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Kansikuva: Jouluun valmistautumista Metsämaan kirkossa. 
Kuva Eino Knuutila

Talvipäivä, talvipäivän seisaus!
Tuomaanpäivä, auringon uinahdus, mailleen mennyt.
Valoa vain pilkahdus!

Kolme päivää, kolme yötä,
kaikille riittää tarmoa, työtä.
Pitäis ehtiä ja ennättää: 
joulu jo ovella kurkistaa!

Pyhä kirja ja joulun lapsi.
Seimessä levännyt, ristille nukkunut,
hankeenko hukkunut?
Myös epäilevä Tuomas,
koskee ja huomaa:
”Herramme elää, epäile en enää!”

Eino Knuutila

Hyvä Tuomas
   Joulun tuopi
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Tuomas Lankinen
opiston rehtori

Kenian presidenttinä toimi aikonan Daniel arap 
Moi. Kun hänet oli valittu tehtäväänsä, pilapiir-
täjä Kari Suomalainen laati kuvan maailman ly-
hyimmästä onnittelusähkeestä. Siinä presidentti 
Kekkonen kirjoitti sähkettä, jossa luki Moi! 
UKK. Kuusi kirjainta riitti.

Kaksi lyhyttä sanaa ja yhteensä kuusi kir-
jainta kertovat myös jouluevankeliumissa pal-
jon. Enkeli ilmoitti kedon paimenille suuren 
ILOn. Eikä se koskenut vain paimenia, vaan 
kaikkea kansaa. Koko maailmaa. Meitäkin. 
Sinua ja minua! Ei tuo ilo ole pelkästään hyvä 
tunne rinnassa. Se on paljon enemmän: ”Teille 
on syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, 
Daavidin kaupungissa.”  Me olemme osallisia 
ja omistajia tuosta suuresta ilosta kasteemme ja 
uskon kautta. Täydelliseksi tuo ilo muuttuu ker-
ran taivaassa.

Olet ehkä huomannut jouluevankeliumia 
lukiessasi, että enkeli ei varsinaisesti kehota 
tai käske paimenia lähtemään katsomaan Jee-
sus-lasta, vaan ilmoituksen tehtyään toteaa, 
mistä lapsen löytää: ”kapaloituna ja seimessä 
makaamassa.” Jumalan sanan synnyttämä usko 
laittoi paimenet liikkeelle ja vieläpä kiiruhtaen: 
”Menkäämme NYT Beetlehemiin katsomaan 
sitä , mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille 
ilmoitti.”

 Moni suree sitä, että meitä kohtaa jo toinen 
rajoitusten varjostama joulu. Paljon on tilai-
suuksia peruttu ja kohtaamista rajoitettu. Mutta 
kuitenkin. Nyt Beetlehmiin! Se tarkoittaa meille 
sanan ja sakramenttien äärelle kiiruhtamista. 
Vielä on armonpöytä avoinna ja sanaa saarna-
taan. Se on elävää ja voimallista. Se tuo taivaalli-
sen maun ja turvan pimeyden ja epävarmuuden 
keskelle.

Ilo nyt!

Siunattua joulua ja 
uutta vuotta 2022 
kaikille Opistolehden 
lukijoille!
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”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskel-
lämme, ja me katselimme hänen kirkkaut-
tansa, senkaltaista kirkkautta, kuin aino-
kaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä 
armoa ja totuutta” (Joh. 1:14). 

”Tuli lihaksi”

Johanneksen ’jouluevankeliumi’ kertoo 
Jumalan Pojan ihmiseksi tulosta. ’Liha’-sa-
nalla voidaan tarkoittaa kaikkea sitä, mitä 
me ihmiset olemme, niin fyysisinä, henki-
sinä kuin sielullisina olentoina. Jeesus oli 
samanlainen ihminen kuin mekin,  ”kai-
kessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, 
kuitenkin ilman syntiä” (Heb 4:15).  

Kristillisen uskon yksi perusopinkohdista 
on, että Jumala tuli ihmiseksi. Tämä tar-
koittaa, että kolmiyhteisen Jumalan toi-
nen persoona, Poika, tuli ihmiseksi, ei Isä 
eikä Pyhä Henki. Me tunnustamme usko-
vamme ”Jeesukseen Kristukseen, Jumalan 
ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, 
joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt 
Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, 
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui 
alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä 
kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Juma-
lan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella 
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja 
kuolleita.”

”Asui keskellämme”

Syntisen sukukunnan keskellä asui, toimi 
ja opetti hän, jossa ei ollut syntiä. Opetus-
lapset saivat kolmen vuoden ajan käydä 
ainutlaatuisinta teologista korkeakoulua 

historiassa,  ja katsella kirkkautta, ”senkal-
taista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla 
on Isältä”. 

