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Kansikuvana Jouluenkeli, Annukka Laineen maalaus, valokuva ja kannen suunnittelu Urpo Vuorenoja
Lehden vesivärikuvitus, Eeva Takala

Kuva Hannu Rasila

Nämä kaksi sanaa kertovat joulun sanoman ytimen. Ne kertovat, millainen Jumala meillä on. Hän antoi poikansa. Jeesus ei ole ostettavissa tai vuokrattavissa vaan Jumala antoi hänet. Miksi Jumala antoi? Ei
hänellä olisi ollut mitään pakkoa, hän teki sen rakkaudesta. Poika
toteutti rakkaudesta Isän tahdon.
Ajattele Isän Jumalan kotia, taivasta, puhtautta, pyhyyttä, hyvyyden lähdettä. Sieltä Jeesus tuli tänne
maan päälle. Ei enää kuninkaana, ei hallitsijana, vaan
seimen lapsena, toisten armoille, halveksituksi ja hyljätyksi. Hän osoitti täydellistä rakkautta loppuun saakka. Jouluna tämä Jumalan rakkaus tulee silminnähtävällä ja käsin kosketeltavalla tavalla ihmisten keskelle. Se
kuulutetaan kaikille kansoille: ”Teille on syntynyt
Vapahtaja!”
Tätä riemua me elämme jouluna todeksi, laulujen, joulunäytelmien ja hartauksien kautta. Kaikki eivät kuitenkaan osallistu tähän iloon. Jeesus sanoo: ”Ja autuas
on se, joka ei loukkaannu minuun.” Matt.11:6. Merkilliset sanat. Kun luemme Raamatusta Jeesuksen elämästä, näemme, kuinka hän paransi sairaita, auttoi
kärsiviä, opetti oikeudenmukaisuutta ja totuudessa
pysymistä. Mitä pahaa hän siis teki? Miksi tähän hyväntekijään loukkaannuttaisiin?
Kun ihminen etsii yhteyttä Jumalaan, katse kohoaa
usein ylös, kohti taivasta. Ihminen kysyy ja joskus
huutaa: Jumala, oletko olemassa siellä jossain? Jos olet,
niin anna merkki, auta minua!
Katse on suunnattu ylös, mutta
Jumalan antama merkki on aivan silmien edessä, alhaalla. Se
on seimessä, se on Golgatan
ristissä. On osattava katsoa
alaspäin. Jumala tuli ihmiseksi,
otti ihmisen muodon, jotta
kestäisimme katsoa häntä,
kohdata hänet. Älä loukkaannu
hänen tapaansa tulla maailmaan. Seimessä makaava lapsi
on oleva sinunkin Vapahtajasi.
Jouluna Jeesus syntyi, lunastaakseen meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta
Jumalan lapsiksi. Jumala antaa
enemmän kuin kaikki ajallinen

hyvä. Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa.
Tässä lehdessä kerrotaan haastatteluiden, kuvien ja
kokemusten kautta siitä, miten konkreettista Jumalan
rakkaus on. Miten se on koskettanut ja kohdannut ihmisiä. Toivomme ja rukoilemme, että sinä hyvä lehtemme lukija saisit kokea tuon joulun ihmeen omalle
kohdallesi, tänä jouluna. Jumala antoi, - Jeesuksen
Vapahtajaksi, sinulle ja minulle, minun pelastukseni
tähden. Silloin joulun Herran antama ilo ja rauha saa
täyttää sinun sydämesi, kotisi, sinun joulusi. Emme halua vain muistella menneitä vaan todistamme tänäkin
jouluna: Jeesus elää, Hän on Herra. Hän siunatkoon sinun ja rakkaittesi joulun.
Antero Rasilainen, pääsihteeri
Tähän alla olevaan tyhjään tilaan voit kirjoittaa joulutervehdyksesi jos haluat laittaa lehden eteenpäin.
Jumala antoi, siksi mekin saamme antaa. Jaettu ilo on
kaksinkertainen ilo, myös jouluna. Enkelitkin olivat
iloissaan, niin varmasti myös Isä.

Kuva kirjoittajan arkistosta

Sataa räntää, mutta töihin on lähdettävä. Kahlaan
joulukuun pimeässä sohjossa asemalle ja astun
junaan. Se on tupaten täynnä työmatkalaisia:
väsyneitä kasvoja, kosteita vaatteita ja kännykän
pirinää. Onneksi on yksi istumapaikka vapaana.
Änkeydyn kasseineni siihen istumaan ja huokaan
mielessäni. Tässä me olemme kuin kansa, joka
pimeydessä vaeltaa.
Vastapäätä istuva nainen lukee lehteä, jonka
kannessa luvataan maukkaimmat joulupullat ja
kivoimmat ekolahjavinkit. Omatkin ajatukset
harhailevat jouluvalmisteluihin; odotan joulua,
mutta taas on monta asiaa tekemättä ja tulee kova
kiire. Miten tässä joulunodotuksessa aina käykin
niin: Joululahjat ovat hankkimatta ja kortit lähettämättä. Eipä myöskään ole onnistunut se oman
mielen virittäminen, hiljentyminen ja rauhoittuminen, joka kyllä oli ajatuksena ainakin vielä joskus
lokakuussa. Koko adventin aika uhkaa latistua
suoritukseksi. Huolet valtaavat mielen.
Odotan joulua kaikesta huolimatta. Jostain kulkeutuu mieleen adventtimessun riemukas Hoosianna
ja Sakarjan kirjan kehotus: ”Iloitse, tytär
Siion. Riemuitse, tytär Jerusalem. Katso,
kuninkaasi tulee!” Adventin tekstit ovat
täynnä lupauksia ja tulevaisuuteen tähyävää odotusta. Huomenna on valoisampaa,
tulevaisuudessa asiat ovat toisin: Luvattu
Messias saapuu, Jumala syntyy ihmiseksi.
Kristikunnan pitkä odotus saa lopulta
täyttymyksensä.
Adventin tekstit ovat täynnä odotusta,
mutta samaan aikaan ihmeellisellä tavalla ne

kertovat myös täyttymyksestä tässä ja nyt: ”Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee!”
Saan uskoa, että juuri nyt Jeesus seisoo sydämeni
ovella ja kolkuttaa. Tässä väsyneitten, arjen ryvettämien matkalaisten keskellä hän on läsnä ja tarjoaa
todellista elämää: sellaista anteeksiantoa, joka
sovittaa kaiken pahan ja väärän. Sellaista rakkautta,
joka ei kysele suorituksia vaan hyväksyy ehdoitta.
Sellaista inhimillisen ymmärryksen ylittävää
armoa, joka lämmittää palelevan ja virkistää väsyneen. Sellaista valoa, joka kirkastaa syvimmänkin
pimeyden. Sellaista toivoa, joka kantaa läpi kuoleman varjon laakson.
”Vaikka emme vielä pysty näkemään selvästi
sinä loistat sisällämme, Kristus,
olemassaolomme pimeimmissäkin loukoissa.”
(Taizén veli Roger)
Konduktööri kuuluttaa seuraavan aseman. Minun
on aika nousta ja jatkaa matkaa eteenpäin bussilla.
Lausun mielessäni lyhyen rukouksen: Kiitän tästä
päivästä ja lähestyvästä joulusta. Pyydän siunausta
itselleni ja matkatovereilleni, valoa matkallemme.
Vastapäätä istuva nainen sulkee lehden ja samalla
hänen takkinsa hihansuusta vilahtaa rukoushelminauha.
Minna Valtonen

Kuva Urpo Vuorenoja

Millaisia perinteitä Sinulla on? Miten perinteet näkyvät
Sinun ja perheesi elämässä?
Kun kysymme noin, niin suurin osa vastaajista alkaa puhua joulun vietostaan ja siihen liittyvistä perinteistä,
tavoista ja arvoista. Joulu onkin luterilaisessa kirkossamme ja suomalaisessa yhteiskunnassa ajanjakso,
johon liittyy kaikkein eniten perinteitä. Kaikilla meillä on
oma käsityksemme siitä, miten joulua pitäisi oikealla
tavalla viettää.
Karstulan Evankelisessa Opistossa jouluaikaa vietetään
perintein, jotka ovat siellä muodostuneet ja joista on
haluttu pitää kiinni. Opiston jouluaika ja joulun vietto
alkaa, kuten kirkkovuosikin, ensimmäisenä adventtina.
Joulun rakentaminen on iso työ, ja siksi olemme halunneet sen näkyvän koko adventin ajan. Opistohan hiljenee joulun viettoon 20.12. tienoilla, joten sitä ennen
haluamme antaa opiskelijoille ja henkilökunnalle joulun
tunnun ja mahdollisuuden virittyä joulun sanoman
vastaanottamiseen.
Ensimmäistä adventtia edeltävänä perjantaiaamuna
vietetään pidennetty adventtihartaus, joka koostuu
tekstin luvusta, puheesta ja Hoosianna-hymnistä. Hartauteen tunnelmaa tuovat koristeltu kuusi, kyntteliköt,
erilaiset jouluiset kuvat ja hämärä aamu. Aamuhartauden jälkeen keittiö tarjoilee glögiä ja pipareita, ja ne

nautitaan rauhassa seurustellen. Joulua kohti mennään
paitsi opiskellen, niin myös joulujuhlaa valmistellen.
Opiston joulujuhla alkaa joulukirkolla viimeisen työviikon torstaina. Karstulan kirkkoon kuljetaan lyhtykulkueena ja sieltä palattua aloitetaan joulupäivällinen.
Mukaan on kutsuttu opiskelijat, henkilökunta, johtokunta, tuntiopettajat, sekä yhteistyötahot, joten kinkkua ja laatikoita ym. jouluruokaa on syömässä n. 100
henkeä.
Iso joukko opistoväkeä luo jo itsessään tunnelmaa. Jouluruokailun jälkeen aloitetaan kuusijuhla, jossa kuulemme mm. jouluevankeliumin luettuna tai näyteltynä ja
johon liittyy paljon opiskelijoiden ohjelmaa.
Miksi olemme halunneet rakentaa opistossa tällaisen
joulun ja pitää sen perinteistä kiinni? Vanha sanonta
kuuluu: ”Kannattele tapaa, niin tapa kannattelee sinua.”
Perinteiset tavat ja arvot eivät ole vanhaa painolastia,
ne ovat suurelta osin tärkeitä ihmisen elämää kannattelevia asioita. Ne myös auttavat erottamaan pyhän arjesta, kohottamaan mielen arjesta juhlaan.
Yhä useampien nuorten jouluun kuuluvat enää vain
joululahjat. Kinkku ja perinteiset muut vanhat jouluruoat ovat jääneet pois joululauluista ja jouluevankeliumista puhumattakaan.
Opistossa olemme halunneet tarjota koko opistoväelle
mahdollisuuden perinteisen kristillisen joulun viettoon
niin kokonaisena, kuin sen olemme tottuneet ajattelemaan. Sen tähden jouluun virittäydytään yli kolmen
viikon ajan. Kaikki tavat ja perinteet ovat kuitenkin vain
ulkoisia keinoja, jotka auttavat avautumaan joulun sanomalle: ”Teille on syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra”.
Toivottavasti me kaikki voimme kiittää ja ylistää Jumalaa
siitä, mitä olemme kuulleet ja nähneet, ja pyytää joulun
Herraa elämäämme ja sydämeemme.
Siunausta jouluusi!
Pekka Knuutti, Karstulan Evankelisen Opiston rehtori

