Tervetuloa

Paimenen palsta

Seurakunnan Historia
Synty

Suolahden vapaaseurakunta syntyi huhtikuussa v.
1926 Suomen Vapaa Lähetyksen seurakuntana.
Se toimi tämän luterilaisen kirkon sisällä (v. 1889)
syntyneen vapaakirkollisen herätysliikkeen
seurakuntana vuoteen 1944 saakka, jolloin
siirtyminen Suomen Vapaakirkon (perustettu 1923)
alaisuuteen tapahtui.
ARKISTOON

26. HENGEN UUDISTUS SEURAKUNNASSA

10.1.1996

Voidaan sanoa, että 1990-luku on ollut vapaaseurakunnassa suurta
etsimisen aikaa. Rukouskokouksissa monet ovat pyytäneet päästä
lähemmäksi Jumalaa. Rukoukset on kuultu. On liian helppoa päästä
Jumalaa lähelle ilman kärsimystä. Siksi monet seurakuntalaiset ovat
kokeneet raskaita koettelemuksia. On ollut sairautta, työttömyyttä sekä
ongelmia omaisten tai sukulaisten parissa. Kuolemantapaukset lähellä
ja etäällä ovat puhutelleet. Kärsimyksen kanssa käsi kädessä on
kulkenut Pyhän Hengen virvoittava...
Lisätietoja...

25. VENÄLÄISET YSTÄVÄMME

28.5.1995

Ryhmä vapaaseurakuntalaisia vieraili Pietarissa ja Siestarjoella 25.28.5.1995. Matkalla oli 27 henkilöä. Lisäksi mukana matkusti pari
perhettä Pietariin. Jari Koivu jäi sinne hengelliseen työhön perheensä
kanssa.
Mukana oli myös kuusi nuorta, joiden matkakassa kerättiin myyjäisillä,
kahvitilaisuuksilla ja arpajaisilla. Jotkut nuoret pääsivät laittamaan
venäjän kielen opiskelun käytäntöön. Hyvin puhuminen ja laulaminen
heiltä sujui.
Suolahden vapaaseurakunnan vanhimmiston jäsenet olivat käyneet
jo...
Lisätietoja...

24. UUDEN ETSINTÄÄ

8.2.1995

Terho Sormunen on Suolahdessa ollessaan kutsumuksensa punninnut
ja huomannut, että seurakunnan paimenen työtä tehdään tuulisella
paikalla. Tehtävänsä hän kokee silti mielekkääksi. Tuon mielekkyyden
antaa tietoisuus elävän Jumalan läsnäolosta, ilman sitä ei papin
tehtävissä kestäisi.
"Hengellinen työ seurakunnassa on 80-luvulla ollut melkoisen vilkasta.
Muutoksia joidenkin asioiden kohdalla on tapahtunut. Tyttö- ja
poikakerhot on lakkautettu ja niiden tilalle on tullut partiotoimintaa....
Lisätietoja...

Yhteystiedot

Historia

23. AINO SAARISEN TYÖSARKA SEURAKUNNASSA
8.2.1994
Aino Saarinen hoiti uskollisesti tehtävänsä Suolahden
vapaaseurakunnassa. Hän sai tuntuman seurakuntaan jo Pajalan talon
aikana, jolloin hän tyttösenä kävi ahkerasti Arthur Pylkkäsen pitämää
pyhäkoulua. Aino teki hengellisen ratkaisunsa William Rimmin aikana.
Hän oli Rimmin perheessä kotiapulaisena.
Aino Saarinen valittiin vuonna 1936 opettajaksi pyhäkouluun. Sisaren
palvelutehtävät lisääntyivät vähitellen, hänestä tuli seurakunnan sihteeri
ja myöhemmin myös kuoronjohtaja. Näitä kolmea...
Lisätietoja...

22.TYYNE KOSKISEN MUISTOLLE

9.2.1987

Tyyne-sisar koki pelastuksen Suolahdessa vajaat 50 v. sitten.
Seurakunnan työntekijänä oli silloin Wiljam Rimmi. Näinä aikoina piti
kokouksia myös Arthur Pylkkänen, jolloin monet tulivat uskoon.
Seurakunta eli erikoista herätyksen ja hengenvuodatuksen aikaa.
Pian uskoontulemisensa jälkeen selvisi Tyyne Koskiselle, että Herra
tarvitsee häntäkin evankeliumin työssä. Työ alkoi ensin lasten
keskuudessa. Tyyne piti pyhäkoulua vuosikaudet. Herra kuitenkin puhui
laajenevasta elopellosta, koko...
Lisätietoja...

21. SUOLAHDEN VAPAASEURAKUNTA 60-VUOTIAS
8.2.1986
Viime sunnuntaina vietettiin juhlahetkeä Suolahden Vapaakirkossa. 60vuotiasta seurakuntaa juhlittiin n. 180 juhlavieraan läsnäollessa.
Seurakunnan historiikki esitettiin juhlassa elokuvana.
Ohjelmakokonaisuus sisälsi myös onnittelu- ja tervehdyspuheet
juhlivalle seurakunnalle.
Veisatkaa Herralle uusi virsi
Juhlakokouksen aluksi puhui seurakunnan puheenjohtaja Raimo
Moisio. Hän painotti puheessaan sitä, että olkoon Jeesus-nimi
kirkkaana esillä seurakunnassamme myöskin tulevalla taipaleella, niin...
Lisätietoja...

20. UUSI KIRKKO

8.2.1981

Merja Piironen, Keijon vaimo, kertoo tuosta ajankohdasta näin:
"Pieni seurakunta otti meidät pian avosylin vastaan. Lapset (Mika ja

Jenni) eivät enää olleet imeväisiässä ja pääsimme koko perhe usein
osallistumaan seurakunnan tilaisuuksiin. Se oli virkistävää.
Vaikka papin vaimolle tokaistaankin joskus, että hätäkös sinun on, jos
et pääse kirkkoon, kun sinulla on pappi kotona, niin ei se toki korvaa
seurakuntayhteyttä.
Kokoukset pidettiin tuohon aikaan Lähetystalolla. Kokoustila oli
tavallisen...
Lisätietoja...

19. KUN ERKIN VAUHTI LOPPUI

8.2.1977

Erkki Moisio
Aholan maitokopilla Kalliolahdessa seisoskelee murrosikäisten poikien
joukko. On vuoden 1967 kesä. Esalan suunnasta alkaa kuulua
moottoripyörän ääni. Tie pölisee. Pyörä ohittaa kohta Esalan aitan ja
lähestyy sahan risteystä, jonka kulmassa maitokoppi seisoo. Pian 350kuutioinen Jawa kääntyy ja sujahtaa maitokopilla seisoskelevan
poikajoukon ohi. Moottoripyörä kiinnostaa. Sen mukana ovat nuoret
päät kääntyneet.
"Tuo on se Moision 'Iivo', se mäkihyppääjä", kuuluu jostakin suusta.
"Seo...
Lisätietoja...

18. HERÄTYKSENI JA SAARNAAJAKUTSUMUKSENI
8.2.1976

Ihmeelliset ovat Herran tiet olleet minuakin kohtaan. Jouduin jo
nuoruudessani synnin ja maailman teille. Nautin sen antimista täysin
siemauksin. Mutta kuolematon sieluni ei saanut sieltä tyydytystä, se
kaipasi enemmän kuin mitä maailma antaa. Harhailin ja etsin. En
ymmärtänyt mitä tuo kaipaus oli. Sitten tuli Herran aika, jolloin hän
rupesi minua herättelemään. Hän antoi minun tietää mistä johtui tuo
ammottava tyhjyys ja kaipaus sielussani. Ensimmäinen valtava herätys
oli minun kohdallani...
Lisätietoja...

17. OTTO KALLBERG

8.2.1975

Kävin Terho Sormusen kanssa 23.3.1996 haastattelemassa tätä
kokenutta sanajulistajaa, joka asuu vaimonsa, Ailin, kanssa
Sumiaisissa. Sairaus on vienyt mieheltä voimia. Enää ei Otto jaksa
tehdä kokousmatkoja, mutta muistelee mielellään kokemuksiaan.
Otan laukustani kopion Otto Kallbergin Nuorten Todistukseen v. 1943
kirjoittamasta kirjeestä. Hän muistaa hyvin tuon kirjeen. "Minä kirjoitin
sen korsussa. Olimme silloin jossakin Syvärin takana. Lähetin sen Vilho
Rantaselle, mutta en tarkoittanut sitä...
Lisätietoja...
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Jumala lähetti Juhani (Juuso) Huuskosen Suolahteen. Juhani
on kotoisin Tikkakoskelta.
Nuorisotyöntekijän tehtävät hän otti vastaan 10.1.1996.

26. Hengen uudistus seurakunnassa

10.1.1996

Voidaan sanoa, että 1990-luku on ollut vapaaseurakunnassa suurta etsimisen aikaa.
Rukouskokouksissa monet ovat pyytäneet päästä lähemmäksi Jumalaa. Rukoukset on
kuultu. On liian helppoa päästä Jumalaa lähelle ilman kärsimystä. Siksi monet
seurakuntalaiset ovat kokeneet raskaita koettelemuksia. On ollut sairautta, työttömyyttä sekä
ongelmia omaisten tai sukulaisten parissa. Kuolemantapaukset lähellä ja etäällä ovat
puhutelleet. Kärsimyksen kanssa käsi kädessä on kulkenut Pyhän Hengen virvoittava
vaikutus. Monet seurakunnasta etääntyneet ovat uudistuneet ja tulleet innolla mukaan
toimintaan. Näin käy sille, joka luovuttaa kirkkopolkunsa ruohot Taivaalliselle puutarhurille.
On kuitenkin hyvä muistaa, että Jumala antaa jollekin kristitylle hyvin pitkän erämaan, joka
loputtomilta tuntuvilla paahteillaan kuluttaa vaeltajaansa. Välillä on hyvin pimeää ja
lohdutonta. Älä masennu, jos Jumala sinua kouluttaa. Hän on valinnut sinut.
Suolahden vapaaseurakunnassa ei ole kehoitettu ketään etsimään hengellisiä kokemuksia.
Etusijalla opetuksessa on ollut Jumalan tahdon etsiminen ja pyrkimys parempaan
vaellukseen - ei kuitenkaan täydellisyyteen.
Tälläkin vuosikymmenellä on seurakuntaan liittynyt uusia jäseniä. Myös nuoria on tullut
ilahduttavan paljon mukaan toimintaan. Vuoden 1995 puolella vapaaseurakunnassa heräsi
nuorisotyöntekijäkysymys pohdittavaksi. Asian puolesta rukoiltiin paljon. Seurakunnassa
järjestettiin äänestys. Kukaan ei juuri vastustanut nuorisotyöntekijän palkkaamista.
Jumala lähetti Juhani (Juuso) Huuskosen Suolahteen. Juhani on kotoisin Tikkakoskelta.
Nuorisotyöntekijän tehtävät hän otti vastaan 10.1.1996.
Suolahden vapaaseurakunnan kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 1994 tilastojen mukaan 191,
joista varsinaisia jäseniä 114, alaikäisiä 52, sekä ulkojäseniä 23. Kannattavia jäseniä kirjattiin
kaksi.
...On kesä 1995. Suolahdessa höyryää ensimmäinen Suuri Höyryfestivaali. Entistä aikaa
esitellään "livenä" uusille sukupolville. Menneisyyden koneissa on jotakin kiehtovaa. Ne
suhisevat ja huutavat. Vauhtipyörät ja remmit laulavat laulujaan. Ne ovat entisiä työkoneita.
Nyt niiden voima on siirtynyt ihmisten sydämiin. Se on muuttunut henkiseksi energiaksi.
Menneiden aikojen muistot lämmittävät.

Kohta massiivinen Ukko-Pekka nähdään kiskomassa vaunujaan Suolahden maisemissa.
Silmät ihailevat. Korvat kuuntelevat. Suuri vetokone murtautuu pian sydämiin. Ukko-Pekan
vihellyksessä on nostalgiaa. Iäkkään rataratsun pilli on herättänyt mielissä koti-ikävän,
kaipauksen jonnekin.
Kumpa ymmärtäisit tuon junan puhetta. Se on kutsumassa sinua Kotiin. Kun kaipaat entisiä
aikoja, kaipaat tietämättäsi Jumalaa. Astu kultaisille portaille, jotka johtavat ikuiseen
nuoruuteen. Taivaasta kutsutaan Sinua.
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Suolahden
vapaaseurakunnalla on
ystävyysseurakunta
Siestarjoella Venäjällä.
Toiminta seurakuntiemme
välillä alkoi vuonna 1994.

25. Venäläiset ystävämme

28.5.1995

Ryhmä vapaaseurakuntalaisia vieraili Pietarissa ja Siestarjoella 25.-28.5.1995. Matkalla oli
27 henkilöä. Lisäksi mukana matkusti pari perhettä Pietariin. Jari Koivu jäi sinne hengelliseen
työhön perheensä kanssa.
Mukana oli myös kuusi nuorta, joiden matkakassa kerättiin myyjäisillä, kahvitilaisuuksilla ja
arpajaisilla. Jotkut nuoret pääsivät laittamaan venäjän kielen opiskelun käytäntöön. Hyvin
puhuminen ja laulaminen heiltä sujui.
Suolahden vapaaseurakunnan vanhimmiston jäsenet olivat käyneet jo aikaisemmin
Siestarjoen seurakuntaan tutustumassa ja venäläiset vierailivat pastori Leonid Gontsarenkon
johdolla Suolahdessa maaliskuussa 1995. Ajatus seurakuntavierailusta muodostui vähitellen
kevättalven aikana.
Siestarjoen kaupungin asukasluku on n. 35.000, ja ystävyysseurakunnan jäsenmäärä n. 70.
Seurakunnan työstä näkyi selkeästi, että Leonid Gontsarenko on panostanut erityisesti lapsija nuorisotyöhön. Pyhäkoululaiset olivat mukana sunnuntain kokouksessa ja seurakunnan
nuorisokuorolaiset lauloivat ja soittivat.
Matkalaiset yöpyivät Pietarissa ja kävivät myös tutustumassa kaupunkialueeseen.
Suurkaupunki näytti suuruutensa ja kurjuutensa. Torstai-iltana ryhmä osallistui Pietarin
baptistiseurakunnan kokoukseen, jossa yllättäen oli laulamassa mahtavasointinen Taylor
University (A christian liberal arts college) -kuoro.
Ystävyysvierailu oli varmasti Jumalan tarkoittama. Se toi lähemmäksi Venäjän kulttuurin ja
venäläiset piirteet. Useat kokivat matkan aikana selkeää Jumalan puhuttelua.
Seurakuntalaiset kohtasivat kielimuurista huolimatta toisiaan ja saivat yhdessä laulaen
ylistää Herraa.
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Pastori Terho Sormunen otti työntekijän tehtävät vastaan
kesällä 1984. Sormusten perhe tuli Suolahteen Vaasasta.
Vaasan lisäksi Sormunen on työskennellyt Joensuun,
Lahden ja Heinolan vapaaseurakunnissa.

24. Uuden etsintää

8.2.1995

Terho Sormunen on Suolahdessa ollessaan kutsumuksensa punninnut ja huomannut, että
seurakunnan paimenen työtä tehdään tuulisella paikalla. Tehtävänsä hän kokee silti
mielekkääksi. Tuon mielekkyyden antaa tietoisuus elävän Jumalan läsnäolosta, ilman sitä ei
papin tehtävissä kestäisi.
"Hengellinen työ seurakunnassa on 80-luvulla ollut melkoisen vilkasta. Muutoksia joidenkin
asioiden kohdalla on tapahtunut. Tyttö- ja poikakerhot on lakkautettu ja niiden tilalle on tullut
partiotoimintaa. Ompeluseuroja pidetään Äänekosken puolella Ruotinkylässä.
Nuorisotoiminta on kokenut uudistumista perustetun nuortenpiirin myötä. Aktiivisen joukon
puuhailuihin kuuluvat musiikki, tapahtumat lapsille ja nuorille, nukketeatteri, leiritoiminta jne.
Eläkeläisillä on oma päiväkerhonsa, jossa luetaan Raamattua ja keskustellaan tekstistä
nousevista kysymyksistä. Tilaisuuteen sisältyy myös rukousta ja laulua.
Monet etsivät sielut ovat löytäneet uuden kirkon alttarilla Herran. Joidenkin kohdalla tielle
lähteminen on ollut haparointia, ja epäusko on katkaissut kilvoittelun, mutta useista
pelastuksen kokeneista seurakunta on saanut iloita.
Herran käsi on johdattanut seurakuntaa 60 vuotta. Ikiaikojen Jumalan käsissä tällä
vaeltavalla joukolla on tulevaisuus." (Vapaaseurakunnan historiikki -86)
Terho Sormunen on osoittautunut uudistuksia ajavaksi paimeneksi. Kokouksissa ovat
kaikuneet entistä enemmän ylistyslaulut. Vanhoja hengellisiä lauluja ei ole kuitenkaan
unohdettu. Sormusen aikana seurakunnan musiikkitoimintaan on tullut muutenkin lisäväriä
uusien kokoonpanojen muodossa. Olemme saaneet kuulla nuorten lauluryhmän, Kharan,
innostavia esityksiä. Vähän varttuneemmista esittäjistä muodostetulla Evankelioryhmällä on
ollut vientiä muillekin paikkakunnille. Lauluryhmä Set on orkesteritaustainen kokoonpano,
jonka reippaita ylistyslauluja on kuultu monissa eri tilaisuuksissa. Uusin kokoonpano
seurakunnassa on nuorten poikien bändi. Nämä kaikki siis perinteisen kuorotoiminnan
lisäksi.
Pastori Terho Sormunen taitaa tiedottamisen niksit. Häneltä syntyvät niin lehtijutut kuin
tapahtumista kertovat lehtolehtisetkin. Vain yksi Terhon tekemä tiedotus ei ole mennyt perille
- siinä eivät ole muutkaan papit onnistuneet. Tämä tiedotus koskee takapenkkeihin

ahtautuvia seurakuntalaisia: Heidän pitäisi siirtyä siirtyä pysyvästi ainakin viisi metriä
lähemmäksi puhujaa. Tästä tiedotuksesta ei Terhoa ole vielä kukaan moittinut. Monien
mielestä on edullisinta olla hiljaa, ettei asiaa vain oteta uudelleen esille.
Suolahden vapaaseurakunnan radiotyö alkoi 1980-luvun lopulla. Siitä lähtien seurakunta on
vuorollaan toimittanut Taivaskanava-ohjelmia Radio Keski-Suomeen. Hengellisiä ohjelmia
tehtiin Radio Nelostiehen. Tämä radioasema lopetti toimintansa ja sen tilalle tulleeseen Radio
Ulappaan toimitettiin Seurakunnat kanavalle ohjelmaa. Vuoden 1995 jälkeen ei ole tehty
ohjelmasopimusta mainitun radioaseman kanssa.
Kesäkirkko-tapahtumat tulivat v. 1994 seurakunnan toimintakuvioihin. Ensimmäinen
kesäkirkko pidettiin 19.-24.7.1994. Ulkoilmatilaisuuksia järjestettiin Keski-Suomen opiston
laululavalla, Suolahden torilla ja satamassa. Julistajana näissä tilaisuuksissa oli Asko
Tynjälä. Kesäkirkkoon kuuluva viikonlopputapahtuma pidettiin Suolahden jäähallissa 22.24.7. Asko Tynjälän lisäksi näissä tilaisuuksissa puhui köyhien ja vähäosaisten auttaja,
taiteilija Veikko Hursti. Veikolla oli mukanaan rukous- ja lauluryhmä Helsingistä.
Vuoden 1995 Kesäkirkko pidettiin teltassa 28.6.-2.7. Keskustan koulun kentällä.
Kesäkirkkotapahtumat ovat vanhan telttakokousperinteen uudistettu, monipuolinen
toimintamuoto.
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Pyhäkoululaiset 1950-luvulla
retkellä Niskalassa.

23. Aino Saarisen työsarka seurakunnassa

8.2.1994

Aino Saarinen hoiti uskollisesti tehtävänsä Suolahden vapaaseurakunnassa. Hän sai tuntuman
seurakuntaan jo Pajalan talon aikana, jolloin hän tyttösenä kävi ahkerasti Arthur Pylkkäsen pitämää
pyhäkoulua. Aino teki hengellisen ratkaisunsa William Rimmin aikana. Hän oli Rimmin perheessä
kotiapulaisena.
Aino Saarinen valittiin vuonna 1936 opettajaksi pyhäkouluun. Sisaren palvelutehtävät lisääntyivät
vähitellen, hänestä tuli seurakunnan sihteeri ja myöhemmin myös kuoronjohtaja. Näitä kolmea
palvelutehtävää Aino hoiti aina 80-luvulle saakka, jolloin sihteerin virka ja pyhäkoulutyö jäi nuoremmille.
Kuoronjohtajan tehtävä siirtyi Raakel Moisiolle, mutta kuorotoimintaa ei Aino kokonaan jättänyt. Hänet
nähtiin kuorossa vielä monta kertaa.
Arthur Pylkkäsestä Aino kertoi mukavia muistojaan. Kun Arthur lähti pois Suolahden
vapaaseurakunnasta, kävi hän usein vierailulla julistamassa evankeliumia tuttujen ystäviensä parissa.
Kerran, Pylkkäsen ollessa vierailulla Lähetystalossa, oli Aino kysynyt tältä: "Vieläkö muistat minut?" Veli
Arthur oli vastannut siihen iloisesti: "Tottahan minä sinut muistan, olit polvihameessa pyhäkoulussa."
William Rimmin Aino muisti leikkisäksi mieheksi, joka ei kuitenkaan kertonut vitsejä. Rimmi ymmärsi
elämän tosiasiat ja itkevän sydämen murheet.
Monenlaisia asioita Aino Saarinen pitkän työpäivänsä aikana ehti kokea. Osan kokemuksistaan hän
palvellessaan kirjasi seurakunnan pöytäkirjoihin ja vuosikertomuksiin. Aino Saarinen kutsuttiin iäisyyteen
30.10.1994. "Bethelin pieni pyhäkoulutyttö sai kerran sydämeensä kipinän, joka hehkuessaan kantoi
vuosikymmenet hedelmää."
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Tyyne Maria Koskinen sai iäisyyskutsun 14 p:nä
huhtikuuta 1980 Jyväskylän Kinkomaan
sairaalassa.
Hän oli syntynyt 30.4.1910 Sumiaisissa.

22.Tyyne Koskisen muistolle

9.2.1987

Tyyne-sisar koki pelastuksen Suolahdessa vajaat 50 v. sitten. Seurakunnan työntekijänä oli
silloin Wiljam Rimmi. Näinä aikoina piti kokouksia myös Arthur Pylkkänen, jolloin monet
tulivat uskoon. Seurakunta eli erikoista herätyksen ja hengenvuodatuksen aikaa.
Pian uskoontulemisensa jälkeen selvisi Tyyne Koskiselle, että Herra tarvitsee häntäkin
evankeliumin työssä. Työ alkoi ensin lasten keskuudessa. Tyyne piti pyhäkoulua
vuosikaudet. Herra kuitenkin puhui laajenevasta elopellosta, koko Keski-Suomesta. Sisat
Koskinen aloitti evankelistan työnsä Suolahden ja sen ympäristön evankelioimisella. Anna
Rosenlöf kertoi kuinka tarkkaan Tyyne kiersi ympäristökylät. Hän asui monien ystäviensä
kodeissa ja osallistui päivisin talon töihin ja iltaisin sitten julisti Herran Sanaa. Tyyne
Koskisesta voidaan sanoa, että hän oli tosi korvenraivaaja. Heikosta terveydestä huolimatta
hän kiersi sellaisetkin korpikylät, joihin eivät toiset menneet. Usein matkaa tehtiin hevosella,
pyörillä ja jalkaisin. Palkat ja luontaisedut eivät olleet houkuttelemassa vaan rakkaus
kuolemattomiin sieluihin. Meidän perheen kohdalla Tyyne-sisar oli läheinen henkilö.
Tyyne-sisar valvoi monet yöt vuoteeni vierellä, kun lapsena paljon sairastelin. Sota-aikana
hän usein oli kodissamme ja osallistui moniin töihin. Sunnuntaisin ja muinakin päivinä hän
teki ympäristöön kokousmatkoja. Matkat oli enimmäkseen tehtävä pyörällä, kun linja-autot
eivät juuri kulkeneet. Tyynellä oli voimakas ja herättävä Sana, kun hän puhui kirkossa tai
tupaseuroissa. Vanhemmalla iällä Herra uskoi hänelle selvän opetuksen sanan. Työtoverit
kutsuivat häntä leikkisästi "kirjanoppineeksi". Hän seurasi ajan tapahtumia ja eli muutenkin
lähellä kanssaihmisiä.
Puheensa johdannoksi Tyyne otti kuvia arkielämästä ja näin toi sanan ymmärrettävällä
tavalla ihmisiä lähelle. Esim. viimeisen kerran, kun hän oli työntekijäpäivillä Mustilassa, hän
puhui lopunajan kysymyksistä. Muutamaa päivää ennen hän oli kuunnellut
hiihtokelitiedotusta. "Keli on muuttunut, tarvitaan uusi voitelu." Tästä Tyyne-sisar aloitti
puheensa. Tyyne Koskinen koki myös kodittomuutta, vaikka hänellä oli monia ystäviä, jotka
mielellään majoittivat ja muutenkin auttoivat evankeliumin työssä. Monet pitkäaikaiset
sairaudet rasittivat elämää. Ei ole ihme, ettei hän joka tilanteessa jaksanut hymyillä.
Viimeiset vuodet kuluivat vanhainkodissa ja sairaalassa. Käsitöitä hän teki ja näin tahtoi
osallistua evankeliumin julistukseen. Monet Keski-Suomessa ja muuallakin jäävät häntä

kaipaamaan. Tyyne Koskinen oli uskollinen ja ahkera Herran palvelija, joka on päässyt
Herran lepoon. Lauantaina 26 p:nä huhtikuuta kätkettiin hänet Suolahden hautausmaahan
odottamaan vanhurskasten ylösnousemusta. Monet ystävät kaunistivat Tyyne-sisaren
hautakummun kukkasin.

