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Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että 
koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. 
Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui 

Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki me-
nivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupun-
kiinsa.

Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupun-
gista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kau-
punkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.

Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka 
odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttä-
misen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi 
lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa ma-
japaikassa.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Her-
ran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pel-

ko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pe-
lätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko 
kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt 
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teil-
le: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”

Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaalli-
nen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:

 - Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha 
ihmisillä, joita hän rakastaa.

Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paime-
net 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 kertoi-
vat, mitä heille oli lapsesta sanottu.

Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeis-
sään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli ta-
pahtunut, ja tutkisteli sitä.

Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, 
mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heil-
le oli sanottu.

Luukkaan evankeliumi 2:1-20

Jouluevankeliumi
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Joulurauhaa!

Eräs isolapsisen perheen äiti kertoi, kuinka häntä ei 
loppujen lopuksi rasita suuri työmäärä vaan kaiken-
laiset huolet ja murheet; niitä on monenlaisia, ne val-

vottavat, vievät yöunetkin. Talous mietityttää, perheen yhdes-
sä pysyminen askarruttaa, on huolta lapsista ja terveydestä. 

Asioista huolehtiminen on ihmisen osa. Moni asia yhteis-
kunnassamme perustuu sille, että kannamme huolta toisista 
ihmisistä ja asioista. Eläimetkin huolehtii pentujaan, ruokkii 
ja varjelee niitä. Jokainen meistä myös tarvitsee huolehtimis-
ta - toistemme auttamista - jossakin elämämme vaiheessa. 

Jos huolia ja murheita on niin paljon, että ihminen uupuu nii-
den alle. Kuinka jaksaa eteenpäin? Kuinka päästä huolten alta 
pois?

Joulun aikaan liittyy paljon jännitystä, mutta myös toi-
veita. Kunpa edes jouluna olisi rauha, vapaus murheiden taa-
koista. Mitä meidän odotuksillemme ja toiveillemme tapah-
tuu? Miten pääsemme huolten alta avarampaan maisemaan?

Yksi joulun ajan teksteistä on psalmissa 24: 7. 
”Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet! 

Kirkkauden kuningas tulee.” 
Kristillisen uskon vastaus on tämä. Vaikka elämässä ovet 

sulkeutuvat, murheet valvottavat ja omat laiminlyönnit ahdis-
tavat - silti, Kirkkauden kuningas saapuu.

Armo ja taivas laskeutuvat alas meidän luoksemme.

Samalla tavoin kuin sinä haluat viettää jouluasi kirkkohetkes-
sä, kotona lähimpien kanssa tai radion äärellä, samalla tavoin 
Jumala haluaa tulla sisälle sinun ja minun sydämeen. Jumala, 
kirkkauden ruhtinas, ei jää omaan ylhäisyyteensä, vaan tulee 
jokaisen luo, joka häntä kaipaa ja odottaa. 

Kristillisen uskon ihme on siinä, että Jumala tulee ihmi-
seksi meidän keskellemme, koko maailman Vapahtajaksi. Ih-
minen ei pysty itse aina murheitaan ja ahdistustaan poista-
maan. Olisiko joulun lahja siinä, että Jumala lahjoittaa rauhan 
sitä kaipaavalle.

 
Juha Rauhala
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Tästä tehtävästä ei voinut kieltäytyä. On kyse yhdestä arvokkaim-
mista Suomessa kerran vuodessa toistuvista tehtävistä. Tehtävään 
nimeäminen on suuri arvostuksen osoitus työnantajalta.” Näin ku-

vaa Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen tehtäväänsä ju-
listaa joulurauha Suomen Turusta.

Joulurauhan julistaminen on vanha perinne Pohjoismaissa. Keski-
ajalla sillä haluttiin turvata yhteiskunnallinen rauha joulunajaksi, tarkem-
min 20 päiväksi. Joulun aikana, kun ihmisillä oli vapaata, levottomuutta 
esiintyi enemmän kuin muulloin. Myös sotatoimet lopetettiin joulunajak-
si. Joulurauha oli kuninkaan valvoma rauha, jonka rikkojaa rangaistiin 
ankarammin kuin muina aikoina.

Ruotsissa ja Suomessa eri kaupungeissa joulurauha julistettiin luke-
malla joulurauhanjulistus. Meillä tunnetuin on joulurauhanjulistus Tu-
rusta. Se radioitiin ensimmäisen kerran vuonna 1935 ja televisioitiin 
vuonna 1983. Nykyään sitä on mahdollisuus seurata myös netin väli-
tyksellä.

Nykyinen Turun joulurauhanjulistuksen sanamuoto on vuodelta 
1827. Sen kirjoitti muistiin maistraatin sihteeri ulkomuistista Turun pa-
lon jälkeen.

Julistus luetaan perinteen mukaisesti jouluaattona klo 12 Turun tuo-
miokirkon kellonlyöntien jälkeen vanhalla suurtorilla.

 

”Huomenna, jos Jumala suo,
 on meidän Herramme ja 
Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla;
ja julistetaan siis täten yleinen 
joulurauha kehottamalla
kaikkia tätä juhlaa asiaankuuluvalla 
hartaudella viettämään
sekä muutoin hiljaisesti ja 
rauhallisesti käyttäytymään,
sillä se, joka tämän rauhan rikkoo 
ja joulujuhlaa jollakin
laittomalla taikka sopimattomalla 
käytöksellä häiritsee,
on raskauttavien asianhaarain 
vallitessa syypää siihen
rangaistukseen, jonka laki ja
 asetukset kustakin rikoksesta
ja rikkomuksesta erikseen säätävät. 
Lopuksi toivotetaan kaupungin
kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa.”

Joulurauhan julistus

Turun kaupungin protokollapääl-
likkö Mika Akkasen tehtävänä on 
julistaa joulurauha Suomen Turus-
ta. (kuva: Kari Vainio)

Turun Tuomiokirkko

Juha Rauhala
 Lähteet

Wikipedia
joulukaupunki.fi

”
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Pudasjärvelle saapui maaliskuus-
sa 2012 ryhmä kongolaisia. Muu-
taman kuukauden päästä heidän 

lapsensa aloittivat koulun. Syksyllä 2013 
oppilaita tuli lisää. Vierailin nuorimpien 
koululaisten luokassa marraskuun alussa. 
Keskustelin oppilaiden ja heidän opetta-
jansa Anna-Liisa Alatalo-Määtän kans-
sa kotiutumisesta Suomeen.

Ihmettelin lasten hyvää suomen kie-
len taitoa. Kongolaiset, joiden äidinkie-
li on kinjaruanda, muutamalla larinkieli, 
puhuivat jo sujuvasti suomea. Iranilaisen 
Amirin äidinkieli on persia ja Danielin 
kurdinkieli. 

Kotimaan muistoja
Vaikka lasten suomalainen elämä sujuu 
niin kielellisesti kuin tavoiltaankin jo 
melko kohtuullisesti, kotimaan ikävä on 
lähellä. Kongolainen Reponce ikävöi su-
kulaisiaan ja kavereitaan. Kun kavereis-
ta puhutaan, keskustelu siirtyy afrikkalai-
seen hiekkakouluun ja leikkeihin, joista 
osa on meille suomalaisillekin tuttuja. 
Leikkikaluista Honete muistaa englanti-
laiset nuket, joita lähetystyöntekijät oli-
vat tuoneet. 

Iranilaisen Amirin mielessä ovat ko-
tona olleet koira, lehmä, vuohi, kukko ja 
kanat, joita hän sai hoitaa. Afrikkalaisesta 
koulusta keskustellessamme Damien sa-
noo, ettei sieltä saanut myöhästyä – eikä 
Suomessakaan saa myöhästyä. 

Valmistavan luokan arkea
Joulunviettoa
Viime joulua muistellessamme kongolai-
nen Alliance muistaa jouluseimen, jonka 
hän haluaa rakentaa nyt. Lapset muista-
vat joulusta tärkeimmän – Jeesus-lapsen 
syntymän. Myös jouluyön enkelit ja jou-
lulaulut ovat jääneet muistiin. Tonttuihin 
tutustuttiin viime jouluna, mutta joulu-
pukki lienee jäänyt oudommaksi. 

Lasten mielestä heidän kotimaassaan 
joulua ei juhlittu niin paljon kuin täällä 
Suomessa. Suomalainen joulu lahjoineen, 
jouluruokineen sekä koulun joulujuh-
la ovat monen oppilaan mielestä muka-
via asioita. Honete lisää keskusteluumme 
vielä joulukoristeet, joita hän ei ollut näh-
nyt kotimaassaan.

Hyvää Suomessa
Monta suomalaista asiaa löytyi hyvien ja 
mukavien asioiden luetteloon. Kongolai-
nen Speciose luettelee uinnin, kirjaston, 
lumiukon ja koulun aivan ensimmäiseksi. 
Alliance täydentää luetteloa vielä suksilla 
ja trampoliinilla. 

Hieman mietteliäänä moni oppilas to-
teaa: ”Täällä on rauhallista, on ruokaa, ei 
ole sotaa, ei tarvitse pelätä ketään.” 

Arvo Niskasaari

Spesioce  ja Damien ovat  innok-
kaita koululaisia.

Opettaja Anna-Liisa Alatalo-Määttä valmista-
van luokan kanssa, edessä oikealla Daniel, va-
semmalla Rehelma.

Alliance rakensi viime vuodesta 
tutun jouluseimen.
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MARKO
Istun seurakuntatalon nuorisotoimistossa. 
Edessäni on viisi laulua ja sylissäni kita-
ra. Tapailen kitarasta sointuja ja hymisen 
puoliääneen itselleni hieman tuntematto-
mampaa virttä muutaman kerran. 

– Tässähän on helppo melodia, huo-
maan ajattelevani helpottuneesti. Soitte-
len ja hymisen lauluja puolisen tuntia ja 
siirryn tekemään muita hommia.

Pari päivää myöhemmin harjoittelem-
me Tiinan kanssa lauluja. Kokeilemme ja 
etsimme sopivia sävelkorkeuksia. 

– Pitäisiköhän tähän tuttuun ”Onne-
ni olla Herraa lähellä” -virteen kokeilla 
jotain erilaista sovitusta, Tiina mietiske-
lee ääneen. Tässä vaiheessa harmittelen 
omaa puutteellista musiikin teorian osaa-
mattomuuttani. Kokeilen ukulelea kitaran 

 Suklaapatukka matkaevääksi

On kulunut kaksi vuotta siitä, kun Puoli kuuden kirkko sai alkunsa. Päätimme kokeilla pientä kirkkohetkeä 
ennen nuorten iltakahvilaa. Saimme nuorilta kaksi toivetta: kirkkohetken pitää olla lyhyt, ja siellä pitää 
laulaa tuttuja lauluja. Nuorten elämässä tapahtuu kaikenlaista, mutta onko heillä paikkaa ja aikaa pysäh-
tyä ikuisuuskysymysten äärelle? Seurakuntataloon on matala kynnys, mutta Puoli kuuden kirkon kynnys 
on höylätty kokonaan pois. Tule vaikka itse katsomaan. Puoli kuuden kirkko lopettaa arkiviikon ja aloittaa 
viikonlopun. Perjantai-ilta on hyvä hetki puolen tunnin hiljentymiselle ja rauhoittumiselle meille kaikille.

sijaan. Rämpyttelen pientä soitinta sylis-
säni, ja virsi kuulostaa heti erilaiselta. 