Seimi Karstulan kirkossa joulun aikaan 2012.
Kuva Tuula Leppänen

- toivottavat
Evankelisen lähetysyhdistyksen työntekijät

Pian olemme adventin keskellä. Herramme tulee. Pian
toivottelemme toisillemme
Hyvää Joulua ja juhla-aikaa,
että "maassa rauha olisi".
Siunattua adventtia ja juhlaaikaa myös lehtemme lukijoille.
Raili

Jouluun liittyy paljon muistoja, omasta lapsuuden joulusta,
oman perheen jouluista lasten kanssa. Ja nyt, kun viimeinenkin lapsi on muuttanut pois kotoa, olemme vaimoni kanssa
kahden. Kiitämme hyvistä muistoista. Elämä on kuitenkin
tässä ja nyt. Juuri nyt elämme parasta aikaa. Rakkaat muistot
antavat kiitollisuutta, lapsuudessa opitut jouluperinteet
kantavat. Jumala on uskollinen, Jumala pitää huolta.
Siunatkoon kaikkivaltias ja armollinen Jumala sinun joulusi,
läsnäolollaan ja huolenpidollaan.
Antero Rasilainen, pääsihteeri

Koko Keski-Antilan väki: Sirpa, Timo, Jussi,
Antti ja Anna-Maria toivottaa jokaiselle Joulun Valon lukijalle ja ELY-ystävälle oikein
rauhallista ja siunattua Joulun aikaa Kanteleen laulun nro 13 sanoin ”Siunaa siis, oi
Herra jälleen meidän joulumme. Joulurauha, jouluriemu anna mieliimme. ” Lue
koko laulu omasta Kanteleestasi.
Viime vuoden Joulun Valossa kerrottiin laulun "Ilouutinen" synnystä. Se on ollut aina
minulle kaikkein läheisin joululaulu, vaikkei
niin perinteinen. Joka vuosi Kauneimpiin
joululauluihin mennessä odotin eniten, lauletaanko tänä vuonna ilouutisesta. Ja odotan vieläkin :) Siinä on vahva joulun sanoma.
Iloista joulunaikaa kaikille!
Paula
"Nyt taivaat avautuu,
laulaa kuoro enkelten.
Maan ääriin kantautuu
suuri ilouutinen
Tulkaa kaikki nyt laulamaan
on Poika syntynyt maailmaan
Tulkaa laulamaan”
SK27

Minun joulunodotukseni alkaa ensimmäisestä adventista. On aina yhtä juhlallista kuulla Hoosianna. Tulipa se sitten radiosta tai laulettiinpa sitä kirkossa
tai vaikkapa opiston adventtihartaudessa.
Vuosi sitten Heta-tyttö oli vain puoli
vuotias, eikä vielä oikein ymmärtänyt
mitään joulustakaan. Tänä vuonna odotammekin joulua lapsen innolla.
Jouluiloa kaikille Joulun Valon lukijoille!
Virpi perheineen
Hoosianna, Daavidin Poika,
kiitetty olkoon hän!
Kiitetty Daavidin Poika,
joka tulee Herran nimeen.
Hoosianna, hoosianna,
hoosianna, hoosianna!
Kiitetty Daavidin Poika,
joka tulee Herran nimeen.
VK 1

Kuva Urpo Vuorenoja

Luin kerran kauan sitten hyvän kirjan, jossa kuvattiin "Maa on niin kaunis" -laulun syntyä ja taustoja.
Siitä seuraava tiivistelmä:

oli tuotteliasta aikaa ja Ingemann kirjoitti silloin
myös useita historiallisia romaaneja, joista jotkut
tulivat hyvin tunnetuiksi. Ingemann kuoli v. 1862.

Elettiin vuotta 1850. Tanskalainen kirkkoherra
Ferdinand Fenger huomasi eräässä saksalaisessa
lehdessä sleesialaisen kansanlaulun: "Schönster,
Jesu, Herrscher aller Enden". Tuntemattoman runoilijan ylistyslaulu Jeesukselle ja etenkin siihen
sovitettu vanha pyhiinvaeltajien laulun sävelmä
viehätti häntä niin, että hän pyysi ystäväänsä,
lehtori Bernhard Ingemannia kirjoittamaan lauluun
uudet tanskalaiset sanat.

"Kiitävi aika, vierähtävät vuodet" -laulu levisi vähitellen Tanskasta Norjaan ja sieltä edelleen Ruotsin
kautta Suomeen. Hilja Haahti käänsi sanat suomeksi. Laulu ilmestyi 1900 Hengelliset laulut ja virret kirjaseen. Suomessa laulu herätti myös kritiikkiä.
Pelättiin, että siinä autuutetaan koko ihmiskunta.
Laulussa ei kuitenkaan esitetä kaikkien pelastusta,
vaan siinä puhutaan selkeästi Herran seurakunnasta, jonka matka kulkee kohti taivasta. Sukupolvet
vaihtuvat, mutta pyhiinvaeltajien laulu ei katkea.

"Maa on niin kaunis"-laulun syntyaikoihin Tanska
kävi sotaa Preussia vastaan. Kun Istedissä oli heinäkuun lopulla 1850 käyty verinen taistelu, kirjoitti
Ingemann: "Jumala suokoon nyt, että suuri viha
olisi vuodatettu kuiviin ja oikeudenmukainen rauha
saavutettu". Ingemannin joulurunon lopussa onkin
jo tutut sanat: "Fred over jorden!" Rauha maassa.
Maa on niin kaunis -laulun tekijä B.S. Ingemann
syntyi v.1789 papin perheeseen. Yliopistovuosinaan Kööpenhaminassa 1807 hän joutui puolustamaan maataan englantilaisia vastaan. Tuossa
kahakassa paloivat hänen kotinsa ja kaikki runonsakin. Kun 1822 hänen äitinsä kuoli ja Ingemann joutui taistelemaan keuhkotaudin kourissa, hänen runoihinsa alkoi tulla selvästi alakuloinen, mutta taivaskaipuinen sävy.
Valmistuttuaan Ingemannista hänestä tuli Sorön
akatemian lehtori ja sinä aikana hän ystävystyi
myös kirkkoherra Fengerin kanssa. Tämä ajanjakso

Tavallinen ihminen ymmärtää laulun ytimen, joka
välittää Pyhän Sanoman sydämestä sydämeen runon ja laulun keinoin. Paimenet kuulivat sen ensin
enkelten suusta. "Enkelit ensin" -laulu jatkuu sukupolvelta toiselle valon ja riemun viestinä: "Riemuitse kansa, maa, pelastuksen hetki saa: on Vapahtaja
syntynyt". Nykyisessä muodossaan teksti kuluu:
"Enkelit ensin paimenille lauloi, sielusta sieluhun
kaiku soi: Kunnia Herran, maassa nyt rauha, kun
Jeesus meille armon toi", virsi 31.
Tänäkin jouluna Bernhard Ingemannin
laulu soi tuhansissa kirkoissa, kouluissa ja
joulujuhlissa ja siinä voimme kuulla
sanoittajan toivottavan meille kaikille
siunattua joulua ja rauhallista uutta vuotta.
Kari Lähdesmäki

Tampereen tuomiokirkossa istui hiljainen, mietteliäs
pikkutyttö. Hän oli vasta noin kahdeksanvuotias,
mutta oli alkanut käydä jumalanpalveluksissa yksin.
Kirkko veti häntä puoleensa, se oli valtavan suuri ja
vähän pelottavakin mutta myös vakaa ja luotettava.
Tuomiokirkon maalaukset kiehtoivat pikkutytön miel-

tä. Korkealla kiersi valtaisa havuköynnös, jota alastomat pojat kantoivat. Kirkon etuosassa oli mieltä hämmentävä kuva kelmeästä puutarhasta, missä luurangot hoitelivat hellästi kasveja. Kuinka luuranko voi olla
niin lempeä, vaikka sen silmissä ei ole mitään muuta
kuin mustat aukot?
Välillä oli pakko uskaltaa katsoa ylöspäin. Korkealla katon keskipisteessä
kiemurteli käärme. Se oli kauhistuttava, mutta eihän se silti voinut olla vaarallinen, sillä sitä ympäröivät enkelin
siivet. Yhdessä kuvassa pojat kantoivat
enkeliä paareilla. Lasimaalauksissa kimaltelivat ihanat, voimakkaat värit, ja
alttaritaulussa kuolleet ihmiset nousivat haudoistaan. Jossakin olemuksensa syvällä tasolla tyttö koki sanatonta lohdutusta, vaikka kaikki kuvat
eivät olleet raamatullisia. Täällä häntä
ympäröi turvallisuus, jota hän äitinsä
menettäneeenä ja vailla aikuista ymmärtäjää tarvitsi.

Maalaus Buon Natale - Hyvää syntymäpäivää, Jeesus-lapsi muistuttaa, ketä
jouluna juhlitaan. Evankeliumit eivät mainitse härkää ja aasia seimen äärellä,
mutta Jesajan kirjassa on viittaus niihin. Joosef joulukuvassa tarjoaa hyvän isän
mallin.
Kuva Seppo J.J. Sirkan ottamasta valokuvasta Kirjapajan teoksessa Pyhät Kuvat
– Ikkunoita kirkkovuoteen. Julkaistu Kuvaston luvalla

Tämä pieni tyttö oli Annukka Laine. Silloin hän ei olisi voinut aavistaa, että aikuisena hän tulisi maalaamaan tauluja, jotka kirkkojen seinillä puhuisivat
ihmisille. Tie siihen oli pitkä. Se sisälsi
taideopintoja Suomessa, Saksassa ja
Italiassa, freskomaalauksen ja kuvateologian tutkimista ja ikoniteologian ja
kuvataideterapian opintoja, yrittämistä ja oman ilmaisun etsimistä. Häntä
on aina kiinnostanut se, miten kuva
puhuu ihmiselle ja mitä kuvan katseleminen vaikuttaa. Taide on hänelle vuorovaikutuksen keino. Hän näkee kuvan
hoitavat ja kasvatukselliset mahdollisuudet ja onkin toiminut paitsi kuvaamataidon opettajana myös taideterapiaohjaajana ja -opettajana.

Kirkkohistoriaan ja eri aikakausien kirkkotaiteeseen
perehtyminen on avannut uusia näköaloja.
Varhaisen, vielä yhtenäisen ja jakamattoman kirkon
kuvaperinne on tullut tärkeäksi. Tätä vanhaa kuvaperinnettä on parhaiten säilyttänyt ortodoksinen
kirkko. Uskonpuhdistus puhdisti luterilaisuudessa
paitsi opin myös kirkkojen seinät. Ei tohdittu antaa
kuvien puhua vaan hukattiin niiden käytön tarjoamat mahdollisuudet. Mentiin kovin jyrkästi jopa
ohi Martti Lutherin, jolle Jeesus-lapsen ja Marian
kuva oli hyvin tärkeä. Tämä kuva on turvallinen ja
lohduttava siksikin, että sen voi kokea ilmentävän
myös Jumalan vanhemmanrakkautta ihmistä kohtaan. Samaa vertausta käyttää Raamattukin: ”Unohtaisiko äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en
sinua unohda. (Jes, 49:15).”
Tosin uskonpuhdistusta ei yksinään voi asettaa vastuuseen taiteen kohtalosta luterilaisessa kirkossa.
Sille eivät olleet suopeita myöhemmätkään ajat,
puhdasoppisuuden ja valistuksen kaudet.
Roomalaiskatolisessa kirkossa taide taas rönsyili
kulloistenkin tyylivirtausten vaikutteille alttiina.

