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Pääkirjoitus

"Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämes-
tänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, 
tietäen, että te saatte Herralta palkaksi 
perinnön; te palvelette Herraa Kristusta." 
(Kol. 3:23-24)

Näissä ja jo edeltävissä jakeissa Paavali 
antaa elämänohjeita toistemme palve-
lemisesta. Lopuksi hän vielä toteaa, että 
mitä teemmekin, kaiken tekemisemme 
lähtökohta tulisi olla kuin tekisimme 
sen Herralle.

Kun ajattelemme tällä tavalla, tekemi-
semme saa aivan uuden ulottuvuuden. 
Silloin ei tarvitse tehdä numeroa omista 
tekemisistä, vaan kaiken keskipiste löy-
tyykin meidän ulkopuoleltamme. Ei ole 
enää tarvetta korostaa itseä, vaan hyvää 
Taivaan Isää, joka ohjaa tekemisemme.

***

Me olemme ihmisinä ansiottomia 
palvelijoita ja kunnia kaikesta kuuluu 
Taivaalliselle Isällemme. Juuri tällaista 
on kristillinen diakoniatyö. Jokaista 
tarvitsevaa autetaan, koska näemme 

jokaisessa ihmisessä Kristuksen kasvot. 
Kaiken lähtökohta ja motiivi autta-
miselle löytyy Kristuksen rakkaudesta 
meitä kohtaan. Kun näemme jokaisessa 
ihmisessä Kristuksen kasvot, meillä 
tulee vilpitön halu auttaa. Tämä on va-
pauttavaa ja antaa intoa auttaa hädässä 
olevaa lähimmäistämme.

***

"Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä 
olette tehneet yhdelle näistä minun vä-
himmistä veljistäni, sen te olette tehneet 
minulle." (Matt. 25:40)

Saamme toimia Kristuksen käsinä ja jal-
koina tässä maailmassa. Jokaiselle löytyy 
varmasti luonteva ja sopiva palveluteh-
tävä Herran työvainiolla. Käykäämme 
siis rohkeasti toimeen!

"Rakkauden käsky suurin perin juurin 
aina, Jeesus, kirkasta, että palvelemaan 
lähden vain sen tähden, kun saan kaiken 
armosta." (Siionin kannel 377:5)

***
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Pyhän Sydämen kappelin 
nettisivut

Kappelin nettisivut löydät 
osoitteesta 
www.pyhansydamenkappeli.sley.fi

Onko sähköpostiosoitteesi Pyhän 
Sydämen kappelin sähköpostilistal-
la? Ellei ole, lähetä sähköpostiosoit-
teesi osoitteeseen jari.rankinen@
sley.fi ja pyydä lisäämään se listalle.

Joka viikko osoitteisiin, jotka ovat 
tällä listalla, lähetetään sähköposti, 
jossa kerrotaan sen viikon toimin-
nasta Pyhän Sydämen kappelissa. 
Sähköpostissa on myös linkki You-
Tubessa lähetettävään sen viikon 
jumalanpalvelukseen tai jumalan-
palveluksiin.

Älä pelkää!
Olemme eläneet jo muutaman vuoden 
ajan varsin merkillisiä aikoja. Kun 
yhdestä vitsauksesta olemme ehkä 
pääsemässä vähitellen eroon, uusia on 
jo tullut tilalle. Saatamme olla huoles-
tuneita ja ehkä pelontunteetkaan eivät 
ole jääneet vieraiksi. Jumalan Sanassa 
meitä kehotetaan kuitenkin pelkää-
mättömyyteen. Joku on laskenut, että 
Raamatussa on 366 kertaa sanapari 
"Älä pelkää" tai sen johdannainen. Eli 
jokaiselle vuoden päivälle on tällainen 
kehotus, vieläpä karkausvuodellekin.

Nämä sanat eivät ole sattumalta Raa-
matussa, vaan silläkin on tarkoitus. 
Taivaan Isä haluaa rohkaista lapsiaan 
kaikenlaisten myllerrysten keskellä py-
hään huolettomuuteen. Viime kädessä 

on kaikki hallinnassa, vaikka emme 
ymmärtäisikään maailman tapahtumia. 
Taivaan Isä pitää huolta lapsistaan ja 
antaa voimansa jokaiseen hetkeen!

"Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut 
sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; 
sinä olet minun." (Jes. 43:1)

Huolista vapaata sekä virkistävää kesä-
aikaa jokaiselle!

Jorma Tikkamäki
päätoimittaja

Valtakunnallinen 
Evankeliumijuhla

Sastamalan Karkussa pe 1. – su 3.7. 

Juhlan nettisivut, jossa ohjelmat ja 
paljon muuta, täällä: 
www.evankeliumijuhla.fi
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Pyhän Sydämen kappelin taidetta

Kallion rukoushuoneena aikai-
semmin tunnettua Pyhän Sydämen 
kappelia on kuultu sanottavan jopa 
Pohjoismaiden kauneimmaksi la-
jissaan. Vuonna 1906 valmistunut 
rakennus on saanut kehuja etenkin 
upeista lasimaalauksistaan ja fres-
koistaan. 

Helsinkiläinen taidehistorioitsija ja 
taidemaalari Ari Kovero sanoo katse-
levansa kappelin taidetta taustansakin 
ohjaamana kahdesta hiukan erilaisesta 
näkökulmasta. Oman visuaalisen il-
maisunsa Kovero luonnehtii tiivistyvän 
voimakkaisiin väreihin ja symboleihin.

”Kristittynä ihmisenä rukoilen tietysti 
Kristusta työtä tehdessäni.”

Tällä hetkellä lähinnä valokuvaukseen 
keskittyvä Kovero vetää myös opastet-
tuja yleisökierroksia mm. Ateneumissa 
ja Sinebrychoffin taidemuseossa. Hänen 
maalaamansa teoksen voi löytää myös 
Suomen teologisen instituutin tiloista 
Helsingissä.

Kristuksessa on toivo
Kappelin seiniä kiertävät Hjalmar Rau-
tiaisen freskot ovat Raamatun tutusta 
vertauksesta kymmenestä neitsyestä 
(nykykäännöksen mukaan morsius-
neidosta). Kovero tuo maalausten ver-
tauskuvaksi Tampereen tuomiokirkon 
freskot ja maalaukset. Tuomiokirkossa 

Hugo Simbergin kädenjälkeä edustavat 
esimerkiksi teokset Köynnöksenkan-
tajat ja Kuoleman puutarha, ja kirkon 
kattoon on maalattu myös paratiisiin 
kiemurrellut käärme.

Kovero kuvailee, miten Kuoleman 
puutarhassa ei ole varsinaisesti elämän 
ja toivon teemoja, kun taas Kappelin 
lamppuja kantavat neitsyet välittävät 
toisenlaista sanomaa ja puhuttelevat 
eri tavalla. 

