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Olin ystäväni kanssa kotimatkalla, palasimme Tampereelta kotiin.
Lähtiessä alkoi ukkostaa ja saderintama seurasi meitä. Matkalla
pysähdyimme kahville, otimme
kahvit ja leivokset ja menin kassalle maksamaan. Kassalla ollut
nainen katsoi minua pelokkaan näköisenä ja sanoi: ”Nyt teitte pahan
jutun!” Olin ihmeissäni, mitä me
olemme tehneet? 2 kuppia kahvia
ja leivokset? Nainen vastasi: ”Toitte ukkosen tullessanne. Minä pelkään ukkosta.” Se todella näkyi hänen kasvoistaan ja olemuksestaan.
Vastasin spontaanisti ja iloisesti:
”Älä pelkää, en minäkään pelkää,
ei ukkosta tarvitse pelätä.” Joimme
kahvit ja jatkoimme matkaamme,
mutta tuon naisen kasvot olivat
mielessäni. Ja mitä pidemmälle
matka jatkui, sitä vakuuttuneempi
olin: Hän ei uskonut minua. Minun
sanani ja kokemukseni eivät poistaneet hänen pelkoaan.
Joulun keskeinen sanoma on älä
pelkää. Mutta se ei ole minun kokemukseeni perustuva asia, jotain,
mihin minä voisin edes vaikuttaa.
Jouluna Jumala tuli maailmaan Vapahtajana. Pääsiäisenä hän nousi
kuoleman voittajana kuolleista ja
ilmestyi opetuslapsilleen sanoen:
”Rauha teille.” Evankeliumi kertoo
meille Jumalan teoista ja Jumalan
rakkaudesta, joka tulee kohti. Ei
pelotellen tai uhkaillen, vaan rakastaen ja kutsuen.

Kuule siis hyvä lukija joulun evankeliumi omalle kohdallesi, kuten
paimenet sen kuulivat: Älä pelkää.
Jumalan enkelit välittävät tänäkin
jouluna tuota samaa sanomaa, ihmishuulien ja lähimmäisen kätten
välityksellä. Tämäkin lehti on tarkoitettu välittämään tätä hyvää sanomaa. Sanomaa Jumalalta. Sinun
syntiesi sovittaja, kuoleman voittaja, Vapahtaja Jeesus on syntynyt
maailmaan. Johannes kirjoittaa:
”…me voimme hänen edessään
rauhoittaa sydämemme, jos se
meitä jostakin syyttää. Jumala on
meidän sydäntämme suurempi ja
tietää kaiken. Rakkaat ystävät, jos
sydämemme ei meitä syytä, me
voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa…” 1. Joh. 3:17

Tämä joululehti on tarkoitettu tuomaan jouluiloa sinulle. Ja toivomme,
että voisit myös laittaa tätä iloa eteenpäin. Siksi tässä alla on jätetty tilaa,
sinun joulutervehdyksellesi ystävälle,
naapurille, sukulaiselle. Laitetaan ilouutinen eteenpäin. Levollista ja siunattua Joulua Sinulle.

Jumala lähestyy sinua, sinä saat
lähestyä häntä, ilman pelkoa. Ota
vastaan ilouutinen, usko ja omista,
sinun syntisi ovat anteeksiannetut,
olet Jumalan lapsi ja matkalla taivaaseen!
Toivomme on, että tämänkin lehden kirjoitusten välityksellä joulun
sanoma tavoittaa ihmisten sydämet. Synnyttää ja ylläpitää uskoa,
toivoa ja rakkautta. Lahjaksi olette
saaneet, lahjaksi saamme antaa!
Elävä Vapahtaja Jeesus Kristus siunatkoon sinun ja rakkaittesi joulun.
Antero Rasilainen, pääsihteeri
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Kuva Aarne Ormlo

Joulu lähestyy jälleen, ja jälleen odotan sitä hartaan ilon vallassa. En varmaankaan ole ainoa. Toisilla ovat mielessä vielä tekemättömät jouluvalmistelut, toisilla jo itse juhla. Toivottavasti odotus voi
päättyä jouluna iloiseen rauhaan ja läheisten seuraan.
On oikeastaan aika kummallista, että yhä edelleen
joulua odotetaan eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa
kaikesta maallistumisesta huolimatta. Toreille nousee
joulukyliä pienine mökkeineen ja käsityötuotteineen.
Kaunis, idyllinen ja turvallinen tuntuvat kuuluvan
jouluun, vastapainona nopealle muutokselle, uhkille,
kylmälle tehokkuudelle ja ihmisten erillisyydelle.
Yhtä lailla joulua odotetaan kristityissä kylissä Irakissa tai Syyriassa, missä talot on pommitettu ja ihmiset
paenneet taistelujen tieltä. Siellä odotetaan sodan
pimentämän taivaan alla kerran koittavaa rauhan aamua profeetta Jesajan ennustuksen mukaan: ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon.
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa
kirkkaus… kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat,
kaikki veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat
tulen ruoaksi. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on
annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen
nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Suuri on
hänen valtansa, ja rauha on loputon… hänen valtakunnassaan.” (Jes. 9)
Maailmassa on yhtä aikaa monenlaisia todellisuuksia,
mutta joululla on tuotavanaan niihin kaikkiin toisen
maailman valoa ja toivoa sekä sisimmän rauhaa. Siten joulu ruokkii meissä olevaa armon nälkää.
Jouluaaton Psalmissa (Ps 36:6-10) siitä sanotaan:
”Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala! Sinun siipiesi
suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta.
Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me
saamme valon.”
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Hyvällä jouluruoalla ja juomalla on tärkeä oma paikkansa. Ehkä ne kuvastavatkin sitä syvempää ravintoa, jota Jumala joulun kautta haluaa välittää meille
elämän voimaksi: ”Sinä ruokit meidät talosi runsain
antimin ja annat meidän juoda ilosi virrasta!” Ihmiskunnassa on varhaisesta asti odotettu arjen huolien
ja levottomuuksien, jopa sotien keskellä Jumalan pelastavaa lähelle tuloa, joka on kuin vesi kuivalle ja
kuolleelle maalle. Tähän kaipaukseen oli vastauksena
Jumalan Pojan syntyminen ihmiseksi. Johannes kuvaa Jeesusta monin kielikuvin, joille on yhteistä elämän antaminen kuoleman ja Jumalan tuntemisen nälän maailmaan. Jeesus on maailman valo (Joh. 1:4),
elämän leipä (Joh. 6:35) ja elävän veden lähde (Joh.
4:14), joka antaa maailmalle elämän.
Mitä sanottavaa tutulla Luukkaan jouluevankeliumilla
(Luuk. 2) on meille tänä jouluna? Oma maailmamme
on muuttunut turvattomammaksi paikaksi elää terrori-iskujen ja Euroopassa kiristyneen turvallisuustilanteen vuoksi. Silti olemme itse turvassa verrattuna niihin miljooniin, jotka ovat ilman työtä, ilman asuntoa
tai ilman kotimaata – pakolaisina erossa perheistään.
Jeesus syntyi matkalla tilapäissuojaan, kaukana kotoa. Tämä kertoo Jumalan rakkaudesta, joka tulee
toivoksi keskelle huolta ja hätää. Paimenet siellä jossakin saivat ensimmäisinä keskellä yötä kuulla ilouutisen. Tällä on erityinen merkitys. Paimenet tekivät
tauotta työtä – myös pyhäpäivinä ja sapattina. He
joutuivat rikkomaan uskontonsa puhtausmääräyksiä,
käsittelemään poikivia, verta vuotavia ja kuolleita
eläimiä. Sen hintana oli ulkopuolisuus, tunto oman
uskonnollisen tason riittämättömyydestä - elämä ilman toivoa.

Kis-kis-kukkulat Itä-Karjalassa Uhtualla, nyk. Kalevalassa. Paikalla sijaitsee
venäläinen muistomerkki,
jota Elyn Vienan Kemi -matkalaiset muutaman vuoden
takaa ahkerasti ikuistivat.
Suomalaisten taisteluasemat
olivat tien toisella puolella.
Nykyään juoksuhaudat kasvavat puuta.
Kuva Timo Keski-Antila

Kuinka paljon tänä päivänä on niitä ihmisiä, jotka
kokevat olevansa uskonnollisesti ulkopuolisia, jotka
eivät osaa uskoa oikein, jotka eivät elä seurakunnan
yhteydessä ja jotka kokevat itsensä riittämättömiksi
Jumalan edessä?

dänten Herraa: ”Avaja porttis’ ovesi, / käy Herraas’
vastaan nöyrästi, / kun itse taivaan kuningas / sun
tahtoo olla vierahas’. / Suo ilovirtes’ kaikua, / on siitä
riemu taivaassa. / Nyt olkoon kiitos Jeesuksen, / hän
saapuu luokse syntisen.” (Virsi 2)

Näissä ja monissa muissa ihmisissä käydään hengellistä taistelua. Paha uskottelee ihmiselle, ettei Jumala
voi millään rakastaa näin huonoa. Apostoli rohkaisee:
”Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman
hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että
kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa
ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen.” (Ef.
6:12-13)

Kuulin 95-vuotiaan sotaveteraanin kertovan oman
joulumuistonsa heidän ollessaan ”siellä jossakin”. Sotilaspappi meni jouluyönä etulinjaan tapaamaan vartiomiehiä. Myrskylyhty valaisi juoksuhaudassa pienen
suojan. Pappi puhui lyhyesti joulusta ja viittasi vartiomiehiin, jotka valvoivat muiden puolesta. Valoraketti
kaarsi valovanan taivaalle kuin joulutähti.

Hengelliset sota-aseet annetaan lahjaksi: usko, rukous ja Jumalan sana. Niiden avulla ja varassa paha
väistyy. Mutta kuinka niitä osataan ja jaksetaan tänään käyttää? Ratkaisevaa ei kuitenkaan ole se, kuinka ihminen itse selviää taistelusta vaan se, että Jumala on jo Jeesuksessa voittanut taistelun. ”Kuolema
on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi, kuolema?
Missä on pistimesi, kuolema?... Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!” (1 Kor. 15:54-56). Tähän
saa jokainen heikollakin uskolla turvautua.
Siksi paimenet näkivät pimeänä jouluyönä kirkkaan
valon ja kuulivat valtavan ilosanoman: ”Teille on tänään syntynyt Vapahtaja.” Heille silloin ja meille tänään on syntynyt Vapahtaja, Jeesus, joka tuo mukanaan Jumalan armon. Hän tahtoo syntyä uudelleen
köyhään sydämeen ja tuoda sinne rauhan ja ilon.
Siksi jo adventtina lauletaan odottaen Jeesusta, sy-

Tälläkin hetkellä suuri murros koskettaa elämän turvallisia puitteita. Emme ymmärrä vielä sen kaikkia
vaikutuksia.
Ensimmäisen joulun tapahtumat liittyivät ihmiskohtaloihin mullistusten keskellä. Marian synnyttämisen
aika tuli ”heidän siellä ollessaan” kaukana kotoa,
ilman turvaa. Heidän siellä ollessaan Maria kapaloi
Jeesus-lapsen ja pani hänet seimeen. Myös paimenet
olivat omilla vartiopaikoillaan. Heidän siellä ollessaan
he saivat tiedon Vapahtajan syntymästä.
Jumala tietää, missä kuljemme ja millaisten asioiden
kanssa kamppailemme. Hän antaa lohdutuksensa,
armonsa ja apunsa myös meille, missä olemmekin.
Jumala on siellä meidän kanssamme ja antaa taistelujen keskellä sisimmän rauhan.
Toivotan kaikille tämän joululehden lukijoille läheisineen Jumalan siunausta ja rauhallista joulua.
Pekka Särkiö
kenttäpiispa
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Anna Mishina:

Tapaamme Anna Mishinan Virossa, Sauen seurakunnan pienessä kokoustilassa. Vastaanotto
on sydämellinen; lämmin halaus ja tuttu kommentti: ”Kiva kun tulitte tapaamaan, keitetäänkö
kahvit?”
Anna on marilainen, Inkerin kirkon jäsen ja työssä
Viron kirkossa, Keilan ja Sauen kaupungeissa. Anna
muistelee omaa lapsuuttaan ja lapsuuden jouluja
Marinmaalla. ”Kodissamme ei vietetty kristillistä joulua, vaan tammikuussa kolmen kuninkaan päivää. Isä
toi joulukuusen kotiin uutena vuotena ja kuusi vietiin pois vasta 19. päivä tammikuuta. Koristeet olivat
perinteiset venäläiset koristeet: lasisia käpyjä, tähtiä,
eläimiä ja värikkäitä nauhoja. Koristeita oli niin paljon, että kuusi ei tahtonut näkyä koristeiden takaa.
Nyt on ihanaa, kun on vain kynttilöitä kuusessa.”
Anna sairasti lapsena paljon ja äidillä oli huoli lapsen
terveydestä. Äiti halusi lapselleen suojelusta ja niinpä
hän vei Annan kasteelle hänen ollessaan 5-vuotias.
Koska äitiäkään ei ollut kastettu, kastettiin hänetkin samalla kertaa ortodoksi kirkon jäseneksi. Tämä
tapahtui vuonna 1992 ja Anna jatkaa naurahtaen:
”Varmasti olen suojelusta saanutkin!”
Anna muistelee ensikohtaamista ortodoksikirkossa
Marinmaalla vuonna 2003. Kirkko oli valkoinen ja
kaunis, se houkutti tutustumaan, mitä siellä tapahtuu. Niinpä hän meni ystävättärensä kanssa kirkkoon.
Ensikohtaaminen jäi kuitenkin lyhyeksi. Eräs paikalla
ollut mummo totesi napakasti: ”Teillähän on housut
jalassa, menkää pois täältä!” Nopeasti poistuimme ja
päätimme, että ikinä emme mene uudestaan tuohon
kirkkoon.

