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E
vankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n 

hallitus on valinnut yhdistyksen työn 

tunnukseksi lauseen ”Armoa ja iloa 

elämään.” Sanat kertovat yhdistyk-

sen työn tavoitteesta ja siitä hengestä, 

jossa työtä tehdään. Evankelisuuden sydänää-

nistä nouseva työnäky on tuoda armo ihmisen 

tasolle, antaa ilo, lohdutus ja toivo elämän ja 

arjen keskelle. Jumala tuli kerran ihmiseksi, ih-

misten keskuuteen, samalla tavalla me haluam-

me olla tuomassa evankeliumin sanoman tämän 

ajan ihmisten elämän keskelle. 

Olin elokuussa työtoverini Railin kanssa Kar-

jalassa matkalla ja saimme olla konkreettisella 

tavalla tuomassa armoa ja iloa Kostamuksessa 

asuvalle Katrille. Hän on sokea 97 vuotias Juma-

lan lapsi. Hän asuu yksin kerrostalossa, ainoat 

omaiset hänellä ovat viranomaiset, jotka käy-

vät kerran päivässä syöttämässä hänet ja kat-

somassa, että kaikki on hyvin. Katrilla on pelko, 

entä sitten, kun hän ei enää pysty liikkumaan, 

unohdetaanko hänet tänne vuoteeseen? 

Kerroin hänelle terveisiä Suomesta ja vierai-

lustani Haminassa 100 vuotta täyttäneen Lahja 

Näkin syntymäpäivillä. Katrin ensimmäinen ky-

symys oli: onko hänellä omaisia? Vastasin, että 

kyllä, omaiset pitävät hänestä huolta. Ja Katri 

itki, ”voi kuinka onnellinen vanhus!”

Vietimme ehtoollishetken Katrin kanssa ja 

hiljennyimme synnintunnustukseen. Katri ei 

jaksanut olla vaiti, sydän oli pakahtua. ”Voi kuin-

ka paljon minulla on sydämelläni kuormia, so-

dan kauheuksista, asioista, joista en ole koskaan 

saanut enkä voinut puhua!” Tuossa hetkessä 

konkreettisella tavalla Jumalan armo sai kos-

kettaa, Sana ja sakramentti saivat hoitaa Kat-

ria. Jumala ei ole unohtanut, Jumala ei koskaan 

unohda lastaan. 

Oheinen kuva on Repolasta, vanha silta on jo 

purkukuntoinen mutta kun muuta ei ole, niin sii-

tä on mentävä yli. Rannalle on laitettu painora-

Armoa ja iloa 
elämään

joituksen merkki, 3,5 tonnia. Sen verran sillan 

on vielä laskettu kantavan. Automme painoi 2,5 

tonnia ja silta kesti, - kiitos Jumalan! Taakka, 

jota ihminen kantaa harteillaan, tai sydämes-

sään ei paina tonneja, mutta voi painaa ihmisen 

elämän maahan asti, riistää ilon ja elämän ha-

lun. Erkki Lemisen runon ja laulun sanoin:  

Näin konkreettisesta asiasta Evankelisen lähe-

tysyhdistyksen työssä on kyse. Välittämisestä, ja-

kamisesta, kuuntelemisesta, lohduttamisesta ja 

rinnalla kulkemisesta. Arkisissa asioissa voimme 

olla tuomassa iloa ihmisille, ja myös siten todis-

tamassa, että eläm-

me armosta ja halu-

amme sen osoittaa 

lähimmäisiä palvel-

len ja rakastaen. 

Tässä lehdessä 

palataan vielä Kuri-

kan kesäjuhlien tun-

nelmiin kuvin ja sa-

noi. Voit lukea myös 

työntekijöiden kuu-

lumisista sekä suun-

nitelmista alkavan 

syyskauden edessä. 

Tapahtumakalente-

rista voit nähdä tulevat tilaisuudet, kiitos jos jak-

sat muistaa rukouksin tilaisuuksiamme. Terve-

tuloa mukaan jakamaan ja omistamaan armoa 

ja iloa elämään. 

Antero Rasilainen, pääsihteeri
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Urpo Vuorenojan tekemä ”Armon ja ilon sanoman viejät”- maalaus liit-

tyy ELYn tunnuslauseeseen, Armoa ja ja iloa elämään. Maalaus kertoo: 

kuolema on voitettu ja kivi vieritetty pois.

Ilmoituksen vasemmassa laidassa on useimmi-

ten suuri risti. Se on kuolinilmoituksessa sekä 

kuoleman että elämän vertauskuva. Vapahta-

ja, jonka rististä ilmoituksen risti muistuttaa, on 

kiinnostunut jokaisen ihmisen elämäntarinas-

ta. Luemme Raamatusta, miten Hän astui ker-

ran syvälle surevan ystäväperheen, Lasaruksen 

Valoa surun keskelle
perheen elämään. Miten valtava viesti kaikille 

rakkaan ihmisen kuolemaa sureville on evanke-

liumin sanoissa: Jeesus itki. Ei Hän katsele nyt-

kään ulkopuolisena ihmisten surua, vaan tulee 

sen surun kantajaksi. Hän kutsuu tähän tehtä-

vään mukaan myös muita, meitäkin. Hän kutsuu 

tulemaan lähelle ja viipymään lähellä riittävän 

pitkän aikaa. 

Evankeliumi, ilosanoma kuoleman jo voitta-

neesta Vapahtajasta, tuo valoa surun keskelle. 

Toki kipeän surun keskellä tuo valo on usein pie-

neltä tuntuva valonsäde, mutta silläkin on usein 

suuri merkitys kaikkein synkimmässä tilantees-

sa. Toivo siitä, että kaikki ei sittenkään ole tässä, 

lohduttaa.

Ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän toi-

vo on auttanut myös meitä edeltäneitä sukupol-

via jaksamaan eteenpäin surun keskeltä. Löysin 

äskettäin oman sukuni hautajaiskuvan, joka oli 

otettu  vuosikymmeniä ennen syntymääni. Näen 

siinä tuttuja perheenjäseniä ja sukulaisia. Lä-

hes kaikkien heidän elämä on jo päättynyt täs-

sä ajassa. Samat virret kaikuvat haudoilla. Sama 

toivo on olemassa, Jeesuksen sanat: ”Minä olen 

ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, 

saa elää, vaikka kuoleekin.” Jeesus antaa elä-

män, joka ulottuu paitsi tähän ja nyt, myös kuo-

leman rajan yli. 

Jumalan Sana lupaa myös sen, että luoma-

kunnallakin on toivo. Myös se pääsee kerran pois 

katoavaisuuden orjuudesta. Minua puhuttelee 

Tämänkin viikon 

sanomalehdet kertovat 

monesta elämäntarinasta. 

Tarkoitan 

kuolinilmoituksia. Omaiset 

pohtivat usein hyvinkin 

perusteellisesti, mitä 

ja miten he tuollaiseen 

varsin yleiseksi 

käytännöksi tulleeseen 

ilmoitukseen laittavat: 

Mitä tietoja? Mitä muotoja? 

Minkä viestin? 
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O
len Paula Kuhmonen, ELYn uusi toi-

mistotyöntekijä. Toimin äitiys- ja van-

hempainvapaalla olevan Virpi Tuo-

miniemen sijaisena. Toimipaikkani 

sijaitsee, kuten Virpinkin, Karstulan 

Evankelisella opistolla. Olen ELYn työssä puoli-

päiväisesti, ja toisen puolikkaan teen työtä opis-

ton keittiöllä.

Olen kotoisin Karstulasta, ja asun Etelä-Poh-

janmaalla, Soinissa. Perheeseeni kuuluu avio-

mieheni Harri, joka toimii järjestelmäasian-

tuntijana verkko-osuuskunta Kuuskaistalla, ja 

jackrusselinterrierimme Nynny. Koulutukseltani 

olen kokki ja palvelujen tuottamisen ja johtami-

sen restonomi. Lisäksi olen opiskellut mm. avoi-

men ammattikorkeakoulun liiketalouden opin-

toja ja datanomiopintoja. Aiemmin työssäni olen 

toiminut mm. kokkina, tarjoilijana, kaupan myy-

jänä, vastaanottovirkailijana ja ravintolapäällik-

könä. Olen hyvin kiinnostunut taloushallinto- ja 

atk-työstä, ja sen vuoksi otin hyvin mielelläni vas-

taan tämän mahdollisuuden saada tehdä työtä 

ELYn toimistossa.

Kevät lähti käyntiin hyvin nopeasti uuteen työ-

hön tutustuessa. Yhdistyksen vuoden suurin ta-

pahtuma, Evankeliset kesäjuhlat Kurikassa jär-

jestettiin, ja kesälehtikin saatiin painoon. Suuri 

kiitos Anterolle, Sirpalle ja Railille avusta ja tues-

ta, näin vain minäkin aivan ”uutena” selvisin kun-

nialla kaikesta.

Kurikan kesäjuhlat olivat ensimmäinen ELY-

tilaisuus, jossa olin läsnä. Yllätyin positiivisesti 

kuinka helppoa teidän elyläisten joukkoon oli tul-

la! Harvoin tuntee itsensä niin tervetulleeksi, var-

sinkin täällä jäyhäksi mainostetulla Pohjanmaal-

la. Kesäjuhlat olivat mielestäni muutenkin iloinen 

ja onnistunut kokonaisuus, siitä varmasti suurin 

kiitos Kurikan mahtaville talkoolaisille.    