On perjantai-iltapäivä ja Puoli kuuden 
kirkko alkaa vajaan kolmen tunnin pääs-
tä. Naputtelen toimistossa Puoli kuuden 
kirkkoa varten powerpoint-ohjelmaa val-
miiksi. En saa liitettyä suunniteltua taus-
tamusiikkia ohjelmaan. Tuskailen ongel-
man ääressä reilun vartin, kunnes ratkaisu 
löytyy kahden klikkauksen takaa. 

Siirryn kirkkosaliin ja laittelen nuot-
titelineitä ja soittimia paikoilleen. Kan-
namme Tiinan kanssa pöytiä kirkkosalin 
keskikäytävälle illan ensimmäistä yllä-
tystä varten. Tänään kirkkoväki pääsee 
liikkumaan hartaushetken aikana pen-
keistään keskikäytävälle pienten pöytien 
ääreen. Avustamaan tulleet nuoret saapu-
vat paikalle, ja opastamme heidät tehtä-

viinsä. Kynttilät palavat rauhallisesti tun-
nelmaa luoden alttarilla ja alttarikaiteella. 
Kymmentä minuuttia ennen aloitushetkeä 
kaikki on valmista.

TIINA
Kaksikymmentä yli viisi. Raamattu esil-
le. Mitkäs olivatkaan ne kohdat, jotka mi-
nun piti lukea? Pikkuhiljaa alkaa väkeä 
saapua paikalle. Isoset ojentavat ovella 
virsi- ja veisukirjoja. Kumpaakin tarvi-
taan tänään.

Omat fiilikset vaihtelevat tässä vai-
heessa iltaa yleensä paniikista tyyney-
teen. Nyt tunnelma on odottava, mutta 
kuitenkin enimmäkseen rauhallinen. Tä-
män illan kirkkohetkeä ehdittiin valmis-
tella edellistä paremmin. Iltapäivän lau-
lutreeneissä ainakin tuntui paremmalta. 

Hartauspöydät johdattivat kirkko-
vieraan sisään.

Jaakko ja Marko tekevät viime hetken suunnitelmia.
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Laulut olivat edelliskertaa tutumpia, eikä 
flunssakaan ole kiusana.

Väki alkaa hiippailla penkkiin. Hiljais-
ta jutustelua. Mukavan asennon hakemis-
ta. Vilkaisen kelloa. Vielä kaksi minuut-
tia. Tarkistan, että laululaput ovat oikeassa 
järjestyksessä. ”Mitenkäs me nuo suklaat? 
Lopuksi varmaan?”, kysäisen Markolta. 
Minuutti. Vilkaisu penkkeihin. Keitäs on-
kaan paikalla? Tuttuja kasvoja. 

MARKO
Parin minuutin kuluttua kello lyö puoli 
kuusi ja hartaushetkemme alkaa. Vatsas-
sani on pieni jännityksen kutina. Varo-
vaisesti kokeilen kitaran virettä. Minuutti 
vielä. Tiina kuiskaa hiljaa korvaani, että 
pyydetään joku isonen jakamaan suk-
laayllätykset kirkkohetken lopuksi. 

Ai niin. Joku asia aina jää sopimatta. 
Ensimmäiset soinnut kitarasta pärähtävät, 
ja aloituslaulu lähtee liikkeelle. Kitaran 
soinnut ja huuliharpun varovaiset sävelet 
kaikuvat kirkkosalissa. 

TIINA
Puoli kuusi. Hymy huulille. Tästä se taas 
lähtee… ”Tervetuloa! Mukava kun olet 
tullut tänään paikalle.”

”…eikä kadotusta milloinkaan. Onne-
ni on olla Herraa lähellä, turvata voin yk-
sin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lä-
hellä, tahdon laulaa hänen teoistaan.”

Jaakon vuoro. Nyt voin istua hetkek-
si alas. Jaakko puhuu rauhoittumisesta, 
rentoutumisesta ja harrastuksista. Kan-
noimme keskikäytävälle viisi pöytää. Ni-
mitimme ne rauhoittumispöydiksi. Jokai-
sessa pöydässä on kuva, joka kuvaa yhtä 
rentoutumisen tapaa. Ajattelimme, että 
noista viidestä jokainen voisi löytää itsel-

le sopivan: liikunta, musiikki, lukeminen, 
luonto ja ystävät. 

 Minä valitsisin ehkä luonnon. Toi-
saalta, kun mielessä myllertää, tuntuu, 
että kunnon kävelylenkillä saa taas aja-
tukset kasaan. Yleensä lenkillä kuuntelen 
musiikkia. Välillä pitää päästä nauttimaan 
luonnon hiljaisuudesta. Lukeminenkin 
rentouttaa. Ja ystävät. Heidän seurassaan 
ei ehkä rauhoitu, mutta rentoutuu kyllä. 
En kyllä osaisi valita. Onneksi ei tarvit-
sekaan. Voin vain istua tässä ja kuunnella 
hetken. Rauhoittumista tällä tavalla. Koh-
ta taas lauletaan, ja sitten on minun vuo-
roni lukea Raamatun tekstit. Ei ollut vai-
keasti lausuttavia nimiä, sen tarkistin.

MARKO
Kirkkosalin käytävälle aseteltujen pöy-
tien ympärillä on eri-ikäisiä puolikuuden-
kirkkolaisia. Jaakko puhuu. Kuuntelen 
puolella korvalla Jaakon puhetta. Puoli-
korvaisuuteni ei johdu Jaakosta, vaan it-
sestäni. Alan valmistautua puheen välissä 
olevaan lauluun. Olihan minulla oikean 

sävellajin huuliharppu? Muistinhan minä 
sen vaihtaa? 

Puolen tunnin hartaushetki on loppu-
suoralla. Enää päätöslaulu, joka on tuttu 
jo vuosien takaa. Viimeisen kitarasta is-
ketyn soinnun väreily päättyy. Puoli kuu-
den kirkko on päättynyt. Itselläni on hyvä 
ja rauhallinen olo.

TIINA
”Kiitos kun tulit tänään. Tervetuloa uu-
delleenkin. Mukavaa viikonloppua. Läh-
tiessäsi voit napata ovelta matkaevääksi 
suklaapatukan.”

Sehän meni ihan hyvin. Huomasivat-
kohan ihmiset, mitä kaikella tällä ajoim-
me takaa? Rauhaa. Ei vain maailman-
rauhaa, sodattomuutta ja kiistattomuutta, 
vaan ihmisen sisällä oleva rauhaa. Kante-
len tavaroita paikalleen. 

Opastan välissä iltakahvilaan tulevat 
isoset tehtäväänsä. Kello on kuusi, mutta 
minun päivän työni ovat vasta puolessa. 
Sammuttelen kynttilöitä. Marko harmit-
telee, että porukka häipyy aina paikalta, 
kun siivouksen aika koittaa. Naurahdan 
kommentille. Niinhän se aina menee.

ANNIKA JuuRIKKA
Kun viikot ovat täynnä toimintaa, ja on 
paljon liikkeellä,  Puoli kuuden kirk-
ko rauhoittaa mukavasti viikonlopuksi. 
Näissä kirkkohetkissä on onnistunut tun-
nelma. Aiheet ja puheet ovat nuorekkaita 
ja hyvin esitettyjä. 

Yleisön viihtymiseen ja osallistumi-
seen on panostettu erilaisin aktiviteetein 
ja pienin yllätyksin. Ikinä ei voi tarkkaan 
tietää, mitä tapahtuu, ja jokainen Puoli 
kuuden kirkko on uniikki. Kun sunnun-
taimessuihin tulee harvoin lähdettyä il-
man erityistä syytä, on Puoli kuuden kirk-
koon helppo tulla ja viihtyä.Lopuksi jaettiin suklaapatukat.

Puoli kuuden kirkossa lauletaan. Kuvat Annika Juurikka
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Pudasjärveläinen sotaveteraani Pauli 
Vuorma ja puolisonsa Maila asustelevat 
sievässä omakotitalossaan Ervastin Mar-
jomäessä nykyisin kahdestaan. Kodinhoi-
taja ja hänen lisäkseen  terveydenhoita-
jakin  pitävät säännöllistä huolta heidän 
jokapäiväisestä hyvinvoinnistaan.

Pauli Vuorma on virkeä ja kokemuk-
siinsa nähden vieläkin suhteellisen hy-
vässä kunnossa oleva veteraani, joka tie-
tää, millaista on olla sodassa. Rintamalla 
Pauli joutui kohtaamaan sodan raakuu-
den niin järkyttävänä, että vielä nytkin 
hän vakavana ihmettelee, miten voi olla 
mahdollista, että hän kaikkien sodassa 
kokemiensa kauhujen jälkeen on elävänä 
ihmisenä niitä aikoja tässä muistelemas-
sa?  Pauli on ollut kaksi kertaa sotasairaa-
lassa. Toinen haavoittuminen oli hänelle 
vaikea, ja hengen lähtö oli silloin lähellä. 

Hirvijahtia sotarintamalla 
Pauli Vuorman sotatie alkoi vuonna 1942 
Kiestingin suunnan joukoissa. Koulutus-
keskuksesta rintamaoloihin tullut nuo-
ri sotamies joutui aluksi vartiopalve-
lukseen, jossa vihollinen oli uhkaavan 

RAUHA – SOTA-AJAN HARRAS TOIVE
lähellä. Siinä tehtävässä totutettiin tajua-
maan, millaisia tuntemuksia sotatyö saat-
toi vasta-alkajalle tarjota. Ensimmäiseen 
korsumajoitukseenkin oli sisäänkäynti-
aukko niin ahdas ja maanläheinen, että 
vain ryömimällä pääsi sisään. Säkkikan-
gas oli ovena. Niistä oloista Pauli sai 
keuhkoihin vettä ja hänet lähetettiin ko-
tiin toipumaan. Pauli parani kesän aika-
na ja hänet kutsuttiin takaisin rintamalle. 
Täydennyskoulutuksen jälkeen hän meni 
Karhumäen suunnalle Äänisen seuduille.  
Täällä sotilaan rooli vaihtui välillä erä-
mieheksikin, kun Pauli pääsi näyttämään 
taitojaan hirvijahdissa yksikkönsä ruoka-
talouden täydentäjänä. Se oli hänelle mie-
leistä puuhaa.