Anna Mishina marilaisessa kansallispuvussa.
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Jumala ei kuitenkaan unohtanut Annaa. Eräänä päivänä Anna osallistui udmurtialaisen kansanmusiikin
konserttiin ja hän ei ollut uskoa silmiään, kun hän näki
enonsa siellä soittajien kanssa! Eno oli asunut Virossa eikä Anna tiennyt, että hän on muuttanut takaisin

Marinmaalle. Enon kanssa oli lähetystyöntekijä Anu
Väliaho ja Annan ensimmäinen ajatus oli, että tämä
nainen on varmaan enon hoitaja. ”Eno on varmasti
tullut hulluksi, kun hän on opiskellut niin paljon…”
Mutta kohtaaminen enon kanssa oli sydämellinen ja
eno kutsui Annan osallistumaan jumalanpalvelukseen. Se oli kotoinen marinkielinen jumalanpalvelus.
Anna muistelee, että ei hän siitä mitään kyllä ymmärtänyt, mutta Anun persoona oli niin valloittava,
että hän kiinnostui ja halusi tulla uudestaan. Anna
muistelee, kuinka hänet otettiin vastaan rakkauden
ilmapiirissä. ”En tuntenut Jeesusta mutta koin, että
minua rakastetaan. Kun Anu sitten kysyi, haluanko
Kelttoon rippikoululeirille, vastasin, että haluan. Keltossa sain oppia tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisesti”, Anna kertoo. ”Luterilaisessa kirkossa olen
oppinut viettämään joulua. Olen saanut olla mukana
Anu ja Juha Väliahon jouluissa, olen oppinut paljon ja
kasvanut kristittynä.”
Vaikka Anna elää yksin, joulu on hänelle perhejuhla.
Yksinäisten perhe on kirkko. Anna muistelee ensimmäisiä joulujaan seurakunnassa. ”Uskovien nuorten
kanssa tehtiin yhdessä jouluohjelmat, kävimme narkomaanikodissa laulamassa. Ei tarvinnut osata nuotteja tai laulaa oikein, ilo ja into riitti. Meillä oli kutsu
työhön.”
Annalla on kokemusta joulun vietoista niin Venäjällä
kuin Virossa. Suurin ero joulun vietossa liittyy yhteisöllisyyden kokemukseen. Virossa ja Suomessa jouluna käydään kirkossa, mutta palataan sitten kotiin
viettämään juhlaa. Venäjällä tultiin kirkkoon, syötiin
yhdessä, pidettiin ”nyyttärit”, jokainen sai osallistua
ja tuoda lahjansa yhteiseen pöytään.

Vas. Antero Rasilainen, Asta Uutela, Annan eno ja Anna.

Kun kysyn Annalta, mitä joulu sinulle tänään merkitsee, hän vastaa ytimekkäästi: ”Se on yhdessäoloa
toisten uskovien kanssa. Joulu muistuttaa ytimestä,
Vapahtaja syntyi.” Anna sanookin olevansa jouluihminen: ”Tykkään olla kirkossa jouluna. Ei vain aattona,
vaan menen kirkkoon kaikkina joulupyhinä kello 10.”
Anna pohtii myös Viron kirkon työtä. Hän kertoo, että
jos kysyt ihmisiltä, mitä joulu merkitsee, monen vastaus on, että se on pieniä tonttuja ja sitä, että annetaan lahjoja. Virossa ei tunneta joulun sanomaa,
eikä sen todellista sisältöä Jeesusta. Siksi lähetystyö
on hänen sydämellään, niin Virossa kuin Venäjällä
yhteistyössä Inkerin kirkon kanssa. Anna miettiikin,
onko hänen paikkansa palvella Virossa vai olisiko hänellä tehtävää kotiseudullaan Marinmaalla?
Rukouksin jätämme Annan jatkamaan työtään Sauella ja Keilassa. Tulevaisuus näyttää, mihin Jumalan tie
häntä vielä johdattaa.
Antero Rasilainen, Asta ja Tuomo Uutela
Kuvat Tuomo Uutela

Vas. Asta Uutela ja Anna Mishina.
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- Nuorempana joulusaarnaa valmistellessani
useinkin mietin, mitä uutta, mitä tuoretta voisin
jouluevankeliumista seurakunnalle sanoa. Mutta
sitten ymmärsin, että ei minulla ole mahdollisuutta löytää mitään sellaista uutta, mitä joku
toinen ei olisi jo ennen jouluevankeliumista sanonut.
- Tärkeintä on, että joulun perimmäinen sanoma
tulee selkeästi esille, toteaa Kihniön kirkkoherra
Mauri Pihlajamaa.

Pienen seurakunnan kirkkoherrana Mauri Pihlajamaa
on pitänyt kymmeniä saarnoja jouluevankeliumista,
mutta edelleen hän jaksaa siitä innostua.
- Evankeliumissa on niin monta puolta, joihin voi
saarnassa keskittyä. Voi pysähtyä vaikka vain yhteen
sanaan. Toki on myös monia hyviä kirjoja, joista voi
ammentaa sisältöä omaan saarnaansa.
Pihlajamaa oli vajaa 30 vuotta sitten Parkanon seurakunnan pappina ja naapuriseurakunnan kirkkoherran
virka tuli avoimeksi.
- Silloin tuntui, että muutos voisi olla mahdollinen,
voisin siirtyä naapuriseurakuntaan. Matkakaan ei olisi
niin pitkä, että puolison ei tarvitsisi etsiä uutta työpaikkaa.
Niin innokas uudesta mahdollisuudesta hän ei kuitenkaan ollut, että olisi heti ensimmäisellä hakuajalla
virkaa hakenut.
- Ajattelin, että jos joku muu hakee, niin sitten se ei
ole minun paikkani. Mutta kukaan ei hakenut, ja niin
minä sitten hain ja tulin valituksi.
- Kohta alussa lähdin siitä, että täällä voisin toimia
pitkään pappina. Pienen seurakunnan elämään olin
jo nuoruusaikana Vetelissä tottunut.
Kun Mauri Pihlajamaa vuonna 1989 tuli Kihniön kirkkoherraksi ja perhe muutti pappilaan asumaan, oli
Kihniössä vielä n. 2800 asukasta. Vuosien saatossa
väkimäärä on laskenut ja nyt se on vähän alle 2000
henkeä.
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Väkimäärän lasku on merkinnyt myös seurakunnalle jatkuvaa muutosta. Lasten ja nuorten määrä on
vähentynyt. Ennen oli kaksi rippikouluryhmää, nyt
vain yksi. Moni tehtävä seurakunnassa on ulkoistettu, työntekijöiden työsuhteita osa-aikaistettu, toimitiloja myyty. Mutta edelleen kirkko on keskellä kylää.
Valtaosa syntyvistä lapsista kastetaan ja nuorista käy
rippikoulun.
- Ehkä toiminnallisesti suurin muutos näiden vuosien
aikana on kodeissa tapahtuvien kokoontumisten vähentyminen.

Lähes kolmen vuosikymmenen uran aikana Mauri
Pihlajamaa on todennäköisesti ainakin kerran tavannut jokaisen Kihniöläisen jumalanpalveluksessa tai
kristillisessä toimituksessa.
- Näin se varmaankin on, vaikka ei siitä varma voi
olla, toteaa Mauri Pihlajamaa miettiväisenä.
- Olen saanut olla seurakunnan paimenena ja myös
lausua heille Herran siunauksen jokaisessa messussa
ja toimituksessa.
Seurakunnan pappi myös tunnetaan, on hän sitten
ruokakaupassa tai kävelylenkillä.
- Kyllä minut kylällä tunnetaan, mutta en minä ole
sitä koskaan kokenut ahdistavana. Tänne tullessani
toki sen tiesin, että pienellä paikkakunnalla pappi tulee kaikille ulkonäöltä tutuksi.
Tämänkin vuoden jouluna Mauri Pihlajamaa ja muut
seurakunnan työntekijät pitävät lukuisia jouluhartauksia. Niin kuin muuallakin, eniten väkeä kerääntyy
aattohartauksiin.
- Vuosien ajan aattohartauksia on ollut kaksi, sillä
kerralla eivät kaikki halukkaat kirkkoon mahtuisi. Toki
mukana on aina paljon myös täällä joulun viettäjiä,
monilla on vapaa-ajan asunto Kihniössä. Toisessa
hartaudessa seurakunnan nuorilla on vahva panos ja
se kerää 300-400 henkeä kirkkoon, mutta lähes yhtä
paljon siihen toiseenkin hartauteen väkeä kerääntyy.

Mauri Pihlajamaa sai omalle pappisuralleen vahvan
pohjan Vetelissä, jossa seurakunnan lisäksi koti ja
läheiset sukulaiset olivat hengellisen kasvun tukena. Lukioaikana pappiskutsumus varmistui. Pitkä ura
saman seurakunnan ainoana pappina on tuntunut
sopivalta. Kihniöstä hän ei ole kertaakaan hakenut
papiksi muualle.
- Oli hyvä päätös tulla tänne, Pihlajamaa toteaa.
- Jouluevankeliumin ydin on näissä sanoissa: “Tänään on teille syntynyt Vapahtaja.” Se tuo vahvan
viestin siitä, mitä kerran tapahtui. Mutta se sana tulee uudestaan meille, se on tänäkin jouluna voimassa
meitä tarkoittaen.
- Joulu kertoo siitä, kuinka tärkeänä Jumala pitää jokaista ihmistä. Jumalan oma poika tulee ihmiseksi ja
näin jakaa ihmisyyden meidän kanssamme.
- Mutta joulun sanomassa on myös linkki pitkäperjantaihin ja pääsiäiseen. Meidän kannaltamme ratkaisevaa on se, että Jeesus on ristinkuolemallaan
sovittanut meidän ja koko ihmiskunnan synnin ja niin
avannut meille tien ikuiseen elämään.
Tämän sanoman kirkkoherra Mauri Pihlajamaa tahtoo tänäkin jouluna seurakunnalleen välittää ja joulukirkon päätteeksi siunata seurakunnan niillä sanoilla,
jotka Jumala itse on antanut: Herran siunauksella.
Teksti ja kuvat Pekka Kiviranta
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Päättymässä on moninkertainen juhlavuosi: Martti Luther aloitti työnsä 500 vuotta sitten, Stolbovan rauha solmittiin 400 vuotta sitten ja Suomen itsenäistymisestä on 100 vuotta. Sopivia virstanpylväitä tarkastella reformaation vaikutusta
Suomessa. Otsikossa onkin perusväittämä: ilman Martti Lutheria ei olisi sellaista
Suomea kuin se, jossa elämme.

Täyssinän rauha
1595

Nurmes

Reformaation vuosisadalla koko Pohjois-Karjala
kuului vielä ortodoksisen Novgorodin ja Moskovan Venäjän alueeseen. Stolbovan rauhassa
1617 se liitettiin Ruotsin yhteyteen.
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Neljävuosisataismuistosta
huolimatta Stolbovan rauhasta ei ole juuri puhuttu. Silti
esimerkiksi nurmekselaisille
sen seuraukset olivat käänteentekeviä. Täyssinän rauhan rajan kartasta näkyy, että
reformaation
vuosisadalla,
1500-luvulla, Pohjois-Karjala
kuului vielä ortodoksisen Novgorodin ja Moskovan Venäjän
valtapiiriin. Vasta Stolbovan
rauhassa 1617 nämä alueet
tulivat osaksi läntistä kristikuntaa ja siten myös reformaation piiriin.
Reformaatio
levisi
heti
1500-luvun alussa nimenomaan luterilaisuutena Ruotsiin ja Suomeen. Läntiseen
kulttuuripiiriin
liittymisestä
seurasi myös, että Suomen talonpojat säilyivät vapaina eikä
heitä alistettu maaorjuuteen.
Aikaa myöten heidän edustajansa pääsivät osallistumaan
myös valtiopäiville. Stolbovan
rauha ei siten ollut suomalaisille mikään pikkujuttu!

Suomalaisen kasvatusjärjestelmän juuret luterilaisuudessa
Kansanopetus oli keskeinen
osa Lutherin ja hänen työtoverinsa Philipp Melanchthonin johtamaa reformaatiota.
Jokaisen – sekä miehen että
naisen – tuli omalla äidinkielellään osata lukea Raamattua. Raamattu piti kääntää
kansan kielelle, ja kansa tuli
opettaa lukemaan. Asiantuntija toteaa: ”Henkilökohtaista vastuuta, sitkeyttä ja
korkeaa moraalia opetettiin
kirkossa paljon ennen kuin
maallinen opetusjärjestelmä
syntyi. ...Meillä Suomessa on
edelleen yksi maailman tehokkaimmista opetusjärjestelmistä.”
Elinikäinen oppiminen – yksi
nykykeksinnöistä – juontuu jo
Lutherista! Ison katekismuksen selityksessä Luther näet
totesi, että hänellä oli joka
päivä paljon opittavaa Isä
meidän -rukouksesta, ”niin
oppinut tohtori kuin olenkin”.
Tältä pohjalta hän kehotti:

Siksi pyydän vielä kerran kaikkia kristittyjä,
erityisesti pappeja ja saarnaajia, etteivät
liian aikaisin esiintyisi tohtoreina ja kuvittelisi tietävänsä kaiken. Kuvitelmat ja kireälle venytetty kangas kutistuvat paljon. Sen
sijaan heidän tulisi joka päivä harjoitella
katekismusta ja sitä aina opiskella sekä varustautua mahdollisimman huolellisesti ja
ahkerasti tuollaisen itsevarmuuden ja rikkiviisauden myrkkysaastetta vastaan. Heidän
pitää myös itsepintaisesti jatkaa lukemista,
opettamista, oppimista, ajattelemista ja
mietiskelyä, eikä lopettaa ennen kuin ovat
täysin varmistuneet siitä, että ovat opettaneet Perkeleen kuoliaaksi ja tulleet Jumalaa
ja kaikkia hänen pyhiään oppineemmiksi.

Oma kieli, oma mieli
Suomen kirjakieli syntyi ja kehittyi Melanchthonin oppilaan
suomalaisen Mikael Agricolan
ansiosta. Oma kieli taas loi
pohjan 1800-luvun kansalliselle nousulle ja siten lopulta
myös Suomen itsenäistymiselle.
Kirkko opetti kansan lukemaan. Aleksis Kiven Seitsemän veljestä on tästä oiva esimerkki. Veljesten pyrkimysten
motiivi oli naimaluvan hankkiminen. Ehtona oli lukutaito
ja katekismus. Opin sauna ei
aina ollut autuasta. Porvoon
hiippakunnan
1800-luvun
piispantarkastuspöytäkirjoissa
kerrotaan: ”Kunhan valoisat
suviyöt koittavat, niin kyllä
poikainkin lukuhalut kasvavat,
kun naimisiin pitäisi päästä
eikä siihen ilman katekismusta ole mitään mahdollisuutta.”
Kultaisen säännön
opetus
Luterilaisuudessa korostetaan
vastuuta lähimmäisestä. Kultaisen säännön mukaisesti on
asetuttava kärsivän lähimmäisen asemaan ja sitten tehtävä, niin kuin toivoisi itselleen
tehtävän. Se on kristityn vastuu. Auttaminen ei ole oman
hurskauden osoittamista.