Hyvää alkavaa syksyä kaikille 

Elysanomien lukijoille!

Hei, ja terveiset 
toimistolta! 

Kuva: Katri Järviluoma.

syksyisin se, että monet puut ja pensaat valmis-

tautuvat tulevaan kasvattamalla valmiiksi silmut 

uutta kevättä varten. Ne kestävät talven ankaruu-

den ja avautuvat jälleen uuden kesän saapuessa. 

Meille ihmisille on annettu käyttöön Jumalan Sa-

nan lupaukset, rukous, yhteinen jumalanpalve-

lus, ehtoollispöytä. Meillä on kaikki se, mitä tar-

vitsemme tätä elämää ja tulevaa varten. 

Kun vielä nyt joudumme jättämään hyvästit 

rakkaille ihmisille ja tälle elämälle, iankaikkisen 

elämän lupaus tarkoittaa sitä, että kerran myös 

kaikki erot ja jäähyväiset loppuvat. Jeesus an-

taa elämän, joka on suurin aarre jo nyt ja jatkuu 

vielä tällä hetkellä niin lopulliselta tuntuvan ra-

jan tuolla puolen. ”Nyt turvana myös minulla on 

rakkaus, kun, Jeesus, ristinpuuhun synnit kan-

noit. Ja voimana on kirkkaus, kun pääsiäisen va-

lon nähdä annoit.” (VK 604:2)

Päivi Sipponen

>
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Sirpa Keski-Antila. Kuva: Urpo Vuorenoja.

T
Tässä yhteydessä haluan välittää ihan 

henkilökohtaiset kiitokseni tiukkojen 

halausten saattelemina ihan jokaiselle 

Kurikan kesäjuhlaan tavalla tai toisella 

osallistuneelle.

Puitteet, talkoolaiset 
ja organisaatio    
Jo valmisteluvaiheessa oli selvillä se, että olo-

suhteet, ympäristö, juhla-alue ja kaikki muut 

puitteen tämän kokoisten juhlien järjestämisel-

le ovat loistavat. Kurikan seurakunta on monil-

le tuttu ja rakas ja sen jäsenistössä on elyläisiä 

eniten (ELYn jäseninäkin yli 60 h) koko valtakun-

nassa. Haasteita pelkäämättömät työntekijät ja 

talkoolaiset yli seurakunta- ja herätysliikerajo-

jen sekä tunnettu ”kökkähenkisyys” olivat tär-

keitä juhlan onnistumisessa. 

Itselleni paras asia oli tuttuus. Kahdenkym-

menen vuoden kokemuksella seurakunnan ti-

lojen joka kolo ja talkoolaisten ja työkavereitten 

tapa toimia oli tuttua. Vuosien kokemuksella voi-

tiin kysyä oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin. En 

kuitenkaan edes kuvitellut, että pystyisin toimi-

maan edes talkoolaisten rekrytoinnissa yksin, ei 

toki, vaan Taivaallinen Isä on siunannut Kurikan 

seurakuntaa harvinaisella lahjalla: löytyy upeita 

ja monilahjakkaita vapaaehtoisia, Terttuja, Pirk-

koja, Annikkeja, Marjutteja, Kaijoja, Liisejä, He-

lenoita, Timoja, Erkkejä, Jusseja …jne. 

Seurakunnan oman väen joustavuus ja am-

mattitaito tulivat erinomaisesti esille ravintolan 

toiminnassa sekä suntioitten, kanttorien ja pa-

piston toimissa. Löytyi teltantekijöitä, arpapa-

kettien lahjoittajia ja arpojen ostajia. Ilman hei-

dän suurta sydäntään ja taitojaan juhlat eivät olisi 

sujuneet noin mallikkaasti. Talkoolaisina oli 110 

eri persoonaa ja talkootuntien määrää en pysty 

edes laskemaan. Rungon kaikelle suunnittelul-

le antoivat erinomaisessa yhteishengessä toimi-

neet päätoimikunta, järjestelytoimikunta, ravin-

tolatoimikunta ja ohjelmatoimikunta. Lisäksi oli 

pienempiä työryhmiä organisoimassa muita käy-

tännön asioita. Alusta saakka pyrimme toimikun-

nissa siihen, että yhtään turhaa kokousta ei pi-

detä ja pääsihteeri-Anteroa ei hyppöötetä joka 

kokoukseen osallistumaan, vaan käytetään säh-

köpostia ja kännykkää eri selvityksiin.

Kesäjuhlien merkitys – onko mieltä?
Koti-Suomemme on tunnettu vahvasta hen-

gellisten kesäjuhlien perinteestään. Siksi tämä 

meidänkin rakas yhdistyksemme järjesti omat 

valtakunnalliset kesäjuhlansa jo 4,5 kuukauden 

ikäisenä vauvana elokuussa 2008 Ilmajoella. 

Niistä juhlista kuulee vieläkin hyvää palautet-

ta, vaikka ne polkaistiin rukousten voimalla liki 

tyhjästä. Tieto ja taidot ovat kasvaneet vuosien 

Kurikan kesäjuhlien tunnelmissa
Kesäjuhlat ovat onnellisesti ja siunatusti takanapäin. On kiitollinen 

ja onnellinen mieli. Taivaallinen Isämme antoi juhlaan runsaan 

siunauksensa, lähetti juhlakansaa, riittävästi talkoolaisia ja muita 

työntekijöitä. Hän antoi julistajille sanat paikalleen sekä musiikin ja 

runojen esittäjille hehkuvan innon tuoda rakkauden sanomaa esiin 

tavalla, joka kuului ja näkyi koko olemuksesta. Jo kuukausia ja vuosiakin 

sitten olimme saaneet vahvan tarpeen rukoillen viedä näitä juhlia Hänen 

tietoonsa, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 
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Iloiset talkoolaiset ja SPR:n päivystäjät kuvassa oikealta vasemmalle: Terttu Keski-Hirvelä, Terttu Mäkinen ja 

Pirkko Ahola. Kuva: Urpo Vuorenoja.

Hannu Näkki Haminasta toimi kymenlaaksolaisten 

edustajana Marjatta Kurjen kanssa ja toivotti juhla-

vieraat tervetulleiksi Kouvolaan v. 2013 kesäjuhliin. 

Kuva: Urpo Vuorenoja.

saatossa Kauhajoen, Hyvinkään, Tampereen ja 

nyt Kurikan kesäjuhlien kautta. Hengellisten 

kesäjuhlien tarjonta on todella runsas ja kesä 

aivan liian lyhyt, mutta kuitenkin ELYn kesäjuh-

laperinteellä on jo oma paikkansa. Ensi kesänä 

tavataan Kouvolassa - jos Jumala suo. 

Kesällä hengelliset asiat voivat puhutella eri 

tavalla. Jumalan kaunis luonto kutsuu meitä 

Hänen lähelleen. Katekismuksesta voimme pa-

lauttaa mieleen myös niitä muita asioita, jois-

sa Luojamme ja Lunastajamme meitä houkut-

telee yhteyteensä: ihmiskohtaloissa, kansojen 

vaiheissa, sanassaan, sakramenteissaan, mutta 

erityisesti Pojassaan Jeesuksessa Kristukses-

sa. Ei myöskään ole vähäinen merkitys sillä, että 

tapaa ystäviä, kenties vuosien ja vuosikymmen-

tenkin takaa ja saa vaihtaa kuulumisia. Entä ne 

riemulliset Kanteleen laulut! Kesäjuhlassa lau-

lamisen hoitava vaikutus ikään kuin korostuu.       

Järjestävälle seurakunnalle vaivan ja vastuun 

lisäksi on kesäjuhlista toivon mukaan seurakun-

talaisia yhdistävä ja kotoseurakuntaan lujemmin 

juurruttava vaikutus. Tätä ainakin itse koen ja 

toivon kristillisen järjestön työntekijänä. Seura-

kunnassa, jossa vapaaehtoisten jäsenten panos-

ta arvostetaan ja erilaisille persoonille ja lahjoil-

le annetaan tilaa, on Kristus itse siunaamassa 

työtään.

Kolmansia, Etelä-Pohjanmaalla pidettyjä juh-

lia valmistelemassa olleena, olen saanut olla 

laittamassa koko perheeni kanssa kaikki taito-

ni, tietoni ja voimani  likoon  muutaman viikon 

ajan juhlien järjestelyissä. En ole halunnut toi-

mia omassa varassa, vaan uskoen ja rukoillen, 

että Isä-Jumala lähettäisi oikeat ihmiset oikei-

siin tehtäviin, lähettäisi juhlakansan, antaisi hy-

vän Sanan sattua, vaikkapa siunaisi vielä sään-

kin ja taloudellisen tuloksen puolesta juhlat 

runsain mitoin. Näin onkin tapahtunut! Kiitos 

Taivaan Isälle myös teistä kaikista!
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Virpi ja Heta Tuominiemi. Kuva: Virpi Tuominiemi.