Jahtimaat sijaitsivat jossakin Jout-
järven seudun erämaaluonnon keskellä. 
Metsästysjoukkue oli koostunut muuta-
masta erähenkisestä sotilaasta, jotka osa-
sivat myös metsästää. Paulilla oli onni 
mukanaan hirven pyynnissä. Hän onnis-
tui kaatamaan kaksi aikuista hirveä, jois-
ta toinen oli suuri sonni. Tämän mahti-
hirven kuljetuksen pois metsästä porukka 
yritti tarjota paikalliselle vanhalle stari-

kalle, jolla oli käytössään reki ja hevo-
nen. Karjalan pappa totesi hirven nähty-
ään, että da, da, kyllä hän voi ottaa hirven 
rekeensä, mutta vain paloina kerrallaan. 
Hänen vihtasaverikkonsa eivät kestä tuol-
laisen lihamäärän kuljetusta ainakaan yh-
dessä kuormassa. Saverikoilla kiinnite-
tään aisat reen jalaksiin. Entiseen aikaan 
ne punottiin nuoresta koivusta.

Metsästäjissä sattui olemaan suo-
malainen kersantti, joka käväisi metsäs-
tä sopivat koivuräipät, joista alkoi vään-
tää kunnon vihtasaverikkoja.  Nähtiin, 
että mies oli tehnyt tuota työtä ennenkin, 
ja kohta reki olikin valmiina siirtämään 
hirvenlihat yksikön muonavarastoon. 
Ammattimiehen tekemät aisakiinnitti-
met olivat sitä luokkaa, että ne kestivät 
moitteetta hirvisaaliin kuljetuksen. Hirvi-
en kaadosta Pauli sai lähitulevaisuudessa 
odottavalle kotilomalleen vielä yhden lo-
mapäivänkin lisää.

Metsästys kotikylänsä Ervastin 
metsästysseurassa on ollut mielui-
nen harrastus Paulille. Kuvassa on 
Paulin ampuman hirven sarvet.

Paulin lapsen tekemä kuvataulu sodan ajan vaiheista. Rauhan tultua Pauli 
palveli myös rajavartiossa vuosina 1947-48. Kuva Kalevi Jokikokko
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Pahin oli vielä edessä
Karhumäen suunnalta oli sodan loppu-
vaiheessa tultava kovalla kyydillä kohti 
koti-Suomea.  Pauli palasi lomalta, kun 
vihollisen hyökkäysvaihe alkoi. Tutut so-
takaverit olivat joutuneet perääntymään. 
Vihollisen tulivoima vaikutti sellaiselta, 
että tarkoituksena tuntui olevan vallata 
koko Suomi kerralla.

Kannaksen kovissa torjuntataiste-
luissa yksi kolmen vuorokauden jakso 
oli Pauli Vuorman elämässä niin kauhea, 
että hänelle vieläkin tuottaa henkisiä vai-
keuksia edes yrittää kuvailla sitä. Silloin 
tuntui, että jos vielä pääsisi siviiliin, niin 
vaikka aidanseipäänä siellä olisi parem-
pi olla, muisteli veteraani. Rauha oli niis-
sä oloissa lähes käsittämättömän kaivattu 
sana. Suoraan päälle jytisevä tykistötuli 
ja maataistelukoneiden hyökkäykset oli-
vat etulinjassa aivan hirveää pauhinaa ja 
ryskettä. Vieressä räjähtäneestä kranaa-
tista Pauli haavoittui vaikeasti. Sirpaleet 
repivät kylkeä ja jalkoja. Poistamatta jää-
neiden sirpaleiden vaikutus tuntuu vete-
raanin lihaksissa kivuiksi asti vielä ny-
kypäivinäkin. Miehen elinpäivät eivät 
kuitenkaan siinä rytinässä päättyneet. Hä-
nen varjeluksensa oli, että haavoittunut 
saatiin urheitten lääkintämiesten taidoil-
la siirrettyä etulinjasta rintamasairaalaan. 
Sieltä matka jatkui Turun lääninsairaa-
laan, jossa Pauli pitkän hoitojakson ai-
kana vahvistui sen verran, että pääsi vai-
valloisen junamatkan jälkeen kotiinsa 
Pudasjärvelle toipumaan.  

Rauhan tulo kotiseudulle
Pitkän toipumisloman aikana sota päättyi 
ja tuli rauha. 

– Kylläpä silloin osasi arvostaa edessä 
olevaa siviilielämää, huokasi sodan kuri-
muksesta selvinnyt veteraani.  Toipumisen 
aikana Ervastissa liikkui myös saksalaisia 
joukkoja, muun muassa rakentamassa sil-
taa Iijokeen. Kerran yksi saksalainen so-
tilas kysyi Paulilta suomen kielellä, mik-
si nuori mies oli siviilissä.  Pauli varovasti 
kääräisi kyljessään olevia siteitä sivuun ja 
näytti sieltä vastauksen kysyjälle. Sotilaal-
le tuli kauhistunut ilme kasvoilleen, eikä 
hän kysellyt enempää.

Pauli Vuorma muisteli, millaiset tun-
nelmat olivat Ervastin kylälläkin rauhan 
tullessa.  Oli yhtä aikaa surua, mutta oli 
myös suurta iloa. Uhkakuvia kuitenkin 
häilyi ilmassa. Silloin itkettiin paljon. Pa-

hinta olivat kaikenlaiset luulot ja huhut, 
joita tuli joka suunnalta. Väitettiin, että ve-
näläiset tulevat ja katkaisevat Suomen Kii-
minkijoen kohdalta poikki.  Tuli puheita 
evakkoon lähdöstä, kun saksalaiset joukot 
karkotetaan Suomesta.

Muuan saksalainen pioneeri sai toimia 
ilon lähettiläänä tullessaan huolestuneena 
suomen kielellä kysymään: ” Miksi evak-
koon ? Ruski ei tule.” Tästä alkoi sitten 
elämä vähitellen voittaa.  Seudun asukkaat 
pyyhkivät kyyneleitään saadessaan ryhtyä 
vähän kerrallaan suunnittelemaan olojensa 
kehittämistä omalla kotiseudullaan.  

Pauli Vuorman tärkeimpiin harrastuk-
siin on aina kuulunut myös hengellinen 

Mailan ja Paulin luona keskustelun aiheet vaihtelivat nykymaailman me-
nosta aina omien läheisten elämänvaiheisiin.

toiminta muun muassa kotiseutunsa rau-
hanyhdistyksessä.

Haastattelun päätteeksi paljon koke-
nut veteraani hiljaisena kertoi, että hä-
nen maatessaan joukkosidontapaikalla 
heikkona ja riutuneena kenttäpappi tuli 
kysymään: ”Oletko valmis lähtemään.”  
Siihen Pauli sanoi vastanneensa: ”Olen 
uskovainen – olen valmis.”  Hänen sydä-
messäänkin oli silloin rauha. 

Kalevi Jokikokko
Kuvat Jaakko Sääskilahti

Pauli on rakentanut omatekoiset linnunruokintapöntöt.
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”Luonnon läheisyys ja työ ovat

elämän eliksiiri”

Näin sanoo Nikun Erkki, alias Erkki Vä-
häkuopus. Jos kylillä puhutaan Vähäkuo-
pus-Erkistä, niin usein siihen sanotaan: 

– Niin tarkoitatko Nikun Erkkiä?
Erkkihän on asunut kahdellakin Ni-

kulla. Varhaislapsuuden hän vietti niin sa-
notulla vanhalla Nikulla. Erkki on syn-
tynyt puolitoista vuotta ennen sotiemme 
alkamista ja muistaa, että sota-aika oli 
köyhää. Myös ensimmäiset joulut, joita 
Erkki muistelee, olivat hyvin köyhiä.

Vanhalla Nikulla eleli kaksi veljestä 
perheineen: Kalle ja Juuso. Kalle vei toi-
selle puolen järveä vaimonsa katsomaan 
talon paikkaa, ja niinhän siinä päätettiin, 
että Kallen perhe siirtyi järven toiselle 
puolen ja Juuso jäi vanhalle Nikulle. Er-
kin isä Kalle oli armoitettu kala- ja met-
sämies. Se varmaan auttoi perhettä selviä-
mään niukkojen aikojen ohi. Perheeseen 
syntyi kolme poikaa ja yksi tyttö. Jongul-
la syntynyt Eeva-äiti oli hyvin vieraanva-

rainen. Muistan, kun lapsena vierailimme 
Nikulla, niin aina oli jotain tarjottavaa. 
Erkin muistin mukaan asuminen uudessa 
paikassa alkoi viisikymmentäluvun alus-
sa.

Erkille työ on ollut aina elämän tär-
keimpiä asioita, lapsuuden varhaiset 
muistotkin liittyvät työhön. Erkkiä ei ole 
koskaan tarvinnut käskeä työnlaitaan. 
Kun isä lähti aamulla metsätöihin, niin 
Erkki työntyi puoliväkisin mukaan. 

Erkille lapsuuskodin maisemat antavat rauhaa. Nikunjärvelle on lyhyt matka kalaan.

Alpo ihastelee reenjalaspuuta.Kellariin on varastoitu ruokaa talven varalle. Kaup-
paan ei  välttämättä joka päivä tarvitse päästä.
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Kun oli kovia pakkasia, niin Erkin piti 
hiihtää kesken päivän itkien kotiin, vaan 
seuraavana aamuna sama asia.

Erkki oli myös kalastaja niin pienes-
tä pitäen kuin muistaa, metsästyksestä hän 
kiinnostui vasta, kun täytti kahdeksantois-
ta. Vaan sittenpä niitä lintuja tippuikin. 
Monet tarinat elävät Nikun poikien ampu-
mataidoista. Poikia olivat Erkki, Eino ja 
Esko, tytön nimi oli Elma.

Nykyisin Erkki asustelee Nikulla yk-
sin. Selvästi huomaa, kuinka hän ikävöi 
rakasta veljeään Einoa. Eino joutui muut-
tamaan Kurenalle muutama vuosi sitten. 
Erkki käy lähes joka viikko tapaamassa 
veljeään ja aika-ajoin käyttää häntä koto-
na. Erkille on hyvin tärkeää hoitaa asiat 
oikeaan aikaan: on kevättyöt, kesätyöt ja 
syystyöt. 

– Joka vuodenajalle on omat työnsä, 
joka vuodenajalla on oma viehätyksen-
sä, sanoo hän. Erkillä, jos kenellä, myös 
kasvimaa kukoistaa. Nauriit, porkkanat 
ja lantutkin kasvavat komeiksi kuin myös 
säilyvät ensiluokkaisessa ja siistissä kel-
larissa. Nauriit hän kasvattaa ikivanhoista 
itse kasvatetuista kaskinauriin siemenis-
tä. Jaakko-pappikin oli ihmeissään, kun 
sai kolme kiloa painavan nauriin pussiin-
sa. Porkkanat olivat tosi komeita. Lant-
tua Erkki ei omien sanojensa mukaan syö, 
vaan kasvattaa niitä ystäville ja tuttaville 
antaakseen. Myös monen lajin perunat on 
kauniisti lajiteltu omiin laareihinsa kella-
rissa.