Tästä kaikki alkoi: 34-vuotias saksalainen
augustinolaismunkki Martin Luther haastoi
31.10.1517 teeseillään roomalaiskatolisen
kirkon edustajat teologiseen väittelyyn aneista;
opetettiinko niistä oikein, olivatko ne kirkon
pääsanoma? Lutherin teesi numero 62: ”Kirkon
todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armon
kaikkein pyhin evankeliumi.”

Korostunut vastuu lähimmäisestä on perustana ns. protestanttiselle – paremminkin
luterilaiselle-pohjoismaiselle
hyvinvointimallille: Huonossa
asemassa olevalla on oikeus
saada apua, joka rahoitetaan
yhteisin verovaroin. Siksi Pohjoismaat erottuvat kansainvälisessä vertailussa. Ne ovat
saavuttaneet melko korkean
elintason sekä tasaisen tulonjaon. Lisäksi niissä on julkisen sektorin osuus budjetista
vuosittain noin puolet bruttokansantuotteesta. Yhdysvaltalainen kansantaloustieteen

professori kiinnitti tähän huomiota. Pohjoismaille yhteiset
arvot; korkea työetiikka sekä
täydellinen tasa-arvo miesten ja naisten välillä, johtuvat
hänen mielestään juuri luterilaisesta kutsumusajattelusta.
Kultainen sääntö on täällä ollut 1900-luvun sosiaalisen solidaarisuuskäsitteenkin pohjana.
Etelä-Euroopan maissa vastuu lähimmäisestä sen sijaan
on perheen ja suvun asia.
”Luterilainen työmoraali”
Puolihuolimattomasti annetaan usein se kuva, että Luther vaati tekemään työtä yötä
päivää ja unohtamaan kaiken
muun, varsinkin hauskan ja
miellyttävän: velvollisuuden
täyttäminen ja ahkeruus kunniaan!
Lutherin ”työmoraalin” tausta on kuitenkin toinen. Ajan
katolisen opetuksen mukaan
Jumalan mielen mukaista oli
seurata munkin tai nunnan
kutsumusta. Vain luostariin
meno oli oikeaa Jumalan palvelemista. Maallinen työ ei ollut minkään arvoista.
Luther taas opetti, että Jumalaa palveltiin yhtä hyvin
– jopa paremmin – omassa
maallisessa kutsumustehtävässä. Muillakin kuin papeilla
oli kutsumus: isillä, äideillä,
piioilla, rengeillä, opettajilla,
hallitsijoilla.
Kutsumuksensa mukaisesti itse kukin teki
työnsä mahdollisimman hyvin
ja palveli siten Jumalaa. Hyvin
tehty työ ei ketään pelasta,
mutta se kuuluu kristityn elämään. Luther selvensi: ”Kadunlakaisija palvelee Jumalaa parhaiten, kun hän tekee
työnsä kunnolla.”
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Työmoraalipuheessa näyttää kokonaan
unohtuneen Lutherin opetus lepopäivästä: ”Tällainen lepopäivä antaa tilaisuuden ja ajan – mikäli sitä ei muulloin
ole – osallistua jumalanpalvelukseen eli
kokoontua yhteen kuulemaan ja harjoittamaan Jumalan sanaa sekä ylistämään
Jumalaa, laulamaan ja rukoilemaan.”
Pelkkä laiskottelu ei kuitenkaan ole lepopäivän pyhittämistä. Pyhänä mennään
messuun kuulemaan Jumalan sanaa,
rukoilemaan ja saamaan ehtoollisesta voimaa arkeen. Sana ja sakramentit
kuuluvat kristityn elämään.
Mitä Suomen kirkko on saanut Lutherilta? Ainakin nämä.
Meillä on kansankielinen messu ja messun keskiössä ehtoollinen. Se taas ei ole
pelkkää muistelua. Luther piti tiukasti
kiinni siitä, että Kristus on todellisesti, vaikkakin selittämättömällä tavalla,
itse läsnä ehtoollisessa. Siksi ehtoollispöytään polvistuessamme, emme vain
muistele häntä vaan ”menemme tapaamaan, kohtaamaan Kristusta” vieden
kaikki asiamme hänelle.
Lutherin uudistusperiaatteena oli, että
vain Raamatun vastaiset käytännöt karsittiin pois. Siksi luterilaisissa kirkoissa
on taidetta: alttaritauluja, lasimaalauksia, kauniita tekstiilejä. Luther ei halunnut niitä poistaa. Samaa perua on myös
alttarikaide, ehtoollispöytä.

Virsilaulu on yksi Lutherin suurista lahjoista. Luther toi kirkkoon seurakuntaveisuun ja koteihin yhteisen laulun.
Virret loivat yhteyden seurakuntalaisten
välille. Muuan katolinen jesuiitta, reformaation vastustaja, totesi 1600-luvun
alussa: ”Lutherin virret ovat lyöneet
kuoliaaksi enemmän sieluja kuin kaikki
hänen kirjoituksensa ja saarnansa.”
Lutheria lukiessa huomaa, miten juureva usko hänellä oli. Lutherin uskossa
oli sijaa myös huumorille. Lisäksi hänellä oli syvästi sielunhoidollinen asenne.
Ennen muuta hän antoi tilaa Jumalan
salaisuuksille. Luther oli perin juurin kyllästynyt keskiajan skolastiikkaan, jonka
mukaan ihmisjärjellä pystyttiin selittämään uskon ja Jumalan salaisuuksia.
Selittämisen sijasta Luther uskalsi tehdä
uskon hypyn. Hän itse suostui siihen,
ettei ihmisjärki koskaan pystyisi saavuttamaan täydellistä tietoa Jumalasta.

”Yhtä vähän kuin syntymätön lapsi äidin
kohdussa tietää maailmaan tulostaan,
yhtä vähän me tiedämme iankaikkisesta
elämästä.”
Kaikkea ei tarvitse tietää – riittää luottamus.
Teksti ja kuvat Kyllikki Tiensuu

Luther viettämässä joulua
perheensä kanssa Wittenbergissä 1536 taiteilija
Carl A. Schwerdgeburthin
laajalle levinneen näkemyksen mukaan. Joulun aikaan
kajahtaa jälleen hänen
suosittu virtensä ”Enkeli
taivaan”.
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Raamatussa puhutaan paljon enkeleistä. Nimeltäkin heitä mainitaan neljä ja erilaisia ryhmiä ainakin 12. Serafit
ja Kerubitkin kuuluvat tähän joukkoon. Enkelit välittävät
viestejä Jumalan ja ihmisten välillä ja esiintyvät usein silloin, kun on kysymyksessä maailmanhistorian tärkeimmät
tapahtumat, kuten pelastushistoria ja erityisesti Jeesuksen tuleminen. Enkelit ovat Jumalan valtakunnan toimijoita, sanansaattajia, lohduttajia ja puolustajia, sanalla
sanoen palvelevia henkiä.
Pelastushistorian eri vaiheissa enkelit toivat viestejä, joiden mukaan
asiat tulisivat etenemään. Tällaisen viestin sai myös Daniel, joka
eli pakkosiirtolaisuudessa kuningas
Dareioksen hallitessa Kaldean valtakuntaa noin 530-vuotta ennen
Jeesuksen syntymää. Daniel ystävineen oli päässyt Babylonian valtakunnassa kuninkaan suosioon ja
saanut siellä vaikutusvaltaisen aseman, siitä huolimatta, että hän ja
hänen ystävänsä palvelivat kuninkaan sijasta jumalanaan taivaan
Jumalaa. Näin Daniel itse kertoo
tuon vaikuttavan tapahtuman.

Ennustus Jeesuksen syntymän ajankohdasta
Daniel 9:21,22: ”Ja iltauhrin aikaan, minun vielä rukoillessani,
saapui luokseni nopeasti lentäen
se mies, Gabriel, jonka jo aikaisemmin olin nähnyt näyssä. Hän
neuvoi minua ja sanoi: ´Daniel,
nyt olen tullut ohjaamaan ymmärrystäsi oikeaan. Heti, kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä
olen tullut kertomaan sen sinulle,
sillä Jumala rakastaa sinua. Kuuntele siis tarkoin tätä sanaa, niin
ymmärrät näkysi.´”

Jeesuksen syntymän ajankohtaa selventävä kaaviokuva oman Raamattuni
reunalta.

Enkeli Gabrielin viesti koski tulevaa
Messiasta ja nimenomaan hänen
syntymänsä ajankohtaa. Se on talletettu kokonaisuudessaan Dan.
9:24-27. Tulkittuna se merkitsee
Jeesuksen syntymään johtavan
ajanlaskun alkamista Jerusalemin
jälleenrakentamisesta, joka tapahtui vuonna 457 eKr. Siitä lasketaan
7+62=69 vuosiviikkoa (1 vuosiviikko = 7 vuotta), joka vuosiksi
muutettuna tarkoittaa 487 vuotta.
Silloin Jeesus voideltiin/kastettiin.
Kun siitä vähennetään noin 30
vuotta olemme Jeesuksen syntymän hetkessä, eli noin vuodessa 4
ennen nykyisen ajanlaskun alkua.
Kun siihen taas lisätään vielä 1/2
vuosiviikkoa niin tulemme vuosiin,
jolloin Jeesus noin kolmen vuoden
aktiivisen toiminnan jälkeen ristiinnaulittiin ja kuolemalla kuoleman voitti, kuten ortodoksit asian
ilmaisevat. Siitä vuodesta alkoi
juutalaisten etsikkoaika, joka kesti suunnilleen siihen saakka, kun
roomalaiset hävittivät Jerusalemin,
kuten Jeesus oli ennustanut ja alkoi apostoli Paavalin määrittelemällä tavalla ”pakanain aikakausi.”
Apt. 13:46 Alkanutta aikaa voidaan
kutsua myös Jeesuksen takaisin
tulemisen odottamisen ajanjaksoksi.
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Kun sitten vielä profeetta
Miika sai ilmoituksen Jeesuksen tulevasta syntymäpaikasta, alkaakin Messiaan
odotus täsmentyä niin paljon, että historioitsija Josefuskin tiesi kutsua tuota
ajanlaskumme alun aikaa
hebrealaisten toimia kuvatessaan tulevan Messiaan
odotuksen ajaksi. Miikan
kirja kertoo ennustuksen
seuraavasti: ”Mutta sinä,
Beetlehem, sinä Efrata, sinä
olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun
keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana.” Miika 5:1
Enkelit valmistivat ihmisiä ihmeeseen

Arkkienkeli Gabriel ilmestyy pappi Sakariaalle.
Arkkienkelit Mikael, Gabriel, Rafael ja Uriel.

Jeesuksen syntymän aikoihin enkelit olivat erityisen
aktiiveja ja heitä esiintyy
Raamatun lehdillä enemmän ja tiheämpään kuin
koskaan aikaisemmin. Ensiksikin enkeli ilmestyi pappi
Sakariaalle, Jeesuksen vanhempien sukulaiselle tämän
toimittaessa kansan edessä
papin tehtäviään: ”Älä pelkää, Sakarias. Rukouksesi
on kuultu, vaimosi Elisabeth
synnyttää sinulle pojan ja
sinä annat hänelle nimen
Johannes. - - - Hän kulkee
Herran edelläkävijänä Elian
hengessä ja voimassa, hän
kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat
ajattelemaan
hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran
tuloa varten.” Lk. 1:11-25
Toiseksi Herran enkeli ilmestyi Marian tulevalle puolisolle, Joosefille ja valmisti häntäkin Messiaan syntymään
seuraavasti: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se,
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joka hänessä on siinnyt, on
lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan,
ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän
pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä
Herra on profeettain suulla
ilmoittanut: ´Katso neitsyt
tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel - se
merkitsee: Jumala meidän
kanssamme.´” Mt.1:18-25
Tämän kuultuaan Joosef
rohkaistui toimimaan niinkuin häntä oli kehotettu ja
otti Marian vaimokseen.
Kolmanneksi enkeli Gabriel
ilmestyi Marialle, joka asui
Galileassa Nasaretin kaupungissa ja oli neitsyt. Hän
oli kihlattu ja kuului Daavidin
sukuun. Enkeli sanoi Marialle: ”Ole tervehditty, Maria,
sinä armon saanut! Herra
kanssasi! Älä pelkää! Sinä
tulet raskaaksi ja synnytät
pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on
oleva suuri ja häntä kutsutaan Korkeimman Pohjaksi,
ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin
valtaistuimen. Hän hallitsee
Daavidin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan
ei ole loppua.” Lk.1:27-38
Marian kyselyyn koskemattomuudestaan enkeli vastasi: ”Pyhä Henki tulee sinun
yllesi, Korkeimman voima
peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy,
on pyhä, ja häntä kutsutaan
Jumalan Pojaksi.” Kun enkeli vielä vakuutteli Marialle,
ettei Jumalalle mikään ole
mahdotonta, Maria myöntyi
kohtaloonsa sanoen: ”Minä
olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niinkuin
sanoit.”

Taivas aukeni paimenille noen: -´Jumalan on kunnia
kedolla
korkeuksissa, maan päällä
rauha ihmisillä, joita hän raNeljänneksi, kun Jeesus sitkastaa.´”
ten syntyi saivat paimenet,
Mt. 2:8-15
jotka olivat vartioimassa
yöllä kedolla laumaansa, Nämä enkelten viestit ja
siitä Raamatun kuvaaman muut tapahtuneet asiat Mailmoituksen ja jälleen olivat ria kätki tarkoin sydämeenenkelit asialla: ”Yhtäkkiä sä ja tutkisteli niitä. Jeeheidän edessään seisoi Her- suksen syntymää koskevia
ran enkeli ja Herran kirk- ennustuksia on Raamatussa
kaus ympäröi heidät. Pel- runsaasti ja eri profeettojen
ko valtasi paimenet, mutta esille tuomina yli tuhannen
enkeli sanoi heille: ´Älkää vuoden ajalta. Itse Jeepeljätkö! Minä ilmoitan teil- suksen syntymän ja joulun
le ilosanoman, suuren ilon sanoman airueina toimivat
koko kansalle. Tänään on näyttävällä tavalla enkelit ja
teille Daavidin kaupungis- erityisesti arkkienkeli Gabsa syntynyt Vapahtaja. Hän riel, tuo joulun taivaallinen
on Kristus, Herra. Tämä on juhlistaja.
teille merkkinä: Te löydätte
lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.´Ja samalla Teksti ja kuvat
hetkellä oli enkelin ympärillä Kari Lähdesmäki
suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa saEnkeli Gabriel ilmestyy Marialle.

Arkkienkelit Mikael, Gabriel ja Rafael.

