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päivästä toiseen

merkkipäiviä

18.07.14

50-VUOTIAAT

Maanviljelijät Ismo Ronkainen 
5.7. ja Jaana Metsola 26.8. Hami-
na. Kutsumme sukulaiset, ystävät 
ja tutut juhlimaan 2.8. alk. klo 14 
kotiimme os. Kirkkovuorentie 600, 
Kannusjärvi.

Aurinko nousee
Helsingissä kello 4.28
ja laskee kello 22.24
Oulussa kello 3.25
ja laskee kello 23.20

Päivän sana
18.7. Mutta sinä olet kova etkä si-
simmässäsi tahdo kääntyä. Näin 
kartutat vihaa, ja se kohtaa sinut 
vihan päivänä, jolloin Jumalan oi-
keudenmukainen tuomio tulee julki. 
Room. 2:5
19.7. Minä luotan sinun armoosi, 
saan iloita sinun avustasi. Minä 
laulan kiitosta Herralle, hän pitää 
minusta huolen. Ps. 13:6

20.7. ”Kuka minä teidän mieles-
tänne olen?” Simon Pietari vastasi: 
”Sinä olet Messias, elävän Jumalan 
poika.” Matt. 16:15–16

Nimipäiviä
Tänään perjantaina: Riikka
Huomenna lauantaina: Sari, Saara, 
Sara, Salla, Salli
Ylihuomenna sunnuntaina: 
Marketta, Maarit, Reetta, Reeta, 
Maaret, Margareeta

Mietelause
Jos käki kukkuu kreetanpäivän 
jälkeen, tulee lämmin ja pitkä syksy.

Vanhaa ajantietoa Anjalasta

Lähetä merkkipäiväilmoitus 
Maaseudun Tulevaisuuteen
Julkaisemme vain päivänsankarin  
suostumuksella lähetettyjä merk
kipäivätie toja. Kirjallisesti lähetet
tävissä tiedoissa tulee olla merkki
päivän viettäjän nimi, ikä, merkki
päivän ajankohta, titteli, kotipaikka 
ja lyhyt maininta merkkipäivän 
vietosta. Kuvaksi käy mustavalko 
tai värikuva. Palsta on maksuton. 
Tiedon tulee olla perillä viisi päivää 
ennen lehden ilmestymistä. Osoite: 
Maaseudun Tulevaisuus, ”Merk
kipäivät”, PL 440, 00101 Helsinki, 
tai sähköpostilla merkkipaivat@
maaseuduntulevaisuus.fi

Herran hoidossa

Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi 
opetuslapsiltaan: ”Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hä-
nestä sanovat?” He vastasivat: ”Toisten mielestä hän on Jo-
hannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jere-
mia tai joku muu profeetoista.” ”Entä te?” kysyi Jeesus. ”Kuka 
minä teidän mielestänne olen?” Simon Pietari vastasi: ”Sinä 
olet Messias, elävän Jumalan poika.”

Jeesus sanoi hänelle: ”Autuas olet sinä, Simon, Joonan poi-
ka. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun 
Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pie-
tari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuo-
nelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valta-
kunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu 
taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös tai-
vaissa vapautettu.” Matt.16:13–19

sana sunnuntaiksi

Ensi sunnuntaina kirkot puetaan punaiseen väriin. 
Juhlimme apostolien päivää. Muistamme sitä kah
dentoista miehen joukkoa, jonka Jeesus valitsi ja 
lähetti julistamaan sanomaa.

Päivän teksti on juhlava. Siinä on mukana teologista tie
tämystä. Terävimpänä älykkönä tuntuu loistavan kalastaja 
Pietari, joka muotoilee Jeesuksen merkityksen niin loisteli
aasti, että myöhemmät kirkolliskokouksetkin kalpenevat sen 
rinnalla.

Tämä kertomus on aina vaivannut 
minua. Pietari vaikuttaa liian viisaalta. 
Jos Pietari todella ymmärsi Jeesuk
sen merkityksen näin syvällisesti, 
miten sitten oli mahdollista, että hän 
myöhemmin täysin kielsi tuntevansa 
Jeesuksen?

Apostolien päivän aihe voi aiheuttaa 
meille paineita. Nimittäin päivän ai
heen äärellä pohditaan myös sitä, mikä 
on minun oma paikkani seurakun
nan jäsenenä. Jos pidämme Pietarin 
osaamista kirjaimellisesti esimerkkinä, 

ei ole mikään ihme, että tavalliset ihmiset kokevat itsensä 
kristittyinä huonoiksi ja riittämättömiksi.

