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Pieni usko ja suuri rakkaus
räässä Kotimaa-lehdessä kirjoitettiin seuraavasti: ”Lyhyesti sanottuna, jos ihmisellä on
suuret hengen lahjat, mutta pieni
rakkaus, arvostellaan häntä kerran tilinteon päivänä tuon pienen
rakkauden mukaan. Jos on vähälahjainen henkilö, mutta on hänellä paljon rakkautta, silloin koko se
henkinen pääoma on oikein käytetty, minkä hän oli saanut, ja Jumala näkee sellaisessa ihmisessä
annetun leiviskän oikean käyttäjän”. On siis hyvä tarkastella omia
asenteita. Onhan niin, että usein
hyvät asiat menevät ohitsemme,
koska asennoitumisemme on väärä. Vaarallisia sanoja ovat: en uskalla, ei kannata, ei ennenkään, ei
ole mahdollista ja ei minusta ole siihen. Näillä sanoilla me usein perustelemme itsellemme toimimattomuuttamme tai pitäytymistämme johonkin entiseen, vanhaan ja
totuttuun toimintatapaan tai näkökulmaan. Pikkuhiljaa elämä alkaa toistaa itseänsä ja katseemme suuntautuu vain menneeseen.
Ei mitään uutta auringon alla, vai
onko?
Jokainen hetki elämässämme
on ainutlaatuinen ja uusi luomus.
Jokainen aamu aloittaa uusien alkujen ja mahdollisuuksien päivän.
Joidenkin laskujen mukaan Raamatussa mainittaisiin sanat ”Älä
pelkää” yhteensä 366 kertaa eli jokaiselle päivälle omansa ja vielä
yksi sille mahdolliselle karkauspäivällekin. Tässä meille se asenne, joka näkee pienessä suuren, heikossa vahvan ja mahdottomassa mahdollisen – älä pelkää vaan uskalla
luottaa! Pelko ja rakkaus eivät sovi yhteen. Moni meistä on kastettu
lapsena. Pienen vauvan kastehetkessä korostuu se, mikä on olennaista. Pienen vauvan pieni usko,

jossa ei ole vielä mitään järkiperusteluja, ei oikeassa olemisen pakkoa eikä hyvin suoriutumisen vaatimuksia. On vain se pieni uskon
siemen, jonka Jumala istuttaa kasvamaan tuon orastavan ihmistaimen elämään. Usko tarvitsee kasvaakseen suurta rakkautta. Toivottavasti jokaisella lapsella voisi
olla ympärillään sellainen rakastavien ihmisten verkosto, jonka varassa ja saattelemana hän uskaltaa kasvaa aikanaan onnelliseksi
ja persoonallisuudeltaan omanlaiseksi aikuiseksi ihmiseksi. Tämä
sopii meille aikuisillekin.
Jumalan valtakunnan uskollisimmat rakentajat eivät ole uskon
sankareita. He ovat useimmiten
juuri niitä ”takarivin Taaveja”, joita ei nähdä johtamassa suuria ihmisjoukkoja. He ovat niitä ääneltään hiljaisia ja taidoiltaankin muiden mielestä kovin vajavaisia ”peräpenkin Pirkkoja”, joiden elämästä ei ole syytä tehdä mitään kummempaa numeroa. Tai kuten iskel-

mässä sanotaan ”hän on mies (tai
nainen), jonka ympäriltä penkit
viedään ja jonka etunimi mieleen ei
jää…”. Jumalan todelliset soturit eivät käytä aseenaan minkäänlaista
väkivaltaa – ei henkistä eikä hengellistäkään! Jumalan valtakunnan ”aseet” kun ovat hyvin erilaiset verrattuna niihin aseisiin, joilla sodat yleensä voitetaan. Jumalan valtakunnan sankarit ovat heitä, joilla on pieni usko, mutta suuri rakkaus. Usko kun ei ole meistä lähtöisin ja se mitataan Jumalan
mittanauhalla. Rakkaus on puolestaan parhaimmillaan hyvin inhimillistä ja juuri sellaisena se voikin
siirtää vuoria ja avata oven sinne,
missä muut näkevät vain umpikujan ja toivottoman tapauksen.
Siunausta sekä Arkienkeleitä
adventti- ja jouluaikaasi
sekä uudelle vuodelle 2020!
Toivoen

KirkkoHarri

VESILAHDEN SEURAKUNNAN JOULULEHTI 2019

3

HAASTATTELU: INKA VALTAMO

Vesilahden kunnanjohtaja
Tuomo Hirvosen pieni jouluhaastattelu
ELÄMÄNVIISAUTTA
RAAMATUSTA:
Sävyisä vastaus
taltuttaa kiukun,
loukkaava sana
nostaa vihan.

