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Laihian evankelinen rovasti Frans Kärki lausahti kuu-
leman mukaan erään kerran, että ”kaikki kurikka-
laiset ja puolet ilmajokisista ovat autuaita Jumalan 
lapsia”. Miten lienee asian laita? Kannattaa huoma-
ta, että rovasti puhui kotiseurakunnassaan ja osoitti 
sanansa laihialaisille. Kuulijan tehtäväksi jäi jatkaa 
kysymystä: ”Entä me laihialaiset? Löytyykö meidän 
keskuudestamme Jumalan lasten autuutta?”
Evankelisen lähetysyhdistyksen kymmenvuotispaa-
lulla monet muistavat virkakäsitysriidat ja omaksi yh-
distykseksi erottautumisen vaiheet. Kysymyksiä riitti. 
Jotkut elättelivät sitä ajatusta, että evankelisessa liik-
keessä voisi olla tilaa molemmille virkakäsityksille. Se 
toive katosi taivaan sineen. Toisaalta vuosikymmenet 
ovat opettaneet, ettei opillinen penkominen ja men-
neitten kertaileminen riitä taivaan tien matkaevääksi. 
Pääkysymys saattaa silloin unohtua.

Kysy oikein

Evankelinen lähetysyhdistys kymmenen 
vuotta! Onneksi olkoon ja Jumalan siu-
naus edessä olevalle tielle. Yhdistys on 
vuosikymmenessä vakiinnuttanut olonsa 
ja toiminut seurakuntien kanssa hyvässä 
yhteistyössä. Mutta mistä onkaan kysy-
mys?

Tärkein on Frans Kärjen ja muiden evankelisten us-
kovien kysymys autuudesta. Evankelinen lähetysyh-
distys ammentaa yhteisestä evankelisesta lähteestä: 
Kiitetään kasteen lahjasta. Iloitaan armosta ja Juma-
lan lapseudesta. Selitetään Jumalan sanaa ja laule-
taan Siionin kannelta. Vahvistuu sydämen luottamus, 
että minulla on paitsi oma seurakunta myös hengel-
linen koti. Ja kysymykset, ne kohdistukoot meihin it-
seemme.
On vastattava, tahdommeko olla autuaita Jumalan 
lapsia. Tärkeintä ei ole selvitellä, onko Jumalan lap-
sia siellä vai tuolla, vaan olemmeko me itse niitä. 
Ely elää, jos Kristus kelpaa meille. Yhteys löytyy, jos 
tunnustamme puolin ja toisin, että autuuden asia on 
meille kallis.
Jorma Laulaja

Jorma Laulaja evankelisilla kesäjuhlilla 2.8.2009 alkajaisseuroissa 
”Sisälle sanaan”. Kuva Jari Hangassalo
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Vuosien ajan pidettiin erilaisia kokouksia, työryhmät 
pohtivat asiaa ja vuosikokousvaaleja juntattiin. Tänä 
aikana moni väsyi ja mietti, voiko tämä kysymys olla 
kaiken tämän ajankäytön arvoinen. Mutta monille 
paikka omassa yhdistyksessä, hengellisessä kodissa, 
oli niin tärkeä, että sen vuoksi on sitkeästi etsittävä 
ratkaisua, jossa tästä asiasta eri tavoin ajattelevat ja 
sen mukaan toimivat voisivat kuitenkin toimia yhdes-
sä.
SLEYn vuosikokous Ylistarossa vuonna 2007 muo-
dostui ratkaisevaksi käänteeksi. Parin vuosikymme-
nen keskustelut eivät olleet johtaneet tulokseen. Nyt 
oli löydettävä toinen ratkaisu.
Loppuvuoden 2007 aikana valmisteltiin uuden yh-
distyksen perustamista ja valmius oman toiminnan 
aloittamiseen oli eri puolilla maata suuri. Valmiste-

Kivun kautta innostukseen
ELY 10v

ELYn synnytti SLEY. Kun Suomen ev.lut kirkko mahdollisti sen, että myös naisteologit voivat saada pappis-
vihkimyksen, alkoi siitä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) sisällä vuosikymmeniä kestänyt 
keskustelu. Osalle SLEYn työntekijöistä, eri tasojen luottamushenkilöistä ja paikallisista vastuunkantajista 
tehty päätös oli mieleinen. Osalle taas se oli mahdoton hyväksyttäväksi eikä naispapeilla heidän mielestään 
ollut sijaa SLEYn toiminnassa.

luissa käytettiin nimeä ”Kirkolliset evankeliset”. Kui-
tenkin vielä vuoden 2008 alussa eläteltiin toiveita, 
että jos kuitenkin löytyisi malli yhdessä toimimiselle. 
Mutta kun yhteyttä etsivä työryhmä selkeästi osoitti, 
että sellaista yhteyttä ei voi syntyä, oli kaikki valmista 
oman yhdistyksen perustamiseen. Niin syntyi Evan-
kelinen lähetysyhdistys - ELY.

Katse ja into eteenpäin
Kun tämä päätös oli syntynyt, hyvin vahvasti paino-
tettiin, että nyt me emme enää keskustele siitä, mitä 
SLEY on ja miten se toimii. Nyt voimat keskitetään 
oman toiminnan kehittämiseen. Kuitenkin toiminnan 
alkuvuosina oli selkeästi näkyvissä, kuinka kipeältä 
tämä kaikki tuntui. Miksi emme voi toimia yhdessä, 

Uusi yhdistys perusteilla. Lehtileikekuva Helsingin 
Sanomista 16.9.2007. Kuva Reijo Hietanen

2008

Uusi yhdistys, Evankeli-
nen lähetysyhdistys - ELY 
perustetaan 30.3.2008.

Elylle logo. Alkuperäinen 
logo on Rousonara Tastulan 
luoma ja Joonan Kallion 
edelleen kehittämä.

Pekka Knuutti valitaan Elyn 
hallituksen puheenjohtajaksi. 
Kuva Jari Hangassalo.

Virpi Tuominiemi, Elyn 
ensimmäinen työntekijä. 
Kuva Kirsti Pölkki.

2007
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kun kuitenkin laulamme saman Siionin Kanteleen lau-
luja ja pidämme aivan samanlaisia seuroja ja seura-
kunnissa evankelisia kirkkopyhiä.
Toiminnan alkuvaiheissa ELYn puheenjohtaja kävikin 
SLEYn toiminnanjohtajan kanssa neuvottelun siitä, 
miten toimitaan niin, että ilmoituksissa ja muussa 
toiminnan järjestämisessä riittävän selvästi tulee ilmi 
se, kenen toiminnasta on kyse.
Kymmenen vuotta on osoittautunut liian lyhyek-
si ajaksi, jotta voitaisiin sanoa, että SLEYn ja ELYn 
suhteet olisivat muovautuneet normaaleiksi, vaikka 
kaksi entistä SLEYn toiminnanjohtajaakin kumman-
kin yhdistyksen hallitukselle lähettämässään kirjees-
sä tällaisten keskustelujen käymistä toivoi. Ilmeisesti 
myöskään yhteisiä seuroja ei ole pystytty järjestä-
mään, vaikka ainakin ELYn työntekijät ovat muutamia 
kertoja sellaisia ehdottaneet. Onneksi henkilösuhteet 
suurelta osin ovat säilyneet hyvinä näidenkin vuosien 
aikana ja ystävät ovat osallistuneet kummankin yh-
distyksen toimintaan.
Kun Evankelinen lähetysyhdistys syntyi, olivat aktiivi-
set toimijat ja vastuunkantajat valtaosin niitä, jotka 
olivat ennen toimineet SLEYn piirissä, luottamushen-
kilöinä, lähetteinä, työntekijöinä. Siksi myös toimin-
nan malli muodostui hyvin samaksi. Siionin Kanteleen 
seurat, kirkkopyhät, raamattupäivät.

Raha, tilat, organisaatio puuttui
Kun ELY perustettiin 30.3.2008, liikkeelle lähdettiin 
monessa mielessä tyhjästä. Rahaa ei ollut yhtään, ei 
työntekijää, ei organisaatiota, ei toimistoa, ei ystä-
väjoukon osoitteita. Hyvänä esimerkkinä tästä oli se, 
kun toiminnan käynnistämistä suunnittelevassa ko-
kouksessa kerättiin kolehti näihin tarpeisiin, oli rat-

kaistava, mihin raha pannaan ja kuka siitä vastaa ja 
miten varainkäyttöä valvotaan.
Mutta yksi oli: Monen ihmisen into ja halu olla omal-
la paikkakunnalla toiminnan käynnistäjänä. Oli tarve 
yhteisiin kokoontumisiin, oli löydettävä kanava, jota 
kautta voimme olla mukana lähetystyössä.
Oli myös rohkeus tarttua asioihin. Riittävän kauan oli 
odotettu. Nyt on toiminnan aika.
Kun yhdistys oli perustettu, lähti vastavalittu hallitus 
ripeästi työhön. Hallituksen jäsenistä muodostettiin 
eri työaloille vastuuryhmät, jotka valmistelivat ja 
myös veivät eteenpäin oman alueensa asioita. Heti 
aloitettiin neuvottelut Suomen Lähetysseuran kanssa 
lähetyskanavan löytymiseksi. Tiedotusta kehitettiin, 
jäsenrekisteri pantiin pystyyn, talous- ja kirjanpito 
järjestettiin. Vaikka yhdistyksen ainoa omaisuus oli 
pankkitilillä oleva 1446,15 €, päätettiin yhdistyksel-
le palkata osa-aikainen toimistosihteeri. Tehtävään 
valittiin datanomi Virpi Tuominiemi Karstulasta. Pu-
heenjohtajan valmistelun pohjalta toimistolle saatiin 
tilat Karstulan Evankeliselta Opistolta. Innosta ja roh-
keudesta kertoo sekin, että jo vuoden 2008 kesällä 
pidettiin vasta perustetun yhdistyksen ensimmäinen 
kesäjuhla. Ilmajoelta löytyi muutamia, jotka halusivat 
panna kaiken taitonsa ja voimansa juhlan järjestelyi-
hin ja niin he löysivät riittävästä talkooväkeä, ohjelma 
syntyi ja järjestelyt toimivat. Sen verran arka tilanne 
kuitenkin oli, että kun juhlaan liittyvä messu radioitiin 
paikallisradion kautta maakuntaan, ei seurakunnan 
pappi rohjennut loppukuulutuksissa mainita mitään 
siitä, että ELYn kesäjuhla jatkuu.
Ensimmäinen kesäjuhla oli monin tavoin jännittävä: 
Pystyykö juuri perustettu yhdistys saamaan aikai-
seksi kaksipäiväisen hengellisen kesäjuhlan? Tuleeko 
juhlille ketään?

Elyn ensimmäiset kesäjuhlat 
Ilmajoella. Kuva Kosti Kallio.

2009

Antero Rasilainen valitaan 
pääsihteeriksi.

Elyn jäsenlehti Elysanomat julkaistaan tammikuussa.

Kuninkaan lapset 
-karaoke-dvd julkistetaan 
evankelisilla kesäjuhlilla 
Kauhajoella.

Aloitettiin neuvottelut lähetystyön tukemises-
ta Vienan Kemin seurakunnassa. 
Kuva Raili Mäkitalo
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Juhla osoittautui kuitenkin tulevan toiminnan kannal-
ta merkittäväksi. Eri puolilta oli lähdetty liikkeelle, ta-
vattiin tuttuja, juhlan hengellinen sisältö oli ravitseva 
ja moni innostui: Nyt lähdetään myös meidän alueel-
la liikkeelle. Kerättiin oman alueen tuttuja pieneen 
juttuhetkeen ja päätettiin, nyt me aloitamme seu-
ratoiminnan. Myös ELYn jäsenmäärä lähti selkeään 
kasvuun tämän juhlan aikana ja myös juhlan tuotto 
paransi ELYn kassaa merkittävästi. Hallitus ja muut 
vastuunkantajat saivat lisärohkeutta jatkaa eteen-
päin.
Vuoden 2008 aikana ELYn jäsenmäärä kasvoi no-
peasti ja oli vuoden lopussa lähes 400.

Rasilainen pääsihteeriksi
Jäsenmäärän kasvu ja toiminnan vakiintuminen jo 
ensimmäisen toimintavuoden aikana mahdollisti sen, 
että voitiin harkita toimintaa organisoivan työntekijä 
palkkaamista.
Syksyllä 2008 hallitus piti seminaarin Kiteen Evanke-
lisella Kansanopistolla. Puolen vuoden toimintajakso 
oli ollut tiivis. Asiat olivat edenneet nopeasti, toiminta 
alkoi hahmottua ja taloudellinen tilanne paranemas-
sa. Nyt oli tarve pidemmälle seminaarille. Sen aika-
na käytiin laaja keskustelu siitä, mitä oli tapahtunut 
ja miten suunnata eteenpäin. Millainen organisaatio 
olisi hyvä luoda ja mitkä olisivat tulevan vuoden pai-
nopisteet.
Illalla varsinaisen seminaaripäivän päätyttyä sitten 
mietittiin, mistä löydettäisiin työntekijä. Pitäisikö 
työntekijän olla pappi? Millaisia taitoja työntekijältä 
odotetaan?
Siitä vallitsi laaja yhteisymmärrys, että valittavan 
henkilön tulee olla sellainen, jonka ainakin osa hal-

lituksen jäsenistä tuntee entuudestaan: hänen pitää 
olla evankelinen ja hengellisestä työstä kokemusta 
omaava.
Itse asiassa tuossa seminaarissa päädyttiin siihen, 
että tehtävään kysytään Antero Rasilaista.
Puheenjohtaja otti asian hoitaaksensa ja niin kevään 
2009 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa Rasilai-
nen oli esittäytymässä ja hallitus yksimielisesti valitsi 
hänet ELYn pääsihteeriksi. Nyt oli siis pääsihteeri ja 
osa-aikainen toimistosihteeri.

Lähetysyhdistys
Ihan ensimmäisiä asioita, joihin uusi hallitus keskit-
tyi, oli lähetyskanavan löytäminen. Nimensä mukai-
sesti ELY on lähetysyhdistys. Koska käytännössä enti-
nen lähetyskanava oli sulkeutunut, oli luontevaa etsiä 
tietä Suomen Lähetysseuran kautta, varsinkin, kun 
sen johdossa oli henkilöitä, joille ELYn perustaminen 
oli henkilökohtaisesti suuria asia. Keskusteluissa toki 
oli esillä myös muita kirkkomme virallisia lähetysjär-
jestöjä ja myöhemmin toisena kanavana avautuikin 
yhteistyö Medialähetys Sanansaattajien kanssa.
ELYn toiminnassa sen perustamisesta asti oli mukana 
monia, jotka olivat vuosien ajan vapaaehtoisina teh-
neet hengellistä työtä Venäjällä. Siksi oli luontevaa, 
että melko pian käytiin myös keskusteluja Inkerin 
kirkon kanssa, löytyisikö ELYlle sopiva paikka esimer-
kiksi Kostamuksen – Kalevalan – Tiiksan alueelta. 
Näissä keskusteluissa Inkerin kirkko ehdotti ELYlle 
Kemin pientä seurakuntaa Vienanmeren rannalta. 
Seurakunta oli siihen asti toiminut vapaaehtoisvoi-
min. Naapuriseurakunnasta Segezasta oli suomalai-
nen pappi silloin tällöin vieraillut seurakunnassa ja 
myös Suomesta oli sinne tehty ryhmämatkoja.

2010

Raili Mäkitalo, Elyn ensimmäinen lähetti, 
samovaarin äärellä.

Lasten pyhäkouluohjelma 
Aarrearkku, vas. Elina Vait-
tinen. Kuva Mika Ahonen.

Sakari ”Saku-vaari” Nur-
mesviita piirtää ja kertoo 
Raamatun kertomuksia. 
Kuva Aarne Laasonen.

2011

Sirpa Keski-Antila kutsutaan 
Pohjanmaan aluesihteerin työhön. 
Kuva Urpo Vuorenoja.
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Vuoden 2010 alkuun mennessä asiat olivat edenneet 
niin pitkälle, että pieni ryhmä saattoi käydä tutus-
tumassa Kemin seurakuntaan. Ryhmässä oli muka-
na myös Raili Mäkitalo, josta tuli ensimmäinen ELYn 
oma lähetti. Raili hoitikin tätä tehtävää uskollisesti ja 
vuosikymmenien aikana vapaaehtoistyössä saavutta-
mansa Venäjä-kokemuksen antamin taidoin.
Niinpä Kemista tuli ELYn ensimmäinen lähetyskohde, 
jonka toimintaa se on voinut olla vakiinnuttamassa 
ja kehittämässä. Toiminnalla luotiin myös pohja sil-
le, että kansallinen pappi Vladimir Jakusov saattoi 
aloittaa Kemin kirkkoherrana vuoden 2014 alusta 
ja Raili Mäkitalo sai vielä olla alkuaikojen työtoveri-
na ja työhön perehdyttäjänä. Mäkitalo jäi eläkkeelle 
30.6.2015.
Alusta asti ELY toimi yhteistyössä Suomen Lähetys-
seuran kanssa ja sillä oli omia nimikkotyöntekijöitä, 
joiden työhön ELY kanavoi itse keräämiään ja seu-
rakuntien kautta saatuja lähetysvaroja. Samanlainen 
yhteistyö oli – tosin pienemmässä määrin – myös Me-
dialähetys Sanansaattajien kanssa.
Mutta ELY ei halunnut profiloitua vain toisten lähetys-
järjestöjen apujärjestöksi, vaan se halusi etsiä omaa 
paikkaansa kirkkomme lähetysjärjestönä.
Paljon keskusteltiin ja paljon tehtiin työtä sen eteen, 
että Sambiassa ja Kongossa toimiva LECA-kirkko voisi 
tulla selkeästi ELYn lähetyskohteeksi. Kiteen Evanke-
linen Kansanopisto oli luonut siihen kirkkoon vahvat 
yhteydet ja sitä työtä ELY oli jo tukenut taloudellises-
ti. Mutta tämä kanava ei tuntunut millään avautuvan 
laajasta yhteydenpidosta huolimatta. Yhtenä syynä 
näihin vaikeuksiin varmasti oli se, että LECA-kirkko 
oli ollut SLEYn lähetyskohde ja se oli tästä yhteydestä 
luopumassa.

ELYlle tuli jäsenistön kautta monia ehdotuksia siitä, 
millä tavoin ELY voisi itsenäisesti toimia lähetyksen 
alalla. Vuosien aikana moni oli solminut yhteyksiä Vi-
ron seurakuntiin ja alueen kristittyihin. Niinpä vuoden 
2013 syksyyn mennessä asiat olivat edenneet niin 
pitkälle, että ELY saattoi solmia yhteistyösopimuksen 
Viron kirkon kanssa. Tarton Maarian seurakunnan 
nuorisotyö tuli ELYn lähetyskohteeksi ja pian tehtä-
vää hoitamaan tuli Lea Saar.
Tämä yhteistyö laajeni pian Tarton perhekeskuksen 
(Perekeskus) avaamiseen. Viron kirkon ensimmäinen 
perhekeskus oli avattu Tallinnaan Suomen Lähetys-
seuran tuella. Kirkon toive oli, että myös Tarttoon 
saataisiin vastaava ja sen valmisteluja käytiin vuoden 
2015 ajan. Perhekeskus siunattiin piispallisesti käyt-
töön 1.2.2016.
Edellytys omien lähetyskohteiden ottamiselle oli seu-
rakunnilta saatava tuki. Niinpä sekä Kemin seurakun-
nan että Maarian seurakunnan ja perhekeskuksen 
työlle on löytynyt Suomesta tukiseurakuntia.

Aarrearkku
ELYn käytännön toiminta lähti liikkeelle siitä, mihin 
jäsenet olivat tottuneet ja minkä he osasivat: Siio-
nin Kanteleen seurat ja seurakunnan kanssa järjes-
tettävät evankeliset kirkkopyhät. Nämä muodostivat 
toiminnan perusrungon. Siinä näkyi selvästi myös 
ELYn luonne järjestönä: Jokainen jäsen ja työn ys-
tävä saattoi halutessaan järjestää seurat tai sopia 
kirkkopyhästä. Lähialueelta löytyi henkilöitä, jotka 
osasivat aloittaa laulun ja niitä, jotka pitivät pienen 
hartauspuheen. Toki myös seurakunnan työntekijät 
olivat näissä usein mukana ja lähialueen eläkeläiset.
Mutta tässä ei kuitenkaan ollut kaikki. Kun nyt oli va-
paus toimia, niin intoa ja uusia avauksia riitti. Halli-

2012

Armoa ja iloa -slogan hyväksyttiin. Urpo Vuo-
renojan (oik.) tekemä ”Armon ja ilon sanoman 
viejät” -maalaus liittyy Elyn tunnuslauseeseen. 
Maalaus kertoo: kuolema on voitettu ja kivi 
vieritetty pois. Kuva Pirre Saario.

