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Jaakonkatu 2-4 (Iha Lähetyspuoti)

IHA Lähetyspuodin yhteyteen on rakennettu tila, jossa on helppo ja
mukava kokoontua yhteisiin hetkiin.
Nämä tilat olemme vuokranneet IHA Ry:ltä.
IHA ry:n toiminta ei ole seurakuntamme toimintaa, vaikka monia seurakuntamme jäseniä siellä vapaaehtoistyössä onkin auttamassa.
Torstai on toivoa täynnä!

Tartu elämään –illat torstaisin klo 19 Sinulle!
Laulamme yhdessä, kuuntelemme henkilökohtaisia puheenvuoroja
Jumalan teoista, musiikkia, rukoilemme sairaiden puolesta jne.
Tule siis rohkeasti mukaan.

Haastattelu: Heikki Korppi

Saha soi ammattimaisesti Erkin käsissä!
Sitä monet kemijärveläiset eivät tiedä, että Erkki Vanhala on niitä harvoja suomalaisia, jotka osaavat soittaa
sahaa. Kyllä, Erkki on maan kuulu
sahansoittotaidostaan. Me helluntaiseurakunnassa saamme kuulla joka
viikko, kuinka taitavasti saha soi taitajan käsissä. Hän säestää yhdessä
muiden kanssa kaikki hengelliset yhteislaulut tilaisuuksissamme. Monet
seurakunnassamme vierailleet ovat
hämmästelleet tuota sahansoiton
taitoa. Onpa useat yrittäneet saada
ääntä Erkin sahasta, mutta kovin on
laimeita yritykset olleet. Varsinkin
ulkomaiset vieraat ovat hämmästelleet erikoista instrumenttia ja taitavia
käsiä – ja tietysti tarkkaa musiikkikorvaa.

milastinsa paria-kolmea sekunttia
liian aikaisin niin, että pommit putosivat tuon ratavallin väärälle puolelle.
Muuten kotimme olisi tuhoutunut paineaallosta tai saanut täysosuman,
mutta nyt se selvisi ilman vaurioita
– ja me siinä samalla”.
Sodan loputtua Erkki valmistui ammattikoulusta metallimieheksi ja
pääsi konepajan konttoriin piirustusharjoittelijaksi. Erkillä oli käden taitoja ja se näkyi mm. tekstaamisessa.
Niinpä hän joutui tekstaamaan kaikenlaisia tekstejä ja saikin jossain
vaiheessa koneenpiirtäjän paperit.
Ja kun kynä pysyi muutenkin hyvin
kädessä, tarjottiin hänelle myös kuvitustehtäviä lehdestä.
Vuonna 1948 Erkki Vanhala teki ensimmäisen Lapin matkan Inariin.

Kuka oikein on tämä
sahansoittaja?
Erkki Vanhala (83) ja kolmipyörä on useimmille kemijärveläisille tuttu näky Särkikankaan ja kaupungin
kaduilla. Iän myötä kulkuneuvot ovat
muuttuneet ja viimeisin hankinta on
viime kesältä kolmipyöräinen ajopeli, jolla Erkki kesäaikana toimittelee
asioitaan. Erkillä on aika erikoinen
”rekisterikilpi” pyöränsä tarakalla;
itse tehty puinen taulu, jolla hän
viestittää omaa arvomaailmaansa.
Tämänkertaisessa taulussa lukee
erään tunnetun hengellisen laulun
sanat: ”Vain yksin Jeesus hän mulle
riittävi”.

Erkki
Vanhala
syntyi
6.8.1929 Kotkassa. Isä oli
liitutehtaan työnjohtaja, äiti
hoiti viiden lapsen katrasta, joista Erkki on nuorin.
Erkin lapsuutta varjosti äidin kuolema ja sota-aika.
Koulua käytiin sodan pelko
puserossa. Kesken koulutunnin saatettiin välillä juostiin pommisuojaan turvaan.
Erkki täytti samana päivä
16 vuotta, kun Hiroshiman
atomipommi pudotettiin ja
joka käytännössä lopetti
maailmansodan. Kun kysyin
Erkiltä, mitä hän muistaa
tuosta tapahtumasta, toteaa
hän: ”Sanomalehdestä me
siitä luimme. Yhden palstan
pieni juttu se oli, jossa lyhyesti kerrottiin tuosta valtavasta pommista. Emmehän
me sitä käsittänyt, miten
valtavasta tuho-aseesta oli
kysymys.”

