäkoulunopettaja on 
jakanut koulussaan kutsuja, vaikka pyhäkoulun 
pitäminen onkin monesti jäänyt minun vastuulleni. 
Toiveena olisi lähitulevaisuudessa venäjänkielisen 
opetusmateriaalin saaminen opettajalle.  
Kansallisten opettajien käsissä oleva Raamatun 
opetus on luonnollisesti hedelmällisintä."

ELYn toiminnassa vapaaehtoistyö on avainasia, 
myös lähetystyössä. Ilman sitä nykyistä toimintaa 
ei olisi. Vapaaehtoistyössä toimivat saavat myös 
itse kokea iloa kukin itselleen sopivassa tehtävässä. 
Monet yksityiset ja ryhmät ovat olleet Raili 
Mäkitalon tukena Vienan matkoilla. Toisia kiinnos-

kuin muustakin ELYn lähetystyöstä, voi lukea ELYn taa lähteä Viroon ja toisten apu on tarpeen jopa 
kotisivuilta lähetyskohteista:kaukana Sambiassa. Tamperelaiset Sirpa ja Aliou 

Ndiaye ovat olleet Senegalissa vapaaehtoistyössä 
Annikki Ereläviime syksystä lähtien tarkoituksena palata 

Suomeen kesäksi. Heidän kuulumisiaan, samoin 

Viron yhteistyön merkeissä 
Heidi Luukkainen, Ulla Kak-
konen ja Antero Rasilainen 
laivalla vuoden vaihteessa 
menossa Juuruun.
Kuva Raili Mäkitalo

Karjalan kylien lastenleirillä käsinuket havainnollistavat 
Raamatun kertomuksia. Kuva Raili Mäkitalo
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Nykyään joka toinen torstai kokoontuu sama käsityö-
Tunnelma ryhmässämme on iloinen, on mukava tavata 

piiri Hämeenlinnassa Poltinahon seurakuntatalolla. 
ystäviä ja vaihtaa kuulumisia. Hyvää mieltä tuottavat 

Osa ryhmäläisistä on ollut mukana alusta alkaen, mut-
myös kauniit työn tulokset ja uuden oppiminen. 

ta joukkoon on tullut myös uusia käsityön harrastajia 
Yhdessäolo ja kokemusten jakaminen on niin mieluis-

ja lähetystyöstä kiinnostuneita naisia. Mukana joka 
ta, ettei ryhmästä haluaisi olla kertaakaan pois. 

kerralla on ollut 10-18 naista. Ilmoittelemme toimin-
Surujakin on tullut vastaan, joku mukana olleista on 

nastamme seurakuntamme tiedotuspalstalla ja toi-
sairastunut vakavasti ja osa päässyt jo maisen matkan-

vomme saavamme mukaan lisää osallistujia.
sa määränpäähän.

Toimimme yhteistyön periaatteella. Jokainen vuorol-
Olemme kokeneet, että Taivaan Isä on siunannut työ-

laan pitää alkurukouksen ja tarjoaa päiväkahvit herkul-
tämme ja olemme kuin ihmeen tavoin saaneet kerät-

lisin leivonnaisin. Keräämme maksun tarjoilusta ja näin 
tyä varoja lähetystyöhön ja olla näin mukana viemässä 

kertyy tuloa ELYn lähetystyölle joka kokoontumisessa. 
ilosanomaa eteenpäin.

Varsinaisena ohjaajanamme on toiminut Soile Korho-
nen, mutta joukossamme on monia muitakin eri käsi- Anna-Maija Raittilan virren 428 sanoin voimme laulaa

? ”Herran suuna, käsinä vaellamme yhdessä,työlajien taitajia. Joku taitaa vanhoja käsityötapoja 
? että kaikki maailma voisi Isään uskoa.kuten neulakintaan tekoa, konttineulontaa, nypläystä 

? Yksin emme työtä tee, toinen toista tarvitsee.tai hardanger-kirjontaa ja jakaa taitoaan halukkaille. 
? Tuomme vaihtopöydälle lahjamme ja puutteemme”Joku taas kutoo kankaita, ompelee, virkkaa tai kirjoo. 

Joka kokoontumiseen osa osallistujista tuo mukanaan Haluamme toiminnassamme edelleen pitää esillä 
kotonaan tekemiä askartelu- ja käsitöitä. Näin on val- lähetyskäskyä, kantaa esirukouksessa lähettien työtä 
mistunut mittava määrä käsitöitä myyjäisiin, joita ja olla mukana keräämässä varoja työn eteenpäin 
pidämme yksin sekä yhdessä muiden ryhmien kanssa. viemiseen.
Tänä keväänä aiomme pitää kahdet myyjäiset: Läm-
mintä ladulle 
7.2.2013 ja 
kevätmyyjäi-
set 2.5.2013.

Lähetyksen käsityöpiiri 
Nypyttäjät

Joukko käsityön ystäviä tapasi Hämeenlinnassa Luther-
talossa vuonna 2005 ja he alkoivat miettiä oman käsityö-
piirin perustamista. Tämän tuloksena kymmenkunta 
innokasta naista päättivät kokoontua joka viikko teke-
mään käsitöitä lähetystyön hyväksi. Toiminta jatkuu 
edelleen.

Pääohjaajamme Soile Korhonen ja 
asiakas myyjäispöydän ääressä 3.11.2011

Nypyttäjät 
koolla 
alkamassa 
vuotta 2012.

Kuvat Laura 
Nurminen

Laura Nurminen
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Espoon Mankkaalla asuva rovasti Kai Vahtola on lukujen mukaan. Teos etenee kertojan (evankelis-
laulanut teoksen useita kertoja. Ohessa hänen ta), Raamatun henkilöiden (kuten Jeesus, Pilatus, 
ajatuksiaan suurteoksesta. Pietari, ylipappi) ja kuoron vuorotteluna. Kuorolla 

on useita “rooleja” (kansanjoukko, opetuslapset, 
Bachia kutsutaan myös viidenneksi evankelistak- fariseukset). Aariat katkaisevat kerronnan ja 
si. Miten tämä pätee Matteus-passion kohdalla? syventävät passion tunneilmastoa. Rukouksen ja 
- Viides evankelista-nimitys kuvaa mielestäni sitä, yhteisen kokemuksen elementtinä kuoro laulaa 
miten musiikki ja musiikillinen ilmaisu lisäävät aarioiden ja resitatiivien lomassa tuttuja kärsi-
asiasisällön vaikuttavuutta. Musiikki on kiitoksen, mysajan koraaleja.
ylistyksen ja rukouksen kieli. Siksi musiikillinen Teos on sävelletty kaksoiskuorolle, kaksoisorkeste-
ilmaisu tuo sanalliseen ilmaisuun verrattuna rille, kaksille uruille sekä solisteille. Nykykäytännön 
uuden, vaikuttavan lisän. Tässä sisällön välittämi- mukaiseen täydelliseen esityskoneistoon tarvitaan 
sessä Bach on edelleenkin musiikkinsa kautta 4-6 solistia, 10 pikkuroolin laulajaa, kaksi orkeste-
rinnastettavissa evankelistoihin. Matteus-passio eli ria, kaksi continuoryhmää ja kolme kuoroa. Jotkut 
Jeesuksen kärsimyskertomus evankelista tutkijat uskovat Bachin käyttäneen teoksen esityk-
Matteuksen mukaan avautuu Bachin musiikissa sissä yhteensä vain kahdeksaa laulajaa, jotka 
syvästi koettavana draamana. lauloivat sekä soolot että kuoro-osuudet.

