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Vastaat puhelimeen. Kuulet iloisen 
äänen, joka tervehtii sinua, etuni-
meltä mainiten. ”Minulla on sinul-
le hyviä uutisia. Saat ilmaiseksi…” 
Mutta puhelun jatkuessa sinulle 
kerrotaan, että aivan ilmaiseksi kui-
tenkaan et tätä kaikkea saa, mutta 
sinulle vakuutetaan, että hyvästä 
kannattaa vähän maksaa. Se on 
kaupantekoa, tavoitteena on saada 
kaupat syntymään.
Jumala toimii toisin. Hän ei tee kans-
sasi kauppoja. Hän ei edes neuvot-
tele. Hän sanelee. Hän yksinker-
taisesti ilmoittaa majesteettisesti 
enkelin suulla: Älä pelkää, minulla 
on sinulle hyviä uutisia. Vapahtaja 
on syntynyt.
Paimenille tuo ilmoitus annettiin 
(t)yövuoroon, yllättäen, varoittamat-
ta. Vuosisatojen aikana tuo sama sa-
noma on kaikunut kirkoissa, kodeis-
sa, työpaikoilla, kaduilla ja toreilla. 
Hyvää uutista on haluttu jakaa, sii-
tä on haluttu kertoa, Jumalalla on 
hyviä uutisia sinulle. Mikä on tuon 
uutisen ydin? Opettaessaan Jeesus 
toisti sen monta kertaa: Älä pelkää. 
Kertoohan Raamattu joulun sano-
man nousevan ei vihasta vaan rak-
kaudesta: ”Jumala on rakastanut 
maailmaa niin paljon, että antoi 
ainoan poikansa, jottei yksikään, 
joka häneen uskoo, joutuisi ka-
dotukseen vaan saisi iankaikkisen 
elämän.” Kuitenkin me pelkäämme. 
Kuka mitäkin. Pimeää, yksinäisyyttä, 
riittämättömyyttä, elämää, kuole-
maa. Kuka poistaisi pelon, kuka tuli-
si rinnalle, lohduttaisi ja rauhoittaisi?
Olisiko tässä joulun enkelin sano-
ma sinulle ja minulle? Meitä varten 
Jeesus tuli maailmaan. Rikkinäisiä, 
pelokkaita, arkoja ja epäonnistunei-
ta ihmisiä varten. Hän tulee tänäkin 
jouluna luoksesi, hän haluaa rau-
hoittaa, lohduttaa ja rohkaista: Älä 
pelkää. Kaikki on hyvin. Kaikki päät-

tyy hyvin, kun minä saan olla sydä-
messäsi. Joulun sanoma ei ole vain 
informaatio historiallisesta tapahtu-
masta vaan kutsu Vapahtajan yhtey-
teen. Elävän Vapahtajan yhteyteen. 
Elämään täyttä elämää, anteeksi-
annon ja armon varassa. Ei syylli-
syyttä, ei häpeää, ei syytä kääntää 
katsetta alas tai kääntyä pois. Kaikki 
on annettu anteeksi, voidaan katsoa 
silmiin, itkunkin keskellä, kyynelten-
kin läpi näkyy armon ja anteeksian-
tamuksen silmät. Jeesuksen rakkaus 
sinua kohtaan ei koskaan muutu. 
Hän on kerran tullut maailmaan, hän 
on tänään seurakuntansa keskellä 
ja kanssa, ja lupauksensa mukaan, 
hän on kerran tuleva. Silloinkin si-
nulle kuuluu nuo enkelin sanat: Älä 
pelkää. Sillä kaikki on hyvin. Kaikki 
päättyy hyvin. Niinpä mekin voimme 
rohkeasti sanoa: »Herra on minun 
apunani, enkä pelkää koskaan. 
Mitä ihminen minulle mahtaisi?» 
Hpr.13:6
Raamatusta luemme, kuinka Joosef, 
Sakaria ja Maria saivat vuorollaan 
kuulla enkelin suusta nuo sanat: Älä 
pelkää. Joko sinä olet kuullut oman 
nimesi mainittavan, sinunkaan ei 
tarvitse pelätä. Tai voisitko sinä olla 
tänä jouluna tai tulevan vuoden ai-
kana Herran enkeli, joka lausuu jol-
lekin ihmiselle nuo sanat: Älä pel-
kää, minulla on sinulle hyviä uutisia.
Tämä Elyn joululehti on tarkoitettu 
todistamaan uskosta ja yhteydestä 
Jeesukseen, mitä se on meille leh-
den tekijöille merkinnyt ja merkit-
see yhä. Haluamme olla todistajia 
ja kutsujia ja vakuuttaa kaikille: Älä 
pelkää, meillä on sinulle hyviä uuti-
sia. Siunatkoon ja varjelkoon sinua 
joulun Herra, elävä Vapahtaja ja 
olkoon kanssasi joulussasi armon 
vuonna 2021.
Antero Rasilainen, 
toiminnanjohtaja

Tämä joululehti on tarkoitettu tuo-
maan jouluiloa sinulle. Ja toivom-
me, että voisit myös laittaa tätä iloa 
eteenpäin. Siksi tässä alla on jätetty 
tilaa, sinun joulutervehdyksellesi ys-
tävälle, naapurille, sukulaiselle. Lai-
tetaan ilouutinen eteenpäin. Levollis-
ta ja siunattua Joulua Sinulle.
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Luukas on se evankelista, joka 
kaikkein tarkimmin kuvaa mitä 
jouluyönä tapahtui. Kertomus 
liittää joulun sanoman ihmisiin 
ja heidän kokemuksiinsa. Ilo-
sanoma pelastuksesta nousee 
todellisista tapahtumista. Evan-
keliumi ei ole viisaiden ihmisten 
kehittelemä ajatusrakennelma, 
vaan Jumala itse puuttui asioihin 
ja toimi tässä meidän ihmisten 
maailmassamme.
Myös Johanneksen teksteistä 
löytyy jouluevankeliumi, mutta 
se on ilmaistu eri tavalla kuin 
tuttu Luukkaan joulukertomus. 
Johannes ei kuvaa jouluyön ta-
pahtumia vaan arvioi ja määritte-
lee niiden merkitystä. Hänellä on 
aiheeseen teologinen ote. Hänen 
käyttämiensä käsitteiden avulla 
joulutarinasta avautuu juuri nii-
tä ulottuvuuksia, joiden avulla 
meidän on mahdollista hahmot-
taa oman elämämme tarkoitusta 
sekä löytää rohkeutta, toivoa ja 
turvaa.

Johanneksen teoreettinen 
joulutarina
Vuodesta toiseen haluamme 
kuulla kuinka epätavallisten olo-
suhteiden seurauksena Jeesus 
syntyi nuorelle Marialle juuri 
betlehemiläisessä karjasuojassa. 
Sen sijaan Johanneksen versios-
sa joulun tarina on vain pienenä 
viitteenä ja pohdinnan lähtö-
kohtana. Näin hän hahmottelee 

Joulun merkitys:

eteemme joulun ihmeen:
”Mikä on alusta alkaen ollut, min-
kä olemme kuulleet, minkä omin 
silmin nähneet, mitä katselleet ja 
käsin koskettaneet, siitä me pu-
humme: elämän Sanasta. Elämä 
ilmestyi, me olemme nähneet sen, 
ja siitä me todistamme. Me ilmoi-
tamme teille iankaikkisen elämän, 
joka oli Isän luona ja ilmestyi 
meille. Minkä olemme nähneet ja 
kuulleet, sen me myös teille julis-
tamme, jotta teilläkin olisi yhteys 
meihin. Meillä on yhteys Isään ja 
hänen Poikaansa Jeesukseen Kris-
tukseen. Tämän me kirjoitamme, 
jotta ilomme tulisi täydelliseksi.” 
1.Joh.1:1–4.

Johannekselle näyttää riittävän, 
että joulun tapahtumat ilmaistaan 
kaikessa lyhykäisyydessään näin: 
”Elämä ilmestyi…” Hän toteaa, että 
Jeesuksen syntymä merkitsi elämän 
ilmestymistä maailmaan, jossa kuo-
leman voimat näyttivät saavan yli-
vallan. Hän viittaa Jeesuksen lihak-
si tulemiseen puhuessaan omista 
aistihavainnoistaan, kuinka hän ja 
muut Jeesuksen seuraajat näkivät 
Jeesuksen ja koskettivat häntä omin 
käsin. Jeesus oli heille todellinen ih-
minen.
Johannes halusi korostaa Jeesuksen 
ruumiillisuutta ja aitoa ihmisyyttä, 
koska tekstin laatimisen aikoihin al-
koi kristittyjen pariin levitä harhaan-
johtavia käsityksiä Jeesuksen ole-

Joulun kertomus Mariasta, Joosefista ja Betlehemin tallin tapahtumista on kaikille tuttu. Kun Jeesus oli synty-
nyt eläinsuojassa, ryntäsi sinne ryhmä paimenia ihmettelemään ja ylistämään häntä. Enkelit olivat näyttäyty-
neet heille ja kertoneet heille ilosanoman maailman Vapahtajan syntymästä.

Kuva: Heikki Mäkinen
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muksesta. Ne torjuivat Jeesuksen 
ruumiillisena olentona, joka sovitti 
kuolemallaan kaikkien synnit. Us-
kon sijaan tämä gnostilainen suun-
taus korosti tiedon merkitystä, 
jonka avulla pelastus voi toteutua. 
Heille pelastus oli vapautumista 
ruumiin rajallisuudesta, jonka saa 
aikaan erityinen tieto. Uskolla Jee-
sukseen ja hänen toimintaansa hy-
väksemme ei ollut paikkaa heidän 
ajattelussaan.

Elämän merkitys meille
Tässä Johanneksen kirjoittamassa 
tekstikatkelmassa on tärkeää huo-
mata ensimmäiset sanat: ”Mikä on 
alusta ollut.” Tämä on viittaus kai-
ken alkuun ja luomistapahtumaan, 
jolloin elämä ilmestyi maan päälle. 
Jumalan kädestä lähtenyt maailma 
oli täydellinen ja hyvä. Pian kui-
tenkin alkoivat synnin ja kuoleman 
voimat varjostaa kaikkea elollista. 
Ellei mitään tapahtuisi, tuhovoimat 
saisivat ylivallan.
Uuden testamentin kirjoittajien yh-
teinen viesti kuuluu: Kristuksessa 
elämä murtautuu kuoleman kes-
kelle ja lopulta elämä voittaa. Kuo-
lema varjostaa elämäämme, mutta 
samalla Jeesus on tuonut ulottuvil-
lemme kaiken sen mitä tarvitsem-
me hyvään elämään: Hän antaa 
tunnollemme rauhan antaessaan 
syntimme anteeksi, Hän tuo elä-
mällemme tarkoituksen ja merki-

tyksen, ja lupauksillaan Hän avaa 
meille mahdollisuuden kokea tur-
vaa ja toivoa.
Kun Johannes puhuu elämän il-
mestymisestä ja siitä mitä hän on 
itse nähnyt ja kokenut, hän viittaa 
Jeesuksen toimintaan ihmisen elä-
mänlaadun parantamiseksi. Jeesus 
paransi sairaita, palautti sokeil-
le näön ja auttoi epäonnistuneet 
ja syrjäytyneet takaisin mielek-
kääseen elämään. Jeesus kohta-
si kaikkialla ihmisiä, täytti heidän 
tarpeensa ja kutsui seuraajikseen. 
Hyväksyessään ihmiset, antaes-
saan heille synnit anteeksi ja aut-
taessaan ihmiset ylös alennustilas-
ta, johon he olivat vajonneet, Hän 
tarjosi heille kaikki keskeiset teki-
jät hyvää ja tasapainoista elämää 
varten.
Jeesuksen kokonaisvaltainen ih-
misten kohtaaminen tarjoaa meil-
le lähtökohdan oman elämämme 
merkityksen hahmottamiselle. 
Vapahtajamme paransi ensin ih-
misten ruumiilliset sairaudet voi-
dakseen eheyttää heidät myös 
sisäisesti. Jumala loi ihmisestä elä-
vän fyysisen olennon, joka kyke-
nee toimimaan ajattelemaan, tun-
temaan ja luomaan suhteita toisiin 
elollisiin olentoihin mutta myös 
ympäristöönsä.

Meidän elämämme merkitys löytyy 
uudelleen ja uudelleen juuri tämän 
kokonaisvaltaisen rakenteen kaut-
ta. Emme koe oloamme hyväksi, 
jos mieltä painaa kohtuuton tun-
netaakka. Kaikki ei ole kohdallaan, 
jos olemme uupumaisillamme liial-
lisen työmäärän alle. Yhtä lailla 
koemme jäävämme vaille jotakin 
keskeistä, mikäli aikaa ei jää omil-
le ajatuksille eikä toisten ajatusten 
miettimiselle. Yksinäisyys, virik-
keetön ympäristö sekä yhteyden ja 
yhteenkuuluvuuden puute synnyt-
tävät tilanteen, jossa kukaan tus-
kin pystyy kukoistamaan ja nautti-
maan elämästään.
Elämä on ihmeellinen Jumalan lah-
ja, jota ilman meillä ei olisi mitään. 
Ainoastaan elävinä ihmisinä pys-
tymme kokemaan, mitä Jumalan 
maailma meille tarjoaa ja nautti-
maan siitä. Itse elämällä on arvo, 
ja se itsessään on merkityksen ja 
tarkoituksen lähde. Elämälle kiitos! 
Kokonaisvaltainen elämän ja ihmi-
syyden ymmärtäminen tarjoavat 
meille tien rauhaan, tasapainoon.

