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"Oli evankeliumijuhla Räyringin Nuorisoseuran talolla. Väkeä oli kokoontunut aika mukavasti. Puhujina olivat 
saarnaajat Laitinen ja Parkkinen. Seurakunnan kirkkoherra Lehtola saattoi olla myös mukana. Minä istuin 
peräpenkillä. Melko lähellä minua istui Alaspäästä kotoisin oleva vanha mies. Hänellä oli harmaa tukka ja parta. 
Kun ilmoitettiin laulu, mies huomasi, ettei minulla ollut Siionin Kannelta. Hän siirtyi lähemmäksi, että saisimme 
molemmat laulaa hänen kirjastaan. Se oli kohteliasta. En muista varmasti laulua, edes sitä, oliko se minulle 
tuttu. Sen muistan, että vanhus vierelläni lauloi vanhan miehen hiukan römeällä äänellä. Niin vietimme juhlaa. 
Saarnattiin ja välillä laulettiin. Ohjelmaan kuului myös väliaika tarjoiluineen. En silloin vielä tiennyt, että itse 
olisin monilla evankeliumijuhlilla puhujana. En tiennyt sitäkään, että tarjoilupuolella hääri tuleva vaimoni. 
Kymmeniä vuosia on kulunut tuosta juhlasta. Moni asia on muuttunut, mutta se evankeliumi, jota siellä 
julistettiin, on sama...Se kertoo taivas auki on Myös mulle kurjimmalle. Kun Jeesus käynyt kuolohon On tuskain 
Golgatalle." 
Tämän tietokoneelle elämänsä ehtoossa taltioimansa juhlamuiston isäni oli ajatellut lähettää julkaistavaksi 
Sanansaattajassa, mutta sairastuminen oli estänyt aikeen. Muisto säilyi hänen mielessään elävänä luultavasti 
siksi, että tapahtuma ei osoittanut ainoastaan kulkusuuntaa eteenpäin, vaan tavallaan kertoo siitäkin, kuinka 
paljon nuorukaisen elämässä oli jo ehtinyt tapahtua. 
Ei olut itsestään selvää, että tämä Vetelin Patanassa syntynyt nuorukainen istuu ujona siinä seuratuvan penkin 
päässä. Hänen lapsuus- ja nuoruusvuotensa olivat sisältäneet monenlaisia koettelemuksia. Köyhän 
palstatilallisen poika oli menettänyt jo 13-vuotiaana isänsä ja samalla velkaantuneen kotinsa, joka oli joutunut 
vasaran alle. Oli tullut lähtö paimenpojaksi naapurikylään. Oli kokemus renkipojan raskaista palveluvuosista. 
Mutta kokemuksiin oli kuulunut myös todennäköisesti aika ankaraksi luonnehdittava hengellinen herääminen ja 
elämänsuunnan etsimisen kausi. Tämä poika ja hänen Raamatun lukunsa huomattiin viimeistään rippikoulussa, 
ja kirkkoherra A.V. Lehtola olikin kutsunut hänet pitämään pyhäkoulua. 
Noiden evankeliumijuhlien jälkeen "moni asia on muuttunut", niin kuin isäni itse toteaa. Evankeliumin valo oli 
saanut jo vähitellen kirkastaa elämää ja hän sai edelleen kasvaa Jumalan armon tuntemisessa. Arkielämä ei 
juuri tuosta hetkestä vuosikausiin muuttunut: se oli sekatyömiehen puurtamista Vetelin Räyringissä mm. 
Katajan myllyllä ja Finnilän tiilitehtaalla sekä halpaa sukulaistalossa asumista. 
Mutta vuodesta 1937 tulee käännekohta. Nuori mies on saanut ja ottanut nimiinsä velkaa, ostanut pari 
hehtaaria maata ja alkanut kuokkia peltoa sekä rakentanut vanhoista hirsistä mökin ja navetan Räyrinkiin 
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"Korpelan taakse". Elämäntoveriksi myötä- ja vastoinkäymisiin tulee nyt talollisen tytär Laimi Salmela 
Räyringistä. Hän luonnollisestikin jatkaa tärkeää "tarjoilupuolella häärimistään", nyt perheen hyväksi, mutta 
kyllä saa tärkeän aseman myös ohjelmapuolella. Hänestä tulee saarnaajaksi kehittyvän nuoren miehen 
uskonsisar. Evankelisen kodin perintö ja uraa uurtava toiminta kotikylänsä Nuorisoliitto-osastossa antavatkin 
hyvän pohjan perheenäidin ja saarnamiehen puolison vaativaan tehtävään. 
