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Tämä juhannusruusu (Rosa pimpinellifo-

lia) kukkii Karkussa Harsun pihalla useis-

sa eri paikoissa. Toiset varjossa, toiset 

ihan auringon pahteessa. Odotan juhan-

nusruusun ensimmäisiä kukkia pihallam-

me kuin Matteuspassiota Pääsiäisenä. 

Ruusu on Kristuksen symboli. Ja val-

koinen ruusu on erityisesti valon kukka, 

joka symboloi puhtuutta ja viattomuutta

Joidenkin lähteiden mukaan ruusuris-

timystiikassa valkoinen ruusu on näin ol-

len yhdistetty Neitsyt Mariaan ja punai-

nen ruusu Jeesukseen.

Lutherin sinetissä musta risti punai-

sessa sydämessä: tulen autuaaksi uskon 

kautta ristiinnaulittuun! Ja sydän valkean 
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ruusun päällä: usko 

tuo lohdutusta, rau-

haa ja iloa!

Valkoinen ruusu 

muis tuttaa enkeleis-

tä ja Jumalan pelas-

tussuunnitelmasta. 

Ruusu taivaansinisel-

lä pohjalla muistut-

taa taivaaniloa. Luthe-

rin sinettiä ympäröi vielä kultainen kehä, 

joka kuvaa iäisyyttä ja armon äärettömyyt-

tä Jeesuksessa Kristuksessa.

Meillä on ruusutarhassamme tällä 

hetkellä 19 eri ruusulaijia. Siksi laulan-

kin pihallamme usein rakkaalle vaimol-

leni näin: ”Teen ruusutarhaksi tienoon 

sen, jossa jalkasi pieni astuu...”

Urpo
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M
iten pitkälle ihminen näkee – siis 

normaalinäköinen ihminen ilman 

apuvälineitä?

Kun kysyt näin, niin saat usein 

vastauksen: ”Metsän reunaan, 

sitten tulevat puut tielle.”

Joku ehkä vastaa, että horisonttiin, joka on 

normaalimittaiselle, tasaisella maalla seisoval-

le ihmiselle runsaan viiden kilometrin päässä. 

Siinäkö on näkökyvyn raja? Ei läheskään. 

Vastausta etsiessämme me yleensä katsom-

me väärään suuntaan. Oikea vastaus on n. 2,5 

miljoonaa valovuotta eli n. 9,5 biljoonaa kilomet-

riä. Siellä on kaukaisin paljain silmin havaittava 

kohde eli Andromedan galaksi.

Me ihmiset elämme vaakasuoraan, horison-

taalisesti. Liikumme vaakasuoraan ja katseem-

me on samaan suuntaan. Näemme tämän maan 

pinnalle rakennetut kaupungit, talot ja tiet – ih-

misen maailman. Vaakatasossa perspektiivi on 

lyhyt, kaikki näyttää rajalliselta. Omatkin mah-

dollisuudet tuntuvat pieniltä.

Varsinkin näin kesällä on huikaisevaa katsoa 

ylöspäin, taivaan sineen ja poutapilviin. Siellä on 

tilaa, avaruutta – siellä on äärettömyys. ””Herra, 

sinun armosi on kuin avara taivas, pilviin ulot-

tuu sinun totuutesi”. Psalminkirjoittaja rinnas-

taa kaksi ääretöntä asiaa: Jumalan armon ja 

avaruuden.

Ääretöntä armoa meidän on mahdoton käsit-

tää, samoin kuin ääretöntä taivasta. Äärettömän 

taivaan edessä oma ja koko tämän maailman 

pienuus korostuvat. Äärettömän armon edes-

sä jäämme sanattomina ihmettelemään: Voiko 

se olla totta, voiko myös minun kohdallani? On 

Armon avara taivas

Ps 36:6  ”Herra, sinun armosi on kuin avara 

taivas, pilviin ulottuu sinun totuutesi”

helppo yhtyä toisen psalminkirjoittajan sanoihin: 

”Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sor-

miesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luo-

nut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muis-

tat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen?

Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes 

jumal’olennon, sinä seppelöitsit hänet kunni-

alla ja kirkkaudella; panit hänet hallitsemaan 

kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle, 

lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän 

eläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja kai-

ken, mikä meren polkuja kulkee. Herra, meidän 

Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi 

kaikessa maassa! (Psalmi 8: 4.-10)

Avaran taivaan alla on helppo kulkea, mikään 

ei estä eikä ahdista. Avaran armon alla on vielä

helpompi olla. Emme ole vain Jumalan luo-

mia, hänen kuvakseen tarkoitettuja, vaan olem-

me Jumalan Pojan lunastamia. Kaiken sen, mikä 

painaa ja ahdistaa, voimme panna pois. Kaikki 

on anteeksi annettu, kalliilla hinnalla maksettu 

ja ilmaiseksi meille tarjolla. 

Tämän avaran armon alla saamme olla tänä-

kin kesänä. Katsotaan Jumalan mahdollisuuk-

siin, katsotaan ylöspäin! Silloin jaksamme elää 

ja silloin jaksamme katsoa myös eteemme ja si-

vuillemme. Vaakasuoraan katsoessa näemme 

lähellä olevat, näemme lähimmäiset.

Pekka Knuutti
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Paratiisissa vallitsi ikuinen kesä. Meidän maail-

massamme kesän ja talven vaihtuminen kertoo 

Luojan uskollisuudesta liitossaan. (1 Moos. 8:22, 

Ps. 74:17). Kesä tosin voi mennä ohitse satoa tuot-

tamatta (Jer. 8:20). Niin oli käynyt Jumalan vali-

tulle kansalle. Tulee kuitenkin aika, jolloin elävät 

vedet virtaavat kesät, talvet (Sak. 14:8). Matteus  

liittää  tämän toivon 

Jeesuksen ja taivaan 

valtakunnan tulemi-

seen  (Matt. 24:32s). 

Luonnon sanoma on 

yhteydessä pelastus-

sanomaan. 

 Sen suven suloi-

suutta (VK 620) on 

ensimmäisiä virsiä, 

joissa luontoa on ku-

vattu. Vanhassa Vir-

sikirjassa (v. 1701) 

tässä virressä oli pe-

räti 41 säkeistöä ja 

vastaavassa ruotsa-

laisessa Virsikirjas-

sa 55. Alkuperäisen virren kirjoitti Johann Wal-

ter v. 1552, mutta säkeistöjä lisättiin innokkaasti 

1600-luvulla. Silloin virren piti olla pitkä. Luon-

nonkuvaus vaihtuu heti virren alussa tuonpuo-

leisuuteen. Taivas on varsinainen aihe. Uusi virsi 

saa uskomattomat mittasuhteet. 

Vuoden 1701 Virsikirjassa on myös meille tut-

tu suvivirsi upouutena (VK 571). Virren taustal-

la on Vanhan Testamentin runous. Laulujen lau-

lun ”Saaronin kukkanen” on vaihtunut minästä 

sinäksi, Jeesusta tarkoittavaksi. Libanon edus-

taa siunausta, (mm Ps. 72:6). Virsikirjassa ei ole 

mainintaa virren tekijästä. Teksti voi olla pap-

pi Olof Kolmodinin, jolle olivat tuttuja Gotlannin 

kukkivat viljapellot ja lähteet kasveineen. Suvi-

virsi on niitä harvoja, jonka lähes kaikki osaavat. 

Kesä on meille suomalaisille ainakin jossakin 

määrin mystinen aihe. Se vaikuttaa ajatuksis-

samme muinakin vuodenaikoina. Simo Korpe-

la kirjoitti laulunsa ”On kesän kirkas huomen” 

marraskuisena maanantaiaamuna! Siionin kan-

teleessa on muutamia kesälauluja. Johannes 

”Suloista suvea” 
hengellisissä lauluissa

Bäck on kirjoittanut (1886) laulun n:o 443: ”Kesä 

taas tulla saa, täynnä riemua maa, ovat pakka-

set pois paenneet”. Lähtökohta on Laulujen lau-

luissa (2:11): ”Sateet ovat ohitse, laulun aika on 

tullut.” Linnut laulavat iloaan, ja ihmistäkin roh-

kaistaan huolta vailla laulamaan kiitosta. Tähän 

kehottavat Vuorisaarnan ajatukset: ”Katselkaa 

kedon kukkia ja tai-

vaan lintuja... teidän 

taivaallinen Isänne 

pitää teistä huolen”. 

Jeesus korotti ihmi-

sen muun luoma-

kunnan yläpuolelle, 

erityisen rakkauden 

saajaksi. Bäck on oi-

valtanut, että kysymys 

on syntisten lunas-

tuksesta ja armosta. 

Hän vertaa Jeesuk-

sen syntymää taivaal-

liseen suveen. Maalli-

nen kesä kestää vain 

hetken. Uutta odote-

taan Herran tullessa (Matt. 24:32-33). Johannes 

Bäck ihmettelee kylmän pohjolan lämpiämistä. 

Vielä suurempi ihme on armon aurinko, joka su-

Kesä on meille 

suomalaisille ainakin 

jossakin määrin 

mystinen aihe. 

lattaa jäiset sydämet. Laulun ”kastesäkeistö” 6 

kuului alkuperäisenä suunnilleen: ”Jeesus on os-

tanut sinut, hän on kutsunut ja kastanut sinut, hä-

nessä sinä olet autuas ja puhdas. Sinut on puet-

tu kuin morsian hohtavaan pukuun, Jeesus itse 

puki päällesi sen”. Taivasten maasta puuttuu tal-

vi. Jeesuksen kuolemasta, heräämisestä ja syn-

tien sovituksesta on alkanut ikuinen kesä. 

Tapani Annila
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R
isti on kirkon merkki. Se on ylimpä-

nä jokaisen kirkon tai kellotapulin 

katolla. Seurakuntasalissa risti on 

ripustettu seinälle näkyvälle pai-

kalle. Raamatut, virsikirjat ja muut 

kirkonkirjat on merkitty ristillä. Jumalanpalve-

lus alkaa liturgisen ristinmerkin piirtämisellä. 

Arkun päälle hiekka asetellaan ristinmuotoon. 

Kastejuhlassa kastettavalle sanotaan: ”ota pyhä 

ristinmerkki otsaasi ja rintaasi”.  

Kesäaikana kirkko ja ristinsanoma tavoitta-

vat suuren joukon eri-ikäisiä seurakuntalaisia 

leireillä, toimituksissa ja jumalanpalveluksissa. 

Kesän rippikoululaiset saavat tiiviin tietopaketin 

ristin merkityksestä. Ennen muuta he kuitenkin 

opettelevat elämään kristittyinä. Uskon Isään ja 

Poikaan ja Pyhään Henkeen (+) voi opetella il-

maisemaan tekemällä ristinmerkin.

Ristin näkyvyys, houkuttelevuus ja sanoma ei-

vät ole enää itsestäänselvyyksiä. Merkkipaljo-

uden ja monien katsomusten keskellä risti voi 

jäädä muiden jalkoihin. Vieläkin suurempi on-

gelma syntyy, jos risti irtaantuu evankeliumis-

ta. Silloin siitä tulee pelkkä kuoleman ja surun 

tunnus, joka laitetaan risti-ilmoituksiin ja hau-

takummuille. Jos ihmiset eivät tunne evankeli-

umia, tyhjän ristin sanomaa, he luovat rististä 

omat mielikuvansa.  

Kirkon ja sen jäsenten tehtävä on pitää risti 

näkyvillä ja kuuluvilla. Sen vuoksi on kysyttävä, 

näkyykö risti elämässämme. Kaikuuko puhees-

samme ja teoissamme ilosanoma ristin miehes-

tä, Jeesuksesta? Hän kantoi ristinsä ja kuoli sille 

ripustettuna koko maailman syntien vuoksi Hän 

nujersi pahuuden vallat ja nousi edelläkävijänä 

kuolleista. Siksi tyhjä risti on tunnuksemme.

Ristin kantaminen kuuluu kristityn uskon kil-

voitukseen. Ristin kantamisen muotoa ei pidä 

kuitenkaan lähteä itse valitsemaan – se anne-

taan. Kun sitten uskoa koetellaan, on hyvä muis-

taa, että Jeesus Kristus ottaa osaa ristinkantami-

seemme. Hänen tekonsa kantaa meitä ristin alla. 

Siksi olennaista on pitää katse ristin Jeesuk-

sessa. Hän on uskomme perustaja ja täydel-

liseksi tekijä. Häntä meidän tulee ajatella, kun 

oma ristimme tuntuu raskaalta. Silloin emme 

kadota rohkeutta ja anna periksi (Hepr. 12:1-3). 

