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Jouluevankeliumi
S

iihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä
verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät
kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.
Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska
heille ei ollut tilaa majapaikassa.

S

illä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran
enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.
Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.
Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”
Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
- Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.

K

un enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt Betlehemiin! Siellä
me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.”
He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään
he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin
kuin heille oli sanottu.
Luukkaan evankeliumi 2:1-20
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Kirkkoherran joulutervehdys

T

ämän joululehden kantavana teemana on johdatus. Betlehemin tähti johdatti idän viisaat aikanaan kumartamaan maailman suurinta ihmettä, parasta joululahjaa, minkä ihmiskunta saattaa toivoa. Tähden
huomaaminen vaatii kuitenkin rauhaisaa ja hiljaista mieltä. Huomasitko Sinä viime vuoden joululehden
kannen luontokuvassa joulutähteä? Siellä se loisti, mutta sen näkeminen edellytti tarkkaavaisuutta ja kuvan ääreen pysähtymistä.

J

oskus joulutähden ja joulumielen löytäminen tuntuu vaikealta. Kiire ja arkihuolet peittävät tähden loisteen. Vapahtajan syntymä jäi aikanaan monelta huomaamatta. Tähti välkkyi kirkkaana, mutta ihmiset
eivät tienneet siitä ja sen tarkoituksesta mitään. Tähden valon ymmärtäminen ja sen seuraaminen vaati viisautta. Viisaus ja kiire eivät mahdu saman katon alle. Tähti pysyy edelleen helposti verhottuna, huomaamattomana; joulun lapsen ohi kuljetaan vauhdilla. Kristus jää huomaamatta.

M

oni matkaaja etsii laadukasta hotellia, viisi tähteä saa mieluusti olla hotellin nimen perässä. Tuo
kuuluisa Betlehemin talli oli vain yhden tähden motelli. Sinne tulisi silti vaativimmankin matkailijan suunnata. Tuossa yhden tähden motellissa sijaitsee tutustumisen arvoinen matkakohde. Kohti joulun
lasta, Jeesusta Kristusta, tulee meidän askeleemme kulkea. Kaikkeuden Herraa tulee meidän kumartaa,
ehkä helpoiten se ihmiselle käy juuri seimen ääressä. Pieni, hauras Jeesus-lapsi on vastaus kaipaukseemme ja etsintäämme. Sen ymmärtäminen vaatii viisautta. Jumalan johdattamana me löydämme tuon vastauksen.

J

ohdatukseen antautuminen vaatii kuitenkin suurta luottamusta, uskoa Johdattajaan. Taivaan Isän rakkauteen voi luottaa, Hän johtaa meitä lapsiaan oikeaa tietä. Tuosta rakkaudesta suurin todiste on juuri joulun lapsi, Hänen Poikansa, joka luopui kaikesta meidän tähtemme – jotta me löytäisimme Hänet ja
Hänen kauttaan Isän.
On jälleen aika kohottaa katse taivaalle, seurata tähteä ja löytää Ihmisen Poika. Tuo kohtaaminen
muuttaa kaiken.

						
						

Kimmo Helomaa
Vs. kirkkoherra
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Kynttilä johdattaa meidät

jouluun
Adventista loppiaiseen

Kynttilän liekki hauraudessaan ja yksinkertaisuudessaan haastaa herkkyyteen, hiljaisuuteen ja rauhoittumaan.

Tie keskustasta
Valtatien varteen
Miksi meistä tuli kynttiläntekijöitä, johdatustako? Alun perinkään ei pitänyt
kuin tehdä muutama kynttilänalunen.
Mutta jokin ohjasi asiat aina siihen suuntaan, että kynttilänvalajia tässä nyt ollaan.
Ja se tuntuu hyvältä vaihtoehdolta. Tämä
meidän valitsemamme tie ei ehkä ole se
kaikista yksinkertaisin, olemme käsityöläisiä tässä nykyajan pyörityksessä, mutta
tämä on mahdollistanut sen, että olemme
voineet jäädä elämään ja asumaan kotiseudullemme.
Usein eteen tulee tilanteita, jolloin
on pakko vain luottaa tuntemukseen, että
elämä kantaa. Onneksemme ympärilläm-

4

me on ihania ihmisiä ja läheisiä, jotka
ovat uskoneet ja kannustaneet ja nähneet
mahdollisuuksia tässä meidän käsityöläisyydessämme, kun itseltämme meinaa
aina välillä usko loppua. Hankalina hetkinä on aina tullut jokin ratkaisu, ja olemme rohkaistuneet jatkamaan valitsemallamme tiellä.
Ensi vuosi tuo tullessaan muutoksen, jota jo innolla odotamme ja joka vie
meidät takaisin kotipaikallemme, vanhaan piharakennukseen. Sinne saadaan
kynttiläpaja ja myymälä keskelle luonnonkauneutta, kuitenkin lähelle vilkasliikenteistä Valtatie 20:tä. Mutta tämä matka, jonka olemme näiden vuosien aikana
tehneet tänne Kurenalan keskustaan, on
ollut pohjana sille, että uskallamme ottaa
seuraavan askeleen.

On pimein aika vuodesta, ja joulu on jo
monen mielessä tavalla tai toisella, enemmän tai vähemmän. Jokaisella meistä on
omat tapamme ja perinteemme viettää
joulun alusaikaa ja sitten sitä varsinaista
suurta joulun juhlaa, Valon juhlaa. Kristillisen joulun aloittaa ensimmäinen adventti ja päättää loppiainen. Talonpoikainen joulu taas alkoi Tuomaasta ja päättyi
Nuuttiin. Joulu on kynttilänvaloa, ilon ja
rauhan juhlaa. Joulun ei saisi olla näytön
paikka tai suorittamisen pakko kenellekään.
Adventista alkaa kirkkovuosi. Silloin
sytytetään ensimmäinen adventtikynttilä ja joulun odotus alkaa. Ensimmäinen
adventtisunnuntai vakiintui joulun aluksi 1800-luvun lopulla. Kynttilä on niin
vahvasti osa suomalaista jouluperinnettä, mutta ei sitä oikeastaan ole ennen tätä
nykyistä työtä tullut ajatelluksikaan. Itsenäisyyspäivänä kynttilällä on myös suuri
symbolinen merkitys. Joulukuusiin kynttilät päätyivät tarinan mukaan Martti Lutherin myötä. Kun uskonpuhdistaja näki
tähtitaivaan kimaltelevan puun oksien lävitse, hän halusi ikuistaa tuon näyn kuusen kynttilöillä. Kynttilällä on jopa oma
päivänsä. Sanotaankin, että kynttilänpäivänä ”joulu viimeisen kerran katsoo taakseen”.

Kynttilän symboliikkaa
Kynttilöistä ja niiden merkityksestä voisi kirjoittaa todella paljon. Tätä juttua
kirjoittaessa on kyllä pakko ollut todeta, miten hieno asia kynttilä onkaan. On
vaikea löytää toista tuotetta kynttilän lisäksi, joka on merkinnyt niin paljon symbolisesti satojen vuosien ajan ja vielä säilyttänyt asemansa tähän päivään saakka.
Kynttilän liekki hauraudessaan ja yksinkertaisuudessaan haastaa herkkyyteen,
hiljaisuuteen ja rauhoittumaan. Kynttilällä saa arkihetkenkin tuntumaan juhlallisemmalta.
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Jouluun liittyy niin paljon tunteita, lasten lauluja ja riemua, joulurauhaa,
valkoista lunta ja pakkasta; elämää täynnä olevia muistoja, tuoksuja ja kynttilöitä. Kaupan puolella kuulemme niin monet jouluiset tarinat, iloiset sattumukset
ja niin kaipausta täynnä olevat muistot.
Joulu tuntuu joululta vasta, kun on käyty
joulukirkossa tai hartaushetkessä ja viety
kynttilät läheisten haudalle.
Nyt kynttilöiden aikaan pajalla on
vuoden kiireisin aika käsillä. Olemme
kuin tontut joulupukin pajassa, käärimme
kynttilöitä lahjoiksi tai kotiin viemisiksi
ja muistutamme asiakkaita, että se on sitten avotuli se palava kynttilä siellä kodin
sisällä. Takahuoneessa pakkaamme vielä
viimeisiä lähetyksiä postin kuljetettavaksi. Pitkälle yöhön saakka olemme usein
pajan puolella valamassa ja viimeistelemässä kynttilöitä.