Valitettavan usein ajatellaan, että ollakseen hyvä kristitty 
ihmisen täytyy osata käyttää uskonnon kieltä. Tämän lisäksi 
vaatimuksena on, että pitäisi ehtiä tekemään monenlaisia 
hyviä tekoja. Toisin sanoen olla esillä, aktiivinen ja nauttia 
yhteisön arvostusta.

Mutta tälläinenhän ei ole edes kaikille mahdollista. Eikö 
lapsen luottamus ja usko riitä, vaikka hän ei osaakaan sanoit
taa sitä? Tai miten työssään uupuvat pienten lasten vanhem
mat jaksaisivat vielä olla aktiivisia ja toimeliaita? Entä miten 
sänkyyn sidottu vanhus voisi täyttää nämä vaatimukset?

Nämä kaikki ovat ihmisten keksimiä vaatimuksia. Sel
laisina ne ovat ylimääräisiä taakkoja, jotka pahimmillaan 
muodostavat ihmisille esteen taivasten valtakunnan eteen.

Seurakunta ei ole meidän ihmisten varassa. Ajallisen kirk
kolaivan pää on Jeesus Kristus. Hän on luvannut olla meidän 
kanssamme joka päivä. Hyvän paimenen tavoin hän pitää 
huolta laumastaan. Yhdenkään hän ei anna joutua hukkaan.

Tähän laumaan on hyvä kuulua ja siinä on turvallista olla. 
Tässä laumassa meillä jokaisella on oikeus itsemme näköi
seen elämään.

”Kiitos, Isä, että saan kasvaa hoidossasi. Suljet suojaan 
rakkaimpaan seurakunnassasi. Turvan, jota tarvitsen, mi
nullekin annat, päästät alta syntien, sanallasi kannat.” 

Virsi 507:3

Jouni Viirimäki

Pihtiputaan Muurasjärven 
maalaismaraton juostaan jo 
lauantaina 19.7. kello 12 alkaen.
Keskiviikon Maaseudun Tule
vaisuudessa tapahtumapäiväk

si oli erheellisesti ilmoitettu 
sunnuntai.

 Toimitus pahoittelee virhet
tä.

MT

Oikaisu

maalaismaraton
pihtiputaalla jo
lauantaina 19.7.

SEINÄJOKI
”ItäLänsiviikonloppu on pe
rinteisesti todella iso asia pe
säpalloväelle. Olemme erittäin 
iloisia ja ylpeitä saatuamme ta
pahtuman EteläPohjanmaan 
sydämeen. ItäLänsi on tällä 
kertaa Seinäjoen JymyJussien, 
kaupungin sekä satojen talkoo
laisten voimannäyte”, sanoo 
ItäLänsiyhtymän jäsen Ossi 
Viljanen.

”Uskallan väittää, että Sei
näjoella on Suomen toimivin 
pesäpallostadion. Olemme teh
neet tapahtumaa varten muun 
muassa mittavan katsomolaa
jennuksen sekä rakentaneet 
uusia aitioita. On myös selvää, 
että tehtyjen uudistusten 
ansiosta stadion tarjoaa huip
puolosuhteet useita vuosia 
eteenpäin.”

Innoissaan tapahtumasta 
ovat aktiiviset talkoolaiset 
Jorma Hotakainen ja Kimmo 
Yli-Kortesniemi.

”Pesäpallo on meille todella 

rakas laji. Teemme mielel
lämme hommia tällaisen ta
pahtuman puolesta. Olemme 
eläkkeellä, eli tähän on aikaa.”

Talkooaskareissa viihtymi
sessä merkittävä rooli on muil
la ihmisillä.

”Meillä on ollut rakennus
hommissa mahtava porukka. 
Töitä tehdessä on riittänyt mo
nenlaista tarinaa. Sosiaalisuus 
onkin yksi talkootyön hyvistä 
puolista”, miehet pohtivat.

Nähtävää riittää
Seinäjoen Ilkkaareenalla 
näyteltävän ItäLänsikoko
naisuuden avaa tänään per
jantaina pelattava Apoikien 
ottelu. Lauantaina vuorossa 
ovat Btytöt sekä naiset. Pää
töspäivänä estradille astelevat 
Bpojat sekä miehet.

”Katsomoon mahtuu reilut 
5 000 ihmistä. Emme halun
neet kasvattaa kapasiteettia 
sen suuremmaksi, sillä lä
pilyönneille on oltava tilaa. 

Kokonaisuudessaan tavoit
teemme on päästä 17 000 kat
sojaan”, Viljanen laskee.

ItäLänsi tarjoaa myös il
maista iloa, sillä stadionin 
viereen on rakennettu tapah
tumatori, missä jaetaan tie
toiskuja lajista sekä nautitaan 
musiikista. Lisäksi alueella on 
mahdollisuus tavata pelaajia.

