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John F. Kennedy piti aikanaan kuuluisan 

puheen: ”Lähetämme miehen kuuhun ja 

tuomme hänet turvallisesti takaisin maahan 

vuosikymmenen loppuun mennessä!” Kennedy 

vieraili sittemmin NASA:ssa. Vierailun 

tarkoituksena oli na hda , miten tyo  kohti 

suurta tavoitetta eteni. NASAn ka yta via  

kulkiessaan ha n na ki siivoojan tyo ssa a n. 

Kennedy meni siivoojan luokse ja kysyi 

ha nelta  ysta va llisesti, mita  ha nen 

tyo tehta viinsa  kuului. Siivooja oli 

vastannut spontaanisti:                            

”Herra presidentti, autan lähettämään miehen 

kuuhun!”  

Va lilla  voi olla helppo kadottaa tarkoitus 

arkisesta tyo sta  tai ylipa a nsa  ela ma sta . 

Ihminen voi kokea, etta  omalla tekemisella  ei 

ole sen kummempaa merkitysta . Psykologit 

puhuvat oman mina n yhteensulautumisesta 

tavoitteen kanssa (goal fusion) keinona 

mielekkyyden saavuttamiseen. Se tarkoittaa 

pohjimmiltaan samaa kuin NASANn siivojan 

lausahdus Kennedylle. Siivooja na ki itsensa  

tekema ssa  jotain hyvin merkityksellista . Ha n 

ei vain lakaissut lattioita, vaan oli omalla 

tyo lla a n mukana suuremmassa palapelissa , 

la hetta ma ssa  astronauttia kuuhun. 

Seurakuntaa verrataan Raamatussa 

Kristuksen ruumiiksi (1. Kor 12, Rm. 12), 

jossa jokaisella ja senella  on oma ta rkea  

tehta va . Se, mika  voi na ytta a  va ha pa to iselta , 

onkin sangen merkityksellista . Sanotaan, 

myo s etta  ”pienistä puroista kasvaa iso virta.” 

Kaikkia meita  tarvitaan. 

Toivottavasti jokainen ta ma nkin 

ysta va kirjeen lukija voi kokea oman 

ela ma nsa  arvokkaana ja merkityksellisena . 

Raamatussa kehotetaan: ”Mitä teettekin, 

tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin 

tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille.” (Kol. 

3:23).  

Lämpimästi tervetuloa kirkkoon ja siunattua 

syksyä! Timo-pastori 

John F. Kennedy gave a famous speech at the 

time: “I believe that this nation should commit 

itself to achieving the goal, before this decade 

is out, of landing a man on the moon and 

returning him safely to the earth." Kennedy 

later visited NASA. The purpose of the visit 

was to see how the work towards the dream 

was progressing. Walking through the            

corridors of NASA, he saw a janitor at work. 

Kennedy went up to the janitor and kindly 

asked him what his duties entailed. The               

janitor answered spontaneously: “Well Mr. 

President, I’m helping put a man on the 

moon.”  

Sometimes it can be easy to lose purpose in 

everyday work or life in general. We may 

feel that what we do has very little meaning.               

Psychologists talk about the merging of 

one's self with the goal (goal fusion) as a 

way to achieve meaningfulness. It basically 

means the same as the statement of the 

NASA’s janitor to Kennedy. He saw himself 

doing something very meaningful. He didn't 

just sweep the floors, but with his own work 

was part of a bigger puzzle, sending an                

astronaut to the moon. 

In the Bible, the congregation is compared to 

the body of Christ (1. Cor. 12, Rom. 12), 

where each member has their own                         

important task. What may seem trivial is    

actually quite significant. It is also said that 

"small streams grow into big streams." We 

are all needed. 

 

I hope that every reader of this Newsletter 

can experience their own life as valuable and 

meaningful. The Bible exhorts:                        

"Whatever you do, do it with all your heart, as 

you would do it for the Lord and not for                                            

people."  (Colossians 3:23). 

Welcome to the Emmaus and have a blessed 

autumn! Pastor Timo 
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      Osana suurempaa kertomusta—Part of the larger story 

Confirmation Mass was celebrated on June 5th. Confirmands 
(with roses) left to right: Jacob Rauhala, Seela Saarinen, Oliver 
Aitchison, Levi Aitchison, Helmi Toikka and Dylan Shaw. 

Assistant teacher Victor  
Saarinen giving a speech to 
the confirmands.  

Levi Aitchison reading the 
scriptures.          

Meri & Victor singing. 

Important part of the confirmation is blessing together with 
confirmands parents and godparents. 

