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VUOSIKERTOMUS
Marquetien Siion seurakun-
nan Luftherliiion toiminnasta
vuonna 1948 luettu helmikuun
6 p. 1949.

Rakkaat seurakuntalaiset ja
ystävät.

Psalmistan kanssa me nuo-
ret lausumme, “Sinä olet mi-
nun toivoni, Herra, Herra, mi-
nun turvani hamasta nuoruu-
destani. Sinä olet minun tuke-
ni syntymästäni saakka. Mi-
nun suuni on täynnä sinun kii-
tostasi, täynnä sinun yletys-
täsi kaiken päivää. Älä heitä
minua pois minun vanhalla
iälläni, älä hylkää minua, kun
voimani loppuu. Jumala, sinä
olet opettanut minua hamas-
ta nuoruudestani ja yhä vielä
minä sinun ihmeitäsi julistan.”

Totisesti Herra an meidän
toivomme ja turvamme. Hä-
nen nimessä me kaiken teem-
me ja suunnittelemme. Herra
on Rakennuksemme perustus.
Turhaan rakentavat, jotka il-
man Herraa rakentavat. Sen-
tähden meille jo nuorena an-
neettiin kasteen armo ja jo
hamasta nuoruudestamme
Jeesus-nimi on ollut meille
kallis. Me tunnemme itsemme
heikoiksi palvelijoiksi, mutta
Herra on ollut tukenamme jo-
ka päivä. Lutherliiton työtä
olemme siis vieneet eteenpäin,
vaikkakan ei loistavasti; kui-
tenkin Herran kunniaksi. Toi-
vomuksemme on ettette te,
rakkaat seurakuntalaiset, pidä
työtämme ja heikkoja saavu-
tuksiamme halpana. Vuosiker-
tomuksessani luen teille vähän
työstämme, ei kerskauksen
hengessä, vaan osoittaen, että
uhrimme on kohonnut eläväl-
le Jumalalle elävästä uskosta.

Tammikuussa v:na 1948 alo-
timme vuosiohjelmamme, jota
valittiin johtamaan seuraa-
va virkakunta: puheenjohtaja,
Louise Mutka; varalle, Elma
Ranta; kirjuri, Mildred John-
son; rahastonhoitaja, Hilkka
Lottanen; Lutheran Youthin
kirjeenvaihtaja ja asioitsijak-
si, Viona Leppänen.

Työ-ohjelma mm e tärkein
kohta oli uusien urkujen
hankkiminen, joka kuluneen
vuoden aikana ei menestynyt
niinkuin toivoimme. Päätim-
me siis pitää useita ohjelmati-
laisuuksia urkukassan hyväk-
si. Rahastonhoitaja, Hilkka
Lottanen, myös hoitaa urku-
kassaa. Päätimme lähettää
kuitin kaiki 11 e uhraajille.
Myös päätimme valmistaa
lämpömittarin kirkdn alasa-
liin, joka näyttää, miten no-
peasti urkukassa kasvaa. Mut-
ta kun ohjelmatilaisuuksien
kautta kassa ei huomattavasti
lisääntynyt päätimme lähettää
pyyntökirjeet kaikille seura-
kuntalaisille, jonka mukana

HALUTAAN
Myyjiä välittämään täyttä

varastoamme pumpuli- ja vil-
lakankaita. Suorat välittäjät

kuluttajille yli 60 vuotta. Yli
$3OO arvosta malleja annetaan
vapaasti myyjän käytettäväk-
si. Työ alkaa maalisk. 1 p.

BARRON WOOLEN
COMPANY
Barron, Wis.

2 - 17. 24 - 3. 3

MATTSON'S
JEWELRY STORE

Victor Mattson & Soo
125 E. Ayer St

IRONVVOOD, MICH.
Kellojen la taskukellojen

korjausta

SUMMIT SUPER
Service Station
Arnold Salo, haltija

Douglas Blvd ja U.S.-2
Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
ja kaikkea alaamme kuu-

luvaa palvelusta.

SHELL TUOTTEITA

Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA

Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.