Vilkaisemme myös Jaakko-papin 
kanssa Erkin liiteriin. Huomaamme, että 
puut eivät ole noin yhden pituisia, vaan ne 
ovat täsmälleen samanmittaisia, ja että pi-
not eivät ole suunnilleen, vaan täsmälleen 

Nikun Erkin 
isä Kalle

Erkki jätti kahvinkeiton vierailun 
loppuun, ettei vieraat ehdi karata.

samanlaisia.
– Mikä ilo silmälle, totesimme. Vil-

kaisimme myös navettaan. Siellä asuste-
lee kolme kiliä, ihan vain ajankuluksi, en-
nenhän Erkillä oli kilejä lypsää asti.

 Tottakai keskustelimme myös maa-
ilman tapahtumista, Erkkihän seuraa tar-
kasti, mitä maailmassa tapahtuu. Eniten 
meitä huvitti tämä kouhotus ilmaston-
muutoksesta. Suunnittelimmepa siinä, 
josko alkaisimme ostaa ja myydä ilmaa, 
Nikullahan olisi puhdasta ilmaa vaikka 
kuinka. Sitten totesimme, jotta meillä oli-
si niin pienet rahat käytettävissä, että ei-
väthän siinä hakkeritkaan saisi mitään.

Erkki sanoi vakavasti kantansa, johon 
on helppo yhtyä: ”Luontoa ei saa tahalli-
sesti sotkea, vaan kyllä ilmastonmuutok-

set ovat korkeammassa kädessä. Muu-
toksia on aina ollut ja tulee olemaan, ei 
ihmispoloinen ymmärrä eikä tiedä, minkä 
vuoksi, vaan kaikella on tarkoituksensa!”

Hän on myös saanut rauhan ja tyyty-
väisyyden elämäänsä, koska hän uskoo 
varmasti Jumalan armoon ja Jeesuksen 
pelastussanomaan. 

– Elämässä ei ole hätäpäivää, kaikki 
järjestyy, toteaa Erkki. Hänellä on myös 
kokemusta rukouksen voimasta, ja hän 
kokee saaneensa moneen asiaan vastauk-
sen. Hän toipui myös kuolemanvakavasta 
sairaudesta.

Olimme lähteneet Jaakko Sääskilah-
den kanssa vain piipahtamaan uudella 
Nikulla, mutta juotuamme kahvit huo-
masimme, että olimme unohtaneet ajan 
kulun. Useita tunteja oli kulunut, iltakin 
alkoi jo hämärtää, ja juttua riitti. Lopuk-
si halusimme vielä Erkiltä elämänohjeita, 
nuorempia kun olemme. 

– Ohjeet on yksinkertaisia, sanoi hän: 
Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Kun-
nioita lähimmäistä! Kunnioita luontoa! 
Luota Jumalaan ilman pienintäkään epäi-
lyä! Ja tee ahkerasti työtä! 

Teksti Alpo Laakkonen 
Kuvat Jaakko Sääskilahti

Puuliiterissä oli kaikki tiptop järjestyksessä.
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Uusi kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen 
asuu mummonmökissään Ervastinkyläl-
lä. Kylät ovat hänen mielestään omin-
ta Pudasjärveä, sillä täällä on tiedostettu 
se, että asutuksen keskittämisen aika on 
ohi. Nykyisen tekniikan, kuten nopean 
valokuituyhteyden, myötä sivistys ja tieto 
kulkevat kaikkialle, jolloin kyläasumisen 
hyvät puolet korostuvat. Pietiläinenkin 
sai heti toisena iltana muuttonsa jälkeen 
hevoskyytiä kyläläisiltä.

– Kylillä yrittämisen ja yhteisöllisyy-
den henki on säilynyt, kun taas Kurenal-
la asukkaat ovat ihmisten liikkuvuuden ja 
yritystoiminnan muutosten seurauksena 
jotenkin lamaantuneita. Toivoisin heidän 
näkevän, miten paljon meillä on mahdol-
lisuuksia täällä kahden valtaväylän var-
rella.

Pietiläinen pohtii, että Syötteen saa-

”Etelästä olen, pohjoisesta tulen”
Kaupunkilaispoika Ervastissa

ma huomio aiheuttaa herkästi puheita ja 
ristiriitoja, mutta pudasjärveläisten olisi 
hyvä nähdä Syötteen merkitys kaupun-
kimme tunnettavuuden kannalta.

– Muualla asuvat eivät välttämättä 
tiedä Pudasjärvestä mitään muuta kuin 
Syötteen. Ilman sitä meitä ei tunnettaisi. 
Syöte edustaa Pudasjärvellä kansainväli-
syyttä.

Pudasjärvellä  
sosiaalisia ihmisiä
Pietiläinen myöntää odottaneensa pudas-
järveläisten vastaavan stereotypiaa sul-
keutuneista pohjalaisista mutta yllätty-
neensä siitä, miten ihmiset ovatkin täällä 
kainuulaiseen tyyliin avoimia ja helposti 
lähestyttäviä.

– Ihmiset antavat aikaa toisilleen, ja 

kaupan kassoilla keskustellaan. Jopa La-
pissa on kiihkeämpi syke.

Kehittämisjohtaja toivoo kuitenkin 
Pudasjärven avautuvan enemmän ulos-
päin. Kaikki mitä maailmalla on, on saa-
vutettavissa nykyisin myös täällä.

– Pudasjärvi tulee olemaan myös sa-
dan vuoden päästä. Siitä pitää huolen 
kaksi etelästä tulevaa verisuonta. Moni 
matkaaja kertoo ajavansa pohjoiseen 
mieluiten Pudasjärven kautta, koska reitti 
on kauniimpi kuin Kemin halki kulkeva.

Pudasjärvellä on Syötteen lisäksi toi-
nenkin suuri valtti, nimittäin hirsiraken-
taminen.

– Hirrellä on arvo jo itsessään. Se pie-
nentää hiilijalanjälkeä ja sitoo meidät juu-
riimme. Hirsi edustaa kasvavaa luontot-
rendiä ja on osa suomalaisuutta.

Peikko ja Jorma
Kuva Juha Nyman
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Suomalaiset selviävät
Nykyinen maailmanpoliittinen tilanne 
ei huolestuta Pietiläistä. Hän kokee, että 
kriisejä on aina ollut ja tulee olemaan.

– Vaikka ihminen on raadollinen, ny-
kyinen nopea tiedonkulku on suoja. Suu-
rin osa ihmiskuntaa haluaa elää rauhassa, 
mikä vakauttaa kokonaistilannetta.

Jos tulevaisuudessa maailman talous-
järjestelmä romahtaisi tai tapahtuisi muu-
ta katastrofaalista, suomalainen selviäisi 
hänen mielestään ensimmäisten joukossa.

– Olemme osa ympäristöämme. Meil-
lä on luonnonvaroja ja osaamista, joten 
saisimme metsästä ruokaa ja polttopuita.

Pietiläinen on luontoihminen itsekin: 
hän marjastaa, sienestää ja kalastaa. Hän 
näkee luonnon ja sen tuntemiseen perus-
tuvan maalaisjärjen olevan osa kansallis-
ta identiteettiämme.

– Asuinympäristömme määrittelee pal- 
jolti sen, mitä me olemme. Luonto pärjää 
aina, meidän pitääkin keskittyä ihmislajin 
suojeluun.

Uhanalainen ihmisyys
Suurimpana tulevaisuudenuhkana kehit-
tämisjohtaja näkee ihmisen omat ominai-

suudet, kuten itsekkyyden ja ahneuden. 
Taloudellinen järjestelmämme vahvistaa 
taipumuksia, jotka ovat aikoinaan olleet 
edellytyksiä eloonjäämiselle.

Pietiläinen on valmistunut Lappeen-
rannan teknillisestä korkeakoulusta dip-
lomi-insinööriksi. Insinöörin työhön liit-
tyvä loogisuus ja ennalta-arvattavuus 
eivät kuitenkaan kiehtoneet häntä.

– Kiinnostuin psykologiasta ja mark-
kinoinnista, koska niitä ei voi koskaan 
täysin ymmärtää ja ennakoida. Vaik-
ka ihminen uskoo toimivansa rationaali-
sesti, tekee hän päätökset kuitenkin etu-
päässä hyvin intuitiivisesti. Markkinointi 
tieteenhaarana pureutuu syvästi ihmisyy-
teen.

Pietiläinen vertaa ihmisiä muurahai-
siin, jotka toimivat tiettyjen vaistojen oh-
jaamina. Ympäristö vaikuttaa sosiaalisina 
säännöstöinä.

– Teknologia kasvaa eksponentiaa-
lisesti, ja insinöörinä näen, ettei loppua 
muutokselle ole näkyvissä. Tekniikka 
tarjoaa tulevaisuudessa mahdollisuuden 
jopa ihmisyyden ja koneistumisen sekoit-
tamiseen. Kehitykseen pitäisikin liittää 
eettinen pohdinta siitä, mikä on järkevää.

Nykyaikana ihminen tekee monta asi-

aa samanaikaisesti ja pinnallisesti. Pieti-
läinen kokee, että monisuorittaminen vie 
aikaa syvällisiltä kohtaamisilta, vaikka 
juuri ne toisivat onnen ihmiselle.

Perinteet tuovat pysyvyyttä
Kehittämisjohtaja kuvaa itseään levotto-
maksi luonteeksi, jota rutiinit ja paikal-
laan jumittavat asiat eivät tyydytä. Hän 
on ollut koko työhistoriansa ajan muutos-
vaiheissa mukana, ja myös nykyinen laa-
ja työnkuva tarjoaa jatkuvasti vaihtelua 
jollakin sektorilla.

Joulun Pietiläinen kuitenkin viettää 
rauhallisesti perhepiirissä, johon kuulu-
vat muualla asuvat vaimo  ja kaksi aikuis-
ta lasta, tytär ja poika, sekä kaksi kissaa. 
Heidän jouluunsa sisältyy monia perintei-
tä, kuten ruuanlaittoa, joulukirkko ja hau-
dalla käyminen. Joululahjojen merkitys 
on vähäinen, kun taas yhdessä oleminen 
on tärkeä osa juhlaa.

– Kaiken muutoksen keskellä perin-
teiden merkitys korostuu. Ne tuovat py-
syvyyttä. 
     