Joulumuisto?
- Jouluvalot.
Miten vietät joulua?
- Perheen kesken.
Herkkuruoka?
- Kinkku se on.

Iloinen sydän
kaunistaa kasvot,
ahdistus murtaa mielen.
Parempi vihannesvati ja
ystävien seura
kuin syöttöhärkä ja
vihaiset katseet.
Mikä ilo,
kun löytyy sattuva vastaus,
oikea sana oikeaan aikaan!
Oikeamielinen malttaa,
ennen kuin vastaa,
jumalattoman suu
syytää pahuutta.

Jouluherkku?
- Suklaa.
Millä kielillä osaat sanoa
Hyvää Joulua?
- Suomi, ruotsi, englanti ja espanja.
Unelmiesi joulu?
- Vesilahdella.
Kuinka valmistelet joulua?
- Pitkään ja hartaasti.

Millaisen tapahtuman
haluaisit järjestää Vesilahdessa?
- Lanttuaiheisen joulutapahtuman.
Voiko joulun taika pelastaa Vesilahden talouden?
- On se mahdollista.
Millaisia jouluterveisiä lähetät
vesilahtelaisille?

Lempijoululaulu?
- Varpunen jouluaamuna.

- Huilatkaa nyt, sillä ensi vuonna
mennään lujaa!

Toivelahja?
- Maailman rauha

Mitä muuta haluaisit sanoa?
- Hyvää joulunodotusta kaikille.

Ystävällinen katse
ilahduttaa mielen,
iloinen uutinen
virkistää ruumiin.
Sananlaskut 15 Raamatusta

Tässä viisaita ohjeita jokaiselle
päivälle, niin jouluna kuin joulun jälkeenkin…
Terveisin

KirkkoHarri
Pappilan kerhoalttari on koottu KierrätysPuodista saaduista tavaroista.
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Mietteitä tänä jouluna
öysin hyllystä vanhan Vesilahden seurakunnan joululehden. Selailin sitä mietteissäni
ja lopulta hymyssä suin. Aarre-isä
kertoili siinä Pappilan jouluperinteistä. Lapsuus ja nuoruus pappilassa tulivat yhtäkkiä niin lähelle. Muistot isästä ovat minulle tärkeitä ja useimmat niistä sijoittuvat
pappilan mäelle, silloiseen kotiimme ja kirkon vaiheille.
Kaksi vuotta sitten isänpäivän
iltana soitin isälleni onnittelusoiton ja kysyin kuulumisia. Isä kertoi isänpäivän vietostaan ja kaikki tuntui olevan hyvin. Seuraavalla viikolla sain kuulla isän sairastuneen vakavasti.
Minulla on paljon muistoja isästä, sainhan pitää isäni yli 50 vuotta.
Isän teologian opiskelut ja työ vai-

telupuuhia pappilassa. Siivoukset,

lä sairasvuoteellaankin hän kertoi

kutti paljon myös omaan elämääni.

joulukuusenhaut, lahjaostokset ja

rukoilevansa perheensä puolesta.

Olin seitsemän vuotias, kun muu-

jouluaaton sauna, jouluateria ja

Monet kynttilät ovat syttyneet

timme Vesilahden pappilaan ja elä-

aattohartaus toistuivat vuodesta

viimeisen puolentoista vuoden ai-

mämme vakiintui. Perhe kasvoi ja

toiseen. Äiti meitä lapsia ohjasi pal-

kana isän haudalle ja kotonamme

isän työ kirkkoherrana vei paljon

jolti jouluvalmisteluissa. Lämmöl-

isän kuvan viereen. Näin joulun al-

hänen aikaansa. Usein iltaisin nuk-

lä muistan isän kertomuksia oman

la muistan kotonamme jouluisin

kumaan mennessä näin auton va-

lapsuutensa jouluista Etelä-Poh-

luetun jouluevankeliumin ja siitä

lojen lähestyvän pappilanmäkeä ja

janmaalla. Isällä oli kertojan lahja.

erityisesti kohdan ”Älkää peljät-

tiesin isän saapuvan töistä. Oli pal-

Näen vieläkin silmissäni pappilan

kö, sillä katso, minä ilmoitan teil-

jon kinkereitä ja seurakunnan tilai-

hämyisen salin, joulukuusen lois-

le suuren ilon.”

suuksia ja kokouksia. Vaikka isäl-

teen ja isän lempeän puhetavan.

le työ oli iso osa elämää ja se sääte-

Muistot elävät edelleen.