Evankeliumin tekstin kertojana toimii Evankelista, 
Kerro jotakin Matteus-passion rakenteesta, miten joka laulaa resitatiivinsa continuon (urut, sello) 
teos etenee ja millainen esiintyjäjoukko tarvitaan säestämänä. Resitatiiveja laulavat myös muut 
esityksiin henkilöt, Jeesuksen lisäksi Juudas, Pietari, kaksi 
Matteus-passion perusteksti on Jeesuksen kärsi- ylipappia, Pontius Pilatus, hänen vaimonsa, kaksi 
myskertomus Matteuksen evankeliumin 26 ja 27 todistajaa ja kaksi palvelijatarta. Muista poiketen 

Bach on viides evankelista
- Kai Vahtolan ajatuksia Matteus-passion äärellä

Pääsiäisaika tarjoaa kirkkokansalle run-
saan musiikkitarjonnan oratorioiden ja 
passioiden kautta. Niistä kenties vaikutta-
vin ja haastavin on yli kolmetuntinen Johan 
Sebastian Bachin Matteus-passio.  
Teoksessa kuvataan pääsiäisajan tapahtu-
mat Matteuksen evankeliumin kirjoituksiin 
perustuen.

Itselleni kiirastorstai-illan Matteus-passion 
kuuntelu on kohokohta, joka vuosi vuodelta 
ravitsee musiikillaan.

Kai Vahtola. Kuva Hannu Rasila
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Jeesuksen resitatiiveissa säestyksenä on con- katumusaaria (alto) Erbarme dich, kuoron lyhyet, 
tinuon lisäksi koko ensimmäisen orkesterin rajut purkaukset Jeesuksen oikeudenkäynnin 
jousisektio, jonka soittamia pitkiä ääniä kuvataan yhteydessä, Jeesuksen kuolinhetken karu kuvaus 
usein Jeesuksen sädekehäksi. sekä tietysti vahvaa luottamusta henkivä loppu-

kuoro Wir setzen uns mit Tränen nieder.
Millaisen suosion teos on saavuttanut kirkkom-
me musiikkiperinteessä? Milllainen merkitys passioilla ja oratorioilla on 
- Matteus-passio on kuulunut itsestään selvästi kirkkovuoden kulussa. Miten arvioit teosta 
syvän paastonajan ja hiljaisen viikon musiikkielä- tavallisen seurakuntalaisen kannalta?
mään. Monille ihmisille 
passion kuunteleminen on - Passiot ja oratoriot 
Jeesuksen kärsimyshistorian ilmentävät musiikilli-
j u m a l a n p a l v e l u s .  Ku n  s e st i  r i k ka a l l a  j a  
seurakunnilla on vaikeuksia vaikuttavalla tavalla 
saada ihmisiä tulemaan kertomansa kirkko-
hiljaisen viikon jumalanpal- vuoden ajankohdan 
veluksiin, ovat passioiden raamatullista sisältöä. 
kävi jämäärät  pysyneet  Monille ihmisille ne 
jatkuvasti korkeina. o v a t  v a i k u t t a v i a  

saarnoja .  Etenk in  
M i t ä  M a t t e u s - p a s s i o  Bachin passioilla ja 
esittäjiltään vaatii? Jouluoratoriolla on 
- Etenkin kuorolaulajalle p e l a s t u s h i s t o r i a n  
Matteus-passio on yli kolme tapahtumien ilmentä-
tuntia kestävänä koko- j ä n ä  v a k i i n t u n u t  
naisuutena jo fyysisesti asema. Pitäisin myös 
raskas.  Lisäksi  jatkuva tärkeänä, että vanho-
keskittyminen draamaan, jen teosten rinnalle 
voimakkaiden tunteiden l u o t a i s i i n  u u s i a  
vastaanottaminen ja käsitte- sävellyksiä tai uskallet-
ly väsyttävät myös henkises- taisiin valita rikkaasta 
ti. Toisaalta ravitsevaa ja oratorioperinteestä 
virkistävää on teoksen hengellinen läpieläminen harvemmin esitettyjä 
musiikin avulla. teoksia, Kai Vahtola totea
- Olen laulanut passion vain viisi kertaa, mikä on - Matteus-passio lauletaan yleensä saksaksi. Se on 
vähän verrattuna heihin, jotka esimerkiksi perusteltua siksi, että Bachin musiikillinen reto-
Suomen laulun riveissä ovat laulaneet sen kym- riikka toimii saumattomasti saksan kielen kanssa. 
meniä kertoja. Itse olen laulanut sen myös pienis- Kerran olen laulanut passion suomeksi ja se 
sä kokoonpanoissa, jolloin intensiivisyys ja kokemus vahvisti ajatustani siitä, että ainakin 
henkilökohtainen musiikillinen vastuu korostu- Bachin teoksia on syytä laulaa hänen äidinkielel-
vat. lään eli sävellyskielellä. Kuulijoiden on tässä 

tapauksessa syytä saada käyttöönsä huolellisesti 
Matteus-passion kohokohtia. Mitä teos itsellesi laadittu suomennos, pitkään kirkon jumalanpal-
saarnaa? velus-ja musiikkitoiminnassa vaikuttanut Kai 
- Itselleni teos on joka kerta muodostunut vaikut- Vahtola sanoo.
tavaksi saarnaksi siitä, miten Jeesuksen kärsimys 
ja ristinkuolema ovat samalla kertaa katastrofi ja 
Jumalan rakkauden kirkas manifesti. Hannu Rasila
- Passiossa on itselleni useitakin kohokohtia, 
esimerkiksi Pietarin kieltäminen ja sitä seuraava 

Kuva Upi
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Aika tarkalleen viisi vuotta sitten istahdin Kanne- mukaan ”Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät 
lmäen kirkolla eräässä ruokailussa pöydän ääreen Herran” (Joh. 20:20).
puurolautaseni kanssa. Pöytäseurakseni sain 
seurakuntalaisen, joka kertoi tehneensä pitkän Tyhjän haudan iloa on tarjolla edelleen. Olenko 
työuran mainostoimistoalalla. Innostuin välittö- minä ilon valtaama? Otanko oman osani ilosta?
mästi ja kysyin, olisiko hän kiinnostunut ideoimaan 
juuri alkaneelle vapaaehtoistoiminnan projektille Jeesus kertoi kuolemansa merkityksestä rauhoit-
slogania, iskulauseen. Jo muutaman päivän päästä taakseen opetuslapsiaan: Olen puhunut teille 
tuosta kohtaamisesta huomasin, että olin saanut tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. 
seurakuntalaiselta lahjaksi uuden iskulauseen Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää 
vapaaehtoishankettamme vauhdittamaan. Tämän rohkeina: minä olen voittanut maailman 
kirjoituksen otsikkona oleva slogan tuli vahvasti (Joh.16:22,33). Toiminko minä tuon rauhan kautta? 
mieleeni juuri tänä pääsiäisenä. Välittyykö rauha minusta?

Jeesus rohkaisi opetuslapsiaan juuri ennen ristin Diakonina kohtaan jatkuvasti syvissä elämän 
tietään: ”Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä kriisitilanteissa olevia ihmisiä. Viime vuosina olen 
näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän havahtunut enemmän siihen, miten toivottomia 
sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä nuo tilanteet olisivatkaan, ellei niitä pyrkisi lähesty-
riistää (Joh.16:22). Opetuslapset joutuivat todella- mään Jeesuksessa tarjolla olevan ilon ja rauhan 
kin todistamaan Mestarinsa tuskallisen ristintien, kautta. Kristus saattaa kirkastua erityisellä tavalla 
mutta saivat pian nähdä uudelleen Ylösnousseen juuri noiden tuskallisten tilanteiden kautta. Olen 
Vapahtajansa. Tyhjän haudan ihmeen äärellä oli saanut kokea, että mitä rohkeammin heittäydyn 
todellakin iloa tarjolla. Johanneksen evankeliumin tarjoamaan rukoustukea, sitä useammin yllätyn 

Iloa tarjolla! Ota osasi.