Ensimmäinen vuo-
sijuhlan yhteydessä 
pidettävä seminaari 
järjestetään. Vuosi-
juhlat pidetään Elyn 
kotikaupungissa Tam-
pereella. Kuva Juhani 
Kärkkäinen.

Pääsihteerin en-
simmäinen matka 
Sambiaan.

Myös logo päivitettiin, edel-
leen Joona Kallion toimesta.
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tuksen rooli oli usein enemmän jarruttelija kuin uu-
sien näköalojen avaaja. Yksi esimerkki tästä on lasten 
televisio-ohjelma ”Aarrearkku”.
Monella oli ja on syvä huoli siitä, millä tavoin tämän 
ajan lapset saavat kuulla Jeesuksesta, miten he oppi-
vat turvautumaan Taivaan Isään. Kun mummoille ja 
vaareille tämä oli ollut koko elämän tuki ja turva, niin 
jäävätkö tulevat polvet siitä osattomiksi?
Mutta ennen Aarrearkkua oli jo toteutettu lasten ka-
raoke DVD ”Kuninkaan lapset”. Evankelinen opetta-
jaliitto EOL oli vuosien ajan järjestänyt lastenlauluta-
pahtumia seurakuntien kanssa. Näiden tapahtumien 
tukemiseen tarvittaisiin DVD-levy, jonka avulla voi-
taisiin toteuttaa lasten karaoke-hetkiä. EOL luovutti 
ELYlle merkittävän rahasumman, jonka turvin levy 
saatettiin toteuttaa. Mikko Pettisen ja Elina Vaittisen 
johdolla levy ilmestyi.
Kun sitten näytti avautuvan mahdollisuus saada tele-
visioon kristillistä lastenohjelmaa, siihen oli tartutta-
va. Lasten pyhäkouluohjelmaa televisioon oli kirkos-
sa suunniteltu ennenkin ja valmiita malleja oli ollut, 
mutta niin Yleisradio kuin muutkin valtakunnalliset 
kanavat olivat torjuneet yksiselitteisesti kristillisen 
lastenohjelman lähettämisen.
Jälleen tarvittiin ystävien rohkeus ja kontaktit.
Vuoden 2009 lopulla aloitti toimintansa SuomiTV ja 
se oli avoin myös kristillisille lastenohjelmille. Hellun-
tailaistaustainen yhteiskristillinen IRR-TV oli tehnyt 
vuosien ajan TV- ja radiotyötä pääosin Venäjällä. Sil-
lä oli kontaktit myös SuomiTV:hen. Niinpä heti en-
simmäisessä keskustelussa ELYn ja IRR-TV:n kesken 
löytyi yhteinen sävel: Me haluamme tehdä lapsille 
kristillistä ohjelmaa tälle uudelle kanavalle.

Toiminta aloitettiin vuoden 2010 alusta ja sen nimek-
si tuli Aarrearkku ja vastuuhenkilöksi Elina Vaittinen. 
Nuorelle ja pienelle järjestölle se oli suuri haaste. Il-
man vapaaehtoistyötä ei hanke olisi ollut mitenkään 
mahdollinen, vaikka IRR-TV vastasikin suurimmasta 
osasta ohjelman kuluista. Hallituksen oli joka tapauk-
sessa etsittävä yhteistyökumppaneita, niin seurakun-
nista kuin muista järjestöistä. Olihan nyt avautunut 
todellinen mahdollisuus lapsityölle.
Elina Vaittinen yhdessä vapaaehtoisten kanssa loi 
mallin, jolla toteutettiin kymmeniä ohjelmia; mukana 
lapsiryhmä, musiikkia, Sakari Nurmesviidan raamat-
tuopetus piirtämistä apuna käyttäen. ELY saattoi olla 
mukana luomassa jotakin uutta.
Mutta ohjelman kustannukset olivat ylittää ELYn kan-
tokyvyn. Eikä lukuisista yrityksistä huolimatta yhteis-
työkumppaneita löytynyt. Eikä vapaaehtoinen kanna-
tusrengas kasvanut riittävän nopeasti.
Kun ohjelmaa oli tehty runsaan vuoden ajan, oli 
edessä ratkaisun paikka. Mistä löydettäisiin tarvittava 
rahoitus ohjelman jatkamiseksi. Hallituksella ei ollut 
mitään halua lopettaa ohjelmaa, mutta vaihtoehdot 
tuntuivat loppuvan.
Keväällä 2011 sitten SuomiTV yllättäen ilmoitti lopet-
tavansa kristillisten ohjelmien lähettämisen kanaval-
la. Niin ELYn oli luovuttava Aarrearkku-jaksojen tuot-
tamisesta ja työmuodon kehittämisestä. ELY oli ehkä 
liian nuori ja pieni järjestö vastaamaan näin suureen 
haasteeseen. Mutta valitettavasti se oli ainoa, joka 
siihen tarttui. Näin menetettiin yksi mahdollisuus toi-
mia lasten maailmassa.

2013

Pääsihteeri vihitään Inkerin kirkon papiksi hellun-
taina Kelton kirkossa. Lähes 30 vuotta kestänyt 
toiminta Inkerissä on edennyt vaihe vaiheelta 
kunnes nyt piispa Aarre Kuukauppi vihki Antero 
Rasilaisen papiksi. Pääsihteerin pappisvihki-
myksessä piispa Kuukauppia avustivat Pekka 
Kiviranta, Anteron isä Yrjö Rasilainen ja pastori 
Olavi Raassina. Kuva Raili Mäkitalo.

Aarrearkkuleiriläisiä näkötornilla Karstu-
lassa. Kuva Pirjo Nurmesviita.

2014Lea Saar, Elyn kannatta-
ma Marian seurakunnan 
työntekijä. Elyn ja Viron 
kirkon Lähetyskes-
kuksen (EELK) kanssa 
tehtiin yhteistyösopi-
mus, joka koski Lean 
ottamista Elyn palkka-
tuen piiriin. Kuva Raili 
Mäkitalo.

Ely mukaan Murmanskin 
kirkkohankkeeseen.

Veli-Matti ja Sointu Sallinen siunataan 
vapaaehtoistyöhön Japaniin Elyn vuosijuh-
lassa Tampereella. Kuva Virpi Tuominiemi.



Mikä ELY oikeasti on?
Ensimmäiset toimintavuodet ELYssä olivat suuren 
innostuksen ja kasvun aikaa. Uusia ovia avautui ja 
niihin tartuttiin. Eri alojen asiantuntijat niin hallituk-
sessa kuin jäsenistössä antoivat oman panoksensa. 
Toiminta sai hahmonsa.
Koko ajan hallituksessa ja varmasti myös jäsenistön 
keskuudessa oli käyty keskustelua siitä, mikä ELY oi-
keasti on. Sillä on taustalla evankelinen herätysliike. 
Sen keskeinen oppi on lausuttu Siionin Kanteleen lau-
luissa. Se tukeutuu Raamattuun Jumalan sanana. Se 
haluaa toimia kirkossa ja sen parhaaksi. Mutta tästä 
kaikesta pitäisi käydä yhteinen keskustelu.
Hallituksen seminaarissa syksyllä 2010 käytiin tätä 
keskustelua ja sen pohjalta päätetiin järjestää kevään 
2011 vuosijuhlan yhteydessä teologinen seminaari. 
Seminaarissa paneuduttiin asiantuntija-alustusten 
pohjalta yhteiseen keskusteluun siitä, mitä ELY on 
nyt ja tulevaisuudessa.
Tämän seminaarin yksi opetus oli se, että ELYssä 
tarvitaan säännöllisesti tällaisia tapaamisia, jossa 
voidaan yhdessä paneutua uskon sisältöön ja siitä 
nousevaan toimintamalliin. Niinpä tästä kevätsemi-
naarista tulikin vuosittainen, joka järjestetään ELYn 
vuosijuhlan yhteydessä Tampereella. Myöhemmin 
myös ELYn vuosikokous siirtyi tähän samaan yhtey-
teen. Kesän juhla on keskeisesti hengellinen, sanan 
ja Siionin Kanteleen ympärille rakentuva. Kevään ko-
kouksessa hyväksytään edellisvuoden toimintakerto-
mus ja tilit samoin kuin alkaneen vuoden toiminta-
suunnitelma ja talousarvio.
ELYn toiminnan vahvaa aluetta on alusta asti ollut 
Etelä-Pohjanmaa. Vuoden 2010 aikana käytiin kes-
kustelua siitä, voitaisiinko tälle alueelle palkata oma 

työntekijä. Lopulta syntyi päätös kutsua Sirpa Kes-
ki-Antila aluesihteeriksi 1.1.2011 alkaen. Keski-Antila 
oli ollut ELYn toiminnassa tiivisti mukana jo yhdistyk-
sen perustamista valmistelevassa vaiheessa ja myö-
hemmin hallituksessa. Näin hän pääsi työhön heti kä-
siksi ja siinä hän toimi eläkkeelle siirtymiseensä asti 
30.6.2015. Uuden työntekijän myötä myös ELYn jä-
senmäärä ylitti 600 kevään 2011 aikana. Toukokuus-
sa 2013 jäsenmäärä ylitti 700. Sen jälkeen jäsenmää-
rä on edelleen kasvanut, mutta nopean kasvun aika 
oli ohitse.

Yhdessä eteenpäin
ELYn toiminnan taloudellinen pohja rakentuu kolmen 
pilarin varaan: Oman toiminnan kautta tuleva raha 
kolehteina, myyjäistuloina, arpajaisista ja lahjoituk-
sista. Lähetyksen osalta merkittävä osa tulee seura-
kuntien lähetystuesta ja kolmantena pilarina testa-
mentit.
Testamentit ovatkin olleet merkittävässä osassa niin 
lähetystyön kuin ELYn kotimaisen työn mahdollistaja-
na. Testamenttien kautta saatu omaisuus on haluttu 
myös panna käyttöön niin, että se tukee sitä toimin-
taa, mitä varten ELY on perustettu.
Vuosi 2015 oli ELYssä suurten muutosten aikaa. Oli 
tiedossa, että kesällä puolet työntekijöistä, Raili Mä-
kitalo ja Sirpa Keski-Antila jäisivät eläkkeelle.
ELY oli omassa strategiassaan linjannut, että Ete-
lä-Suomeen oli saatava pappi. Etelä-Pohjanmaalle 
tarvittiin myös työntekijä työn jatkajaksi. Samassa 
yhteydessä hallitus päätti palkata työntekijän myös 
Itä-Suomeen siellä aloitetun työn jatkajaksi.

2015

Uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen, vas. Erja 
Kalpio, Satu Kivisaari ja Pekka Kiviranta. Oik. Pekka 
Knuutti, Kati Eloranta Tampereelta, Ulla Latomäki ja 
Antero Rasilainen. Kuva Hannu Kivisaari.

2016

Raili Mäkitalo ja Sirpa Kes-
ki-Antila kiitosjuhlassa Ka-
levan kirkossa, jossa heidät 
saateltiin eläkkeelle. Kuva 
Hannu Kivisaari.

Elyn joukkue ensimmäistä kertaa 
Sulkavan suursouduissa.

Ely mukaan tukemaan Caspari-keskusta. 
Kuva Sanna Erelä.
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Etelä-Pohjanmaan työntekijäksi tuli 1.3.2015 Satu 
Kivisaari, Etelä-Suomen papiksi 1.2.2015 Pek-
ka Kiviranta ja Itä-Suomen työntekijäksi valittiin 
1.1.2015 pastori Erja Kalpio. Näin vuosijuhlan yh-
teydessä 12.4.2015 vietettiin sekä kahden työnte-
kijän eläkkeelle jäämisjuhlaa että siunattiin tehtä-
viinsä kolme uutta työntekijää.
Loppuvuodesta 2016 ELYssä alettiin käydä vaka-
vaa keskustelua lähetystyön tulevaisuudesta ja 
asemasta kirkossamme. Kun yhdistys perustettiin, 
oli luonnollista lähteä yhteistyöhön olemassa ole-
vien lähetysjärjestöjen kanssa. Toiminnan laajen-
nettua ja yhdistyksen oman lähetysnäyn kasvaes-
sa on aloitettu itsenäinen lähetystyö (Venäjä, Viro, 
Sambia, Kongo, Israel).
Yhdistys haluaa edelleen toimia selkeästi kirkkom-
me lähetystyötä tekevänä järjestönä. Keskeinen 
kysymys oli, voisiko ELY saada jollakin aikataululla 
kirkon virallisen lähetysjärjestön aseman. Selvänä 
pidettiin, että kovin nopealla aikataululla tämä ei 
ole mahdollista, mutta keskusteluja siitä on käy-
tävä.
Monien ihmeiden keskellä on nämä vuodet eletty. 
Jumalan siunauksen varassa – näin uskon. ELYllä 
on ollut oma paikkansa kirkossa. Tämä näky kan-
taa myös eteenpäin.
Laajempi kuvaus yhdistyksen syntyvaiheista ja en-
simmäisen vuosikymmenen tapahtumista löytyy 
ELYn kotisivuilta https://evankeliset.net
Yksityiskohtainen tieto vuosikokousten ja hallituk-
sen kokousten aineistosta, nekin nettisivuilla.

Pekka Kiviranta

Tarton perhekeskus avattiin juhlallisesti 29.1.2016.
Vas. Lea Saar, kansanedustaja Aivar Kokk, Pia Ruot-
sala ja Lii Lilleoja sekä suomalaisten vieraiden ryhmä: 
Ulla Rosenqvist, Liisa Länsmans, Raita Hostikka ja 
Pekka Kiviranta.

2017
Harri Kuhalampi 
Elyn palveluk-
seen 1.12.2018 
alkaen.

Anna Mishina, Keilan seura-
kunnan työntekijä Virossa, 
Elyn tuen piiriin.

Työkaverit saattelevat Pekka Kivirannan ansai-
tuille eläkepäiville evankelisilla kesäjuhlilla Eli-
mäellä kesällä 2017. Kuva Timo Keski-Antila.

2018

10



Istun olohuoneen sohvalla. Ulko-
na paistaa aurinko, tunnelma on 
seesteinen. Joskus on hyvä vain 
istua alas, pysähtyä ja miettiä, 
niin mennyttä kuin tulevaa. Kym-
menen vuotta on pitkä aika, jos 
sen muuttaa kuukausiksi, päivik-
si, tunneiksi, minuuteiksi. Näihin 
hetkiin mahtuu monenlaisia tun-
temuksia ja kohtaamisia. Monia 
ensimmäisiä kohtaamisia mutta 
myös viimeisiä. Moni ystävä on 
saanut taivaskutsun, päässyt pe-
rille. Ikävä on, mutta muistoissa 
he kaikki ovat rakkaita. Erityisesti 
muistelen tänään tässä sohvalla is-
tuessani Kenian lähettinä toiminut-
ta Aatos Vesamäkeä, jonka matka 
päättyi jo vuonna 1993. Hän oli 
armoitettu ilosanoman julistaja ja 
rinnalla kulkija. Evankeliumijuh-
lissa hän aloitti kerran puheensa: 
”Oletko hyvin olemassa? Istutko 
mukavasti?” Ja sen jälkeen Sanan 
selitys Jesajan kirjan luvusta 55: 
”Iloiten te saatte lähteä matkaan, 
ja onnellisesti te pääsette perille.” 
Tuo henkilökohtaisuus, kiinnostus, 
mitä sinulle kuuluu, miten olet ole-
massa on jäänyt mieleen. Samoin 
kuin hänen opetuksensa sairauden 
keskeltä, viimeisinä elämänsä viik-
koina. ”Iankaikkinen elämä ei ala, 
kun ihminen kuolee. Se on jo alka-
nut uskossa Jeesukseen, ja kuole-
ma on vain portti uskosta näkemi-
seen.” Tässä siis istun, levollisesti, 
omassa kodissa, olohuoneen soh-
valla ja kiitän ja siunaan, kaikista 
teistä matkakumppaneistani.
Pysyvän jäljen sydämeen on jättä-
nyt myös Japanilähetti Hilduri Pii-
rainen. Sain olla hänen ystävänsä 
ja rinnalla kulkijansa viimeisten 

Yhteistä matkaa - 
anna anteeksi

vuosikymmenten ajan. Erityisesti 
muistan kirjeen, jonka hän saneli 
ystävilleen helmikuussa 2014, kun 
kädet eivät enää pystyneet kirjoit-
tamaan tekstiä tietokoneellakaan. 
”Lunta sataa ja ulkona on aivan 
valkoista. Ei meistä kukaan tiedä 
sanoa, kuka ensimmäisenä meistä 
lähtee. Kun kutsutaan niin men-
nään sovintoveren turvissa! Kiitos 
yhteisestä matkasta, jonka olen 
kanssasi saanut kulkea.”
Yhteistä matkaa olen saanut kul-
kea hetken myös Mikko Vanhasen 
kanssa. En niin kauaa kuin äitini 
tai piispa Eero Huovinen. Mutta 
hetken. Ja jäljen jätti hänkin sy-
dämeeni. Vaatimattomuudellaan, 
palvelevalla asenteellaan ja ”äijyy-
dellään”. Mikko oli ensimmäinen, 
jota isoisänä kuulin kutsuttavan äi-
jäksi. Sieltä se nimi tarttui korvaani 
ja sydämeeni ja nyt olen minäkin 
kahden pienen lapsenlapsen äijä. 
Ylpeä ja onnellinen. Kiitollinen. 
Jumala antakoon lapsillemme ja 
lastemme lapsille sen armon, että 
meille rakkaat ja tärkeät arvot voi-
sivat siirtyä uskon kautta myös 
heille.
Ajatuksissani mietin Suomessa 
käytävää keskustelua epävarmuu-
desta ja levottomuudesta, minkä 
keskellä me elämme. Moni evak-
ko, kotinsa jättänyt tunnistaa täs-
sä ajassa samoja merkkejä, kuin 
sotaa edeltävinä vuosina. Vieläkö 
saamme elää rauhassa? Vieläkö 
armonaika kirkossamme saa jat-
kua ja Sanaa saadaan julistaa ja 
vapaasti uskoa Herraamme ja Va-
pahtajaamme? Merkit pelottavat, 
ja siksi, erityisesti siksi on nyt tär-
keää tehdä työtä. Apostoli Paavali 

kirjoittaa: ”… ja lähetimme Timo-
teuksen, veljemme ja Jumalan pal-
velijan Kristuksen evankeliumissa, 
vahvistamaan teitä ja rohkaise-
maan teitä uskossanne, ettei ku-
kaan horjuisi näissä ahdingoissa. 
Sillä itse te tiedätte, että meidät 
on semmoisiin pantu.” 1.Tess.3:2. 
Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden 
parhaaksi, jotka Jumalaa rakasta-
vat. Tätä opettelen. Samoin kuin 
armoon tyytymistä. Siihen, että se 
riittää. Sitä on kyllin. Ei liikaa eikä 
liian vähän vaan riittävästi. Sinulle. 
Minulle. Meille kaikille. Hieno aja-
tus.
Sisällissodasta on kulunut 100 
vuotta, on siis juhlavuosi. Mutta 
tunnelma ei ole riehakas, tuon so-
dan voittajia on vaikea löytää. Ku-
luvan vuoden aikana on palautettu 
mieliin vuoden 1918 tapahtumia 
eikä niiden muistojen äärellä ole 
aihetta kerskumiseen. 100 vuot-
ta, kaksi sukupolvea, ei siitä ole 
kulunut sen enempää aikaa. Jou-
lukuussa siunasin vaimoni isoäidin 
haudan lepoon. Lyyli-mummolla oli 
ikää yli 102 vuotta. Hänen puoli-
sonsa oli häntä vanhempi ja hän 
oli joutunut vangiksi punaisten 
vankileirille Lahteen. Hän oli kui-
tenkin onnistunut pakenemaan 
ja säilyttämään henkensä. Asia, 
josta ei koskaan puhuttu. Vasta 
asianomaisten kuoleman jälkeen 
seuraavat sukupolvet saivat tietää 
tästä tapahtumasta. Haavoja on 
ollut, kipeitä kokemuksia, kuka voi-
si poistaa syyllisyyden ja katkaista 
katkeruuden ja koston kierteen? 
Jumala voi. Jumala haluaa. Mutta 
haluanko minä? Herra, armahda 
meitä.
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Mielessäni on lukuisia kohtaamisia 
Inkeriläisten kanssa, niin Neuvos-
toliitossa kuin Venäjällä. Monet 
kerrat olen saanut istua vanhusten 
luona, ihmetellä ja kuunnella hei-
dän elämäntarinaansa ja pyyhkiä 
kyyneleitä. Jakaa kipua raskaasta 
elämästä, jossa kuolema oli arki-
päivää. Muistan erään mummon, 
joka seuroissa halusi käyttää pu-
heenvuoron. Hän aloitti ja purs-
kahti itkuun. Hän pyysi anteeksi: 
”Minulla on ollut niin raskas elämä, 
antakaa anteeksi että itken mut-
ta haluan kertoa teille oman tieni. 
Tien, joka johtaa taivaaseen, siitä 
olen varma.”
Elämästä piti taistella, ruokaa 
piti hankkia kaikki keinot hyväksi 
käyttäen. Moni lapsi jäi tuolle tai-
paleelle, samoin kuin monet iso-
vanhemmat. Pettuleipä on minun 
sukupolvelleni nimenä tuttu, mutta 
en ole sitä maistanut. Ei ole tarvin-
nut, Jumala on armahtanut ja ollut 
niin hyvä. Liikutus valtaa mieleni. 
Jumala on totisesti ollut hyvä ja ar-
mosta rikas. Siinä on varmasti sie-
men siihen rakkauteen ja haluun 
palvella, joka on johtanut monet 
meistä – minut mukaan lukien, 
myös Evankelisen lähetysyhdis-
tyksen palvelukseen ja yhteyteen. 