Jumalan siunauksen toivotuksin

Simo Peura

Lapuan hiippakunnan piispa

Kirkon merkki

Yritys tunnistetaan sen merkistä, logosta, 

tunnuksesta. Se välittää tietoa, luo 

mielikuvia, herättää kiinnostuksen ja 

näyttää suuntaa eteenpäin. Erottuakseen 

muista ja pärjätäkseen kilpailussa 

yrityksen ja yhteisön on nähtävä vaivaa 

osuvan tunnuksen löytämisessä. 
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T
aivaallisen Isän toiminta tunnistetaan 

parhaiten ympäröivän luonnon kautta. 

Isä on luonut tämän elämisen piirin 

ja ylläpitää sitä. On tärkeää, että me 

arvostamme sitä, suojelemme sitä ja 

käytämme sitä vastuullisesti. Isä on luonut kai-

kelle elämälle hyvän järjestyksen.

Jumalan poika, Jeesus Kristus, kohdataan 

erityisesti ehtoollisella. Kristitty kohtaa Kris-

tuksen tai oikeastaan toisinpäin: Kristus kohtaa 

kristityn. Hän antoi ruumiinsa ja henkensä mei-

dän puolestamme. Leipä ja viini antavat kaiken 

sen, mitä Jeesus kuolemallaan ansaitsi. Toinen 

Jeesuksesta kertova tärkeä merkki on risti. Sen 

katsominen puhuttelee meitä. Me näemme siinä 

Jeesuksen sovitustyön. Hänen tehtävänsä oli jo-

kaista meitä varten. Sinua ja minua varten.

Pyhä Henki on hiukan vaikeampi havainnol-

listaa. Muistan erään ihmisen, joka halusi löy-

tää elävän Jumalan, mutta löysi Raamatusta 

vain tavallisia sanoja. Tuo tilanne avasi ymmär-

tämään Pyhän Hengen toimintaa. Hän tekee elä-

väksi inhimilliset sanat. Sanoista tulee Jumalan 

sanaa Hänen opastuksellaan. 

Tämä nopea kertaus Jumalan kolminaisuu-

desta oli hyvä pysähdys. Kyseinen seurakunta-

lainen sai jotakin vastausta omaan pohdintaan-

sa. Samoin itse jouduin miettimään sitä, miten 

voisi lyhyesti ja selkeästi kuvata Jumalan toi-

mintaa. Me tarvitsemme sanoja sille, miten me 

uskomme ja mihin me uskomme. Usko Juma-

laan kulkee elämässä, arjessa, puheissa. Se nä-

kyy rukouksessa, hengellisissä lauluissa, seura-

kunnan tilaisuuksiin osallistumisessa. Se näkyy 

Kolmiyhteinen Jumala

Eräs ihminen kysyi, miten Jumala toimii 

nimenomaan kolmiyhteisenä Jumalana. 

Miten Hänen toimintansa voi tunnistaa? 

Kun en tiennyt, mitä tämän kysymyksen 

taustalla oli, lähdin hakemaan vastausta 

yleiseltä tasolta. Ajattelin, että 

Katekismuksen kautta löytyy hyvä tie 

kolminaisuuden keskelle. Uskontunnustus 

ja sen selitys avaa näkemään, kuinka 

kolmiyhteinen Jumala toimii.

yhteytenä. Mutta se tarvitsee myös yhteiset sa-

nat, yhteisen uskontunnustuksen.

Uskontunnustuksessa on sanottu uskomme 

kannalta keskeisimmät asiat. Siinä ei ole lue-

teltu kaikkea, mitä voisimme kertoa Jumalasta. 

Siinä on vain joitakin Jeesuksen elämänvaihei-

ta. Kyseessä onkin varhaisten kristittyjen tun-

nustus. He tarvitsivat kastejuhlaa varten sanat 

niille, jotka olivat kääntyneet kristityiksi ja ha-

lusivat saada kasteen. Tarvittiin sanat tärkeim-

mistä asioista, jotka yhdistävät kristittyjä. Tämä 

sama tehtävä uskontunnustuksella on edelleen. 

Se liittää yhteen, se tuo uskonsa tunnustavat yh-

teen. Se ei ole tyhjentävä uskonopin selitys, kos-

ka sellaista ei voisi lukea yhdessä ääneen. Ku-

kaan ei niin pitkää oppisi ulkoa. Se on tiivis, jotta 

se kulkee sydämessä ja mielessä mukana. Siinä 

on sanottu keskeisimmät asiat. Siinä on sanottu 

riittävän paljon.

Kurikassa saamme viettää Evankelisia kesä-

juhlia 16–17.6. Olet tervetullut mukaan juhlille! 

Juhlapaikkana on juuri remontoitu kirkko, jossa 

saamme olla Sanan ja Siionin Kanteleen laulu-

jen äärellä. Seurakunnassamme on vahva evan-

kelinen perinne ja Kanteleen laulut ovat laajasti 

tuttuja. Juhlilla paikallinen väri näkyy monin ta-

voin. Yritämme tehdä yhdessä mahdollisimmat 

hyvät juhlat. Taustalla on laaja talkoo- eli kökkä-

työ eteläpohjalaisen perinteen mukaisesti. Pyy-

dämme Taivaan Isän siunausta juhlille ja kaikille 

juhliin osallistuville.

Heikki Sariola

Kurikan kirkkoherra
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Perkaa ja puhdista kala. Kalan voi jättää 

suomustamatta. Hiero kalan pintaan suolaa 

ja anna sen maustua kylmässä pari tuntia. 

Huuhtele kalasta ylimääräinen suola pois ja 

nosta kala kalakattilaan. Lisää vettä ja val-

koviiniä sen verran että kala juuri ja juuri 

peittyy. Kiehauta liemi ja kuori mahdollinen 

vaahto pois.

Lisää kattilaan lohkottu tai hienonnettu sipuli, 

maustepippurit ja laakerinlehdet. Keitä seos-

ta noin 25 minuuttia. Vedä haukea tai muuta 

valmistamaasi kalaa varovasti selkäevästä. 

Jos se irtoaa helposti, kala on kypsä. Poista 

nahka ja nosta kala tarjolle vihannesten ja uu-

sien keitettyjen perunoiden kanssa tillin kera. 

Kalan keitinliemen voi säästää kalakeiton tai 

muun kalaruoan valmistamiseen.

Valmista piparjuurikastike kalan keittämisen 

lomassa. Salaattina voit tarjoilla vanhan ajan 

vihreää salaattia keitettyjen kananmunien 

lohkoilla kerma-etikkakastikkeella. Saaris-

tolaisleipä voin kera kruunaa aterian.

Resepti Hannu Rasilan kesäkeittiöstä

Kesäkala
Yksi (noin 1,5 kg) hauki tai lohi

2 rkl karkeaa suolaa

1 lanttu kuutioina

vettä, valkoviiniä 

1 iso sipuli lohkoina

20 maustepippuria

4 laakerinlehteä

tilliä

 

Piparjuurikastike

2 rkl voita

3 rkl vehnäjauhoja

3 tl piparjuuritahnaa

4 dl vahvaa kalalientä

1 dl kermaa

ripaus suolaa

ripaus valkopippuria

k
e

s
ä

k
e
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ti

ö

k
e

s
ä

k
e

it
ti

ö
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jäädessä yksin vastaamaan isoista velvollisuuk-

sista. Laulajien haltuun Marjatan kotitila siirtyi 

vuonna 1980, äiti-Aunen luovuttua iän tuomien 

esteitten vuoksi talon pidosta. Kuitenkin vasta 

vuodesta 2004 Koiviston vuonna 1894 valmistu-

nut talo on saanut pitää Laulajan perhettä sään-

nöllisesti suojissaan. Silloin päättyi kiertolaisten 

elämä ja alkoivat leppoisat eläkepäivät. 

Evankeliumi-Erkki
Talon ensimmäinen isäntä ja rakennuttaja, Erkki 

Koivisto, Marjatan isoisä sai liikanimen Evanke-

liumi-Erkki. Talon Parkanosta saakka kuljetetut, 

punahonkaiset hirret voivat todistaa Sanan seli-

tyksistä, evankeliumijuhulista, Siionin Kanteleen 

sävelistä ja Virsien veisuusta yli 50:n vuoden ajal-

ta. Marjatta tuo nähtäväksi vieraskirjaa, josta on 

luettavissa kymmenien, evankelista liikettä sa-

– Oikeastaan minä olen vain vävy, piispa sanoo. 

Tartun sanaan ”vain”. Yhdessä toteamme, miten 

tällä pienellä sanalla on ollut ja on vieläkin suuri 

merkitys ihmisten kanssakäymisissä. Varsinkin 

maanviljelystaloissa oli ennen vanhaan hyvin 

tärkeää, että talo siirtyi isältä pojalle. 

Marjatta kertoo oman kokemuksensa: – Tä-

hän nykyiseen Laulajien kotiin, alkujaan Koivis-

ton maataloon, syntyi silloiselle, edellistä suku-

polvea edustavalle isäntäparille, Aune ja Martti 

Koivistolle kaksi tytärtä. Sen ajan työtä vieroksu-

mattoman tavan mukaan Marjattakin osallistui 

hartiavoimin kaikkiin talon töihin ja kouluttautui 

agronomiksi, voidakseen ottaa aikanaan talon-

pidon vastuulleen. ”Vain” tytär löysi sitten puo-

lison työn kuljettamana varsinaisen leipäpuun 

muualta kuin maalaistalon isännän roolista. Isä-

Martti oli kuollut jo vuonna 1961 Aune-emännän 

Laulajan tuvassa 
Tulen tapaamaan emeritus-piispa Jorma Laulajaa ja hänen 

puolisoaan Marjattaa Kurikkaan valkoiseen pohjalaistaloon. Mitä 

vanhan tuvan seinät ja esineet osaisivatkaan kertoa menneestä 

ajasta! Talon nykyinen isäntä istuu mukavasti ”soutulavittas” 

(keinutuolissa) ja juttelee leppoisasti muistellen Marjatta-vaimon 

kanssa talon historiaa. 

Piispa ja rouva Laulajan leppoisa hetki vanhassa keinutuolissa. 
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nallaan ruokkineitten julistajien omakätiset ni-

mikirjoitukset. Vieraskirjasta löytyy Werneri Nii-

nivaaran, Yrjö Hirvensalon, Eeli J. Hakalan, Martti 

Parvion, Tuure Waldemar Toivion ja monen muun 

evankelisen voimahahmon allekirjoitus. 

Tuvan kulmaa jykevästi hallitseva takka ker-

too nurkassaan evankeliumin voimasta sodan 

ajalta. Samassa takassa ja leivinuunissa pais-

tuivat sekä talon, että inkeriläisten siirtolaisten, 

sotaa pakoon lähteneitten perheitten ruuat ja 

leipomukset. Tästä löytyy Kotiliesi-lehden leike 

kuvineen, teksteineen. Takka ei nyökyttele, kos-

ka silloin olisi vaarassa kuulua kivien kolinaa. 

Ryhtiä ja mennyttä aikaa edustavat huoneka-

lut kertovat jokainen omaa tarinaansa. Massii-

vinen ylähäsänkyrati (kerrossänky) omassa nur-

kassaan tarinoi ajasta, jolloin sai kätkeä kaksi 

taloon sijoitettua venäläistä sotavankia verho-

jen suojaan yön levosta nauttimaan. Mitä kertoi-

sivatkaan tuvan jykevät kaapit, tuolit, pöydät ja 

penkit? Entäpä tuo ”kaharen istuttava kehtola-

vitta” (keinutuoli), josta koko tarina alkoi? Ne ta-

rinat jäänevät seuraavaan kertaan, tai sitten vain  

isovanhempien rakkaille lapsenlapsilleen ker-

rottaviksi. Seuraperinne tuvassa sen sijaan jat-

kuu 22.08. Siionin kannel -seurojen merkeissä. 

Sydämellinen kiitos hyville soutulavittan haas-

tateltaville!

Kuvat ja tekstit Sirpa Keski-Antila

Vanhat hirret todistavat Sanan selityksistä ja Siionin 

Kanteleen sävelistä 50:n vuoden ajalta.

Tuvan kulmaa jykevästi hallitseva takka kertoo evan-

keliumin voimasta sodan ajalta.

Valkoisen pohjalaistalon pihapiiri toivottaa vieraat 

tervetulleiksi. 