”Tapahtumatori on tärkeä 
osa kokonaisuutta, sillä siel
lä voi viettää aikaa vaikkapa 
300:n hengen ravintolassa 
jutustellen ja tuttuja tavaten. 
Meille on tärkeää tarjota kävi
jöille myös ilmaisia elämyksiä. 
Kaikki on Seinäjoella valmista 
urheiluntäyteistä ja lämmin
henkistä viikonloppua varten”, 
Viljanen iloitsee.

Tasainen historia
Ensimmäinen miesten Itä
Länsiottelu pelattiin vuonna 
1932 Helsingissä Hesperian 

kentällä. Tuolloin Länsi korja
si voiton juoksuin 11–4. Naisten 
ensimmäinen mittelö koet
tiin vuonna 1961 Kuopiossa. 
Avausvoitto kirjattiin Lännelle 
juoksuin 7–2.

Ottelut ovat vuosien saatossa 
olleet tasaisia. Miesten otte
luissa Itä johtaa voitoin 36–33. 
Tasatulokseen on päädytty 
kymmenen kertaa. Myös nais
ten puolella Itä johtaa niukasti 
25–24. Tasatuloksia on kerty
nyt kolme.

Seinäjoki on pelipaikkana 
historiallinen, sillä kaupunki 
isännöi vuoden 1943 tapahtu
maa ensimmäisenä Helsingin 
ulkopuolisena pelipaikkakun
tana. 

Nyt järjestettävä ItäLänsi 
tapahtuma on kaupungille jo 
seitsemäs.

Edellinen pesäpallojuhla 
koettiin kaupungissa vuonna 
2002. Viljanen ennakoi, että 
paikalle saapuu nyt paljon 
myös tuolloin mukana olleita 
ihmisiä.

”Yksi ItäLännen hienoja 
asioita on muistella menneitä 
tapahtumia ja peilata niitä 
meneillään olevaan. Luvassa 
onkin taatusti monenlaisia mu
kavia keskusteluja”, Viljanen 
hymyilee.

TOMI OLLI

Pesäpallon ItäLänsitapahtuma  
käynnistyy tänään Seinäjoella. Kolmi
päiväinen urheilujuhla tarjoaa viisi  
huippuottelua ja paljon oheisohjelmaa.

Itä-Länsi-huuma tuo 
pesäpallokansan lakeuksille

Itä-Länsi-yhtymän jäsen Ossi 
Viljanen odotteli pelien alkua 
uudessa sivukatsomossa.

Talkoolaiset Jorma Hotakai-
nen (vas.) ja Kimmo Yli-
Kortes niemi viimeistelivät 
stadionin puitteita.

Sotkamon Jymyn Toni Kohonen 
pelaa Seinäjoella uransa kahdek
sannentoista ItäLänsiottelun.

Tilastokärki esiintyi arvo
ottelussa ensimmäisen kerran 
Hyvinkäällä vuonna 1997. Sen 
jälkeen mies on kuulunut Idän 
joukkueeseen joka vuosi.

38vuotiaan lukkarin meriit
tilista on muutoinkin huikea: 
neljätoista SMmitalia, joista 
kahdeksan kultaista, kaksin
kertainen vuoden pesäpalloilija 
sekä kymmenkertainen vuoden 
lukkari. Lisäksi Kohonen siirtyi 
alkukaudesta pesispörssin kär
kipaikalle.

”Tärkeimpiä saavutuksia ovat 
kultamitalit, sillä ne ovat tulleet 
yhdessä joukkueen kanssa. Mui
ta meriittejä ehdin muistelemaan 
aikanaan kiikkustuolissa.”

Kohonen pitää ItäLänttä yh
tenä kauden kohokohdista.

”Arvostan tapahtumaa paljon. 
Se tarjoaa myös mahdollisuuden 
nähdä muita pesäpalloilijoita 
pidempään. Kauden aikana se ei 
ole oikein muutoin mahdollista.”

Hurjalta ItäLänsiuraltaan 
lukkarilla on kaksi muistoa yli 
muiden.

”Ensimmäisen ItäLänteni yh
teydessä oli paikalla presidentti 
Martti Ahtisaari, joka kätteli 
pelaajat. Toinen ikimuistoinen 
hetki oli vuonna 2012 Sotkamos
sa, kun nousin pelimäärässä Eino 

Kaakkolahden ja Mauri Pyhä
lahden rinnalle. Kaakkolahdesta 
saimme ikävä kyllä muutama 
viikko sitten suruviestin hänen 
poisnukkumisestaan.”

Kovaa työtä
Kohonen tunnetaan hurjasta 
luonteestaan, mikä on valtava 
valttikortti kotipesässä. Mies 
uskoo sen syntyneen juniorivuo
sien hiihtotreeneissä.

