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”TERVE, JUUTALAISTEN KUNINGAS”
Uhrikirkon pohjoisseinän viides kuva heti sakariston oven oikealla puolella kuvaa tilannetta, joka on kerrottu kohdassa Matt. 27:27-31: ”Silloin maaherran sotamiehet veivät
Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. Ja he
riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: ´Terve, juutalaisten kuningas!´ Ja he
sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. Ja kun he olivat häntä pilkanneet,
riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois
ristiinnaulittavaksi.” Kuva, joka on turmeltunut lähes tunnistamattomaksi, esittää siis
tilannetta, jossa roomalaiset sotilaat pilkkaavat Jeesusta ennen hänen ristiinnaulitsemistaan.
Ne, jotka tahtovat kulkea Jumalan viitoittamalla tiellä ja uskovat häneen, jonka Jumala
on lähettänyt, Herraamme Jeesukseen, joutuvat pilkatuiksi. Kun Pyhä Henki helluntaina lähetettiin ja apostolit tullen täytetyiksi Pyhällä Hengellä puhuivat vierailla kielillä,
pilkkaajat sanoivat: ”He ovat täynnä makeata viiniä.” (Apt. 2:13) Pilkkaajiin oli kuulunut myös apostoli Paavali ennen uskoontulemistaan. Hän sanoo sittemmin: ”Minä kiitän
häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä , että
hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän.” (1. Tim. 1: 12-13) Raamattu myös ennustaa lopun aikaan
liittyen: ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa
pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ´Missä on lupaus hänen
tulemuksestansa?´” (2. Piet. 3:3-4)
Elämme aikaa, jolloin tarvitaan selkeätä julistusta Jeesuksesta ja pelastusta uskon kautta
häneen. Tarvitaan, että Jumalan Pyhä Sana korotetaan siihen arvoonsa, jonka se ansaitsee
elämämme ohjenuorana ja tien näyttäjänä pelastukseen. Puhetta parannuksesta, uskoontulemisesta ja uudestisyntymisestä ei kirkoissamme eikä liioin TV- tai radiohartauksissakaan juuri kuule. Niistä eivät myöskään lehtien hartauskirjoitukset kerro. Ne herätysliikkeet ja niiden äänenkannattajat, jotka näitä asioita korostavat, eivät yleensä tavoita
liikkeidensä ulkopuolisia ihmisiä, niitä, jotka näitä asioita kipeästi tarvitsisivat. Kirkon
päättäjillä näkyy olevan etäinen suhde edellä kerrottuihin asioihin. Kun Hengen elämää
jossain ilmenee, näyttää olevan huoli, ettei se vain pääsisi valloilleen ja aikaansaisi hämmennystä muutoin, ah niin kuolettavan hiljaisessa seurakuntaelämässä.
Kirkon uudistumisen tarve on ilmeinen eikä kukaan rehellinen ja asioista perillä oleva
voi sitä kiistää. On kuitenkin itsensä pettämistä ja silmien totuudelta ummistamista, jos
uudistukset jäävät vain ulkonaisten rakenteiden uudistamiseksi, kuten erilaisiin kaavoihin, joiden mukaan seremonioita suoritetaan ja joiden orjalliseen noudattamiseen edesvastuun uhalla velvoitetaan. Kirkon uudistumisen tarve ei ole kaavoissa vaan Hengessä.
Kyse on hengellisen uudistuksen tarpeesta. Kirkon hengellinen uudistuminen edellyttää


sitä, että sen paimenet, työntekijät, luottamushenkilöt jne. tekevät parannuksen ja elävät parannuksen armossa, elävässä yhteydessä Jeesukseen. Kun Jeesus tulee rakkaaksi,
muuttuvat myös puheet ja saarnat ja kirjoitukset Jeesus-keskeisiksi. Maallisten aiheitten
sijasta tulevat tärkeimmiksi hengelliset asiat, joiden kautta sitten niitä maallisiakin katsellaan, ja joiden kautta niiden keskelle saadaan voima ja lohdutus koettavalla tavalla.
Pilkkaajat joutuvat häpeään. Kun Jeesus nousi ylös kuolleista, kävi niin. Kun hän tulee
takaisin, käy niin. Jeesuksen on voitto eikä kukaan tai mikään voi estää sitä. Siksi haluan rohkaista sinua, uskosi ja Jeesuksen tähden pilkattu veljeni tai sisareni, kärsimään
Jumalan voimassa kaikki osaksesi täällä tuleva vaiva. Pilkkakin voi olla osoitusta, että
olet oikealla tiellä.
****
Jeesus, sinua pilkattiin, mutta sinä kestit suutasi avaamatta ja kättäsi nyrkkiin puristamatta. Auta meitäkin kärsimään nimesi tähden osaksemme tuleva pilkka tietäen, että
pilkkaajat ovat parasta aarretta vailla ja joutuvat kerran häpeään. Anna voimaa rohkeaan
todistukseen sinusta, joka olet ihmiskunnan ainoa toivo. Aamen.
Juhani Kapiainen

Kärsimystie jatkuu,
mitä vielä tapahtuu?   
Jeesus puetaan purppuraan,
Häntä pilkataan ja ivataan.
Orjantappuroista kruunu taitetaan,
se Vapahtajan päähän painetaan.
Jeesus kulkee kohti Golgataa,
koko maailman syntitaakka harteillaan.
Jeesus kulkee kohti kuolemaa,
koko ihmiskunnan tuska, hätä sielussaan,
koko maailman kärsimys ja kipu ruumissaan.
			

kirjoitti Anita Lamminen



KOTTIPPÄI-LEHDEN
LUKIJOILLE



JOULU

Kottippäi-lehti ilmestyy nyt 12. kerran. Ensimmäinen numero ilmestyi
jouluksi 2002. Lehden toimituskunnan muodostaa allekirjoittaneen
lisäksi viiden hengen ryhmä, jonka
jäsenistöstä vuosittain aina vaihtuu
kaksi. Tämän lehden toimituskuntaan ovat kuuluneet itseni lisäksi
Mirkka Ali-Laurila, Anneli Laurila,
Margit Arvonen, Sisko Wellenius ja
Anita Lamminen.

Joulu on punainen
- juhla suurimman rakkauden.

Lehden kansikuvana on Christian
Wilbrandtin uhrikirkkoon v. 1667
tekemä maalaus (valokuva Soile Tirilä / Suomen rakennustaiteen museo 2001).

Joulu on kultainen
- tähti kirkas taivainen.

Joulu on sininen
- tähtitaivaan kirkkaus.
Joulu on vihreä
- kuusi loistava, lapset ympärillä.

Joulu on kirkas, valkoinen,
- kuin enkelit kedolla paimenten.

Lehden takakannen piirustus on
pyhämaalaisen nuoren, Karoliina
Rajamäen tekemä. Lasten sivut ovat
Julia Johtelan valmistamat. - Lehti
on jälleen painettu Vakka-Suomen
kirjapainossa.

Joulu on keltainen,
- kuin oljet seimessä Jeesus-lapsosen.

Haluan kiittää kaikkia lehden valmistamiseen eri tavoin osallistuneita
ja toivon, että lehti saa olla välittämässä lukijoilleen sanomaa Jumalan
rakkaudesta ja armosta sekä myös
kuvaa seurakuntaelämästä tässä pienessä Pyhämaan kappeliseurakunnassa.
Juhani Kapiainen
Pyhämaan pappi

Kiitos ja kunnia Jumalalle
maan ja taivaan Herralle!

Joulu on ilosanoma,
- Jeesus-lapsi juuri nyt
		
on meille syntynyt!