Perheeseen syntyy kaikkiaan kuusi lasta. Pian esikoisen syntymän jälkeen sota pysäyttää normaalin 
elämänkulun. Se merkitsee perheenisän sotaan lähtöä. Polttoaineenjakelutehtävissä saamansa reumaattisen 
kuumeen aiheuttamien sydänoireitten takia hän palaa kuitenkin pian kotirintamalle. Perhe saa isomman 
asuinpaikan kylän keskustasta Finnilästä. Mutta miten pieni maatilkku ja yksi lehmä voisi elättää kasvavan 
perheen? Isäni kokeilee erilaisia sivutuloja, hän toimii mm. vakuutusasiamiehenä ja sekatavarakauppiaana. 
Välillä perhe muuttaa pariksi vuodeksi Muhokselle Pohjolan Poikakotiin, jossa isäni saa katsastajan toimen. 
Kahdeksanhenkisen perheen vanhempien elämä on melkoista selviytymistaistelua. Sodanjälkeinen suuri 
inflaatio tosin helpottaa velkojen takaisinmaksua. Naapurit ja sukulaiset taisivat vähän pyöritellä silmiään 
kuullessaan pariskunnan suunnitelmasta, jonka mukaan kaikki lapset lähetetään opin tielle, jos vain itse 
haluavat. Mutta tämä suunnitelma kuvastaa omalta osaltaan isäni luonteenlaatua: siihen kuuluvat 
ennakkoluulottomuus, suoraviivaisuus, ehdottomuus ja sellainen rohkeus, jota joku voisi nimittää jopa 
hullunrohkeudeksi. 
Elämän koettelemusten ja vastoinkäymisten keskellä perheessä halutaan kaikessa turvautua Jumalan apuun. 
Isäni pitämät talosta taloon kulkevat pyhäkoulut jäävät elävästi lasten mieliin. Sekä kotiseurakunnassa että 
Evankeliumiyhdistyksen tasolla huomataan isäni perehtyneisyys Raamattuun sekä hänen puhelahjansa. Hän 
toimi vuosia Vetelin kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa ja saa myös melko varhaisessa vaiheessa 
Evankeliumiyhdistykseltä OTO- saarnaluvan. Ja häntä myös pyydetään paljon puhumaan. Hänen puheensa 
ovat luonteeltaan herättäviä ja innoittavia. Ne ovat tukevasti ankkuroidut Jumalan sanaan. Hän käyttää paljon 
myös Vanhan Testamentin kertomuksia, mutta tähtäyspiste on Uusi liitto, pelastus, joka on Jeesuksessa 
Kristuksessa. Puhuja varoittaa kuulijaa pelastuksen ohi kulkemisesta ja kehottaa tarttumaan kiinni Jumalan 
valmistamaan pelastukseen. 
Ammattisaarnamiehen edessä olevaa uraa ajatellen näen isäni hengellisen kasvun taustalla tässä vaiheessa 
kaksi merkittävää asiaa. Toinen on Jumalan omaisuuskansan Raamatussa ennustettu paluu kotimaahansa ja 
Israelin valtion synty vuonna 1947. Toinen erityisesti mainittava asia on kotikylällämme Räyringissä samoihin 
aikoihin puhjennut herätys. Rakkaus Israelia kohtaan ja tunto Jumalan lupausten toteutumisten keskellä 
elämisestä vaikutti elähdyttävästi kotona ja ystävien kesken. Myös kylällä ilmeni hengellistä etsintää tavallista 
enemmän. Nuoret tulivat kyselemään pelastuksen tiestä. Hartaustilaisuuksia pidettiin usein meillä kotonakin 
vaatimattomissa tiloissa. Laulettiin hengellisiä lauluja Siionin Kanteleesta ja sen ulkopuolelta. Polvirukoukset 
kuuluivat usein kuvaan. Herätyksen ajan siunauksesta muistuttaa Räyringin rukoushuone, jonka hankkimisessa 
ja rakentamisessa isälläni ja äidilläni oli keskeinen osuus. 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys kutsui isäni vakituiseen palvelukseen saarnaajana v.1954. Arvelen, 
että Evankeliumiyhdiseyksessä opittiin pian tuntemaan Veikko Toivola muustakin, kuin siitä että hänellä on 
sana hallussaan. Hän oli saanut lahjaksi myös taitoa tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen, ja sitä taitoa hän 
oli aktiivisesti kehittänyt. Hän saattoikin kotona esimerkiksi sanoa jostakin ihmisestä, että tämä oli varmaankin 
lukenut Keltaisen kirjan, jolla hän tarkoitti erästä häneen vaikutuksen tehnyttä ihmissuhteita käsittelevää teosta. 