”Gloria in excelsis Deo.”
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Jouluyön ihme paimenten kedolla päättyi siihen, kun enkelit ylistivät Jumalaa: “Jumalan on kunnia
korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” Kuitenkin me elämme maailmassa, jossa
sota ja kaikkinainen väkivalta ja raakuus on arjen todellisuutta. Mutta on maailmassa paljon myös
heitä, jotka kaiken keskellä ponnistelevat rauhan puolesta. Yksi heistä on Antti Pentikäinen.
- Jouluevankeliumissa puhutaan myös Syyrian maaherrasta. Paetessaan Egyptiin Jeesus ja hänen perheensä olivat Syyrian pakolaisia. Meidän Herramme
on kulkenut tämänkin tien, lisää Antti Pentikäinen.
- Koen vahvasti Jumalan puhuvan, ettei Hän halua
omissa nimissään tapettavan vaan autettavan sovinnon tielle. Tämä on osa kutsumustani.
- Jostain syystä uskonnon nimissä on helppo syrjiä ja
pitää itseään toista parempana. Niiden piirissä tapahtuu painostusta ja vaientamista, joka on väkivaltaa ja
siten kasvualusta fyysisellekin väkivallalle. Siksi Jeesuksen asettuminen kaikenlaista väkivaltaa vastaan
on minulle tärkeää.
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Antti Pentikäinen toimii nykyisin uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston johtajana.
Vuonna 2013 perustetun Verkoston perustajina ovat
muiden muassa maailman kaksi suurinta valtioiden
välistä yhteistyöelintä: YK ja Islamilaisen yhteistyön
organisaatio (OIC). Kumppaneina on kymmeniä merkittäviä järjestöjä, jotka tukevat paikallista rauhanvälitystyötä konfliktimaissa ympäri maailman.
Tätä ennen Antti Pentikäinen on toiminut mm. presidentti Martti Ahtisaaren neuvonantajana ja tämän
perustaman CMI-järjestön talous- ja hallintopäällikkönä. Kirkon ulkomaanapu kehittyi hänen johtajakautenaan vahvasti rauhanvälitystyössä ja sillä on vahva
rooli myös rauhanvälitysverkoston työssä.

- Kirkon ulkomaanavun työssä hätkähdin sitä miten
saatoimme joutua rakentamaan samoja kouluja uudestaan sotien takia. Rauhantyö kehitysyhteistyöjärjestöjen tehtävänä oli joillekin uusi, mutta kuvitelma
neutraaliudesta ei ole totta - ja jos emme pyri tukemaan sodan keskellä olevien yhteisöjen pyrkimyksiä konfliktien rauhoittamiseksi, hylkäämme heidät.
Kestävää rauhaa ei myöskään saavuteta ilman näitä
yhteisöjä. Monilla niiden johtajista on todella paljon
annettavaa.
Sodan kauhujen näkeminen ja vuosien kokemus rauhanvälitystyöstä on avannut näköaloja siihen, millaisesta työstä on kyse.
- Rauhaan ei ole mitään kaavaa. Moni haluaisi, että
olisi joku metodi, mutta se ei ole totta. Rauhanprosessi on kipua ja yllätyksiä täynnä. Ilman kipua jonkinlaista kasvamista ja sovintoa ei synny.
- Kipu voi olla uhkaavaa ja hallitsematonta. Rauhanvälittäjän on hyväksyttävä haavoittuvuus, mutta siitä on mahdollista löytää avaimet transformatiiviseen
muutokseen, jossa voidaan vaikuttaa kulttuurin peruselementteihin, kuten normeihin ja arvoihin, joiden
pohjalta toimitaan.
- Toivo ei ole lähtöisin minusta, mutta voin olla sen
välikappale. Silti on hyväksyttävä, että tämä työ satuttaa ja jättää jälkensä. Rauha ja sovinto ovat Jumalan lahjoja särkyneelle maailmalle.
- Lähtiväthän opetuslapsetkin kuin lampaat susien
keskelle. Kun antoi elämänsä, saattoi voittaa sen
takaisin. Eri ihmisryhmät ja uskonnot antavat näille
asioille oman nimensä ja muotonsa.
Antti Pentikäinen on käynnistämässä ”haavoittuneet
rauhantekijät” koulutusta, jossa pyritään siihen, että
jokainen löytäisi voimavaroja ja tilaa työstää omaa
kipuaan.
- Kaikki paikalliset rauhanvälittäjät ovat jollakin tavoin haavoittuneita, ja tuntemalla oman kivun ja hoitamalla myös sitä voi paremmin auttaa muita. Etsin
tälle työlle nyt kumppaneita ja tukijoita.

Evankelinen lähetysyhdistys - Elyn
kanssa yhteistyössä järjestettäviä

Matkoja
vuonna 2018
Varaa paikkasi ja lähde mukaan!

”ISRAEL ELÄÄ” 12.-20.3.2018
Mielenkiintoinen matka, joka tutustuttaa sinut erilaisiin kohteisiin, esim.
kuinka Israelissa autetaan terrorin
ja kriisiaikojen uhreja, puunistutus
Israelilaiseen metsään (Keren Kajemet). Retkiä Jerusalemiin, Nasaretiin,
Galileaan, Tiberiakseen. Matkanjohtajina Erja Kalpio ja Anne Partanen.
Matkan hinta n. 1764 € (Israel-paketti + lento). Vastuullinen matkanjärjestäjä Kinnerettours.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Erja Kalpio p. 045 675 8917,
erja.kalpio@evankeliset.net

LÄHDE ARMENIAAN 8.-14.9.2018
Vienan Kemin kirkkorahaston kartuttamiseksi järjestämme tutustumismatkan maailman vanhimpaan kr.
kirkkoon, joka on Armeniassa. Lähde mukaan korkeatasoiselle ja monipuoliselle matkalle hyvässä seurassa.
Ohjelmassa mm. Jerevanin kiertoajelu, tutustuminen
luolaluostariin Geghardissa ja pakanatemppeliin Garnissa, tutustuminen maailman vanhimpaan kr. kirkkoon ja
Armenian Vatikaaniin sekä viinin syntysijoille, ym. mielenkiintoisia kohteita. Matkan hinta n. 1395 €/2hh/hlö.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Kouvolan matkatoimisto.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Hannu Mäenpää p. 040 513 0861,
hannu.maenpaa@evl.fi

- Rauha kumpuaa hävityksen ja kauhujen keskellä
olevien kaipauksesta. Olisi niin paljon paremmin, jos
hävitystä ei olisi. Olen kuitenkin nöyrän kiitollinen,
että saan palvella näitä yhteisöjä rauhan saavuttamiseksi, toteaa Antti Pentikäinen omasta työstään.
Samalla hän haastaa jokaista katsomaan omaa ympäristöään.
- Eripuraa on kaikkialla. Miettikää mistä teidän perheessä, suvussa tai yhteisössä ei puhuta - mutta joka
aiheuttaa kipua. Kun niitä alkaa työstää, tulee rauhantyö tutuksi. Tarvitsemme myös lahjoituksia, jos
jollakin vain on siihen mahdollisuuksia.
Pekka Kiviranta

Katso lisätiedot matkoista:
www.evankeliset.net/retket-ja-leirit
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Kristian Sjöblom (1847-1917)

Keski-Pohjanmaalla, Kannuksen seurakunnan vanhalla, luonnontilaisena puistona olevalla hautausmaalla, joka
oli käytössä vuosina 1863-1889, on säilynyt nykypäiviin kymmenkunta tuon ajan muistomerkkiä luettavassa
kunnossa. Niistä kaksi kiinnittää kulkijan huomion paitsi pienuudellaan, myös kauneudellaan. Toinen risteistä
on nojallaan vanhaa kantoa vasten ja toinen on jo irronnut kauniista jalustastaan. Jalustan rikkoutunut kuvio
tuo mieleen enkelin, joka on levittänyt kätensä siunaukseen.
Pienten muistomerkkien alla lepäävät Kannuksen ensimmäisen
kirkkoherran Kristian Sjöblomin ja hänen vaimonsa Marian neljä
pieninä kuollutta lasta, jotka on haudattu tänne vuosina 1880 ja
1884. Ensimmäisessä hautaristissä on vielä hämärästi nähtävissä
nimien alla merkintä: Luuk. 18:16. Tuo tekstikohta kuuluu nykykäännöksen mukaan: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä
estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta.”

Kirkkoherra Kristian Sjöblom oli
syntynyt 1847 Raumalla nahkurin perheeseen. Kristianin isä
kuoli pojan ollessa vain 6-vuotias. Orpoudestaan ja alhaisesta syntyperästään huolimatta
pojalle aukesi mahdollisuus
kouluttautua ja hän valmistui
Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta samoihin aikoihin kolmen muun sittemmin
evankelisen liikkeen piirissä tunnetuksi tulleen teologin, Gustaf
von Essenin, K.S. Nymanin ja
Johannes Bäckin
kanssa. Tästä kolmikosta tuli myös
Sjöblomin parhaat
uskonystävät
ja
työtoverit.
Kristian Sjöblom
vihittiin
papiksi
27.2.1871,
vain
23-vuotiaana. Saman vuoden loppupuolella Kristian
Sjöblom oli kap-
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palaisen apulaisena Kaustisella.
Hän on kuvannut tuon syksyn
kokemuksiaan kertoen olleensa
voimakkaassa hengellisen etsinnän tilassa. ”Oli lokakuun 13.
päivä. Olin silloin Lappajärvellä
Bäckin luona. Luimme Lutherin
kirjaa ’Kristuksen ansio’, missä hän tulkitsee Jesajan kirjan
52 ja 53 lukuja. Tulimme siihen
kohtaan, jossa Luther selittää
sanoja: ’Herra heitti kaikki meidän syntimme hänen päällensä ja hänen haavainsa kautta
olemme paratut.’ Silloin suomukset putosivat silmiltäni…”
Tästä alkoi Kristian Sjöblomin
julistustyö ja elämä evankelisen
liikkeen pappina ja julistajana
ensin Pohjanmaalla ja myöhemmin Satakunnassa, sekä ympäri
Suomea, aina Viipuriin saakka
ulottuneilla lukuisilla saarnamatkoillaan.
Syksyllä 1873 Kristian Sjöblom
kulki Pohjanmaan järviseudulla
saarnamatkoilla yhdessä Johannes Bäckin kanssa. Bäckil-

Kristian Sjöblom Kannuksen kirkkoherrana
1886-1895.

lä oli mukanaan vuonna 1854 syntynyt
sisarensa Maria, joka myös oli veljensä
kautta omaksunut evankelisen uskonkäsityksen. Tällä matkalla Kristian ja Maria tutustuivat toisiinsa ja häät vietettiin
Vaasassa helmikuussa 1874. Heti häiden jälkeen nuoripari lähti häämatkalle
Johannes Bäckin, Gustaf von Essenin ja
muutaman muun evankelisen liikkeen
kristityn kanssa. Matkan tarkoituksena oli
tavata tuolloin Kemiön kirkkoherrana toiminut, evankelisen liikkeen perustaja F.G.
Hedberg sekä muita uskonystäviä. Samalla tavattiin Kristianin Raumalla asuvia
sukulaisia. Perillä Kemiössä Hedberg oli
juuri valmistelemassa laskiaissunnuntain
saarnaa ja kerrotaan hänen kuultuaan,
keitä vieraat olivat, liikuttuneen syvästi ja
sanoneen: ”Olen kolme vuosikymmentä
rukoillut Herraa, että hän suuressa laupeudessaan antaisi evankeliumin valkeuden koittaa rakkailla synnyinseuduillani.
En kuitenkaan ikinä olisi uskaltanut toivoa heikkojen rukousteni toteutuvan. Nyt
saan täällä tavata kolme nuorta evankeliumin todistajaa, jotka eivät arastele
julistaa ristiinnaulittua Kristusta pimeällä
Pohjanmaalla.”

Vuonna 1876 Kristian Sjöblom
määrättiin Kannuksen kappeliseurakunnan vt. kappalaiseksi
J.F. Ignatiuksen kuoleman jälkeen. Kannuksen eli kuten tuolloinen nimitys kuului, Ylikannuksen seurakunta oli tuolloin
osa Suur-Lohtajan seurakuntaa, johon kuuluivat Kannuksen
lisäksi Lestijärven, Toholammin
ja Himangan kappeliseurakunnat. Kannuksen itsenäistyttyä
omaksi seurakunnakseen tuli
eteen myös oman kirkkoherran valinta vuonna 1883. Seurakuntalaiset anoivat kansanomaisen ja seurakuntalaisten
keskuudessa laajasti pidetyn
Kristian Sjöblomin ns. neljännelle vaalisijalle, jonka tuli saada vähintään puolet äänistä
tullakseen valituksi. Muut ehdokkaat olivat tuomiokapitulin
määräämiä. Kirkkoherran vaalit
toimitettiin tuolloin seurakuntalaisten maksamien veromarkkojen mukaan. Sjöblom sai 3.288
mk:n äänet koko seurakunnan
äänimäärän oltua 6.051 mk.
Osa seurakuntalaisista, joiden
johdossa oli kannuslainen maakauppias ja valtiopäivämies
Johan Petter Sahlgren esittivät
kuitenkin lainrikkomussyytöksiä
ja vetosivat asiassa sekä tuomiokapituliin, että myöhemmin
senaattiin saakka saadakseen
vaalin tuloksen kumottua. Todellisena syynä, vaikkakaan sitä
ei virallisissa valituksissa ole
esille tuotu, on pidetty Sjöblomin vahvaa ”hedbergiläisyyttä”
eli ”helpon tien kristillisyyttä”,
jonka valituksen tehneet näkivät uhkana seurakuntaelämälle.
Valituksista johtuen lopullinen
kirkkoherran vaali siirtyi parilla
vuodella. Sen tulos oli kuitenkin selvä eli Kristian Sjöblom sai
marraskuun 8. päivänä vuonna
1885 pidetyssä vaalissa 5.100
mk:n äänet. Virkaansa hän astui uudenvuodenpäivänä 1886
ja palveli Kannuksen ensimmäisenä kirkkoherrana seuraavat yhdeksän vuotta. Hänen