Mauri Hämäläinen
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Huhtikuun 5. päivänä 1926 oli
rukoushuone Bethelissä tuo
historiallinen hetki, jolloin
seurakunta perustettiin.

21. Suolahden Vapaaseurakunta 60-vuotias

8.2.1986

Viime sunnuntaina vietettiin juhlahetkeä Suolahden Vapaakirkossa. 60-vuotiasta
seurakuntaa juhlittiin n. 180 juhlavieraan läsnäollessa. Seurakunnan historiikki esitettiin
juhlassa elokuvana. Ohjelmakokonaisuus sisälsi myös onnittelu- ja tervehdyspuheet
juhlivalle seurakunnalle.

Veisatkaa Herralle uusi virsi
Juhlakokouksen aluksi puhui seurakunnan puheenjohtaja Raimo Moisio. Hän painotti
puheessaan sitä, että olkoon Jeesus-nimi kirkkaana esillä seurakunnassamme myöskin
tulevalla taipaleella, niin että moni saisi löytää elämän Jeesuksessa Kristuksessa.
"-Veisatkaa Herralle uusi virsi", sanoi Suomen Vapaakirkon lähetysjohtaja Erkki Verkkonen
tervehdyspuheensa aluksi. Hän jatkoi todeten, että jokainen seurakunta, joka on rakennettu
Kristuskalliolle, jonka perustukset ovat sovituksessa, rakentaa täällä ajassa Jumalan
valtakuntaa. Ei vain Vapaakirkkoa, vaan Jumalan valtakuntaa.
Samalla jokainen seurakunta rakentaa sitä uskonyhteisöä, jonka me hengelliseksi kodiksi
olemme saaneet.
-Suolahden vapaaseurakunta on ollut yksi Vapaakirkon rakentaja. Se on saanut olla KeskiSuomessa eräs karismaattisuuden, Hengen ilmenemismuotojen paikka. Jo 30-luvulla kuului
täältä Hengen ääni. Se vaikutti myös hyvin paljon muihin Keski-Suomen seurakuntiin ja koko
siihen yhteyteen, joka täällä on vallinnut paikkakuntien ja seurakuntien välillä.

Vuosien varrelta
Seuraavana olikin vuorossa Pekka Karttusen kuvaama elokuva, Suolahden
vapaaseurakunnan historia. Noin puolen tunnin mittaisesta elokuvasta kävi ilmi seurakunnan
eri elämänvaiheet:
Hengellinen toiminta alkoi Pajala-nimisessä talossa, joka muistetaan nimellä rukoushuone
Bethel.
Huhtikuun 5. päivänä 1926 oli rukoushuone Bethelissä tuo historiallinen hetki, jolloin

seurakunta perustettiin. Samassa kokouksessa päätettiin hankkia omat tilat seurakunnalle.
Hanke toteutui jo samana vuonna, kun Kustaa Piipariselta ostettiin talo, joka laajennettiin
kokoustoimintaan sopivaksi.
Lähetystalo tuli rukoushuoneen nimeksi.
Sodan alkaessa rukoushuone joutui sotilaskäyttöön. Seurakunnan kokoontumispaikaksi tuli
Myllylän talo. Sotien jälkeen seurakunta sai Lähetystalon takaisin. Juhannuksena 1945 oli
talon uudelleen vihkimisjuhla. Lähetystalo palveli seurakuntalaisia vuoden 1983 syksyyn
saakka, jolloin uuden kirkon vihkiäisjuhla aiemmin myymälänä toimineessa rakennuksessa
oli.

Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt
Onnitteluja juhlivalle vapaaseurakunnalle esittivät luterilainen seurakunta,
helluntaiseurakunta, Keski-Suomen vapaaseurakunnat, entiset työntekijät, eri yhteisöt sekä
Suolahden kaupunki, jonka tervehdyksen juhlaan toi kaupunginjohtaja Teuvo Oja. Hän
totesi tervehdyksessään, että Suolahden vapaaseurakunta on tehnyt tärkeää työtä
Suolahden kaupungin asukkaiden palvelemiseksi. Se on saanut merkittäviä aikaan sekä
henkisellä, että myös muuten hyvinvoinnin tasolla.
Seurakunnan entisen työntekijän, Erkki Moision sydämellä oli tervehdys syntymä- ja
kotiseurakunnalle: "Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt!"
Seppo Korhonen
Suomen Viikkolehti n:o 15-86
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Pastori Keijo Piironen oli
viimeinen saarnaaja
Lähetystalon puisella
korokkeella. Hän tuli
perheineen Suolahteen
syyskuussa 1981.

20. Uusi kirkko

8.2.1981

Merja Piironen, Keijon vaimo, kertoo tuosta ajankohdasta näin:
"Pieni seurakunta otti meidät pian avosylin vastaan. Lapset (Mika ja Jenni) eivät enää olleet
imeväisiässä ja pääsimme koko perhe usein osallistumaan seurakunnan tilaisuuksiin. Se oli
virkistävää.
Vaikka papin vaimolle tokaistaankin joskus, että hätäkös sinun on, jos et pääse kirkkoon, kun
sinulla on pappi kotona, niin ei se toki korvaa seurakuntayhteyttä.
Kokoukset pidettiin tuohon aikaan Lähetystalolla. Kokoustila oli tavallisen olohuoneen
kokoinen. Äidit ja lapset oleilivat keittiössä, jonka tarjoiluluukusta saarnat kuuluivat meille ja
vastavuoroisesti lasten elämöinti kokousväelle."

Pian opittiin tuntemaan seurakuntalaisten keskuudessa mies, nimeltä "Keke". Hän oli
varsinainen ihmissuhteiden luoja, jolla oli kohta ystäviä myös seurakunnan ulkopuolella.
Keijo oli huumorin ystävä - sujuvaa leikinlaskua kuultiin usein miehen suusta. Piironen omasi
sielunhoitajan taidot, jotka hän oli hankkinut kovassa elämänkoulussa. Hänellä oli
ymmärrystä epäonnistuneita kohtaan. Kekellä oli hyvä ote seurakunnan nuoriin. Pastori
nähtiin usein seuraamassa nuorten soittoharjoituksia. Tauoilla keskusteltiin henkeviä tai
juteltiin muuten.
Lähetystalo "huokaili" jo vanhuuttaan ja "haastoi" vapaaseurakunnan väen kirkkohankkeen
eteen. Asian puolesta rukoiltiin paljon, ja seurakuntalaiset odottivat jännityksellä vastausta
Herralta. Missä on uuden kirkkomme paikka? Eräänä päivänä oli veli Vilho Lehti kävellyt
ystäviensä kanssa Mäki-Matin lakkautetun sekatavaraliikkeen ohitse ja sanonut: "Tuossa on
pian meidän uusi kirkkomme." Vilho Lehti oli sanonut totuuden, vaikka asiaa ei oltu vielä
käsitelty seurakunnassa.
Myytäväksi ilmoitettu kiinteistö huomioitiin pian vapaaseurakunnassa. Muiden vaihtoehtojen
karsiutuessa pois, Mäki-Matin entinen sekatavaramyymälä jäi parhaaksi mahdollisuudeksi.
Kiinteistöstä tehtiin pian kauppa ja sitä ryhdyttiin muuttamaan kirkoksi.
Suolahden vapaaseurakunnan kirkkohankkeen hyväksi järjestettiin keräys Suomen

Vapaakirkossa. Seurakunta ryhtyi keräämään jätepaperia, ja Lähetystalolle perustettiin
myöhemmin kirpputori, jossa myytiin lahjoitettua tavaraa.
Keijo Piironen ryhtyi suurella tarmolla rakennushankkeen vetäjäksi. Ensin oli hoidettava
paperisota, sitten alkoi tarvikkeiden hankkiminen työmaalle. Monet seurakuntalaiset olivat
talkoissa innolla mukana. Työmaalle ilmestyi usein pappikin haalareissaan. Keke Piironen oli
taitava käsistään - osasi hitsata ja taivutella peltiä. Työn lomassa laskettiin hyväntahtoista
huumoria.
Syksyllä v. 1983 vietettiin uuden kirkon vihkiäisiä. Katvelankadulle valmistunut rukoushuone
täyttyi kutsuvieraista. Pian kajahtelivat ensimmäiset kuorolaulut ja puheet puuntuoksuisessa
temppelissä.
Keijo Piironen lähti Suolahdesta Joensuun vapaaseurakunnan työntekijäksi. Tammikuussa
1987 saimme Joensuusta huolestuttavan tiedon. Keijo oli viety vakavan aivokuumeen vuoksi
sairaalaan, jossa hän oli vaipunut tajuttomuuteen. Aivoihin tullut virus koitui pastori Keijo
Piirosen kuolemaksi. Hän poistui tästä ajasta 42-vuotiaana 7.2.1987.
Keijon kuolema ei tullut täytenä yllätyksenä. Syksyllä 1986 annettiin Jumalan maailmasta
Merja Piiroselle viesti:
"Olin keskiviikkoillan kuoroharjoituksissa. Lauloimme laulua 'Sinua siunata tahdon'. Kun
lauloimme säettä 'Sinua siunata tahdon lyhyen elämän ajan ja kerran kun ylität rajan, sinua
siunata tahdon', koin merkillisen syvää surua. Tunsin sen liittyvän Kekeen.
En pystynyt laulamaan enää toisten mukana. Itkin silmilläni ja sisimmässäni. Mitä tämä
tarkoittaa? Mitä sinulle tapahtuu, Keke, ajattelin. Jumala alkoi siinä valmistaa minua näitä
surun päiviä varten."

Tämän ilmoituksen lisäksi Keijo Piirosen ajallisen elämän päättymisestä annettiin etukäteen
tieto ainakin kolmen profeetan kautta.

Jeesus antaa tulevaisuuden ja toivon

Vaikka menestysteologit ja onnentunteen teologit lupaavatkin, että usko merkitsee sitä, että
kieltäydyn sairastumasta ja kahmin siunauksen sieltä ja toisen täältä ja on jotakin ihan
valtavaa olla uskossa, niin Johannes ei nähnyt Ilmestyskirjassa tällaisia näkyjä.
Luvussa 7 hän näki, että oli hellettä ja oli vaikeuksia. Itkettikin. Kuule, jos sinä olet itkenyt,
niin taidat olla oikealla tiellä, sillä tältä tieltä meidät niin äkisti temmataan, että viimeiset
kyyneleet pyyhkii itse Jumala meidän silmistämme. Profeetallisessa hengessä julistan: Hyvin
lähellä on päivä, jolloin Jumalan pasuuna kajahtaa ja Jumalan joukkojen siirrot alkavat. Me
elämme jo ahdistavaa aikaa, pelon ja pimeyden aikaa, mutta sydämissämme asuu kirkkaus
ja lepo. Minkä tähden? Siksi, että se Jumala, joka pelasti meidät, sanoi: "Minä annan teille
tulevaisuuden ja toivon. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta muistakaa; minä olen voittanut
maailman."
Keijo Piirosen puhe Suolahdessa 24.10.1987
kirjasta, "Emme sano hyvästi".
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"Seo kova pyörä tuo kakspyttyne Jawa. Sillä
lähtöö jo järeät murat, jos veäntää hanat aoki"

19. Kun Erkin vauhti loppui

8.2.1977

Erkki Moisio
Aholan maitokopilla Kalliolahdessa seisoskelee murrosikäisten poikien joukko. On vuoden 1967 kesä.
Esalan suunnasta alkaa kuulua moottoripyörän ääni. Tie pölisee. Pyörä ohittaa kohta Esalan aitan ja
lähestyy sahan risteystä, jonka kulmassa maitokoppi seisoo. Pian 350-kuutioinen Jawa kääntyy ja
sujahtaa maitokopilla seisoskelevan poikajoukon ohi. Moottoripyörä kiinnostaa. Sen mukana ovat nuoret
päät kääntyneet.
"Tuo on se Moision 'Iivo', se mäkihyppääjä", kuuluu jostakin suusta. "Seo kova pyörä tuo kakspyttyne
Jawa. Sillä lähtöö jo järeät murat, jos veäntää hanat aoki", kuvailee eräs moottoripyöristä innostunut
poika.
Moision "Iivo", alias Erkki Moisio katoaa pyörineen sahalle johtavan tien isoon mutkaan. Pian
poikajoukko katoaa maitokopilta. Erkki ja Aune Moisio asuivat v. 1967 Suolahden Puu Oy:n entisessä
konttoritalossa Kalliolahdessa. Tuolloin opin tuntemaan kaukaa Erkin, elinhän parhaimman nuoruuteni
Kalliolahden maisemissa.
Erkki Moisio teki hengellisen ratkaisun v. 1966. Sitä ennen hän oli ehtinyt elää hyvin vauhtipitoista
elämää. Suolahtelaisen nuorisojärjestön pyörittämässä teatteritoiminnassa Erkki puuhasi innokkaasti.
Tämä teatteriryhmä kierteli ympäri Suomea. Revyyssä oli repäisevä meininki. Näytelmää, musiikkia,
laulua ja tanssia.
Erkki pullisteli Napoleonin roolissa, Ahon Matin jykevä laulu kajahteli. Väinö Moisio - Erkin veli - hoiteli
näyttämön valot. Joskus löytyi "Vännillekin" näyttelijän tehtäviä. Eräässä esityksessä hän oli ruumis
numero kaksi. Suolahtelaiseen teatteriryhmään kuului ainakin 20 henkilöä.
Urheiluharrastukset kuuluivat vahvasti Erkki Moision elämään. Talvella miestä kutsuivat jääkiekko ja
mäkihyppy. Tiitisen hyppyrimäen rinteessä hän lenteli takki lepattaen. Kesällä Erkki nähtiin
jalkapallokenttien taistoissa.
Moision Erkki oli löytänyt monta harrastusta, mutta ne eivät tyydyttäneet hänen sisäistä maailmaansa.
Tunteet oli terästettävä viinalla. Vauhdikkaaseen elämään astuivat harmaat sävyt.
Erkin vanhemmat - Toivo ja Kaisa - kuuluivat vapaaseurakuntaan. Erkin puolesta he rukoilivat paljon.
Turhaan he eivät Jumalalle pyyntöjään esittäneet. Vuosi 1966 toi muutoksen Erkki Moision elämään.
Uskonratkaisuun hänet johdatteli velimies, Raimo, joka oli temmattu vähän aikaisemmin Keitele-Baarin
savuista paremmalle tielle. Tuolloin oli "Ramin" alamäki mennyt kerrasta poikki. Hän istuskeli KeiteleBaarissa ja odotteli viinakaupan aukeamista. Järeät viinakset jäivät kuitenkin ikuisesti hakematta, sillä
baariin astui uskovainen mies, jolla oli vakavaa asiaa Raimolle: "Tänään on viimeinen etsikkopäiväsi.

Sinun on nyt päätettävä, haluatko seurata Jeesusta."
Uskovaisen kodin poikana Raimo tiesi hyvin, ettei häntä enää tämän jälkeen kutsuttaisi Taivastielle. se
oli hyvin vakava hetki. Viinakaupan kutsuva ovi muuttui nyt kuoleman oveksi. Raimo lähti miehen
mukaan ja antoi samana päivänä elämänsä Jumalalle.
Keitele-Baaria ei enää ole. Se sai aikoja sitten purkutuomion. Ajallinen katoaa, mutta iankaikkinen
pysyy. Tuossa kestävässä armossa on Raimokin matkannut tähän päivään saakka.
Eräänä päivänä Moision veljekset olivat sopineet, että Raimo tulee hakemaan Erkin kokoukseen
Lähetystalolle. Erkki odotteli hermostuneena veljensä saapumista. Hän latasi piipun täyteen väkevää
kessua ja sytytti. Tiukaksi ahdettu tupakointiväline syttyi vaikeasti, mutta kohta muhkeat savupatsaat
seilasivat huoneessa. Kummallinen katumus hiipi Erkin mieleen. Ajatuskuvioissa välähteli Raimo:
"Kumpa se ee tuliskaa hakemaa." Erkki oli siinä tupakoidessaan kuunnellut lihanmielen puhetta. Se
haluaa aina livahtaa pakoon "helpoimmista veräjistä". Piippu rohisi kiivaasti ja sydämessä käytiin
ankaraa taistelua. Tuppakointivälineet saisivat kohta liukasta kyytiä Erkin elämästä.
Raimo saapui ja veljekset lähtivät Lähetystalolle. Siellä Jumala ilmestyi Erkille. Kaikki entinen annettiin
anteeksi. Näin sai joutava vauhti Jumalan toimesta äkkipysäyksen, viinapullot ja piippu eivät kuuluneet
enää uudestisyntyneen miehen elämään.
Erkki Moisio tuli Suolahden vapaaseurakunnan paimeneksi 1977. Erkin aikana alettiin pitää säännöllisiä
rukoushetkiä aamuisin. Rukouksen voima alkoi näkyä pian seurakunnan toiminnassa. Vanha
Lähetystalo kuormittui ihmisten paljoudesta, ja moni löysi uuden elämän Herran yhteydessä.
Lapsille järjestettiin tapahtumia urheilutalossa. Nämä tapahtumat saivat hyvän suosion, sillä niihin tuli
runsaasti lapsia.
Vieraan maan työkentät kutsuivat kohta Erkkiä. Hän lähti 80-luvun alussa perheineen Kanadaan. Siellä
odotti suomalaisten parissa tehtävä siirtolaistyö uurastajaansa.
Moisiot muuttivat Kanadasta takaisin Suolahteen. Kanadan työssä Erkki tottui pitkiin kokousmatkoihin.
Suomen maaperälläkin ajamista on riittänyt, sillä matkasaarnaajan tehtävät ovat vieneet Erkkiä
paikkakunnalta toiselle.
Erkki ja Aune Moision lapset ovat varttuneet jo aikuisiksi. Tyttäret, Marja ja Kirsi, ovat lähteneet ja
menneet naimisiin. Nuorin lapsista, Jarmo, asuu vielä kotona Suolahdessa.
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" Herännyt omatuntoni sanoi: "Ei meitä pelasta mitkään
ulkonaiset teot, eikä opit. Tarvitaan sisäinen muutos
ennenkuin me olemme otollisia Herralle."

18. Herätykseni ja saarnaajakutsumukseni

8.2.1976

Ihmeelliset ovat Herran tiet olleet minuakin kohtaan. Jouduin jo nuoruudessani synnin ja
maailman teille. Nautin sen antimista täysin siemauksin. Mutta kuolematon sieluni ei saanut
sieltä tyydytystä, se kaipasi enemmän kuin mitä maailma antaa. Harhailin ja etsin. En
ymmärtänyt mitä tuo kaipaus oli. Sitten tuli Herran aika, jolloin hän rupesi minua
herättelemään. Hän antoi minun tietää mistä johtui tuo ammottava tyhjyys ja kaipaus
sielussani. Ensimmäinen valtava herätys oli minun kohdallani sairaus. Jouduin Viipurin
sotilassairaalaan. Sairauteni oli sitä laatua, että lääkärit olivat epätoivossa tilastani.
Sitten kun vähän toinnuin, tunsin, että Herra minua suurta syntistä rakastaa sanomattomalla
rakkaudellaan. Hän tahtoi minun sieluni pelastaa. Etsin sairaalasta kirjahyllyltä Uuden
Testamentin ja virsikirja. Lauloimme huoneessani olevien tovereitteni kanssa virsiä, niin
kovalla äänellä, että se kuului kolmannesta kerroksesta alas asti. Mutta sielun vihollinen teki
kaikkensa estääkseen Jumalan työn minussa. Hän keksi keinon. joka tehosi sillä kertaa. Kun
rupesin tutkimaan Uutta Testamenttiani, jonka löysin sieltä hyllyltä, niin vihollinen sanoi:
"Heitä pois tuo kirja, sillä mitä sinun huonekaverisi sanovat, kun sinä, nuori mies, alat lukea
Raamattua." Sisäinen olemus janosi elämän vettä, mutta vihollinen ja lihan mieli tukehutti
sisäisen janon. Siinä taisteltiin kovia taisteluita. Lihan mieli sai kuitenkin voiton sillä hetkellä,
vaikka olin tehnyt Herralle lupauksia, että kun paranen ja pääsen kotiin, niin en enää elä
synnissä vaan tahdon pyhittää elämäni Herralle.
Kun pääsin sitten terveenä kotia, niin synti voitti. Samat huvitusten ja nautintojen virrat veivät
mukanaan. Mutta kiitos Herralle! Jonka Hän on käteensä ottanut, sitä Hän ei heitä pois. Hän
antoi toisen voimakkaan kutsun ja herätyksen lähettämällä sananjulistajia paikkakunnalle.
Useita lähettejä kävi kerta toisensa jälkeen. He julistivat vapautuksen evankeliumia
Jeesuksen Kristuksen sovintoveren perusteella. Seurasin näitä tilaisuuksia heränneellä
omallatunnolla. Paikkakunnalla oli jo kymmeniä Herran omia, mutta minä olin vielä
kääntymätön. Tunsin kyllä, että tie, jota kuljen, on kuoleman tie. Mutta en tahtonut nöyrtyä ja
luopua pahalta tieltä ja niistä ystävistä, joita maailmassa omasin.
Muistan eräänkin joulujuhlan, jonka paikkakunnan uskovaiset olivat järjestäneet. Puhujiksi
saapuivat veljet V. Kastepohja ja M. Vester. He julistivat rauhan evankeliumia, mutta minun
ja maailmallisten tovereitteni sydämessä ei ollut rauhaa... Olimme erään isännän kanssa
jossain toisessa rakennuksessa, jossa me juopottelimme, kun kuusijuhlaa pidettiin.