...Suomen ruokaviraston ela inla a ka ri heltyi seuraavaksi apuun tutkittuaan 
koiramme paperit. Ha n kirjoitti paitsi Kanadaan virkapyynno n, myo s 
tullille kirjeen, jossa suositteli ela imen ei-kaupallista maahantuloa.                                                                               
Perjantaina haimme koiramme takaisin tullista. Kolme pa iva a  se siella  
joutui olemaan. Lilo oli paitsi enemma n kuin innostunut ja lleen-
na kemisesta , myo s onneksi ta ysin kunnossa. Tosin pieni pala sen kuonosta 
lohkesi tullin ha kkia  vastaan riemusta hypellessa . Oli se sen verran kova 
kokemus. Saimme koiramme kuitenkin entista  rakkaampana takaisin. 
Vaikean alun ja lkeen se oli perheemme paras yhteinen kesa loma.  

 

Lilo vapaana ja 
mielipuuhassaan,                               
sulkapalloa kiinni ottamassa. 

Vietimme kesa n Sipoon maalaismaisemissa ja 
seurasimme juuri syntyneen varsan kasvua. 
Kesa terveisin: Timo, Marika, Seela ja Lilo. 



Donors names are not 

published on the 

website... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank You for your 

support!                                   

May God Bless You!                         

Donations after Aug 

25th will be published in 

the next Newsletter. 
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     In Memoriam                          

        Erkki Valkama 74 yrs 

  Hannu Lambert 73 yrs 

  Matti Inkinen 86 yrs 

  ”Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra.”  (Ps. 36:7)                                                                              
Vietimme pitka sta  aikaa perheemme kesa loman Suomessa. 
Edellisesta  reissusta oli viera hta nyt aikaa nelja  vuotta, ja olimme 
odottaneet innolla ysta vien ja sukulaisten na kemista  rakkaassa 
Suomen maassa. Matka alkoi kuitenkin ika vissa  merkeissa . Lilo-
koiramme, 6-v., otettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla tullin 
huostaan.  Syyna  oli ela imen virallisen terveystodistuksen 
puuttuminen. Edellisilla  Suomen matkoilla meilla  oli ollut 
kyseinen dokumentti mukana. Ta lla kin kertaa yritimme varata 
tapaamisajan ruokavirastoon, mutta teimme sen liian myo ha a n, 
emmeka  saaneet todistusta mukaamme. Aiemmilla matkoilla 
todistusta ei edes kysytty. Nyt kysyttiin.  >>>                                                                                                                                                                                         

On Our Way -                                     
Kastehetkestä iankaikkisuuteen  

Jesus says: “I am the resurrection and the life.  He, 
who  believes in me will live even though he dies.” 

John 11: 25   

Jeesus sanoo: “Minä olen ylösnousemus ja elämä. 
Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin.”              

Joh. 11:25 

Tervetuloa syksyn tilaisuuksiin Nanaimossa,                        
Victoriassa sekä Länsi-Kelownassa:  

Nanaimo: Hope Lutheran-kirkossa,                                      
2174 Departure Bay Rd. 
(no service on September)                                                              
Sat. Oct. 15th at 10:30 am 
Sat. Nov. 12th at 10:30 am 
Sat. Dec. 10th at 10:30 am              

                                                                                                                                                                                                                   

Victoria: Grace Lutheran-kirkossa, 1273 Fort St.             
Sat. Sept 17th at 2:30 pm  
Sat. Oct. 15th at 2:30 pm 
Sat. Nov. 12th at 2:30 pm 
Mon. Dec. 26th at 12 pm!                                                                                                          

West Kelowna: Grace Lutheran-kirkossa,                       
1162 Hudson Rd.                                                                                      

Sat. Sept 24th at 1 pm  
Sat. Oct. 22nd at 1 pm 
Sat. Nov. 19th at 1 pm 
Sat. Dec. 17th at 1 pm 

 

Finnish and Bilingual services 

 at Emmaus on Sundays  

Timo Saarinen is inviting you to a  scheduled Zoom meeting. 

Topic: Emmaus Lutheran Church  

Sunday Service at 11 am (every Sunday same Zoom link!)  

Join Zoom Meeting                                                                           

           Meeting ID: 858 3251 8901                                                          

Passcode: 3zqXaT       

 

    Emmauksen jumalanpalvelukset sunnuntaisin myös Zoomin kautta —Tervetuloa kirkkoon tai voit 
osallistua virtuaalisesti Zoomin kautta jumalanpalveluksiimme!  

We offer both in-person and online services!   