Vaittisen perhe pulkkamäessä. Kuva Elina Vaittinen
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itsekin Jumalan mahdollisuuksista kirkastaa Koen, että diakoniatyössä on tilausta nostaa 
itseään. Rukousvastausten aikataulu tosin on rukouksen ulottuvuutta esiin nykyistä näkyväm-
monesti erilainen kuin itse arvelisin. Usein joudun min.
tyytymään siihenkin, että rukouksen vaikutukset 
jäävät minulle selviämättä. Joka tapauksessa Haluan tarttua rukouksen mahdollisuuteen yhä 
rukous antaa minulle usein syvän rauhan ulottu- useammin. Toivon, että Herran rauha ja ylös-
vuuden tilanteisiin, joissa kohtaan ihmisiä. Olen nousemuksen ilo voisivat virrata minusta yhä 
myös ottanut tavakseni muistaa heitä rukoukses- enemmän. Rukoilen, että voisin nähdä Jumalan 
sa arjen keskellä. mahdollisuudet jokaisessa kohtaamisessani. 

Tiedän, että en siihen pysty. Onneksi tiedän myös, 
Vaikka tiedän, että elämme Jumalan ihmeellisen että voin viedä syntini ja keskeneräisyyteni joka 
valtakunnan todellisuudessa, täytyy rehellisyy- aamu ristin juurelle ja aloittaa uuden päivän 
den nimissä todeta, että moni kohtaaminen on puhtaalta pöydältä. Jospa tänään rohkenisin ottaa 
jättänyt minulle riittämättömyyden tunteen. yhä paremmin osani tarjolla olevasta ilosta. 
Jumalan rauha ja Pyhän Hengen Kristuksen Kunpa tyhjän haudan ilo voisi välittyä kohtaami-
pelastustyötä kirkastava voima tuntuvat loistavan sissani tänään.
poissaolollaan. Nuo kyynisyyttäkin sisältävät 
kokemukset ovat laittaneet minut entisestään Psalmin kirjoittaja auttaa minua etsiytymään 
pohtimaan rukouksen merkitystä. Meillä on palvelutyössäni ilon ja rauhan lähteelle:
jatkuvasti kanava auki Kaikkivaltiaan valtaistuin-
saliin. Saamme heittäytyä Isän käsiin. Rukous on ”Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi 
yhteyttä maailmankaikkeuden kuninkaan kanssa. on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi 
Kristus tulee rukouksessa läheisenä ystävänä ikuinen onni. (Psalmi 16:11).
arjen keskelle ja tarjoaa rauhaa vaikeimpiinkin 
hetkiin. Meillä on jatkuva mahdollisuus palvella Jukka-Pekka Vaittinen
toisiamme rukoilemalla toistemme puolesta. 
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Tästä Jaakko Immosen säveltämästä ja M-T Tolamon rakennelmista on Via Dolorosan yli menevä monu-
sanoittamasta laulusta on tullut merkittävä myös mentaalinen kaari ”Ecce homo” = ”Katso ihmistä”. 
Tyrvään Pyhän Olavin - sen poltetun - kirkon laulu. Nämä sanat Pilatus sanoi osoittaessaan orjantappu-
Vanhan kirkon aikana sen parvikaidetaulujen aihe oli roin kruunattua Jeesusta (Joh. 19:5). Tosin tämä kaari 
Jeesuksen kärsimystie - Via Dolorosa - Via Crucis. on rakennettu vasta Rooman keisari Hadrianuksen 
Maalarimestari Andreas Löfmark maalasi sen 17- (117-138 jKr) toimesta. Se on yksi kolmesta ”riemu-
osaisena taulusarjana jo vuonna 1790. Laulun alkupe- kaaresta”, jotka olivat kuninkaan sisääntulotiellä. 
rän olen jäljittänyt Italiassa Franciskus Assisilaisen Sinne ei ollut juutalaisilla mitään asiaa.
kotiseudun kirkkoihin. Lauloin sen ennen kirkkomme Isä Vincentin toimesta suoritetuissa kaivauksissa 
tuhopolttoa ja nyt - uudisrakentamisen jälkeen - Kuutti paljastui kiveys, joka ehkä kuului Antonian linnanpi-
Lavosen maalaaman ”ristintieksi” nimetyn kuvasarjan haan. Paikka on nimeltään ”Litostrothon”, hebreaksi 
äärellä laulan sen taas uudelleen ja uudelleen. Joka ”Gabbata” ja on hyvin vaikuttava. Neliömetrin 
kerta käyn samalla Litostrotonilla uudelleen. suuruisiin kivilaattoihin on uurrettu pelilautoja, joita 
Kyynelsilmin. roomalaiset sotilaat käyttivät. Tämä laaja kiveys on 

nähtävissä sen päälle rakennetun luostarin kellarissa.” Matkakertomukseni Israelista jatkuu: ”Jeesus tuomit-
tiin todennäköisesti Herodeksen palatsissa. Pontius Urpo Vuorenoja
Pilatus oli Juudean maaherra. Juutalaisilla oli vuoteen 
30 eKr. asti oikeus tuomita kuolemaan, mutta * Osmo Visuri: Ylös Jerusalemiin, WSOY 1971 s. 66
Jeesuksen tuomitsemisen yhteydessä oikeus oli jo 

Via Dolorosaotettu pois. Lattialla oli narrikuningaspeli-kuvio. 
sävel Jaakko ImmonenYhdessä kivessä on Daavidin (kilpi) tähti. Yhdessä 
sanat M-T. Tolamo
?kivessä oli hämähäkin seitti. Viivat osoittivat toisiin 

kiviin. Joskus oli ollut juutalainen narrikuningas, joka 
? Tuskien tietä Hän kulkee ristiä kantaissaan

vihittiin kuninkaaksi, mutta yön tullen menetti 
? tuomion paikkana muuan Gabbata mainitaan.

henkensä.”
? Sieltäkö vasta sieltäkö vastaa 
? alkaa tuskien raskas tie.Osmo Visuri * kirjoittaa:
? Via Dolorosa Via Dolorosa Via Dolorosa”Monille pyhiinvaetajille on tullut tutuksi Antonian 

? mi Golgatalle vie.
linna, sillä sen pihalta lähtee joka perjantai pieni 
kulkue vaeltamaan Via Dolorosaa. Katolinen tutkija H. 

? Seimi ja heinät härkäin on vuoteena kuninkaan
Vincent dominikaanisesta instituutista on sijoittanut 

? kaikkensa alttiiksi antaa luopuen vallastaan,
Herodeksen rakentaman linnan temppelialueen 

? Synnitön synnin synnitön synnin
koilliskulmaukseen. Isä Vincentin mukaan tämä on se 

? synnitön synnin maassa
paikka, johon Jeesus tuotiin Pilatuksen eteen. Entisen ? kieltäen itsensä.

? Via Dolorosa Via Dolorosa Via Dolorosakadun taso on tällä kohdalla lähes kaksi metriä 
? jo alkaa seimeltä.nykyistä alempana. Ainoa maan pinnalle näkyvistä 

Via Dolorosa on minun pääsiäislauluni. Sain laulaa sen 
Jerusalemissa, tapahtuman alkuperäisellä paikalla, joka 
tunnetaan nimellä Litostroton eli Jeesuksen pilkkaamis-
paikka. ”Sen ”Kuningaspelin kivillä” seisoin ja katsoin 
Hämähäkinseittikiveä. Kansa, joka kuunteli lauluani oli 
hiirenhiljaa.

Rakennusta reunusti pylväskäytävät. Portilla oli Betesdan 
lammikot. Sisäänkäytävä oli avoin ja ympärillä neljä tor-
nia.” Näin olen merkinnyt Israel-matkamme muistikirjaan 
1996.