Halu kertoa anteeksiantamukses-
ta, Jumalan hoidosta, johdatuk-
sesta ja hyvyydestä. Inkeriläiset 
ovat opettaneet minulle anteeksi-
antoa. Ei vihaa, ei katkeruutta, Ju-
malan armo on kantanut kyynelten 
leipääkin syötäessä.
Vierailin keväällä Kiteellä. Pääsin 
oppilaiden kanssa käymään ai-
van nykyisen rajan pinnassa, Val-
keavaarassa, missä käytiin yksi 
jatkosodan verisistä taisteluista 
27.-28.7.1941. Taistelun muistoksi 
tuolle paikalle pystytettiin muisto-
kivi vuonna 2015. Tuohon muisto-
kiven paljastusjuhlaan kutsuttiin 
kaatuneiden omaisia. Heitä tuli 
erityisesti Pohjanmaalta, koska tuo 
taisteluihin osallistunut JR 16 jouk-
ko-osasto oli perustettu mm. Lapu-
an, Kuortaneen, Alavuden ja Ähtä-
rin varusmiehistä. Tämä divisioona 
koki Valkeavaarassa raskaimmat 
tappiot, mitä siihen mennessä yk-
sikään suomalaisdivisioona oli jou-
tunut kokemaan. Kokonaistappiot 
koko Kiteen alueella olivat yli 800 
kaatunutta ja haavoittuneita mo-
ninkertainen määrä. Muistomerkin 
paljastustilaisuuteen kutsuttiin siis 
omaisia, muutama veteraanikin oli 
mukana. Mutta juhlaan kutsuttiin 
edustajat myös Venäjältä. Sorta-

valan kaupungin edustajat toivat 
seppeleensä muistomerkille. Tuon 
juhlan toteutuminen vaati oikeas-
taan vain yhtä asiaa. Anteeksianta-
musta. Vihollisuuden unohtamista. 
Vääryyden kokemisen jättämis-
tä taakse. Katseen kohottamista 
eteen ja ylös. Ei ole häpeää, jota 
pitäisi enää kantaa. Ei syyllisiä, joi-
ta pitäisi vielä rangaista. On vain 
armahdettuja kanssakulkijoita. 
Tätä armoa toivon sinulle, hyvä 
juhlalehtemme lukija. Rohkeutta ja 
voimaa antaa anteeksi. Unohtaa.
Armosta me elämme, armon kan-
tamana me kuljemme. Katso siis 
rohkeasti eteenpäin ja ylöspäin. 
”Kristuksen veressä meillä on lu-
nastus, rikkomustemme anteeksi-
anto.” Ef.1:7 Me olemme jo saa-
neet anteeksi. Kaiken. Olemme 
Jeesuksen lunastamia. Jumalan 
lapsia. Siksi, saat antaa anteeksi. 
Annathan siis anteeksi.
Oi Herra, suothan sä minulle, sun 
armos voimaksi matkalle. Anteeksi 
anna, mua nosta, kanna, vie peril-
le! Virsi 631:5

Antero Rasilainen

12



Seija ja Raimo Ollila, Kauhajoki
Kerttu ja Unto Rauhu, Turku
Anneli Sulkko, Seinäjoki
Keijo Sulkko, Seinäjoki
Keijo Niemelä, Laihia
Toivo Juntunen, Imatra
Kari Hanhikoski, Kaustinen
Tarja ja Timo Repo, Vantaa
Terttu Hämeenniemi, Alajärvi
Heikki ja Ulla Karjalainen, Orimattila
Anni ja Jaakko Topi, Elimäki
Kustaa Korpi, Purmojärvi
Sirpa ja Timo Keski-Antila, Ilmajoki
Raija ja Vesa Pellinen, Purmojärvi
Aini ja Väinö Näränen, Imatra
Birgit ja Kari Hirvelä, Ylihärmä
Ritva ja Jukka Jauhiainen, Järvenpää
Kauno Perkiömäki, opetusneuvos, hallituksen jäsen, Ylöjärvi
Hilkka ja Matti Lähdekorpi, Salo
Salme ja Tauno Heino, Kokkola
Eeva Takala-Lähteenmaa ja Kaarlo Lähteenmaa, Helsinki
Annikki ja Paavo Erelä, Helsinki
Ulla ja Pekka Latomäki, Lapua
Suomen Lamello Ky, Järvenpää, www.lamello.fi

2.Kor.9:13. 
Kun te tällä työllänne an-
natte todistuksen uskostan-
ne, lahjanne saajat ylistävät 
Jumalaa siitä, että te näin 
tunnustatte kuuliaisuutenne 
Kristuksen evankeliumille ja 
jaatte omastanne anteliaas-
ti heille ja kaikille muillekin. 
Näin he myös rukoilevat tei-
dän puolestanne ja ikävöi-
vät teitä sen ylenpalttisen 
armon vuoksi, jota Jumala 
on osoittanut teille. Kiitos 
Jumalalle hänen sanomatto-
man suuresta lahjastaan!

Toivotamme onnea ja Jumalan siunausta 10 vuotta 
täyttävälle yhdistykselle: 

ELY 10 vuotta!
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Raamatun Sanan opetus ja evan-
keliumin julistaminen ovat olleet 
työmme ydintä 10-vuotisen histo-
rian ajan. Jumalan Sanaa on viljelty 
ja evankeliumia julistettu kotiseu-
roissa, kirkkopyhissä, isovanhem-
pi lapsenlapsi -leireillä sekä lähe-
tyskohteissa. Jumalan Sana on 
saanut koskettaa ja puhutella. 
Jumalan Sana on kutsunut ihmisiä 
yhteen koolle ja yhdessä Sanan 
äärellä on tutkittu Raamatun aar-
teita. Me uskomme Raamattuun, 
tunnustamme Kristuksen Herrak-
semme -toiminta-ajatus on ollut 
pohja työllemme.
Raamattuluentoiltojen yksi tavoite 
oli, että innostuisimme yhä uudel-
leen lukemaan ja tutkimaan Raa-
mattua, jonka kautta voisimme 
oppia tuntemaan kolmiyhteistä Ju-
malaa paremmin. Voimme kuulla 
Jumalan äänen Hänen Sanassaan, 
joka saa vahvistaa uskoamme ja 
avata meille niitä Raamatun aar-
teita, joita tarvitsemme jokaiseen 
päiväämme, koko elämän matkal-
lemme.
Raamattu on kirkon peruskirja, 
jonka varaan koko kristillinen us-
komme perustuu. Siksi meidän 
on hyvä tuntea Raamattua, että 

MINÄ USKON?
- Raamattuluentosarja

ELYn raamattutyöryhmä kokoontui viime syksynä valmistelemaan 
Minä uskon? -raamattuluentosarjaa Aulis ja Maria Harjun kotona 
Jalasjärvellä. Koko työryhmän perustaminen lähti oikeastaan liik-
keelle siitä ajatuksesta, että tarvitsemme jotakin uutta toimintaa 
Elyn 10v-juhlavuodelle, mikä parhaiten kuvaisi yhdistyksemme 
työtä ja historiaa. Mitä se sitten voisi olla, joka samalla välittäisi 
viestiä siitä, mikä on ELYn 10-vuotisen historian ajan ollut yhdis-
tyksellemme tärkeää ja merkittävää työmme kannalta. Jos olet lu-
kenut joskus yhdistyksen toiminta-ajatuksen tai määritelmän, en-
simmäisessä lauseessa se sanotaan hyvin selkeästi: Me uskomme 
Raamattuun, tunnustamme Kristuksen Herraksemme.

tiedämme mihin uskomme. 
Usein Raamattua lukiessam-
me saattaa nousta esiin mo-
nenlaisia kysymyksiä. Näitä 
kysymyksiä on ollut mahdolli-
suus pohtia nyt yhdessä raa-
mattuluentoiltojen keskuste-
luosuuksissa.
Raamattutyöryhmän jäsenet; 
Raimo Mäki, Ulla Latomäki, 
Pekka Kiviranta, Kari Lähdes-
mäki ja Aulis Harju valmistivat 
neljän raamattuluentokerran 
materiaalit. Luennot on pi-
detty yhteistyössä seurakun-
tien kanssa. Luennoitsijoina ovat 
toimineet seurakuntien pappeja, 
ELYn työntekijöitä ja työryhmän 
jäseniä. Ensimmäiset luentosar-
jat aloitettiin tammikuussa Ylihär-
mässä ja Kurikassa. Luentosarja 
käynnistyi alkuvuodesta myös 
Keski-Pohjanmaalla. Osallistujien 
määrä yllätti iloisesti työryhmän 
jäsenet. Ehkä se kertoo jotain sii-
tä, että Raamatun opetukselle on 
tilausta tällä hetkellä.
Ensi syksynä ovat alkamassa lu-
entosarjat mm. Seinäjoella, Ylis-
tarossa, Evijärvellä, Jalasjärvellä 
ja Laihialla. Olisiko sinun seura-
kunnassasi mahdollista järjestää 

Minä uskon -raamattuluentosarja 
yhteistyössä Evankelisen lähetys-
yhdistyksen kanssa? Lisätietoja 
luennoista voit kysellä Pohjan-
maan aluesihteeriltä.
Raamattuluennot löytyvät ELYn 
kotisivuilta ja ne ovat vapaasti 
käytettävissä. Nyt pääset tutus-
tumaan yhteen luentokertaan, 
jonka aiheena on Kristus - uskom-
me keskus. Luennon on laatinut 
rovasti Raimo Mäki. Siunattua 
Raamattuhetkeä sinulle luennon 
parissa.

Satu Kivisaari
aluesihteeri

Raimo Mäki,
kuva Timo Keski-Antila

Ulla Latomäki,
kuva Sirpa Keski-Antila

Kari Lähdesmäki,
kuva Satu Kivisaari

Pekka Kiviranta,
kuva Sirpa Keski-Antila

Aulis Harju,
kuva Timo Keski-Antila

14



Jeesus aloitti julkisen työnsä sanomalla: ”Aika on 
täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kään-
tykää ja uskokaa hyvä sanoma.” 
(=evankeliumi) Mark 1:15
Jeesus sovittaa itseensä sen Vapahtajan odotuksen, 
jonka Israelin kansa tunsi. Läpi Vanhan Testamentin 
kuullaan yhä selvempänä julistus Vapahtajasta, Mes-
siaasta ja hänen ajastaan ja valtakunnastaan. Jeesus 
julisti, että luvattu ja siunattu aika on hänessä tul-
lut lähelle. Jumalan valtakunta laskeutuu Jeesukses-
sa maan päälle. Hän opetti rukoilemaan Isä meidän 
-rukouksessa: Tulkoon sinun valtakuntasi. Loppu-
tuomiossa Jeesus sanoo oikealla puolellaan oleville: 
”Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä 
valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maa-
ilman luomisesta asti.” (Matt 25:34)

KRISTUS, 
USKOMME KESKUS

Jeesus, ihminen, historian henkilö
Jeesus käytti usein itsestään nimitystä Ihmisen Poi-
ka. Arvonimi Ihmisen Poika esiintyy evankeliumeissa 
noin 80 kertaa, Jeesus itse käyttää sitä. Profeetta Da-
niel oli jo aikanaan nähnyt näyn, miten taivaan pilvien 
keskellä tuli eräs, kuin Ihmisen Poika. Hän saapui 
Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen ja 
hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien 
kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. 
Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä 
hänen kuninkuutensa koskaan häviä. (Dan 7:13-14)
Me elämme vuotta 2018 ja silloin laskemme aikaa 
Jeesuksen syntymästä alkaen eli ”jälkeen Kristuk-
sen”. Muutaman vuoden ajan on ollut muotia sanoa 
”ennen ajanlaskun alkua”, e.a.a., mutta Jeesuksesta 
se ajanlasku on kumminkin alkanut.

Jeesus syntyi Palestiinassa, Betlehemin 
kaupungissa, jossa syntymäpaikalle on 
300-luvulla rakennettu kirkko. Evankeliu-
missa mainitaan Rooman keisari Augus-
tus. Hän hallitsi 27 e.Kr-14 j.Kr. Kuningas 
Herodes mainitaan. Jeesuksen syntymä 
voidaan päätellä muutaman vuoden tark-
kuudella.
Jeesuksen lapsuuden kotikaupunki oli Na-
saret. Niinpä häntä kutsuttiin joskus Na-
saretilaiseksi. Hänellä oli neljä veljeä: Jaa-
kob, Joosef, Juudas ja Simon. Sisariakin 
oli, mutta heitä ei mainita nimeltä. (Matt 
13:55-56) Maria on äiti ja hänen miehen-
sä rakennusmies Joosef. Jeesus oppi Joo-
sefin ammatin. Markus 6:3 kertoo, kuinka 
Jeesuksen kuulijat torjuivat hänet: ”Eikö 
tämä ole se rakennusmies?” Miten raken-
nusmies osaisi opettaa?
Jeesukselle kaikki inhimillinen oli tuttua. 
Hän on kulkenut ihmisen tien. Mutta hä-
nessä ihmiselämä on eletty niin kuin Ju-
mala tahtoo. ”Kuka teistä voi osoittaa, 
että minä olen tehnyt syntiä?” Jeesus ky-
syy. (Joh 8:46)

Kuva Matti Lähdekorpi, Israelin matkalla maaliskuussa. 15



Maailma oli Jeesukselle hänen Isänsä luomistyö, jos-
ta hän iloitsi. Kun hän Vuorisaarnassa opettaa huo-
lettomuutta, hän tarkoittaa sitä turvallisuutta, minkä 
Jumalan jatkuva huolenpito saa aikaan. (Matt 6:25) 
Samalla hän varoittaa palvomasta luotua. (Matt 6:19)
Jeesus murehti nähdessään kärsimystä ja pahaa. Se 
ei ollut vain sääliä, vaan sitä, että hän näki kaiken 
pahan takana saatanan, Jumalan vastustajan työn. 
Esimerkiksi sairauden syynä voi olla synti ja kun Jee-
sus antoi synnit anteeksi, tapahtui paraneminenkin. 
Toisaalta paraneminen oli merkki Jumalan voimasta. 
(Joh 9:3) Jeesus opetti niin kuin se, jolla on valta. 
Ulkonaisen vallan kiusaukseen Jeesus ei sortunut. 
Israelin kansan hengellinen perintö oli Jeesukselle 
tuttu ja rakas. Jerusalemin temppeli oli Isän koh-
taamispaikka; sinne hän maksoi temppeliveronsa. 
(Matt 17:25-27) Synagogassa hän itsekin opetti. Laki 
ja profeetat oli hänen pyhä kirjansa, mutta samalla 
hän oli Jumalan Poikana lain täyttymys. Seremonia-
säännöt olivat muuttuneet raskaaksi taakaksi. Jeesus 
vapautti niistä. Hän on sapatinkin Herra. (Mark 2:28)
Uusi Testamentti kuvaa Johannes Kastajaa henkilö-
nä, mutta tällaista kuvaa Jeesuksesta ei ole. Tästä on 
päätelty, ettei Jeesus poikennut aikalaisistaan, Pales-
tiinan juutalaisista, muuten vastustajat olisivat siitä 
kirjoittaneet.
Ilmeisesti Jeesus oli juutalaista keskikokoa, vähän 
lyhempi kuin eurooppalainen mies nykyisin. Palestii-
nalaisten ihonväri on vaaleanruskea, silmät ruskeat, 
tukka musta. Parta ja viikset kuuluivat asiaan. Jee-
susta pidettiin toimintansa vuosina nelikymppisenä. 
(Joh 8:57) Vaatteet olivat tavalliset, ei huonot, eikä 
loistavat. Rahakukkaroa ei ollut; sitä hoiteli Juudas.

Jeesus, Jumala
Jumalan Sana tähtää Jeesukseen. “Te kyllä tutkitte 
kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen 
elämän – ja nehän juuri todistavat minusta.” Jeesus 
on ollut Isän luona ennen maailman luomista. (Joh 
17:24) Kaikki on luotukin hänen kauttaan. (Joh 1:3, 
Hepr 1:2) Jeesuksen suhde Isään on toisenlainen 
kuin kenenkään muun. ”Isä ja Poika ovat yhtä.” (Joh 
10:30) Isää ei tunne kukaan muu kuin Poika. (Matt 
11:27) Joka on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt Isän. 
(Joh 14:9) Meidän pelastuksemme riippuu kokonaan 
Jeesuksesta. (Luuk 12:8, Apt 4:12) Isä on antanut 
kaiken tuomiovallan Pojalle. (Joh 5:22,27) ”Minulle 
on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” 
(Matt 28:18)
Jeesus on alusta asti taivaan lahja ihmisille. Jumalan 
valtakunta on hänen sanoissaan ja teoissaan tullut 
lähelle. Pimeyden vallat, synti, kuolema ja kiusaaja 

on kukistettu ja Jumalan valta-
kunta on hänen herruuttaan us-
kovien sydämessä ja elämässä. 
(Luuk 10:16, Matt 6:1)

Armo
Jo Vanha Testamentti puhuu 
Jumalan armosta, laupeudesta 
ja hyvyydestä. (2. Moos 34:6, 
Ps 111:4) Jumala on armollinen 
kansalleen, jonka kanssa hän on 
tehnyt liiton. Hän antaa nöyrille 
armon. (Sananl 3:34) Armolli-
suudessaan Jumala on kuitenkin 
suvereeni. ”Minä annan anteek-
si kenelle tahdon ja armahdan 
kenet tahdon.” (2 Moos 33:19) 
Paavali pohtii tätä sanaa. (Room 
9:14-16) ”Mitä me tähän sa-
nomme? Ei kai Jumala ole epä-
oikeudenmukainen? Ei suinkaan. 
Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ih-
minen tahtoo tai ehtii, vaan se, 
että Jumala armahtaa.” Paavali 
jatkaa (9:19-20): ”Joku teistä 
ehkä kysyy: Miksi Jumala sitten 
moittii ihmisiä? Eihän kukaan voi 
vastustaa hänen tahtoaan. Ih-
misparka, mikä sinä olet arvos-
telemaan Jumalaa? Sanooko sa-
viastia muovaajalleen: Miksi teit 
minusta tällaisen?”
Juutalaisuudessa vallitsi palkan 
ja ansion ajatus. Lain tuntemi-
nen ja noudattaminen tekivät 
fariseuksen ja kirjanoppineen 
arvollisiksi ihmisten ja Jumalan 
edessä. Jeesus käänsi tämän 
palkka-ansio-arvoasteikon nurin 
julistuksellaan ja toiminnallaan. 
Kaikki saivat saman palkan eri 
pituisista päivätöistä, koska Ju-
mala on hyvä. (Matt 20:1-16) Me 
olemme ansiottomia palvelijoita. 
(Luuk 17:7-10)
Jeesus tuli kutsumaan syntisiä 
parannukseen. Ihmisen Poika on 
tullut etsimään ja pelastamaan, 
mikä on kadonnut. (Luuk 19:10) 
Jeesuksen hyvyys tuli näkyville erityisesti kolmen ih-
misryhmän kohdalla: pienet lapset, köyhät, yksinker-
taiset, pienet ihmiset ja julkisyntiset. 
(Tuhlaajapoika Luuk 15:11 ss)
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Jumalan ansaitsematon rakkaus, armo, etsii 
ja pelastaa viimeisiksi jääneitä. Jumala on 
sellainen.
Paavali kehoittaa: ”Jumalan työtovereina me 
vetoamme teihin: Ottakaa Jumalan armo va-
saan niin ettei se jää turhaksi.” (2 Kor 6:1) 
Reformaatio opettaa: meidät vanhurskaute-
taan, tehdään Jumalalle kelvollisiksi, armos-
ta, Kristuksen tähden uskon kautta. Tämän 
armon Jumala jakaa armonvälineissä: sanas-
sa, kasteessa ja ehtoollisessa seurakunnan 
keskellä.