”Maalaus herättää miettimään, onko 
minun lampussani öljyä ja kuljenko 
kohti Kristusta. Freskon alalaidassa 
kiemurteleva orjantappuraköynnös 
muistuttaa Kristuksen kärsimyksestä 
ja rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Sa-
noisin, että Kappelin maalaukset ovat 
kristillisessä kontekstissa selvemmin 
kuin Simbergin teokset, joissa kuolemaa 
on pehmennetty esimerkiksi absur-
din huumorin keinoin. Kristinuskon 
perinteessä tätä ei tarvitse tehdä vaan 
maalataan Paavalin sanoin Ristiinnau-
littu kaikkien silmien eteen. Siinä kun 
on ratkaisu myös kuolemaan.”

Lasimaalausten symboliikkaa
Carl Slotten lasimaalaukset pääsivät 
takaisin Kappelin ikkunoihin vuoden 
1992 remontissa, jolloin lasitaiteilija 
Jari Hangassalo entisöi työt. Niistä 
kappeli on saanut myös nykyisen ni-
mensä. Punaisena loistavat Kristuksen 



5



6

vertavuotavaa sydäntä kuvaavat lasityöt 
välittävät vahvaa sanomaa etenkin pää-
siäistä edeltävänä aikana.

”Valo siivilöityy lasien lävitse lähes 
yliluonnollisen kauniina ja Kappelin 
kuoriosassa voi aistia keskiaikaisen ka-
tedraalin henkeä”, Kovero sanoo.

Lasitöiden läpi tuleva valo maalaa si-
sätiloja kauniisti, ja eri vuodenaikojen 
mukaan vaihdellen. Kiirastorstain ilta-
messussa ollaan matalassa ja hämärässä 
valossa, joka poikkeaa pääsiäisaamun 
valo- ja väriloistosta.

Kappelin kuoriosan seinien koristemaa-
lauksissa voi Koveron mukaan nähdä 
viitteitä aikakaudelleen tyypillisestä 
vahvasti stilisoidusta enkeliteemasta. 
Rautiaisen freskojen Kovero toivoo 
pääsevän aikanaan asianmukaiseen 
konservointiin.

”Työ vaatii tietysti paljon aikaa ja rahaa, 
mutta se kannattaa tehdä.”

Kuvien viestit
Parvelta näkyvät kaksi kookasta taide-
teosta, joista alhaalta katsoen urkujen 
oikealla puolella oleva maalaus on 
toisinto Albert Edelfeltin Kristus ja 
Mataleena -teoksesta vuodelta 1890. 
Siinä Jeesus on maalattu suomalaiseen 
kansallismaisemaan, ja rukoileva nainen 
edustaa Maria Magdalenaa.

Toisen parven seinää hallitsee Albert 
Lindforsin maalaus (1893), joka esittää 
Jeesusta rukoilemassa Getsemanessa. 
Kasvoille lankeavalla valolla on oma 
symboliikkansa. Kovero puhuu mie-
lellään ”visuaalisista viesteistä”, joita 
taiteesta voi lukea ja joita taide on - 
kuvilla kirjoittamista.

Teksti: Katariina Takala

Ari Kovero Nürnbergissä Albrecht Dürerin kotimuseossa 
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Kesää kohti ja riparille

Neljätoistavuotias Maija Ketomä-
ki tähyilee jo kovasti kesää kohti, 
kuten varmasti moni muukin suo-
malainen. Maijalla on kuitenkin 
erityinen syy odottaa kesää: hän 
on menossa Karkun evankelisel-
la opistolla 6.–18.6. pidettävälle 
rippileirille, jonka vetävät Lasse 
Räty, Milla Koskenniemi ja Juha 
Heinonen. 

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun 
8. luokkaa käyvä Maija asuu Järvenpääs-
sä perheensä kanssa, johon kuuluvat 
Joaniina, Jaakko, Elias, Hiski, Juutas, 
Nynsky, Neffe ja Hilda. Viisi viimeksi 
mainittua ovat brittikissoja. Vapaa-ai-
kaansa Maija käyttää kissojen (erityisesti 
Neffen), kavereiden ja koulutyön lisäksi 
piirtämiseen ja käsitöihin.
”Ompelen paljon, joskus tilaustöitä 
kavereille. Piirtänyt olen ihan pienestä 
asti.”

Pandemian vaikutuksia
Kaksivuotinen koronapandemia on 
vaikuttanut myös koulunkäyntiin, 
konkreettisesti maskien ja käsidesin 
muodossa. Kavereiden kanssa kyläilykin 
on ollut tauolla. Etäkouluun siirryttiin 
aika ajoin, ja tutuksi tuli myös hybri-
dimalli, jossa vuoroviikoin opiskeltiin 
koulussa ja kotona. Maija muistaa ol-
leensa ensimmäisen kerran etäkoulussa 
kaksi vuotta sitten 6. luokalla.

”En pistänyt etäkoulua pahakseni, 
vaan se sujui ihan hyvin. Oli kivaa, 
kun sai nukkua pidempään, ja samalla 
tietokoneen käyttötaidot paranivat kuin 
itsestään.”
 Rippikoulun käymiseen pan-
demia ei ole enää ehtinyt juurikaan 
vaikuttaa, ja Maija on saanut kerättyä 
osallistumismerkintöjä lähes normaaliin 
tapaan.
”Järvenpäässä osallistun seurakunnan 
puolesta satelliittiripariin, jossa osallis-
tutaan viidestä kuuteen tilaisuuteen, ku-
ten messuihin ja nuorteniltoihin. Nämä 
ovat omaan seurakuntaan tutustumista, 
koska käyn rippileirin muualla.”

Valmistautumista riparille
Rippikouluun valmistautumiseen kuu-
luvat vanhaan tapaan myös ulkoläksyt. 
Lisäksi Maija on kirjoittanut leirin 
vetäjälle ”riparikirjeitä” eli omia aja-
tuksia lähestyvästä leiristä. Mutta miksi 
matkustaa Satakuntaan asti?

”Isoveli Elias kävi leirin samassa pai-
kassa, ja olen kuullut muiltakin hyviä 
kokemuksia.” 
 Maija kertoo tuntevansa Kar-
kun opiston hyvin myös siellä vietetty-
jen lastenleirien ansiosta. Onpa siellä 
oltu perheleirilläkin, kun Maija oli aivan 
pikkuinen.
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”En tunne ketään muuta riparille tu-
levaa, mutta se ei haittaa minua. Siellä 
varmasti tutustuu nopeasti ja saa uusia 
kavereita.”
 Ystävien lisäksi Maija odottaa 
riparilta uusia hienoja kokemuksia, 
ja konfirmaatio leirin päätöksenä on 
tietenkin odottamisen arvoinen juhla.
”Oppitunneilla käsiteltävät asiat eivät 
ole entuudestaan vieraita, ja tunneilla 
on varmaan kiinnostavia keskusteluita.” 

Maija lisää listalle myös uimisen ja 
Karkun hyvät ruuat. Juhlamekko on jo 
hankittu eli ensi kesän riparilainen on 
jo melkein laukun pakkaamista vaille 
valmis leirille.