Tuvan kulmaa 

jykevästi 

hallitseva 

takka kertoo 

nurkassaan 

evankeliumin 

voimasta sodan 

ajalta. 
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J
umala sallii joskus omilleen uskon pi-

meän yön. Toisena hetkenä Jumala 

kirkastaa kasvonsa, antaa uskon roh-

keuden ja täyttää ilolla hänen palveluk-

sessaan. Joskus kaikki tämä riisutaan 

pois. Tuntuu, kuin uskosta ei olisi mitään jäljellä. 

On vain epäilyksiä, heikkoutta, sydämen syytök-

siä – ja vaikeneva Jumala. 

Johannes sai vankilaan viestin Jeesuksel-

ta. Se kuului näin: ”Kertokaa Johannekselle, 

mitä kuulette ja näette: sokeat saavat näkönsä 

ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja 

kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja 

köyhille julistetaan ilosanomaa. Autuas se, joka 

ei minua torju.” Ensi näkemältä kuulostaa sil-

tä, että Jeesus korostaa tekemiään ihmetekoja. 

Mutta tämä ei ole hänen tarkoituksensa. Hän 

nimittäin lainaa kahta Vanhan testamentin koh-

taa, Jes.35:5,6 ja 61:1. Johannes luonnollisesti 

tiesi näiden tekstien asiayhteyden. Edellisessä 

sanotaan: ”Olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä on 

tiedän Jumalanne!.. Jumala itse tulee ja pelas-

taa teidät. Silloin aukenevat sokeiden silmät…” 

Jälkimmäinen alkaa näin: ”Herran henki on 

minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän 

on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hy-

vän sanoman…” 

Vankilaan ei siis lähetetty ensisijaisesti vies-

tiä Jeesuksen ihmeteoista. Sen sijaan Jeesus 

halusi sanoa Johannekselle: ”Lue Raamat-

tua! Katso, mitä siellä sanotaan Messiaasta. 

Uskon pimeä yö

Juhannuksen sankari, Johannes Kastaja, oli pantu vankilaan. 

Siellä hän kysyy: ”Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai 

pitääkö meidän odottaa toista?” Keskelle juhannuksen kirkkautta 

tulee uskon pimeä yö. Juuri Kastajahan oli ollut Messiaan airut. 

Hänen jos kenen piti tietää, kuka Jeesus on. Hän se oli, joka 

saarnasi parannusta mitään pelkäämättä. Hän kelpaisi uskon 

esikuvaksi rohkean esiintymisensä ja hallitsijaakin uhmaavan 

uskon rohkeutensa vuoksi. Mutta nyt hän lähettää epäröivän, 

kenties jopa melkein epätoivoisen kysymyksen Jeesukselle. 

Jospa hän sittenkin on ollut väärässä? Onko hän pannut kaiken 

peliin väärän asian puolesta? Valuuko hänen elämäntehtävänsä 

Juudean autiomaan hiekkaan? Onko tämä vankila hänen 

viimeinen asuinsijansa?

Ja mieti sitten, toteutuuko kaikki tämä nyt mi-

nun toiminnassani.” Kyseisissä Jesajan profeti-

oissa ennustettiin Messiaan tuloa, mutta niissä 

sanottiin vieläkin enemmän: itse Jumala tulee! 

Siis Messias ei ole vain joku Israelin profeetois-

ta, joka tekee ihmeitä kuin profeetta Elisa aika-

naan. Hän on vielä enemmän. Hän on itse Ju-

mala.

Uskon pimeässä yössä on tartuttava Sanan 

lupauksiin, sillä mitään muuta ei jää jäljelle. 

Minut on kerran kasteessa otetta Jumalan lap-

seksi, eikä sitä ole peruttu. Olen siis hänen lap-

sensa. Minulle on Jeesuksen täytetyssä työssä 

lahjoitettu syntieni anteeksiantamus ja se on 

voimassa tänäänkin. Olen armosta armahdettu 

Jumalan lapsi ja siksi kukaan ei voi riistää mi-

nua hänen kädestään. Uskossa ei ole kysymys 

minun osaamisestani eikä jaksamisestani vaan 

siitä, mitä minun ulkopuolellani on tehty minun 

hyväkseni ja mitä minulle näin on lahjoitettu.

On hämmästyttävää, että Johanneksen kal-

tainen uskon sankari joutui noin suureen pi-

meyteen. Toisaalta se ei ole yhtään häm-

mästyttävää. Jumala sallii omilleen tällaisia 

koettelemuksia. Omat voimat on riisuttava, jot-

ta Jumalan voima näkyisi. Oma heikkous on 

tultava todeksi, jotta Jumalan vahvuus näyttäy-

tyisi. Luulot omasta hurskaudesta ja sen riittä-

vyydestä täyty ottaa pois, jotta kirkastuisi, mitä 

armosta eläminen on. Vasta uskon pimeässä 

yössä loistaa kirkkaana Kristuksen valo.
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Jeesus ei moiti epäilevää palvelijaansa. Hän 

vain osoittaa Sanan lupausten suuntaan. Hän 

myös sanoo: ”Autuas se, joka ei minua torju.” Ei 

siis tarvitse osata mitään, ei tarvitse olla suur-

ta uskon varmuutta eikä osoitusta hyvin suorite-

tusta uskon kilvoituksesta. On vain varottava tor-

jumasta Jeesusta luotaan. 

Lähden joskus autollani pitkähkölle matkal-

le mieluummin aamuyöstä kuin myöhään illalla. 

Molemmissa vaihtoehdoissa pitää lähteä pime-

ällä, mutta aamua kohti ajaessa voi tietää valon 

lisääntyvän. Se joka on uskon pimeässä yössä, ei 

näe valoa, eikä sen tulemiseen ole helppo usko-

akaan. Toisten kevyet lohdutukset saattavat tun-

tua ärsyttäviltä. Psalmin kirjoittajan lääke ma-

sentuneelle on: ”Odota Jumalaa.” (Ps. 42:6). Ei 

siis lupausta pikaisesta helpotuksesta, mutta 

silti varmuus siitä, että elämä on Jumalan kä-

sissä. Valo on, vaikka sitä ei vielä näy. Toivo mer-

kitsee luottamista uuden aamun sarastukseen.

Jeesuksen sanat toivat Johannekselle valon 

vankilaan. Hänen sanojaan kannattaa etsiä, nii-

hin takertua, niitten varaan jäädä. Silloin toteu-

tuu psalmin sana: ”Vaikka sanoisin: ’Nyt olen 

pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon’, si-

nulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle 

kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo.” (Ps. 

139:11-12).

Eero Junkkaala
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Ennen yrittäjäksi ryhtymistä takana oli 21 vuotta 

opetusalalla. Ammattiaineiden opetus ravitse-

mispalvelualalla, projektit, kansainväliset asiat 

ym. työelämän paineet sekä vaatimukset, joita 

itse itselleni asetin, johtivat työuupumukseen. 

Se tuli kuin varas, pikkuhiljaa vuosien kulues-

sa. Kun työpäivä ei riittänyt tehtävien hoitami-

seen, jatkoin illalla ja viikonloppuisin. Tahti jat-

kui monta vuotta. Kärsin uupumuksen oireista, 

korkeasta verenpaineesta, nivelkivuista ja sydä-

men rytmihäiriöistä. Myös henkinen lama iski, 

kun tajusin, että olen oravanpyörässä, josta en 

päässyt irti. Olin myös äiti, joka en ollut läsnä 

kolmelle lapselleni silloinkaan, kun olin kotona. 

Mieheni antoi toki viisaita ja oikeita neuvoja mat-

kan varrella, mutta härkäpäisesti kieltäydyin nii-

tä kuuntelemasta. Vastasin aina, että minä itse 

tiedän ja päätän omista työasioistani.

Kuvassa Päivi Saarimäki (vas.) ja Sirpa Keski-Antila.

Rukousvastaus Apuuni 

Kuva: Timo Keski-Antila

vistä. Sain selvän vastauksen vuorotteluvapaalle 

jäämisestä. Syksyllä 2008 jäätyäni vuorotteluva-

paalle en juuri muuta tehnyt kuin söin, nukuin ja 

luin Raamatun läpi elämäni ensimmäisen ker-

ran. Jumala hoiti sanallaan.

Rukoilin jatkuvasti johdatusta, sillä tiesin, että 

vanhaan työhön en tule palaamaan. Tulevaisuus 

oli vielä täysi mysteeri. Tammikuussa 2009 sain 

selvän rukousvastauksen Kotipalvelun perusta-

misesta Ilmajoelle. Apuuni -nimi syntyi päivää 

ennen yrityksen rekisteröintiä. Tänään siivoan, 

pesen ikkunoita, laitan ruokaa, autan juhlissa. 

Olen onnellinen yrittäjä ja työntekijä. Myös fyysi-

nen terveyteni on palautunut.

Koen, että ongelma- ja valintatilanteissa Ju-

mala vastaa antamalla varmuuden, luottamuk-

sen ja levollisen rauhan koskien niitä asioita, 

joihin rukoilen apua.  Kiitän Jumalaa huolenpi-

dosta. Hän pysäytti ja antoi kokemuksen siitä, 

mihin omavoimainen työnteko johtaa. Tänään 

aloitan päivän rukouksella: Kiitos Jeesus, joh-

data, auta, anna viisautta ja voimaa Isän Pojan ja 

Pyhän Hengen nimeen!

Päivi Saarimäki 

Olen aina 

tiennyt että 

Jeesus auttaa 

hädässä. 

Olen aina tiennyt että Jeesus auttaa hädässä.  

Aina olen uskonut Jumalaan. Kiitos siitä van-

hemmilleni, jotka antoivat kristillisen kasvatuk-

sen lapsena. Olin kuitenkin hukannut Jeesuksen 

jokapäiväisenä voimanlähteenä. Kuvittelin vir-

heellisesti, että omat valinnat ja ratkaisuni olivat 

itselleni parhaita mahdollisia. Pian olin kuiten-

kin tilanteessa, jossa oli pakko tunnustaa, että 

omin voimin en jaksa enkä pysty. Pyysin Jeesus-

ta apuun. Vuoden 2007 alussa aloin päivittäin ah-

kerasti rukoilla ulospääsyä tilanteesta ja ongel-

miin ratkaisuja.  

Rukousvastauksia alkoi tulla vähitellen. Sain 

voimaa käydä työssä ja selviydyin jotenkin tehtä-

Kotipalvelu Apuuni syntyi rukousvastauksena syyskuussa v. 2009. Kiitän Herraa joka päivä 

siitä, että sain mahdollisuuden ja rohkeuden lähteä yrittäjäksi. Saan ja jaksan tehdä työtä, 

josta nautin. Iso kiitos myös asiakkaille, jotka ovat työllistäneet minua ja kahta ihanaa 

työntekijää minun lisäkseni!
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Laati Urpo Vuorenoja

1)  Minkä suomalaisen paikkakunnan nimi viittaa Johannekseen?

2)  Aleksanteri IIn patsas Helsingin senaatintorilla, kuka voitti suunnittelukilpailun?

3)  Kuka on saanut muistomerkin 

itselleen Lohjan kirkon 

edustalle?

4)  Kuka tunnettu pappi Johannes 

oli Evankeliumiyhdistyksen 

toiminnanjohtaja?

5)  Johannes-pyhäinkuvat. Kumpi on Johannes Kastaja ja kumpi Evankelista 

Johannes? Päättele vastaus tunnisteiden perusteella oheisista kuvista.

Johannes-visailuJohannes-visailu

>>>
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Vastaukset Johannes-visailuun sivulla 30.

8)  Kuka kuuluisaksi tullut uskonsoturi sai kuolla roviolla?

9)  Kuka oli Bithynian eksarkki ja sukunimeltään Rinne?

10)  Mitä teki Karkun kirkkoherra Johannes Matiae Collinus ensimmäisenä Suomessa?

6)  Tunnistatko nämä Johannes-kirkot? Maa ja kaupunki! 

7)  Mistä kirkosta on oheinen kuva ja 

miksi se liittyy Johannekseen?

Johannes-visailu jatkuu....Johannes-visailu jatkuu....

11) Missä on Johannes kuvattuna 

mehiläishunajan kerääjänä?
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Kouluissa ei enää juuri opeteta virsiä, vanhem-

mat eivät laula lapsilleen hengellisiä lauluja, py-

häkoulut eivät kokoa lapsia evankeliumin sano-

man ääreen, rippikoulunuoriso ei avaa suutaan 

veisatakseen, hyvin harva nuori aikuinen ehtii 

kirkkoon ja seuroihin. Hiljeneekö evankelisen 

kansan laulu tai veisuu? 