Sovitus ja lunastus
“Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maa-
ilman kanssa, eikä lukenut ihmisille viak-
si heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi 
sovituksen sanan”, kirjoittaa Paavali. 2. Kor 
5:19 Jeesus kulki kärsimysten tien vapaaeh-
toisesti, vaikkakin sisäisesti taistellen. (Matt 
26:39,53) Hän tyhjensi loppuun asti maljan, 
jota Isä ei ottanut pois. (Joh 18:11) Jeesus 
ei synnittömänä ansainnut kuolemaa. Hänen 
kuolemansa ristillä oli vapaaehtoinen, meidät 
sovittanut uhri. Jumalan viha tuli sovitetuksi. 
”Kun Jeesus nyt on vuodattamalla verensä 
tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljoa 
varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihal-
ta.” (Room 5:9)
Kristinoppi: Kun uskossa otamme vastaan 
Kristuksen Vapahtajanamme, Jumala ei lue 
meille syntejämme, vaan antaa ne meille 
Kristuksen tähden anteeksi. Hän pukee mei-
dät Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen. Näin 
Jumala vanhurskauttaa meidät. Room 5:1: 
”Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka us-
komme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme 
Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan 
kanssa.”

Raimo Mäki

Kuva Urpo Vuorenoja
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Matkalla keskusteluissa totesim-
me, että näihin ELY-vuosiin on si-
sältynyt todella paljon. Alun isojen 
kysymysmerkkien, toivon, välillä 
epätoivonkin siivittäessä suunni-
telmia ja isoja kysymyksiä, olem-
me nyt tässä. Kymmenen vuotta 
vanhempina, hyväksyttyinä, oman 
evankelisen kodin ja useat jälleen 
juurensa löytäneinä, olemme teh-
neet kirkkohistoriaa. ELY perustet-
tiin maaliskuun lopulla 2008. ELY 
on rukousten ja siunausten lapsi.
Tampereen matkalaisia odotti pe-
rinteen mukaan ystävällinen vas-
taanotto ja maukkaat sämpylä-
kahvit. Pääsihteeri sai kakistella 
kurkkuaan useampaan kertaan 
kerätäkseen iloisesti pulppuavan 

Kymmentä vuotta
ei juhlita suotta!
5.50 Lapua, 6.15 Seinäjoki, 6.45 Kurikka, 7.10 Jalasjärvi. Näillä Sadun aikatauluilla ohjeistettuina retki kymp-
pijuhlille alkoi, kun viimeisimmätkin matkalaiset olivat nousseet autoon. Nokka kohti Tamperetta ja Kalevan 
kirkkoa. Sadun hiljennettyä 29 pulisevaa päätä kuuntelemaan aamun Sanaa, Kanteleen laulujen raikuessa, 
iloinen ystäväjoukko nautti juhlamatkasta – monelle vuosijuhlamatka oli jo yhdeksäs kerta.

puhetulvan keskeltä laumansa ala-
saliin juhlapäivän aloitukseen. Ter-
vetulotoivotusten ja alkuhartauden 
jälkeen paneuduttiin kuulemaan 
Mikko Matikaista, joka oli saa-
nut seminaarin alkuosaan varsin 
haastavat teemat: siunaaminen 
ja anteeksiantaminen, ystävysty-
minen ja ihmissuhteiden rakenta-
minen, auttaminen ja tukeminen. 
Iloisella huumorintajulla höystäen, 
selvästikin evankeliseen sielun-
maisemaan tutustuneena Mikko 
Matikainen availi jokaista teemaa 
ymmärrettävällä kielellä. Päällim-
mäisenä jäi vapauttava vakuutus 
siitä, että kaikki kohtaamiset on 
lupa jättää Isän Jumalan tietoon, 
Hänen siunattavakseen ja hoidet-

tavakseen. Arkipäivän kristittynä 
elämistä voi olla vaikkapa se, että 
leipoo pullaa ja esim. kerrostalos-
sa, joissa tutkimustenkin mukaan 
saattaa olla äärettömän yksinäisiä 
ihmisiä, tuulettaa hyvää pullan-
tuoksua käytävälle ja kutsua naa-
puri kahville tai viedä pullapussi 
naapurille. Samalla hiljaisesti hän-
tä siunaten. Siunaus kantaa aina 
hyvää meistä riippumatta.
Herkullisen juhlalounaan jälkeen 
saimme vielä tunnin verran jatkaa 
seminaarin aiheilla. Nyt meille va-
lotettiin ”Jeesuksesta kertomisen 
näköaloja innostavalla tavalla”. 
Mikko Matikainen jatkoi L10 (Luu-
kas 10) koulutusohjelman pohjal-
ta. Videotykin seinälle heittämänä 
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saimme ihan nähtäviksemmekin 
neljä askelta Jeesuksesta kertomi-
sen tueksemme: 1. Siunaa 2. Ys-
tävysty 3. Auta missä voit 4. Kerro 
Jeesuksesta. Hyvä ohje oli sekin, 
että anna lähimmäiselle aikaa. 
Anna hänelle tilaisuus kysyä, miksi 
esimerkiksi haluat auttaa liki tun-
tematonta? Ja älä yritä tuputtaa 
tai muuttaa kyselevää. Äläkä syötä 
kaikkia ”kauroja” samalla kertaa. 
Uskon meistä monen avanneen 
tuon päivän jälkeen innostuneena 
Raamattunsa Luuk. 10 kohdalta. 
Itsellenikin se avautui monin koh-
din aivan uudella tavalla.
Juhlakahveilla meitä odottivat her-
kulliset leivokset ELYn omalla lo-
golla varusteltuina.

Hyvässä yh-
te i shenges -
sä sujuneen 
vuosikokouk-
sen jälkeen 
saimme vielä hiljentyä Siionin 
kannel -kiitosmessuun. Herran 
pöydästä oli hyvä lähteä ravit-
tuna kuljettamaan siunauksen 
virtoja eteenpäin. Heille, jotka 
ovat tuttuja ja aivan lähellä ja 
heille, jotka ehkä vielä ovat 
näistä virroista osattomia ja 
tietämättömämpiä.

Sirpa Keski-Antila

Kuvat Timo Keski-Antila, 
ellei toisin mainita.
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Kuva Virpi Tuominiemi
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Jerusalem ei ole vain kaupunki kaupunkien joukossa. 
Se on jotain muuta. Sen tuntevat ne, jotka siellä asu-
vat ja ne, jotka siellä vierailevat. Jerusalemia rakaste-
taan ja sitä karsastetaan. Ketään se ei jätä kylmäksi, 
onhan se Suuren Kuninkaan kaupunki.
Israelin kaupungeista sanotaan, että Haifassa teh-
dään työtä, Tel Avivissa juhlitaan ja Jerusalemissa 
rukoillaan. Ja se pitää kirjaimellisesti paikkaansa. 
Maailman kaikista pyhistä kaupungeista pyhimmäksi 
voi kutsua Jerusalemia. Se on kolmen suuren uskon-
non pyhä kaupunki: juutalaisten, muslimien ja kris-
tittyjen.
Veimme ryhmän Israeliin maaliskuussa, mantelipui-
den kukkiessa ja varhaisviikunoiden availlessa nuppu-
jaan. Saavuimme aamunsarastuksessa Jerusalemiin. 
Laukut olivat jääneet Helsinkiin, joten majoittuminen 
sujui ripeästi ilman turhia tavaroita :)
Rakastan kuljeskella Jerusalemin katuja, istuskella 
katukahviloissa ja maistella paikallisia herkkuja: pita-
leipää, humusta ja falafelia. Kierrellä eri kaupungino-
sissa ja katsella ihmisiä, kuunnella heidän puheitaan. 
Tällaiseen halusimme jättää aikaa ja tilaa tällä mat-
kalla. Päiväohjelmat olivat hyvin vaihtelevia ja pää-
huomio oli kaikessa ihmisten kohtaaminen: Israelin 
kansa elää! (Am Israel chai.)
Haluan mennä käymään myös länsimuurilla, rukoil-
la siellä toisten rukoilijoiden kanssa, omalla kielelläni 
ja omalla tavallani. Koskettaa muuria ja aistia paikan 
historiaa, pyhyyttä ja rukouksen henkeä. Siellä mie-
leeni tulee usein Jumalan omat sanat tästä kaupun-

Jos minä unhotan sinut, Jerusalem, 
niin unhota sinä minun oikea käteni.   (Ps 137:5)

Olen matkustanut Jerusalemiin muutaman kerran auringonnousun aikaan, auringonsäteitten kurkistellessa 
vuorten takaa. Katsellessani vuorten rinteillä kasvavia oliivi-, manteli- ja kirsikkapuita, alkaa mielessäni usein 
soida laulu Kultaisesta Jerusalemista (Yerushalaim Shel Zahav):
Nyt öljypuutkin unelmoivat, taas luona temppelin… Jerusalem, Jerusalem sä ikinuori, ikuinen.
Sun kunniaasi tahdon laulaa, Jerusalem.

gista: Jerusalemissa, siinä kaupungissa, jonka minä 
olen itselleni valinnut, asettaakseni nimeni siihen.
(1 Kun 11: 36) Jerusalem, Jumalan nimen asuinsi-
ja! Länsimuurille veimme ryhmän heti ensimmäisenä 
päivänä.
Vanhan Kaupungin sydämessä on Temppelivuori, Je-
rusalemin kaikkein kiistellyin paikka. Juutalaiset ovat 
vuosituhansien ajan itkeneet Jerusalemia, laulaneet 
siitä ja rukoilleet sen puolesta.
Temppelivuorelta avautuu kaunis näkymä suoraan Öl-
jymäelle, siihen paikkaan jossa Jeesus hyvästeli ope-
tuslapsensa ennen taivaaseen astumistaan. Sielläkin 
vierailimme ryhmän kanssa. Sakarjan kirjassa meil-
le kuvaillaan miten Jeesus tulee palaamaan takaisin 
samaan paikkaan, mistä oli taivaaseen noussutkin. 
Juutalaiset tietävät, että aikojen lopussa profeettojen 
ennustama Messias ilmestyy Siionin vuorella. Meillä 
on yhteinen odotus Messiaan paluusta!
Kävely Öljymäeltä alas Getsemanen puutarhaan te-
kee hyvää paitsi ruumiille, mutta myös hengelle ja 
sielulle: eteen avautuvat kauniit maisemat hivelevät 
silmiä ja mielessään voi muistella Jeesuksen ratsas-
tusta Jerusalemiin, ihmisten huutaessa Hoosianna, 
Herra auta!
Getsemanessa voi levähtää ikiaikaisten öljypuiden 
varjossa ja pohtia Jeesuksen kamppailua tuskien 
yössä. Se on yhä hyvä paikka rukoilla, jos ei anna 
ympäröivien turistiryhmien häiritä itseään… Ajattele: 
Tapahtukoon sinun tahtosi, eikä minun... Siihen Jee-
sus suostui.

Kuva Urpo Vuorenoja
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Kukonlaulun kirkolla hiljennyimme yhdessä ehtool-
liselle, minunkin edestäni on annettu ja vuodatettu 
Jeesuksen ruumis ja veri. Minun syntini on annettu 
anteeksi ja Jeesuksen ylösnousemusvoimasta minä-
kin saan elää. Synninpäästön jälkeen laskeutui täysi 
hiljaisuus ympärillemme, jossa hetken aikaa sain huu-
taa kilpaa minareeteista kuuluvien rukousten kanssa. 
Ihme on totta tänäänkin! Mikä riemu, millainen sa-
noma, millainen voitto! Kristus on noussut kuolleista, 
kuolemallaan kuoleman voitti. Totisesti näin on!
Matkallamme halusimme tavata myös muitakin ih-
misiä kuin juutalaisia ja kristittyjä. Näin ollen mat-
kustimme Taborin vuoren juurella sijaitsevaan Shiblin 
kylään ja tapasimme siellä suomalaisen Merjan ja 
hänen perheensä. He ovat beduiineja ja meille rak-
kaita ystäviä. Saimme kokea sydämellistä vieraanva-
raisuutta ja illalla osallistuimme arabikristittyjen seu-
rakunnan kokoukseen, missä meidät myös otettiin 
vastaan suurella rakkaudella. Näin ollen ei olekaan 
ihme, mitä Jumala teki meidän sydämissämme. Siel-
lä, missä oli ollut vihaa ja rakkaudettomuutta musli-
meja kohtaan, Jumalan Henki synnytti rakkautta ja 
halun rukoilla heidän puolestaan. Jeesus todella mur-
taa erottavat väliseinät tänäkin päivänä! (Ef 2:13-22)
Matkamme viimeisenä päivänä saimme kuulla mur-
heellisia uutisia maassa tapahtuneista terroriteoista. 
Ja aivan kuin profeetallisena julistuksena kävimme 
istuttamassa puuntaimet Tiberiaan lähellä sijaitse-
vaan Lavi-metsään. Elämä jatkuu Israelissa, sitä ei 
voida väkivallalla pysäyttää. Tel Avivissa vierailimme 
Natal-keskuksessa, joka on terroristien uhrien tuki-
keskus. Näimme ja kuulimme siitä arvokkaasta työs-
tä, jota keskuksen lukuisa vapaaehtoisjoukko tekee.
Caspari-keskuksen kuulumisia
Matkan aikana vierailimme myös 
Jerusalemissa sijaitsevassa Caspa-
ri-keskuksessa. Caspari-keskus on 
Raamatun ja juutalaisuuden opin-
tokeskus, joka tarjoaa materiaalia, 
koulutusta ja akateemisia opintoja 
Israelissa. Keskus kokoaa messiaa-
nisia eli Jeesukseen uskovia juuta-
laisia ja kristittyjä työskentelemään 
yhdessä messiaanisen liikkeen tuke-
miseksi, kouluttamiseksi ja vahvis-
tamiseksi osana maailmanlaajuista 
kirkkoa.
Caspari-keskus toimii Israelissa yh-
dessä seurakuntien ja järjestöjen 
kanssa eri puolilla maata. Raamat-
tuopetusta tarjotaan tuleville vas-
tuunkantajille sekä kasvatustyön 
välineitä vanhemmille, opettajille ja 
nuorisotyöntekijöille.

Kansainvälisesti toimitaan yhdessä eri kirkkojen ja 
järjestöjen kanssa (mm. koulutusta kristillisen uskon 
juutalaisista juurista ja messiaanisesta liikkeestä). 
Tavoitteena on muistuttaa kristittyjä juutalaislähe-
tyksen tärkeydestä ja korostaa sitä, että Jeesuksesta 
kerrotaan juutalaisille asianmukaisella tavalla.
Caspari-keskus on sijainnut Jerusalemin sydämessä 
vuodesta 1982. Keskuksen henkilökunta koostuu is-
raelilaisista ja kansainvälisistä työntekijöistä sekä Is-
raelista ja eri puolilta maailmaa tulevista vierailevista 
luennoitsijoista. Järjestön työtä ohjaa kansainvälinen 
johtokunta.
ELY mukana tukemassa Caspari-keskuksen 
toimintaa
ELYn hallituksen keväällä 2016 tekemän päätöksen 
mukaan, olemme laajentaneet työmme myös Is-
raeliin ja tuemme Caspari-keskusta paitsi rukouksin 
mutta myös taloudellisesti. Casparissa työskentelee 
myös suomalaisia lähetystyöntekijöitä (eri järjestöjen 
lähettäminä). Meille elyläisille tunnetuin on Sanna 
Erelä.
Nyt tukemme on kasvanut ja yhteistyömme muun-
tunut. Matkan aikana solmimme Caspari-keskuk-
sen kanssa Kumppanuus-sopimuksen (Partnership 
agreement).

Erja Kalpio

Matkan aikana Ely solmi Caspari-keskuksen kanssa Kumppa-
nuus-sopimuksen (Partnership agreement).
Kuva Matti Lähdekorpi.
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Onnittelen 10 vuotiasta Elyn halli-
tusta sekä kaikkia tukijoita. Olem-
me iloinneet yhteistyöstä Teidän kans-
sanne. Olette olleet tukemassa monella 
eri tavalla Virossa tehtävää lähetystyö-
tä.
On ollut tosi hienoa, että Kiteen Ev. 
Opisto on tehnyt koulutusyhteistyö-
tä päiväkotien ja alaluokan opettajien 
kanssa, antaen kristillistä kasvatusta.
Keilan seurakunnassa tehtävällä nuo-
risotyöllä, Perhekeskuksen ja Lähetys-
kuoron toiminnan tukemisella on iso 
merkitys. Rakkaat ystävät. Haluan kiit-
tää teidän panostuksestanne ja toivon 
Jumalan siunausta ja johdatusta kai-
kessa mitä olette tekemässä Suomessa 
Virossa ja maailmalla! Kaikki tapahtuu 
Jumalan kunniaksi. Tulge sisse ta vära-
vaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; 
ülistage teda ja andke tänu ta nime-
le! Ps. 100:4 (Tulkaa hänen porteilleen 
kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä 
laulaen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hä-
nen nimeään.)
Leevi Reinaru, 
Viron kirkon Lähetyskeskuksen johtaja

Evankelinen lähetysyhdistys on 10-vuoti-
as. Se on vielä nuori Suomen kirkossa toimiva lä-
hetysjärjestö, mutta Inkerin kirkossa iloitsemme, 
että olemme saaneet uuden partnerjärjestön. Ely 
on osoittanut rakkautta, tukea ja myötämielisyyt-
tä Vienan Karjalassa ja Murmanskin kirkkoprojek-
tissa.
Olen ihaillut sitä kuinka kitkattomasti meidän 
yhteistyömme on sujunut sillä periaatteella, että 
ELYssä kunnioitetaan Inkerin kirkon linjauksia. 
Lähetystyötä Venäjällä, Karjalassa tehdään ot-
taen huomioon ortodoksinen vaikutus, niin että 
perinteinen kirkkonäkemys, elämäntavat ja pe-
rinteiset arvot ovat meillä yhteiset, Jumalan Sa-
nan mukaisesti.
Olemme suuresti kiitollisia Jumalalle ELYn tues-
ta ja yhteistyöstä Karjalassa ja uskoni on, että 
työmme vielä laajenee sen myötä, kun saamme 
kirkon rakennettua Murmanskiin.
Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoil-
kaa siis elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä 
elonkorjuuseen.
Näin Herra vastaa meidän rukouksiimme. Hän lä-
hettää meille aina uusia partnereita, jotka myös 
täyttävät niitä aukkoja, joita kirkossamme vielä 
on, erityisesti Karjalassa. Kirkkomme tarvitsee 
tukea, että paikalla olevat voivat tehdä työtä ja 
viedä evankeliumia kaikkiin kyliin ja kaupunkei-
hin.
Erityisesti haluaisin kiittää rakasta veljeämme 
Kristuksessa, Antero Rasilaista hänen erinomai-
sesta taidosta ja ystävyydestä toimia Inkerin kir-
kon työssä.
Siunausta ja rohkeutta lähetystyöhön 10 vuoti-
aalle ELYlle Inkerin kirkosta! Jääkää kaikki ystä-
vät Jumalan Rauhaan ja Vapahtajamme armo-
hoitoon.
Aarre Kuukauppi, piispa, 
Inkerin Evankelis-luterilainen kirkko VenäjälläShalom! 