E
ipä uskoisi, että meidän esikoislap-

semme syntymästä on jo melkein 3 

kuukautta. Päivärytmi pyörii ikiliik-

kujan tavoin aamusta iltaan, illasta 

yöhön ja yöstä aamuun. Väliin mah-

tuu mm. syöttämistä, vaipan vaihtoa, pyykin ja 

pullojen pesua, vauvan pesua, nukuttamista ja 

nukkumista. Jossakin välissä pitäisi itsekin syö-

dä ja nukkua. Ja tehdä ne muut arkiaskareet. Ja 

puhuvat neuvolassa siitä omasta lenkillä käyn-

nistäkin. Tähän saakka se on ollut vaunujen 

kanssa lenkkeilyä. Usein lapsen nälkäkin tulee 

yllättäin. ”Suen näläkä” niin kuin olen sitä kut-

sunut, niin yllättäin se hirmunälkä iskee. Jos 

jotain omalle lautaselle olen ehtinyt saadakin, 

niin täytyy vain luoda haikea katse siihen omaan 

ruoka-annokseen ja alkaa ruokkia ensin lasta. 

Muutamina aamuina olen joutunut uudelleen 

lämmittämään lautasella jo olevan aamupuuron 

:) Hyvä, että mikro on keksitty, totesi eräs käti-

lökin. Kaikesta huolimatta lapsi alkaa kuitenkin 

olla jo niin ”vanha”, että viihtyy vähän jo itsek-

seenkin. Neuvolasta sanoivatkin, että ”vauvalla 

pitää olla omaakin aikaa” :)

Äitiyslomani alkoi 13. huhtikuuta ja siitä lop-

puraskaus sujuikin aika sukkelaan. Melkein heti 

äitiysloman alettua verenpaineeni alkoi olla hie-

man koholla ja tästä syystä jouduin loppuajaksi 

erityistarkkailuun. Jyväskylän käyntejä kertyi liki 

kymmenkunta ja kilometrejäkin yli 1500. Kukaan 

kun ei kysynyt, mistä saakka tullaan. Verenpaine 

vaan oli koholla. Jouduinpa jäämään osastollekin 

vielä ennen äitienpäivää, mutta lapsi ei ollut vie-

lä valmis tähän maailmaan. Siitäpä käynnistyikin 

sukulaisten, ystävien ja työtoverien jännitys, että 

joko syntyy. Kaksi kertaa piti käydä synnytyssalis-

sakin ennen kuin terve, virkeä tyttö sitten maa-

Toimistosihteeristä äidiksi
– kuulumisia vanhempainvapaalla olevalta ELYn toimistosihteeriltä

”Ystävä sä lapsien,

katso minuun pienehen.

Minne käynkin maailmassa,

sinä olet hoitamassa.

Onni täällä vaihtelee,

taivaan Isä suojelee.”

VK 492
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nantai-aamuna 28.5. klo 9.24 syntyi. Täytyy kui-

tenkin todeta, että tuo 9 kuukautta oli sittenkin se 

helpoin osuus vastasyntyneen hoitoon verrattu-

na. Totesin myös, että töissä olisin päässyt hel-

pommalla ;) Tuo pieni nyytti oli ja on toisinaan 

edelleenkin ankaran herttainen ”pomo”. Työssä 

sai välillä pitää taukojakin, mutta tällä ”lomalla” 

ne täytyy usein siirtää myöhemmäksi. Vastasyn-

tyneeseen verrattuna tietokone on helppo hallit-

tava :) Ja Antsa mm. joustava :)

Vaikka olenkin ammatiltani datanomi ja työni 

on tietokoneella ja toimistossa, ei lasten hoito-

kaan ihan vierasta minulle ole. Pienin hoidetta-

vani on ollut kummityttömme, joka oli vain kuu-

kauden ikäinen, kun hän oli meillä ensimmäistä 

kertaa yökylässä. Tuosta on yli 12 vuotta ja sil-

loin uskalsimme nukkua vain toinen silmä kiin-

ni. Hoitaminen sujui kuitenkin kaikin puolin mal-

likkaasti. Nyt kun saimme oman vastasyntyneen, 

joka on hoidossamme 24 tuntia vuorokaudessa 

7 päivänä viikossa, niin tuntui kuin lapsenhoito-

asioista ei olisi hajuakaan. Ihan oli avuton olo, 

eikä talvella käydystä perhevalmennuksesta-

kaan tuntunut olevan mitään hyötyä näihin elä-

män ensiviikkoihin. Koko ajan oli epävarma olo, 

teenkö nyt oikein. Neuvoja jos jonkinlaisia sateli 

suunnasta jos toisestakin. Onneksi saimme tu-

kea mm. perheenjäseniltä, ystäviltä ja neuvolas-

ta. Ja näin ensimmäisestäkin kuukaudesta sel-

vittiin. Nyt sen vasta tajuaa, millaisen vastuun 

Taivaan Isä meille antoi. Monesti tuleekin poh-

dittua, että osaammekohan kasvattaa lapsesta 

ns. kunnollisen ihmisen, joka on mm. vastuun-

tuntoinen ja osaisi huomioida toisen ihmisen.

Täytyy todeta, että entinen elämä on jokseen-

kin taaksejäänyttä. Elämä ennen lasta oli mut-

katonta ja helppoa, ei tarvinnut huolehtia kuin 

itsestään ja ehkä vähän puolisostaan. Nyt täy-

tyy ensin ajatella lapsen tarpeet pienintäkin yk-

sityiskohtaa myöten. Luovuuttakin tarvitaan, sa-

moin kuin työssänikin, vaikkakin vähän erilailla. 

Mikä toimii tänään, ei välttämättä toimi huo-

menna. Se on käynyt selväksi lapsen kanssa. 

Suuresta muutoksesta huolimatta emme vaih-

taisi tätä elämäntilannetta mistään hinnasta mi-

hinkään muuhun.

Kiitos Taivaan Isälle tästä kallisarvoisesta lah-

jasta, jonka me viimeinkin saimme.

Virpi Tuominiemi
Heta Hannele, iloinen tyttö ja Jumalan lapsi. 

Kuva: Virpi Tuominiemi.

”Pikkuakka” kastettiin kotonamme 22.7.2012. Hänen 

nimekseen tuli Heta Hannele. Kastepappina toimi vs 

kirkkoherra Maria Lyly. Kuva: Virpi Tuominiemi.
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”Mitä Taivaan Isä tahtoo, 
että me täällä teemme?”

Olen saanut Raamatun Sanan valossa ja ruko-

uksessa työnäyn Karjalan ihmisten kohtaami-

seen jo vuonna 1992. Siis paljon ennen kuin Elyä 

oli olemassakaan. Työnäky sai toteutua, kun Ely 

kutsui minut työhön. Erityisesti lapsityö ja ihmis-

ten kohtaaminen Jumalan Sanan äärellä on kes-

keinen työnäkyni. 

Vienan Kemin seurakunta on pieni, eikä siellä 

toiveista huolimatta ole omaa pastoria. Mitä jat-

kossa? Näistä kysymyksistä käsin katson tällä 

hetkellä tulevaakin syksyä. Toivoa ja luottamus-

ta tulevaisuuteen on pidettävä yllä, vaikka sinne 

Ennen kuin autolla uskalsi ajaa sillan yli, Antero kävi kurkistamassa sillan alle, sillan ”kantena” toimi jonkun 

asunnon väliovi! Kuva: Raili Mäkitalo.

Tätä kysymystä mietin pääsihteerimme kanssa tehdessämme matkaa Venäjän Karjalan 

kylissä. Niin, mikä onkaan minun työnäkyni? Mistä olen saanut voiman ja kutsun tähän 

työhön? Enhän ole ensimmäistä kertaa ”pappia kyydissä.” 

ei ole löytynyt kansallista työntekijää, eikä seu-

rakunnan jäsenmäärä ole kasvanut. Olen kui-

tenkin monesti saanut iloita uusien lasten tulos-

ta pyhäkouluun. Arvokasta on ollut myös se, että 

seurakuntaan kuuluvat ovat saaneet kokoontua 

uudestaan ja uudestaan Sanan ja sakramenttien 

äärelle.  Evankeliumia on ollut mahdollisuus le-

vittää ja olemme saaneet antaa Lasten Raamat-

tuja uusille tulokkaille. 

Olen jo eläkeiässä mutta ”virtaa riittää.” Työ-

kauttani onkin jatkettu ainakin vuodella, ja toi-

vottavasti senkin jälkeen, - jos Jumala suo ja 
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Raili Mäkitalo samovaarin äärellä.

antaa terveyttä. Aion jatkaa Vienan Kemin seu-

rakunnassa edelleen raamattupiirien vetämistä, 

lasten pyhäkouluopetuksen tukemista sekä koti-

käyntejä, sekä mm. Suomesta saapuvien vieraili-

joiden koordinointia yhdessä Kemissä Segezasta 

käsin kulkevan kirkkoherran kanssa. 

Nykyhetkessä olen Vienan Kemissä evanke-

liumin asialla ja samalla toimin kuin siltana seu-

rakunnan tulevaisuuden askeliin.  

Sillat ovat tärkeitä tavoitteiden saavuttamisek-

si! Mahdotonta olisi korpiteillä autolla ”kaarail-

la”, jos sillat puuttuisivat kokonaan. Mahdotonta 

olisi kohdata erillään olevia kyläläisiä evanke-

liumilla, jos matka loppuisi kesken kuin seinään 

(lue veteen) sillan puutteessa. 

Mutta siltojen rakentaminen maksaa. Tarvi-

taan materiaalia, rakentajia ja rakennuttajia. 

Tässä työssä tarvitaan Elyn omia joukkoja ja ta-

loudellista tukea edelleen, mutta ennen kaikkea 

rukoustukea!