Athanasiuksen uskontunnustuksessa tun-
nustamme, että Jeesus oli Jumala ja ihmi-
nen: ”Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei 
kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi. 
Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että juma-
luus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan 
siten, että Jumala on omaksunut ihmisyy-
den. Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot 
olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, 
että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin 
järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi 
ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi 
Kristus.” 

Tällainen Kristus on on myös ylösnous-
seena ja taivaaseen astuneena: Kristus, 
Herramme ja oikea veljemme, joka pelasti 
”meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme 
tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan 
uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen 
uudistuksen kautta” (Tiit. 3:5). 
Kaste on uudestisyntymisen pesu. Emme 
ole ottolapsia, vaan oikeita Pyhästä Hen-
gestä syntyneitä Jumalan lapsia, lunastet-
tuja Kristuksen veljiä ja sisaria! Eläkääm-
me myös tämän arvon mukaisesti.

”Hän oli täynnä armoa ja totuutta”

Jumalan sana on lakia ja evankeliumia. 
Jumalan sanan kirkas valo on kaksinai-
nen. Se näyttää ja paljastaa synnin pimeää 
sisintämme myöten ja osoittaa samalla 
tuomion alaisuutemme. Samalla lain to-
tuuden valo  ajaa meidät syntiset Jeesuksen 

Sana tuli lihaksi
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luo, ja näyttää tien ulos pimeydestä kirkas-
taen Kristuksen ja armon syntisille hänen 
kärsimyksensä tähden.

Joulun lapsen seimestä  loistaa kirkas 
Valo. Me saamme katsella Jumalan aino-
kaisen Pojan kirkkautta ja loistoa, armoa 
ja totuutta hänessä, valoa, joka valaisee 
koko maailman ja pyyhkii pois pimeyden 
sielustamme johdattaen kerran iäiseen 
kirkkauteen.

Siunattua Vapahtajan 
syntymäjuhlaa kaikille 
toveriliittolaisille ja opiston 
ystäville!

Jouni Mensalo
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Mennyt vuosi 2021 on ollut jälleen ko-
ronavirusepidemian hallitsema vuosi. 
Epidemiatilanne näyttää heilahtelevan 
milloin parempaan milloin huonompaan 
suuntaan tuoden epävarmuutta yhteiskun-
taan sen kaikilla tasoilla. Seurakuntien ja 
muiden kristillisten tahojen toiminta on 
rajoitusten tiukentuessa  painottunut in-
ternetiin, josta on voinut seurata eri tilai-
suuksia suorana tai tallennettuna. 

Tällä kaikella on tietenkin ollut vai-
kutuksensa myös Toveriliiton toimin-
taan.  Maaliskuun Toveripäivät jouduttiin 
perumaan ja siirtämään myöhemmäksi, 
mutta nettiseurat saatiin pidettyä lauan-
taina 27.3. Jouni Mensalon toimittamassa 
Internetradio-lähetyksessä kuultiin mm. 
kaksi haastattelua:  Ensimmäisessä haas-
tattelussa kuultiin Ritva Mäenpään ja 
Eino Knuutilan muisteluita opistoajoilta. 
Molemmat kävivät Loimaan evankeli-
sen kansanopiston vuosikurssin 1969-70.  
Toisena kuultiin Eino Knuutilan haastat-
telu. Eino Knuutila on toiminut Loimaan 
Evankelisen Kansanopiston Toveriliitto 
ry:n sihteerinä vuosien ajan. Pitkäaikai-
sena luotettuna sihteerinä hän on ollut 
korvaamaton apu puheenjohtajalle ja voi 
sanoa, että Eino on ollut menneinä vuo-
sina yhdistyksen primus motor eli kanta-
va toimintaa ylläpitävä voima. Sihteerin 
ominaisuudessa Eino Knuutila on toimi-
nut yhdistyksessä hallituksen jäsenenä, 
opistolehden päätoimittajana, opistoseu-
rojen ja muiden tilaisuuksien järjestäjänä 
ja puhujana sekä Toveripäivien juonta-
jana. Niinpä oli jo aika tutustua tähän 
Toveriliiton voimahahmoon syvemmin. 
Molemmat edellä mainitut haastattelut 

voit kuunnella Toveriliiton internetsivulta  
www.lekotoveriliitto.fi/verkkotoimitus/

Epidemiatilanteen hiukan helpotettua 
syksyllä saatiin yksipäiväiset Toveripäivät 
lopulta pidettyä Evankelisen syyspäivän 
muodossa Loimaan evankelisella kan-
sanopistolla la 16.10.2021. Päiväjuhlassa 
kuultiin juhlakurssien esittäytyminen, 
juhlakurssiterveisiä ja muisteloita kuul-
tiin vuosien 1950-51 70-vuotis- ja vuo-
sien 1965-66  55-vuotisjuhlakurssilaisilta. 
Puheita päiväjuhlassa pitivät opiston hen-
gellisen työn tekijä TM Juha Santala sekä 
Toveriliiton puheenjohtaja Jouni Mensalo. 
Juhlan säestykset hoiti FM Kanttori Ma-
ritta Mensalo. Eino Knuutila juonsi päivä-
juhlan tuttuun ja turvalliseen tapaansa.