Annukka Laine haluaa painottaa sitä, että kuvan ja
sanan tulee puhua yhdessä. Kirkkotaiteen tulee olla
ehdottomasti sitoutunut Raamattuun, sillä meillä
on pelastus yksin Jeesuksessa Kristuksessa. Monet
maalauksista ovatkin triptyykkejä, kolmiosaisia
teoksia, joiden osat selittävät ja täydentävät toisiaan ja muodostavat kertomuksen.
Keskiaikaisissa kirkoissa lukutaidottomat ja saarnan
kieltä ymmärtämättömät ihmiset oppivat seiniltä
Raamattua. Kuvan merkitys sanan kantajana on silloin ollut mittaamattoman suuri. Jotain samaa on
Annukka Laine kokenut tultuaan uskoon 26-vuotiaana. Usko kirkastui myös kuvan kautta, ja kuvan
merkitys kasvoi.
Annukka Laineella on takanaan mittava taiteilijanura, on näyttelyjä ja tunnustuspalkintoja. Hän maalaa öljyväreillä ja quassilla kankaalle värikylläisiä,
impressionistis-pointillisia teoksia, joissa lukemattomat pienet väripilkut luovat pintoja ja saavat aikaan herkän tunnelman. Monet maalauksista ovat
kuin kappale sinistä avaruutta ja rannatonta vettä.
Niitä on sekä yksityisissä että julkisissa tiloissa Suomessa ja ulkomailla. Hän ei kuitenkaan haluaisi

Suomessa maalaukset hyväksyttiin kirkkoihin kuitenkin
1700-luvulla, jolloin
e l e tt i i n p i e nte n
puukirkkojen rakentamisen aikaa. Tunnettuja taiteilijoita
näiltä ajoilta ovat
mm. Mikael Toppelius ja Emianuel
Granlund.
Tämän päivän rasittavassa ärsyketulvassa media syytää
kuvia, jotka eivät rakenna. On paljon nykytaidetta, joka heijastelee ongelmia,
mutta ei tarjoa tietä
ratkaisuun. Se on usein vain oman pahan olon ilmaisua, ja
sille tarvittaisiin vastapaino.

Annukka Laine taidenäyttelyssään Tampereella. Taustalla triptyykki Immanuel - Jumala on kanssamme. Teos on Pispalan kirkossa vaihtuvana alttaritauluna ja mukana kirjassa Pyhät kuvat - Ikkunoita
kirkkovuoteen. Kuva Urpo Vuorenoja.

puhua saavutuksistaan, koska hänellä on tärkeämpääkin sanottavaa. Hänellä on kutsumus kirkkotaiteen parissa. Kuvillaan hän pyrkii luomaan Raamatun
teksteihin myös jotakin uutta näkokulmaa ja tuomaan esiin kertomusten henkilöitten inhimillisiä
puolia. Esimerkiksi joulun aikaan liittyvä maalaus
Joosefin uni johtaa katsojan miettimään yllätysraskautta.
Joulu on Annukka Laineelle äärettömän tärkeä juhla.
Pimeän aika ennen sitä luo sisäistä odotusta. Maailmaan on tulossa valo. Lapsuuden joulu ei kuitenkaan ollut idylli. Myöhemmin taas on tullut selväksi,
että monet perinteet menevät joulun keskeisestä
sanomasta sivuun. Asuessaan opiskelijana Saksassa
hän näki, miten siellä Christ Kind (Jeesus-lapsi) jakoi
lahjoja lapsille. Se tuntui oikeammalta kuin meidän
joulupukkitouhumme. Italiassa ilahdutti se, että kun
paavi jouluna tervehtii kansaa sanoilla Buon Natale,
hän toivottaa hyvää Jeesuksen syntymäpäivää.
Vuosi sitten Annukka Laineelta on ilmestynyt Kirjapajan kustantamana Pyhät kuvat -niminen teos, jossa
ovat kuvitettuina kaikki kirkkovuoden pyhät. Näitä
hänen maalauksiaan voi nähdä myös monissa kir-

koissa, muun muassa Messukylässä, Viinikassa, Keltinmäessä, Hämeenkyrössä, Korsossa ja Leppävarassa. Leppävaarassa ja Hervannanssa teoksia on
esillä lainattuina.
Lapsuuden kouluvuosina neljäsluokkalainen Annukka oli retkellä Hämeenlinnassa. Linna oli silloin naisvankilana, ja katsoessaan sen pihalta ylös ikkunoihin
hän näki kaltereitten takana surullisten hahmojen
tummasilmäiset kasvot. Tämä kuva painui syvälle hänen mieleensä.
Tänä päivänä taiteilija Laine ihmettelee Jumalan johdatusta kaikessa. Isä ohjaa ja kasvattaa. Meitä riisutaan ja se sattuu, mutta kipuun on opittava suostumaan. Jumalan rakkaus kantaa kuitenkin koko elämän ajan. Miten hyvältä tuntuukaan, että tänään Hämeenlinnan vankilan kirkkotilassa on hänen maalaamansa triptyykki Tuhlaajapoika.

Keltinmäen kirkon aulan, ns. Kirkkotorin seinällä kävijöitä
puhuttelee maalaus Kohtalokas valinta. Triptyykin keskellä
olevan Paratiisin puun lehvästöstä katselee rakastavan Isän
silmä. Kohtalokkaan valinnan vuoksi Jeesuksen piti syntyä
maailmaan. Kuva Heikki Mäkinen

Sillä lapsi on syntynyt meille,
poika on annettu meille.
Hän kantaa valtaa harteillaan,
hänen nimensä on
Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala,
Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. (Jes 9:5)

Suurvallat
Joulun profetiassa Jesajan mukaan on merkillinen
paradoksi, jännitteisyys: meille on syntynyt Lapsi,
joka kantaa valtaa harteillaan. Profeetan näkökulma joulun ihmeeseen on suorastaan mykistävä:
kuinka pienillä ja kapeilla harteilla lepääkään Jumalan valta!
Tämä hämmästyttävä profeetallinen näkökulma
avautuu meille jo tuon lausutun profetian omassa
historiallisessa ympäristössä.
Jesajan profetia lausuttiin kuningas Ahasin
(735–716 eKr.) aikana, jolloin tuon ajan suurvallat
mittelivät mahdistaan Lähi-idässä. Jättimäinen
Assyria oli jo pari vuosikymmentä aikaisemmin
lähtenyt liikkeelle kohti arkkivihollistaan Egyptiä.
Assyrian kuningas Tiglatpileser III (= Raamatussa
mainittu Puul) oli päättänyt laajentaa Assyrian
kuningaskunnan imperiumiksi, jossa myös Egypti
olisi osa Assyriaa. Tässä välissä oli kahtia jakautunut Luvattu maa suurvaltojen puristuksessa.
Vanhat veriviholliset, Israel ja Syyria päättivät
Assyrian uhan edessä liittoutua yhtenäiseksi
muuriksi suurvallan vyöryvää voimaa vastaan
(Israelin kuninkaan Pekahin aikana, vv. 752–732).

Kun Juudan kuningaskunta ei suostunut tähän
Assyrian vastaiseen rintamaan, se sai vastaansa
nämä molemmat pohjoiset naapurinsa – Israelin
ja Syyrian – joiden tarkoituksena oli valloittaa
Juuda ja syrjäyttää silloinen kuningas Ahas (2 Kun.
16:5; Jes. 7:1-2) ja asettaa hänen tilalleen ”Tabelin
poika” (Jes. 7:6; tuo arvoituksellinen heprealainen nimi voidaan kääntää myös ”Jumalan Hyvä
Poika”).

Epätoivon valta
Kasvavan epätoivon vallassa Juudan kuningas
Ahas joutui kasvotusten profeetta Jesajan kanssa,
jonka viesti oli selvä: ”Pysy rauhallisena, harkitse
mitä teet. Älä pelkää äläkä sydän kurkussa säiky
noita kahta savuavaa kekälettä - älä pelkää
Resisnin ja hänen syyrialaistensa tai Remaljan
pojan (Pekahin) vihaa... Ellette usko, te ette kestä”
(Jes. 7:4,9).
Epätoivon hetkellä Jesaja kehotti kuningas Ahasia
pyytämään itselleen toivon merkin, johon Jumala
vastasi: ”... neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää
pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel” (Jes.
7:14-17). Joulun vahvat profetiat nousevat
Israelin ja Juudan kuningaskuntien epätoivon
hetkistä. Ne on lausuttu tuhon edessä, uskon

vahvistukseksi.
Näyttää siltä, että Ahas ei jäänyt odottelemaan
profeetta Jesajan ilmoittaman Jumalan merkin
toteutumista omana aikanaan, vaan ryhtyi omiin
toimiin: hän kääntyi suurvallan puoleen ja pyysi
apua Assyrian kuninkaalta Tiglatpileser III:lta (2
Kun. 16:7-9). Tämä turvautuminen Assyrian
voimaan kuitenkin vain siirsi Jumalan pelastushistorian toteutumisen myöhemmäksi ja koitui
välittömästi Israelin valtakunnan ja n. 135 vuotta
myöhemmin Juudan kuningaskunnan tuhoksi.

Uskon valta
On suoranainen ihme, että Juudan kuningas Ahasin perillinen, Hiskia saattoi olla niin täysin toisenlainen kuin isänsä. Juudan kuningaskunnan hallitsijana Hiskia oli ns. "hyvä kuningas". Hän hallitsi
Juudaa vv. 729–687 eKr. (osan ajasta ilmeisesti
rinnakkain isänsä Ahasin kanssa; 2 Aik. 29–32).
Hän oli oikean uskon esikuva (2 Kun. 18:5-6).
Jumalan siunauksen merkkinä pidettiin myös
poliittista menestystä – olihan kuningas samalla
vastuussa kansan hengellisestä tilasta. Rohkeasti
Hiskia hylkäsi Assyriaa mielistelevän politiikan ja
ryhtyi vastustamaan sen vaikutusta lähialueilla.
”Herra oli Hiskian kanssa ja hän menestyi kaikessa
mihin ryhtyi” (2 Kun. 18:7).
Olisiko käynyt niin, että profeetta Jesajan antama
merkki tästä Tabelin pojasta viittasikin sekä
lähitulevaisuudessa Ahasille syntyvään poikaan,
Hiskiaan, että jo kauempana siintävään Jumalan
Hyvään Poikaan? Kummastakin voitiin lausua

myös nämä jouluprofetian sanat: ”Hän kantaa valtaa harteillaan”. Ymmärsikö tämän kuningas Ahas,
kun hän piti vastasyntynyttä poikaansa sylissään?
Ehkäpä ei. Ymmärrämmekö me?

Lapsen valta
Sen, joka on pitänyt vastasyntynyttä lasta sylissään
ja nähnyt lapsen harovan käsillään ilmaa ja huutavan turvaa ja ravintoa, on mahdotonta ajatella,
että sellaisilla hartioilla voisi kantaa minkäänlaista
valtaa. Päinvastoin, lapsihan on täysin riippuvainen vanhempiensa huolenpidosta. Kuinka monta
yötä me isät ja äidit olemmekaan kantaneet sylissämme ja harteillamme lasta, joka ei saa nukutuksi vatsavaivojen tai sairauden vuoksi.
Vai voisiko tuo valta sittenkin olla lapsen harteilla?
Pienen lapsen suurin valta on vaikutusvaltaa. Se on
lapsen kyvyssä lumota aikuinen tarjoamaan suojaa
ja ravintoa, ottamaan pieni ja avuton syliin. Sellaisessa vallankäytössä aikuisesta tulee lapsen
edessä nöyrä ja ihmettelevä; lapsi riisuu aikuisen
kaikista aseista. Pieni lapsi pääsee elämäämme
suojamuuriemme läpi.
Lapsi houkuttaa aikuisessakin esiin sisäisen lapsen:
vastasyntynyt saa meidät hymyilemään ja puhumaan käsittämättömällä, lepertelevällä kielellä –
sanalla sanoen lapsi vangitsee aikuisen huomion
itseensä. Samalla tuo lapsi tarjoaa aikuisellekin
lämpönsä, pienten käsien salaperäisen kosketuksen, kuin auringon hehkun iholla, lupauksen
kesästä.
Kyllä sellaista voi kutsua vallaksi. Mutta se ei ole
meidän aikuisten käyttämää valtaa: väkivaltaa.
Lapsen valta ei pyri alistamaan ketään. Se pyrkii
ainoastaan hurmaamaan, valloittamaan avuttomuudella ja pienuudella. Se havahduttaa meidät
huomaamaan, kuinka tarvitsemme itsekin syliä paikkaa, jossa meidät hyväksytään ehdoitta,
sellaisina kuin olemme.