Kuolemalla ei ole 
viimeistä sanaa
Johanneksen jouluevankeliumi 
tähtää pitkälle tämän elämän rajo-
jen tuolle puolelle. Näin hän kirjoit-
ti: ”Me ilmoitamme teille iankaikki-
sen elämän, joka oli Isän luona ja 
ilmestyi meille.”
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Jeesuksen syntymä ihmiseksi ei 
tuonut mukanaan pelkästään elä-
mänlaadun parantamisen kannalta 
parempia edellytyksiä, vaan se en-
nen muuta avasi yhteyden Juma-
laan ja tien kuolemattomuuteen. 
Vaikka loputon autuus ei ole vie-
lä kohdallamme toteutunut, se on 
kuitenkin jo hallussamme ehdotto-
man varman lupauksen muodossa. 
Sen perusteella voimme katsella 
tulevaa kohti valoisin ja luottavai-
sin mielin. 
Muistan jonkun teologian opettaja-
ni vuosikymmeniä sitten määritel-
leen kristillisen toivon olemuksen 
seuraavasti: ”Toivo on varmuutta 
tulevaisuuden suhteen.” Toivo ei 
siis jää tyhjäksi haihatteluksi, sillä 
se on Kristuksen ylösnousemuk-
sen ja taivaaseenastumisen kautta 
ankkuroitunut Jumalan kaupun-
kiin. Onnellinen päämäärä tekee 
myös sitä kohti vaeltamisesta ilois-
ta ja mielekästä.
Ikuisen elämän toivo on meihin 
jatkuvasti vaikuttava tekijä, muo-
dostaahan se järkähtämättömän 
kiintopisteen, jota kohti kulkea 
hyvillä mielin. Vaikka Kristuksen 
paluu, kuolleitten ylösnousemus ja 
pääsy ikuiseen elämään ovat tule-
via tapahtumia, niihin liittyy Juma-
lan vankkumattoman lupauksen 
varmuus. Jeesuksen, Elämänan-
tajan ilmestyminen on kiistaton 
tae siitä, että myös kaikki edessä 
olevat asiat toteutuvat lupausten 
mukaan.

Harri Kuhalampi

Yhä uudestaan ja uudestaan mil-
joonat ihmiset kuulevat nämä 
voimakkaat sanat ja minä haluan 
jakaa ne kanssanne.
Jumala tuli ihmiseksi. Jumala 
halusi olla ihminen, ei olla vain 
meidän vierellämme, vaan aivan 
lähellä meitä - olla meissä. Niin 
kuin apostoli Paavali kirjoittaa: 
”En enää elä minä, vaan Kristus 
elää minussa”- ja ” Jumalan val-
takunta on sisäisesti teissä, se on 
vanhurskautta, rauhaa ja iloa Py-
hässä Hengessä.”
Jumala tuli ihmiseksi, jotta me 
tulisimme osalliseksi tuosta kallis-
arvoisesta Joulun lahjasta - mah-
dollisuudesta elää Jumalan kans-
sa ikuisesti.
Tänään elämme keskellä pande-
mian pelkoa, maailmassa, missä 
onni ja menestys mitataan usein 
vain taloudellisen menestyksen 
mittarilla. Myös joulun riemuisina 

päivinä ihminen jää helposti ilman 
joulun suurinta lahjaa. Maailmas-
sa mikään ei muutu. Jo 500 vuotta 
sitten yhdessä joulusaarnoistaan 
Martti Luther kirjoitti: ”On ole-
massa syvää Jumalan halveksun-
taa, jossa ihmiset palvovat rahaa, 
omaisuutta ja kaikkea siihen liitty-
vää. Maailma on täynnä tällaista 
epäjumalanpalvontaa. Kuninkaat, 
kreivit ja porvarit käyvät ja pol-
vistuvat näiden rakennusten ja 
kivien edessä, tämän säälittävän 
mammonan edessä, tämän mer-
kityksettömän auttajan edessä. 
Tähän yksin he panevat toivonsa. 
Samaan aikaan he laulavat ja pu-
huvat Jeesus-lapsesta, mutta hal-
veksivat Häntä, koska unohtavat 
Jumalan ja pitävät kiinni mammo-
nasta.”
Kuinka on mahdollista, että tämä 
tapahtuu, laulamme joululauluja 
Vapahtajasta, lausumme jouluter-
vehdyksiä, annamme joululahjoja 

Joulun aika on erityisen siunauksellista aikaa ja erityisen ilon aikaa. 
Jo useiden satojen vuosien ajan on Venäjän Ortodoksisessa kirkossa 
meillä Venäjällä luettu Pyhän Johannes Krysostomuksen (n. 337-407 
jKr) joulusaarna:
On tullut juhlien juhla ja täyttänyt koko ihmiskunnan ilolla.
Onko mikään verrattavissa tähän juhlaan? Jumala maassa, ihminen 
taivaissa, enkelit palvelevat ihmisiä, ihmiset yhdessä enkelten kanssa 
kokoontuvat julistamaan tätä pyhää juhlaa: demonit pakenevat; kuo-
lema on nielty, paratiisi on avoinna, kirous poistunut, synti voitettu, 
harhaluulot karkotettu, rauha on todella laskeutunut. Yhteytensä Ju-
malaan menettänyt luomakunta on tänään yhtynyt Jumalan kanssa. 
Kuule tätä, tulet viisaammaksi! Kohoat korkeammalle mitä tahansa 
toivoa ja odotusta: Jumala on tullut ihmiseksi!
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toinen toisillemme ja ihmiset jää-
vät ilman joulun suurinta Lahjaa? 
Sitä, josta enkeli lausuu: ”Minä il-
moitan teille suuren ilon, joka on 
tuleva kaikelle kansalle.” Martti 
Luther vastaa tähän: ”Koska he 
eivät tiedä mistä he laulavat tai 
mistä puhuvat. Mistä tämä kaikki 
johtuu? Asia on niin, että se johtuu 
lukupulpetin saarnaajasta. Hänes-
tä, jonka pitäisi avata kuulijoiden 
silmät ja herättää heidät Jumalan 
Sanalla niin, että ihminen ymmär-
tää mitä hän kuulee, lukee tai lau-
laa.”
Joulu on aikaa, jolloin Jumalan 
Sana laskeutuu maan päälle: Sana 
tuli lihaksi ja asui heidän keskel-
lään. Me, Kristuksen kirkko, Hä-
nen ruumiinsa, olemme perustettu 
juuri sitä varten: säilyttääksemme 
puhtaan Jumalan Sanan ja saar-
nataksemme sitä Hyvää Sanomaa 
koko maailmalle, niin, että Jumala 
synnyttäisi Kristuksen Syntymä-
juhlan ilon vielä monissa, monissa 
sydämissä.
Autuaampi on antaa kuin ottaa, 
sanoo itse Herra. Tämä on totta. 
On hyvä olla se, joka antaa lah-
joja. Hän tuo ilon kotiin ja sydä-
meen. Kaksinkertainen lahja on 

silloin, kun voimme tehdä jotakin 
yhdessä. Meillä Inkerin kirkossa 
on suuri etuoikeus julistaa Evan-
keliumia yhdessä suomalaisten 
sisartemme ja veljiemme kanssa. 
Teemme yhteistyötä useiden lä-
hetysjärjestöjen, herätysliikkeiden 
sekä kristillisten järjestöjen kans-
sa. Seurakunnillamme on myös yli 
100 ystävyysseurakuntasopimus-
ta! Tämä on suuri ilon ja kiitoksen 
aihe!
Tässä yhteydessä haluan kuiten-
kin erityisesti kiittää ELYn ystä-
viä tuestanne kirkolleni. Tänään 
täällä Venäjällä meillä on yhdessä 
mahdollisuus jakaa Jumalan lah-
joja ELYn tukemien työntekijöiden 
kanssa monella tavoin. Antero-veli 
palvelee meitä julistamalla Sanaa 
Karjalassa, sen pohjoisimmissa 
seurakunnissa.
Olemme hyvin kiitollisia Merja 
Kramsun työstä kansainvälisten 
asioiden sihteerinä. Hänen työnsä 
on tärkeää tänä hyvin erikoisena 
aikana, jotta apostoli Paavalin sana 
”eläkää rauhassa kaikkien kanssa” 
(Room. 12:28) saisi toteutua maa-
ilmassa myös eri kirkkojen välillä.
Myös Mannermaan perhe tekee 
lähetystyötä lämpimin sydämin: 

Saarnaamalla ja musiikin avulla 
voimme jo nyt nähdä heidän työn-
sä hyvät hedelmät.
Nämä kaikki ovat hyvän Jumalan 
suuria joululahjoja meidän pienelle 
Inkerin kirkollemme.
Kristus on syntynyt maailmaan. 
Häntä varten Josef ja Maria etsivät 
kauan majapaikkaa.
Tänäänkin on pakko etsiä paikkaa. 
Paikkaa, jossa voimme julistaa 
Evankeliumia, paikkaa, jossa voi 
tulla osalliseksi pyhistä sakramen-
teista. Sellainen paikka on kirkko. 
Täällä Venäjällä kirkko on erityisen 
tärkeä. Sen vuoksi me yhdessä ru-
koilemme Vienan Kemiin rakennet-
tavan, ei kovin suuren, mutta kau-
niin uuden kirkon puolesta. Tämä 
kirkko tulee olemaan kuin suuri, 
paketissa oleva joululahja Val-
keanmeren rannalla. Se on näkyvä 
merkki Jumalan armosta ja Hänen 
läsnäolostaan kansansa keskellä. 
Se saa kutsua uusia ihmisiä osal-
lisiksi pelastuksen lahjasta - osalli-
siksi Kristuksesta.
Me, Kristuksen kirkko, olemme yh-
dessä kutsuttu antamaan läheisille 
ja myös kaukana asuville veljille 
ja sisarillemme Joulun suurimman 
lahjan - taivaallisen rakkauden, 
voiton kuolemasta, ja ikuisen elä-
män Jeesuksessa Kristuksessa.
Koko sydämestäni onnittelen teitä 
kaikkia tämän ihanan ja valoisan 
juhlan johdosta!
Poistakoon Jumala meistä pelon ja 
tuskan ja täyttäköön Hän meidät 
pyhällä rakkaudellaan.

Riemullista Vapahtajamme Synty-
mäjuhlaa!

Ivan Laptev, piispa
Inkerin Evankelis-luterilainen 
kirkko Venäjällä

Kuva: Liliann Keskinen
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Anna joulu! Se laittoi mietti-
mään; toiko se meille vain lisää 
sitä samaa kipuilua, jota jo hyvin 
tunsimme? Jouduimme jatkuvasti 
kokemaan elävämme monin ta-
voin etuoikeutettuina puutteen-
alaisen kansan keskellä. Oli alitui-
nen pahanolon tunne siitä, että ei 
voi auttaa kaikkia vaikka haluaisi. 
Mitkään varat eivät riittäisi, pyyn-
töjä ja pyytäjiä oli liian paljon.
Toisaalta nämä ihmiset, rakkaat 
kristityt olivat valmiita antamaan 
omasta vähästään. He pitivät 

huolta toinen toisistaan, ei tar-
vittu vanhainkoteja eikä lasten 
päiväkoteja. Autettiin palvellen 
ja pyytämättä. Annettiin jotain 
merkittävää omasta joulusta: ai-
kaa mittaamatta, vaivaa laske-
matta käytiin joulunaluspäivinä 
ja jouluna toivottamassa toisille 
seurakuntalaisille, naapurille ja 
muillekin hyvän joulun toivotuk-
set pienissä ryhmissä joululauluja 
laulaen. Niitä laulettiin yhdessä 
isolla joukolla.

Jo ensimmäisenä jouluna kohtasim-
me seurakunnassamme Nairobissa 
uuden joulutervehdyksen Nipe Kris-
masi - Anna minulle joulu! Pyyntö-
hän se oli, useimmat seurakuntalai-
set olivat Nairobin suurten slummien 
asukkaita. Joulun viettoon ei ollut 
rahaa, puuttui lähes kaikkea: ei ol-
lut lahjoja, ei juhlaruokaa… Anna 
joulu eli jos edes jotain saisi itselle 
ja perheelle. Ehkä joulu hellyttäisi 
lähimmäisen antamaan vaikka lantin 
lahjaksi.