Oma joulumme
Kun Kynttiläpajalla aatonaattona viimeinen asiakas saa käärönsä mukaan, toivotellaan vielä hyvät joulut puolin ja toisin,
ja sitten kaikki hiljenee. Kynttilät puhal-

Lapsuuden kuva

, edessä Seija, ta

letaan sammuksiin ja lähdetään kotiin.
Joulurauha tulee sinä hetkenä, sen oikein tuntee. Ei sillä ole niin väliä, ovatko perinneruuat tehtyinä tai kaikki nurkat siivottuina, kunhan on kinkku, kuusi
ja kynttilöitä. Pajalla on niin kiireinen
aika ennen joulua, että kun siitä selviää
kunnialla ja näkee tyytyväisiä asiakkaita,
jotka löytävät pienet lahjansa annettavik-

kana Sinikka

si tai kynttilät kotiensa joulun tunnelman
tuojiksi, niin siitä joulumieli tulee myös
meille itsellemmekin.
Joulukirkon jälkeen jouluyön tunnelma on niin kaunis ja hiljainen, hautakumpujen valomeri yhtyy kirkkaaseen tähtitaivaaseen.

Sinikka Blomster ja Seija Herukka

Joulutunnelmaa.
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Joulutervehdys
paimenten parista
Pelko valtasi paimenet,
mutta enkeli sanoi heille:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille
ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.
Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja.”

Tuleva koululainen on päässyt
äitinsä kanssa kyläkokoukseen
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Oskari ja Anna-Riitta

Maasaikielinen
joululehti
Meidän työtoverimme ovat Tansanian,
Morogoron alueen Parakuyo-maasaita.
Näiden värikkäiden paimentolaissisariemme ja -veljiemme keskuudessa voi
kokea voimakkaasti, kuinka syvä ja koko
maailmaa koskettava enkelien viesti oli.
Tänä vuonna toivomme, että heidän
seurakunnissaan on luettavissa maasaikielinen joululehti. Se tulee olemaan
ensimmäinen laatuaan ja yleensäkin ensimmäisiä painotuotteita maasaikielellä.
Joululehden ensimmäiselle aukeamalle
tulee tuttu jouluevankeliumi. Vaikka lukutaitoisia on vain muutama, jokaisesta seurakunnasta kuitenkin löytyy joku,
joka voi lukea lehden toisille. Toivomme,
että tämä lehti omalta osaltaan vahvistaa
joulun sanoman ymmärtämistä. Samalla
tähän maasaikieliseen lehteen liittyy toivomus, että maasaikielen asema vahvistuisi.
Suurin osa maasaista ei ole koskaan
kuullut jouluevankeliumia omalla kielellään. Olemme havainneet, että pienikin pätkä maasaikieltä saarnassa nostaa
riemun kohahduksen kirkossa. Vaikka
Raamattu on käännetty maasaikielelle jo
kauan sitten, se on tällä alueella erittäin

harvinainen. Maasaikieltä ei ole myöskään käytetty jumalanpalveluskielenä.
Tämän asian muuttamisen on piispamme
antanut tehtäväksemme. Ehkä tässäkin
tämä joululehti toimii tien avaajana. Kun
nyt luette tätä joulutervehdystä, ehkä samalla muistatte näitä paimenia Morogoron kedoilla.

Joulunviettoa
ja syntymäpäivät
Te siellä Suomessa olette valmistautumassa joulun viettoon, ja toivottavasti saatte
lunta ja valkean joulun. Me täällä odottelemme, että tänne muuttaessamme istuttamamme banaani tuottaa jouluksi hedelmää. Se kuvaa olosuhteiden eroa. Juuri
jouluna on aina tietty haikeus, kun ympäriltä puuttuu suomalaiseen joulunviettoon
liittyviä asioita. Joulupuun, kynttilät ja
kinkun kuitenkin saamme. Joulukirkkoon
menemme johonkin maasaiseurakunnistamme tyttäremme Emman kanssa. Hän
matkustaa tänne jouluksi. Anna-tyttäremme ja hänen miehensä Harold sen sijaan
ovat Suomessa. Joulun tienoilla heidän
esikoisensa ja meidän ensimmäisen lapsenlapsemme on aika syntyä.
Ennen joulua me kuitenkin matkus-

tamme viettämään Oskarin 60-vuotissyntymäpäivää Emman luo Kambodzhaan,
kauas Vietnamin ja Laosin rajaseudulle. Tätä vierailua olemme kauan odottaneet. Siellä pääsemme myös tutustumaan
Emman työhön, johon sisältyy paljon samoja asioita kuin meidän työhömme täällä Tansaniassa. Matkalla osallistumme
myös kansainväliseen seminaariin, joka
käsittelee äidinkieleen perustuvaa monikielistä opetusta.

Seurakuntavierailuja
ja opetussuunnitelmia
Työssämme olemme nyt saaneet päätökseen tälle vuodelle suunnittelemamme
seurakuntavierailut ja tutustumisen laajaan työalueeseemme ja työtovereihimme. Näillä matkoilla pidetyissä kyläkokouksissa on laadittu suunnitelmat vuoden
alussa alkavaan maasaikieliseen esi- ja aikuisopetukseen. Kylät ovat valinneet keskuudestaan koulutukseen lähtevät opettajakandidaatit.
Työn ohessa jatkunut kielenopiskelukin on jo tuottanut niin paljon tulosta, että
Oskari on jo pitänyt useita saarnoja kiswahiliksi.

Anna-Riitta ja Oskari
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Jouluenkelin tänne toivoisin

Äänitystä

P

udasjärven seurakunnan Vox Margarita -kuoro on äänittänyt joululevyn. Asian valmistelu lähti
liikkeelle jo reilu vuosi sitten, jolloin asiasta käytiin ensimmäiset keskustelut. Vox
Margarita -kuoro on koko toimintansa
ajan esiintynyt joulun aikaan, ja melkein
joka vuosi on pidetty joulukonsertti. Juuri tämä jo olemassa olevan jouluohjelmiston runsaus oli yksi tärkeimmistä syistä,
joka sai meidät tekemään jouluäänitteen.
Levyn musiikin tallentaminen tapahtui
juuri ohitettuamme edellisen joulun. Loppiaisen aikaan urakoimme viisitoista laulua nauhalle.
Levyn tekemisessä on monenlaisia
vaiheita. Ohjelmiston valinnan ja harjoittelun jälkeen varsinaisessa äänitystilanteessakin on monenlaista huomioitavaa.
Jokainen pieni ylimääräinen ääni tallen-

Vox Margarita -kuoro
harjoituksissa.
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tuu myös nauhalle. Kuoronjohtajan napsuvat polvet meinasivat ensimmäisissä
otoksissa olla häiriöksi, mutta senkin asian tiedostaminen sai ylimääräiset äänet
hiljenemään. Varsinainen äänittäminen
vaatii sekä kuorolaisilta että kuoronjohtajalta täydellistä keskittymistä. Varsinaisen äänittämisen hoiti Pudasjärven musiikin monitoimimies Reijo Kossi.
Äänityksen jälkeen alkaa levyn työstövaihe. Siinäkin oli kaikenlaista mietittävää ja tehtävää. Jokainen nauhoitettu
versio oli kuunneltava useaan kertaan ja
niistä valittava sitten se paras, joka otetaan levylle. Valinnan jälkeen kappaleita
on editoitava, levyn kappalejärjestys mietittävä ja kannetkin suunniteltava. Viimein lokakuun loppupuolella kaikki asiat
olivat sillä mallilla, että levy voitiin lähettää painoon.