Juovuspäissään tuo isäntä, hyvä ystäväni sanoi minulle: "Kuule, veljeni, meidät on pienenä
kastettu, me emme tarvitse Kastepohjan juhlia." Silloin sieluani viilsi kuin veitsi. Ajattelin: "Me
olemme kaukana siitä elämästä, jota meidän pitäisi elää." Herännyt omatuntoni sanoi: "Ei
meitä pelasta mitkään ulkonaiset teot, eikä opit. Tarvitaan sisäinen muutos ennenkuin me
olemme otollisia Herralle." En kumminkaan puhunut tuolle juopuneelle toverilleni sisäisiä
ajatuksiani, sillä pelkäsin, että hyvä seura pilaantuu.
Kului jokunen viikko. Taas oli hengellisiä kokouksia paikkakunnalla. Eräänä iltana oli kokous
Yrjö Blån kotona. Sinne suuntasin askeleeni. Sanaa julistivat sillä kertaa evankelistat Aino
Paananen ja Selma Koljonen. Nyt oli jo Jumala valmistanut minua ratkaisua varten. En enää
välittänyt, mitä nuo hyvät maailman ystävät ja tuttavat sanovat. Oli vain yksi pyrkimys: saada
rauha rauhattomalle sielulleni. Kun kokous oli päättynyt, nousin vavisten ylös ja pyysin
Herran omia rukoilemaan puolestani, jotta Herra antaisi minun veriruskeat syntini anteeksi.
Tämä olikin Herran omille mieluinen tehtävä, sillä he olivat odottaneet, että tekisin ratkaisun.
Jumalalle kiitos, että siitä päivästä lähtien olen saanut Herran tiellä kilvoitella. Vaikka olen
ollut heikko matkamies, niin kiitos Herralle, Hän on ollut heikossa väkevä. Hän on vienyt
toisinaan kuin puoliväkisin eteenpäin elämän tiellä.
Olin jonkun vuoden elämän tiellä taivaltanut, niin Herra alkoi minulle puhua hukkuvien
sielujen hädästä. Pitäisi lähteä viemään sanomaa, kuten lauluntekijä laulaa: "Vie sanoma yli
merten ja maan, olemme löytäneet Vapahtajan, kuoleman voittajan, pelastajan, Jeesuksen
Armaan." Tämä käsky tuli minulle niin voimakkaasti, etten voinut viivytellä, vaan lähdin
huonouteni tunnossa viemään sanomaa Jeesuksesta. En voi mitään erikoisia voittoja kertoa
Herran työssä ollessani, mutta sen voin sanoa, että kuuliaisuuden tie on ollut ihana ja
siunattu tie. Olen Keski-Suomessa monissa eri pitäjissä saanut pitää kokouksia. Monissa
paikoissa on minulle tuttuja ja rakkaita Herran omia, joille tahtoisin parhaat terveiseni
lähettää.
Pidin myöskin alkuaikoina Kuopion Itkonniemessä joitakin kuukausia kokouksia. Tämä aika
oli minulle vasta-alkavalle Herran työmiehelle ihanaa ja siunattua aikaa. Erikoisesti veljet H.
Mäkinen ja P. Riekkinen olivat minulle suureksi siunaukseksi. En voi muuta kuin kiittää ja
ylistää Herraa Hänen ihmeellisestä johdatuksestaan. Hän on johdattanut ihanasti minun tieni.
Toivoni on, että Herra Jeesus johtaisi minua elämäni loppuun asti. Nyt olen täällä jossakin
etulinjoilla. Tulevaisuus on tuntematon. Turvallista on Herran nimessä jatkaa matkaa ja
jättäytyä Hänen huolenpitonsa varaan. Pyydän sulkeutua ystävien esirukouksien varaan.
Jossakin Karjalan korpiteltassa.
Otto Kallberg
Nuorten Todistuksessa vuonna 1943
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17. Otto Kallberg

8.2.1975

Kävin Terho Sormusen kanssa 23.3.1996 haastattelemassa tätä kokenutta sanajulistajaa,
joka asuu vaimonsa, Ailin, kanssa Sumiaisissa. Sairaus on vienyt mieheltä voimia. Enää ei
Otto jaksa tehdä kokousmatkoja, mutta muistelee mielellään kokemuksiaan.
Otan laukustani kopion Otto Kallbergin Nuorten Todistukseen v. 1943 kirjoittamasta
kirjeestä. Hän muistaa hyvin tuon kirjeen. "Minä kirjoitin sen korsussa. Olimme silloin
jossakin Syvärin takana. Lähetin sen Vilho Rantaselle, mutta en tarkoittanut sitä pantavaksi
lehteen. Rantanen julkaisi kuitenkin sen."
Otto alkaa kertoilla herätyksen ajoista. Samat asiat löytyvät Nuorten Todistuksen
kirjoituksesta. Hyvin ovat tapahtumat säilyneet mielessä. Aili näyttää Terholle vanhoja
valokuvia. Tarinointi jatkuu Otto Kallbergin mökissä Sumiaisten Viitakylässä.
"Kävin Lähetystalossa kokouksissa ja juhlilla jo William Rimmin aikana. Olin mukana myös
siinä kokouksessa, jossa profetoitiin tuleviin sotiin liittyvistä tapahtumista. Hilda Kettunen ja
Aini Lahti toivat silloin julki Jumalan ilmoituksen: 'Ellette tee parannusta pahoista teoistanne,
joutuu tämä rukoushuone pakanain tallattavaksi.'"
Seurakuntalaisten keskuudessa ei ilmeisesti ymmärretty sanoman vakavuutta. Talvisodan
syttyessä Lähetystalo joutui valtion käyttöön. Se oli sotilaiden majoituspaikkana vuoteen
1945 saakka.
Hilda Kettunen ja Aini Lahti olivat luotettavia profeettoja. Myös Linda Paatelaisen ja Ida
Savelan tuomat ilmoitukset toteutuivat. Profeetallinen henki seurakunnassa oli niin voimakas,
että muillakin paikkakunnilla tiedettiin siitä. Pitkienkin matkojen takaa tultiin Suolahden
profeettoja kuuntelemaan.
Anna Rosenlöf oli myös Otto Kallbergin mainitsemassa kokouksessa, jossa ilmoitettiin
Lähetystalon kohtalosta. Anna kertoi, että sotien syttymisestä tuli myös suora ilmoitus
seurakunnalle:
"Pian tulee sota. Sitten on lyhyt rauha. Tämän jälkeen syttyy toinen sota. Sen jälkeen tulee
pitkä rauhan aika."

Suolahden profeetat ilmoittivat Otto Kallbergille hänen tulevasta sotaretkestään. Sanomassa
vakuutettiin, ettei Otolle tapahtuisi mitään pahaa. Tämä profetia vahvistettiin merkillisellä
tavalla. Kallberg oli tuolloin Jyväskylässä. Väinö Pfalerin kautta tuli aivan sama ilmoitus.
Pfaler oli ollut täysin tietämätön Suolahden profeettojen antamasta sanomasta.
Talvisotaan Otto Kallberg ei joutunut. Yllättävä sairaus tuli ja hän joutui kovien kipujen vuoksi
seitsemäksi kuukaudeksi sairaalaan.
Jatkosota syttyi. Keski-Suomen miehistä koottu JR 50 nousi junaan Suolahden asemalla.
Miesten mielissä liikkui elämän ja kuoleman ajatuksia. Tuossa joukossa matkasi myös Otto
Kallberg, Jumalan armoon luottava aseeton mies.
Otto kävi sotaansa Syvärin maisemissa. Hänelle oli annettu taistelulähetin vaarallinen
tehtävä. Sotakavereiden joukosta löytyi muutamia uskovaisia. Kaksi heistä, Adam (Aatu)
Rytkönen ja Yrjö Blå, olivat myös Sumiaisten perukoilta sotaan tulleita.
Taistelujen hieman laantuessa mentiin aina syrjäiseen paikkaan rukoilemaan. Rukouksesta
löytyi ihmeellistä voimaa ja varjelusta. Erään kerran Otto joutui uskovien tovereidensa
kanssa tykistäkeskitykseen. Yksi ammus tulla mätkähti aivan miesten viereen, mutta se ei
räjähtänyt. Näin he säästyivät varmalta kuolemalta.
Useat upseereista eivät katselleet aseettomia sotamiehiä suopein silmin. Otto joutui muiden
mukana kuulusteluun.
"Miksi ette kanna asetta?", kuului tiukka kysymys. Siinä veli Otto todisti kohta uskostaan.
Miehet saivat poistua, mutta tuomio oli luvassa. Sitä ei kuitenkaan koskaan pantu
täytäntöön. Siihen vaikutti varmasti uskovien sotilaiden tunnollisuus. He hoitivat tehtävänsä
rohkeasti ja urhoollisesti etulinjassa, jossa haavoittuminen tai kuolema oli tarjolla kaikille.
Venäläisten suurhyökkäys alkoi kesäkuussa 1944. Otto Kallberg oli tähän saakka saanut
havaita, että Suolahden profeettojen kautta tullut lupaus oli kestänyt. Siinä mies saapasteli
vahingoittumattomana ja kävi rukouksen voimalla loppukahinoihin. Tämän
perääntymisvaiheenkin aikana Otto sai havaita, että hänen askeleitaan tarkkailtiin Ylhäältä.
"Olimme pystyttäneet majoitustelttamme erään peltoaukean reunaan. Lähdin ulos teltasta.
Mieleeni oli äkkiä tullut ajatus lähteä kävelylle pellon poikki kulkevalle tielle. Lähdin matkaan.
Äkkiä havaitsin kaksi vihollisen pommikonetta. Ne lähestyivät nopeasti matalalla. Heittäydyin
oikealle puolelle ojaan. Tien vasemmalle puolelle putosi kohta pommi. Sille sivulle
heittäytyminen olisi tiennyt kuolemaa.
Pommikoneet lähestyivät telttoja. Niissä majailleet saivat surmansa pommeista ja
konekivääritulesta. Minäkin olisin mennyt siinä mukana, mutta Jumala johdatti minut pois
teltta-alueelta."
Suomen armeija pystyi pysäyttämään vihollisen massiivisen ylivoimahyökkäyksen.
Itsenäisyys säilyi ja Ottokin sai palata hengelliseen työhön.
Otto Kallberg muistaa hyvin ajan, jolloin hän oli Suolahden vapaaseurakunnan työntekijänä.
Kallbergin perhe asui Lähetystalossa. Otto ja Aili pitivät yhdessä kokouksia tuossa heille jo
tutuksi tulleessa rukoushuoneessa sekä Suolahden alueella.
Seurakuntalaisten ihmissuhteisiin oli tullut säröjä ja muutamat olivat siirtyneet luterilaiseen
kirkkoon. Otolla oli haastava tehtävä edessään, mutta hyvin hän siitä selviytyi. Mitään
huonoa muistoa ei jäänyt.
Vapaaseurakunnan väki ei olisi millään päästänyt Ottoa ja Ailia Suolahdesta, mutta he
kokivat lähtöhetken koittaneen. Sumiaisissa odotti juuri korjattu kotitalo. Pariskunnan
hengellinen työ jatkui.
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8.2.1971

16. Uupunut paimen

Raskas on paimenen polku mainen,
se helppoa ei ole taivaltaa.
Kuiskeita kuuluu: huono oot paimen,
etsimme paimenta parempaa.
Haavoille lyöty on paimenen mieli,
yksin ja hiljaa hän vaikertaa,
Kiitokseen ei jaksa lyödyn kieli,
-mutta lyöjät huutavat Hallelujaa.
Taas otan lipponi, Lähteelle käyn,
ammennan virrasta tästä
Lyödyn silmä näkee uuden näyn,
Herra on sittenkin läsnä.
Ohjeita uusia lähteellä sain,
ne tahdoin mä lampaille kantaa.
Harvoja ohjeet kiinnosti vain,
- eihän paimen, Meille voi antaa.
Uupunut paimen mä portille jään,
vielä uskallan Armohon Herran.
Nyyhkytän hiljaa, nostan mä pään,
Herra apuas ootan taas kerran.

Hilding Koivuniemi
< Edellinen

Seuraava >

Tervetuloa

Paimenen palsta

Yhteystiedot

Historia

Seurakunnan Historia
"tuolla on taivas ja siellä
Jumala. Sinne minä menen
ennen kesää enkä tule pois"

15. Tuolla on Taivas, minä menen sinne

8.2.1970

Keski-Suomen sydämessä, Keiteleen rannalla on pieni Suolahden kaupunki. Työtä tarjoaa
Rauma-Repolan tehtaat, Valmetin traktoritehdas sekä Teollisuuskylä, jossa on monia eri
alojen yrittäjiä. Keiteleen kauniilla rannalla on Lomakeskus-Hankala, joka on varsinkin
kesällä erittäin viehättävä matkailukohde. Luterilaisen kirkon lisäksi kaupungissa toimii
vapaaseurakunta ja helluntaiseurakunta. Ortodoksikirkolla on oma tsasouna kauniin
männikön keskellä. Kaikilla seurakunnilla on omat kannattajansa. Liikkeenharjoittajia on eri
seurakunnissa. Erästä Suolahden liikeväkeen kuuluvaa tuttavaperhettämme kohtasi
muutama vuosi sitten suru. Pälvi Hannele oli tämän perheen kuopus. Hän oli hymyilevä
kuusivuotias pikkutyttö. Usein hän piipahti kodissamme leikkimässä lastemme kanssa. Pälvi
oli innokas tyttökerholainen. Hän oli ikäisiään huomattavasti kehittyneempi. Suurin osa
Suolahden keskustan asukkaista tunsi Pälvin. Kaikki pitivät tästä hymyilevästä
päivänsäteestä. Miltei joka päivä Pälvi nähtiin ajelemassa keskustan teillä ja kujilla
polkupyörällään. Monessa paikassa hän ehti päivän mittaan piipahtaa. Hyvin usein hän kävi
papan luona, joka asui vajaan kilometrin matkan päässä Pälvin kotoa. Paljon oli papalle
puhumista. Papan laatikossa oli aina Päviä varten jotakin hyvää. Olihan hän papalle rakas
lapsenlapsi.
Useita vuosia sitten eräänä huhtikuun alkupäivänä Pälvi pyöräili jälleen papan luokse. Tällä
kerralla hänellä oli ihmeellistä kerrottavaa. Pälvi sanoo vakavana: "Pappa", ja kohottaa
samalla kätensä ylös, "tuolla on taivas ja siellä Jumala. Sinne minä menen ennen kesää
enkä tule pois". Kului kaksi viikkoa. Pieni Pälvi-tyttönen ajeli tapansa mukaan
polkupyörällään edestakaisin kodin läheisyydessä olevalla Keiteleentiellä ja oli kääntymässä
kotiin johtavalle tielle. Silloin hän joutui polkupyörineen edestäpäin tulevan linja-auton
ruhjomaksi. Muutaman tunnin kuluttua henki jättää pienen ruumiin. Kasvot, jotka hymyilivät
ovat kalpeat. Äiti ja isä sekä sisar ja kaksi veljeä itkevät suurta menetystä. Koko suku on
järkyttynyt. Mutta kesken omaisten surun muistaa pappa Pälvi-tytön runsas kaksi viikkoa
sitten lausumat sanat: "Pappa, tuolla on taivas ja siellä on Jumala. Sinne minä menen ennen
kesää enkä tule pois". Saarna oli lyhyt, mutta se puhutteli voimakkaasti, ei vain omaisia,
vaan myös monia Pälvin tovereita ja häntä tuntevia aikuisia. Mitäpä tämä oli muuta kuin
suuren Jumalan puhetta, ja sitä vastaan ei kukaan halunnut sanoa. Sanattoman tyhjyyden
keskellä kuljettiin päät kumarruksissa miksi-kysymysten kanssa. Pälvin isä oli suuren surun
murtama mies. Tavatessamme hän kysyi minulta itkien: "Sano minulle, otettiinko minulta
pois rakas lapsi, koska olen huono kristitty, ja kodille ja perheelle on jäänyt liian vähän
aikaa? Vai pitikö minun antaa rakas uhri yleisen liikenteen alttarille, koska olen Auto-Opiston

johtaja?" Ei minulla ollut varaa vastata tälle isälle kuin se, joka luulee kaikki tietävänsä.
Laskin käteni tämän surevan miehen olkapäälle ja lausuin: "Kuule hyvä veli, ei sinun rakas
lapsesi kuollut sentähden, että joku olisi Jumalan silmissä vaelluksellaan alamittainen. Sinun
lapsesi päivien mitta oli tullut täyteen jo näin varhain. Hän on kotona Jumalan luona
taivaassa, ja sinne hän viittoo tulemaan sinua ja meitä kaikkia. Jumala tahtoo näin tehdä
taivaan meille entistä rakkaammaksi. Samalla hän muistuttaa meitä siitä, että olemme vain
käymässä täällä ajassa."
Pälvin kuolemasta oli kulunut jo jonkin aikaa, kun eräänä yönä hänen isänsä herää ikävän ja
kaipuun tunne sydämessä. Uni ei ole tullakseen. Kello on kolme yöllä. Pälvin isä: "Näin
edessäni kapean tien, joka johti kirkasta ja avaraa maisemaa kohti. Se oli jotakin niin
kaunista, että en kykene sitä sanoin kuvaamaan. Sen kaiken kauniin keskelle ilmestyi
tyttäreni Pälvi. Hän tuli minua kohti ja minä miltei huusin riemusta: voi Pälvi, tule tänne!
Nostin hänet syliini ja painoin hänet rintaani vasten isän sydämen rakkaudella. En tiedä
minkä aikaa siinä viivyimme, mutta sitten laskin hänet maahan ja hän sanoi minulle: 'Isä,
nosta minut vielä syliisi, niin huomaat, kuinka kevyt minä olen'. Tein niin, ja hän sanoi
minulle: 'Isä, ei sinun eikä äidin eikä sisareni eikä veljieni tarvitse olla surullisia. Minulla on
täällä taivaassa hyvä olla'. Ja siinä samassa tälle höyhenen kevyelle lapselle ilmestyi siivet ja
hän lensi pois. Tämä oli kuin uusi viesti koko perheelle. On olemassa taivas ja Pälvi on
todella siellä eikä tule pois", toteaa isä kyyneleet silmissä.
Olet kentien kohdallasi läpikäynyt aivan samanlaisen menetyksen. Joku rakkaistasi on
temmattu äkkiä viereltäsi. Menetyksen hetkellä kaikki tuntui sinusta tyhjänpäiväiseltä täällä
maailmassa. Olet kokenut, kuinka arvot ovat muuttuneet, ja tunnustat itsellesi, että maailma
kaikkineen on sittenkin turhan köykäinen. "Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan
jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee." Raamattu kehoittaa meitä: "Hiljenny Herran
edessä ja odota häntä." Hän Herramme ja Vapahtajamme tarjoaa armahtavaa apuansa ja on
valmis taluttamaan sinua tielläsi. Hän valaisee kirkkaudellaan sinunkin polkusi. Älä kuuntele
tämän maailman neuvoja elämäsi tärkeimmässä asiassa, astu vain lähemmäksi Isää ja
Vapahtajaa. Sinä et todellakaan menetä mitään, vaan saat lahjaksi vanhurskauden Hänen
kauttansa, joka on meitä rakastanut ja päästänyt meidät synneistämme verellään.
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry:n kustantamassa kirjassa "Tapahtui matkalla"
Hilding Koivuniemi
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"varma on se sana ja kaikinpuolin vastaanottamisen
arvoinen, että Jeesus on tullut maailmaan syntisiä
pelastamaan."

14. VALINTANI

8.2.1969

Kotikyläni on Etelä-Pohjanmaan lakeudella. Tähän kylään sitovat minua monet rakkaat muistot. Sen
syrjäisimmillä kolkilla asui muutamia ihmisiä, joita lapsena kuulin ihmisten soimaavan heidän
uskonnollisten käsitystensä vuoksi. Heillä oli nimittäin toisenlaisia hengellisiä kokemuksia ja ajatuksia
kuin tavallisilla maailmanihmisillä. Poikasena en noista asioista paljoa ymmärtänyt.
Vuodet kuluivat. Maailma kutsui minut pyörteisiinsä. Nautin niillä teillä tai ainakin yritin olla onnellinen.
Oli syyskesä vuonna 1948. Syrjäisen kotikyläni ilmassa alkoi liikkua ihmeellisiä huhuja: kylälle oli tullut
puhujia, jotka pitivät ahkerasti kokouksia. Veljeni, jotka kävivät kokouksissa mukana, kertoivat, että
ihmisiä oli runsaasti liikkeellä. Suuresti heitä ihmetytti, että monet oikein todistivat siitä, että Jeesus oli
heidät pelastanut ja antanut sydämeen ihmeellisen ilon ja rauhan.
Veljeni kävivät ahkerasti kokouksissa. Nuorin veljeni ilmoitti eräänä päivänä, että hän aikoo kokouksessa
vielä samana iltana julkisesti antaa elämänsä Jeesukselle. Silloin äiti ja me toiset veljet vastustimme
häntä jyrkästi. "Saamme hävetä tuollaista tekoa", me sanoimme yhteen ääneen. Nuorin veljeni väitti
kuitenkin pontevasti: "Te ette voi minua pelastaa. Jeesus on pelastajani. Häntä minä tarvitsen, koska
olen syntinen."
Tuona iltana minäkin menin kokoukseen. Kun saarnaaja tiedusteli, oliko pelastusta haluavia, nuorin
veljeni pyysi rukoilemaan puolestaan.
Kokoukset jatkuivat, samoin herätys. Kaksi nuorta veljeäni oli jo päässyt uskoon ja jopa tulivat kokoukset
omaan kotiinikin. Herra rupesi puhuttelemaan sydäntäni. Maailma tuntui arvottomalta ja sen ilot tyhjiltä.
Kokouksissa kuulemani laulut kaikuivat alituisesti korvissani. Minäkin olin jo Herran puhuttelussa. Kävin
taistelua: mitä teen, annanko elämäni Herralle vai jatkanko hyvien ystävieni kanssa maailman poluilla?
Jäin puolitiehen. Kävin kokouksissa ja puolustin uskovaisia sekä samalla olin maailman ystävä. Mutta
tämä ei riittänyt, sillä puoli sydäntä ei kelpaa Jumalalle.
Vihdoin viimein monien taistelujen jälkeen tein valintani. Valitsin Jeesuksen. Se oli ihmeellinen ilta.
Äitinikin teki ratkaisun samassa marraskuun ehtoon kokouksessa. Kiitän Herraa siitä, että arpa lankesi
minulle ihanasta maasta. Vajaan vuoden olin ollut uskossa, kun Herra laski sydämelleni hukkuvat sielut,
jotka ilman toivoa ja ilman päämäärää kulkevat tuomiotaan kohti. Tässäkin asiassa kävin ankaraa
taistelua. Voittajana selviytyi Herra.
Ihmeellisesti Hän johdatti minua työssään heti ensi askelissa. Pääsin kokeneen sananjulistajan Aatu
Varosen oppilaaksi ja matkatoveriksi. Jos sinä, ystäväni, joka näitä rivejä luet, olet pelastumaton, niin etsi
pelastajaasi Jeesusta, sillä "varma on se sana ja kaikinpuolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus on
tullut maailmaan syntisiä pelastamaan."

Hilding Koivuniemi
Kirjasta: Herra kutsui meidät (Päivä 1963)
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Pastori Hilding Koivuniemi otti vastaan seurakunnan
paimenen tehtävät v. 1967.