Tapaninpäivän iloa, messun päätteeksi Iteten kirkossa Tansaniassa. Kuva: Martti Laukkanen
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Miljoonakaupungin slum-
meissa kulkeminen jalan on 
vaivalloista, kävelyä riittää, 
samoin maalla kylien välimat-
kat olivat pitkiä. Matkan ra-
situkset eivät näkyneet, kun 
iloinen joukko pysähtyi ma-
jan tai asunnon oven eteen 
laulamaan. Ystävän, naapu-
rin, seurakunnan jäsenen 
kotiovelle tuotiin joulun ilo 
ja riemu: Vapahtaja on tullut 
maailmaan! Joulu on hänen 
syntymäjuhlansa.
Nuo jouluiset vierailut oli-
vat merkittäviä, kuin koske-
tus ensimmäisen vuosisadan 
kristittyihin, kokoontuminen 
kodeissa Vapahtajan synty-
mästä riemuiten, maassa jos-
sa ei juuri koskaan vietetty 
syntymäpäiviä. Kaikki eivät 
edes tienneet omaa syntymä-
päiväänsä. Sitä ei kannata eri-
tyisemmin juhlia, muistaa tai 
viettää. Raskaan elämän kes-
kellä katse siirtyy mieluum-
min eteenpäin ja ylöspäin, 
kohti taivasta ja iankaikkista 
elämää. Alkuaikojen seura-
kunnissakin pidettiin jäsenten 
kuolinpäivää heidän syntymä-
päivänään: He pääsivät pois 
tästä maailmasta köyhyyden, 
sairauksien, vaivojen, raskaan 
raadannan ja vainojen keskel-
tä.
Anna joulu! Miten minä voi-
sin antaa joulun lähimmäi-
selleni, rakkailleni. Toisaalta 
siihen liittyy aineellinen puoli: 
lahjat, jouluruuat ja joulutun-
nelma ovat tuttuja ja tärkeitä, 
niitä tavoitellaan ja useimmi-
ten löydetäänkin. ”On äiti lait-
tanut kystä kyllä,” lauletaan 
vanhassa rakkaassa joululau-
lussakin. Totisesti, äidithän ne 
ja erityisesti mummut touhua-
vat joulun valmistamiseksi, pi-
tää olla sitä ja tätä. Nisset ja 
nasset, tontut, lahjat, mitään 
ei saa unohtaa. Joulun pe-
rinne halutaan siirtää polvel-
ta toiselle, se onkin tärkeää. 
Usein kuitenkin jotain unoh-

tuu joulustressin keskellä: ”Laps han-
keen hukkuu, unhoittuu.”
Ennen haluttiin muistaa lähimmäisiä 
monin eri tavoin, oli joulumyyjäisiä, 
seuroissa laulettiin jouluvirsiä ja -lau-
luja, tehtiin käsitöitä, kerättiin lah-
joja lähetettäväksi tuntemattomalle 
vangille, merimiehelle maailman me-
rillä, nimettömiä paketteja jouluter-
vehdyksinä varattomille… Eipä juuri 
enää. Pelastusarmeijan joulupatoja 
kaduilla ja monenlaisia keräyksiä on 
kyllä vieläkin, mutta kaikki on joten-
kin persoonatonta. Pienen rahasum-
man siirtäminen tililtä toiselle ei tun-
nu edes kukkarossa. Yhteiskuntahan 
huolehtii vähäosaisista, siihen olem-
me hyvinvointivaltiossa tuudittautu-
neet.
Anna joulu 2021! Miten parhaiten 
voisimme vastata tähän pyyntöön? 
Millaisen lahjan tai lahjat voisimme 
antaa? Aineelliset lahjat, osallistumi-
nen keräyksiin, raha ja joulun tun-
nelman luominen eivät useinkaan 
tuo oikeaa joulua sisimpäämme ja 
koteihimme.
Kaikki lähtee sittenkin jouluna meil-
le annetusta suurimmasta lahjasta. 
”Teille on tänä päivänä syntynyt Va-
pahtaja, joka on Kristus, Herra. Te 

löydätte hänet…” Hän on löydettävis-
sä Jumalan sanasta, sen kuulemises-
ta, lukemisesta ja sen laulamisesta, 
vaikkapa menemällä Kauneimpiin 
joululauluihin, joulun hengellisiin ti-
laisuuksiin, pyytämällä ja viemällä nii-
hin mukaan jonkun joulun sanomas-
ta ehkä vieraantuneen ystävänkin. 
Kertomalla joulun suurimmasta ja 
ainoasta todellisesta lahjasta, Vapah-
tajasta, Jumalan rakkaudesta, joka 
Kristuksessa tuli maailmaan, saam-
me joulun sydämeemme ja voimme 
antaa joulun lähimmäisellekin.
”Jumala on rakastanut maailmaa niin 
paljon, että antoi ainoan Poikansa, 
jottei yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian-
kaikkisen elämän. Ei Jumala lähettä-
nyt Poikaansa maailmaan sitä tuo-
mitsemaan, vaan pelastamaan sen.” 
Joh.3:16-17

Sakari Nurmesviita

Kenian maaseudulla joulun aika ei juuri eroa muusta ajasta vuodessa. Kuva: Pirjo Nurmesviita
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Turvallinen lapsuus 
ja nuoruus
Olen syntyisin Etelä-Pohjanmaalta, 
Alahärmästä. Juureni ovat pienes-
sä maaseutukylässä, jossa lähes 
kaikilla perheillä oli maatila – myös 
meillä. Olen perheemme neljästä 
sisaruksesta nuorin ja ainut tyttö. 
Itseasiassa koko kyläyhteisömme 
lapsikatras oli hyvin poikavoittoi-
nen. Muistan erään valokuvan naa-
purin pojan synttäreiltä, jossa istuu 
n. 5-vuotias pikku-Maria, ainoana 
tyttönä kymmenen pojan kanssa, 
housujen polvet yhtä kurassa kuin 
kaikilla muillakin. Lapsuutta ja tuo-
ta kyläyhteisöä ajatellessa tulvii 
mieleeni mukavia muistoja ulkolei-
keistä, lasten yhteisestä parveile-
misesta siellä, missä aikuiset olivat 
töissä, kyläkoulun erilaiset juhlat, 
hiihtokilpailut kyläkoulun purura-
dalla, seurakunnan kerhot ja py-
häkoulut, jonne kaikki kylän lapset 
tulivat.

- Monitoiminainen seurakuntamuusikkona

Maria Laakso vieraili kutsuttuna 10.7. Naistenpäivillä 
Alaharmässä. Siinä yhteydessä tuli tämän haastatte-
lun tekijöillä tilaisuus jutustella Kirkkonummen seu-
rakunnassa seurakuntamuusikkona työskentelevän 
yhden miehen vaimon ja kahden lapsen äidin kans-
sa hänestä ja hänen elämästään. Esitimme Marialle 
muutamia kysymyksiä ja niiden vastauksista muo-
toutui seuraavanlainen juttu pääosin hänen kertoma-
naan.

Olen saanut elää turvallisen ja toi-
meliaan lapsuuden. Seurakunta 
näyttäytyi perheemme elämäs-
sä siten, että olimme aktiivisesti 
mukana kaikenlaisessa seurakun-
nan toiminnassa; seurakuntaillat 
ja kinkerit kiersivät talosta taloon 
ja meidänkin perheemme oli niis-
sä aina mukana. Osallistuimme 
seurakunnan lähetystapahtumiin 
ja rukoushuoneella järjestettäviin 
juhliin. Lisäksi äitini piti lapsille py-
häkoulua. Oli luonnollista, että me 
lapset kävimme pyhäkoulua, kul-
jimme varhaisnuorten kerhoissa ja 
myöhemmin seurakunnan nuorten 
toiminnassa. Usko oli perheessäm-
me hyvin arkinen asia. Jumala ei 
ollut läsnä vain jossain hartaissa 
hetkissä, vaan Jumalasta puhuttiin 
jotenkin itsestään selvänä läsnä-
olijana ja vaikuttajana tilantees-
sa kuin tilanteessa. Johdatusta ja 
huolenpitoa rukoiltiin ja siitä kiitet-
tiin. Myös vaikeina aikoina muistet-
tiin, että kaikki on Jumalan käsissä.

Muusikon kutsumus
Kutsumus kuulostaa tosi juhlalli-
selta, mutta yritän hahmottaa sitä 
olemisen ja elämisen kautta. Kut-
sumukseni on yksinkertaisesti elää 
ja olla kristittynä tässä maailmas-
sa, ihmisten keskellä. Jos taas mie-
tin sitä tekemisen tai työn kautta, 
niin kutsumus on muuttunut pal-
jonkin matkan varrella. Ensin ajat-
telin, että minut on kutsuttu evan-
kelioimaan musiikilla kaikkea, mikä 
liikkuu. Jossain vaiheessa ajattelin, 
että se on musiikkiterapeutin työs-
sä. Äitinä taas, koin vahvasti, että 
on aika suunnata kaikki voimava-
rat perheeseen, siihen lahjaan, 
jonka Jumala on vastuulleni suo-
nut. Olin pitkään lasten kanssa ko-
tona. Opiskelin ja tein osa-aikaisia 
töitä niissä rajoissa, kuin se lasten 
ehdoilla oli mahdollista. Nyt, kun 
lapset ovat kasvaneet isommiksi, 
on tullut aika arvioida uudelleen, 
millaisia haasteita nousee äidin 
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kutsumuksen rinnalle. Kuulostelen. Kun 
aloitin nykyisen työni, se tuntui jonkinlai-
selta kotiinpaluulta. Olisinkohan siis nyt 
kutsumustyössäni? Ehkäpä.
Minusta ei todellakaan pitänyt tulla muu-
sikkoa. Piti tulla luokanopettaja tai viit-
tomakielen tulkki! Mutta elämä vei men-
nessään. Aloitin musiikkiharrastuksen jo 
lapsena: soitin pianoa ja huilua sekä lau-
loin kuorossa. Nuorena sain olla mukana 
seurakunnan nuorten erilaisissa musiik-
kiprojekteissa. Oli musikaalia, bändiä ja 
ties minkälaista musiikkiviritelmää, joissa 
pääsi tekemään ja oppimaan kaikenlais-
ta musiikkiin liittyvää ja ennen kaikkea 
nauttimaan yhdessä tekemisen riemus-
ta. Musiikkiopiston klassinen koulutus ja 
seurakuntanuorten tekemät rytmimu-
siikkiprojektit kulkivat iloisesti rintarinnan 
elämässäni. Kirjoitusten jälkeen pidin vä-
livuoden ja toimin musiikinopettajana Ala-
härmän yläasteella. Silloin syntyi ajatus, 
että musiikinopettajan työ voisi olla tosi 
kiinnostavaa. Siinä yhdistyisi opettajuus 
ja musiikki. Niinpä opiskelin musiikinopet-
tajaksi.
Opiskeluaika oli kuin musiikillisella hiek-
kalaatikolla olemista. Innostuin valta-
vasti erilaisista soittimista, kaikenlaisesta 
soittamisesta ja musiikin parissa puu-
hastelusta. Pääsin mukaan myös Jaka-
randa-musiikkiryhmään ja sen myötä vie-
railin muutamaan otteeseen eteläisessä 
Afrikassa pidetyissä musiikkityöpajoissa. 
Tuossa ryhmässä mukana oleminen ja 
nuo Afrikassa koetut työpajat alkoivat 
muovata ajatuksiani musiikista, muu-
sikkoudesta ja musiikin merkityksestä. 
Valmistuttuani Sibelius-Akatemiasta sain 
työpaikan Suomen Lähetysseurasta mu-
siikkikouluttajana. En siis silloin pääty-
nytkään musiikinopettajaksi vaan kou-
luttajaksi, organisoijaksi ja esiintyjäksi. 
Ajan oloon tajusin olevani enemmän kiin-
nostunut ihmisestä ja siitä, mitä ihmisen 
mielessä liikkuu kuin musiikista. Kun olin 
vanhempainvapaalla, ajattelin, että voisin 
opiskella musiikkiterapiaa, sillä siinä yh-
distyisi musiikki ja sen vaikutus ihmiseen 
niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Niinpä 
opiskelin itseni musiikkiterapeutiksi.
Muusikko sana kuulostaa korvissani jo-
tenkin juhlavalta ja vaativaltakin. Voinko 
edes sanoa itseäni muusikoksi, kun en 
ole erikoistunut mihinkään instrumenttiin, 
vaan puuhailen vähän sitä ja tätä, enkä 

suhtaudu musiikkiin niin intohi-
moisesti kuin oikean muusikon 
kuuluisi. Musiikki on itselleni 
ennen kaikkea vuorovaikutuk-
sen väline ja varmaankin siksi 
koen identiteettini enemmän 
musiikkiterapeutiksi tai musii-
kinopettajaksi kuin muusikok-
si. Nykyisessä työssäni nämä 
asiat limittyvät toisiinsa ja olen 
todennut, että se mitä osaan, 
riittää nyt ja on mahtavaa, että 
koko ajan voin oppia uutta.