Harvinaisuuksia mukana
Levyn musiikilla halusimme tuoda esille
muutamia ennen äänittämättömiä joululauluja. Paavo Sarkkaman Kuule - kellot
soivat! on julkaistu Kaiku-sanomalehdessä joulun aikaan vuonna 1934. Laulua ei
ainakaan minun tiedossani ole julkaistu
millään muulla äänitteellä. Terttu Puurusen Jouluenkeli ja Ari-Pekka ja Sari Niemisen Tallin ihme edustavat taas levyllä
pudasjärveläistä osaamista. Elin Krankin
Joulurukous on tiettävästi ollut aiemmin
vain yhdellä äänitteellä. Levylle valittiin
myös klassikoita, jotka ovat kuuluneet

kiinteästi suomalaiseen joulunviettoon ja
kuoromme jouluohjelmistoon joka vuosi.
Tästä hyvänä esimerkkinä levyllämme on
laulu Maa on niin kaunis. Levyllä olevasta uudemmasta tuotannosta Pekka Simojoen Tulkoon joulu –laulusta on tulossa
tällainen jokaiseen joulunaikaan kuuluva
klassikko.
Levyn kansikuvaksi valittiin kuva Pudasjärven kirkon kellotapulista. Tapulissa Mikael Toppeliuksen kuvaamat enkelit saavat levyn kannessa edustaa meille
enkelien kuoroa, joka jouluyönä kuulutti:
”Teille on syntynyt Vapahtaja.” Pakkasen
huurruttamat seinät vanhan maalauksen
ympärillä tuovat joulun sanomaa myös
meille tänne talven keskelle. Riemuitaan
yhdessä enkelien kanssa ja toivotaan, että
jouluenkeli saisi olla meille kaikille viestintuojana.

Keijo Piirainen
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Johdatus yrittäjän elämässä
”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.” ( Jer. 31:9 )
Nuorella iälläni näin nuorien ja iältään
vanhempienkin hengellistä herätystä silloisella kotipaikkakunnallani Tuusniemellä Pohjois-Savossa. Minäkin löysin
omakohtaisen uskon Jeesukseen, minkä
seurauksena tulin myös seurakunnan toimintaan mukaan. Viikoittain kokoontuva rukouspiiri tuli tärkeäksi. Piiri toimii
edelleen ympäri vuoden. Kaksi vuotta sitten se vietti 40-vuotisjuhlaa, jossa olin
mukana yhdessä noin 60 entisten ja nykyisten piiriläisen kanssa. Useita silloisia
nuoria on nyt seurakunnan työntekijöinäkin ympäri Suomea.
Rukouspiirissä opin rukoilemisen taidon niin itseni kuin toistenkin puolesta. Aiheita oli runsaasti – ja on edelleen.
Hengellisessä toiminnassa tuli Raamatun
lukeminen ja opiskeleminen päivittäiseksi tavaksi, samoin hengellisten laulujen ja
virsien laulaminen sekä kuunteleminen
kaseteilta ja radiosta.Tavaksi tuli myös
hengellisten kirjojen ja lehtien lukeminen
sekä hengellisissä tilaisuuksissa, seuroissa, tapahtumissa ja jumalanpalveluksissa
käyminen.
Jonakin kesänä kävin kuudet eri hengelliset kesäjuhlat. Osallistuin myös aktiivisesti vapaaehtoiseen hengelliseen
työhön monin eri tavoin omilla lahjoillani ja elämäntilanteistani käsin. Opin
tuntemaan paljon saman katsantokannan
omistavia ihmisiä ympäri Suomea. He
ovat edelleen ystäviäni, ja heidän kanssaan muistelemme tavatessamme ”vanhoja hyviä aikoja”.
Jumalan tahdon kyseleminen ja miettiminen oli päivittäistä ja elävästi koko
ajan mukana. Tavoittelin ja samalla uskoin olevani Jumalan päivittäisessä johdatuksessa joka hetki.
Myöhemmällä iällä liike-elämä laajeni, oli useita valokuvaliikkeitä ja lehtiä sekä rönsyilyjä ja kokeiluja muun alan
yritystoiminnasta. Näissä pyörteissä ajalliset asiat, elämän huolet ja murheet saivat
sijaa elämässä ja hengellinen työ ja asiat
jäivät valitettavasti taka-alalle. Aikaisemmin tavaksi tulleet sunnuntaiaamun kirkossakäynnit harvenivat. Muutettuamme

Metsurinhommia harrastava, Pudasjärvi-lehden päätoimittaja, Heimo Turunen pohtii kirjoituksessaan Jumalan johdatusta
elämänsä vaiheissa.
uusille paikkakunnille niissä ei ollut enää
tuttuja piirejä, eikä niihin ollut enää aikaa eikä vetoakaan. Raamatun lukeminen
unohtui, rukoileminen harveni, ja hengellisen musiikin tilalle on tullut toisenlainen musiikki ja laulut.
Omakohtaisia ovat joidenkin Raamatun henkilöiden tilanteet: kuningas Daavidilla oli lankeemuksia, Salomosta Raamattu kertoo, että hän teki myöhemmällä
iällään sellaista, mikä oli pahaa Herran
silmissä, eikä seurannut Herraa uskollisesti (1.Kun.11:6). Saul katsoi paremmaksi kysellä neuvoja muilta kuin Jumalan profeetoilta, ja useista Israelin
hallitsijoista kerrotaan, kuinka he unohtivat Jumalan eivätkä välittäneet kysellä,
kuunnella tai rukoilla Herran johdatusta.
Lohdullista on se, että on myös monia Raamatun henkilöitä, jotka tekivät
parannuksen, kääntyivät uudelleen Herran puoleen, joka ei ollut unohtanut hei-

tä. Taustalla Jumala oli kuitenkin heitä
johdattanut, vaikka ihmiset olivat hänet
unohtaneet. Samanlaisia kertomuksia on
lukuisia myös Suomen lähihistoriasta ja
lähiystäväpiiristäkin.
Kun tarkastelen elämääni 60 vuoden
ajalla, koen siellä olleen jatkuvasti Jumalan johdatusta, vaikka omat askeleet ovat
siitä poikenneet monesti harhateille. Pudasjärvelle muutettuamme reilu vuosi sitten olen kokenut seurakunnan toiminnan
läheisenä. Seurakunnan tilaisuuksissa, jumalanpalveluksissa, ehtoollispöydässä sekä seurakunnan työntekijöiden ja maallikkoaktiivien kohtaamisissa on virinnyt
jälleen halu osallistua seurakunnan toimintaan, kysellä Jumalan johdatusta elämässä ja sitä tavoitella. Toivottavasti saan
myös olla kuuntelijana, apuna tai rohkaisijana jollekin kanssakulkijalle.

Heimo Turunen
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”Olette omatunto maan”
Juuri 93 vuotta täyttänyt pirteä jatkosodan veteraani Martti Henrik Liikanen asustaa kauniissa
Koivutien rivitalokodissaan. Hän omalla esimerkillään, pitäen huolta kunnostaan mm. pyöräilemällä asioilla ja ”huvikseenkin” päivittäin 10-20
km lenkkejä, innostaa niin nuoria kuin vanhempiakin hoitamaan ruumiin kuntoa. Hyvin tärkeänä
elämässä pärjäämiselle hän pitää myös omakohtaisen uskonvakaumuksen voimaa ja turvaa. Martti on huolestunut ”Suomen myymisestä EU:lle”,
varsinkin nuorten alkoholin käytön lisääntymisestä, käytös- ja käyttäytymistapojen ja peruskohteliaisuuden höllentymisestä sekä ihmisten tyytymättömyydestä, vaikka monet asiat meillä Suomessa
ovat tavattoman hyvin. Hän suree myös joulun oikean merkityksen himmentymistä. Martti-veteraani haluaa mahdollisimman omatoimisesti asustaa
edelleen kotonaan, niin kauan kuin siihen kykeneviä päiviä hänelle suodaan.

”Veteraanit haluavat omina arvoinaan, perintönään jättää taisteluitaan ja elämäänsä ohjanneina käsitteet ”Koti – uskonto –
isänmaa” ja ”Veljeä ei jätetä”.