Lähetyksen iltajuhlassa Sleyn pasto-
ri, teologian tohtori Ville Auvinen kertoi  
Sleyn uusimman lähetyskentän Myanma-
rin kuulumisia. Toveriliitollahan on koko 
ajan voimassa oleva nimikkosopimus 
evankeliumiyhdistyksen kanssa, ja Tove-
riliitto tukee Sleyn lähetystyötä mm. seu-
roissa kannettavien kolehtien myötä. To-
veripäivien lähetystunnin on perinteisesti 
pitänyt joku Sleyn entisistä tai nykyisistä 
läheteistä.

Toveripäivien 2021 puheet tulevat 
kuunneltavaksi Toveriliiton nettisivuille 
ennen joulua. Siellä on  kuunneltavissa 
puheita myöskin muilta menneiltä Tove-
ripäiviltä. Lisäksi voit selata opistolehden 
vanhoja numeroita sähköisessä muodossa.

Toveriliiton vuosikokouksessa 16.10. 
päätettiin Loimaan Evankelisen Kansano-
piston Toveriliitto ry:n sääntöjen muodon 
ja sisällön päivittämisestä nyky-yhdistys-
lakia vastaavaksi. Hallituksen asettaman 

Katse kohti tulevaisuutta - 
Toveriliiton kuulumisia
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sääntömuutostoimikunnan työ saatiin 
näin päätökseen, ja hallituksen ehdotus 
yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväk-
syttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti 
vuosikokouksessa. Uudistuksen perusteet 
oli julkaistu opistolehdessä 2/2020 ja uu-
det säännöt julkaistiin vuosikokouksen 
päätöstä varten opistolehdessä 2/2021.  
Sääntöjen tarkoitus-pykälästä käy edelleen 
ilmi yhdistyksen toiminnan tavoitteet: 
Yhteyden pito  opistossa opiskelleiden ja 
työskennelleiden välillä,  Raamatun luvun 
edistäminen,  Toveripäivien järjestäminen 
ja muu seuratoiminta, kristillisen kasva-
tuksen edistäminen sekä julkaisutoimin-
ta. Itsestään selvästi on toveriliittolaisten 
sydämellä ollut aina opiston tukeminen 
rukouksin ja lähetystyön tukeminen pe-
rinteisesti Sleyn kautta. 

Yhteyden pidon päämedia on perin-
teisesti ollut opistolehti, mutta varsinkin 
epidemia-ajan kokemusten myötä on ha-
luttu panostaa myöskin internetiin.  Eris-
täytymiseen pakottaneena epidemia-aika-
na juuri internet ja sosiaalinen media on 
ollut lähes ainoa yhteydenpitoväline. Siksi 
Toveriliitossakin halutaan tätä puolta ke-
hittää voimakkaasti. Lehti on korvaama-
ton edelleen mediana, joka painotuotteena 
varmasti säilyy 100 vuotta, internet taas on 
omiaan nopeaan joustavaan viestintään. 
Molemmilla on paikkansa yhdistyksen 
toiminnan tarkoituksen toteuttamisessa. 
Mikään ei tietenkään voi korvata fyysis-
tä ihmisten kohtaamista keskinäisessä 
kanssakäymisessä Toveripäivillä ja seu-
roissa. Toivomme ja rukoilemme, että 
paremmat ajat tässä mielessä ennen pitkää 
koittaisivat.  

Toveriliiton säännöissä todetaan: 
”Yhdistys haluaa yhdistää kaikkia toimi-
maan evankelisessa hengessä evankeliumin 
levittämiseksi ja kristillisen kasvatuksen 
edistämiseksi.” Toveriliiton koko toimin-
nan tarkoitus on pohjimmiltaan hengel-
linen. Evankelisen kansan perustamassa 

opistossa evankeliumi on ollut läsnä opis-
totyön arjessa, siinä toivossa, että se olisi 
osa arkea myöskin opiston jälkeisessä elä-
mässä. Toveriliiton tehtävänä on edistää 
”Jumalan sanan harrastusta Pyhään Raa-
mattuun perustuvan luterilaisen tunnus-
tuksen pohjalta” ja viedä eteenpäin kris-
tillistä ilosanomaa evankelisessa hengessä. 