merkityksensä evankelisuuden
leviämiselle sekä Kannukseen,
että lähiseurakuntiin oli huomattava. Vuosina 1883-1895
pidettiin Kannuksessa ainakin
neljät evankeliumijuhlat. Huomionarvoista on myös hänen
kansansivistystyönsä omassa
seurakunnassaan. Hän mm.
toimi vuonna 1869 perustetun
kansakoulun johtokunnan pitkäaikaisena puheenjohtajana
ja oli hyvä ystävä kansakoulun
opettajan kanssa osallistuen
toisinaan myös oppilaiden kuulusteluihin.
Kannuksesta Sjöblom siirtyi
synnyinseudulleen Satakuntaan
Eurajoen kirkkoherraksi vuonna
1895 ja sieltä Loimaalle, jossa toimi kirkkoherrana ja aina
kuolemaansa saakka vuoteen
1917. Rovastin arvonimen hän
sai vuonna 1899.
Kristian Sjöblomin vaimo Maria
Bäck (1954-1916) oli Uudenkaupungin kaupunginkirurgin
Jacob Bäckin tytär. Jacob Bäck
suoritti suuren ja voimia kysyneen elämäntyön ja oli tunnettu aina Ruotsia ja Venäjää
myöten. Kristian ja Maria saivat
yhteensä 11 lasta, joista neljä
pieninä kuollutta, kuten edellä
kerrottiin lepäävät Kannuksen
vanhalla hautausmaalla. Heidän vanhin poikansa, vuonna
1874 syntynyt Johannes (Hannes) valmistui papiksi ja oli mm.
Kälviän kirkkoherrana vuosina
1919-1925. Hän muutti nimensä Keijolaksi vuonna 1919, kuten myös 1890 syntynyt pappisveljensä Yrjö Albert, joka kuoli
vuonna 1956. Johannes Keijola
lähti myöhemmin lähetyssaarnaajaksi Kiinaan kuollen vuonna 1944 Sanghaissa varattomana punatautiin. Kristianin ja
Marian tytär, vuonna 1878 syntynyt Iida Maria avioitui 1904
sääsksmäkeläisen lääketieteen
lisensiaatin ja Rapolan kartanon
omistajan Juho Kustaa Rapolan
kanssa. Pojista vuonna 1886
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syntynyt Klas Eliel oli kappalaisena mm.
Eurajoella ja Naantalissa ja suoritti pastoraalitutkinnon Porvoossa 1919 aiheenaan merimieslähetys. Perheen nuorimmista tyttäristä tuli pappien puolisoita.
Vuonna 1888 syntynyt tytär Anna Elin
avioitui kirkkoherra Kaarlo Sakarias Tallgrenin kanssa ja 1893 syntynyt tytär
Saimi Elna Fredrika kirkkoherra Tuure
Waldemar Toivion e. Meinanderin kanssa. Vuonna 1892 syntynyt tytär Alli Elsa
Synnöve solmi avioliiton pastori Werner
Alfons (Alpo) Setälän kanssa ja muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1913. Heidän
tyttärestään tuli myöhemmin Lapuan
hiippakunnan ensimmäisen piispan Eero
Lehtisen vaimo.

syt, herttainen puolisonsa oli miltei aina
mukana. Eräs Loimaan seurakuntalaisista kirjoittaa heistä: Synkällä mielellä
monesti seuraan lähdettiin, mutta kun
saapui se herttainen wanhuspari, niin
mielet lämpenivät ja yleniwät katoawista taiwaallisiin, sillä heidän puheenaineenaan oli wain siunattu sowintoweri.
Samaa todisti ulkonainen käytöskin. Niin
rakastawaa, palwelewaa, niin esimerkillisen nöyrää ja waatimatonta, kaikkia
yhdenarwoisiksi, niin köyhää kuin rikastakin katselewaa se oli.”

Muistokirjoituksessa, joka on ilmestynyt 15. syyskuuta 1917, on kerrottu
Kristian Sjöblomista mm. seuraavaa:
”Wainaja oli todellinen pappi, oli sydämestään pappi. Ewankeliumi Jumalan
armosta Kristuksessa oli hänen sielussaan kirkkaana. Ja se ei sallinut hänen olla joutilaana. Tuskinpa toista niin
ahkeraa raamatunselityksillä kulkijaa
on kuin hän oli. Pyhät ja aret oli hän
matkoilla omassa seurakunnassaan julistamassa ewankeliumia. Eikä hän ollut
yksin. Hänen wiime wuonna kotiinpääs-

Käytetyt kirjalliset lähteet:
Junkala, Leevi & Niemelä, Maria 1977:
Suur-Lohtajan historia II. Kokkola: Keski-Pohjanmaan kirjapaino.
Koskenniemi, Lauri 1998: Taisteleva julistaja Johannes Bäck 1850-1901. Pieksämäki: Kirjapaino
Raamattutalo Oy.
Koski, Raija 2015: Kannuksen vanha hautausmaa sukututkijan silmin. Teoksessa Kotosin
Kannuksesta. Historiaa, kuvia ja tarinoita, toim.
Eero Hanni. Kokkola 2015: Lönnberg Print &
Promo.
Sanansaattaja 1917: 214-216. Suomen Lutherilaisen Ewankeliuminyhdistyksen julkaisema. Helsinki 1917: Osakeyhtiö Weilin & Göös
Aktiebolag.

Teksti ja kuvat Raija Koski

Rovasti ja ruustinna Sjöblom Loimaalla 1910-luvulla.
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Adventtisana tulee latinankielen sanoista Adventus
Domini, jotka tarkoittavat Herran tulemista.
Kirjassaan Pyhät ajat professori
Pentti Lempiäinen antaa adventille
neljä merkitystä: Ensiksikin Jumalan pelastushistoriassa Kristuksen
syntymää edelsi odotuksen aika,
jolloin Vanhan Testamentin profeetat välittivät Jumalan kansalle
lupaukset ja ennustukset Vapahtajasta.
Toiseksi, kirkkovuodessamme joulua edeltää adventin aika, jolloin
seurakunta uudelleen omistaa itselleen nämä lupaukset ja valmistuu kuulemaan sanaa niiden toteutumisesta.
Kolmanneksi, kyseessä ei ole vain
historian kertaus, vaan Raamatun
sanassa ja sakramenteissa Kristus
tulee jatkuvasti seurakunnan keskelle. Kristityn tulee rukoilla, että
Kristus tulisi näiden armonvälineiden kanssa, myös hänen sydämeensä ja elämäänsä.
Viimeiseksi, kirkko uskoo Kristuksen toiseen tulemiseen aikojen
lopulla, jolloin synnin valta lopullisesti kukistuu, Jumalan tahto toteutuu ja usko muuttuu näkemiseksi.
Me siis olemme eläneet adventtia
jo tuhansia vuosia eli koko Vanhan Testamentin kuvaaman ajan,
Jeesuksen toiminnan aikana ja
sen jälkeenkin. Me myös elämme
adventtia jokaisen elinpäivämme
ajan. Olemme adventin lapsia.
Mitä Sinä odotat nyt alkaneelta adventin ajalta ja tulevalta joululta?
Miten valmistaudut Jumalan tuloon
tähän maailmaan ja sinun omaan
elämääsi?

Meillä on varmaan halua toisaalta
kokea uudelleen ”lapsuuden joulu”, kaikkine sen kokemuksineen
ja tunteineen, toisaalta meillä on
tarve rauhoittumiseen, todellisen
joulunrauhan kokemiseen.

”Meillä on varmaan halua
toisaalta kokea
uudelleen ’lapsuuden joulu’,
kaikkine sen
kokemuksineen ja tunteineen, toisaalta
meillä on tarve
rauhoittumiseen, todellisen
joulunrauhan
kokemiseen.”

Usein käy niin, että nämä toiveemme eivät kuitenkaan toteudu ja
jouluumme sisältyy jonkinlainen
pettymyksen tunne, jäämme kaipaamaan jotakin.
Millä tavalla nämä molemmat toiveet olisi mahdollista toteuttaa?
Varmaan ainoa mahdollisuus tähän
on luopua omasta yrittämisestä ja
vain ottaa vastaan se mistä joulussa on todella kysymys. Meidän
omat valmistautumisemme jäävät
aina kesken, ei tule valmista.
Muistellaan paimenia Betlehemin
kedolla, he olivat täysin valmistautumattomia jouluyön ihmeeseen,
Jumalan syntymiseen ihmiseksi,
ihmisten maailmaan. Paimenet
vain ottivat vastaan sen mitä ilmoitettiin: Menkäämme nyt Betlehemiin, ja he menivät kiiruhtaen.
Galatalaiskirjeessä 4:4 Paavali kirjoittaa: Kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala Poikansa. Siis kun
Jumalan tiimalasissa aika oli täyttynyt, oli aika toimia ja Jumala toimi.
Me vaan ihmeissämme katselemme ja kuuntelemme ja toivottavasti otamme vastaan ja sanomme
Hoosianna – Herra auta, Herra pelasta.
Hyvää Adventtia ja alkavaa Jouluaikaa
Pekka Knuutti

Kuva Timo Keski-Antila,
fiksaus Virpi Tuominiemi
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Irma ja Mikko Palomäki

Metsän reunassa punainen talo, viljavat pellot ja
perunamaa Alahärmän Heikkilän kylässä, Etelä-Pohjanmaalla ovat olleet Irma ja Mikko Palomäen kotimaisemia lapsuudesta lähtien. Heidän
juurensa ovat syvällä tässä maaperässä ja sitä
viljelemällä sekä sikatilaa ylläpitämällä on leipä perheelle saatu. Palomäen ja Talvitien suvut
sekä evankelisuus ovat luoneet puitteet heidän
kodilleen. Hengellisyys ja Siionin Kanteleen laulut ovat aina kuuluneet heidän arkeensa ja juhlaansa.
Kotikuntana Alahärmä ja siellä
Heikkilän kylä olivat Irmalle ja Mikolle jo syntymän perusteella luonnollinen valinta. Tosin kummisetä,
joka oli majurina, yritti houkutella
talon ainoaa poikaa Kauhavan lennostoon lentokonemekaanikoksi.
”Tästäkös Isä suuttui, eikä antanut
sille suunnitelmalle siunaustaan”,
muisteli Mikko jatkaen: ”Enkä minäkään nyt muualle oikeastaan
halunnut, sillä tykkäsin olla ja
elää maanviljelystilalla.” Jokunen
vuosikymmen aikaisemmin Mikon
isoisä, joka oli alkujaan sukunimeltään Heikkilä, oli käynyt Amerikassa tienaamassa rahat ja niillä
hän osti Palomäen tilan ja muutti
samalla sukunimensä Palomäeksi.
Isoisä kuoli vain 34-vuotiaana ja
niinpä Mikon isä Erkki Palomäki jäi
10-vuotiaana äitinsä kanssa kotitaloa hoitamaan. Irma os. Talvitie
on puolestaan kotoisin pienestä
Hanhilan kylästä. Koti oli maanviljelystila ja antoi turvalliset eväät
elämän matkalle. Irma sanoi haaveilleensa opettajan urasta ja sitä
varten hakeutuneensa jo valmistaviin opintoihin, mutta palanneensa
Alahärmään.
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Tuohon aikaan aina 1960-70-luvulle saakka Heikkilän naapurikylä
Voltti oli neljän tien risteyksessä
Härmän pääpaikka, sillä asema,
meijeri, kaupat ja pankit sijaitsivat kaikki Voltissa. Vain kirkko oli
erillään ja rakennettu Härmän kirkonkylään. Volttiin kunnostettiin
vanhasta meijeristä evankelinen
rukoushuone, joka valmistui 1934.
Mikko kertoo isovanhempien olleen alusta alkaen mukana sen rakentamisessa ja myöhemmin toiminnassa, ja he ottivat vastuulleen
puhujien majoituksen.

antoi paljon nuorten tarvitsemaa
toimintaa ja loi yhteyksiä muihin
nuoriin myös kotipitäjän ulkopuolella. Polkupyörällä kuljettiin pitkiäkin matkoja paikasta toiseen. Tuon
ajan tavan mukaan mekin hakeuduimme kansanopistoon,” kertoo
Irma, joka opiskeli ensin Kaustisten kansanopistossa ja sitten kansankorkeakoulussa Karkussa.

Nuoruus, puoliso ja perhe

Kirkkoherra Lauri Lehtolan innostamana alettiin pitää jo ennen
rippikoulua poika- ja tyttökerhoja.
Pappilaan olivat ovet aina auki - ilman asiaakin. Rovasti viihtyi nuorten keskuudessa ja olikin siksi hyvin pidetty.

Nuoruusvuosiaan Irma ja Mikko
muistelevat lämmöllä. Irma kertoi,
ettei ollut käynyt koskaan tansseissa, vaikka monet ystävistä kävivätkin. Silloin seurakunnan ja erityisesti rukoushuoneen toiminnassa
oli mukana vanhempia nuoria, jotka innostivat mukaan seuroihin.
Niihin Irma sanoo osallistuneensa
ahkerasti. Mikon nuoruusvuodet
kuluivat talon töissä ja yleisurheilulajien parissa. ”Myös 4H-yhdistys
vaikutti meidän elämäämme suuresti”, muisteli Irma jatkaen: ”Se

”Tapasimme toisemme näissä
hengellisissä riennoissa. Mikonkin
käytyä Kaustisten kansanopiston
osallistuimme molemmat opiston juhannusjuhlille, jonne matkustettiin kuorma-autolla ja siellä
me tutustuimme toisiimme”, Irma
muistelee hymyssä suin. ”Mikko
tuli silloin kättelemään minua ja
tervehti jotta ’Hölökyn kölökyn’ ja
se huvitti minua vallan mahdottomasti. Sillä tervehdyksellä Mikko
jäi mieleeni; miellyttävä mies ja
vielä Härmästä.”

Nuorilla oli tapana kokoontua rukoushuoneelle ja koteihin pitämään seuroja ja laulamaan Kannelta. Eräänä kesäiltana Irma meni
seuroihin Palomäkeen. Mikko oli
silloin lomalla sotaväestä ja lähti seurojen jälkeen saattelemaan
Irmaa kotiin. ”Kihlathan siitä tuli,
vaikka Irma kosintaan suostumista viivyttelikin. Irma kai toivoi vielä
pääsevänsä opettajaseminaariin”,
tuumi Mikko ja jatkoi: ”Kihloihin
menimme 1959 ja seuraavana
vuonna meidät vihittiin avioliittoon.
Nyt horisontissa häämöttää jo
kuudenkympin timanttihääpäivä.”
Kysyttäessä mahdollisen timantin
valmiiksi katselusta, Mikko vastasi Irmaa vilkuillen: ”Tuossahan se
istuu.” Häät pidettiin Alahärmän
kirkossa silloisen kirkkoherra Lehtolan toimiessa vihkipappina.