Ensimmäinen oma levy
Oman levyn julkaiseminen oli 
toisaalta huikeaa ja uskoma-
tonta, mutta toisaalta paina-
jaismaista. Levy oli kuin lapsi, 
joka päästettiin kaikkien rie-
poteltavaksi. Tekovaihees-
sa tajusin, että oli niin paljon 
vaihtoehtoja, kuinka asioita 
voisi tehdä ja sitten johonkin 
ratkaisuun oli vaan päädyt-
tävä ja sen kanssa oli sitten 
elettävä. Kun kuuntelin levyä 
ensimmäisiä kertoja, elin läpi 

kaikki keholliset tuntemukset, 
haasteet ja vaihtoehdot, jotka 
teko vaiheessa olivat tapetilla. 
Vasta vuosien jälkeen pystyin 
kuuntelemaan levyä elämättä 
joka ajatusta uudelleen. Ja it-
seasiassa vasta muutama vuo-
si sitten, kun oma lapseni löysi 
levyn ja kuunteli sitä, tajusin, 
kuinka huikea tuo ensimmäi-
nen levyprojekti oli. Olen valta-
van kiitollinen, että olen saanut 
olla sellaisessa mukana!
Suhteeni musiikkiin ja harjoit-
teluun on vaihdellut matkan 
varrella. Opiskeluaikana klassi-
sen musiikin harjoittelu tuntui 
työläältä. En ole koskaan ollut 
teknisesti kovin vahva soittaja 
tai laulaja. Jossain vaiheessa 
jopa vihasin musiikkia, kos-
ka koin, että en ollut tai tulisi 
koskaan olemaankaan riittävän 
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hyvä ja että olin valinnut 
itselleni aivan väärän alan. 
Ehkä ikä on tuonut kuiten-
kin armollisuutta tai työ 
tiettyä perspektiiviä. Kun 
nykyisin treenaan sitä, mis-
tä kulloinkin pidän tai minkä 
näen tarpeelliseksi, voisin 
harjoitella jopa tuntikausia 
ihan vaan soittamisen rie-
musta. Silloinkin, kun joku 
juttu ei ota sujuakseen.
Muusikona olen aina ihaillut 
Outi Mülleria (os. Terho), 
joka oli nuoruuteni esiku-
va. Ihailen monia asialleen 
omistautuneita, osaavia 
muusikoita. Joku on su-
pertaitava soittaja, laulaja 
tai biisintekijä, joku karis-
maattinen esiintyjä, joku 
pitkän linjan konkari, joka 
on pystynyt uudistumaan 
ajan saatossa ja olemaan 
koko ajan uskottava teke-
misessään. Enemmän kuin 
teknistä suorittamista, ar-

Naistenpäivä 10.7.2021
Alahärmä
Luojan kaunein ajatus
Maakunnallinen, kesäinen tapahtuma 
Alahärmän kirkossa
Naistenpäivän ohjelma:
 • Lauluja, Maria Laakso
 • Runoja, Anneli Lähdesmäki 
 • Puhe, Rakkaus, jotain rajaa/rotia? 
  Erja Kuhalampi
 • Elyn aarrearkkutyön esittely, Satu Kivisaari
 • Juonto, Ulla Latomäki

Kevyt liikuntahetki srk-talolla, Päivi Sillanpää
Tarjoilut, Kauhavan seudun ELY-ystävät

Kesäkirkko
 • Liturgia ja saarna Ulla Latomäki
 • Ehtoollisavustajana 
  Tarja-Takala-Luostarinen
 • Kanttori Piret Stepanov

Vuonna 2021 naistenpäivän teema löytyi Pia 
Perkiön sanoittamasta laulusta Luojain kaunein 
ajatus. Laulun on säveltänyt Maria Laakso. Ru-
not, laulut ja puheet toivat koskettavalla tavalla 
esiin naisten elämän iloja ja suruja.
Naistenpäivien tavoite on koota eri-ikäisiä naisia 
levähtämään ja virkistymään hyvässä seurassa ja 
voimaantumaan Jumalan Sanasta ja ehtoollisen 
sakramentista.
Naistenpäiviä on järjestetty jo yli 10 vuoden ajan 
yhteistyössä Alahärmän seurakunnan kanssa. 
Naistenpäivien puhujina ovat olleet mm. seura-
kuntien työntekijöitä, yhteiskunnallisia vaikuttaja-
naisia sekä ELYn työntekijöitä ja ystäviä. Naisten-
päivien kolehdeilla ja arpatuloilla on tuettu Elyn 
kotimaantyötä.
Osallistujia on ollut naistenpäivissä vuosien aika-
na vaihdellen 80-160 hlöä/tilaisuus.

Luojan kaunein ajatus
Kauan ennen kuin tänne synnyit, 
sinut tunsi jo Jumala.
Oli päiväsi pilvisinkin Hänen tiedossansa,
joka ainoa päiväsi jo ennen syntymääsi.
Olet kuva rakkaudesta.
Luojan kaunein ajatus.
Ajatuksista Luojan synnyit, 
tarkoituksen sait elämään.
Joka hetkesi Hän on luonut, 
tuntee myös matkan pään.
Hän on kaikessa kanssasi ja kantaa taakkojasi.
Olet ihme, taivaan lapsi, Luojan kaunein ajatus.
Maria Laakso & Pia Perkiö

vostan elämän makua ja 
sydämellä tekemistä.

Nykyinen toimenkuva
Tällä hetkellä työskentelen 
Kirkkonummen seurakun-
nassa, kanttoritiimissä, seu-
rakuntamuusikkona. Tähän 
työhön päätymisen koen 
todellisena Jumalan joh-
datuksena ja todistuksena 
siitä, että Jumalaa tosiaan 
kiinnostaa meidän pienten 
ihmisten elämä. Ihan jokai-
sen ihmisen elämä.
Olen vuosien varrella tehnyt 
kaikenlaista musiikkikoulut-
tajana, esiintyjänä, opet-
tajana ja musiikkiterapeut-
tina. Ennen tätä nykyistä 
pestiäni työskentelin Kirk-
konummen seurakunnassa 
musiikkileikkikoulunopetta-
jana. Tein samaan aikaan 
töitä myös musiikinopetta-
jana ja musiikkiterapeutti-

Kuvassa:  Maria Laakso, Erja Kuhalampi, Anneli Lähdesmäki 
ja Ulla Latomäki. Aukeaman kuvat: Satu Kivisaari12



na. Vaikka kaikki työni tuntuivat 
mukavilta ja kiinnostavilta, alkoi 
sinne tänne suhaaminen ja eri 
työyhteisöissä seilaaminen tun-
tua raskaalta. Mietin, mikä olisi 
se työ, jossa olisin ns. yhden 
herran palveluksessa ja jossa 
voisin yhdistää vuosien varrella 
kertyneen työkokemukseni ja 
kiinnostuksen kohteeni. Rukoi-
lin, kyselin ja selailin työpaikkail-
moituksia ja tietenkään sellaista 
työtä ei tuntunut olevan olemas-
sakaan.
Pari vuotta sitten jouluna, olles-
samme mummolassa, selailin 
jälleen työpaikkailmoituksia ja 
juttelimme anopin kanssa työs-
täni ja siihen liittyvistä haaveis-
tani. Hän sanoi, että no, tuon 
asian puolestahan täytyy oikein 
rukoilla. Muutaman kuukauden 
päästä alkoi tapahtua. Ensin tuli 
auki eräs sijaisuus hyväksi tun-
temaltani työnantajalta. Työ vai-
kutti kiinnostavalta ja koin, että 
voisin kenties olla nainen paikal-

lani, mutta joka muutamista eri syistä 
silti mietitytti minua. Päätin kuitenkin, 
että haen tuota työtä, koska olin rukoil-
lut, että jotain uutta tulisi. Halusin näin 
sitoutua rukoukseeni. Ajattelin, että ei 
minua valita, jos homma ei ole tarkoi-
tettu minulle.
Pian hakemuksen lähettämisen jälkeen 
kävi ilmi, että omassa seurakunnassani 
olisi mahdollisesti tulossa auki kantto-
rin sijaisuus ja voisin laajentaa musiik-
kileikkikoulunopettajan tointani siten, 
että tekisin samalla tuota kanttorin si-
jaisuutta. Tämä kuulosti hienolta mm. 
siksi, että voisin työskennellä lähellä 
kotia, pysyä tutun työnantajan palve-
luksessa ja laajentaa työskentelykent-
tääni tutussa työyhteisössä. Sijaisuus ei 
kuitenkaan ollut siinä vaiheessa varma, 
kun sain kutsun haastatteluun työpaik-
kaan, johon olin laittanut hakemuksen. 
Kävin haastattelussa ja pian haastatte-
lun jälkeen sain soiton, jossa kysyttiin, 
haluaisinko ottaa työpaikan vastaan. 
Olin järkyttynyt. Haastattelussa oltuani 
en todellakaan uskonut, että paikkaa 
tarjottaisiin minulle. Kun sitten kävin 

keskustelua tä-
män mahdollisen 
uuden työpaikan 
rekrytoijan kanssa 
tulevasta työnku-
vastani, ajattelin, 
että ehkä paikka ei 
kuitenkaan ole tar-
koitettu minulle.
Sain muutaman 
päivän aikaa miet-
tiä asiaa. Vaakaku-
pissa olivat varma 
sijaisuus uudes-
sa työpaikassa ja 
epävarma sijai-
suus tutulla työn-
antajalla, lähellä 
kotia. Rukoilin ja 
mietin. Kyselin ja 
pohdin vaihtoeh-
toja. Sitten koin, 
että ihan kuin Ju-
mala olisi kysynyt 
minulta: ”Luotat-
ko? Luotatko mi-
nuun, Maria? Olen 
aina kulkenut mu-
kanasi, järjestänyt 
asioita ja ajoituk-

sia. Luotatko, että olen nytkin 
mukana?” Vastasin, että haluai-
sin luottaa. Ja niin päätin jäädä 
odottamaan, miten kävisi oman 
seurakunnan sijaisuuden kans-
sa. Joitain kuukausia myöhem-
min oman seurakunnan sijaisuus 
varmistui ja vuotta myöhemmin 
sijaisuus muutettiin seurakun-
tamuusikon toimeksi. Ja tässä 
toimessa saan yhdistää kaiken 
sen, mistä silloin mummolassa 
haaveilin, oppia koko ajan uutta 
ja työskennellä aivan mahtavas-
sa tiimissä. Ja kaiken kukkuraksi 
tuo toinen työnantaja sai omaan 
sijaisuuteensa aivan upean tyy-
pin!
Ajattelen, että se seurakunta, 
jossa elin lapsuuteni ja nuoruu-
teni, oli yhteisöllinen. Ihmiset 
tunsivat toisensa ja toivat mu-
kaan kaverinsa ja kaverinsa ka-
verin. Ihmiset luottivat toisiinsa, 
tiesivät toistensa vahvuudet ja 
heikkoudet. Työntekijät antoi-
vat seurakuntalaisten kantaa 
vastuuta. Asiat ideoitiin, suun-
niteltiin ja toteutettiin yhdessä. 
Arkea ja juhlaa elettiin yhdessä. 
Seurakunta ei ollut joku irral-
linen pala ihmisten elämässä. 
Seurakunta oli syli ja kasvualus-
ta. Se oli dynaaminen yhteisö, 
jossa jokaisella oli oma tehtävä 
ja paikka. Sanaa luettiin ja sitä 
elettiin saman tien todeksi yhtei-
sen tekemisen kautta. Suurissa 
seurakunnissa, joissa väki tulee 
ja menee, voi olla vaikea toteut-
taa tällaista, mutta tiedän, että 
näinä aikoina yhteisöllisyydestä 
puhutaan paljon ja seurakunnis-
sa pohditaan, mitä se voisi kus-
sakin paikassa olla. Luulen, että 
valmista konseptia ei ole, vaan 
jokaisessa yhteisössä syntyy 
omanlaisensa, kun siihen anne-
taan mahdollisuus.

Aikaa harrastuksille
Harrastan vaihtelevasti erilaista 
liikuntaa, luen tai kuuntelen kir-
joja ja toisinaan kudon.
Retkireppu on aina pakattuna 
niin, että metsään ja tulille läh-

13



tö onnistuu viidessä minuutissa. 
Metsä on minulle tärkeä paikka. 
Kun lenkkeilen, kuljen mielui-
ten metsäpoluilla. Siellä henki 
kulkee, korvat lepää ja ajatus 
vaeltaa vapaana. Metsä on hyvä 
paikka jutella Taivaan Isän kans-
sa. En kauheasti välitä lemmik-
kieläimistä, mutta villit luonnon 
eläimet saavat minut pysähty-
mään ja seurailemaan itseään.
Enni Mustosen ”Syrjästä katso-
jan tarinoita” on hieno kirjasar-
ja. On kiehtovaa, kuinka histo-
rialliset tositapahtumat heräävät 
eloon, kun tarinaan sijoitetaan 
sekaisin fiktiivisiä ja oikeasti ole-
massa olleita henkilöitä ja tarina 
kulkee välillä tositapahtumissa, 
välillä fiktiivisissä tapahtumis-
sa. Raamit ovat oman maamme 
historiaa ja osan tapahtumapai-
koista saattaa paikallistaa vielä 
nykykartaltakin. Lisäksi sarjan 
päähenkilö on juuriltaan poh-
jalainen ja puhuu leveää Ete-
lä-Pohjanmaan murretta, mikä 
tietysti antaa oman kiinnostavan 
värinsä tarinaan.