Vaikka tunnemme kaipausta, niin kiitollisuus täyttää sydä-

li paljolti yhteistä aikaamme, niin

Isästä tuli vuosien varrella mo-

memme isän rakkaudesta. Kyntti-

kuitenkin koin rikkautena elää lap-

ninkertainen pappa ja myös iso-

lät syttyvät tänäkin jouluna isän

suutta ja nuoruutta pappilassa.

pappa. Myös meille läheisilleen isä

muistolle. Isä on perillä ikijoulussa.

Vanhan joululehden kirjoituk-

piti tärkeänä kertoa hyvästä Ju-

sessa isä muistelee joulun valmis-

malasta ja opetti rukoilemaan. Vie-

Hannu Laitila
VESILAHDEN SEURAKUNNAN JOULULEHTI 2019

5

Pentti Räikän muistelmia 40-luvulta
uistelmia 40-luvulta, millaisena muistan Palhon
kylän sotien aikana. Aluksi tuli
akkunoiden peittäminen pimeänä aikana, sitten tuli elintarvikkeiden säännöstely, tuli yleisostokortti, jolla sai kahvit, sokerit,
suolat, tupakat, vaate ja jalkinekortti oli erikseen. Sodan jatkuessa kaupoista loppui ainakin kahvi
ja tupakki. Mutta sitten valmistettiin kahvin korvikkeita, toiset voikukan juurista tai rukiista. Kessua kasvoi talojen navetan takana. Muistan lehdessä olleen tutki-
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muksen tuloksen, joka koski kaupassa olleen kessun koostumusta,
jossa todettiin olevan puolet hevosen lantaa. Taisipa tulla makoset
henkoset.

Sodan jatkuessa kaupoista
lopppui ainakin kahvi ja tupakki.
Mutta sitten valmistettiin
kahvin korvikkeita, toiset
voikukan juurista tai rukiista.
Jos tarvitsi nauloja tai muita rakennustarvikkeita, täytyi lähteä
hakemaan kansanhuoltotoimis-

tosta ostolupa, joka oli Vesilahden
kirkolla. Jonne oli matkaa 25 km.
Talvisin kuljettiin jäitä, niin matka lyheni puolella. Matkat yleensä tehtiin hevosella. Silloin oli naapuriyhteistoimintaa. Niillä joilla
ei ollut hevosta tulivat mukaan.
Autoliikennettä ei juurikaan
ollut. Tottijärveltä ajoi maitoauto talvisin Tampereen Valioon.
Kesällä laivat kuljettivat maidot.
Joskus ajoi linja-autokin. Näissä
autoissa oli voimanlähteenä niin
sanottu häkäpytty, johon kuskit
vähän väliä sulloivat hiiliä. Muis-

telen erästä Tampereen reissuani linja-autolla. Kaupungista lähtiessä, kun auto oli tupaten täynnä matkustajia, aina ylämäessä
kaikki tulivat tuuppaamaan autoa mäen päälle. Alkumatka kului rattoisasti, mutta loppumatkasta, kun matkustajat vähenivät, eikä ollut enää paljon tuuppaajia. Sinnehän sitä jäätiin Joutsijoen mäkeen. Sieltä kävellen kotio. Usein kaupunkimatkat tehtiin talvella avolavamaitoauton
maitotonkan päällä istuen. Näille kaupunkimatkoille otettiin mukaan lihaa tai voita ja vaihdettiin
kumiteräsaappaisiin, pyöränrenkaisiin tai muihin välttämättömiin tarvikkeisiin. Tämä oli sitä
ns. mustanpörssin kauppaa. Tällainen vaihtokauppa oli jotenkin
sallittuakin, johon poliisit eivät
kovin ankarasti puuttuneet. Rokarit oli asia erikseen.

Keskustorin laidalta löytyi
iso pukuliike, mutta mistä
ostaa. Myyjät sanoivat, ettei
ole pukuja, mutta huomasin
myyjien katselevan kovasti
mukanani olevaa kassia.
Tuli aika, kun tuli rippikouluaika ja puvunosto. Siitä vain Tampereelle pukua ostamaan. Keskustorin laidalta löytyi iso pukuliike, mutta mistä ostaa. Myyjät sanoivat, ettei ole pukuja, mutta huomasin myyjien katselevan
kovasti mukanani olevaa kassia.
Siinä vaiheessa rohkenin esittää,
että täällä kassissa olisi vähän li-

haa. Heti kutsuttiin liikkeen takahuoneeseen ja rippipukuhan
sieltä löytyi.
Sota-aikana maaseudulla työt
tehtiin naisten, vanhojen ihmisten ja lasten voimin. Miehet kun
oli sodassa.