Minun pääsiäislauluni

Upi laulaa Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa.
Kuva Upi.

1.

2.
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Tämän japaninkielisen version lähetyssaarnaaja Jenni Airo ja Hilda Piirainen opettivat Upille 1950-luvulla Helsingin 
evankeliumijuhlilla lastenjuhlassa. Siellä tarjottiin myös japanilaista teetä, jossa tee oli sokeripalan kokoisia 
hyytelöpaloja, pari kappaletta sekoitettuna kuumaan veteen... ihanaa!

Sittemmin tämä laulu oli nuotteineen Lasten Lehdessä, joka jäi vuosikymmeniksi käyttöön. Nyt tahdon jakaa 
saamani lahjan edelleen teille kaikille.

Urpo Vuorenoja

Kuva Upi

Jeesus mua rakastaa SK 1984



”Se on täytetty”

”Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.” Luuk.23:33–34 ”Jo tänään olet minun kanssani 
paratiisissa.” Luuk.23:42–43 ”Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat 
siinä, hän sanoi äidilleen: ’Nainen, tämä on poikasi!’ Sitten hän sanoi opetuslapselle: ’Tämä on äitisi!’” 
Joh. 19:26–27 "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" Mark.15:34 "Minun on jano.” Joh.19:28 
”Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.” Luuk.23:46

”Äiti, katso poikasi. Poika, katso äitisi.” Joh. 19:26-27

Kuvat ovat Siunaukselan Orpokodin johtajattaren Aino Jaakkolan lapsuuskirjasta vuodelta 1900.



”Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset 
vaatteet. He säikähtivät. Mutta nuorukainen sanoi: ’Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli 
ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Menkää 
nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille: 'Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te 
näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi.'’" Mark.16:5-7

”Jeesus elää”

”Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.” Mark. 16:6



Sastamalassa hiljennytään pääsiäisen sanoman äärellä. Niin lapset kuin aikuisetkin saavat vaeltaa 
Jeesuksen askelissa palmusunnuntaista pääsiäisaamuun.

Tarvittiin innokas taiteilija, Leena Ojala, joka sai asian sydämelleen. 1990-luvun lopulla hän muutti 
Vammalaan ja toi idean tullessaan. Vaelluksen vahva kokemus perustuu Leena Ojalan lasimaalausten 
kaltaisiin värikkäisiin töihin ja pääsiäisen ajan kohtaamisiin, joita on elävöitetty draaman keinoin. Tekstit 
pohjautuvat Raamattuun.

Vuodesta toiseen ahertaa suuri joukko talkoolaisia pystytystöissä Via Dolorosa-viikkoa varten. Vammalan 
seurakuntatalosta tulee Jeesuksen aikainen Jerusalem. Siellä on pääsiäisaterian paikka, Getsemane, 
Juudaksen hopearahat, ylipapin piha, Pilatuksen palatsi, Golgatan risti, kukkiva puutarha ja tyhjä hauta.

Palmusunnuntaina kaikki on valmista vaellusvieraiden tulla. Silloin vapaaehtoisia tarvitaan eri tehtäviin: 
palvelijoiksi hiilivalkealle, Pilatukseksi palatsiin, enkeleiksi tyhjälle haudalle sekä vaellusoppaiksi, jotka 
lyhdyn valossa ohjaavat kulkijoita tapahtumapaikoille.

Maiju Vuorenoja

Miten se on mahdollista?

Via Dolorosan tuokiokuvia 
matkaevääksi pääsiäiseen

”Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää.”
         Mark. 6:31

Via Dolorosa - kohti pääsiäistä

Jeesus pesee opetuslasten jalat

”Herra sinäkö peset minun jalkani?”
”Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa
minun luonani.”

        Joh. 13: 3-20

Samassa kukko lauloi

”Vaikka kaikki muut luopuisivat Sinusta, minä en kos-
kaan luovu.” ”Jeesus vastasi: Totisesti; tänä yönä,
ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.”

      Matt. 26: 33-34
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Enkeli vierittää kiven pois

Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä 
Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli 
haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille.

Matt. 28:2

Julistakaa evankeliumi
kaikille luoduille

”Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maaliman loppuun asti.”

        Matt. 28:20

Maalaukset Leena Ojala
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Kolmen päivän epätoivon
murtaa yllättävä valo,
halkoo pilvet,
haudan suulta
kaatuu kivipaasi.

Kuinka laulavatkaan linnut!
Suuri ilo
pakahduttaa niiden rintaa.
Kuinka värikkäinä kukkivatkaan
atsaleat, liljat,
kuinka voimakas on tuoksu ruusujen!
Eikä mikään
enää koskaan
palaa ennalleen.

Hän on ylösnoussut,
Poika Jumalan,
totisesti ylösnoussut,
Kristus,
Poika Jumalan!

Mitä onkaan tapahtunut?
Hämmästykää, ihmetelkää!
Nähkää, kuulkaa,
katoavan
ajan lapset kaikki!

Kuolemaa ei ole enää,
Voimallaan sen
Messias on kukistanut.
Kuinka kiitämmekään häntä, Herraa,
Vapauttajaamme,
kuinka palvommekaan häntä, Voittajaa!
Tie on auki
maahan jossa
Kristus hallitsee.

Hän on ylösnoussut,
Poika Jumalan.
totisesti ylösnoussut,
Kristus,
Poika Jumalan!

Eeva Takala



Vallitkoon sydämissämme Kristuksen rauha, rakkaus ja saatoin  suunnite l la  muuttoa tähän kot i in .  
ilo! Pääsiäinen muistuttaa meitä lopullisesta voitosta, Rintamamiestaloon, vanhempieni rakentamaan. 
Kristuksen voitosta. Remontti tehtiin ja sitten tulin. Hän - Äiti - ei ollut täällä 
Ensivaikutelma on useassa kohdassa tärkeä asia. Kun enää ja sittenkin jotain hänestä kulkee täällä, mukanani 
luin yllä olevan otsikon, tuli mieleeni aika reilun kymme- muistoissa aina elämäni loppuun saakka. Kuulun tänne, 
nen vuoden takaa. ”Ei hän ole enää täällä”. Avasin oven olen osa tätä pientä yhteisöä, jossa olen saanut elämää-
lapsuuden ja nuoruuden aikaiseen kotiini. Vastassa ni tärkeät opit ja kasvatuksen. Äidiltä ja isältäni sain 
tutut kalusteet, matot, verhot, tuttu tuoksu. Mutta elämän. Nyt on minun vuoroni jatkaa sukupolvien 
jotain perustavaa laatua olevaa puuttui. Äiti. Äiti, jonka ketjussa.
viimeinen vuosi kului sairaaloissa ja jonka maallinen 

