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”… MUTTA JEESUKSEN HÄN RUOSKITTI JA LUOVUTTI RISTIINNAULITTAVAKSI”
Uhrikirkon pohjoisseinän neljäs kuva vasemmalta, joka on melko pahoin turmeltunut,,
sijaitsee kohdassa, jossa kuvakentässä näkyvät puretun sakastin hirsien päät. Kuva esittää Jeesuksen ruoskimista. Se liittyy evankeliumitekstiin, jossa sanotaan: ”Silloin hän
(Pontius Pilatus) päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.” (Matt. 27:26)
Elettiin pääsiäisjuhlan aikaa. Oli tapana päästää yksi vanki vapaaksi. Kansa sai tehdä
valinnan, kuka pääsisi vapaaksi. Maaherra Pilatus, joka tiesi Jeesuksen syyttömyyden ja
sen, että ylipapit kateudesta olivat Jeesuksen hänen käsiinsä antaneet, ehdotti: ”Tahdotteko, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?” (Mark. 15:9) Ylipapit kiihottivat kansaa
anomaan Barabbasta Jeesuksen sijaan vapautettavaksi. ”Mitä minun sitten on tehtävä
hänelle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?” Pilatus kysyi. ”Ristiinnaulitse hänet!”
kuului vastaus. (Mark. 15:12-13) Matteuksen evankeliumi kertoo Pilatuksen voimattomana pesseen kätensä julkisesti kansan edessä ja sanoneen: ”Viaton olen minä tämän
miehen vereen. Katsokaa itse eteenne.” Kansa vastasi: ”Tulkoon hänen verensä meidän
päällemme ja meidän lastemme päälle.” (Matt. 27:24-25)
Barabbas, jonka kansa tahtoi yllytettynä vapauttaa, oli syyllistynyt kapinan yhteydessä
toisten kanssa murhaan. Voimme siis puhua murhamiehestä. Hänen nimensä merkitsee:
”isän poika – bar abba”. Barabbaan vapauttamiseen ja Jeesuksen luovuttamiseen ristiinnaulittavaksi liittyy valtava vertauskuvallisuus. Syyllinen Barabbas olisi ansainnut
kuolemantuomion, ei Jeesus, joka elämänsä aikana oli tehnyt pelkkää hyvää: auttanut hädässä olevia ja julistanut Jumalan valtakunnan sanomaa. Voimme täydellä syyllä ajatella,
ettei Barabbaalla ilman Jeesusta olisi ollut mitään mahdollisuuksia tulla vapautetuksi tai
edes säilyttää henkeään.
Juuri vastaavasta, joskin paljon syvällisemmässä mielessä, on kyse siinä, mitä merkitsee Jeesuksen joutuminen ristiinnaulittavaksi ja siinä, että hän antoi henkensä meidän
edestämme. Me olemme Barabbaaseen verrattavat, vaikkemme olisikaan syyllistyneet
kapinaan tai murhaan. Olemme ilman tehtyjä tekojakin murhamiehiä ja –naisia pahoissa ajatuksissamme ja sanoissamme kuin myös hyvän tekemisen suhteen tapahtuneissa
laiminlyönneissämme. Olemme rikkoneet kaikki Jumalan käskyt alusta loppuun saakka
ja niin muodoin rangaistuksen ansainneita. Vapautus rangaistuksesta ei kuulu meille.
Meille kuuluu ankara tuomio, kuolemanrangaistustakin ankarampi. – Barabbas oli ”isän
poika”. saattoi olla, että hänen isänsä oli elossa ja rakasti poikaansa hänen pahuudestaan
huolimatta ja murehti hänen puolestaan. Me olemme syntisinäkin ”Isän poikia” ja ”Isän
tyttäriä”, Taivaan Isälle rakkaita. Isä tahtoo, että kadumme pahuuttamme ja käännymme
pahoilta teiltämme. Isä tahtoo meidän säästyvän rangaistukselta. Ja mikä ihmeellistä ja
käsittämätöntä: Isä antoi ”vaihtoehdoksi” oman Poikansa, niin että me barabbaat voimme
tulla vapautetuiksi kaikesta syyllisyydestämme huolimatta. Tai – meidän täytyy oikeas

taan sanoa, että tulemme Jeesuksen kautta vapautetuiksi syyllisyydestämmekin. Saamme
nimittäin hänen nimessään ja veressään kaikki synnit anteeksi. On myös syytä muistaa,
etteivät Jeesusta ristiinnaulittavaksi olleet huutaneet ensi sijassa juutalaiset vaan meidän kaikkien yhteinen syyllisyys ja pahuus, meidän syntimme. Meidän ei siis ole syytä
kohdistaa erityistä vihaamme juutalaisiin, jotka kaikesta huolimatta ovat Jumalan valittu
kansa, joka kerran katsoo häneen, jonka he ovat lävistäneet.
****
Rakas Isä, kiitos siitä, että annoit Poikasi ”vaihtoehdoksi”, jonka kautta ja tähden me
saamme vapauden syyllisyydestä ja rangaistuksesta. Auta meitä uskomaan tämä vapautemme Jeesuksessa mahdolliseksi. Aamen.
Juhani Kapiainen
Voi nyt Jeesusta ruoskitaan,
lyödään, hakataan…
Oi, miten pitkä, raskas on
Jeesuksemme kärsimysten, tuskain tie.
Se hänet ristinkuolohon
meidän synteimme tähden vie.
Anita Lamminen

Mistä löydät joulun
- sanoman ikuisen?
Vastauksen saat
Raamatusta vaan.
Luukas kertoo toisessa luvussaan
joulusta ensimmäisestä.
Taivas maata koskettaa,
kun enkeli ilmoittaa:
On Jeesus-lapsi syntynyt
meille juuri nyt.
Ilosanoma tää
kaikille viekää.
On Jeesus Vapahtaja,
koko maailman pelastaja.
		