Joulu perheen kesken
Kun lapset olivat pieniä, mat-
kustimme jouluksi aina Pohjan-
maalle mummoloihin. Lasten 
kasvettua olemme päätyneet 
viettämään sydänjoulun kotona 
oman perheen kesken ja jou-
lun kuviot ovat muotoutuneet 
lapsuuden kotiemme perintei-
den pohjalta oman perheemme 
näköisiksi. Edelleen jouluumme 
kuuluu aattohartaus kirkossa, 
joulusauna, jouluateria, lahjat, 
herkkujen syöminen ja leppoisa 
yhdessäolo. Itse olen jouluna 
tietenkin töissä, mutta se vai-
kuttaa lähinnä aikataulutuksiin. 
Pohjanmaan mummolat kutsu-
vat sitten välipäivinä, kun on 
useampi päivä vapaata.

Ideointi ja kooste
Anneli ja Kari Lähdesmäki

Saajan tilinumero
Mottagarens

kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä n:o
Från konto nr

Eräpäivä
Förf. dag

Viitenro
Ref. nr

Euro

IBAN BICFI06 5114 0220 0380 63 OKOYFIHH

Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry
Kokkolantie 12
43500 Karstula

Kannatuskohde: Joulukeräys
Oma seurakunta:

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.

Joulu lähestyy, on aika käynnistää 
perinteinen joulukeräys. Erityi-
sesti tänä vuonna sydämellämme 
ovat lapset, täällä Suomessa ja 
lähetyskohteissamme Venäjällä, 
Virossa ja Sambiassa. Aarrearkku-
työn kautta olemme mukana tu-
kemassa perheitä kristillisen kas-
vatuksen antamisessa. Yksi tärkeä 
lahja, jonka läheisillesi voit antaa 
on aika. Olla ja elää lähellä, olla 
läsnä. Koskettaa, ottaa syliin, si-
littää, leikkiä, laulaa. Aarrearkku-
pussi on oiva apuväline tällaises-
sa ”sylilahjassa”. Lapselle annettu 
aika on lahja, jonka hän muistaa 
ja jota hän kantaa sydämessään 
senkin jälkeen, kun lahjan antaja 
ei ole hänen kanssaan. Mutta opi-
tut laulut, lorut ja rukoukset säily-
vät sydämessä. Tänä vuonna Elyn 
joulukeräyksen tuotto käytetään 
lasten parissa tehtävään työhön, 
jotta kasvattajilla ja opettajilla oli-
si välineitä ja aikaa opettaa, kas-
vattaa ja rakastaa.

Lahjaksi olette saaneet – lahjaksi antakaa

25 €

Lisää tuotteita evankeliset.net/kauppa/

Lahjan antamisessa on kolme 
asiaa. On hän, joka antaa. Täytyy 
olla jotain, mitä antaa. Ja sitten 
on hän, jolle lahja annetaan. Jos 
Jumala on antanut sinulle jotain, 
mitä voit antaa, rohkaisen ja kut-
sun sinua: Tule mukaan toteut-
tamaan lasten parissa tehtävää 
työtä ja osallistu Elyn joulukerä-
ykseen.
”’Minä vakuutan teille, että Juma-
lan valtakuntaan ei pääse kukaan, 
joka ei ota sitä vastaan niin kuin 
lapsi.’ Hän otti lapset syliinsä ja 
siunasi heidät panemalla kätensä 
heidän päälleen.” 
Markus 10:15-16 UT 2020
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Timo oli päässyt opiskelemaan 
Helsinkiin. Hänen varansa olivat 
varsin niukat, mutta uskoa hyvän 
Jumalan huolenpitoon oli sitäkin 
enemmän. Hän oli lukenut monia 
kirjoja, joissa kerrottiin mitä eri-
koisimmista rukousvastauksista ja 
sellaisia Timo odotti myös itse koh-
taavansa.
Oli hän kyllä koettanut syksyn ku-
luessa hankkia opiskelurahoja mm. 
hankkiutumalla aamupäiväksi teh-
taaseen, jossa sorvattiin alihan-
kintatyönä mm. Aarikan kynttilän 
jalkoja. Niitä Timokin sai sorvat-
tavakseen. Työtä oli paljon ja se 
vaati tarkkaavaisuutta. Kahden 
viikon välein oli palkkapäivä. En-
simmäisen tilipäivän lähestyessä 
Timo sai puhelinsoiton ja kutsun 
lounaalle tehtaan johtajan kotiin. 
Siellä hänelle kerrottiin, että fir-
ma oli mennyt konkurssiin ja ettei 
johtaja kyennyt maksamaan edes 
sitä kahden viikon palkkaa. Timolle 
selvisi kerralla, että nyt oltiin Hel-
singissä.
Rahapula oli Timolla tosiasia ja sik-
si jatkuva rukouksen aihe. Olihan 
hän jo kotona sen oppinut, että 
Jumalalle saa ja pitääkin esittää 
kiitoksen kanssa tiettäväksi kaikki 
tarpeensa. Niin hän myös joka päi-
vä teki. Onneksi Timon oppilaitok-
sessa oltiin kärsivällisiä saatavien 
kanssa.
Eräänä alkutalven päivänä Timon 
kurssitoveri Matti tuli poikien asun-
tolaan upea venäläismallinen pus-
kin -karvahattu päässään. Kehus-
kellen hän sanoi ostaneensa sen 
kahdella eurolla opiston joulumyy-
jäisistä. Timo tunnisti taskussaan 
viiden euron rahan - viimeisensä 
ja sanoikin opistolle lähtiessään: 

”Jos sinä sait tuon kahdella, niin 
mitähän minä mahdankaan saada 
viitosella?” Tunnin kuluttua opis-
kelukaverit istuivat oppilaitoksen 
juhlasalissa myyjäishumun kes-
kellä. Silloin myyjäisten emäntä 
tuli Timoa kohti vinkaten häntä 
tulemaan eteiskäytävälle. Sinne oli 
kuulemma tullut hänelle vieras.
Ihmetellen Timo meni. Koulun 
eteisessä hän näki tyylikkäästi pu-
keutuneen keski-ikäisen naisen. 
Timo ei häntä tuntenut. Ystävälli-
sesti hymyillen vieras kysyi Timon 
nimeä. Sen kuultuaan tuntematon 
otti käsilaukustaan kirjekuoren, 
jonka päällä oli Timon koko nimi. 
Nainen ojensi kirjeen Timolle ja 
samalla Timo kuuli elämänsä eri-
koisimman puheen: ”Jumala on 
jo monta kuukautta kehottanut 
minua tuomaan sinulle tämän 
kirjeen, mutta minulta meni näin 
kauan ennen kuin tottelin,” hän sa-
noi jatkaen: ”Anna minulle anteek-
si, jos olen aiheuttanut sinulle vai-
keuksia.” Niine hyvineen hän meni. 

Tuntematonta lahjoittajaa Timo ei 
nähnyt enää koskaan. Ei, vaikka 
yritti miten jäljittää lahjoittajaa. 
Koulun myyjäisten emäntäkään ei 
sanonut naista tuntevansa.
Timo hakeutui ensihämmennyk-
sestä selvittyään käytävältä opis-
ton kylppäriin. Se oli sillä hetkellä 
ainoa hiljainen paikka. Hän avasi 
kirjekuoren ja löysi sieltä niin suu-
ren rahamäärän, että se riitti koko 
syksyn opinto-, ruoka- ja asunto-
maksujen katteeksi. Ja jäi vielä 
muutama euro ylikin – taskura-
haa. Sillä sai ostettua appelsiinin. 
Se oli Timon ensimmäinen vapaa 
ostos koko syksyn aikana Helsin-
gissä. Jumala oli kuullut rukoukset 
ja vastannut niihin hyvin poikke-
uksellisella tavalla. Ilon kyynel sil-
mäkulmassaan Timo appelsiininsä 
sinä päivänä söi.
Tämä kertomus on tosi. Vain nimet 
on muutettu.

Kari Lähdesmäki

Kuva: JESHOOTS.COM, Unsplash
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Anna joulu ihmisille,
anna rauha päälle maan.
Anna toivo särkyneille
tähti yöhön pimeään.

Siellä missä joulutähti
peittyy sumuun sakeaan,
siellä Sanan kirkkautta,
kipeästi tarvitaan.

Anna rauha lapsoselle
joka pelkää pimeää,
koska rauha kodistansa
riitaan, vihaan häviää.

Anna meille kristityille
rakkautta sydämeen,
jotta joulun lahja lähtee
täältä maahan kaukaiseen.

Seimen lapsen puhdas valo,
viestii suurta Sanomaa,
jossa meille jokaiselle
pelastusta tarjotaan.

Anna meille joka päivä
joulun lahja uudestaan.
Silloin omat askeleemme
vievät suuntaan oikeaan.

Anneli Lähdesmäki

Kuva: Virpi Tuominiemi
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Kauan sitten, 1800-luvun puolivä-
lissä, kun Pohjois-Amerikka oli hy-
vin harvaan asuttu ja Yhdysvalloilta 
puuttui vielä monia sen nykyisistä 
osavaltioista, malminetsijät löysi-
vät Kaliforniasta kultaa. Löytäjät 
olisivat varmasti pitäneet mielel-
lään asian omana tietonaan, mutta 
kun he alkoivat myydä löytämään-
sä kultaa, salaisuus paljastui ja al-
koi valtava ryntäys löytöalueelle. 
Puhutaan Kalifornian kultaryntäyk-
sestä, kultakuumeesta.
Alueella, joka oli lähinnä erämaata 
ja joka oli juuri siirtynyt Meksikol-
ta Yhdysvaltain hallintaan, ei ollut 
mitään yhteiskunnan rakenteita, ei 
tieverkostoa, järjestyksenvalvojia, 
kouluja eikä muitakaan palvelui-
ta. Kauppoja oli muutamissa kau-
pungeissa, lisäksi kiertäviä kulku-
kauppiaita. Ymmärrettävää on, 
että sellaisiin oloihin eivät naiset 
juuri lähteneet, lapsista puhumat-
takaan. Miehet elelivät keskenään 
pikaisesti paikalle polkaistuissa 
hökkeli- ja telttakylissä, joissa niin 
onnistuneet kuin pettyneetkin kul-
lankaivajat juopottelivat, rähjäsi-
vät ja rettelöivät.
Kuukausien kuluessa näihin kul-
lankaivajakyliin alkoi tulla myös 
naisia. Missä oli kultaa, siellä oli 
ansaintamahdollisuuksia muilla-
kin kuin kaivajilla. Työt pesuloissa, 
ruokaloissa, saluunoissa ja jopa 
naisellisia lohtupalveluja tarjoavis-
sa taloissa kiinnostivat rikastumi-
sesta haaveilevia tai uutta alkua 
kaipaavia naisia.
Kun miesten joukkoon muuttaa 
naisia, heidän mukanaan sinne 
yleensä ilmestyy ennen pitkää 
myös lapsia. Näin kävi eräänä tal-
vena myös kertomuksemme ky-
lässä, jota voimme kutsua vaikka 

Kultalaksi. Tarina ei tarkkaan ker-
ro, miksi ja mistä Kultalan ainoa 
nainen oli tullut, eikä sitä, miten 
hän oli kohdannut talvella synty-
määnsä odottavan lapsen isän - ei 
edes sitä, kuka tämä oli. Ehkä tule-
va äiti ei sitä itsekään tiennyt. Joka 
tapauksessa, lapsi sai alkunsa ja 
syntyisi aivan pian.
Kultalassa ei ollut kätilöä, lääkäris-
tä puhumattakaan. Synnytyksen 
tullessa siellä ei ollut edes muita 
naisia. Äiti oli omillaan, ja hänen 
huutonsa kaikuivat yksinäisessä 
mökissä herättäen naapurihök-
keleissä nukkuvat miehet mietti-
mään, pitikö kunnioittaa ikiaikaisia 
perinteitä ja antaa naisten hoitaa 
hommansa miesten niihin puuttu-
matta, vai oliko nyt tarpeen pyrkiä 
jotenkin auttamaan. Kun naisen 
äänet aamuun mennessä vaihtui-
vat lapsen parkuun, miehet totesi-
vat, että tilanne pitää käydä tarkis-
tamassa.

Näky huoneessa oli karu - liikku-
maton äiti makasi olkipatjalla, ja 
hänen rinnallaan nuhjuisen huo-
van alla parkui pikkuinen poika. 
Joku miehistä kokeili äidin pulssia 
ja totesi hengen paenneen. Poika 
oli nyt omillaan. Joku toinen nosti, 
hetken emmittyään, lapsen syliin-
sä. Synnytyksen jälkeen vielä ki-
nainen lapsi parkui reippaasti. Na-
panuoran äiti oli näköjään saanut 
leikattua ja sidottua, mutta lapsi oli 
alaston ja hytisi jouduttuaan pois 
huovan suojista.