Musiikki on nuorisolle erittäin tärkeää, sitä 

kuunnellaan kaikkialla, netistä, kuulokkeista, 

festareilla valtavin joukoin, lavojen ympärillä, 

kotona… Mutta millaista musiikkia? Useimmiten 

tuo musiikki ei suinkaan ruoki ja ravitse mieltä 

ja sielua, vaan ahdistaa ja nostaa esiin elämän 

vaikeita asioita. Kasvava sukupolvi tuntuu nyt 

voivan todella huonosti: pahoinpitelyt ja humala-

Oi, muistatko vielä sen virren? 

hakuinen juominen kertovat, että syrjäytyneiden 

nuorten osuus kasvaa koko ajan. Perheet hajoa-

vat ja huostaanottojen määrä lisääntyy. Ahneus 

kasvaa eikä monikaan näe muuta kuin itsensä. 

Nyt tarvittaisiin kipeästi rakkauden sanomaa 

levotonta sisintä koskettamaan ja syviä haa-

voja parantamaan. Musiikki on parhaita keino-

ja myös evankeliumin istuttamisessa sydämiin. 

Ennen kotona laulettiin lastenlauluja ja hengel-

lisiä lauluja. Valitettavasti tämän päivän äidit ei-

vät useinkaan osaa laulaa lastenlauluja puhu-

mattakaan hengellisistä lauluista. 

Kouluissa musiikkituntien vähentyminen on 

johtanut siihen, että lapset ja nuoret ovat vie-

raantuneet siitä laulamisen perinteestä, joka ai-

Esilaulajia Kauhajoen Laula kanssani -tilaisuudessa. 

Kuva: Pirjo Nurmesviita

Laulaminen on kuulunut evankelisuuden sydänääniin aivan liikkeen alusta 

asti. ”Siikkarin”, Siionin kanteleen laulaminen ja virren veisuu on kaikunut 

voimakkaana evankelisen kansan kokoontuessa. Kaikuu vieläkin – mutta 

entä tulevaisuudessa, kun nyt päivätyönsä tehnyt polvi vähitellen poistuu..? 
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kaisemmin oli itsestään selvä osa kodin ja kou-

lun arkipäivää. Musiikki on lapselle tunteiden 

purkautumisväylä ja vapauttaa hänen energi-

aansa muuhun käyttöön. Laulaminen on kieli, 

joka on opittavissa ja jonka avulla ihmisen hen-

kinen ja ruumiillinen hyvinvointi lisääntyy. Se on 

“elämäneliksiiri ja terveydenedistäjä” kaikille 

ikäluokille ja kaikissa elämän tilanteissa. Ei ole 

epämusikaalista lasta, vaan jokainen osaa lau-

laa. (Ida Spectrum: Vie Sanoma 3/2006)

Presidenttimme Sauli Niinistö on erittäin huo-

lissaan nuortemme syrjäytymisestä. Koulussa 

syrjäytyvistä 90% on poikia - lapsi- ja nuoriso-

kuoroissa laulavat ovat lähinnä tyttöjä. Olisiko 

tälläkin jotain yhteyttä? 

Musiikki on terapiaa kaikenikäisille. Alzhei-

merin tauti on ikääntyville koko ajan kasvava 

huoli. Heillekin musiikin on todettu tuovan hel-

potusta. Vanhukset, jotka eivät enää muuhun 

reagoi, saattavat tutun lapsuuden virren tai hen-

gellisen laulun kuulleessaan jopa yhtyä laula-

maan sitä. Laulu rauhoittaa levottomankin poti-

laan mieltä.

Vanhainkodeissa eletään kiireen keskellä. 

Vanhukset tarpeineen jäävät syrjään.  Hoita-

japula, vähenevät taloudelliset resurssit sekä 

omaisten kiireinen arki ja ajan puute lisäävät 

vanhusten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Musii-

kin avulla voitaisiin helpottaa monen vanhuksen 

ahdistusta ja lähestyä niitäkin vanhuksia, joihin 

ei muuten saada yhteyttä.

Kaupallinen maailma on huomannut musiikin 

tärkeyden. Sielunvihollinen osaa myös samat 

keinot! Nuoremme joutuvat yhä varhemmin heil-

le soveltumattoman musiikin pauloihin seuraten 

malleja, joihin ei kristillisyys ja hengellinen sa-

noma kuulu. Kirkolla ja kristillisillä yhdistyksil-

lä on kiire hyvän sanoman kanssa, ei pelkästään 

lähetyskentillä vaan myös täällä kotona. On kii-

re viedä sanomaa kaikin keinoin, ettei menetetä 

nyt kasvavaa sukupolvea ja sen mukana tulevia 

uusia polvia. 

Nyt tarvitaan niitä isoäitejä ja isoisiä, jot-

ka pitävät käsiä ristissä lasten ja nuorten puo-

lesta. Nyt tarvitaan kristillistä kasvatusta kai-

kin mahdollisin ja tehokkain keinoin. Tarvitaan 

evankeliumin sanan kylvötyötä sillä saralla, joka 

on nuorille tutuin ja lähestyttävin, joka juurtuu 

nuorten mieliin, musiikin ja yhdessä laulamisen 

saralla.

Laula Kanssani on Evankelisen Opettajalii-

ton (EOL) ja Evankelisen lähetysyhdistyksen työ-

muoto, joka on aloitettu jo 1980-luvulla. Lau-

la Kanssani–tilaisuuksissa lauletaan yhdessä, 

kuullaan Jumalan sanaa ja koetaan yhteyttä. Ti-

laisuuksiin kutsutaan mukaan kaikenikäisiä lau-

lamaan yhdessä. 

Työn avuksi on tehty useita hengellisten lau-

lujen CD-levyä sekä kaksi karaoke -DVD:tä.  Ku-

ninkaan lapset -karaoke levy on ELYn tuottama 

korkealaatuinen lasten hengellisten laulujen 

kokoelma. EOL:n uusi Laula kanssani -karaoke-

levy sisältää tuttujen hengellisten lastenlaulujen 

lisäksi Arja ja Pekka Simojoen esittämiä laulu-

ja sekä mm. englanninkielisiä kappaleita. Levyjä 

voidaan käyttää apuna Laula kanssani -tapahtu-

mien järjestämisessä. Säestäjää ei välttämättä 

tarvita, vaan laulu voidaan heijastaa seinälle ja 

laulaa yhdessä esilaulajaryhmän kanssa. Levyt 

sopivat myös kotien tarpeisiin, vaikkapa lahjoik-

si ja lasten kanssa käytettäviksi. 

Karaoke-DVDn avulla voidaan myös etukä-

teen opetella lauluja esimerkiksi päiväkerhois-

sa, -kodeissa ja koululuokissa. Pienikin ryhmä 

voi toimia tilaisuudessa jonkin laulun esilaula-

jana. Levyn kanssa voidaan vierailla vanhusten 

luona ja laulattaa heitä.

Oi, muistatko vielä sen virren, jota lapsena 

laulettiin… Toivottavasti meidän sukupolvemme 

lapsilla ja lastenlapsilla on vanhetessaan vielä 

sydämen aarteena varasto niitä virsiä ja hengel-

lisiä lauluja, joita on saanut lapsena laulaa ja op-

pia.

”Kaikki lapset maan, tulkaa laulamaan, Va-

pahtaja nousi haudastaan… Mennään kerto-

maan kaikkeen maailmaan, tänään ilojuhlaa 

vietetään… Mennään kertomaan kaikkeen maa-

ilmaan, kaikki juhlaan kutsutaan!” (SK 70).

Pirjo Nurmesviita 
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Lapsityöntekijä, Venäjän lähetti Raili Mäkita-

lo kertoo: Sain vierailla Kuhmon seurakunnan 

Lauletaan ja leikitään yhdessä – Taivaan Isän 

lähellä -vauvamuskarissa. Halumme oli ko-

koontua samalla myös raamatunkertomuksen 

äärelle Jeesuksen nimessä. Koin sen siunattu-

na ja saamani vaikutelman mukaan niin kokivat 

myös muut muskarissa olleet. Laulettavat laulut 

ja raamatunkertomus rytmisoitinten avulla te-

hostettuna saivat vauvat äitiensä läheisyydessä 

tuntemaan myös Taivaan isän läheisyyttä. Koko 

aikana ei kuulunut mitään väsymyksen tuomaa 

kitinää tai itkua.

Toinen esimerkki liittyy Sotkamossa pidet-

tyyn Laula kanssani -tapahtumaan. Seurakun-

nan lasten kerhojen kautta oli jaettu 200 kutsua, 

mutta jostain syystä kutsutuilla ei ollut mahdol-

lisuutta osallistua tuohon perheille tarkoitettuun 

tilaisuuteen. Sen sijaan hyvinkin varttunutta vä-

keä oli kerääntynyt noin 30 henkeä. Me vastuus-

sa olevat emme kuitenkaan lannistuneet. Kant-

tori laulatti sitkeästi lasten lauluja. Minä muutin 

hieman ohjelmasuunnitelmaa ja pappi kuiskasi 

korvaani: ”Laitetaan tämä vielä uusiksi”!

Pohjanmaalla Laula Kanssani -tilaisuuksiin on 

kokoonnuttu jo vuosikymmenten ajan. Veikko 

Pyykönen kertoo Laula kanssani -tapahtumista 

Alahärmässä:

Jokivarren kuoro esilaulajana Jämsän Laula kans-

sani -tilaisuudessa. Kuva: Pirjo Nurmesviita

Saku-vaari Mikki-pojan kanssa laulamassa Jämsäs-

sä. Kuva: Pirjo Nurmesviita

Välähdyksiä 
Laula Kanssani-
toiminnasta

Vuonna 2010 pidetyssä Laula kanssani -tilai-

suudessa Voltin koululla oli lapsia ja aikuisia 145 

henkeä, Hakolan koululla 125 henkeä. Kirkonky-

län koululaiset järjestivät kirkossa vastaavan ti-

laisuuden, jossa oli yli 400 henkeä. Kaikissa pai-

koissa lapsia esiintyi päivähoidosta, esikoulusta, 

erityisko ulusta ja ala-asteen 16 luokilta. Tilai-

suuksissa kerättiin kolehti kristilliselle televi-

siokanavalle. Yhdessä laulettiin lastenlauluja 

monisteista ja myös karaokena.

Kysyin opettajilta, kuinka lapset osaavat ulkoa 

noin hyvin lauluja ja laulavat iloisin mielin ja täy-

sin rinnoin niin, että on liikuttavaa katsoa ja kuun-

nella heitä. Sain vastaukseksi, että meillä täällä 

Alahärmän kouluilla lapset saavat vielä laulaa 

kouluissa hengellisiä lauluja. Me laulamme nii-

tä niin kauan, kunnes se meiltä kielletään!  Näi-

tä Laula kanssani -tilaisuuksia on hyvä järjestää 

koulupäivinä, jolloin lapset ovat muutenkin pai-

kalla. Lasten vanhemmat ovat silloin kyllä töissä 

eivätkä pääse, mutta olemme kutsuneet isovan-

hempia ja eläkeläisiä mukaan. He ovat olleet iloi-

sia, kun heitäkin joskus vielä kutsutaan kouluun.

Jämsässä Mikkelinpäivän Laula Kanssani –tilai-

suuteen saapui toista sataa eri-ikäistä laulajaa 

vauvasta vaariin. Esilaulajiksi oli saatu Jokivarren 

koululta opettaja Miia Ruohosen johdolla koulun 

kuoro. Välipalana opeteltiin laulamaan suahiliksi 

”Ken on luonut kukkasen, kukkasen, kukkasen…”. 

Saku-vaari piirsi ja kertoi tarinan kenialaisesta pik-

kupojasta. Tunnin kestäneen laulutuokion lopuksi 

mentiin ulos kirkonmäelle puhaltamaan ilon kup-

lia – saippuakuplia – levittämään ilosanomaa kaik-

kialle Jämsään ja kauemmaksikin! Niiden mukana 

toivomme myös lauluinnostuksen leviävän.”   

Pirjo Nurmesviita
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Yhdistyksemme tehtävä on 

pitää huolta siitä, että Sana 

rististä kuuluu ja että risti 

näkyy. Että risti löydetään, ja 

ennen kaikkea itse ristin Her-

ra, Vapahtaja Jeesus Kristus. 

Lehden keskiaukeama on Kurikassa pidet-

tävien kesäjuhlien tietopaketti. Kokoonnumme 

Kurikan kirkkoon konkreettisesti suuren ristin 

alle. Risti suojaa, antaa turvan, ristin alla olem-

me yhtä. Olet sydämellisesti tervetullut Kurik-

kaan, kirkko on suuri, kaikille on tilaa! Toivotan 

sinulle hyvää ja Vapahtajan siunaamaa kesää. 

