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Syksyn pimeydessä ajellessa ja 
ikkunasta ulos katsellessa herää 
kysymys: ”Enkeleitä onko heitä, 
päällä tämän maan? Kunpa meitä 
eksyneitä, mä yhden ees saatta-
maan saan.” Edellisessä työpai-
kassani toimin asunnottomien ja 
alkoholisten asuntolan johtajana. 
Tarjosimme asunnottomille kodin, 
oman huoneen ja yhteisöllisyy-
den tunteen. Meitä on monta, yh-
dessä selvitään vaikeista asioista, 
rukoiltiin ja pidettiin hartauksia. 
Työtoverini, isäntä Onni Turunen 
muistutti monesti, kuinka ratkai-
sevalla paikalla me olemme: juuri 
nyt. Moni elää ikään kuin kuilun 
reunalla, on vain askel minun ja 
kuoleman välillä. Voimmeko ojen-
taa käden, voimmeko julistaa hä-
nelle synnit anteeksi, voimmeko 
auttaa niin ajallisissa kuin iankaik-
kisuusasioissa.
Emme saa unohtaa tätä näkyä, se 
ei nimittäin koske vain pääkaupun-
kiseudulla asuvia asunnottomia tai 
alkoholisteja. Kuilun reunalla asuu 
tänäänkin moni ihminen ja hätä on 
todellinen. Unettomuus, masen-
nus, työttömyys, elämän tarkoi-
tuksettomuus ja vanheneminen, 
turvattomuuden tunne ja kaiken 
päälle puhe ilmastonmuutoksesta 
ja polttoaineiden hinnankorotuk-
sista. Ahdistuksen syitä löytyy.
Laulaja Samuli Edelmannin tunne-
tuksi tekemässä laulussa Reunalla 
näitä tunteita on kuvattu seuraa-
villa sanoilla: ”Miks tuntuu, et oon 
yksin. Ja huomista ei oo. Mul on 
liikaa kysymyksii, mistä tiedän et 
joku mua kuulee kun mä valvon. 
Lähetä enkeli, mun tarvii tietää, 
että kaikki vielä hyväks muuttuu. 
Pyydän lähetä enkeli, kertomaan 
ettei mua oo vielä täysin unohdet-
tu.”

”Lähetä enkeli, että tiedän ettei 
mua oo täysin unohdettu.” Tässä 
on meille jälleen kerran rohkaisu ja 
muistutus, mikä on meidän tehtä-
vämme kristittyinä ja lähimmäisi-
nä. Olla arkienkeli.
Näitä arkienkeleitä me tänään et-
simme ja kutsumme, rohkaisemme 
ja haluamme varustaa työtoveruu-
teen ja yhteyteen. Kun vaikeudet, 
sairaudet, masennus, mikä tahan-
sa elämän ilon vievä asia tulee 
kohdalle, ihminen kysyy, missä 
Jumala nyt on? Kuka voisi auttaa, 
nostaa, rohkaista, antaa syyn elää 
tämä päivä, odottaa huomistakin. 
Jumalan sanasta löydät vastauk-
sen: Minulla on omat suunnitelma-
ni teitä varten, sanoo Herra. Minun 
ajatukseni ovat rauhan eivätkä tu-
hon ajatuksia: minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon. Jer. 29:11. 
Mutta kuka kertoisi tämän viestin? 
Voisitko sinä olla tällainen arkien-
keli? Toimia Jumalan lähettiläänä.
Lähetä enkeli pitää sisällään kolme 
näkökulmaa. Ensin, lähetä enkeli 
minun luokseni. Anna minun kokea 
sinun läsnäolosi, hoitoasi ja sydä-
men rauhaa, vaikka moni asia voi 
olla sotkussa ja voimavarat lopussa 
asioiden hoitamiseksi. Lähetä en-
keli kertomaan, että minua ei ole 
unohdettu. Toiseksi, anna minun 
olla tällainen arkienkeli. Jumala, 
lähetä minut. Anna minun olla lä-
himmäinen, anna rohkeutta viedä 
rohkaisun sana, tuoretta pullaa tai 
kahvipaketti lähimmäiselle, vies-
tiksi siitä, että sinua ei ole unoh-
dettu. Ja kolmanneksi, jokaisen 
matka täällä maan päällä päättyy 
kerran. Kuka pitää silloin minusta 
huolta? Virressä 376:3 on sanat: 
”Kun päättyy kerran matkani, lä-
hetä, Herra, enkeli luoksesi minut 

Enkeleitä 
- onko heitä?

tuomaan. Ruumiini kerran kätköön 
maan nimeesi, Jeesus, siunataan, 
se ota armon huomaan.” Ystävä, 
hyvä lehden lukija, Jumala ei ole 
unohtanut sinua. Haluan rohkais-
ta sinua työtoverini Harrin usein 
käyttämällä rohkaisun ja lohdutuk-
sen sanalla, joka nousee lapsen-
omaisesta luottamuksesta taivaan 
Isään. Se kuuluu jotenkin näin: 
”Kun Jumala tähänkin asti on kan-
tanut, pitänyt huolta, miksi hän 
nyt yhtäkkiä lopettaisi? Ei. Jumalan 
kädessä on jokainen päivämme, 
tähän asti eletyt ja jokainen edes-
sä oleva päivä.”
Enkeleitä matkallesi, sitä sinulle ja 
itselleni pyydän. 
Antero Rasilainen, pääsihteeri
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Näinhän se ELYn hallituksen kokous etenee ja Matti 
Lähdekorven lahjoittaman nuijan kopautukset rytmit-
tävät kokousta. Vuosikokouksessa valitut hallituksen 
jäsenet käsittelevät esityslistassa olevat asiat ja te-
kevät tarvittavat päätökset puheenjohtajan johdolla.
Evankelinen lähetysyhdistys on nimensä mukaisesti 
yhdistys ja sen hallintomalli on sama kuin yhdistyksil-
lä yleensä. Jäsenkokous valitsee hallituksen jäsenet 
ja ELYssä myös puheenjohtajan.
Hallitus sitten pääsihteerin kanssa vuoden ajan hoi-
taa yhdistyksen asioita, huolehtii yhdistyksen toi-
minnasta ja taloudesta, vastaa toiminnan lainmukai-
suudesta, valitsee uudet työntekijät ja tekee muut 
tarvittavat päätökset ja tuo seuraavaan vuosikokouk-
seen toiminnan arvioitavaksi.

Hallitus pitää vuosittain n. 5 kokousta, kevätkaudella 
3 ja syyskaudella 2. ELYn pääsihteeri Antero Rasi-
lainen valmistelee hallituksen esityslistat ja esittelee 
asiat ja tekee niistä päätösesitykset. Ennen kokous-
kutsujen lähettämistä lista käydään vielä yhdessä – 
puheenjohtaja ja pääsihteeri – läpi ja tehdään siihen 
mahdolliset muutokset.
Jokaisesta päätettäväksi tulevasta asiasta on esittely 
ja sitten päätösesitys. Esittelyssä tuodaan mahdolli-
simman tarkkaan ilmi, mistä päätettävässä asiassa 
on kyse ja sen jälkeen on päätösesitys.
Osa käsiteltävistä asioista on hyvin selkeitä, jolloin 
päätösesitys hyväksytään sellaisenaan ilman keskus-
telua. Mutta sitten on asioita, jotka vaativat yhteistä, 
joskus pitkääkin pohdiskelua. Joskus myös asia pa-
lautuu uudelleen valmisteluun, jotta kaikki asiat voi-
daan ottaa riittävästi huomioon.
ELYn koko toiminta-ajan hallituksen jäsenet ovat ol-
leet vahvasti sitoutuneita yhdistyksen toimintaan, 
usein keskeisiä vastuunkantajia omalla alueellaan. 
Silloin myös keskustelu on rakentavaa ja ELYn paras-
ta ajattelevaa. Mikä olisi paras mahdollinen ratkaisu 
kokonaisuuden kannalta. Kun eri näkökulmat on tuo-
tu esiin ja niitä punnittu, syntyy yhteinen näkemys 

Nuijan varressa

päätöksestä, joka aivan valtaosin hyväksytään yksi-
mielisesti. Äänestäminen on tosi harvinainen tilanne.

Hallituksen tärkein ja usein myös vaikein päätettävä 
asia on työntekijän palkkaaminen. Tarjolla on hyvä 
työntekijä ja hänen työpanokselleen olisi tarvetta, 
mutta onko palkkaaminen mahdollista. Kestääkö ta-
lous. Sillä ELYn talous lepää sen varassa, mitä työn 
ystävät ja muut tukijat lahjoittavat. Lähetyksen osal-
ta työ perustuu pääosin seurakuntien kanssa tehtyi-
hin kannatussopimuksiin. Nämä sopimukset ovat pit-
käaikaisia ja luovat siten vakautta. Mutta kotimaisen 
työn tuki lepää aivan valtaosin vapaaehtoisten lahjoi-
tusten varassa. Testamenttilahjoitukset ovat osaltaan 
merkittävästi tukeneet työn kehittymistä.
Työntekijän palkkaamisessa on kyse pitkäaikaisesta 
asiasta, vuosista, jopa vuosikymmenistä. Pystymme-
kö me toimimaan niin, että myös tulevina vuosina 
saamme riittävästi vapaaehtoisia lahjoituksia, jotta 
voimme palkata uuden työntekijän. Sillä myös työn-
tekijällä on oikeus odottaa, että toimintaa johdetaan 
niin, ettei hänen tarvitse olla huolissaan siitä, riittä-
vätkö rahat hänen palkkaansa.
Siksi jokaisessa hallituksen kokouksessa on aina esil-
lä myös yhdistyksen taloustilanne. Pääsihteeri seuraa 
sitä jatkuvasti, onhan hänen vastuullaan se, että kas-
sa kestää sitoumuksista huolehtimisen. Tähän asti 
näin on ollut ja hallituksen tehtävä on toimia niin, 
että näin on myös jatkossa.
Paljon on keskusteltu työntekijöiden tukirenkaista. 
Jossakin määrin ne jo toimivat. Mutta tänä syksynä 
käydään vielä monia keskusteluja siitä, millä tavoin 
tätä voitaisiin vahvistaa. ELYllä on runsaat 700 jäsen-
tä, ja jos me yhdessä haluamme kantaa vastuuta, se 
ei ole kovin merkittävä summa kuukaudessa jäsentä 
kohden, joka tukirenkaitten pitäisi kerätä. Samalla 
siinä näkyisi selvästi se, mikä on ollut koko ajan ELYn 
toiminnan lähtökohta: Me olemme yhteisessä työssä.

Pekka Kiviranta
ELYn hallituksen puheenjohtaja

”Avaan kokouksen – kops”…. ”siirrytään 
kohtaan 12 – kops”…. ”päätösesitys hyväk-
sytään – kops”…. ”kiitän aktiivisesta osal-
listumisesta ja päätän kokouksen – kops”.