Nykypäivän veteraani
Viime sotiemme, vielä keskuudessamme
olevien sotaveteraanien määrä on runsaat
40 000. ”Viimeiseen iltahuutoon” heitä
kutsutaan vuosittain n. 6000 (15 %). Veteraanien keski-ikä on yli 88 vuotta, ja
nuorimmatkin ovat yli 85-vuotiaita.
– Omassa pitäjässämme veteraanitunnuksen omistavia miesveteraaneja on
vielä 75 ja naisveteraaneja 96 sekä lisäksi useita kymmeniä veteraanien aviopuolisoita tai leskiä.
Pudasjärven väestömäärään suhteutettu veteraanien osuus on koko maan
veteraanien määrään verrattuna kaksinkertainen. Suhde on sama myös sodissa menehtyneitten kohdalla. Tämä kuvaa
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kotopitäjämme raskasta vastuuta isänmaan puolustustaisteluissa. Kymmenen
vuoden kuluttua sotaveteraaneja on keskuudessamme koko maassakin vain pari
tuhatta ja Pudasjärvellä yhden käden sormilla laskettava määrä.
Nykyisin vanhuskäsitteen piiriin katsotaan kuuluvan yli 75-vuotiaat henkilöt
(aikaisemmin yli 65-vuotiaat). Keski-iän
(88) ja nuorimpienkin iän (85) huomioon
ottaen sotiemme veteraanit muodostavat
valtaosan (ainakin 90 %) maan vanhimmasta ja eniten hoivaa tarvitsevasta väestön osasta. Näin heitä voidaan pitää,
ei vain Suomen turvasta ja tulevaisuudesta päävastuun kantaneina kunniakansalaisinamme, vaan myös kunniavanhuksinamme. He ansaitsevat läheistensä

huolenpidon lisäksi niin yhteiskunnan ja
omien järjestöjensä kuin kaikkien lähimmäistensä varauksettoman tuen, turvan ja
hoivan.

Veteraani tarvitsee tukea
Yhteiskunnan tuki sotiemme veteraaneille on varsinkin viime vuosikymmeninä
ollut tuntuvaa, kohdistuen lähinnä veteraanien kuntoutustoimintaan sekä tulotasoltaan heikoimpien taloudelliseen tukeen. Lakisääteisesti sotainvalideille
erityisesti ja ansaitusti suunnattu yhteiskunnan kuntouttava ja kotipärjäämisestä
huolehtiva apu ja tuki on auttanut invalideja tulemaan toimeen vammansa kanssa
yhteiskunnan aktiivisina jäseninä.
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Paavo Tolosen sankarimuistomerkki muistuttaa Suomen vaikeista ajoista.

Kun kaikki sotaveteraanimme ovat
sodan ja vuosien rintamaolosuhteitten
”näkymättömienkin” vaurioitten sekä
korkean iän ja sairauksien raihnastuttamia, kutakuinkin jokainen heistä olisi
viimeisinä elinvuosinaan samantasoisen,
kotona asumisen turvaavan tuen ja huolenpidon tarpeessa. Sotaveteraanijärjestö
koko organisaation tasolla kiinnittää erityishuomiota veteraanien arkitoimeentuloon kohdentamalla kaiken käytettävissä
olevan tukensa omassa kodissa asumisen
mahdollistamiseen. Tähän tarvitaan myös
yhteiskunnan vahvaa taloudellista ja toiminnallista panostusta. Tältä osin myönteisenä voidaan todeta lisääntyvä kuntoutusmäärärahojen ohjaaminen kotiapuun
ja kuntoutukseen. Kunnat ovat avainasemassa tähän irrotetun resurssin onnistuneessa, tehokkaassa käyttämisessä.
Jokainen veteraani on elämänillassa,
lähellä ”viimeistä iltahuutoa”. He tarvit-

sevat kasvavassa määrin myös henkistä
tukea ja turvaa. Veteraanien hengellisen
työn, jota veteraanijärjestöt tekevät paljolti kotiseurakunnan kanssa, merkitys
kasvaa. Tätä työtä tehdään läpi kulkevalla teemalla ”Kahden maan kansalaisena –
toinen jalka maassa, toinen matkalla taivaaseen.”

Veteraaniperinteen
tallentaminen ja vaaliminen
Veteraanisukupolven nopea poistuminen
edellyttää paneutumista myös veteraaniperinteen vaalimiseen ja tallentamiseen.
Se tarkoittaa veteraanien sotataistelun ja
maan jälleenrakentamisen arvon ja merkityksen kiinnittämistä elävänä historiana tähän aikaan ja tuleville sukupolville.
Siihen kuuluu myös veteraanisukupolven
perusolemuksen: arvojen, vakaumuksen
ja elämänasenteen tallentamista aikanam-

me, jossa monet veteraanien arvoista ovat
himmentyneet ja unohtuneet tai unohtumassa. Veteraanit haluavat omina arvoinaan, perintönään jättää taisteluitaan ja
elämäänsä ohjanneina käsitteet ”Koti –
uskonto – isänmaa” ja ”Veljeä ei jätetä”.
Tähän voidaan lisätä veteraanejamme
luonnehtiva kunnioittava toteamus ”Te
ette turhaan taistelleet” ja ”Olette omatunto maan”.
Joulun lähestyminen nostaa mieliin
muistoja ja luo odotuksia myös läheisten
muistamiseen ja kohtaamiseen. Veteraanit, jos ketkä, tarvitsevat muistamistamme joka päivä, mutta aivan erityisesti joulun juhlistamiseksi, joulun, joka voi olla
monelle viimeinen tässä ajassa.

Paavo Pikkuaho
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Joskus olen tutkinut karttaa, jotta tietäisin minne mennä. Tuo kartta näyttää minulle vaihtoehtoja. Osa poluista näyttää helppokulkuisilta, ja osa näyttää siltä, kuin polku katoaisi.

Jumala johdattaa niitä,
jotka rukoillen kulkevat
”Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille:´ Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne.’ Tähän Simon
vastasi: ’Opettaja, me olemme jo tehneet
työtä koko yön emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä
niin käsket.’ Näin he tekivät ja saivat
saarretuksi niin suuren kalaparven, että
heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan
apuun. Nämä tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota.” (Luuk. 5:4-6)
Joskus olen tutkinut karttaa, jotta tietäisin minne mennä. Tuo kartta näyttää
minulle vaihtoehtoja. Osa poluista näyttää helppokulkuisilta, ja osa näyttää siltä, kuin polku katoaisi. Polun varrella voi
olla opasteita siitä, minne reitti päättyy.
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Joillakin poluilla näkyy lepopaikkoja.
Kuitenkin jokaisella kartalla näkyy jollakin tavalla matkan päätepiste. Se paikka,
jonne kartta minut johdattaa.
Siinä reittejä tutkiessani olen miettinyt omaakin elämää. Sitä, kuinka helppoa
olisi, jos minulla olisi kartta, jota seurata.
Valitsisin polun sen mukaan, mitä elämältä haluaisin. Ottaisinko polun, joka veisi
perille ilman ylämäkiä? Tai kokeilisinko
polkua, jonka määränpäätä en varmaksi
tiedä? Kuitenkaan minulle ei ole annettu
karttaa, josta voisin polun valita. Minun
karttani on Jumalalla. Hän antaa minulle
reittivaihtoehtoja, joista valitsen. Joskus
tietämättäni, joskus tietäen.
Minä voin pyytää Jumalalta oikeita
valintoja rukoilemalla - luottaen siihen,
että Jumala vie minut oikealle polulle. Isä

meidän -rukouksessakin minä pyydän,
että Jumalan tahto tapahtuu. Vaikkakin
joskus tuntuu, etten ymmärrä, miksi Jumala ohjaa minua vaikeille poluille. Mutta ymmärränhän minä sen, että Jumalalla
on suunnitelma varalleni. Joskus minun
täytyy kulkea vaikean polun kautta, jotta
oppisin tuntemaan itseäni ja Jumalaa paremmin.
Tie valmis on, voin löytää sen
keskellä kysymyksien.
On koottu sirpaleenikin
kämmeneen Herran, pieninkin.”
Vk. 511:1

Leena ja Suvi
diakoniatoimistosta
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Joulu on runojen aikaa
Jo entisaikaan joulu oli suomalaisille suuri juhla. Silloin pyrittiin laittamaan koti kuntoon, valmistamaan ruokaa ja huolehtimaan kotieläimistä. Monen mielestä oli hienoa,
että sai yölläkin syödä. Kristinuskon myötä yhdistettiin vanhat tavat ja uskonnolliset
perinteet. Joulukuusi ja lahjat tulivat myöhemmin.

Lapsuuden joulut
Jos koti oli köyhä, kuusi ja lahjat olivat ylellisyyttä. Se tulee
esille Aapo Pärnäsen runossa ”Köyhänlapsen joulukuusi”
Köyhän lapsen joulukuusi
loistaa kankahalla,
kotona ei sitä nähdä
köyhän orren alla.
Köyhän kuus on koristettu
köyhän tarpeheksi,
tähdet saa se kynttilöiksi,
lunta namusiksi.
Vaikka koti olisi ollut köyhä, lapsuuden joulua ja tunnelmaa
kaipaamme monesti aikuisenakin. Haluaisimme tavoittaa
sen saman odotuksen ja riemun, jonka koimme lapsina. Siksi Kaarlo Sarkian ”Lapsuuden joulu” on yksi rakastetuimmista runoista:
Kuva kaikista kaunein
mieleeni heijastuu:
tupa hohtavan puhdas
ja koreiltu joulupuu,
takan äärellä äiti
valkoista puuroa keittää.