		

Anita Lamminen

Samuel Mäkinen:
JOULUKILPA

Tämän tarinan alkuosa on julkaistu Uudenkaupungin seurakunnan
joululehdessä.
Tonttulan väki oli päättänyt haastaa kilpailuun Kirkon väen. Tonttulan väki oli Joulupukin joukkoa,
Kirkon väki toimi Jeesus-lapsen
puolella. Oli päätetty ratkaista,
kumpi oikein on Joulun sankari.
Joulupukki vai Jeesus.
Kilpailu aloitettiin totuuskokeella. Kumpi on enemmän olemassa. Joulupukin väitetään
vievän seitsemän miljardia lahjaa yhden päivän aikana. Toisaalta miljoonat ihmiset todistavat, että Jeesus on todellinen heidän elämässään, ei pelkästään jouluna vaan joka
päivä.
Kumpi tavoittaa enemmän ihmisiä? Joulupukki antaa lahjoja, mutta vain kilteille lapsille. Jeesus taas antaa lahjoja kaikille lapsille, ja aikuisillekin, riippumatta heidän kiltteyden tasostaan. Oikeastaan Jeesus on itse Jumalan lahja ihmiskunnalle.
Kummalla on enemmän lauluja; tässä kilpailussa joulupukki on vahvoilla, mutta voiton taitaa silti viedä Jeesus. Hänelle on sävelletty vuosituhansien aikana lukemattomia,
mutta ei laulamattomia lauluja. Tästä on osoituksena kauneimmat joululaulut kirkoissa.
Niissä on ainutlaatuinen ja harras tunnelma. Siellä soi vaikkapa Tulkoon Joulu tai Taivas
sydämessäni, jotka ovat ylistyslauluja Jeesukselle.
Lopuksi suoritettiin aitouskoe. Joulupukin aitoudesta ei oltu oikein varmoja, kun joku
on joskus nähnyt useampiakin joulupukkeja yhtä aikaa. Tämä ei tietysti todista mitään
aitoutta vastaan, muttei sen puolestakaan. Jeesus on todistettavasti yksi ja ainoa, Hän
kutsuu itseään ainoaksi Totuudeksi.
Joulupukilla ja Jeesuksella on oma paikkansa jouluna. Muistetaan kuitenkin, että joulu
on Jeesuksen syntymäpäiväjuhla, jota pitää hartaudella vietettävän. Siunattua Joulua sinulle, saakoon Jeesus olla Joulun Herra ja sankari.


UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ SEURAKUNNASSA
Uudenkaupungin seurakunta on saanut vuoden aikana uusia työntekijöitä.
Heitä haastatteli Anita Lamminen esittäen neljä kysymystä:
1. Kerro itsestäsi ja työstäsi?
2. Mitä harrastat?
3. Mikä on elämänohjeesi?
4. Mitä joulu sinulle merkitsee?
Seurakuntapastori Aino Savolainen
1. Toimin Uudenkaupungin seurakunnan seurakuntapastorina. Vastuualueenani on nuoriso- ja
rippikoulutyö. Työni on monipuolista ja antoisaa ihmisten arjessa -ja juhlissa myötäelämistä.
Viikonloput koostuvat jumalanpalveluksista
ja erilaisista kirkollisista toimituksista (kaste,
avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen).
Arkityöpäiviä puolestaan rytmittävät erilaiset
hartaudet, syntymäpäiväonnittelukäynnit, koulujen aamunavaukset, kokoukset ja mahdolliset
muut seurakunnan tilaisuudet.
Muutin Uutenkaupunkiin Joensuusta perheeni
kanssa viime huhtikuussa. Perheeseeni kuuluu aviomies ja 5-vuotias Eemeli-poika. Pian
perheemme täydentyy uudella tulokkaalla,
Aapeli-vauvalla, jonka olisi tarkoitus syntyä
marraskuussa. Luonteeltani olen sosiaalinen,
ennakkoluuloton ja toisinaan temperamenttinenkin.
2. Rakkain harrastukseni on juokseminen. Odotan kuin kuuta nousevaa sitä hetkeä,
kun voin laittaa lenkkarit jalkaan vauvan syntymän jälkeen ja pääsen taas juoksemaan.
Juokseminen merkitsee minulle sekä ruumiin että sielun kokonaisvaltaista hoitamista
ja hyvinvoinnin edistämistä. Luonnon keskellä juostessa mahdolliset huolet ja murheet
unohtuvat. Usein myös liitän juoksemiseen rukouksen: rukoilen, pohdin ja meditoin hiljaa mielessäni. Toisinaan taas nautin vain luonnon kauneudesta ja siitä, kuinka jalat vievät eteenpäin. Juoksemisen lisäksi pyrin lukemaan mahdollisimman paljon kaikenlaista
kirjallisuutta hengellisestä ja teologisesta kirjallisuudesta kaunokirjallisuuteen. Tosin
- jos nyt ollaan täysin rehellisiä - usein työpäivien jälkeen lukemisen sijaan kotisohvalla makoilu ja TV:n katselu ovat vieneet voiton. Olen myös lapsesta saakka harrastanut
musiikkia monessa muodossa - soittanut viulua ja laulanut. Nyt aikuisiällä musiikin harrastaminen on kuitenkin jäänyt taka-alalle, vaikkakin edelleen tykkään laulaa hoilotella


omaksi ilokseni vapaa-ajallakin.
3. Vaikea, haastava kysymys. Mitään varsinaista elämänohjetta minulla ei ole antaa. Jos
asiaa lähdetään pohtimaan hengellisestä näkökulmasta, pidän erityisen tärkeänä muistuttaa ihmisiä siitä, että jokainen ihminen on Jumalan luotuna ainutlaatuinen. Jumalan
silmissä me kaikki olemme yhdenvertaisia ja yhtä rakkaita. Tämän jumalallisen ihmiskäsityksen tulisi heijastua myös meistä eteenpäin toisiin ihmisiin. Kristuksen käsinä ja
jalkoina meidät on kutsuttu palvelemaan ympärillämme olevia ihmisiä ja kunnioittamaan
jokaisen ihmisen ihmisarvoa sitä loukkaamatta.
4. Joulu on ilon ja valon juhla, Kristuksen syntymäjuhla. Jouluna on aikaa hiljentyä joskin lapsiperheessä se on mahdotonta. Joulu on perheen yhteinen juhla, johon kuuluu
hyvä ruoka, joululaulut, joulukuusi, sauna ja myös lahjojen antaminen perheen pienimmille.
Kappalainen Samuel Mäkinen
1. Olen 40-vuotias perheellinen mies Uudestakaupungista. Syntyisin olen Porista. Asunut olen eteläisessä, läntisessä sekä pohjoisessa Suomessa.
Toimin Uudenkaupungin kappeliseurakunnan
kappalaisena. Papiksi mut vihittiin 2009, työskentelin sen jälkeen Rovaniemen seurakunnassa
seurakuntapastorina. Papin työ on monipuolista.
Ihmisten kohtaamista, evankeliumin julistamista
ja seurakuntalaisten uskon vahvistamista.
2. Luen paljon. Käyn pelaamassa sählyä hyvässä
porukassa. Tykkään myös kävellä ja juosta. Laulaminen ja pianon soittaminen ovat myös tärkeitä
harrastuksia.
3. 7 Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 8 Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen
tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt
kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen (Filippiläiskirje 3)
Tämän noudattamiseen pyrin, tunnistaen oman heikkouteni, ja Kristuksen voiman.
4. Joulu on vuoden tärkeimpiä juhlia. Se on ikään kuin keidashetki keskellä kaamosta.
Se on joulun ihme, että ihmiset ovat ystävällisiä toisilleen. Valo, lämpö, ystävyys tulevat oikeasti merkityksellisiksi jouluna. Joulu on Jeesuksen syntymäjuhla, sen tulisi olla
joulun keskiössä.