Elisa Ranua

Tori täynnä ”Koko kylä kokkaa” -tapahtumassa 
Kuva Juha Nyman
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Metsäläiset nuotiolla kuin  
paimenet ensimmäisenä jouluyönä

Useiden perässähiihtäjinä toimittujen vuo-
sien jälkeen rohkaisi Metsäläisten nelikko 
mielensä ja päätti osallistua Umpihanki-
hiihdon maailmanmestaruuskilpailuihin 
2008. Näin uteliaisuus osallistumises-
ta ja kisasta selviytymisestä sai yliotteen, 
ja niin lähdimme kisaan mukaan kokeile-
maan sekä omia että joukkueemme rajoja. 

Joukkueelle tarvittiin tietysti oma 
nimi, jollaiseksi sitten muovautui Oksat 
Boys. Parin osallistumiskerran jälkeen 
nimi kuitenkin vaihtui nykyiseen nimeen, 
Metsäläiset.   Nimi viittaa joukkueen ko-
tikoloon, Metsälän kylään, josta joukku-
een maanviljelijäjäsenet Kalevi ja Jukka 
Särkelä sekä Juha Viuhkola ovat kotoisin.  
Neljäntenä lenkkinä joukkueeseen kuuluu 
Sarakylän koulun opettaja Kari Jylhänleh-
to.  

Umpihankiviikonloppu on vain yksi 
osa koko jutusta.  Itse asiassa fyysistä kun-
toa täytyy ylläpitää ympäri vuoden.  Met-
sässä liikkuminen, hillanpoiminta, metsäs-
tys, metsätyöt, poronhoito ja monenlainen 
lenkkeily kuuluvat joukkueen normaalei-
hin rutiineihin.  

Hyötyliikkuminen ja täsmäliikunta 
antavat potkua normaaliin arkeen.  Loka-
kuussa odottelemme jo kovasti lunta, jot-
ta pääsisimme hiihtämään.  Syksyn edetes-

sä yhä useammin käy mielenpohjassa, että 
kohta lähdemme umpeen.

Reppu pakataan  
ja sukset voidellaan
Loppiaisen jälkeen hiihtoharjoittelu tiivis-
tyy.  Pari viikkoa ennen tapahtumaa alkaa 
huolellinen repunpakkaus.  Kokemuksen 
pohjalta voi sanoa, että reppuun eväineen 
tulee painoa noin 14 kg.  

Mitä lähemmäksi eräretkeä tulemme, 
sitä kiinnostavammaksi muodostuu sää-
karttojen tutkailu. Tässä vaiheessa per-
heiden muut jäsenetkin ovat jo tavalla tai 
toisella mukana touhussa ja H -hetkeen 
valmistaudutaan.   Ilman kotiväen hyväk-
syntää ja tukea olisi vaikea osallistua näin 
vaativaan tapahtumaan.  Onneksi nyky-
ajan tekniikka mahdollistaa kotiväelle ki-
san seuraamisen internetin välityksellä ko-
tisohvalla.  

Perjantaina aamupäivällä voitelemme 
sukset Juhan johdolla kisakuntoon.   Il-
lan hämärtyessä joukkueemme suuntaa ki-
sainfoon Syötekeskukseen.   Tunturin hui-
pulla on täysi tohina, seinän vierustat ovat 
täynnä Järvisen metsäsuksia.  Ilta huipen-
tuu, kun kisainfon lopuksi arvotaan jouk-
kueiden lähtöjärjestys. Lähteekö joukku-

eemme lauantaina avaamaan latua, vai 
lähteekö se viimeisten joukossa, tunti en-
simmäisten lähtijöiden jälkeen?  Koko ilta 
hurahtaa tutustuessa saatuun kisakarttaan 
ja tulevaan hiihtoreittiin.

Lauantaina ahtaudumme aamuvar-
haisella kaikkine kimpsuinemme autoon 
ja matka kohti kisaa alkaa.  Päivä kuluu 
hiihdellen.   Metsäläisten tavoitteena on 
aina ollut kiertää kaikki tehtävä- ja lisä-
rastit.   Joukkue suunnistaa päivän Kale-
vin johdolla. Lauantaina hiihdettävää mat-
kaa saattaa kertyä jopa reilut 50 km, aikaa 
on käytettävissä 10 tuntia.

Yö leirinuotiolla
Kun sitten iltahämärissä saavumme yölei-
riin, jokaisella on omat vakiintuneet työ-
tehtävänsä leiriytymisessä ja siellä oleske-
lemisessa.  Kun laavu on valmiina ja tuli 
räiskyy nuotiossa, onkin aika vaihtaa kui-
vat vaatteet ylle.  Sen jälkeen on jo kiire 
laittaa lämmin ateria, jonka perinteisesti 
Jukka kokkaa muiden avustuksella. Jälki-
ruuan loihtii Juha, Kalevi huolehtii kahvi-
puolen.  
Kun iltaohjelma on käyty kuuntelemassa 
ja juotu personkupit kahvia, onkin jo aika 
nähdä tulostaululta seuraavan päivän läh-
töaika.  

Umpihankihiihdon leirinuotioilla kilpailijat lepäävät ja nauttivat yhdessäolosta. Kuvat Juha Nyman
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Suomessa on yli 50 000 hiihtäjää, jotka 
avaavat metsäsuksilla umpihankeen omia 
latuja. He ovat retkeilijöitä, luontoharras-
tajia ja metsästäjiä, joille metsäsuksi an-
taa mahdollisuuden liikkua vapaasti omin 
voimin keskitalven luonnossa. Mielestäni 
ihminen on jäänyt elämässä köyhemmäk-
si, jos ei ole kokenut metsän tuomaa hil-
jaisuutta ja rauhaa. 

Neuvokkuus, omiin kykyihin ja rat-
kaisuihin luottaminen sekä luonnon 
kunnioitus yhdistettynä fyysiseen pon-
nisteluun ovat luoneet suomalaisen met-
sämiesperinteen, jota me täällä Pudasjär-
vellä vaalimme huolella nautinnollisena 
UMPIHANKIHIIHTO-tapahtumana.

Umpihankihiihto on osallistujalleen 
ennen kaikkea sosiaalinen tapahtuma. 
Maastossa yöpyminen tuo omat jännit-
tävät puolensa. Puolikuu valaisee lumen 
valkeaksi kapaloimaa kuusimetsää yl-
häältä taivaan katosta. Alhaalla puiden ti-
heässä labyrintissä palaa sata tulta. Puna-

Talvisen kokemuksen ja rauhan 
tulee kokemaan yli kolmesataa kilpailijaa

kipinät sinkoilevat ja sammuvat. Näkymä 
lumoaa mieltä. Savut kiertyvät silmiin, 
menipä minne hyvänsä. On hiljaisuus – 
voi levätä rauhassa – voiko elämä tulla 
ihanammaksi? Yöleirissä lähes 400 hiih-
täjää vaipuu talviyön tyynessä rauhassa 
uneen Pudasjärven Syötteen tykkymetsän 
sylissä.

Pudasjärven Syötteelle saapuu ensi 
helmikuussa reilut kolmesataa luonnossa 
liikkujaa, jotka haluavat voittaa itsensä, 
nauttia luonnonrauhasta ja selviytyä ark-
tisissa olosuhteissa. Umpihankihiihdon 
MM-kilpailuissa hiihdetään lauantain 
tehtävärastipäivänä 30 – 55 kilometriä 
osittain toisten tekemää uraa ja osittain 
puhdasta koskematonta umpihankea. 

Matkan aikana on tehtävärasteja, joi-
den onnistumisen sekä etsittyjen ylimää-
räisten rastien perusteella muodostuu 
lähtöaika seuraavan päivän 8 kilometrin 
umpihankihiihdon pikataipaleelle. Kil-
pailijoiden tulee kantaa kaikki varusteet 

mukanaan lauantaisesta lähdöstä sun-
nuntain maaliin saakka. Kilpailijoille on 
säännöissä määrätty pakolliset varus-
teet, jotka on kuljetettava mukana. Lisäk-
si säännöissä on määritelty rinkan/repun 
minimipaino. Kilpailijat kuljettavat mu-
kanaan yöpymistä varten tarvitsemansa 
välineet.

Paasilinna kirjassaan ”Hankien tari-
noita” on koonnut asiatietoa kymmenis-
tä hiihtämiseen liittyvistä tapahtumista 
ja selkkauksista eri aikakausilta. Hiihtä-
en on myös tehty paljon matkoja joulu-
kirkkoon entisaikoina – eikä siinä tarvit-
se mennä kuin muutama vuosikymmen 
taaksepäin. Suksi tunnetaan sanana yli 
6000 vuotta. Näin käy selväksi, että suo-
malaiset ovat antaneet ihmiskunnalle sau-
nan lisäksi myös hiihdon. 

Heino Ruuskanen

Samalla joukkue näkee tehtävärastien tu-
lokset ja päivän onnistumisen. Päivän sal-
doa pohditaan sitten joukkueen kesken ja 
käydään kuulostelemassa muidenkin miet-
teitä. Tehtävärastit ovat aina olleet yllätyk-
sellisiä, ennalta arvaamattomia, mutta oi-
keudenmukaisia kaikille.

Pohjoinen luonto on yllätyksellinen. 
Tämä arvoituksellisuus antaa tapahtumaan 
lisämausteen.  Olosuhteiden voittaminen 
pakkasen, tuiskun tai viiman pyörteissä 
vaatii joukkueelta tiivistä yhteishenkeä ja 
nöyrää asennetta. Ihminen tuntee pienuu-
tensa ja rajallisuutensa näissä arktisissa 

olosuhteissa.  Iltanuotiolla sitten laitetaan 
evästä, lämmitellään ja oleskellaan kuin 
paimenet nuotiolla ensimmäisenä joulu-
yönä.

Pikataival umpihangessa 
Sunnuntaina noin kahdeksan kilometrin 
umpinen pikataival on sitten oma lukunsa.  
Silloin hiihdetään yhdessä täysillä; päivän 
heikoin hiihtäjä joukkueessa määrää tah-
din.

Lähtöhytistelyjen jälkeen joukkueem-
me sai hyvin hiihtorytmistä kiinni ja saa-

vutti maalin neljäntenä joukkueena.  Kun 
nyt olemme kaksi kertaa nousseet palkin-
topallille (kuusi parasta joukkuetta palki-
taan), niin molemmilla kerroilla ovat yh-
teisenä nimittäjänä olleet ääriolosuhteet. 
Vuonna 2011 oli -35 asteen paukkupakka-
nen ja viime vuonna vesikeli. Onko jouk-
kue on parhaimmillaan ääriolosuhteissa, 
vai onko se vain sattumaa? Kuka tietää?

  
Joukkue Metsäläiset
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Tunturitiellä-laulun sanat muistuivat mie-
leen, kun minua pyydettiin kirjoittamaan 
muistoja Inarin ajalta. Ajatus vuoden mit-
taisesta vuorotteluvapaasta alkoi jossain 
vaiheessa tuntua houkuttelevalta. Loppu-
jen lopuksi se tuntui niin houkuttelevalta, 
että täytyi tarkemmin alkaa asiaan pereh-
tyä. Jouluna 2013 syntyi lopullinen päätös, 
että jäisin vuorotteluvapaalle, mutta mitä 
tekisin vuoden? 