Seuraavana lauantaina oli vuoros-
sa Mikkelin hiippakunnan lähetys-
seminaari Haminassa. Heti alka-
jaisissa meidät, noin 100 paikalle 
tullutta, kutsuttiin ajattelemaan 
itseämme suuren palapelin tärkei-
nä osina. Jokainen pala on koko-
naisuudessa tärkeä. Jokaisella on 
oma, ainutlaatuinen tehtävänsä. 
Kuulimme eri lähetysjärjestöjen 
työstä ja saimme rohkaisevia ter-
veisiä mm. Kaukaasiasta: Evan-
keliumi menee eteenpäin monin 
tavoin. Tärkeänä kanavana evan-
keliumille on myös monimuotoinen 
medialähetys. Raamattutunnin piti 
Kirkon lähetystyön keskuksen joh-
taja Jaakko Rusama aiheesta ”Mitä 
palvelijalta vaaditaan”. Asetankin 
tämän kysymyksen nyt tämän kir-
joituksen lukijoille ja itselleni: Mitä 
meiltä Jumalan palvelijoiksi kutsu-
tuilta vaaditaan. Palvelijan kutsu-
mus on muutoinkin puhutellut mi-
nua erityisesti näinä aikoina.
Eikö Jumalan palvelijalle olekin tär-
keää Jumalan Sanan ahkera käyt-
täminen rukoillen ja kiittäen. Tär-
keää olisi ymmärtää yhä syvemmin 
ja selvemmin, kuinka suuri ja ai-
nutlaatuinen aarre evankeliumiin 

Suuren palapelin 
tärkeinä osina

sisältyy. Entä onko minulle selvää 
se, että evankeliumi ei kuulu vain 
minulle ja jollekin lähipiirille, vaan 
se on tarkoitettu kaikille. Jokainen 
tarvitsee pohjimmiltaan sanoman 
syntien anteeksiantamuksesta, Ju-
malan käsittämättömän suuresta 
rakkaudesta ja iankaikkisen elä-
män toivon. Tarvitaan siis myös 
uskollisuutta ja avoimuutta, roh-
keuttakin, todistaa Jeesuksesta. 
Mieleeni nousee opiskeluajoilta 
Evankelisen Ylioppilasliiton tun-
nuslaulu, jossa todetaan muun 
muassa näin: ”Kuinka piiloon jää-
dä voisi kalliolla kaupunki? Kuinka 
jäisi maailmalta huomaamatta us-
kosi?” (SK 144:4) Välinpitämättö-
myys ei kuulu Jumalan palvelijan 
ominaisuuksiin. Evankeliumin lahja 
on tarkoitettu kaikille, lähellä ja 
kaukana ja minuakin tarvitaan tä-
män lahjan eteenpäin viemisessä.
Jumalan palvelijan elämään sisäl-
tyy kiitollisuutta ja iloa siitä, että 
saa olla mukana tämän ihmeel-
lisen tehtävän toteuttamisessa, 
omalla paikallaan, omat lahjansa 
käyttöön antaen. Anteeksiantamus 
kuuluu myös meille, kun epäon-
nistuminen murehduttaa ja ko-

Sain osallistua kahtena viime lauantaina lähetystyön päiviin. 
Ensin oli rovastikunnan lähetyspäivä viihtyisässä leirikeskuk-
sessa. Siellä saimme yhtyä iloon uuden raamatunkäännöksen 
valmistumisesta. Nykyään kouvolalaiset Marjo ja John Brow-
nie olivat olleet vuodesta 1995 kielityössä Papua-Uudessa-Gui-
neassa Mussaun saarella. Lähes 25 vuoden työn tulos oli nyt 
tullut valmiiksi ja mussaunkielisen Uuden Testamentin valmis-
tumista oli juhlittu toukokuussa kiitollisin mielin. Nyt nämä 
juhlasta palanneet työntekijät kertoivat meille sanoin ja kuvin 
tuosta ilon päivästä. Evankeliumi oli jälleen luettavissa uudella 
kielellä. Saimme tehtäväksemme jatkaa rukousta myös sen 
puolesta, että sekin Uusi Testamentti tulisi laajaan levitykseen 
ja ahkeraan käyttöön ja että se saisi vaikuttaa uskon synty-
mistä ja kasvua jälleen uusissa sydämissä.

kee, ettei ole osannut tai jaksanut 
palvella niin kuin olisi tahtonut. Ja 
sitten kerran, kun palvelustyömme 
tulee omalta osaltamme loppuun 
suoritetuksi, saa Jumalan armoon 
Jeesuksessa Kristuksessa luottaen 
odottaa kutsua taivaan suureen 
juhlaan. Mutta nyt työ jatkuu kir-
kossamme, seurakunnissamme, 
eri lähetysjärjestöjen – pienten ja 
suurten – kautta. Apostoli Paava-
li rohkaisee meitäkin: ”Teidän on 
vain pysyttävä lujina uskon perus-
talla, horjahtamatta pois siitä toi-
vosta, jonka teidän kuulemanne 
evankeliumi antaa.” Kol. 1:23 Sa-
toa on edelleen paljon, mutta sa-
donkorjaajia vähän. Pyytäkäämme 
siis Herraa, jolle sato kuuluu, lä-
hettämään väkeä elonkorjuuseen.

Päivi Sipponen

Kuva Antero Rasilainen
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Yhdistyksemme pitkäaikainen pu-
heenjohtaja ja nykyinen rahas-
tonhoitajamme Pekka Knuutti 
ilmoitti minulle alkukesästä, että 
työmme ystävän, jyväskyläläisen 
Raili Paattisen matka on päätty-
nyt. Yhdistyksemme puheenjoh-
taja Pekka Kiviranta siunasi 
hänet Lahjaharjun kappelissa hei-
näkuussa odottamaan ylösnou-
semuksen aamua. Saattoväkeä 
oli 21 henkeä, ystäviä ja matka-
kumppaneita. Muistotilaisuudessa 
moni muisteli yhteisiä hetkiä Railin 
kanssa, millaisena hänet oli en-
nen kaikkea uskonystävänä koet-
tu. Raili asui kerrostalossa, jonka 
ulko-ovi oli lukossa eikä hän vii-
meisinä vuosinaan päässyt enää 
liikkumaan kunnolla kävelläkseen 
eteiseen painamaan summeria, 
jolla ulko-ovi avataan. Mutta Rai-
li oli kekseliäs. Railin makuuhuo-
neessa oli ikkuna auki ja kun hän 
kuuli ulkoa ystävien äänen, siitä ik-
kunasta hän heitti ulos punaiseen 
naruun sidotun avaimen, jolla vie-
raat saivat oven auki. Liisa, Veikko, 
Topi, Pekka, monet ystävät kävi-
vät häntä tapaamassa viimeisten 
vuosien aikana, kun liikkuminen 
kävi vaikeaksi. Moni ystävä muis-
ti tuon Railin ikkunasta heittämän 
punaisen nauhan, missä ulko-oven 
avain oli. Nyt se nauha ja avain on 
minulla. Mielessäni on syvä kiitol-
lisuus Railia kohtaan. Kiitos luot-
tamuksesta yhdistyksemme teke-
mää työtä kohtaan!
Raililla ei ollut omaisia, ensin oma 
äiti oli saatettu taivasmatkalle ja 
sitten rakas elämänkumppani Ola-
vi. Siksi oli luonnollista, että hän 

halusi antaa perintönsä siihen 

Raili Paattista 
muistellen

työhön, joka hänelle oli rakasta. 
Jälleen sanon sydämeni pohjasta: 
Raili, kiitos luottamuksesta, ja toi-
sin sanoin: Jumala, kiitos Railista.
Henkilökohtaisesti en tuntenut 
Railia, ainakaan kovin hyvin, var-
masti olimme kuitenkin tavanneet 
evankeliumijuhlien merkeissä. Raili 
oli aktiivinen evankelisen herätys-
liikkeen ystävä ja vastuunkantaja. 
Luther-kirkko Jyväskylässä ja sen 
keittiö olivat hänelle tuttu paikka. 
Hän oli valmis palvelemaan, antoi 
aikaansa ja lahjansa Herran työ-
hön. Viime vuosina Evankelinen lä-
hetysyhdistys tuli hänelle rakkaak-
si ja tutuksi mutta liikuntakyky oli 
jo niin heikko, että tilaisuuksiin 
hän ei enää päässyt osallistu-
maan. Elysanomat-lehden välityk-
sellä hän seurasi yhdistyksemme 
elämää, ja varmasti myös rukoili 
meidän työntekijöiden ja koko yh-
distyksemme toiminnan puolesta.
Perunkirjoituksen yhteydessä otin 
talteen yhden konkreettisen muis-
ton Railista. Se on pieni mustakan-
tinen vihko. Etusivulle on kirjoitet-
tu kaunokirjoituksella omistajan 
nimi ja päivämäärä: Raili Paatti-
nen, 10.7.1945. Viisitoista vuoti-
aan tytön vihko! Ja mitä sinne on 
kirjoitettu? Raamattutunteja, hen-
gellisiä lauluja ja runoja.
Vihko on ollut ahkerassa käytössä 
ja pitää sisällään arvokasta elä-
mänkokemusta ja historiaa. Raili 
on tehnyt vihkoon muistiinpanoja 
nuortenpäivillä kuulemistaan Raa-
mattutunneista. Vihkosta löytyy 
mm. konsuli Katri Kuusen ope-
tussarja: Tunnetko Vapahtajan ja 
mistä löydämme Vapahtajan, tun-

netko itsesi, tunnetko Raamatun? 
Vuonna 1946 Raili on ollut Hä-
meenlinnassa kuulemassa rovasti 
Savolaista, aiheena ”Herra näytä”. 
Raili on kirjoittanut: ”Meidän pe-
lastuksemme ei ole synnintunnos-
sa vaan armon tunnossa.” Toinen 
rovasti Savolaisen opetuksen aihe 
oli ”Tutki minua Jumala.” Vihkoon 
on kirjoitettu kolme asiaa: 1. Ihmi-
nen tuodaan Jumalan eteen tutkit-
tavaksi, ilman ihmisen omaa tah-
toa. 2. Ihminen joutuu tilinteolle 
Jumalan eteen yllättäen. 3. Ihmi-
nen tulee Jumalan tutkittavaksi va-
paaehtoisesti. Tutkinnan tulokses-
ta saamme selvyyden vastauksen 
kautta: Ensimmäiseksi tuomion 
sana, lue Apt.5:1-9. Toiseksi, va-
pauttava sana ja kolmanneksi va-
roittava sana. Ja lopuksi kysymys: 
miten me suhtaudumme tutkinnan 
tuloksiin? 1. Ihminen ei halua kuul-
la Jumalan tuomiota. 2. Ihminen 
puolustautuu ja väittää vastaan. 
3. Tunnustetaan Jumalan tuomio 
oikeaksi. Kuinka ajankohtaisia tee-
moja edelleen, yli 70 vuotta vih-
koon kirjoittamisen jälkeen.
Vihkosta löytyy myös Toivo Sal-
misen pitämä opetus, jonka ai-
heena oli ”Herra, näytä minulle 
Vapahtajani.” Tohtori Lauri Takala 
oli pitänyt raamattutunnin uskon 
jännityksestä ja rovasti K.V. Tam-
minen uskon perustasta. Nämä 
Railin jo nuoruudessa kuullut raa-
mattutunnit olivat painuneet mie-
leen ja sydämeen, ja näitä samoja 
perusasioita hän sai opettaa niin 
pyhäkoulussa kuin seurakunnan 
tyttötyössä ja koulussa opettajana 
toimiessaan.