Kappelin pyhäkoulussa
Pyhän Sydämen kappelilla Maija ker-
too käyneensä erityisesti pienempänä, 
kun perhe asui vielä Espoossa, ja hän 
pitääkin kappelia eräänlaisena kotikirk-
konaan. Maija osallistui lapsena usein 
pyhäkouluun, josta jäi hyviä muistoja 
– saihan siellä usein piirtää.
 Maija pitää paljon matkus-
tamisesta ja suosikkikohteekseen hän 
mainitsee Lontoon ja Englannin ylipää-
tään. USA:n matkoistakin on mukavia 
muistoja. Riparin lisäksi Maija toivoo-
kin, että kesällä pääsisi matkustamaan 
jonnekin pitkästä aikaa. Kesään kuuluu 
tietysti myös tavallisia juttuja, kuten 
leppoisaa kavereiden kanssa oleilua.

Teksti: Katariina Takala
Kuva: Elias Ketomäki 

Maija ja Neffe-kissa

Tunneilla 
on varmaan 
kiinnostavia 
keskusteluita.
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Turvamme on hän, jolla on kaikki valta

Olemme seuranneet järkyttyneinä 
tapahtumia Ukrainassa. Venäjä 
hyökkäsi naapurimaahansa ja sen 
sotilaat ovat tehneet siellä tekoja, 
joita täytyy kutsua sotarikoksiksi. 
Keskustelimme näistä Timo Veh-
viläisen kanssa. Timo on uskoaan 
tunnustava kristitty ja vasta reser-
viin siirtynyt everstiluutnantti. 

Timo on tietysti seurannut tarkasti sotaa 
Ukrainassa.
- Alusta asti tapahtumat siellä ovat 
hämmentäneet. Suuri Venäjä käy 
pienemmän veljeskansansa ja samaan 
itäiseen kristikuntaan kuuluvien kimp-
puun. Ensiksi se valloitti Krimin ja nyt 
yrittää saada lisää Ukrainalle kuuluvaa. 
Se on selvää, että Venäjä toimii väärin 
tuhotessaan kaupunkeja, kyliä ja niiden 
asukkaita, Timo sanoo.
 Ukrainan sanotaan taistelevan 
paitsi oman vapauden myös Euroopan 
ja eurooppalaisten arvojen puolesta. 
Timo on samaa mieltä.
- Mietin myös, tapahtuuko Venäjälle, 
mitä Jeesus sanoi: - Joka miekkaan 
tarttuu, se miekkaan kaatuu.

Monet rukoilevat
Ukrainan armeija on onnistunut so-
dassa paljon paremmin kuin useimmat 
odottivat. Se on jopa vallannut takaisin 
Venäjän valtaamia alueita. Mikä selittää 
tätä?

- Suuri yhteinen vihollinen on yhdis-
tänyt Ukrainan kansaa. Sillä on luja 
tahto taistella olemassaolonsa puolesta. 
Vaihtoehtona olisi alistuminen raakaan 
sortoon. Timo vastaa.
 Hän korostaa myös hyvien 
johtajien merkitystä.
- Presidentti Volodymyr Zelenskyi on 
toiminut taitavasti ja saanut läntisen 
maailman lähes saumattomasti tuke-
maan Ukrainaa. Armeijaa ja sen taiste-
lutapaa on kehitetty juuri tätä vihollista 
vastaan. Myös lännen materiaaliavulla 
on ollut suuri merkitys.
 Venäjän armeija näyttää menes-
tyneen huonosti. Selityksenä tälle Timo 
pitää heikkoa taisteluhenkeä, aloitteel-
lisuuden puutetta ja taitamattomuutta 
käyttää tehokkaasti moderniakin kalus-
toa.
- Monet sotilaista eivät ilmeisesti ole 
tienneet, mihin heidät on lähetetty, ja 
Venäjän armeijan perinteisiin kuuluu, 
ettei sotilaista niin huolehdita. Nämä 
eivät nosta armeijan halua ja kykyä 
taistella.
 Timo pitää yhtenä syynä Uk-
rainan menestykseen rukousta.

Suuri joukko kris-
tittyjä eri puolilla 
maailmaa rukoilee 
Ukrainan puolesta.
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- Näyttää, että kansa siellä on katsonut 
ylöspäin ja turvautunut Jumalaan. 
Olisiko silläkin merkitystä, että suuri 
joukko kristittyjä eri puolilla maail-
maa rukoilee hyökkäyksen kohteeksi 
joutuneen maan puolesta? Uskon, että 
rukous kantaa. Meillä on rukouksia 
kuuleva Jumala.

Huoli perheestä
Sodan järkyttävyys on myös siinä, 
että molemmilla puolilla on ihmisiä, 
arvokkaita ja Jumalan luomia. Kysyn 
Timolta, mitä hän sanoisi venäläiselle 
nuorelle miehelle, joka on komennettu 
sotimaan Ukrainassa.
- Mitä osaisin sanoa? Ainakin että 
hyökkäys toiseen maahan ja siviilien 
tappaminen ovat väärin. Varmaan ky-
syisin, voitko tehdä, mikä ei ole oikein.
 Timo toimi monia vuosia 
upseerina kansainvälisissä tehtävissä. 

Ystäviä hän sai myös ukrainalaisista 
sotilaista.
- Muutamiin ystäviin ja kristittyihin 
upseereihin olen voinut pitää yhteyttä 
myös tämän sodan aikana. Viesteis-
sään he kertovat halusta täyttää oma 
paikkansa, huolesta, joka heillä on per-
heestään, tai käynneistä kylissä, joista 
venäläiset ovat lähteneet.
 Timo viitaa viimeksi mainit-
tuihin ja sanoo sodan jättävän todella 
syvät haavat.
- Ukrainassakin näyttää olevan suuri 
merkitys sillä, että joukon johtajalla 
on luottamus Jumalaan. Se vahvistaa 
joukkoa.

Hyvä maa
Monet täällä miettivät, tuleeko sota 
myös Suomeen. Timo on samaa mieltä 
maamme johdon kanssa:
- Suomen lähialueilla on tällä hetkellä 
rauhallista ja vakaata. Näköpiirissä ei 
ole sotaa. Toki Venäjällä on muitakin 
keinoja toimia ja vaikuttaa.
 Timo kertoo yhteiskuntamme 
varautuneen erilaisiin kriiseihin hyvin. 
Huoltovarmuus on korkealla ja Suo-
mella on yhdet Euroopan vahvimmat 
puolustusvoimat, joita ei ajettu alas vaan 
kehitettiin edelleen myös kylmän sodan 
päättymisen jälkeen.
- Suomi on hyvä maa ja meidän tulee 
pitää se puolustamisen arvoisena.
 Timo muistuttaa myös, että 
turvamme on hän, jolla on kaikki valta.
- Koska hänellä on valta, sillä on merki-
tystä, että rukoilemme häntä päättäjien, 
kansojen ja oman kansamme puolesta.

Teksti: Jari Rankinen
Kuva: Timo Vehviläinen

Sillä on suuri 
merkitys, että 
joukon johtajal-
la on luottamus 
Jumalaan.
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”Sinä pelastit minut”

Valtakunnallinen Evankeliumijuhla 
1. - 3.7.2022 Karkussa

Jeesukseen uskovina saamme olla Ju-
malan käsissä turvassa. ”Herra pitää 
huolen omiensa jokaisesta päivästä” 
(Ps. 37:18). Elämän mutkikkailla ja 
välillä vaarallisillakin teillä voimme 
sanoa: ”Sinä pelastit minut kuolemasta, 
et antanut jalkani astua harhaan. Minä 
saan vaeltaa Jumalan edessä, siellä missä 
on elämä ja valo.” (Ps. 56:14).
 Meillä on valo Jumalan sanan 
lupauksissa ja Jeesuksessa. Missä ja 
keiden kautta Raamatun sana on saa-
nut tulla tutuksi ja rakkaaksi sinulle? 
Minulle näin kävi Karkun evankelisella 
opistolla syksyllä 1991, kun osallistuin 
kolmen kuukauden pituiselle raamat-
tukurssille. Omien isovanhempieni 
antoisan opistovuoden päättymisestä 
on aikaa tasan sata vuotta.