Srk-pastori Jukka Kekki
1. Olen ollut seurakunnassa töissä yli 20 vuotta. Pappina minulla on kolmas vuosi menossa,
aiemmin toimin suntiona ja ylivahtimestarina
Espoon seurakunnissa. Nyt olen Uudenkaupungin pappeja ja erityisvastuualueena on rippikoulu- ja nuorisotyö. Nautin kovasti papin
työstä.
2. Harrastan papin studeerausta, eli aina riittää
uutta lukemista ja tutkimista. Perheen kanssa
vietän aikaa mieluusti, nelivuotiaan tyttären
kanssa ei tekemistä puutu.
3. Elämänohje? Parasta selvittää asia perusteellisesti. Perusta pitää olla kunnossa. Usko
Jeesukseen Kristukseen on kestävä pohja.
4. Joulu sykähdyttää aina. Se on minulle kirkkovuoden kohokohta. Muistan suntiovuosiltani, miten joulun ajan tilaisuuksissa itsekin monesti liikutuin ja kyynel tuli silmään.
Pyhämaassa on aina mukava vierailla. Teillä on lämmin ja läheinen ilmapiiri. Oikein
hyvää ja siunattua Vapahtajan syntymäjuhlaa kaikille Kottippäi -lehden lukijoille!
Vs. talouspäällikkö Ilkka Huhtala
1. Olen kaupunkilaispoika ja juuret syvällä Kokemäen karulla ja kauniilla Kauvatsalla. Turussa
kiertänyt Puolalan kansakoulun ja Ruattinkielisen Handelsinstituutin kautta Yliopistonmäelle
ja ihastunut sen sijoilla opiskeluun, asumiseen ja
jopa perheen perustamiseen. Mikko synty Turus.
Ylpeen isän ensi työmaa oli Kustavin pappilassa
leiriohjaajana siellä ”vanhan partiolaisen” opein.
Siitä sitten opintie jatkui Värtsilän pitäjään ja kunnanvirastoon sosiaalisihteeri-elinkeinoasiamiehen
virkaan. Unohtumaton työkokemus ja kunnan navetan tuoksu tuntuu vieläkin joskus ”iholla”. Hensu syntyki sit siäl Karjalas ja alko vällee syämää
piirakoi ja erilaissii loorii. Kiertolaisuus on päättynyt ja asetuttu lapsuuden pesuvesien ääreen.
Nykyinen työni on yhtä laskemista ja pykäämistä.


Numeroista tulee pitää ja ne ovat hyviksiä tai pahiksia. Euro yksin ei kuitenkaan saisi
ohjailla nykytahtiin ja ainakaan suurempiin yksiköihin!
Seurakunnan hyvässä ja opettavaisessa ympäristössä olen usein tarvinnut isoisäni neuvoja. Kerran kun istuin pikkupoikana huusin ylisillä hänen seuranaan pikkureiällä housut
kintuissa ilman mitään varsinaista asiaa, sanoi Pappa minulle: ”Poika, ähise kans”. Isoisä oli oiva rakennusmestari ja valvonut mm. Martin kirkon rakentamisen Martinmäellä
Turussa. Isä oli Tampereen rakennusinssi ja toivoi pojasta jatkajaa alalle. Toivottavasti
olen edes osaksi täyttänyt hänen toiveitaan? Saa olla tyytyväinen, jos katot pitää vetensä,
lämpö pysyy energiaa säästäen tuvissa ja palkat ja maksut hoituu ajallaan vastakin. Parempaa työtä saa hakea! Eikä se tekemällä lopu.
2. Harrastuksiini kuuluvat valokuvaus, linnut ja luonnossa liikkuminen, tähdet ja tähtijoukot (nuoret ja vanhat) ja golf (onnea ja menestystä Ville, pidä pää kylmänä).
3. Mikä viheltäen tulee se meni jo.
4. Joulut ollaan oltu perheen kanssa yhdessä. Nyttemmin siihen on liittynyt vanhempien ja sukulaisten haudallakäynti. Harjavallassa asuessa kuljettiin Kauvatsalle joulukirkkoon. Kirkkoherra Ruusuvuori kertoi Joulun perinteestä ja sytytettiin kynttilä mummun
haudalle. Serkkupoika, talouspäällikkö Eero Reikko oli aina kolehdin keruussa ja suntiona. Joulun Rauhaa Reikkolle! Tänä jouluna Mikon kotona koetaan uutta ja käydään
Noormarkun kauniissa Ahlströmien lahjoittamassa kirkossa. Katsotaan taivaalle, josko
siellä loistaisi se kaukainen tähti? Kosmon ja Kasperin kaa.