Teksti Antero Rasilainen
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Vihkoon on talletettu myös lauluja. Nykyi-
sessä kanteleessakin oleva laulu numero 
452 veri Jeesuksen, meidät taivaaseen, 
täältä murheiden maasta vie tai piispa 
Sormusen runoilema ”Kätes Jeesus siuna-
ten hiljaa”. Vihkoa lukiessa hyräilen tut-
tuja lauluja, luen runoja, mietiskelen ja 
liityn kiittämään vihkoon kirjoitetun runon 
sanoin:
”Se on tehty”
Se on tehty! Sen Jumala tehnyt on,
kun poikansa ainoan antoi, 
mi ristille syntimme raskahat,
ja tautimme, tuskamme kantoi.
Se on tehty! Sen Jumala tehnyt on. 
Oi katsele Golgatan puuta! Se antavi kai-
ken, ei autuuteen nyt tarvita uhria muuta.
Se on tehty! Sen Jumala tehnyt on. 
Lain kirjaimen Hengen hän täytti, 
ja kuoleman kansalle taivaantien 
niin selvästi ristillä näytti.
Se on tehty! Oi, ihana tieto oi. 
Se tulvivi riemua, rauhaa. 
Sen soidessa kiusaus vaimenee ja myrsky, 
mi sielussa pauhaa. 
Se on tehty! Sen Jumala tehnyt on. 
Nyt hurskaus lahjaksi suodaan, 
ja uudeksi kuollut ja toivoton, 
vain Herramme voimilla luodaan.
Se on tehty! Oi, väsynyt syntinen, 
saat työsi ja taakkasi heittää, 
ja syntien muistot ja tuskat ja syyt, 
voit Herrasi hautahan peittää.

Kuva Rasilainen

Efeso, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, 
Filadelfia ja Laodikea
Yhteistyössä Evankelinen lähetysyhdistys - ELYn ja Kouvo-
lan matkatoimiston kanssa järjestämme todella hyvin suun-
nitellun, rikassisältöisen matkan raamatunhistorian tärkeille 
paikoille. Lähde mukaan!
Alustava matkasuunnitelma 
6.10.-13.10.2020, tiistai – tiistai
Alustava hinta 1720 eur/hlö jaetussa 2-hengen 
standard huoneessa. 1 hh-lisä 325 eur.
Hintaan sisältyy: lennot Turkish Airlines yhtiön koneel-
la, majoitus 2-hengen huoneissa, täysihoito, kiertoajelut ja 
kohteet pääsymaksuineen, suomalaisten matkanjohtajien 
opaspalvelut alkaen Helsingistä sekä englantia puhuvan 
paikallisoppaan palvelut.
Lisämaksusta: Yhden hengen huone, lisämaksu 325 eur/
hlö, ruokajuomat lounailla ja päivällisillä, lisäretket, niistä 
mahdollisesti aiheutuvat kuljetus ja -opaskustannukset, 
matkavakuutus, toimistokulut 10 eur/varaus.
Matkustusasiakirja: Voimassa oleva passi, jonka tulee 
olla voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeen.
Opastus: Suomesta lähtevä matkanjohtaja-opas Reija-Lii-
sa Ruotsalainen on hyvin kokenut Turkin asiantuntijaopas.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset matkanjohtajille:
Hannu Mäenpää
hannu.maenpaa@evl.fi
p. 040 513 0861
Ayda Meskanen
ayda.meskanen@evl.fi
p.040 513 0862

llmestyskirjan seitsemän 
seurakunnan kierros 
– Turkin kiertomatka
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Vanhahko mies, jolla oli pitkä sel-
kä ja isot työn kovettamat kädet, 
pyöräili Perkiömäestä kohden Pirt-
tisen kylää, kotiinsa. Pyörän tava-
ratelineellä, ”jopparilla” istui pieni, 
alle kouluikäinen poika, pidellen 
tiukasti kiinni isoisästään varsinkin 
silloin, kun pyörän vauhti kiihtyi 
alamäessä pelottavan kovaksi. Iso-
isä ja tyttärensä poika olivat mat-
kalla pojan äidin syntymäkotiin. Se 
oli myös pojan syntymäkoti.
Pojan ja äitinsä muutto Perkiö-
mäkeen oli viivästynyt, kun so-
dan vaara oli ilmeinen ja ilmei-

Kaverukset Kauno ja Veikko 80 vuotta

sesti myös tilakysymykset miehen 
kotona, ja siirtyminen kohtalaisen 
ison talon miniäksi, oli aiheuttanut 
omat ongelmansa.
Perkiömäkeen olivat jääneet niin 
pojan äiti kuin isäkin ja lukuisa 
määrä setiä ja tätejä ja tietenkin 
myös ”isu” ja ”tuffa”, isän vanhem-
mat, kaikkiaan toistakymmentä 
henkeä. Olihan kysymyksessä per-
he, johon oli syntynyt neljätoista 
lasta.
Pojan äiti oli eräänlainen ”työhul-
lu”, jota talolliset mielellään pyysi-
vät taloihinsa töihin, koska tiedet-
tiin, että silloin asiat tuli hoidetuksi. 

Alahärmän kirkossa juhlittiin 8.9.2019 kah-
den ”saman kylän pojan” syntymäpäiviä jär-
jestämällä kirkkokonsertti. Monia kuoroja ja 
lauluryhmiä oli mukana, ohjelma oli harrasta 
ja reipasta, innostavaa ja hoitavaa. Satu Kivi-
saari juonsi tilaisuuden, joka soljui eteenpäin 
luontevasti. 
Haastattelin näitä kahta herrasmiestä merk-
kipäivään liittyen ja kyselin vähän, millainen 
heidän elämäntaipaleensa on ollut. Kirjahan 
molemmista olisi pitänyt kirjoittaa, eikä vain 
pieni artikkeli tähän lehteen. Mutta pienen vä-
lähdyksen saimme siis lehtemme sivuille näi-
den yhdistyksemme puuhamiesten elämästä.

”Kiitä sieluni 
 Herraa”

Kauno Perkiömäki muistelee: 

ISOISÄN ”JOPPARILTA” ELÄMÄÄ PÄIN!
Isä taas kävi mielellään talkoissa ja 
auttelemassa naapureita. Sodassa 
saadun huonon kuulonsa vuoksi 
hän joutui usein sanomaan kysy-
jälle, että mene kysymään ”akal-
ta”. Akka-sana oli kaikkea muuta 
kuin pilkkanimi. Se oli arvostettu 
naisen nimi, mikä oli yleisesti käy-
tössä.
Nyt sota-aika oli takana ja mie-
het palanneet omiin askareisiinsa. 
Ehkä poika haittasi töiden etene-
mistä tai pojalla oli vain muuten 
kova halu päästä serkkujensa 
kanssa leikkimään. Saman ikäisiä 
serkkuja kun pojalla oli Pirttisessä 
kaikkiaan toistakymmentä.
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Isovanhempien koti Pirttisessä oli 
pieni. Kivikkoisista metsän reunois-
ta ja järvien ranta-alueista isoisä 
oli raivannut muutaman hehtaa-
rin peltoalan, josta parin lehmän 
ja kymmenhenkisen perheen tuli 
saada elantonsa. Hevosta ei ollut.
Molemmat isovanhemmat olivat 
uskonnollisia. Virsikirjan lisäksi 
pääasiallinen laulukirja oli Siionin 
kannel. Evankelinen herätysliike 
oli saanut vankan sijan kylässä. 
Lukuisia kertoja vuodessa kävivät 
Evankeliumiyhdistyksen piirisihtee-
rit niin Pirttisessä kuin lähialueen 
muissakin kylissä ja rukoushuo-
neilla puhumassa.
Voimakas herätysliike synnytti sit-
temmin Kaustisen kansanopiston, 
jossa lähiseudun nuoret saivat 
opiskelunsa ensiaskeleet. Aika-
naan myös polkupyörän ”jopparil-
la” istunut pieni poika.

Rivi serkkuja istuivat isovanhem-
piensa kanssa pitkän pöydän ym-
pärillä Siionin kanteleet käsissään. 
Jokainen sai esittää toivomuksensa 
omasta laulustaan. Lauluja saattoi 
kertyä jopa parikymmentä. Mah-
tavasti soi nuorten poikien laulu: 
”Onpa taivaassa tarjolla”, ”Kiirehdi 
rakkaan Jeesuksen luo” - ja monet 
muut. Tuon laulutuokion jälkeen 
oli helppo mennä nukkumaan, eikä 
unta tarvinnut odottaa. Nyt monet 

noista laulajista ovat mukana paik-
kakunnan kuoroissa.
Nuo iltaiset laulutuokiot ovat jää-
neet lähtemättömästi nuoren po-
jan mieleen. Niissä isovanhemmat 
olivat kuin kanaemoja, jotka sulki-
vat pesueensa siipiensä suojaan.

Kaustisen kansanopiston jälkeen 
monen opistolaisen tie johti Hel-
singin Evankelisen kansankorkea-
koulun oppilaaksi. Niin myös tuon 
”jopparilla” istuneen.
Rehtorina Helsingissä oli Lauri Kos-
kenniemi, vakaa ja harras kristitty. 
Hänen selkeitä ja mielenkiintoisia 
luentojaan oli helppo kuunnella. 
Ajatuksenani, kuten monella muul-
lakin opiston oppilaalla, oli saada 
seurakunnan nuoriso-ohjaajan tut-
kinto. Sitä ajatellen kävi neljä opis-
kelijaa jo ennakkoon tutustumassa 
Seurakuntaopistoon. Kun hakuaika 
sitten koitti, kukaan mainituista ei 
jättänyt hakupapereitaan. Suunni-
telmat muuttuivat. Armeija ja mo-
net muut suunnitelmat vaikuttivat 
asiaan.
Kosketuksen seurakunnan nuori-
so-ohjaajan tehtävään sain, kun 
toimin kesän Alahärmän seurakun-
nan nuoriso-ohjaajana. Usein olen 
pohtinut myös tarjousta, minkä 
Loimaan seurakunnasta sain, kun 
minua pyydettiin sinne nuoriso-oh-
jaajaksi. Isäni toteamus esti suos-

tumukseni: ”Meillä rakennetaan 
nyt navettaa!” Olen monasti ajatel-
lut, miten elämäni olisi muuttunut, 
jos isäni mielipide olisi ollut toinen. 
Mutta hyvä näin. Ihmisen elämä ja 
suuntautuminen on usein pienestä 
kiinni!