Ensimmäisen kerran
Tulevana kesänä Karkun evankelisella 
opistolla järjestetään ensimmäisen ker-
ran Valtakunnallinen Evankeliumijuhla. 
Juhlakentältä avautuu upea näkymä 
Rautaveden kansallismaisemiin. Terve-

tuloa mukaan koko perheen yhteiseen 
kesäjuhlaan Karkkuun!
 Ohjelmassa on paljon hyvää 
Raamatun opetusta, mielenkiintoisia 
välähdyksiä lähetystyön arjesta kuvin 
ja sanoin, tuttuja Siionin kanteleen 
lauluja ja myös uusia lauluja – juhlassa 
julkaistaan Siionin kannel 2 – messuja 
sekä upeita konsertteja. Juhlassa voi 
keventää sydäntään luotettavan sielun-
hoitajan, matkakumppanin, vierellä 
kulkijan kanssa.
 Kahden koronavuoden jälkeen 
tapaamiset ovat erityisen tärkeitä. Opis-
kelijoille ja nuorille aikuisille on omia 
tapaamisia. Nuorille on luvassa kanavia 
seurustelusta, mielen hyvinvoinnista, 
ajankäytöstä ja ilmastoahdistuksesta.

Lue Apostolien teot
Tärkein, mitä haluamme opettaa lap-
sille ja varhaisnuorille, on Jeesuksen 
pelastustyö ja se, että häneen uskova saa 
olla Jumalan lapsi. Haastamme kaikki 
14-vuotiaat ja sitä nuoremmat luke-
maan Apostolien teot. Mikäli sinulla 
on lähipiirissäsi koululaisia, avatkaapa 
Raamattu ja lukekaa sieltä yhdessä 
ensimmäisten kristittyjen jännittävistä 
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elämänvaiheista ja Juma-
lan huolenpidosta. 
 N e t t i s i v u l t a 
www.sley.fi/raamattu-
haaste löytyy evanke-
liumijuhlaviikonlopun 
aikana käytäviin visailui-
hin valmistautumisessa 
auttavaa materiaalia: lu-
kuohjelma, videoita ja 
välivisoja.

Omannäköisiä tehtäviä
Juhlaan odotetaan tuhansia juhlavie-
raita, joita palvelemaan tarvitaan satoja 
vapaaehtoisia eri tehtäviin. Pelkästään 
juhla-alueen ravintoloissa ja kahviloissa 
on 250 työvuoroa. Auttavia käsiä tarvi-
taan myös juhlakentän rakentamisessa, 
lastenjuhlassa, liikenteen ohjaamisessa, 
järjestyksen valvonnassa, siivouksessa, 
juhlakansliassa ja infopisteessä. Antoi-
sia palvelutehtäviä on tarjolla kaiken 
kaikkiaan noin 600 vuoroa.
 Aiempien juhlien tekijät ja 
talkoolaiset ovat iloinneet siitä mah-
dollisuudesta, että he ovat saaneet olla 
tekemässä Valtakunnallista Evankeliu-
mijuhlaa. Paikkakunnalla järjestettävien 
muiden tapahtumien vuoksi lähialueel-
ta tulevia talkoolaisia on vähemmän.

Hienoa, jos mahdollistat yhteisen juh-
lamme ilmoittautumalla talkoolaiseksi 
osoitteessa www.evankeliumijuhla.
fi/talkoolaiseksi. Jumala on antanut 
meille monenlaisia kykyjä ja lahjoja, 
joilla voimme palvella lähimmäisiäm-
me. Jokaiselle löytyy omannäköinen 
tehtävä. Vapaaehtoisena pääset nautti-
maan arkisesta jumalanpalveluksesta ja 
kristittyjen yhteydestä!

***

Mikäli et pääse juhlaan opistolle, voit 
seurata osaa ohjelmasta Radio Dein 
kautta. Tapahtuma näkyy myös verkos-
sa. Ohjelma ja sen lähetykset löytyvät 
sivulta www.evankeliumijuhla.fi. 

Saija Simanainen 
Evankeliumijuhlan 2022 
projektipäällikkö

Tuplaa lahja -kampanja

Joukko yrityksiä on luvannut tuplata kaikki kevään kuluessa Evanke-
liumijuhlan hyväksi tehdyt lahjoitukset aina 10.000 euroon saakka! 
Lähde mukaan tavoittelemaan suurta tuplalahjaa. 
Kiitos lahjastasi. 

www.taivaallinenlahja.fi/tuplaa-lahja-kampanja ja MobilePay 64439
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Lähtisitkö ehdolle?

Seurakuntavaaleihin on noin puoli 
vuotta aikaa. Kunkin seurakunnan 
jäsenet valitsevat vaaleissa neljäksi 
vuodeksi luottamushenkilöt teke-
mään päätöksiä monista keskeisistä 
seurakunnan tai seurakuntayh-
tymän toimintaan, hallintoon ja 
talouteen liittyvistä asioista.

Voi olla, ettei seurakuntasi toiminta ole 
kovin tuttua sinulle tai et juuri osallistu 
sen toimintaan. Minulla on kuitenkin 
kolme syytä, joiden vuoksi toivon, 
että voisit ainakin äänestää ja ehkä 
harkita myös asettumista ehdokkaaksi 
tulevissa seurakuntavaaleissa. Kerron ne 
myöhemmin, mutta ensin kerron, mitä 
kuluneet vuodet ovat pitäneet sisällään.

Opettavia vuosia
Olen ollut kuluneet neljä vuotta Oulun-
kylän seurakuntaneuvoston ja Helsingin 
yhteisen kirkkovaltuuston jäsen. Mi-
nulla ei ole aiempaa kokemusta näistä 
toimielimistä. Nämä vuodet ovat olleet 
hyviä ja opettavia. Olen päässyt kurkis-
tamaan niin oman paikallisseurakuntani 
kuin koko seurakuntayhtymän hallin-
toon. Molemmista toimielimistä olen 
oppinut myös asioita, jotka ovat hyö-
dyttäneet työtehtävissä. Samankaltaista 
pohdintaa talouden tai työhyvinvoinnin 
suhteen käydään niin seurakunnissa 
kuin kristillisissä järjestöissä.

Kokouksia on ollut noin kerran kuu-
kaudessa kummassakin toimielimessä, 
mutta työesteiden takia en ole aina 
pystynyt osallistumaan näihin.