Evankelisessa hengessä, mitä se on? 
Evankeliset opistot ovat olleet osa evanke-
lista herätysliikettä. Loimaan evankelisen 
opistonkin käyneet ovat olleet kantava 
voima Sleyn paikallisosastoissa. Evankeli-
suuteen on kuulunut Raamatun sanan ar-
vovallan korostaminen, sekä Luterilaisten 
tunnustuskirjojen, erityisesti Vähä Kate-
kismuksen esillä pitäminen. Luterilaisen 
evankelisen opin ja elämän ytimessä on 
koko maailman syntien sovitus Kristuksen 
täytetyssä työssä, ja kasteessa jokainen on 
saanut tämän armon kohdalleen.  Pelastus 
on valmiina, uskolla omistettavissa. ”Sillä 
armosta te olette pelastetut uskon kautta, 
ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - 
ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi 
”(Ef. 2:8-9).

Tänä Herran vuonna 2021 Toveriliitto 
vaalii menneisyyttä, mutta katsoo samalla 
toiveikkaasti tulevaisuuteen ja kohti uusia 
haasteita. Kun perustaudutaan Raamat-
tuun, muuttumattomaan Jumalan sanaan, 
silloin toiminta on varmalla pohjalla aiko-
jen vaihdellessa.  ”Eilinen on mennyt, huo-
misesta emme tiedä, tänään auttaa Herra”.

”Nyt nosta ristin lippu korkealle,  valkoinen 
vaate, vereen kastettu  ja huuda rohkeasti 
maailmalle:  On kaikki synnit anteeksan-
nettu, kun kuoli Golgatalla Karitsa  maa-
ilman kaiken syntiuhrina” (Siionin Kannel 
385:1).

Jouni Mensalo
Toveriliiton puheenjohtaja
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Vuosikokouksen puheenjohtaja Anja Känkänen ja sihteeri Eino Knuutila Toveripäivillä 2021.

Juhlaväkeä Toveripäivillä 2021.

Toveripäivät 16.10.2021
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Toveriliiton puheenjohtaja Jouni Mensalo 
Toveripäivillä 16.10.2021.

Pastori Ville Auvinen Toveripäivillä  
16.10 .2021.

Opiston rehtori Tuomas Lankinen 
Toveripäivillä 16.10.2021.

Opiston hengellisen työn tekijä TM Juha 
Santala Toveripäivillä 16.10.2021.
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Lapsuuteni jouluista mieluisimmat muis-
tot ovat niistä hetkistä, kun ei vielä tien-
nyt kovasti omasta ja muitten pahuudesta. 
Varhaisimmat vuoteni olivat varmaan 
niitä onnellisimpia aikoja. Vuosien var-
rella olen oppinut, että meidän elämänko-
kemuksemme vaihtelevat kovasti. Jouluna 
ei ehkä ole muodissa puhua syntiinlan-
keemuksesta, mutta juuri sen takia meil-
le on annettu joulu. Meille on syntynyt 
Vapahtaja!  Mutta palaan hiukan omaan 
lapsuuteeni.

Lapsuudessani ensimmäiset lumihiutaleet 
syksyllä jo antoivat viitteen minulle tule-
vasta joulusta. Lumi jotenkin muistutti 
joulusta. Odotus täytti lapsenmieleni. Jou-
lu oli tärkeä juhla minulle, pienelle pojalle 
– kuinkas muuten.  Mitä karkkeja saisin 
syödä? Tulisiko Saksasta äidin sukulaisilta 
taas niitä hyviä Nürnbergin pikkuleipiä? 
Mitä saisin lahjaksi? Jotain uusia legoja? 
Ne perinteiset jouluruuat äiti valmisti 
itse, tosin esimerkiksi  minä en kinkkua 
suostunut syömään. En edes maistanut 
sitä jostain kumman syystä. Vasta vuosia 
myöhemmin tajusin minä olin menettä-
nyt: ennakkoluulot ovat joskus valitetta-
van sitkeitä ja virheellisiä.

Joulukuusi haettiin monesti omasta met-
sästä, kun isä oli hankkinut metsätiloja lä-
hiseudulta. Kuusen pystytys oli aina oma 
numeronsa, kun kuusenjalka oli puuta ja 
kaikenlaisia virityksiä tehtiin kuusen pitä-
miseksi pystyssä. Ja monesti se kaatuikin 
kuivuessaan… Koristeet olivat osa todella 
vanhoja – 1900-luvun alkupuolelta. Äiti 

oli säästänyt lapsuudenkotinsa koristeita 
ja ne jotenkin kiehtoivat mieltäni. Muis-
tan, että meillä oli aidot kynttilät aluk-
si, mutta kun muutimme uuteen kotiin 
vuonna 1970 niin kokolattiamatot ratkai-
sivat asian ja siirryimme sähkökynttilöi-
hin viimeistään tuolloin.