17



Miehet totesivat ykskantaan, että 
jotakin pojan hyväksi pitäisi tehdä. 
Hänet vietiin naapurihökkeliin ja 
pestiin vaskoolissa kahvipannus-
sa lämmitetyllä vedellä. Joku löy-
si kätköistään puhtaan pyyhkeen, 
johon toinen pojan kömpelösti 
kapaloi. Mutta mistä peti? Tun-
tui jotenkin väärältä laittaa lapsi 
nukkumaan likaiselle, maalattialla 
lojuvalle olkipatjalle. Ja ruokaakin 
lapsen pitäisi saada.
Yksi miehistä lähti lypsämään mu-
kanaan tuomaansa vuohta toisen 
huutaessa perään, että kädet pitää 
muistaa pestä ensin, ettei lapsen 
maitoon pääse likaa. Kolmas sa-
noi yrittävänsä veistää vuoteenta-
paisen ulos heitetyn pakkilaatikon 
laudoista. Lasta sylissään hyssyt-
televä mies huomasi, että ehkä 
hänenkin kätensä sietäisi pestä, 
ennen kuin hän koskee lapselle 
tuttirätiksi löytyneeseen, puhtaa-
seen nenäliinaan.
Yksissä tuumin miehet päättivät 
jättää aamupäivän kaivuutyöt vä-
liin eteen tulleiden pakottavien as-
kareiden vaatiessa huomiota. Yksi 
veisti lupaamaansa sänkyä, ja kun 
mies nyt oli toimeen ryhtynyt, sii-
hen taisi tulla joku koristekiemura-
kin. Toinen lähti hakemaan ympä-
ristöstä puhdasta, kuivaa täytettä 
tyynyliinaan, joka oli luovutettu 
lapsen patjapussiksi. Kolmas pesi 
lapsen käyttöön sopivaksi huovan 
puolikasta sekä miehiltä vaipoiksi 
kerättyjä ylimääräisiä riepuja. Nel-
jäs, vuohen omistaja, kuurasi kuu-
malla vedellä taskumattiaan tutti-
pulloksi. Viides katseli ympärilleen 
lapsen ensi kodiksi aiotussa hökke-
lissä, pudisti päätään ja ryhtyi la-
kaisemaan hämähäkinseittejä nur-
kista ja roskia lattialta, pesemään 
lankkupöytää, jossa vaipat pitäisi 
vaihtaa, ja yleensäkin luomaan ti-
laan lapsen tarpeisiin sopivaa jär-
jestystä.
Sitten piti vielä miettiä, kuka lasta 
hoitaisi ja milloin. Sovittiin vuoro-
päivistä ja siitä, että kauniilla säällä 
lapsen voisi lämpimästi puettuna ja 
peiteltynä ottaa mukaan huuhte-

lurännin laidalle pressun suojaan, 
mutta jos satoi tai oli kovin kylmä, 
hoitaja jäisi lapsen kanssa asun-
toonsa kylään. Useampikin hökkeli 
oli siis siivottava.
Tällä välin ensimmäinen vuorolai-
nen oli syöttänyt lapselle vedellä 
jatkettua lämmintä vuohenmaitoa 
nenäliinan kaistaleella taskumatis-
ta imeyttämällä ja vähän lusikalla 
suuhunkin, kun se muuten kävi ko-
vin hitaasti. Yksi ja toinen miehistä 
oli käynyt kurkistamassa poikaa ja 
halunnut ottaa sitä syliinkin, mutta 
oltiin porukalla sitä mieltä, että ei 
lasta voisi toistuvasti altistaa sel-
laisille hajuille ja muulle lialle, jota 
kaivajajoukko edusti. Sovittiin, että 
yksi miehistä jäisi kerran viikossa 
kylälle pyykkäriksi ja saisi palkaksi 
osuuden toisten tuon päivän kul-
takertymästä. Vaippapyykin pesisi 
kukin hoitovuorollaan.
Pyykkipataa ei kylässä ollut, joten 
jonkun piti lähteä San Franciscoon 
sitä hakemaan. Tilaukseen tuli 
muutakin tavaraa, kun kerran tilai-
suus ja nyt tarvettakin oli: lapselle 
lakanoita, kunnon patja, tyyny ja 
peitto, pyyhkeitä, vaatteita, ettei 
tarvitsisi vallan kapaloissa olla, oi-
kea tuttipullo ja tutteja – ja sitten 
miehetkin huomasivat tarvitse-
vansa pyykkisaippuaa ja saippuaa 
itsensäkin pesemiseen, kampoja, 
partateriä, sukkia, halusipa joku 
peilinkin. Kaupunkiin lähtijälle an-
nettiin mukaan kassapussi ja osto-
slista.
Tuli lauantai-ilta. Monet miehistä 
kaivoivat vanhasta tottumuksesta 
esiin viinavarastonsa ja aloittivat 
naukkailun. Meteli yltyi ja pian kai-
kuivat kirosanat ja käynnistyi tap-
pelunnujakka. Sitten kuului leirin 
yli hoitovuorossa olevan miehen 
vihainen huuto: “Ääliöt, ootteko 
unohtaneet, että täällä on lapsikin! 
Nyt se parkuu säikäyksissään, kun 
tuolla lailla elämöittette! Eikä tei-
dän puheetkaan sovi sen korville. 
Olkaa ihmisiksi siellä!”
Osa metelöitsijöistä nolostui ja vai-
keni, muutkin vaimensivat ääntään 
tai siirtyivät selvittelemään riito-

jaan sivummalle. Ei tosiaankaan 
mitä vain lapsen kuullen!
Aikanaan palasi takaisin kaupun-
gissa kävijäkin tuomisineen. Lei-
rissä alkoi vesipadan lämmitys 
kullanhuuhdontapurojen äärellä ja 
vaskoolit saivat illan tullen uutta 
käyttöä pesuvateina. Kun murkinat 
oli syöty, tuli tavaksi kokoontua po-
jan mökkiin juttelemaan ja ihmet-
telemään pikku miehen touhuja. 
Hän oppi pian iltavirkuksi ja nautti 
saamastaan huomiosta. Hymyjä 
ja jokellusta riitti kaikille, pienet 
sormet retuuttivat voimistuessaan 
partoja ja kulmakarvoja ja yritys 
oli kova, että pojan ensimmäiseksi 
sanaksi tulisi “setä”.
Talven taituttua kevääksi ja alku-
kesäksi Kultalassa tuli käymään 
kiertävä pappisveli. Aurinkoisen 
päivän täyttivät työn äänet, mies-
ten heilutellessa vaskoolejaan ja 
huuhdonta-arkkujaan. Kun pap-
pi sitten kutsuttiin aterialle, hän 
huomasi huojennuksekseen, että 
tällä kertaa ei tarvitsisi pelätä ruo-
kamyrkytystä. Tarjottavat olivat 
yksinkertaisia, mutta ne tarjottiin 
puhtaalta, liinan peittämältä pöy-
dältä puhtaista astioista. Myös 
kylän ominaishaju oli muuttunut. 
Hökkelirivin takana näkyi asiointi-
riuku aiempien katua reunustavien 
liukumiinojen sijaan. Miehet tuok-
suivat saippualle pikemmin kuin 
pinttyneelle hielle. Kirosanoja ei 
kuulunut, sen sijaan joku kuului 
tapailevan klassikkokappaletta “Jä-
nis istui maassa”. Kun papilta sit-
ten kysyttiin, voisiko hän käyntinsä 
yhteydessä kastaa leirin yhteisen 
kummipojan, hän alkoi ymmärtää 
jotain siitä, mitä oli tapahtunut.
Kultalan hökkelikylän elämän oli 
mullistanut perusteellisesti sinne 
syntynyt lapsi. Kylälle leimaa an-
tavia asioita olivat entisen likai-
suuden sijaan puhtaus, kiroilun ja 
rivojen puheiden sijaan lapsen tar-
peiden pohdinta, riitelyn ja tappe-
lujen tilalle oli tullut yhteistyö. Mil-
lä lapsi oli tämän saanut aikaan? 
Pelkällä olemassaolollaan. Hän oli 
kaikessa rauhassa pötkötellyt sän-
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gyssään, nukkunut, syönyt, jokellellut, 
itkenyt, liannut vaippoja ja retuuttanut 
partoja ja hiuksia riemusta hihkuen. 
Tämän myötä Kultalasta oli tullut eri-
lainen kylä.
Muutokset tietysti jatkuivat. Poika 
kasvoi, vaskoolein huuhdottava kulta 
loppui, miehet jatkoivat matkaansa, 
pojalle etsittiin pysyvä perhe, Kultala 
autioitui. Tarina jäi kuitenkin elämään.
Ei liene kovin vaikeaa etsiä tälle tari-
nalle rinnakkaista kertomusta. Run-
saat kaksi tuhatta vuotta sitten maa-
ilmaan syntyi vaikeisiin oloihin toinen 
poikalapsi. Vartuttuaan aikuiseksi hän 
opetti ja paransi niin, että Juudean ja 
Galilean kylät ja kaupungit kaikki pu-
huivat hänestä. Hän puhui Jumalan 
ja lähimmäisen rakastamisesta, näytti 
niissä esimerkkiä, myös arvostavalla 
suhtautumisellaan yleisesti väheksyt-
tyihin ja halveksittuihin ihmisiin. Alis-
tuessaan ristin kuolemaan hän teki 
äärimmäisen teon ihmisen kohtalon 
muuttamiseksi. Kaikki tämä kuitenkin 
sai alkunsa jo Vapahtajan syntymästä.
Millaisia muutoksia Jeesuksen tulo 
maailmaan on saanut aikaan? Koko 
länsimainen ihmisoikeuksia ja tasa-ar-
voisuutta korostava ajattelutapa juon-
taa juurensa Jeesuksen opetuksiin. 
Häntä saamme kiittää hyvinvointival-
tion ajatuksesta, jossa kaikki saavat 
elämälleen välttämättömiä palveluja 
maksukyvystään riippumatta. Vaikka 
sekularisoituvassa maailmassa arvo-
pohjamme lähtökohdat peittyvät usein 
näkyvistä, niiden juuret ovat edelleen 
Betlehemin lapsessa ja siinä, mitä hän 
aikuiseksi vartuttuaan edusti ja opetti.
Jeesuksen syntymäjuhla on hyvä ajan-
kohta kiittää häntä sekä pelastuksen 
lahjasta että siitä, millaisessa maa-
ilmassa saamme hänen ansiostaan 
elää. Nyt on myös hyvä aika miettiä, 
miten perusteellisesti Vapahtaja on 
saanut puhdistaa meidän itse kunkin 
elämän majan. On hyvä aika avata 
sen tunkkaiset, nuhruiset peränurkat-
kin Jumalan armon auringon puhdis-
tavalle vaikutukselle.

Arthur Maxwellin Bedtime Stories -kir-
jasarjassa toistaman yhdysvaltalaisen 
kansantarinan pohjalta kirjoittanut 
Erja Kuhalampi.

Kuvat: Virpi Tuominiemi
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Nykyinen Siionin kannel otettiin 
käyttöön vuonna 1999. Nyt sille 
tapahtuu samaa kuin kirkkomme 
virsikirjalle: virsikirjaan on teh-
ty lisävihko, tai niitä on tehty jo 
kolme. Nykyistä Siionin kannelta 
ei muuteta, mutta siihen lisätään 
noin 100 laulua.
Kyseessä on hyvin tärkeä projekti. 
Perustellusti tavataan sanoa, että 
Siionin kannel on evankelisen he-
rätysliikkeen merkittävin julistaja.

Enemmän käyttöön nuorten 
tilaisuuksissa
Miksi tämä projekti? Eikö nykyinen 
Siionin kannel riitä?
Nykyinen laulukirja on oikein hyvä. 
Kuitenkin sitä lauletaan varsin 
vähän nuorten tapahtumissa tai 
Sleynkään ripareilla. Tärkeä syy, 
miksi lisävihkoa ryhdyttiin teke-
mään, olikin se, että Siionin kannel 
tulisi enemmän nuorten käyttöön 
ja tutummaksi heille.
On aika paljon evankelisen herä-
tysliikkeen piirissä olevia, jotka 
laulavat Siionin kannelta tuskin 
lainkaan. Monet heistä osallistuvat 
messuun Sleyn messuyhteisöissä 
ja näissä lauletaan pääsääntöises-
ti virsikirjaa. Lisäksi he voivat olla 
mukana raamattupiirissä, jossa 
harvoin lauletaan. Lisävihon tar-
koitus on korjata tätä tilannetta. 
Siihen tulee lauluja, jotka sopivat 
hyvin messun lauluiksi.

Nykyisen Siionin kanteleen jälkeen 
on tehty paljon hyviä lauluja, joi-
den paikka on Siionin kantelees-
sa. Näitä tulee lisävihkoon. Kuten 
myös lauluja, jotka ovat vanhem-
pia hengellisten laulujen aarteita, 
mutta jäivät syystä tai toisesta 
vuoden 1999 Kanteesta pois.