Sota-aikana maaseudulla työt
tehtiin naisten, vanhojen
ihmisten ja lasten voimin.
Silloin tuli talkoot. Taloissa järjestettiin viljan ja heinän niittotalkoita, joissa laitettiin myös viljat ja
heinät seipäille. Kyläläiset tulivat
melkein kaikki, silloin oli sitä tosi talkoohenkeä. Emännät laittoivat upeat kahvi-, taisi olla sentään
korviketarjoilut. Taisi olla joskus
sahtiakin.
Jossain taloissa oli talkootanssitkin. Silloin oli tanssit kyllä kiellettyjä, mutta näitä viranomaiset
katsoivat suopeasti. Nämä olivat
niitä sota-ajan hauskimpia puolia.
Sitten oli perheitä, josta oli isä, poikia tai vävyjä sodassa. Heillähän
oli jatkuva pelko kaatumisesta tai
haavoittumisesta.

Silloin sodan alussa radiossa
kehotettiin maaseudullakin
menemään metsään. Niin
menivät meilläkin naiset ja
lapset lakanat selässä.
Muistelen talvisodan aikaista
joulupäivää. Oli 34 asteen pakkanen. Venäläiset pommikoneet lensivät korkealla kohti Tamperetta. Sitten alkoi kuulumaan kova

pommien pauke. Täälläkin akkunat helisivät. Silloin sodan alussa
radiossa kehotettiin maaseudullakin menemään metsään. Niin
menivät meilläkin naiset ja lapset lakanat selässä. Kuului puun
juurelta Kirstin: ”Apua, apua”. Näitä pommituksia oli talvisodan aikana Tampereella useita. Kerrankin suomalainen hävittäjä ampui
tässä yhden pommikoneen palamaan, joka putosi Suonojärveen.

Kaupoista ostettiin
mitä saatiin.
Puupohjaisia kenkiä,
joissa oli paperinaruista
kurotut päälliset.
Talvisota loppui. Tuli jatkosota.
Säännöstely tuli aina piukemmaksi. Maanviljelijöille tuli pakkoluovutukset. Piti luovuttaa viljaa ja
heiniä valtiolle, eikä silloin maat
niin paljon kasvaneet, kun ei ollut apulantoja. Haettiin Nokialta
selluloosaa, jota syötettiin lehmille. Lisäksi vanhat olkikatot. Kaupoista ostettiin mitä saatiin. Puupohjaisia kenkiä, joissa oli paperinaruista kurotut päälliset. Polkupyörän renkaitakin oli, puupalikoita, jossa oli jousi alapuolella.
Näin sitä elettiin silloinkin.
Kaksi vuotta rippipuvun ostosta tuli kutsu syyniin ja asepalvelukseen. Syyni oli Lempäälän
Manttaalitalolla. Sieltä asepalvelukseen ja sotaan.
Sotaveteraani

Pentti Räikkä
VESILAHDEN SEURAKUNNAN JOULULEHTI 2019
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Mökin mummo
Yksinäinen mökin mummo
Vesilahdessa
kärsii monesta vaivasta,
yrittäen lievittää oloaan
tiiraamalla tähtitaivasta.
Kirkkaalta tähtitaivaalta
ei lievitystä apeuteen löydy.
Mummo pohtii:
”Kun mieli on hajalla,
voisikohan pahan olon korjata
joulupukin pajalla”
Vesilahden mummo
suuntaakin pohjoiseen,
Korvatunturin katveeseen,
joulupukin ja tonttujen perheeseen.
Pukin pajalla mummo aistii
lämpimän hengen,
iloisen auttamisen mielen,
jokaisen ihmisen huomioivan
kansainvälisen kielen.
Vesilahden mummon
apeus kaikkoaa,
ilo joulupukin pajalla
sydämeen pursuaa.
Taustalla jo kauniit joululaulut
soivat,
Korvatunturi ja joulun
hiljainen sanoma
mielenrauhan mummolle toivat.
Korvatunturilta Vesilahteen
palattuaan,
mummo ristii kätensä ja
tyytyväisenä huoahtaa
alla tähtitaivaan,
hänellähän onkin oikea ote
elämän laivaan.

Erkki Paloniemi
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Siunausta ja Joulun Valoa
Sinulle ja Läheisillesi.
Suokoon Jumala elämääsi paljon
Ystävyyden ja Rakkauden hetkiä!