Rauhaa ja siunausta Jerusalemista!
Sydämelliset onnittelut 
10-vuotiaalle Elylle!
Me Caspari-keskuksessa olemme iloi-
sia voidessamme tehdä yhteistyötä 
Elyn kanssa Israelissa messiaanisen 
liikkeen ja koko maailmanlaajan Kris-
tuksen ruumiin hyväksi.
Elisabeth E. Levy
Caspari-keskuksen toiminnanjohtaja
Jerusalem

ONNITTELUT 
EVANKELISELLE LÄHETYSYHDISTYKSELLE

Lähetystyö on aina lähetysyhteistyötä, jossa jo-
kaisella on oma paikkansa.
Apostoli Paavali sanoo: ”Minä istutin, Apollos 
kasteli, mutta Jumala antoi kasvun.” (1. Kor. 3:6) 
Onnittelemme 10 vuotta täyttävää ELY:ä ja toivo-
tamme hyvän Jumalan siunausta sen työlle.
Risto Jukko
Johtaja, Kirkon lähetystyön keskus

Yhteistyökumppaneiden onnittelut 10-vuotiaalle Elylle

Leevi Reinaru

Aarre Kuukauppi

Sanna Erelä ja Elisabeth Levy

Risto Jukko
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ELY - avaran armon asialla
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry perustet-
tiin Tampereella 10 vuotta sitten. Siionin Kan-
teleen ja evankelisen uskonnäkemyksen ystä-
vät halusivat kokoontua yhteen laulamaan ja 
puhumaan iloisesti Jumalan avarasta armosta. 
Jeesuksen rakkaus syntistä kohtaan on herättä-
nyt rakkauden myös kirkkoon. Sitä ELYn ystävät 
ovat halunneet rakentaa ja toimia hyvässä yh-
teistyössä seurakuntien kanssa.
Tampereen seurakuntien 
puolesta kiitän lämpimästi 
Evankelista lähetysyhdis-
tystä työstä maailmanlaa-
jassa Kristuksen kirkossa. 
Toivotan yhdistyksen työlle 
hyvän ja armollisen Juma-
lan siunausta edelleen.
Olli Hallikainen
Tampereen tuomiorovasti

Onnittelutervehdys 
Suomen Lähetysseurasta
”Minä luotan Sinun armoosi, saan iloita Sinun 
avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, Hän pi-
tää minusta huolen.” (Ps 13:6)
Suomen Lähetysseura on-
nittelee kymmenvuotis-
taivaltaan juhlivaa yhtei-
söjäsentään Evankelinen 
Lähetysyhdistys - ELY ry:tä. 
Kiitämme lämpimästi hyväs-
tä yhteistyöstä ja toivotam-
me menetystä tuleville vuo-
sillenne.
Rolf Steffansson
toiminnanjohtaja

Medialähetys Sanansaattajien 
(Sansa) puolesta ja omasta puo-
lestani tervehdin ja onnittelen 
10-vuotiasta Evankelista lähetysyh-
distystä Psalmin 108 sanoin: ”Herra, 
minä ylistän sinua kansojen keskellä, 
minä laulan kaikille kansoille 
sinun kiitostasi. Sinun ar-
mosi ulottuu yli taivaitten, 
sinun uskollisuutesi ylös 
pilviin. Jumala, kohotkoon 
kunniasi yli taivaitten, kirk-
kautesi yli kaiken maan!”
Yhteistyökumppanuudesta 
kiittäen ja Jumalan siunaus-
ta toivottaen,
Juha Auvinen
toiminnanjohtaja, rovasti

Seinäjoen seurakunnan tiedottaja Laura Isoluoma 
on suunnitellut kesäjuhlien julisteen ja käsiohjel-
man. Ohjelmatoimikunta valitsi yhdessä Lauran 
kanssa juhlien teeman “Armo kuljettaa”, joka nou-
see Siionin Kanteleen laulusta 339. Laulun sanat 
on kirjoittanut TT Eija Harmanen. Mitä ajatuksia 
kesäjuhlien julisteen kuva tuo sinun mieleesi?
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Mutta oletteko viime vuosina ja vuo-
sikymmeninä vilkaisseet noita lasten 
aamuohjelmia? Niissä on valtavasti 
väkivaltaa, hirviöitä, sotimista ja jul-
muuksia, poikkeuksena TV2:n las-
tenohjelmat. Omien lastenlasten niitä 
katsellessa palautui mieleen ajatus 
vuosien takaa: ”Mitä, jos saisimme 
vaihtoehdoksi pyhäkoulutuokion suo-
malaiselle TV-kanavalle?”
Olihan sitä yritetty – tuloksetta. Kai-
kilta kanavilta oli saatu sama vastaus: 
”Ei sovi ohjelmistoomme liian kristilli-
senä ja lapsia ahdistavana!”
Mutta Herrallamme on huumorintajua; 
kun suomalainen televisio ei halunnut 
tuottaa eikä esittää pyhäkouluohjel-
maa, tehtävään tarttuivat venäläiset! 
Kanadalainen miljonääri tv-tuottaja 
perusti Suomeen Suomi-tv:n, kana-
van, jonka tarkoituksena oli tarjota 
suomalaisille lapsiperheille sopivaa 
ohjelmaa ilman väkivaltaa ja seksiä. 
Siihen haluttiin myös kristillistä ohjel-
maa, jonka tuottajaksi saatiin IRR-TV 

AARREARKKU 
- täynnä 
taivaallisia
aarteita

(International Russian Radio & 
TV). Sen henkilökunnasta suu-
ri osa on venäläisiä kristittyjä 
ja sen päätarkoitus on tuottaa 
evankelioivaa ohjelmaa Venäjäl-
le, lähi- ja kaukoitään.
Rukousvastauksena ELY sai kut-
sun tulla keskustelemaan py-
häkouluohjelmasta, joka sitten 
toteutuikin Aarrearkku-nimisenä 
ja se pyöri ensin vuoden verran 
Suomi-tv:ssä viikonloppuisin 
ja sen jälkeen yhden kauden 
TV7:ssa ja satunnaisesti Alfa- 
TV:ssä.
Aarrearkku-ohjelma oli ELYn 
ja IRR-TVn yhteinen produktio 
IRR-TVn antaessa studionsa ja 
henkilökuntansa täysin maksut-
ta ohjelman tuottamiseen, vide-
oiden editoimiseen ja viimeiste-
lyyn asti. Kiitos siitä IRR-TVlle, 
sen henkilökunnalle ja erityisesti 
Laura Haukalle!
ELYn kautta löytyi Aarreark-
ku-ohjelman suunnittelu ja 
muu toteutus, johon sitoutui iso 
joukko aikuisia ja lapsia, kaikki 
vapaaehtoisia. Ohjelman käsi-
kirjoitti ja lasten osuuden ohjasi 
Elina Vaittinen, piirrossaar-
nan toteutti aluksi Saku-vaari, 
rovasti Sakari Nurmesviita 
ja loppuosissa kouluttaja Mat-
ti Mäkinen. Sarjan musiikista 
kunkin osuuden teemaan sovit-
taen vastasi suurimmalta osal-

Meillä oli unelma…
Unelma pyhäkoulutuokiosta televisi-
oon lauantai- tai sunnuntaiaamuisin.
Pienten lasten vanhemmat ja isovan-
hemmat, meille kaikille on liiankin 
tuttua se, että lapset heräävät viikon-
loppuna ani varhain (toisin kuin teinit, 
jotka eivät tunnu heräävän lainkaan 
ennen iltapäivää).
Lauantai- ja sunnuntaiaamuna lasten 
soisi katsovan tvstä lastenohjelmia, 
jotta vanhemmat saisivat vielä hetken 
nukkua tai lukea lehden rauhassa.

ta muusikot Mikko Pettinen 
ja myöhemmin Jussi Pyysalo. 
Kiitos aivan kaikille, jotka omalla 
työpanoksellaan mahdollistivat 
ohjelman onnistumisen. Aar-
rearkku-videoita voi tiedustella 
ELYn toimistolta Karstulassa tai 
IRR-TVltä. Lisätietoa ohjelmasta 
ja Aarrearkku-toiminnasta löy-
tyy: www.aarrearkku.fi
Aarrearkku kutsuu edelleen aar-
teen etsijöitä Jumalan sanasta 
löytöjä hakemaan.
Itse asiassa Aarrearkku sai al-
kunsa ELYn ja Evankelisen 
opettajien lähetysliiton yhteis-
työstä Laula kanssani -toimin-
nasta, jonka tuloksena on kol-
me hengellisten lastenlaulujen 
karaoke-DVD -levyä; Kuninkaan 
lapset, Onnelliset vaeltajat ja 
Laula kanssani. Myös laulujen 
välityksellä kylvetään sanan sie-
meniä otolliseen maaperään. 
Opettaja Seija Annola on an-
tanut työpanoksensa tähän toi-
mintaan ja sai olla myös käyn-
nistäjänä Aarrearkku-ohjelmalle. 
Kiitos hänelle siitä!
Olemme saaneet pienenä jär-
jestönä olla aivan kuin aukaise-
massa uusia polkuja. Rukoilem-
me ja toivomme niiden johtavan 
eteenpäin ja Herran herättävän 
lisää työntekijöitä ja vastuun-
kantajia tälle tärkeälle saralle, 
vaikkapa yhteistyössä seurakun-
tien kanssa.
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Aarrearkku-leiri
ELYn jäsenistä pääosa on ikäihmisiä, niinpä 
pyhäkouluohjelman päättyessä meistä riip-
pumattomista syistä Suomi-tv:n lopetettua 
toimintansa alkoi itää ajatus isovanhem-
pien ja lastenlasten yhteisistä hetkistä ja 
jopa leireistä.
Nykylapset ovat siinä onnellisessa asemas-
sa, että heillä on isovanhemmat, monella 
kaikki vielä elossa. Näin ei juuri ollut meidän 
lapsuudessamme. Minäkään en ole nähnyt 
yhtään isovanhempaani, he olivat kuolleet 
jo ennen syntymääni. Isovanhemmilla on 
aikaa ja usein myös halua olla lastenlasten-
sa kanssa, jakaa heille arvojaan ja ajatuksi-
aan, mutta ei ehkä siihen mahdollisuuksia 
tilanpuutteen, pitkien välimatkojen vuoksi 
tai jostain muusta syystä.
Isovanhempien ja lastenlasten yhteiset 
tilaisuudet, sehän sopisi yhdistyksemme 
toimintaan paremmin kuin hyvin! Pienenä 
järjestönä emme pysty kovin suuriin hank-
keisiin, ilman Jumalan johdatusta ja apua 
emme edes pieniinkään.
Hänen avullaan mikään ei ole mahdotonta, 
sen Aarrearkku-pyhäkoulu meille opetti.
Joten tuumasta toimeen! Karstulan Evan-
kelisella Opistolla kokoonnutaan tulevana 
kesänä juhannuksen jälkeen viidettä ker-
taa Aarrearkku-leirille, jolla isovanhemmat 
ja lastenlapset yhdessä tutustuvat Raama-
tun kertomuksiin ja totuuksiin monin eri 
tavoin, vietetään aikaa yhdessä retkeillen, 
saunoen ja uiden ja nautitaan hyvästä ruu-
asta.
Kummallakin ryhmällä on myös omaa oh-
jelmaa ja aikaa.
Pohjanmaalla on pidetty suuren suosion 
saavuttaneita isovanhempien ja lastenlas-
ten päiviä, joita on ohjelmassa tulevaisuu-
dessakin.
Jumalan sana on Aarrearkku, josta saam-
me ammentaa jatkuvasti Hänen suuria lah-
jojaan. Elämme aikaa, jossa lapset eivät 
juuri saa kristillistä opetusta päiväkodeissa 
tai kouluissa, yhä harvemmissa kodeissa-
kaan sitä annetaan. Vanhemmat ovat kiirei-
siä ja ikävä kyllä kovin monet vanhemmat 
ovat vieraantuneet kristillisistä arvoista tai 
eivät jaksa huolehtia kotona muusta kuin 
välttämättömistä asioista. Tässä avautuu 
mahdollisuus kristityille isovanhemmille.

Haastan meitä jokaista rukoilemaan lasten puolesta ja 
tarjoamaan heille katoamattomia aarteita.
Siihen meitä kehoittaa Jumalan sanakin:
1 Kuuntele, kansani, mitä opetan, tarkatkaa sanojani, te kaikki.
2 Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon julki menneisyyden 
arvoituksia,
3 vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat 
meille kertoneet.
4 Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin 
polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on 
tehnyt.
5 Hän sääti Jaakobille säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa 
ja käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen,
6 jotta tulevakin polvi ne tuntisi, jotta vastedes syntyvätkin ne 
oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen.
7 Jumalaan heidän tulee turvautua, muistaa, mitä hän on teh-
nyt, ja noudattaa hänen käskyjään.
  (Ps 78)

Aarrearkkuleirillä, kuvat Satu Kivisaari.
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Meillä uskovilla isovanhemmilla on äärettömän ar-
vokasta perinnöksi annettavaa lastenlapsillemme 
ja kaikille läheisille lapsille: Jumalan sanan aarteet 
rukoukseen käärittynä! Liian harvan lapsen puo-
lesta liitetään nykyään käsiä ristiin, liian harvoin 
lapsia viedään kirkkoon oppimaan taivaallisesta 
Isästä ja Hyvästä Paimenesta, Vapahtajastamme.
Aina Jumalan sanan välittäminen lapsille tai las-
tenlapsille ei kuitenkaan ole helppoa. Saatamme 
kokea itsemme avuttomiksi, lasten vanhemmilla 
voi olla eri näkemys asiasta, ei löydy luontevaa ta-
paa Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta kertomi-
selle. Meillä on kuitenkin yksi väylä käytettävänä: 
rukous! Saamme viedä lapset Jumalan eteen ru-
kouksessa. Hän kuulee rukoukset ja vastaa niihin, 
näin Hän itse on luvannut. Hän on myös armolli-
nen Jumala.
Äitinä, opettajana ja kasvattajana tiedän tehneeni 
virheitä, joita minun ei jälkeenpäin ole ollut mah-
dollista korjata. Mutta armoa on se, että taivaal-
liselle Isällemme mikään ei ole mahdotonta, Hän 
haluaa ja kykenee korjaamaan meidän tekemäm-
me virheetkin.
Hän myös rakastaa lapsia ja haluaa, että jokainen 
lapsi saa kuulla Hänen rakkaudestaan ja löytää 
Jeesuksen Vapahtajakseen. Kahden vuosituhan-
nen ajan on kaikunut Jeesuksen kehotus, se kut-
suu edelleen tänäänkin: 
”Sallikaa lasten tulla minun luokseni!”

Pirjo Nurmesviita Hinta: aikuinen 110 €, 6-12v. 90 €, alle 6v. 70 €, sisa-
ralennus 10 % kurssin hinnasta. Hinta sisältää majoi-
tuksen liinavaatteineen ti-to, leiriohjelman ja materiaa-
lit sekä ruokailut ja saunomiset.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Satu Kivisaari, aluesihteeri Ely
satu.kivisaari@evankeliset.net | p. 050 563 6079
Karstulan Evankelinen Opisto
kansanopisto@keokarstula.fi | p. 014 5252 200
Ilmoittautumiset 4.6.2018 mennessä.

Leirillä mukana ELYstä mm. Satu Kivisaari, Pirjo ja Sa-
kari ”Saku-vaari” Nurmesviita, Ulla Latomäki sekä Pek-
ka Knuutti opistolta. Nuoria isosina.

Tulevana kesänä tutustutaan Raamatun henkilöihin lei-
rin raamattuhetkissä sekä aamu- ja iltahartauksissa. 
Seikkailemme leirillä Sakkeuksen matkassa, tutustum-
me Pietariin ja muihin Raamatun kalastajiin. Ihmette-
lemme Joosefin jännittävää elämää ja etsiydymme pie-
ninä ja välillä kadonneinakin lampaina Hyvän Paimenen 
seuraan. Aamu- ja iltahartauksissa pääsemme tutustu-
maan rukouksen maailmaan.
Leiriltä on mahdollisuus vierailla Wanhat Wehkeet -au-
tomuseossa sekä Karstulan Kotiseutumuseossa. In-
nokkaille liikkujille on tiedossa Kirkkovuoren retki ja 
geokätköjen etsintää. Melontaa ja kalastusta voi ko-
keilla Päällinjärvessä, joka on kaunis järvi Karstulan 
sydämessä. Tietenkin Aarrearkkuleirillä myös leikitään, 
askarrellaan ja etsitään aarteita yhdessä isovanhem-
pien kanssa. ELYn 10-juhlavuoden kunniaksi vietämme 
leirillä 10-synttäreitä, leirillä mukana Tiemestarin Pojat 
Bändi :)
Myös varamummot ja -paapat ovat lämpimästi terve-
tulleita! Leirillä majoitumme täysihoidossa siisteissä, 
hyvätasoisissa asuntoloissa keskellä kaunista keskisuo-
malaista luontoa.

Karstulan Ev. Opistolla 26.-28.6.2018

isovanhemmille ja lapsenlapsille

Kaikenikäisten

Tulevat myyntiin kesäjuhlilla Seinäjoella 8.-10.6. 
Ely-ystävät ovat valmistaneet Aarrearkkupusseja talven 
aikana Haminassa. ELYn vuosijuhlassa rukouspusse-
ja olivat esittelemässä Asta Uutela, Pirkko Tulokas ja 
Kaija Välimäki. 
Aarrearkkupus-
sin myynnillä 
tuetaan ELYn 
Aarrearkkutyö-
tä, jota teh-
dään lasten, 
perheiden ja 
isovanhem-
pien parissa. 
Kesäjuhlilla 
Aarrearkkupus-
sit myynnissä 
ELYn torilla. 
Tule kurkkaa-
maan, mitä 
pussista löytyy 
:)

Uudet rukouspussit - Aarrearkkupussit



Äiti oli saanut kirjan syntymäpäivä-
lahjaksi: ”Lindalle 17.9.1946”, ja se oli 
ollut aivan uusi painos sinä vuonna. 
Kirja oli äidille hyvin tärkeä. Sen väliin 
hän keräsi erilaisia leipomisohjeita ja 
siellä oli muutama valokuva, muuta-
ma joulukortti ja iso nippu aikanaan 
Kangasalan Sanomista leikattuja pois 
nukkuneiden tuttujen, kyläläisten ja 
sukulaisten risti-ilmoituksia, kuolinil-
moituksia.
Äiti säilytti kirjaa keittiön astiakaapin 
ylimmäisellä hyllyllä, sellaisessa pai-
kassa, että me lapset emme päässeet 
siihen käsiksi. Muuta varmaa säilytys-
paikkaa hänellä ei ollut.
Muistan, että lapsena tuntui siltä kuin 
kirjaan olisi liittynyt jokin suuri salai-
suus, mutta myöhemmin ymmärsin 
miten tärkeä se oli äidille. Sen sivujen 
välissä hän säilytti niitä hänelle tär-
keitä lehtileikkeitä, jotka toivat hänen 
mieleensä muistoja pois nukkuneista 
rakkaista ja läheisistä. Siellä oli myös 
muistokirjoitus äidin isästä, Ilmari 
Niemisestä ja äidin äidistä, Katri Nie-
misestä. En tiedä kuka nuo muistokir-
joitukset on kirjoittanut, mutta hyvin 
kauniisti niissä on kuvattu kummankin 
siunaustilaisuutta. Papan siunauk-
sen hoiti rovasti Hannes Pihlamaa ja 
mummun siunauksen rovasti Emil 
Ponsimaa. Hän oli pappi, joka on jää-
nyt mieleeni, vaikka pieni lapsi silloin 
olinkin.
Mielenkiinnolla aloin lukea noita lehti-
leikkeitä ja kyllä vain muistot nousivat 
taas pintaan. Olihan niissä monta tut-
tua nimeä minullekin ja jonkun heis-
tä muistan hyvinkin. Vieläkin haikeus 

Äidin keittokirja

täyttää mieleni, kun luen lapsuuden 
ystäväni, leikki- ja koulukaverini Han-
nelen kuolinilmoitusta. Hänen pois-
menonsa koski syvästi ja tuntui kovin 
epäoikeudenmukaiselta. Hänen nuori 
elämänsä päättyi yllättäen joulun alla 
vuonna 1979 vasta 26-vuotiaana.
Keittokirja oli äidille tärkeä muuten-
kin kuin lehtileikkeiden säilyttämisen 
paikka. Lähes aina, kun hän otti kirjan 
esille, tiesimme odottaa, että nyt on 
jokin juhla tulossa tai jotain erikoista, 
koska leipomisohjeet kaivettiin esille. 
Joka viikkohan meillä pullaa leivottiin 
ja siihen ei ohjetta tarvittu, mutta kun 
äiti leipoi jotain muuta, otti hän keit-
tokirjan esille ja tarkisti mitä aineita 
piti kaupasta hakea ja että kaikkea oli 
tarpeeksi.
Lueskelen ruutupapereille kirjoitettu-
jen leivonnaisten ja säilömisien ohjei-
ta. On monenlaisia ohjeita, ”resette-
jä”. Väkisinkin alkaa naurattaa nämä 
hyvinkin perusteelliset, sen aikaisella 
murteella kirjoitetut ohjeet: 250 ram-
maa pestyä markariiniä, 300 rammaa 
vehnäjauhoja, 1 desi kylmää vettä.
Tämä on joulutorttujen ohje, jonka 
äiti oli saanut joltain ystävältä, koska 
paperille on kirjoitettu myös terveiset: 
Leena lähettää Linda-tädille oikein 
paljon terveisiä. Älä unohda sitten 
syödä näitä.
Suolakurkkujen säilöntäohjeessa on 
viesti: Syödään talvella hyvällä ruoka-
halulla!
Tapio Rautavaara lauloi isoisän olki-
hatusta, joka toi muistot mieleen. Mi-
näkin koen jotain samaa tutkiessani 

äidin keittokirjaa: Äiti istumassa kei-
nutuolissa selaillen keittokirjaansa ja 
miettien mitä hän tarjoaisi kotonam-
me kokoontuvan lähetysompeluseu-
ran tilaisuudessa, tai sitten kun hänen 
vuoronsa olisi tarjota kahvit Punaisen 
Ristin Raikun osaston naisten illassa, 
tai joululeipomisien suunnittelua.
Keittokirjaa selatessani monenlaiset 
hauskat ja vähemmän hauskat tapah-
tumat muistuvat mieleeni. Aina äidin 
leipoessa istuimme keittiön pöydän 
ääressä katsomassa, kun hän leipoi. 
Leipomisen jälkeen äiti jätti taikinakul-
hon pohjalle pienen määrän taikinaa, 
jonka saimme sulassa sovussa kaapia 
kulhon pohjalta. Kerran valkoinen pos-
liinikulho, äidin leipomiskulho, putosi 
pöydältä ja halkesi kahdeksi kappa-
leeksi. Voi sitä itkua ja murhetta!
Sillä kertaa maistiaisia ei tullut. Mi-
nun syykseni sisarukset kaiketi tuon 
”onnettomuuden” laittoivat, kos-
ka olin porukan vanhin. Sen jälkeen 
noudatimme suurta varovaisuutta ja 
siirryimme joka kerta lattialle rinkiin 
istumaan taikinan tähteitä kulhosta 
kaaputellessamme.
Äidin keittokirjan kansilehtien väliin 
kätkeytyy paljon lapsuuteni muistoja, 
joita varsinkin äitienpäivänä muistelen 
lämpimin ajatuksin. Kunpa jokainen 
lapsi tänäkin päivänä voisi sanoa ku-
ten minä: ”Äideistä parhaimman sain.”
Hyvää ja Taivaallisen Isämme 
siunaamaa Äitienpäivää kaikille 
äideille.