***taival sitten päättyi. Äiti ei ollut enää täällä, tässä 
kodissa. Voinemme vaivatta samaistua opetuslasten ja 
Itkuhan siinä tuli. Jotain oli peruuttamattomasti Jeesuksen lähellä olleiden sisarten tuskaan ja kyyneliin. 
muuttunut ja mennyt pois. Jeesus, jonka viime taival oli heille tuttuakin tutumpi, ei 
Jokainen tämän kokenut muistaa millaista on tarttua ollutkaan haudassa. Tietämättömyys ja menetyksen 
toisen esineisiin, vaatteisiin ja koko kotiin. Meni sitten tuska painoi heitä maahan asti. Uskomatonta kaikki oli. 
muutama vuosi ja jotain oli muuttunut. Äiti ei enää Mutta - hauta oli tyhjä. Paikoilleen jäänyt käärinliina 
todellakaan ollut täällä. Minä omine  tavaroineni kertoi historiamme erikoisimmasta tapahtumasta. Aika 

ja ikuisuus olivat kohdanneet.
Varhainen aamu saattoi muodostaa hyvin epätodellisen 
kehyksen naisten matkalle. Hautaamiseen liittyvät 
toimet oli saatettava loppuun. Rakkaus ulottui kuole-
mankin yli. Rakkaus on todella voimakkaampi kuin 
kuolema. Esteet – suuri kivi, vartijat ja sinetöity hauta – 
odottivat omaa yllättävää ratkaisua. Tie olikin kokonaan 
avoin – hautaan sisälle.
Jumalalliset sanansaattajat – enkelit kertoivat ihmeelli-
sen viestin. Ei Jeesus enää ollut haudassa. Hän oli 
noussut ylös kuolleista, niin kuin hän oli heitä opettanut. 
Enkelien sanoma oli armollinen, lohduttava. Kiireissään 
olleet naiset saivat lohdutuksen – ja viestin vietäväksi 
muille Jeesuksen seuraajille. Vaikka naisten sanoma 
tuntui muista turhalta ja oudolta, Pietarissa heräsi halu 
tarkistaa asia. Hauta oli todellakin tyhjä, jotain erityistä 
oli tapahtunut. Jeesuksen omat sanat alkoivat vähitel-
len avautua ja muistua mieleen. Pelko ja epävarmuus 
silti oli lähellä. Tapahtunut ylitti inhimillisen käsitysky-
vyn.

***

Ei hän ole enää täällä

Rakkaat ystävät

Pirkko Tulokas. Kuva Pirkko Tulokas
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Jotain olivat opetuslapset, ne kolme – jo kirkastus- joskus itkun ja murheen polkuja, saamme uskoa elävään 
vuorella aiemmin kokeneet. He näkivät Jeesuksen Vapahtajaan, jonka käsissä lopulta on kaikki. Me 
muodon muuttuvan. Kirkkaus kohtasi heidät. Sama olemme hänen rakkaitaan ja hän lupauksensa mukaan 
kirkkaus kohtasi Moosesta lain antamisen vuorella, jopa on kanssamme joka päivä.
niin, että hänenkin kasvonsa säteilivät ja hänen piti 

***peittää kasvonsa. Nyt Jumalan maailma oli tullut Uuden 
Testamentin kertomuksissa Jeesuksesta lähietäisyydel- Ei hän ole täällä. Tämän totuuden kanssa ensimmäiset 
le, häntä saattoi katsoa ja jopa koskettaa. Hän oli lähellä. kristityt elivät ja odottivat Pyhän Hengen siunausta. Iloa 
Jumalallinen kirkkaus ja voimaa, jonka varassa 
tuli ihmisten maail- he sitten lähtivät liikkeel-
maan. Elämä ei ollut- le. Tyhjä hauta ei ollut-
kaan enää ei  vain kaan merkityksetön asia, 
k u o l e m a n  v a r j o n  vaan todiste siitä, että 
maata, vaan Jumala elämä jatkuu ja Kristus on 
astui ihmisten maail- todellinen. Evankeliumi ei 
maan. kaadu meidän inhimilli-

syyteemme vaan pikem-
Joku voi sanoa kohtaa- minkin heikkoudessa 
mastaan ihmisestä, että tulee Jumalan voima 
e n  ko s ka a n  h ä ntä  e s i l l e .  S a n o m a  
u n o h d a .  Tä m ä  o n  Jeesuksesta on mennyt ja 
varmaan totta. Joku menee jatkuvasti eteen-
ihminen saattaa painaa päin. Tänään on meidän 
lähtemättömän jäljen vuoromme olla evanke-
meidän elämäämme. liumin eteenpäin viejiä 
Ihminen, jolta olemme tälle sukupolvelle.
paljon oppineet. Uskon Kyse ei ole erilaisista 
ja rukouksen ihmiset teorioista, vaan elävän 
ovat näitä muistojen Jumalan läsnäolosta  
jättäjiä, yhdessä on t a v a l l i s e n  i h m i s e n  
koettu elämän ilot ja elämässä. Vuosia sitten 
itkut. tapasin vanhainkodissa 
Uskon, että jokainen s u l o i s e n  m u m m o n .  
m e i s t ä  o n  m y ö s  Monet elämän asioista 
Jeesuksen muistissa. olivat jo unohtuneet, 
H ä n e n  e d e s s ä ä n  mutta aina tavatessamme 
olemme iloinneet ja hän toisteli: ”Hänessä me 
h ä n e n  l ä h e l l ä ä n  elämme, liikumme ja 
olemme myös itkeneet olemme.” Voiko uskon 
– olleet syntisen ja keskeistä arkitodellisuut-
armoa anovan paikalla. ta paremmin kuvata? 
Mistä sitten kumpuaa Hänessä, Jeesuksessa, 
todellinen pääsiäisen meillä on kaikki, mitä me 
ilo? Ensinnäkin siitä, elämään ja jumalisuuteen 
että Jeesus on todelli- tarvitsemme.
nen. Hän syntyi, eli Siksi saamme iloita ja 
ihmisen elämän ja kuoli kiittää. Saamme yhtyä 
lunastaakseen meidät. upeaan pääsiäisveisuun: 
Kuolemallaan hän voitti kuoleman. Hän nousi taivaa- Kristus voitti kuoleman, kuolemalla kuoleman voitti ja 
seen valmistamaan meille sijaa. Kun meidän aikamme haudoissa oleville elämän antoi”.
koittaa, hän on vastassa. Ja uskomme mukaan saamme 
silloin aina olla hänen kanssaan. Kanssasi armosta osallisena
Uskontunnustuksessa meitä kantava totuus sanotaan 

Pirkko Tulokasvahvasti: Minä uskon ruumiin ylösnousemukseen ja 
iankaikkiseen elämään. Vaikka elämä tuo meille eteen 
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Täällä Helsingissä on valtaamassa alaa ilmiö, että On pakko miettiä, miksi kirkko ja sen jäsenyys eivät 
kirkkoon kuuluvat vanhemmat jättävät lapsensa kiinnosta enää sellaisiakaan ihmisiä, joilla on 
kokonaan kastamatta. Useissa tällaisissa tapauksis- kirkosta omakohtaisia hyviä kokemuksia ja jotka 
sa vain toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon, kuitenkin edelleen ovat sen jäseniä? Miksi ihmiset 
mutta on myös perheitä, joissa molemmat van- eivät enää tarvitse kirkkoa ja seurakuntaa?
hemmat ovat kirkon jäseniä eikä lapsia silti kasteta. 

Yhtä vastausta kysymykseeni olen pyöritellyt 
Yhteensä tällaisia perheitä on yli 500 vuodessa 

mielessäni jo paljon. Törmään usein ihmisiin, jotka 
yksin Helsingissä. Osalle ihmisistä päätös on 

heti ensikättelyssä toteavat olevansa tosin passiivi-
tietoinen irrottautuminen kirkon elämästä ja osalle 

sia kristittyjä, korkeintaan joulukirkossa käyviä, 
taas seurausta asian siirtymisestä ensin eteenpäin 

mutta jotka oman ilmoituksensa mukaan eivät silti 
ja sitten lopulta unohduksiin.