Jumalan valta

Kuva Miika Mäkinen

Joulun profetiassa näytetään meille, kuinka Jumala
käyttää valtaansa. Se näkyi jo kuningas Hiskian
herkkyydessä kuunnella Jumalan ääntä. Erityisesti
se näkyy vastasyntyneessä Jeesus-lap-sessa,
mutta se näkyy Jeesuksen elämässä silloinkin, kun
hän on jo aikuinen.

Jeesuksen malli vallankäyttöön on lapsenkaltaisuus. Siihen hän kehottaa myös seuraajiaan. Se ei
tarkoita lapsellisuutta, naiviutta, vaan lapsenomaista kykyä valloittaa toiset rakkaudella,
kyvyllä tulla lähelle ja välittää rakkautta - niillekin,
jotka ovat epävarmoja omasta rakkauden tarpeestaan tai kelvollisuudestaan olla rakkauden
arvoisia.
Jeesuksen valta on valtaa riisua aseista ja kaikista
puolustusmekanismeistamme. Jeesuksen rakkaus läpäisee suojamuurimme, hän valloittaa
meidät hyvyydellään. Ehkä Jeesuksen persoonassa eniten hämmennystä aiheuttaakin se, että hän
tulee niin lähelle.
Joulun Jeesus-lapsi voi päästä lähelle, koska hän ei
tunnu vaativan mitään. Kapaloihin kääritty Jeesus
kutsuu meitä avuttomuudessaan paimenten
tavoin vain astumaan seimensä ääreen, ihmettelemään.

Rakkauden valta
Mieheksi kasvanutta Marian Poikaa, joka saarnaa
Vuorisaarnassaan meille kaikille "madonluvut"
omasta erinomaisuudestamme, on jo vaikeampi
päästää lähelle, sallia kosketus minuuden ytimeen saakka. "Ristillä rinnalla ryövärin" nukkuvaa
puhdasta uhria on vaikea edes katsoa. Ylösnoussut Vapahtaja on puolestaan niin hämmentävä lähestyttäväksi, että hän kaataa meidän viisautemme kuin roomalaiset sotilaat pääsiäisyönä
puutarhahaudalla.
Niiden, jotka eivät halua tulla aseista riisutuiksi ja
kokea suojamuuriensa sortuvan, on taas lähes
pakko vastustaa Jeesusta - tulipa hän luoksemme
vastasyntyneenä seimen lapsena tai aikuisena
hyväntekijänämme. Jeesuksen edessä meistä
tulee heikkoja ja haavoittuvia, koska rakkaus ja
armo riisuvat meidät paljaiksi. Sellaisen edessä
voi vain joko antautua tai ryhtyä vastustamaan.
Joulun profeetan perimmäinen viesti on tämä: älä
vastusta tätä rakkauden valtaa, vaan antaudu
sille. Rakkaus on kääritty seimen kapaloihin. Ota
joulun Lapsi vastaan Herranasi ja Vapahtajanasi!
Lähde paimenten mukaan seimen luo ihmettelemään tuota Ihmeellistä Neuvontuojaa, Väkevää
Jumalaa, Iankaikkista Isää, Rauhan Ruhtinasta.

Tämän kaiken löydät Jeesuksessa joka päivä.
Sinulla on elämäsi jokaisena päivänä Ihmeellinen
Neuvontuoja, jonka puoleen voit hädässäsi
kääntyä. Sinulla on joka heti lähelläsi Iankaikkinen
Isä, vaikka olisit itse isättömänä kasvanut. Jeesuksessa löydät sen Väkevän Jumalan, joka voi
antaa syntisi anteeksi ja pelastaa sinut kaikilta
elämän tuhovoimilta. Hän on Rauhan Ruhtinas,
jonka seurassa vihasi ja katkeruutesi muuttuu
välittämiseksi ja toisten palvelemiseksi.
Älä siis torju seimen lasta, jonka harteilla lepäävä
valta ottaa sinut rakkauden ja armon syliin.
Riennä jo tänään Hänen turviinsa.
Jouni Turtiainen, kirkkoherra,
Espoonlahden seurakunta

- Emme halua kauheasti stressaantua joulun järjestämisestä kotona. Ostamme laatikot valmiina,
joulutortut ja piparit leivomme valmistaikinasta.
Tärkeitä ovat joulun ajan tapahtumat, kuten Lasten
kauneimmat joululaulut ja Puistolan kirkon joulumyyjäiset. Papin työssä joulun tunnelmaan kyllä
pääsee ihan vaan olemalla töissä, pastori LauraElina Koivisto toteaa nauraen.
Koiviston perheessä molemmat vanhemmat ovat
pappeja, Jussi Tapiolan ja Laura-Elina Malmin seu-

rakunnassa. Perheen tytöt Saara (11) ja Matleena
(9) saavat siis perinnökseen seurakunnan joulun.
Siitä Laura-Elina kertoo:
- Jouluna meillä papeilla on paljon joulujumalanpalveluksia ja hartauksia. Myös perheen joulun valmistaminen on meidän vanhempien tehtävä, joten
aika on hyvin työlästä.
Välillä isovanhemmat ovat lasten kanssa, mutta
pääosin olemme onnistuneet ajoittamaan työvuoromme siten, ettei molempien tarvitse olla töissä
samaan aikaan. Usein käymme joulun aikaan myös toistemme pitämissä jumalanpalveluksissa ja joulun ajan tapahtumissa,

Kommelluksiakin sattuu
Aina ei papin perheessä saavuteta jouluidylliä. Niin kävi viime joulunakin, kun molemmilla vanhemmilla oli todella paljon
töitä. Lisäksi Jussilla oli iso vastuu taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana, kun monet naapurit olivat lähteneet jouluksi matkoille. Taloyhtiön valot pimenivät ja lunta
satoi kaatamalla. Kotona aika meni lähinnä
pihahommissa. Laura-Elinan kovasti odottama perheiden jouluaaton jumalanpalveluskaan ei mennyt ihan ”putkeen”. Juuri,
kun kirkko oli tupaten täynnä väkeä, kirkosta hajosivat mikrofonit! Onneksi nyt jo asia
naurattaa.

Joulutunnelmaa joulun jälkeen
Papin perheessä työt helpottavat tapaninpäivän
jälkeen. Silloin Koiviston perhe lähtee aina muutamaksi päiväksi Jussin vanhempien luokse Sahalahdelle, jossa saa nauttia joulun rauhasta ja perheen yhteisestä ajasta. Perheessä arvostetaan yhdessäoloa ja hetket niin kirkossa kuin kotonakin
antavat voimaa ja iloa. Luistelemassa ja pulkkamäessä käyminen on mukavaa ja rentouttavaa.
Talvella myös uiminen kuuluu vapaa-aikaan.

sytyttämässä kynttilä. Jussin perheen vaikutteita
ovat jotkut jouluruuat, vihta ja perusteellinen
saunominen. On tullut tavaksi myös käydä joulukirkossa Jussin vanhempien kanssa.
Joululaulut ovat tärkeä osa joulua, Jussin lapsuuskodissa joululauluja on aina kuunneltu paljon.
Laura-Elina muistelee, miten isä säesti pianolla ja
muut lauloivat yhdessä. Tämä perinne jatkuu edelleen. Perheellä on myös uusi jouluperinne:
autetaan huonommassa asemassa olevia ihmisiä.
Tämän perinteen soisi leviävän muihinkin perheisiin!
- Jouluna Jumala syntyi ihmiseksi maailmaan ja se
on kirkkovuoden toiseksi suurin juhla. Joulun sanoma on ilon, valon ja rauhan juhla. Mielestämme
hiljentyminen on joulussa parasta. Laura-Elina
Koivisto tiivistää oman perheensä joulun.

Yhteinen harrastus niin joulunaikaan kuin muulloinkin on Puistolan kirkon Laulupuu –kuoro, jossa
Saara ja Matleena laulavat. Kuoro laulaa Puistolan
kirkon perhemessuissa, joissa Laura-Elina on
usein pappina. Tytöt osallistuvat vanhempien mukana erilaisiin perhetapahtumiin sekä äidin että
isän seurakunnassa. Kun Puistolassa
Toisenlainen kuningas-musiikkinäytelmässä Puistolan kirkossa Laura-Elina Koivisto
järjestettiin musiikkinäytelmä Toisen- vasemmalla.
Kuva Lasse Rämö
lainen kuningas, Koiviston perhe otti
vastuuta monin tavoin tapahtuman
onnistumisesta. Jokaisella oli myös
rooli näytelmässä.

Papin perheen lapset kokevat
erilaisuutta
Kun vanhemmat ovat pappeja, lapset
joutuvat miettimään leimautumista
vanhempien työn mukaan ja toisaalta
omaa suhdettaan seurakuntaan ja uskon asioihin. Tytöt ovat saaneet selittää myös ystävilleen, miksi äiti ja isä
ovat pappeja. On ymmärrettävää, että
se on vaikeaa lapsille ja helposti aiheuttaa jopa häpeän tunteita. Hämmentävää on myös huomata, että ympärillä on ihmisiä, joilla on kielteinen
asenne kirkkoon ja kristinuskoon. Laura-Elina iloitsee siitä, että nykyään tytöt onneksi puhuvat uskostaan avoimesti eikä vanhempien ammatti ole
enää heille ongelma.