Kirj. Anita


KOTTIPPÄI-LEHDEN LUKIJOILLE
Kädessäsi on Pyhämaan kappeliseurakunnan Kottippäi-lehden 11. numero.
Ensimmäinen lehti ilmestyi joulun alla 2002. Vuosien varrella toimituskunta on vaihtunut. Tällä kertaa sen ovat muodostaneet allekirjoittaneen lisäksi
Mirkka Ali-Laurila, Julia Johtela, Tarja Kapiainen, Anita Lamminen ja Anneli Laurila. – Lehden kansikuva on Christian Wilbrandtin maalaus Pyhämaan
uhrikirkkoon vuonna 1667 (valokuva Soile Tirilä/Suomen rakennustaiteen
museo 2001). Lehden takakannen kuva on tällä kertaa pyhämaalaisen nuoren Karoliina Rajamäen käsialaa. Lehti on jälleen painettu Vakka-Suomen
kirjapainossa.
Haluan kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat olleet mukana lehden valmistamisessa ja toteuttamisessa kuin myös haastateltavina.
Toivotan kaikille Kottippäi-lehden lukijoille siunattua adventin- ja joulun
odotuksen aikaa sekä sitten aikanaan – joulua.
Juhani Kapiainen
Pyhämaan pappi

VETERAANEJA KIITTÄEN

Sankarivainajien muistomerkin molemmin puolin on sijoitettu veneenmalliset
lyhdyt. Kappelineuvostolle oli tullut toivomus muistaa kynttilöin niitä pyhämaalaisia veteraaneja, jotka on haudattu Pyhämaan hautausmaalle. Ehdotuksesta kehittyi ajatus sijoittaa kynttilät keskitetysti muistomerkin yhteyteen huomioimaan kaikki pyhämaalaiset veteraanit, niin edesmenneet kuin myös vielä
keskuudessamme olevat. Veneet symboloivat lähtöä ja kotiinpaluuta. Lyhdyissä palavat kynttilöiden liekit viestivät valoa ja toivoa pimeyteen kuvastaen veteraaneja kohtaan tuntemaamme lämmintä kiitollisuutta.
Lyhdyt on suunnitellut Marko Kivistö ja toteuttanut Juha Johtela.



TALLI
Jeesus syntyi tallissa. Talli, oikea talli, ei ole sellainen hauska, hieno holvi, jollaisia kristityt maalarit ovat Daavidin pojasta vuosisatojen aikana rakentaneet. Tallissa ei myöskään
ole kipsiseimeä, haltioitunutta aasia, harrasta härkää tai kukkaköynnöksellä koristeltua
kattoa, jonka korkeuksissa enkelit lentelevät. Siinä tallissa, jossa Jeesus syntyi, oli vain
neljä karkeaa seinää, kivipermanto, liuske- tai lautakatto. Oikea talli on vähän hämärä,
epäsiisti ja haiseva. Puhdasta siellä on ainoastaan seimi, johon isäntä panee viljaa.
Jeesus ei syntynyt tallissa sattumalta. Betlehemin talli - voimme ajatella – sillä on kaksi
merkitystä. Betlehemin tallin löydämme kun katsomme itsestämme ulospäin. Eikö tämä
maailma ole valtava talli, jossa ihmiset syntyvät, elävät ja kuolevat? Maailma on talli,
jossa teemme työtämme, syömme, juomme, nukumme, vihaamme ja rakastamme. Tallin
tavoin maailmammekin on usein likainen, epäjärjestyksessä ja sen täyttävät karkeudet.
Sitä kolhivat ristiriidat ja sodat. Juuri tällaiseen maailmaan Jeesus syntyi. Ei kimallukseen vaan arjen ytimeen. Ihmiseksi ihmisten joukkoon. Kaiken keskelle.
Betlehemin tallin – paikan jossa Vapahtajamme syntyi - löydän myös kun katson sisimpääni. Se on kaunista ja rauhallista. Mielessäni Betlehem syntyy yhä uudestaan ja
on läsnä kaiken aikaa. Se loistaa pimeään maailmaan, josta se tahtoo tehdä paremman.
Betlehemin talli voi löytyä jokaisen ihmisen sydämestä. Siellä seimen lapsi syntyy aina
uudelleen. Se on puhdasta ja suloista. Tutun joululaulun kertosäettä mukaillen, ”Näin
sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen”.
					
Tarmo Halttunen
seurakuntapastori


Pyhämaalaisten joulu sodan varjossa
40-luvulla
Pyhämaan seurakunnassa elää keskuudessamme vielä kuusi sotaveteraania: Keijo Arvo,
Johan Jalo, Allan Kleemola, Arvo Pöylä, Uuno Uusikartano ja Viljo Saari. Osaa heistä haastattelin ajatuksena välittää tunnelmia joulun vietosta lähinnä jatkosodan aikana
ja sen jälkeen. Millaista oli ollut joulun vietto? Liittyikö sotajouluihin mitään erityisiä
muistoja vai olivatko ajat sellaiset, ettei niitä jälkeen päin edes haluttu muistella? Lämminhenkiset juttutuokiot veteraanien kanssa olivat mieleenpainuvia ja saivat arvostamaan heitä entistä enemmän. Rankatkaan sotakokemukset eivät olleet katkeroittaneet
mieltä, vaan miehet kertoivat tyynesti kokemuksistaan.
Talvisodan jälkeen koittanut välirauha rikkoutui 25.6.1941. Reserviläisiä, joilla oli jo
sotakokemusta talvisodasta, oli kokoontunut Suojalaan Pyhärannan puolelle. Sieltä alkoi matka rintamalle. Nuoremmat miehet lähtivät täydennysjoukkoina seuraavan vuoden puolella reissulle, jolta päästiin palaamaan vasta sodan loputtua syksyllä -44. Arvon
Keijo muisteli lähteneensä pitkälle reissulleen tammikuussa -42 porukassa, johon kuului
mm. Pöylän Arvo. Käveltiin Velhoveden jään yli Uuteenkaupunkiin. Reput kulkivat Arvon veljen Eskon ohjastaman hevosen reessä. Uudestakaupungista matka jatkui junalla
Turkuun, sieltä Helsinkiin ja edelleen rintamalle. Kotiin hän palasi aikanaan Suojalan
rannasta Vainilan venekyydissä. Kotiin pääsyä olivat pitkittäneet sairaalajaksot jalkaan
haavoittumisen takia. Kaikki eivät kuitenkaan palanneet koteihinsa: sankarihaudassa lepää 20 miestä, joista suurin osa antoi henkensä jatkosodan aikana.
Mutta millaista oli nuoren miehen viettää ensimmäinen joulu poissa kotoa, rintamalla,
”siellä jossain”? Olin odottanut kertomuksia joulun vietosta korsussa, joululauluja hyräillen kynttilän valossa jouluruokia maistellen, kotiväkeä kaivaten. Yllättävää oli, ettei
yksikään haastatelluista muista joulun eronneen muista sodan päivistä. Etulinjassa ei
vietetty joulua ollenkaan: pappi ei vieraillut miehiä katsomassa, ei jouluevankeliumia
eikä jouluvirttä, ei korsuun tuotua kuusta. Ruokakaan ei mitenkään poikennut karun tavanomaisesta. Lämmikkeeksi juotiin teetä tai korviketta. Kleemolan Allan kertoi kuulleensa, että kilometrien päässä töpinässä (= huolintajoukoissa) olisi järjestetty jonkinlainen joulujuhla, mutta siitä eivät etulinjan korsuissa olleet miehet päässeet nauttimaan.
Samankaltaisesta jouluttomuudesta kertoili Johan Jalo, joka oli palvellut muonitusjoukoissa Hangossa ja Russarössä. Silloin tällöin miehet saivat kirjeitä kotipuolesta, ja joskus pakettejakin, jotka sisälsivät vähän syötävää tai päälle pantavaa. Erityisen mieluisia
olivat tyttöjen lähettämät kirjeet sotapojille, varsinkin sen tietyn tytön, jota oli mukava
muistella. Poikiahan he vasta olivat: parikymppisiä nuorukaisia, ensimmäistä kertaa kaukana kotoa.
Sotajouluina eivät joulupöydät notkuneet pyhämaalaisissakaan kodeissa. Elettiin niukkuuden aikaa: vuonna 1939 oli alkanut elintarvikkeiden säännöstely, jota oli tiukennettu
merkittävästi seuraavana vuonna. Suoranaista nälkää ei kuitenkaan Pyhämaassa nähty,