13. Toiminnan laajentuminen

8.2.1967

Hilding Koivuniemi syntyi Kauhajoella 20.8.1928. Hildingin hengellinen kutsumus alkoi
toteutua Seinäjoella, missä hän aluksi liikkui todistustehtävissä oman toimensa ohella.
Samalla paikkakunnalla Koivuniemi kävi raamattukurssin v. 1950. Etelä-Pohjanmaan
maakuntalähetyksen palveluksessa hän oli vuosina 1955-60. Vaasan seurakunnan
saarnaajana Koivuniemi toimi vv. 1960-61, Kihniön seurakunnan saarnaajana vv. 1961-62.
Kouvolan vapaaseurakunnan työntekijän tehtävistä hän siirtyi Suolahden vapaaseurakunnan
palvelukseen.
Hilding Koivuniemi oli huomiokykyinen työntekijä, joka havaitsi uusia mahdollisuuksia
seurakuntatyössä.
Tilaisuuksia järjestettiin myöskin ulkopuolisille. Sotaveteraaneja muistettiin heille pidettyjen
tilaisuuksien merkeissä, ja vanhustentalossa käytiin julistamassa evankeliumia elon iltaan
ehtineille. Vuonna 1970 kutsuttiin silloinen kauppalanvaltuusto vierailulle seurakuntaan:
Huhtikuun 9 päivän iltana saapui kauppalamme johtaja ja valtuusto rouvineen seurakunnan
kutsusta vieraaksemme, melkein kaikki olivat kutsuamme noudattaneet. Saarijärven,
Äänekosken ja oma yhdistetty kuoro lauloi puheitten ja kahvitarjoilun lomassa. Pastori H.
Koivuniemi lahjoitti vierailleen seurakunnan puolesta harpun-sävelten laulukirjan, joissa oli
saajan nimikirjoitus. Iltamme oli lämminhenkinen.
Lähetystalolla kävi vierailijoita runsaasti. Myös ulkomaalaisia julistajia kuultiin usein
kokouksissa ja juhlissa. Yhteistyötä muiden uskonsuuntien kanssa pidettiin yllä.
Helluntaiseurakunnan kanssa oli kokouksia ja luterilaisten kanssa vietettiin
raamatuntutkisteluhetkiä. Viimeksimainittuja tilaisuuksia pidettiin etupäässä kodeissa.
Varhaisnuorisotyöhön tulivat uutuutena tyttö- ja poikakerhot. Pastori Koivuniemi osallistui itse
poikakerhon vetämiseen. Kerholaiset viettivät yhteisiä juhlia pyhäkoululaisten kanssa esim.
jouluna.
Myöskin mainittakoon ympäristötyöstä, missä Koivuniemi on kulkenut. Sumiaisten
Vihijärvellä oli useita kokouksia. Ruotinkylällä oli useita kotikokouksia ja lisäksi telttapäivät
olivat siellä. Myöskin Konnevedellä ja Sumiaisten Pyhälahdessa hän on ollut vuoden aikana

puhumassa. Kauppalan alueella on ollut kotikokouksia, Mutapohjan vanhusten asuntolassa
on ollut luterilaisten kutsumana, tilaisuudet ovat olleet hedelmällisiä, monia luterilaisen
seurakunnan jäseniä on nähty myöskin Lähetystalossa kokouksissa kohottamassa kätensä
esirukouksen pyytämiseen...
Kalliolahdessa ja Sörkänmäellä on ollut useita tilaisuuksia. Vatialla on vuoden aikana ollut
monia kokouksia, muutamissa kokouksissa kuoro on ollut mukana laulamassa. Myöskin
Katvelan vanhustenasuntolassa Koivuniemi on pitänyt muutamia kokouksia, sekä
Nakertajassa Vakliinilla. Lisäksi Koivuniemi on ollut palvelemassa monissa oman
seurakunnan alueen ulkopuolella olleissa perhejuhlissa, niin ilo- kuin surujuhlissakin.
Tällaiset tilaisuudet ovat parhaita julistustilaisuuksia niin yleisön kuin vastaanottavan
mielenkin kannalta.
Seurakunta hankki ympäristötyöhön oman teltan. Näistä ajoista lähtien on
ympäristöevankeliointi kehittynyt niin, että telttakokouksia pidetään Takalahdessa
(Sörkänmäki), Kalliolahdessa ja Äänekosken puolella Ruotinkylässä.
Työmuodoiltaan monipuolistuneen seurakunnan keskellä saatiin kokea myös herätyksen
tuulia:
Kuten jo alussa mainitsin, työmme on ollut vilkasta, olemme saaneet tuntea, että herätystä on
ollut ilmassa, kuulijoita on liikkunut varsinkin juhlien ja juhlakokousten aikana runsaasti,
etsiviä on ollut myös alttarilla ja Herran kansa on etsinyt uudistusta.
Saamme iloksemme todeta, että Herra on siunannut seurakuntaamme kuudella uudella
jäsenellä.
Koivuniemi siirtyi luterilaisen kirkon palvelukseen v. 1975. Allekirjoittanut palveli aikanaan
Lähetystalossa talonmiehenä. Hilding Koivuniemi piipahti usein vanhan rukoushuoneen
pihapiirissä juttusillani. Joskus keskustelimme elämän vakavista kysymyksistä. Monia
myrskyjä oli Hilding ehtinyt elämässään kokea. Hänen sanomansa oli kuitenkin kannustava:
"Kristityn on mentävä eteenpäin myrskyistä huolimatta."
Viimeisen keskustelumme kävimme Lähetystalon nurkalla eräänä kauniina kesäpäivänä.
Tarinoinnin jälkeen hyvästelimme. Emme silloin tienneet, että Hilding kutsuttaisiin pian
Kotiin. Sairaus tuli. 14.9.1988 hän pääsi sinne, missä ei ole enää kipua ja kuolemaa.
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"Nuori pojanvesseli pitää siellä kokouksiaan."

12. Nuoren Timoteuksen askelissa

8.2.1966

Oli vuosi 1956. Suolahden Lähetystalon puhujakorokkeelle on noussut 16-vuotias Antero
Korhonen. Nuorukainen pitää ensimmäisen saarnansa rukoushuoneessa. Puhe vaikuttaa
kuulijakuntaan, Anteroa pyydetään jäämään kokoustenpitoon.
Pian liikkuu kylällä tieto Lähetystalon nuoresta ja lahjakkaasta saarnamiehestä. "Nuori
pojanvesseli pitää siellä kokouksiaan." Tiedon saajat rientävät kuuntelemaan ja
hämmästyvät. Antero Korhoselle järjestetään majoitus. Hän saa asua "Pappien huoneessa",
seurakunnan keittiössä. Nuoren miehen kokoustoiminta kestää kolme kuukautta.
Keski-Suomen Maakuntalähetyksen johtaja , pastori Eeli Jokinen saa tiedon Anterosta. Eeli
lähettää nuorukaiselle kirjeen, jossa hän kehoittaa: "Tule nyt ihmeessä näyttäytymään
meillekin."
Jyväskylän maakuntajuhlilla Eeli Jokinen esittelee Antero Korhosen suurelle yleisölle: "Nyt
meidän nuori 'Timoteuksemme' tulee saarnaamaan." Näillä juhlilla Antero siunataan KeskiSuomen Maakuntalähetyksen lähetiksi.
Antero teki aluksi työtä Suolahdessa, mutta pian hänet kutsuttiin Keuruulle pitämään
nuorisoviikkoja. Anteron työtoveriksi tuli Urho Mäntynen, mies Pohjanmaalta. Hänen
kehoituksestaan Antero siirtyi hengelliseen työhön Pohjanmaalle, jossa saarnamiesten
työtoveruus jatkui. Etelä-Pohjanmaan Maakuntalähetyksen palveluksessa kului kaksi vuotta.
Tieto lahjakkaasta julistajasta oli kiirinyt muihinkin maakuntiin ja kokouskutsuja alkoi tulla
kaikkialta. Toiminta Urho Mäntysen työtoverina päättyi ja Anteron työkentäksi tuli koko
Suomi.
Antero Korhonen avioitui v. 1957. Rakastumiseen riitti ensimmäinen katse Vuokkoon.
"Olin tullut elokuun lopulla 1956 uskoon. Saman vuoden joulukuussa Toivo Kuusinen ja
Mauri Hämäläinen olivat menossa pitämään perinteisiä tapaninpäiväjuhlia Sumiaisiin. He
pyysivät minua mukaansa. Juhlat alkoivat. Istuin puhujien kanssa eturivissä. Siinä
tilaisuudessa ei ollut kuoroa laulamassa, mutta kolmen nuoren tytön ryhmä lauloi. Mietin
ankarasti heidän laulunsa aikana sanottavaani. Nostin katseeni ja näin Vuokon laulavan
keskimmäisenä. En tuntenut häntä, en ollut nahnyt ennen."

Siinä hetkessä Anteron oli vallannut merkillinen tietoisuus tulevasta: "Tuosta tytöstä tulee
vaimoni."
Rakastumisen voima pyörittää kummasti tunteita ja janoava sydän haluaa jo omistaa
rakkauden kohteen, vaikka asiasta ei ole vielä vaihdettu sanaakaan. Ihmisten tunnemaailma
osaa myös petkuttaa. Antero Korhosen saama sisäinen varmuus asiasta oli kuitenkin yhtä
todellisuuden kanssa. Nuori saarnamies saapui kohta ruusukimppu kädessään Vuokko
Sormusen kotiin. Keskustelut käytiin ja pian julistettiin romanttinen "tuomio": Antero
Korhonen ei jatkaisi enää kauan poikamiehenä.
Antero ja Vuokko vihittiin Jyväskylässä. Onnellista aikaa kesti 10 vuotta. Tuona aikana
syntyivät lapset, Helinä ja Ari. Sitten Anteron elämä pysäytettiin vakavan sairauden kautta.
Tästä koettelemuksesta kerron vähän tuonnempana.
Vuokon vanhemmat, Urho ja Sylvi Sormunen, muuttivat myöhemmin Sumiaisista
Suolahteen. He olivat vapaaseurakunnan toiminnassa aktiivisesti mukana. Urho nähtiin
usein Lähetystalossa todistajan paikalla. Kun uutta kirkkoa alettiin rakentaa Katvelaan, oli
hän innolla mukana rakennustyömaalla. Minä kärräsin betonia, Urho hoiti myllyä ja Malisen
Erkki jyristeli alakerrassa routavasaralla seinään oviaukkoa. Kirkkorakennuksella touhusi
suuri talkoolaisten joukko. Alakertaan kokoonnuimme sitten kahvitauolle tai syömään.
Urho Sormusen kanssa ei ollut vaikea työskennellä. Usein laskimme leikkiä ja nauroimme
katketaksemme. Rakennustyömaan tauoilla hiljennyimme joskus myös rukoukseen. Urho oli
hyvin rehti mies, josta huokui Jumalan antama lämpö. Tieto hänen kuolemastaan yllätti.
Rakennustyömaan kokemukset olivat vielä tuoreessa muistissa. Vasta vähän aikaa sitten oli
Urho touhuillut betonimyllyn kimpussa.
Kaihoisin mielin muistelen Sormusen Urhoa ja Malisen Erkkiä, joka otettiin Kotiin myös
sairauden kautta. Erkki oli monessa tehtävässä mukana, pyhäkoulutoiminnassa,
kokouksissa sekä talkoissa.
Sylvi Sormunen työskenteli aikoinaan Lähetystalon kutomossa ja kirpputorilla. Hän hoiti
tehtävänsä uskollisesti. Nyt voimat ovat jo ehtyneet.
Vuonna 1961 Korhoset muuttivat Porvooseen. Antero oli kutsuttu paikallisen
vapaaseurakunnan saarnaajaksi. Eipä ollut miehellä tekemisen puutetta, sillä työn lomassa
hän opiskeli Lähetysopistossa Helsingissä.
Tuli vuosi 1967. Antero Korhosen elämään saapui yllättäen vakava sairaus. Tuskien tie alkoi
kokousmatkalla Virroilla. Antero kertoo tästä kirjassa "Jumala, minuun koskee!"
"Asuin Virtain kirkolla Kaarlo Mäkelän kodissa. Jäin nyt kuitenkin yöksi Kantoperälle
Kantoniemen taloon. Olimme sopineet sunnuntain päiväkokouksen samalle
rukoushuoneelle. Pidin silloin raamattutunnin.
Kantoniemen Lauri oli juuri laajentanut tupaansa ja siinä uudessa kamarissa vietin elämäni
viimeisen terveen yön...
Sunnuntaiaamu koitti ja kirkko täyttyi kuulijoista. Pidin raamattutunnin ja saarnasin sydämeni
koko innolla Jumalan Sanaa. Moittivat minua joskus pikku-Hicksiksi, kun sytyin oikein
sanomani kanssa. Jumalan kansa oikein joi evankeliumin suurenmoista sanomaa.
Ilmoitin laulun ja istuuduin Kantoperän rukoushuoneen ensimmäiseen penkkiin. Kansa alkoi
laulaa. Yhtäkkiä hätkähdin. Tuli voimakas tunne, että joku pisti kuumalla neulalla
selkärangan kupeeseen. Kumma tunne. Ajattelin, että vanhoissa puupenkeissä oli naula
vääntynyt ylös ja olin nojannut siihen.
Käännyin ja tarkistin asian, mutta en nähnyt naulaa. Kipu jatkui. Katsoin uudelleen.
Selkänoja oli sileä. En ymmärtänyt, mistä oli kysymys.

Siitä hetkestä lähtien on selässäni ollut hellittämätön kipu. Alussa se oli selvästi paikallinen
polttava kipu. Lyhyessä ajassa se paheni."
Antero joutui tutkimuksiin Jyväskylään. Pian hänet leikattiin, mutta syytä jatkuvaan
selkäkipuun ei löydetty.
Kului seitsemän vuotta. Viimeinkin tuskallisen sairauden aiheuttaja paljastui: kasvain
selkäytimessä. Leikkaus suoritettiin, mutta se ei enää palauttanut Anteron terveyttä. Kaikki
alaruumiiseen johtavat hermoradat olivat vioittuneet.
Kasvaimen aiheuttama vaurio ei ole Korhosen Anterolle ainoa tuskan aiheuttaja.
Munuaisten, virtsarakon ja vatsan takia mies on ollut lukemattomia kertoja sairaalassa.
Lääkärinlausunnosta voi lukea muistakin vioista ja vaivoista. Monta kertaa Antero on käynyt
kuoleman porteilla, mutta aina on tapahtunut ihme. Hän on toipunut takaisin elämään. Apu
Jumalalta on tullut rukousten kautta.
Korhosen perhe halusi v. 1973 muuttaa Liimattalasta Suolahteen. Opintieltä ostettiin sopiva
omakotitalo ja sitä alettiin heti remontoida. Antero ja Vuokko asuvat yhä tuossa talossa.
Lapset ovat jo lähteneet kodistaan. Molemmat ovat perheellisiä.
Antero Korhosen työkausi Suolahden vapaaseurakunnan esimiehen tehtävissä kesti vuoden.
"Minua pyydettiin vuonna 1966 tähän tehtävään. Lupautumiseni oli ehdollinen. Hoitaisin työtä
siihen saakka, kunnes tilalleni löytyisi joku muu."
Antero muistaa hengellisesti hyvin kuivan kauden seurakunnan keskellä. Tuolloin hän ei
palvellut seurakunnan esimiehenä.
Tarina alkaa siitä, kun Antero saapui hyvin väsyneenä erääseen kokoukseen Lähetystalolle
ja istui aivan takimmaiseen penkkiin, Juuri leikattu selkä kaipasi vähän laajempaa tulea. Sitä
tarjosi rukoushuoneen ja keittiön välissä oleva tarjoilutiski.
Tuossa kokouksessa oli puhujana Pekka Selin, innokas julistaja Vammalasta. Vähän
aikaisemmin Pekka oli houkutellut Anteroa lähtemään Lähetystalolle kokoukseen. Sairauden
väsyttämä mies ei kuitenkaan innostunut ajatuksesta. Paremminkin se sytytti häntä väärään
suuntaan. Ajatukset paloivat mielessä: "Huonona hetkenä se tuo Pekkakin kokoukseen
pyytää. Seurakunnassa ei ole tapahtunut pitkään aikaan yhtään mitään. Kun on tuo vasta
leikattu selkäkin niin palavan kipeä. Mihinkä tässä jaksaa uskoa?" Alta kulmain siinä väsynyt
mies katsoi innostajaansa, mutta lähti viimein mukaan. Pekka toi autollaan Anteron
Lähetystalolle.
Pekka Selin puhui kokouksessa puhuttavansa. Hyvin hän puhuikin, sen Antero pani merkille.
Tilaisuuden lopussa hiljennyttiin rukoukseen. Silloin se tapahtui. Antero Korhonen nousi
kainalosauvojensa varaan ja alkoi profetoida: "Te olette kauan ahdistuneina huokailleet
erämaassa ja kysyneet, tuleeko tämän seurakunnan ylle enää koskaan sadetta. Nyt Herra
sanoo teille: 'Lähempänä kuin luulettekaan ovat sadepilvet nousemassa työnne ylle.'"
Antero istui takaisin penkkiin. Häpeä ja masennus iski salamana mieleen: "Seurakunnassa
on jo pitkään ollut kuivaa ja minä profetoin sadetta. Ajatus tuntuu mahdottomalta. Olenkohan
minä laukonut suustani omiani?"
Antero Korhosen kautta tullut sanoma osoittautui Jumalan antamaksi. Pian järjestettiin
telttakokoussarja Suolahden keskustassa. Itse kokousteltta oli varsinainen epäuskon
symboli, sellainen hyvin pieni vaatemaja, Anteron sanonnan mukaan "ampiaispesä".
Telttakokousten puhujaksi oli kutsuttu Asko Tynjälä.
Jo heti ensimmäisenä iltana Jumala yllätti. "Ampiaispesä" tuli tupaten täyteen. Jostakin
hankittiin nopeasti toinen, isompi teltta ja se pystytettiin pienen teltan kupeeseen.
Seuraavana iltana molemmat teltat täyttyivät kuulijoista. Kaikki eivät mahtuneet näihin

vaatemajoihin. Nämä ihmiset eivät lähteneet kuitenkaan pois. Siinä ulkosalla he kuuntelivat
julistusta. Monet tuossa telttakokoustapahtumassa uskoon tulleet ovat vieläkin mukana
hengellisesä toiminnassa, jotkut muilla paikkakunnilla.
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11. Toivo Kuusinen

8.2.1963

Kävimme 23.2.1996 Piksämäellä tapaamassa Toivo ja Kaisa Kuusista. Vastaanotto oli
lämmin. Pastori Kuusinen hymyili aurinkoiseen tapaansa ja toivotti vieraat tervetulleiksi. 80
vuotta on miehellä ikää, mutta sitä ei saa kasvoista selville. Niin nuorekkaana on kokenut
saarnamies säilynyt. Toivo alkaa kertoilla kohta tarinaansa. Kaisa valmistelee keittiössä
kahvitarjoilua.
Toivo Kuusinen tuli uskoon Konginkankaalla v. 1950. Ennen sitä hän oli käynyt etulinjojen
kuolemanleikit sodissa. Talvisodassa Toivo seurasi vihollisten touhuiluja
panssarintorjuntakiväärin eli "norsupyssyn" takaa. Panssarien jahtaaminen oli silloin viileää
puuhaa.
"Yksi pesäkkeistämme sijaitsi Sakkolan kirkonkylässä Suvannon rannalla. Pojat kävivät
kurkistamassa pappilan seinässä olevasta pakkasmittarista lukemia. Mittarissa oli -48
astetta."
Olisipa miehillä ollut edes lämpimät vaatteet. Niistä unelmoiminen oli kuitenkin turhaa. Ei
löytynyt töppösiä Toivonkaan jalkoihin. Siinä taisi vähän varpaita nipistellä. Yhtä vähän löytyi
taminetta päähän. Hatara myssy jäisen kypärän alla tuskin lämmitti.
Lentopommitukset olivat ankaria. Talvisodan jouluna sadan pommikoneen lautta moukaroi
Sakkolan maisemia. Koneet saivat lentää vapaasti matalalla. Ilmatorjuntaa ei juuri ollut.
Massiiviset urakkapommitukset saivat ihmeteltävän vähän tuhoa aikaan.
Jatkosodassa Toivo Kuusinen osallistui Äänislinnan valtaukseen. Sitten hän taisteli Syvärin
suunnalla. Etulinjojen taistelija koki usein vaarallisia tilanteita. Kyllä Toivon kädet joskus
haparoiden menivät ristiin ja sydämestä kantautui hätähuuto Jumalan puoleen, mutta
uskonratkaisua hän ei sotaretkellään tehnyt. Kuusisen kolme veljeä olivat myös sodassa.
Yksi heistä kaatui suurhyökkäyksen kiivaissa taisteluissa.
Toivo Kuusinen palasi sodasta. Vaarallinen retki oli mennyt naarmuitta. Pian Jumala kutsui
Toivoa taivastielle. Mies antautui. Uskovien joukkoon liittyessään hän sai tietää, että pieni
rukousryhmä Konginkankaalla oli sota-aikana jatkuvasti rukoillut rintamalla taistelevien
paikkakunnan miesten puolesta.

"Rukoilitteko te minunkin puolestani?" oli Toivo kysynyt uteliaana. Vastaus oli enemmän kuin
yllättävä: "Kyllä me rukoilimme. Jumalan profeetan kautta tuli myös sanoma, että Kuusisen
Toivo palaa naarmuitta sotaretkiltään ja hänestä tulee vielä pappi."
Elämä jatkui. Kuusisen oli kustannettava elämisensä rakennustöitä tekemällä. Pian alkoi
tapahtua merkillisiä juttuja. Toivo sai aina Jumalalta osoitteen, johon oli työpäivän päätyttyä
mentävä. Yksikään matka ei jäänyt turhaksi. Toivo Kuusinen sai kokea ihmeitä. Näin Herra
johdatti palvelijansa sinne, missä hätääntynyt ihminen tarvitsi Taivaallista apua.
Suolahden vapaaseurakunnan paimenen virka oli Kuusisen ensimmäinen hengellinen
tehtävä, josta hän sai palkkaa.
Maaliskuun 15. päivästä alkaen seurakunta sai vastaanottaa vakituisen saarnaajan ja
samalla uuden vahtimestarin T. Kuusisen perheineen. Tähän asti olemme saaneet tuntea
yhteistä työn iloa. Saakoon alkava vuotemme olla myös Hengen siunauksen täyttämää, sillä
työmme Herrassa ei ole turha.
Hengen siunaus tuli seurakuntaan. Suolahden urheilutalolla pidettiin herätyskokouksia ja
telttakokoustyö laajeni Kalliolahden alueelle. Ihmisiä tuli uskoon, ja monet sivuun jääneet
uudistivat matkaliittonsa Herran kanssa.
Lähetystalolla kävi paljon vierailijoita, puhujia, laulajia ja soittajia. Vuonna 1963 vierailivat
rukoushuoneella Erkki Verkkonen ja Jyväskylän vapaaseurakunnan kuorolaiset, jotka toivat
mukanaan vanhan kirkkonsa alttaritaulun. Jeesusta ristillä kuvaavan taulun oli Jyväskylän
seurakunnalle aikoinaan lahjoittanut Eeli Jokinen rouvansa kanssa. Lahjoitettu alttaritaulu
asetettiin Lähetystalon seinälle, jossa se oli toiminnan loppuun saakka. Tämä puhutteleva
taulu on nykyään vapaaseurakunnan uuden kirkon seinällä. Toivo Kuusinen lähti v. 1965
Lappeenrantaan, jolloin hänen tilalleen esimieheksi valittiin Antero Korhonen. Anteron
toimikausi kesti vuoden. Veli Toivo Moision ajallinen elämä päättyi v. 1966:
Kaksi seurakuntamme jäsentä on ylennetty kirkkauteen, Toivo Moisio ja Aini Lahti.
Vanhurskaan muisto elää.
...Vaativa työkenttä on käyty loppuun. Rukoilevat kädet ovat vaienneet lepoon. Uskollinen
Herran palvelija on siirtynyt Lähetystalon piiristä rauhan majoihin. Rukoushuoneen räystäältä
tippuu sateen luoma kyynelhelmistä, inhimillisen surun ja taivaallisen ilon kyyneleet. Niissä
kimaltaa Jeesuksen voitto Golgatalla...
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10. Lähetystalo saadaan takaisin

8.2.1945

Juhannuksena 1945 oli Suolahden vapaaseurakunnassa riemua, sillä kaikille rakas
Lähetystalo vihittiin uudelleen käyttöön, esimiehenä oli tällöin Valdemar Kastepohja, joka
hoiti tehtävänsä Jyväskylästä käsin.