Elämäntehtävän
muotoutuminen

”Ensin alkuun olimme molemmat
maatalon töissä.” Irma oli tottunut karjan hoitoon jo kotonaan.
Mikko puolestaan kertoi syntyneensä maanviljelijän ammattiin.
Tila oli ensin karjatila, jossa elettiin omavaraisesti. Lehmät, kanat,
lampaat, possut, hevoset ja muut
kotieläimet kuuluivat luonnostaan
tilan karjaan. Aikaa myöten painopiste siirtyi tilojen erikoistumisen
myötä
emakkosikalatoimintaan.
”Siinä meni tasan 20 vuotta, kunnes sianlihaa alkoi olla liikaa”, Mikko kertoo. Elettiin maatalouden
liikatuotannon jarrutuksen aikaa.
Peltojen paketointi, eläinten tapporahat sekä luopumistuet tulivat
käyttöön. Niinpä monet viljelijät
alkoivat keskittää toimintaansa ja
Perhe alkoi kasvaa nopeasti. Ensin silloin Palomäelläkin siirryttiin pääsyntyi tyttö ja sitten neljä poikaa. asiassa perunanviljelyyn.
Siinä sitä touhutessa meni vuosiKaiken tämän ohella Mikko kerkymmeniä niin vauhdilla, ettei tahtoi alkaneensa tehdä töitä myös
tonut mukana pysyä. Ruuhkavuokotitilan ulkopuolella mm. kirvesdet olivat juuri niin työteliäitä kuin
miehenä talonrakennushommissa.
niistä puhutaankin.
Irma puolestaan osallistui entistä
enemmän seurakunnan laajaksi kasvaneeseen varhaisnuorten
toimintaan kerhonohjaajana ja
pyhäkoulunopettajana sekä niiden organisoijana. Hän alkoi pitää
pyynnöstä myös koulujen aamuhartauksia. Seurakunta palkkasi
hänet ensin puolipäivätoimiseksi
Mies ja raivio.
työntekijäksi ja v. 1974 kokotoiIrma esittelee kukkatarhojaan.
miseksi. Sitä työtä hän teki liki 10
Kuvat Kari Lähdesmäki
vuotta. Tuon jakson päättymisen

jälkeen Irma jatkoi vielä useita
vuosia seurakunnan pyhäkoulusihteerinä.
Niinpä seurakunnan ja rukoushuoneen haasteista sekä uskon tien
opettamisesta kodin ulkopuolellakin tuli Palomäen perheessä arkipäivää. Se oli luontevaa, koska
kumpaisenkin kodeissa totuteltiin
jo pienestä pitäen käymään kirkossa ja jopa suostuteltiin lähtemään
evankeliseen opistoon. ”Tällä tiellä
olen sitten vaeltanut”, Mikko kertoo ja jatkaa: ”Johdatustakin olen
kokenut monesti elämässäni ja erityisesti Jumalan ihmeelliseltä tuntuvaa varjelua.” Myös Irma kertoi
”kasvaneensa uskoon” hengellisyydelle myönteisessä ilmapiirissä.
”Uskon asiat ovat kiinnostaneet
minua aina. Isovanhempieni kodissa laulettiin usein iltaisin hengellisiä lauluja. Lauloimme paljon
Elli-äitini kanssa iltaisin kesällä ikkunan luona ja talvella öljylampun
valossa. Kiitollisena muistelen niitä
hetkiä. Silloin jo opin monet laulut
ja virret.”
”Kirkko ja etenkin paikallinen seurakunta ovat olleet aina meitä lähellä, työntekijät ovat olleet tuttuja. Edelleen seurakunta on meille
tärkeä”, kertoilee Irma jatkaen:
”Evankeliumiyhdistys opetti kiinnittymään kirkkoon ja nimenomaan
varoitti eriseuraisuudesta. Sama
asenne oli esillä myös kansanopistoissa, joissa kirkko ja jumalanpalvelukset olivat keskeisiä kaikessa
toiminnassa.”
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Työn ja perhe-elämän ohella myös
harrastuksille on jäänyt aikaa. Molemmat ovat olleet mukana monissa kuoroissa. Mikko on kuulunut
mieskuoroon liki 30 vuotta ja valokuvaus on ollut hänelle tärkeää
läpi elämän. Tuhansien valokuvien
kohteena ovat olleet mm. luonto
ja kodin juhlat. Matkustaminen
eri puolilla maailmaa ja retkeily erämaisemissa on innostanut
kumpaistakin. Ne ovat auttaneet
ymmärtämään Luojan maailmaa
syvemmin ja avarammin.

Palomäen viisi sukupolvea,
Irman ja Mikon molemmin
puolin, kun tyttärentytär Riitta
kastettiin. Molempien ”Isut” eli
isoäidit olivat yli 90-vuotiaita.
Kuva Palomäki
Lapsenlapsi joulutunnelmissa.
Palomäkien joulunviettoa
tapaninpäivänä. Väkeä koolla
neljässä polvessa.
Kuvat Mikko Palomäki
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Irmalle runous on aina ollut tärkeää. Lapsena hän laususkeli paimenessa lehmille, kun ne olivat
niin hyviä kuuntelijoita. ”Aikuisena
olen kuulunut kymmeniä vuosia
runoryhmään ja lähtenyt lausumaan lähes aina, kun on pyydetty”, Irma kertoo. Järjestötoimintaankin on ollut aikaa, sillä Irma
kertoo olleensa mm. paikallisen
evankeliumiyhdistyksen osaston
johtokunnassa yli 30 vuotta. Lisäksi hän on ollut useissa seurakunnan toimikunnissa.
Isovanhemmuus tärkeää
Nykyisin olemme saaneet keskittyä isovanhemmuuteen, isuna ja
pappa-vaarina. ”Se on meille tärkeä rooli ja se tuo aika ajoin kotiimme hulinaa ja iloisia kasvun
ääniä”, Irma kertoo. ”Vuonna 1981
syntyi ensimmäinen lapsenlapsi ja
vuonna 2006 ensimmäinen lapsenlapsen lapsi. Nyttemmin perhepiiri on kasvanut omien viiden
lapsen lisäksi 3. ja 4. sukupolvessa
jo 30:neen. Pidämme kotimme pihapiirissä vuosittain lastenleirejä.
Tänä kesänä oli vuorossa jo 17. leiri ja parhaimmillaan niillä on ollut
liki 60 osanottajaa.” Irman ja Mikon mielestä isovanhemmat voivat
siirtää monia perinteitä ja etenkin
uskonasioita lastensa lapsille jopa
helpommin kuin omat vanhemmat.
He voivat myös huolehtia siitä,
että serkukset ja pikkuserkut tulevat tutuksi ja oppivat arvostamaan
omaa sukuaan. Perheet käyvät
muutoinkin paljon kotona ja näin

myös isovanhemmat tulevat lapsille tutuksi. ”Varsinaiseen hoitoapuun ei juurikaan ole ehditty, mutta joskus hätäapuun on lähdetty”,
muistelee Irma.
Palomäkien joulunvietto on vuosiensaatossa muuttunut. ”Kun
lapset olivat pieniä, niin mukana
joulunvietossa olivat meidän molempien vanhemmat. Nyt kun lapsilla on omat perheet, niin olemme
käyneet heidän joulunvietossaan
jouluaattona vähän vuorotellen.
Joulupäivän pyhitämme kukin kotonamme. Joulukirkko kuuluu ohjelmaan”, Irma kertoo ja jatkaa:
”Nykyisin kokoonnumme yhteiseen
joulunviettoon tapaninpäivänä, jolloin väkiä piisaa. Omia lapsia on 5
ja lastenlapsia 19 sekä lastenlastenlapsia 11. Lisäksi miniät, vävy
ja kaverit.”
Hengellinen koti
”Meille on uskossa ollut tärkeää
se, että jo lapsena on kastettu ja
saatu näin tulla Jumalan lapseksi
ja taivaan perilliseksi”, vakuuttavat
Irma ja Mikko yksimielisinä. ”Se on
perusta, jolle voi koko hengellisen
elämän rakentaa. Kasteen armoon
palaaminen on aina mahdollista,
vaikka tieltä sivuun poikkeaisikin”,
alleviivaa Mikko. Hänestä elämän
rakentaminen kristillisten arvojen
varaan on viisainta, sillä se on samaa kuin rakentaisi talonsa kallioperustalle.

Evankelisuus on Irmalle ja Mikolle
kuin koti, jonka järjestämiin tilaisuuksiin mennään mielellään. Siionin Kanteleen laulut ovat heidän
mielestään tärkeitä ja puhuttelevia. Hengellinen laulu ja musiikki
on mieluisaa ja yhteyttä edistävää.
He ovat avartuneet näkemään,
että usko Jeesukseen ymmärretään hieman eri tavoin, mutta se
voi olla silti aitoa ja pelastavaa.
”Siksi käymme muissakin kuin
vain evankelisissa tilaisuuksissa ja
olemme löytäneet niistä ystäviä”,
pohtivat Palomäet.
Palomäet kertovat järjestäneensä pihamaallaan viitenä vuotena
yhteiskristillisiä kesäseuroja yhdessä seurakunnan, Helluntaiseurakunnan ja Vapaaseurakunnan
kanssa. ”Vuodesta 2005 olemme
järjestäneet seurakunnan kanssa
Miesten liikunta- ja savusaunailtoja, joissa on ensin lenkki ja sitten
saunotaan, paistetaan makkarat,
juodaan kahvit ja lopuksi pidetään
seurat ja lauletaan. Vierailevia puhujiakin on aina saatu mukaan.
Meillä ja kirkkoherralla on aina ollut päävastuu järjestelystä. Iltoihin
on osallistunut 15-25 miestä tästä
lähialueelta ja muualtakin. Miesten
määrä onkin joka vuosi lisääntynyt”, Mikko kertoo.

desta toimia pappeina. Toisaalta
Ely toi jälleen vanhat evankeliset
ystävät ja tuttavat lähelle. Palomäet olivat tottuneet jo kirkossa siihen, että mies ja nainen hoitavat
samoja tehtäviä tasa-arvoisesti.
Mikko vielä täsmensi näkemystään: ”Minun mielestäni ihmisen
ollessa hukkumisvaarassa, ei pelastusrenkaan heittäjän sukupuolella ole väliä. Pääasia on, että
hukkuva pelastuu.”
Elyn toiminnasta molemmat olivat
sitä mieltä, että se on hyvin täyttänyt sen tehtävän, jota varten se
perustettiin. Kirkollisille evankelisille Ely on luonut mahdollisuuden
omaan hengelliseen kotiin ja yhteydenpitoon muihin samoin ajatteleviin evankelisiin ystäviin ympäri maata. Ilmapiiri tapaamisissa
on ollut hyvä ja innostava. Heidän
mielestään on tärkeää, että evankeliumia jaetaan kotimaassa ja lähetystyötä tuetaan kaukomailla.

Anneli ja Kari Lähdesmäki

Elyn toimintaan Palomäet läksivät
mukaan, koska olivat kyllästyneet
evankeliumiyhdistystä repineeseen
opilliseen kiistelyyn naisten oikeu-

Miesten liikunta- ja savusaunailta vuonna 2012.

Pihaseurat Palomäkien pihamaalla. Kuvat Mikko Palomäki
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Luonto voimavarana - mene metsään
- ihmettelyä, kiitollisuutta, lepoa, rauhaa, todistusta Luojan töistä...

Kiitos, Jumalamme,
kun annoit kauniin maan,
annoit jylhät metsät,
loit vedet virtaamaan.
Kiitos sisukkaasta
työstä isien,
kiitos isänmaasta
ja kohtaloista sen.

Sovinnossa meidän suo maata rakentaa,
että jokaiselle se kodin tarjoaa.
Kädestäsi maamme siunauksen saa,
ohjaa esivaltaa ja viisautta jaa.
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Herra, Pyhän Hengen suo kodit rakentaa,
saavu perheisiimme ja rauhan mieltä jaa.
Auta, Herra, että meistä jokainen
oman paikan löytää, käy työhön iloiten.

Rukoilemme rauhaa
myös koko maailmaan,
että kaikki kansat
pian saavat isänmaan.
Sinä, Herra, saatat
mielet avartaa,
että ymmärrämme:
on yhtä koko maa.

Kiitos, Jumalamme,
kun annoit kauniin maan (Vk 581)
Anna-Mari Kaskinen 1985,
Virsikirjaan 1986.
Kuvat Erja Kalpio
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Elyn perinteinen

Osallistu perinteiseen Elyn joulukeräykseen.
Evankelinen lähetysyhdistys tekee työtä evankeliumin sanoman levittämiseksi kaikkialle maailmaan. Erityisesti sydämellämme ovat lapset
ja lapsiperheet, niin kotimaassa kuin Virossa, Venäjällä tai Afrikassa.
Kotimaassa yhdistyksemme perhetyö on Aarrearkku-työtä. Jumalan
sana on tällainen aarrearkku, josta haluamme olla ammentamassa
ja jakamassa. Olemme saaneet lahjaksi uskon Jeesukseen ja hän on
kutsunut meidät työhönsä mukaan. Tule sinäkin! Niin toimintaan kuin
toiminnan tukemiseen. Aarrearkku-leirit ja Isovanhempi-lapsenlapsi
-tapahtumat ovat keskeinen osa tätä työtä. Haluamme olla tukemassa
niin vanhempien kuin isovanhempien roolia kasvattajana ja kristittynä
elämisessä. 10v-juhlavuonna myyntiin tulevat Aarrearkkupussit ovat oiva apu meille kasvattajille, hyvän sanoman välittämiseksi.
Tämän vuoden joulukeräyksen kohde on Aarrearkkutyö
kotimaassa. Tule mukaan, anna lahjasi, jotta työ voisi
vahvistua ja laajentua ja tavoittaisimme yhä enemmän
lapsia ja perheitä hyvän sanoman äärelle.
Joulun keräyksellä tuet Elyn työtä. 50 € tai yli lahjoituksen antajia haluamme muistaa pienellä kiitoslahjalla.
Voit osallistua keräykseen alla olevalla tilisiirrolla, tili IBAN FI06 5114 0220 0380 63, viestiksi
joulukeräys sekä oma seurakuntasi ja 50 € tai
yli lahjoituksesta osoitetiedot (Elyn jäseniltä riittää
nimi ja seurakunta-tieto).
Rahankeräyslupatiedot s. 2.
Saajan tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

IBAN

FI06 5114 0220 0380 63

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
Kokkolantie 12
43500 Karstula

BIC

OKOYFIHH

Kannatuskohde: Joulukeräys
Oma seurakunta:

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä n:o
Från konto nr

Viitenro
Ref. nr
Eräpäivä
Förf. dag

Euro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Tämä kirjoitelma sai alkunsa pyynnöstä tehdä joululehteen ruokaohje, jossa
ei ole sokeria, voita, kermaa, valkoisia
vehnäjauhoja. Siis ilman monia jouluruokien olennaisia tarveaineita, hiukan huumorimielessä. Onko yleensä
mahdollista tehdä näillä keinoin maistuvaa syötävää?
Leipä on ollut ihmisen ravitsemuksen
perusta kautta vuosituhansien ja antanut voimaa hyvinä ja huonoina aikoina. Terveellistä, yksinkertaista ja
myös pyhää, kunnioitettua.
Jo Aabraham pyysi Raamatun alkulehdillä saadessaan taivaallisia vieraita
Saaraa joutuin hakemaan kolme vakallista lestyjä jauhoja, sotkemaan ne
taikinaksi ja leipomaan kaltiaisia.
Kaltiaisten nimi tulee siis Raamatusta,
vanhemmassa käännöksessä ne vielä
mainitaan useammassa kohdassa, uudessa sana on korvattu leivällä tai leipäsellä. Raamatun aikoina kaltiaisella
tarkoitettiin pyöreää, tuhkassa tai
kuumennetuilla kivillä nopeasti paistettua leipää.