Helmiä
Työryhmä, joka tekee lisävihkoa, 
asetti kriteerejä, millainen lisävi-
hon tulee olla. Sen tulee julistaa 
evankelista uskoa, jossa nämä 
ovat ydin: ilmainen armo, Kristuk-
sen täydellinen työ puolestamme, 
pelastus, joka on lahja, ja Raa-
mattu, joka on Jumalan sana. Työ-
ryhmä sopi myös, että lisävihkoon 
pitäisi tulla ylistyslauluja, jotka pe-
rustuvat Raamatun evankeliumiin. 
Edelleen sovittiin, että lisävihkoon 
ei oteta ihan kivoja lauluja vaan 
laulujen tulisi olla helmiä, joita on 
helppo ja ilo laulaa ja joissa on 
tarttuva, tähän aikaan sopiva sa-
noitus ja sävel. Tavoite on myös, 
että laulut yhdistävät eri-ikäisiä.
Näiden lisäksi kriteereinä laulujen 
valinnassa on, mistä edellä kirjoi-
tin: nuoret ja nuoret aikuiset laula-
vat niitä ja ne sopivat hyvin osaksi 
messua.

Myös uusia lauluja
Työryhmä on käynyt läpi monia 
laulukirjoja ja -vihkoja ja etsinyt 

Siionin kannel – evankelisen herätysliikkeen laulukirja – saa lisävihon. Suunnitelma on, 
että vihko on painettu ja se otetaan käyttöön Valtakunnallisessa Evankeliumijuhlassa 
Sastamalan Karkussa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ensi kesänä.

niistä sopivia lauluja. Laulujen te-
kijöiltä on kysytty, mitä lauluja – 
omiaan tai muiden – he ehdottavat 
lisävihkoon. Myös Sleyn työnteki-
jöitä ja monilta toiminnassa mu-
kana olevilta kysyttiin ehdotuksia, 
ja näitä saatiin suuri määrä – sekä 
jo olemassa olevista laulukirjoista 
että kokonaan uusia tai ainakin jul-
kaisemattomia lauluja.
Kesäkuun alussa työryhmällä oli 
noin 150 laulun lista, johon pyy-
dettiin palautetta 11 hengellisten 
laulujen tuntijalta ja Siionin kan-
teleen käyttäjältä. Yksi palautteen 
antajista on Elyn toiminnanjohtaja 
Antero Rasilainen.
Lisävihkoa valmisteleva työryhmä 
kävi palautteen läpi ja karsi listaa. 
Kesän aikana listaan tuli muutama 
uusi laulu ja nyt, syyskuussa kir-
joittaessani tätä, lauluja listassa on 
124. Osa niistä on merkitty vihre-
ällä värillä ja osa mustalla. Vihreät 
varmaankin tulevat lisävihkoon, 
mustia mietitään enemmän, pää-
sevätkö mukaan vai jäävätkö pois.

Hieman muokattu 
Riemumessu
Riemumessu on ollut jo vuosia 
Valtakunnallisen Evankeliumijuh-
lan eniten väkeä kokoava tilai-
suus. Erityinen ilonaihe on, että 
siihen osallistuu paljon eri-ikäisiä 
– lapsiperheitä, nuoria, aikuisia ja 
vanhempaa väkeä. Se on monille 

Jari Rankinen, Pyhän Sydämen kappelin pastori, Siionin kannel lisävihko -työryhmän puheenjohtaja
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Evankeliumijuhlan kohokohta. Rie-
mumessu on keskeinen osa myös 
joitakin muita tapahtumia.
Riemumessun 16 laulua tulevat 
lisävihkoon, ja Riemumessu on 
helpompi toteuttaa; sanat ovat 
Siionin kanteleessa. Laulujen sa-
noja on muokattu hieman. Tär-
keää on korostaa sanaa ”hieman”. 
Työryhmä ei ole laatinut uutta Rie-
mumessua, ja messun sanoittaja 
Antti Saarenketo on hyväksynyt 
muokatut sanat.

Kun joululaulut raikaa
Vielä en voi esitellä esimerkkejä 
lauluista, jotka tulevat lisävihkoon, 
koska laulut hyväksytään vasta 
tämän lehden aineistopäivän jäl-
keen. Ainakin itse odotan innolla, 
että lisävihko saadaan käyttöön. 
Siihen tulee tuttuja ja vieraampia 
lauluja, joiden paikka on Siionin 
kanteleessa ja joita – niin uskon 
– tarvitaan ja lauletaan evankeli-
sen herätysliikkeen piirissä ja laa-
jemminkin. Ne julistavat Jumalan 
suuria tekoja, hyvyyttä, armoa ja 
lahjoja.

Yhden esimerkin tähän kuitenkin kirjoitan. Ehkä vuo-
den kuluttua jouluna laulamme Siionin kanteleesta 
tätä vanhaa, hienoa joululaulua.

Kun joululaulut raikaa, / taas talliin pakenen
ja vietän siellä aikaa / seimellä Jeesuksen.
En tunne kaipausta, / en epäilystäkään,
en etsi tarkoitusta, / kun Herran kasvot nään.

En ymmärtää vain saata / ihmettä ihmeitten:
Mitenkä Luoja maata / voi päällä olkien?
Taivaitten kirkkauden / ja loiston hylkäsit,
sijasta kuninkuuden / tien toisen valitsit.

On pesä pääskysillä, / ketuilla luolansa,
aavikon eläimillä / on turvapaikkansa.
Ihminen kodin kalliin / rakentaa itselleen,
Jumalan Poika talliin / vain syntyy köyhyyteen.

Sen vuoksi sydämeni / sinulle paljastan,
virheeni, tyhjyyteni / seimeksi tarjoan.
Ristillä ostit kerran / sen asunnoksesi.
Nyt pyydän, joulun Herran, / synnythän luokseni.
(H. A. Brorsonin sanoituksen pohjalta Lauri Thurén)
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1. Mistä joululaulusta lause: Nyt Betlehemiin läh-
detään, jo siellä kirkkaan tähden nään, se näyttää 
tietä talliin.
2. Minkä laulun viimeinen säkeistö alkaa: Herram-
me, Kristuksemme, oi Poika Marian!
3. Mikä laulu alkaa lauseella: On ilta ja tummuu 
maa, valot taivaan loistavat vaan.
4. Mistä joululaulusta lause: Jos synti onkin suun-
naton, niin valtavampi armo on.
5. Mikä laulu loppuu lauseeseen: Oi Jeesus, meitä 
salli vain sanas johdattaa.
6. Mikä laulu alkaa sanoilla: Joulun ihmerauha 
maahan laskeutuu, Jeesus lapsen muisto jälleen uu-
distuu.
7. Mistä laulusta löytyy lause: Tulkoon toivo kan-
soille maan, pääsköön vangit vankiloistaan.
8. Minkä laulun säkeistö: Kiireesti nyt seimen luo-
ta Golgatalle katsomaan kuinka kaikki synnit, taakat 
Herra poistaa kuollessaan.
9. Mistä laulusta lause: En ajatellakaan voisi mä 
pyhyyden Jumalaa, jos en minä nähdä saisi; hän sei-
messä uinuaa.
10. Mikä laulu alkaa: Vain poika Betlehemin tuo va-
lon maailmaan.

Laatinut: Ulla Latomäki
Kuva: Timo Keski-Antila

Vastaukset:
1. Joululaulu 14:4 säkeistön ensimmäinen lause. 2. Joululaulu 9, viimeinen säkeistö. 3. Joululaulu 19. 
4. Joululaulu 10:3 säkeistön kolmas lause. 5. Joululaulu 25. 6. Joululaulu 16. 7. Joululaulu 31.
8. Joululaulu 26, säkeistö 4. 9. Joululaulu 29, säkeistön 3 viimeinen lause. 10. Joululaulu 22.
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Abraham Tuominiemi syntyi touko-
kuussa 1845 Halsualla Maija-Liisa 
Juhontytär ja Sakris Antinpoika 
Tuominiemen kymmenentenä lap-
sena. Lapsista kuusi oli menehty-
nyt muutaman kuukauden ikäisi-
nä. Myöhemmin vielä yksi lapsista 
kuoli 4-vuotiaana.
Ajan tavan mukaan Abraham vie-
tiin kasteelle heti syntymän jälkei-
senä päivänä. Kasteen toimitti Karl 
Ferdinand Pfaler.
Abrahamin kertoman mukaan äiti 
opetti lapsilleen Jumalan sanan 
totuutta. Sen sijaan isä oli käänty-
mätön ja usein kärsimätön ja rip-
pikirjamerkinnät kertovat hänen jo 
ennen Abrahamin syntymää syyl-
listyneen myös rikokseen.
Abraham oli lapsena iloinen ja 
myös ahkera oppimaan Jumalan 
sanaa. 15-vuotiaana hän lähti ren-
giksi naapuritaloihin, kuten muut-
kin tilattomien perheiden pojat.
Abraham kävi rippikoulun 16-vuo-
tiaana ja hänet konfirmoitiin kesäl-
lä 1861. Konfirmaatiopappina oli 
Kurikassa syntynyt Frans August 

Hellberg, jolla itsellään ja erityises-
ti puolisollaan Serafinalla oli evan-
kelinen uskonkäsitys.
18-vuotiaana Abraham sairasti pit-
källisen taudin, jonka seurauksena 
hänen silmäluomensa eivät pysy-
neet tavalliseen tapaan auki, vaan 
hänestä tuli käytännöllisesti kat-
soen sokea. Hän pystyi kuitenkin 
lukemaan pitämällä sormin silmä-
luomia auki. Myös hänen äitinsä oli 
heikkonäköinen ja sisarellaan oli 
myös silmäsairaus.
Sairastumisensa jälkeen Abraham 
ei voinut tehdä maatöitä, vaan 
elätti itsensä hierojana. Kansan 
suussa hän sai nimen Sokio-Aapa.
Huhtikuussa 1868, jolloin elettiin 
suurien nälkävuosien aikaa, Abra-
hamin vanhemmat kuolivat. Isän 
kuolinsyy oli vesipöhö, joka johtui 
usein vääränlaisesta hätäravinnos-
ta.
Näön vieneen sairauden jälkeen 
alkoi Abrahamin hengellisen et-
sinnän aika. Hän tutustui laesta-
diolaisuuteen pyrkien kaikin tavoin 
tekemään parannusta ja saamaan 

Abraham Tuominiemi (1845-1891)

”Ei monta lihallista wiisasta eikä monta suuresta 
suvusta, vaan ne kuin maailman edessä owat tyh-
mät, on Jumala walinnut, että hän wiisaat häpiään 
saattaisi.” 
(Tuominiemen muistokirjoituksesta: Kotimatkalla-lehti 
1.2.1892) 1)

siten tunnolleen rauhan. Mutta 
apua hän ei kuitenkaan hätäänsä 
löytänyt.
Rippipappi F.A. Hällbergin puoliso 
Serafina kutsui 22-vuotiaan Abra-
hamin vierailulle Himangalle, jossa 
hänen puolisonsa toimi kappalai-
sena. Tarvittiinko hierojaa, vai oli-
ko rippikoululainen jäänyt muutoin 
pariskunnan mieleen, sitä ei tiede-
tä. Joka tapauksessa kutsusta tuli 
jatkon kannalta merkittävä.
Himangalle ja sen emäpitäjään 
Lohtajalle oli levinnyt 1800-luvun 
puolivälissä evankelisuutta. F.G. 
Hedbergin täti oli naimisissa Loh-
tajalla ja käydessään ensimmäisel-
lä saarnamatkalla Kokkolassa 1845 
Hedberg vieraili myös tätinsä luo-
na ja oli muutoinkin kirjeenvaihto-
yhteydessä häneen.
Lohtajan kappalainen A.I. Grotte-
lin oli saanut vahvoja vaikutteita 
evankelisuudesta ja siirryttyään 
Himangalle 1852 vaikutti siellä 
vahvasti evankelisuuden leviämi-
seen. Himangalla Abraham Tuo-
miniemi osallistui Serafina Häll-

23



bergin kehotuksesta evankelisten 
uskovien järjestämiin tilaisuuksiin. 
Niissä hän joutui miettimään pe-
lastuksen asioita uudessa valossa. 
Hänelle kirkastui ihmisten parhai-
denkin tekojen vajavaisuus, mutta 
myös Jeesuksen lunastustyön täy-
dellisyyden. Jumalan sanan kautta 
hänelle selkeni uskon perustus ja 
kasteen merkitys. Kristus oli hä-
nelle nyt kaikki kaikessa. Abraham 
Tuominiemi oli saanut sisäisen rau-
han ja todisti siitä sekä sanoillaan, 
että elämällään.
Vähän myöhemmin Abraham Tuo-
miniemi lähti Himangalta Lappa-
järvelle, jossa kirkkoherran apulai-
sena toimi evankelinen Johannes 
Bäck. Lappajärvellä hän tutki ystä-
vien kanssa Raamattua perusteel-
lisesti ja siellä myös piti ensimmäi-
sen raamatunselityksensä.
Lappajärveltä Abraham palasi Hi-
mangalle, jossa hän toimi aktiivi-

sena saarnaajana. Mutta ilmeisesti 
hänellä ei ollut tuohon aikaan vaa-
dittavaa muuttotodistusta, jossa 
kerrottiin muuttajan siviilisääty, 
lukutaito, rippikoulu, rokotus sekä 
hyvämaineisuus. Tällä vaatimuk-
sella haluttiin rajoittaa vakituista 
työtä vailla olevien kulkemista paik-
kakunnalta toiselle. Ilman muutto-
todistusta toisella paikkakunnalla 
oleva voitiin tuomita irtolaiseksi.
Tuolloin oli voimassa herätysliikkei-
den seurat kieltävä konventikke-
liplakaatti2) ja moni näki evankelisen 
herätysliikkeen lahkolaisuutena. 
Niinpä Tuominiemen toimintaa 
ei katsottu hyvällä. Muuttokirjan 
puuttumiseen vedoten hänet ha-
luttiin pois Himangalta. Nimismies 
kuitenkin lähetti hänet vain takaisin 
Halsualle hakemaan sieltä asian-
mukaisen todistuksen, mikä sitten 
tapahtuikin.