Antero Rasilainen, pääsihteeri

Hyvä Elysanomien lukija. Kädessäsi on vuoden 

2012 kesäjuhlanumero. Lehden sisällön on rat-

kaissut vain yksi sisällöllinen asia: Näkyykö ris-

ti? Lehdessä on jykevää ja herkkiä sisäisiä tun-

toja koskettavaa Raamatun selitystä, hartautta, 

todistusta. Evankeliumi on laittanut meidät liik-

keelle, hyvä sanoma kuuluu ja kaikuu kauas, toi-

vottavasti myös tämän lehden lukijoille ja luki-

joiden välityksellä. Kerrotaan tarinaa yliopiston 

professorista, joka oli pitämässä luentoa. Salin 

takaosassa hän huomasi muutamien poikien 

pelaavan omia pelejään ja hän keskeytti luen-

non. Hetken hiljaisuuden jälkeen professori ky-

syi kuuluvalla äänellä:” Kuuluuko minun ääneni 

sinne taakse?” Yksi pojista ehätti vastaamaan: 

”Kyllä kuuluu, mutta ei häiritse…” 

Näkyykö risti? 

EVANKELISET KESÄJUHLAT
KURIKASSA 16.–17.6.2012

Lisätietoja:  aluesihteeri Sirpa Keski-Antila p. 0400 974 102 tai  
 sirpa.keski-antila@evankeliset.net

Juhlat järjestää:
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Lauantai 16.6.

12.00-13.00  ALKAJAISSEURAT
Heikki Sariola, Pirre Saario, 
Ulla Latomäki, juonto Antero 
Rasilainen, Kirkkokuoro, joht. 
ja säestykset Maarit Rautanen

13.00-15.00 Ruokailutauko srk-keskuksessa

14.30-16.00 SIIONIN KANNEL-SEURAT
ELY-info/ pj Pekka Knuutti, 
juontajina Maiju ja Upi 
Vuorenoja, puhe Pekka 
Kiviranta ja Marketta Veikkola, 
säestys Heini Kataja-Kantola

14.30-16.00 AARREARKKU-TAPAHTUMA 
Lapsiperheille Aarrearkku 1. 
srk-keskuksen alasalissa, Raili 
Malkamäki ja lastenohjaajat

16.00-17.00 Kahviväliaika srk-keskuksessa 
ja teltalla

17.00-17.50 RAAMATTUTUNTI
”Kristus - kulmakivi” - Heikki 
Sariola

17.00-17.50 AARREARKKU-TAPAHTUMA
Lapsiperheille Aarrearkku 
2. srk-keskuksen alasalissa, 
mukana Saku-vaari ja Pirjo 
Nurmesviita

18.00-19.00 ”SUVIMUSIIKKIA”
Seurakuntakuoro, nuorten 
ADIOS-yhtye, ohjaus ja johto 
Mari-Annika Liimatainen, 
juonto Kari Lähdesmäki, 
runoja Irja Forss

19.30-21.00 ILLAN EHTOOLLISHETKI
liturgina Aija Niemelä, saarna 
Tuula Sääksi, Mari Luomala-
Kulkula, huilu, kanttorina 
Maarit Rautanen

EVANKELISET KESÄJUHLAT KURIKASSA 16.–17.6.2012

Sunnuntai 17.6.

08.30-09.00 AAMUSEURAT
Kosti Kallio

09.00-10.00 Aamukahvit srk-keskuksessa 
ja teltalla

10.00 MESSU
liturgina Heikki Sariola, 
saarna Raimo Mäki, 
kirkkokuoro, 
joht. Maarit Rautanen
Lapsille pyhäkouluhetki 
kirkon kamarissa

11.30-13.00 Ruokailutauko srk-
keskuksessa

13.00 PÄÄJUHLA
Raamattuopetus: ”Missä 
kaksi tai kolme on koolla”, 
Jorma Laulaja. Lauletaan 
Siionin kanteleen lauluja, 
puhe Aija Niemelä, juonto 
Pekka Knuutti, kanttorina 
Heini Kataja-Kantola

13.00 Lapsiperheille Samovaarin 
äärellä - laulu- ja leikkihetki 
srk-keskuksen alasalissa, 
Raili Mäkitalo ja Larisa 
Kolehmainen

14.15-15.00 Kahviväliaika srk-keskuksessa 
ja teltalla

15.00-17.00 LÄHETYSJUHLA 
Tapani Tulisalo, Sirpa Keski-
Antila, Markku Laine, 
juonto Pekka Kiviranta, 
säestys Kurikan Pelimannit, 
joht. Jaana Pihlaja
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RUOKAILU JA KAHVI

Lauantaina

Klo 10-12  teltalla saatavissa kahvia, vohluja, sämpylöitä, pikkupullia.

Klo 13–15  ruokailumahdollisuus srk-keskuksessa. Kurikkalaiseen 
tapaan jälkiruokana kahvi + pieni makea pala.

Klo 16–17  kahvitauko srk-keskuksessa ja teltalla. Teltalla on saatavissa 
käristeitä ja pyttipannua ohjelman väliaikoina klo 16-22 
välillä

Sunnuntaina

Klo 9–10  aamupalatarjoilu srk-keskuksessa ja teltalla

Klo 11.30–13  ruokailutauko + kahvi pieni makea pala srk-keskuksessa

Klo 14.15–15  kahviväliaika srk-keskuksessa ja teltalla

ARPAJAISVOITTOJEN LAHJOITTAMINEN

Otamme kiitollisina vastaan arpavoittoja pika-arpajaisiin. Arpavoitot voi 
tuoda mukanaan juhlille tullessaan. Kiitos.
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Ne ovat sellaisia pieniä kankaasta ommeltuja 

pussukoita, jotka kätkevät sisäänsä laminoiduil-

le pahvilappusille kirjoitettuja loruja tai satuja. 

Pussukoita käytetään päiväkodeissa, päiväker-

hoissa ja lapsiperheissä. Lapset laittavat vuo-

rollaan kätensä kangaspussiin ja ottavat sieltä 

lappusen, joka luetaan loru- tai satuhetkessä.

Lorupussi-ideaa noudatellen on tehty iltaru-

kouspussukoita. Lakanakankaasta ommeltuun 

pikku pussiin on tehty seitsemän tyynyä, jokaisel-

le viikonpäivälle yksi. Jokaiseen tyynyyn on pai-

nettu erilainen iltarukous. Perheissä on erilaisia 

tapoja käyttää iltarukouspussia. Joissakin per-

heissä luetaan vain yksi rukous illassa, ja jokai-

nen lapsi vuorollaan saa toimia ”onnettarena”. On 

ollut iso ilo kuulla hyvää palautetta siitä, kuinka 

tärkeänä lapset pitävät jokailtaista rukoushetkeä. 

Kurikan Martat ovat jo useaan kertaan muu-

taman vuoden aikana kokoontuneet ”iltarukous-

pussikökkään” nykyisen puheenjohtajansa Leena 

Hambergin kotiin. Nämä ovat iloisia iltoja. Voi sitä 

ompelukoneitten ja saumurien surinaa, naurun ja 

ilon määrää, kun Martat valmistavat pussukoita! 

Silkkipainossa valmiiksi painetut kankaat leika-

taan pusseiksi ja tyynyiksi. Välillä juodaan maitta-

vat kahvit ja taas jatketaan työtä. Tyynyt ommel-

laan, käännetään ja täytetään vanulla sopiviksi 

pienten käsien pyöritellä. Vielä viimeisen reunan 

ompelu, nyörin leikkaaminen, pujottelu, huolitte-

leminen ja pussit ovat valmiina. 

Miksi kerron tästä Kurikan Marttojen toimin-

nan osasta Elysanomissa? Siksi, että meillä on 

yhteinen tavoite. Haluamme pitää yllä kristil-

lisen elämän tärkeää asiaa: iltarukouksen säi-

lymistä niissäkin perheissä, joissa se muuten 

ehkä unohtuisi. Eikö iltarukouksen vaaliminen 

ole myöskin mitä parhainta kasteopetuksen to-

teuttamista? Mikä mainio lahjaidea rukouspus-

si onkaan kummeille, isovanhemmille, vanhem-

mille, sedille, tädeille – kenelle tahansa! 

Kurikan Marttojen valmistamia ILTARUKOUS-

PUSSEJA on saatavilla Evankelisilla kesäjuhlil-

la Kurikassa 16-17. kesäkuuta. Iltarukouspussit 

maksavat 20€. 

Tervetuloa ostoksille, 

toivoo Sirpa Keski-Antila, itsekin Martta

Iltarukous pussissa
Oletko kuullut koskaan lorupusseista tai 

satupusseista? Etkö? No, minäpä kerron. 

Yhteisen tekemisen iloa marttojen kokoontumises-

sa. Kuva: Sirpa Keski-Antila

Marjatta Laulaja ja Helvi Kohtanen täyttävät vanulla 

rukouspusseja. Kuva: Sirpa Keski-Antila

Iltarukouspussit odottavat viimeistä saumaa. Sitten 

vain rukoilemaan! Kuva: Sirpa Keski-Antila
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St Martin-in-the Fields -kirkossa
Varhainen kevätaamun aurinko lämmittää suur-

kaupungin katuja ihmisten kiirehtiessä työpai-

koilleen. Kirkon ovi on auki ja sisälle pujahtaa 

aamuvirkkuja kulkijoita. Aurinko paistaa 

kuori-ikkunasta korostaen modernia taide-

teosta, jonka yksityiskohdista hahmottuu ris-

tiinnaulittu. Kirkon etuosassa istuu suntio, joka 

siirtyy pian lukupulpettiin. On alkamassa aamu-

rukous lontoolaisessa St Martin-in-the Fields 

-kirkossa Lontoon keskustassa Trafalgarin  au-

kion laidassa.

Ryhmämme on tutustumassa Englannin kir-

kon jumalanpalveluselämään ja kirkkoarkkiteh-

tuuriin. Yksi aiheista on Englannin kirkon aamu- 

ja iltarukousperinne.

St Martin-in-the Fields -kirkossa vietetään jo-

kaisena arkipäivänä aamurukous, jonka johtaa 

maallikko. Maallikot vastaavat muutoinkin hyvin 

aktiivisesti kirkon toiminnasta, jonka ytimenä 

on jumalanpalveluselämä. Kirkossa kokoontuu 

myös kiinankielinen seurakunta ja palveluksia 

pidetään sekä mandariini- että Kantonin kiinak-

si. Siellä tehdään myös laajaa sosiaalista työtä, 

jolle Lontoon keskustan monikansallisen väes-

tön keskuudessa on valtava tarve. Tähän toimin-

taan suunnatut varat hankitaan vapaaehtois-

voimin. Apua tarvitsevat osallistuvat myös itse 

varainhankintaan myymällä mm. toiminnasta 

kertovaa lehteä.

Aamurukous noudattaa perinteistä kaavaa 

tekstinlukuineen, rukouksineen ja virsineen. 

Vuoroluvuissa seurakunta on aktiivisesti mukana.

Yorkin katedraalissa 
Seuraavana iltana kokoonnumme Yorkin kated-

raaliin (York Minster). York sijaitsee parin tunnin 

junamatkan päässä Lontoosta pohjoiseen. Kated-

raali on kooltaan valtaisa. Lontoon kuninkaallinen 

Westminster Abbey-kirkko mahtuisi kokonaisuu-

dessaan sen sisään. York on ollut roomalaisajas-

ta asti yksi Englannin kristillisyyden keskuksia. 

Se on ollut merkittävä paikka myös poliittisesti, 

sillä sotapäällikkö Konstantinus huudettiin siel-

lä legioonalaisten toimesta keisariksi vuonna 

304. Hänestä tuli aikanaan ensimmäinen kristitty 

Rooman keisari, Konstantinus Suuri.

Turistien äänet täyttivät katedraalin holvit 

saapuessamme sinne lauantaina illan suussa. 

Tapasimme Yorkin tuomiorovastin, Keith Jone-

sin katedraalin sivukappelissa. Hän oli sympaat-

tinen kirkon edustaja, josta henki laaja sivistys ja 

vahva kristillinen identiteetti. Katedraalin esitte-

lyn jälkeen siirryimme kuoriin, jossa alkoi pian 

iltarukous.

Englantilaisten katedraalien kuoritila on nii-

den arkkitehtoorinen erikoisuus. Se on muusta 

kirkosta suljettu alue, jossa on pääalttari ja sen 

edessä kuorituolit vastakkain käytävän molem-

min puolin. Kirkon etuosasta, jossa toimitetaan 

messu, pääalttari näkyy kuorin avatuista ovista. 