Vuosi ilman tuttua työtä ja työyhtei-
söä; miten saisin ajan kulumaan? Perheeni 
kanssa hetken mietittyäni vahvaksi vaihto-
ehdoksi nousi ajatus lähteä muualle.  Mis-
sä sitten viettäisimme vuoden? Katselim-
me Suomen karttaa ja mietimme Utsjokea, 
voisimmeko mennä sinne, vai mikähän 
paikka Inari olisi? Tai mitä tuo Ivalo tuossa 
kartalla tekee? Selvittelimme tarkemmin 
Inarin ja Ivalon eroja, ja pian huomasim-
me olevamme matkalla kohti Inarin kun-
nan Ivalon kuntakeskusta, jossa meillä oli 

TUNTURITIELLÄ

”Yli aavan on valo yön auringon, yli virran vie, suven tuoksuinen tie.
Kuka löytää sen, sitä kulkee ken? Sitä turhaan etsii maan kiireinen.

Kuka oivaltaa, sitä taivaltaa, kuka löysi sen, löys kauneuden.”

varattuna kerrostalosta huoneisto.  
Olimme siis vajaa 500 km pohjoisem-

pana. Mitä tein ja miten sain aikani kulu-
maan? Suurin osa ajastani kului ”vihtori-
na” olemiseen, joka oli vuorotteluvapaan 
kohokohtia. Olin joskus nuoruudessani 
ollut vapaapalokunnassa (VPK). Mitä-
hän, jos ilmoittaudun VPK:hon. Meidän 
asunnon etupihalla oli Ivalon palolaitos, 
ja kysäisin palopäälliköltä, voisinko pääs-
tä Ivalon VPK:n jäseneksi? Minut otettiin 
todella lämpimästi vastaan, ja olin muis-
torikkaan vuoden Ivalon VPK:n yhtenä 
jäsenenä. 

Totta puhuen tein myös muutaman 
kanttorikeikan Inarin seurakuntaan, mut-
ta en monta. Eikä musiikki jättänyt myös-
kään kuoron osalta rauhaan. Saimme 
vaimoni kanssa olla mukana Inarin seu-
rakunnan kirkkokuorossa laulajina. Tämä 
oli myös huikea ja opettavainen kokemus, 
olla itse laulajana. Toivottavasti osaan 

hyödyntää kokemaani nyt työssä ollessa-
ni. Mieleenpainuvia hetkiä saimme viettää 
Ivalon kirkossa, esimerkiksi pyhäinpäi-
vänä olimme laulamassa kuoron kanssa 
vuoden aikana poisnukkuneiden muis-
tolle. Tilaisuus oli yksinkertainen, mutta 
kaunis. Jokaiselle poisnukkuneelle syty-
tettiin oma kynttilä, lopuksi hiljennyim-
me katselemaan ”kynttilämerta”. Muistot 
poismenneistä läheisistä palautuivat mie-
leen, vaikka olimme kaukana meidän lä-
heistemme haudoilta. 

Ylä-Lapin luonto on todella omanlai-
sensa. Karu, paljon pieniä yksityiskoh-
tia, mutta se tilan tunne ja kokemus siitä, 
kuinka pieni ihminen onkaan. Niin luon-
nossa liikkuminen kuin eri vuodenaikojen 
kokemukset olivat hienoja. Lappilaiseen 
tapaan opin ihastelemaan revontulia seläl-
lään makaamalla aavalla aukealla. Otsa-
mon huipulla katsellessa upeita näkymiä 
todentuivat laulun sanat: 

Inarinjärvi
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”Kun tunturien yli yksin kerran kävelin 
ja katselin laaksojen syliin; kuulin purojen 
uomat ja kurut sävelin, en kaivannut ihmis-
ten kyliin.”

Saamelaisuus totta kai näkyi. Itse opin 
muutaman sanan pohjoissaamea, mii gul-
lo?  Saamen kieltä ja kulttuuria pidetään 
Ylä-Lapissa esillä. Saamelaisuus näkyi yh-
teisissä tilaisuuksissa, esimerkiksi asusteis-
sa ja ohjelmasisällössä. Niin saamelaiset 
kuin lappilaiset yleensä ovat joutuneet elä-
mään karuissa olosuhteissa. Olosuhteisiin 
voi tutustua Siidassa, saamelaismuseos-
sa Inarissa, jossa voi katsella saamen kult-
tuurin historiaa eri aikajaksoilta. Kaunis oli 
myös kulttuuri- ja kongressikeskus Sajos. 
Siellä pidetään saamelaiskäräjät, ja sieltä 
löytyy todella kauniita lappilaisia käsitöitä.  

Inarinjärvi! Sain muutaman kerran sei-
lata pienen matkan paatilla järveä pitkin, 
mutta paljon jäi järvestä näkemättä. Ker-
taalleen pääsin myös helikopterista ihai-
lemaan Inarinjärven maisemia, ne olivat 
sanoinkuvaamattomat. Mieleen painuva 
hetki oli, kun osallistuimme kevätjuhlaan, 
jossa oli mukana eri-ikäisiä lappilaisia. 
Paljasjalkaiset inarilaiset ikäihmiset nou-
sivat seisomaan Inarinjärvi-laulua laulet-
taessa.

”Kun kerran tietää tahtoi, nyt lappalai-
set nuo, kuin syvä olla mahtoi Inarinjär-
vi tuo, köys katkes, laulu kuultihin: ”Niin 
syvä on kuin pitkäkin”. Sen syvyyttä ei lie-
ne mitattu sittemmin.”

Mitä pitemmälle aikaa kuluu Lapin 
vuodesta, sitä enemmän merkitystä saa-
vat sieltä saadut muistot. Hiljaisuus, lepo 
ja rauha ovat päällimmäisinä mielessä pa-
lattuani takaisin kotikonnuille ja omaan 
työhön. 

Hiljaisuus, lepo ja rauha korostuivat 
vuoden aikana monissa eri tilanteissa; vie-
railussa Kirkkoniemen kupeessa sijaitse-
van Grense Jakobselvin kirkossa tai seiso-
essani Nordkapissa kallion reunalla, jossa 
maa loppuu. Tai kaamoksen aikaan, kun 
luonto vaipui ”uneen”. Vuoden aikana olen 
saanut elää todeksi tunturitiellä laulun sa-
nat; ”Sitä turhaan etsii maan kiireinen. 
Kuka oivaltaa, sitä taivaltaa, kuka löysi 
sen, löys kauneuden.”

Tätä hiljaisuutta, lepoa ja rauhaa kai-
paamme myös omiin jouluihimme. An-
na-Loviisa Uusi-Illikainen kuvaa kauniis-
ti laulussaan joulun levollisen ilosanoman:
”Lähdethän kanssani katsomaan, kuljetaan 
kädessä käsi...

Jukka Jaakkola

Rahajärvi

”Lähdethän kanssani katsomaan, 
kuljetaan kädessä käsi. 
Näetkö taivalla tähti, 

kirkas niin kirkas loistaa. 
Enkeli Taivaan ilmoittaa, 

taivaasta lapsi tää tullut on. 
Sinunkin ystävä, auttaja, 
aina hän haluaa olla.”

Ivalon kirkko.
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Ystävänkammarilaiset vauvanuken kastetilaisuudessa

Ystävänkammari kokoontuu tiistaisin 
kello 12 seurakuntakodilla, siihen ovat 
kaikki seurakuntalaiset tervetulleita. Ys-
tävänkammari on yllätyksiä täynnä. Kos-
kaan ei tiedä etukäteen, mitä seuraavalla 
kerralla tapahtuu. Milloin saamme olla 
jumppakoulussa, laulaa suurella joukolla, 
askarrella erilaisia taideteoksia tai arvail-
la kimurantteja arvoituksia, unohtamatta 
kuitenkaan hartauksia. Niin – yllätyksel-

listä on myös se, kun lähdemme suurella 
joukolla retkelle, silloinkin päämäärä sel-
viää vasta tultaessa perille kohteeseen.  

Olemme saaneet olla ihmeellisillä 
muistelumatkoilla ystävänkammarilais-
ten kanssa viime talvena. Diakoniatii-
missä saimme idean lähteä työstämään 
elämänkaarivihkosta, jotta ystävänkam-
marilaiset saisivat muistella ja pohtia 
omaa elämäänsä aina syntymästä kuole-

maan saakka. Elämänkaaren muisteluvih-
koon jokainen tallensi merkityksellisiä 
kohtia omista elämänvaiheistaan.  

Kapaloita ja kehtolauluja
Muisteluvihkon täyttäminen aloitettiin 
syntymästä. Entisaikaan lapset syntyivät 
kotioloissa: saunassa ja pirtin puusängys-
sä. Lapsenpäästäjänä oli ollut joku ko-
kenut naapurin vanhaemäntä tai kätilö. 
Syntymästä siirryttiin kasteen sanoman 
äärelle. Saimme osallistua konkreettises-
ti myös kastetilaisuuteen, sillä pappi ”kas-
toi” vauvanuken. Mukana kastemaljan ää-
rellä olivat myös vanhemmat, kummit, 
isovanhemmat ja suuri joukko ystävän-
kammarilaisia.

Lapsuuttaan ystävänkammarilaiset 
muistelivat lämmöllä, vaikka useimman 
kohdalla lapsuus oli ollut köyhää aikaa. 
Erilaiset leikit, kuten piilosilla, kissasil-
la ja konkkasilla olo olivat vieläkin hyvin 
muistissa. Kesällä oli leikitty paljon luon-
nossa, ja leikkivälineinä olivat kivet ja kä-
vyt. Jotkut olivat päässeet kiikkumaan 
omatekoiseen kiikkuunkin.  Leikkeihin ei 
useastikaan jäänyt aikaa, sillä vanhemmat 
lapset joutuivat huolehtimaan nuoremmis-
ta sisaruksista, ja jokaisen tuli osallistua ta-
lon töihin. 

Pyhäkoulumuistoihin kammarilaiset 
palasivat lapsityönohjaaja Sinikka Luok-
kasen johdolla. Elämänkaarivihkoon jokai-
nen sai liimattavaksi ensimmäisen vanhan 
ajan pyhäkoulumerkin jo Ystävänkamma-
rissa. Toinen merkki jaettiin osallistujille 
myöhemmin lasten ja vanhusten yhteisessä 
pyhäkoulussa eräänä sunnuntaina.  

ystävänkammarissaElämänkaarimuisteluksia
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Herra, anna minun muistaa, 
että elämäni päättyy, että 
päivilleni on pantu määrä. 