Merkittäviä päätöksiä
Pelkkiä kumileimasimia nämä toimi-
elimet eivät ole. Seurakunnat painivat 
toimitilojensa kustannusten, jäsenmää-
ränsä pienenemisen ja tulevaisuuden 
epävarmuuden suhteen vaikeissa tilan-
teissa. Se on pakottanut toimielimiä 
tekemään tiukkoja päätöksiä tulevan 
suhteen. Kuluneiden vuosien aikana 
olemme seurakuntaneuvostona teh-
neet merkittäviä päätöksiä, päättäneet 
purkaa oman seurakuntamme pääkir-
kon, palkanneet useita työntekijöitä 
ja käsitelleet työyhteisön ongelmia ja 
miettineet niihin ratkaisuja.
 Kirkkovaltuustossa puolestaan 
käsitellään merkittäviä koko seurakun-
tayhtymää koskevia talousasioita. Tällä 
nelivuotiskaudella on päätetty vähentää 
kiinteistöjä peräti 25% vuoteen 2030 
mennessä. Lisäksi on päätetty toimin-
nasta korona-aikana ja seurakuntayh-
tymän strategiasta.

Kolme syytä:
1. Seurakuntaneuvostot ja kirkkoval-
tuustot päättävät myös siitä, mitkä 
lähetysjärjestöt saavat seurakunnalta 
talousarviomäärärahoja. Suurissa seu-
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rakunnissa tai seurakuntayhtymissä 
jaettava potti on kymmeniä tai jopa 
satoja tuhansia euroja. Ajattele miten 
suuri vaikutus osallistumisellasi on, 
mikäli olet vaikuttamassa näin suurten 
rahamäärien jakamiseen oikeudenmu-
kaisella tavalla.
 Tällä hetkellä esimerkiksi 
Helsingin seurantakuntayhtymä ei 
myönnä talousarviomäärärahaa tietyille 
järjestöille, mutta Vantaalla myönne-
tään. Puhutaan hyvin merkittävistä 
summista.

2. Luottamushenkilöt äänestävät myös 
kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat 
maallikkoedustajat kirkon ylimpään 
päättävään elimeen. Kirkolliskokouksen 
108 jäsenestä 64 on seurakuntien luot-
tamushenkilöitten valitsemia. Niinpä 
syksyn vaalit vaikuttavat merkittävästi 
kirkkomme tulevaisuuteen. Jos esimer-
kiksi kirkkomme päättää muuttaa oppi-
aan ja käytäntöään avioliiton suhteen, 
tehdään päätös kirkolliskokouksessa.

3. Jokainen evankelinen, joka näkyy, 
kuuluu ja vaikuttaa kirkkomme sisällä, 
tekee hyvää työtä kirkkomme parhaaksi 
ja Evankeliumiyhdistyksen hyväksi. 
Silloinkin kun yhtään päätöstä ei tehdä.
 Aina kokoukseen meneminen 
ei, mutta verkostoituminen kirkkoher-
rojen ja muiden kirkkomme päättäjien 
kanssa on ollut mukavaa. Kun eri tavalla 
ajattelevat henkilöt saavat kasvot ja 
tutustutaan, on toisesta nurjasti ajattele-
minen ja sanominen vaikeampaa. Mie-

luummin silloin koitetaan ymmärtää 
ja arvostaa toista, vaikka keskeisistäkin 
asioista uskotaan ja ajatellaan eri tavoin. 
Myös siksi on tärkeää, että Sleyn työn 
ystäviä, evankelisia vaikuttaa näissä 
kirkon toimielimissä.

***

Voisitko sinä lähteä ehdolle toiseen 
näistä toimielimistä? Ja teethän ainakin 
sen, että äänestät hyvää ehdokasta, kun 
vaalit tulevat.

Teksti: Juhana Tarvainen
Sleyn kotimaantyön johtaja
Kuva: Sley
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Tokion Suomi-kirkon kuulumisia

”Jos Herra ei huonetta rakenna, 
turhaan näkevät rakentajat vaivaa.” 
(Ps 127:1)

Lämmin tervehdys Suomi-kirkolta! 
Täällä kevät on edennyt pitkälle ja 
parhaillaan elämme kevään kauneinta 
aikaa. Uusi vihreys ja monisävyinen 
kukkaloisto, jopa Tokiossa, on sykäh-
dyttävän kaunis.
 Sydämellinen kiitos rukous-
muistamisesta Suomi-kirkolla tehtävän 
työn puolesta. Olemme siitä kiitollisia!

Suomi-kirkon 
jumalanpalveluselämä

Suomi-kirkko muutti lähes kolme 
vuotta sitten vuokratiloihin Wasedan 
kaupunginosaan Tokiossa. Alue on 
vilkas yliopistoalue. Kirkon lähistöllä on 
paljon kerros- ja omakotitaloasutusta. 
Tavoitettavien joukko on laaja.
 Vaikka muutosta seuraavana 
keväänä alkanut koronapandemia la-
maannutti hyvin alkaneen toiminnan, 
jumalanpalveluselämä on jatkunut sekä 
paikanpäällä että etänä striimauksen 
kautta. Zoom-kirkkokahvi on koon-
nut sekä etä- että lähiosallistujia. Näin 
seurakuntalaisten yhteys on säilynyt.
 Pandemiatilanteesta huolimatta 
Jumala on antanut seurakunnan kasvaa 
lähettämällä jumalanpalveluksiin uusia 
ihmisiä. Lisäksi on voitu toteuttaa kaksi 
kastejuhlaa. Nyt kolmas on tulossa – on 
rouva Ookan vuoro. Hänen kasteope-
tuksensa on jatkunut pitkään, sillä hän 

on vakavasti sairas. Tästä huolimatta 
hän on hyvin elämänmyönteinen ja 
odottaa kastepäivää, joka on parin 
viikon päästä.

Piiritoiminta
Maaliskuusta lähtien koronatilanteen 
helpottua piiritoiminta on voitu jälleen 
käynnistää esimerkiksi ruoka-, käsityö-, 
kielipiirinä uusien ihmisten tavoitta-
miseksi. Piireissä ei tärkeintä ole se, 
mitä tehdään, vaan Sanan kuuleminen. 
Moni ensikertalainen astuu elämänsä 
ensimmäisen kerran kirkon sisäpuo-
lelle usein arkana. Yhdessä tekemisen 
myötä jännitys häviää, syntyy hyviä 
luontevia keskusteluja ja piiriläinen 
tulee uudelleen. Piiri toimii myös siltana 
jumalanpalvelukseen.