Armeijan jälkeen elämäni täyttivät 
opiskeluni seminaarissa, yliopis-
tossa ja mielenkiintoiset työt op-
pilaitoksissa, NMKY:ssä, yliopistos-
sa, luottamuselimissä sekä ennen 
kaikkea isohkot projektit.

Olen usein pohtinut omaa kristilli-
syyttäni. Uskoni rakentuu siitä ym-
päristöstä, missä olen kasvanut, 
oppilaitoksista, joissa olen opiskel-
lut ja työskennellyt. Myös ystävillä, 
joiden kanssa olen elänyt ja tehnyt 
työtä, on ollut suuri merkitys. Us-
kon, että moni ajattelee kanssa-
ni omien kokemustensa pohjalta 
samoin. ”Usko ilman tekoja” on 
mielestäni kaiken työn lähtökohta. 
Tuo toteamus pitää sisällään niin 
oikeudenmukaisuuden kuin toisen 
huomioon ottamisenkin vaatimuk-
sen.
Itselleni tuo lause on vuosien var-
rella muuttunut todeksi. Siihen 
ovat vaikuttaneet niin isovanhem-
pieni, kotini kuin oppilaitostenkin 
kylvö. Kaikkia heitä siunaan ja 
muistan lämpimästi.

Juhlassa esiintyvät kuorot ja laulajat veivät kynttilät sankari-
hautausmaalle Kaunon ja Veikon johdattaessa kulkuetta.
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Synnyin Nurmeksen Mujejärvellä 
Autiovaaran torpassa 8.9.1939. 
Tänään juhlapäivänäni, olen elänyt 
29 210 päivää. Syksyllä 1939 talvi 
tuli varhain. Perunat ja viljat jäivät 
lumen alle. Lunta luotiin perunan 
ja viljan päältä, kun niitä koitettiin 
korjata. Mietittiin ja kyseltiin, mi-
tähän tästä vielä seuraa? Seurasi-
han sitä, alkoi talvisota! Venäläiset 
hyökkäsivät yli rajan kylämme koh-
dalta ja rintama oli 20 kilometrin 
päässä kodistamme. Oli lähdettävä 
evakkoon. Vain ihmiset, hevoset ja 
lypsylehmät laitettiin evakkotielle, 
muut eläimet piti lopettaa ja jät-
tää sinne. Lehmät juoksutettiin 40 
asteen pakkasessa 40 kilometriä 
Nurmekseen ja sieltä matka jatkui 
härkävaunussa Kurikkaan.
Olin kolmen kuukauden ikäinen, 
kun äitini lähti evakkotaipaleelle ja 
minä äidin kainalossa. Päämäärä 

oli Haapavesi. Ensin Nurmeksen 
kirkkoon yöksi ja aamulla härkä-
vaunussa Nivalaan ja sieltä hevo-
sen kyydissä 40 asteen pakkasessa 
vielä 40 kilometriä Haapavedelle. 
On ihme, että olen elossa mutta 
koen, että rukoukset pelastivat mi-
nut. Moneen vuorokauteen en rea-
goinut mihinkään, silmänalukset ja 
sormet olivat mustat, kun veri ei 
kiertänyt. Sanottiin, että nyt Veikko 
ei näe aamua. Talon vanhaemäntä 
rukoili puolestani. Aamulla avasin 
silmäni, minulle tarjottiin kermaa 
ja sain voimia toipumiseen.
Neljän vuoden vanhana putosin 
perunakellariin, enkä pystynyt kä-
velemään, mutta eihän silloin pie-
nistä viety lääkäriin, vaivan kanssa 
oli vain elettävä. Armeijassa lonk-
ka sitten kuvattiin ja todettiin, että 
lonkka ei ole paikoillaan ja se on jo 
kulunut pahasti, nivel pitäisi uusia. 

Vanhan Veikon mietteitä elämäntaipaleelta
– ELÄMÄNI ON ARMOA

Uusi nivel laitettiinkin – mutta vas-
ta 64-vuotiaana ja 60 vuotta kes-
täneet tuskat loppuivat.
Pikkupoikana kotimme tupaan oli 
tuotu kuumaa vettä sangollinen 
lattian pesua varten. En huoman-
nut sankoa ja kaaduin sangon 
kanssa lattialle. Onneksi tupaan oli 
juuri tuotu myös korvolla kylmää 
vettä ja siitä ammennettiin sitä 
päälleni. Se pelasti henkeni, mutta 
paloin pahasti.
Olin alakouluikäinen, kun äiti lait-
toi vesikelkkaan korvon ja kau-
han. Sanoi, että mene hakemaan 
lammesta mäen alta vettä. Mutta 
jos putoat avantoon, niin selkääsi 
annan! Minä ammennin avannosta 
vettä korvoon, mutta avannon reu-
na oli liukas ja luisuin avantoon. 
En meinannut päästä pois, mut-
ta sitten kun sain kelkasta kiinni, 
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niin korvo putosi avantoon ja meinasi 
hukuttaa minut. Pääsin kuitenkin lo-
pulta ylös. Avannolle jäivät kelkka ja 
korvo. Märkänä ja peloissani menin 
kotiin. Äiti oli vihainen, mutta sisko-
ni pelasti minut selkäsaunasta. Näitä 
ihmeellisiä tapahtumia voisi jatkaa, 
kuinka Jumala on uudestaan ja uu-
destaan parantanut, pelastanut, aut-
tanut ylös. Veikon elämässä on paljon 
samanlaisia kokemuksia kuin Apostoli 
Paavalilla: ”…olen monta kertaa ol-
lut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta 
olen viidesti saanut neljäkymmen-
tä lyöntiä, yhtä vaille; kolmesti olen 
saanut raippoja, kerran minua kivi-
tettiin, kolmesti olen joutunut haak-
sirikkoon, vuorokauden olen meressä 
ajelehtinut; olen usein ollut matkoilla, 
vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa 
rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni 
puolelta, vaaroissa pakanain puolel-
ta, vaaroissa kaupungeissa, vaarois-
sa erämaassa, vaaroissa merellä, 
vaaroissa valheveljien keskellä; ollut 
työssä ja vaivassa; paljon valvonut, 
kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paas-
tonnut, kärsinyt vilua ja alastomuut-
ta.” 2.Kor.11:23-28
Apostolin tavoin Veikko kertoo kui-
tenkin eläneensä rikkaan elämän. 
Vaikeuksien ja vastoinkäymisten kes-
kellä Taivaan isän huolenpito on ko-
rostunut. Myös tässä Veikon elämä 
liittyy Paavalin kokemuksiin: ”Minun 
armossani on sinulle kyllin; sillä mi-

Kaikki juhlissa esiintyneet kuorot ja puhujat saatiin lopuksi samaan kuvaan syntymäpäiväsankareiden kanssa.

Hyvät ystävämme:
Lämpimät kiitoksemme Teille, 
Ely-ystävämme muistamises-
ta ja mukana elämisestänne 
80-vuotisjuhlissamme Ala-
härmän kirkossa 8.9.2019. 
Kiitoksemme myös ohjel-
mansuorittajille ja Kauhavan 
seurakunnalle: ”Yhdess´ ol-
len ennenkin, voitot suuret 
saatihin, kunniaksi, kunniak-
si, kunniaksi Herran!”  

Veikko ja Kauno

Ps.
Juhlan tuotto Ely:lle Ala-
härmän tilaisuudesta oli 
1.612.95 euroa.

nun voimani tulee täydelliseksi 
heikkoudessa.” Veikko jatkaa: 
Olen miettinyt, mitähän suunni-
telmia Taivaan isällä on ollut ja on 
vieläkin minua varten, kun hän on 
jaksanut varjella tähän päivään 
saakka. Helppoa se ei ole Hänel-
le ollut, mutta armoa on riittänyt. 
Veikon silmät kostuvat. Jumalan 

hyvyys, läheisten ja ystävien huo-
lenpito on ympäröinyt ja ympäröi 
hänet tänäänkin. Se riittää.

Tekstin kokosi Antero Rasilainen
Kuvat Hannu Kivisaari



Kokonaiseksi- naisten ilta Sul-
kavalla kokosi torstai-iltana varsin 
runsaan kuulijajoukon. Yli 60 nais-
ta kokoontui yhdessä laulamaan, 
opetuksen äärelle, rukoilemaan 
ja nauttimaan iltapalaa. Sulkavan 
seurakunnan kanttori Katja Suo-
malainen ja kirkkoherra Han-
ne-Maaria Rentola yhdessä 
Erjan kanssa johdattivat seurakun-
talaiset tutkimaan ja pohtimaan 
omaa elämäänsä – ja toivottavasti 
myös voimaantumaan siinä!
Illan teema – kokonaiseksi - 
johdatteli meitä pohtimaan omaa 
elämäämme hyvin kokonaisvaltai-
sesti: kaikki vaikuttaa kaikkeen. 
Kirkkoherra kertoi perheen naisten 
yhteisestä illasta ja sen herättä-
mistä ajatuksista. Kanttori johdatti 
meidät laajentamaan näkökul-
maamme musikaalisuuden saralla, 
jokainen osaa laulaa ja kaikki ovat 
musikaalisia. Hän myös otti esille 
Raamatun jakeita, joissa puhutaan 
musiikin ja laulun merkitykselli-
syydestä ja erityisesti ylistyksen 
voimasta. Ihminen on luotu liikku-
maan ja myös ylistämään Juma-
laa! Mielessäni soi Ps 103:1-2 Ylis-
tä Herraa, minun sieluni, ja kaikki 
mitä minussa on, ylistä hänen py-
hää nimeään. Ylistä Herraa, minun 
sieluni, älä unohda, mitä hyvää 
hän on sinulle tehnyt.
Omassa osuudessani kerroin 
asioista, jotka rajoittavat meidän 
elämäämme ja suorastaan rikko-
vat sitä: synti, syyllisyys ja häpeä. 
Kerroin esimerkkinä omasta elä-
mästäni kuinka minua jatkuvasti 
vaivanneet niska-hartia-päänsäryt 
loppuivat ripittäytymisen jälkeen, 
synti voi todellakin tehdä mei-
dät sairaiksi. On niin turhaa kan-
taa mukanaan syyllisyyttä, jonka 
voi saada anteeksi. Jeesus lupasi 

Naisten ilta 
Sulkavalla 19.9.

meille anteeksiannon aina, kun me 
tunnustamme syntimme ja syylli-
syytemme.
Miten syyllisyys eroaa häpeäs-
tä? Syyllisyys sanoo, että sinä teit 
väärin, häpeä sanoo, että sinä olet 
väärin. Sen tähden, jos meillä on 
häpeäpersoonallisuus, niin se vai-
kuttaa kaikilla elämänalueilla. Hä-
peä syö elämää, koska sen viesti 
on, ettei meillä ole arvoa ja on 
parempi, etten ole näkyvä enkä 
kuuluva. Häpeäihmiset ovat usein 

”näkymättömiä ihmisiä”. Mutta 
meidän toivomme on Jeesus, joka 
sanoi, että ”Hän on tie, totuus ja 
elämä.” (Joh 14.6) Jeesus kutsuu 
meitä tulemaan ulos häpeän ver-
hoistamme ja puhuu meidän sy-
dämiimme totuutta Pyhän Hengen 
kautta.
Jeesus on elävä, todellinen toivo 
kaikille meille syntisille ja syyllisille 
häpeän kantajille!