vaikka kaikesta oli pulaa. Soinin (Kouhin) Ilona kertoi, että joulukirkkoon mentiin Pyhämaassa tavanomaiseen tapaan. Sodan jälkeen palasi Kouhin taloon myös sotaan lähetetty Ossi-hevonen, jonka hoitajalta tuli myöhemmin kirjekin. Perinteisen joulurauhan
julistuksen oli saattanut kuulla radioituna jo vuodesta 1935. Tapaninpäivänä 1944 järjestettiin Suojalassa kotiinpaluujuhla. Myöhemmin myös Pyhämaan kansakoululla oli
vastaavanlainen tilaisuus.
Sodan jälkeen koetettiin jatkaa elämää entiseen tapaan, usein vaieten: surusta ja menetyksistä ei paljoakaan puhuttu edes asetovereiden kesken. Henkiset haavat jäivät hoitamatta. Ehkä syynä oli halu jättää sodan vaikeat kokemukset taakse - jatkaa elämää,
rakentaa uutta. Siihen aikaan ei tunnettu nykymuotoista kriisiapua, yritettiin vain sinnikkäästi eteenpäin elämässä.
Joulutähti-runon kirjoitti edesmennyt raumalainen opettaja ja kirjailija Tauno Koskela,
johon sodan kokemukset olivat jättäneet pysyvät jäljet. Runosta välittyy joulun tuoma
lupaus: ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon.” Koskela on runossaan
siirtänyt Betlehemin jouluyön rintamalle asemasodan aikaan. Taivaalle ammuttu valoraketti loistaa kuin Betlehemin tähti, joka kerran loisti kedon paimenille. Tällä kertaa se
loistaa vartiossa olevalle sotilaalle, jolla on lampaiden sijaan vartioitavanaan Suomen
kodit. Tähti on johdattava vartijan Jeesus-lapsen luo. Itämaan tietäjien tapaan vartijalla
on mukanaan kallisarvoisimmat lahjansa: uudenlaista kultaa ja mirhamia.
Isänmaamme puolesta taistelleet ovat antaneet meillekin kalliin lahjan: vapaan isänmaan, jossa saamme viettää jälleen kerran joulua. Maassamme on rauha, ja voimme
viettää Kristuksen syntymäjuhlaa vapaina, turvallisin ja kiitollisin mielin.

Suomin Riston lohkolle tulleita pyhämaalaisia Ristoa tervehtimässä.


(Maaselkä) Kuvassa on parikymppinen Keijo Arvo vartiossa Emmaksi kutsutun pikakiväärin kanssa. Näitä saatiin sotasaaliina jopa 6000 kpl. Olivat
käytössä pitkään Suomen armeijalla. Nuoren miehen herkkä olemus ja kivääri luovat kontrastin, joka on lähes sydäntäsärkevä.

Kuvassa Keijo ja Allan on kuvattu retkeltä, joka tehtiin entisille taistelupaikoille


JOULUTÄHTI
Jostain laukaus lähti…
Taivaalle kohoaa
loistava, kirkas tähti
valaisten maisemaa,
lumista taisteluhautaa,
aseen mustaa rautaa
kuulovartijaa.
En ole suotta täällä,
vaikka on juhlayö.
Katso – pääni päällä
putkivalkeat lyö,
Valvon ja kuuntelen tässä,
pirttien lämpimässä
ett´ olis jouluyö.
Jostakin laukaus lähti…
Taivaalle kohoaa
loistava, uusi tähti
johtaen vartijaa.
Edessä Seimen Herran
hän on seisova kerran
- hänkin tuoda saa
lahjoja uskollisuuden,
soturin kunnian,
kullan ja mirhamin uuden,
aarteen kalleimman.
Valaise raketti yötä,
valaise jouluyötä
tähti vartijan.
Tauno Koskela 1944

Joulun tähti –runon yhteydessä oleva piirros on lähes marttawendeliniläinen. Sen on
tehnyt Laura Järvinen (1907 - 1979), syvästi uskonnolliseksi mainittu piirustuksenopettaja/kuvittaja.