Hosihnon pariskunta
Moni seurakuntalainen on jo pitkään 
käynyt Suomi-kirkon jumalanpalveluk-
sissa ja tuntee monet suomalaiset lähetit 
hyvin. Herra Hoshino on yksi pitkä-
aikaisista seurakuntalaisista. Masako-
rouva tuli seurakunnan jäseneksi paljon 
myöhemmin. Pariskunta on eläkkeellä. 
Herra Hoshino oli rakennusinsinööri ja 
Masako opettaja.
 Herra Hosino on ollut jo yli 20 
vuotta kristitty, mutta vaimo kastettiin 
pari vuotta sitten. Vaimon tie kirkkoon 
kulki Hoshinon sairauden kautta, kun 
hän alkoi kuljettaa miestään kirkkoon 
autolla. Alkuun Masako vain toi mie-
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hensä kirkkoon, mutta vähitellen hän-
kin tuli mukaan jumalanpalvelukseen ja 
osallistui muuhunkin seurakunnan toi-
mintaan. Hän kävi jumalanpalvelukses-
sa kolme vuotta ennen kuin kasteopetus 
tuli ajankohtaiseksi. Päätös kasteesta ei 
kuitenkaan ollut helppo, sillä perheen 
toinen lapsista ei ole kristitty. Masako 
sai päätökseensä rauhan lapsen kanssa 
käydyn keskustelun jälkeen. Kastehetki 
oli koskettava, kun jo yli 70-vuotias 
Masako polvistui alttarin eteen vastaan-
ottamaan kasteen. Nyt kristittynä hän 
rukoilee tyttärensä puolesta.
 Hosinot ovat aktiivisia Suomi-
kirkon toiminnassa. Herra Hosino oli 
pitkään johtokunnassa vastuunkanta-
jana ja paljastaa visionsa Suomi-kirkon 
tulevaisuudesta
- Haluaisin Suomi-kirkon olevan Sleyn, 
eikä niinkään yksi Japanin evankelis-
luterilaisen kirkon alainen kirkko, hän 
kertoo. 
 Nyt on Masakon vuoro ottaa 
vastuuta johtokunnassa.
- Mielestäni Suomi-kirkossa on elävyy-
den ja rauhallisuuden hyvä tasapaino, 
hän kertoo.

Minä saan avun Herralta
Hoshinon lempikohta Raama-
tussa on Psalmi 121:1-2.
- Harrastukseni on vuoristo-
kiipeily. Kun kohtaan vuoret 
edessäni, muistan aina nämä 
Psalmin jakeet: ”Minä kohotan 
katseeni vuoria kohti. Mistä 
saisin avun? Minä saan avun 
Herralta, häneltä, joka on luonut 
taivaan ja maan.”

Masakolle tärkeä kohta on Psalmi 
23:4-5: ”Hän virvoittaa minun sieluni, 
hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä 
kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin 
pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään 
pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. 
Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat 
paimensauvallasi.”
- Tämän kohdan perusteella tiedän, että 
Jumala varjelee elämääni joka hetki sekä 
on kanssani, hän selittää.
 Hoshinot ovat huolissaan maa-
ilman tilanteesta.
- Maailman yhteinen asia on suojella 
vapautta, luontoa, kulttuuria, sivili-
saatiota ja ihmiselämää. Pandemiasta 
vapautuminen on myös tärkeä asia. 
Myös näistä syistä kaukainen Suomi 
tuntuu läheiseltä. Rukoillaan koronas-
ta vapautumista ja maailman rauhan 
puolesta.
 Hoshinot ovat kiitollisia suo-
malaisille pitkään jatkuneesta työstä Ja-
panissa ja lähettävät lämpimät terveiset.

Teksti ja kuva: 
Päivi ja Hiroaki Yoshimura

Herra Hoshino ja Masako-opettaja.
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Mitä uskomme Raamatusta?

Toivottavasti usein avaamme Raa-
matun. Messussa Pyhän Sydämen 
kappelissa nousemme seisomaan, 
kun kuulemme Raamatun sanoja. 
Mitä uskomme pyhästä kirjastam-
me? Tässä muutama vastaus.

***

Uskomme, että Raamatun on ihmisten 
kirjoittama. Eikä tämä ole vähäpätöinen 
asia. Emme ymmärrä Raamattua oikein, 
jos emme ajattele, että sen tekstit ovat 
syntyneet tietyissä tilanteissa ja niissä 
mahdollisesti vastataan juuri tuon 
tilanteen kysymyksiin. Kun tunnem-
me tilanteen, jossa ihminen kirjoitti, 
osaamme tehdä Raamatun jakeista 
oikeita sovelluksia ja johtopäätöksiä 
meidän tilanteisiimme.

Uskomme, että Raamattu on myös Ju-
malan sanaa. Jumala kuin otti nimiinsä 
tai allekirjoitti, mitä ihmiset 
kirjoittivat. Mitä Raamattu 
sanoo, kertoo, mitä Jumala 
sanoo meille. Emme jaot-
tele, mikä Raamatussa on 
ihmisten ja mikä Jumalan 
sanaa. Kaikki on molem-
pia. Miten siis suhtautua 
Raamattuun? Siinä puhuu 
hän, joka tietää, meille, jot-
ka emme tiedä Jumalasta ja 

pelastumisesta ja aika vähän siitä, mikä 
on oikein ja mikä väärin.

***

Raamattu ei ole vain sitä, että Jumala 
puhuu siinä. Jumala on sitoutunut 
sanoihinsa, hän on niissä ja niissä hän 
tulee meidän luoksemme. Jumala koh-
taa meidät ja me hänet, kun luemme ja 
kuulemme Raamattua. Näin tapahtuu 
silloinkin, kun meistä ei tunnu siltä.

Raamattu ei kerro meille kaikkea – 
ei edes kaikkea Jumalasta ja hänen 
omanaan elämisestä. Mutta se kertoo 
kaiken, mitä meidän on tarpeen tietää 
näistä. Psalmissa Jumalan sanaa sano-
taan lampuksi (Ps 119:105) ja tarkoite-
taan tuon ajan öljylamppua. Se ei valaise 
kaikkea mutta antaa valoa niin paljon, 
että voi kulkea ja pääsee perille.
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***

Uskomme, että Raamatussa on pääasia 
ja vähemmän tärkeitä asioita. Kristus on 
pääasia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että muut asiat voi unohtaa. Martti 
Luther kirjoittaa: “Jos löydän Raa-
matusta vähemmän kuin Kristuksen, 
en ole löytänyt tarpeeksi. Jos löydän 
enemmän kuin Kristuksen, olen jäänyt 
rutiköyhäksi.”

Että uskomme näin Raamatusta, ei ole 
ahdistavaa – ennemmin vapauttavaa. 
Sitten voi luottaa siihen, mitä Raamattu 
sanoo. Myös siihen, mikä on sen suurin 
uutinen: Synnit on sovitettu ja annettu 
anteeksi. Syntinen ihminen pääsee tai-
vaaseen Jeesuksen kanssa. Tämä koskee 
minuakin, koska niin lupaa Raamattu, 
jossa Jumala puhuu ja johon siksi saa 
luottaa.

Teksti: Jari Rankinen

Pankkiyhteystiedot 
Pyhän Sydämen kappelin  
toiminnan tukemiseksi:

Jumalan valtakunnan työ tarvitsee paitsi rukousta myös 
taloudellista tukea. 