KALTIAISET
½ litraa vettä
1 tl suolaa
2dl öljyä
5 dl kaurahiutaleita
2 dl soijajauhoja
2 dl vehnäjauhoja (hiivaleipä- tai täysjyvä)
1 dl ruisjauhoja
n. 4 dl grahamjauhoja
2 dl rusinoita tai pilkottuja taateleita.
Sekoita veteen suola ja öljy. Vaivaa
taikinaan jauhot, kaurahiutaleet ja rusinat ja jatka vaivaamista vielä leivinpöydällä niin kauan, kunnes taikina on
tasaisen sitkeää. Kauli taikina ohueksi,
alle puolen sentin paksuiseksi ja pistele se haarukalla. Ota muotilla pyöreitä
kakkuja tai leikkaa taikinapyörällä neliöitä.
Paista pellillä 270 asteessa 4-5 min.

Tämä ohje on aikanaan ollut Anna-Maria Paanasen kasvisruokakirjassa.
Itse kiehautan rusinat tai taatelit ohjeen mukaisessa vesimäärässä ja
jauhan ne sauvasekoittimella hienommaksi. Taikinasta tulee siten tasaisempaa ja paistaminen onnistuu paremmin.
Gluteeniton vaihtoehto onnistuu myös
vaihtamalla jauhot sopiviksi.
Kaltiaiset sopivat lahjaksi ja tervehdykseksi, ovat hyvää matkaevästä ja
kahvileipää.
Mieleen nousee Lutherin Katekismuksen opetus jokapäiväisen leivän rikkaudesta ja runsaudesta.
Siunaamalla leipätaikinan, saat olla jakamassa leivän siunausta ja iloa.
Kiittäkäämme Jumalaa, Isää taivaallista, kaiken hyvän jakajaa armon antimista. (SK 21)
Lämmintä adventtiaikaa
ja joulumieltä!
Liisa Käkelä
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Benjamin huomasi heti aamulla,
että jotakin erityistä on tapahtunut. Toki jo monen päivän ajan oli
kotikylällä ollut tavallista enemmän
väkeä liikkeellä. Äiti ja isä olivat
kertoneet, kuinka moni heidänkin
sukulaisistaan oli tullut Betlehemiin kirjoittautuakseen veroluetteloon. Muutamat sukulaiset olivat
olleet heillä yötäkin.
Mutta nyt tuntui, että jotakin aivan
erityistä oli tapahtunut. Oli Benjamin siihen yöllä herännyt, kuinka
isä oli lähtenyt ulos ja sitten hetken kuluttua tullut takaisin ja kuinka äiti ja isä olivat hiljaa keskustelleet. Mutta sitten Benjamin oli taas
nukahtanut. Mutta nyt kun äiti
huomasi Benjaminin heränneen,
hän tuli heti vuoteen vierelle, otti
Benjaminin syliin ja alkoi kertoa.
- Yöllä tapahtui kummallisia asioita. Taivaalla näkyi erikoinen valo.
Kyllä mekin sen näimme, isä kävi
ulkona katsomassa, mutta ei sitten
lähtenyt pihapiiristä kauemmaksi, kun se valo kuitenkin aika pian
sammui.
- Mutta nyt aamulla isä lähti kyselemään, mitä oikein on tapahtunut. Ja naapurit kertoivat, kuinka
paimenet olivat nähneet yöllä enkeleitä.
- Ihanko oikeita enkeleitä, sellaisia
valkopukuisia Jumalan luota lähteneitä, kysyi Benjamin uteliaana.
- Juuri sellaisia. Ja enkeleitä oli ollut oikein monta, äiti vastasi.
- Minäkin olisin halunnut nähdä
enkelin. Onko ne enkelit vielä jossakin lähellä? Minä haluan mennä
katsomaan, Benjamin innostui.
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- Eivät ne enkelit enää siellä ole.
Ei heitä ainakaan voi nähdä, äiti
selitti.
- Mikseivät ne enkelit tulleet meille? Miksette te herättäneet minua?
Äiti piti Benjaminia turvallisesti sylissään ja kertoi:
- Emme me yöllä tienneet, mikä
se valo oikein oli. Eivätkä enkelit
tavallisesti kodeissa vieraile. En
minä, eikä isäkään ole koskaan
nähnyt enkeliä.
- Mutta miksi ne enkelit nyt sitten
kävivät? Kerro?
- Paimenet, jotka olivat ne enkelit
nähneet, olivat tosi hämmentyneitä siitä. Enkelit olivat tulleet hyvin
aikaisin aamulla, kun vielä oli pimeää. Ensin yksi ja sitten oikein
monta.
- Totta kai paimenet ensin pelästyivät, mutta enkelit sanoivat, että
heillä on paimenille ja kaikille ihmisille hyvä viesti.
- Millainen viesti, Benjamin kyseli, kun äiti tuntui kertovan liian hitaasti.
- Jumalan rakkauden viesti. Jumala rakastaa maailman kaikkia ihmisiä ja sen vuoksi hän on nyt lähettänyt oman poikansa maailmaan.
Jumalan oma poika on syntynyt
ihmiseksi.
- Siis täällä meidän kylällä? Ihanko oikeasti? Mennään heti katsomaan, Benjamin innostui ja hyppäsi äidin sylistä ja veti kädestä äitiä
ovea kohti.
- Ei me nyt heti mennä, vauvan äidin pitää saada levätä, kun se lapsen syntyminen ei ole ihan helppo
asia.

- Mutta lupaatko, että me mennään sitten varmasti katsomaan
sitä lasta? Benjamin tivasi.
- No lupaan. Aivan varmasti. Ja leivotaan heille muutama leipäkin ja
viedään myös hedelmiä.
- Minäkin autan leipomisessa, Benjamin innostui.
Muutaman päivän kuluttua he sitten menivät tapaamaan tuota vastasyntynyttä ihmettä. Se oli Benjaminista hienointa, mitä hän oli
koskaan kokenut. Lapsi näytti ihan
tavalliselta pikkuvauvalta, mutta
sisimmässään hän tajusi, että jotakin erityistä tässä lapsessa on.
Kun Benjamin varttui, hän lähes
unohti sen, mitä hänen lapsuudessaan oli tapahtunut. Nyt hän oli jo
aikuinen mies ja hänellä oli perhe
ja omia lapsia, kun hän kuuli, kuinka tuo lapsi oli kasvanut aikuiseksi
ja kulki nyt Gennesaretin järven
pohjoispäässä opettaen ihmisiä
ja tehden ihmetekoja. Kerran hän
kävi omien lastensakin kanssa katsomassa ja kuuntelemassa, mutta
ei hän rohjennut mennä Jeesukselle kertomaan, miten hän oli käynyt
tämän seimen vierellä ja varovasti
koskettanut Jeesus-vauvan poskea. Aikuisen Jeesuksen näkeminen kuitenkin nosti elävästi Benjaminin mieleen tuon kauan sitten
tapahtuneen asian. Se toi sellaisen
lämpöisen tunteen sisimpään.
Pekka Kiviranta

Kuva Virpi Tuominiemi

Joulun enkeli ei lentele
harsopukuisena kuusen ympärillä.
Kutreilla ei kimaltele kultapölyä,
sädekehä on arkihuivin alla.
Joulun enkeli kulkee vierelläsi,
koskettaa surun satuttamia
yön hitaina tunteina,
tarttuu turvattoman käteen.
Kiiltokuvaenkeli säteilee
kuusen latvatähtenä,
hymyilee kauniina kuvana
lapsuuden albumissa.
Joulun enkeli tarjoaa suojaa
kodittomille ja ruokaa nälkäisille.
Se säteilee seimen lapsena ja
kärsimystien kulkijan hikipisaroina.
Vapahtaja valaisi maailman yön,
kulki ihmisenä pimeyden halki.
Taivaan korkeuksista soi
joulun enkelten riemulaulu:
”Nyt Jumalalle kunnia,
kun antoi ainoon poikansa.
Siit` enkelitkin riemuiten
veisaavat häille kiitoksen.”
Anneli Lähdesmäki
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Kuva Timo Keski-Antila

Sääntö: Pitää tietää joko laulun nimi tai ensimmäisen säkeistön alku.
Kysymykset:

1. ”...hohde määrätön siitä lähti...”
2. ”Majassa halvimmissakin on sijansa enkeleillä.”
3. ”...laps sivuun vain, jos jää.”

4. ”Me odotamme Jeesusta seimessä nukkuvaa.”
5. ”...lahjat rikkaat, runsaat...”
6. ”Taavetti ja Tiina...”
7. ”...istun oksalla uljaimman puun.”

8. ”Palkita Jumala tahtoo kerran sinua.”
9. ”Myös aurinko ja kuu kumartavat lapselle”.
10. ”...joulukynttilät lempeästi hymyyvät...”
11. ”...kuin harras sävel sisälläni soisi.”
12. ”...sielujen laulun taivainen sointu säilyy vaan...”
13. ”...rakkautta suurinta katsomaan.”
14. ”Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa.”
15. ”Jossakin äiti lastaan seimeen kapaloi.”

Laatinut Anneli ja Kari Lähdesmäki

Vastaukset:
1. Arkihuolesi kaikki heitä. 2. Jo joutuu ilta. 3. Me käymme
joulun viettoon. 4. Nyt sytytämme kynttilän. 5. Joulupuu on
rakennettu. 6. Kello löi jo viisi. 7. Sylvian joululaulu tai ”Ja niin
joulu joutui jo taas...” 8. Varpunen jouluaamuna tai ”Lumi on jo
peittänyt...” 9. Vastaus: Ilouutinen tai ”Nyt taivaat avautuu...”
10. Joulun kellot tai ”Hiljaa hiljaa joulun kellot...” 11. Sydämeeni
joulun teen tai ”On jouluyö sen hiljaisuutta...” 12. Maa on niin
kaunis. 13. Heinillä härkien kaukalon 14. En etsi valtaa loistoa
15. Tulkoon joulu tai ”Niityllä lunta, hiljaiset kadut...”
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Pahvienkelien kultainen parvi
soittaa keittiön jouluikkunassa
taivaallista fanfaariaan.
Piparkakkujen tuoksuun
sekoittuu
siipien havina
ja valuvan kynttilän ääni.
Pikkuenkelini jalkojen tapsutus
kuuluu lattian tasalta:
”Mummi ota syliin,
katsotaan, onko lumessa jälkiä!”

Anneli Lähdesmäki
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– cossaus, harrastus tämäkin!

Cosplay, cossaaminen, pukuilu on harrastus jossa pukeudutaan manga-, anime-, sarjakuva- tai elokuvahahmoiksi.
Harrastus on alun perin kehittynyt Amerikan sfici-tapahtumissa, mutta Länsimaihin se
on nykymuodossaan rantautunut Japanista.
Kuva Timo Virtanen

Itse olen pienestä pitäen katsonut
animea ja lukenut mangaa. Siksi
kiinnostuminen ja innostuminen
harrastukseen oli helppoa, kun
löysin netistä kuvan, jossa nainen
oli pukeutuneena lempihahmokseni Naruto-sarjasta. Kun etsin
tietoa cosplaysta, kaivoin samalla
kuumeisesti, että löytyisikö har-

rastajia ja tapahtumia myös Suomesta, ja kyllähän niitä löytyi. Heti
samana kesänä sain vanhempani
suostuteltua viemään minut ja ystäväni Animecon-Finncon tapahtumaan Helsingin Kaapelitehtaalle.
Totta kai minulla täytyi olla myös
tapahtumaan sopivat vaatteet
mukana, nimittäin ensimmäinen
cosplay-asuni. Kyllä käsityön opettajanikin olisi ollut ylpeä. Muokkasin asun vanhoista vaatteistani ja
ostin peruukin paikallisesta pilailupuodista, ja olin niin innoissani.
Tänä kesänä tuli täyteen 8 vuotta
tämän harrastuksen parissa ja 56
itse valmistettua asua, eikä loppua
näy. Cosplayssa saan antaa mielikuvituksen lentää, saan käyttää
luovuuttani sekä tutustua yrityksen ja erehdyksen kautta erilaisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Harrastukseni myötä päädyin lukion
jälkeen opiskelemaan vaatetusalan
artesaaniksi Kalajoen ammattioppilaitoksessa. Koska alan töitä ei
heti löytynyt, jatkoin vuoden kestävällä teatterimaskeeraus-kurssilla Etelä-Pohjanmaan opistolla
Ilmajoella.
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Aloitan syyskuulla cosplay
-asutkurssin pitämisen Ilmajoki-opistolla, jos opiskelijoita löytyy riittävästi.
Kurssilla voi valmistaa cosplay-,
penkkari- tai vaikka fantasia-asun.
Perhe mukana
Harrastukseni parissa perheenikin
on oppinut, että yhtäkään jätemateriaaliksi luokiteltavaa tavaraa ei
lennä roskikseen kysymättä, olisiko
minulla sille käyttöä. Kaukaisimmat
nahkasohvan jäänteet matkustivat
Pohjanmaalle Rasilaisen perheeltä
Korialta. Olen kierrättänyt ainakin 7 sukulaisilta saatua kulunutta
nahkatakkia ja 4-5 nahkasohvaa
erilaisiin asuihin. Ja luonto kiittää. Uuden elämän ovat löytäneet
mm. useat vanhat crocks-kengät,
viemäriputken palat, pahvirullat,
pupunverkko, finfoam- ja styroksilevyjen palaset, pyykinkuivatustelineet, sateenvarjot jne.