Joulukirkossa
Näihin päiviin asti maassamme on säilynyt joulukirkko-perinne. Maaseutuyhteisössä matka tehtiin ennen hevosella ja
kirkkoon mentiin aikaisin. Tätä kuvaa Hilja Haahden runo
”Matkalla joulukirkkoon”:
Juokse, juokse
hepo vilkas vikkelään!
Kirkon luokse
jouluyönä riennetään.
Hanki hohtaa sätehissä kuutamon,
suuri metsä äänetön ja tumma on.
Pientä sanankuulijaa saattoi monesti nukuttaa aikainen herääminen, mutta tarmokkaasti hän silti yritti sanaa kuunnella. Näin muisteli Viljo Kajava runossa ”Taas kaikki kauniit
muistot”:
Aniaikaisin puku parhain
mun ylleni puettiin.
Oli kirkossa oltu varhain,
nyt sanaa luettiin.

Jeesus-lapsi,
Maria ja Joosef
Suomalaisessa runoudessa Raamatun kertomus Beetlehemin
tapahtumista , Mariasta ja Joosefista sijoitetaan usein Suomen maaperälle. Näin Eino Leinon runo ”Marjatan laulu”
kuvaa tallin oloja:
Keinutan kehtoa, laulatan lasta
vaulussa vemmelpuun.
Nukkuos tähtiä katselemasta,
vaipuos kuusia kuuntelemasta,
Äiti on huolissaan lapsensa huonoista oloista ja pakkasesta
ja pelkää tämän kuolevan, mutta tapahtuu ihme:
Seimen päällä on tähti,
tummempi päivää, kirkkaampi kuuta,
selvempi, suurempi tähteä muuta;
Luojako lähetti tähden sen
suojaksi lapseni valkoisen?
Joosefista kertovan runon ”Pyhä yö” Yrjö Jylhä on sijoittanut rintamalle. Joosefin nimikin on muuttunut Joosepiksi:
Oli muuan Jooseppi Kirvesmies,
oli siellä missä me muutkin;
jäi hältä vaimo ja kotilies,
ja vieri viikot ja kuutkin.
Sitten Jooseppi ja
rintamatoverit saavat tietää:
On poika syntynyt Joosepille
ja Marjatalle ja Marjatalle!
Se syntyi mustimman orren alle,
on tuskin peitettä sille.
Kolme parrakasta sotilasta valvoi ja vartioi lasta joutumasta
petojen saaliiksi. Suuri tähti hohti Suomen korpien yllä:
ja meidät kaikki se kotiin johti,
se tähti suurempi muita.

Pirkko Polvi
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Vienasta Pudasjärvelle

Katri ja Heikki.

K

atri Suvanto, tyttönimeltään
Jekaterina Moisejeff, syntyi
11.12.1920 Vienan Karjalassa,
Pistojärven Kiimasvaarassa eli Närhilässä ja kuoli 26.10.2011 Pudasjärvellä.
Hänen isänsä oli Konstantin Iivananpoika Moisejev ja äitinsä Moarie Ontontytär
Nikitina.
Molempien vanhempien suvut on Rudolf Toivonen tutkimuksessaan jäljittänyt
1600-luvun loppupuolelle; Moisejevit
Kiestingin Suurijärven kylään ja Nikitinit
Lohivaaraan ja sieltä Suurijärveen. Vienalaisittain Katria voidaan isän suvun mukaan sanoa Kuzman Terentein Moisein Iivanan Makarin Savinan Iivanan Konstan
Jekaterinaksi. Siinäpä muistamista!
Karjalan kansannousun tuiskeissa Konsta-isä pakeni Suomeen keväällä 1922, ja perhe seurasi perässä juhannuksen eli Lehti-Iivanan päivän aikoihin
v. 1924. Tuolloin tulivat Moarie-äiti, lapset Ivan eli Jussi ja Katri sekä mummo
Moarie Nikitina. Juhannuslomien vuoksi rajalla oli tavallista vähemmän vartijoi-
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ta. Oli kuin johdatusta, kun näistä vähistä
miehistä vielä yksi sairastui ja kaksi lähti kuljettamaan potilasta Vienan Kemiin.
Jäljelle jäi vain kaksi vartijaa. Tämän yllättävän tapahtuman lisäksi pakenemista
helpotti se, että rajalle oli vain kuusi kilometriä ja metsäpolut olivat tuttuja. Pakomatkasta jäi iäksi tarkkoja yksityiskohtia
pienen tytön mieleen.
Sanomalehti Kalevan kirjeenvaihtaja haastatteli pakolaisia Kuusamossa. He
kertoivat, että Vienassa nähdään nälkää.
Ruisjauhoja olisi kyllä Muurmannin radan varsilla, mutta bolsevikit myyvät niitä vain ”kultarahalla”, ja sitä ei monellakaan ollut. Myös siemenvilja oli niin
kallista, että pellot jäivät enimmäkseen
kylvämättä.
Kalevan artikkelin mukaan Kuusamossa oli neljättäsataa aikaisemmin saapunutta pakolaista.
Karjalan kansannousun yhteydessä
Suomeen tuli yli 11000 vienalaista. Näin
suuri muuttajajoukko on jättänyt tänne
vahvan vienalaisen verenperimän.

Yli-Iissä ja Ranualla
Perhe asettui Yli-Iihin, jossa asui Moarien veli Dmitrei Nikitin eli Mikko Mikkonen ja muita vienalaisia. Perhe lisääntyi
yhdellä tyttärellä, Marialla. Yli-Iin aikaa
Katri on muistellut lämmöllä. Erityisesti mieleen on jäänyt Haukilahden perhe,
jonka lasten perään Katri sai katsoa Jenni-emännän ollessa pyykillä ja muissa askareissa.
Konsta-isän laukkukauppa-alue oli
Ranualla, ja perhe muuttikin sinne, ensin Kuukasjärvelle ja sitten Kelankylään
sieltä ostettuun taloon. Ranualla syntyivät Anna-Liisa ja Reino. Näillä kylillä pakolaisiin suhtautuminen vaihteli laidasta
toiseen. Suurin osa suomalaisista hyväksyi pakolaisperheen osaksi kyläyhteisöä.
Jotkut kyläläiset taas osoittivat kielteisen
asenteensa ja erityisesti Kelankylässä sijainnut koti, sen kauppaosa ja tavaravarasto olivat välillä häirinnän kohteena.
Näistä tapahtumista jäi Katrin ja muiden
lasten mieliin ikäviä muistoja.
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heistä ei missään muodossa sallinut muutamien koululaisten yrityksiä kiusata ja
nimitellä vienalaistyttöä.
Opinhaluinen tyttö olisi halunnut kouluun, mutta taloudellisia mahdollisuuksia
ei ollut. Moisejeffin perhe oli saanut Suomen kansalaisuuden ranualaisen kansanedustaja Kalle A. Lohen hoidettua asiaa
Helsingissä. Hyvästä asiasta tulikin este
Katrin hyvin alkaneelle opintielle. Opiskeluavustusta saivat vain ne vienalaiset,
jotka eivät olleet Suomen kansalaisia.
Vienasta pakenemisen lisäksi oli Katrin lapsuusajan rankimpia kokemuksia Moarie-äidin kuolema. Kolmentoista ikäisen Katrin piti Jussi-veljen kanssa
huolehtia kolmesta nuoremmasta sisaruksesta isän hankkiessa toimeentuloa. Myöhemmin perheeseen tuli uusi emäntä ja
syntyi kolme lasta: Pekka, Hilkka ja Aili.

Katri.