Aurora St. Puh. 1700
IRONWOOD
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Kuvastimia
Ja kaikenlaista lasityöti

Rakennusalan erikoistar-
peita ja maaleja

PAULSAUTERCO.
122 W. Ayer Street

Puh. 120-W
IRONWOOD

William Rannan huvilalle
Shag-järvelle, missä meillä oli
hauska tilaisuus.

Kesäkuussa oli Calumetissa
kirkolliskokous, jonka yhtey-
dessä aina pidetään nuoriso-
liiton vuosikokous. Liittomme
edustajat olivat Elma Ranta ja
Mildred Johnson.

Heinäkuussa oli seurakun-
tamme 50. vuosijuhla tai rie-
mujuhla. Me nuoret olemme
kiitollisia, että seurakuntam-
me on näin kauan ollut toimin-
nassa. Tämä todistaa, että se
on rakennettu sille perustuk-
selle, jota eivät helvetin por-
titkaan voita. Toivomme ja ru-
koilemme, että me, tuleva pol-
vi, aina rakennamme tämän
perustu ks e n Jeesus-kallion
päälle. Herra armossaan suo-
koon, että useampi meistä sai-
simme juhlia seurakuntamme
satavuotisriemu juhlaa.

Elokuun aikana koetimme
useasti kokoontua nauttimaan
kesän ihanuuksia, joitakerran
saimme nauttia Michelsonin
huvilalla. Kiitos heille.

Raamattuleiri oli Nesbit-jär-
vellä, jota hoiti Wakefieldin ja
Bessemerin Lutherliitot. Lu-
ennoitsijoina olivat patori No-
pola ja neiti Taimi Ranta.

Syksyllä matkustimme Bes-
semeriin syyskokoukseen, jos-
sa muun muassa päättivät taas
järjestää kesäksi raamattulei-
riä. Lutherliiton viikon jär-
jestävät Ironwood, Bessemer
ja Wakefield ja pyhäkoululei-
rin ohjelmasta huolehtii Mar-
quetten pyhäkoulu.

Lutherliiton kassan hyväksi
valmistimme vyöliinoja, koi-
vusta tehtyjä kynttiläjaikoja
ja siiteriJkansia. Nämä myy-
tiin kiitospäivän aikana jakas-
saan tuli $34.75.

Kun urkujen maksuaika oli
jotäynnä eikä määrättyä sum-
maa saatu 'kokoon, lainasimme
seurakunnalta vakän vaille
$BOO.OO, jonka maksamme seu-
rakunnalle takaisin. Lämmi-
tysväline hankittiin urkujen
sisäpuolelle, että kylmien il-
mojen aikana urut pysyisivät
oikeassa vireessä. Toivomme,
että mr Kiva ja mr Taipale
pian voisivat sähkölangoituk-
sen saada valmiiksi.

Lutherliitto on monta vuot-
ta kustantanut kuoron menot,
mutta tänä vuonna suurien
kustannuksien vuoksi päätim-
me, että kuoro saa järjestää
oman kassansa. Täten kuoro
voi ostaa uusia kaapuja, laulu-
ja y.m., joita Lutherliiton ei
aina kannattanut ostaa.

Joulun aikana tavan mu-
kaan valmistimme juhla-illal-
lisen Liiton jäsenille, entisille
jäsenille jakutsutuille vierail-
le. Tarkoitus on saada jäsenet
yhteen, että muistaisivat nii-
tä kalliita hetkiä, joita Herran
viinimäessä saimme kerran
yhdessä nauttia. Moni on maa-
ilmalla, mutta muistavat, että
ovat Karitsan veren ostamia.
Täten pyydän kiittää illan
emäntiä, jotka olivat mrs Vil-
janen, mrs Ojanen, mrs J.
Ranta, mrs Hirvonen, mrs
Rautell ja mrs Niemi.

Täten myös kiitän Luther-
liiton jäseniä ja pastoria, jotka
tavalla tai toisella ovat autta-
neet minua täyttämään kallis-
ta ja vastuunalaista tehtävää-
ni. Kaikki on ollut Herran
kunniaksi ja nuorten sielu-
jemme pelastukseksi.

Lutherliiton puolesta,
Louise Mutka.