KERRO KYLVÄJÄ



TOIVOSSA ILOISET
Tätä kirjoittaessani ulkona on tyypillinen myöhäissyksyinen sää. Aurinko on paksun
pilviverhon takana. Aamulla oli maa valkoinen, mutta nyt sataa vettä ja keli on loskainen. Tämä aika on itselleni sitä vuoden raskainta ja masentavinta aikaa. Ehkä monelle
muullekin täällä asuvalle. – Masennuksen aiheita voi olla toki muitakin ja vielä suurempia. Työttömyys tai sen uhka on saapunut ei toivottuna vieraana moneen kotiin. Sen
seuraamuksena on tullut epävarmuutta, toimeentulohuolia. Joku on voinut hakea työtä
jo pitkään, siinä onnistumatta. Jonkun elämään ja kotiin on tullut toinen vähintään yhtä
ei-toivottu vieras, sairaus. Omalle tai läheisen kohdalle. Sen myötä on voinut tulla suoranainen kuoleman pelko. Moni potee elämän yleistä ja kaiken kattavaa tarkoituksettomuutta kysellen: miksi elän?
Entä sitten nämä koko maailmaa koskettavat asiat
ja uutiset niistä? Niin harvoin kuullaan nykyään
hyviä uutisia. Huonot peittävät nekin varjoonsa.
Taas on autopommi räjähtänyt Irakissa ja surmannut niin ja niin monta. Taas ovat talibanit hyökänneet Pakistanissa ja surmanneet niin ja niin monta.
Yhä kasvaa siviilien hätä Syyriassa ja pakolaisvirrat suuntautuvat naapurimaihin, joiden kantokyky
on jo ennestään äärimmillään. Taas hukkui niin ja
niin monta afrikkalaista pyrkiessään kohti parempia
elinolosuhteita Eurooppaan. Näitä ja monia muita
uutisia riittää päivittäin. Ja miten mahtaakaan käydä Euroopan kriisimaille ja siinä samassa rytäkässä kaikille muillekin maille, olletikin niille, jotka
uskoivat yhteisvaluutta euron pelastavan kaiken?
Entä tuo paljon viime aikoina puhuttu ilmastonmuutos ja sen vaikutukset meihin kaikkiin? Mitä on
tapahtumassa tälle rakkaalle avaruudessa pyörivälle
pallollemme, yhteiselle kodillemme?
Kaiken tämän pimeän keskelle tarvitaan jotain valoa tuovaa ja toivoa antavaa. Kuka voisi välittää sitä ja mitä se voisi ihan käytännössä olla? – Kukaan ei olettane, että sinä tai
minä voisimme muuttaa maailman, lakkauttaa autopommi-iskut, sodat, pakolaisuuden,
rotusorron, ihmiskaupan. Kukaan ei olettane, että me voisimme ratkaista Euroopan kriisimaiden ongelmat, ilmastonmuutoksen, nälänhädän, sairaudet. – Ei, meidän mahdollisuutemme rajoittuvat pieniin asioihin ja pieniin ympyröihin. Mutta, jos meitä on monta,
niin sen vaikutus kasvaa. Ja eivätkö monet esimerkit osoita sen, että pienessä voi olla
suuren alku, esimerkit yritystoiminnasta, kansojen itsenäisyyden saavuttamisesta, niin
– ja kristinuskon synnystä. Kuka olisi osannut uskoa, että Nasaretin puuseppä sai aikaan
sellaisen kansanliikkeen? Kuka olisi uskonut, että pienestä opetuslapsijoukosta kasvaisi
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kristinusko, joka on levinnyt kaikkialle maailmaan? Eikö Raamattu sano: ”Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää!” (Jaak. 3:5)
Minua puhuttelee Raamatussa – kaiken muun lisäksi – se, että sieltä löytyy niin tavattoman paljon sellaisia kohtia, joissa eri sanontoja käyttäen ja erilaisissa tilanteissa
puhutaan pimeän keskellä loistavasta valosta, kuoleman keskelle tulevasta elämästä,
murheen keskellä koettavasta lohdutuksesta, toivottomuuteen tulevasta toivosta, surun
vaihtumisesta iloksi.
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.” (Jes. 9:1)
”…ja itse me luulimme jo olevamme kuolemaan tuomitut… Ja hän pelasti meidät niin
suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme,
että hän vielä vastakin pelastaa…” (2. Kor. 1:9-10)
”Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.” (Matt. 5:4)
”Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut… ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on
luvannut, sen hän voi myös täyttää.” (Room. 4:18,21)
Jeesus sanoi opetuslapsilleen viitaten kuolemaansa ja poismenemiseensä: ”Koska minä
olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne… Totisesti, totisesti minä
sanon teille: te joudutte itkemään ja valittamaan; mutta maailma on iloitseva; te tulette
murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi.” (Joh. 16:6, 20)
Tuohon viimeksi siteerattuun kohtaan liittyy mielenkiintoinen jatko, joka antaa aihetta
lähempään tarkasteluun. Jeesus sanoo: ”Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, mutta
koska hänen hetkensä on tullut; mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista
ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin on myös teillä
nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä
kukaan ota teiltä pois teidän iloanne.” (Joh. 16:21-22)
On asioita, joiden täytyy tapahtua, joiden kuuluu tapahtua, joiden tapahtumiselle emme
voi mitään. Ihmisen osaan täällä kuuluvat huolet, murheet, vastoinkäymiset ja menetykset. Toisilla näitä on enemmän kuin toisilla. Jokainen toivoo, että niitä olisi omalla ja
läheisten kohdalla mahdollisimman vähän. – Vasta taivaan kodissa olemme näistä vapaat. Kun pääsemme sinne, uskon kautta Jeesukseen, emme enää ajattele näitä maallisia
ahdistuksiamme, huoliamme ja murheitamme. Taivaan ilo täyttää mielet kokonaan.
Mutta, murheen ja huolien keskellä elävä ihminen tahtoo, että huojennus ja muutos tulevat jo tässä ajassa, sen tilanteen keskelle, joka on juuri nyt. Kyse voi olla kärsimättömyydestä, mutta myös siitä, että taakka tuntuu liian painavalta kantaa. Jumalan sana
ei puhukaan ainoastaan tämän elämän perästä koettavasta huojennuksesta vaan kertoo
lukemattomin esimerkein myös täällä ajassa koetusta huojennuksesta, joka nähdään Jumalan apuna tuohon tilanteeseen.
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Lukijani, mietipä nyt hetkinen omaa elämääsi.
- milloin olet elänyt erityisen raskasta aikaa?
- miten olet selvinnyt siitä tai sen kanssa?
- mikä on ollut sen vaikutus elämääsi – silloin
tai sen jälkeen?
- millä tavalla näet Jumalan osuuden tässä kaikessa?
- mitä olet oppinut / millä tavalla sinua on kasvatettu?
Apostoli Paavali sanoo: ”…meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme
ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että
ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa; mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu
meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka
on meille annettu.” (Room. 5:2-5) – Tästä saamme lukea, että ahdistuksillakin on tarkoitus.
Apostoli kirjoittaa myös: ”Sentähden (Jumalan suurten aivoitusten tähden) me emme
lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille
iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.” (2. Kor. 4:16-18)
Ahdistus tuottaa määrättömän kirkkauden! Eikö tämä ole ihmeellinen ajatus? Mutta selitys tähän piilee sanoissa, jotka puhuvat sisällisen ihmisen uudistumisesta. Ahdistuksen
keskellä, jopa sen vaikutuksesta, tapahtuu sisällistä uudistumista Jumalan Pyhän Hengen
vaikutuksesta. Kuinka moni onkaan nimenomaan ahdistuksen tietä kulkiessaan löytänyt
tien elävän Jumalan yhteyteen. Kuinka monen kohdalla ilman ahdistuksen aikaa ei tie
elävään uskoon olisi koskaan löytynyt?
Ahdistuksen, koettelemuksen ja murheen keskellä on hyvä pysähtyä kuuntelemaan, jospa Jumalalla olisi jotain tärkeää sanottavaa. Apuakin saa pyytää. Ja kun se tulee, on
tärkeää olla unohtamatta kiitosta.
Juhani Kapiainen
Kirjoituksen yhteydessä olevat kuvat ovat Sortavalan Ewankelisen Seuran julkaisemasta
Raamtullisesta Kuwastosta (painettu ehkä 1900-luvun alussa).
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Haastateltavana Irma Salo
1. Olet ollut järjestämässä monia vanhusten virkistysretkiä. Mikä saa aina jaksamaan?
- Se on se, että tykkään semmosesta, että saa jotain suunnitella. Jos olisi nuorena ollut
mahdollisuus, olisin varmaan ruvennut matkaoppaaksi.
2. Mistä löydät aina retkikohteet?
- On kiva talven aikana etsiä esitteitä ja katsella lehtiä ja miettiä kohteita minne voisi
mennä.
Samalla teen ikään kuin valmiiksi mielikuvitusmatkoja. Täytyy myös ottaa huomioon
porukan vanheneminen. Itsestä voi myös ottaa mallia, kuinka paljon jaksaa. Joskus menee vähän yli, kuten Kuramäessä muutama vuosi takaperin. Iltamyöhällä leikittiin vielä
pihalla piirileikkiä, kun olis jo tarvinnut olla kotimatkalla.
3. Mikä on ollut mieleenpainuvin retkimuistosi?
- Niitä on montakin, mutta ehkä tämä viimeisin. Se on vielä hyvässä muistissakin.
Erikoisen siitä teki se, että se kohdistui syntymäkuntaani Paneliaan. Panelian kirkonkylästä on noin 10 km syntymäkotiini. Kirkko oli silloin rukoushuone, enkä koskaan
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käynyt siellä. Pääkirkko oli Siikaisissa. Siksi oli mielenkiintoista tutustua siihen. Kukinkaanhautaakin katselin uusin silmin. Muistoissani se on ollut vain kivikasa, jonka ohi
on ajettu. Myllyssä etukäteen kiinnosti se, kuinka voimat riittää siihen tutustumiseen.
Suontaustan museo teki vaikutuksen ja sinne haluaisin kesällä uudelleen. Pihalla olisi
ollut vielä paljon katsomista.
4. Minne haluaisit vielä järjestää retken?
- Pentti-Oskari Kankaan Herrankukkaroon Rymättylään. Toiveissa on ollut myös retki
lähiympäristöön. Kohteita kyllä löytyisi.

TAUSTATIETOA MARIA-RAHASTOSTA
Pyhämaan Kettelistä aikoinaan Amerikkaan muuttanut Eine Maria SetonElonen teki pääomaltaan huomattavan testamenttilahjoituksen Pyhämaan
kunnalle. 85-vuotiaana Eine Maria palasi Suomeen v. 1967 ja päästyään Helsinkiin hän kuoli. Sen jälkeen testamentti valvottiin. Lahjoitusrahasto nimettiin lahjoittajan mukaan Maria-rahastoksi. Testamentin sääntöjen mukaan
vuosittaiset korkovarat tulee käyttää puoliksi Pyhämaan vanhuksille (lähinnä
virkistystoimintaan laitos- ja avohoidossa oleville) ja Pyhämaan koululaisille.
Pääomaa ei siis käytetä.
Kun Pyhämaa kuntaliitoksella liitettiin Uuteenkaupunkiin 1.1.1974 lukien,
Maria-rahaston vastuuviranomaiseksi tuli Uudenkaupungin sosiaalitoimi.
Liitosneuvotteluissa vanhusten osuuden tilin käyttöjärjestelyt sovittiin hoidettavan edelleen Pyhämaan sivutoimistosta käsin, jonka hoitajana Salme Leino
huolehti järjestelyistä n. 30 vuotta ja eläkkeelle jäätyään edelleenkin vastuuhenkilönä, mutta Pyhämaan Marttayhdistyksen nimissä. Vuosittain laaditun
ja sosiaalijohtajan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan Pyhämaan
ikäihmisille on pyritty järjestämään virkistyspäivä tarjoiluineen yhdessä kappeliseurakunnan kanssa, maksettu srk:n torstaikerhon kuljetukset, ikäihmisten kirkkopyhän kuljetus ja tarjoilu, ikäihmisten joulutervehdysten kukat ja
kortit. Joinakin vuosina on järjestetty myös syksyllä virkistysretki, jollainen
tänä vuonna tehtiin Euran ja Panelian suuntaan Irma Salon räätälöimän retkiohjelman mukaan. Retkestä kerrotaan tarkemmin seuraavilla sivuilla.
Salme Leino
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Ikäihmisten ruskaretki Panelian suunnalle.
Retki tehtiin sateisena torstaipäivänä 17.10. Linja-auto lähti kaupungista kooten matkustajia Kukaisten reittiä pitkin kohti kirkonkylää. Kääntymässä käytiin Kettelissä, missä
oli hiukan hankaluuksia, johtuen tosi pitkästä linja-autosta. Auto tuli melkein täyteen.
Matka suuntautui Eurajoen ABC:lle, jossa juotiin hyvät aamukahvit pullan kera. Paneliassa tutustuttiin Kotiseutuyhdistyksen kunnostamaan rivimyllyyn. Sulkuportit avattiin
ja myllyn ratas lähti pyörimään ja jauhamaan viljaa. Mukaansa sieltä jokainen sai 2 kg
jauhopussin. lisääkin sai ostaa, jos halusi.
Vieressä olevaan pieneen kodikkaaseen kirkkoon siirryttiin sateesta johtuen linja-autolla. Se on rakennettu rukoushuoneeksi 1909 talkoovoimin. Kirkoksi se on vihitty 1950 ja
sen omistaa Panelian Rukoushuoneyhdistys. Se toimii kuitenkin läheisessä yhteistyössä
seurakunnan kanssa.
Seurakuntakodiksi oli kirkon naapurista myös talkoovoimin kunnostettu vanha osuus15