Lahjan Pyhän Sydämen kappelille voit antaa näillä tavoilla:

*MobilePaylla numeroon 15 373
*Netissä osoitteessa www.taivaallinenlahja.fi/pyhan-sydamen-kappeli
*Sleyn tilille FI13 8000 1500 7791 95 (Danske Bank)
saaja: Sley
viite: 10078 89200 41311 40515 tai 
viesti: Pyhän Sydämen kappeli

*********

Poliisihallituksen 10.9.2021 myöntämän rahankeräysluvan 
RA/2021/1127 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 
ry voi kerätä varoja toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään vuoden kuluessa keräyksestä 
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työhön kotimaassa ja 
ulkomailla.
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Kappelin messuyhteisön 
kevätkuulumisia

”Meillä on suuri ylipappi, jonka hal-
tuun on uskottu Jumalan koko huone. 
Astukaamme sen tähden Jumalan eteen 
vilpittömin sydämin ja varmoina uskos-
samme, sydän vihmottuna puhtaaksi pa-
hasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla 
vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta 
tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka 
on antanut meille lupauksensa, on luo-
tettava.” (Hepr. 10:21-23)

Tämäkin vuosi alkoi koronarajoitusten 
merkeissä. Suunnitelmia täytyi muut-
taa ja peruutuksia tehdä. Me kaikki 
jouduimme sopeutumaan. Harmitti, 
odotimme kärsimättöminä, rukoilim-
me, että pääsemme aloittamaan ja osal-
listumaan kappelimme täysimittaiseen 
toimintaan. Pastorimme Jari Rankisen 
työ ei ollut helppoa ja hänelle kuuluu 
suuri kiitos luovasta ja joustavasta mu-
kautumisesta vaikeasti ennakoitavaan 
lähitulevaisuuteen.
 Muuttuvien rajoitusten aikana 
saimme kokoontua pienempinä messu-
ryhminä itse kappeliin ja vastaanottaa 
pyhän ehtoollisen. Saimme kuulla 
evankeliumia ja vahvistua uskossa nyt jo 
monisatapäisenä seurakuntana ympäri 
Suomea Sydiksen nettimessujen äärellä 
ja radiossa.

***

Luojalle kiitos, tämän vuoden alun 
odotus jäi lyhyeksi aikaisempaan 
verrattuna. Pääsimme aloittamaan 
suunnitellun toiminnan helmikuun 
alusta. Tämän jälkeen olemme saaneet 
jatkaa käytännössä rajoitusten juurikaan 
häiritsemättä tänne kesän kynnykselle. 
Vuoden alun Kappeli-iltojen aloitusseu-
rat jouduimme peruuttamaan, mutta 
kiitollisina ja täynnä toivoa saimme 
päättää kevään toukokuussa iloisiin 
päätösseuroihin. Kappeli-illat kuten 
muutkin kappelimme toiminnot täy-
dessä mitassa jatkuvat taas syyskuussa. 
Toki myös kesällä messut pidetään 
kappelissa.

***

Messuyhteisömme vuosikokouksessa, 
joka pidettiin 17.3., valittiin uudet 
johtokunnan jäsenet erovuoroisten 
tilalle. Johtokuntaan kuuluvat Risto 
Kuokkanen (pj), Marja-Leena Korpinen 
(varapj), Aulikki Härkönen, Marja-
Leena Nieminen, Markku Koivisto, 
Sari Mäkimattila, Ulla Parvio, Jorma 
Tikkamäki sekä kappelin pastori Jari 
Rankinen.
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Messuyhteisömme on kiitollinen kap-
pelin saamasta vapaaehtoisesta talou-
dellisesta tuesta. Viime vuoden osalta se 
kattoi toimintamenot sekä mahdollisti 
lähetys- ja muun kotimaan työn mer-
kittävän tukemisen. Samoin olemme 
kiitollisia suuren vapaaehtoisten joukon 
panoksesta kappelin toiminnan pyörit-
tämiseen. Ilman heitä tämä ei sujuisi.

***

Liity messuyhteisömme jäseneksi. Se 
ei velvoita mihinkään. Sillä lähinnä 
ilmoitat, mihin joukkoon haluat kuu-
lua. Jäsenyys ei ole julkista tietoa. Liity 
myös Pyhän Sydämen kappelin sähkö-

postilistalle, ja saat viikkoilmoitukset 
toiminnastamme.

Siunausta ja varjelusta, 
aurinkoista kesää,

Risto Kuokkanen

”Antakaa Kristuksen sanan asua run-
saana keskuudessanne. Opettakaa ja 
neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja 
laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psal-
meja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. 
Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää 
kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen 
hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.” 
(Kol. 3:16-17)

Poimintoja Pyhän Sydämen messuyhteisön 
toimintakertomuksesta vuodelta 2021

Messuja ja sanajumalanpalveluksia oli yhteensä 66 (vuonna 2020 65) ja näissä 
osallistujia oli keskimäärin 775 (vuonna 2020 557). Osallistujamäärässä oli siis 
huomattava kasvu. Jumalanpalvelusten ja muiden netissä lähetettyjen tilaisuuk-
sien osallistujamäärä tilastoidaan Sleyssä tällä laskukaavalla: paikan päällä olleet 
+ livelähetyksessä netissä mukana olleiden korkein luku x 0,9 + katselukerrat 
netissä ensimmäisen vuorokauden aikana.

***

Marraskuussa kaksi uutta raamattupiiriä alkoi kokoontua. Nämä kokoontuivat 
kodeissa.

Retki Nuuksioon tehtiin kesäkuussa ja syyskuussa. Kesäkuussa mukana oli noin 
40 ja syyskuussa noin 20.

Ensimmäisenä adventtisunnuntaina järjestettiin myyjäiset Pyhän Sydämen 
kappelin toiminnan tukemiseen. Ne yhdessä saman päivän messun ja advent-
tivesperin kolehdin kanssa tuottivat yhteensä 3.202 euroa.
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KAPPELI-ILLAT PYHÄN SYDÄMEN KAPPELISSA 
(Kirstinkatu 1) 
 
SYKSY 2022  
 
TORSTAISIN klo 18.15-19.30, kahvi alkaen klo 17.45 
 
 
To 8.9.  Syyskauden aloitusseurat, Jari Rankinen 
To 15.9.  Miten Raamattu avautuu? Pasi Hujanen 
To 22.9.  Tahdonratkaisustako riippuu kaikki? Urho Muroman 

opetuksen tarkastelua, Heikki Haataja 
To 29.9. Siionin kanteleen lauluilta, laulamme myös uutta Siionin 

kannel 2:ta, Kullervo Puumala 
To 6.10.  Ovatko nyt lopunajat? Erkki Koskenniemi 
To 13.10.  Profeetta Elisa, Pasi Hujanen 
To 20.10. Mitä kuuluu työhön maahanmuuttajien parissa Hampurissa? 

Siiri ja Marko Turunen 
To 27.10. Augsburgin tunnustus – mikä se on ja mitä annettavaa sillä 

on meille? Reijo Arkkila 
To 3.11.  Kolme asiaa, jotka Martti Luther on opettanut minulle, Jukka 

Niemelä 
To 10.11.  Löytöjä messun liturgian yksityiskohdista, Seppo Suokunnas 
To 17.11.  Enkelit – mitä Raamattu kertoo heistä? Pasi Hujanen 
To 24.11. Tuomion evankeliumi, Antti Rusama 
To 1.12.  Eutanasia – mitä se tarkoittaa ja miten siihen tulisi suhtautua? 

Sari Mäkimattila 
To 8.12  Syyskauden päätösseurat, Jari Rankinen 
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Kaiu ilovirteni

On mieleni niin iloinen
ja siksi siitä laulan,
kun Jeesus ristin kuolollaan
murskasi synnin paulan.