Morobito kozorite
oulua odotellessa mieleen tulee muistoja menneiltä vuosilta Japanissa. Siellä, kuten meillä Suomessakin, oli joulukuu varsin kiireistä aikaa kirkolla. Oli valmistelukokouksia, ohjelmien painatusta sekä monenlaisia opiskelu- ja toimintapiirien joulujuhlia.
Oli ilo toteuttaa näitä eri tehtäviä
upeasti toimivan, seurakuntalaisista koostuvan työtiimin kanssa.
Monet ei-kristityt japanilaisetkin olivat näinä aikoina valmiita
tulemaan kirkolle, kenties tunnelmallisista syistä tai uteliaisuuttaan, mutta kuitenkin Sanan kuuloon.
Japanilaisen kirkon toiminnan
vuodenkierron kenties kaikkein
näkyvin ja kuuluvin päivä oli jouluaatto – tai oikeammin jouluaattoilta. Jouluhan on Japanissa tavallinen työpäivä, joten jouluaikanakin kirkolle päästään vain viikonloppuna tai vasta töitten jälkeen.
Eräänä vuonna jouluaatto osui
kuitenkin kansalliseen vapaapäivään. Japanissa keisarin syntymäpäivä 23.12. on nimittäin yleinen vapaapäivä, mutta koska se
kyseisenä vuonna oli sunnuntaina, vapaapäivä siirtyi maanantai-

hin eli jouluaattoon. Saatoimme
järjestää kirkolle jouluohjelmaa
siis koko päiväksi!
Niinpä pienenä seurakuntana
otimme kaikkien resurssit ja taidot käyttöön, jotta tarjonta jouluaattona olisi mahdollisimman
monipuolinen ja kutsuva, niin esitteiden, koristusten, suuhunpantavan, opetuksen kuin musiikinkin osalta. Kun normaalina sunnuntaina kirkkovierasten määrä
oli kirkollamme kahdenkymmenen hengen paikkeilla, niin tuona
jouluaattona kirkon tilaisuuksiin
osallistui parisataa henkilöä.
Eräs aaton toimintamuoto, joka
erityisesti jäi mieleen, oli joululaulutilaisuus kirkon edustalla klo 17.
Valmistimme sitä varten pinkan
monisteita, harjoittelimme lauluja ja perustimme pikaisesti Martin poikkihuilusta ja nuoren Izumin alttoviulusta orkesteriduon.
Useat seurakuntalaiset olivat mukana kuorona.
Japanissakin joulukuu on noihin aikoihin jo pimeää ja varsin viileää, joten ilmapiiri oli jännittävän iloinen. Kirkon portaille asetetut lukuisat kynttilät toivat oman osuutensa tunnelmaan.

kijoita kertyi nopeasti paikalle, ja saimme jakaa yhteisen hetken iloisten joululaulujen äärellä.
Kynttilät tuikkivat ja katu täyttyi
joulumusiikista.
Kun monisteen laulut oli laulettu, oli ilo kutsua läsnäolijat kirkon
lämpimään glögille ja jouluaattokirkkoon. Suosio oli varsin mukava: Sekä kirkkosali että eteishalli täyttyivät mukanaolijoista. Riemulliset jouluvirret kaikuivat nyt
vielä suuremmalla joukolla.
Ehkä kaikkein pidetyin joululaulu oli ”Morobito kozorite”. Tämä duurisointuinen, iloinen ja nopealiikkeinen joululaulu tunnetaan myös Suomessa: ”Riemuita
saa, nyt kaikki maa”. Sanat ja sävel ovat laulussa hienossa tasapainossa keskenään.
Mistäkö sitten iloitaan? ”Shu wa
kimaseri” vastaisi japanilainen
tuon laulun perusteella. Herramme tulee! Jeesuksen syntymästä me iloitsemme jouluna. Vaikka Jeesus syntyi vaatimattomiin
oloihin vailla yhteiskunnallista
merkkiasemaa tai pulleaa rahakukkaroa, Hän on suurin: Tie, totuus ja elämä. Jumalan Poika. Vapahtaja, syntiemme sovittaja. Hän

Aloitettuamme musiikin ohikul-

on joulun ilomme ja toivomme.