meijeri, jossa toimii myös museo.
Sen jälkeen matka jatkui kohti Euraa. Matkalla poikettiin Satamunaan, josta tulikin pieni
seikkailu matkan varrelle. Munia oli tilattu satamäärin, mutta kukaan ei tuntunut tietävän
asiasta mitään. Ensin meni hetki, ennen kuin löydettiin ovi mistä mennä sisälle. Munat
saatiin ja kaupat tehtiin. Ainutkertainen kokemus niin myyjälle kuin meille ostajillekin.
Ruokailu oli Suontaustan museossa. Herkuteltiin hyvän pitopöydän äärellä. Ennen täytekakkukahvia ehti tutustua talon monipuoliseen antiikki valikoimaan.
Silmänruokaa oli tarjolla yläkerrassa. Esillä oli ”ranskalaista suloutta ja staarillista charmia” eli mitä hienoimpia tavaroita ja huonekaluja.
Kotimatkalla pysähdyttiin Eskimo-tehtaanmyymälään.
Matka oli onnistunut ja osallistujat tyytyväisiä, väsyneitäkin, mutta kiitollisia Salmelle
ja Irmalle, jotka taas junailivat yhden Maria-rahaston kokonaisuudessaan kustantaman
retken.
Margit Arvonen, Sisko Wellenius, Anneli Laurila
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Näin mukavasti penkit täyttyivät kesän ensimmäisissä pihaseuroissa Pyhämaanraitilla kirkonkylässä.

Pihaseurat
Kesäisinä arki-iltoina kokoonnuttiin suosittuihin pihaseuroihin. Järjestäjina srk yhdessä
niitten kanssa, jotka halusivat kotiinsa kutsua ihmisiä sanaa kuulemaan. Mukana kaikissa kesäillan tapahtumissa oli Pyhämaan oma pappi, Juhani Kapiainen. Hänellä on oma
roolinsa armoitettuna puhujana ja seurahengen ylläpitäjänä. Tilaisuudet toteutettiin siis
ulkona. Kaunista, kesäistä ilmaa toivottiin, jota usein myös saatiin. Penkkejä haettiin
lainaksi esim. kotiseutuyhdistykseltä, ellei itsellä ollut tarpeeksi istumapaikkoja pihalla.
Kyyditystä halukkaille järjestettiin vapaaehtoisvoimin.
Seuroja kesä-heinäkuun aikana oli seitsemällä eri pihalla tai kesämökillä. Sampsa Hakkaraisella, pappilan navetalla, Olle Karin mökillä, Irma Salolla ja museoseurat Laihosen
torpalla. Lisäksi oli naistenilta Manmirissä, josta erillinen juttu toisaalla tässä lehdessä.
Ensimmäiset seurat olivat 4.6 Pyhämaanraitilla nk. Säästöpankin takapihalla omenapuun
vielä hiukan kukkiessa, allekirjoittaneiden järjestäminä. Penkkejä kannettiin urhoollisesti piha täyteen, vaikka ilma oli tosi kolea. Aamulla lämpömittari taisi olla vielä pakkasen
puolella. Mutta, kuin ihme olisi tapahtunut, alkoi tuuli tyyntymään iltaa kohden ja aurinko pääsi lämmittämään. Ilta onnistui erinomaisesti. ”Mestari” kantoi harmooninsa pihalle, Kukonpojat soittivat ja lauloivat, Teuvo puhui ja lauloi ja Anita lausui runoja. Sunilan
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Raija toi laulavat lapsenlapsensa mökiltään mukanaan ja näin saatiin yllätysohjelmaa.
Tilaisuudet alkavat aina kahvitarjoilulla emännän tai isännän mukaan. Raitilla syötiin
karjalanpiirakkaa ja unelmatorttua. Vaikka kahvi on olennainen osa meillä suomalaisilla
yhteisissä kokoontumissa, tärkein anti seuroissa on sanan kuuleminen ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistuminen samanhenkisten ihmisten kanssa.
Kesän viimeiset seurat olivat 28.7 su iltana Jarmo ja Marjut Bryggarella. Ohjelmapuolesta vastasi isäntäpari itse. Marjut runon lausunnalla ja Jarmo laulaen ja kitaraa soittaen
Markku Saoneginin (Raumalta) kanssa. Sää oli kaunis ja aurinkoinen ja väkeä oli mukavasti n. 30 henkeä. Alkurukouksen suoritti Teuvo Laihonen ja oman papin lisäksi Jukka
Kekki piti puheen. Ja Marjutin sanoin, johon kaikki voimme yhtyä ”sana oli rikasta ja
antoisaa”.
Saimme kaikki kokea taivaan tuulahduksen ja yhdessä olemisen ilon. Olemmehan kaikki
yhtä suurta perhettä, jota hän ylhäältä ohjaa ja paimentaa. Kaikki kesäseurat, niin kuin
muutkin hengelliset tilaisuudet ovat elämäämme vahvistavia ja rakentavia, joten kaikki
joukolla mukaan. Aika alkaa käydä vähiin, niin kuin kaikki tiedämme, mutta vielä on aika
ovien olla auki.
Siunausta ja valoa elämäänne.
Tavataan ensi kesänä taas.
Margit Arvonen ja
Anneli Laurila.

Laura ja Maija lauloivat kaksi laulua:  
Maan korvessa kulkevi lapsosen tie ja
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GOSPEL-JUMPPAA PYHÄMAAN SUVI-ILLASSA
(gospel = evankeliumi, ilosanoma)