Katedraalien yhteydessä toimii myös koulu, 

jossa kuorossa laulavat pojat ja tytöt opiskele-

vat. Muutama vuosi sitten myös tytöt ovat pääs-

seet omana ryhmänään katedraalien kuoroon. 

Lasten koulunkäynti on vaativaa. He tulevat aa-

mulla ennen koulun alkua katedraalin kuo-Yorkin katedraalin messualttari.

Kirkon rukoushetkiä 
Englannissa ja Suomessa
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Yorkin katedraalin länsipääty.
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Englantilainen kylä.

ron tiloihin harjoituksiin ja koulupäivän päätyt-

tyä, pikaisesti kotona käytyään, he palaavat taas 

kuoroharjoituksiin. Kuorolaisten velvollisuute-

na on laulaa katedraalin palveluksissa iltaisin 

ja viikonloppuisin. Nämä katedraalikoulut ovat 

haluttuja paikkoja, sillä ne antavat vankan poh-

jan myöhemmille yliopisto-opinnoille, varsinkin 

musiikin alalla. Katedraalien kuoronjohtajan vi-

rat ovat erittäin arvostettuja, ja niissä toimii pä-

teviä kuoropedagogeja ja urkureita. Ryhmälläm-

me oli tilaisuus tavata heistä kaksi.

Iltarukouksen alkaessa pojat saapuivat kul-

kueena punaisissa viitoissaan kuoriin, ja palve-

lus saattoi alkaa. Holveissa kiiri suunnattoman 

kaunis, puhdas laulu. Pojat lauloivat psalme-

ja ja hymnejä. Seurakuntakin pääsi osallistu-

maan virteen ja vuorolukuun. Kuulimme raa-

matuntekstejä sekä Vanhasta – että Uudesta 

testamentista. Tekstijaksot ovat yleensä laajem-

pia kokonaisuuksia kuin oman kirkkomme luku-

kappaleet. Raamatun sana ei ole näissä rukous-

hetkissä vain kimmokkeena kohta seuraavalle 

puheelle, vaan tekstiä pysähdytään todella rau-

hassa kuuntelemaan. Iltarukouksen toteutus on 

pitkän ajan kuluessa hioutunut sellaiseen muo-

toon, että siinä ei ole mitään turhaa. Sisältö ja 

muoto tukevat toinen toistaan.

Anglikaanisessa kristillisyydessä näillä aamu- 

ja iltarukouksilla on keskeinen asema. Ne poh-

jautuvat vuonna 1662 vahvistettuun Yhteisen 

rukouksen kirjaan (Book of Common Prayer). 

Aamu- ja iltarukoukset jopa syrjäyttivät sunnun-

taisen messun 1900-luvulle asti. Messua vietet-

tiin mannermaisen reformoidun perinteen mu-

kaan vain neljä kertaa vuodessa. Nykyisin messu 

on kuitenkin seurakunnan liturgisen elämän 

keskus. Yhä edelleen Yhteinen rukouksen kirja 

sisältää määräyksen, jonka mukaan jokaisen vi-

rassa olevan papin on toimitettava aamu- ja ilta-

rukous joko yksityisesti tai omassa kirkossa yh-

dessä seurakunnan kanssa. Tällä määräyksellä 

varjellaan pappien säännöllistä rukouselämää. 

Seurakuntalaiset tietävät, että he saavat omaan 

rukouselämäänsä tukea mennessään aamulla 

tai illalla tiettynä aikana kirkkoon.

Anglikaanisen kirkon historiaa
Anglikaaninen kirkko on Englannin uskonpuhdis-

tuksen myötä 1500-luvulla syntynyt kirkkokunta, 

johon kuuluu maailmanlaajuisesti noin 80 mil-
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joonaa jäsentä. Se on katolisen kirkon ja orto-

doksisen kirkon jälkeen maailman kolmanneksi 

suurin kristillinen kirkkoyhteisö.

Anglikaanisen kirkkoyhteisön juuret ovat Eng-

lannin kirkossa, joka on sen suurin jäsenkirk-

ko. Canterburyn arkkipiispa on kirkkoyhteisön 

hengellinen johtaja. Anglikaaneja on erityises-

ti Isossa-Britanniassa, Kansanyhteisön maissa 

sekä entisissä Britannian siirtomaissa. Suomes-

sa anglikaaninen kirkko toimii rekisteröityneenä 

uskonnollisena yhdyskuntana nimellä The Ang-

lican Church in Finland ja siinä on noin 100 jä-

sentä.

Anglikaaninen uskontulkinta pohjautuu 39 us-

kontoartiklaan vuodelta 1562. Jumalanpalve-

luselämää ohjaa Yhteinen rukouksen kirja (The 

Book of the Common Prayer). Opillisesti angli-

kaanisuus sijoittuu katolisuuden ja protestantti-

suuden välimaastoon.

Piispan virka on anglikaanisessa kirkossa 

keskeinen. Se edustaa kirkon jatkuvuutta ja yh-

teyttä. Naispappeja on useimmissa kirkoissa, 

Englannin kirkossa vuodesta 1994 lähtien. Eng-

lannin kirkko ei sen sijaan vihi naisia piispoik-

si. Naispiispoja on kuitenkin Uuden-Seelannin ja 

Pohjois-Amerikan kirkoissa. Anglikaaniset kir-

kot ovat olleet uranuurtajia ekumeenisessa liik-

keessä. Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisilla 

kirkoilla, Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

mukaan lukien, on ehtoollisyhteys Britannian ja 

Irlannin anglikaanisten kirkkojen kanssa Por-

voon sopimuksen perusteella (1996).

Oman kirkkomme rukoushetket
Säännöllinen rukouselämä omassa kirkossam-

me pohjautuu keskiajalta periytyneisiin rukous-

hetkiin. Tämä käytäntö oli hyvin tuttu Martti 

Lutherille, joka oli luostarissa perehtynyt seit-

semän päivittäisen rukoushetken perinteeseen. 

Hän arvosteli niiden viettämiseen liittyvää lain-

omaisuutta, mutta katsoi kuitenkin, että rukous-

hetket ovat tärkeä osa seurakunnan hengellistä 

elämää. Pappeja Luther kehotti pitämään sään-

nöllisesti näitä rukoushetkiä. Niiden pohjalta 

kehittyi evankelinen aamu- ja iltapalvelus. Kote-

ja varten Luther loi oman käytännön antamalla 

Vähä katekismuksessa ohjeita aamu-, ilta- ja 

ruokarukousten pitämiseen.

Mikael Agricola pyrki säilyttämään vanhaa 

rukoushetkiperinnettä antamalla siihen ainek-

sia Rukouskirjassaan (1544) ja kääntämällä suo-

meksi Psalttarin (1551). Seuraavalla vuosisa-

dalla rukoushetkiperinne kuitenkin heikkeni ja 

rukoushetket muuttuivat vähitellen sanajuma-

lanpalveluksiksi. Kansan parissa käytettiin vir-

sikirjan liitteenä olevaa rukouskirjaa sekä Vähä 

katekismuksen aamu- ja iltarukouksia. Herä-

tysliikkeiden toiminnassa syntyi sittemmin eri-

laisia hengellisiä kokoontumisia ja seuroja, jotka 

korvasivat perinteiset rukoushetket.

Läntinen rukoushetkiperinne alkoi elpyä Sak-

san evankelisessa kirkossa 1800-luvulla. Meillä 

Aleksi Lehtonen esitteli anglikaanisvaikutteisen 

vesper -tyyppisen rukoushetken julkaisemalla 

teokset Vesperale I-II (1925). Vanhan rukoushet-

kiperinteen esiinmarssi tapahtui meillä kuiten-

kin vuonna 1963 Helsingissä pidetyn Luterilai-

sen maailmanliiton yleiskokouksen yhteydessä. 

Kokouksessa vietettiin päivittäin perinteiset ru-

koushetket. Näistä kokemuksista nousi tarve 

saada hetkirukousten kaavat myös oman kirk-

komme käsikirjaan, mikä toteutuikin vuoden 

1968 käsikirjassa. Rukoushetkiin hyväksyttiin 

myöhemmin gregoriaanistyyppinen liturginen 

musiikki. Rukoushetkien kaavat otettiin mukaan 

myös virsikirjan liiteosaan. Nykyiseen käsikir-

jaan rukoushetkien kaavoja lisättiin. Aamuruko-

uksen (laudes), iltarukouksen (vesper) ja myö-

häisen iltarukouksen (kompletorium) lisäksi 

otettiin mukaan myös päivärukous (ad sextam) 

sekä pieni rukoushetki, joka ei ole sidottu vuo-

rokauden aikaan. Pieni rukoushetki on pohjana 

myös niissä rukoushetkissä, joita voidaan viettää 

elämän eri vaiheissa, kuten esimerkiksi synty-

mäpäivänä ja kodin siunaamisessa. Rukoushet-

kien vietto on seurakunnissa lisääntynyt, vaikka 

niiden luontevassa toteutuksessa tarvitaan hie-

man harjaantumista.

Käsikirjakomitea suunnitteli aikoinaan viikoit-

taisen raamatunlukujärjestelmän eli lektionaa-

rin luomista. Sen toteuttamiseen voimavarat ei-

vät silloin kuitenkaan riittäneet.  Mutta työtä on 

jatkettu myöhemmin. Se onkin valmistumas-

sa lähiaikoina. Lektionaari tulee toivottavasti ri-

kastuttamaan hetkirukouksien raamatunlukua 

ja elävöittämään myös erilaisten pienryhmien ja 

toimintapiirien hartauksia. Myös yksityisen seu-

rakuntalaisen raamatunluku saa tästä kirkko-

vuotta seuraavasta tekstivalikoimasta tukea.

Timo Komulainen, 

rovasti, eläkkeellä oleva Janakkalan kirkkoherra.

(Kirjoittajan kokemukset Englannin 

kirkosta pohjautuvat keväällä 2011 tehtyyn 

opintomatkaan) 
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Juhlakansaa laivamatkalla Korsaareen. Äitini Aune Vuorenoja ja veljeni Jorma äärimmäisenä vasemmalla ja 

veljeni Arto kuvan oikeassa reunassa.

Lapsuuteni juhlamuistot
Urpo Vuorenoja

Korsaari oli lähetysjuhlapaikka monena kesänä

Ensin pari sanaa lähetyssaarnaaja Jenni Airosta:

Jenni Airo, 
japaninlähetti, opettaja ja rehtori
Jenni Sofi a Airo s 10.3. 1882  Uudenkaupungin 

Korsaaressa ja kuoli 12.12.1962. Hänen isänsä 

oli kauppalaivuri Nylund, joka syntyi, eli ja kuoli 

Korsaaressa.

Lähetystyöntekijä Jenni Airo siunattiin en-

simmäiselle matkalleen pääsiäispäivänä 

31.3.1907 Kallion kirkossa Helsingissä. Juhlas-

sa oli läsnä 2000 ihmistä. Lähettäjinä mm. Pie-

tari Kurvinen, joka oli tilaisuutta varten kirjoit-

tanut uuden laulun: ”Vaikka veisit vetten kautta 

valtavain” ( Sk 1950 no 410) ja Jenni vastasi lau-

lun sanoin: ”Katso tämmöinen mä olen, Jeesus, 

tässä taas, tämän riettaan loan puoleen Katsot 

kuitenk´ armossas. Priiskoita siis Jeesuksen` 

verelläs mun sydämen”. (muistokirjoitus Koti-

matkalla 1964 s 171...) Jenni oli koulutuksel-

taan kansakoulunopettaja, toiselle matkalleen 

hän lähti neljän vuoden työkaudelle vuonna 

1917 eli silloin kun Suomi itsenäistyi! Sen jäl-

keen Jenni toimi Suomessa Kauhanjoen evan-

kelisessa kansanopistossa opettajana ja johta-

jana. Varsinainen ihme tapahtui, kun hän vielä 

lähti kolmannelle matkalleen – jo eläkeläisenä 

– 4.7.1954 ja palasi sieltä takaisin 3.6. 1959 – 

täytettyään jo 77 vuotta. 

Olen saanut tutustua elämän suurella juh-

lamatkalla Jenny Airoon hänen kotipaikallaan 

Korsaaressa joko vuonna 1954 tai sitä ennen. 

Muistan kyllä vanhempieni kertomana, että lä-

hetysjuhlia pidettiin Korsaaressa, vaikka Jenni 

Airo ei ollutkaan Suomessa.