Mitä muuta Ely voi ja saa tulevaisuudessa teh-

dä Kemin seurakunnan hyväksi, jää nähtäväk-

si. Olen luottavainen, että yhdistyksemme pys-

Voit osallistua keräykseemme viereisen sivun pankkisiirrolla 

(tili IBAN FI06 5114 0220 0380 63 ja viestiksi Joulukeräys) tai 

kutomalla sukkia, lapasia tai pipoja, lahjoittamalla kynttilöitä 

tai esim. vohvelikankaasta tehtyjä käsipyyhkeitä joulupakettiin 

laitettavaksi.

Lahjoitettavat tavarat toimitetaan Raili Mäkitalolle, joka vastaa 

joulupakettien valmistamisesta. 

Lisätietoja Raililta, p. 0440 289 108.

Kiitos lahjastasi!

tyy joustavasti ojentamaan auttavan kätensä ja 

etsimään oikeat tavat seurakunnan tukemiseen 

myös tulevaisuudessa. Työnäkyni, joka on myös 

yhdistyksemme työnäky kiteytyy sanoissa: ”…et-

tei yksikään jäisi osattomaksi Jumalan armosta”.

Rukoustuestanne kiittäen. 

Raili Mäkitalo, Vienan Kemin lähetystyöntekijä

JOULUKERÄYS 
KARJALAAN
Evankelinen lähetysyhdistys – 

ELY ry järjestää jo perinteisen 

joulukeräyksen Vienan Kemin ja 

Karjalan seurakuntien hyväksi. 

✁
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Kesäjuhlilla tavattiin 

tuttuja ja vaihdettiin 

kuulumisia. Tohtori 

Reijo Arkkila ja 

pääsihteeri Antero 

Rasilainen vaihtoivat 

iloiset juhlakuulumiset 

sunnuntain pääjuhlan 

jälkeen. 

Kuva: Urpo Vuorenoja.

Kesäjuhlat aloitettiin jo 

torstaina talkoolaisten 

tehtävään siunaamisella. 

Lehdistötilaisuudessa 

esittelimme Elyn uutta logoa ja 

t-paitaa: Armoa ja iloa ihmisille. 

Myös Malawin piispa Joseph 

Bvumwe sai oman paidan. 

Kuvassa vasemmalta Sirpa 

Keski-Antila, Antero Rasilainen, 

Heikki Sariola ja piispa Joseph 

Bvumbwe. 

Kuva: Katri Järviluoma.

Piispa Bvumwbe 

saarnasi torstai-illan 

ehtoolliskirkossa, tulkkina 

toimi kirkkoherra Heikki 

Sariola. 

Kuva: Timo Keski-Antila.

Kuvia kesäjuhliltaKuvia kesäjuhlilta
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Juhlien ohjelmaa 

leimasi kiireettömyys, 

oli aikaa tavata 

tuttuja, keskustella, 

kävellä hetken 

matkaa yhdessä. 

Kuva: Pirre Saario.

Pohjanmaalla ilmestyvä 

Ilkka-lehti teki näyttävän ja 

jutun kesäjuhlasta. 

Kuva: Urpo Vuorenoja.

Kesäjuhlilla pidettyjä puheita 

ja raamattuopetuksia voit tila
ta 

C-kasetilla tai cd-levyllä

 ELYn toimistolta hintaan 

5 euroa + postikulut. P. 040 415 9416 

tai  ely@evankeliset.net

Raili Mäkitalo lasten 

Aarrearkkutapahtumassa 

opettamassa laululeikkiä. 

Kuva: Timo Keski-Antila.
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S
ynnyin 89 vuotta sitten. Kotini oli pien-

viljelystila Uskelan pitäjän Lopen ky-

län syrjäisimmässä kolkassa. Siihen 

aikaan meidän perheessä oli äiti, isä 

ja kaksi tyttöä. Veli oli meistä sisaruk-

sista nuorin. Nyt olen lapsuuden perheestäni ai-

noa elossa oleva. 

Lähin naapuri oli pitäjän rajan toisella puolel-

la. Hiukan kauempana omalla puolellaan olivat 

isän vanhemmat ja veljet. Varsinainen kyläyhtei-

sö oli kahden kilometrin päässä. Siellä oli kaup-

pa, lähin puhelin ja sieltä haettiin posti.

Tule mukaan ELYn toimintaan!
Syksyn toiminta on taas alkamassa seurakun-

nissa, ja ELYn tapahtumat kutsuvat uusia ihmisiä 

mukaan. Siionin Kannel -seurojen ja muiden tilai-

suuksien järjestäminen on ollut pitkälti samojen 

uskollisten varassa. He ovat löytäneet oman paik-

kansa ELYssä ja Jumalan valtakunnan työssä. 

Kiitos heille! He saavat myös omaan elämäänsä 

Jumalan siunauksen. Apostoli Paavali rohkaisee 

meitä työhön: ”Tietäkää, ettei Herra anna teidän 

työnne mennä hukkaan” (1. Kor. 15:58).

Nyt katselen ympärilleni, missä olisi lisää työn-

tekijöitä. Herramme kutsuu kuuntelemaan Sanaa 

ja puhuttelee ihmisiä eri tavoin. Hänen rakkau-

tensa kohdistuu sinunkin elämääsi juuri tarvitse-

mallasi tavalla. Hän myös avaa uusia ovia. Ehkä 

olet ollut Jumalan koulussa käydäksesi avatusta 

ovesta sisään ja Jumalan työtoveriksi.

Kun Herra kutsuu työhön, on turha ajatella 

omia puutteitaan. Ne eivät olleet esteenä Moosek-

sellakaan suuressa tehtävässä (2. Moos. 4:10-15). 

Jumala vakuutti Moosekselle, että hän antaa ih-

miselle kaikki kyvyt ja lupasi Moosekselle avuksi 

myös työtoverin, Aaronin. Välistä Jumala antaa ih-

miselle mahdottomalta tuntuvan tehtävän. Onhan 

Jeesuksen antama lähetyskäskykin mahdoton: 

”Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...”

Alkajaisiksi kutsun sinua mukaan ELYn toimin-

taan, ei kuitenkaan mahdottomalta tuntuviin teh-

täviin. Ehkä olet jo tuttu kuulija, joka voisit myös 

osallistua omien lahjojesi mukaiseen työhön. 

ELYn toiminnan ei tarvitse olla jatkuvasti vain Sii-

onin Kannel -seuroja. Työryhmissä halutaankin 

kysellä rukoillen, miten evankeliumi tavoittaisi 

mahdollisimman monia. Kysele omaa paikkaasi, 

ehdota ideoita, liity joukkoon! Nykyiset aktiiviset 

vapaaehtoiset ovat aikanaan ilmaisseet kiinnos-

tuksensa ja ruvenneet hommiin. Ikä ei ole es-

teenä Jumalan valtakunnan työssä. Paavali roh-

kaisee nuorta Timoteusta: ”Kenenkään ei pidä 

väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi...” (1 Tim.4:12). 

Kukaan ei myöskään ole liian vanha.

Eräs ahkera elyläinen on Impi Anttila Salosta. 

Impi on löytänyt paikkansa ELYn toiminnassa ja 

hänet voi tavata vaikkapa arpoja myymässä. Jos 

arpa suosii, voi saada Impin leipomia herkkuja. 

Impin rikas elämäntarina kertoo omasta in-

nostuksesta ja vaikeuksien voittamisesta, mutta 

ennen muuta Jumalan johdatuksesta. 

  

Annikki Erelä

”ELYn avarakatseisuus ja seurakuntayhteys 
on se tapa tehdä työtä evankeliumin asian 
hyväksi, jossa haluan olla mukana.”

Impi Anttilaa Salosta haastatteli Hilkka Lähdekorpi:

Lapsuus
Lapsuuden leikit olivat silloin vaatimattomia. 

Virikkeitä oli vähän, mutta aina jotain keksittiin 

ja hauskaa oli jo silloinkin. Ulkona juostiin ja lii-

kuttiin paljon. Keväällä lumen sulettua pelattiin 

”mustakottaa” (hypättiin ruutua) ja pallopelejä, 

talvella hiihdettiin paljon. Joulun kohokohta oli, 

kun äiti tuli kuusen ympärille leikkimään tonttu-

leikkejä meidän kanssamme.

Työn tekemisen oppiminen oli tärkeä asia. 

Monenlaista työtä löytyikin: klapin kantamista 

tuvan puulaatikkoon, kasvimaan perkaamista 
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ja sokerijuurikkaan harventamista. Ei ollut va-

paa-ajan ongelmia. Ei se työn tekeminen aina 

niin mukavalta tuntunut, mutta koen, että työ 

on ollut siunaus elämälle. Paljon olisi lapsuu-

den ajalta muisteltavaa rakkaista ihmisistä, van-

hemmista, sisaruksista ja isovanhemmista sekä 

hyvistä naapureista.

Kouluaika
Isän rakentama oma koti valmistui 1928. Olin 

5-vuotias, kun sinne muutettiin. Samana syksy-

nä naapuriin oli muuttanut perhe, jossa oli pieni 

tyttö. Niin meitä oli jo kolme tyttöä. Hyvä ystä-

vyys syntyi heti ja se jatkuu vieläkin. 

Koitti kouluunlähdön aika. Alakoulua ei ol-

lut oman koulupiirin kansakoulussa, joten oli-

sin joutunut lähtemään yksin neljän kilometrin 

päässä olevaan kouluun. Koulukyytiä ei ollut. 