Opeta minua ymmärtämään, 
kuinka katoavainen minä 

olen! Psalmi 39: 5

Mairen ja Kaunon avioliiton siunaaminen

 Rukouksista suosituimpia olivat ol-
leet Levolle laske Luojani ja Isä Meidän 
-rukous.

Nuoruusmuistoissa muisteltiin muun 
muassa kiertokouluaikaa. Kouluun kul-
jettiin sulan maan aikaan jalan ja talvel-
la sivakoitiin suksilla. Useissa kouluissa 
täytyi mukana olla omat eväät: maitopul-
lo ja voileipää. Joissakin kouluissa tarjot-
tiin lihakeittoa tai marjapuuroa. 

Kesäaika kului heinäpellolla, ja hei-
nänteon lomassa oli hienoa päästä välillä 
uimaan. Nuoruusvuosina kuljettiin isoilla 
porukoilla kylillä.  Lisäksi saimme osal-
listua Markon ja Tiinan pitämään rippi-
kouluun. 

Kortteeria ja ulkoläksyjä 
rippikoulussa
Rippikouluaikana majoitus täytyi jokai-
sen nuoren itse järjestää Kurenalta tai 
Hilturannan läheisyydestä. Rippikoulua 
käytiin pappilan väentuvassa. Pojille ja 
tytöille olivat omat rippikoulunsa – viik-
ko syksyllä ja toinen keväällä. Rippipap-
pina muisteltiin kirkkoherra Honkasaloa. 
Rippivirtenä oli mieliin jäänyt erityises-
ti Kun Herra vain mua paimentaa -virsi. 
Viisikymmentäluvulle asti monen rippi-
puku oli musta, sittemmin mekot olivat 
valkoisia.

Elämänkaarimuisteluksia

Avioliitto-osioon tultaessa ystävän-
kammarilaiset yllättyivät ”yllätyshäistä”, 
kun Maire ja Kauno saivat avioliitolleen 
siunauksen. Tunnelma kirkkosalissa oli 
käsinkosketeltavan herkkä, kun ”nuoripa-
ri” asteli alttarille morsiustyttöjen saatte-
lemana. Avioliittoon siunaamisen jälkeen 
nautimme hääkahvit. Ilo oli herkässä, kun 
näimme nuorenparin syöttävän kakkua 
toisilleen. 

Mitä avioliitto tuo tullessaan? Sii-
hen saimme vastauksia ystävänkamma-
riin osallistuvilta: elämänrikkautta ja pal-
jon työtä ja vastuuta. Suuria häitä ei ollut 

useinkaan vietetty, ehkä kotiväen kesken 
oli juotu kahvit. Monilla oli muistoihin 
kirjattu vihkipapin nimeksi: Arvi Sorri. 
Vihkimisen jälkeen tartuttiin heti arjen 
töihin – illalla navetoimaan. 

Aikuisuus ja työelämä -osiossa to-
dettiin, kuinka tärkeässä roolissa työnte-
ko ennen oli. Ansiot palkkatyöstä eivät 
päätä huimanneet, mutta siitä huolimat-
ta toimeen tultiin. Erikseen olivat naisten 
ja miesten työt, ja vanhanpiian/pojan ve-
roa oli siihen aikaan yksinäisten ihmisten 
maksettava. 

Vanhuudenpäivinä on nyt saanut 
muistella tyytyväisenä elettyä elämää. 

Kuolema ja iankaikkisuus -osiossa 
käsiteltiin muun muassa ajatuksia kuo-
lemasta. Erityisesti pohdimme, mitä toi-
veita haluaisimme otettavan huomioon 
oman kuoleman lähestyessä. Mitä toive-
virsiä haluaisimme laulettavan, ja ketä 
omissa hautajaisissa tulisi olla läsnä. 

Ihmisen elämään kuuluu syntymä, 
mutta siihen kuuluu myös kuolema. Näi-
den kahden ääripisteiden väli muodostaa 
elämänkaaren täällä maan päällä. Kuole-
ma ei kuitenkaan ole kaiken loppu, vaan 
uuden kaaren alku. 

 
Diakoniatiimiläiset
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Maanantaiaamuna tapasimme Kertun 
kanssa kaupassa. Meidän olisi osattava os-
taa ruokatarpeita 70 henkilölle. Kyllä tänä 
aamuna on jännittänyt. Tämä on minul-
le ja Kertulle ensimmäinen kerta päivä-
leiritoiminnassa, ja ruuanlaitto noin suu-
relle määrälle on todellinen haaste. Mutta 
nyt kauppaan. Jauhelihaa 12 pakettia, huh, 
jääköhän tänne kauppaan mitään meidän 
jälkeemme. Kun olemme saaneet ruuat ke-
rättyä, niin matka jatkuu seurakuntatalol-
le. Siellä Kettu aloittaa heti ruuanlaitolla ja 
minä jään odottamaan Tarjaa, Jaria, Juuli-
aa ja kesätyöntekijöitä. 

Tästä se siis alkaa: kaupungin ja seu-
rakunnan yhteinen kesäkuu. Jännitystä 
lieventää hieman se, että kaupungin nuo-
risotyö on vetänyt tätä kesän päivälei-
ritoimintaa jo muutamana kesänä. Kun 
olemme saaneet työporukan kasaan ja aa-
mukahvit juotua, niin leiriläisiä alkaa pik-
kuhiljaa virrata seurakuntatalolle. Hauska 
seurata, kun pyörätelineet eivät riitä al-
kuunkaan, kun pyöriä on niin paljon. Ja 
kuinka mukavaa, kun seurakunnan hil-
jaisilla käytävillä alkaa kuulua lasten pu-
heensorinaa ja tämä sorina jatkuu aina ke-
säkuun loppuun saakka. 

Puikkaria ja  
lintupönttöjä
Ihanaa! Lapset jaetaan joka päivä kahteen 
ryhmään, joista toinen ryhmä menee Puik-
kariin uiskentelemaan aamupäiväksi ja 
toinen jää tekemään seurakuntatalolle jär-
jestettyä toimintaa. 

Ensimmäisenä päivänä teemme lin-
nunpönttöjä, jotka saa viedä kotiin. Ne, 
joita ei voi viedä, ne pöntöt käymme vie-
mässä perjantaina Liepeen polun varrelle. 
Puolelta päivin syömme lämpimän ruuan 
yhdessä, ja sen jälkeen ryhmät vaihtavat 
paikkoja. Tällä rytmillä mennäänkin koko 
kesä silloin, kun olemme täällä keskus-
tassa. Viikon aikana pääsemme askartele-
maan, uimaan, pelailemaan ja nauttimaan 
ihanista kesäpäivistä. Perjantaiaamun 
olemme koko joukolla Puikkarissa, ja Tar-
ja saa lapset innostumaan ohjaajien kaste-
lusta. Oloni oli kuin uitetulla koiralla, mut-
ta onneksi kaikilla oli hauskaa ja lämmin 
kesäilma kuivatti vaatteet matkalla seura-
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kuntatalolle syömään. Loppupäiväksi me-
nemme Liepeeseen lätynpaistoon ja ko-
ristelemme polkua aikaisemmin tehdyillä 
koristeilla. Ensimmäinen viikko on pul-
kassa, ja mieli on korkealla. Kyllä nämä 
lapsukaisemme ovat sitten mahtavia! 

Kalapuikkoja ja  
perunamuusia
Seuraavalla viikolla on minun vuoroni olla 
keittiössä kokkailemassa, kun Kerttu hoi-
ti sen pestin edellisellä viikolla. Tuli kau-
heita paineita, kun ruoka oli silloin niin 
hyvää. Kun meidän joka-aamuinen ru-
tiinimme kaupassakäynnillä oli aloitettu, 
niin sitten pääsinkin ihmettelemään keitti-
ön kaikkia vempaimia. Ruokana ovat ka-
lapuikot perunamuusilla! Näitä perunoita-
han pitää kuoria ihan tolkuttomasti! 

Onneksi keittiössä on apuna Raija-
Leena, joka oli ollut edellisen viikon Ker-
tun kanssa keittiössä ja näin ollen sai olla 
minun henkisenä ja käytännön tukenani. 
Perunat ovat kiehumassa lopultakin ja sa-
laatinteko käynnissä. Sitten alankin latoa 
kalapuikkoja pellille. Niitä on satoja. On 
tämä hurjaa, tulevatkohan nämä kaikki 
edes syötyä!  Kun leiriläiset ovat käyneet 
syömässä hyvällä ruokahalulla, on ruokaa 
jäänyt vain hitusen. Hyvin syövät eiväkä 
turhia nirsoile!

Hoplopissa
Tämän viikon aiheena ovat liikuntatuoki-
ot liikuntahallilla ja liikennepuistossa sekä 
kaupunkisuunnistus. Leiriläiset pääsivät 
myös kalastamaan. Toisena osana on ak-
vaarion ja leijan teko. 

Perjantaina lähdimmekin linja-autolla 
kohti Oulua ja Hoplopia. Taas alkoi jännit-
tää, kun en ole siellä ollut ennen. Sitä pait-
si meillä oli yksi iso ja yksi pieni linja-au-
to täynnä hyvin energisiä lapsia. Tästä ei 
varmasti selvitä hengissä! Miten ihmeessä 
Jari, Juulia ja Tarja ovat noin rauhallisia! 
Pitänee itsekin yrittää käyttäytyä rauhalli-
sesti, vaikka välillä tuntuu, etten saa vede-
tyksi henkeä, kun ajattelenkin sinne pää-
syä! 

Perillä liput saatuaan lapset vain vi-
lahtavat ympäri Hoplopia ja me aikui-

set jäämme laittamaan eväitä esille meil-
le varattuun huoneeseen. Noin, kaikki on 
hallinnassa! Tarja saa minut, korkeanpai-
kankammoisen, kiipeilemään. Leiriläiset 
vielä höynäyttävät minut laskemaan todel-
la suuresta liukumäestä. Alas pääsin, mutta 
päässä ja vatsassa pyörii. Kerttukin laskee 
siitä mäestä rohkeana naisena eikä edes 
valita! Nyt on kyllä kahvit ansaittu! Kesä-
työntekijät jaksavat mahtavasti lasten pe-
rässä rimpuilla. Hienoja nuoria! Sitten al-
kaakin kotiinlähtö lähestyä. 

Kaikki ovat ehjin nahoin, eikä kenel-
läkään ole luita poikki eikä pää kainalos-
sa. Tämähän olikin hyvä juttu, taisivat nuo 
kokeneemmat nuoriso-ohjaajat tietääkin 
sen, kun olivat aamusta niin rauhallisia.

Reissaamista  
lähelle ja kauas
Kolmas viikko alkaa retkellä Syötteelle. 
Siellä käymme patikoimassa Vattukurus-
sa ja näköala-ajelulla huipulla. Maisemat 
ovat hienot, eikä hieman viileä ja sumui-
nen ilma haittaa menoa. 