Erja Kalpio

Vas. kanttori Katja Suomalainen, Sulkavan kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola ja Elyn 
aluepappi Erja Kalpio. Kuvat Anne Partanen.
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Tuttu sana Raamatun sivuilta ja 
monista lauluista: Minun armossa-
ni on sulle kylliksi… Autuas aivan 
armosta vain… Armoon joka ryö-
värille… Mutta mistä näissä lauluis-
sa siis lauletaan?
Armo on kristinuskon peruskäsi-
te. Kun sanotaan, että Jumala on 
armollinen, sillä tarkoitetaan, että 
Jumala on laupias, armahtavainen 
säälivä, lempeä, armelias, - sitä, 
että Jumala antaa anteeksi.
Armoa ei tarvita, jos ei ole vääryyt-
tä (= laki herättää synnintunnon) 
eikä sen seurauksena uhkaavaa 
rangaistusta, mistä pitäisi armah-
taa. Jos synti on vain vahinko tai 
erehdys, niitähän sattuu kaikille. 
”…sillä kaikki ovat tehneet syntiä 
ja ovat vailla Jumalan kirkkautta 
mutta saavat hänen armostaan 
lahjaksi vanhurskauden, koska 
Kristus Jeesus on lunastanut hei-
dät vapaiksi.” Room. 3:23-24
Entä sitten armollisuus, mitä 
on olla armollinen? Terveys ja hy-
vinvointilehdissä tuota termiä käy-
tetään usein. Kehotetaan olemaan 
armollinen itselle. Sen takana on 
ajatus, että sinä riität sellaisena 
kuin olet. Riittää, että teet parhaa-
si. Jos epäonnistut tavoitteessasi, 
sinua rohkaistaan yrittämään uu-
delleen. Ajatus on hyvä ja kaunis, 
mutta kaukana Jumalan armosta. 
Riittää, että teet parhaasi? Ei. Se-
kään ei riitä. Mikään, mitä sinä teet 
ei riitä. Armoon ei liity mitään si-
nun tekoasi, se on yksin Jumalan 
ominaisuus ja lahja sinulle. ”Sillä 
armosta te olette pelastetut uskon 
kautta, ette itsenne kautta – se 
on Jumalan lahja – ette tekojen 
kautta, ettei kukaan kerskaisi.”  Ef. 
2:8–9
Miten ihminen pelastuu? Yksin ar-
mosta. Entä sitten halpa armo? 

Armon ostaminen ei ole mahdol-
lista, koska se on ilmainen. ”Mitä 
hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa 
omakseen koko maailman, mutta 
menettää sielunsa? Millä ihminen 
voi ostaa sielunsa takaisin?” Matt. 
16:26. Mutta onko se siis halpaa, 
koska se on ilmaista? Ei. Päin-
vastoin. ”Tiedättehän, ettei teitä 
ole lunastettu isiltä perimästänne 
tyhjänpäiväisestä elämästä mil-
lään katoavalla tavaralla, hopealla 
tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon 
virheettömän ja tahrattoman karit-
san, kalliilla verellä.” 1. Piet.1:18-
19
Armossa ei vain olla, armossa/ar-
mosta eletään. ”Kasvakaa meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen 
armossa ja tuntemisessa. Hänelle 
kunnia nyt ja iankaikkisuuden päi-
vään asti.” 2 Piet. 3:18
Armon kirkastuminen – us-
koontulo. Jumalan sana herättää 
uskon, (Room.10:17). Pyhä Henki 
toimii sanassa ja sanan kautta. Jos-
kus se voi synnyttää meissä myös 
tunteita ja kokemuksia, iloa tai it-
kua. Hyvä niin. Mutta tulee uusi 
päivä, ja tunteita ei enää ole, mitä 
sitten? Sana ei ole muuttunut. Ju-
malan lupaukset eivät ole muuttu-
neet. Armo ei ole kadonnut. Se ei 
ole riippuvainen kokemuksistasi tai 
tunteistasi. Armo on. Jumala on. 
Jumalan rakkaus pysyy. Siitä va-
kuuttaa pyhä kaste, (Mark.16:16). 
Se muistuttaa liitosta, jonka Juma-
la on tehnyt. Liitosta, jota hän ei 
kadu. Lapseudesta, johon sinut on 
liitetty. Olet perheväkeä, kuulut Ju-
malalle. Ja ehtoollinen. Kun pappi 
ojentaa ehtoollispöydässä leivän, 
hän usein kääntää sen niin, että 
näet siinä olevan Kristuksen, krusi-
fiksin. Sinun puolestasi. Annettu ja 
vuodatettu. Siinä on armo.

Kysymyksiä pohdittavaksi:
Osaatko kertoa, milloin ja miten 
armo sinulle kirkastui? Miten se 
muutti elämäsi?
Osaatko olla armollinen itsellesi tai 
läheisillesi? Miten armossa voisi 
kasvaa?

Sanan selitys - Armo
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Katselen kädessäni olevaa 
valokuvaa. Se on otettu 
noin kuusikymmentäviisi 
vuotta sitten. Kuvassa olen 
minä Ida-mummun, isän äi-
din sylissä. Se on otettu isän 
kotitalon pihamaalla Kanga-
salan Heponiemessä. Olen 
säilyttänyt kuvaa ensimmäi-
sen oman Raamattuni sivu-
jen välissä. Sieltä se putkah-
taa aina välillä esille.

Syntymäni jälkeen asuimme 
isän kotitalossa noin vuoden 
verran, mutta sitten muu-
timme asumaan muualle ja 
vanhemmilleni tuli mahdol-
lisuus rakentaa oma talo 
muutaman kilometrin pää-
hän isän kotipaikasta. Yh-
teys mummolaan kuitenkin 
säilyi ja siellä käytiin usein 
kyläilemässä.
Kuvaa katsellessani muistu-
vat mieleeni tietysti kesäpäi-
vät ja vierailut mummolassa. 
Niissä oli aivan oma tunnel-
mansa. Usein kävin nave-
tassa katsomassa lehmiä ja 
niiden lypsyä. Navetan haju 
tarttui vaatteisiin ja sitten 
kotona vaatteita tuuletettiin 
ulkona monta päivää. Eihän 
niitä muuten puhtaita vaat-
teita heti laitettu pesuun.
Pappa kuoli, kun olin neljän 
vanha. Mummu jäi asumaan 
kotitaloon ja isän veli ryhtyi 
hoitamaan tilaa. Kävimme 
silti vielä mummun luona 
hyvin usein. Kouluikäisenä 
kävin mummun luona yksin-
kin. Polkupyörällä oli turval-
lista ajaa hiljaista maaseu-
dun kylätietä pitkin ja vaikka 

Muistojen 
valokuva

äiti pelkäsi kovasti, että voin 
kaatua pyörän kanssa isos-
sa mäessä, joka oli matkan 
varrella, hän antoi kuitenkin 
minulle luvan lähteä mum-
mulaan yksinkin.
Jostain syystä mieleeni on 
jäänyt elävä muistikuva 
siitä, kun sain istua hevo-
sen selässä isän veljen ta-
luttaessa hevosta niityltä 
kotiin. Hevosen selässä is-
tuessani sen lämmin karva 
kosketti paljaita jalkojani ja 
se tuntui niin lämpimältä 
ja pehmoiselta. Hevonen, 
”Pekka-humma” oli kiltti ja 
rauhallinen ja koskaan ei 
tullut sellaista tunnetta, että 
sitä olisi tarvinnut pelätä.
Mummu kävi joka sunnuntai 
kirkossa. Linja-auto kirkon-
kylään kulki aivan kotimme 
läheltä ja joka sunnuntai 
mummu tuli kysymään:
”Lähtööks´ kuka kirkkoon?” 
Minä lähdin.
Näin opin käymään kirkossa 
jo ennen kouluikää ja koti-
kirkosta tulikin minulle tär-
keä paikka.

Rovasti Emil Ponsimaan kir-
joittaman laulun sanoja lai-
naten:
”On kotikirkko mulle läm-
min liesi, mua pyhät muistot 
täällä vartioi. Sen arvon äiti 
(mummu) armahainen tiesi, 
kun pienokaisensa hän tän-
ne toi. Sai sydämeni täällä 
kaipuun taivaan ja huojen-
nusta vaikeimpaankin vai-
vaan. Sanasi Herra soi!”

Kirkossa istuimme joka sunnuntai aina samas-
sa penkissä; kirkon etuosan oikealla puolella, 
keskikäytävän jälkeen ensimmäisessä penkis-
sä. Muistan vieläkin sen paikan, jossa istuim-
me. Vielä nykyäänkin, kun käymme Kangasa-
lan kirkossa, muistuu mieleeni nuo lapsuuden 
kirkkomatkat ja paikka, jossa mummun kanssa 
istuimme. Alttaritaulun kuva; Jeesus rukoilee 
Getsemanessa, painui syvälle mieleni sopukoi-
hin ja tuo aihe alttaritaulussa, missä tahansa 
muualla olevassa kirkossa se tuleekaan vas-
taan, tuo mieleeni mummun ja minun kirkko-
käynnit.
Vanha valokuva on muistojen valokuva. Se 
kertoo minulle omaa tarinaansa, kauniita lap-
suuden muistoja, jotka ovat kulkeneet muka-
nani elämäni matkan varrella. Valokuvaa kat-
sellessani ajattelen: Mummu varmaan rukoili 
minunkin puolestani, kuten kaikkien muiden-
kin lastenlastensa puolesta. Hänenkin rukouk-
sillaan on ollut varmasti suuri siunaus elämäni 
matkalla.