Äitini laittaisi joulukuun alussa esille hy-
vin vanhan talonmuotoisen  joulukalen-
terin – neljä seinää vaan ei kattoa, jossa 
oli monta pientä luukkua. Luukuissa oli 
saksankielellä fraktuuralla kirjoitettuna 
ilmeisesti joitain raamatunjakeita.  Ne oli 
hyvin luettavissa, sillä kalenterin keskelle 
asetettiin kynttilä, jonka valo valaisi pu-
naiselle ohuelle läpinäkyvälle paperille 
painetut jakeet. En ymmärtänyt niistä 
teksteistä tietysti mitään, mutta kaunis 
se talokalenteri oli. Radiosta kuunneltiin 
joululauluja. Jotenkin nekin omalla har-
taalla tavalla puhuttelivat minua, vaikka 
en oikein aina ymmärtänyt kaikkea.

Kirkossa emme käyneet. En muista minkä 
takia sitä ei tehty. Toisaalta eipä muuten-
kaan perheessämme uskonto näytellyt mi-
tään osaa. Ei siitä juuri puhuttu. Myöhem-
min muistan nuoruudestani miten yhdelle 
entiselle kotiapulaiselle piti aina hankkia 
uskonnollinen joulukortti – muille riitti 
se tavallinen joulukortti. Mutta kaikista 
näistä perheemme omista ”umpisolmuis-
ta” huolimatta joulu oli tärkeä juhla, jota 
odotettiin myöhemmälläkin iällä kaikesta 
huolimatta. Varsinkin äidilleni joulu oli 
tärkeä, vaikka isä sitten useimmiten katosi 
pohjoiseen mökille joulun ajaksi.

Joulumuistoja 
1960-luvulta eteenpäin
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Vuonna 1983 marraskuussa minulle avau-
tui joulun merkitys uudelleen, kun ym-
märsin, että Jeesus Kristus oli sovittanut 
minunkin syntini ja ettei minun tarvitse 
mennä helvettiin. Se oli todellinen ilouu-
tinen nuorelle ahdistuneelle varusmiehel-
le. Nyt joululla oli minulle uusi merkitys. 
Innoissani lähdin joulukirkkoon, mutta 
tietysti olin vääränä päivänä klo 6 kirkon 
edessä ihmettelemässä pimeitä ikkunoita. 
Olisiko se joulukirkko sittenkin joulu-
päivänä eikä jouluaattona? Seuraavana 
päivänä minua onnisti ja olin tietääkseni 
elämäni ensimmäisen kerran joulukirkos-
sa. Kirkko oli aivan täynnä ihmisiä, vaik-
ka Orimattilan kivikirkkoon mahtuukin 
1200 ihmistä. Pikku hiljaa minäkin sain 
oppia lisää Jumalan rakkaudesta meitä 
syntisiä kohtaan.

Oma elämäntarinani on opettanut, että 
Jumalan sana on lohdullinen ja voimalli-
nen.  Apostoli Johannes jouluevankeliu-
missaan kirjoittaa:

Joh. 1:14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui mei-
dän keskellämme, ja me katselimme hä-
nen kirkkauttansa, senkaltaista kirk-
kautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isäl-
tä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Hän, Jeesus Kristus on täynnä armoa ja 
totuutta meitä kohtaan. Armo on tunne-
tusti ansioton rakkaus meidän osaksem-
me. Siis sinun ja minun. Kunpa tämän 
muistaisimme, kun Jumala samassa ar-
mossaan näyttää meidän puutteemme! Ei 
siksi, että Hän haluaisi meitä kiusata vaan 
siksi, että ymmärtäisimme miksi Hän lä-
hetti Poikansa meidän syntiemme sovitta-
jaksi. Vain Jeesuksen sovitustyön tähden 
olemme taivaskelpoisia. Kasteessa meidät 
puettiin Hänen omikseen. Se kastepuku 
riittää. Ethän unohda sitä? Siksi kuun-
tele ja lue Luojasi, Vapahtajasi ja Pyhit-
täjäsi sanoja Raamatussa. Kuulemalla ja 

uskomalla Jumalan sanan lupaukset pysyt 
taivastiellä.

Johannes Kastaja osoittaa meille Pelasta-
jan, joka syntyi meille neitsyt Mariasta:

Joh. 1:29 Seuraavana päivänä hän näki 
Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: ”Kat-
so, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 
maailman synnin!

Jeesus syntyi tänne kuollakseen ja an-
taakseen meille iankaikkisen elämän ian-
kaikkisen kuoleman sijaan. Vaikka jou-
lukuusemme lakastuvat, kynttilät palavat 
loppuun niin Jeesuksen kanssa meillä on 
iankaikkinen elämä ja juhla.