Tällä viikolla reissaamme paljon lä-
helle ja kauas. Tiistaina on vuorossa koti-
seutumuseoon ja kirkkoon tutustuminen. 
Kirkossa meitä vastassa on suntio Pentti 
Riekki, kanttori Jukka Jaakkola sekä kirk-
konalle. Leiriläisille kerrotaan kirkosta, ja 
me pääsimme kokeilemaan urkujen soit-
toa, laulua, etsimään kirkon aarteita, las-
kemaan penkkirivejä ja käytävien pituutta. 
Lopuksi vielä saimme maistaa kirkkoa tik-
karin muodossa. Tämän jälkeen siirryim-
me kotiseutumuseon pihaan, jossa meitä 
ohjasi Pauliina Majava. 

Olipas mielenkiintoista nähdä kaikki 
ne vanhat esineet ja rakennukset pitkäs-
tä aikaa. Lopuksi käänsimme nokan koh-
ti Hesburgeria. Kävimme siellä herkutte-
lemassa. 

Keskiviikkona kävimme ohjaajien ja 
kesätyöntekijöiden johdattamina pienryh-
missä vanhusten ryhmäkodeissa. Vanhus-
ten luona lauloimme, luimme ja juttelim-
me. Joka paikassa meille tarjottiin kahvit, 
mehut, pullat ja jotain muuta hyvää. Päivä 
oli hyvin antoisa meille leiriläisille, enkä 
taida olla kauhean väärässä, jos sanon, että 
tunne oli molemminpuolista. 

Suvin kokemuksia:
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PÄIVÄLEIRITOIMINTA 
• Iloista tekemistä kavereiden kanssa alakouluikäisille
• Joka päivä lämmin ruoka
• Mukavia retkiä lähiseudulle
• Turvallisia aikuisia ja nuoria ympärillä
• Päiväleiritoimintaa jälleen kesällä 2015

Kertun kokemuksia:

Kesä on lapsille loma-aikaa. Seurakunta toimii myös kesällä.

Lasten päiväleirin toimintaan sisältyi hil-
jentymishetki ja lepoa. Ruokailun jälkeen 
oli paras aika päivästä ottaa levon kan-
nalta. Reippaat, nuoret kesätyöntekijät 
saivat hyvällä innostumisella lapset rau-
hoittumaan ja kuuntelemaan Sunnuntai-
kertomuksia. Ne olivat hyviä kuunneltavia 
meille jokaiselle. Eräänä aamuna meillä 
oli lauluharjoitus ryhmäni kanssa. Olim-

me lähdössä tervehtimään vanhuksia pal-
veluyksiköihin. Tarkoitus oli laulaa heille 
lauluja ja jutella heidän kanssaan. Menim-
me lasten kanssa rippikoulusaliin harjoit-
telemaan. Siinä pianon äärelle kokoontu-
essamme pojat huomasivat seinällä olevan 
krusifiksin. Poikien täytyi aivan lähel-
tä saada katsoa ristiinnaulitun Jeesuksen 
naulan reikiä ja kyljessä vuotavaa verta. 

Pojat kysyivät:” Miksi Jeesusta pilkattiin, 
ja miksi Hänet naulittiin ristille?” Siinä-
pä meillä oli puhuttavaa, mutta yhdessä 
totesimme:”Jeesus naulittiin ristille kaik-
kien meidän ihmisten tähden.” Lauluhar-
joitukset jatkuivat, ja kohta suuntasim-
me matkamme kohti Koivukotia iloisin ja 
reippain mielin.

Kerttu

Juhannusviikon kruunasi torstain retki 
Ranuan eläinpuistoon, jossa näimme mo-
nenmoisia eläimiä, ja lopuksi vielä täytyi 
purkaa viimeiset energiat leikkipuistoon. 
Linja-autolle menimme karkkikaupan 
kautta. Tietenkin! Syömässä kävimme Ra-
nualla, ja vatsat täynnä hyvää ruokaa oli-
kin mukava lähteä kotia kohti ja siitä sitten 
juhannuksen viettoon.

Retkiä kirjastosta  
Tietomaahan 
Viimeinen viikko alkoikin olla jo jonkin 
verran helpompaa, kun olin saanut harjoi-

tella kolme viikkoa, tätä leiriarkea. 
Leiriläiset kasasivat tällä viikolla näyt-

telyä kirjastoon, johon tuli myös meidän 
kesäkuun aikana kokoama hyvien teko-
jen ryijy. Viikon aikana pyöräiltiin Jyrk-
käkoskelle sekä Hilturantaan. Torstaina 
Hilturannan leirikeskuksessa vietettiin ke-
säjuhlaa, johon kutsuttiin vanhempia, ke-
säkerholaisia vanhempineen sekä muita 
vieraita. Juhlaan leiriläiset tekivät ohjel-
man itse, ja lopuksi oli kakun ja herkku-
jen vuoro. 

Tässä vaiheessa olo alkoi olla jo hie-
man kaihoisa, kun oli päässyt tutustumaan 
hienoihin pudasjärveläisiin nuoriin kesä-

työntekijöihin sekä leiriläisiin ja tiesi, että 
jäljellä on enää perjantain retki Ouluun 
Tietomaahan. Retki sujuikin jo huomatta-
vasti rennommin. 

Retken jälkeen oli aika jäähyväisten 
ja jäätelön, joka oli unohdettu syödä edel-
lisenä päivänä kesäjuhlassa. Mutta mikäpä 
olisikaan mukavampi lopetus kesän leiri-
toiminnalle, kun mukavan retken päätteek-
si vielä saimme suut makeiksi. 

Suvi 
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Jos ajattelemme virsikirjan sanoja rauhasta, mieleemme tulee 
ensimmäisenä Jumalan antama rauha.Tutkiskellessamme kä-
sitettä ´rauha´ huomaamme sen sisältävän monia merkityksiä. 
Rauha voi olla sovinnon tila ihmisten välillä, kuten Otto Man-
nisen runossa ”Rauhanmies”:

 Miks suotta toista tokaiset,
 sopua oivaa sokaiset?
 Pois kaikki oksat okaiset,
 Suo rauha, rauhan saat!
 Rakenna rauhan kappeli,
 se hullu mies, ken tappeli,
 mut viisas tieltä lappeli,
 mink´ehti lapikkaat.

Tosin Otto Manninen myöhemmin runossa vähän irvaileekin 
ihmistä, joka kaikessa pyrkii olemaan aina samaa mieltä tois-
ten kanssa.

Luonnon rauha  

Suomalainen on aina viihtynyt luonnossa, jossa hän on usein 
kokenut rauhaa. Tämän aihepiirin runoja meillä on runsaasti 
varsinkin vanhemmassa kirjallisuudessa. Saima Harmajan runo 
”Ihana on talvipäivä” kuvaa talven rauhaa:

 Mutta rauhaa säteillessä salon
 juhlamielin tuntee riemun jalon
 rinnassaan hän, liukuessa reen
 hopeisesta holviin helmiseen.

Tai Yrjö Kaijärven ”Lähtiessä” syksyn tunnelmaa:

 Sun kauneutesi, syksyn metsä, vien,
 vien valot,varjot rakkaan metsätien,
 sun rauhas vien.
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” SINUN RAUHASI ANNA MULLE”

Kuva yllä ja etukannen kuva Jonna Pelttari
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Pirkko Polvi

Joulun rauha

Näin joulun aikaan toivomme kiireiden jälkeen saavamme py-
sähtyä rauhoittumaan, kuuntelemaan joulun sanomaa. Tätä 
viestiä meille tuovat Linda Kunnaksen ”Joulun kellot”:
 
 Kuule, kellot, rauhan kellot, soivat.
 Melske mainen hetkeks hiljenee.
 Rauhan, riemun sanomaa ne toivat,
 jota ihmiskunta kaipailee.

Jumalan rauha

Helvi Juvosen runo ”uudet sanat” pohjautuu Raamatun teks-
tiin:
 
 Puhui sieluuni Jumalan tuuli,
 ja ihminen minussa kuuli.
 Sanat uudet sain:
 Minä rauhan teille annan,
 minun rauhani teille annan,
 maailman lahjaa en.

Niilo Rauhalan ”Onnellinen lähtijä” ei tunne kuolemanpel-
koa, sillä:
 
 Vaan rauhan olit jo saanut,
 oli Herrasi kutsunut,
 olit elävän sanan alla
 sille sielusi avannut.

Kuoleman jälkeinen rauha  

Kun puhumme vainajista, sanomme heidän menneen rauhan 
majoille ta rauhan maille. Eino Leinon ”Elegiassa” tulee esil-
le ennustus:

 Tiedän ma: rauha
 mulle on mullassa suotu.

Sodan myrskyissä kuolema tuo sotilaalle rauhan. Näin on Yrjö 
Jylhän runossa ”Hyvästi, Kirvesmäki!”

 Sana Rauha, ja kuolleet rauhan sai -
 niin hiljaista, yksinäistä!

Mielen rauha

Mielen rauhaa löytyy muistakin asioista kuin luonnosta. Tutut 
virret voivat olla mielen rauhoittajina. Näin on Eino Leinon ru-
nossa ”Oi, muistatko vielä sen virren”:

 Se antoi rintahan rauhaa,
 se uskoa unehen loi -

Sovinto valtioiden välillä = rauha
Rauha ei ole maapallollamme tälläkään hetkellä itsestäänsel-
vyys. Uhkakuvia on ilmassa. Aina jossakin päin maailmaa sodi-
taan. Katri Valan runo ”Syntymättömille” on kirjoitettu vuon-
na 1934, ja tänäänkin se on ajankohtainen: 

 Tänään on vielä rauha.
 Mutta milloin putoaa räjähtävä kuolema
 ihmetteleväin leikkijäin keskeen?

Eino Leinon runossa ”Carmen Saeculare” yritetään rakentaa 
rauhaa:

 Rauhaa rakennetaan, kansat kättä lyövät,
 teräskintahat kilahtaa. -
 Aika laulaa lauluaan. -
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JULKINEN TIEDOTE
PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

Jouluaaton hartaudet 24.12.
Kirkossa klo 13.00 ja klo 15.00

Jouluaaton sanajumalanpalvelus
Sarakylän kappelissa klo 13.00

Jouluyön kirkko 24.12.
Kirkossa klo 23.00

Joulukirkot joulupäivänä 25.12.
Kirkossa klo 8.00
Syötekeskuksessa klo 10.00

Tapaninpäivän jumalanpalvelus 26.12.
Seurakuntakodissa klo 10.00

Pudasjärven seurakunnan
joulunajan jumalanpalvelukset

Lehden toimitus: Pudasjärven seurakunnan tiedotusryhmä
Taitto:  VKK-Media Oy Pudasjärvi

Painopaikka: Joutsen Media Painotalo 2014