Abraham Tuominiemi asui Himan-
galla yhteensä n. 10 vuotta ja teki 
saarnamatkoja Lohtajalle, Kälviäl-
le, Kannukseen ja Toholammille. 
Yleensä hän viipyi samassa talos-
sa tai kylässä viikon tai pari. Illas-
ta toiseen tuvat täyttyivät kuuli-
joista.
Puheissa korostui Kristuksen täy-
dellinen pelastusteko, johon ei 
saa lisätä mitään omaa. Kansan-
miehenä hän käytti värikästä, 
kuulijoiden ymmärtämää kieltä. 
Joitakin lauseita on jäänyt muis-
tiin: ”Itsevanhurskas on kuin pilal-
le veistetty pölkky, siitä on vaikea 
tehdä kirvesvartta. Helpompi se 
on tehdä veistämättömästä pöl-
kystä” ja ”Se ei ole niin otettavissa 
kuin vesiämpäri porstuvan nur-
kasta.” Tällä hän tähdensi, ettei 
parannusta tule jättää kuoleman 
hetkelle.
Abraham Tuominiemi oli isokokoi-
nen, myöhemmin myös pitkäpar-
tainen mies. Puhuminen oli täyttä 
työtä, ja sen aikana hiki virtasi hä-
nen kasvoillaan.
Seuroissa laulettiin paljon ja Tuo-
miniemi oli hyvä laulaja. Monet 
hänen opettamansa laulut säilyi-
vät mielissä koko elämän ajan. 
Keski-Pohjanmaalla elettiin voima-
kasta herätyksen aikaa.
Myöhemmin Abraham Tuominie-
mi kutsuttiin takaisin Halsualle ja 
sieltä Veteliin, jossa Räyringin ja 
Pulkkisen kyläläiset halusivat hä-
net kolmeksi vuodeksi vakinaisek-
si opettajakseen. Finnilän talossa 
pidettiin seuroja vähintään kerran 
viikossa.
Vuonna 1882 Tuominiemi kutsut-
tiin Kannuksen evankeliumijuhlilla 
puhujaksi ja siellä tuleva Evanke-
liumiyhdistyksen yliasiamies Jo-
hannes Bäck kiinnitti huomionsa 
tämän lahjakkuuteen ja selkeä-
sanaisuuteen. Niinpä saman vuo-
den lopulla Tuominiemi kutsuttiin 
yhdistyksen kolportööriksi 3). Siinä 
tehtävässä hän toimi kuolemaan-
sa saakka vaikuttaen yhteensä 21 
seurakunnassa.
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Moni tuli uskoon Tuominiemen rohkean julis-
tuksen ja hengellisten keskustelujen vaiku-
tuksesta. Hänestä käytettiinkin yleisesti ni-
mitystä ”Isofältti 4), aura, joka kyntää syvän 
vaon.
Helmikuun 11. päivä vuonna 1891 Tuominie-
mi piti viimeisen saarnansa. Kerrotaan sen 
olleen siitä erikoinen, että saarnan jälkeen 
hän itse oli kysynyt kuulijoiltaan vastauksia 
uskon peruskysymyksiin. Hänen terveytensä 
oli ollut huono jo jonkin aikaa ja hänen sai-
rautensa paheni ja kivut lisääntyivät. Kaiken 
keskellä hän iloitsi siitä, että saa olla Kristuk-
sen oma.
Helmikuun 17. päivän aamuna Abraham Tuo-
miniemi kuoli Halsualla vain 45-vuotiaana.
Hautajaisissa oli kansaa seitsemästä seu-
rakunnasta enemmän kuin koskaan ennen 
Halsuan kirkkomaalla. Siunauksen toimitti 
Vetelin kirkkoherra Julius Bergroth. Köyhä 
itsellisenpoika 5), ”Sokio-Aapa” oli elämän-
työnsä tehnyt ja päässyt perille Vapahtajan-
sa luo.
Abraham Tuominiemi oli ensimmäinen kan-
san parista noussut evankelisen herätyksen 
johtaja Keski-Pohjanmaalla. Hänen julis-
tustyönsä merkitys näkyy edelleen monilla 
alueilla. On jopa todettu, että evankelisen 
herätysliikkeen vaikutusalueen pohjoisraja 
on noudatellut niiden pitäjien rajoja, joissa 
Abraham Tuominiemi kulki yli 130 vuotta sit-
ten julistaen väkevästi sanomaa Kristuksen 
sovitustyöstä.

”Jeesuksen veri se klasinen meri, 
jonka päälle seurakunta rakettu on.
Sen päällä sitte seilaa se uskovaisten laiva 
ja Jeesus on itse perämies.
Kyllä tuulet ja myrskyt ja vastatuulet 
tekee täällä monta vastusta.
Mutt` siinä sitten toivossa he kaikki voittaa, 
ett` kerran päästään taivaan haminaan.” 6)

Teksti ja kuvat: Raija Koski
(Tiivistys lehden toimitus)

1) Lainaus: Kotimatkalla 1.2.1892:120.
2) Konventikkeliplakaatti = Laki, joka kielsi herätysliikkeiden 
    seurat rangaistuksen uhalla
3) Kolportööri = Maallikko; kiertävä matkasaarnaaja. 
    Evankeinen kolportöörikoulutus aloitettiin 1904.
4) Fältti= aura. Isofältti= aura, joka kyntää syvältä.
5) Itsellinen = Tilattomaan väestöön kuuluva henkilö, 
    joka elätti itsensä lähinnä tilapäistöillä.
6) Ote Hirvosen laulukirjan suositusta laulusta, 
    jota Tuominiemen seuroissa usein käytettiin

Merjan syntymäpäiväkeräys jatkuu edelleen: Mahdolli-
set muistamiset puoliksi ELYn lähetystyölle Vienan Kar-
jalassa ja Viipurin seurakunnan Agricola-kuorolle. Voit 
tehdä lahjoituksen tilille IBAN FI06 5114 0220 0380 
63, viestiksi Merja60.
”Laula, Siion, Jeesukselle, oikealle paimenelle, kunin-
kaalle kunnian. Veisaa virttä iloisesti nyt ja iankaikkises-
ti, ylistystä Jumalan.” SK 360:4

Merja Kramsu vietti syntymäpäiväänsä 4.10. Pyatigors-
kissa, Stavropolin alueella.
Merja kiittää juhlapäiväänsä muistaneita kastevirren 
490 sanoin: ”Oi kiitos lahjoista, joita suot, niin paljon 
hyvyyttä riittää. Ja aina iloa uutta luot, en osaa kylliksi 
kiittää.” (virsi 490:3)
Merja ja työtoverit lähettävät lämpimät juhlaterveiset 
ELYn ystäville!
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Saimme pienet ahkerat ja innokkaat kädet avuksi 
joululeipomuksiin. Tässä leivotaan Valton äidin Kert-
tu-mummin ihania, maukkaita luumusarvia SEKÄ 
PIPAREITA. Luumusarvien ohjeen ainesosia voi vaih-
della tarpeen mukaan. Itse laitan tavallisesti keitettyä 
luumua täytteeksi ja jauhoiksi esim. hiivaleipäjauho-
ja.

Näissä leivontatouhuissa tuli mieleen Immi Helle-
nin ”Kelle leivot, äiti, kellen” -runo.
Sitä mukaellen: 
Mummi leipoo hymyellen. 
Kelle leivot, mummi, kellen? 
Vielä kysyt – kelles muille: pienoisille piimäsuille?
Tää on kakku pikku Hansin, 
tuo on Fransin, tää on Ollin. 
Tää on Jaakon, tää on Venlan. 
Leivät nousee, hiipuu uuni, 
miss on pienet ja isot piimäsuuni? 
Kätken kakkuun kaipausta, sirottelen siunausta.
Kastekaavassa olevan isovanhempien rukouksen 
sanojen mukaan kiitämme lasten lapsista. Kiitos, 
että saamme nähdä heissä luomistekosi ihmeitä. 
Varjele heitä kaikkina päivinä. Anna meidän kokea 
yhdessä iloa, läheisyyttä ja hellyyttä. Ole meidän 
turvanamme.
Niin kuin pienet lapset turvallisesti liittävät pienet 
kätensä vanhempien tai vaarin ja mummin käteen 
huolta vailla, pyydämme samaa luottamusta Tai-
vaalliseen Isään.
Lämmintä joulumieltä kaikille lukijoille!

Liisa ja Valto Käkelä
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Voi sulatetaan siinä astiassa, missä 
taikina tehdään. Jäähtyneeseen voi-
sulaan lisätään maito, munat, hiiva, 
sokeri, suola sekä kaneli ja sekoite-
taan, kunnes hiiva on liuennut.
Sen jälkeen vaivataan joukkoon 
vehnäjauhot.
Taikinan annetaan kohota kaksin-
kertaiseksi. Kohonnut taikina jae-
taan kahteen osaan, joista kaavi-
loidaan pyöreät ½ cm:n paksuiset 
kakut.
Kakut jaetaan kumpikin kahdeksaan 
kolmioon.
Kullekin kolmiolle asetetaan hiukan 
kiinteää luumusosetta.
Kolmio kääritään kantaosasta käsin 
kääröksi, joka taivutetaan sarven 
muotoon. Kolmion kärjen tulee jää-
dä sarven alle.
Sarvien annetaan kohota noin 10–
15 min, minkä jälkeen sarvet voidel-
laan ja pinnalle ripotellaan rouhittua 
mantelia.
Paistetaan 200° kauniin ruskeiksi.

LUUMUSARVET

100 g voita
3 rkl maitoa
2 munaa
25 g hiivaa
½ dl sokeria
½ tl suolaa
1 tl kanelia
5 ½ dl vehnäjauhoja

Täyte: luumusosetta
Pinnalle: munaa, 
 rouhittua mantelia

Evankeliset kesäjuhlat 
Jämsässä 10.-12.6.2022

Elyn 14-vuotisjuhla, 
vuosikokous ja seminaari

Tampereella, Kalevan kirkossa

26.-27.3.2022

Lisätietoa myöhemmin www.evankeliset.net 
sekä alkuvuoden 2022 Elysanomista.

(Liisanpuisto 1)



iihin aikoihin keisari Augustus määräsi, että kaik-
kien maailman ihmisten piti ilmoittautua veron-

maksajiksi. Näin laadittiin ensimmäinen veroluet-
telo Quiriniuksen hallitessa Syyriaa. Kaikki lähtivät 

omaan kotikaupunkiinsa ilmoittautumaan.
Myös Joosef lähti galilealaisesta Nasaretin kaupungis-
ta Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, koska 
hän oli Daavidin sukua. Matkalla oli mukana Maria, 
joka oli luvattu Joosefille vaimoksi ja joka oli raskaana. 
Kun he olivat perillä, synnytyksen aika tuli ja Maria 
synnytti eläinten suojassa pojan, esikoisensa. Hän ka-
paloi vauvan kankaaseen ja laski tämän lepäämään 
kaukaloon eläinten heinille, koska heille ei ollut tilaa 
majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Herran enkeli tuli heidän luokseen, ja Her-
ran kirkkaus ympäröi heidät. He pelästyivät pahoin, 
mutta enkeli sanoi heille:
»Älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille suuren ilouutisen, 
joka koskee koko kansaa. Daavidin kaupungissa on 
tänään syntynyt teille Pelastaja. Hän on Kristus, Herra. 
Tunnistatte lapsen siitä, että hän makaa kankaaseen 
kapaloituna heinien päällä kaukalossa.»
Äkkiä enkelin seuraksi ilmestyi valtava taivaallinen 
sotajoukko, joka ylisti Jumalaa: »Kunnia korkeuksien 
Jumalalle ja rauha maan päällä ihmisille, joita hän ra-
kastaa.»
Kun enkelit olivat palanneet taivaaseen, paimenet 
sanoivat toisilleen: »Lähdetään heti Betlehemiin kat-
somaan, mitä siellä on tapahtunut ja mistä Herra on 
meille ilmoittanut.» He lähtivät kiireesti ja löysivät 
Marian, Joosefin ja vauvan, joka makasi kaukalossa 
heinien päällä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä 
heille oli lapsesta sanottu. Kaikki kuulijat olivat ihmeis-
sään paimenien puheista, mutta Maria painoi kaiken 
sydämeensä ja yritti ymmärtää, miten asiat liittyivät 
toisiinsa.
Paimenet lähtivät takaisin kiittäen ja ylistäen Jumalaa 
siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli ollut 
juuri niin kuin heille oli sanottu.

Luuk. 2:1-20 (UT2020)