Hilkka Lähdekorpi
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Salossa on pitkä syysmark-
kinoiden perinne. Tapahtuma 
on kolmipäiväinen, syys-lokakuun 
vaihteen viikonloppu torstaista 
lauantaihin.
Seurakunta on osallistunut Salon 
markkinoille 1970-luvun alkupuo-
lelta saakka. Silloinen kirkkoher-
ra Kauko Perttilä aloitti perinteen, 
joka jatkuu vielä tänäkin päivänä. 
Näin muistelevat alusta saakka 
mukana olleet seurakunnan tal-
koolaiset Mirja Kivinen ja Kyllikki 
Kallio.
Torille on pystytetty seurakunnan 
oma myyntikoju ja siellä voi käydä 
syömässä hernesoppaa ja pannu-
kakkua, tai juoda kahvit pannu-
kakun tai omenapiirakan kanssa. 
Myös seurakuntatalolla on mah-
dollista käydä syömässä. Siellä 
hernesoppaa keitetään kenttäkeit-
tiöissä seurakuntatalon pihalla. 
Soppaa voi ostaa myös omiin as-
tioihin kotiin vietäväksi.
Kaikki työ tehdään vapaaeh-
toisten voimin. Viime vuoden 
tuotto oli ennätyksellinen, 8000 
euroa. Tuotto jaetaan kaikkien nii-
den lähetysjärjestöjen kesken, joi-
den kautta seurakunnallamme on 
nimikkolähettisopimus.
Talkoolaisia on mukana noin 70 
henkeä. Heille järjestetään aina 
kiitosateria markkinoiden jälkeen. 
Kiitosaterialla kuullaan lähetystyön 
terveisiä. Tänä vuonna vieraana 
on Mari Paulasaari, seurakuntam-
me nimikkolähetti.

Seurakunta 
mukana 
Salon syys-
markkinoilla

Seurakunta on osallistunut 
markkinoille kaikkina kolmena 
päivänä vuodesta 1985 alkaen, 
Mirja Kivinen muistelee. Kun tä-
hän kolmipäiväisyyteen mentiin 
mukaan, määräsi silloinen kirkko-
herra Kauko Perttilä, että seura-
kunnan kaikkien työntekijöiden oli 
osallistuttava talkoisiin muutamak-
si tunniksi keskiviikko-päivänä; 
kuorimaan omenoita, leipomaan 
piirakkaa ja tekemään pannaria. 
Vasta myöhemmin, kun seurakun-
nan uusi toimelias lähetyssihteeri 
Irmeli Väinölä alkoi organisoida 
markkinoiden valmisteluja, alettiin 
hankkia vapaaehtoisia mukaan eri-
laisiin tehtäviin keittiölle ja torille.
Kun me tulimme Saloon ke-
sän alussa 1980, tehtiin meille 
aika pian tiettäväksi, että syksyllä 
on Salon syysmarkkinat ja seura-
kuntakin osallistuu niihin. Meille 
sanottiin, että talkoisiin on sitten 
jokaisen työntekijän osallistuttava 
ja minuakin katsottiin siihen mal-
liin, että se tarkoitti myös minua 
vaikka en seurakunnan työntekijä 
ollutkaan.
Tuli sitten ensimmäinen syksymme 
Salossa. Seurakuntatalon vahti-
mestari ja Matti saivat tehtäväk-
seen ryhtyä keittämään hernesop-
paa kenttäkeittiöissä. Myös yöllä 
oli päivystettävä, että vesi ei pääsi-
si kiehumaan loppuun ja että kaa-
suliekki palaisi tasaisesti koko yön. 
Siinäpä meni kolme yötä ja kolme 
päivää Sulolla ja Matilla hernesop-
paa keittäessään. 34 vuoden ajan 

Matti sitä soppaa sitten keitteli, re-
septi jäi aika hyvin mieleen! Vie-
lä eläkkeellä ollessaankin hän on 
osallistunut ”markkinatalkoisiin”, 
myyntikojujen pystyttämiseen ja 
purkamiseen ja tarvittaessa ollut 
”apukäsinä” muissakin tehtävissä.
Omakohtainen kokemus mi-
nulla on omenahillon keittämisestä 
seurakuntatalon keittiössä. Työ-
vuorossa oli kanssani nuori pasto-
ri. Ensin kuorimme muutaman äm-
pärillisen omenoita ja sitten alkoi 
hillon keittäminen. Soile-emäntä 
kävi vähän väliä katsomassa, että 
muistimme myös hämmentää keit-
tokattilaa ja hän varoitteli, että kei-
tos voi palaa helposti pohjaan.
Koska kattila oli iso ja kauha aika 
painava, kävi niin kuin ei olisi pitä-
nyt käydä: Timo-papilla oli kiire jo-
honkin tilaisuuteen ja minä jäin yk-
sin hoitamaan kattilan vahtimista 
ja seoksen hämmentämistä. Ja tie-
tysti se paloi pohjaan! Soile-emän-
tä tuli apuun ja ehti ”pelastaa” sen 
mitä vielä oli mahdollista kattilasta 
saada. Sitten alkoi kattilan pesu-
yritys. Eihän palaneesta pohjasta 
mitään irronnut, joten kattila oli 
laitettava liotukseen ja paras paik-
ka oli keittiön pöydän alla. Siellä 
se oli likoamassa kolme päivää, 
kunnes emännällä oli aikaa ruveta 
puhdistamaan sitä. Kyllä hän sen 
puhtaaksi lopulta sai!

Hilkka Lähdekorpi
Kuva Salon seurakunta 15



Keski-Pohjanmaan 
kuulumisia

Kannuksessa vietettiin Oulun 
hiippakunnan lähetysjuhlia, jossa 
Ely oli mukana omalla myynti-ja 
esittelypöydällään. Elyn toimintaa 
esittelemässä olivat iloiset ystä-
vämme: vas. Sirkka, Vuokko, Aune 
ja Helena.
Elysanomat kelpasivat juhlaväelle 
ja rukouspussit tekivät kauppansa. 
Kiitos ahkerille myyjille ja esitteli-
jöille!

Elyn hallituksen puheenjohtaja Pekka 
Kiviranta oli mukana Etelä-Pohjanmaan 
tiimin kokouksessa.

...ja yksi kuva Etelä-Pohjanmaaltakin

Kuvat ja tekstit Satu Kivisaari16



Muistan lukeneeni Elysa-
nomat 1/2018 lehdestä kir-
joituksen, missä rohkaistiin 
antamaan palautetta ja jaka-
maan kokemuksia. Siitä roh-
kaistuneena kirjoitan teille 
lehden lukijoille.
Ensin. Suosikkiohjelmani Ra-
dio Deissä on virsivartti. Miel-
täni on askarruttanut, miksi 
Siionin kanteleen lauluhetkeä 
ei ole toteutettu samalla ta-
valla? Elyn hallitus on aina-
kin toistaiseksi pannut tämän 
asian ”hyllylle” taloudelliseen 
tilanteeseen vedoten. Luotan 
kuitenkin lujasti siihen, että 
Elyn ystäväjoukosta löytyisi 
riittävästi taloudellista tukea 
tämän ohjelman toteuttami-
seksi. Mieti mielessäsi, miltä 
kuulostaisi rakkaat ja julista-
vat Kanteleen laulut radiosta 
kuultuina? Toisihan se myös 
yhdistyksemme työtä tutuksi. 
Vartin Siionin kannel lauluhet-
ki olisi ihana juhlahetki meille 
monille. Kyselen, voisiko si-
nulle ja minulle olla mahdol-
lista tukea tämän lauluhetken 
toteutumista. Voisitko lah-
joittaa 20 € tai 50 € tai jopa 
100 € kuukaudessa tähän ko-
timaan työhön? Ajattele, mi-
ten helposti satanen menee 
johonkin muuhunkin, ei niin 
välttämättömään asiaan. 
Toiseksi. Olette varmaan 
todenneet, miten hyvä leh-
ti Elysanomat on! (Toimitus 
kiittää :)) Erityisesti Pääsiäi-
sen Valo ja Joulun Valo ovat 
hyvin tehtyjä ja julistavia leh-
tiä. Uskon siihen, että lähes 
jokaisen seurakunnan/kir-

ELYSANOMAT 5/2019

kon lähellä asuu ainakin yksi 
elyläinen, joka voisi olla val-
mis uhraamaan lehden lah-
joittamiseksi. 30 lehteä mak-
saisi 120 €, voisitko sinä olla 
tällainen ”lehtievankelista” ja 
tilata näitä yhdistyksen lehtiä 
jaettavaksi. Tällaisesta uh-
raamisesta saat hyvän mielen 
ja varmasti tuotat siunausta 
ja iloa niille, jotka saavat leh-
den luettavakseen. Juuri nyt 
on Joulun Valon tilaamisen 
aika! Tämä on haaste meille 
kaikille, joille tämä on talou-
dellisesti mahdollista. 
Kolmanneksi: Kyllä meidän 
täytyisi saada Etelä-Suomeen 
työntekijä! Alueellisesti täällä 
olisi työtä riittävästi. Rohkeus 
ja usko siihen, että työ tuot-
taisi siunausta ja tuloksia. 
Epävirallisesti, Hämeenlin-
nasta etelään päin laskettuna 
Elyn kannatus seurakunnit-
tain on noin 40 %. Suhtees-
sa väkimäärään sen pitäisi 
olla 60 %. Tästä voimme 
päätellä, että tässäkin uskoa 
ja uhrauksia tarvitaan lisää. 
Toisaalta, luotan siihen, että 
juuri työntekijä toisi sen tar-
vittavan kasvun. 
Tällaisia mietteitä päässä-
ni on liikkunut. Toivon, että 
ne liikuttaisivat myös sinua ja 
aiheuttaisivat myös konkreet-
tisia toimenpiteitä. Mahdolli-
suuksien mukaan. Tärkeintä-
hän kuitenkin on: Rukoile ja 
tee työtä.

Siunausta toivottaen,
Jukka Jauhiainen, Järvenpää

Lukijan palaute

4.8. vietettiin Sofian lavalla, Kannuksessa 
Elyn ja srk:n yhteistä Kansanlaulukirkkoa. 
Saarnaajana oli Matti Aho, liturgina Erkki 
Huuki. Elyn ystävät avustivat eri tehtä-
vissä. Kirkkovieraat olivat pukeutuneet 
perinteisiin kansallispukuihin.
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Lehden hinta 5 €/kpl
10 kpl -10 % alennus
20 kpl -15 % alennus
30 kpl -20 % alennus
100 kpl -30 % alennus
+ postikulut
Lehti on ilmestynyt viikolla 41.
Huom! Jäsenille postitetaan automaattisesti 
joulukuun alussa 1 lehti/talous.

Tilaukset ja tiedustelut ELYn toimistolta: 
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416
ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula

Joulu tulee, niin myös Joulun Valo. Lehden 
teemana on Valo loistaa pimeydessä. Lehdessä 
on mielenkiintoisia henkilöhaastatteluja, raa-
mattuopetusta, joulun valoa ja sanomaa sanoin 
ja kuvin. Myös lapsille on oma osio. Sen äärel-
lä lapsi voi itse tai vanhempien/isovanhempien 
kera askarrella ja värittää kuvia.
Joulun Valon tuotto tulee yhdistyksemme koti-
maan työn hyväksi. Tilaa lehteä lahjaksi, jaet-
tavaksi tai postitettavaksi läheisillesi ja olet mu-
kana hyvän sanoman levittämisessä.