Päivi & Martti Poukka
Riemuita saa, nyt kansat maan,
suo Herra armoaan.
Te sydän hälle antakaa
ja seimenlapsen kunniaa
jo kaikki laulakaa,
jo kaikki laulakaa.
Hän autuuden
antava on lahjanaan.
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Muistoja työuran varrelta Vesilahdesta
vuoden ajan olen saanut jakaa iloisia, surullisia, hämmentäviä, huvittavia, pelottavia
koskettavia ja jännittäviä kokemuksia vesilahtelaisten kanssa.
Vuoden vaihtuessa käännän katseeni uusiin työtehtäviin Ylöjärven seurakunnassa, mutta sitä ennen haluan jakaa muutamia näistä
muistoista teidän kanssanne.
Ihan hiukkasen jännitti
aloittaa työt näin julkisesti ja
haastetta lisäsi, ettei minulla
ollut aavistustakaan, minne
minun pitäisi mennä.

Aloitin työt Vesilahden seurakunnassa 1.9.2006. Heti toisena työpäivänä sain kunnian pitää puheen Länsi-Vesilahden
VPK:n juhlissa seurakunnan puolesta. Ihan hiukkasen jännitti aloittaa työt näin julkisesti ja haastetta
lisäsi, ettei minulla ollut aavistustakaan, minne minun pitäisi mennä. Kutsussa kerrottiin kyllä juhlan olevan Narvan seurojentalolla, mutta osoitteesta ei ollut tietoakaan. Onneksi Laitilat asuivat vielä Pappilassa, joten menin Aarren
puheille kartan kanssa ja pyysin
näyttämään, missä se seurojentalo on. Löysin perille ja puheenkin
pidin. Siitä puheesta en muista mitään, mutta mieleen on jäänyt kesken pelastuslaitoksen puheenvuoron tullut hälytys. VPK:n tarve valkeni kaupunkilaiselle sillä hetkellä, kun osa juhlaväestä lähti tehtävää suorittamaan.
Ensimmäisen kahden vuoden
aikana kävin lukuisilla onnittelukäynneillä kodeissa ja Vesilahti alkoi tulla tutuksi. Pääsin antamaan
lausuntoja niin syysviljan kylvämisestä, Palhoon 50-luvulla saa10
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puneesta sähköstä, ruisleivän leipomisesta kuin erilaisten sairauksien oireista. Huomasin, että pappi virka-asussaan edustaa monille erotuomaria ja usean asian tietotoimistoa. Uusista asioista kiinnostuneelle ihmiselle nämä vierailut olivat aivan kullan arvoisia.
Tietämys ihan kaikesta lisääntyi samalla, kun pääsin käymään
mielenkiintoisia ja merkityksellisiä keskusteluja ihmisten kanssa.
Eräällä kotikäynnillä tuli myös
selvitettyä seurakunnan työntekijöiden nokkimisjärjestys. Olimme menossa yhdessä diakoni Lassi Nahkurin kanssa tapaamaan
erästä seurakuntalaistamme. Autossa mietimme, kumpi vaikuttaisi vastaanottajan asenteisiin
enemmän, sukupuoli vai titteli. Asia selvisi heti eteisessä. Minä sain kutsun tulla saliin juttelemaan samalla kun Lassi keittäisi
meille kahvit.
Eräs molemmilla kerroilla mukana
ollut mies tuli tämän jälkeen
pilke silmäkulmassa pyytämään,
että jatkossa pitäisin vähän
vähemmän kiihkeitä saarnoja.
Ilmeisesti otin hänen
sanoistaan opiksi, koska sen
jälkeen ei ole ambulansseja
jumalanpalveluksiini hälytetty.

Jumalanpalveluselämäkin alkoi vauhdikkaasti. Ensimmäisessä itse pitämässäni jumalanpalveluksessa suntio joutui kesken jumalanpalveluksen hälyttämään
ambulanssin paikalle seurakuntalaisen sairauskohtauksen vuoksi. Seuraavalla viikolla oli jälleen
tarvetta ambulanssille, mutta tällä
kertaa oli toinen seurakuntalainen
avun tarpeessa. Eräs molemmilla
kerroilla mukana ollut mies tuli tä-

män jälkeen pilke silmäkulmassa
pyytämään, että jatkossa pitäisin
vähän vähemmän kiihkeitä saarnoja. Ilmeisesti otin hänen sanoistaan opiksi, koska sen jälkeen ei ole
ambulansseja jumalanpalveluksiini hälytetty.
Kävi niin, että kesken virren
oli pakko lähteä sakastin
vessaan oksentamaan.
Alttarille palatessani mietin,
että kaikki nyt ajattelevat
pastorin olevan krapulassa.