Oliko sota-aikana ”läheltä
piti” –tilanteita?
”Olihan niitä muutamia. Kerran oli tilanne, kun kotimme edustalla Hovinsaaren liitutehtaan rannassa meren
jäällä oli lentue. Venäläiset pommikoneet yrittivät sitä tuhota pommein.
Asuntomme takana kulki rautatie
melko korkealla penkalla. Kuinka
ollakaan, venäläiskone pudotti pom-

kesän ajan. Kulta-ansioilla nuoripari teki häämatkansa Kotkaan, Erkin
kotikonnuille.

Kemijärvelle yrittäjäksi
Vuonna 1952 nuoripari muutti Kemijärvelle Erkin vanhemman veljen Einon pyynnöstä. Nimittäin Eino oli se
henkilö, jolla oli merkittävä vaikutus
Kemijärven Siion-seurakunnan syntymiseen. Koska Erkkikin oli tullut
uskoon 15-vuotiaana, halusi hänkin
olla mukana rakentamassa uskovien uutta yhteisöä paikkakunnalle.
Niinpä elämä asettui uomiinsa täällä
Kemijärvellä. Erkille ja Marialle syntyi vuosien aikana seitsemän lasta.
Ensimmäinen työpaikka löytyi KoillisLapin Sähköstä varaston hoitajana,
mutta melko pian sielläkin huomattiin
Erkin piirustustaidot ja niinpä hän sai
ylennyksen sähköpiirtäjäksi, jossa
hommassa menikin yli 20 vuotta.
Sähköpiirustustöiden lomassa Erkki
kehitteli omaa kopiokonetta Hakakadun kodissaan ja saikin sen toimimaan. Sillä ammoniakkikoneella sai
isoja sähköpiirustus- ja talopiirustuskopioita. Vuonna 1973 Erkki Vanhala
laittoi oman kopiofirman pystyyn, joka sai nimekseen Kemijärven kopio.
Samana vuonna liike sai Kemijärven
ensimmäinen offset-painokoneen
käyttöön. Eläkeikä tuli vastaan v.
1994, jolloin työelämä sai jäädä
taakse, vaikka viimeiset ammoniakkikopiot otettiinkin v.2002.

Miten eläkepäivät ovat
sujuneet?

Ja sillä reissulla iski se kuuluisa Lapin hulluus. Uusi matka seuraavana
vuonna Lemmenjoen maisemiin ja
sieltä tarttui kultakuume. Tai oikeammin sanottuna Lapin matkalta tarttui
kaksikin kultakuumetta. Nimittäin
sen toisen nimi oli Maria. Häitä vietettiin v. 1950 ja ensiasunto nousi
Ivalojoen rannalle. Se toinen kuume
oli sen keltaisen kimalluksen perään
ja sitä Erkki kaivoi ja vaskasi parin

”Ei ole ajankäytön ongelmia. Tietysti joskus on vähän hiljaista, kun
jouduin leskeksi pari vuotta sitten.
Ei paljon jäänyt puuttumaan timanttihäistä (60v.), vain muutama kuukausi. Seurakunta on suurin elämäni
sisältö. Siellä on mukavia ystäviä ja
sopivasti toimintaa. Kotona nikkaroin
puusta valmistettuja ja polttokynällä
tekstattuja tauluja, joissa tekstit ovat
Raamatusta tai jostakin hengellisestä laulusta. Tämän harrastuksen
aloitin vuonna 1989. Yksi tauluistani
oli nähtävillä keväällä Kemijärven
taideyhdistyksen pyynnöstä yhdistyksen 50-vuotisnäyttelyssä (kuva
taulusta vieressä). Olin v. 1962 perustamassa tätä taideyhdistystä.”
Erkki Vanhalan sahansoitolla on pit-