Toiminta muodostui vilkkaaksi, ja vierailevia julistajia kävi runsaasti, mutta kaikki työmuodot
seurakunnassa eivät käynnistyneet heti. Pyhäkoulun kohdalla toimintalama kesti vuoteen -48
saakka, jolloin Elli Liimatainen otti asian seurakuntakokouksessa esille. Kokouksessa tehtiin
päätös pyhäkoulutyön aloittamisesta ja Elli Liimatainen valittiin opettajaksi.
Nuorisotoiminta oli aluksi poissa kuvioista. Vuosien 1945-49 kokouspöytäkirjat ja
vuosikertomukset eivät mainitse päätöksistä tai tapahtumista tämän työmuodon kohdalta.
Vasta 50-luvun puolivälissä tämä heikko tilanne alkoi väistyä.
Ulkolähetyksen hyväksi toimivia ompeluseuroja pidettiin vuodesta 1945 lähtien. Sotien
aikana materiaalipula esti tämän jo seurakunnan perustamisesta asti toimineen työmuodon.
Vuodesta -45 alkaen äitienpäiväjuhlia voitiin pitää säännöllisesti.
Juhlissa ja kokouksissa kävi runsaasti ihmisiä, mutta välillä oli hiljaisempiakin kausia.
Hengellisestä opettamisesta seurakunnassa huolehdittiin.
Yleisiä kokouksia on ollut silloin tällöin, syksypuolella on Sorila usein meitä tervehtinyt,
samoin K. Lehto pitäen syksykesällä raamattutunteja viikon ajan. Hänellä oli monta hyvää
opetuksen ja neuvon sanaa Herran kansalle.
Valdemar Kastepohja oli käytännön organisaattori, joka osasi myös rohkaista seurakuntaa.
Hänen työkautensa Suolahdessa kesti vuoteen 1953, jolloin seurakunnan perustamisesta
lähtien mukana ollut Toivo Moisio valittiin tehtävään.
Hengelliseen työhön tuli 50-luvulla uusia toimintamuotoja. Kokouksissa ja
lastentapahtumissa alettiin näyttää rainakuvia. Rainakuvanäytöt saivat uutuutena hyvän
suosion.
Vuositoimintamme on ollut seuraava: Juhlia olemme pitäneet 3 pääsiäisenä, heinäkuussa

telttajuhlat, jotka kestivät 8 päivää sekä pyhäinmiestenpäivänä. E. Jokinen ja Aini Palmu
tervehtivät meitä näyttämällä meille rainakoneella kuvia ulko- ja kotimaasta. Aini Palmu
muisti myöskin lapsia pitäen heille erikoisia kokouksia. Muita yleisiä kokouksia on ollut silloin
tällöin.
Alkaneet telttakokoussarjat tulivat jäädäkseen seurakunnan toimintaan. Kokousteltta
pystytettiin kesäisin Lähetystalon pihamaalle. Työmuodon laajetessa myöhemmin teltta
pystytettiin Suolahden keskustaan.
Nuorisotoiminta alkoi hiljalleen elpyä, sillä vuodesta 1954 alkaen järjestettiin nuorisoviikkoja.
Vuosikymmenen lopulla tehtiin päätös nuorteniltojen pitämisestä:
Torstai-ilta päätettiin järjestää nuorten illaksi. Johtajaksi Tuovi Pynnönen ja varalle Liisa
Manninen.
Vapaaseurakuntaan perustettiin vuonna 1957 toinenkin ompeluseura. Sen toimintapaikaksi
tuli Kalliolahti ja vuoroin Takalahti. Perustettu piiri tunnettiin lähetysompeluseura-nimellä.
Toivo Moisio joutui tehtävässään useiden vaikeiden asioiden eteen. 1950-luvulla jouduttiin
selvittelemään monia ongelmia ja ihmissuhdekysymyksiä. Kriisien vuoksi seurakuntalaisia
erosi ja erotettiin. Seurakunta rukoili näiden asioiden selvittämiseksi paljon ja sai Jumalalta
vastauksia, sillä monia erotetuista ja eronneista saatiin myöhemmin siunata takaisin
seurakuntaan.
...On kulunut yli 30 vuotta Lähetystalon rakentamisen viimeisestä vasaranpaukauksesta.
Suolahdesta on ehtinyt tulla jo kauppala, ja moottoreiden jyrinä paikkakunnalla on
lisääntynyt. Höyryveturit puhaltavat kiskoilla kulkiessaan kuumia henkosiaan ja valkeat
höyrypatsaat haihtuvat synnyttyään näkymättömiksi luomakunnan eetteriin.
Suolahden vapaaseurakunnan työ ei ole ollut turhaa. Vaikka matkalla on koettu tappioitakin,
on moni löytänyt työn hedelmänä elämäänsä Vapahtajan. Muutamat seurakuntalaiset ovat
saaneet muuttaa ihmiselle näkymättömään maailmaan kuolon porttien kautta. He ovat
nukkuneet ihanaan rauhan eetteriin luomakunnan Lunastajan syliin, jossa ei ole enää pahan
raatelevaa viimaa.
Pieni ja vaatimaton Lähetystalo odottaa kotikauppalansa maaperällä Jumalaa etsivien
askeleita. Mitähän 60-luku tuo tullessaan...
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9. Vuosikertomus toimintavuodelta 1939

8.2.1939

Psalmi 80:8
"Jumala Sebaot saata meidät entisellemme
kirkasta kasvosi pelastuaksemme!"
Alkaessamme kulunutta vuotta emme osanneet aavistaa, että se oli tuova tullessaan sodan ja sen
mukana tuskaa ja kärsimystä. On kuitenkin lohdullista tietää Jumalan rakkauden olevan kaiken takana. Ja
Jumala onkin ollut uskollinen, josta hänelle kiitos ja ylistys!
Kuluneena vuotena olemme viettäneet juhlia entiseen tapaan. Loppiaisena, pääsiäisenä, juhannuksena ja
pyhäinmiesten päivänä. Juhlamme kokosivat ympäri maakuntaa Jumalan lapsia sanan virvoittaville
vesilähteille.
Alkupuolella vuotta saimme pitää keskuudessamme evankelista Hilja Aaltosta. Herra sai käyttää häntä
siunaukseksi monille sieluille. Vakituista saarnaajaa meillä ei ole ollut, joten kokouksia ei ole voitu pitää
säännöllisesti. Pastori Eeli Jokisen olemme iloksemme saaneet tänne usein syksyn kuluessa.
Pyhäkoulutyötä on myöskin tehty, opettajina ovat toimineet Aino Saarinen,Eeditti Poikonen ja Vilho
Jääskeläinen. Ompeluseura oli toiminnassa syksyyn asti, jolloin se täytyi keskeyttää vallitsevan sokeri- ja
kahvipulan tähden.
Vuoden kuluessa ovat keskuudessamme vierailleet seuraavat sananjulistajat: Eeli Jokinen, Jalmari Raitio,
Juho Koivumäki, Vilho Rantanen, Väinö Pfaler, Paavo Attila, Pauli Nieminen, Valdemar Kastepohja, Eetu
Åkerlund, Adam Rytkönen, Otto Kallberg, Yrjö Blå, Juho Hänninen, Saikkonen, Matti Vester, A.L.
Väyrynen, Tyyne Koskinen, A.L. Heiskanen, Lauri Hytönen, Kerttu Blå, Hilja Vester, Aili Rossi.
Uutena jäsenenä on seurakuntaan otettu Eino Koskinen. Kaksi seurakuntamme jäsentä on ylennetty
ihanuuteen: sisar Miina Sinervä ja veli Albert Paatelainen. Pois menneet olivat niitä, jotka pitivät pyhät
matkat mielessänsä. Vanhurskaan muisto elää!
Tämä vuosikertomus on kirjoitettu tammikuussa 1940. Sen on kirjoittanut sisar Sirkka Nyman. Lähetystalo
oli vielä tällöin seurakuntalaisten käytössä, mutta 1941 alkanut jatkosota toi tilanteeseen muutoksen.
Sisar Anna Rosenlöf on ollut Suolahden vapaaseurakunnan toiminnassa mukana vuosikymmeniä. Hän
muistelee, että ennen sotia tuli uskoville profetia, jossa ilmoitettiin Lähetystalon joutuvan seurakunnalta
pois, koska seurakuntalaiset eivät olleet antaneet tälle Jumalan huoneelle arvoa.
Sanoma toteutui, rukoushuone joutui valtion käyttöön jatkosodan ajaksi, aluksi evakuoiduille ja sittemmin
sotilaille.

Alkuvuotena on ollut usein kokouksia, jotenka saarnaajaveljet ja sisaret ovat usein vierailleet
keskuudessamme, mutta syksypuolella on ollut hiljaisempaa, huonevaikeuden takia rukoushetkiä on
koitettu viettää kodeissa, vaikka onkin ollut hiljaisempaa. Sittenkin kaiken vaikeuden keskellä Herra on
siunannut niitä, jotka ovat Häntä avuksi huutaneet.
Hengellisiä tilaisuuksia pidettiin useasti Myllylä-nimisessä talossa, joka sijaitsi Keiteleen lahden toisella
puolella. Kokouksia järjestettiin myös työväentalolla ja v. 1940 valmistuneessa Suolahden luterilaisessa
kirkossa. Vuoden -42 vuosikertomuksessa mainitaan kokouksia pidetyn ampumamajalla.
Useat puhujat vierailivat tervehtimässä seurakuntalaisia. Eeli Jokinen oli usein nähty vieras. Jyväskylän ja
Vihtavuoren kuorot kävivät lauluillaan virvoittamassa kodeissa tai yleisissä tiloissa järjestetyissä
kokouksissa.
Kokoukset aloimme laululla ja rukouksella. Pastori Vald. Kastepohja puhui Hebr. 10:19-27 johdolla.
Erikoisesti muistimme seurakuntamme veljiä, jotka ovat rintamalla. Vietettiin hiljainen hetki sodassa
kaatuneen seurakuntamme jäsenen Väinö Hämäläisen muistolle.
Suolahden vapaaseurakunnan veljistä monet joutuivat lähtemään rintamalle. Sota-ajan koettelemusten
summaan saatiin kirjata Väinö Hämäläisen ja Eino Koskisen päättynyt ajallinen elämä.
Rukouselämä seurakunnassa ei toiminut aikaisemmin koetulla tavalla. Vaikea ja epätoivoinen aika rusensi
ahdistuksillaan uskovien taistelutahtoa. Toiminta ei vaikeasta tilanteesta huolimatta sammunut kokonaan,
sillä armollinen Jumala valvoi pienen joukkonsa kärsimystä.
Vuonna 1944 pidettiin seurakunnassa harvinaisempana kokousmuotona tunnettu ulkoilmakokous
Riihivuoren kalliolla. Syyskuun Nuorten Todistus (n:o 9) kirjoittaa asiasta:
Elokuun ensimmäisen sunnuntain iltana pidettiin Suolahdessa, Riihivuoren kalliolla ulkoilmaseurat. Kellon
lähestyessä 19 liikehtivät lähiseudun asukkaat kalliorinnettä kokouspaikkaa kohti. Korkealle kohoavan
kallion päältä saatoimme nähdä Keitele-järven monine saarineen ja lahtineen, länteen painuvan auringon
kultaamana.
Aloitimme tilaisuuden yhteisesti veisaamallamme virrellä ja rukouksella. Tämän jälkeen puhui korp. P.
Trygg toisen Mooseksenkirjan 3:1-6 johdolla. Hän mainitsi siitä, kuinka Jumala yksinäisyydessä
puhuttelee ihmistä, ja kuinka on tärkeätä, että seuraamme Hänen kutsuvaa, kehoittavaa ja varoittavaa
sanaansa.
Kuulimme tilaisuudessa Helsingin ja paikallisten ystävien esittävän laulua, jonka jälkeen nuorisosihteeri
Juho Hänninen puhui. Hänen sanansa kävivät läheltä Karjalan heimoon kuuluvien sydämiä. Heidän
osaveljenään toi e.m. lohduttavan viestin rauhan maasta seuroihin tulleille karjalaisille. Veli Hänninen
puhui vielä siitä, miten on välttämätöntä, että suhteemme Jumalaan ja lähimmäisiimme ovat oikeat, koska
elämämme on ohitsekiitävää ja olemme katoavaisuuden lapsia. Tämän puheen jälkeen hiljennyimme
rukoukseen.
Lopuksi veisasimme virren "Oi Herra jos mä matkamies maan", jonka sävelet kantautuivat Keiteleen
rannoille, sieltä soinnukkaina toistuen.
Laulun kaikuessa Keiteleen akustiikassa eivät Suolahden vapaaseurakuntalaiset vielä tienneet, että
vajaan vuoden kuluttua laulu helkähtäisi vapaasti omassa Lähetystalossa.
Sodassa olleet Suolahden vapaaseurakunnan veljet:
1939-1940
Väinö Hämäläinen
Johan Hämäläinen
Eino Koskinen
Viljo Rosenlöf
A. Oksanen
Kalle Pynnönen
Toivo Leppänen
1941-1944
Väinö Hämäläinen (kaatui 1941)

Johan Hämäläinen
Kalle Pynnönen
Viljo Rosenlöf
Eino Koskinen (kaatui 1943)
Viljo Jääskeläinen
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8. Edvard Åkerlund

8.2.1935

Edvard Åkerlund hoiti esimiehen tehtäviä vuodesta 1935 alkaen. Edvard, jota kutsuttiin myös Eetuksi, oli
eloisa ja huumorintajuinen sanaseppä, jonka leikinlasku oli älykästä. Edvard tunnettiin myös Jumalan
sanan miehenä.
Rukouselämä seurakunnassa toimi kiitettävällä tavalla, sillä rukoushetkiä pidettiin kuusi kertaa viikossa.
Hedelmä oli nähtävissä: ihmisiä tuli uskoon ja sairaita parani. Uskovat tekivät diakoniatyötä käymällä
katsomassa sairaita ja heikkokuntoisia. Hengellisestä opetuksesta huolehdittiin - kuten Rimmin aikana järjestämällä raamattuviikkoja. Myös kokoussarjoja pidettiin.
Myöskin sunnuntaikoulutyö on Jumalan armosta ollut vireellä. Melkeinpä joka sunnuntai on kokoontunut
joukko lapsia, joitten sydänten peltoihin opettajat ovat kylväneet sanan siementä - kärsivällisesti
odottaen sen kasvavan iäisyyshedelmää Jumalan valtakunnassa. Herra suokoon enentyvää armoaan
opettajille siinä kalliissa työssä, jotta Hän tullessaan tapaisi heidät uskollisina.
Pyhäkoulutyötä tehtiin menestyksellisesti. Tosin välillä kohdattiin ongelmiakin, mutta niistä selvittiin.
Nuoret jatkoivat todistuskokouksiaan. Kokousten pitämisestä päätettiin seurakunnan vuosikokouksessa:
"Päätettiin edelleenkin järjestää nuorisokokouksia, joissa nuoret saavat todistaa ihanasta pelastuksesta
ja Jumalan rakkaudesta."
Lähetystalolla järjestettiin äideillejuhlai. Äitienpäivänä heitä muistettiin lauluin, soitoin ja puhein.
Kahvipannun antia tarjottiin juhlan kunniaksi. Kahvilieteen saatiin pistää puita enemmänkin, sillä vuonna
1936 oli rukoushuoneella kaksoishäät. Seurakunnan esimies Edvard Åkerlund ja sisar Ida Väänänen
sekä veli Olavi Kuohu ja sisar Selma Koljonen astuivat papin eteen. Eeli Jokinen vihki kumpaisenkin
parin.
Vuosi 1936 oli merkkivuosi seurakunnalle, sillä sen perustamishetkestä tuli kuluneeksi kymmenen
vuotta. Nimimerkki "Matkamies" kertoo toukokuun Nuorten Todistuksessa juhlatapahtumista:
Pääsiäisen pyhinä vietettiin Suolahdessa lähetysjuhlia ja samalla seurakunnan 10-vuotisjuhlaa. KeskiSuomen vapaille kristityille on tullut tavaksi kokoontua juhlimaan Jyväskylään helluntaina ja
mikkelinpäivänä sekä Suolahdessa pääsiäisenä. Niinpä siis nytkin oli Suolahden juhlille tullut Herran
kansaa Viitasaarelta, Äänekoskelta, Konginkankaalta, Sumiaisista, Konnevedeltä, Laukaasta,
Korpilahdelta, Jyväskylästä ja Saarijärveltä. Lähetystalo oli kumpaisenakin päivänä aamusta iltaan
saakka täynnä kansaa. Sanajulistajina olivat veljet Eeli Jokinen, W. Kastepohja, Eetu Åkerlund, Mikko
Saikkonen, Lauri Hytönen ja evankelista Selma Koljonen.

Veli Lauri Hytönen esitti seurakunnan 10-vuotiskatsauksen, jossa hän mm. muisteli sitä aikaa, kun veljet
Kastepohja, Kuikanmäki ja Välkiö pitivät ensimmäiset lähetysjuhlat Suolahdessa eikä ollut edes
senverran uskovia, että olisi juhlilla tarvittavia Marttoja ollut, vaan nekin olivat Äänekoskelta tulleet.
Myöhemmin antoi Jumala kuitenkin herätyksen veli A. Pylkkäsen ym. toimiessa Suolahdessa ja tasan
10 vuotta sitten saapui veli Eeli Jokinen paikkakunnalle, jolloin järjestettiin seurakunta. Alku oli pieni,
mutta Jumala on siunannut työtä niin, että nykyään on seurakunnassa satakunta jäsentä.
Veli Kastepohja muisteli, miten hän Äänekoskella ja Viitasaarella matkustaessaan usein joutui
odottamaan junia ja laivoja Suolahdessa, sekä ajatteli: Kumpa täällä olisi edes yksi uskovainen koti,
jossa voisi poiketa sisälle. Mutta sellaista hän ei tiennyt siellä olevan. Sen vuoksi hän ensimmäisillä
juhlilla sanoikin, että tämä Suolahti on karu maa. Nyt ei voida enää sanoa sitä Suolahdesta, sillä Jumala
on tehnyt ihmeitä. Veli Jokinen mainitsi, että tästä karusta ja kuivasta maasta on tullut lähteitten maa ja
keidas Keski-Suomen uskoville. Täällä kuohuaa nyt Pyhän Hengen synnyttämät kristallinkirkkaat lähteet,
joille väsyneet matkamiehet suuntaavat askeleensa. Ihmeellinen Jumala on sen tehnyt. Hän antoi
herätyksen tällekin korpimaalle ja niin nyt pulppuavat elävän veden lähteet Jumalan ja Karitsan istuimen
edestä täälläkin.
Sisar Hilda Kettunen muisteli myös alkuaikaa, kuinka hän kylmässä sieluntilassa ja toiseen
uskonsuuntaan kuuluvana ei edes halunnut mennä kuulemaan vapaakirkollisia puhujia, mutta kun meni,
sai kokea aivan kuin uuden herätysarmon omalle kohdalleen ja siitä lähtien Jumala laski tämän työn ilot
ja surut jaettavaksi näitten uskonystävien kesken. Ja Herra on pitänyt huolta työstään ja siunannut
seurakuntaa monilla eri armolahjoillaan.
Monet muut todistajat kertoivat myöskin kokemuksiaan Herran tiellä sekä tässä tilaisuudessa, että
myöhemmin pidetyssä todistuskokouksessa. Jumalan suurta armoa ylistäen palattiin Suolahden
siunatuilta juhlilta kukin kotiseudulleen. Lopuksi voimme vielä ystäville mainita, että veli Rimmin
muutettua Helsinkiin parisen vuotta sitten, on Suolahden ja Äänekosken seurakuntien saarnaajana
toiminut veli Eetu Åkerlund.
Edvard Åkerlund oli Suolahden seurakunnan esimiehenä vuoteen -37, jolloin hän muutti pois
Suolahdesta. Eetu vieraili tämän jälkeen Lähetystalolla useasti. Vielä 80-luvun alussa hän kävi
julistamassa evankeliumia rukoushuoneella.
Vakituisen saarnaajan puuttuessa yleisiä kokouksia ei voitu pitää säännöllisesti. Järjestetyissä
kokouksissa kävi paljon kansaa. Hengellinen toiminta oli vireää ja herätys jatkui. Vuonna 1938 kaksi
seurakunnan sisarta siunattiin Keski-Suomen piirilähetyksen läheteiksi. Tästä iloisesta tapahtumasta oli
kirjoitus Suomen Viikkolehdessä:
Suolahdelta on pitkin talvea kuulunut hyviä viestejä. Myöhäsyksyllä viime vuonna aukaisi siellä Herra
taivaan akkunat ja kastoi viisi sielua Pyhällä Hengellä ja niin on "virta ollut päällä" jatkuvasti. Kyllä
sellaisessa "kylvyssä" virkistyy, sanoisinko - väkistenkin. Kunpa tällaisia keitaita vain tiheämmässä olisi
matkatessamme tämän maailman erämaan läpi, niin kuinka siunatumpaa olisikaan matkanteko taivaan
Kaanaata kohti.
Suolahden seurakunnalla on myös ollut ilo saada osallistua Herran työhön laajemmillakin alueilla. Kun
näet kaksi sen nuorista, sisaret Anna-Liisa Väyrynen ja Hilja Hämäläinen noin pari viikkoa sitten läksivät
ensimmäiselle lähetysmatkalleen Keski-Suomeen piirilähetyksen lähetteinä. Kun nämä sisaret
Jyväskylän kautta matkasivat, saimme heidän kanssaan viettää siunatun hetken kodissamme ja mekin
puolestamme jätimme heidät sen Herran haltuun, jonka palvelukseen he ovat saaneet jo elämänsä
keväimessä vihkiytyä. Herran runsas siunaus levätköön näiden pienten "kirjekyyhkysten" yllä. Väinö
Pfaler
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Tyyne Koskinen

7. Muistelmia Keski-Suomen korpikylien herätyksistä

8.2.1934

Oli jatkosodan alkuvaihe. Miehille oli annettu määräys lähteä jälleen "sinne jonnekin". Ajelin pyörällä,
määränpäänä hyvin syrjäinen kylä, jonne oli pyydetty pitämään kokouksia. Matka oli pitkä ja hyvin
mäkinen. Ensimmäinen kokouspaikka oli aivan kylän laidassa. Ei sinne monta kuulijaa tullutkaan.
Alkuvaikutus oli masentava. Seuraavana iltana oli kokous naaåuritalossa. Siellä minua kohtasi ihme:
kuulijoita oli niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet sisällekään.
Katselin kuulijoita ja ajattelin, olisiko heidän joukossaan yhtään uskovaista. Herra oli läsnä. Sana vaikutti
ja oli helppo puhua. Mieliala oli jännittynyt. "Sattui tuo uusi puhujakin juuri tänä iltana, kun mieten piti
lähteä." Kansa ei osannut lähteä pois, vaikka kokous olikin jo päättynyt. Silloin nousi eräs vanha mies
ylös ja alkoi puhua: "Rakkaat ystävät ja naapurit, uskokaa mitä tämä neiti sanoo. Minä olen lukenut
Raamatun kolmeen kertaan ja siksi tiedän, että hän puhuu aivan oikein. Se oli hyvä todistus. Monia
kokoushuoneita avautui. Niin jäin jatkamaan kokousten pitoa. Joka ilta tuo 'pappa' puhui saman puheen,
kehoittaen ihmisiä uskomaan, mitä puhuin.
Se oli ihanaa aikaa, koko kylä oli liikkeellä. Olin sitten tuon vanhuksen kotona pitämässä kokousta.
Aamulla papan tytär kysyi minulta: "Onko lapsikaste Raamatussa, kun on sellaisia uskovaisia, jotka
sanovat, ettei sitä siellä ole. Te olette varmaan paljon lukeneet Raamattua ja tiedätte, kuinka asianlaita
on." Vastasin hänelle, etten ollut sitä sieltä löytänyt. Silloin vanhus tuli kamarista kuin ammuttu ja nyrkit
ojennettuna minua kohti huusi: "Älkää opettako väärää oppia!" Sanoin rauhallisesti: "En minä opeta
väärää oppia. Teillä on vanha Raamattu ja olette sitä paljon lukeneet. Oletteko te sen löytäneet sieltä?"
Hän rauhoittui ja pyysi kamarin puolelle katsomaan Raamattuaan. Se oli arvokas puukantinen,
nahkapäällysteinen, viimevuosisadalla painettu kuvaraamattu. Pyysin, että etsisimme nyt, onko lapsikaste
Raamatussa. Hän luki omastaan ja minä omastani, mutta emme sitä löytäneet. Jo raapi pappa
korvallistaan ja ihmetteli: "Miksi sitä on sitten ruvettu käyttämään, kun ei sitä Raamatussa ole?" Meillä
meni se päivä siinä tutkimisessa. Tämän jälkeen alkoi pappa kylällä kertoa sitä ihmettä, ettei lapsikastetta
löytynytkään Raamatusta. Hän puhui yhä suuremmalla innolla kokousteni puolesta hyvää. Ja niin
kokoukset jatkuivat häiriintymättä.
Tuli sitten se ratkaiseva ilta. Herätyksen Henki oli voimakas. Kesken puheeni alkoi eräs emäntä huutaa:
"Minä hukun, rukoilkaa puolestani!" Keskeytin puheeni ja rukoilin hänen sekä monen muun puolesta.
Herätys oli alkanut. Monet löysivät pelastuksen. Tuo todistava pappa on jo Herran levossa ja monet
muutkin silloin uskoon tulleista. Joku heistä on vielä kilvoittelemassa uskon tiellä, vaikka on tosin niitäkin,
jotka uupuivat kesken matkaa.
Oli varhainen sunnuntai-aamu. Tunsin Jumalan puhetta sisimmässäni. Herra kehoitti minua lähtemään
eräälle kylälle, jossa olen ennenkin käynyt. Kiirehdin junalle, sillä alkumatkan pääsin sillä kulkemaan.
Loppumatka oli kuljettava kävellen. Jälleen Herra puhui minulle ja kehoitti poikkeamaaan erääseen

taloon. Talo oli kuitenkin vieras, enkä ollut siellä koskaan aikaisemminkaan käynyt. Mitä sinne nytkään
menisin. En totellut Herran ääntä, vaan jatkoin matkaani toiseen taloon, jossa olin ennenkin käynyt. Sieltä
olivat menneet kokoukseen juuri tuohon taloon, johon minun olisi pitänyt mennä. Kokouksesta tultuaan he
kertoivat puhujan olleen yskässä niin, että hänen oli vaikea puhua. Ymmärsin, että Herra olisi minut sinne
johdattanut, mutta en totellut. Voi minua! Siitä seurasi omantunnon tuskat ja uneton yö. Jälkeenpäin vielä
kuulin, että talon emäntä oli sairaana ja oki minua kaivannut sinne. Valvotun yön jälkeen sain kuitenkin
kokea anteeksiantoa ja rauhaa.
Minulle tuli toistamiseen Herran Sana, niin kuin Joonalle muinoin. Minua ei tosin lähetetty takaisin, vaan
kehoitettiin lähtemään aivan toiselle kylälle, jonne oli matkaa yli kymmenen kilometriä. Oli tuiskuinen aika
ja lunta satoi parhaillaan. Tie oli tukossa, eikä hevoskyytiäkään ollut saatavissa. Ystävät kielsivät
lähtemästä matkalle, mutta en uskaltanut totella heitä. Sanoin lähtiessäni: "Uskolla ei ole umpia, eikä
halulla hankia." koko pitkällä matkalla en tavannut ketään. Iltapäivällä pääsin perille. Olin hyvin uupunut.
Saappaani olivat lunta täynnä ja päällysvaatteet märkinä. Heti, kun pääsin sisälle tupaan, kuulin kamarin
puolelta tuskaisan huudon:"Voi, että minä pelastuisin! Kuuluuko Jumalan armo minulle?"
Kiirehdin kamariin. Talon vanha emäntä oli sairasvuoteella kovissa sielun tuskissa. Nähtyään minut, hän
sanoi:"Tervetuloa, Herra lähetti sinut!" Aamulla he olivat rukoilleet, että Herra lähettäisi jonkun uskovaisen
sinne auttamaan. Herra lähetti minut. Sairas kertoi tuntonsa taakat ja sain julistaa hänelle synnit anteeksi
Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Hän sai rauhan ja ilon sydämeensä. Matkani vaivat
unohtuivat, sillä olihan vangittu sielu saanut vapauden.
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6. Kenttäkokemuksia