”TULKAA MINUN TYKÖNI KAIKKI”
1. Kappale
Kun Jeesus liikkui täällä maan
päällä, hän kutsui ihmisiä tulemaan luokseen. Tämän kutsun
hän välitti mm. monien tuntemin, ehtoollisen vieton yhteydessä lausuttavin sanoin: ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä
tekeväiset ja raskautetut, niin
minä annan teille levon.” (Matt.
11:28) Jeesuksen sanoissa oli
sekä kutsu että lupaus. Lupauksena luokse tulemisesta oli
lepo, sielun ja mielen rauha.
Keitä olivat Jeesuksen kutsua
noudattaneet ihmiset? Eivätkö
sairaat, pahojen henkien vallassa olleet, läheisistään huolestuneet, murheen murtamat?
Eivätkö julkisyntiset, joita pidettiin halveksittuina ja tuomittuina? - Keitä Jeesuksen kutsu
ei kiinnostanut? Eikö niitä, jotka olivat terveitä, joiden asiat
olivat ainakin päällisin puolin
hyvin? Eikö niitä, jotka eivät
nähneet omassa elämässään
syntiä vaan kokivat olevansa
hyviä ihmisiä, muita parempia?
Jeesuksen luo tulleet saivat avun. Raamattu kertoo lukemattomista avun saaneista. Siellä puhutaan avun saaneista yksittäisistä henkilöistä, jopa nimeltä mainiten (esim. sokea
Bartimeus, joka sai näkönsä), mutta sanotaan myös yleisesti, että Jeesus paransi jossain
kaikki paikalle tulleet sairaat. Yleinen Jeesuksen kautta avun saamisen seuraamus oli
uskon syntyminen häneen. Hänet tunnustettiin Jumalan Pojaksi. ”Totisesti sinä olet Jumalan Poika” (Matt. 14:33) - Toinen seuraamus oli hämmästys: ” Ei ole koskaan ihminen
puhunut niin kuin se mies puhuu”. (Joh. 7:46) ”Tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty”
(Matt. 9.33) ”Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen
silmät.” (Joh. 9:32) ”Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä
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minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?” (Joh. 4:29)
Mutta – myös vastustus nousi. Kateudesta sanottiin: ”Katso, koko maailma juoksee hänen perässään.” (Joh. 12:19). Totuutta vääristäen sanottiin: ”Riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia.” (Matt. 9.34) Syyttäen sanottiin: ” Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää.” (Matt. 11:19) - Alettiin miettiä, miten hänet
saataisiin tuomituksi ja tapetuksi.
2. Kappale
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, lähetän
minäkin teidät”.(Joh. 20:21) Hän sanoo, että eloa on paljon, mutta leikkaajia vähän. Hän
sanoo heidän tekevän samoja tekoja, joita hänkin tekee ja vielä suurempiakin. Hän lupaa
Pyhän Hengen voiman auttamaan todistajan haasteellisessa tehtävässä. Pyhän Hengen
voimaa ja rohkeutta tarvitaankin, sillä Jeesus sanoo lähettävänsä omansa susien keskelle.
Hän ennustaa ajan, jolloin hänen omiensa tappaminen ymmärretään uhripalvelukseksi
Jumalalle. Kaikesta tästä huolimatta
hän kehottaa olemaan aina innokkaat
Herran työssä tietäen, ettei vaivannäkö Herrassa ole turhaa.
3. Kappale
Jeesus sanoo: ”Kun Ihmisen Poika
tulee (toisen kerran – omiaan noutamaan – ajan lopussa), löytäneekö
hän uskoa maan päältä.” (Luuk. 18:8)
– Juuri ilmestynyt kirkkomme nelivuotiskertomus on karua luettavaa.
Usko edes Jumalan olemassaoloon
on hiipumassa kovaa vauhtia, muusta
puhumattakaan. Samaa on sanottava
osallistumisesta kirkon toimintaan.
– Vuonna 2011 suomalaisista 27 %
uskoi kristinuskon Jumalaan ja 23 %
jumalaan, mutta toisin kuin kirkko
opettaa. Neljä vuotta aiemmin vastaavat määrät olivat 37 % ja 27 %.
– Vertailu kohdaksi voi ottaa vuoden
1976, jolloin lukemat olivat 51 % ja
22 %. Muiden eri vuosien välillä on
vaihtelua välillä 33 % (v. 1991) - 47
% (1999) sekä 24-31%.
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Ikäluokittain katsottuna tilanne
näyttää erityisesti nuorten kannalta huonolta v. 2011:
15-29 –vuotiaista kristinuskon
Jumalaan uskoo vain 15 %,
kirkon opetuksesta poikkeavalla tavalla 18 %. Niiden osuus,
jotka eivät usko Jumalan olemassaoloon lainkaan, on 34
%. Määrät lisääntyvät tasaisesti uskojien osalta ikäryhmästä
toiseen siirryttäessä ja laskevat
ei-uskovien osalta. Yli 65-vuotiaista kristinuskon Jumalaan
uskoo 41 %, kirkon opetuksesta
poikkeavalla tavalla 24 %. Eiuskojien määrä on 11 %.
Olemmeko kulkemassa kohti
aikaa, jolloin usko edes Jumalan olemassaoloon on hiipunut
lähes olemattomaksi. Ja – mikä
mahtaa olla niiden määrä, joilla
on sydämen usko Jeesukseen
omana Vapahtajanaan, siis uskovaisten?
4. Kappale
Jeesus on lähettänyt omansa viemään maailmaan ilosanomaa hänestä syntien sovittajana
ja pelastajana. Seurakunta on tarkoitettu yhteisöksi, joka huolehtii Sanan ja sakramenttien oikeasta jakamisesta ja toimittamisesta sekä evankeliumin välittämisestä myös rakkauden teoin.
Mikä oli Jeesuksen ja hänen apostoliensa vetovoiman salaisuus? Miksi ihmisiä tuli Jeesuksen luokse? Tätä olisi hyvä kysyä erityisesti aikana, jolloin usko hiipuu ja käy harvinaisemmaksi.
Poimin muutamia keskeisiä asioita:
1. Jeesuksen ja hänen apostoliensa elämässä ja toiminnassa vaikutti Jumalan Henki.
Heidän kanssaan tekemisiin tulleet ihmiset kokivat ”pyhän” ja ”Taivaallisen” läsnäolon.
12