Jouluperinteitä
Koiviston perheen jouluun vaikuttavat
molempien vanhempien mukanaan
tuomat perinteet. Laura-Elinan kotona
jouluaaton illallinen on aloitettu aina
lukemalla ääneen jouluevankeliumi.
Myös haudalla on ollut tapana käydä

Lasten kanssa laulettiin ja leikittiin, kun he olivat pieniä.
Kuvat Koiviston perheen albumista

Yli satavuotiaan Lahja-mamman silmät tuikkivat
ja ajatus kulkee kirkkaana vuosien taakse. Vanhuksen elämään sisältyy monenlaisia vaiheita Näkin suuren perheen ja sukulaisten keskellä. Lahjamamma on saanut elää Jumalan lapsena koko
elämänsä, ja hänet tunnetaan edelleen rakkaudesta lähetystyötä kohtaan.
Mamma alkaa kertoa ensimmäisestä lapsuudenmuistostaan. Elettiin marraskuuta vuonna 1915,
hän oli silloin kolmevuotias. ”Suuma” eli suurmamma (Lahjan isoisän äiti) oli nukkunut ikiuneen. Lahja-mamma muistaa, kuinka Suuma laitettiin kotona tehtyyn arkkuun ja naapurin
isännän hevosella häntä lähdettiin viemään. Lahja
olisi halunnut lähteä mukaan, mutta isä oli
kieltänyt ja sanonut, että ei noin pieni tyttö voi

Kuva Urpo Vuorenoja

tulla. Harmitti, kun isä ei päästänyt mukaan.
Lapsuuden jouluista mieleen palautuu jouluherkku, pulla. ”Nyt saa pullaa, kun on joulu, eihän sitä
joka päivä pullaa saa!” silloin iloittiin. Joulukuusi
tuotiin aattona sisään. Se oli keskellä tupaa ja
lapset leikkivät kuusen ympärillä. Samassa talossa
asui neljä sukupolvea, oli kolme kammaria, joihin
mahduttiin. Yhdessä leikittiin ja laulettiin. Lahjamamma muistelee laulun sanoja: ”Joulupuu on
rakennettu…” Sitä laulettiin paljon. Jouluaattona
isä luki jouluevankeliumin vanhasta Bibliasta ja
kaikki, jotka olivat kotona, kokoontuivat kuuntelemaan.
Joulukuusen koristeista mamma kertoo, että oli
pieniä kynttilöitä, ”sellaisia pieniä kuusen kynttilöitä”. Eihän siihen aikaan sähköä edes ollut.
Kodissa elettiin öljylamppujen ja kynttilöiden
valossa läpi vuoden. Mutta jo 1920-luvulla saatiin
sähkö, kun paikallinen saha aloitti sen tuottamisen vesivoimalla.
Erkki-isä oli sahalla töissä jo 1920-luvulla.
Työpäivät olivat pitkiä, vuoro kesti aina kuudesta
kuuteen, olipa aamu- tai ”yölöysi”. Kotiin ei ehtinyt edes ruokatunnilla syömään. Mamma muistaa, että ensimmäisillä rahoillaan Erkki osti itselleen polkupyörän.
Joulupukkia Lahja-mamma muistaa pienenä
tyttönä pelänneensä. Hän oli piiloutunut toisten
taakse, mutta joulupukki oli sanonut hänelle: ”Älä
pelkää, minulla on sinulle lahja.” Lahja oli saanut
ensimmäisen nukkensa. Se oli noin kymmenen
sentin korkuinen, pieni nukke.

Mamman ympärillä perhe
Pian tuvan täyttää iloinen puheensorina. Paikalla
olevat lapset Mirja, Anneli, Osmo ja Hilkka-puoliso innostuvat kertomaan omia muistojaan.
Mirjan ensimmäinen joulumuisto liittyy joulupukin eteiseen tuomaan lahjaan, joka oli paperinukkekirja. Siitä sai leikata erilaisia nukkeja, joilla
leikittiin. Ensimmäiset nuket oli sodan jälkeen
tehty paperinaruista, itse nukke ruskeasta narusta
ja mekko sinisen kirjavasta pakkausnarusta.

vaatteita, kuten villahousut. Aattoiltana äidin isä
vei Annelin yöksi mummolaan, ja aamulla hän
pääsisi mukaan joulukirkkoon. Herätys oli aamulla
neljältä, ja sitten lähdettiin reellä joulukirkkoon.
Ulkona oli pilkkopimeää, mutta talojen ikkunoissa
paloi kaksi kynttilää. Se kirkkomatka painui
mieleen.
Osmon jouluun on aina kuulunut joulukuusen
haku isän tai isoveli Joukon kanssa. Eräänä talvena
pellolla oli lunta niin paljon, että hevonen ei
päässyt eteenpäin muuten kuin loikkimalla! Kuusi
oli sinä vuonna onneksi katsottu valmiiksi jo
syksyllä, ja niin se tuonakin vuonna, kun se kaivettiin ylös lumihangen alta.

Hilkka muistelee, kuinka joulua odotettiin. Kuusi
tuotiin tupaan, se koristeltiin, siihen laitettiin
kynttilät ja lippunauha. Nauhassa oli eri maiden
lippuja, mikä symbolisoi Jeesuksen syntymistä
kaikkien kansojen Vapahtajaksi. Lisäksi joulukuuseen ripustettiin pitkiä, hapsutettuja enkelikarkkeja, joita sai maistaa, sitten kun kuusi vietiin pois.

Osmo muistaa odottaneensa joulupukilta pehmeiden pakettien lisäksi myös kovia paketteja.
Lahjat olivat usein käyttötavaroita, hyödyllisiä
kuten sukset.

Anneli muistelee ensimmäistä kirkkomatkaansa.
Elettiin 1930-lukua, pukki oli tuonut lämpimiä

Yhdestä suusta tulee muistoja vuoden 1948
joulusta. Kannusjärven kylällä oli perinne, että

Näkin lapsia joulun vietossa. Kuva Näkin perhealbumi

kertaa kuorma-autolla! Isä
oli ostanut sementtivalimon tarpeita ajatellen
kuorma-auton, mutta auto sai palvella myös evankeliumin asialla. Oman
talon väki ja naapureitakin
haettiin mukaan, istuttiin
lavan pohjalla, ja pressu oli
suojaamassa tuulelta ja
pakkaselta. Tuolla ensimmäisellä kirkkomatkalla
auto vielä sammui kesken
matkan, mikä hidasti matkan tekoa, mutta kirkkoon
ehdittiin juuri ja juuri
ajoissa. Kirkko oli kuitenkin silloin jo niin täysi, että
vain ylimmällä parvella oli
tilaa. Lapset muistavat,
että sieltä ei nähnyt mitään, mutta hyvin lämmin
oli. Nukuttavan lämmin.

Kuva: Mamman lapsenlapset Heikki, Leila ja japanilainen vieras Hiroko Tsuge
jouluna Näkillä 1974.

joulupäivän iltana kylän väki kokoontui Kannusjärven koululle joulujuhlaan. Niin myös vuonna
1948. Joulujuhlan jälkeen jatkettiin yhdessäoloa
Näkillä ja taas laulettiin. Osmo muistaa, että sinä
iltana laulettiin Kanteleesta mm. laulu, jonka kaikki
säkeistöt päättyivät: ”Kyllä tallella on, kyllä tallella
on…” Illalla isän äiti Sofia-mamma sanoi, että eikös
lasten pitäisi jo lähteä nukkumaan. Kun aamulla isä
tuli heitä herättämään, hän kertoi, että Sofiamamma on yöllä muuttanut taivaan kotiin.
Vuoden 1948 joulukirkkomatka oli myös mieliin
painuva. Silloin päästiin joulukirkkoon ensimmäistä

Lahja mamma istuu edelleen omassa tuolissaan ja
seuraa tarkkaavaisesti
talon ja koko kylän tapahtumia. Luottamus Jumalan
huolenpitoon ei ole kadonnut. Taivaan Isä pitää
huolta lapsestaan, niin
juhlassa kuin arjessa. Toivotamme toisillemme siunausta ja sanomme turvallisesti: Jäädään Isän
hoitoon.

Appelsiini nostaa mieleeni lapsuudesta muiston.
Sodan jälkeen talvisaikaan hedelmät olivat harvinaisia. Jouluksi äiti oli ostanut muutaman appelsiinin. Muistan vieläkin sen ihmeellisen maun. Makustelin uutta hedelmätuttavuutta hartaasti ja
hitaasti. Lopulta oli enää kuoret jäljellä. Niistäkin
vielä pirskahteli sormiin ja ilmaan ihanan raikas
tuoksu.
Toinen muisto appelsiinista on huomattavasti tuoreempi. Olimme joitakin vuosia sitten viettämässä
joulua poikamme perheessä. Joulukuusessa hohti
keltaisia appelsiinirenkaita siivilöiden valoa kauniisti katsojan silmiin. Ihastuin. Näillä haluan meidänkin kuusen joskus koristella. Usein olen ollut
myöhässä, koska kuivumiseen menee reilusti aikaan.

1

Tänä vuonna aloitan ajoissa. Toivon, että meillä on
aurinkokuusi, jonka appelsiinirenkaista heijastuu
väräjävä valo - ikään kuin kuvastimessa.

Appelsiinikoristeen ohje:
Leikkaa appelsiini siivuiksi ja laita viipaleet leivinpaperin päälle (1), talouspaperiin voi imeyttää mehua tarpeen mukaan. Kääntele niitä kunnes kosteus haihtuu.

2

Kun viipaleet pysyvät ryhdissä, pujota niihin lanka /
siima vaikka virkkuukoukulla.
Laita viipaleet riippumaan ja kuivumaan (2). Tarkkaile
tilannetta, sillä liiallinen kosteus venyttää renkaan.
Appelsiinit kuivuvat koviksi ja läpikuultaviksi ja jouluna
ne on ilo ripustaa kuuseen tai ikkunaan pikku auringoiksi (3).

Kuvat Urpo Vuorenoja

3

”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin...” 1.Kor.13:12

Profeetta Jesaja ennustaa: "Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon"(Jes. 9:1).
Jeesus sanoo: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo”
(Joh 8:12).
Sanoma Jeesuksesta valloittaa ihmisiä ELYn toiminnassa yhteistyössä Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa
Afrikassa
Sambiassa, Angolassa, Malawissa ja Tansaniassa iloitaan joulun
sanomasta, joka tuo uutta toivoa. Kuvassa sambialainen kuoro.
Kuva 1 Annikki Erelä
Venäjällä
ELYn lähetti Raili Mäkitalo opettaa lapsille, että joulu
on Jeesuksen syntymäjuhla. Kuva 2 Antero
Rasilainen, kuva 3 Upi.

2
3

1

Virossa
Tartossa pieni ja innokas kristittyjen joukko saa voimaa
evankeliumista. Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa
kristillisen uskon asioista. Kuva 4 Joona Toivanen
Israelissa,
synnyinmaassaan, Jeesus
kyselee edelleen sijaa.
Monet eivät tunnusta
häntä Messiaaksi.
Kuva 5 Annikki Erelä

4
5

Nimikkolähetteinä Jerusalemissa Mari ja Seppo
Paulasaari perheineen
Suomen Lähetysseuran
kautta. Kuva 6 SLS

6

Median kautta
evankeliumin valo leviää laajalle.
Eeva ja Jari Vähäsarja palvelevat
Itävallassa mediatyössä tehtävinään mm. Aasian ja Lähi-Idän ohjelmien koordinointi. Kuva 7 Sansa
Arabikodeissa television välityksellä Jeesus kohtaa ihmisiä esteistä huolimatta. Kuva 8 Sat-7
Sansa
Japanissa evankeliumi tavoittaa
7
miljoonia ihmisiä median kautta.
Monet kuuntelevat nettiradiota
työmatkoillaan. Kuvassa paikallisjuna lähdössä Tokion
Shinjukun asemalta. Kuva 9 Kosti Kallio

Annikki Erelä

9
8

Suurella parvekkeella loistavat punaiset kukat, ja
myöhäinen iltapäivä on vielä kirkas. Istun mukavasti kahvikupin äärellä ystävieni Raili ja Aimo Kymäläisen kodissa. Olemme tunteneet toisemme
jo monia vuosikymmeniä, aina niistä ajoista asti,
jolloin Aimo oli SLEY-Kirjat Oy:n kustannusjohtajana ja Raili muiden tehtä-viensä ohella toimitti
Lastenlehteä, sittemmin Vinkiksi nimettyä, jota
minä puolestani Poh-janmaan suunnalta avustin.
Paljon ja isoja asioita on tapahtunut noiden päi-

Raili ja Aimo kotonaan Helsingissä.