8.8.1932

Varhaisina lapsuusvuosinani en tuntenut Herraa. Oli vain hämärä aavistus Jumalan olemassaolosta.
Rippikoulussa sain ensi kerran Jumalan kutsun kohdalleni. Uskoon en vielä silloin päässyt. Omistin kyllä
ulkonaisen jumalisuuden, luin joskus Sanaa, kävin kirkossa ja hartaushetkissä, mutta pelastusvarmuus
puuttui. Vasta 17-vuotiaana Herra otti kiinni sairauden kautta. Sairastuin kovaan kuumeeseen, silloin
etsin ja rukoilin Herraa ja sain kokea täydellisen pelastusvarmuuden. Olin niin onnellinen, kuin vain
pelastettu nuori voi olla. Syntini oli saatu anteeksi, ilo ja rauha täytti koko olemukseni.
Parannuttuanikin tätä kesti jonkun aikaa, mutta kun puuttui rohkeus tunnustaa uskoani kodissani ja
työtovereilleni, niin pian kylmenin ja menetin kalliin iloni. Jouduin luopioksi. Se oli raskasta aikaa. Koetin
etsiä iloa maailmastakin, mutta turhaan. Ulkonaisesti kyllä harrastelin kristillisyyttä. Toimin
raamattupiirissä, juhlissa y.m. Menin niin pitkälle, että tuomitsin ja arvostelin toisin ajattelevia. Onnellinen
en ollut, usein tuska täytti sydämeni. Tätä kesti vuosia, kunnes en enää jaksanut, vaan antauduin
uudelleen Herralle. Tämä tapahtui Suolahden Lähetystalossa veli Rimmin kokouksessa eräänä
tammikuun pakkaspäivänä v. 1932. En ollut usein siellä käynyt, koska pelkäsin väärää oppia. Kerran
aikaisemmin olin mennyt sinne uteliaisuudesta ja arvostellen. Sana oli sattunut. Nyt tein valintani. Päätin:
maksoi mitä maksoi, tahdoin saada selvyyden pelastuksestani. Siellä kokouksessa en vielä rauhaa
saanut. Se annettiin kotona hiljaisuudessa jälkeenpäin.
Valtava oli se hetki. Vanki oli päässyt vapauteen. Kiitos Jeesus! Nyt tuli toinen sisältö toiminnalleni.
Raamattupiirissä aloin rohkeasti todistella. Olin ennenkin yrittänyt, mutta sisäinen voima puuttui. Nyt koitti
toinen aika. Pyhäkoulua aloin pitää vakituisesti. Lapsia kävi enemmän ja aikuisiakin tuli usein mukaan.
Siunattua oli tuo aika. Herra alkoi viedä eteenpäin. Sana avautui, monia ratkaisevi askeleita tuli eteeni.
tahdoin olla kuuliainen Mestarilleni. Tottelin, siitä seurasi väärinymmärrystä entisessä ystäväpiirissäni.
Parastani he tarkoittivat oman ymmärryksensä mukaan, mutta Mestarin tie minun kohdallani oli toinen.
Muutin vapaaseurakuntaan ja aloin siellä pitää pyhäkoulua. Lapsia kävi runsaasti. Uskoin, että paikkani
onkin vain lastentyössä, mutta Mestarini tahtoi lähettää laajemmalle työvainiolleen.
Jouduin taas ratkaisemaan joko - tahi. Kokonaan Herran työhön tai syrjään. Nytkään en voinut olla
tottelematta Herraani, vaan lähdin kokonaan Herran työhön. Syksyllä v. 1939 lähdin ensimmäiselle
matkalleni. Olen nyt kierrellyt Keski-Suomen korpikentillä etsien kalliita sieluja Herralle. Toivoni ja
rukouksni on, että kerran "lyhde pienoinen minullakin ois".
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5. Tehtaan savuista saarnamieheksi

8.2.1928

William Rimmi tuli seurakunnan työntekijäksi v. 1928. Hän oli syntynyt Saarijärvellä 16.7.1887 torpparin
poikana. Rimmi hoiti seurakuntaa aluksi Äänekoskelta käsin, jossa kävi maallisessa työssä. Tässä
saarnamiehen tarina hänen itsensä kertomana:
"Kun olimme päässeet pari kilometriä
kotoamme, otin kärryissä istuessani
taskuaseen käsiini. Aloin sitä näpräillä
sillä seurauksella, että ase laukesi ja
kuula tunkeutui polveeni."
Kotiseutuni Saarijärven Hänniskylä oli lapsuus- ja nuoruusvuosieni aikana hengellisesti pimeä seutu.
Ihmiset yleensä elivät muotojumalista elämää. Pari kertaa vuodessa käytiin kirkossa ja sillä hyvä. Väliajat
voitiin sitten olla tämän maailman menoissa ja pyrinnöissä. Tuollaiseen jumalisuuteen minäkin kasvoin.
Kerran vuodessa kävin kirkossa ja ehtoollisella, pitihän toki tuo mitta täyttää. Eihän sitä muuten olisi
kelvannut lapsen kummiksikaan, niinkuin tuo termi kuului. Mutta sisällisesti olin vieras kaikelle
hengellisyydelle. Jopa jonakin aikana yritin uskotella, ettei Jumalaa olekaan, ei taivasta, vielä vähemmän
helvettiä. Sisimmässäni kyllä aina tunsin, etten ollut oikealla tiellä. Kärsin syvästi siitä, kun tunsin, että
juoppouden himo minua piiritti yhä lujemmilla siteillään.
Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas ja suuri armossaan, tarttui minunkin kurjan syntisen elämään ja
oikaisi askeleeni. Kohdalleni sopivat hyvin Psalmin sanat "Hän nöyryytti heidän sydämensä
onnettomuudella."
Oli vuosi 1917 ja Mikkelinpäiväsunnuntai, kun siskoni kanssa lähdin käymään naapuripitäjässä Multialla.
Aikomuksemme oli, että paluumatkallamme poikkeaisimme iltamatilaisuuteen, joka oli matkan varrella.
Niin lähdimme hyvillä toiveilla matkalle. Mutta kun olimme päässeet noin pari kilometriä kotoamme, otin
minä kärryissä istuessani taskuaseen käsiini ja aloin sitä näpräillä sillä seurauksella, että ase laukesi ja
kuula tunkeutui jalkaani. Siihen matkamme sitten katkesikin. Siskoni palasi kotiin ilmoittamaan, mitä oli
tapahtunut. Äiti tuli saattamaan minua Saarijärven kirkolle saamaan lääkärin apua. Isäni oli niinä aikoina
Amerikassa. Kun sitten lääkäri oli tehnyt tutkimuksensa, sanoi hän, että tilanne on perin vakava, sillä
kuula oli vioittanut polvea. Hän sanoi, että siitä voi tulla terve jalka, jos annamme sen kuulan olla pois
ottamatta, mutta sekin vaara on olemassa, että jalka menee. Kauhistuin sisimmässäni tuota lääkärin
lausuntaa. Olinhan vasta äskettäin täyttänyt 20 ikävuottani. Tuntui hirmuiselle ja toivottomalle ajatella,
että jäisin raajarikoksi koko elämän ajaksi.
Muistan tuon syksyisen sunnuntai-illan Saarijärven sairaalassa yli kaksi vuosikymmentä sitten, aivan
niinkuin se olisi eilen tapahtunut. Jalkani oli kipsattu suoraksi, sitä ei saanut taivutta polvesta, ja lääkäri
sanoi, että olen vuoteeseen sidottu ainakin kahdeksi viikoksi.

Tuona iltana murtui sieluni vastarinta Jumalaa kohtaan. Äitini oli matkalla kysynyt, mitenkähän sinun olisi
mahtanut käydä, jos se ase olisi lauennut sillä tavalla, että olisit menettänyt henkesi. Mikä olisi ollut
osasi silloin? Tuo kysymys avasi todellisuuden verhon ja tunsin sielussani, että helvetti olisi osani.
Rukoilin tuona iltana elävää Jumalaa sydämen tuskassa ja lupasin Jumalalle, että jos sinä hyvä Jumala
armahdat ja annat minun syntini anteeksi ja terveen jalan, niin tahdon olla sinun omasi ajassa ja
iäisyydessä.
Mutta kun jalkani parantui, niin painuin takaisin synnin teille. Sisäisesti olin kuitenkin kovin rauhaton,
enkä löytänyt tyydytystä siihen kaipuuseen, joka oli rinnassani. Tilani oli kuten laulun tekijä sanoo: "Ja
mun nauttivan luultiin onnen vain, mutta nähnyt ei kenkään tuskiain." Olin äärettömän katkera Jumalaa
kohtaan siitä, että hän antoi minulle tällaista tapahtua, ja etten voinut iloita niinkuin ennen iloitsin ja
niinkuin toiset nuoret iloitsivat. Nyt perästäpäin käsitän, että Jumala oli varannut minulle parempaa, kuin
mitä maailma antaa.
Vuonna 1918 elokuussa tuli sanajulistaja Lauri Hokkanen pitämään kokouksia kotiseudulleni, ja tuli
ihanat herätyksen ajat. Kävin kokouksissa ja tunsin, miten Jumala puhui sydämelleni. Muistan erään
kokouksen noilta ajoilta hyvin elävästi. Puhuja kuvaili nuoren elämää ilman Jumalaa. Tunsin, että
elämäni on aivan sellaista, kuin puhuja kuvaili. Mutta samassa tuli ajatuksiini, että ehkäpä joku onkin
kertonut hänelle minun elämästäni ja silloin suutuin puhujaan ja läksin kesken kokousta pois ja ajatelin,
että en tule enää toista kertaa haukuttavaksi. Tämä päätös ei kestänyt kauan, sillä muutaman päivän
perästä istuin jälleen kokouksessa ja tunsin miten valtavasti Jumala kutsui minua ja puhui ratkaisun
tärkeydestä. Niinpä sitten kävikin eräänä iltana, että jouduin ratkaisemaan suhteeni Jumalaan. En tosin
tuona iltana sielun rauhaa saanut, se tuli vasta muutamia päiviä jälkeenpäin, kun olin yksinäisyydessä
rukouksissa Herran edessä. Silloin avautui Psalmin sanat: "Joka kaikki sinun syntisi antaa anteeksi ja
parantaa kaikki virheesi." Erikoisesti puhui silloin sielulleni sanat: "Joka kaikki sinun syntisi." Siis kaikki
minun syntini on anteeksi saatu Jumalan Pojan veressä. Halleluja! Kiitos Jeesukselle!
Heti uskoon tuloni jälkeen tunsin hyvin voimakasta kutsumusta Herran työhön, mutta kun olin
luonteeltani perin ujo, niin se tuntui vaikealta. Usein tunsin kokouksessa, että pitäisi todistaa
Jeesuksesta, mutta minulta puuttui rohkeutta, ja niin se jäi aina tekemättä. Olin usein tästä hyvin
kiusattu ja ahdistettu, sillä tunsin niin selvästi ja elävästi, että Herra kutsui minua todistajan paikalle.
Vuonna 1922, maaliskuun alussa, muutin asumaan Äänekosken kauppalaan. Niinä aikoina tunsin
entistä selvemmin, että minun pitäisi lähteä Herran työhön, ja niinpä jo kerran kirjoitinkin anomuspaperin
päästä mukaan Santalassa pidettäville raamattukursseille, mutta jostakin syystä se jäi lähettämättä, ja se
toive raukesi tyhjään. Mutta silloin sain syvän halun tutkia Raamattua ja niin kului vuosi toisensa jälkeen.
Muistaakseni oli vuosi 1924, kun veljemme L. Hokkanen pistäytyi Äänekoskella pitämässä jonkun
kokouksen. Erään kokouksen lopussa hän esitti kuulijoilleen, että nyt saamme kuulla veli Rimmin
todistuksen. Ensin hämmästyin kovin, sillä en osannut odottaa mitään sellaista. Nousin kuitenkin
puhujan paikalle, ja muistan tänä päivänä vielä miten polveni vapisi todistaissani ensikertaa. Jumala
siunasi todistukseni. Siitä illasta tuli käänteentekevä ilta elämässäni. Sinä iltana avattiin minun mykkä
kieleni kertomaan Herrasta Jeesuksesta ja sen illan jälkeen ei ollut enää vaikeaa todistaa Jeesuksesta.
Usein niinä aikoina todistin sikäläisen Pelastusarmeijan lavalta, kun ei siihen aikaan ollut vapaakirkollista
toimintaa Äänekoskella. Vuonna 1925 päätimme sitten vuokrata huoneen vapaakirkollista työtä varten ja
toimeni ohella aloin pitää kokouksia. Usein myöskin pistäydyin Suolahdessa todistusmatkoilla ja monissa
muissakin paikoissa Äänekosken ympäristössä.
Erään kerran ollessani tällaisella todistusmatkalla Leppäveden asemalla 29 pnä elokuuta 1928,
epäonnistuin mielestäni tuona päivänä täydellisesti. Kun yritin puhua, niin tuntui kuin näkymätön käsi
olisi puristanut kurkusta ja puhumisesta ei tullut mitään. Jouduin paluumatkalla vaunussa istuessani
tutkimaan itseäni, ja sitä, että kenen luvalla olen matkalle lähtenyt. Jos olisin Herran lähettämänä, niin
kyllä hän varmasti antaisi sanoman. Tuntui niinkuin saatana olisi ilkkunut vierelläni: "Voi, hyvä mies, et
ole vielä koskaan uudestisyntynytkään, eikä sinulla ole osaa eikä erää koko pelastuksen sanassa."
Mutta minä käännyin ahdistuksessani Jumalan puoleen ja sanoin: "Tässä olen, Herra, jos en ole
uudestisyntynyt, tee se tänä päivänä. Herra, sinä tiedät sen, että minä tahdon päästä iankaikkiseen
elämään, maksoi se mitä tahansa."
Olin tuona sunnuntai-iltana lupautunut puhumaan myös Suolahden lähetystalossa uskoville. Mutta se ei
ollut helppo tehtävä, sillä olinhan tuolla matkalla joutunut sisäisesti vararikkotilaan. Kuitekin yritin puhua
sinne kokoontuneelle Jumalan kansalle. Kun sitten painuimme rukouksiin, alkoi eräs sisar puhua kielillä
ja kun hän oli lopettanut, niin rupesi toinen sisar selittämään ja tuli ihmeellinen sanoma. Aivankuin kaikki
nämä minun sisäiset taisteluni olisi olleet kirjassa heidän edessään. "Miksi olet murheellinen siitä, mitä
puhuisit? Enkö minä, Herra ole sinut sitä varten etsinyt ja pelastanut ja Pyhällä Hengellä täyttänyt, että
menisit evankeliumin sanomaa viemään." Tunsin tuona hetkenä, miten olemukseni läpi kävi kuin

sähkövirta ja aloin puhua uusilla kielillä ja ylistin Herraa.
Kun olin lakannut puhumasta, niin rupesi eräs sisar selittämään mitä minä olin puhunut ja tuona hetkenä
minulle tuli selväksi, että olin Herran valitsema evankeliumin sanomaa viemään. On vaikea sanoin
kuvailla sitä sanomatonta rakkautta, joka tuona hetkenä ailahteli sielussani. Tuntui, että olisi tahtonut
syleillä koko maailmaa. Tosin vielä tämän jälkeen meni yksi taisteluinen vuosi tehtaan pyörien kolinassa,
kunnes voin laulaa:
"Oi, vihdoinkin sun tahtoos taivun, sun omas olen iäti. Mä nöyrin pyynnöin etees vaivun, sun
tapahtukoon tahtosi."
Oli sumuinen marraskuinen aamu v. 1929, kun kävelin Äänekosken tehtaan konttoriin noutamaan
lopputiliäni ja työtodistustani. Sielussani tuona aamuna soivat laulun sanat:
"Avuksi riennä, avuksi riennä, hukkuvan vaara on suur.
Avuksi riennä, avuksi riennä, joku vaipuu nyt juur."
Ja niin olin saanut armon astua saarnamiehen siunatulle, mutta okaiselle polulle.
                        William Rimmin kirjoitus v. 1938 Nuorten Todistuksessa n:o 5.

Kastejuhla Suolahdessa William Rimmin ollessa seurakunnan työntekijänä
Veli Rimmi muutti samassa kuussa, asumaan Suolahteen, ja se oli suuri ilonaihe seurakuntalaisille.
Saarnamies pystyi nyt antamaan enemmän aikaansa työn hyväksi. Hän sai paljon aikaan. Kokouksia
järjestettiin työväentalolla ja suojeluskuntatalolla. Lähetystalon tilat eivät olisi riittäneet näihin
juhlakokouksiin. William Rimmi oli ahkera kynämies ja kirjoitti Suolahden tapahtumista Nuorten
Todistukseen:
Autuas on se kansa, joka juhlariemun tuntee, ne jotka Sinun kasvojesi valossa vaeltavat. Psalmi 89:16.
Kaikkina aikoina on Herran kansa ollut juhlivaa kansaa. Niinpä täällä Suolahdessa oleva pieni Herran
lasten joukko on sitä kansaa, joka on tullut tuntemaan juhlariemun. Sentähden se on myöskin halunnut
järjestää juhlatilaisuuksia. Juhlat kesäk. 24-26 päivinä muodostuivat hyvin siunatuiksi ja väkirikkaiksi.
Työväentalon avara juhlasali oli ääriään myöten täynnä harrasta yleisöä. Jo heti juhlien alussa saimme
tuntea, että "Hän Jeesus, oi Jeesus, viel' laumansa keskellä käy."
Halleluja! Kiitos Jeesukselle! Sydämiä murtavana kaikui sanoma Ristiinnaulitusta näillä juhlilla, josta oli
seurauksena, että useita pelastusta etsiviä saimme rukouksen käsivarsilla kantaa suuren Armahtajan
eteen, jossa taakat ja kuormat kirpoavat. Erikoisen ihanaksi näillä juhlilla muodostui Kristuksen kuoleman
muistoateria ja myöskin todistuskokous työväentalossa, jossa monet uskoontulleista kertoivat niistä
taisteluista, jotka olivat heidän rinnassaan silloin kun he olivat olleet tanssin pyörteissä siinä talossa. Ja
sitten siitä ihanasta rauhasta, joka on nyt heidän sydämessään, kun Jeesus on pelastanut ja asettanut
heidän jalkansa autuuden kalliolle. On myöskin ollut ihanaa todeta se, että Herran työ täällä
Suolahdessakin menee hiljalleen eteenpäin. Raamatulliset totuudet kirkastuvat uskoontulleille, ja niitä
tahdotaan myöskin noudattaa. Niinpä saimme näilläkin juhlilla noudattaa Jeesuksen käskyä ja kasteen
hautaan upottaa 6 onnellista uskoontullutta, josta kiitos ja ylistys Jeesukselle. Myöskin heinäk. 10. päivä
muodostui juhlapäiväksi Herran omille Suolahdessa. Silloin saimme toisen kerran viettää ihanaa
Jordanjuhlaa, jossa 3 onnellista veljeä ja 4 sisarta tuli haudatuksi Kristuksen kanssa kasteen kautta
kuolemaan. Lopuksi oli siunattu leivänmurtokokous, jolloin saimme tuntea, että Jeesus liikkui