Kysymys: Kun ihmiset tulevat tekemisiin kanssamme, heijastuuko meistä heille tämä
tuntemus, pyhän ja taivaallisen?
2. Jeesuksen ja hänen apostoliensa kautta tapahtui ihmisiä auttavia ihmeitä. Ne olivat
Jumalan Hengen välitöntä vaikutusta ja osoittivat jumalallisen voiman vaikuttavan maan
päällä. Kysymys 1: Tapahtuuko meidän keskuudessamme ihmisiä auttavia ihmeitä? Kysymys 2: Näemmekö me ne mahdollisiksi ja suotaviksi? Kysymys 3: Mistä ihmeiden
mahdollinen puute johtuu? Kysymys 4: Mikä vaikutus ihmeillä oli Jeesuksen ja hänen
apostoliensa aikana ja voisiko se olla sama nytkin?
3. Jeesus ja hänen apostolinsa kävivät säännöllisesti temppelissä ja rukoilivat Jumalaa.
Kysymys: Mikä yhteys on yhteisellä jumalanpalveluksella ja rukouksella Kristuksen todistajana toimimisen kanssa.
4. Jeesus ja hänen apostolinsa eivät jääneet ”toimistoihinsa” vaan liikkuivat paljon kansan keskuudessa. Kysymys 1: Ymmärrämmekö läheskään riittävästi, mikä merkitys on
keskinäisellä kanssakäymisellä ja yhteyksien luomisella Jumalan valtakunnan työssä?
Kysymys 2: Mitä esteitä on olemassa tälle kanssakäymiselle ja yhteyksien luomiselle?
5. Jeesus ja hänen apostolinsa olivat aivan selkeästi kiinnostuneita ihmisistä ja välittivät
heistä. Rakastivat heitä ja osoittivat sen. Kysymys: Onko tekemämme työ vain keino
ansaita palkkaa, saada kunniaa ja yletä asemassa ja arvostuksessa? Onko rakkautta ihmisiin, huolta ja hätää hukkuvista sieluista?
6. Jumalan Sana oli Jeesukselle ja hänen apostoleilleen totuus. ”Pyhitä heidät totuudessa;
sinun sanasi on totuus.” (Joh. 17:17) ”Niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken mikä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa.” (Apt. 24:14 Kysymys: Voisiko syynä
– ainakin osasyynä – ihmisten uskon katoamiseen tai heikkenemiseen olla se, että me
seurakunnan työntekijät emme itse jaksa tai tahdo uskoa kaikkea, niin kuin on kirjoitettu? Tai edes niin kuin uskontunnustuksessamme joka pyhä lausumme? Jos näin, ei ihme,
jos muidenkin usko hiipuu.
5. Kappale
Jeesus kutsuu luokseen. Hänellä on annettavana elämän leipää ja elävää vettä. Mitä me
ihmisille seurakunnissamme tarjoamme? Saavatko he kokemuksen pyhästä, saavatko he
katoamatonta ruokaa ja elävää vettä? Saavatko he sieluilleen rauhan? Jos tämä toteutuu,
sillä lienee uskoa synnyttävä vaikutus. Olisiko aika miettiä laatua määrän sijaan?
			

Juhani Kapiainen

Kirjoituksen yhteydessä olevat kuvat ovat Sortavalan Ewankelisen Seuran julkaisemasta
Raamatullisesta Kuwastosta (painettu ehkä 1900-luvun alkupuolella)
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LÄHETYSLOUNASPERINTEESTÄ PYHÄMAASSA
Iloinen puheensorina täytti Pyhäinpäivänä 3.11. 2012 Pyhämaan seurakuntakodin, kun
lounasvieraat noutivat ruokaa herkkuja notkuvasta ruokapöydästä. Hyvin näkyi ruoka
myös maistuvan heille. Seurakuntakoti oli taas täyttynyt lähetyslounasvieraista.
Lähetyslounasperinne on alkanut
Pyhämaassa vuonna 1983 silloisen
kirkkoherran Timo Liljan aloitteesta. Hänen äitinsä oli toiminut
Kankaanpään lähetyssihteerinä, ja
siellä oli järjestetty lähetyslounaita. Lähetyssihteerinä Pyhämaassa
toimi Marita Viinikkala, joka oli
aloittanut edellisenä vuonna 1982.
Marita oli heti innokkaasti tukemassa khra Liljan ajatusta lähetyslounaan järjestämisestä myös
Pyhämaahan. Ajatus sai myös seurakuntalaisten tuen, ja lounasajankohdaksi päätettiin Pyhäinpäivä.
Muutaman kerran lähetyslounas
on ollut muuna ajankohtana, johtuen piispantarkastuksista.
Ensimmäinen lähetyslounas järjestettiin srk-kodissa, kuten kaikki tulevatkin lounaat. Ruokana
oli lohikeitto, joka siihen aikaan
oli juhlaruoka, ei arkiruoka kuten
nykyään. Seuraavanakin vuonna
taisi olla keittoruokaa – hirvenlihakeitto. Pikkuhiljaa ruokapöytä
muuttui vakka-suomalaiseksi pitopöydäksi. Pöytä onkin nykyään erittäin runsas ja monipuolinen.
Pyhämaalaiset ovat aina lahjoittaneet erilaisia maan, meren ja luonnon antimia, joista
pääemännät ovat vapaaehtoisten kanssa ahkeroineet ja valmistaneet ruokia. Ei mikään
pieni työ. Alusta lähtien lounasvieraita on ollut paljon. Nykyisin määrä on noin 250
henkilöä.
Aluksi kaikki ruoka valmistettiin srk-kodissa, myöhemmin ja nykyään osa myös Pyhämaan Ruorissa ja vapaaehtoisten kodeissa. Ilman runsasta vapaaehtoisten joukkoa
14