Kuva Johanna Koskinen

Ennakkoluuloja

”Kristittyjen keskuudessa scifi-ja
fantasiakirjallisuutta pidetään joskus epäilyttävänä. Onko epäilykseen syytä? On totta, että jotkin
kirjallisuudenlajit yhdistetään turhan herkästi pimeyden voimien
kanssa asioimiseen ja muuhun sellaiseen. Näissä tarinoissa on kuitenkin usein selvä ja yksiviivainen
moraalinen opetus: Paha saa palkkansa ja hyvyys voittaa.” Tämä on
suora lainaus Elias Tannin haastattelusta Kotimaa-lehdessä numero
33/2017. Lainaus vastaa joitakin
kristittyjä askarruttavaan kysymykseen, voiko Jumalaan luottava
pyöriä myös scifi- ja fantasiamaailmassa? Elias Tanni oli pitämässä
scifi-väelle oppitunnin Raamatusta ensimäistä kertaa Suomessa
pidetyssä
maailmanlaajuisessa
Worldcon-tapahtumassa elokuussa 2017 Helsingissä. Olinhan siellä minäkin. Coneissa voin kulkea
avoimesti risti kaulassa, ja olenpa
parissa tapahtumassa cossannut
jopa Jeesusta.

cosplay = costume play, pukeudu-

taan itselle tärkeäksi hahmoksi (on
toki nähty myös Sauli Niinistö ja Tarja
Halonen -cossaajat)

con = convention, tapahtuma, jossa

asian harrastajat tapaavat toisiaan eri
puolilta maailmaa (Desucon, Animecon, Tracon, Tampere kuplii jne.)

Kuva Helene Lindfors

Anna-Maria Keski-Antila
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Liemikulho luiskahti hänen käsistään ja tärähti keittiön lattialle. Sen
tulikuuma sisältö valui sirpaleiden
välistä pitkin kiiltäviä laattoja. Osa
liemestä osui Irenen varpaille. Hän
älähti kimeästi ja otti pari askelta
taaksepäin. Silmät nauliutuivat liemikulhon täystuhoon. Irene lysähti
voimattomana lattialle ja purskahti
lohduttomaan itkuun. ”On äiti laittanut kystä kyllä...”, tutun joululaulun sanat alkoivat soida pääkopassa ja hän purskahti itkunsekaiseen
nauruun. Eerik ja lapset ryntäsivät
keittiön ovelle ja tuijottivat lattialla
istujaa.
”Kulta, mitä on tapahtunut?” Eerik
kumartui vaimonsa puoleen ja auttoi tämän ylös.
”Miltä näyttää? Olin juuri hukkumassa joululiemeen”, hän sai sanotuksi. ”Joulu juhlista jaloin, vappu
kontaten, mutta minulle näyttää
käyneen päinvastoin.” Uusi naurukohtaus otti ylivallan.
”Äiti, älä itke”, kuopus Minttu lohdutteli äitiään.
”Eihän äiti itke, vaan hohottaa hullun lailla!” Matti seisoi kädet taskussa oven suussa.
”Minä siivoan tämän sotkun, mene
sinä olohuoneeseen rauhoittumaan”, Eerik sanoi.
”Rauhoittumaan, sanoitko sinä,
että rauhoittumaan? Vähän myöhäistä herraseni. Vanhempasi ovat
tuota pikaa asemalla, josta olet
luvannut hakea heidät joulun viettoon kanssamme”, muistutti vaimo
purevasti. Eerik vilkaisi kelloaan.
”Voi hitto, minun on tosiaankin
mentävä. Lapset auttakaa äitiänne”, hän huikkasi ja tempaisi takin
naulakosta.
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”Me autetaan”, vakuuttivat lapset
yhdestä suusta. ”Kohta mummi ja
vaari tulevat!”
Irene haki mopin ja ämpärin ja
alkoi korjata aiheuttamaansa sotkua. Hän hätisti lapset pois, jotta
he eivät satuttaisi itseään teräviin
liemikulhon sirpaleisiin. ”Sehän
tästä vielä puuttuisi, että pitäisi
alkaa laastaroida mukuloiden varpaita”, Irene mutisi.
Irene tunsi itsensä väsyneeksi ja
innottomaksi.
Appivanhemmat
tulisivat kohta ja kaiken pitäisi
vaikuttaa täydelliseltä. Lapset olivat odottaneet mummia ja vaaria
malttamattomina. Olihan viimeisestä tapaamisesta kulunut lähes
puoli vuotta. Henry ja Harriet viettivät pitkiä aikoja etelän auringossa tai patikoivat viikkokausia Lapin
tuntureilla. Ei se häntä haitannut,
mutta Eerik ja lapset kaipasivat
heitä. Hän oli uurastanut herkeämättä jouluvalmistelujen parissa
ja tunsi nyt suurta kiusausta heittäytyä makuuhuoneen pehmeälle
parisängylle. Mutta sehän ei käynyt päinsä. Joulumieli oli kaivettava jostain esille. Irene kuuli lasten
iloisen kinastelun olohuoneesta.
Läheisen kirkon kellot alkoivat soida kutsua jouluaaton hartauteen.
Irene tunsi piston rinnassaan.
Heillä oli aina ollut tapana mennä
perheille suunnattuun hartauteen
ennen ruokailua. Viime jouluna
se oli ollut erityisen onnistunut
ja lämminhenkinen. Olisihan vielä myöhäinen aattoillan hartaus,
mutta tokkopa hän sinne enää jaksaisi lähteä. Jouluaatosta jäisi kyllä
puuttumaan jotain varsin olennaista.

Ulko-ovelta alkoi kuulua puheen
sorinaa. Lapset ryntäsivät eteiseen. Irene yritti estellä heitä liian
riehakkaasta vastaanotosta. ”Antaa nyt mummin ja vaarin tulla
rauhassa sisään.”
Vaaleahiuksinen, ruskettunut Harriet sulki lapset syleilyynsä.
”Mitä mummin muruset?” hän liverteli lapsia suukotellen. Henry
nosti molemmat lapset riehakkaasti korkealle ilmaan.
”Olettepa te kasvaneet. En meinaa
jaksaa enää nostaa teitä”, hän sanoi nauraen.
Irene seisoi keittiön ovella.
”Siinähän se viehättävä miniäni
seisoo kuin mikäkin sisäkkö! Ettet
vain ole väsyttänyt itseäsi jouluvalmisteluillasi”, hän sanoi ja halasi
Ireneä.
”Enhän minä mitään erityistä, samaa mitä joka jouluksi”, Irene vähätteli ja tervehti anoppiaan.
”Hyvää joulua, kultaseni.” Harrietin
halaus oli nopea ja kalliilta parfyymilta tuoksuva.
Talossa leijaili kinkun, pipareiden ja
palavien kynttilöiden tuoksukimara. Lapset häärivät joululahjojensa kimpussa. Pukki oli onnistunut
täyttämään heidän hartaimmatkin
toiveensa. Eerik tuntui jutustelevan isänsä kanssa takkahuoneessa
glögiä siemaillen. Irene tunsi olonsa oudon ristiriitaiseksi. Ruokailu
oli sujunut onnistuneesti. Henryn
tuoma italialainen viini oli sopinut
täydellisesti paistin ja kinkun painikkeeksi. Erityistä kiitosta Irene
oli saanut jälkiruuaksi tarjotusta
äitinsä reseptin mukaisesti valmistamastaan luumuhyydykkeestä.

Hän katseli joulukuusta, jota
hopeanauhojen lisäksi koristivat vain tähdet ja enkelit.
Hän ei ollut antanut ripustaa
kuusen oksille lainkaan tonttuja ja poroja, vaikka lapset
olivatkin vaatineet niitä kovaäänisesti.
”Joulu ei ole tonttujen juhla”,
hän oli todennut tiukasti.
”Mutta tuovathan tontut ja
pukki lahjoja”, Minttu oli nurissut.
”Tuovat kyllä, mutta joulun
oikean lahjan tuoja on Jeesus-lapsi”, oli hän sanonut ja
selittänyt joulun todellista alkuperää. Lapset olivat kuunnelleet kiltisti, vaikka Matti
olikin vähän vääntelehtinyt.
He tiesivät, että kun äiti alkaa
kertoa pyhäkoulujuttujaan,
on parasta olla hiljaa.
”Irene, aiotko mennä jouluaaton iltamessuun?”
Harriet seisoi hänen edessään ja vaikutti hyvin hauraalta ja epävarmalta. Irene
katsoi häntä epäuskoisena.

”Kyllä tietysti senkin, mutta
teidän joulussa on se oikea
tunnelma. Se on paljolti sinun ansiotasi. Sinä huolehdit
siitä, että perinteinen joulu ja
sen aito sanoma ovat läsnä
kodissanne.”
Irene tunsi kuinka väsymys,
tympeys ja liemikulhon putoamisesta aiheutunut harmi
olivat tipotiessään. Oli kannattanut nähdä vaivaa joulun ja harvinaisten vieraiden
vuoksi ja lähteä iltakirkkoon.
Hän oli saanut anopiltaan
parhaan joululahjan. Joulun
sanoman kosketus oli solminut uuden siteen heidän välilleen. Hän tarttui anoppinsa
käteen ja sanoi: ”Kiitos.”
Kun he saapuivat kotiin, olivat lapset jo nukkumassa ja
miehet aamutakeissaan.
”Missäs tytöt kävivät?” Eerik
naljaili.
”Oltiin syntymäpäiväsankarin
juhlissa,” vastasi Harriet.
Molemmat miehet katsoivat
häntä yllättyneen oloisina.

”En oikein tiedä jaksanko,
mutta mieli tekisi. Lähtisitkö
sinä mukaan?”

”Saiko Irene houkuteltua sinutkin kirkkoon?” Eerik ihmetteli.

”Lähtisin mielelläni seuraksesi jos huolit.” Irene auttoi hämmentyneenä kallista
turkkia anoppinsa ylle. He
kävelivät vaitonaisina valkean maiseman halki läheiseen kirkkoon. Se oli valaistu
vain kynttilöin. Kuulas urkujen soitto otti tulijat vastaan.
Kirkko oli myöhäisestä ajan
kohdastaan huolimatta lähes
täynnä. Virret ja puheet soljuivat kuulijoiden korviin ja
täyttivät mielet joulun sanoman tuomalla kirkkaudella.
”Maassa rauha ja ihmisillä
hyvä tahto...”

”Ei kun Harriet houkutteli
minut”, Irene sanoi ja tunsi
kuinka kyyneleet herahtivat
hänen silmiinsä. Iltapäivällä hän oli itkenyt kiukusta
ja jouluvalmistelujen aiheuttamasta väsymyksestä. Nyt
kyyneleet valuivat parantavina hänen poskiaan pitkin.
Kiukku oli kadonnut ja väsymys oli vaihtunut joulurauhaan. ”Tulkoon rakkaus
ihmisrintaan, tulkoon juhla
todellinen.” Laulun sanat soivat hänen mielessään vielä
silloinkin, kun hän kuunteli
talon hiljaisuutta ja kadulta
kuuluvia satunnaisia askelia,
unta odottaessaan.

Kun he palasivat takaisin,
katkaisi Harriet hiljaisuuden
sanomalla:
”Tiedätkös Irene, miksi haluamme viettää joulun teidän
kanssanne?”

Anneli Lähdesmäki

”Lasten vuoksi”, Irene arveli.
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Ounastie 583, Enontekiö
p. 0400 183 020
hetankota@hetankota.fi

www.hetankota.fi

facebook.com/hetankota

Rauhallinen Lomakylä Ounasjärven rannalla!
Mökki- ja huonemajoitus, B&B, rippileirit, vaeltajan palvelut
Huom! Rippileirin järjestäjä, kysy vaellusrippikoulusta.

Hetta Matka Oy

-matkanjärjestäjäpalvelut ryhmille

”Esitä toiveesi, niin suunnittelemme matkan ryhmällesi.”

Hetta Matka Oy
Haavanpääntie 268
82200 Hammaslahti
p. 0400 277 001
jukka.k.nakki@gmail.com

Monipuolinen koulutus- ja
kurssikeskus
Kokous-, matkailu- ja ruokapalvelut

p. (014) 5252 200

www.keokarstula.fi

Joulurauhaa sinulle!
Toivottaa Kiteen Evankelisen
Kansanopiston väki
Kiteen Evankelinen

KANSANOPISTO

Opistontie 7, 82500 KITEE. Puh. 0400 956 090

www.kiteenkansanopisto.fi

Luotettavaa
sahatavaran
kauppaa
jo 35 v ajan

Woodagent Niemelä AY, Laihia
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Suomi, Tampere
Viro

Venäjä

Itävalta
Lähi-Itä

Japani

Israel

Senegal
Kongo
Angola

Sambia
Tansania
Malawi

ELY Jumalan valtakunnan työssä mukana
– lähetystyön kohteet ja projektit v. 2009-2017
SLS: Angola (Kristiina Erelä ja stipendiaatit Simao Casimiro ja Constantino Sergio Tchicuwan, Rantasuomelat),
Israel (Paulasaaret), Tansania (Holmströmit), Malawi.
Sansa: Sat-7 Lähi-Itä (lähetykset satelliitin välityksellä mm. Iraniin ja Irakiin), Itävalta (Vähäsarjat), Japani
(Keikon kirjelaatikko).
ELYn omat: Venäjä: Murmansk (kirkkohanke), Kemi
(seurakuntatyö), Kostamus (seurakuntatyö). Israel (Jerusalem, Caspari-keskus). Japani (Sallisen perhe vapaaehtoistyössä Matsuyamassa 2014). Senegal (Ndiayen
perhe vapaaehtoistyössä 2012). Viro: Tallinna lähetyskuoro, Tartto Perekeskus ja Tartto Maarian seurakunta
(Lea Saar kuntatyöntekijä), Keilan srk ja Saue (Anna
Mishina), Rapla Alu Rahvaõpistu Selts (KEKO-yhteistyö).
Sambia LTCS koulu Lusaka, Kongon tasavalta LECA kirkko.

Joulukortteja, Joulun Valo -lehtiä... Katso Elysanomat 5 2017 tai www.evankeliset.net/kauppa
Tilaukset: Ely toimisto | ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416 | Kokkolantie 12, Karstula

Kuljetuksia vuodesta 1952

Kannusjärvi, Hamina

www.nakinkuljetus.fi

		
iihen aikaan antoi keisari Augustus
		
käskyn, että koko valtakunnassa oli
		
toimitettava verollepano. Tämä verolle		
pano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan
kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin
sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian
kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli
Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen,
koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran
enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi
paimenet, mutta enkeli sanoi heille:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren
ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä
on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”
Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: - Jumalan
on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä,
joita hän rakastaa.
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt Betlehemiin! Siellä me
näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra
meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja
Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu.
Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli
tapahtunut, ja tutkiskeli sitä.
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä,
mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin
heille oli sanottu.
					

Luuk 2:1-20