Aimo Kymäläinen puhumassa lapsille Viipurin kirkossa.

vien jälkeen. Puhelemme kaikenlaista, ja Raili tulee sanoneeksi:
- On se kummallista, miten lyhyt on elämässä ollut
se aika, jolloin Aimo ja minä emme olleet yhdessä.
Se aika oli lapsuutta Viipurissa sotien edellä. Niinä
vuosina kotikaupunki pystyi kuitenkin painamaan
heihin sellaisen lämpimän omistusmerkin, että he
ovat läpi elämän mieltäneet itsensä viipurilaisiksi.
Aimo on jopa pyöritellyt mielessään ajatusta, että
hän olisi hakenut kotiseurakuntansa papiksi, jos
sellainen olisi ollut mahdollista.
Tuli kuitenkin aika, jolloin 1400-luvulla perustettu
Viipurin luterilainen seurakunta virkosi eloon. Se
rekisteröitiin lopulta pitkän ja näännyttävän
yrittämisen jälkeen vuonna 1990, ja kun ainoa säilynyt kirkkorakennuskin seuraavana vuonna saatiin takaisin, puuttui enää oma pappi. Hämmästyksekseen Aimo sai pian todeta olevansa vapaaehtoisena hoitamassa rakasta kotiseurakuntaansa rajan takana. Oli hankalaa ja tullimuodollisuuksien vuoksi hidasta matkustaa säännöllisin
välein Viipuriin töihin. Paljon merkitsi se, että
matkoilla oli mukana Raili, joka myös innostuneena osallistui seurakunnan toimintaan. Häm-

Viipurin lasten jouluiloa.

mästyneenä ja kiitollisena Aimo saattoi todeta
haaveensa toteutuneen, joskin melkoisen pitkän
ajan kuluttua. Jumalan johdatus on joskus ihmisen silmillä katsoen perin kummallista, ja hänellä
on aivan eri aikoja tikittävät kellot.
Railille ja Aimolle on ollut kuin unennäköä palata
lapsuutensa Viipuriin. Paljon on muuttunut, kaupunki ei ole enää sama kaunis ja hyvin hoidettu
kulttuurin ja liike-elämän keskus kuin ennen sotia.
Tuhon jälkiä ja rappeutumista on ollut paha katsella, mutta silti muutosten alta on nähtävissä se
uljas kaupunki, josta he sanovat: Rakas Viipurimme. Sen he ovat antaneet ensimmäisen Viipuri-kirjansa nimeksi. Toinen on Kivet kertovat, puut puhuvat.

Ilveksessä ei kovin kauan ehditty asua, vaikka se
nelilapsiselle perheelle olikin mieleinen paikka.
Kun perheen isä kuoli sodassa, äidin oli otettava
vastuulleen peltisepänliike. Siinä oli kuutisenkymmentä työntekijää, mutta apuna oli erittäin osaava työnjohtaja, joka ymmärsi olla myös isättömäksi jääneitten lasten kuuntelija. Näinä äidillä hyvin
ras-kaina aikoina myös kotiapulainen oli tuiki
tarpeellinen.
Railin ensimmäinen koti oli ruskea, pitkä puutalo
Neitsytniemessä. Kun se myytiin, perhe muutti
Kymäläisen lapset, Aimo oikealla.

Aimon lapsuudenkodit olivat Viipurin
keskustassa. Ensimmäinen, jonka hän
muistaa, oli lähellä ratapihaa. Se oli
Jyrkännousuksi sanottu viisikerroksinen
talo, jossa asui muitakin lapsiperheitä.
Talossa oli jykevä barokkipääty ja seinissä
koristeina medaljongit. Talo oli lähellä
jyrkän rinteen reunaa, ja sinne noustiin
lyhyttä katua pitkin. Piha oli asfaltoitu, ja
Aimo muistelee, miten hauskaa talon
lapsilla siellä oli.
Aimon isällä oli peltisepänliike ja oma auto,
Foordi. Autotalli oli talon alla, ja se tietysti
veti puoleensa pikkupoikaa. Aimo väittää,
että auton tuoksukin oli silloin erilainen
kuin nyt.
Toinen koti, johon perhe muutti vähän
ennen Talvisotaa, oli Ilves, juuri valmistunut, hyvin uudenaikainen kerrostalo. Se oli
kaunis kiiltäväksi rapattuine seinineen ja
auringonottoparvekkeineen. Alhaalla komeilivat liikehuoneistojen suuret näyteikkunat. Erityisen kiinnostava oli lasten mielestä talon soittokellojärjestelmä. Jokaisessa huoneessa oli kello, jonka nappulaa
painamalla keittiössä aukesi metallirasian
numeroitu läppä. Siitä kotiapulainen silloin sanottiin vielä palvelijaksi - saattoi
nähdä, mihin huoneeseen häntä kutsuttiin. Tosin tätä kelloa ei Aimon kotona juuri
käytetty, mutta arvaahan sen, että pojan
mielestä oli hauska esitellä sitä kavereille.

Kymäläisen perheen auto, vieressä Aimo

kerrostaloon Tiiliruukille. Tytön mielestä uudella
paikalla oli se suuri etu, että Kolikkoinmäki ja isoäidin talo sekä piha Rajakadulla olivat ihan lähellä,
samoin Tiiliruukin kansakoulu. Toinenkin etu olisi
ollut, mutta sen äiti jyrkästi kielsi. Kodin lähellä oli
nimittäin paljon kulppia, tiilenpolttamoihin käytetyn saven kaivamisesta syntyneitä kuoppia. Niissä
olisi voinut kesällä uida ja onkia ja talvella luistella,
mutta äitipä sanoi, että sinne ei pidä mennä mutaan hukkumaan.
Paljon kaikenlaista hauskaa saattoi silti tehdä. Raili
ja Aimo kertovat melko samanlaisista kokemuksista. Hyvin kiinnostava Railin mielestä oli Syvänoron
kaksikerroksinen kangaskauppa, mutta ihan muun
kuin ostosten vuoksi. Siellä oli rullaportaat! Sinne
jos pääsi, niin saattoi ajella niillä. Railin mielestä ne
olivat aivan ihmeelliset. Että miten voi porras
kuljettaa ihmisen ylös niin, että jalkoja kutittaa pohjista mutta niitä ei tarvitse liikutella yhtään!
Kirjastokin oli Viipurissa hieno ja uudenaikainen.
Siellä oli lastenosasto, mutta ennen kuin sinne sai
mennä, piti oven vieressä pestä kädet. Se oli uutta
ja edistyksellistä, sanottiin. Kirjaston vieressä oli
Torkkelin puisto, joka oli aivan erinomanen paikka.
Siellä oli hirvipatsas, jonka juurelta laskettiin pyllymäkeä! Aimo tosin hylkäsi mokoman tavan ja laski reippaasti seisaaltaan jo ennen kouluunmenoa.
Koulua molemmat kävivät mielellään. Aimolla var-

Raili (oikealla) sisarensa Annelin kanssa.

sinkin on hyvät muistot erinomaisesta alaluokkien
opettajastaan. Tehtiin retkiä ja pelattiin pallopelejä. Koulun juhlat valmisteltiin hyvin. Ennen joulua
opettaja piirsi taulun täyteen lumista talvimaisemaa.
Raili muistelee, että hän ekaluokkalaisena joulujuhlassa seisoi tuolilla jännityksestä täristen punainen samettimekko yllään ja lausui runoa:
”Viime vuonna joulupukki
unohti silmälasit,
omat lasit,
pyöreet mustat silmälasit
aina Lapinmaalle,
sinne kinokseen.”
Tyttö lienee opetellut runonsa hyvin, koskapa vieläkin muistaa sen.
Joulun odotus ei suuremmin näkynyt kaupungilla.
Valmisteluja kyllä tehtiin, mutta kynttilät sytytettiin
vasta aattona. Raili kertoo, että hän sisarensa Annelin kanssa alkoi jo adventista lähtien laulaa joululauluja ja piirtää tonttuperhettä. Tähän perheeseen tuli koko ajan lisää tonttuja, ja niille sattui ja
tapahtui kaikenlaista, mistä oli teh-tävä kuva.
Paperista piti leikata joulukoristeita, varsinkin
pitkiä rinkulaketjuja.
Punaisenlähteentori oli Aimon kodin lähellä. Se oli
vilkas paikka lukuisine myyntikojuineen. Joulukuusenkin voi ostaa sieltä, ja kerran Aimolle
ja hänen veljelleen Pentille olikin annettu
tärkeäksi tehtäväksi käydä hakemassa
kuusi. He valikoivat hartaasti ja kauan, ja
kun sitten viimein olivat löytäneet tuuhean
latvakuusen ja maksaneet sen, he lähtivät
kuljettamaan sitä kotiin. Aimo kannatteli
latvapäätä, mutta sepä irtosikin hänen
otteestaan ja risahti poikki. Sitäkös pojat
säikähtivät. Nyt menisi joulu pilalle, sillä
kotiin oli jo kova kiire eikä kuusta ollut.
Hädissään he työnsivät kuusen ensimmäiseen porttikonkiin ja ryntäsivät takaisin torille. Ja kuinka ollakaan, tapahtui
sellainen ihme, että kuusi löytyi heti ja rahatkin riittivät. Voitiin kantaa kuusi kotiin
niin kuin pitikin.
Railin perheessä joulut vietettiin aina isoäidin luona, ja siellä oli piano. Jouluun kuu-

lui paljon tätejä ja enoja ja laulua. Lapsia ei
ollut muita kuin Raili ja Anneli. Asiaan kuului, että koko joukko lähti aattoillan hämärtyessä Ristimäen hautausmaalle ja siellä jatkettiin laulamista. Kirkas, moniääninen laulu kaikui lumisessa luonnossa niin voimakkaana, että sen täytyi Railin mielestä kuulua
taivaaseen asti, missä isoisä ja eno jo olivat.
Haudoilla loistivat lukuisat kynttilät, ja syvälle Railin mieleen painui kuva joulun juhlasta, joka jotenkin yltää elämän rajan yli.
Joululpukkikin kävi sekä Railin että Aimon
kodissa. Yksi lahja on ollut Railin mielestä
aivan uskomattoman hieno: potkukelkka.
Hyvin erikoista hänen mielestään oli se, että
pukki kantoi kelkan sisälle asti. Siis kelkka
huoneeseen, kuinka sellaista voi pukkikaan
tehdä!
Aimo sanoo, että joulun odotus oli lapsena hyvin
jännittävää. Hän muistaa istuneensa Jyrkännousun ikkunalla ja tuijottaneensa herkeämättä ulos
pimeään. Jotain suurta ja erikoista oli kohta tapahtumassa Tärkeä kokemus oli juuri tämä odotus. Tosin lahjojakin tuli. Parhaana lahjanansa Aimo muistaa saamansa polkuhevosen.
- Se oli hirmuisen hieno lahja, hän sanoo. Sillä hevosella hän kuljettikin sitten pienemmät paketit
lastenhuoneeseen.
Kysyn Aimolta, millaista joulukirkossa oli. Aimon
vastaus on yllättävä. Hänen isänsä oli sanonut
näin: ”Me käymme muutenkin niin paljon kirkossa, että menkööt sinne jouluna ne, jotka eivät
muulloin mene.” Tuomiokirkko oli suuri, sinne
mahtui 1500 ihmistä.
Aimon perheelle Juteininkadun rukoushuone oli
toinen koti. Siellä hyväksyttiin mukaan lapset. Siionin Kanteleen laulut kaikuivat iloisesti, ja joskus
puhuja jopa huomasi sanoa lapsille jotain. Sellainen jäi mieleen. Joka sunnuntai-ilta sinne oli
mentävä, eikä se aina olisi huvittanut, mutta myöhemmin Aimo on ollut kiitollinen siitä, että on saanut rukoushuoneelta vahvat uskonelämän eväät.
Talvisodan syttymiseen Aimo sanoo lapsuutensa
päättyneen. Hän oli silloin 11-vuotias. Tosin hän
asui Viipurissa vielä jatkosodankin aikana. Railin
perhe oli muuttanut Riihimäelle jo ennen Talvisotaa. Tyttö oli silloin täyttänyt yhdeksän vuotta.