Seurakunnan nettisivuja kannattaa selailla: joskus voi löytää jotakin, joka sopii juuri
sinulle.
Seuraava ilmoitus osui silmään:
”Gospel-jumppa ma 4.2. klo 17-18 Pohitullin koulun peilisali, palloiluhallin alakerta.
Luvassa on kaikenikäisille ja -kokoisille sopivaa tanssillista liikuntaa lattarihengessä.
Iloista meininkiä ja hetki hiljentymistä. Jumppa on maksuton.Lisätietoja voit kysyä vetäjältä, Jaana Kulmalalta.”
Tämä täytyy testata -mielellä soitin annettuun puhelinnumeroon ja sain ohjeet ja tervetulotoivotuksen tulla mukaan. Ryhmästä erottui joitakin tuttuja kasvoja, mutta henki oli
hyvä ja huumori kukki. Jumppa ei ollut fyysisesti rankkaa, vaikka välillä lämmin tulikin.
Hetken hiljentyminen jumpan alussa rauhoitti mielen työpäivän jälkeen. Loppurukous
eväänä kotiin lähtiessä oli virkistynyt olo sekä fyysisesti ja henkisesti.
Keväällä jumppakauden lopulla kysyin Kulmalan Jaanalta, voisiko hän tulla vetämään
jumpan kesällä Pyhämaankin naisille. Jaana aluksi epäili: ”Voiko sinne Pyhämaahan tulla heiluttelemaan lanteita noin vaan?” Kun vakuuttelin, ettei täällä nyt niin vanhoillisia ja
kankeita olla ja että varmasti uskaltaa tulla, lupautui Jaana ja perinteisen seuraillan tilalle
alkoikin mielessä kehittyä kesäinen naisten ilta vanhan torpan pihapiirissä.
Ja kävi niin, että illasta tuli kirjaimellisesti naisten ilta, koska se hoidettiin kokonaan
naisvoimin: Puhujaksi lupautui Aino Savolainen, soittopuolesta vastasivat Anna Korpi
ja Jaana Kulmala, lauluryhmä Leivoset esiintyi ja runopuolesta piti huolta Anita Lamminen. Naisia saapui paikalle verkkareissaan kolmisen kymmentä, sekä Pyhämaan kantaasukkaita että kesäpyhämaalaisia ja lähikappeleista, kaikenikäisiä. Ohjeeksi oli annettu
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pukeutua verkkareihin ja ottaa jumppa-alustat mukaan – penkkejähän ei ollut vaan suurin osa istui mukanaan tuomilla vilteillä tai jumppa-alustoilla.
Heinäkuisen illan täyttivät musiikki, runot ja laulut - naurun purskahduksetkin jumppaosuuden aikana.

Aino Savolainen puhui naisen elämästä Jeesuksen aikaan. Illan teemaksi taisi naisten
lisäksi myös muodostua linnut: Anita Lamminen oli valinnut esitettäväkseen kirjoittamansa lintuaiheisen runon, lauluryhmän nimi oli Leivoset ja kun Kulmalan Jaana alkoi
soittaa huilullaan Myrskyluodon Maijaa, heinäkuisen illan täyttäneet sävelet hiljensivät
puun latvassa luritelleen mustarastaan lisäksi koko naislauman – ainakin hetkeksi. Muutaman yhteislaulun jälkeen ei enää kauaa tarvinnut istua paikallaan, koska illan huipensi
gospel-jumppa. Gospel-musiikin tahtiin jumpattiin yhdessä: aluksi lämmitellen, sitten
liikkuen ja improvisoiden (kaikki olivat innolla mukana) ja lopuksi venytellen, kukin
kuntonsa mukaan. Rytmi vei mukanaan ja liikkumisesta nautti raikkaassa ulkoilmassa.
Illasta kehittyi iloinen kohtaaminen erilaisten naisten kesken. Hetkeksi unohtuivat päivän touhut ja huolenaiheet. Ikähän on vain numero –lausahdusta todistivat naiset, joiden
ikäero taisi olla yli puoli vuosisataa. Kuitenkin jumppa ja Sana tavoittivat kaikki, ja
kukin otti ne sinä iltana vastaan omalla tavallaan, omaan elämäänsä, omaan sydämeensä.
Ilta päättyi teehetkeen ja hartauteen. Oli jälleen aika lähteä jatkamaan omaa tietään, toivottavasti yhtä kokemusta rikkaampana. Kun pihapiiri oli tyhjentynyt, nauru ja puheensolina kaikonnut, jatkoi rastas puun latvassa yksinlauluaan hämärtyvään iltaan.
PS. Jos googlaa sanan gospel-jumppa, löytää ympäri Suomea seurakuntia Pohjanmaalta, Keski-Suomesta, Hämeestä, Varsinais-Suomesta ja Uudeltamaalta, jossa järjestetään
gospel-jumppaa. Gospel-jumppa on oikeastaan jatkumoa juutalaiselle tanssiperinteelle.
Tanssi mainitaankin Uutta Testamenttia useammin Vanhassa Testamentissa, jossa on
useita kuvauksia tanssista tapana ylistää ja kiittää Jumalaa (2 Sam. 6:14, 2 Moos. 15:20,
Saarn. 3:4) Gospel-jumpan aloitti Suomessa Tampereen NNKY. Jumppa aloitetaan ja
lopetetaan rukouksella, ja tarkoituksena on huoltaa sekä mieltä että kehoa.
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Teksti ja kuvat: Mirkka Ali-Laurila

Ararat-vuori Jerevanista katsottuna.