keskellämme siunaten, raviten ja vahvistaen lapsiaan kestämään edessä olevassa kilpailussa. Tässä
tilaisuudessa saimme ottaa useita uusia jäseniä seurakuntaamme, josta kiitos Jeesukselle. "Kiitetty
olkoon Herra sinun nimesi, sillä Sinä olet meidän väkevyytemme kaunistus ja armostasi Sinä koroitat
meidän sarvemme. Sillä me saamme iloita joka päivä sinun nimestäsi. Sillä Sinä Herra olet meidän
kilpemme ja Sinä Israelin Pyhä olet meidän Kuninkaamme."
Normaali kokoustoiminta jatkui Lähetystalolla. Rukouskokouksia pidettiin säännöllisesti, ja milloin yleisiä
kokouksia oli vähemmän, niiden sijaan järjestettiin rukoushetkiä. Seurakuntalaisten hengellisestä
opettamisesta huolehdittiin raamattutuntien ja -kurssien avulla. Vierailevat veljet ja sisaret pitivät usein
niitä kokouksia, mutta veli Rimmi taisi myös opettamisen.
Toimintaa löytyi myös lapsille ja nuorille. Pyhäkoulutyö laajeni, sillä Keiteleen lahden toisella puolella
Kalliolahdessa alkoi toimia pyhäkoulu. Lastenkokouksia järjestettiin ja niissä puhui mm. William Rimmi.
Nuoret todistivat Herrastaan omissa kokouksissaan. Nuorten iltojen pitämisestä tehtiin päätös
vuosikokouksessa tammikuussa 1933.
Lähetystalo tuli monenlaisten juhlien ja tapahtumien pitopaikaksi. Vuonna 1931 seurakunnan silloisen
varapuheenjohtajan Toivo Moisio ja sasar Katri Niemisen häitä seurakuntalaisten ja ystävien
läsnäollessa:
Sunnuntaina 19.4. oli Suolahden Lähetystalo järjestetty häähuoneeksi. Seurakunnan ja lukuisten
ystävien laulaessa "Koko tien Hän kanssain käypi", astui morsiuspari, koneenkäyttäjä Toivo Moisio ja
neiti Katri Nieminen alttarin eteen, jossa pastori Eeli Jokinen toimitti vihkimisen. Onnittelujen ja
kahvitarjoilun jälkeen aloitti puheiden sarjan saarnaaja William Rimmi, puhuen nuorelle parille Jumalan
kantavasta voimasta elämämme kaikissa vaiheissa. Samoin puhuivat rouva Hilda Kettunen, Hilma
Jokinen, veli Hämäläinen, E. Jokinen ym. Ystäviemme hääilta unohtumattoman ja siunatun muiston
kaikkiin läsnäoleviin. Hengellisten laulujen ohella viljeltiin niissä häissä paljon rukousta ja Jumalan
sanaa, jonka siunaava vaikutus ei raukea milloinkaan tyhjään.
...Pieni rukoushuone hiljenee ja keväisen illan edetessä väki poistuu majoihinsa kiitosmielin. Kukaan ei
aavista, että vihityn parin lapset julistaisivat vielä evankeliumia vanhempiensa häätalossa.
William Rimmi katselee Lähetystalon ikkunasta ulos. Salin iso uuni vaikuttaa tiloihin yhä lämmintä.
Saarnamiehen ajatukset suuntautuvat seurakunnan hoitamiseen ja hän rukoilee Herralta voimia ja
viisautta. Vielä suoraryhtinen ja uutukainen rukoushuone odottaa innolla uusia kokouksia ja juhlia...
William Rimmi ohjasi seurakuntaa Jumalan sanalla ja hänellä oli Herran antamia armolahjoja.
Seurakunnan jäsenenä kauan ollut veli Johan Hämäläinen muistelee, kuika Rimmi neuvoa kysyttäessä
otti esiin Raamatun vastatakseen Jumalan sanalla. Saarnamiehellä oli huolehtiva ote laumaansa. Usein
hän muistutti seurakuntaa sen hengellisestä tilasta.
Tappioitakin koettiin työssä, sillä monien koettelusten lisäksi jäseniä täytyi erottaa. Erottamistoimenpide
ei tapahtunut ilman harkintaa. Seurakunnassa rukoiltiin armoa Herralta, jotta harhaan joutuneita
osattaisiin kohdella oikein.
Sairaus asetti Rimmille työesteitä ja hänen oli välillä levättävä. Julistustehtävistä vastasi tällöin
seurakunnan nuorisotoiminnassa mukana ollut Matti Vester.
Talvityökauden oli työ seurakunnan keskellä hyvin vilkasta. Alkutalvesta työskenteli täällä
siunausrikkaasti saarnaaja Matti Vester, kevättalvella taas seurakunnan esimies William Rimmi, samoin
syystyökautena on hän ohjannut sanan johdolla kansaa, jonka paimeneksi hän on uskottu.
Uskollisen paimenen työ Suolahdessa kesti kuusi vuotta, jonka jälkeen hän lähti perheineen Helsinkiin.
Vuonna 1934 Lähetystalossa pidettiin murtavaksi muodostunut lähtöjuhla:
Jo vuosikausia on tälläkin paikkakunnalla saanut taivaiset tulet palaa monessa sydämessä, vaikka työ
onkin kulkenut tuulten ja tuiskujen läpi. Olemme kaikessa saaneet kokea Herran uskollisuutta
kohdallamme. Ihanana on toteutunut Herran sana: "Kaikki myötävaikuttaa niiden parhaaksi, jotka
rakastavat Jumalaa." Noin 7 vuotta takaperin Herra antoi seurakunnallemme johtajaksi ja opettajaksi
saarnaaja William Rimmin, joka silloin vielä työskenteli Äänekosken tehtailla, josta 2 vuoden kuluttua
erosi varsinaisesti sananjulistajan siunattuun ja kalliiseen tehtävään. Tänä 5-vuotiskautena, jonka veli
Rimmi oli keskuudessamme asuen Lähetystalollamme, on monet muistot rakkaana jokaisen
seurakunnan jäsenen sydämessä. Mutta ihmiselämässä vallitsee ihmeellinen laki, ettei täällä ajassa saa
aina yhdessä asua. Näin on sananjulistajainkin laita. Herra avaa eteen uusia työkenttiä, jonne lähettää
palvelijansa. Totellen Herran kehoitusta veli Rimmi sai siirtyä täältä Helsinkiin Töölön vapaaseurakunnan

sananpalvelijaksi.
Olkoon Ylhäinen siunaus senkin peltosaran yllä, jonne veljemme matka on suunnattu. Elok. 26. pnä oli
liikuttava jäähyväishetki. Rimmi puhui mieliinpainuvia sanoja siitä ajasta, jonka hän oli ollut tämän
seurakunnan puheenjohtajana. Syvä liikutus valtasi puhujan, niin että hänen oli vaikea puhua. Samoin
kuulijatkin tulivat syvästi liikutetuiksi.
Klo 18 kokoonnuttiin seurakunna järjestämään muistojuhlaan. Runsaasti oli Äänekosken ja Suolahden
uskovia tässä tilaisuudessa. Veli Rimmi lausui vielä mieliinpainuvia jäähyväissanoja, sekä useat uskovat
lausuivat tunnustuksen sanoja veljelle siitä työstä, jota hän suoritti näillä molemmilla paikkakunnilla.
Tilaisuus lopetettiin yhteisellä rukouksella ja kiitoksella.
Suolahden seurakunnassa on nykyisin lähes sata jäsentä. Lähettäköön Herra tänne palvelijansa sanaa
jakamaan!
Nuorten todistus n:o 10 1934
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” Omakohtaisena hyötynä sain kokea,
että tuli syttyi sydämessäni. Täytyi
tehdä jotain Herran asian hyväksi.”

4. Herätykseni ja saarnaajakutsumukseni

8.2.1927

Olen syntynyt toukokuussa 1910 köyhän työläiskodin yhdeksästä lapsesta kahdeksantena.
Synnyinseutuni on Konneveden ja Äänekosken pitäjäin rajamailla, josta kesällä 1919 kotini muuttui
Suolahteen, mikä vuodesta 1932 on kantanut kauppalan nimeä.
Herätykseeni vaikuttavana tekijänä oli Suolahdessa Marianpäivänä 1925 alkanut herätys, jonka
ensimmäisestä kokouksesta alkaen olin mukana yhdessä vanhempaini ja sisarteni kanssa. Näissä
kokouksissa kaksi vanhempaa sisartani antoi elämänsä Herralle. Tosin toinen näistä sisarista oli jo
edellisenä syksynä saanut piston sydämeensä romaani-saarnaaja Antti Palm'in järjestämissä
kokouksissa. Mutta nyt alkanut herätys toi esiin, mitä sydämeen oli kylvetty. Näin tulin läheiseen
kosketukseen herätyksen kanssa sekä kotona että kokouksissa.
Herran aseina toimivat Keski-Suomen piirilähetyksen lähetit Hente Kuikanmäki ja Artturi Pylkkänen.
Kävin noissa kokouksissa usein. Sana alkoi puhua tunnolleni. Enimmän kuitenkin vaikutti se ilo, jonka
sain nähdä uskovien omaavan. Aivan kadehtien ajattelin niitä, jotka ovat löytäneet elämäänsä oikean,
kestävän perustuksen, todellisen onnen ja rauhan Jeesuksessa Kristuksessa. Kuitenkaan en itse ollut
halukas ratkaisevasti astumaan Herran puolelle. Syy tähän: omallatunnollani oli kansakoulupoikana
tehtyjä pikkukolttosia, joiden selvittämistä Jumalan Henki vaati. Näin jälestäpäin katsellen eivät asiat
suuria olleet, sillä Smk 30:- tarvittiin niiden selvittämiseen. Mutta ne olivat kylliksi suuria estämään
Jumalan rauhan sydämestäni.
Jatkuva kokouksissakäynti ja uskovaisten seurassaolo vieroitti minut maailman seurasta. En voinut
mennä huvitilaisuuksiin yhdessä toisten nuorten kanssa. Ajattelin näin: Jos menen iltamiin y.m.
huvipaikkoihin, niin minulle pian sanotaan: "Kuinka tuo, joka aina kokouksissa käy, nyt tänne tulee?"
Toisaalta uskovain seurassa tunsin oloni tukalaksi. Jumala oli siunannut pientä taistelevaa laumaansa
heidän viipyessä armoistuimen luona. Pyhän Hengen siunattu voima laskeutui. Moni sai uusin kielin
kiittää Herraa. Pyhä Henki jakoi myös armolahjoja uskovain rakennukseksi. Vaikka olinkin uskomaton,
luin sanaa. Sanasta kirkastui totuus Pyhän Hengen kasteesta. Uskoin Herran vielä tänä aikanakin
antavan armolahjojaan seurakunnalleen. Tämän tähden tuli jälkikokoukset, sekä rukouskokoukset
peljätyiksi paikoiksi (1. Kor 14:24,25). Pelkäsin profetian kautta salaiset syntini tulevan kaikkien
kuultavaksi. (Nyt kun jälkeenpäin katselen asioita, olen huomannut, että Pyhä Henki on hienotunteinen
kaikissa toimissaan).
Syy pelkooni oli siinä, kun sydämessäni oleva pimeys pelkäsi valoon tuloa (Joh. 3:19,20). kuljin tietäni
yksin - -. Laulun sanat: "Ei oo sull rauhaa Jumalan, ei maailma tyydytä. Oi tää on kurjin asema, mi voipi
löytyä" tulkitsevat tuolta ajalta sisäistä tilaani. Talvella1928 jouduin liikkumaan kuoleman ja elämän
rajamailla ollessani noin 6-7 viikkoa vakavasti sairaana. Eräänä päivänä seisoi äitini vuoteeni ääressä,
kysyen: "Kuinka on asiasi, jos kuolema nyt tulisi?"

En voinut tähän vastata, mutta sydämessäni tunsin, että jos minun täytyy tällaisena siirtyä iäisyyteen,
olen kadotettu. Sairaudesta toivuttuani parannuksenteko vielä siirtyi, kunnes talvella 1929 tulin
asetetuksi iäisyyskysymyksen eteen niin, että en voinut väistyä. Tunsin selvästi Jumalan vakavan
varoituksen: "Jos et tee nyt täyttä totta pelastukseesi nähden, voi tämä olla viimeinen tilaisuutesi."
15.3.30 oli kokous Suolahden lähetystalolla. Puhumassa oli Juho Koivumäki. Kokouksen loputtua hän
tuli luokseni ja kysyi, olenko Jumalan lapsi. Vastasin: "En ole, mutta nyt tahtoisin tulla." Uskovat
rukoilivat puolestani. Lähtiessäni pois, en tuntenut mitään erikoista tapahtuneen elämässäni, mutta
Jumalan edessä tein päätökseni: "Kun Herra ottaa minut vastaan ja antaa syntini anteeksi, tahdon minä
Hänen avullaan selvittää asiani ihmisten kanssa, kun siihen tilaisuus järjestyy."
Kauan ei tarvinnut odottaa. Parin päivän kuluttua kokouksesta poistuessani sain ensimmäisen
tilaisuuden järjestää epäselviä asioitani. Oi mikä ilo ja rauha vuotikaan olemukseeni, kun olin
tunnustanut ja anteeksi pyytänyt sekä kaiken hyvittänyt. Oli ihana kuulla sanoja: "Saatte kaiken
anteeksi, Jumala siunatkoon teitä."
Heti kääntymiseni jälkeen muuttui asenteeni paikkakunnalla oleviin uskoviin. Heidän seuransa tuli
rakkaaksi. Seurakunnasta tuli koti, jonne sain rientää huolteni ja kiusojeni kanssa. Saimme yhdessä
sekä itkeä, että kiittää Herraa. Myös seurakunnan taistelut ja ilot tulivat omikseni.
Heti uskoon tuloni jälkeen tulin vakuutetuksi saarnaajakutsumuksestani. Odotin vain hetkeä, jolloin
Herra avaisi oven. Kokouksissa en kuitenkaan todistanut. Kesällä 1939 veli Vilho Rantanen kysyi:
"Todistaako veli kokouksissa?" Vastasin, että hyvin harvoin. Tähän hän sanoi: "Sinun asiasi on todistaa
kokouksissa, siten säilytät oman hengellisen elämäsi terveenä ja tunnet vastuuta Jumalan työstä."
Varsinaisen ratkaisun tähän tehtävään sain seuraavana vuotena kesäloma-aikana. Menin käymään
Sumiaisten Viitakylän uskovain luona. Kun ystävät kuulivat tulostani, he järjestivät yleisen kokouksen,
johon piti saapua puhujia Suolahdesta. Tuo kokous oli aimo yllätys. Enhän ollut itsenäisesti vielä
kokouksia pitänyt. Ainoastaan silloin tällöin todistanut. Kyselin: "Mitä niille ihmisille oikein sanoisi?"
Mutta kokous oli ilmoitettu, oli astuttava todistajan paikalle uskossa luottaen Ps. 81:11 sanoihin: "Kun
sinä suusi avaat, niin minä sen täytän." Kokous oli siunattu. Siinä todistivat useat paikkakunnan
uskovista, suolahtelainen sisar Koskinen ja allekirjoittanut. Omakohtaisena hyötynä sain kokea, että tuli
syttyi sydämessäni. Täytyi tehdä jotain Herran asian hyväksi. Tämän jälkeen järjestimme yhdessä
Suolahden nuorten uskovain kanssa todistuskokouksia.
Mutta jo saman vuoden syyskuussa (1934) erosin maallisesta toimestani Suolahden Faneritehtaalta ja
astuin vapaasaarnaajan ohdakkeiselle polulle. Matka suuntautui ensin Santalan raamattukursseille.
Siellä saadut opetukset ovat olleet suurimerkityksellisiä. Kurssien jälkeen toimin Keski-Suomen
piirilähetyksessä yhdessä Uuno Sorilan kanssa. Työtoverini siirtyessä maalliseen kutsumukseen toimin
vähän aikaa Kuopion Itkonniemessä, kunnes syksyllä 1935 Herran johtoa seuraten siirryin EteläKarjalan piirilähetyksen lähetiksi.
Kaipasin kentille, missä on puute työntekijöistä. Siellä vasta-alkavakin ja pienemmillä todistajalahjoilla
varuistettu Herran työntekijä on tervetullut, missä on sanan nälkä. Mitä tulee saarnaajakutsumukseeni,
pidän sitä suurena etuoikeutena. Ottamaani askelta en ole koskaan katunut. Siellä ja täällä on ollut ilo
nähdä sanan löytävän otollista maaperää ja se on antanut rohkeutta kilvoitteluun.
Lauri Hytönen
Nuorten Todistus v. 1941
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"Toivon, että löytäisit matkasi
valoksi Jeesuksen, sinä voit jo
tänä iltana kokea, miten
ihanaa on olla Jumalan lapsi."

3. Suolahden vapaaseurakunnan syntyminen

10.10.1926

Suolahden uskovien kokoontumispaikka oli Pajala-niminen talo, joka tunnettiin myös rukoushuone
Bethelinä. Aivan lähellä sijaitsivat rautatieasema - nykyään vanha asema - ja Suolahden satama, josta
laivaliikenne toimitti kuljetuksia Keiteleelle. Hyvien liikenneyhteyksien ansiosta paikkakunnalla liikkui paljon
väkeä.
Eräänä päivänä Suolahteen saapui pitkä ja komea nuorukainen. Aurinkoisen ja kohteliaan miehen silmät
tutkivat tunnustelevasti paikkakunnan elämää. Mies tiesi, ettei tehdaspaikkakunnan maaperän sora
raapinut sattumalta hänen kengänpohjiaan, sillä hän kulki kaikkivaltiaan Jumalan johdatuksessa. Uskovien
rukoukset oli kuultu. Pajalan talon rukoushuoneelle tuli Herralta anottu paimen.
Tämä seurakunnan ensimmäinen saarnamies oli nimeltään Arthur Pylkkänen. Hän oli syntynyt
Hirvensalmella lähellä Mikkeliä 8.7.1907.

Arthut oli lapsena iloinen ja villi - ei kuitenkaan mikään ilkikurinen pahantekijä. Matalan majan köyhyys oli
suotu hänelle vakavaksi opettajaksi.
Wilhelmiina Pylkkänen asui kahden poikansa, Arthurin ja Einon kanssa vaatimattomassa saunakamarissa.
Rikkinäisestä ovesta käytiin sisään ja ulos. Pieni ikkuna heitti vähäistä valoaan huoneeseen, jossa oli
maalattia. Talvella tuo asunto oli sietämättömän kylmä. Pakkasten paukkuessa Hirvensalmen Monikkalan
kylässä Wilhelmiina teki käsitöitä - kesät menivät raskaissa peltotöissä. Raastavan perheenäidin ansiot
olivat mitättömät.
Eräänä kesäpäivänä saunakamarin omistanut maanviljelijä sanoi vuokralaisensa irti. Edessä oli pölyinen

maantie. Kyynelehtivä äiti kantoi käsivarsillaan pientä Einoa, ja 5-vuotias Arthur juoksenteli vierellä. Pian
levättiin tienvarressa. Arthur oli tarkasti seurannut äitinsä kyyneliä ja halusi nyt lohduttaa:
"Äiti rakas, älä itke enää. Kun minä kasvan suureksi, niin minä rakennan sinulle punaisen mökin,
rakennanpa vielä punaiset ikkunalaudatkin ja punaiset tuolit ja pöydät." Perheen kodittomuus ei kestänyt
onneksi kauan, sillä hyväsydämiset ihmiset järjestivät heille kodin. Arthur tuli uskoon 15-vuotiaana Olga
Mähösen ja Tyyne Valon pitämässä kokouksessa. Nämä Mikkelin Piirilähetyksen maakuntalähetit olivat
tulleet julistamaan evankeliumia Hirvensalmelle. Nuoresta pojasta oli tullut nyt innokas totuudenetsijä.
Rippikoulu ja rovasti Matti Elomaan opetukset kutsuivat pian Arthuria:
"Ikäni kasvoi. Lähentelin jo 16 vuotta. Mennessäni rippikouluun tuntui ensimmäisenä päivänä pelottavalta.
Aprikoin kuinka voisin siellä käyttäytyä. Kaikeksi ihmeekseni kuitenkin huomasin, että siellä oli paljon
rohkaisevampaa kuin olin kuvitellutkaan. Olin turvassa kuin kanan poika emon siipien suojassa. Moneen
asiaan sain selvityksen. Muistan pastorin kysyneen meiltä: 'Miten rohkenette tulla elävän Jumalan eteen?'
Syvä hiljaisuus valtasi poikaparven. Kuului raskaita huokauksia. Nämä huokaukset tahtoivat sanoa:
"Jeesus, emme halua lähestyä sinua pettäjän lailla, vaan katuvan Pietarin tavalla."
Arthur Pylkkänen liittyi vuonna 1923 Mikkelin C.E-yhdistykseen (Christian Endeavour-yhdistys). C.E-liike
levisi 1900-luvun alussa suureksi kansainväliseksi nuorisoliikkeeksi. Kouluneuvos S.S. Salmensaari oli
tutustunut tämän kristilliseen liikkeen toimintaan opiskellessaan Englannissa. Sieltä palattuaan hän perusti
maamme ensimmäisen C.E-yhdistyksen Turkuun vuonna 1898. Pian sen jälkeen perustettiin samanlaisia
yhdistyksiä muihinkin kaupunkeihin. Maaliskuussa 1904 Tammisaaressa perustettiin koko maan käsittävä
C.E-liitto.
Pylkkäsen hengellinen kutsumus alkoi vahvistua. Vielä täytyi kuitenkin nuoren miehen tehdä maallista
työtä. Kesällä hän rehki peltotöissä, talvella oli työmaana metsätyömiehen raju savotta tukinajoineen.
Sitten tuli vuosi 1925. Arthur Pylkkänen hakeutui ystäviensä tukemana kolme kuukautta kestävälle
Vapaakirkon työntekijäkurssille, joka pidettiin Santalassa lähellä Hankoa. Kurssin päätyttyä Arthur koki
suuren pettymyksen, koska häntä ei heikon ruumiillisen kuntonsa vuoksi kelpuutettu työhön. Olihan mies
tehnyt metsätöitäkin, mutta kurssin johtaja, Väinö Tuominen, arvioi hänet liian heikkokuntoiseksi
samoilemaan korpia ja kyliä saarnamiehen tehtävissä. Arthurin unelmat olivat nyt romahtaneet yllättävään
koettelemukseen.
Jumala puuttui kuitenkin masentuneen miehen elämään. Nuorukaisen sisäiseen maailmaan alkoi virrata
taivaallista toivoa ja hän lausui pian opiskelutovereilleen: "Kun Jeesuksen rakkaus pakottaa julistamaan
evankeliumia, niin sitä ei voi estää edes ruumiillinen heikkouskaan." Arthur Pylkkäselle löytyikin työsarka
Keski-Suomesta. Vilho Rantanen kuvaa kirjassaan Arthurin työkutsun sinetöitymistä:
Pylkkänen liikkui Keski-Suomen piirilähetyksen alueella useillakin seutukunnilla, mutta merkittävimmin
kuitenkin Suolahdessa. Täällä hänen kutsumuksensa varsinaisesti sinetöitiin, sillä vuosina 1925-26 oli
paikkakunnalla huomattavaa herätystä ja sen herätyksen yhteydessä mainittiin Pylkkäsen nimi.
Herätyskokouksia pidettiin sekä nuorisoseuran talolla että työväentalolla. Kansaa kävi runsaasti Sanaa
kuulemassa ja silloin laskettiin pohja sille toiminnalle, joka Suolahdessa nykyisellään on. Pian tämän
jälkeen saatiin paikkakunnalle oma rukoushuonekin. Tietenkin uusi hengellinen liike herätti huomiota ja
vieläkin muistetaan kyläläisten lausuneen: "Pitkä poika on tuonut Suolahteen uuden opin."
Arthurin äni kaikui kokouksissa. Monien ihmisten elämä sai vaihtaa suuntaansa Jumalan viitoittamalle
tielle. Uskovien keskuudessa alkoi herätä kysymys seurakunnan perustamisesta. Huhtikuun 5. päivänä
1926 oli rukoushuone Bethelissä tuo historiallinen hetki, jolloin Suolahteen syntyi vapaaseurakunta.
Perustavan kokouksen pöytäkirja kertoo näistä merkittävistä tapahtumista:
Laulun ja rukouksen jälkeen luki piirijohtaja Eeli Jokinen Joh. 20:19-29 puhuen sen johdolla siitä miten
Jeesus ilmestyi lukittujen ovien takana oleville opetuslapsilleen. - Samalla hän esitti miten Jeesus vieläkin
kirkastuu opetuslastensa kokouksissa ja siksi ei kenenkään pitäisi jäädä Tuomaan tavoin pois
opetuslasten keskuudesta. Hengellisen puheen päätettyään hän esitti kokoukselle keskustelukysymyksen
Suolahden vapaaseurakunnan perustamisesta ja kehoitti kokousta valitsemaan puheenjohtajan ja
sihteerin.
Eeli Jokinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Arthur Pylkkänen sihteeriksi. Jokinen selosti
vapaaseurakuntien työtapoja ja toimintaa, jonka jälkeen annettiin tilaisuus vapaisiin puheenvuoroihin.
Jokainen uskova sai esittää mielipiteensä seurakunnan perustamisesta ja miltei kaikki käyttivät vuoronsa.
Kukaan ei vastustanut perustamishanketta. Suoritettiin äänestys ja kaikki äänestivät seurakunnan
perustamisen puolesta, mikä merkittiin pöytäkirjaan yksimielisenä päätöksenä.

Oli tullut mahdollisuus liittyä juuri perustettuun Suolahden vapaaseurakuntaan ja halukkaita löytyi heti 22.
Joku ilmoitti liittyvänsä myöhemmin. Kokouksen puheenjohtaja kehoitti valitsemaan seurakunnalle
vanhimmiston ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Väliaikaiseksi puheenjohtajaksi valittiin Arthut Pylkkänen,
varapuheenjohtajaksi Hilda Kettunen, sihteerin tehtäviin Martta Kolari ja rahastonhoitajaksi Hilda Kettunen.
Samassa kokouksessa tuli esille kysymys uuden rukoushuoneen hankkimisesta. Asiaa eteenpäin viemään
valittiin valiokunta, johon kuuluivat Juho Lehti, Salomon Ilomäki, Yrjö Hämäläinen, Toivo Moisio ja Hilda
Kettunen. Piirijohtaja Eeli Jokinen otti hoitaakseen avustusanomuksen silloiselle Vapaan Lähetyksen
rakennusosuuskunta Bethelille.