kät perinteet. Vuonna 1945 alkanut
soittoharrastuksen myötä tuli omakin
saha hankittua jossain vaiheessa.
”Ensimmäisissä sahoissa oli vielä
piikit, ja siksi niitä piti soittaa ”sylinpuolelta”, mutta myöhemmin sain
piikittämön ja sitä oli huomattavasti
helpompi soittaa ”ulkosyrjällä”, kertoo Erkki. ”Paras jousi, jolla sahaa
kannattaa soittaa, on sellon jousi”.
Sandviken Stradivadiuksen sain sahansoiton opettajaltani Arvo Haloselta viime vuonna hänen leskeltään.
Kun haastattelun lopuksi kysyn tällä
viikolla 83 vuotta täyttäneeltä pirteältä vanhukselta, mitä hän haluaa
sanoa lukijoille, vastaa hän silmää
räpäyttämättä: ”Ettei kukaan kemijärveläinen kuolisi ilman Jeesusta”.
Tämä on ollut ja on yhä edelleen Erkin sydämen toive ja rukous.

Missä sinun sahansoittoasi
voisi kuulla, Erkki Vanhala?
”Soitan lähes kaikissa seurakuntamme tilaisuuksissa mm. sunnuntaisin
klo 11 (Pelkosenniementie 24) ja
usein torstaisin klo 19 Katukirkolla”
(Jaakonkatu 2-4, IHA Lähetyspuoti),
kertoo Erkki.
Joten tervetuloa kuuntelemaan tätä
katoavaa kansanperinnettä. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia yleisötilaisuuksia.

IHA Lähetyspuoti,

Israelin Humanitäärinen Avustustyö ry
P. 044-5853 638 (Lähetyspuoti Kemijärvi)
Avoinna: ark. klo 10-17, la klo 10-14
Olemme kristillisellä pohjalla toimiva humaanitääristä
avustustyötä tekevä yhdistys. Varsinainen toiminta Israeliin aloitettiin jo 27 vuotta sitten, vaikka nykyinen yhdistys “näki päivänvalon” v.1999. Muissa apua tarvitsevissa
maissa toimimme projektiluonteisesti.
Keräämme lahjoitettua tavaraa kaikkialta Suomesta.
Käsittelemme tavaran osaksi myymälässä myytäväksi
ja edelleen välitettäväksi kohdemaihin. Suuret erät käsitellään ja pakataan Heinolan varastolla, mutta myös
Kemijärvellä vastaanottaen tavaraa koko Lapin aluetta.

tamme perustuu avoimmuuteen, rehellisyyteen ja rakkauteen. Haluamme olla osa Jumalan suurta suunnitelmaa muiden kristillisten seurakuntien ja järjestöjen sekä
yhteisöjen kanssa.
Toiminta: Tiesitkö, että Israelissa 1,6 milj. ihmistä elää
köyhyysrajan alapuolella?

Lisäksi teemme pieniä muuttoja pakettiautollamme, autamme kuolinpesien tyhjennyksissä ja viemme tilauksesta kaatopaikkakuormia.

Yhdistyksen tarkoitus on tukea hengellisesti ja taloudellisesti Israelia ja siellä asuvia uskonnollisia ja kansallisia
ihmisryhmiä, joita jatkuvasti saapuu maahan Afrikasta,
Etelä-Amerikasta tai Venäjältä. Vaatteiden lisäksi viemme sairaalatarvikkeita, reppuja, kyniä ja paperia lapsille.
Israelin lisäksi teemme avustustyötä muuallekin maailmaan.

Haluamme välittää pyyteetöntä rakkautta Jumalan hyvyydestä ja armosta sanoin ja teoin. Kunnioitamme ja
arvostamme jokaista Jumalan luomaa ihmistä. Toimin-

Olemme kiitollisia niille monille ihmisille, jotka ovat olleet
auttamassa meitä. Työtä on paljon ja kaiken avun otamme kiitollisuudella vastaan. Apu menee perille.

Lähetyspuoti osoitteessa Jaakonkatu 2-4, Kemijärvi (ent. Valintatalo)

Otamme myymälöissämme vastaan hyvää kodinirtainta,
vaatteita, elektroniikkaa, huonekaluja ym. Isommat erät
noudamme veloituksetta. Teemme myös muuttopalvelua.
Kiitos lahjoituksista!
Web: www.iha.fi