Matkakuvia Jerevanista
Toukokuun lopulla kävi Yliopistojen opetusalan liiton hallitus tutustumassa Jerevanissa
Oulun yliopiston koulutusvientihankkeen yhteistyökumppaniin, Armenian valtion pedagogiseen yliopistoon.
Ennakkotiedot maasta hipoivat nollaa: Euroviisut, Charles Aznavour, Aram Hatžaturjan,
kansanmurha, Vuoristo-Karabah, pääkaupunki Jerevan, Ararat, Nooan arkki – eikä paljon muuta. Vilkaisu karttaan kertoi, että vuoristoista maastoa on luvassa. Sijainti Mustanmeren ja Kaspianmeren välissä. Rajanaapureina Turkki, Georgia, Azerbaidžan, Iran.
Entinen Neuvostoliiton valtio, joka itsenäistyi v. 1991. Kuuluu Aasiaan, mutta poliittisia
ja kulttuurillisia kytköksiä Eurooppaan.
Jerevaniin lennettiin Suomesta Moskovan kautta. Lento Moskovasta Jerevaniin vei vajaat kaksi tuntia, mutta odotusaikaa Moskovassa oli neljä ja puoli tuntia. Moskovan kentästä oli jo kokemusta ennestään: töykeää, yrmeän näköistä väkeä, jolta ei juuri hymyä
heru. Transit-viisumit oli pitänyt hankkia Venäjälle, vaikka Armeniaan ei vaadita viisumia. Onnistuimme kuitenkin hyödyntämään odotusajan pitämällä hallituksen kokouksen
terminaalissa. Vihdoin jonotuksen ja papereiden pyöritysten jälkeen päästiin koneeseen,
määränpäänä Jerevan ja Zvartnotsin lentokenttä. Ensinäkymät lähestyttäessä Jerevanin
kenttää olivat ankeat: karua vuoristoa, ruskean ja harmaan sävyt hallitsivat maisemaa.
Vielä kun silmiin osuivat Metzamorin ydinvoimalan jäähdytystornit aivan asutuksen
kyljessä ja takana oli matkustusaikaa Pyhämaasta 14 tuntia, rupesi mielessään jo laskeskelemaan, kuinka kauan pitää odottaa että pääsee taas kotiin.
Kaukasian alueen keskus, Helsingin kokoinen Jerevan yllätti: katukuva oli kuin missä tahansa modernissa länsimaisessa kaupungissa, liikekeskuksia, katukahviloita. Myös
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siisteys kiinnitti huomion: Kaduilla tai puistoissa ei näkynyt roskia, autot olivat uudehkoja, vanhemmatkin rakennukset hyvin hoidettuja. Varsinkin naiset olivat tyylikkäästi
pukeutuneita ja muotitietoisia – kauniita ja siroja kuin posliininuket. Hotellimme sijaitsi
lähellä Cascades-patsaspuistoa, jonka toisessa päässä olevalla mäellä sijaitsee ulkoarmenialaisen laulajan Charles Aznavourin talo. Vehreitä puistoja oli runsaasti, mikä teki
kaupungista viihtyisän.
Matenadaran
Ensimmäinen vierailukohde oli
Matenadaran, vähän kansallisarkistoamme vastaava yli 17 000
käsikirjoituksen, 450 000 asiakirjan ja 3000 antiikin kirjan
museo- ja tutkimuskeskus. Siellä
alkoi hahmottua, millaiseen sivistysvaltioon olimme saapuneet.
Museorakennuksen edessä tulijaa
vastaanottamassa on armenialaisen kirjoitusjärjestelmän (v. 405)
ja koulun isän Mesrop Mashtotin patsas. Aakkoset on hakattu
kiviseinään patsaan taakse. Armenialaiset aakkoset näyttävät
äkkiseltään kyrillisiltä ja niissä
onkin joitakin samoja elementtejä. Mutta niistä kyllä näkee, ettei
kyseessä ole venäläinen tai kreikkalainen teksti. Vertaus Suomen kirjakielen isään Mikael Agricolaan (ABCkiria v. 1543) sai tiedostamaan, kuinka vanhasta kirjakielestä on
kysymys: kyseessä on yli tuhannen vuoden ero. Mitä tehtiin rautakautisessa Suomessa
400-luvulla? Käänneltiin oravannahkoja? (Historiallinen aikahan alkoi meillä vasta ristiretkien myötä, aikaisintaan 1150-luvulla.)
Arkiston kokoelmissa oli todella kauniisti koristeltuja teoksia eri tieteenaloilta: historiaa, filosofiaa, maantiedettä, uskontoa, lääketiedettä. Suurin kirja painoi 28 kg, kun taas
pienin n. 19 g. Tuntui juhlalliselta katsoa edessään yli tuhat vuotta vanhoja kirjoja ja
kuulla tarinoita ihmisistä, jotka olivat muinoin henkensä kaupalla pelastaneet vanhoja
kirjoituksia ja kantaneet kirjoja erämaan halki turvaan. ”Tämä kansa on todella sivistyskansaa”, ajattelin.
Kun katsoo Matenadaranin mäeltä kaupungin keskustaan päin, näkee Armenian symbolin, lumihuippuisen Ararat-vuoren ja sen vieressä sijaitsevan Pikku-Araratin. Uinuva
tulivuori on sijainnut vuodesta 1915 lähtien Turkin puolella, 32 km Armenian rajalta.
Nooan arkkia ei näkynyt, mutta väitetään sen löydetyn v. 1949. Paikasta on tullut Turkille todellinen turistirysä.
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Ensimmäinen kristitty valtio
Nykyään kolmen miljoonan asukkaan Armenia asutettiin jo 6000 v. eKr. Armeniasta tuli
ensimmäinen valtio, jossa kristinuskosta tuli valtionuskonto v. 301, 12 v. ennen kristinuskon virallista tunnustamista Roomassa ja 30 – 40 v. ennen Rooman keisari Konstantinuksen kääntymistä kristityksi. Armenian väestöstä 90 % on kristittyjä, jotka kuuluvat Armenian Apostoliseen kirkkoon ja ovat siis ortodokseja. Loput väestöstä on mm.
muslimeja ja juutalaisia. Apostolisen kirkon messukäytänteet ovat lähempänä läntistä
kuin ortodoksikirkkoa, papit ja kirkon johto valitaan äänestämällä. Kirkkomusiikkina
käytetään armenialaista laulumusiikkia. Kirkkojen sisustuksesta näkyy ortodoksisuus.
Sunnuntaisin kaikki kirkot täyttyvät ääriään myöten, ja uskonnollisuus on osa ihmisten
arkea. Juuri uskonto ja uskonnollisuus auttoivat armenialaisia säilyttämään kulttuurinsa
ja identiteettinsä vaikeina aikoina: persialaisten, roomalaisten, osmanien, turkkilaisten ja
viimeksi Neuvostoliiton alaisena. Entisen Neuvostoliiton maista Armenia on parhaiten
säilyttänyt kristillisen perintönsä.
Iltapäivä kului yliopistolla, jossa meidät otettiin vastaan lähes valtiovierasmaisesti. Koko
johto oli meitä vastassa, saimme paljon huomiota ja yliopistokierroksen jälkeen oli rehtori järjestänyt kunniaksemme kansantanssinäytöksen pedagogisen yliopiston juhlasalin
näyttämölle. Lopuksi oli vastaanotto, jossa vaihdettiin yhteystietoja. Armenia on liittymässä EU:n Erasmus-vaihto-ohjelmaan, jossa opiskelijat ja henkilöstö voivat opiskella
tai opettaa jaksoja ulkomaisessa yliopistossa. Ehkä lähitulevaisuudessa armenialaisia
opiskelijoita voi tulla muutamaksi kuukaudeksi Suomeen ja suomalaiset vastaavasti
opiskella Armeniassa.
Hiljaisen surun maa
Lopuksi vierailimme Kansanmurhan muistomerkillä.
Paikka oli niin vaikuttava,
etten sitä koskaan unohda
eikä tuskin kukaan poistunut sieltä kuivin silmin.
Lähtiessämme kävelemään
muistomerkille, paikallinen
oppaamme hankki meille
kullekin valkoisen neilikan
laskettavaksi muistomerkille. Saimme myös ohjeet,
miten kantaa kukkaa: varsi alaspäin, kukka ylöspäin. Kävely kukkulalle tuntui pitkältä.
Lämpötila lähenteli 25:tä astetta. Osa matkasta tehtiin puiden varjossa. Presidentti Halonen oli valtiovierailullaan istuttanut puun muistomerkkiä ympäröivään lehtoon. Oppaamme, viehättävä ja muuten aina hymyilevä nuori nainen vakavoitui silmin nähden
lähestyessämme paikkaa. Ensin kävimme Kansanmurhan museossa, jossa valokuvin ja
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tarinoin konkretisoitui armenialainen tragedia, vuoden 1915 kansanmurha, jossa etnisissä puhdistuksissa sai surmansa arviolta 1,5 miljoonaa armenialaista. Taustalla soi hiljaa
surumielinen musiikki, kun kuljimme museossa. Kuvat ja kertomukset julmasti surmatuista ja kidutetuista armenialaisista syöpyivät mieleen, ja vaitonaisina laskimme omat
kukkamme ikuista tulta ympäröivälle muistomerkille. Aika pysähtyi hetkeksi.
Retki Garniin
Kolmantena päivänä teimme bussiretken Garniin, jossa aluksi kävimme antiikin ajoilta
peräisin olevassa Mitralle omistetussa pienessä temppelissä. Lähestyessämme temppeliä
meitä tervehti armenialaiseen kansanpukuun pukeutunut vanhahko herra aurinkolaseissaan ja kysyi, mistä olemme. Saatuaan tiedon hän alkoi kertoa suomeksi, että on sokea
kansanlaulaja ja elättää itseään esittämällä armenialaisia kansanlauluja ja myymällä levyjään. Hän oli opetellut suomea nauhalta. Toki piti ostaa tuliaisiksi taiteilijalta oma
CD. Temppelin vieressä oli muinaisen roomalaisen kylpylän rauniot, joista vielä pystyi
hahmottamaan altaiden rakenteet ja niiden lämmitysperiaatteet. Kauniit mosaiikit olivat
kestäneet aikaa hyvin vuosituhansien saatossa. Temppeli ja kylpylä sijaitsevat maanrepeämäalueen reunalla. Syvällä rotkon pohjalla kiemurtelee joki. Laakson seinämät olivat
syvän vihreän kasvillisuuden peitossa. Väriläikkiä vihreään rinteeseen toivat kirkkaan
punaisina hehkuvat unikot. Toivoa sopii, että muinaismuistot säilyisivät vielä pitkään
maanjäristysalueella; temppeli on jo kertaalleen koottu uudelleen järistyksen jäljiltä.
Garnin kuuluisin nähtävyys on
kuitenkin Geghardin luolaluostari ja sen yhteydessä vuoren
sisään louhitut kirkot. Sana
geghard tarkoittaa keihästä, ja
tällä viitataan keihääseen, jolla
lävistettiin Jeesuksen kylki ristiinnaulitsemisen yhteydessä.
Keihäänkärkeä säilytetään luostarissa pyhänä esineenä. Paikalla on oikeastaan useita kirkkoja,
joista osa on louhittu vuoren sisään eri tasoihin. Pääkirkko on
rakennettu v. 1215. Geghardissa
oli kuitenkin jo 300-luvulla pyhän lähteen paikalle perustettu
luostari. Lähteessä virtaa vieläkin kirkas vesi ja siitä pystyi
polvillaan kurottaen ottamaan
kämmenelleen vettä. Akustiikka oli eräässä kappelissa
uskomaton: vuoren uumenissa
ryhmämme muutaman jäsenen
virittämä ”Maa on niin kaunis”
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kuulosti siltä kuin suurikin kuoro olisi ollut äänessä. Rukouskynttilöiden liekit loivat
valoaan ja mieleen nousivat sanat ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa..” Meitä neuvottiin
olemaan kääntämättä selkää alttarin läheltä poistuessa. Hämärästä luolastosta palatessa
häikäisevän kirkas aurinko sai korkealla vuoren seinämällä olevan valkoisen ristin hohtamaan entistä kirkkaampana.
Viimeisenä iltana pääsimme katsomaan armenialaista kansallisshow´ta, jossa esitettiin
kansantansseja ja tarjoiltiin armenialaista ruokaa, joka sopi hyvin suomalaisenkin makuun. Tietysti Aram Hatzaturjanin musiikki kuului iltaan ja sen säestyksellä esitettiin
myös Hatzaturjanin tunnetuimpiin sävellyksiin kuuluva Miekkatanssi. (Joku voi myös
muistaa takavuosina esitetyn englantilaisen purjelaiva-ajasta kertoneen TV-sarjan Merilinja, jonka tunnusmusiikki on Hatzaturjanin tuotantoa baletista Spartacus.)
Mitä jäi mieleen Jerevanin matkasta? Koulutusvientiä harjoitetaan Suomesta Armeniaan,
mutta muun kulttuurin ja sivistyksen osalta me suomalaiset olemme kyllä Armenian suhteen tuontivoittoinen maa Armenian suhteen: isänmaata rakastavampaa ja sivistyneempää kansaa saa hakea. Vaikeita aikoja on koettu myös Suomessa, mutta armenialaiset
ovat todellisia selviytyjiä: He ovat selvinneet historian saatossa eri valloittajista, kansanmurhasta, neuvostoajasta ja 80-luvun tuhoisasta maanjäristyksestä. Ilomielin myönnän
ennakkoasenteeni olleen täydellisen väärä, ja voin suositella Armeniaa sellaisellekin,
”joka on jo nähnyt kaiken”.
			