Hilkka Lähdekorpi, Salo

Olin auttamassa pikkusiskoni muuttotalkoissa. 
Kantaessamme muuttolaatikoita paikasta toi-
seen, huomioni kiinnittyi erään laatikon päällä 
olevaan tutun näköiseen kirjaan. Voi, siinähän 
oli äidin keittokirja, joka oli kulkenut pikkusis-
koni matkassa, koska sitä ei sisaruksistamme 
kukaan muu ollut huolinut. Tartuin kirjaan ja 
kysyin, saisinko minä sen nyt ottaa itselleni. 
Niin lähti kirja minun mukaani.
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Merellä ja lakeudella on kuitenkin yhty-
mäkohtansa. Molemmat mahdollistavat 
näkemisen kauas. Molemmissa vaikut-
tavat tuulet voimakkaasti. Molemmissa 
on aallot. Merellä vesi, lakeudella lai-
nehtiva vilja. Molempien äärellä ihmi-
nen tuntee pienuutensa.
Seinäjoki on keskellä tätä lakeaa Ete-
lä-Pohjanmaata. Ei siis ihme, että aika-
naan vuonna1960 valmistunut, silloisen 
Seinäjoen seurakunnan uusi kirkko sai 
nimen Lakeuden Risti. Kaupunki ja seu-
rakunta on noista ajoista paljon muut-
tunut ja kasvanut, mutta paljon on 
myös samaa. Yhä edelleen tämä kau-
punki ja maakunta elää hyvin vahvasti 
maataloudesta ja sen myötä elintarvi-
keteollisuudesta.
Lakeuden Risti näkyy vieläkin kauas ja 
yhä edelleen seurakunnalla on paikkan-
sa monen ihmisen elämässä. Herätys-
liikkeet ovat tehneet omaa kylvötyö-
tään ja tämä on vaikuttanut vahvasti 
seurakuntaelämässä. Kuitenkin täällä 
”lakialla” puhaltaa myös sellaisia tuulia, 
joita voisi kuvata välillä puuskittaisiksi 
ja välillä vastaisiksikin. Muuttuva maail-

Kuljetettavan 
    osa

ma, muuttuva yhteiskunta ja muuttuva kau-
punki asettavat omat haasteensa. Ihmisten 
elämän yksityistyminen ja maallistuminen on 
osa tämän päivän todellisuutta. Armon sano-
man, evankeliumin ja koko kristilliseen uskon 
aseman eteen on tehtävä tulevaisuudessa 
töitä yhä enemmän ja uusilla osin rohkeilla-
kin tavoilla.
Kirkkoa ja seurakuntaa kuvataan perinteises-
ti myös laivana. Tätä laivaa armo kuljettaa, 
armo puhuttelee, se lohduttaa ja rohkaisee. 
Myötätuulessakin purjehtiva laiva tarvitsee 
kuitenkin miehistöä, vapaaehtoisia ja työnte-
kijöitä. Laivassa olijoiden on tehtävä työtä, 
reittiä on tarkistettava, alusta on huollettava 
ja korjattava. On huolehdittava siitä, että lai-
vassa on tilaa uusille matkaan lähteville. On 
tarkkailtava kulkusuuntaa, karikkoja ja tuul-
ta, on rukoiltava.
Toivotan sinut tervetulleeksi kesäjuhlille Sei-
näjoelle lisävirren 979 sanoin:
”Tulkoon tie sinua vastaan, olkoon tuuli aina 
myötäinen, päivä poskillesi paistakoon, sade 
pelloillesi virratkoon. Ja kunnes kohdataan, 
elämäsi jääköön käsiin Jumalan.”

Jukka Salo, kirkkoherra

Näiden kesäjuhlien tunnuslauseena on ”Armo kuljettaa” ja tunnuskuvana täysin pur-
jein merellä seilaava purjelaiva. Tuuli ja aallot välittyvät tuosta kuvasta. ELYn kesäjuhlia 
emme nyt kuitenkaan vietä merenrantakaupungissa, vaan keskellä Etelä-Pohjanmaata, 
jossa järvetkin ovat harvinaisia. Tämän maakunnan maisemaan kuuluvat enemmänkin 
tasaiset peltomaat ja joet. Toki tätä ympäröivää lakeuttakin on aikanaan kutsuttu me-
reksi. Latomeri on se tuttu termi, jota näistä laajoista peltoaukeamista on kutsuttu ja 
yhä sitä käytetään, vaikka ladotkin ovat suurimmaksi osaksi kadonneet.
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Oh Happy Day – Armoa ja iloa iltaan
Pop Up Gospel on mustaa gospelia esittävä seinäjo-
kelainen kuoro, joka on lyhyessä ajassa kasvanut yli 50 
henkiseksi sekakuoroksi. Kuoron menoa siivittää kovata-
soinen bändi. Kuoroa vetävät Tarja ja Mikko Kultalahti. 
Pop Up Gospel laulaa englanninkielellä elämänmakuista ja 
vahvoja tunteita välittävää gospelmusiikkia, joka tempaa 
yleisön mukaansa yhteiselle, uskon, toivon ja rakkauden 
värittämälle matkalle.

Hyvässä seurassa 10 vuotta
Kesäjuhlat käynnistyvät perjantai-iltana 
Lakeuden Ristissä Hyvässä seurassa 10 
vuotta -tilaisuudella. Juhlapuhujina tilai-
suudessa ovat Lapuan hiippakunnan piispa 
Simo Peura, Seinäjoen kaupunginjohtaja 
Jorma Rasinmäki sekä E-Pn Perheasiain 
neuvottelukeskuksen johtaja Eija Harma-
nen. Juhlien teema Armo kuljettaa nousee 
tutusta Siionin Kanteleen laulusta (339). 
Sanoituksen lauluun on tehnyt TT Eija Har-
manen.
Illassa saamme myös pieniä välähdyksiä 
Evankelisen lähetysyhdistyksen kymmen-
vuotisen historian matkalta, josta kerto-
massa ovat ELYn hallituksen pj. Pekka 
Knuutti ja ELYn aluepappina toiminut 
pastori Pekka Kiviranta. Vuosi 2018 on 
Evankelisen lähetysyhdistyksen 10-juhla-
vuosi.

OHJELMA

Perjantai 8.6.

17.00 Talkoolaisten infoilta, seurakuntasali. Tarjoilu.

19.00 Hyvässä seurassa 10 vuotta, Lakeuden Risti
 ELY 10 vuotta. Piispa Simo Peura, 
 kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki
 E-P:n Perheasiain neuvottelukeskuksen 
 johtaja Eija Harmanen.
 Musiikissa kanttorit Maria Väinölä ja Hanna Petäjä.
 Juonto Pekka Kiviranta ja Pekka Knuutti.

Iltasoitto Lakeuden Ristin tornista. Tarjoilu sisäpihalla.

21.00 Oh Happy day – Armoa ja iloa iltaan, 
 Lakeuden Risti. Pop Up Gospel -kuoron konsertti, 
 johtaa Tarja Kultalahti. Mukana Erja Kalpio.
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Kuva Tommi Merivirta
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OHJELMA

Lauantai 9.6.
10.00 Aamusävel, Lakeuden Risti
 Kristiina Ylinen, Pauli Honkala, 
 laulu ja Sointu-Sisko Parviainen.
10.30 Opastettu kierros Aalto-keskuksessa
 Ryhmille, ennakkovaraukset numerosta 050 563 6079.

12.00 Ikärajaton armo – kaikenikäisten juhla, 
 Lakeuden Risti
 Khra Jukka Salo, pääsihteeri Antero Rasilainen 
 ja kanttori Maria Väinölä. Runoilija, kirjailija Anneli 
 Lähdesmäki lausuu runon “Armo kuljettaa”. 
 Mozartin sävellyksen Toukokuu esittävät Nelli 
 Kivineva, sello, Elli Kärnä, sello, Kaisu Kivineva, 
 viulu ja Salla Kivineva, piano. Seinäjoen seura- 
 kunnan nukketeatteri Katajanmarja esittää 
 nukke-esityksen ”Eevan ja Annun iloasema”. 
 Juonto Satu Kivisaari ja Sointu-Sisko Parviainen. 
 Lasten toiminta jatkuu Ilosatamassa eli seurakuntakes-
 kuksen alakerrassa ja seurakuntasalissa (askartelua, 
 Raamattutuokioita, kepparirataa, leikkejä, pelejä, 
 geokätköilyä ym.)

13.00–15.00 Lounas ja oheisohjelmaa:
 ELYn ja seurakunnan lähetysnäyttelyt, seurakun-
 takeskuksen aula. Lakeuden Ristin esittely 
 klo 13.30 ja 14.00. Kokoontuminen kirkon eteisessä.
 Omatoiminen hissimatka Lakeuden Ristin torniin 
 (hissimaksu 1 €). Pikkukirkko avoinna sisäpihalla.
 ElyCafe – Elyn kahvila ja lähetystori sisäpihalla.
 Seurakunnan lähetystori sisäpihalla.
15.00 Lähettävä armo, Lakeuden Risti
 Viron kirkon piispa Joel Luhamets Tartosta, 
 SLS:n eläkkeellä oleva Nepalin lähetti Kirsti 
 Kirjavainen, TT Harri Kuhalampi sekä Liekit-kuoro 
 johtajanaan kanttori Sanna Ågren. 
 Juonto Erja Kalpio ja Pia Ketola.
17.00 Raamattutunti, Lakeuden Risti
 Aiheena: Kuljettaako armo jo Vanhassa 
 testamentissa? TT, arkeologi Eero Junkkaala 
 ja musiikissa Sanna Ågren.
 Juonto Antero Rasilainen.
19.00 Siionin Kannel -messu, Lakeuden Ristin sisäpiha
 Saarna piispa Joel Luhamets, liturgina vs. 
 johtava kappalainen Jarmo Happonen Ylistarosta, 
 Seinäjärven kuoro johtajanaan Jouko Palomäki, 
 urkurina Anna-Kaisa Lahtinen ja 
 kanttorina Jouko Palomäki.
 Radiointi Yle Radio 1. Sateella Lakeuden Ristissä.
21.15 Urkukonsertti, Lakeuden Risti
 Kanttori Maria Väinölä. 
 Osa Suvimusiikki-konserttisarjaa.

Viron kirkon piispa 
Joel Luhamets on yksi 
puhujavieraista lauantain 
lähetysjuhlassa. Luhamets 
saarnaa myös lauantai-illan radioitavassa Siionin 
Kannel messussa, jossa mukana Seinäjärven 
kuoro, johtajanaan Jouko Palomäki.
Ely on solminut Viron kirkon kanssa yhteistyöso-
pimuksen vuonna 2013. Ely tukee Anna Mishinan 
työtä Keilan ja Sauen seurakunnissa sekä Lähe-
tyskuoron ja Tarton Perhekeskuksen toimintaa. Li-
sätietoja ELYn lähetystyöstä www.evankeliset.net

”Valot ja varjot” 
-urkukonsertti 
Aurinkoisella säällä ke-
säiltaisin laskeva aurinko 
luo mykistävän maala-
uksellisia varjoja pitkin 
kirkkosalia. Tämä on ollut 
innoittajana konsertille. 
Toivottavasti saamme au-
rinkoisen illan! Konsertin 
ohjelma on hyvin henkilö-
kohtainen. Lähes kaikkiin 
kappaleisiin liittyy joku mukava muisto tai esim 
toive. Säveltäjänimiä ovat J. S. Bach, Sulo Salonen 
ja Louis Vierne, kertoo kanttori Maria Väinölä.

Teologian tohtori, arkeologi Eero Junkkaa-
lan raamattutunnin aiheena on Kuljettaako 
armo jo Vanhassa testamentissa? Raamattutun-

nin aiheeseen sisältyvät 
teemat käsittelevät mm. 
armo Israelin kansan vai-
heissa sekä armo ja to-
tuus vastakkain.

Ikärajaton armo - kaikenikäisten juhla
Kaikenikäisten juhlaan lauantaina kutsutaan niin 
pieniä kuin suuria juhlavieraita. Aloitusjuhlassa 
tervetulleeksi kesäjuhlavieraat toivottavat ELYn 
pääsihteeri Antero Rasilainen ja Seinäjoen seu-
rakunnan kirkkoherra Jukka Salo. Tilaisuudessa 
kuulemme ja näemme myös lasten esityksiä. 
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OHJELMA

Sunnuntai 10.6.
9.00 Aamuseurat, Lakeuden Risti
 Nurmon kappelisrk:n johtava kappalainen 
 Miia Juusola-Vänskä, opettaja Mika Viitanen 
 Hyvinkäältä ja kanttori Maria Väinölä.
10.00 Sukupolvien messu, Lakeuden Risti
 Saarnaa rovasti Sakari Nurmesviita, liturgina 
 johtava kappalainen Liisa Rantala Seinäjoelta, 
 ryhmä Solina-kuorolaisia johtajanaan Suvi 
 Lehtimäki ja kanttori Lea Salumäe. 
 Kaikenikäiset avustamassa.
11.30–13.00 Lounas
13.00 Pääjuhla Armo kuljettaa, Lakeuden Risti
 Perheterapeutti ja kirjailija Saara Kinnunen, 
 johtava kappalainen Markku Orsila 
 Peräseinäjoelta, kirkkoherra Jukka Salo, 
 kanttori Maria Väinölä ja Lakeuden Ristin 
 kamarikuoro johtajanaan Johanna Ojala-Haapala. 
 Kutsu vuoden 2019 kesäjuhlille.
 Juontajina pääsihteeri Antero Rasilainen ja 
 Satu Kivisaari.
14.30 Kahvilat avoinna
Hiljenny Lakeuden Ristin rukouspolulla

Saara Kinnunen on eläkkeellä oleva perheneuvo-
ja ja kirjailija, hänellä on viisi lasta ja 11 lastenlas-
ta. Sunnuntain pääjuhlassa Saara Kinnunen puhuu 
aiheesta Ikäpolvet yhdessä.

Sunnuntaina vietettävän sukupolvien mes-
sussa saarnaa rovasti Sakari Nurmesviita.
Sakari Nurmesviita on toiminut Jämsän kirkko-
herrana sekä lähetystyössä Keniassa ja ulkosuo-
malaistyössä Kanadassa. Piirtävänä ”Saku-vaarina” 
tunnettu rovasti Nurmesviita kertoo ja piirtää lap-
sille Raamatun kertomuksia juhlien aikana lasten 
pikkukirkossa.

Lapsikuoro Solina
Seinäjoen seurakunnan lapsikuoro Solina tunnetaan jo ympäri Suo-
mea. Viime syksynä Solina-kuoro täytti 10 vuotta. Kuoroa on johta-
nut kuoron perustamisesta saakka Suvi Lehtimäki. Solina-kuoro 
sai vuonna 2017 Suomen Kirkkomusiikkiliiton tunnustuksen vuoden 
musiikkiryhmänä.
Saamme juhlille mukaan osan tuosta komeasta kuorosta. Osa Soli-
na-kuorolaisia laulaa ja avustaa sunnuntain sukupolvien messussa. 
Messuun ovat tervetulleita kaikenikäiset.

Ilosatamassa toimintaa lapsille
(seurakuntakeskuksen alakerta ja srk-sali)
Lauantain kaikenikäisten juhlassa saamme nähdä 
Eevan ja Annun iloasema – nukke-esityksen.  Lap-
set saavat tilaisuuden jälkeen juhlien keräilykor-
tit, joihin voivat kerätä tarroja lasten eri toimin-
tapisteistä. Ilosatamassa askarrellaan, legoillaan, 
lauletaan ja leikitään. Saku-vaari piirtää ja ker-
too lapsille Raamatun kertomuksia pikkukirkos-
sa. Nukketeatterin raamattutuokioissa nähdään 
ja kuullaan kertomukset; Hyvä Paimen, Jeesus 
myrskyssä ja Nooan arkki. Kesäjuhlilla voi kokeilla 
myös  keppihevosrataa ja geogätköilyä. Jännää!!! 
Tervetuloa juhlille kaikenikäiset!

Kuva Aarne Laasonen

Seinäjoen ELY-ystävien käsityökerhon valmistamia 
käsitöitä on myynnissä kesäjuhlilla. Ostaessasi käsitöitä 
ELYn lähetystorilta tuet ELYn lähetystyötä.
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ALVAR AALTO henkilönä lyhyesti
Arkkitehti, muotoilija ja akateemikko Alvar Aalto syn-
tyi 3.2.1898 Kuortaneella Etelä-Pohjanmaalla. Hän 
on Suomen merkittävin ja kansainvälisesti tunnetuin 
arkkitehti. Aallon arkkitehtuurin muotokieli kehittyi 
alkuaikojen selkeästä funktionalismista kohti moni-
puolisempaa modernistista ilmaisua, jota Aalto-kes-
kus edustaa.
Poikkeuksellisen laajan ja monipuolisen uran tehnyt 
Aalto suunnitteli lasiesineitä, huonekaluja, yksittäisiä 
taloja ja kulttuurirakennuksia sekä kokonaisia asun-
toalueita, teollisuusyhdyskuntia 
ja kaupunkikeskustoja. Aalto 
halusi arkkitehtuurissaan säilyt-
tää ihmisen ja luonnon välisen 
yhteyden. Hän suunnitteli kaik-
ki rakennuksensa yksityiskohtia 
myöten kokonaistaideteoksiksi.
1. Lakeuden Risti
Vuonna 1951 Aalto osallistui 
arkkitehtikilpailuun, jossa Sei-
näjoki haki suunnittelijaa pie-
nen mutta kehittyvän kauppa-
lan kirkolle. Kilpailulautakunnan 
mielestä Lakeuksien Risti oli yli-
voimainen suunnitelma.