Jäsenille postitettavaan joululehteen tulee tänäkin vuonna joulutervehdysliite. Kutsumme myös sinut osallis-
tumaan Hyvän Joulun ja Joulurauhan toivotukseen omassa lehdessämme. Saamme siunata ystäviemme ja 
sukulaistemme joulunvieton. Tulethan mukaan yhteiseen kampanjaan ja tukemaan yhdistyksemme työtä.

Ilmoitukset laskutusosoitteineen 18.11. mennessä.
ELYn toimistolle
ely@evankeliset.net | 040 415 9416
tai aluesihteeri Satu Kivisaarelle
p. 050 563 6079 | satu.kivisaari@evankeliset.net

Tai oma persoonallinen / henkilökohtainen 
joulutervehdys pienellä kuvalla 50 €/kpl.

Yhden ja yhteisen tervehdyksen alle 
joulutoivotuksen laittajan nimi 20 €/kpl,
esim.
   Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta
   Maija ja Matti Meikäläinen, Lapua
   Veikko Virtanen, Jyväskylä
   jne.

Katso tästä tilausohjeet:

Hyvää Joulua
 ja
Siunattua Uutta Vuotta
 2016

        t. Maija ja Matti 
           Meikäläinen
            Lapua
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Tilaukset ja tiedustelut ELYn toimistolta:
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416

Myynnissä myös aikaisempien vuosien kortteja 15 kpl/5 €. 
Mallit kotisivuillamme www.evankeliset.net

Takaosan tekstinä:
”Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta”
Nro 6 myös avattavana korttina, sis. kirjekuoren, 5 kpl/10 €

1 €/kpl, 10 kpl/7 €

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ryn työn tukemiseen
Englannissa, Cambridgen kuuluisan yliopis-
tokaupungin luoteispuolella sijaitsee vanha pik-
kukaupunki nimeltään Ely (lausutaan: iili). Siellä on 
sijainnut luostari, joka perustettiin jo vuonna 630. 
Luostaria ei enää ole, mutta sen sijaan sieltä löy-
tyy upea tuomiokirkko, jota alettiin rakentaa vuonna 
1083.
Ensi keväänä, Vapun tienoilla Ely tekee matkan 
Elyyn. Lähtö Helsingistä olisi joko keskiviikkona 29.4 
tai torstaina 30.4. Paluu tapahtuisi seuraavana maa-
nantaina 4.5.
Elyn lisäksi tutustumme Cambridgeen, käymme 
herraskartanossa, vierailemme kiinnostavissa his-
toriallisissa ja kulttuurikohteissa sekä pistäydymme 
jossakin viehättävässä luontokohteessa. Pyrimme 
tietenkin tutustumaan alueen kirkolliseen elämään 
ja osallistumaan jumalanpalvelukseen sunnuntaina 
ja kokemaan Evensong kuuluisassa Kings Collegen 
kappelissa.
Lennot Finnairin koneilla Helsingistä Lontooseen. 
Majoitus kahden hengen huoneissa kolmen tai neljän 
tähden hotellissa.
Voit jo nyt ilmoittaa alustavasti kiinnostuksesta-
si matkalle Harri Kuhalammelle p. 040 585 6695 
tai sähköpostilla harri.kuhalampi@evankeliset.net
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LIITY JÄSENEKSI

Jäsenmaksu on vuonna 2019 20 
€/hlö, 18-30v 10 €/hlö. Jäsen-
maksuun sisältyy mm. kuusi ker-
taa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti 
Elysanomat.

Haluan liittyä jäseneksi

Nimi:

Osoite:

Sähköposti:

Ammatti:

Syntymäaika:

Kotiseurakunta:

Puh:

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet 
(kokouksia 4-6 vuodessa).
Hakemus lähetetään: 
Evankelinen lähetysyhdistys 
- ELY ry / Hallitus, 
Kokkolantie 12, 
43500 KARSTULA

Allekirjoitus:

Päiväys:

Hyvä lehtemme lukija, odotatko 
nyt suuria lupauksia ja lahjoja, joita 
saat, kun liityt jäseneksi? Pahoittelu-
ni. En lupaa sinulle mitään, mitä en 
pysty sinulle antamaan. Pienen ter-
vetuliaislahjan kyllä tulet saamaan ja 
lehtemme, juuri tällaisen, jota juuri 
luet, kuusi kertaa vuodessa kotiin kan-
nettuna, mutta en halua edes yrittää 
lahjoa sinua. Yhdistyksemme on hen-
gellinen yhteisö. Emme kerää rahaa 
itsellemme, emme tee työtä saavut-
taaksemme itse jotain, toimintamme 
lähtökohta on ihan muualla. Teem-
me työtä, koska meidän on käsketty 
tehdä työtä. Tai vielä vakavammin, ei 
Herramme työssä ole kyse käskyjen 
noudattamisesta vaan rakkaudesta: 
”Kristuksen rakkaus vaatii meitä…” 

Tulisitko jäseneksi Elyyn?

Meitä on rakastettu, meidän hy-
väksemme uhrattu, maailman kallein 
uhrilahja on jo annettu. Me saamme 
olla mukana Jumalan työssä, kirkkom-
me työssä, evankelisen herätysliik-
keen työssä. Tuemme lähetystyötä ja 
työtä kotimaassa, koska se on meille 
rakasta, arvokasta ja tärkeää. Eikä se 
ole meidän työtämme vaan Herran 
työtä, me olemme vain välikappaleita 
ja saamme olla mukana palvelemassa 
ja jopa Herramme työtovereina. Miksi 
siis kutsun sinua liittymään jäseneksi? 
Kutsun ja rohkaisen. Koska tarvitsem-
me sinua. Yhden ihmisen ääni huk-
kuu tämän maailman äänten keskellä. 
Mutta kun meitä on monta, äänem-
me kuuluu, työmme jälki näkyy, se 
myös vaikuttaa ja kantaa hedelmää. 

”Herran ristin kantajiksi, meidät kaikki kastettiin, lähimmäisten auttajiksi, arkipäivän askeliin.”

Olet meille tärkeä, arvokas ja ra-
kas yhteisessä työssämme Herramme 
elopellolla. Jokaisella meillä on omat 
lahjamme, armolahjamme myös! Si-
nuakin tarvitaan. Kun olet kanssani, 
minäkään en ole yksin, näin yksin-
kertaista se on. Työtä tehdään yhdes-
sä. Meitä on monta ja siinä on myös 
meille järjestötyössä oleville suuri ilon 
ja kiitoksen aihe. Tarvitsemme tukea, 
tarvitsemme apua, rohkaisua, ystäviä. 
Voisitko sinä olla tällainen rinnalla kul-
kija, kanssakulkijamme? Sitä toivon ja 
siksi tämän haasteen sinulle kirjoitan. 
Tule mukaan. Tule ja katso. Minä ojen-
nan käteni, voisitko tarttua siihen? Ot-
taa kutsun vastaan? Se olisi ilo! Suuri 
ilo.

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
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Elyn perinteinen

Osallistu Elyn joulukeräykseen.
ELYn työssä olemme saaneet kokea ihmeellistä Juma-
lan siunausta. Työmme alussa oli vain ystäväjoukon 
into ja tuki. Vuosien myötä on työ vakiintunut, työn-
tekijäjoukko kotimaassa kasvanut, monin tavoin on 
tuettu työtä Venäjällä, Virossa, Israelissa, Afrikassa.
Toivottavasti Sinäkin olet saanut iloa ja rohkeutta yh-
teisestä työstämme. Sitä olemme halunneet vaalia, 
että jokainen meistä on yhtä tärkeä. Työn ystävät ja 
palkatut työntekijät ovat samaa joukkoa. Me tarvit-
semme toinen toistamme. Rukousta, ystävyyttä, tu-
kemista.

Moni on vuosien ajan sitoutunut yhteiseen työhön. 
Kiitos siitä. Kiitos myös taloudellisesta tuesta.
Kuluneen syksyn yksi kehitysaihe on ollut työntekijöi-
den tukirenkaiden kehittäminen. Miten tiivistää työn-
tekijän yhteyttä oman tukirenkaan jäseniin. Edelleen 
tarvitaan myös esirukousta, ystävyyttä, muistamista, 
yhteyttä. Tarvitaan myös säännöllistä taloudellista tu-
kea.
Tämän vuoden joulukeräyksellä haluamme tukea 
ELYn työntekijöiden työtä kotimaassa. Pienellä kiitos-
lahjalla muistamme niitä, jotka lahjoittavat vähintään 
50 €.

Voit  osallistua  keräykseen  viereisellä  tilisiirrolla,  tili  IBAN  FI06  5114  0220  0380  63, 
viestiksi  joulukeräys  sekä  oma  seurakuntasi. (Jos et ole ELYn jäsen ja lahjoitat yli 50 €, laita myös 
oma nimesi ja osoitteesi lahjan lähettämistä varten.) Rahankeräyslupatiedot s. 2.



Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille

Ilmoita
Tapahtumailmoitukset

jäsenliitteeseen
ely@evankeliset.net 
tai p. 040 415 9416 
(myös tekstiviestein)

18.11.2019 mennessä, kiitos.
Joulun Valo 2019 ilmestyy loka-

kuussa, jäsenille viikolla 49.Lokakuussa
Su 27.10.
- Kajaani, Linnantauksen kirkko, klo 
12 Messu, saarna Antero Rasilainen, 
liturgia Jaakko Kupiainen, kanttori Olli 
Kinnunen. Kirkkokahvit ja lauluhetki 
Anna-Mari Kaskisen laulujen äärellä.
- Jalasjärvi, srk-talo, klo 14 Jumalan 
valitut -raamattuluento, osa 4 ”Maria 
- joukossa vaimojen”, runoja ja Raa-
matun tekstejä, Anneli Lähdesmäki, 
Ulla Latomäki, Satu Kivisaari.
Ma 28.10.
- Kokkola, Lähetyssoppi (Kirkkokatu 
19), klo 10-14 Elyn ystävät palvelu-
vuorossa.
- Kuhmo, srk-talo (Kirkkotie 6-8), klo 
13 Lauluseurat, Rasilainen.
- Ylistaro, srk-talo, klo 18 Jumalan 
valitut -raamattuluento, ”Aabraham”, 
luennoi Harri Kuhalampi, juonto Auli 
Härkönen.
Ti 29.10.
- Salo, srk-talo (Torikatu 6), klo 11-
13 Pastanttipuuro-ruokailu.
- Valtimo, srk-talo (Kunnantie 6), klo 
10 Seurakuntapiiri, Rasilainen, Mäki-
talo.
- Alavus, srkn Olohuone (Järviluo-
mantie 7), klo 13 Hyvässä seurassa 
-hetki, Satu Kivisaari, Sirpa Keski-An-
tila.
- Peräseinäjoki, srk-talo, klo 18 Ju-
malan valitut -raamattuluento, ”Ma-
ria”, Harri Kuhalampi.
- Nurmes, Haikolan talo (Opistontie 
7), klo 18.30 Lähetysilta, Rasilainen, 
Mäkitalo.
Ke 30.10. Rautavaara, srk-talo 
(Tullinmäentie 11), klo 18 Lähetysti-
laisuus, Rasilainen.
To 31.10.
- Evijärvi, klo 18 Jumalan valitut 
-raamattuluento, ”Maria”, Harri Kuha-
lampi, Aira Kentala.