Tämä juhlamatka oli mieleenpainuva erityi-

sesti sen takia, että sinne mentiin laivalla. Minun 

lapsuudenkotini oli silloin Pyhärannan Rohdai-

sissa. Isäni oli kylän seppä. Vanhempani olivat 

käyneet Karkun evankelisen kansanopiston. Äi-
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Tyrvääläinen Antti Mustahti oli häämatkalla Korsaa-

ressa Jenni Airon mökillä. Tässä hänen ottamansa 

kuva, jossa keskellä on Veikko Takala ja oikealla 

Jenni Airo. Vasemmanpuoleista henkilöä en tunnis-

ta, mutta hän saattaa olla Jennin serkku, rovasti ja 

Kiinan lähetti Kustaa Aadolf (Kyösti) Lindgren.

tini oli Siunaukselan Orpokodin lapsia, niin että 

evankelisuus ja sen juhlat tulivat tutuiksi koko 

perheelle. Yhteyksiä oli paljon.  

Meillä oli silloin kolme reipasta poikaa: Arto, 

allekirjoittanut ja Jorma. Kaikki me pääsimme 

juhliin mukaan. 

Mestari myrsky on suuri 
Siirryimme Uudenkaupungin satamassa laivaan. 

Taivas oli tummanpuhuva ja ukkonen jyrähteli. 

Laivan kannelle oli asetettu penkkejä istuimik-

si. Siinä sitten kököttelimme tiiviisti isän ja äidin 

helmoissa. Mutta tuuli yltyi, kun olimme päässeet 

pois sataman suojasta. Laiva alkoi kulkea kallel-

laan ja kauhuksemme moottorikin sammui. 

Olihan jo sitä ennenkin laulettu Siionin Kan-

nelta, mutta nyt valittiin lauluksi – ja rukouksek-

si – ”Mestari myrsky on suuri”, sk 1950 no 420. 

Sitä laulettiin voimalla, se oli kuin taistelulaulu 

luonnonvoimia vastaan. Kansa siirtyi sille puolel-

le, mikä oli korkeammalla. Mitä siinä muuta ta-

pahtui, en muista. Sen vain, että laivan tasapaino 

korjaantui ja kone alkoi taas jyskyttää turvallisen 

tuntuisesti. Nokka kääntyi kohti Korsaaren ran-

taa ja kaikki riemuitsivat ja kiittivät Jumalaa.

Hämeenlinnassa 
oli evankeliumijuhlat
Tämä sama laulu ”Mestari myrsky on suuri” on 

tullut lapsuuteni juhlamatkoilla toisenkin ker-

ran valtavaksi kokemukseksi. Olimme Hämeen-

linnan kirkkopuistossa, siis kirkon ulkopuolella. 

Varmaan tuhatpäinen kansa veisasi tätä ”turva-

laulua” väkevästi. Muistan suuret puut ja mahta-

van veisuun. Lähtemättömästi on jäänyt mielee-

ni ajatus siitä, kuinka kerran mahtava veisuu soi 

kuin suurten vetten pauhu. Meren rannalla lap-

suuttani eläneenä voin kuvitella kuinka myrsky 

ja myrskyisä aallokko jyllää! Se kuuluu kilomet-

rien päähän. Sellaisen mahtavan veisuun tahdon 

vielä kerran kuulla – ja kuulenhan minä – sen 

taivaisen veisuun.

Saksalainen Matthias Grünewald, (n.1470-1528) 

maalasi Issenheimin luostarikirkkoon alttaritau-

lun, jossa Jeesuksen ristin juurella on myös Jo-

hannes Kastaja. Yksi erityinen piirre tuossa maa-

lauksessa on Johannes Kastajan luonnottoman 

pitkä sormi. Sillä sormella hän osoittaa ristillä 

riippuvaa Jeesusta. Käden yläpuolella on latinak-

si Johanneksen todistus Jeesuksesta: ”Hänen 

on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi” 

(Joh.3:30).

Tuossa sormessa on nähty syvää vertausku-

vallisuutta. Taiteilija on varmasti halunnut, että 

katsojan huomio kiinnittyy jossakin vaiheessa 

Johannes Kastajan sormi

sormeen ja sen pituuteen. Hän ikäänkuin sanoo, 

huomaathan rakas ystävä, keneen sormi soittaa.

Siinä on koko kristillisen todistuksen ja kir-

kon olemuksen ydin. Sormi, joka osoittaa ris-

tiinnaulittua Jeesusta. Hänessä on kaikki. Armo, 

autuus, taivas, tulevaisuus ja toivo. Paavalin sa-

noin: ”En halunnut tietää teidän luonanne mistään 

muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muus-

ta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta.”

Pekka Kiviranta

maalaus nähtävänä netissä esim: 

www.artbible.info/art/isenheim-altar.html
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EVANKELISEN LÄHETYSYHDISTYKSEN – ELYN JA SALON 
SEURAKUNNAN YHTEINEN RETKI 
ISRAELIIN 20.11. – 29.11.2012 

MATKANJOHTAJINA RAILI MÄKITALO, JUHA HEKKALA SEKÄ 
MARIKA HUHTASALO 

Lennot: 20.11.  AY1921 HEL-TLV 06:05 – 10:25 
29.11.   AY1922 TLV-HEL 11:25 – 16:00  

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. 

Varaa matkasi ajoissa! Lisätietoa ja varaukset:

Matkanjohtajalta:

Raili Mäkitalo, Valtimo, kyselyt ja varaukset (044) 0289108, raili.makitalo@evankeliset.net 
raili.makitalo@evankeliset.net 

Vastuulliselta matkanjärjestäjältä:  

Toiviomatkat
Annankatu 31–33 C, 00100 HELSINKI 
Puh (09) 5657 170, fax (09) 5657 1727, e-mail helsinki@toiviomatkat.fi 
Matkoja Raamatun maihin vuodesta 1976 

TERVETULOA ANTOISALLE TOIVIOMATKALLE!

10 päivän matka.

Suorat lennot Finnairilla 
Tel Aviviin.

Suomenkielinen opastus. 
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Lapsityötä Karjalassa

Lapsia Kemin Papinsaaren pyhäkoulussa. 

Kuva: Raili Mäkitalo

Tämän lehden ilmestymisen aikoihin kesä 

on kauneimmillaan. Nyt katselen vielä 

talven jäljiltä kulottuneita kenttiä, mutta 

kesän leirejä ja matkoja mietin jo täyttä 

vauhtia. Leirien pitämiseen Venäjällä 

tarvitsen monien talkoolaisten apua, 

monta mietintähetkeä ja monenlaisia 

tarvikkeita. Onneksi saan rukoilla jo näin 

etukäteen hyvän Jumalamme johdatusta 

kaikkeen! On hyvä kaiken keskellä pitää 

leirien päätavoite mielessä: ”ettei kukaan 

jäisi osattomaksi Jumalan armosta”. 

Venäjän kouluissa ei ole tunnustuksellista us-

konnonopetusta, eivätkä kaikki kylien lapset 

kuulu Inkerin kirkon pyhäkoulujen piiriin. Kui-

tenkin on tärkeää, että mahdollisimman moni 

Vienassakin saisi kuulla ilosanoman Jeesukses-

ta, ja että mahdollisimman moni pyhäkoululai-

nen vahvistuisi seurakuntayhteydestä! Evankeli-

sen lähetysyhdistyksen tukemana olemme tänä 

kesänä suunnitelleet leirejä Vienan Kemiin, Tik-

saan ja Mujejärvelle. 

Kemin Papinsaaren lapsia tavoitamme myös 

leirien ulkopuolella pyhäkouluissa. Iloitsen sii-

täkin, että usein joukossa on ensikertalaisia.  

Toukokuun alun pyhäkouluun tuli neljä uutta 

lasta. Pyhäkouluhetken jälkeen saimme antaa 

heille Lasten Raamatut. Rukoukseni on, että lu-

kemaan oppineet lapset voivat tämän jälkeen tu-

tustua myös kotonaan Raamatun kertomuksiin. 

Siunataan paikallista opettajaa, joka jakoi 

koulussa kutsuja tähänkin pyhäkouluun! Rukoil-

laan opettajienkin puolesta! Kiitetään myös siitä, 

että yhdistyksemme tukemana voimme olla tu-

kemassa Vienan lapsityötä ja kesäleirien kautta 

kohtaamiani lapsia heidän elämänsä tässä vai-

heessa. Lasten kautta kosketamme myös aikui-

sia ja perheitä. 

Kesän jälkeen on pian syksy ja joulu. Kemin 

seurakunta osallistuu kulttuuritalolla järjestet-

tävän joulutapahtuman järjestämiseen ja meillä 

on mahdollisuus ojentaa 150:lle lapselle joulu-

pussi. Mahdollisuuksia näyttää olevan muillakin 

kylillä. Paljon siis tarvitaan esim. sukkia hyvissä 

ajoin vietäväksi perille asti. Tämä projekti tulkoon 

jo tässä vaiheessa lehden lukijoillekin tiedoksi. 

Herra on heikoissa väkevä. Tarvitsemme Tai-

vaan Isän apua. Tuntiessamme sen yleensä 

olemme myös herkimpiä rukoilemaan. Näihin 

rukoustalkoisiin voit sinäkin, lehden lukija, osal-

listua kanssani. 

Tulevan kesän rukousaiheena on myös kan-

sallisen leiriavun saaminen. Leiriohjelman to-

teuttamisessa ja tulkkien avuksi tarvitsemme 

Pyhän Hengen tuomaa viisautta ja ymmärrystä. 

Pohjimmaltaan raamattutuokioiden, lauluhetki-

en ja kaikkien leiriohjelmien tärkeimpänä tavoit-

teena on Jumalan Sanan kylväminen. Kaikkea 

muuta venäläisetkin lapset saavat jo normaalis-

sa elämässään, mutta Jumalan Sanaa ei ole riit-

tävästi tarjolla. Rukoillaan jo etukäteen tämän 

”kevätkylvön” puolesta! Toivoa on, sillä Jumalan 

Sana ei tyhjänä palaa! 

Terveisin Raili Mäkitalo, Venäjän lähetti
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Asiakasomistajuus
kannattaa...

Bonusta 
jopa 5 %.

Jo 20 eurolla 
voit liittyä ja aloittaa bonustelun

Osuusmaksu on sijoitus,  josta on Sinulle jatkuvaa hyötyä!
Bonusta tulee sekä päivittäisistä  ostoksista että isommista hankinnoista.

Mikäli joskus haluat lopettaa jäsenyytesi, maksetaan osuusmaksu Sinulle takaisin.
Lisätietoja antaa henkilökuntamme. Liittyä voit myös netissä www.eepee.fi

Asiakasomistajaksi liityttäessä maksetaan osuuskauppa Eepeen osuusmaksu 100 €.
Sen voi maksaa kerralla kokonaan tai liityttäessä 20 €, jolloin loppuosa maksetaan kertyvällä Bonuksella 24 kk kuluessa. 

Bonus alkaa kertyä 50 euron kuukausiostoilla.
Asiakasomistajaksi liityttäessä annettavat tiedot tallennetaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin. 

Lisätietoa asiakasomistajuudesta saa osoitteesta: s-kanava-fi tai puhelimitse asiakasomistajapalvelusta
010 76 5858, ma-pe klo 8-20, (0,0828 €/puhelu + 0,1199 €/min).

S-Etukortti ja edut heti käyttöösi.

Liity nyt jäseneksi!

www.eepee.fi

1) Johanneksen pitäjä ja kirkko olivat Karjalassa

2) Johannes Takanen mutta hän kuoli kuitenkin jo 

vuonna 1885 ja niin muistomerkin toteuttaminen 

annettiin Walter Runebergille. Muistomerkki 

paljastettiin keisarin syntymäpäivänä 29.4.1894

3) Johannes Virolainen, kansanedustaja

4) Johannes Bäck

5) Evankelistalla on ehtoollispikari ja Kastajalla 

karitsa

6) no 1 Suomi; Tampere, no 2 Viro; Tallinna, no 

3 Venäjä; Kupanitsa ja no 4 Suomi; Helsingin 

Johanneksen kirkko

7) Tampereen Tuomiokirkko ja kuva-aiheena 

Johanneksen ilmestys

8) Jan (Johannes) Hus Böömistä

9) Korkeasti Pyhitetty Nikean metropoliitta ja 

Bithynian eksarkki, emeritusarkkipiispa Johannes

10) Painatti suomenkielellä Suomen Turussa 

ensimmäisen painotuotteen, arkkivirren 

”Ylimmäisen keisarin Jesuxen Christuxen 

mandati eli käsky A.D.1643”

11) Helsingin Johanneksen kirkon oviportaalissa 

(kuvanveistäjä Kari Juvan Johannes Kastajaa 

kuvaava patsas vuodelta 2003)

Vastaukset Vastaukset 
Johannes-visailuunJohannes-visailuun

painotaitajalta
Painotuotteet

Mikko Mukkala  Puh. 040 836 1167, mikko@arkmedia.fi     www.arkmedia.fi 

adressit, esitteet, historiikit, 
julisteet, kalenterit, 

kirjekuoret, kirjat, käyntikortit, lehdet, 
lomakkeet, tarrat, tuoteluettelot, 

vuosikertomukset y.m. 

painotöiden folioinnit, 
postitukset ja muovitukset
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VALMIUKSIA JATKO-OPINTOIHIN
   Henkilökohtainen avustaja/Hoiva-avustajalinja
   Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja 
   Käsityön erityistekniikoiden linja
   Liikuntalinja
   Retkeilyn peruskurssi

Kysy opintosetelirahoitusta tai
omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella!