Ei pelätä nyt tarvitse
kuolemaa, kadotusta.
Ei hylkää armon Jumala,
ei enää rangaistusta.

Jo täällä armonajassa
hän murheet, huolet kantaa
ja kunkin päivän matkalla,
sen, mitä puuttuu, antaa.

Myös ilon, surun vuorollaan
hän viisaudessaan jakaa,
vaikka en aina ymmärrä
Isäni laskutapaa.

Pimeän kautta toisinaan
lapsensa polun johtaa,
vaan jälkeen öisen hämärän
taas antaa aamun hohtaa.

Kun kerran kutsu lähteä
käy jälkeen tämän ajan,
on uusi koti valmiina
lahjana Vapahtajan.

Siis kaiu ilovirteni
nyt riemuisella suulla,
niin että rakas Herrani
saa kiitoslaulun kuulla.

Anneli Räty

KAPPELIN KAIKUJA -lehti 
lähetetään myös kaikille Pyhän 
Sydämen kappelin messuyhtei-
sön jäsenille.

Löydät meidät myös 

          Facebookista 

          YouTubesta
        
 Instagramista
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Järjestäisitkö kesällä kirkkokahvit messun jälkeen?

Sen voi tehdä näin helposti: Otat jääkaapista mehua ja laitat kannuihin. Nostat 
kertakäyttömukeja kannujen viereen. Ja laitat kulhoon jäätelöpuikkoja. Puikkoja 
löytyy pakastimesta, joka on nyt Kappelin Pylvässalin keittiössä.

Ei vaikeaa mutta sitäkin tärkeämpää. Tärkeää, että voimme messun jälkeen istua 
hetken, tavata tuttuja tai vieraampia ja vaihtaa kuulumisia. Pylvässalin keittiössä 
on lista, johon voi kirjoittaa nimen ja varata vuoron. Toki kahvinkeittäminen ja 
vaikka pullan tarjoaminen myös kesällä mahdollista.

Voit kysyä lisää Marja-Leena Korpiselta ja Susanne Pirttiseltä. 
Heidän yhteystietonsa Kappelin nettisivuilla, www.pyhansydamenkappeli.sley.fi.

Helppoa



25

Perheuutisia

Perheuutisia (kastetut, avioliittoon vihityt ja ajan rajan ylittäneet) voi lähettää 
osoitteeseen jorma.tikkamaki@gmail.com.

Kastetut

12.3.2022
Eliel Eero Johannes Autio

30.4.2022
Kiira Aurora Puntila

”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, 
olette pukeneet Kristuksen yllenne.” Gal.3:27

’
Avioliittoon vihitty

2.4.2022
Saara Annikki Ruokonen ja Pentti Ensio Laukkanen

21.5.2022
Silja Soilikki Suikkonen ja Joonas Matias Kuusisto

”Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa!” Hepr. 13:4

Ajasta iankaikkisuuteen

Aune Maria Rämö os. Huokuna
s.1.7.1926 Jokioinen, k. 25.2.2022 Helsinki

”Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.” Fil.1:21
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05.06. Helluntaipäivä Ari Lukkarinen Ari Lukkarinen
12.06. Pyhän kolminaisuuden päivä

Jari Rankinen Heikki Haataja
19.06. 2. sunn. helluntaista Jari Rankinen Lauri Huhtinen
La 25.06. Juhannuspäivä Jari Rankinen Jari Rankinen
26.06. 3. sunn. helluntaista Jari Rankinen Jukka Niemelä
03.07. 4. sunn. helluntaista Jari Rankinen Jari Rankinen
10.07. 5. sunn. helluntaista Jari Rankinen Antti Rusama
17.07. Apostolien päivä Pasi Hujanen Pasi Hujanen
24.07. 7. sunn. helluntaista Pekka Huhtinen Pekka Huhtinen
31.07. Kirkastussunnuntai Jari Rankinen Jussi Seppälä
07.08. 9. sunn. helluntaista Juhana Tarvainen Juhana Tarvainen
14.08. 10. sunn. helluntaista Jari Rankinen Jari Rankinen
21.08. 11. sunn. helluntaista Tapio Kiviranta Tapio Kiviranta
28.08. 12. sunn. helluntaista Jari Rankinen Seppo Suokunnas

Pvm                        Liturgi           Saarnaaja

Jumalanpalvelus sunnuntaisin ja           
muina pyhäpäivinä klo 11

Pyhän Sydämen kappelissa, os. Kirstinkatu 1, Kallio, Helsinki

Messu lähetetään netissä osoitteessa www.youtube.com/user/sleyfi/live 
sekä sunnuntaisin Radio Patmoksessa. 
Löydät Kappelin messun netistä myös siten, että kirjoitat googleen 
”Pyhän Sydämen kappeli” ja messun päivämäärän.

*Rukouspiiri ennen sunnuntain messua klo 10.30, kappelin aulassa viitta 
luokkaan, jossa rukouspiiri (kesäkuussa 5. ja 12.6. ja jälleen syyskuun alusta 
eteenpäin)
*Saarnan aikana pyhäkoulu ja raamattukerho (kesällä ei joka sunnuntai)
*Messun jälkeen kirkkokahvit
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Kappelin pastori:
Jari Rankinen
puh. 045 359 7772
jari.rankinen@sley.fi

Suntiorinki:
Martti Simojoki
puh. 0400 434 100
suntio.psk@sley.fi

Kanttorikoordinaattori: 
Eerika Halonen
eerika.a.halonen@gmail.com

Kahvitusvastaavat: 
Susanne Pirttinen
puh. 040 969 5353
s.pirttinen@hotmail.com

Marja-Leena Korpinen
puh. 050 302 1690
marjaleenak@hotmail.com

Pyhäkoulu- ja 
raamattukerhovastaava: 
Kirsi Nummi
kirsi.s.nummi@gmail.com

KAPPELIN KAIKUJEN
TOIMITUSKUNTA

Päätoimittaja: 
Jorma Tikkamäki
puh. 040 552 9754
jorma.tikkamaki@gmail.com

Toimittaja:
Katariina Takala
sknisula@gmail.com

Kappelin pastori:
Jari Rankinen
puh. 045 359 7772
jari.rankinen@sley.fi

Taitto: Kaisa Koponen
Etu- ja takakannen kuvat:
Pia Haataja

Jos osoitteesi muuttuu, 
muistathan ilmoittaa siitä joko 
jorma.tikkamaki@gmail.com 
(puh. 040 5529754) tai 
anna.poukka@sley.fi.

KAPPELIN 
VASTUUNKANTAJAT

Yhteystietoja

Jos tahdot keskustella pastorin kans-
sa, kappelin pastori Jari Rankinen 
on käytettävissä siihen. Voit sopia 
myös yksityisestä ehtoollisenvie-
tosta hänen kanssaan, mikäli et 
pääse tai voi tulla messuun. Jarin 
puhelinnumero on 045 359 7772 
ja sähköpostiosoite jari.rankinen@
sley.fi.
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”Taas kukkasilla kukkulat, 
oi Herra, kaikki vyötät ja 
laumat lukemattomat taas 
laitumilla syötät. 
Näin kaikki maa nyt iloissaan 
sinulle laulaa kiitostaan, 
julistaa kunniaasi.” 
Virsi 572:1