”Ne olivat aika yksinäistä 
hommaa. Uskon, että nuoruuden 
kova treeni sekä luonne ovat 
muovanneet minusta henkisesti 
vahvan.”

Jymyläinen jakaa oppejaan 
eteenpäinkin, sillä hän toimii 
Sotkamon Bjunioreiden pelin
johtajana ja valmentajana.

”Siirrän mielelläni oppimaani 
eteenpäin. On kuitenkin selvää, 
että kaikki lähtee pelaajasta 
itsestään. Huipulle pääsy vaatii 
todella paljon raakaa työtä ja 
harjoittelua. Siihen on oltava val
miina, mikäli haluaa menestyä 
ja olla tulevaisuuden ItäLänsi 
pelaaja.”

TOMI OLLI

”Arvostan tapahtumaa todella paljon”

Lukkarilegenda Toni Kohonen 
toivoo viikonlopun peleistä 
runsasjuoksuisia.

Tomi olli

Luonnontilainen kukkaniitty 
palkitsee perhosista kiinnostu
neen, kun ritariperhoset, sini
siivet ja hopeatäplät pysähtyvät 
juomaan kukkien mettä.

Värikkäät kukat, kuten hii
renvirna, niittyleinikki ja puna
apila, houkuttavat niityn siivek
käitä seisahtumaan aterialle. 
Imutorvet työntyvät kukintoihin 
ja siivet avautuvat auringolle, 
jolloin tarjoutuu mahdollisuus 
tunnistukseen.

Niittyjen näyttävimmäksi 
perhoseksi voi sanoa ritariper
hosta, joka tuo Suomen lajistoon 
eksoottista väriloistoa. 

Ritariperhosen tunnistaa taka
siipiensä komeista kannuksista ja 
majesteettisesta lentotyylistään. 
Ritari viihtyy koiran ja karhun
putkea kasvavilla kosteikoilla, 
sillä sen toukka syö putkikasveja.

Sinisiipiä on  
kymmeniä lajeja Suomessa
Pienet ja vallattomasti viipotta
vat siniset perhoset ovat sinisii
piä, joita tunnetaan Suomessa 
noin 30 lajia. Niiden siivet ovat 
metallinhohtoisen siniset, kul
lanhohtoiset tai ruskehtavat. 
Sukupuolet poikkeavat värityk
seltään toisistaan.

Isoin ja väritykseltään haa
lein on hopeasinisiipi. Hieman 
pienempi mutta kirkkaamman 
sininen on hohtosinisiipi. 

Sekä hopeasinisiivellä että 
hohtosinisiivellä on siipiensä 

alapinnoilla oransseja laikkuja, 
toisin kuin niittysinisiivellä, jolla 
on harmaalla pohjalla mustia 
täpliä.

Hopeatäplät tunnistaa 
siipien alapinnasta
Vauhdikkaita sinisiipiä verk
kaisemmin lepattavat pienet 
hopeatäplät, joissa on oranssilla 
pohjalla mustia kirjailuja. 

Tyypillisiä heimon edustajia 
niityillämme ovat angervoho

peatäplä, niittyhopeatäplä ja 
pursuhopeatäplä. Suuremmat, 
siipiensä kärkiväliltä viisisent
tiset ovat ketohopeatäpliä ja 
orvokkihopeatäpliä.

Isot hopeatäplät ovat voimak
kaita lentäjiä mutta pysähtyvät 
hetkeksi pelto ja huopaohdak
keiden kukille. 

Mikäli pääsee näkemään nii
den siipien alapinnat, ymmärtää 
heimon nimeämisperusteen: 
takasiivissä on vieri vieressä ho

pealle hohtavia, mosaiikkimaisia 
kuvioita. 

Suomen suurin hopeatäplä on 
harvinainen keisarinviitta.

Runsain niittyjen perhoslaji 
on ruskea lepattelija, joka las
keutuu apilalle siivet supussa 
paljastaen täplikkäät alapintan
sa. Kyseessä on heinäperhosiin 
lukeutuva tesmaperhonen, joka 
on Suomen yleisimpiä perhosia 
ja lentää myös pilvisellä säällä. 

TUOMO KOMULAINEN

Ritariperhonen on kukkaniittyjen kuningas
EnTomarT

Tesmaperhosen tunnistaa takasiipiensä alapintojen silmä-
täplistä.

Hans BisTEr

Hohtosinisiiven koiras 
on sininen, naaras ruskea 
oransseine kuviointeineen.

PEkka ojalainEn

Ritariperhonen on kukkaniittyjen komistus.

Yksi ItäLännen hienoja asioita on muistella menneitä tapahtumia 
ja peilata niitä meneillään olevaan. jäsen Ossi viljanen, itä-länsi-yhtymä