Viipurin rajakatu, maalaus

Jatkosodassa hänenkin isänsä kaatui.
- Mutta kyllä me olimme Aimon kanssa silloin jo
tavanneet, Raili sanoo. - Minä kävin Viipurissa äidin kanssa Aimon kotona kylässä.
Niin sitten aikanaan tapahtui, että kahden viipurilaisen sotaorvon tiet yhtyivät Suomen puolella.
Elämä jatkui.
Olen ollut Railin ja Aimon kodissa vierailulla myös
joulun aikaan. Sielläkin lauletaan paljon. Viime
kerralta muistan erikoisesti laulun Maa on niin
kaunis, kirkas Luojan taivas, ihana on sielujen toiviotie... Täällä maailmassa me emme ymmärrä,
miksi Jumala kuljettaa meitä niin erilaisia väyliä,
mutta kerran kotona taivaassa saamme tietää
senkin - jos se silloin enää yhtään kiinnostaa!
Meillähän on edessä ikuisuuksien mahdollisuudet
Kristuksen ihanassa valtakunnassa. Jumala itse on
tämän luvannut joka ikiselle, joka uskoo Hänen
Poikaansa, jonka hän antoi kuolemaan syntiemme tähden. Siksi yhteinen uskomme iankaikkiseen elämään ei ole kerskumista. Se on Jumalan
suunnitelman ja tahdon hyväksymistä. Seimen
luona kaatuvat kaikki ihmisen asettamat rajat ja
omat ansiot. Jää vain Vapahtajamme ääretön
rakkaus ja armo.

Kuvat Kymäläisiltä

Finlaysonin kirkko - Lasten katedraali

”Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä” Mark.10:14

Annetaan valojen palaa Jeesuksen synnyinyönä
Varmasti Finlaysonin puuvillatehtaan johtaja ja kirkon
rakennuttaja Wilhelm von Nottbeck olisi nyt hyvillään
rukoushuoneestaan, jonka holvit heläjävät lasten iloisia ääniä niin arkena kuin juhlanakin.

Puuvillatehtaan kirkko
Kirkko rakennettiin Finlaysonin puuvillatehtaan työntekijöiden hartaustilaksi vuonna 1879. Siitä alkaen uuden vuoden ensimmäisenä työpäivänä kirkossa pidettiin jumalanpalvelus, jonne tehtaan työväki kokoontui.
Tämä perinne jatkui 1970-luvulle asti.

Tehdas luovutti kirkon tontteineen Tampereen
evankelisluterilaiselle seurakunnalle vuonna 1981.
Luovutuksen ehtona oli, että kirkon nimenä säilyy
Finlaysonin kirkko.

Finlaysonin kirkko on Suomen ensimmäinen
lasten katedraali.
Finlaysonin kirkosta tuli lasten katedraali vuonna
1996. Tampereella oli 18 vuotta sitten iso evankelioimisviikko, joka osaltaan synnytti tarpeen luoda
lapsille oma toimiva kirkkotila. Lasten kirkosta ja
sen toiminnasta vastaa seurakunnan varhaiskasvatustyö.
”Raamatun sankarit seikkailevat
seitsemällä alttarilla.”
Kerrontanukeilla on kuvattu alttareille Raamatun
ikuisia kertomuksia ja Raamatusta tuttuja henkilöitä. Kirkon takaosassa on lasten alttari, jossa on
mahdollisuus leikkiä nukeilla ja elää mukana
Raamatun tapahtumissa. Lasten alttarin äärellä
viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin. Kirkossa saa
kulkea omassa rauhassa ja hiljentyä tai tutkia
yhdessä lastenohjaajan tai kirkon oppaan kanssa
kirkkosalin ihmeitä.

Lasten tiekirkko

Me odotamme Jeesusta

Finlaysonin kirkko on kesällä lasten tiekirkko, taivaallinen taukopaikka. Se on auki toukokuun puolivälistä elokuun loppuun asti päivittäin klo 10 - 18.
Joka kesä on teema, jota kuvitus ja tarinat seuraavat. Kirkon alttarien asettelusta sekä kuvien ja
hahmojen toteutuksesta vastaavat seurakunnan
varhaiskasvatuksen työntekijät ja kesän musiikista
katedraalin nuoret soittajat.

Finlaysonin kirkossa voi valmistautua joulunodotukseen aivan joka päivä ensimmäisestä adventista alkaen, sillä kirkko on silloin avoinna päivittäin
klo 10 - 18 aina loppiaiseen asti. Kuvat ja kertomukset saavat lapsen ajatukset ja mielikuvituksen
lentoon kohti Joulun lasta.

Nyt seimellesi seisahdan

Jouluaika lasten katedraalissa

Jouluyönä valo palaa. Jouluna kirkossa voi käydä
vaikka keskellä yötä, sillä seimin koristeltu kirkko on
avoinna aattoaamusta joulupäivän iltaan. Tämä
perinne on jatkunut vuodesta 1996. Lasten katedraalin äitihahmo, lapsityönohjaaja Raija-Liisa
Vuorio teki aloitteen asiasta ja se hyväksyttiin. Hän
muisti lapsena ihmetelleensä sitä, miksi juuri
Jeesuksen synnyinyönä kotikirkko oli pimeänä.

Jouluun valmistautuminen alkaa Kuninkaan portista
eli lasten Hoosiannakirkosta ensimmäisenä adventtina. Sitten ovat vuorossa joululaulut ja -soitot eri lapsiryhmille ja jouluhartaudet. Jouluaattona Enkelin
viesti kiirii perheiden hartaushetkissä. Joulupäivänä
Seimen lapsi riemastuttaa lasten kirkossa. Tilaisuuksilla on muitakin hauskoja nimiä kuten Ilon kellot,
Kuusen kätkössä, Eläinten kumarrus ja Kulkusten kilinää. Jouluajan päättää loppiaisen kauneimmat joululaulut - Tähden kutsu.

Lisää lasten katedraalin
ohjelmasta nettisivuilta:
http:/www.tampereen
seurakunnat.fi/lapset/
Joulu- ja kesäajan ulkopuolella
lasten katedraali on avoinna
sunnuntaisin.
Kirkon osoite
Puuvillatehtaankatu 2.

Hebronin tiellä näkyi taas pölypilvi, joka suureni ja
lähestyi porttia.
- Kaivon luona se pysähtyy, Mikaja ajatteli. Oli parasta jättää työ kesken ja kiivetä katolle. Isä oli sanonut, että se on tyttärelle turvallisinta. Noista sotilaista ei koskaan tiennyt, mitä heillä oli mielessään. Yleensä he tulivat hurjaa vauhtia ratsastaen,
nostivat kaivosta vettä ja karauttivat Betlehemin läpi Jerusalemia kohti kypärät kiiltäen ja viitat hulmuten.
- Nyt niitä on alkanut jäädä tänne, roomalaisten kätyreitä ja sotilaita, äiti sanoi isälle. Tämä oli juuri
tuonut aasit sisään ovensuuhun ja seisoi perheen
makuukorokkeen vieressä sekoittamassa seimisyvennykseen ohraa, kaarnanpaloja ja kuivunutta ohdaketta.
- Ottavat haltuunsa loputkin majapaikat, äiti jatkoi.
- Lähtevät kun verollepano on ohi, isä sanoi rauhallisesti.
- Ja sehän kestää!
Äidin ääni oli kireä. Hankaluutta oli jatkunut jo liian
kauan. Lapset oli pidettävä poissa vieraitten ihmisten jaloista, ja ruokatarvikkeet hupenivat jo myyjiltäkin. Kadut olivat ahtaita eikä
niillä enää mahtunut juoksentelemaan. Betlehemiläiset olivat majoittaneet
sukulaisiaan tai vuokranneet vieraille talonsa jokaisen kolkan muutamaksi päiväksi mutta huomanneet
sitten, että eihän verollepanolle näyttänyt loppua tulevankaan.

Kuvat Eeva Takala

sekä tiedot heidän perintöpelloistaan ja viinitarhoistaan, mutta se ei merkinnyt lähtöä
kaupungista. Joskus, sitten kun virkamiehille sopisi,
aloitettaisiin verollepanon perusteellisemman
tutkinnan vaihe. Tuskastuneet kaupunkilaiset
miettivät, saatiinko tällä kaikella aikaan mitään
muuta kuin sukuriitoja.
- Ulam ainakin on hyvillään verollepanosta, isä
sanoi.
Pari pengermää alempana oli kauppias Ulamin
kalkkikivitalo. Se oli Betlehemin suurimpia, ja sen
ulommalle pihalle mentiin valkoisesta kaariportista. Siellä oli tarkasti vartioituina hyväntuoksuisia
voiteita ja silkkejä, helmiäisrasioita sekä kaikkea
muuta ylellistä, mitä betlehemiläinen tuskin koskaan osti. Ulam oli saanut hankituksi kamelin, ja sillä hänen uskollinen palkkalaisensa ratsasti ostamaan ja myymään tavaroita kaikkialle, minne karavaaneja kulloinkin kulki.
- Varmaan nyt menee tavaraa kaupan, äiti myönsi.
- Sinä voisit ajatella sitä vähän, Mikaja, isä sanoi. Ulamilla ei ole elätettävänä muita kuin Seera.
Mikajaa kylmäsi. Nyt tuli selväksi, että hänen epäilyksensä oli ollut oikea. Isä suunnitteli naittavansa
hänet Ulamille. Siitä siis oli ollut kyse, kun isä ja
Ulam olivat keskustelleet Ulamin luona niin pitkään, että Geera-veli oli nukahtanut viinitarhan
vartiotornissa.

- Roomalaiset pilaavat
koko elämän, äiti valitti. –
Kunpa Messias jo tulisi!

Mikaja ei heti sanonut mitään. Olisi keksittävä jokin
keino, mutta järki sanoi, että mitään pakotietä ei
ollut. Ulam oli hyvä mies, varakas ja kunnioitettu.
Isän olisi tyhmää olla antamatta tytärtänsä hänelle.
Sen verran Mikaja oli Tooraa oppinut, että tiesi
tyttären aseman. Vanhempia oli kunnioitettava.

Kirjurit olivat merkinneet luetteloihinsa verotettavien nimet ja kotikaupungit

- Toivottavasti he eivät ole vielä sopineet kihlajaisista, Mikaja ajatteli. - Muutoin on vain vuosi aikaa
häihin. Voi, miksi Ulamin vaimon piti kuolla!