”tee syntiä” ja "elävät oikein, niin kuin pitää”. Heillä 
Kastamattomat lapset putoavat nopeasti kirkon ovat kuulemma asiat yläkerran Herran kanssa 
elämän ulkopuolelle. He eivät todennäköisesti kunnossa. Tällaisia kommentteja kuulee niin 
osallistu seurakunnan päiväkerhoihin, varhais- rippikoululaisten kuin kaikenikäisten aikuisten 
nuorten toimintaan, rippikoululeireille eivätkä suusta.
myöskään saa koulussa luterilaista uskonnonope-

Tämä on pakottanut ajattelemaan, että monilta 
tusta. Tilanne kumuloituu siis nopeasti. Tätä uutta 

nykypäivän kristityiltä on hävinnyt kokonaan taju 
syntynyttä tilannetta on yritetty esimerkiksi 

siitä, miten kaukana luonnollinen ihminen on 
Helsingin seurakuntayhtymässä jo kartoittaa ja 

Jumalasta ja mitä synti ja väärin tekeminen oikeasti 
konkreettisia toimenpiteitä jäsenyyden ja seura-

on. Se ei tarkoita vain pahan aikaansaamista isossa 
kunnan jäsenen identiteetin vahvistamiseksi on 

mittakaavassa. Arkipäiväinen pieni vilppi, valehte-
myös tehty. Yksi tällainen hanke on Pienelle paras-

lu, pahan puhuminen toisista, omasta edusta kiinni 
ta–materiaali. Paljon ja monia ihmisiä on silti jo 

pitäminen toisten kustannuksella, kateus tai muu 
menetetty. Tilanne on siksi surullinen.

Kaste - tie Pyhän Jumalan 
yhteyteen

Olen toiminut viimeiset kaksi vuotta Herttonie-
men seurakunnan lapsi- ja perhetyön pappina. 
Osa kasteperheistä jatkaa yhteisen polun 
kulkemista kanssani vaikkapa perhekerhoissa. 
Kastetilaisuuksissa olen usein kuitenkin kiinnit-
tänyt huomiota siihen, että monissa perheissä 
kaste järjestetään lähinnä heidän vanhempien-
sa ja isovanhempiensa toiveesta. Vanhemmat 
sanovat joskus suoraan, että aikovat todennä-
köisesti jossakin vaiheessa erota kirkosta.

Minnamari Helaseppä
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ikävä ajattelu eivät merkitse monillekaan enää taisi laskea pelkästään hyvien kampanjoiden, 
synnin tekemistä, vaan ovat luonnollinen osa strategioiden, asiakaskyselyjen ym. varaan, vaan 
elämää. Ei ehkä nyt suorastaan ok, mutta kuiten- puhua kokonaisesta Jumalasta, jonka todellisuu-
kin sallittua ja normaalia. Jotain, mitä kaikki den kohtaaminen ei jätä ihmiselle muuta todellis-
tekevät, eikä se siksi ole edes mainitsemisen ta vaihtoehtoa kuin etsiä apua ristin juurelta.
arvoista. Tästä kuitenkin seuraa, että ihmiset eivät 

”Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, edes tunnista pahaa itsessään eivätkä siksi pelkää 
niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. teoillaan olevan seurauksia. Samasta syystä he 
Onhan kirjoitettu: ’Olkaa pyhät, sillä minä olen eivät myöskään tarvitse Jumalaa ja hänen armo-
pyhä.’ Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte aan. Mitä he silloin seurakunnastakaan hakisivat, 
Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee sillä harva kaipaa itselleen lisäohjelmaa?
kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää 

Kirkko eli me sen jäsenet ja me sen työntekijät jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. 
voisimme mennä tässä itseemme. Se sanoma, Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä 
jota me kirkossa julistamme ja josta me myös perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä 
kahvipöydässä ja ohimennen puhumme, on usein millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, 
kovin latistunut ja keskittynyt vain kertomaan vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahratto-
köykäisesti pelkästä Jumalan rakkaudesta kauniin man karitsan, kalliilla verellä. Hänet oli valittu jo 
sanakääntein. Onhan toki niin, että Jumalan ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen 
rakkaus on ylitsevuotavaa ja armo on Jeesuksen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen 
ristinkuoleman kautta tarjolla kaikille ilmaiseksi - kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet 
ja se on evankeliumin kirkas ydin. Mutta kuinka kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te 
ihmiset voivat tulla tietoiseksi siitä, että he uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan.” 
tarvitsevat kipeästi Jumalan rakkautta, itsensä 1.Piet. 1:15-25
ulkopuolelta tulevaa armoa, armahdusta kaikesta 
väärin valitusta ja tehdystä, jos siitä ei selkeästi 
myös muistuteta? Kuinka paljon me siis muistam-
me puhua rakastavan Jumalan toisesta puolesta, Minnamari Helaseppä, seurakuntapastori (TT)
hänen pyhyydestään?

Jokaisen ihmisen olisi syytä pelätä Jumalan 
pyhyyden kohtaamista, sillä 
sen edessä ei kestä meistä 
ku ka a n  i l m a n  a r m o a .  
Ihmisen on niin helppo 
sivuuttaa Jumalan todelli-
suus elämässään, jos hän 
luulee voivansa olla tyyty-
väinen itseensä eikä hänellä 
ole mitään huolta itsestään 
ja tulevastaan.

Jos siis haluamme pitää 
ihmiset kirkossa tai houku-
tella joukkoomme lisää 
ihmisiä, meidän ei kannat-
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Johannes askartelee sisarensa Ellan kanssa 
isovanhempiensa luona.

Koristimme päiväkodissa pajunoksia. Niissä oli 
pehmeät ”kissat” oksan päässä. Liimasimme 
niihin lisäksi monenvärisiä höyheniä.

Isoisän kanssa haimme meillekin pajuja ja 
koivunoksia maljakkoon. Lämpimässä ja 
valossa ne heräävät ja alkavat kasvattaa 
vihreitä lehtiä.

Meillä on kirkkaanvärisiä, puisia munia. Niissä 
on kaiverruksia ja ne voi ripustaa oksiin. Isoisä 
sanoo, että ne saavat meillä korvata pal-
munoksat, joilla huiskutellen ihmiset tervehti-
vät Jeesusta, kun hän ratsasti Jerusalemiin 
pääsiäisjuhlille.

Isoäidin kanssa askartelemme koristeita 
pöytään. Pujotamme kumilankaan helmiä 

yhdessä sipulinkuorten, teen, punajuuren tai muun 
lautasliinojen pidikkeiksi.

värjäävän kanssa. Valkoinen muna näyttää kylmältä 
Pääsiäisenä myös syödään munia. Ne ovat kauniim- ja kovalta. Ei arvaisikaan, että sen sisältä voi tulla 
mat tarjotessa, kun ne värjätään keittämällä elävä tipu, jos kana pääsee sitä hautomaan.

Anja Eerola

Pääsiäinen tulossa

Siitä kanan hautomisesta Johanneksen mieleen tuli kiva askartelutehtävä. Sinäkin voit sen 
helposti tehdä tällä tavalla:

1. Piirrä kanan ääriviivat pahville ja leikkaa se irti.
2. Leikkaa WC-paperirullasta 1-3 cm:n kappale. Siitä tulee
    pesä, kun merkitset yläreunaan ympyrän halkaisijan
    kohdat ja leikkaat niihin viillot kanan paikaksi.
3. Aseta kana pesään ja laita sinne muutama
    puuhelmi muniksi.

Pesä on hauskan näköinen rairuoholle
asetettuna. Ruohoa voi kasvattaa
siemenistä. Ajatella,
mitä ihmeitä luonnossa
tapahtuu! Tuollaisesta ihan
kuivasta siemenestä tuleekin
uusi kasvi, kun se pistetään
maahan.

Johannes askartelee sisarensa Ellan ja isoäitinsä Anjan kanssa. Kuva Eerolat
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Etsi 7 virhettä Kuvassa A on kaikki kohdallaan, mutta miten 
on kuvassa B? Etsi 7 poikkeavuutta.

Vastaukset voit tarkistaa sivulta 27.

A

B
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Ohjelmassa mm:
Tiistai 21.5.