1. LAKEUDEN RISTI
 (1957–1960)
2. SEURAKUNTAKESKUS
 (1965–1966)
3. KAUPUNGINTALO
 (1961–1962) 
4. KAUPUNGINKIRJASTO
 (1964–1965)
5. VALTION VIRASTOTALO
 (1966–1968)
6. KAUPUNGINTEATTERI
 (1986–1987)

Aalto-keskus
Evankelisen lähetysyhdistyksen kesäjuhlaa vietetään tänä kesänä Seinäjoella Aalto-keskuksen ytimessä.
Juhlavierailla on mahdollisuus tutustua lähemmin Aalto-keskukseen juhlien lomassa opastetuilla kierroksilla.
Aalto-keskus Seinäjoella muodostuu kuudesta rakennuksesta sekä vuonna 1988 valmistuneesta Kansalaisto-
rista.
Seinäjoen Aalto-keskus on maailman laajuisesti ainutlaatuinen rakennus ja taiteellinen kokonaisuus. Seinäjo-
ella sijaitsee myös vuonna 1925 rakennettu Seinäjoen suojeluskuntapiirin esikuntatalo, joka on ainut muuttu-
mattomana säilynyt Aallon nuoruudentyö.

Katedraalikirkon katto madaltuu ja kapenee koh-
ti kuoria ja lattia viettää alttarille päin. Valaisimet, 
kirkkosalin kruunut, hopeiset ehtoollisvälineet ja alt-
tarivaatteet sekä kappelin lasimaalaus ja kellotornin 
juurella sijaitseva suihkulähde ovat Aallon suunnitte-
lemia.
2. Seurakuntakeskus
Seurakuntakeskuksen muodostaman kirkkopihan 
Aalto suunnitteli niin, että siellä on mahdollisuus jär-
jestää ulkoilmatilaisuuksia. Seurakuntasalin akustiset 
verhoukset ovat punapyökkiä ja penkit punahonkaa. 
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Samoja puulajeja on käytetty Lakeuden Ristin kirkon 
sisustuksessa. Kirkon 65 metriä korkea kellotorni on 
Seinäjoen maamerkki. Torniin pääsee hissillä.
3. Kaupungintalo
Kaupungintalon julkisivun tummansiniset keraamiset 
sauvatiilet välkehtivät eri valoissa. ”Julkisivun täytyy 
olla Seinäjoen kaupungintalon, eikä muun”, Aalto pe-
rusteli materiaalivalintaa. Kaupunginvaltuuston torni-
maisen korkeassa istuntosalissa valtuutettujen paikat 
on sijoitettu säteittäin. Sama sommitelma heijastuu 
myös julkisivussa. Kaupungintalon alkujaan asuin 
tiloiksi tarkoitettu länsisiipi, on muutettu työtiloiksi 
1970–80-luvuilla.
4. Kirjasto
Kirjaston lainaussalin viuhkamainen muoto on raken-
nuksen omaleimaisin visuaalinen piirre. Lainaussaliin 
säleikön kautta heijastuva valo lankeaa kauniisti kat-
toon, seiniin ja hyllyköihin. Aallon kirjasto on entisöity 
alkuperäiseen asuunsa, ja se avautui yleisölle touko-
kuussa 2015. Naapuruksina sijaitsevat uusi ja vanha 
kirjasto yhdistettiin toisiinsa maanalaisen 
kellarikerroksen kautta. Aallon kirjastossa 
sijaitsee myös Aalto-infopiste.
5. Virastotalo
Aalto täydensi ja viimeisteli hallintokes-
kuksen kolmikerroksisella valkoiseksi ra-
patulla virasto talolla. Hän halusi suun-
nitella kirkosta lähtevän ja kansalaistorin 
halki kulkevan akselin päätekohdan, ”rau-
hallisen taustarakennuksen”, kuten Aallon 
tiedetään ilmaisseen. Rakennuksen arkki-
tehtonisesti merkittävin tila on käräjäsali, 
joka toimii nykyään kokoushuoneena. Vi-
rastotalossa ovat toimineet mm. verotoi-
misto ja poliisi.
6. Teatteri
Aalto laati teatterin piirrokset vuonna 
1968, mutta talo valmistui Elissa Aallon 
johdolla vasta 1987. Rakennuksen julki-
sivu on himmeän valkoista keraamista 
sauvoitusta. Avarat aulatilat on sisustettu 
Artekin kalusteilla. Aallon uniikki, kuuden 
puuntaivutusreliefin kokoelma on esillä 
aulatiloissa. Alvar-näyttämön esirippu on 
nimeltään Daidalos, ja sen on suunnitellut 
kuvataiteilija Juhana Blomstedt.

Lähteet:
www.seinajoki.fi
www.seinajoenseurakunta.fi 
Alvar Aalto -museo: 
Alvar Aalto - Seinäjoen kaupunkikeskus

Kuvat Ulla Latomäki Kaupungin teatteri (oik.) ja takana Lakeuden risti. 33
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Näkymme: Työ jatkuu, uusia työntekijöitä tarvi-
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Aloimme pitää Riihimäellä Evankelisen lähetysyhdis-
tyksen seuroja heti syksyllä 2008. Paavo ja Annikki 
Erelä olivat kanssamme aloittelemassa toimintaam-
me. Kirkkoherra Kalervo Huttunen hankki meille seu-
rakunnan kustantamat Siionin Kanteleet. Olemme 
pitäneet lauluseuroja kerran kuussa. Puhujia olemme 
saaneet seurakunnasta, johon suhteet ovat pysyneet 
hyvinä ja jatkuneet. Elyn puhujiakin on löytynyt kiitet-
tävästi. Puhujina Riihimäellä on nähty Antero Rasilai-
nen, Pekka Kiviranta, Raili Mäkitalo, Annikki ja Paavo 
Erelä, Mika Viitanen, Kosti Kallio sekä Seppo Suokun-
nas, Tuula Sääksi, Päivi Erkkilä, Eero Junkkaala, Irma 
Kalke ja edesmennyt Erkki Helle. Olemme pitäneet 
yhden Israel-tilaisuuden Erja Kalpion johdolla.
Kirkkopyhät alkoivat vuonna 2009. Useimpina ker-
toina olemme saaneet myös jumalalanpalveluksen 
kolehdin. Kotiseuroja on pidetty säännöllisesti, mm. 
vuosittain Pertin päiväseurat ja muutamia muitakin. 
Yhtenä vuonna oli kolmet kotiseurat. Yhteisveisuut 
paikallisen Herättäjäyhdistyksen väen kanssa ovat 
muodostuneet perinteeksi. Pyytämättä ja yllättäen 
huomasin myös seurakunnan ottaneen talousarvioon 
Elyn tukemisen. Nimikkokohdetta Elystä on vaikea 
saada, kun seurakunnat menevät helposti virallisten 
lähetysjärjestöjen taakse, vaikka heillä ei olisi edes 
toimintaa täällä.
Seurakunnan lähetysmyyjäisiin on osallistuttu omalla 
pöydällä ja sinne olen usein tehnyt porkkana-peruna 
ja lanttulaatikkoa.
Pienellä porukalla olemme kokoon-
tuneet, mutta Siionin Kanteleen lau-
lut ja evankelinen julistus ovat hyvin 
ravinneet. Omaa joukkoa ovat Lilli 
ja Eero, Paula ja Tuomo, Eeva-Liisa 
ja Risto, Anja ja Jaakko, Helme ja 
Pertti, Hannu, Eine ja Arvo. Olem-
me usein laulaneet ”Sä olet, Jeesus, 
laulunaihe mulle, sä yksin vain, sä 
yksin vain. Myös alla ahdistuksen 
laulan sulle, niin paljon sain, niin 
paljon sain.”

Pertti Ruponen

Elyn toimintaa 
10 vuotta Riihimäellä

Riihimäen Elyn 10-vuotisjuhla 
pidetään Riihimäen kirkossa 9.9. klo 18. 

Mukana kirkkoherra Sirpa Viherä ja kirjailija 
pastori Teuvo Riikonen, Kirkkokuoro ym. 

Samalla pidetään 
Pertti Ruposen 70-vuotisseurat.

Lämpimästi tervetuloa!

Siionin Kanteleen ja Siionin Virsien yhteis-
veisuut 5.12.2017. Oik. Eero Kemiläinen ja 
lastenlapset. Kuva Pertti Ruponen.

Lähetysmyyjäisissä 15.12.2012 asiakkaana Risto Haapakka ja 
myyjänä Pertti Ruponen. Kuva Ruponen.
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Siinä isäntä kävi palkkaamassa torilta työntekijöi-
tä viinitarhaansa viidesti päivässä: aamuvarhaisella, 
kolmannella, kuudennella ja yhdeksännellä tunnilla 
ja vielä tuntia ennen työpäivän päättymistä. Kaikil-
le maksettiin sovitusti päivän palkkana denaari. Pi-
tempään työskennelleet nostivat tietenkin metelin 
epäoikeudenmukaisuudesta. Nykyään siitä syntyisi 
spontaani istumalakko tai ulosmarssi, ehkä yleislak-
ko. Eniten työtä tehneet, joiden olisi pitänyt ansaita 
eniten, hävisivät pahan kerran. Samoin kuin nykyään 
eniten ansaitsevat maksavat eniten veroa. Siitä ma-
rinaa riittää.
Vertauksen isäntä toimi työnantajana eri lailla kuin 
nykyiset työnantajat. Hän ratkaisi kohtaanto-ongel-
man hakemalla henkilökohtaisesti töihin ne viimeiset-
kin työttömät, kun totesi olevan edelleen työvoiman 
tarvetta. Toki hän tiedusteli, miksi ihmiset olivat ol-

Jumalan aktiivimalli

leet joutilaina koko päivän. Hän tyytyi vastaukseen: 
kukaan ei ole palkannut meitä. Hän ei esittänyt sank-
tioita joutilaana olosta aktiivimallimme tapaan. Ku-
kaan nykyinen työnantaja ei maksaisi viimeisille en-
simmäisten palkkaa.
Edellä kuvattu työntekijöiden reaktio olisi ollut oikeu-
tettu, jos kyseessä olisi ollut paikalliset työehtoneu-
vottelut. Mutta ei ollut. Siitä kertovat vertauksen al-
kusanat ”Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään”. 
Isäntä näki paljon vaivaa rekrytoidessaan väkeä viini-
tarhaansa eli Jumala valtakuntaansa. Ja kaikkia hän 
kohteli armonsa mukaisesti tiukan tasa-arvoisesti: 
denaari kullekin. Taivaspaikka aukeni Jumalan kut-
susta, ei ihmisten ansioilla.
Inhimillisesti sekin on meille kova paikka, koska meil-
lä on taipumus pitää oikeuksistamme tiukasti kiinni 
ja yrittää kiivetä taivaaseen tikapuita myöten. Miten 

tuollainen hulttio voi päästä taivaaseen? 
Hänet pitäisi tuomita manalaan ainakin 
175 vuodeksi kuten voimistelijoita hy-
väksi käyttänyt valmentaja vankeuteen 
USA:ssa.
Kapteeni Seppo Takala Pelastusarmeijas-
ta Hämeenlinnasta tulkitsi tätä vertausta 
mielenkiintoisesti. Hänestä ensiksi pal-
katut olivat nuoruudessa kuten rippikou-
luiässä uskon vastaanottaneita, seuraa-
vat nuoria aikuisia, sitten keski-ikäisiä, 
ikääntyneimpiä ja viimeiset viimetingassa 
armahdettuja kuten toinen ryöväri ristillä. 
Näin Jumalan viljapellolle saatiin eri-ikäi-
siä työntekijöitä eloa korjaamaan: in-
nokkaita nuoria ja vanhempia jakamaan 
kokemustaan ja viisauttaan muille. Tällai-
nen on Jumalan aktiivimalli.

Risto Moisio

Kielitieteilijä Noam Chomsky kehitteli transformaatiokieliopin. Siinä on kielen pinta- 
ja syvärakenne. Ilman syvärakenteen ymmärtämistä pintarakenne voidaan tulkita 
väärin. Aika usein niin käy. Se vaara on olemassa tulkittaessa Jeesuksen opetuksia 
kuten vertauksessa viinitarhan työmiehistä Matteuksen evankeliumissa. (20:1-16)

Elyn maaliskuun Israelin matkalaiset istuttamassa 
puuntaimia Tiberiaan lähellä sijaitsevaan 
Lavi-metsään. Kuva Matti Lähdekorpi

36



Pekka Knuutti, yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtaja. Miltä alku näytti, mitkä olivat 
tunnelmat kesällä 2007 kun kävi ilmi, että 
näin ei voida enää jatkaa? ELYn - tai kuten alussa 
meitä kutsuttiin- ”kirkollisten evankelisten” tarina al-
koi kesän 2007 Ylistaron evankeliumijuhlien vuosiko-
kouksesta. Tuon kokouksen jälkeen Sleyn linjauksiin 
pettyneitä evankelisia kokoontui sankoin joukoin Sei-
näjoen Törnävän kirkkoon miettimään, mitä tämän 
jälkeen.
Kokous toi esille tarpeen jatkaa kokoontumisia sään-
nöllisesti, perinteisinä, evankelisluterilaiseen kirkkoon 
kuuluvina evankelisina. Mistään yhdistyksen perusta-
misesta ei tuolloin ollut puhetta, mietittiin vapaamuo-
toisia kokoontumisia seurakuntien ja evankelisten 
opistojen tiloissa. Yhteistä oli halu laulaa Siionin Kan-
nelta vapaasti ja ilman aiemmin koettua painostavaa 
ilmapiiriä. 
Loppuvuonna 2007 alkoi vahvistua käsitys, että tar-
vitsemme oman yhdistyksen. Kutsuimme väkeä kool-
le Tampereelle, joka oli mukavasti keskellä vahvoja 
alueitamme. Siellä päätimme perustaa oman yhdis-
tyksen, jonka perustava kokous oli sitten keväällä 
2008. Heti yhdistyksemme alkutaipaleella päätimme 
järjestää valtakunnallisen kesäjuhlan, jonka ensim-
mäiseksi pitopaikaksi valikoitui Ilmajoki. Samana ke-

ELYn ensimmäinen 
vuosikymmen
– puheenjohtajien ajatuksia näköalapaikalta ja ”nuijan varresta”

väänä palkkasimme myös ensimmäisen työntekijän. 
Loppu on historiaa – rest is history.
Ulla Latomäki, hallituksen varapuheenjohtaja 
ja ensimmäinen tiimin puheenjohtaja Pohjan-
maalla. Millaisia tuntoja sinulla on kymmenen 
vuoden takaa? Monen yhteinen kokemus oli, että 
nyt on menetetty hengellinen koti eikä ole tietoa, 
miten tästä jatketaan. Minä naispappina en kuulu-
nut enää joukkoon, eikä minulla ollut mitään toimin-
taedellytyksiä Sleyssä. Olin ollut Sleyssä 25 vuotta 
aktiivinen toimija. Kaiken kaatuminen virkakysymyk-
seen oli raskas ja ahdistava kokemus. Olin mukana 
Elyn perustamiskokouksessa Tampereella. Tunnelma 
kokouksessa oli toisaalta vähän hämmentävä, mutta 
huojentunut. Oli hienoa tavata vanhoja ystäviä ilman 
jännitteitä. Olimme vilpittömän innoissamme ja iloi-
sia siitä, että jotakin alkaa nyt tapahtua. Ja tietenkin 
uudesta mahdollisuudesta toimia taas evankelisessa 
yhteisössä. Kanteleen laulut raikuivat ja juttu luisti 
vuolaasti.
Pekka Knuutti, miltä tulevaisuus näyttää? Ilok-
seni on todettava, että ELYn toiminta on koko ajan 
mennyt eteenpäin. Aloitimme lähetystyön eräänlaise-
na Lähetysseuran ja Sanansaattajien apujärjestönä, 
mutta koko ajan ELYn itsenäinen lähetystyö on kas-
vanut ja löytänyt uusia kohteita. Samoin kotimaan 
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työ on laajentunut niin sisällöllisesti kuin maantie-
teellisesti. Meillä on edelleen vahvat alueemme, Ete-
lä-Pohjanmaa etunenässä, mutta olen iloinnut myös 
uusista aluevaltauksista mm. Keski-Pohjanmaasta, 
samoin kuin työaloina esim. isovanhempi-lapsenlap-
sityön ja miestyön laajenemisesta. Työntekijöissäm-
me näkyy edelleen innostunut ote ELYn työssä ja hei-
dän uskomaton jaksamisensa on ollut ihmetyksen ja 
kiitoksen aihe. Työtä on kuitenkin vielä paljon, niin 
kotimaassa kuin lähetyskentilläkin ja uusia työnteki-
jöitä ja vapaaehtoisia vastuunkantajia tarvitaan. ELYn 
ja paikallisseurakuntien hyvät suhteet ovat säilyneet, 
meille ovat edelleen ovet avoimina. Uusia seurakun-
takontakteja luodaan koko ajan, ELY haluaa tulla tu-
tuksi kaikkialla Suomessa ja kaikissa seurakunnissa. 
Voimme tarjota paikallisseurakunnille raamattuluen-
tosarjoja, Hyvässä Seurassa – ja kohtaamisia iltoja.
Entä haasteet edessäpäin? Tällä hetkellä mie-
timme virallisen lähetysjärjestön aseman hakemista. 
Näen sen lähitulevaisuuden asiana. Toivottavaa ja 
tarpeellista olisi, että evankelisluterilaisen kirkon ”vi-
rallinen” lähetystyö organisoitaisiin kokonaan uudel-
leen, jotta lähetystyöhön annetut resurssit saataisiin 
paremmin käytettyä ja lähetyskannatus nousemaan. 
Kaiken kaikkiaan on hieno huomata, että evankeliu-
mi on pysynyt toimintamme keskuksena. Haluamme 
viedä armoa ja iloa ihmisille niin kotimaassa kuin lä-
hetyskentilläkin.
Ulla Latomäki, Etelä-Pohjanmaa on yhdistyk-
sen vankinta kannatusaluetta, miten kaikki 
siellä alkoi? Elettiin uuden alussa. Sirpa Keski-Antila 
oli kokoamassa meitä kokoontumisiin ympäri Pohjan-
maata. Vuonna 2009 perustettiin Pohjanmaan tiimi, 
jossa oli vastuuhenkilöitä eri paikkakunnilta.  Sain olla 
ensimmäiset 7 vuotta siinä puheenjohtajana. Tiimis-
sä mietittiin taas porukalla, miten me yhdessä me-
nemme eteenpäin. Lapualla työ alkoi 2010. Lapualle 
perustettiin Lapuan evankeliset -paikallistiimi, jonka 
nimi on nykyään Lapuan evankelisten vastuuryhmä. 
Alusta asti Elyn toiminta on vilkastunut, alkuvaihe 
oli pioneerityötä. Raivasimme maastoa, teimme Elyä 
tunnetuksi kukin omissa seurakunnissamme. Alku 
oli raskaampaa, kun meitä ei vielä tunnettu, mutta 
henkilökohtaisten kohtaamisten ja tutuiksi tulemisen 
kautta asenteet muuttuivat myönteisimmiksi. Monia 
ennakkoluuloja piti murtaa, jotta voitiin osoittaa, 
että Ely on uskottava ja varteenotettava yhteistyö-
kumppani kirkossamme toimivana lähetysyhdistykse-
nä. Ely-seuroja ja erilaisia tilaisuuksia alkoi olla yhä 
useammin eri puolilla Pohjanmaata ja tarve saada 
työntekijä toteutui, kun oma vastuunkantajamme ja 
ystävämme Sirpa Keski-Antila valittiin aluesihteeriksi. 
Sirpa tekikin alkuvuosina mittavan työn Elyn tunne-
tuksi tekemisessä. Ensimmäiset kesäjuhlat olivat Il-
majoella 2008 ja Kurikassa vuonna 2012 järjestetyt 