Sain käydä kuitenkin oman piirin koulussa yh-

den ylimääräisen luokan, joka korvasi alakou-

lun. Niin tuli kansakoulu käytyä jatkoluokkineen.

Oppikouluun olisi tehnyt mieli, mutta siihen 

ei ollut mahdollisuutta. Matka oli pitkä ja kou-

lukyytiä ei ollut. Rahatilannekin oli niukka ja ko-

tona riitti töitä. On se koulun käymisen puute ai-

kanaan meitä sisaruksia kirvellyt, mutta aika ja 

ajatukset olivat silloin niin erilaiset.

Rippikoulu
Tuli sitten rippikoulun aika. Syksyllä käytiin kak-

si viikkoa, keväällä toiset kaksi viikkoa. Rippi-

koulu käytiin kirkon sakastissa. Konfi rmaatio oli 

30.4.1939 Uskelan kirkossa. Muistan vieläkin saar-

Impi Anttila. 

Kuva: Hilkka Lähdekorpi.

natekstin, joka oli Joh.16: 13-23 ja saarnan piti ro-

vasti Verneri Niinivaara. Silloin varmaan oli samal-

la kertaa Salon rukoushuoneen evankeliumijuhla. 

Rippipappini oli rovasti K.O.Haario ja kanttorina 

oli evankelisen uskonnäkemyksen omaava Rik-

hard Mäkinen. Hänellä oli sydämen asiana julis-

taa evankeliumia. Hänen virsimuistonsa jokaiselle 

rippikouluryhmälle neljänkymmenen vuoden ajan 

oli sama. Silloisessa virsikirjassa se oli 610 ja sa-

nat: ”Ah meren hiekan taivaan tähtein lailla, syntini 

suuret ovat määrää vailla. Vaan kaikki maksoi Jee-

sus verellään ja kuolollaan mun osti elämään.”

Ripille pääsyni päivästä on jäänyt mieleen 

myös evankelista herätysliikettä kovasti kos-

kettanut tapahtuma. Vasta kolme kuukaut-

ta aikaisemmin Japaniin saapunut pastori Arvo 

Korpinen kuoli aivan yllättäen saatuaan sydän-

kohtauksen. Häneltä jäi vaimo ja pieni poika. 

Myöhemmin opintielle ja ammattiin
Oli vielä sota-aika, kun hain Loimaan evankeliseen 

kansanopistoon. Siellä aloitin opiskelun syksyllä 

1942. Kansanopisto oli siihen aikaan maalaisnuo-

rille ponnahduslauta päästä eteenpäin elämässä. 

Moni on sen ansiosta opiskellut pitkällekin. 

Opistosta päästessäni en tiennyt, mihin päin 

suuntaisin. Ajattelin talousalaa ja jonkun ver-

ran jo käytännössä kokeilinkin sitä järjestämällä 

joittenkin juhlien tarjoilun. 

Vuonna 1949 aloitti toimintansa Helsingin 

Evankelinen Kansankoreakoulu, jonka johtaja-

na toimi Lauri Koskenniemi. Päätin lähettää ha-

kemukseni ja minut hyväksyttiin opiskelemaan. 
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Opiskelupaikka oli, mutta asuntoa ei ollut tarjol-

la. Ehtona oli, että jos löytää asunnon, voi tulla. 

Sain asunnon sukulaisten luona ja niin lähdin 

opiskelemaan. Olin silloin 27-vuotias.

Opisto kesti talvikauden ja kun se  loppui, mietin 

mitä nyt? Lauri Koskenniemi oli moneen kertaan 

sanonut, että kyllä sinä vielä tuolla Alppikadun toi-

sessa päässä olet – tarkoitti Helsingin Diakonissa-
laitosta. Tai jos et ole siellä, niin sitten Porissa. 

Vuonna 1952 Helsingin Olympialaisten ai-
kaan sain tilaisuuden olla olympiakylän ravinto-
lan keittiössä töissä. Minut sijoitettiin Keskieu-
rooppalaiseen keittiöön ja kiinalainen keittiö oli 
vieressämme. Sinne meitä kutsuttiin joskus ky-
lään, maistelemaan sokerilla maustettua lihaa.

Satuin olemaan työvuorossa, kun Englannin 
prinssi Philip pistäytyi ruokailemassa komeas-
sa kuninkaallisessa asussaan. Me kaikki paikal-
la olleet huokaisimme ihastuksesta: ”Olemme 
nähneet elävän prinssin.”

Syksyllä avautui työpaikka Evankeliumiyh-

distyksen varhaisnuorisotyössä, kerhosihteeri-

nä Hämeen-Uudenmaan piirissä. Esimieheni oli 

rovasti Toivo Rapeli ja lähin työtoverini piirisih-

teeri Eero Kuisma. Kolmen vuoden kulkemisen 

jälkeen olin jälleen valmis jatkamaan opiskelua. 

Sitä varten hain harjoittelijaksi Paimion sairaa-

laan. Tämä työ tuntui heti omalta.
Harjoitteluaikaa kesti puoli vuotta ja sitten 

siirryin apuhoitajaksi Paimion vanhainkotiin. 
Sitä aikaa kesti kymmenen kuukautta, jonka jäl-
keen aloitin opiskelun Porin Diakoniaopistossa.

Jännitin hiukan opiskelua ja sitä miten siitä 
selviän, koska suurin osa opiskelijoista oli nuo-
ria, vasta äskettäin koulunsa päättäneitä. Kaikki 
lähti kuitenkin hyvin alkuun. Opiskelu oli miele-
kästä kun teorian rinnalla kulki koko ajan käy-

tännön harjoittelu. Ikäerosta huolimatta syntyi 

hyvä ystävyys, joidenkin kanssa se jatkuu vielä-

kin.  Kolmen ja puolen vuoden koulutuksen jäl-

keen minut vihittiin diakonissaksi Keski-Porin 

kirkossa 6.6.1960. Vihkimyksen suoritti arkki-

piispa Ilmari Salomies, avustajinaan diakonia-

laitoksen johtaja Antti Perheentupa ja apulais-

johtaja Veikko Takala.

Näin alkoi työ. Minua pyydettiin jäämään  Dia-

koniaopistolle opetustyöhön. En ollut ajatellut 

opettajan työtä, mutta suostuin ja lupauduin puo-

leksi vuodeksi. Olihan tämä suuri luottamuksen 

osoitus minua kohtaan. Aika vierähti kuitenkin 

kymmeneksi vuodeksi, jonka jälkeen siirryin van-

hainkodin puolelle johtajaksi vuosiksi 1970-1976.

Tämän jälkeen palasin töihin Paimion sairaa-

laan. Koska eläkeikä oli tuolloin 58 vuotta, hain vie-

lä seurakuntasisareksi Kuusjoen seurakuntaan, 

josta jäin eläkkeelle 64-vuotiaana, vuonna 1987.

Avioliitto 
Solmin avioliiton vuonna 1960. Se kesti siihen 

saakka, kunnes puolisoni kuoli vuonna 1971. 

Jonkun ajan kuluttua kaksi lapsetonta leskeä 

löysivät toisensa ja avioiduin uudelleen vuon-

na 1973 Jorma Anttilan kanssa. Tätä yhteiseloa 

kesti 32 vuotta, kunnes jäin jälleen leskeksi.

Nyt asustelen yksin Salon keskustassa ole-

vassa kerrostaloasunnossamme.

Käsityöt ovat olleet rakas harrastus ja siihen 

on ollut enemmän aikaa eläkevuosien aikana.

Evankelisuus
Evankelinen herätysliike on ollut hengellinen 

kotini lapsuudesta alkaen. Siionin Kannelta lau-

lettiin kotona, seuroissa ja usein työtäkin tehdes-

sä. Olen kokenut, että Evankelisen lähetysyhdis-

tyksen avarakatseisuus ja seurakuntayhteys on 

Impi Anttila Siionin Kanteleen seuroissa Salossa 

kevättalvella 2012, vierailijana Anne ja Seppo Suo-

kunnas. Kuva: Matti Lähdekorpi.

Impi Anttila on ahkera ”käsityöläinen”. 

Kuva: Matti Lähdekorpi.
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Pari viikkoa ennen juhlaa rakas 

työkaverini Raili soitti Valtimolta 

ja kysyi, löytyykö Kurikan seu-

rakunnan lapsityön tai muista 

varastoista aikuisen päähän 

sopivaa suden naamaria. Hän 

tarvitsisi sitä elävöittämään las-

tenjuhlan tarinaa. Tiesin, ettei 

löydy, mutta lupasin oitis, että 

kyllä meidän Anna-Maria sel-

laisen juhlaan tekee. Niin kuin 

sitten tekikin. 

Aikaa kului pelkän suden 

pään kanssa reilut kolme päi-

vää touhuten: kypärämyssyn 

päälle kuumaliimalla muoto 

sopivista superlonpatjan palois-

ta (patjat ovat meiltä hävinneet 

salaperäisellä tavalla eri hah-

moihin!), karvakangasta päälle, 

silmät, kynnet, tassujen antu-

rat, kieli ja hampaat Dass- (tai 

Darwi-) massasta muotoiltuna 

uuniin puoleksi tunniksi, maa-

li päälle, liimaus oikeisiin paik-

koihin ja suun mekanismi toi-

mimaan oman alaleuan liikkeen 

mukaan. Mutta eihän muotoilija 

voinut ajatellakaan, että pelk-

Sitä saa, mitä tilaa, eli tyttäreni teki susiturkin ja pukeutui itse siihen. 