Lauantai 18.05.
Tutustuminen Hatsinan seurakuntaan,

Tutustuminen Viipurin seurakunta ja Dikonin 
Kikkerin palvelutalo, Kupanitsan kirkko,

lastenkoti, ajo Pietariin, majoitus Keltossa.
Skuoritsan kirkko, Maria-koti,

Sunnuntai 19.05. Tuutarin kirkko, Pushkinin kirkko.
10.00 Jumalanpalvelus Kelton / Pyhän Marian 

Keskiviikko 22.5.
kirkossa. Tutustuminen Toksovan ja Haapakankaan 

8.30 Aamupalan jälkeen kotimatkalle
seurakuntiin.

Maanantai 20.05.
Kiertoajelu Pietarin keskustassa, Pyhän Marian kirkko, 
mahdollisuus tutustua Venäjän taidemuseoon.

Lisää tekemistä lapsille: Roni on menossa hakemaan pajunkissoja, mutta esteenä on tämä sokkelo,
jonka läpi pitäisi päästä. Auta Ronia löytämään reitti.

Kiteen evankelisen kansanopiston ja ELYn ryhmämatka Inkeriin
Matkanjohtajina Heikki Pirinen ja Antero Rasilainen
Matkan hinta: 432€ sis. matkat, viisumin sekä oppaan palvelut, majoitus
Kelton koulutuskeskuksessa, täysihoito (omalla viisumilla 360€).

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Kiteen evankelinen kansanopisto, p. 0400 956 090, sähköposti toimisto@kiteenkansanopisto.fi tai
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry, Paula Kuhmonen, p. 040 4159 416 sähköposti ely@evankeliset.net

Pietari ja Inkerinmaa 18.–22.05.2013 

Linja-auto lähtee Kiteeltä ja ajaa Lappeenrannan 
kautta Viipuriin. Maakunnista järjestetään yhteinen 
kyyti Lappeenrantaan ainakin pääkaupunkiseudulta. 
Tiedustele ja ilmoittaudu matkaan mukaan!



Järjestää: Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry ja Tampereen Kalevan seurakunta
Osoite: Liisanpuisto 1, Tampere

klo 10.00 Raamattuopetus:
”Kaste pelastaa” ja ”Evankelinenhan ei evankelioi”, Seppo Suokunnas

klo 11.15 ELYn näkymät tänään ja huomenna: pääsihteeri Antero Rasilainen

klo 12 Ruoka Kalevan kirkon alasalissa

klo 13 Ryhmätyöskentely, kahvit työskentelyn lomassa
1. Mitä on evankelinen toiminta seurakunnassa?
Miten järjestän tilaisuuden, kirkkopyhän, kotiseurat, Siionin Kannel-lauluseurat, 
nimipäivä/syntymäpäiväseurat? Mitä esteitä ja haasteita, millaisia toiminta-
tapoja maakunnassa on? Työskentelyä ohjaamassa Kari Lähdesmäki ja 
Sirpa Keski-Antila
2. Elämän Sanaa tarjolla
Miten jäsenlehti tehdään? Mikä on Elysanomien tavoite ja sisältö? Miten lehteä 
tulisi kehittää? Onko Elysanomat evankelioiva lehti? Tarvitaanko evankelioivia 
esitteitä tai julistavaa materiaalia? Miten kutsumme ihmisiä mukaan? Millainen 
on kutsu, joka sinua kiinnostaisi, mitä siinä pitäisi olla, missä muodossa haluaisit 
kutsun? Antero Rasilainen ja lehtityöryhmä.
3. Raamatun opettaminen lapsille
Miten voin opettaa lapsille Raamattua? Mikä on Elyn jäsenten paikka kotiseura-
kunnassa lasten kristillisen kasvatuksen tukijoina? Huoli on yhteinen, ”tarttis 
tehrä jotain”, - mutta mitä? Pirjo Nurmesviita, Pekka Kiviranta, Raili Mäkitalo

klo 15 Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n vuosikokous

Iltapala

klo 18 Iltamessu, saarna Ulla Latomäki, liturgi teologiharjoittelija Vilja Alanko, 
kanttorina Eliina Lepistö

klo 20 Heaven konsertti, UGG ja Kultainen Lyyra, Marko Kupari kuoron johto,
Martti Rekunen, bändin johto
 

klo 10 messu Kalevan kirkossa, saarna Pekka Kiviranta, liturgia Sanna Erkanaho, urkurina Eliina Lepistö ja 
kanttori Kari Nousiainen, Kehittyvien Laulajien kuoro, johtaa Kari Nousiainen

Messun jälkeen ruoka ja kahvit Kalevan kirkon ala-salissa

klo 12.00 Alkuhartaus Salla Häkkinen, Raamattuopetus: ”Kristuksen omana” Antero Rasilainen

Siionin Kanteleen lauluja, Jussi Laine juontaa

Puhe Anneli Lähdesmäki ja Raili Mäkitalo

Seminaarin ohjelma lauantai 13.4.

Sunnuntai 14.4. ELYn 5v. juhla ”Kristuksen omana ja Kristuksen työssä”

”Jumalan elävä Sana”
Evankelisen lähetysyhdistyksen – ELY ry:n kevät seminaari 
ja 5v. juhlat Tampereella 13.-14.4.

Seminaarikuvia Tampereelta 24.3.2012.
Kuvat Upi



Maaliskuussa

Huhtikuussa

Su 7.4. klo 10 Maakunnallinen kirk-
kopyhä Teuvalla, lit. Lauri Annala, 

Su 24.3. klo 15 Siionin kannel-seu- saarna Raimo Mäki. Päiväjuhlassa 
rat Tikkurilan kirkko, Asematie 12. mm. Annala ja Sirpa Keski-Antila.
Markku Arola.

Su 7.4. klo 11.30 Hämeenlinnan 
Su 24.3. klo 18 Siionin kannel-seu- keskussrk-talo, hetki vanhoja hen-
rat, Linnainmaan srk-keskus, Mäen- gellisiä koululauluja. Mm. Ruunun-
takusenkatu 10, Tampere. Aaro myllyn lapsikuoro joht. Kirsi Tuomi, 
Eerola, Maria ja Paavo Pitkäranta. Henri Tuomi, kitara. Katajat, loppu-

hartaus Uki Rautiainen.Ma 25.3. klo 18.30 Piinaviikon lau-
To 18.4. klo 18 Peräseinäjoen srk-luja ja runoja Hattulan srk-talo. Satu Su 7.4. klo 16 Siionin kannel-seurat 
kodilla Siionin Kannel-laulajaiset ja Holm, Kirsti Ijäs sekä Ulla ja Jussi Paavalin kirkon Alasali, Sammatintie 
Terttu Koskenkorvan sp-seurat, Kataja. 5, Helsinki. Pastori Elina Koivisto, 
Markku Ylinen, Sirpa Keski-Antila. säestykset srkn kanttori.Ti 26.3. klo 13 ELYn lähetyspiiri Ala-
Klo 17.30 yhteislähtö Jalasjärven 

vudella, Kansalan lähetystuvassa. Ma 8.4. klo 13 ELYn lähetyskerho srk-talon pihasta. Ilm. Mikko-Matil-
Kurikka, srk-keskuksen pikkusali. le p. 043 8241 258 tai Anna-Maijal-Ke 27.3. Laula kanssani-tilaisuudet 
Sirpa Keski-Antila. le p. 050 4126 017.Alahärmässä Hakolan koulu, Voltin 

rukoushuone sekä Alahärmän kirk- Ke 10.4. klo 18 Siionin Kanteleen Su 21.4. ELYn kirkkopyhä Askolassa, 
ko. Irma Palomäki, Sirpa Keski- lauluseurat Orivedellä srk-talo. Khra saarna A. Rasilainen, päiväjuhlassa 
Antila. Mika Tapiolinna, rov. Jouko Vaher- Päivi ja Vesa Erkkilä, Rasilainen

niemi, kantt. Marina Kämärä.To 28.3. klo 11.30 Laula Kanssani-
Su 21.4. klo 15 Hyvinkään Vanha 

tilaisuus Alahärmän kirkko. Irma To 11.4. klo 13 Siionin kannel-seu- Kirkko, Siionin Kanteleen lauluseu-
Palomäki, Sirpa Keski-Antila. rat Kauhajoen srk-keskus. Sirpa rat. Paavo ja Annikki Erelä.