juhlat olivat jo näytön paikka! Tästä alkaisi uudenlai-
nen polku Elyläisille evankelisille. Elyn kirkkopyhiä ja 
Siionin-Kannel-messuja alettiin järjestää useissa seu-
rakunnissa ja jäsenmäärä kasvoi nopeasti. Pidin pu-
heen Kurikan juhlilla aloitusseuroissa 2012 ja sanoin, 
että Pohjanmaan tiimin puheenjohtajan näkökulmas-
ta katsottuna, näen virkeän, iloisen ja innostuneen 
nelivuotiaan yhdistyksen, jolla työtä riittää ja on sitä 
riittänyt.
Pekka Knuutti, olet toiminut yhdistyksen pu-
heenjohtajana yhdistyksen perustamisesta 
asti. Miten puheenjohtajana arvioit, mitä on 
saatu aikaan ensimmäisen 10 vuoden aikana? 
Mitäkö on saatu aikaan? No paljon! Mistä alkaisin? 
ELYn asema ja toiminta ovat kymmenen vuoden ai-
kana vakiintuneet, meistä on tullut tunnustettu ja ar-
vostettu toimija evankelisluterilaisessa kansankirkos-
samme. Haluamme edelleen palvella meille rakasta 
kirkkoa korostaen evankelisen herätysliikkeen kes-
keisiä painotuksia julistuksessamme, haluamme olla 
luterilaisia vaikuttajia kirkkomme elämässä.
Kokoomme nähden teemme laajaa lähetystyötä, et-
simme koko ajan uusia lähetyskohteita ja tukiseura-
kuntia. Teemme yhteistyötä kirkon virallisten lähe-
tysjärjestöjen (SLS ja Sansa) kanssa, mutta olemme 
myös etsineet ja löytäneet oman itsenäisen paikkam-
me ja keskeiset lähetyskohteemme, joissa teemme 
ja tuemme lähetystyötä kahdenvälisiin sopimuksiin 
perustuen.
Puheenjohtaja Knuutti, väsyttääkö? Vastaan 
yhdellä sanalla sanoen: Ei. Kahdella sanalla sanoen: 
No ei. Ja kolmella sanalla sanoen: No ei tosiaankaan! 
Elyn jäsenistö on innostunutta joukkoa, jolle evanke-
liumi ja lähetysasia ovat rakkaita. Rakkaudesta ollaan 
mukana, rakkaus innostaa vapaaehtoiset toimimaan. 
Koen, että jäsenemme ja ystävämme elävät todek-
si Jeesuksen sanat opetuslapsilleen ”Lahjaksi olette 
saaneet, lahjaksi antakaa.”
Ulla Latomäki, Pohjanmaalla juhlitaan tänä 
kesänä, vieläkö virtaa riittää? Vai että virtako 
meiltä loppusi, älä höpsi! Toiminta on vakiintunutta 
jo monilla paikkakunnilla. Lapualla on jo 7 vuotta 
ollut säännöllistä toimintaa, kerran kuussa Ely-seu-
rat tai joku muu Elyn tilaisuus. Tulevaisuus näyttää 
lupaavalta, nyt meillä on Elyssä neljä työntekijää ja 
viides aloittaa työt joulukuun alussa. Pohjanmaalle 
saadaan siis toinenkin työntekijä aluesihteeri Satu Ki-
visaaren lisäksi ja siitä me iloitsemme erityisesti. Toi-
minta Pohjanmaalla on joka vuosi laajentunut uusiin 
seurakuntiin. Teemme myös yhteisiä retkiä, vierailuja 
ja matkoja sekä kotimaassa että ulkomailla. Erityi-
sen iloinen olen isovanhempi-lapsenlapsileireistä ja 
ylipäätään isovanhempi-lapsityöstä, joka vahvistuu 
ja laajenee. Itse olen saanut olla jopa kuuden lap-
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Lämpimät Onnittelumme 
- kiitos yhteistyöstä!
Viimeinen laulu, musiikkinäytelmän, 
huikean suosion saaneen esitykset jatkuvat!
Tulossa: Temppelipelimanni, 
kirkkonäytelmä (työnimi) kirj. ja ohj. Tapio 
Parkkinen, mus. Pentti Tynkkynen, 
mm. kolme kuoroa, hienoa kirkko-
musiikkia, upeat solistit jne.
Esitykset 2019 alk. 
eri puolella Suomea.

Tiedustelut ja varaukset 
p. 050 554 2412 / Perkiömäki
Maaseudun 
Taiteellinen Teatteri ry (MTT)
www.maaseuduntaiteellinenteatteri.fi
www.heiskary.fi

senlapseni kanssa leirillä ja voi sitä siunauksen iloa, 
mitä se on ollut meille kaikille. Katson tulevaisuuteen 
toivorikkaana ja uskon silmin. Tänne asti Jeesus on 
meitä kuljettanut ja hyvin siunannut. Jeesus sanoo: 
”Menkää kaikkeen maailmaan … ja niin me menem-
me ja teemme kaiken hänen varassaan. Ja siinähän 
työtä riittää.
Pekka Knuutti, mitä haluat vielä sanoa yhdis-
tyksen jäsenille, vastuunkantajille ja työnteki-
jöille? Yhdistyksemme toiminta on alusta asti ollut 
ystävien ja jäsenten vapaaehtoisten työn ja lahjojen 
varassa. Olemme onnistuneet saamaan hyviä työn-
tekijöitä, joille evankeliumi on elämän voima ja työn 
motivaattori. Kun on itse saanut, on hyvä jakaa. Erik-
seen pitää vielä mainita Elysanomat-jäsenlehtemme, 
joka on niin sisällöllisesti kuin ulkoasun puolesta kris-
tillisten lehtien kärkeä Suomessa. Elysanomien taso 
on säilynyt erittäin hyvänä koko toimintamme ajan, 
josta suuri kiitos toimituskunnalle ja erityisesti lehden 
taittajalle Virpi Tuominiemelle. Elysanomat on lehti, 
jota kelpaa mainostaa ja esitellä kaikissa seurakun-
nissa ja jakaa vaikka naapurille.
Tulevaisuus näyttää innostavalta, työtä ja haasteita 
riittää. Jumalan lupausten varassa on ilo olla mukana 
ja tehdä työtä tässä yhdistyksessä.

Haastattelun puheenjohtajien kanssa kokosi 
Antero Rasilainen



Kuljetuksia vuodesta 1952        Kannusjärvi, Hamina www.nakinkuljetus.fi

ELY 10 vuotta!
Jes.55:10 Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy 
ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: 
se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten 
sen lähetän.
Toivotamme onnea ja Jumalan siunausta 10 vuotta täyttävälle yhdistykselle
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville tapahtumille

Ilmoita
Tapahtumailmoitukset

seuraavaan Elysanomat-lehteen
ely@evankeliset.net 
tai p. 040 415 9416 
(myös tekstiviestein)

16.7.2018 mennessä, kiitos.
Elysanomat 3 ilmestyy 

n. 24.8.2018.

Toukokuussa
Ti 8.5. Riihimäki, Kirkkopuiston 
srk-koti, Siionin Kannel -lauluseurat 
klo 18, Ulla Kuisma.
To 10.5. (helatorstai)
- Elimäki, Korian kirkko (Alakoulun-
tie 23), Sanajumalanpalvelus klo 10, 
Verna Kirjavala, kanttori Ville Perkkiö, 
Karel Kõllo ja kirkkokuoro. Siionin 
Kannel -seurat, Rasilainen, srkn 
työnt. Bussikuljetus Elimäeltä.
- Puumala, kirkko, Elyn kirkkopyhä 
klo 10, Erja Kalpio, kanttori Marja 
Ainali.
La 12.5. Helsinki, Puistolan kirkko 
(Tenavatie 4), Kohtaamisia - armon 
ja ilon ilta. Musiikkia, Sanaa ja haas-
tatteluja, lopuksi ehtoollinen. Mukana 
Erja Kalpio, Elina Vaittinen, Hanna 
Ekola ja Mikko Pettinen sekä Helsin-
ki-Vantaan King´s Kids -ryhmä.
Ma 14.5. Kouvola, srk-keskus
- Martta-sali, Lähetyspiiri klo 14, Erja 
Kalpio.
- Israel-ilta klo 18, Erja Kalpio.
Ti 15.5.
- Forssa, Ystävänkammari (Hämeen-
tie 5), Siionin Kannel -seurat klo 
13.30, Juhani Routasalo.

- Riihimäki, Uhkoila (Lukkarinkuja 
1), Kotiseurat Lilli ja Eero Kemiläisellä 
klo 18, Kalervo Huttunen.
- Vantaa, Tikkurila, srk-keskus, 
Yhteysilta klo 18.30, Marjo Koivisto, 
Laila Jouhki, Erja Kalpio.
- Ylistaro, srk-talo, Kesäjuhlaseu-
rat klo 18, Marketta Veikkola, Satu 
Kivisaari, Keijo Sulkko, Irja Forss – 
runoja, kanttori. 
Ke 16.5. Helsinki, Pitäjänmäen 
kirkko (Turkismiehenkuja 4), Kohtaa-
misia - armon ja ilon ilta. Musiikkia, 
Sanaa ja haastatteluja, lopuksi eh-
toollinen. Mukana Hanna Ekola, Erja 
Kalpio, Elina Vaittinen, Maika Vuori.
To 17.5.
- Kauhajoki, srk-keskus, Siionin 
Kannel -seurat klo 13, Ilkka Tuikkala, 
Sirpa Keski-Antila.
- Virrat, srk-talo, Kevätlauluseurat 
klo 19, Hannu Haukkala, Ulla Lato-
mäki, Satu Kivisaari, Veli-Pertti Aho-
pelto, Seinäjärven kuoro joht. Jouko 
Palomäki.
Su 20.5. 
- Seinäjoki, srk-keskus (Koulukatu 
24), Elyn 10-seurat klo 15, Ulla Lato-
mäki, Satu Kivisaari, Sanna Ålander, 
Maarja Korts.

- Laukaa, Toivonkeidas, Israel-ilta 
klo 17, Erja Kalpio ja Anki Hypen.
Ti 22.5. Juva, srk-keskus, Raamat-
tuluento klo 18.
To 24.5.
- Jalasjärvi, leirikeskus Kesäran-
ta, Elyn ja HYn seurat klo 18, Satu 
Kivisaari, Mikko-Matti Rinta-Harri, 
Marja-Liisa Haapamäki. Yht. lähtö 
kirkon parkista klo 17.30.
- Sulkava, srk-talo, Raamattuluento 
klo 18, Erja Kalpio.
La 26.5. Salo, Pertteli, Mökkiseu-
rat Ulla Virtaperkon mökillä klo 16, 
pastori Martti Santakari, kanttorina 
Pentti Virtaperko.
Su 27.5.
- Eno, kirkko ja srk-keskus, Elyn 
kirkkopyhä klo 10, Erja Kalpio.
- Hanko, kirkko ja srk-keskus, Elyn 
kirkkopyhä, messu klo 10, saarna 
Pekka Kiviranta. Lähetysjuhla, Kivi-
ranta.
- Ilmajoki, Myllylampi (Lahdentie 
152), Kevätlauluseurat klo 18, Jussi 
Haavisto, Satu Kivisaari, Sirpa Kes-
ki-Antila, Riikka Setälä.
Ma 28.5. Hyvinkää, Lähteenmaan 
lomakoti (Palvantie 192), Perinteiset 
seurat klo 18, Sirkka Tasanen, Kosti 
Kallio ym.
To 31.5. Hamina, Kulmakiven 
alasali (Mannerheimintie 12), Hyväs-
sä seurassa -ilta klo 18, kuulumisia 
Nepalista, Raija Hämynen ja Nepa-
lin-kielityönt. Lähetysyhdistys Kylvä-
jästä, Asta Uutela, Liisa Länsmans. 
ElyCafé palvelee.

Kesäkuussa
Su 3.6. Lappeenranta, Lauritsalan 
nuorisotila, Iltapäiväpiiri klo 16, Erja 
Kalpio.
Ke 6.6. Kurikka, kirkko, Kesäkirkko 
klo 19 lauletaan Siionin Kannelta, 
Harri Kuhalampi, Sirpa Keski-Antila, 
kanttori.

Lämmin kiitos
muistamisesta 

90-vuotispäivänäni 
ja lahjarahoista 

Afrikan lapsille ja naisille.
Elyn keräys tuotti 1.100 €.

Kirkkaat riemun äänet soivat
tänään sydämessäni.

Muistot kiitosmielen toivat,
niistä kiitän nöyrästi.
Herra antoi elämän,

kaiken hyvin johti hän,
tähän asti armossansa

siunannut on lahjoillansa.
VK 470:1

Alma Saari
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Katso päivitetyt tapahtumatiedot 
www.evankeliset.net/kalenteri

Evankeliset kesäjuhlat, Seinäjoki 8.-
10.6., ks. ohjelma s. 29.
Pe 15.6. Alahärmä, Ruskoranta 
(Haaruskankaantie 216, Härmä), 
Isovanhempi-lapsenlapsi -päivä klo 
10-15, Satu Kivisaari, Anne Välimäki, 
Elyn ystäviä ja srkn työntekijöitä. 
Lisätietoja ja ilm. Sadulle p. 050 563 
6079.
Su 24.6. Koria (Kaitatie 6), Pi-
haseurat Rasilaisilla klo 13, Siionin 
Kanteleen lauluja, kahvia, makkaraa 
ja mukavaa yhdessäoloa. Sateen 
sattuessa sisällä.
Aarrearkkuleiri Karstulan Ev. Opistolla 
26.-28.6., ks. lisää s. 26 ja ilmoittau-
du mukaan.
To 28.6. Alavus, Tapuli (Kirkkotie 
7), Tapuliseurat klo 18, Harri Kuha-
lampi, laulua Paavo Kujala, säestys 
Inkeri Ilkka.

Heinäkuussa
Su 1.7. Alahärmä, Ruskoranta, 
Naistenilta klo 18. Sukututkimusopet-
taja/muisteluohj. Raija Koski Kannuk-
sesta: ”Niin paljon kuuluu elämään” 
-muistelu minäkuvamme rakentaja-
na. Fysioterapeutti Päivi Sillanpää: 
“Arjen hyvinvointi”. Elyn aluesihteeri 
Satu Kivisaari, hartaus ja juonto. Il-
tamessussa pastori Mira Heikkilä. Ilta 
alkaa tarjoilulla; kahvia, makkaraa. 
Myynnissä arpoja.
Ke 4.7.
- Lapua, Kauhajärven kirkko, Ke-
säkirkko klo 18, saarna Harri Kuha-
lampi, Ulla Latomäki.
- Sulkava, srk-talo, Soutuseurat ja 
10-synttärit klo 18, Satu Kivisaari, 
Erja Kalpio.
Su 8.7. Lapua, Tiistenjoen kirkko, 
Kesäkirkko klo 18, saarna Harri Ku-
halampi, Ulla Latomäki.
To 12.7. Ilmajoki, Myllylampi 
(Lahdentie 152), Keräkerhon ja Elyn 
ystävien retkipäivä klo 12-15. Laulu-
hetki klo 13, mukana Jani Latva-Nik-
kola.
Su 15.7. Ylistaro, kirkko ja srk-talo, 
Elyn kirkkopyhä, Siionin Kannel -mes-
su klo 10, saarna Harri Kuhalampi, 
Marketta Veikkola. Seurat, Kuhalam-
pi, Veikkola.
Pe 20.7. Pyhtää (opasviitoitus An-
tinniementieltä), Mökkiseurat Nurmi-
rannan sisarusten mökillä klo 17, alk. 
kahvituksella.

Su 22.7. Toholampi (Tokontie 
188), Mökkiseurat Ulla ja Heikki 
Karjalaisella klo 14. Orjalan perhe 
musisoi.
Ti 24.7. Jalasjärvi, Pirunpesä 
(Pirunpesäntie 100), Retki ja Elyn 
Siionin Kannel -laulajaiset klo 18. 
Mahd. ostaa kahvia ja makkaraa. 
Omat Siionin Kanteleet mukaan.
To 26.7. Lapua, Seppämestari 
(Miiankuja 3), Seppämestarin laulu-
seurat klo 18, Marja-Liisa Latvatalo, 
Leo Norja.

Elokuussa
To 2.8. Kauhajoki, Kirkkopihaseu-
rat klo 18.
Su 5.8. Alahärmä, Ruskoranta, 
Miestenilta alk. klo 17 (saunomis-
mahd.). Klo 18 alk. mukana Euroo-
pan parlamentin jäsen FM Kyösti 
Virrankoski, fysioterapeutti Päivi 
Sillanpää “Arjen hyvinvointi”, Celes-
ta-harmonikkaryhmä, illan juontaa 
Matti Tyynismaa. Iltamessun toimit-
taa pastori Mira Heikkilä, kanttori. 
Makkaranpaistoa, kahvitarj., arvontaa 
ym.
Ti 7.8. Kurikka, Tapulin kulma, Elyn 
Kesätori klo 10-14.
Su 12.8.
- Hyvinkää, kirkko ja srk-keskus 
(Hämeenkatu 16), Messu klo 10, 
saarna Harri Kuhalampi. Päiväjuh-

lassa Kuhalampi, Kosti Kallio, Mika 
Viitanen, musiikkia.
- Lapua, Lakaluoma (Teikarin-
tie 29), Pihaseurat Satu ja Hannu 
Kivisaarella klo 15. Laura Lahdensuo, 
Tarja Takala-Luostarinen, Elyset-lau-
luryhmä. Klo 14 alkaen mahd. 
tutustua maatilan eläimiin, kahvitarj., 
arpajaiset, Ely-tori, lapsille omaa ohj.
Su 19.8.
- Hämeenlinna, kirkko (Kirkkorinne 
2) ja keskussrk-talo (Rauhankatu 
14), Elyn kirkkopyhä, messu klo 
10, lit. Heikki Toivio, saarna Antero 
Rasilainen. Siionin Kannel -seurat, 
Rasilainen, Toivio.
- Lestijärvi (Rinnerannantie 4), 
Mökkiseurat Anneli ja Kalevi Paan-
asen mökillä klo 14, Satu Kivisaari, 
Heimo Karjalainen.
Su 26.8. Kurikka, Myllykylän 
kylätalo (Myllykyläntie 204), Elon-
korjuuseurat klo 13, Raimo Mäki, 
Valto Käkelä, Satu Kivisaari, kanttori, 
juonto Sirpa Keski-Antila.
Ti 28.8. Alavus, srk-talo, Laulu-
seurat klo 18, Satu Kivisaari, Rauno 
Harjunpää.
To 30.8. Lapua, Kauhajärvi, 
Mökkiseurat Ulla ja Pekka Latomäen 
mökillä klo 18.30, Kari Lähdesmäki, 
Kimmo Niskala.

Juhlamatka Seinäjoelle 8.-10.6.
    Evankelisille kesäjuhlille 
Kymenlaaksosta
 Bussi ajaa reittiä Hamina-Elimäki-Kuusankoski-Lahti-Tampere-Seinäjoki. 
 Lähtö pe 8.6. aamulla ja paluu su 10.6. illalla. 
 Majoitus Cumulus-hotellissa, 2hh, aamupala. 
 Matkan hinta 220 €. 
Ilmoittautumiset Asta Uutela, p. 040 531 6323

Sulkavalta
 Bussi ajaa reittiä Sulkava-Juva-Pieksämäki jne. 
 Lähtö pe 8.6. aamulla ja paluu su 10.6. illalla. 
 Majoitus Cumulus-hotellissa, 2hh, aamupala. 
 Matkan hinta n. 190 €. 
Ilmoittautumiset Erja Kalpio, p. 045 675 8917

Etelä-Pohjanmaalta Kauhajoki-Kurikka, Ilmajoki-Seinäjoki
 Linja-auton ajoreitti ja aikataulut:
 La 9.6. klo 10.30 lähtö Kauhajoen srk-keskuksesta, klo 11 Kurikan 
 srk-keskus, klo 11.15 Ilmajoen srk, Seinäjoki LR. Paluulähtö n. klo 21.
 Su 10.6. klo 8.30 Kauhajoen srk-keskus, klo 9 Kurikan srk-keskus, 
 klo 9.15 Ilmajoen srk-keskus, Seinäjoki LR. Paluulähtö n. klo 15.
Ilmoittautumiset Seija Ollila p. 040 744 4302



ARMO KULJETTAA

Yhteen liittyneet kodittomat
etsivät turvaa toisistaan.
Puu ei yksinään palanut,
se tarvitsi rinnalleen toisia.

Syntyi pieni yhdistyksemme
lämmittämään orpoa kulkijaa,
tarjoamaan evästä matkaajalle,
Sanan valoa eksyneelle.

Siionin Kanteleen sävelet
kaikuvat yhteistä kiitosta.
Meitä on ravittu ja rohkaistu
elävän Sanan voimalla.

Vuosikymmen on armo
kuljettanut, näyttänyt
suuntaa eteenpäin,
pitänyt purtemme ehjänä.

Tähän asti on tultu
armon varassa kulkien.
Sama armo kuljettaa
purttamme eteenpäin.

Uskon silmät näkevät kauas
taivaan rannan taakse
siellä on Rauhan Satama,
jossa ei ole murhetta.

Sinne purtemme suuntaa
kutsuu mukaansa soutajia,
jatkamaan yhteistä matkaa.
Sillä armo kuljettaa eteenpäin.

Anneli Lähdesmäki