Alkuvuosia oli sekin, kun saavuin jumalanpalvelusta pitämään
kovassa migreenissä. Kävi niin, että kesken virren oli pakko lähteä
sakastin vessaan oksentamaan.
Alttarille palatessani mietin, että
kaikki nyt ajattelevat pastorin olevan krapulassa. Kirkkokahveilla
selvisi kuitenkin, mitä seurakuntalaiset oikeasti ajattelivat – raskaana olevan aamupahoinvointia.
No ei tullut lasta, mutta enpä kyllä
jatkossa enää yhtä huonolla ololla
töihin lähtenyt.
Kerran huomasin sakastissa
juuri ennen jumalanpalvelusta, että eräs tuttu ihminen oli yllättäen
kuollut ja minun pitäisi nimi hetken kuluttua lukea. Jumalanpalveluksen alun aikana ehti monta
yhteistä kokemusta mieleen ja esirukoukseen saavuttaessa en enää
pystynyt itkua estämään. Muistosoiton aikana kyyneleet valuivat ja
oli pakko käydä hakemassa sakastista nenäliina. Alttarille palatessa mietin, kuinka pahoin olinkaan
epäonnistunut tehtävässäni. Yllätyksekseni ehtoollisille saapui punasilmäisiä ihmisiä. Minun itkuni
alttarilla oli vapauttanut heidät itkemään omia murheitaan kirkon

turvissa. Silloin opin, että minun
ei tarvitse olla täydellinen voidakseni tehdä työtäni hyvin.
Jostain kumman syystä se
”vanhin” olin yleensä minä,
vaikka olin juhlimassa
85- tai 90-vuotiasta.

Ikäkriisejä olen joutunut Vesilahdessa useammankin käymään
läpi. Ensimmäisinä vuosina onnittelukäynneillä kuulin usein, kuinka kahvipöytään käytäisiin ikäjärjestyksessä, vanhimmat ensin.
Jostain kumman syystä se ”vanhin” olin yleensä minä, vaikka olin
juhlimassa 85- tai 90-vuotiasta.
Toisaalta rippikoulussa jouduimme kerran kutsumaan leirille ambulanssin ja nuoria, komeita ensihoitajia odottaneet nuoremme pettyivät pahasti. Tulikin ihan tavallisia miehiä. Seuraavana päivänä
he selittivät asiaa minulle, kuinka
oli ollut ikävää, että ambulanssissa oli ollut sellaisia ikivanhoja miehiä. Niin, no, ensihoitajathan olivat
juurikin minun ja Merjan ikäisiä…
Rippikouluissa on päässyt testaamaan monta kertaa sekä omia
taitojaan että omaa sietokykyään.
Useimmiten ollaan selvitty asioista parhain päin. Olen myös löytänyt itsestäni leijonaemon, joka haluaisi suojella omia nuoriaan kaikelta pahalta. On ollut vaikea huomata, että on aika paljon asioita,
joita minä en voi nuorten elämässä muuttaa. Onneksi näiden tunteiden vastapainona on paljon naurua ja hauskoja kommelluksia. Siitäkin leiristä selvittiin, missä leiriläisten saapuessa leirikeskukseen meillä oli vasta yksi isonen
matkassa. Sairastapausten ja muiden sattumusten vuoksi piti asioi-

ta järjestellä vielä matkalla leirille, jotta saatiin tarpeeksi isosia leiriä tekemään. Silloin opittiin, että
Jumala on. Ja että lipunnostokin
oli ja pöydätkin pyyhittiin. Ohjelma oli. Siitä ei aina heti ollut varmuutta, kuka sen milloinkin tekisi, mutta joustoa ja naurua riitti jokaiseen päivään.
Välillä on testattu muidenkin
sietokykyä, kuten siinä konfirmaatiossa, missä jäi kolmelle nuorelle
jakamatta todistus. Ihan vain minun virheeni vuoksi. Onneksi tytöt uskalsivat asiaa ääneen ihmetellä, saimme heidät kirkossa onniteltua ja todistuskin saatiin kaikille kotiin vielä saman päivän aikana.
Ihan parhaita muistoja vuosien
varrelta ovat kuitenkin ne hetket,
kun jonkun elämä on muuttunut.
Se, kun joku on tullut saarnassa
sanotusta kosketetuksi ja saapuu
vuosien päästä kertomaan, kuinka
hänen elämänsä on muuttunut.