Vuonna 1955 tuli nimitys piirisihteeriksi Etelä-Pohjanmaalle. Tästä elämänvaiheestaan hän itse kertoo 
muistiinpanoissaan SLEY:n Lapuan osaston juhlajulkaisua varten: 
"Meille muutto Vetelistä tuli yllättäen. Siihen vaikutti piirisihteeri Otto Muhosen päätös jättää Lapua ja siirtyä 
Kotkaan. Näin jäisi Lapuan rukoushuone ilman saarnaajaa ja piirisihteerin paikka Etelä-Pohjanmaan piirissä 
olisi avoin. Niin muutimme Lapualle helmikuun lopulla, Matin päivänä 1955. Olimme tyytyväisiä. Olimme 
saaneet kodin läheltä oppikoulua, jossa lapsemme voisivat kotoa käsin opiskella. Ympärillämme oli ystäväpiiri. 
On kiitollisena mainittava myös vaimoni Laimin työ rukoushuoneen yleisemäntänä. Rukoushuoneen siivous jäi 
suurelta osin hänen työkseen, samoin vastuu lämmityksestä. Alkuvuosina ei rukoushuoneelle tullut vettä, vaan 
se oli kannettava. Puhujien tarjoilu tapahtui suurelta osin asunnossamme vaimoni vastuulla." 
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Isäni suoritti Tuomiokapitulin saarnalupatutkinnon v.1961. Hän halusi eri tavoin kehittää itseään Jumalan 
valtakunnan työssä sekä olla valmiina myös yhteiskunnallisille haasteille. Hän suostui Kristillisen Liiton 
ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa ja keräsikin onnistuneella vaalityöllään huomiota herättävän äänimäärän. 
Eläkevuoden alkoivat 1978 ja vaikuttamisen piirit pienenivät. julistajantyö ei kuitenkaan kokonaan loppunut, ja 
paikallisosaston toimintaan saarnaajaveteraani otti osaa aktiivisesti. Pitkätkin puhujamatkat olivat joskus 
taittuneet polkupyörällä. Nyt pyöräily koki uuden elpymisen. Teräsvaari teki monta pyörämatka Lapualta 
Veteliin, kunnes matkat lyhenivät. Edessä oli v.1991 sydämen ohitusleikkaus ja sen jälkeen toipuminen 
kohtuullisen hyvään kuntoon. 
Mitä kaikkea Ii-ii, joksi lastenlapset ja lastenlastenlapset isoisäänsä kutsuivat, mahtoikaan tarkoittaa sillä, että 
moni asia on tuon evankeliumijuhlamuiston jälkeen muuttunut. Voimme vain arvailla. Saarnamies koki omassa 
elämässään mullistavia asioita, mutta hän sai tietoisesti tai tietämättään olla myös tärkeä muistojen välittäjä 
meille jäljelle jääneille. Ihmismieli on tietokoneen muistia monin verroin ihmeellisempi. Sukumme päämiehen 
jättämää henkistä ja hengellistä perintöä saamme kiitollisena vaalia. 
Hänen omalla kohdallaan on nyt muuttunut, eivät monet asiat, vaan kaikki. Taivaan ikuiseen juhlaan hän oli 
suunnannut mielensä, kun hän ennen lokakuussa 1997 tapahtunutta viimeistä sairaalaan joutumistaan oli 
kirjoittanut tietokoneeseensa: 
 "Kiitos Herra, että sinä tulit. Että meillä sinun veressäsi ja ansiostasi on kaikki synnit anteeksi ja iankaikkinen 
elämä. Ja vaikka tuntisimmekin jotakin muuta kuin taivaallista, vaikkapa lain kauhuja ja saatanan juonia, 
saamme uskossa katsoa sinuun ja sanoa: Nyt on tällaista. Sinä tiedät kaikki. Sinä olet paneva pahalle 
rajan...Herra Jeesus, sinä olet kuoleman voittaja. Ylistys ja kunnia Sinulle, Herramme. Aamen. Aamen!" 
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