TUKKIA HALUTAAN
Ostamme tukkia läpi syksyn.
Tukit täytyy olla tuoreita tuo-
taessa. Kysykää hintoja Ja
mittoja. RODDIS Lumber &

Veneer Cos., Ironwood. Mich.
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OBERLANDEIt
215 E. Ridge St.

IRONWOOD, MICH.
Moottori Ja jeneraattorl

korjausta

AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KORJATAAN

oli myös lupauskortti. Tämän
kautta saimme tuntuvasti ra-
haa sekä lupauksia. Huhti-
kuun aikana yhfäkkiä ilmes-
tyi uudet urut kirkkoomme—

tosin vain näytteille jakokeil-
tavaksi. Pääsiäi sen aikana
siis urut rikastuttivat juhla-
jumalanpalveluksiamme. Pää-
siäisen jälkeen seurakunta il-
moitti ylimääräisen kokouk-
sen, jossa Lutherliitto esitti
urkujen ostoa. Kaikki olivat
yksimielisesti sitä mieltä, että
urut ostetaan ja komitea valit-
tiin tätä toteuttamaan. Lut-
herliitolla oli siis suuri ja vas-
tuunalainen tehtävä hank-
kia kuuden kuukauden kulu-
essa urkujen hinta. Kuinka tä-
mä olisi ollut mahdollista, el-
leivät seurakuntalaiset olisi
niin hyvin uhrannut ja pasto-
rimme asiasta huolehtinut. Tä-
ten siis kiitämme seurakunta-
laisia uhraavaisuudestaan ja
myös kiitämme Ruth Circle-
jäseniä ja kuoroa, jotka niin
paljon lahjoittivat urkukas-
saan. Kiitämme myös Walfred
Mäkiä, joka lahjoitti aineet ja
työn valmistaen urkujen ää-
nenlaajentäj alle sopivan tilan
lehterille.

Talven aikana oli meillä yh-
tä ja toista toimintaa ja olim-
me kerran Ino ja Walfred Mä-
en vieraina Dupra urheilu-
mäellä. Kiitos teille, Ino ja
Walfred.

Seminaarilaiset pitävät ko-
kouksiaan professori Monton
kotona perjantai-illoin ja ker-
ran meidän lähettämän ruoka-
paketin kautta olimme siellä
näkymättöminä kestitsijöinä.

Meillä oli paljon järjestä-
mistä Ylä-niemekkeen ko-
kousta varten, joka pidettiin
täällä huhtikuussa. Hyvän jär-
jestyksen vuoksi kokous on-
nistui hyvin. Kokouksen jär-
jestäjänä oli Alfred Helberg,
joka taitavasti järjesti koko
työ-ohjelman. Pastorit Nopola
ja Kokkonen saapuivat ko-
koukseen ja pastori Hugo Esa-
la esi int y i juhlapuhujana.
Ruth Circle valmisti juhla-il-
lallisen lauantai-illaksi, josta
sydämellisesti heitä kiitämme.
Sunnuntaina meillä oli juhla-
jumalanpalvelus ja sen jäl-
keen seurakunnan naiset tar-
joilivat maukkaan päivällisen.
Kiitos naisille.

Äitienpäivänä meillä oli
Ruth Circle’in kanssa yhteinen
ohjelmatilaisuus. Lahjoitim-
me äideille meidän valmista-
mia rintakukkia.

Kuoromme etevä johtaja oli
suunni te 11 u t kuorollemme
kiertom atk a n. Lauloimme
Ironwoodissa, Amasassa, Co-
vingtonissa ja Chathamissa.
Kiertomatka onnistui erittäin
hyvin ja joka paikassa meidät
ilolla otettiin vastaan. Tämä
oli suuri uhri kuoron jäseniltä
ja myös niiltä, jotka autoillaan
vapaasti kuljettivat meitä.
Kiertomatka n tulot olivat
$221.51, joka tuli urkukassaan.