tämä kaikki ei onnistuisi.
Aina on löytynyt tekijöitä,
jotka ilman palkkaa, aikansa
uhraten, ovat tämän lounaan
mahdollistaneet. Kiitos myös
syöjien runsaalle joukolle.
Pylväsilmoitukset ja lounasliput ovat olleet omaleimaisia,
”pyhämaalaisia”,
ilo silmälle ja ruokailemaan
houkuttelevia. Kiitos tästäkin tärkeästä vapaaehtoistyöstä.
Lähetyslounaisiin on liittynyt menneinä vuosina
arpajaisia ja myyntipöytä.
Nykyään on pidetty vain
myyntipöytää, jossa tarjolla
on ollut käsitöitä lähetyksen
hyväksi, nekin vapaaehtoisten valmistamia.
Vapaaehtoistyöllä on yleisestikin ottaen merkittävä osuus
seurakunnallisessa toiminnassa, kuten myös esim. järjestötoiminnassa. Tarvitaan
ihmisiä, joilla on ideoita,
yhteyksiä ja toimintatapoja
ja ihmisiä, jotka tulevat näitä
toteuttamaan käytännössä eli
– vapaaehtoisia vastuunkantajia.
Suuri kiitos pyhämaalaisille siitä, että lähetyslounasperinne on säilynyt kaikki nämä vuosikymmenet, ja olette kokeneet tämänkin lähetystyön tekemisen muodon teille rakkaaksi. Ensi vuonna, jos Luoja suo, vietämme lounaan 30-vuotisjuhlaa.
Siunausta teille kaikille
Tarja Kapiainen
Anneli Laurila
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UUDENKAUPUNGIN SEURAKUNNAN UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ
Uudenkaupungin seurakunta on syksyllä saanut uusia työntekijöitä: vs. diakoniatyöntekijä Marja Laihin, vs. nuorisonohjaaja Rose-Marie Rantasen ja kiinteistöpäällikkö Kari
Helinin. Uusia työntekijöitä haastatteli Anita Lamminen.
Kysymykset:
1. Kerro itsestäsi ja työstäsi?
2. Mitä harrastat?
3. Mikä on elämänohjeesi?
4. Mitä joulu sinulle merkitsee?
Marja Laihi
1.
- olen 48-vuotias
- olen syntynyt ja kasvanut Laitilassa, asun
siellä nykyisinkin
- asun yksikseni
- olen suurimman osan työurastani ollut hoitoalalla, n. 17 vuotta; diakoniatyötä olen tehnyt vuoden verran Laitilassa ja vajaan vuoden
Mynämäellä; diakonissaksi valmistuin viime jouluna (2011)
- Ukissa teen Sarametsän Sonjan sijaisuutta ensi vuoden heinäkuun loppuun
- työalueeseeni kuuluu Lokalahti sekä kaupungin aluetta
- työnkuva on lähinnä yleistä diakoniaa (hakee vielä vähän muotoaan)
- diakoniatyö tarkoittaa minulle kaikenlaisten ihmisten kohtaamista eri elämänvaiheissa
- tarkoitukseni on olla rinnalla kulkija, tukija, kuuntelija ja auttaja heille, jotka apua tarvitsevat
- diakoniatyö on mielekästä sen monipuolisuuden takia; saa kohdata ihmisiä monenlaisissa tilanteissa, myös iloisissa merkeissä!
- diakoniatyö näyttää elämän koko kirjon!
2.
- harrastan tällä hetkellä lähinnä liikuntaa eri muodoissa
- liikunta pitää yllä sekä fyysistä että psyykkistä virkeyttä
3.
- elämänohjeeni on olla kiitollinen jokaisesta päivästä, tavallisesta arkisesta elämästä!
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- on tärkeää luottaa siihen, että elämämme on Taivaan Isän käsissä; itse ei tarvitse joka
asiaa ohjailla...
4.
- joulu merkitsee minulle suurta juhlaa pimeän talven keskellä
- jouluna on ihanaa hiljentyä ja rauhoittua läheisten kesken
- jouluna korostuu kiitollisuus kaikesta siitä, mitä on elämäänsä saanut (läheisten merkitys korostuu entisestään)
- melkeinpä hienointa jouluna on hiljentyä aattoyön kirkossa todellisen joulun sanoman
keskellä.
Oliskohan tuossa kaikki oleellinen.
Rose-Marie Rantanen
1.
Olen Rose-Marie Rantanen, 26-vuotias elämänmyönteinen nuori nainen. Jo kolmannella luokalla opettajanani keksivät lyhentää nimeni ja siitä asti lempinimeni on ollut Rose.
Muutin Uuteenkaupunkiin Helsingistä syys- lokakuun vaihteessa. Helsingissä olin aktiivinen
kotiseurakuntani jäsen niin vapaaehtoisena kuin
opintojeni alettua palkattuna nuorisotyöntekijän
sijaisena että myöhemmin myös seurakuntaneuvostossa. Vaikka juureni ovat vahvasti Helsingissä, olen myös asunut maalla, sillä isäni on kotoisin
Päijät-Hämeestä. Koulunkäyntinikin alkoi pienestä kahden opettajan kyläkoulusta. Nyt olen yhteisöpedagogi ja koen nuorisotyöntekijänä työskentelyn
mielekkäänä; Uudenkaupungin seurakunnassa työni ytimeen kuuluvat mm. varhaisnuorisotyön koordinointi, kerhot, leirit, päivänavaukset sekä rippikoulut. Työ on monipuolista ja sen helmiä ovat kohtaamiset, yhteisöllisyys sekä seurakunnan työkenttä itsessään.
2.
Olen elämäni aikana harrastanut monipuolisesti kaikenalaista miekkailusta teatteriin. Nykyisin harrastuksiini kuuluu laulaminen, askartelu ja matkustelu. Olen käynyt laulutunneilla, mutta tällä hetkellä laulaminen on enemmänkin omaksi iloksi tapahtuvaa harrastelijatoimintaa. Talvisin lumilautailen ja
kesäisin olen jo pitkään löytänyt itseni rinkka selässä tuntureilta tai metsäpoluilta.
Koirani asuu vanhempieni luona omakotitalossa, mutta säännöllisesti harrastan myös
koiran kanssa, ainakin turkin huoltoa aina kun tuota suloista kääpiövillakoiraa tapaan.
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3.
Arvostan elämää, sillä elämän itsensä arvostaminen on tärkeää. Raamatusta toki nousee
minulle tärkeä elämänohje eli rakkauden kaksoiskäsky, mutta kyllä hyvä elämänohje on
myös arvostaa itse elämää. Jokainen päivä on lahja. Viimeksi kun kävin Helsingissä näin,
kuinka eräs tyttö kaatui rullaportaissa ja hänen päänsä halkesi hetkessä. Elämää ei tulisi
pitää itsestään selvänä vaan jokaisesta alkavasta päivästä ja vuodesta tulisi olla kiitollinen.
4.
Joulu on rakkauden juhla.
Olen otettu, että sain vastata haastatteluunne. Siunausta työhönne ja arkeenne!
Kari Helin
1.
Olen Kari Helin s.-67, asuinpaikkani on Naantali. Minulla on perhe johon kuuluu vaimo ja
neljä lasta. Työ-urani olen pää-asiassa tehnyt
yksityis-yrittäjänä rakennus- saneerausten parissa.
Työnkuva on hyvin samantyyppinen myös seurakunnan palveluksessa, tosin rakennukset ovat
aivan omaa ”luokkaansa” - vanhat arvokkaat
kirkot yms. joita tulee kunnioittaen säilyttää ja
kohdella tulevia sukupolvia silmällä pitäen.
2.
Lasteni harrastukset ovat vieneet minut paljon
mukanaan, mutta kun omaa aikaa löytyy, viihdyn kotinurkissa lippalakki päässä ja saappaat
jalassa, rakentelen savusaunaa ja muita kivoja
”juttuja” puusta sekä talvi aikana kalastelen
omaksi huvikseni melko ahkerasti.  
3.
Arvostan terveyttä. Olen onnellinen kun läheiseni ovat terveitä, on lämmin koti, ja ruokaa joka päivälle. Pitää muistaa jotta toisinkin saattaisi olla.
4.
Joulu merkitsee minulle rauhoittumista ja läheisten läsnä oloa.
Tässä pääpiirteittäin jotakin.
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KUKON POJAT - 10 VUOTTA LAULUJA JEESUKSESTA
SEURAKUNTALAISILLE
Teuvo Laihonen:
HISTORIIKKI LAULUILLASSA SRK-KODISSA su 11.11. 2012
Palataan ajassa vähän taaksepäin niihin
aikoihin, kun Juhani tuli meille v. 2001
papiksi. Toiminta seurakunnassa alkoi
vilkkaana. Esimerkiksi aloitettiin kokoontumaan miestenpiiriin. Kun oli muutamia
kertoja kokoonnuttu, niin Juhani herätteli
ajatusta miesten lauluryhmästä. Ajatus innosti meitä heti kovasti. Aloitettiin mieskuoron harjoitukset. Luotosen Ari johti.
Meitä oli neljä miestä: Juhani, Aarne, Teijo ja Teuvo.
Ensimmäinen laulu oli ”Yksin en kulje hetkeäkään”. Tällä laululla mieslauluryhmä
aloitti vuonna 2002 niin että 4.10. 2012
tuli täyteen 10 vuotta. Ensimmäinen esiintyminen oli joulukuun 6. päivänä v. 2002
Pyhämaan kirkossa. Toinen esiintyminen
oli samana vuonna jouluaamuna kirkossa.
Silloin jouluaamuna saimme viidennen
laulajan, Mauri Saarisen. Mauri on jo taivaan kuorossa. Hän kuoli vuonna 2011.