**If you would like to receive an email invitation to services via Zoom, please let me know: 
timo.emmaus@gmail.com   ***Zoom links are also available in website www.emmauslutheran.ca                                         

Lilolle annettiin viisi pa iva a  aikaa palata saattajan kanssa 
Kanadaan tai muuten tulli lopettaisi ela imen. Se oli melkoinen 
ja rkytys meille. Tullille ei riitta nyt oman ela inla a ka rimme todistus, 
vaikka koira oli todettu terveeksi kaksi pa iva a  ennen matkaa. Sen 
rokotukset ja matola a kitykset olivat voimassa, ja virallinen 
matkustusasiakirja vain vahvistaisi sen, mita  oma ela inla a ka ri oli 
jo kirjoittanut. Emme olleet myyma ssa  lemmikkia mme Suomeen, 
senkin olimme allekirjoittaneet. Vaan ei auttanut vetoomukset 
viranomaisen kanssa. Raskain mielin jouduimme ja tta ma a n 
rakkaan perheenja senemme tullin ha kkiin, ja aloimme miettima a n 
vaihtoehtojamme.                                                                                                                
Kun Suomen ilta ja yo  koitti, aloin soittelemaan ja kirjoittamaan 
sa hko posteja oman provinssimme ruokavirastoihin. Kaikilta tuli 
sama vastaus. Matkustusasiakirjaa ei voitu kuulemma ja lkika teen 
toimittaa. Se pita isi tehda  ela imen ollessa viela  Kanadassa. Tosin 
ruokaviraston ela inla a ka rit eiva t koiraa etuka teen edes na kisi ja 
tutkisi, vaan vahvistaisivat nimenomaan oman ela inla a ka rin 
todistukset, jotka meilla  olivat kunnossa.                                                                
Ka a nnyin seuraavaksi Kanadan Helsingin suurla hetysto n puoleen. 
Ysta va llinen virkailija kertoi edellisvuonna sattuneesta 
samanlaisesta tilanteesta. Kanadalainen nainen muutti Suomeen 
koiransa kanssa, mutta joutui palaamaan takaisin ela imen 
matkustusasiakirjan puuttuessa. Ei sita  voitu silloinkaan 
ja lkika teen toimittaa.                                                                                                                      
Niinpa  vaihtoehdoksi ja i Lilon palauttaminen Kanadaan. Olimme 
matkasta, aikaerosta ja byrokratian selvitta misesta  tosin jo niin 
uupuneita, etta  tarvitsimme nopeasti jonkun, joka koiramme 
kanssa lenta isi Kanadaan. Sen pa a lle tarvitsimme viela  useamman 
viikon koiran hoitopaikan perilla  Kanadassa.                                     
Ylla tta en vanha tyo kaverini Suomesta lupasi la htea  viema a n 
koiraamme takaisin. Ei ha n mita a n koirista ymma rta nyt, mutta 
halusi auttaa kaveria ha da ssa . Oravan Timo ja Henna lupasivat 
Vancouverissa taas ja rjesta a  koiran hoidon. Kolmas tuttu tarjoutui 
jopa maksamaan lennot. Nopean la hdo n liput olivat nimitta in jo 
hinnoissaan. Siina  kohtaa tosin jo mietimme, mika  oli lemmikin 
rahallinen arvo? Paljonko olet valmis maksamaan koiran 
ela ma sta ? Tuntui silta , etta  raha ei ollut oikea arvon mittari 
ta ssa ka a n asiassa.                                                                                                 
Koiran lopettaminen alkoi uhkaavasti na ytta a  kuitenkin 
todelliselta vaihtoehdolta, silla  ysta va mme ei olisi ehtinyt 
sittenka a n matkaan ennen sunnuntaita, joka oli ma a ra tty koiran 
lopetuspa iva ksi. Olisi pita nyt anoa tullilta lykka ysta  muutama 
pa iva . Saisimmeko edes sita ? Oli muutenkin vaikea ajatella Lilon 
hyvinvointia tullin ha kissa . Koiraa ei saanut pa a sta a  ulos edes 
tarpeilleen. Ruokaa ja vetta  sille kuulemma annettiin. Ela inten-
hoitaja ka vi sen luona joka pa iva , meille kerrottiin.                                                                                                                 
Sitten tapahtui jotain erikoista. Olimme kylla  pyyta neet 
ysta via mme ja erityisesti suvun koira-ihmisia  rukoilemaan 
vaikean tilanteen selvia miseksi. Na ma  esirukoilijat lupasivatkin 
ihan tosissaan rukoilla. Ta ysin ylla tta en sain Kanadan 
ruokavirastosta sa hko postin, jossa era s virkaela inla a ka ri lupasi 
la hetta a  todistuksen, mika li Suomen ruokavirasto sita  ha nelta  
pyyta isi. En ollut tosin keskustellut aiemmin ta ma n provinssin 
virkaela inla a ka rin kanssa, sita  ihmettelin. ...Jatkuu takasivulla... 