Kesäkuun aikana ilolla pi-
dämme rippikoululuökan jä-
seniä silmällä, sillä heistä toi-
vomme uusia Lutherliiton jä-
seniä. Tavallisesti järjestäm-
me ulko-ilma-retkeilyn, jonka
kautta uudet jäsenet pikem-
min tutustuvat toisiinsa. Vii-
me vuonna meidät kutsuttiin
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Iloitkaa,, kaikki kristityt,
Veisatkaa hartain mielin

Kiitosta Jumalalle nyt
Niin sydämin kuin kielin

Suuresta rakkaudesta,
Kun antanut hän armonsa
On meille Kristuksessa.

Minua piti saatana
Kovissa kahleissansa,

Hamasta äidin kohdusta
Mua käytti orjanansa.

Mä syntiin yhä syvemmin
Ja tunnon koviin kipuihin
Ja ahdistukseen vaivuin.

Ei voineet omat neuvoni
Mua auttaa synneistäni,

Ei parhaimmatkaan tekoni
Mua päästää hädästäni.

Näin elin ilman toivoa,
Minua uhkas kuolema
Ja kauhut kadotuksen.

tiin koko Hiawathaland aluet-
ta koskevaski. Nimikin korjat-
tiin toiminta-alueen mukaises-
ti. Alue käsittää nyt pohjois-
Michiganin ja Wisconsinin
valtiot. Alue ja toiminta laa-
jennuksia voidaan vieläkin li-
sätä tarpeen vaatiessa. Michi-
ganista ja Wisconsinista muu-
alle siirtyneet ovat innostu-
neita tulemaan mukaan. Seu-
ran arkistossa säilytetään ny-
kyään noin 1500 paunaa ar-
vokkainta historiamme aine-
histoa, osa yli mantereen ke-
rättyä.

Noin 3 vuotta sitten, kun
seura päätti laajentaa toimin-

taansa, samoin toiminta-aluet-
ta, m.m. päätettiin rakentaa
kestävä arkistohuone suoma-
laisen siirtolaispolven ja hei-
dän jälkeläistensä muistoksi.
Suunnitelman mukaan tämä
muistomerkki tulee kestä-
mään monet vuosisadat. Pii-
rustukset y.m. arkistohuonetta
varten ovat pätevien insinöö-
rien työtä. Paikka, johon huo-
ne rakennetaan, on saatu
Crystal Fallsin koulupuistoon.
Myöhempinä aiko in a, kun
meistä ei kukaan enää voi ar-
kistoa hoitaa, siirtyy arkiston
hoito kouluhallinnolle.
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Vaan iankaikkisuudessa
Mua sääli Isä taivaan.

Hän muisti laupeuttansa
Ja katsoi alas vaivaan,

Mun puoleeni hän katsahti,
Minua kurjaa armahti
Ja uhrin kalliin antoi.

HISTORIALLSEN SEURAN
TOIMINNASTA

Viime vuoden loppupuolis-
kolle asti ei Michiganin ja
Wisconsin i n Historiallisen
Seuran toiminnasta ole annet-
tu tietoja laajemmasti. Nyt
kuitenkin on päätetty tämä
lapsi päästää kapalostaan ja
antaa sen huutaa niin, että se
kuuluu kauemmaksikin.

Tämä historiallinen seura
perustettiin kesäkuussa 1938.
Delawaren suomalaisten 300-
vuosijuhlan jatkoksi. Seura on
toiminut säännöllisesti histo-
riallisten ainesten ja elämä-
kerrallisten tietojen kokoami-
sessa seuran arkistoon. Pää-
paikkana on aina ollut Crys-
tal Falls, Michigan, siitäkin
syystä, että ariksto sijaitsee
edellämainitussa paikassa.

Sodan aikana seuran toimin-
ta muutettiin maan puolustuk-
sen hyväksi. Sodan jälkeen
seuran toiminta on taasen oh-
jattu historiamme säilytys-
asian hyväksi.