Keski-Antila.Pe 29.3. klo 10  Hamina, Kannusjär-
Su 21.4. klo 16 Siionin kannel-seu-

ven koulu, Keskikyläntie 233, maa- La 13.-Su 14.4. ELYn 5v-juhla ja rat Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3. 
kirkko ja ristinjuhla, saarna Petri seminaari Tampereella, Kalevan Juha Auvinen Sanansaattajista, 
Välimäki, liturgia Juha Parjanen, kirkko. Ks. lisätiedot s. 25. säestykset srkn kanttori.
kanttori Kai Huopainen. Pirkko Tulo- La 13.4. Kyyditys Pohjanmaalta. Ky-

Su 21.4. klo 16 ELYn seurat Seinä-kas, Välimäki, Parjanen, Huopainen. sy lisää yhteiskuljetuksista Sirpalta!
joen srk-keskus.

Pe 29.3. klo 15 Pitkäperjantain Ris- Su 14.4. klo 15 Siionin kannel-seu-
Su 21.4. klo 18 Hamina Kannusjärvi, tinjuhla Seinäjoella. Raimo Mäki, rat Tikkurilan kirkko. Kyllikki Tien-
lähetysilta Osmo Näkillä, Näkintie Petra Kuivala, lausuntaa Irja Forss, suu, Antti Kujanpää.
387. Sirpa Keski-Antila, Antero juonto Leo Norja, säestykset Tapio 

Ma 15.4. klo 18 Suomusjärven srk- Rasilainen, srkn työntekijä.Lempola, LRn kuoro.
koti Vienan Karjalalasta sukkater-

Ma 22.4. klo 13 ELYn lähetyskerho ELYn retki Hetan Kodalle la 30.3.-la veisiä. Raili Mäkitalo.
Kurikan srk-keskuksen pikkusali. 6.4. Kysele lisää Sirpalta!

Ti 16.4. klo 18.30 Israel-ilta Salon Sirpa Keski-Antila.
srk-keskus, Kirkkokatu 6. Raili Mäki-

Ti 23.4. klo 13 ELYn Lähetyspiiri Ala-talo.
vudella Kansalan lähetystupa.Ti 2.4. klo 18 Siionin kanteleen lau-

Ti 16.4. klo 13 Kiskon srk-talo, Uu-luseurat Riihimäellä, Kirkkopuiston 
denmaantie 2, Valopilkku-käsityö-srk-koti. Timo Korpinen, Terho Mu-
piiri, Raili Mäkitalo.sikka. Kuvia Vienan Kemistä.

Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville tapahtumille

Ilmoita
järjestettävistä
tapahtumista

ELYn toimistoon
yhteistä lehteä ja
ELYn kotisivujen

tapahtumakalenteria
varten

ely@evankeliset.net
tai

p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)

26



Ti 23.4. klo 14 Forssan Ystävän srk-koti. Seppo Suokunnas, Tellervo nen matka Inkeriin. Ks. lisätietoja s. 
Kammari, Hämeentie 5, mm. lau- Kuusiranta. 24.
lamme Siionin Kannelta.

To 9.5. Helatorstain juhla Rengossa. Su 19.5. klo 16 ELYn seurat Seinä-
To 25.4. klo 18 ELYn ja KRSn yhtei- Messu klo 10 Rengon kirkko. Litur- joen srk-keskus.
set Vappuseurat Lapuan srk-talo, gi Soili Juntumaa, saarna Antero 

Su 19.5.  klo 18 Siionin kannel–seu-
Ulla Latomäki, Sirpa Keski-Antila. Rasilainen, Sari ja Matti Vuoristo 

rat, Aleksanterin kirkon krypta, 
viulu ja sello, srkn kanttori urut. 

Su 28.4. klo 19 srkn, ELYn ja HYn Tampere.
Juhlassa rovasti Matias Roto, laulu 

Siionin kannel ja -virret lauluseurat 
Colette, Hilary ja Elvira Roto. Ti 21.5. klo 14 Forssan Ystävän 

Ylihärmän srk-talo. Jaakko Linko, 
Kammari, Hämeentie 5, mm. lau-

Sirpa Keski-Antila. To 9.5. ELYn maakunnallinen kirk-
lamme Siionin Kannelta.

kopyhä Isonkyrön kirkko. Messu klo 
Su 28.4. klo 17 Siionin kannel-seu-

10, saarna Raimo Mäki, lit. Artturi La 25.5. klo 16 Mökkiseurat Ulla 
rat Kiikoisten srk-talo. Tellervo Kuu-

Kivineva. Päiväjuhla, Mäki, Kivineva, Virtaperkon mökillä Salon Pertteli. 
siranta.

Sirpa Keski-Antila. Pastori Martti Santakari.
Ma 29.4. klo 18.30 Lammin srk-koti 

To 9.5. Elyn kirkkopyhä Elimäellä, 
Annikki ja Paavo Erelä, Katajat sekä 

saarna Annikki Erelä, liturgia Päivi 
srkn edustaja.

Sipponen, päiväjuhlassa mm. Ti 4.6. klo 18 Siionin kanteleen lau-
Sipponen, Paavo ja Annikki Erelä. luseurat Hyvinkään Vanhan kirkon 

piha.To 9.5. Helatorstain vaellus Sääk-
To 2.5. klo 13 Siionin kanteleen lau- siin, Hyvinkää. Lähtö Vehkojan srk- Ti 4.6. klo 10-14 ELYn lähetyskerhon 
luja Kauhajoen srk-keskus. Sirpa keskuksesta klo 9 Herättäjäyhdistyk- järjestämä KESÄTORI Kurikka, tapu-
Keski-Antila. sen kanssa. lin nurkka.
Su 5.5. Maakunnallinen kirkkopyhä Ma 13.5. klo 17 Alavudella Kansa-
Alavudella. Messu klo 10, saarna lan lähetystupa Lähetyspiirin ilta.
Ulla Latomäki. Päiväjuhla.

Ke 15.5. klo 19 Samovaarin äärellä-
Ma 6.5. klo 17 Alavudella Kansalan tilaisuus, Opistontie 7, Kohtavaara 
lähetystupa Lähetyspiirin ilta. (Nurmes). Raili Mäkitalo, Larisa 

Kolehmainen.Ti 7.5. klo 18 Siionin kanteleen lau-
luseurat Riihimäellä, Kirkkopuiston La 18.-Ke 22.5. ELYn ja KEKOn yhtei-
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Mukana mm. piispat Aarre 
Kuukauppi ja Seppo Häkkinen, 
Kari Pokela, Päivi ja Vesa 
Erkkilä, Päivi Sipponen, Petri 
Välimäki

Katso tarkemmat tiedot

sitä mukaa kuin niitä sinne päivitetään

Oikeat vastaukset s. 25 tehtävään
1. Upilta puuttuu oikean käden peukalo
2. Ronjan puseron rintamerkki on siir-
tynyt kuvassa vasemmalle puolelle
3. Polkupörän varoitusmerkin pankkitun-
nus on kadonnut
4. Karitsan oikea korva on kääntynyt
5. Upin silmälasin toinen sanka on 
hävinnyt
6. valkoinen maalipurkki on vaihtanut 
rappusilla paikkaa
7. Talitintti katsoo lintujen ruokintateli-
neestä

Katso päivitetyt
tapahtumatiedot osoitteesta
www.evankeliset.net/kalenteri

Kuva Upi