				
Teksti ja kuvat Mirkka Ali-Laurila

ELÄMÄN AARRE
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RIPPIKOULU JA ISOSET
Rippikoulua voi luonnehtia seurakunnan nuorisotyön helmeksi. Se kokoaa ympäri Suomen lähes koko ikäluokan 80 tunniksi opiskelemaan sen kristinuskon sisältöä, johon
nuori on pienenä kastettu ja joka jo silloin tiivistetyssä muodossa lausuttiin yhteen ääneen uskontunnustuksessa.
Jo minun nuoruudessani 1970 rippikoulu oli mahdollista käydä leirimuotoisena ja minun
kohdallani se merkitsi 11 päivän mittaista rippileiriä Lappeenrannan seurakunnan leirikeskuksessa nimeltä Piiluva. Rippikoulun opettajien lisäksi leirillämme oli koko joukko
isosia, iältään noin 25-40 –vuotiaita, siis reilusti jo aikuisia. Omassa rippikoulussani oli
sekä 1954 että 1955 syntyneitä. Silloin piti konfirmoitaessa olla 15 vuotta täyttänyt.
Nykyäänkin rippileireillä käytetään isosia. He ovat useimmiten edellisen vuoden rippikoululaisia, joskus sitä edellisen ja vielä sitäkin edellisen vuoden rippikoululaisia. On
rippikoulunopettajia, jotka korostavat isosille annettavan koulutuksen merkitystä. Se voi
joissain seurakunnissa olla hyvinkin mittavaa. Laaja koulutus puolestaan karsii isosiksi
tulevia. Vain todella sitoutuneet pysyvät mukana loppuun asti. Koulutus ei myöskään
takaa vielä varmaa isoseksi pääsyä.
Oma ajatukseni isosten suhteen lähtee toisenlaisesta lähtökohdasta. Haluaisin mahdollisimman monen nuoren pysyvän rippikoulunsa jälkeen seurakuntayhteydessä. Siihen
tarjoaa mahdollisuuden isosena toimiminen rippikoulussa. Itse en miellä isosen tehtävää
vain mukana olemisena leireillä vaan myös nuorteniltatoiminnassa. Isoset voivat olla
meidän opettajien tukena myös niissä vastuuta jakamassa ja kantamassa.
Pitämieni rippikoulujen sisältö on ollut hyvin vahvasti toiminnalliseen oppimiseen perustuvasta ajattelusta lähtöisin. Minua viisaammat ovat sanoneet, että tekemällä oppii
parhaiten. Kuiva luennointi on huonoin opettamistapa. Toimintakeskeinen opetustapa
merkitsee myös isosten osallistumista huomattavaan määrään opetusta. Kertaus on opintojen äiti, sanotaan. Näin nuoret pysyvät rippikouluopetuksen parissa pari vuotta, jopa
useammankin vuoden.
Eräs keskeinen rippikouluun liittyvä ajatukseni on myös se, että mikäli rippikoulusta jää
mieluisa kokemus, se saa jäämään mukaan – isosena. Kuiva ulkoa kerran opittu asiatieto
ilman kertausta unohtuu hyvin pian.
Pyysin joitain rippileireillämme olleita isosia kertomaan kokemuksistaan.
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Heippa!
Kävin rippikoulun vuonna 2009, jonka jälkeen olin
isosena vielä kahtena vuotena. Syy mikä sai minut
ryhtymään isoseksi oli se, että oma rippikouluni
oli niin kiva kokemus, enkä halunnut sen vielä
loppuvan. Lisäksi ystäviäni oli tulossa seuraavina
vuosina, joten sain olla heidän isosenaan. Isosena
oli kivaa, kun sai osallistua ohjelman tekoon ja
suunnitteluun. Pidin erityisesti kaikista iltaohjelmista, kun oli leikkejä ja pelejä, laulettiin ja oli
näytelmiä. Erityisesti jäi mieleen yksi ilta isosena
ollessani, kun iltaohjelman jälkeen me kaikki maattiin salin lattialla, muuten huone oli pimeänä paitsi,
että takassa oli tuli ja osa paisteli makkaraa. Jaana
(ohjaaja) soitteli hiljaa kitaraa ja osa lauloi mukana, kun osa torkkui tyynyjen päällä lattialla.
Muistan, kun meille isosille sanottiin, että ei ole ollut tällaista määrää isosia (meitä
oli melkein yhtä paljon kuin rippikoululaisia) ja näin mahtavaa porukkaa pitkään
aikaan. Meillä oli muutenkin tosi mahtava ryhmähenki ja ihanat ohjaajat:) Kaiken
kaikkiaan isosena olostani jäi minulle ihanat muistot ja paljon ystäviä!
Terkut Jaanalle, Jussille ja Juhanille!
								
Maija Jortikka
Pääsin ripille 2010 ja olin rippikoulussa isosena
2012. Rippikoulu kesti kuitenkin niin vähän aikaa,
että harmitti kun se loppui. Päätin mennä isoseksi,
jotta sain jatkoa sille kivalle yhdessäololle ja hauskanpidolle. Isosena oli kiva olla, sillä seurakunnan
työntekijät ovat mukavia ja heidän kanssaan oli
helppo keskustella. Muut isoset olivat entuudestaan tuttuja ja suuren osan rippikoululaisistakin
tunsin etukäteen. Rippikoulussa ja siellä isosena
oleminen oli erityisen mukavaa, koska oli paljon
samanikäisiä nuoria, joille oli järjestetty ohjelmaa.
Isosena oleminen erosi siinä mielessä eniten rippikoulusta, että isonen sai olla mukana järjestämässä ja suunnittelemassa ohjelmaa. Rippikoulussa
otetaan kaikki huomioon eikä ketään jätetä yksin.
Isosena oleminen oli hieno kokemus ja suosittelen
sitä kaikille, kenelle siihen tulee mahdollisuus.
		

Petteri Vähätupa
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LASTEN OMAT SIVUT
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VUODEN TAPAHTUMIA 2013

Kylvönsiunaus pidettiin Kuivaraumassa Luvejärven suulin viereisellä pellolla 17.5.
Hevosella kylvämässä Jarmo Varjonen.

Pamprinniemen luontopolun avaus suoritettiin 2.6.
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Lähetyslounas järjestettiin pyhäinpäivänä 2.11.

Vuoden potkupalloilija oli Tommi Varjonen, joka sai Papin Pytyn vuodeksi haltuunsa.
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