Alussa seuran toiminta-alue
rajoittui Iron kauntiin, Michi-
ganin puolella, ja Florence ja
Vilas kaunteihin Wisconsinin
puolella. Myöhemqrrin seuran
toimintaa ja aluetta laajennet-

KIITOSLAUSE
Monet kiitokset äänestäjille siitä vahvasta kannatuk-

sesta, minkä sain nimitysvaaleissa helmikuun 21 päivä.
Robert Jackson

Erwin Township.
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KIITOSLAUSE
Täten vielä tulkitsemme sydämellisen kiitollisuu-

temme kaikille sukulaisille ja ystäville, jotka yllättivät
meidät hopeahäittemme merkeissä Bessemerin St.
Mark’s seurakunnan kirkossa helmikuun 20. päivän ilta-
na. Hetki oli ilontäysi ja jätti meille halki elämän kestä-
vät miustot. Erikoisesti haluamme kiittää henkilöitä, jot-
ka järjestivät tilaisuuden sekä ohjelman esittäjiä. Sydä-
men ilolla muistelemme suuren ystäväjoukon käden-
puristuksia ja onnentoivotuksia.

Mr ja mrs August Stonemark
Bessemer, Michigan

Arvokkaan siv, i styshisto-
riamme ainehiston lisäksi voi-
daan arkistohuoneeseen sijoit-
taa noin 1150 yksityistä elämä-
kerrallista tietoa, valokuvia
y.m. Jokainenyksityislaatikko
on varustettu omistajan ni-
mellä ja numerolla ja sulje-
taan pitemmäksi tai lyhyem-
mäksi ajaksi riippuen henki-
löstä itsestään. Jokainen, joka
tavalla tai toisella, enemmässä
tai vähemmässä määrässä, on
auttanut tätä puuhaa eteen-
päin, merkitään muistiin ja
suljetaan arikstoon. Tällä ta-
valla säilytetään jokaisen
osaaottajan nimi ja tiedot kau-
as tuntemattomaan tulevai-
suuteen.

Me suomalaiset olemme mo-
nella tavalla tehneet huomat-
tavan suuren osan tämän ai-
nutlaatuisen kansakunnan ra-
kennustyössä, joten meidän
historiamme ja tiedot meistä
kannattaa säilyttää ja viedä
Amerikan kansan historiaan
pysyvästi. Ei kenenkään tulisi
hukata asiallisia tietoja itses-
tään, vaan säilyttää ne tulevil-
le ajoille.

Pyydämme jokaisen apua ja
yhteistoimintaa tässä asiassa.
Toimintaohjeita annetaankai-
kille.

Pyydämme lausua lehdelle
kiitollisuutemme tämän jul-
kaisemisesta. Seuran puolesta.

Hjalmar Mäkelä,
kirjuri.

Syvällä kaipauksella ilmoitamme, että rakas puoliso
ja äitimme

HELMI KOTILAINEN LEHTO
kuoli uskossa Vapahtajaansa kotonaan 8 East St., May-
nard, Mass., tammik. 26 p. pitkän sairauden jälkeen. Ruu-
mis haudattiin helmik. 2 p. perhehautaan Maynardissa.
Pastorit Anttonen, Heikkinen jaVehanen toimittivat vii-
meisen palveluksen St. John’s Ev. Lut. kirkosta. Hän oli
syntynyt Waasan läänissä, Suomessa, heinäk. 27 p. 1889.
Hän tuli Maynardiin vuonna 1914 ja meni avioliittoon
tuokok. 29 p. 1915. Lähinnä jäi suremaan puoliso, Emil,
kolme lasta: mrs Helen Rogers, mrs Ruth Paakki ja mrs
Lempi Svvain, ja kolme lasten lasta, kaksi veljeä ja kaksisiskoa Suomessa.

“Älköön teidän sydämenne murheellinen olko; mi-
mun Isäni huoneessa on monta asuinsijaa; minä menen
valmistamaan teille sijaa.” Vielä siellä ollaan yhdessä.

Emil Lehto, puoliso ja lapset
Maynard, Mass.

Tahdomme täten kiittää sydämelisesti kaikkia, jotka
tavalla tai toisella osoittivat meille ystävyyttä ja palve-
lusta vainajan sairauden ja hautauksen aikana. Kiitos
pastoreille palveluksestaan, mrs Vehaselle soitostaan, ja
kantajille, kukkien lähettäjille, tarjoilun järjestäjilleyn-
hä muille, jotka meille osoittivat kristillistä palvelevai-
suutta.

Suurella kiitollisuudella.
Samat.
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