- Hamina, Skipperi (Rautatienkatu 
5), klo 18 Hyvässä seurassa Moo-
seksen jalanjäljissä, erämaassa ja 
Jumalan kasvojen edessä, alustaa 
Pekka Kiviranta, keskustelua. Elycafe 
palvelee, lauletaan Siionin kanteleen 
lauluja.

Marraskuussa
Su 3.11.
- Ähtäri, kirkko, klo 10 Elyn kirkko-
pyhä, saarna Harri Kuhalampi. Seura-
hetki kirkossa.
- Tikkurila, Koskikeskus (Vernissaka-
tu 4), klo 10 Messu. Kirkkokahvit ja 
lähetysjuhla, Antero Rasilainen.
- Espoo, Auroran kappeli, klo 12 Elyn 
kirkkopyhä, saarna Pekka Kiviranta.
- Helsinki, Pihlajamäen kirkko, klo 
16 Messu, Markku Arola, Antero Rasi-
lainen. Siionin kanteleen -lauluseurat.

- Hamina, Johanneksen kirkko (Raa-
tihuoneentori 10), klo 18 Siionin kan-
nel -messu, Anita Venäläinen, Kai 
Huopainen, saarna Pekka Kiviranta.
Ma 4.11.
- Kurikka, srk-keskus, klo 13 Juma-
lan valitut -raamattuluento, ”Daavid”, 
Aulis Harju.
- Ylistaro, srk-talo, klo 18 Jumalan 
valitut -raamattuluento, ”Mooses”, 
Minna Lainimo, Satu Kivisaari, Hanna 
Petäjä.
Ti 5.11. Riihimäki, Kirkkopuiston 
srk-koti (Hämeenkatu 5), klo 13 Siio-
nin kanteleen -lauluseurat. Jumalan 
valitut -raamattuluento, ”Aabraham, 
Uskon Isä”, Pekka Kiviranta.

muistamisesta 8.9.2019, 
teitte juhlastamme juhlan.

Marjatta ja Raimo Lybeck

Keräys Elyn lähetystyölle 
tuotti 426,80 €.



Katso päivitetyt tapahtumatiedot 
www.evankeliset.net/kalenteri

Ke 6.11.
- Kokkola, Kaarlelan srk-koti, klo 
13.30 Elyn päiväkahviseurat.
- Järvenpää, srk-talon kammari 
(Kirkkotie 1), klo 14 Lähetyspiiri, Pek-
ka Kiviranta.
Su 10.11. Kitee, kirkko ja srk-talo, 
klo 10 Elyn kirkkopyhä, saarna Erja 
Kalpio.
Ma 11.11. Ylistaro, srk-talo, klo 
18 Jumalan valitut -raamattuluento, 
”Daavid”, Jarmo Happonen, Satu Ki-
visaari.
Ti 12.11. Martinlaakso (Martinpol-
ku 2 C), klo 19 Lähetyspiiri, vieraana 
Pekka Kiviranta.
To 14.11.
- Kauhajoki, srk-keskus, klo 13 Siio-
nin kannel -seurat, Verna Kirjavala, 
Sirpa Keski-Antila, Ilkka Tuikkala.
- Sulkava, srk-talo, klo 18 Raamat-
tuluento.
La 16.11. Savonlinnan Tuomiokirk-
ko, klo 17 Loistomessu, saarna Erja 
Kalpio.
Su 17.11.
- Alavus, kirkko ja srk-talo, klo 10 
Elyn kirkkopyhä, saarna Harri Kuha-
lampi, Seinäjärven kuoro joht. Jouko 
Palomäki. Kahvitarjoilu ja seurat.
- Kortesjärvi, klo 10 Elyn kirkkopy-
hä, saarna Marketta Veikkola. Seurat.
- Sulkava, srk-talo, klo 10 Elyn kirk-
kopyhä.
- Ylistaro, srk-talo, klo 10 Elyn kirk-
kopyhä, saarna Ulla Latomäki. Kahvi-
tarjoilu. Maria - valittu joukossa vai-
mojen, runoja ja Raamatun tekstejä, 
Anneli Lähdesmäki, Ulla Latomäki, 
Satu Kivisaari, Sini Koski.
- Helsinki, Vartiokylän kirkko, klo 11 
Messu, Pekka Kiviranta.
- Seinäjoki, srk-keskus (Yläsali), klo 
15 Siionin kannel -seurat, puhujina 
Satu Hauta-aho (Sansa), Anssi Han-
nula, kanttorina Lea Salumäe, runoja 
Irja Forss, Elina Hiipakka, juonto Sal-
me Rinta-Komsi. Kahvi 14.30.
Ma 18.11. Kurikka, srk-keskus, klo 
13 Siionin kannel -seurat, Sirpa Kes-
ki-Antila.
Ti 19.11.
- Jalasjärvi, srk-talo, klo 13 Siionin 
kannel -seurat, Hirvijärven kuoro.
- Juva, srk-talo, klo 18 Raamattulu-
ento.

- Salo, Salotto (Kirkkokatu 5), klo 18 
Siionin kannel -seurat, Paulasaaret. 
Kahvi 17.30.
Ke 20.11. Lapua, Tiistenjoki, srk-ta-
lo, klo 17 Elyn joulumyyjäiset. Klo 18 
seurat, Marja-Liisa Leskelä, Jussi Pe-
räaho, Suvi Tamminen ja Tenavakuo-
ro, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari.
Su 24.11.
- Forssa, kirkko, klo 10 Elyn kirkko-
pyhä, Harri Kuhalampi.
- Kerimäki, omaishoitajien kirkkopy-
hä, saarna Erja Kalpio.
- Riihimäki, kirkko ja srk-sali (Hä-
meenkatu 5), klo 10 Elyn kirkkopyhä, 
Antero Rasilainen. Klo 11.30 kirkko-
kahvit ja Elyn lähetysjuhla.
- Ilmajoki, Lahdentie 152, klo 13 
Joululauluseurat Sirpa ja Timo Kes-
ki-Antilalla, Raimo Mäki, Satu Kivisaa-
ri, Sinikka  Pekkanen.
Ti 26.11.
- Alavus, Järviluomantie 7, klo 13 Hy-
vässä seurassa -hetki, Satu Kivisaari, 
Rauno Harjunpää.
- Hyvinkää, Lähteenmäen lomako-
ti (Palvantie 192), klo 18 Kotiseurat, 
Mika Viitanen, Kosti Kallio, Sirkka Ta-
sanen. Lauletaan Siionin kannelta.
Ke 27.11.
- Kokkola, Lähetyssoppi (Läntinen 
Kirkkokatu 19), klo 10-14 Elyn ystävät 
palveluvuorossa.
- Nurmo, srk-talo, klo 19 Siionin kan-
nel -lauluseurat, Sointu-Sisko Parvi-
ainen, Satu Kivisaari, srkn pappi ja 
kanttori.
To 28.11. Hamina, Skipperi (Rau-
tatienkatu 5), klo 18 Hyvässä seuras-
sa Marian kanssa. Ylistämme Marian 
kanssa, ihmettelemme ja katsomme 
Jeesukseen, alustaa Antero Rasilai-
nen, keskustelua. Elycafe palvelee, 
lauletaan Siionin kanteleen lauluja.
Pe 29.11. Helsinki, Vuosaaren kirk-
ko, klo 18 Kuninkaan ilta. Erja Kalpio 
keskustelee Ariel Neulaniemen kans-
sa Aki Hintsan kirjan pohjalta. Ariel 
myös laulaa omia laulujaan.

Joulukuussa
Ma 2.12. Kurikka, srk-keskus, klo 
13 Joululauluseurat ja -puuro, Sirpa 
Keski-Antila.

Ti 3.12. Riihimäki, Kirkkopuiston 
srk-koti (Hämeenkatu 5), klo 13 Siio-
nin kannel -lauluseurat. Adventin sa-
noma, Kalervo Huttunen.
Ke 4.12. Himanka, srk-talo, klo 12 
Joulujuhla. Maria - valittu joukossa 
vaimojen -runoesitys, Anneli Lähdes-
mäki, Ulla Latomäki, Satu Kivisaari. 
Joulupuuro ja -kahvit.
Su 8.12. 
- Orivesi, klo 10 Elyn kirkkopyhä, 
saarna Harri Kuhalampi. Kirkkokahvit 
ja seurat.
- Seinäjoki, srk-keskus, klo 13 Maak. 
joulujuhla ja -myyjäiset. Ohjelma: pu-
heita Merja Kramsu, Anna Saaristo, 
Satu Kivisaari, laulua Marja Parkki-
nen, kanttori Lea Polso, tanssiryhmä 
Besorah. Puuro klo 12, torttukahvit til. 
päätteeksi. Myyntipöytä ja arpajaiset.
Ma 9.12. Kouvola, klo 18 Israel-ilta, 
Erja Kalpio.
To 12.12.
- Kokkola, Lähetyssoppi (Läntinen 
Kirkkokatu 19), klo 12 Laulu- ja har-
taushetki, Satu Kivisaari. Soppi avoin-
na 10-14, Elyn ystävät palveluvuoros-
sa.
- Sulkava, srk-talo, klo 18 Raamat-
tuluento.
Pe 13.12. 
- Hausjärvi (Riihimäentie 4310), klo 
18 Sapattiateria. Erja Kalpio, Risto 
Jokinen. (Mahdollisuus majoittua ko 
paikassa.)
- Tampere, Vanha kirkko, klo 18 Jou-
lulauluseurat, mukanamme laulavat 
ja soittavat Heini ja Pekka Mäenpää.
La 14.12. Hausjärvi (Riihimäentie 
4310), klo 10-15 Israel-päivä, Erja 
Kalpio, Risto Jokinen. (Mahdollisuus 
majoittua ko paikassa.)
Su 15.12. Lauritsalan nuorisotila, 
klo 16 Perheraamis, Erja Kalpio.
Ti 17.12. Juva, srk-talo, klo 18 Raa-
mattuluento.

To 26.12. Sulkava, srk-talo, klo 
10 messu, saarna Erja Kalpio.