Tämän vaarattoman tilanteen kuvasi Upi. Kuva: Upi Vuorenoja.

Ekologinen susi? – Kulkupelinä 

Timon ja Sirpan  sähkömopo!

Kuva: Upi Vuorenoja.

Susi kesäjuhlilla
Kurikan kesäjuhlilla kulki 

varsin oikean näköinen 

susi häntäänsä iloisesti 

heilutellen. Joku saattoi 

ihmetellä, mitä tekoa 

sudella on evankelisessa 

kesäjuhlassa. Siihen on 

ihan hyvä selitys.

se tapa tehdä työtä evankeliumin asian hyväksi, 

jossa haluan olla mukana. 

Jumala on hyvin johtanut elämäni. Olen kiitol-

linen rakkaista omaisista, sukulaisista, ystävis-

tä, opettajista ja työtovereista, jokaisesta ihmi-

sestä jonka olen elämäni matkalla tavannut.

Moni rakas ihminen on jo poissa ja minunkin 

matkani on kohta määränpäässä. Jokaisen jäl-

jellä olevan päivän otan ilolla vastaan. Elämä on 

suurta armoa. Jouko Ikolan kirjoittaman  laulun 

sanat kuvaavat osuvasti tämänhetkistä elämää-

ni: ”Ilolla tahdon laulaa Herralle kiitosta. Elä-

män rikkaudesta, vuosien matkasta. Leikeistä 

kotipihan, nuoruuden muistoista. Päivistä työn 

ja toimen, arjenkin armosta…”

kä pää riittäisi, vaan oli tehtävä 

koko asu. Niin tämä taiteilija sit-

ten äitinsä pyynnöstä oli haus-

kuuttamassa koko juhlayleisöä, 

lammas suden vaatteessa. 

Nyt yo-kirjoitusten jälkeen 

Anna-Maria on aloittanut ar-

tesaani- opiskelut Kalajoen 

Ammattiopistossa. Sen verran 

voin paljastaa jo tulevaa, että 

Raili on tilannut Kouvolan ke-

sän juhlia ajatellen upeita ta-

rinoitaantukemaan leijonan, 

pupun, karhun ja kilpikonnan 

hahmot. Tytär on ottanut haas-

teen vastaan ilolla, vaikka vähän 

päätään raapien. Jäädään odot-

tamaan ensi kesää.

Sirpa Keski-Antila
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Kirjoita viestiksi joku alla olevista kohteista ja kotiseurakuntasi. 
• ELYn kotimaantyölle (esim. Aarrearkku ja Laula kanssani työ)

• Lähetykselle yleisesti 

• Angola (= Angolan kirkon tuki, SLS)

• Malawi (= Malawin kirkon tuki, SLS)

• Tansania (= Holmströmien lähettiperhe ja maasai-työ Tansaniassa, SLS)

• Sat7 (= arabiankiel. TV-kanavan tuki, Sansa) 

• Tedite (= Tedite-koulu Sambiassa)

• TA-avustukset (merkitse TA, tuen kohde sekä maksajan seurakunta)

Kiitos kaikille teille, jotka tuette ELYn työtä!

Jumala lahjanne siunatkoon.

Haluatko liittyä kannatusrenkaaseen? 
Ota yhteyttä ELYn toimistoon tai työntekijöihin. 

Yhteystietoja tämän lehden sivulta 2 sekä ELYn kotisivuilta 

http://www.evankeliset.net/yhteystiedot

✁

KOLEHTIEN JA LAHJOITUSTEN TILITYS

Voit tilittää kaikki kolehdit, lahjoitukset ja maksut yhdistyksen päätilille. 

Myös työntekijöiden kannatusrengastuotto siirtyy syksyn aikana 

maksettavaksi tälle tilille:  

FI28 5114 0220 0343 69

Elysanomat on ilmainen jäsenlehti, jota jaetaan muillekin kiinnostuneille. Tilausmaksua ei 

ole, mutta kiittäen otetaan vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia ELYn työtä varten.

Ilmoita
järjestettävistä

tapahtumista

ELYn toimistoon

yhteistä lehteä

ja

ELYn kotisivujen

tapahtuma-

kalenteria

varten

ely@evankeliset.net

tai

p. 040 415 9416

(myös tekstiviestein)
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Palautetta lukijoilta
Kesä-elysanomissa sivulla 27 julkaistuun 

Korsaaren lähetysjuhlakuvaan saatiin toi-

vottu korjaus henkilöistä. Tässä Marjatta 

Katajamäen palautekirje:

”Kiitos Kesäelysanomista. Sivulla 27 oli minulle 

tuttu kuva Korsaaren juhlanpitäjistä. Siinä ovat 

matkatoverit Werneri Niinivaara ja isäni Lauri 

Takala yhdessä juhlien järjestäjän Jenni Airion 

kanssa, josta usein kertoi. Setä-Niinivaara ja 

isäni olivat varanneet Korsaaren juhlan muis-

tikirjaansa myös kesällä 1954, kun isäni äkkiä 

kuoli. Hän oli tuolloin Turun tuomiorovasti.

Muistan elävästi heinäkuisen päivän Turun 

Tuurintiellä. Olin tulossa kaupungilta, kun näin 

vanhan rovasti Niinivaaran tarkastelevan talon 

numeroita. Kädessään hänellä oli kukkapaketti. 

Setä-Niinivaara oli tullut hyvästelemään matka-

toverinsa, joka oli saanut kutsun taivaan kotiin.” 

Hyvää kesää toivottaen, Marjatta Katajamäki

Toimitus kiittää saamastaan palautteesta. 

M
eille on opetettu, että me kohtaam-

me Kristuksen armonvälineissä, 

sanassa ja sakramenteissa. Näin 

myös minä uskon. Vapahtajamme 

tulee luoksemme Jumalan sanas-

sa ja kasteen ja ehtoollisen sakramenteissa, ri-

pissäkin. Mutta Raamattu opettaa myös hyvin sel-

västi, että Kristus tulee meidän luoksemme myös 

toisessa ihmisessä.

Matteuksen evankeliumissa on kuvaus viimei-

sen tuomion tapahtumista. Kristus istuutuu tai-

vaallisessa loistossa valtaistuimelleen ja kaikki 

kansat kutsutaan hänen eteensä. Alkaa tilinteon 

hetki.

Tuomioistuimen edessä olevien silmien eteen 

tulee kuva itse kunkin elämästä. Monia kohtaa-

misia on elämään sisältynyt. Ja sitten alkaa val-

taistuimella istuvan puhe. Minun oli jano, minun 

oli nälkä, minä olin koditon, alaston, sairaalassa, 

vankilassa.

Kummassakin joukossa käy kohahdus. Emme 

me vain sinua nähneet. Milloin näin on tapahtu-

nut?

Ja Herra vastaa: Jokaisessa ihmisessä. Jo-

kaisessa nälkäisessä, janoisessa, kodittomas-

sa, alastomassa, sairaassa, vangissa. Eikä vain 

niissä, jotka olivat syyttöminä vankilassa, tai jou-

tuneet ilman omaa syytään muutoin vaikeaan ti-

lanteeseen. Vaan jokaisessa. Niin vahvasti Jeesus 

samaistuu kärsivään ihmiseen.

Niissä kohtaamisissa meidän uskomme ko-

etelllaan, olemmeko me Jeesuksen seuraajia.

Yksittäisen kristityn samoin kuin seurakunnan 

tai kirkon uskottavuus koetellaan siinä, millä ta-

voin me suhtaudumme avun tarpeessa olevaan. 

Onko meillä aikaa ja halua mennä sinne, missä 

meitä tarvitaan? Sinne joka tapauiksessa Jeesus 

meidät haluaisi viedä, sillä ei hänellä juuri muita 

enkeleitä maan päällä ole kuin seuraajansa, taval-

liset ihmiset, Ja on niin paljon paikkoja ja tilantei-

ta, joissa enkeleitä tarvittaisiin.

Kun me kohtaamme Jeesuksen apua tarvitse-

vassa ihmisessä, on se vähän erilainen kohtaa-

minen kuin mitä tapahtuu sanassa ja sakramen-

teissa. Sanan ja sakramenttien kautta syntinen 

ihminen saa synnit anteeksi, tulee osalliseksi Ju-

malan kaiken kattavasta armosta. Mutta lähim-

mäisen kohtaamisessa me kohtaamme rakas-

tavan Vapahtajan, joka haluaa kasvattaa meitä 

rakkaudessa, huolenpidossa, hyvyyden ja siuna-

uksen välittämisessä. Siellä meitä opetetaan kul-

kemaan Mestarin askeleissa. 

Hyvyys on erikoinen asia. Se ei jakamalla vähe-

ne vaan lisääntyy. Kun teen hyvää toiselle, ei se 

ole minulta pois, vaan sen kautta hyvyys lisääntyy, 

niin minussa kuin ympärilläni. Sillä meillä on hyvä 

Vapahtaja, jonka hyvyys ei koskaan lopu kesken.

Pekka Kiviranta

Kristus lähellä olevassa ihmisessä
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Syyskuu

Su 2.9. klo 11.30 

Kirkkokahvit ja 

Siionin Kannel-seurat 

Hämeenlinnassa, 

keskusseurakuntatalossa. 