Lisätiedot:
   Kokkolantie 12, 43500 KARSTULA
   puh. (014) 5252 200, 044 3252 213
     kansanopisto@keokarstula.fiwww.keokarstula.fi

AMMATTITUTKINTOKOULUTUS
   Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
     ohjauksen at:n valmistava koulutus
   Perhepäivähoitajan at:n valmistava koulutus

Yhteistyössä Elyn kanssa - jotta 
evankeliumi viedään 2 miljardin ulottuville. 
PL 13, 05801 Hyvinkää, 019 457 7700, 
www.sansa.fi 

 
       Syksyllä 2012 alkavat linjat 

• Peruskoulun lisäopetus (Kymppiluokka) 
• Ammattitutkintoon johtavaa koulutusta  
• Entisöinti, verhoilu ja kädentaidot 
• Monikulttuurisuus ja kansalaisuus:  

 Matkoja mm. Suomessa, Viroon, Bulgariaa 
 ja Afrikkaan. 

• Musiikkilinja 
 

Viikonloppukursseina kerran kuukaudessa  
Raamatun valossa. 
 
7.-9.12. ADVENTIN AIKAAN         
mukana: Antero Rasilainen  
ja Raili Mäkitalo  
                  

Kiteen Evankelinen 
KANSANOPISTO 

Opistontie 7, 82500 KITEE, Puh. 0400 956 090 
keko@edu.kitee.fi, www.kiteenkansanopisto.fi 

       

www.epkatsastus.fi

ILMAN 
AJAN-

VARAUSTA

p. 06-420 0700
Varastotie 11, Seinäjoki 

ma-pe 9-17

Tervetuloa!
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Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua kotitalouksil le:  

Avustaminen ja asiointi,  Ruoanvalmistus ja leivonta, Juhla-apu, Teksti i l i  – ja 

vaatehuoltopalvelut, Ylläpito- ja perussi ivoukset 

 

Kotitalousvähennys  45 % 

 

Päivi  Saarimäki  

I lmajoentie 610, I lmajoki 60800 

Puh.044 026 8008,  

www.apuuni.fi  

Seurakuntakeskuksessa ja Kirkonkrannissa on 
19 erilaista kokoustilaa (paikkoja 8-250 hengelle).
Kokoushuoneissa on piirtoheitin ja fläppitaulu,  
videotykki vakiona tai pyynnöstä sekä kokous-
huone 1:ssä mahdollisuus videoneuvotteluun.

  internet, videoneuvottelu  
  dvd, tv/radio
  105 paikkaa+4 invapaikkaa
  20 lisätuolia

Ala-Kuljunkatu 1 A, 60100 Seinäjoki
puh. (06) 418 4111

www.seinajoenseurakunta.fi

Seinäjoen seurakunta

Kokouspalvelut

Auditoriossa lisäksi:
  korkeatasoiset av-laitteet
  atk perusohjelmineen 
  videotykki
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Kesäkuu

Ti 5.6. klo 9-13 

Lähetyskerhon järjestämä 

Kesätori kirkon tapulin 

nurkalla Kurikassa.

Pe-su 8-10.6. 

Haminan SLS:n 

Lähetysjuhlien yhteydessä 

ELYn Siionin Kannel-seurat 

la 9.6. klo 15.30 Johanneksen 

kirkossa.

Ti-Ke 12.-13.6. 

klo 8 alk. - n. klo 17 asti 

leipomakökkää Kurikan 

seurakuntakeskuksen 

keittiöllä tulevan viikonlopun 

valtakunnallisia juhlia 

varten. Kökkäläisiä otetaan 

iloisella mielellä vastaan. 

Ilmoittaudu Sirpalle p. 0400 

974 102 tai sirpa.keski-antila@

evankeliset.net

KE 13.6.2012  

MAAKUNNALLINEN 

PERHERETKI HONKINIEMEEN 

linja-autolla.

Lähtö Seinäjoen srk-keskus 

klo 16. Paluu samana iltana. 

Honkiniemessä ruokailu, 

seurat, mahd. saunomiseen ja 

uimiseen, ohjelma:

Riina ja Jaakko Antila, Jaakko 

Loppi, Eero Virtaniemi, Aino 

Siljamäki,

Irja Forss.                   

Matka+ruokailu 25€,

alle 12v. ilmainen. Ilmoita 

allergiat. ILM. 6.6. MENNESSÄ 

S-JOEN

KIRKKOHERRANVIRASTOON 

P. 06 4184 229.

To 14.6. klo 17 

Kesäjuhlien Info-tilaisuus 

vapaaehtoisille, talkoolaisille 

Tapahtumakalenteri

ja kaikille halukkaille 

Kurikassa, aloitetaan 

kahveilla klo 17. Klo 19 

kirkossa viikkomessu, jossa 

saarnaa Malawin piispa 

Bwumbe, lit. Tapani Tulisalo, 

kanttorina Maarit Rautanen.

La-Su 16.-17.6. 

Evankeliset kesäjuhlat 

Kurikassa. 

Su 24.6. 

Hanna-Maija Windt 80v. 

syntymäpäiväseurat 

Kuusankoskella. Klo 13-

17 kahvitarjoilu ja klo 14 

seurat, Päivi Sipponen, Pauli 

Heinola, Antero Rasilainen, 

lahja ELYn työn tukemiseen. 

Kuusankosken srk-talo, 

Valtakatu 43 

Heinäkuu

Su 1.7. 

Maakunnallinen kirkkopyhä 

Ylistarossa, alk. messulla 

kirkossa klo 10. Lit. Marketta 

Veikkola saarnaa Antero 

Rasilainen, keittolounas, 

päiväjuhla, Antero Rasilainen, 

Sirpa Keski-Antila, arvat, 

kirjapöytä.

Su 1.7. 

Maakunnallinen 

NAISTEN ILTA Alahärmän 

Ruskorannassa, 

Haaruskankaantie 216. 

Voit tulla paikalle jo klo 17 

nauttimaan seurustelun 

sakramentista, yhdessäolosta, 

Anja Lehtisalon 

taidekäsitöitten näyttelystä, 

kahvista, makkarasta tai 

ostamaan arpoja, kirjoja 

ja kortteja. Ohjelma 

aloitetaan lipunnostolla 

klo 18. Juhlapuhujaksi on 

lupautunut Eija Harmanen 

E-P:n Perheasian 

Neuvottelukeskuksesta. HPE, 

saarna Susanna Hankanen, 

Eija Harmanen, Sirpa Keski-

Antila, Raavaat Miehet 

Alajärveltä, joht. Martti Niemi, 

kanttori Markku Peltola.

Su 08.07. tai su 15.07. 

kotiseurat Elsi ja Allan 

Hautaniemen kodissa 

Kokkolassa, Sirpa Keski-

Antila

Ke 11.07.klo 13. 

Kurikan srk:n keräkerhon ja 

ELYn väen yhteinen retkipäivä 

Ilmajoen Myllylammella, 

saunat, uintia, Siionin 

Kannelta…

SU 15.07 

Alastaron evankeliumijuhla,  

Messu klo 10, saarna Paavo 

Erelä, kirkkokahvin jälkeen 

päiväjuhla, mukana Annikki ja 

Paavo Erelä

To 26.07.klo 18. 

lähetysseurat Lapualla 

Seppämestarissa, Anne 

Poskiparta, Anneli Torppa, 

Kaisu ja Matti Ketoniemi

Pe 27.7. 

Mökkiseurat Pyhtäällä 

Nurmirannan sisarusten 

mökillä kello 18.00.

Mukana Seppo Suokunnas 

ja Pyhtään srk:n pappi. 

Musiikkiohjelmaa ym. 

Kahvia, makkaranpaistoa ja 

mahdollisuus saunomiseen 

ja uimiseen. TERVETULOA 

!!! Viitoitus mökille 



35

Antinniementieltä 

Yhteyshenkilö: Leila 

Nurmiranta 040 -7270231  

Ti 31.07. klo 18.30 

Koskiseurat Haapakosken 

NS:n rannassa.

Elokuu

Ke 01.08. klo 19. 

ELYn kesäkirkko Kurikan 

kirkossa.

Su 5.8. klo 14 

Raimo Lybeck 70v. ja äiti 

Helmi Pakkalan syntymästä 

100v. ELY-seurat srk-

keskuksen kellosalissa 

Ilmajoella. Raimo Mäki, 

Juhani Erkkonen, Sirpa Keski-

Antila.

To 09.08. 

Mökkiseurat Ulla 

ja Pekka Latomäen 

mökillä Kauhajärvellä, 

Herneshuhdantie 60. Ulla 

Latomäki, Sirpa Keski-Antila

Su 12.8. klo 17 alkaen 

Maakunnallinen 

MIESTEN ILTA Alahärmän 

Ruskorannassa, 

Haaruskankaantie 216. 

Sauna- ja uintimahdollisuus. 

Illassa mukana taidetakoja 

seppä Puronvarsi. 

Ohjelmaosuus aloitetaan 

lipunnostolla klo 18. 

Jumppatuokio, kahvia, 

makkaroita, arpoja, kirjoja, 

juhlapuhe maakuntajohtaja 

Asko Peltola, juonto 

Kalevi Haapoja. HPE: Jyrki 

Jormakka, Heikki Väkiparta, 

Aki Paavola.

Ke 22.8. klo 19 

(tarj. klo 18.30) Siionin 

Kannel-seurat Marjatta ja 

Jorma Laulajalla piispalassa, 

Koivistonkyläntie 110, Kurikka. 

Ulla Latomäki, Marketta 

Veikkola, Sirpa Keski-Antila. 

Väki koko maakunnastakin on 

tervetullutta!

Su 26.8. klo 10 

ELYn kirkkopyhä, Hyvinkään 

kirkko ja seurakuntakeskus.

26.8.2012 KLO 14 

RANTASEURAT ELY, LIISI JA 

LEO NORJAN MÖKILLÄ,

SIRPPINIEMENTIE 246. 

Yhteislähtö omilla autoilla 

Lakeuden Ristin parkkipaikalta 

klo 12.45. Seuroissa puhe: 

Sirpa Keski-Antila, lausunta:

Irja Forss, laulu: Paavo Kujala.

Yhteyshenkilö Pohjanmaan 

asioissa: Sirpa Keski-Antila 

p. 0400 974 102

PINTAA SYVEMMÄLLE
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Kuva ja runo (Annikki)

Tänä päivänä asun tässä.

Painan sormeni multaan

ja istutan köynnöskrassit.

Lehdet, elämänhaluiset kiekot,

nousevat vaappuen valoa kohti.

Maa tuoksuu, sen multa,

tuhannet vuodet

voimaa itseensä kerännyt.

Tämä lämmin nurmikko tässä,

tämä kukkiva omenapuu

ja annettu koti sen luona

ovat liukuvaa aikaa,

kuin unta,

jota katselen vierain silmin.

Kuitenkin kiitän,

sillä juuri nyt

on Elämä täällä.

Hänen on voima, 

hänen on aurinko, 

tuuli ja sade,

eikä kasvi voi itse

valita kasvupaikkaa.

Kuva: Alpo Toivola.

Ylöspäin, 

taivaan sineä kohti,

kohoaa kukkavana

tukeensa tarraten.

Ja jostain,

paikasta joka myös on,

kantautuu  kesän laulu

kuin aavistus, riemun läike.

Siellä loistavat miljoonat kukat,

puut kantavat hedelmää lakkaamatta

ja virtojen varsilla kulkevat onnelliset.

Kyynelten läpi ei enää 

katsele yksikään.

He jo asuvat siellä,

perille päässeet,

Kristuksen varassa lähteneet.

Eeva Takala