Ylemmiltä rinteiltä päin kuului heikosti ruokohuilun suriseva ääni.
- Joku vie laumaansa jo tarhaan, Mikaja ajatteli, ja
hänelle tuli äkkiä jännittynyt olo. - Onkohan se
Sitrai?
Päivällä Mikaja oli ollut isän ja Geeran apuna vartiotornissa. Se oli hyvin korkea torni, koska kumpareisessa maastossa rosvojen oli helppo piiloutua piikkipensaiden väleihin ja lähistöllä vilisi ahnaita pikkupetoja. Mikaja oli veljensä kanssa rakentanut lisää sakaalinpelottimia pienistä kalkkikivenlohkareista.
Silloin oli sattunut sinänsä mitätön asia, joka alkoi
sotkea Mikajan ajatuksia. Juuri kun hän oli tullut
alas tornista, jotakin kellertävänharmaata suhahti
ohi aivan hänen käsiensä vierestä. Ennen kuin hän
ehti äännähtääkään, jokin kalahti hänen lähellään, niin kuin kivi olisi pudonnut kalliolle.
- Uskomatonta! Geera huusi tornista. - Joku vei
sakaalilta eväät.
Mikaja oli säikähtänyt perin pohjin. Hänen kätensä tärisivät vielä, kun Sitrai syöksähti paikalle
louhikosta.
- Sakaali se oli, Sitrai sanoi. - Keskellä päivää. Ne
ovat tulleet julkeiksi.
- Kaikki niille kelpaa, Geera sanoi. - Puusta putoilleet granaattiomenatkin.
- Niitä pitää säikyttää oikein kunnolla, Sitrai sanoi.
- Minä voin auttaa laittamaan tuohon pelottimeen jonkin liikkuvan kauhistuksen.
Mikaja oli hämmentynyt. Juuri äsken Sitrai oli
pelastanut hänet vaarasta linkoamalla vyötaskustaan kiven napakasti sakaalin kuonon eteen, ja nyt
hän vielä jäisi auttamaan heitä.
- Sinä ajoit jo pois sakaalin, Mikaja sanoi. - Kiitos,
Sitrai.
Kun oli tullut jo pimeä ja perhe oli asettumassa
makuulle, Geera sanoi yhtäkkiä: - Minäpä tiedän,
keneen Mikaja on ihastunut. Sitraihin!
Mikaja säikähti ja kiskaisi peittoa korvilleen. Silti
hän kuuli isän ärähtävän:
- Paimeneen! Saa olla ihastunut mutta se siitä
sitten. Paimen ei ole mikään.
-Miten niin mikään? Kuningas Daavidkin oli paimen, äiti sanoi.

Mikaja oli ihmeissään. Äitihän puolusti Sitraita.
- Daavidin perhe omisti isoja lammaslaumoja.
Paimenella ja paimenella on ero. Mikä paimen
tämä Sitrai on, hänen vyössään ei taatusti ole
muuta kuin pikkukiviä
- Onneksi niitä oli, Mikaja ajatteli.
- Tarkoitat että omaisuuksilla on ero, äiti sanoi.
- Niin tarkoitan. Minunhan tässä pitää miettiä,
millä lapseni tulevat elämässä toimeen. Tietääkseni tämä Sitrai paimentaa temppelin lampaita. Niitä jotka viedään uhrattaviksi. Sillä palkalla ei
perhettä elätetä. Eihän niitä lampaita voi omalle
perheelle teurastaa. Ellei sitten ole varas.
Mikajaa kuohutti. Kyllähän hän tiesi, että paimenia syytettiin näpistelemisestä. Heitä halveksittiin
senkin vuoksi, että heidän työnsä esti pitämästä
sapattia.
- Minä en ole menossa kenenkään elätettäväksi!
hän huusi vimmastuneena ja nousi istumaan. Ei
ollut sopivaa, että tytär keskeytti vanhempiensa
puheen, mutta sitä hän ei ehtinyt ajatella. Sitä
paitsi ei äidinkään olisi pitänyt vastustaa isän sanomisia.
- Jaha, mutta jokuhan sinua nytkin elättää.
Isän ääni oli sellainen, että kukaan ei enää sanonut mitään.
Vielä seuraavana päivänäkin Mikaja tunsi mielensä kuohuvan. Koko turvallinen elämä oli menossa sekaisin. Jos isä ei
kuuntelisi häntä, hän olisi
hyvin pian itsetietoisen
kauppiaan vallassa nöyrä vaimo ja pienen tytön
äitipuoli. Ei sellainen
voinut olla totta.
Silloin hän ei olisi
enää Mikaja.
Sitä hän
mietti kävellessään
savenvalaj a n t y öhuoneelle
vesiruukkua ostamaan.

Kaupungin Jerusalemin puoleisen portin luona,
lähellä khania, karavaanien yöpymispaikkaa, Mikaja huomasi kadun varressa nuoren naisen istumassa vaatemytyn päällä. Hänen vieressään seisoi aasi köytettynä kitukasvuiseen akasiaan. Nainen oli raskaana, ilmeisesti huonovointinen, koska kasvot olivat kalpeat ja hikiset.
- Tiedätkö yhtään vapaata majapaikkaa, millaista
tahansa? nainen kysyi Mikajalta tämän tervehdittyä.
- En, en tiedä, Mikaja sanoi ja toivoi, että hänen
kotiinsa olisi mahtunut. - Kaupunki on ihan täynnä
nyt.
Mikajan sydäntä puristi sääli. Tuo nainen ei ollut
häntä vanhempi mutta odotti synnytystä kamelien tallaamassa pölyssä.
Samassa khanista tuli tummatukkainen, parrakas
mies. Mikaja kääntyi savenvalajan kadulle.
Mennessään hän kuuli miehen sanovan:
- Tule, Maria, khanissa on yksi tyhjä luolatalli ja
siellä on seimi. Pääset makuulle.
- Jos minut naitetaan, minusta tulee pian äiti, Mikaja ajatteli, ja ahdistus paheni hänessä.
Yöllä Mikaja valvoi. Hän oli halunnut nukkumaan
katolle ja oli siksi kietoutunut paksuun vuohenkarvaviittaan. Oli pimeää ja äänetöntä. Talon seinät oli muurattu kattoa korkeammiksi, ja tämän
tukevan kaiteen viereen oli kyhätty suojakatos.
Siellä ei tavallisesti nukuttu, mutta nyt Geerakin
isän käskystä oli hakenut viittansa ja tullut turvaksi sisarellensa.
Yhtäkkiä Mikaja pidätti hengitystään. Jostain kaukaa alkoi kuulua ääni, kuin suurten joukkojen etäinen kuoro. Se kuulosti vähän samantapaiselta
kuin leeviläisten laulu Jerusalemin temppelissä
mutta oli täydellisen puhdassointista ja riemukasta.
- Minä näen unta, Mikaja päätteli.
Samassa taivas rävähti kirkkaaksi kuin olisi tullut
päivä. Laulu voimistui, se oli ylistystä, jollaiseen ei
yksikään temppelikuoro pysty. Outo halu päästä
Jumalan huoneisiin valtasi Mikajan.
-Kuolenkohan minä nyt, Mikaja ajatteli. - Ei tämmöistä ole maailmassa.
Aamulla ennen toisten heräämistä Mikaja lähti
kaivolle. Häntä ei nukuttanut, ja yöllistä laulua piti
miettiä rauhassa. Hän otti ammennusastian ja joi

kylmää, kirkasta vettä.
- Shalom, sanoi joku hänen takanaan.
Mikaja hätkähti. Tulija oli Sitrai.
- Mikaja, minä olen nähnyt Messiaan, Sitrai sanoi
ja hänen kasvonsa loistivat suurta sisäistä iloa. Melkein kuin enkelin kasvot, Mikaja ajatteli.
- Minä en voi vieläkään oikein uskoa, että tämä on
totta. Hän on nyt syntynyt. Mikaja, meillä on nyt
oma kuningas! Hän on Kristus, Herra.
Sanat olivat kovin outoja paimenen suuhun. Sitrain ääni värähteli, ja Mikajasta näytti siltä, ettei
Sitrai osaa kuvata sitä, minkä oli kokenut.
- Minä kuulin yöllä laulua ja näin valon, Mikaja sanoi hiljaa.
- Enkelit lauloivat meille tuolla rinteellä. Yksi heistä tuli lähelle ja ilmoitti, että lapsi makaa seimessä. Ja lapsi oli siellä! Mikaja, tuolla khanin perimmäisessä talliluolassa nukkuu Jumalan Poika!
- Jos en olisi kuullut laulua, luulisin että Sitrai on
seonnut, Mikaja ajatteli. - Tai ehkä me molemmat
näemme näkyjä.
- Tule, kyllä sinne nyt jo voi mennä. On jo aamu,
Sitrai sanoi.
He seisoivat hiljaa seimen luona. Lapsen isä oli
viitannut heitä tulemaan sisään. Lattialla nukkui
nainen. Hän oli sama, jonka Mikaja oli nähnyt kadulla. - Miten hyvä, että hän saa nyt levätä, Mikaja
totesi. Sitten hänen tajuntaansa tuli hämmentävä
ajatus: - Tuo minun ikäiseni tyttö on Messiaan äiti!
Mikajan oli pakko polvistua ja katsoa lasta. Vastasyntyneen tummat silmät kääntyivät häntä kohti. Ääretön ilo ja rauha valtasivat mielen. Vierelle
polvistui Sitrai.

JOULUKERÄYS VENÄJÄLLE
JA VIROON

Asta ja Tuomo Uutela pakkaamassa
joulupaketteja Vienan Kemissä v. 2012

Auta meitä auttamaan!
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry järjestää perinteisen joulukeräyksen Venäjäntyön
ja Viron työn hyväksi. Voit osallistua keräykseen alla olevalla pankkisiirrolla, tili IBAN
FI06 5114 0220 0380 63, viestiksi Joulukeräys ja oma seurakuntasi.
Voit osallistua keräykseen myös kutomalla sukkia, lapasia tai pipoja, lahjoittamalla
kynttilöitä tai esim. vohvelikankaasta tehtyjä käsipyyhkeitä joulupakettiin laitettavaksi.
Lahjoitettavat tavarat toimitetaan Raili Mäkitalolle, joka vastaa ELY-ystävien kanssa
joulupakettien valmistamisesta. Joulukeräykseen tulevien lahjoitusten tulisi olla perillä
10.12. mennessä, osoite:
Raili Mäkitalo
Pieneläntie 11
75700 Valtimo

Jumala lahjanne siunatkoon!

Fl06 5114 0220 0380 63

OKOYFIHH

Joulukeräys, oma srk:

Mihin kohtiin karanneet kirjaimet kuuluvat? Kirjoita ne paikoilleen.
Kuvat eivät ole aivan samanlaiset. Etsi seitsemän eroa.

Varmaan tunnet ensimmäisen joulun
tapahtumat hyvin. Vieressä näet muutamia vihjeitä niihin. Kirjoita vastauksesi kuusen riveille. Mikä Jeesusta tarkoittava nimitys muodostuu yhdelle pystyriville?
1. Joosef
2. Joulun syntymäpäiväsankari
3. Olivat yöllä vartioimassa lampaita
4. Kirja, joka kertoo Jeesuksesta.
5. Toivat lahjoja Jeesukselle
6. Ilmestyi paimenille
7. Jeesuksen syntymäkaupunki
8. Jeesuksen äiti
9. Olivat laitumella
10. Jeesuksen maallinen isä
11. Jeesus-lapsen vuode
Sokkelon laati Juhana: Mitä reittiä pääset maaliin?

Tanelin tehtävä
Minkä narun päässä on tikku-ukon paketti?

- Evankelisen lähetysyhdistyksen hyväksi
- yksiosaiset kortit 1-5kpl á 1€kpl, 10kpl yht. 8€
- seimiaiheet Urpo Vuorenoja
- maalaukset Eeva Takala
Tilaukset ELYn toimistolta p. 040 415 9416 tai ely@evankeliset.net

Arkmedian mainos

Toivotamme Hyvää Joulua
ja siunausta vuodelle 2014!
p. 014-5252 200 www.keokarstula.fi

Koulutukset
Kokouspalvelut
Majoitus- ja ateriapalvelut
Sari Pennasen mainos

Perheniemen evankelinen opisto
Opistontie 15, Perheniemi
p. 05-7574100
www.perheniemi.com

NÄKIN KULJETUS OY
Kuljetuksia vuodesta 1952, Näkintie 362, 49570 Kannusjärvi, Hamina, 0400 752 562,
040 831 9716, www.nakinkuljetus.fi , nakin.kuljetus@pp.inet.fi , fax (05) 345 2284