Opinhaluinen tyttö
Kiertokoulussa huomattiin, että Katri on
hyväoppinen tyttö. Isä laittoikin hänet
kansakouluun Ranualle. Matkaa kirkolle oli nelisenkymmentä kilometriä, joten
koulukortteeri oli välttämätön. Vasta toisessa kortteeritalossa Katri koki tulevansa hyväksytyksi pakolaistaustastaan huolimatta. Siinä hän asui suurimman osan
kouluajastaan. Opettajapariskunta Armas
ja Katri Hakasalo ovat Katrin puheissa
saaneet aina suuret kiitokset. Kumpikaan

Oman elämän alku ja
perheen perustaminen
Aikuistuva Katri lähti elämään omaa elämäänsä, ja työtä oli hankittava. Vienan
pakolaiset tunsivat vastuuta toistensa toimeentulosta uudessa maassa. Pistojärven
Suvannosta lähtöisin olleen Janne Rajamaan kaupan ompelimossa Pudasjärvellä
Katri ja monet vienalaistytöt saivat opetella vaatteiden valmistusta. Taidosta oli
hyötyä myöhemmin, kun Katri ompeli
omalle perheelle ja kyläläisillekin. Muhoksella, Pohjolan Poikakodissa Katri
työskenteli keittiössä. Pudasjärven Sara-

kylässä, Kiestingin Vaarakylästä tulleen
Vaseli Semenoffin palveluksessa riitti
työtä niin kaupassa, savotan kokkina kuin
keittiössä.
Konsta-isän turkin hakeminen Pudasjärven Suvannonkylältä oli kohtalokas
reissu nuorelle Katrille. Päätalon nurkkatansseihin oli tullut myös Heikki Suvanto, ja nuoret jäivät toistensa mieliin sillä
seurauksella, että heistä tuli aikanaan pariskunta. Perheeseen syntyi kuusi lasta.
Heidän mukanaan kasvoi seitsemäntenä
myös sukulaistyttö.
Katri oli aina hyvin sukurakas. Sisaret kävivät kylässä, jäljittelivät hauskasti vanhempiensa puhumaa vienankieltä ja
nauroivat yhdessä elämänsä sattumuksille. Tiukan paikan tullen Katri-sisar, miehensä tuella, oli valmis auttamaan läheisiään. Katri hoiti isäänsä hänen viimeiset
vuotensa ja oli turvana sisaruksilleen.

Elämä kantaa
Maatalon emännän pesti syrjäkylällä vaati kovaa työntekoa, elämänarvojen järjestämistä, joustavuutta ja kekseliäisyyttä.
Töiden ohella Katri teki käsitöitä: virkkasi, tikutti, teki kirjontatöitä, kutoi kangaspuilla, ompeli vaatteita. Näitä samoja taitoja hän opetti tyttärilleen. Katri kannusti
lapsia koulunkäyntiin helpomman elämän
saavuttamiseksi. Tukensa sai myös aviomies, joka toimi vuosikymmeniä erilaisissa kunnallisissa luottamustehtävissä.
Normaalin, hyvän elämän ja oman
paikan saavuttamiseen tarvitaan pakolaiselta paljon voimavaroja. Yksin siitä ei
selviä. Yhteisö, johon muualta tullut päätyy, voi suhtautumisellaan nostaa tai lannistaa. Katri oli aina tietoinen omista vienalaisista juuristaan. Niiden merkitystä ja
arvostamista vahvisti Suomessa ja Ruotsissa asuvien kiimasvaaralaisten yhteinen
matka synnyinkylään seitsemänkymmentä vuotta pakenemisen jälkeen.
Katri siirtyi tuonilmaisiin pitkän, vaiherikkaan elämän eläneenä. Jälkeläisilleen hän jätti vahvan vienankarjalaisen
kulttuuriperinnön, josta me olemme kiitollisia.

Kerttu Nurmela, Katrin tytär

Perhekuva 1957.
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Päiväkerhotoimintaa
lähes 40 vuotta
1970-luku
Päiväkerhotoiminnan alustava kokous pidettiin 21.1.1972, jolloin kirjattiin: ”...
sen tulee olla uskovaisella hengellä, leikkiä, laulua, piirustusta, askartelua – julistus mukana.” Lasten vanhemmille haluttiin myös järjestää yhteisiä tilaisuuksia.
Toiminta oli aluksi pienimuotoista ja
alkoi keskustassa. Lapset kokoontuivat
yhteen kaksi kertaa viikossa 2 – 3 tunnin
ajaksi 10 – 20 lapsen ryhmiin. Iältään lapset olivat 4 – 6-vuotiaita. Kaikkiaan päiväkerholaisia oli 120. Kerhot olivat maksullisia. Ensimmäisinä ohjaajina olivat
Tuula ja Irma Körkkö.

Päiväkerhotoiminta laajeni nopeasti
sivukylille. Kerhoja pidettiin Hetekylässä, Ruuhensuolla, Sarakylässä, Ervastinkylällä ja Pärjänsuolla. Niiden vetäjinä
saattoi olla äitejä tai muita kylän naisia.
Toden teolla päiväkerhotyötä pystyttiin
kehittämään ja vakiinnuttamaan, kun seurakunta valitsi Mirja Pikkuahon toiminnan- ja lastenohjaajaksi 1977. Hän jäi
toiminnanohjaajan työstä pois vuonna
1994.

1980-luku
Esikoulu tuli seurakunnan vastuulle 1985. Toiminta sivukylillä saatiin vakiintumaan, kun kiertävä päiväkerho al-

Ensimmäinen päiväkerho. Kuva vuodelta 1973.
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koi pysyvästi toimintansa vuonna 1986.
Vuosikymmenen lopulla kerhoja oli jo
21 ja lapsia enimmillään 340. Päätoimisia työntekijöitä oli neljä: Mirja Pikkuaho, Anna-Loviisa Uusi-Illikainen, Sinikka Luokkanen ja Eija Koivuluoma. Tarja
Saarijärvi valittiin lastenohjaajaksi 1989.
Sivutoimisia työntekijöitä oli 9. Esikoulut
siirtyivät koulujen ja päiväkotien vastuulle syksyllä 1999.

1990-luku
Päiväkerhon tavoitteet muotoiltiin lapsen
tavoitteita vastaaviksi 90-luvun taitteessa.Lapsen kehitykseen vaikuttavat toiset
lapset, oma aikuinen, kuunteleminen ja
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rohkaiseva ilmapiiri. On tärkeää, että lapsi saa kehittyä oman aikataulunsa mukaisesti.
Vuosikymmenen puolivälissä päiväkerhotyötä alettiin suunnitella ja toteuttaa
tiimissä. Ryhmäkoot olivat suhteellisen
suuria. Päiväkerhon yhteydessä aloitettiin
avoin päiväkerho vuonna 1990. Mukaan
kutsuttiin kaikenikäisiä. Kerhoja pidettiin
aluksi kaksi tuntia viikossa. Nykyisin ne
ovat perhekerhoja.

2000-luku
Seurakunnan lapsityönohjaajaksi valittiin
Marja-Sinikka Luokkanen vuonna 2000.
Yhteistyö koulutoimen, päivähoidon, sosiaalitoimen, iltapäiväkerhojen, lastenneuvolan, MLL:n ja vanhempien kanssa
on lisääntynyt. Perhekerhotyö on laajentunut kahteen ryhmään, ja kerhot kestävät
kerrallaan kolme tuntia.
Päiväkerhotyössä järjestetään keväisin viiden viikon mittainen leiriviikko.
Perheille tarjotaan kaksi leiriä. Vanhempainiltoja ja tilaisuuksia vanhemmille
pidetään vuosittain. Niihin saavat tulla
vanhemmat ja lapset yhdessä. Nykyään
lapsimäärän vähetessä päiväkerhotyön
pääpaino on muuttumassa enemmän perhekeskeiseksi.
Uskontokasvatukseen on tullut lisää
kokemuksellista ja elämyksellistä puolta. Kerhoissa korostetaan lapsilähtöistä
toimintaa. ”Hartaushetkissä minä löydän
tutuista Raamatun kertomuksista lasten
avulla aina uutta”, toteaa yksi lastenohjaajista. Tällä hetkellä päiväkerhot ovat
kahden ja puolen tunnin mittaisia. Ryhmät ovat 5 – 15 lapsen kokoisia. Kerhoryhmiä on 14, joissa lapsia on noin 140.
”Lapsen aitous, ilo ja innostus tarttuvat
lasten kautta ohjaajaankin.”
Vakituisia ohjaajia ovat nykyään Eija
Koivuluoma ja Päivi Pohjanvesi sekä Irene Kortesalmi.

80-luvun lopulla päätoimisia työntekijöitä oli neljä: vas. Mirja Pikkuaho, Anna-Loviisa Uusi-Illikainen, Eija Koivuluoma ja Marja-Sinikka
Luokkanen.