Siionin kanteleen laulussa 373 ” Jeesus 
syntyi tänne kuollakseen” lauletaan: 

1. Jeesus syntyi tänne kuollakseen, / jät-
ti taivaan uhrin antaakseen. / Ristillä on 
kuollut kuningas / sulle tietä tehdäkseen.

2. Jeesus syntyi tänne kuollakseen, / uu-
den yhteyden luodakseen / rakastavaan 
Isään Jumalaan, / joka antoi Poikansa.

3. Jeesus syntyi tänne kuollakseen, / pa-
han voimat kaikki voittaakseen. / Täytet-
ty se on, soi voittohuuto / Herran kaikki-
valtiaan.

4. Jeesus syntyi tänne kuollakseen, / pe-
lastuksen meille tuodakseen. / Antoi kai-
ken meidän tähtemme / – mitä annat hä-
nelle?

Oikein siunattua Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa sinulle! 

Juha Santala
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”Otetaan kiinni onnensyrjästä”, näillä 
sanoilla aloitti lastensuojeluyksikön hal-
lituksen puheenjohtaja Tuomas Lankinen 
10-vuotis juhlatilaisuuden 12.11.2021.

Yksitoista vuotta aikaisemmin 
15.6.2010  oli Mika Ratilainen tehnyt aloit-
teen perhekodin perustamisesta opiston 
yhteyteen. 7.11.2011 alkoi ns. vauvavuosi 
jolloin saatiin valmiudet perhekodin toi-
minnan aloittamiseen ja huhtikuussa 7.4. 
ensimmäiset asukkaat saapuivat Kotipe-
sään. Perhekodin toiminimestä käytiin 
monivaiheista ehdottelua kunnes lopulta 
päädyttiin Kotipesään. Nimi juontaa jol-
lakin tapaa siitä että Loimaa tunnetaan 
pesäpallokaupunkina. Kotipesän tähänas-
tista toimintaa ja sen onnistumista mita-
taan arjessa. Ja puheensa lopuksi  Tuomas 
Lankinen siteerasi raamatun tekstejä: ” 
Olkaa te hiljaa, Herra sotii puolestanne.” 
sekä ” Jos Herra ei huonetta rakenna, niin 
turhaan rakentajat vaivaa näkevät”.

Kotipesän toiminnanjohtaja Eva-Stina 
Haalijoki totesi puheenvuorossaan: Mikä 
tekee työstä mielenkiintoisen ja haasta-
van? Lapsen etu on keskiössä, ensi sijalla. 
Toimintaperiaatteena heillä Kotipesässä 
on että hoidetaan samalla tavalla kuin 

omaa lastamme!
Kymmenvuotisjuhlan kohokohta ja 

mikä antoi kasvot tälle lastensuojelukodin 
toiminnalle oli sisarusten kerronta, mitä 
oli olla Kotipesän asukkaina 8 vuotta. Nyt 
tänään toinen heistä opiskelee ympäristö-
tekniikan insinööriksi ja toisella tavoit-
teena ylioppilaskirjoitusten jälkeen pyr-
kiminen oikeustieteelliseen. Heidän ker-
rontansa sai kohahduksen juhlavieraiden 
sisimmässä ja siitä kuinka arvokasta työtä 
tämän talon suojissa tehdään. Koskettavaa 
oli kuulla näiden upeiden ja iloisten sisa-
rusten kerrontaa. Tolun tuoksu ja IKEA 
olivat heillä yksi muistoista rikastuttava 
kokemus asumisajoiltaan Kotipesässä. 

Juhlan lopuksi vielä kuulimme lau-
luesityksen jossa kerrottiin: Mutta yksi 
pyyntö mulla ois. Älä vie lapsuuttani pois!
Tämän anniltaan hyvin sisältörikkaan 
juhlan päätteeksi, oli juhlapöytä katettu-
na, joka sekin oli hyvin monimuotoinen.

Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin 
suunnitelmasi menestyvät. 
Sananlaskut 16:3

Eino Knuutila

Kotipesä 10 vuotta
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Kotipesän juhlien juontaja Tero Heiska. Kotipesän hallituksen puheenjohtaja Tuomas 
Lankinen

Lastensuojelukoti-idean isä Mika Ratilainen sai  huomionosoituksen Kotipesän 
toiminnanjohtajalta Eva-Stina Haalijoelta.
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Aili Annikki Viljanen os. Jokinen   
28.8.1930-26.9.2021
opistossa 1948-49

Kirsti Pulli  
16.10.1936-20.09.2021  
opistossa  1959-60

MajLis Helvi Esteri Ihantoja os. Perttu  
25.01.1922-11.03.2021  
opistossa 1942-43

Rainer Uolevi Niemelä 
4.7.1956 -10.6.2021 
opistossa 1972-73

Tule Jeesuksen luo, sinut osti jo hän,
Vettä lähteestä juo, ikuisen elämän.
Tule kulje se tie, jonka Herrasi raivas.
Sinut onneen se vie, ja on aarteesi taivas.