Kukon pojat Laulun ja
soiton sunnuntaissa 19.1.
2003
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Kukon pojat 10-vuotisjuhlassa 11.11. 2012
Sitten vuoden 2003 alussa saimme seurakuntaamme kanttorin,
Ari Stenmanin, jota aloimme
kutsua kirkon kukoksi. Mieslauluryhmää alkoi vetää ja johtaa
kukko eli Ari Stenman. Lauluryhmä sai nimen Kukon pojat
maaliskuussa 2003. Siitä lähtien
olemme esiintyneet Kukon pojat
–nimisenä miesten lauluryhmänä. Kun olimme jonkin aikaa
harjoitelleet, niin kukko hankki
seurakunnalle soittimen, basson,
jolla sitten antoi mukavan lisän,
harmonian, lauluihin. Välillä
kukko säesti pianolla, välillä kitaralla, välillä bassolla, ja myös
sellolla ja tietenkin uruilla.
Sitten vuonna 2006 syksyllä
(22.9.) saimme lisäystä lauluryhmäämme. Jari Korjus tuli
joukkoomme kitara mukana, joten lauloimme basson ja kitaran
säestyksellä. Kuinka ollakaan
kului muutamia aikoja ja saimme taas joukkoomme uuden
jäsenen, Jari Rajamäen, ehkä
vuonna 2007. Meitä oli jo seitse20

On Kukon pojilla merkkipäivä tää
kun 10 vuotta taakse jää.
Pitkä taival on takanapäin
ja päässä lauluja päällekkäin.
He harjoitella jaksaa aina,
ja uusia lauluja mieleen painaa.
On lauluja kaikkiaan 85,
siitä on hyvä valita siis.
Pojat on aina iloisella päällä,
kun he usein esiintyvät täällä.
laulun lahjat on annettu heille,
On siitä paljon iloa meille.
On niin tosi i hanaa,
kun heidän laulua kuulla saa.
Laulut on niin sydäntä koskettavia aina,
nyt kaikki laulun sanat mielees paina.
CD:n kun he vielä tehdä jaksaa,
niin siitä voisi kunnon hinnan maksaa.
Olisi siinä haastetta heille,
ja hyvää musiikkia meille!
Paljon Onnea teille toivotan
ja
Siunausta Jumalan.
kirj. Raija

män jäsentä Kukon pojissa.
Tällä ryhmällä laulelimme
ihmisten iloihin ja suruihin
ja lohdutuksiin.
Vuodet kuluivat eteenpäin,
ja taas vuonna 2010 saimme
uuden jäsenen joukkoomme,
Jarmo Bryggaren kitaroineen
elävöittämään laulujamme.
Nyt meitä onkin kahdeksan
miestä laulamassa hengellisiä lauluja sekä säestämässä
basso ja kaksi kitaraa. Meidän linjamme on pysynyt
hengellisissä asioissa. Laulamme hengellisiä lauluja.
Ohjelmistossa on 86 laulua.
Olemme evankelioiva lauluryhmä. Viemme armon evankeliumia ja sanomaa laulaen
ja soittaen eteenpäin.

KUKKO JA KUKON POJAT 11.11.2012
On juhlapäivä tää,
Kukon pojat kun vuosia täyttää.
Ovat yhdessä laulaneet jo 10 vuotta,
ei tänään heitä muisteta suotta.
Kiitos ja onnea vaan
Kukon poikien laulantaan.
On ihmeellistä aivan
Kukon pojat kun saivat,
kutsun näin taivaallisen,
laulaa ja soittaa, soittaa ja laulaa
nimessä Jeesuksen.
Ylistystä ja kunniaa Korkeimmalle.
kiitosta Luojalle taivaan ja maan.
Voi sitä määrää laulujen ja tilaisuuksien,
joissa ovat Kukon pojat iloksemme laulaneet.
Kiitos ja onnea vaan
Kukon poikien laulantaan.
Ovat laulunsa soineet,
sanoin ja sävelin kertoneet
Taivahan tiestä, ristinpuusta Golgatan,
Armosta Jeesuksen,
joka syntisen nostaa, pelastaa
ja Isän kotiin kantaa.
Nämä laulut jatkukoon
Korkeimman kunniaksi ne aina soikoon!
Kiitos ja Siunausta vaan
Kukon poikien laulantaan.
		