Raamattuhetki Tuula Sääksi, 

musiikki Matti Niemistö, Tapio 

Lehtonen, Ulla Kataja.

Ti 4.9. klo 18.00 

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Riihimäellä Kirkkopuiston 

srk-kodissa, Hämeenkatu 5. 

Yrjö Niemi, Pertti Ruponen. 

Kahvitarjoilu.

Ke 05.09. klo 18. 

Kaustisen Opistolla Sanaa 

ja Siionin Kannelta, Kari 

Hanhikoski, Kai Tikkakoski, 

Annukka Rannankari, Sirpa 

Keski-Antila.

  

To 6.9.klo 18. 

Perheretki Lapuan 

Kaaranmännikköön: 

makkaranpaistoa, 

kappelihartaus, iltapalaa. Ulla 

Latomäki, Sirpa Keski-Antila. 

Sateen sattuessa sisällä.

Su 9.9. 

ELYn kesäjuhlan kiitosseurat 

ja maakunnallinen kirkkopyhä 

Kurikassa, klo 10 messu 

kirkossa, liturgia Heikki 

Sariola, saarna Pekka 

Kiviranta. Arpoja, kirjapöytä, 

keittolounas. Päiväjuhlassa 

puheita H. Sariola, Antero 

Rasilainen, P. Kiviranta, Sirpa 

Keski-Antila.

Su 9.9. 

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Herttoniemen kirkolla, 

Hiihtomäentie 23. Klo 15.30 

Tapahtumakalenteri

kahvit, klo 16.00 lauluseurat: 

Minnamari Helaseppä, Paavo 

Erelä, seurakunnan kanttori. 

Ma 10. 09. klo 13. 

ELYn lähetyskerho Kurikassa 

Ti 11.9. klo 14.00  

Suomussalmi, Roinila, 

Veikkolantie 27, Seniorileiri, 

Raili Mäkitalo vierailee. 

Ti 11.9. klo 18.00 

Ämmänsaaren kirkko, 

srk-sali. Tatu Ryyti ja Raili 

Mäkitalo

To 13.09. klo 13. 

ELYn piirin Siionin Kannel-

laulajaiset Kauhajoen srk-

keskuksella 

Su 16.9. klo 15 

Siionin Kannel-seurat 

Tikkurilan kirkossa, Asematie 

12. Kahvit klo 14.30 alkaen 

kirkon neuvotteluhuoneessa. 

Päivi Erkkilä ja Markku Arola. 

Su 16.9. klo 15 

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Hyvinkään Vanhassa kirkossa, 

Uudenmaankatu 13. Mika 

Viitanen.

Ke 19.9. klo 18.30 

Siionin Kannel-seurat 

Jalasjärven srk-talolla

Su 23.9. klo 10 

Maakunnallinen Lähetyksen 

kirkkopyhä, ELY, Lakeuden 

Ristissä Seinäjoella, 

saarna Tuula Sääksi, Merja 

Lampila, Kaisa Oittinen, Lea 

Salumäe, laulu Paavo Kujala. 

Päiväjuhla messun jälkeen 

seurakuntakeskuksessa: 

Tuula Sääksi, Anna Saaristo, 

Leo L. Norja, musiikkia:  

Paavo Kujala ja Lea Salumäe. 

Arvontaa (arpavoitot 

tervetulleita).

Su 23.9. 

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Käpylän kirkolla, Metsolantie 

14. Klo 15.30 kahvit, klo 16.00 

lauluseurat: Eero Junkkaala, 

Reijo Kataja, säestykset 

Hannu Leskinen.

Su 23.9. klo 14 

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Salon seurakuntatalossa. 

Upi ja Maiju Vuorenoja. 

Srk:n pappi ja kanttori. Kahvit 

klo 13.30. alkaen.

Ma 24.9. klo 18 

(alk. tarjoilulla) syysmyyjäis-

huutokauppa srk-keskuksen 

kahviossa Kurikassa. Hartaus 

Raimo Mäki, meklarina Sirpa 

Keski-Antila. 

Ma 24.9 klo 18.30 

Siionin Kannel-seurat 

Tuuloksen srk- talossa. 

Petri Laine, Tuula Jauhiainen, 

Jussi Kataja 

Su 30.09. klo 18.00 

Siionin kannel-lauluseurat 

Tampere, Kaukajärven 

seurakuntatalo, Keskisenkatu 

20, Jari Nurmi, Maria ja Paavo 

Pitkäranta, kahvitarjoilu

Lokakuu

Ti 02.10. klo 13. 

ELYn lähetyskerho Alavudella 

Kansalassa, Satu Kivisaari, 

Sirpa Keski-Antila.

To 04.10.klo 18. 

Lähetysseurat Lapualla 
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Su 14.10. klo 15.30 

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Viikin kirkolla, Agronominkatu 

5. Klo 15.30 kahvit, klo 

16.00 lauluseurat: Tuula 

Sääksi, seurakunnan pastori, 

säestykset kanttori Marja-

Sisko Varha. 

Su 14.10. klo 10 

Jumalanpalvelus Virolahden 

kirkossa, saarna Raili 

Mäkitalo.

Ke 17.10. klo 18.30 

Siionin Kannel-seurat 

Jalasjärven srk-talolla, 

Sirpa Keski-Antila.           

To 18.10. klo 13. 

ELYn Siionin Kannel-

laulajaiset Kauhajoen srk-

keskuksella.          

Su 21.10. klo 15 

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Hyvinkään Vanhassa kirkossa, 

Uudenmaankatu 13, Mika 

Viitanen.

Su 21.10.2012 klo 14 

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Saarenpääkodissa, 

Saarelantie 3, Kaisu ja Matti 

Ketoniemi, Ulla Latomäki, 

Sirpa Keski-Antila. 

Su 7.10. klo 13 

Kirkkokahvit ja 

Siionin Kannel-seurat 

Hämeenlinnassa Hätilän 

kirkossa. Raamattuhetki 

Timo Korpinen, laulu Seija 

Nevantaus, Ulla ja Jussi 

Kataja. Kirkossa alkaa messu 

klo 12.

Su 7.10. 

Kuusankoski, kirkko, 

messu, saarna Antero 

Rasilainen, kahvitarjoilu ja 

päiväjuhla seurakuntasalissa, 

Rasilainen, srk:n työnt.

Ma 8.10. klo 13 

ELYn lähetyskerho Kurikassa

Ti 9.10. klo 18.00 

Siionin Kanteleen lauluseurat 

Riihimäellä Kirkkopuiston 

srk-kodissa, Hämeenkatu 5. 

Raili Mäkitalo, Matti Liljeqvist. 

Kahvitarjoilu. 

Su 14.10. klo 10 

Messu Riihimäen kirkossa. 

Kolehti ELYn työlle.

Su 14.10. klo 15 

Siionin Kannel-seurat 

Tikkurilan kirkossa, 

Asematie 12. Paavo Erelä. 

Kahvit klo 14.30 alkaen kirkon 

neuvotteluhuoneessa. 

Su 14.10. klo 14

Seinäjoki, srk-keskus, Siionin 

kannel seurat, Sirpa Keski-

Antila, Risto Nevala laulu.

Su 14.10. klo 15 

Siionin Kannel-

seurat Seinäjoen 

seurakuntakeskuksessa. Risto 

Nevala, Sirpa Keski-Antila.

Salon seurakuntatalossa. 

Annikki ja Paavo Erelä. Srk:n 

pappi ja kanttori. Kahvit klo 

13.30 alkaen. 

Ma 22.10. klo 13 

ELYn lähetyskerho Kurikassa

Ma 22.10. klo 18 

Idäntyön ystäväilta Keravan 

seurakuntakeskuksessa, 

kahvi- ja tsaijutarjoilu. 

Mukana Raili Mäkitalo.

Su 28.10. 

ELY:n kirkkopyhä Puistolan 

kirkolla, Tenavatie 4. Saarna 

Seppo Suokunnas, liturgina 

Torsti Paijola, kanttorina Ulla 

Pesonen. Kirkkokahvit ja 

Siionin Kanteleen lauluseurat: 

Torsti Paijola, Annikki Erelä. 

Su 28.10. klo 18.00 

Siionin kannel-lauluseurat 

Tampere, Kaukajärven 

seurakuntatalo, Keskisenkatu 

20, Jukka Hovila, Liisa ja Valto 

Käkelä, kahvitarjoilu

Ma 29.10 klo 18.30 

Siionin Kannel-seurat 

Janakkalassa, Turengin 

srk-talossa. Pekka Riikonen, 

musiikki Seija ja Pertti 

Puusaari, Pentti Nurminen, 

Katajat.

Marraskuu

Su 4.11. klo 15 

Siionin Kanteleen seurat 

Seinäjoen srk-keskuksessa.

Ma 5.11. klo 13 

ELYn lähetyskerho Kurikassa

Ti 6.11. klo 15–17 

Myyjäiset Hämeenlinnassa, 

Poltinahon srk-talossa”Uskovien taivaaseen ottaminen 

maailman ajan lopussa”. 

Maalaus Urpo Vuorenoja.



22

27.5. Risto Haapakka Riihimäeltä täytti 80v. Syn-

tymäpäivälahja ELYn Venäjän työlle tuotti 600 €.  