SK 213:5
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Kotikirkon kellot
Se tuolla on ylväänä paikallaan
kotikirkkomme, äärellä joen
sen joulun juhlavaloissaan
taas suojaansa kutsuvan koen

Kohti taivoa torni sen kohoaa
yli puiden huurteisen hunnun
Kaiku kuuluu kauas kellojen 
yli laakson, pellon ja kummun

Ne iloa helisten ilmoittaa
tuoden viestin tuon taivaisen
Isä poikansa antoi maailmaan
- vuoksi ihmisen-ainokaisen

Missä kulkee askel kiireinen
missä melu, hälinä pauhaa
se tavoittaa nuoren, vanhuksen
se toivottaa joulurauhaa

Jos saisi tuo sanoma suloinen
ihmisrinnasta sulattaa jään
Kirkas, siunattu joulutähtönen
valoa tuoda maailmaan pimeään

MajLis Ihantoja

kuva: Hannu Puurunen
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Kenian ja Sambiankin 
lähetysterveisiä!

Satu ja Jorma Arkkilan lähettikirje 6/2021 Marraskuussa 2021

Suomessa on siirrytty talviaikaan. Täällä 
Nairobissa päivälämmöt pysyttelevät hel-
lerajan paikkeilla läpi vuoden. Pieni sade-
kausi ei ole vielä juurikaan antanut vettä, 
joten kuivaa ja pölyistä on edelleen. Syysja 
lokakuu ovat menneet rauhallisesti täällä 
Keniassa. Maan koronatilanne vaikuttaa 
tällä hetkellä laskusuuntaiselta. Yöllinen 
liikkumiskielto päättyi lokakuun lopulla. 
Toivomme, että se ei aiheuta tautitartun-
tojen lisääntymistä. Maski-pakko kodin 
ulkopuolella liikkuessa on edelleen voi-
massa. Ihmisten rokottaminen on edelleen 
täysin alkutekijöissään, eivätkä monien 
ihmisten ennakkoluulot rokotuksia koh-
taan ole hälvenneet. Monia työtehtäviä 
olemme hoitaneet edelleen etänä. Etätyön 
etuna on, että mukaan olemme päässeet 
myös Suomen lähetyspiireihin, Ouluun ja 
Lappeenrantaan asti. Olemme kiitollisia 
näistä kutsuista ja jos seurakunnassanne 

tai vaikka kotonannekin järjestetään lä-
hetys- tai Raamattupiiri, kutsukaa meitä 
etänä mukaan! Kaipaamme kyllä kasvok-
kain tapaamisia kovasti, mutta ruudunkin 
ääreltä on mukavaa ja rohkaisevaa nähdä 
teitä Kenian ja Sambian työn tukijoita. Kii-
tos teille!

Saimme pitää Kenian työalan lä-
hettienkokouksen lokakuun viimeisenä 
viikonloppuna Naivashassa, joka sijait-
see noin sadan kilometrin päässä täältä 
Nairobista. Liikenne tiellä on kuitenkin 
vilkasta ja matkaaikaa kuluu lähes kaksi 
tuntia. Matkalla saa ihailla Rift-laakson 
upeita maisemia. Naivashassa kasvaa upei-
ta ruusuja, joita lennätetään myös paljon 
Eurooppaan. Saimme lähetysjohtajamme, 
Ville Auvisen, mukaan kokoukseen Suo-
mesta. Kokousta ennen lähetysjohtaja kävi 
keskusteluja yhteistyökirkkomme johdon 
kanssa. Sley on tehnyt työtä Keniassa yli 
50 vuoden ajan. Sleyn ensimmäiset lähetit 
saapuivat maahan vuonna 1970. Vuosien 
aikana lukuisia lähettejä on palvellut Ke-
nian luterilaista kirkkoa monenlaisissa eri-
laisissa projekteissa. Edelleen tärkeintä on 
evankeliointityö sekä Matongon teologi-
sen seminaarin tukeminen. Vuosien aika-
na on yhteistyökirkkoomme saatu monia 
kansallisia maisteritason ja tohtoritason 
teologeja. Lasten ja nuorten koulutus on 
myös ollut aina etusijalla. Tälläkin hetkellä 
orpoohjelma länsi-Keniassa, Kisumun ke-
hitysvammaiskoulu sekä Credo-ohjelma 
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tukevat lapsia ja nuoria peruskoulun sekä 
ammatti- ja yliopisto-opintojen kautta 
parempaan tulevaisuuteen. Matongossa 
koulutettavilla peruskoulun opettajilla 
on tärkeä paikkansa yhteisöissä. Lähet-
tijoukkomme Keniassa on pieni ja sitä ei 
ole tarkoitus kasvattaa. Päinvastoin tule-
vaisuudessa pyritään työntekijöitä suunta-
maan entistä enemmän vähemmän evan-
kelioiduille alueille. Olemme kiitollisia 
lähettitovereistamme.