Marja-Sinikka Luokkanen

”Kerhoissa korostetaan
lapsilähtöistä toimintaa.”

Lapset valmistautumassa ”luomiskertomukseen” päiväkerhotyön
35-vuotis -juhlassa keväällä 2007.
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Eläkeläisten musiikkipiiri Riikassa
Eläkeläisten musiikkipiiri teki mieleenpainuvan retken Riikaan 17–19.5. 2011. Musiikkipiiri on käynyt retkellä joka
vuosi koko toimintansa ajan. Poikkeuksellista tämän vuoden retkessä oli se, että se suuntautui tällä kertaa ”ulkomaille”. Riikassa oli paljon katseltavaa ja koettavaa. Erityisen mukavana muistona mielessämme on oppaamme Jurin asiantunteva opastus. Juri puhui hyvää suomen kieltä. Hän on opetellut suomen kielen itseopiskeluna ja lukemalla suomalaista kirjallisuutta. Yhteiset lauluhetket hotellimme ala-aulassa herättivät kiinnostusta hotellin muissa asiakkaissa.
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Retkeläisten
muistoja:
- kaunis, puhdas kaupunki
- eksynyt turisti
- yhteiset lauluhetket
- ruokapaikan hakeminen
- ruokapaikka,
edulliset ja hyvät ruuat
- upea vanhakaupunki
- mekkokauppiaita runsaasti
- rakkauden silta
- hotellihuoneen vesivahinko!
- hyvä ryhmä ja vetäjä
- opas ja kiertoajelu
- Anja Törrö, tulkkimme.
Kiitos!
- ihanat kahvipaikat
ja leivonnaiset
- voisi mennä
toisenkin kerran
- lapsi mukana – ihan
mukava asia
- upea konsertti
- mukavat muistot
- alkureissun sade
ei haitannut!
- vaikuttava
vapaudenpatsas
- valtavan kokoinen tori
- paljon kukkia
- hieno pukeutumistyyli
Latviassa
- taksiriksat
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Terveisiä Japanista
Kivelän perhe

O

lemme Jussi ja Varpu Kivelä. Perheeseemme kuuluvat myös neljä
tyttöä: Anna, Susanna, Maria ja
Kamilla, sekä muutaman kuukauden ikäinen Konsta-vauva. Olemme ensimmäisellä työkaudella lähetystyössä Japanissa
lähetysyhdistys Kylväjän työntekijöinä.
Tällä hetkellä opiskelemme vielä japanin
kieltä miljoonakaupunki Kobessa.
Kobe sijaitsee Honsun pääsaarella, ja
samaan kaupunkialueeseen kuuluvat mm.
Osaka sekä Kioto. Kielenopiskelumme
jatkuu vuoden 2012 maaliskuulle saakka, minkä jälkeen aloitamme varsinaisen
seurakuntatyön. Japanissa Kylväjä toimii
Länsi-Japanin ev.lut. kirkon työyhteydessä, yhteistyössä Norjan luterilaisen lähetysliiton (NLM) kanssa.
Lähetysyhdistys Kylväjä perustettiin
vuonna 1974, ja kirkon viralliseksi lähetysjärjestöksi se tuli vuonna 1979. Kylväjän työn painopiste on ulkolähetystyössä,
ja se pyrkii viemään evankeliumin ilosanomaa erityisesti sinne, missä evankeliumia ei ole vielä kuultu ja missä kristittyjä on vähän tai ei lainkaan. Kylväjä
toimii Japanin lisäksi mm. Bangladeshissa, Etiopiassa, Mongoliassa ja muslimien
sekä juutalaisten keskuudessa. Järjestöllä
on tällä hetkellä noin 40 lähettiä.
Lähetystyöhön lähteminen on ollut mielessämme alkutaipaleista alkaen,
ja noin kolme vuotta sitten tuli iso askel
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eteenpäin, kun meidät hyväksyttiin Kylväjän lähetyskurssille Suomen Raamattuopistolle Kauniaisiin tammikuussa 2009.
Tiiviin lähetyskurssin ja Raamattukoulun jälkeen suuntasimme Japaniin, jossa
olemme olleet nyt vajaat kaksi vuotta. Lähettäviä seurakuntiamme ovat Pudasjärven lisäksi Harjavallan, Euran sekä Eurajoen ev.lut. seurakunnat sekä Suomen
Raamattuopisto Kauniaisissa.
Olemme iloisia, että Pudasjärven seurakunta on yksi lähettävistä seurakunnista! Kiitos kaikista esirukouksistanne ja
muistamisistanne! Kunhan olemme Suomessa, toiveena ja tavoitteena on käydä
myös Pudasjärvellä.

Japanista ja
yhteistyökirkostamme
Japanin noin 127 miljoonasta asukkaasta vain n. 0,5 % ovat kristittyjä. Kristittyjen vähäinen määrä näkyy mm. siinä, että
vaikka yhteistyökirkollamme on seurakuntia n. 40, on kirkossa jäseniä vain noin
4000. Monissa seurakunnissa kävijöiden
määrä on vain n. 10 - 20 henkilöä. Näistäkin kävijöistä monet ovat jo iäkkäitä.
Kirkon suurimpia kysymyksiä onkin,
miten saada lapsia ja nuoria seurakuntaan. Toinen kirkon tulevaisuuden kannalta ratkaiseva asia on saada opiskelijoita yhteistyökirkkomme raamattukouluun

sekä pappisseminaariin. Korkeatasoisesta opetuksesta huolimatta opiskelijamäärä on lähes olematon. Myös kansallisista
papeista n. kolmasosa on lähivuosina eläköitymässä, joten näiden asioiden puolesta rukoileminen on Länsi-Japanin ev.lut.
kirkon jatkon kannalta nyt elintärkeää.
Koska Suomen kaltaista kirkollisveroa ei ole, yhteistyökirkkomme tulot ovat
käytännössä seurakuntalaisten lahjoitusten varassa. Tällä pystytään palkkaamaan
seurakuntaan pappi ja pitämään seurakuntatiloja yllä ja kunnossa. Jotkut papit
joutuvat huolehtimaan useammastakin
seurakunnasta. Palkattuja nuorisotyönohjaajia, lapsityöntekijöitä, diakoneja, kanttoreita, suntioita yms. ei kirkolla siis ole.
Vapaaehtoisena työskentelevät seurakuntalaiset toimivat mm. kanttoreina, pyhäkoulunpitäjinä tai leiriohjaajina.
Lähetystyöntekijän kannalta tämä
usein tarkoittaa sitä, että miespuolinen
lähetti siirtyy kielikoulun jälkeen jonkin
seurakunnan pastoriksi.
Lähettien tarve seurakunnissa on siis
suuri. Lisäksi monet kokeneemmat lähetit
toimivat mm. raamattukoulun tai teologisen seminaarin opettajina. Lisäksi mm.
lapsi-, nuoriso- sekä diakoniatyön kehittämistä tarvittaisiin kipeästi. Haasteena
on myös, miten tavoittaa kiireisiä japanilaisia.
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Japanin uskonnollisuus
Japanin uskonnot, shintolaisuus ja buddhalaisuus sekä lukuisat uususkonnot pitävät ihmisiä otteessaan. Shintolaisuus
on japanilaisten kansallisuskonto, jonka taustalla on, että kansa on jumalista
lähtöisin. Tämän vuoksi mm. keisari on
yksi shintolaisuuden jumalista. Vaikka
Japanissa on uskonnonvapaus, kristityksi kääntyminen voi edelleen tarkoittaa
suvun ja perheen hylkäämäksi tulemista. Periaatteessa kristinuskoon ja Jeesukseen voidaan suhtautua vastaanottavaisesti, mutta ongelmaksi muodostuu usein
se, ettei Jeesusta voida hyväksyä ainoaksi Jumalaksi, vaan vain yhdeksi muiden
rinnalla.
Japanin uskonnollisuudessa tärkeää näyttää olevan rituaalien suorittaminen. Jos niitä ei tee joko itse tai palkkaa
esim. buddhapappia sitä tekemään, alkavat vainajahenget kiusata velvollisuuksia
laiminlyöneitä. Kuinka heidät vapauttaisikaan sanoma todellisesta elävästä Jumalasta, jonka kanssa kristityillä voi olla
todellinen yhteys.