Rikhard Mäkeläinen ja Eeli Jokinen v. 1926 Kustaa Piipariselta ostetun talon edustalla

Pian löytyi tarkoitukseen sopiva rakennus. Kustaa Piipariselta ostettiin talo, jota alettiin laajentaa
kokouskäyttöön sopivaksi. Työn vastaajana toimi Rikhard Mäkeläinen. Rakennusta tehtiin talkoovoimin.
Pilkkaa ja ylenkatsetta saivat ahertajat osakseen, mutta tämä ei estänyt uuden rukoushuoneen
valmistumista. Kesäkuun 28. päivänä alkanut laajennusurakka päättyi syksyllä. Lokakuun 10. päivänä
1926 oli uuden Lähetystalon vihkiäisjuhla. Sateinen sää ei estänyt juhlijoiden saapumista
rukoushuoneelle. Lokakuun 1926 Nuorten Todistus kirjoittaa juhlatapahtumista:
Herran kansaa oli saapunut runsaslukuisesti Äänekoskelta, Konnevedeltä, Jyväskylästä y.m. tähän
harvinaiseen tilaisuuteen. Oli toivottu, että Rakennusosuuskunta Bethelin puheenjohtaja, kouluneuvos
S.S. Salmensaari olisi myöskin päässyt tähän juhlaan mukaan, mutta virkamatkojensa vuoksi ei hän
voinut saapua. Niinpä oli tyydyttävä vain oman piirin puhujiin. Varsinaisen vihkimäpuheen piti p.johtaja
Eeli Jokinen ja toimittaja V. Rantanen. Herran sanaa julistivat veljet V. Kastepohja, A. Pylkkänen, V.
Rimmi ja J. Laurinen. Jyväskylän kitarakuoro kaiutteli ihania laulujaan puheitten väliajoilla. Tungokseen
saakka oli talo täynnä kansaa koko päivän. Suolahden vapaaseurakunta on siis saanut kodin, jossa saa
vapaasti pitää kokouksensa. Ahkeraan siellä onkin kokoonnuttu koko syyskauden. Talo on tullut
maksamaan yli 75.000:-, jonka summan rakennusosuuskunta Bethel on rahoittanut. Paitsi juhlasalia
sisältää rakennus useita asuinhuoneita, joissa asuu vuokralaisia.
Seurakunnan toiminta alkoi vakiintua. Kokoustoimintaa rikastuttivat vierailevat julistajat. Normaalien
kokousten lisäksi pidettiin v. 26 kahdet lähetysjuhlat, sekä yhdetmyyjäiset hengellisen toiminnan
tukemiseksi. Pajalan talossa alkanut ompeluseuratoiminta jatkui. Seurat järjestettiin joka viikko.
Vapaaseurakuntaan kuuluvilta perittiin jäsenmaksua. Sen sai kukin suorittaa varojensa mukaan.
Varattomuus ei ollut esteenä jäsenyydelle, sillä jäsenmaksuun kykenemätön vapautettiin siitä.

...Lähetystalon sisällä kaikuu virsi, johon akustinen sali antaa lisäharmoniansa. Ilmapiiri on harras. Laulua
lauletaan täydestä sydämestä Taivaalliselle Mestarille. Kielten muovaillessa ilmoille virren viimeisiä sanoja
astuu Arthur Pylkkänen salin korokkeelle julistustehtäviin. Väki Lähetystalossa hiljentyy saarnaajan
johdolla rukoukseen.
Rukous päättyy ja Arthurin katse siirtyy kiertelemään kokouskansan arvioimiseen. Hän havaitsee salissa
yhdet vieraat kasvot ja arvelee mielessään ne kuuluvaksi pelastusta etsivälle sielulle. Julistaja ei jää
tuijottamaan vierasta henkilöä, vaan avaa suunsa evankeliumin julistukseen.
Kokouksen edetessä väen valtaa Jumalan lämmin rakkaus ja kyyneleet virtaavat monien kasvoilta. Vieras
kuulija istuu penkissään miettien elämänsä tekoja ja kulkusuuntaa. Hänestä alkaa tuntua siltä, että Jumala
puhuu tuon pitkän julistajan kautta. Saarna alkaa olla lopuillaan. Etsivän sielun ajatusmaailmaan
kaikuuntuu julistuksen viimeiset sanat: "Toivon, että löytäisit matkasi valoksi Jeesuksen, sinä voit jo tänä
iltana kokea, miten ihanaa on olla Jumalan lapsi."
Kuorolaiset astuvat kitaroineen korokkeelle ja rukoushuoneen täyttää pian laulu. Ihminen, jonka sydäntä
saarnaajan sanat ovat satutelleet, menee alttarille. Hänen viereensä polvistuu Pylkkänen ja lyhyen
keskustelun jälkeen rukoilee etsijän puolesta. Vieras kokee pian vapautumisen ja kiittää Jumalaa. Kauan
hän on alttarilla. Saarnaaja antaa muutamia rohkaisun sanoja ja varoittaa vaaroista kaidalla tiellä.
Seurakuntalaiset kättelevät uutta ystäväänsä ja hänet toivotetaan tervetulleeksi mukaan...
Vuoden 1926 aikana seurakunnan jäsenmäärä kasvoi viidellä liittyneellä. Pylkkänen mainitsee tämän
kirjoittamassaan vuosikertomuksessa. Arthurin työkausi Suolahden vapaaseurakunnassa ei ollut pitkä.
Seuraavaa vuosikertomusta kirjoitettaessa hän oli jo siirtynyt toisiin tehtäviin.
Arthur Pylkkänen teki aluksi työtä kotimaassa. Tuona aikana hän vieraili usein Suolahden ystävien
parissa. Rukoushuone oli aina viimeistä penkkiä myöten täynnä, kun tämä rakastettu saarnamies saapui
puhujavieraaksi entiseen kotikyläänsä.

Vuonna 1937 Vapaakirkko hyväksyi Elvi Mäkelän, Astrid Virtasen, Elin Kronqwistin, Arnold Hyttisen ja
Arthur Pylkkäsen lähetystyöhön Intiaan. Heidät siunattiin tähän tehtävään kesäkuun 13. päivänä
Tampereen vuosikokouksessa - lähetysjuhla pidettiin Finlaysonin kauniissa ja tilavassa kirkossa. Kätten

päällepanemisin ja rukouksin nämä lähetit luovutettiin Suomen lahjana ulkolähetykselle. Joulukuun
ensimmäisenä päivänä Arcturus-laiva odotti Helsingin satamassa lähtijöitä. Elvi Mäkelä nousi laivaan
Lontoossa.
Pylkkänen ehti olla Intiassa vajaat kaksi vuotta, kun Suomi ajautui talvisotaan. Intia osoitti myötätuntoa
taisteluihin joutunutta maatamme kohtaan, mutta se ei kovinkaan paljon lohduttanut kotimaastaan huolta
kantavia lähettejä. Arthurilla oli huoli äidistään. Ahdistavana painoi myös tieto, että ainoa veli taisteli
rintamalla. Kaukaiseen maahan saapui pian ikävä tieto: kauppaedustaja Eino Pylkkänen oli kaatunut
taistelujen loppuvaiheessa.
Jatkosodan aika toi läheteille lisää koettelemuksia. Kesällä 1941 Saksa rikkoi
hyökkäämättömyyssopimuksensa, ja operaatio Barbarosso vyöryi Venäjälle. Pian katsoi Suomikin
olevansa taas sodassa itäisen naapurinsa kanssa. Intian näkökulmasta katsottuna Suomi oli nyt
viholliskansa. Aluksi lähetit Intiassa joutuivat vain kotiarestiin. Liikkumisvapautta ei liiemmin ollut. Pian
viranomaiset alkoivat epäillä Arthur Pylkkästä ja Arnold Hyttistä saksalaisten värväämiksi vakoilijoiksi.
Vuoden 1942 lopulla miehet pidätettiin ja vietiin keskitysleirille. Tämä kolme vuotta kestänyt rankka
kokemus vaikutti Arthurin terveyteen:
"Vankeusvuodet koettelivat aikalailla. Varsinkin näköni alkoi leirillä heiketä. Oli aikoja, pisin oli neljä
kuukautta, jolloin näin vain työläästi liikkua. Lukea en voinut lainkaan. Arnold Hyttinen kävi päivittäin
huoneessani lukemassa Raamattua, joka silloin maistui hunajaakin makeammalta, kun sitä sai niin
määrältä. Ja se kamala särky. Sitä ei voi kertoa. Mutta juuri noina aikoina tunsin esirukouksen
kannattavaa voimaa ja siksi ei tuskan aika tuntunut ylivoimaiselta. Tänä aikana tuli erikoisen rakkaaksi tuo
lause: "Hän, joka on pimeässä ja vaeltaa valoa vailla, turvatkoon Herraan." Nyt, Jumalan kiitos, näköni on
parempi. Oikeaan silmäänikin on tullut jo hiukan valoa."
Intiassa ollessaan Arthur Pylkkänen joutui myös vakavaan onnettomuuteen, johon sisältyi merkillinen
kokemus. Vilho Rantasen kirjassa "Rajan tuolta puolen" kerrotaan tuosta tapahtumasta:
"Haastattelujen lomassa kertoi Pylkkänen kokemuksen eräältä matkaltaan Himalajan jylhillä vuorilla. Tämä
kokemus kuuluu paremmin tuonpuoleisen kuin tämän näkyväisen maailman piiriin. Näin kertoi kirjoittajalle
Pylkkänen:
- Olin työtoverieni kanssa tavanomaisella julistusmatkalla Sikkimin kylissä. Teimme matkaa ratsain, mikä
matkustustapa onkin nopein ja joustavin uskomattoman vaarallisilla ja louhikkoisilla jyrkänteillä. Kuolema
on uhkana lähes jokaisella askeleella, sillä yksi ainoa hevosen horjahdus tai kompastuminen voi syöstä
sekä ratsun että miehen hirvittäviin syvyyksiin. Onneksi Himalajan hevoset ovat kasvaneet tehtäväänsä
olosuhteiden mukana. Uskomattoman vaikeissakin tilanteissa ne selvisivät loistavasti.
Tällä kertaa oli kuitenkin huonoa onnea. Jossakin louhikkoisessa tien mutkassa uskollinen ajokki
kompastui ja Pylkkänen suistui pää edellä suurten kivijärkäleiden keskelle. Hän löi ohimonsa johonkin
kiveen ja menetti heti tajuntansa.
Kohta olivat matkatoverit auttamassa, mutta pian he totesivat, että valtimo ei lyönyt ja he luulivat, että
lähetyssaarnaaja oli kuollut. He nostivat kuolleelta näyttävän "sahibinsa" tien varteen ja nostivat kädet
ristiin rinnan päälle, kuten kuolleen kädet nostetaan.
Sillä aikaa kun apulaiset asettivat valekuolleen Pylkkäsen ruumista tien varteen, tapahtui ihmeellisiä
asioita. Pylkkänen totesi seisovansa vuoritiellä ja hän katseli kuin sivullisena kalvakkaa savimajaansa ja
matkatoveriensa säikähtynyttä touhuilua ruumiin lähellä. Katsellessaan kaikkea tätä, hän ihmetteli
suuresti.
Mutta muutakin tapahtui. Himalajan tien varsi jäi hetkessä ja nyt hän oli aivan uudenlaisessa
maisemassa, Hirvensalmella äidin luona. Oli puolipäivä ja äiti hääräili vikkelästi pienessä tuvassa. Hän oli
juuri keittämässä kahvia.
Arthur ei seisonut äidin tuvassa joutilaana. Hän koetti kaikella tavalla ilmaista itsensä rakkaalle äidille, yritti
kuin esiliinasta nykäisten ilmaista itsensä. Mutta murheellisena hän totesi, että äiti ei ollut
huomaavinaankaan poikaansa, touhusi niinkuin ei mitään erikoista olisi ollut tekeillä: keitteli vain kahvia ja
asteli edestakaisin hellan ja pöydän välisellä lattia-alueella.
Kaksi asiaa ennätti Pylkkänen todeta tällä lyhyellä käynnillään. Äidillä oli uusi pusero, jota ei ollut vielä
silloin, kun hän oli viimeisen kerran nähnyt äitinsä. Toinen uutuus oli pöydällä oleva kaunis ja värikäs
kukkamaljakko.

Kului sitten muutamia lyhyitä hetkiä. Yht´äkkiä huomasi pitkän matkan tehnyt lähetyssaarnaaja olevansa
taas Himalajan rinteillä, sillä paikalla, missä onnettomuus oli tapahtunut. Taas hän katseli kalvakkaa
ruumistaan tien varressa. Se lepäsi samassa asennossa kuin äskenkin. Kädet olivat ristissä rinnan päällä.
Matkatoverit seisoivat yhä ruumiin ääressä ja näyttivät sanomattoman murheellisilta.
Pylkkänen ei muistanut, miten hänen sielunsa meni takaisin toukankoteloonsa, vanhaan savimajaan,
mutta äkkiä hän avasi silmänsä ja oli taas tajuissaan. Kun matkatoverit näkivät lähetyssaarnaajan
virkoavan, he olivat hämmästyksestä sanattomia. Myöhemmin he totesivat, että Pylkkänen oli ollut
tajuttomana tasan kaksikymmentä minuuttia. Valtimon toimintaa ei sinä aikana tuntunut.
Voi arvata, että suuri oli heidän ilonsa kun rakastettu sahib palasi henkiin ja voi jo hetken kuluttua, vaikka
tosin hyvin heikoin voimin, jatkaa matkaa.
Oliko Arthur Pylkkänen todella käynyt äitinsä luona tai oliko kaikki unta? Tähän kysymykseen hän sai
hyvin pian vastauksen. Jonkun ajan kuluttua äiti näet lähetti uusimman valokuvansa ja siinä oli äidin
päällä se pusero, jonka hän oli nähnyt pikakäynnillään kotona.

Kukkamaljakon arvoitus selvisi. Kun Pylkkänen Suomeen palattuaan pääsi äidin luokse, niin ensi hetkessä
hän sai nähdä sen kaunisvärisen kukkamaljakon, jonka oli nähnyt käydessään merkillisellä
sielunvaelluksellaan kotona.

Nämä kaksi tosiasiaa antoivat varman vakuutuksen siitä, että Pylkkänen oli tajuttomuutensa aikana tehnyt
matkan, joka on meidän ymmärtämyksemme ja kokemuspiirimme ulkopuolella. Jumalan maailmassa on
asioita, joiden kohdalla selityksemme loppuu ja me saamme vain hiljaa ja nöyrästi ihmetellä."
Sodallakin oli loppunsa. Toisen maailmansodan savut laskeutuivat viimein rintamien taivailta. Mahtava
Saksa oli romahtanut. Keskitysleirin portit eivät kuitenkaan narahtaneet vielä auki. Vasta heinäkuussa
1946 Arnold Hyttinen ja Arthur Pylkkänen saivat astua vapauteen.
Syyskuussa 1948 Pylkkänen saapui lomalle Suomeen. Arthur halusi ensimmäiseksi tavata rakkaan
äitinsä, joka asui mökissään Hirvensalmella. Äidin sydämessä oli vielä suru sodassa kuolleesta Einosta.
Arthurin ja Wihelmiinan tapaaminen oli varmasti syvästi liikuttava.
Arthur Pylkkänen olisi mielellään halunnut levätä lomallaan, mutta se ei mitenkään onnistunut.
Lähetyssaarnaajalla oli nyt runsaasti innokkaita kuulijoita kotimaassaan. Pylkkänen yllätti yleisönsä
puhuessaan. Hänen sanoihinsa oli tullut runsaasti lisää syvyyttä ja painoa.
Arthur vieraili Suolahden lähetystalossa v. 1949. Tämä kokousmatka oli jäähyväiskäynti Suolahden
ystävien parissa. Jumalan lähetti palasi jälleen työhön Intiaan. Hänen toiveensa - tulla haudatuksi
Himalajan rinteille - toteutui pian.
Arthur Pylkkänen menehtyi tulvaonnettomuuden uhrina Himalajalla v. 1950. Hänen ruumistaan ei koskaan
löydetty. Voidaankin sanoa, että itse Taivaan Jumala hautasi Arthur-veljen.
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2. Työn arkea ja hengellistä realismia

6.4.1925

Eletään vuotta 1925 Suolahdessa, teollisuuden valtaamalla paikkakunnalla. Ihmisillä on työtä, jota tarjoavat
vaneritehdas, sahat ja muut teollisuusyritykset. Väkeä saapuu myös muilta paikkakunnilta Suolahteen
ansioimaan leipärahaa. Nouseva teollisuus vilkastuttaa paikkakunnan elämää ja johdattaa ihmisiä erilaisista
elämänkuvioista yhteisen työn kautta tutuiksi toisilleen. Tehtaiden savujen ja höyryjen keskellä elettäessä tullaan
tietämään muiden ihmisten käsityksiä ja elämäntyyliä. Teollisuuselämän arjessa syntyy paljon ihmissuhteita hyviä ja huonoja.
Pienellä tehdaspaikkakunnalla on myös hengellistä toimintaa, joka johdattaa asukkaita yhteen ja luo
ihmissuhteita. Toiminta oli ollut muutama vuosi sitten vilkkaampaa, sillä silloin oli Suolahdessa herätystä.
Ihmisiä tuli runsaasti uskoon. Koettelemukset hajottivat kuitenkin tuon kilvoittelevan joukon, ja nyt on jäljellä vain
pieni ryhmä Jeesuksen seuraajia. Hengellinen toiminta ei päättynyt hajoamisesta huolimatta.
Nimimerkki "Kotia kaipaava matkamies" kirjoittaa vuoden 1925 Suomen Viikkolehdessä (n:o 44) Suolahden
hengellisestä elämästä seuraavasti:
"Täällä Suolahdessakin on pieni joukko niitä, jotka tahtovat käydä Karitsan askelissa eteenpäin, ja tahtovat
korottaa ristinlippua yhä korkeammalle, että syvyydessäkin vaeltaja näkisi sen valon mikä hohtaa Golgatan
kummulta.
Joku vuosi takaperin oli täällä metodisti-nuorisotyö vilkkaassa käynnissä. Useat vanhemmat uskovaiset
muistelevat ilolla niitä aikoja, jolloin täällä oli useita nuorempia ja vanhoja uskovaisia, ja heidän leirissään oli
todella henkeä ja elämää.
Koitti aika, jolloin he joutuivat seulottaviksi ja tulos oli, että työ hajotettiin, oma koti annettiin pois, ja uskovaisista
toisia meni maailmaan ja loput jäivät kitumaan. Sellaista elämää voi kuvata "nuotioksi", jossa on useita puita
palamassa, mutta "tuulispään" käydessä nuotio hajoittuu ja tuli sammuu; ainoastaan niihin, jotka ovat paremmin
syttyneet, jää "säkeniä" kytemään tuulen vaikutuksesta."
Uskovienkin ihmissuhteet saattavat joskus rikkoontua, mikä on valitettavaa. Tappioita ei kannata peittää tai
kaunistella - ei liioin elinikäisesti kauhistella. Jumalan antama työ menee hänen avullaan eteenpäin vajavaisten
ihmisten kompuroinnista huolimatta. Niinpä Suolahdessakin leimahtaa uusi tuli "säkenien" sijaan. "Kotia
kaipaava matkamies" jatkaa kuvaustaan ja kertoo paikkakunnalle tulleesta Keski-Suomen Piirilähetyksen
lähetistä, jonka julistuksen seurauksena moni nuori ja vanha kohtaa Kristuksen. Joukon laajetessa vuokrataan
toimitilat ja säännöllinen kokoustoiminta alkaa:
"Olemme kokoontuneet neljä kertaa viikossa joukolla rakkaaseen kotiimme. Sunnuntaisin olemme kokoontuneet
tutkimaan Herran sanaa, ja pidämme pyhäkoulua lapsille. Kerta viikossa kokoontuu ompeluseura
rukoushuoneen ylläpitämiseksi ja samoin rukouskokoukseen pyytämään Herralta voimia taistelemaan loppuun
asti Hänen osoittamaansa päämäärää kohti."

Nimimerkki pyytää lopuksi lukijoita rukoilemaan pienen joukon puolesta ja ilmoittaa heidän tunnustuksekseen
Harpun sävelien laulun 369.
Tehtaat jauhavat tuotteitaan markkinoille, ihmiset saavat leipänsä ja työyhteisön savut sinertävät Suolahden
taivaalla. Tulevaisuuttaan etsivä paikkakunta lepäilee puhtaan Keitele-järven syleilyssä ja kuuntelee sen
tyyneyttä, myrskyjä ja talvisin jäiden ryskeitä. Tuhansien järvien Suomi on lahjoittanut yhden kauneimmista
elementeistään ahkeralle Suolahdelle.
Paikkakunnan elämän keskellä uskovien joukko esittää rukouspyyntöjään Herralle, ja ne nousevat hänen
valtaistuimensa eteen. Itsessään voimaton ja tulevaisuuttaan etsivä lauma lepää auttajansa syleilyssä ja
kuuntelee hänen neuvojaan. Ympärillä väijyvät jäiset viimat. Taivas on antanut kalleimman lahjansa, armon,
turvaksi ja vakuudeksi.
Hengellinen koti on uskoville merkittävä asia. Siellä voidaan jakaa ilot ja murheet. Luottamus painottuu Jumalan
puoleen, sillä aikaisemmin ihmisten lihallisuuden vuoksi syntynyt kriisi, jonka vaikutuksesta uskovien joukko
hajosi, on varoittavaa realismia ja supistaa väärää luottamusta ihmisvoimaan. Näin hengellinen toiminta
nöyryyden saattelemana lähtee liikkeelle. Elämä Suolahden soisella maaperällä jatkuu. Rautatieasemalta lähtee
terhakka höyryveturi vaunuineen liikkeelle ja puuskuttaa iloisesti radallaan: matkan tekkoon, matkan tekkoon,
matkan tekkoon...
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1. SUOLAHDEN VAPAASEURAKUNTA 19261996

5.4.1923

Suolahden vapaaseurakunta syntyi 5.4.1926. Pieni joukko, jonka sydämessä paloi Jumalan tuli ja hätä
hukkuvista sieluista, on monien eri vaiheiden kautta kasvanut parin sadan jäsenen seurakunnaksi. Ja Jumalan
tuli palaa edelleen.
Kirjan sivuilla lukija saa tehdä mielenkiintoista matkaa mm. työntekijöiden uskoontulon, kutsumuksen ja
elämänvaiheiden kanssa. Sieltä löytyvät ne "vanhat hyvät ajat" ja tämän päivän haasteet kaikkinen
työmuotoineen.
Tämä Pekka Karttusen toimittama kirja on kokonaisuudessaan vahva todistus Taivaallisen Työnantajan
uskollisuudesta ja rakkaudesta.
Tekijän alkulause
Suolahden vapaaseurakunta syntyi huhtikuussa v. 1926 Suomen Vapaa Lähetyksen seurakuntana. Se toimi
tämän luterilaisen kirkon sisällä (v. 1889) syntyneen vapaakirkollisen herätysliikkeen seurakuntana vuoteen 1944
saakka, jolloin siirtyminen Suomen Vapaakirkon (perustettu 1923) alaisuuteen tapahtui.
Huhtikuun 5. päivänä 1996 Suolahden vapaaseurakunta täytti seitsemänkymmentä vuotta. Tämä kunnioitettava
vuosien patsas on jo historiikin arvoinen elementti, jonka vaiheet on hyvä saattaa ihmisten tietoisuuteen.
Tämä katsaus Suolahden vapaaseurakunnan historiaa ei ole seurakunnassa toimineiden ja toimivien henkilöiden
ansioiden tai tappioiden julkistamista, vaan se on Kertomus Jumalan rakkaudesta ja uskollisuudesta pienen
joukon saattajana: "ettei uskonne perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan." (1 Kor. 2:5).
Kirjassa esiintyvät pöytäkirjojen yms. lainaukset on otettu mukaan sellaisenaan ilman mainittavaa kieliasun
korjailua. Ymmärtäväinen lukija ei tähän puutteellisuuteen takertune.
Haluan kiittää kaikkia henkilöitä ja tahoja, jotka ovat vaikuttaneet omalla panoksellaan tämän kirjan syntymiseen.

Pekka Karttunen

Seurakunnan työntekijät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1926-1927 (puheenjohtajana ja pastorina) Arthur Pylkkänen (1907-1950)
1928-1934 (puheenjohtajana ja pastorina) William Rimmi (1897-1966)
1935-1937 (puheenjohtajana ja pastorina) Edvard Åkerlund (1894-1984)
1938-1944 (puheenjohtajana) Toivo Moisio (1889-1966)
1945-1953 (puheenjohtajana) Valdemar Kastepohja (1892-1968)
1954-1963 (puheenjohtajana) Toivo Moisio (1889-1966)
1963-1965 (puheenjohtajana ja pastorina) Toivo Kuusinen (s. 1915)
1965-1966 (puheenjohtajana) Antero Korhonen (s. 1939)
1967-1975 (puheenjohtajana ja pastorina) Hilding Koivuniemi (1928-1988)
1975-1976 (puheenjohtajana) Otto Kallberg (s. 1910)
1977-1981 (pastorina) Erkki Moisio (s.1945)
1981-1984 (pastorina) Keijo Piironen (1944-1987)
1984- (pastorina) Terho Sormunen (s.1953)
1996- (nuoriso-ohjaajana) Juhani Huuskonen (s.1973)
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