		
Kirjoitti Anita Lamminen

Olemme esiintyneet monissa eri tilaisuuksissa omassa
seurakunnassa sekä olleet
laulamassa Uudessakapungissa eri tilaisuuksissa, Laitilassa, Kalannissa, Pyhärannassa, Lemussa, Säkylässä,
Raumalla ja Porissa. Jos oikein olen ymmärtänyt niin
kaikissa on kiitollisin mielin
vastaanotettu. On kovasti
tykätty. Kehoittaahan Raamattukin meitä viemään
maailman ääriin asti sanomaa, että Jeesus on syntimme sovittanut. Esimerkiksi
täällä 1. Aikakirjan 16. luvussa, jakeissa 8-9, sanotaan: ”Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. Laulakaa
hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herra.” Ja jakeessa 23:
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”Veisatkaa Herralle, kaikki maa, julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa.” Ja
Efesolaiskirje 5:19-20: ”…puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä
lauluilla, veisaten ja laulaen sydämestänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.”
Musiikkia on kutsuttu ”yleismaailmalliseksi kieleksi. Musiikki ja laulu saa liikkeelle sisimmät tunteemme. Menetämme jotain laulun ja musiikin suurimmasta ilosta, jos emme
tajua laulujen ja virsien sanoja, joita laulamme. Virtemme ja laulumme ovat syntyneet
henkilökohtaisesta kokemuksesta, tuskasta, kärsimyksestä, toivosta. Voimme jakaa tämän raamatun uskon ja toivon ”hengellisillä lauluilla ja virsillä”, kuten Paavali kehoittaa. Jokaisella laululla on meille oma sanomansa Palvelkaamme Jumalaa laulujen sanoista iloisesti nauttien.

Ihme koskettaa
Ei piiloa niin pimeää
metsää tummaa, synkkää
Ei arvoltansa niin alhaista
mieltä mitätöntä
Ei väärintekijää, valheellista
Ei syntistä surkeampaa
Säteet sanoman kauneimman
meidät kaikki tavoittaa
Syntymä pojan kuninkaallisen
sen meille lupasi
Ole armoitettu, Hän on täällä
Seija
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LASTEN OMAT SIVUT
Etsi kadonneet sanat:
Joosef Lapsi Aatto Usko Poro Kirkko Keto Lahja Paimen
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Yhdistä seuraavat henkilöt/asiat
oikeisiin vaihtoehtoihin:
Maria 				

Ilmestyi paimenille

Jeesus 				

Seurasivat tähteä

Talli 				

Johdatti tietäjät Jeesuksen luo

Enkeli 				

Jeesuksen äiti

Paimen 			

Joulu on henkilön syntymäjuhla

Itämaan tietäjät 		

Olivat kedolla lampaiden kanssa

Tähti				

Paikka, minne Maria ja Joosef menivät,

				

kun majatalossa ei ollut tilaa.
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Kuinka hyvin muistat näiden joululaulujen sanat?
Täytä puuttuvat kohdat:

___________ rinnalla ryövärin
nukkuu uhri _________
Enkelparven tie
kohta _________ vie
___________ suurinta katsomaan

Joulu on, ________ varpuseni
onneton, tule tänne __________, ota
siemen multa!
Tytön luo nyt riemuiten lensi
varpukulta:
kiitollisna ___________ otan kyllä
sulta. Palkita Jumala _________
kerran sinua. Kiitollisna siemenen
otan kyllä sulta!
En mä ole, ___________, lintu tästä
maasta, olen pieni veljesi, tulin
_____________.
Siemenen pienoisen, jonka
__________ köyhällen,
pieni sai _______ veljesi enkeleitten
maasta.

Laulun nimi:

Laulun nimi:

Helmassa äitinsä armahan
nukkuu ________ Jumalan
Enkelparven _______
kohta luokse vie
__________ suurinta katsomaan
Keskellä liljain ja ___________
nukkuu Herra ihmisten
_______________ tie
kohta luokse vie
___________ suurinta katsomaan

Laita seuraavat evankeliumin tapahtumat siihen
järjestykseen, missä ne tapahtuivat:
[__] Joosef ja Maria eivät päässeet majataloon
[__] Itämaan tietäjät tulivat tapaamaan Jeesuslasta
[__] Joosefin ja Marian piti lähteä Beetlehemiin verollepanoa varten
[__] Enkelit ilmestyivät paimenille
[__] Maria kätki paimenten sanat sydämeensä ja tutkiskeli niitä
[__] Jeesus syntyi ja Maria pani hänet seimeen
[__] Keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunnassa olisi
toimitettava verollepano
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VUODEN 2012 TAPAHTUMIA

Kauneimmat joululaulut vielä kerran –tilaisuudessa 8.1. esiintyivät mm.
Tiernapojat.

Gospel-kirkko pidettiin illalla 22.1. ja sen jälkeen kokoonnuttiin tunnelmalliseen tilaisuuteen srk-kotiin.
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Marttojen ja Nuorisoseuran kirkkopyhää vietettiin 25.3. ja Marttayhdistys
vietti samalla 40-vuotisjuhlaansa.

Valon sunnuntain viettoon 29.4. kuului mm. valoaiheinen näyttely.
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Kylvönsiunaus toimitettiin Laihosen torpalla 26.5. Kylväjänä Teuvo Laihonen ja ristin kantajana Anita Lamminen.

50 vuotta sitten ripille päässeiden kirkkopyhää vietettiin 3.6. Kaikkiaan 26
entisestä rippikoululaisesta oli paikalla 11 henkilöä.
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Pamprinniemen luontopolun avaus suoritettiin 3.6. ja tänä vuonna aiheena
olivat Raamatussa esiintyvät ammatit.

Kesällä pidettiin ahkerasti pihaseuroja, mm. Sampsa Hakkaraisella Kammelassa 28.6. Tilaisuudessa lauloi vasta perustettu naisten lauluryhmä.
28

Autosunnuntaita vietettiin Ugissa ja Pyhämaassa 5.8. Vanhat autot saapuivat kulkueena kirkon paikoitusalueelle.

Yhdistetty Pyhämaan ja Ugin potkupallojoukkue kohtasi Siikaisten Sammin
joukkueen Kammelan kentällä 9.9. Tiukka vääntö päättyi vieraiden 7-6 voittoon. Kuvassa Ugin-Pyhämaan joukkue.
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Vuoden potkupalloilija oli Severi Marttila ja Papin
Pytyn hän sai vuodeksi haltuunsa Mikkelinpäivänä
30.9.

Sadonkorjuun kiitosjuhlan jumalanpalvelus pidettiin Kannelkirkkona
21.10.
30

Kukon poikien 10-vuotisjuhlaa vietettiin 11.11. ja pojat saivat onnitteluiksi
mm. lämpimät halaukset.

Ikäihmisten kirkkopyhää vietettiin 25.11.
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