Joulun lähestyessä
Vaikka Kobessa ei ole jouluna lunta, päivät ovat aurinkoisia ja suomalaisittain
lämpimiä, eikä oikeaa joulukuusta taida saada mistään. Odotamme jo pientä joululomaamme, yhteistä vapaa-aikaa
perheen kanssa ja ennen kaikkea joulun
suurta sanomaa Vapahtajastamme Jee-

suksesta. Japanissa joulu ei ole ihmisille
erityinen juhla. 23.12. on kyllä kansallinen vapaapäivä, mutta syynä ei suinkaan
ole Jeesuksen syntymäjuhla, vaan Japanin keisarin syntymäpäivä. Joulupäivänä
kyllä voidaan syödä mansikkakakku perheen kanssa, mutta muuten joulukuu on
ihmisille ihan normaali työ- ja arkiaikaa.
Toki kaupat osaavat hyödyntää joulun
kaupallisesti, myyden mm. jouluvaloja,
joulukuusia ja lahjatavaraa, mutta samanlaista joulun tunnelmaa ja sanomaa ei ole
kuin länsimaissa.
Japanilaiset valmistautuvatkin täällä vuoden suurimpaan juhlaan - uuteen
vuoteen, jolloin ihmiset, firmat ja mm.
baseball-joukkueet käyvät shintotemppeleistä hakemassa siunausta, menestystä ja
onnea tulevalle vuodelle. Muun muassa
tämä on vahvistanut lähetysnäkyämme ja
lähetystyön tärkeyttä pakanamaissa tänäkin päivänä.
Maassa, jossa kristinusko ei ole koskaan päässyt vaikuttamaan, ihmisillä on
paljon pienemmät mahdollisuudet päästä kuulemaan evankeliumia. Vaikka Suomessa ja muissakin länsimaissa uuspakanallisuus ja kristinuskosta luopuminen on
kovassa kasvussa, on siellä silti kaikilla
mahdollisuus milloin tahansa ja missä tahansa kuulla evankeliumi. Tällä ei niin
ole. Epäjumalat, rikkaus ja hyvinvointi eivät tuo pelastusta eikä rauhaa sydämeen. Sen tuo vain Jeesus, Kristus.
Kirjoitamme n. 6 - 8 kirjettä vuodessa. Jos haluat saada ystäväkirjeemme ja

Rikkaassa maassa ei juurikaan vielä tunneta Elävää
Jumalaa.

Japanilaisten joulunvietto tarkoittaa mansikkakakun syömistä perheen kanssa.

mahdollisesti myös ilmaisen Kylväjä-lehden (ilmestyy n. 10 kertaa vuodessa) tai
tukea työtämme taloudellisesti, ota yhteyttä joko kylvaja@flom.fi, tai jussi.kivela@wippies.fi. Mielellämme otamme
myös postia vastaan!

Jouluterveisin
Jussi, Varpu, Anna, Susanna, Maria,
Kamilla ja Konsta
Kobe-shi Chuo-ku
Nakajimadori 2-2-11
651-0052 Japani

”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän...” 127:sta miljoonasta japanilaisesta
vain n.0,5% on kristittyjä.

21

Kotiseurakunnan joulu 2011

Matkalla taivaan kotiin - ajatuksia Jumalan

johdatuksesta

J

outenolo. Meissä asuu kaipaus kiireettömään olotilaan. Johdattaako Jumala silloinkin kun olemme jouten, tekemättä mitään ja aloillamme? ”Ei Luojakaan laiskoja elätä” sananparsi on juurrutettu hyvin ajatusmaailmaamme. Joutava joutenolija saa helposti osakseen toisten paheksuvia katseita. Sen tiedämme,
että Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta luomistyöstään ja siunasi lepopäivänsä. Tiedämme senkin,
että Jumala on läsnä kaikessa ja kaikkialla. Tältä pohjalta voisi olettaa, että joutenolo ja joutava joutenolo eivät saa Jumalaa kaikkoamaan luotamme.

O

nni. Sanovat, että onni koostuu pienistä asioista. Totta. Mutta uskaltaisimmeko sanoa, että kestävä onni
tulee yhdestä äärettömän suuresta asiasta? Uskaltaisimmeko tunnustaa sen epäröiden ja arkaillen? Edes
hiljaa mielessämme? Toivottavasti.

H
D

eikkous. Vahvuuden kuoren alla on kätkeytyneenä aina heikkouden siemen. Juuri tässä pienessä ”kätkössä” on Jumalalle juuri sopiva tila tulla lähelle meitä.

. Aakkonen, jonka putasjärveläinen vaihtaa t-kirijaimeksi tai jättää sanomatta. Jumala taasen ei jätä sanomatta mittää, mikä on tärkiää meijän kannalta. Jumalan kieli ja puhe voi alakuun tuntua ja kuulostaa
meleko epäselevältä. Mutta ku vähä toppailee menoaan ja höristää korvia Jumalan puhheelle, niin Jumalan
puhe alakaa muuttua hilijalleen selevemmäksi. Tullee helepottunu olo ku tietää, että on olemassa Jumala,
joka ei kiertele puhheissaan ja venkoile luppauksissaan. Jumala on luvannu johattaa meitä jokkaista läpi elämän. Jeesus on sanonu suoraan ja avvoimesti, että me voijaan tiukassaki paikassa luottaa ja laittaa toivo Jumalaan. (Kato ja luve Joh. 3:16.)

A

nteeksianto. Levollisen ja tasapainoisen elämän perustaito. Anteeksianto vaatii ihmisiltä väliin paljon.
Silloin kun huomaamme, että Jumalan ääretön ja armollinen rakkaus ylittää kaiken ymmärryksemme,
olemme oppineet tuntemaan Jumalaa jo paljon.

T

ie. Taivaan kotiin on tie valmiiksi rakennettu ja tehty. Meidän ei tarvitse muuta kuin ajella perille ristin
viitoittamaa tietä. Tosin ei tie taivaan kotiin ole tasainen ja mutkaton. Matkalla polttoaine käy vähiin,
tehot ovat hukassa, kone yskii ja monenlaista mutkaa ja mäkeä on vastassa. Onneksi Jumalan huoltoasemia
on joka kylässä. Mikä parasta, tämän reissun matkanjohtaja kulkee matkalaisten kyydissä joka päivä ja joka
hetki.

U

sko. Sana, joka on helposti väärin ymmärrettävissä. Me katselemme maailmaa ja Jumalaa vähän eri näkökulmista, mikä aiheuttaa väärinymmärrystä ja riidan poikasia. Pitääkö uskoa paljon ja vahvasti, että
Jumala näkee, kuulee ja hyväksyy juuri minut? Ei. Riittää, että meillä on edes sinapinsiemenen verran uskoa.
(Matt. 17:20, Luuk. 17:6)

S

auna. Suomalaisten pyhä paikka. Saunan lauteilla istuessa on hetki aikaa pienille ja isoille ajatuksille.
Siellä rohkenee raavas mieskin toisinaan avata suunsa herkimmistä ja mielen päällä olevista asioista.
Onko Jumala sitten löylymiehiä? Jumala on siellä, missä ihmisetkin. Näin ollen Jumalan voi kohdata saunan
lauteillakin.

Marko Väyrynen

”Suuri on Jumala! Hän on Jumalamme ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan.” Ps. 48:1
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Koululaisten aloitusjumalanpalvelus.
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Maata näkyvissä -festareilta linja-auto tunnelmaa.

Uskalla sanoa Ei -päivä.
Naistenpäivät.

Vanhustenleiri.
Kirkkomusiikkiviikko.
Pyhäkoulu Liepeessä.

Kuvia kirkon toiminnasta

Kirkkoväärtit.
Nuotioilta Hirvaskoskella.
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JULKINEN TIEDOTE
PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA
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Pudasjärven seurakunnan
joulunajan jumalanpalvelukset
Jouluaaton hartaudet 24.12.
Kirkossa klo 13.00 ja klo 15.00
Sarakylän kappelissa klo 13.00
Jouluyön messu 24.12.
Kirkossa klo 23.00
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Joulukirkot joulupäivänä 25.12.
Kirkossa klo 8.00
Sarakylän kappelissa klo 8.00
Syötekeskuksessa klo 10.00
Tapaninpäivän jumalanpalvelus 26.12.
Seurakuntakodissa klo 10.00

Painopaikka: Joutsen Media Painotalo 2011