24.6. Hanna-Maija Windt Kuusankoskelta vietti 

80 vuotisjuhlia Evankelisen lähetysyhdistyksen 

työn hyväksi. Juhlassa puhuivat Päivi Sipponen, 

Pauli Heinola sekä Antero Rasilainen, kanttori 

Jarmo Kukkonen lauloi ”Karjalaisen rukouk-

sen”, joka sai niin päivänsankarin kuin monien 

kuulijoiden silmiin kyyneleet. Syntymäpäivälahja 

ELYn kotimaantyölle tuotti 910 €. 

11.7. juhlittiin Haminassa Kannusjärven kyläs-

sä varmasti yhden yhdistyksemme vanhimman 

ystävän syntymäpäivää. Lahja Näkki täytti 100 

vuotta! Juhlassa puhuivat Juha Parviainen, Sep-

po Suokunnas, Antero Rasilainen sekä Lahja 

Näkin nuorin poika Markku Näkki. Syntymäpäi-

välahja ELYn kotimaantyön hyväksi tuotti 1000 €. 

Kuva: Pertti Ruponen.

Vielä muutama paikka vapaana syksyn matkalle 

Israeliin 20.11.–29.11.2012

Kysy ja ilmoittaudu pian matkanjohtajalle,

Raili Mäkitalo, p. 0440 289 108, raili.makitalo@evankeliset.net

KIITOS YHDISTYKSEMME TYÖN TUKEMISESTA!

Raimo Lybeck.

”Kiitos muistamisesta juhlassa mukana olleille. 

Teitte juhlastani 

juhlan ikimuistoisen! Kiittäen, Raimo Lybeck ”

”Kun te tällä työllänne annatte todistuksen us-

kostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa 

siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne 

Kristuksen evankeliumille ja jaatte omastanne 

anteliaasti heille ja kaikille muillekin. Näin he 

myös rukoilevat teidän puolestanne ja ikävöivät 

teitä sen ylenpalttisen armon vuoksi, jota Juma-

la on osoittanut teille. 

Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta 

lahjastaan!” 

2.Kor.9:13-15
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he olivat seurakunnassa, rukoilivat ja ylistivät Jumalaa. Ei 

laskettu, montako prosenttia ihmisistä oli koolla sen paik-

kakunnan asukkaista. 

Heillä oli toinen turva. Ei enemmistön eikä voiman tai 

vallan vaan lopputuloksen antama turva. ”Älä pelkää, minä 

olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä, minulla on kuo-

leman ja tuonelan avaimet.” Olemassaoloamme ei voi tu-

kevammin enää kartoittaa, kun sanotaan, että Sinun elä-

mässäsi ensimmäinen ja viimeinen on ylösnoussut Herra. 

Tämä aika ja tuleva aika ovat hänen hallussaan. Turva tuli 

Jumalasta, joka on alku ja loppu ja joka näyttää Sanassaan 

lopun. Pienikin joukko saa omistaa suuren tulevaisuuden ja 

toivon. Olla jo nyt täydessä turvassa. Myrskynkin keskellä 

olet turvassa, Herra on alku ja loppu ja hänen jälkeensä ei 

tule mitään parempaa. 

Raamatun alkuluvuista lähtien nousee esiin vähemmis-

tön ja pienen joukon merkitys. 

”Älä pelkää, pieni laumani. Teidän Isänne on päättänyt 

antaa teille valtakunnan.” Lk.12:32 

Missä kaksi tai kolme on koolla... Tässä on nyt se pieni 

joukko, kaksi ja kolme, ja Kristus itse on heidän keskellään. 

Jeesus tunsi hyvin Vanhan Testamentin opetuksen pienistä 

joukoista ja vähemmistöstä. Profeetta Jesaja puhuu jään-

nöksestä, joka palaa. (Jes.10). Profeetta katsoo ympäril-

leen ja toteaa, ei löydy Jumalaan uskovaa ja minuakin vai-

notaan. Onko ketään, joka uskoo? Hänelle Jumala antaa 

vastauksen: ”Vaikka sinun kansasi on kuin meren hiekka, 

on siitä palajava ainoastaan jäännös.” Jäännöspalojen va-

raan piti profeetan jäädä. Ratkaisevaa oli, että Herra hoitaa 

tämän asian. Kun tullaan koolle, tullaan koolle näkemään 

kaiken lopputulos. Ilmestyskirjassa mainitut seurakunnat, 

pienet joukot olivat vahvoja ja tunsivat olevansa täydessä 

turvassa, kun niille kerrottiin lopputulos. ”Pelastuksen tuo 

meidän Jumalamme…” (Ilm.7:10). 

Mikä toi turvan perille päässeille – ja heitä oli monta! 

Mikä oli se kalliopohja ja kulmakivi, joka piti, joka toi tur-

van? Kaikki muu karisi pois. Jäljelle jäi se, mistä kannattaa 

pitää kiinni, jos antaa arvon perille päässeiden kokemuk-

sesta ja heidän näkökyvystään. Heidän, jotka näkevät Ju-

malan. Tärkeintä oli se, että pelastuksen tuo meidän Ju-

malamme, Hän ja Karitsa. Siinä on turva. 

Kirkkoherra 

Heikki Sariola. 

Kuva: Upi 

Vuorenoja.

”Kristus, kulmakivi” 

Kirkkoherra Heikki Sariolan Raamattutunti lauantaina

”Kurikan kirkko on rakennettu saven päälle. Kun raken-

nusta alettiin tehdä, kaivettiin syviä ojia, jotka täytettiin 

puun rungoilla ja pyörökivillä. Kirkko siis ”kelluu” saven 

päällä. Kirkkosaliin nähtävän katon yläpuolella on tila, 

joka ei näy ulos. Siellä on paljon erilaisia puisia tukira-

kenteita, jotka pitävät kirkon tornin pystyssä ja suorassa. 

Vanhassa testamentissa kuvataan kulmakiven merkitystä 

(Job.38:6, Jes.28:14, Ps.118:22). Kulmakivi on ratkaisevan 

tärkeä, se on viimeinen kivi, huippunurkan kivi, kivi, joka 

pitää rakennuksen koossa. Kulmakivi on Jumalan valitse-

ma kivi.

Kirkko on rakennus, joka on Jumalan tekemä. Se on 

Jumalan valtakunta, jossa Häntä seurataan. 

Jumala näkee arvokkaan siellä, missä muut eivät sitä 

tunnista, sen, mitä me ihmiset emme kykene näkemään. 

Jumala näkee jotain sellaista, mihin me emme kykene. 

Jumala näkee vaatimattomassa ja heikossa arvokkaan ja 

tärkeän, Jumala käyttää sellaista, jota ihminen ei arvosta. 

Jumala nostaa sellaisen, jota muut eivät pidä tärkeänä. 

Kulmakivi on myös kompastuskivi. Toisille Jeesus on 

sydämen tasolla mestari ja Vapahtaja, mutta toiset kulke-

vat ohi, tunnistamatta Jeesusta. Suhde Jeesukseen erot-

taa meitä tämän päivän suomalaisia, ei ole muuta pelas-

tusta kuin Jeesus Kristus. 

Kirkko on rakennettu profeettojen ja apostolien varaan. 

Kun perustus on rakennettu hyvin ja valmiiksi, huipul-

le pannaan Kristus, kulmakivi. Mutta tarvitaan muutakin 

kuin perustus ja kulmakivi. Tarvitaan seinät ja katto. Tämä 

on kuva kirkosta, ihmisistä, seurakunnasta. Me muodos-

tamme kokonaisuuden, me. Eivät vain menneet sukupol-

vet vaan myös me, tämän päivän kristityt ja Kristuksen 

seuraajat. 

”Missä kaksi tai kolme on koolla…” 

Piispa Jorma Laulajan Raamattutunti sunnuntaina

Siinäkö se turva on, kuten laulussa lauletaan? ”Kun on tur-

va Jumalassa, turvassa on paremmassa…  Yksi myrskytuuli 

ja linnun pesä on pois. Aseen laukaus ja lintua ei enää elä. 

Missä on turva? 

Turvaa on etsitty kautta aikojen. ”Rahalla saa ja hevosel-

la pääsee”, kyllä minä pärjään. Eikö niin, että milloinkaan 

ei ole pelätty ja katsottu näin huolestuneena tulevaisuuteen 

suurissakaan yrityksissä niin kuin nyt. 

Entä jos elää tavallista, hyvää elämää, kohtuudessa, löy-

tyisikö siitä turvaa? Mistä sitten tulee masennus, kotien rik-

kinäisyys, levottomuus ja väkivaltaisuus? Ei näytä tulevan 

turvaa siitäkään. 

Missä siis on turva? Matt.18:20 Jeesus sanoo, että kaksi 

tai kolme riittää turvallisuuteen. Olemme koolla Isän ja Po-

jan ja Pyhän Hengen nimessä, siinä turvassa, jota parem-

paa ei ole. Jeesuksen nimessä tarkoittaa, että Hän on mei-

dän keskellämme. Pienissä tai suurissa kokoontumisissa. 

Ensimmäisten sukupolvien kristityt olivat pieni, hajal-

laan oleva seurakuntien joukko, ”maailmasta kutsuttujen 

joukko”. He kokivat, että Jumala on heidät kutsunut ja siksi 

Piispa Jorma 

Laulaja. 

Kuva: lehden 

toimitus.

”Kesäjuhlilla kuultua”
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“Kun Jeesus näki väkijoukot, 

hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, 

kuin lammaslauma paimenta vailla.

Silloin hän sanoi opetuslapsilleen:

 `Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän.

Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, 

lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” 

Matt 9:36-38