Marraskuun toisella viikolla Jor-
man on tarkoitus matkustaa Kisumuun. 

Orpo-ohjelmassa on tarkoitus tavata 
koululaisia korona-rajoitusten puitteissa. 
Matongon orpokoti ei ole saanut uusittua 
rekisteröintiään. Aikaisemman tyylinen 
orpokoti-toiminta ei enää saa rekisteröin-
tiä Keniassa. Jätämme tällä hetkellä Ma-
tongon orpokodilla asuvat viisi lasta eri-
tyisiin rukouksiin, kuten koko työmuodon 
tulevaisuuden.

Lähetyskentältä Sambiasta myös 
terveisiä. Korona on estänyt vierailut 
Sambiassa, mutta puhelimitse olemme 
voineet olla yhteydessä LECA-kirkon 
Piispa Kaumbaan. Rukoilemme edelleen 
Piispalle hyviäpastoreita ja vastuunkanta-
jia työyhteyteen. Moni Matongon teolo-
gisessa seminaarissa opintonsa aloittanut 
sambialainen nuori on keskeyttänyt opin-
tonsa syystä tai toisesta. Menneiden vuo-
sien aikanavasta kaksi teologian sekä yksi 
diakonissa opiskelija on saanut opintonsa 
päätökseen. Tällä hetkellä seminaarissa 
opiskelee kaksi pappisopiskelijaa. Viime 
vuoden aikana saatiin Chazangan kiin-
teistö virallisesti siirrettyä yhteistyökirkon 
LECAn nimiin. Valitettavasti tontille jo 
pitkään suunnitteilla ollut erillisen kirk-
korakennuksen rakentaminen ei edelleen 
ole päässyt alkamaan. Välillä LECA-kir-
kossa myös pohdittiin, olisiko jokin muu 
sijainti uudelle kirkkorakennukselle 
mielekkäämpi. Näiden pohdintojen sekä 
sitten koronan vuoksi, rakentamisen aloit-
taminen on kovasti viivästynyt. Rahat 
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kirkkorakennuksen rakentamista varten 
on kuitenkin LECA-kirkolle jo lahjoitet-
tu ja tällä hetkellä tavoitteena on kirkko-
rakennuksen nouseminen Chazangan 
tontille. Marraskuu on Sambian koulujen 
koekuukausi. Peruskoulun ja lukion lop-
pukokeet kirjoittavat suorittavat ne tässä 
kuussa. Sambian kummitoiminnan vii-
meiset tuettavat nuoret, John ja Ezekiel, 
osallistuvat lukion loppukokeisiin. Tämän 
jälkeen Sambian orpo- ja kummitoimin-
nan tuki on saatu päätökseen. 

Myös Keniassa lapset ovat jatkaneet 
tiivistä opiskeluvuottaan. Tänä vuonna 
koululaiset eivät pääse nauttimaan nor-
maalista yli kuukauden kestävästä joululo-
masta, vaan meneillään oleva lukukausi 
päättyy vasta jouluaatonaattona ja uusi 
lukukausi alkaa heti toisena päivänä tam-
mikuuta. Kenian Credo-työstä kiinnostu-
neet voivat lukea juuri valmistuneen eng-
lanninkielisen maisterityön nimeltä ”Em-
powering Girls through Credo Program 
– Preventing Female Genital Mutilation in 
Kenya” joka löytyy osoitteesta https://urn.
fi/URN:NBN:fi:amk-2021100418296

Rukous- ja kiitosaiheita:

- Muistamme yhteistyökirkkojamme Keniassa ja 
Sambiassa. Piispa Ochola ja Piispa Kaumba.

- Pyydämme pandemian hellittämistä maailmassa.

- Kiitämme Matongon teologisesta seminaarista sekä opettajien 
kasvatuslaitoksesta. Kiitämme Matongon orpokodista, orpo-ohjelmasta, 
Kisumun kehitysvammaiskoulusta sekä Credo-ohjelmasta.

- Kiitämme hyvästä lähettienkokouksesta.

- Kiitämme Sleyn työstä ja kaikista työn tukijoista. Pyydämme 
helpotusta Sleyn taloudellisiin haasteisiin.

Aurinkoisin terveisin Afrikasta, 
Satu ja Jorma Arkkila

P.O.Box 377
00621 Village Market
Nairobi, Kenya

satu.arkkila@sley.fi 
jorma.arkkila@sley.fi

Jumala on kutsunut 
teidät Poikansa 
Kristuksen Jeesuksen, 
meidän Herramme, 
yhteyteen, ja hän pysyy 
sanassaan. 
1 Kor. 1:9
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