Ihan parhaita muistoja vuosien
varrelta ovat kuitenkin ne hetket, kun jonkun elämä on muuttunut. Se, kun joku on tullut saarnassa sanotusta kosketetuksi ja saapuu vuosien päästä kertomaan,
kuinka hänen elämänsä on muuttunut. Tai se, kun rippikoulun viimeisenä päivänä kovin yksinäinen
nuori kertoo rippikoulussa parasta olleen sen, että hän löysi itselleen ensimmäisen oikean ystävän.
Tai se, kun koko rippikoulun ajan
vielä ahdistuneena ollut nuori hymyilee omassa konfirmaatiojuhlassaan ja haluaa laulettavan Krusifiksin juurella.
Yksi puhuttelevimmista muistoista on eräästä rippikoulustamme, missä seitsemästä nuores-

ta neljällä oli oppimisen haasteita. Vertaistukea siis löytyi ja rippikoulun aikana jokainen nuori rohkaistui lukemaan Raamattua ääneen yhteisissä hetkissä.
Eihän se aina kohdilleen mennyt, mutta kun jokainen saattoi seurata tekstiä omasta Raamatustaan, ei sillä ollut mitään
väliä. Konfirmaation lähestyessä
kyselimme, haluaisivatko nuoret
auttaa messun toteuttamisessa.
Eräs nuori totesi, että hän ei
ainakaan voisi siellä tekstiä
lukea, vaikka se houkuttelisikin.
Hän kun takeltelisi sanoissa.
Kerroimme, että aivan hyvin hän
voisi silti lukea, ihan niin kuin
rippikoulunkin aikana. Lounaalle
kävellessämme kuulin hänen
keskustelevan kaverinsa kanssa
siitä, kuinka seurakunta on huippu
paikka, koska siellä saa lukea,
vaikkei oikein osaisikaan. Saa tehdä, vaikkei olisi täydellinen. Noista
sanoista olen sen jälkeen ammentanut merkitystä ja motivaatiota
aika moneen työpäivään.
13 vuoteen mahtuu paljon ja tässä oli vain pieni pintaraapaisu siitä, kuinka monipuolisesti olen saanut seurakuntapastorina elää ja
tehdä työtä. Onneksi jään tänne
asumaan ja harrastamaan, joten
uusia muistoja Vesilahdesta saan
myös työpaikan vaihdon jälkeen.
Nähdään siis seuraavassa tapahtumassa!

Soila
Simola

VESILAHDEN SEURAKUNNAN JOULULEHTI 2019

11

NÄIN SYDÄMEESI JOULUN TEET

”Jos haluat tehdä
jonkun onnelliseksi,
ole hyvä ja näytä se
hänelle.
Jos haluat antaa kukkasen,
älä odota, että hän kuolee.
Lähetä se tänään,
rakkaudella.
Jos haluat, sanot:
rakastan sinua
kotiväelle tai ystävälle
lähellä ja kaukana.
Elämässä, ystäväni,
elämässä.
Älä odota,
kunnes ihmiset kuolevat,
Rakasta heitä juuri nyt
ja näytä, että välität.
Tulet itsekin onnelliseksi
ja opit antamaan
onnea muille.
Älä käy hautausmailla
peittämässä hautoja
kukkasilla,
peitä jo nyt sydämet
rakkaudella.
Elämässä, ystäväni,
elämässä.”
(Afrikkalainen runo)

12

onille ihmisille siirtyminen
joulun aikaan alkaa vasta, kun pääsee käymään Suurissa Joulumyyjäisissä. Elävät kynttilät käsissään kiertävä Lucia-kulkue, mahdollisuus istahtaa kaikessa rauhassa pöydän ääreen vanhan tuttavan kanssa muistelemaan
menneitä, osallistua keskellä markkinahulinaa rauhoittavaan joululaulusanajumalanpalvelukseen, ostaa ehkä lahjoja rakkaille ja jännittää voittaako tälläkin kertaa matkan jonnekin joku lukuisista myyjäisissä paikalla olevista Saarisista,
Jarvoista tai Koskivirroista.
Tällä kertaa tapahtumaan kokoonnutaan jo 27. kertaa. Kaiken
aloituksesta saamme kiittää Vesilahden yläasteen kaupallisten aineiden oppilaita ja erityisesti Kesolan perhettä, jotka joulun alla 1993
päättivät laittaa myyjäiset pystyyn. Samalla se merkitsi kaupallisten aineiden opetuksen lopettamista yläasteella. Ymmärsimme,
että tekemällä yhdessä koko koulun kanssa suurimmalla osalla oppilaista on mahdollisuus oivaltaa, että jos on haluja, on mahdollisuus yrittää. Opetussuunnitelmien muuttuessa kävi niin, että yhden
tapahtuman kautta yläasteella hoitui vuosittain kaikki opetussuunnitelmassa toteutettavaksi määrätyt läpäisyperiaatteella opetettavat asiat.
Tapahtumaa todella valmisteltiin koko vuosi, jokainen oppilas jossakin tilanteessa teki jotain
asian eteen, joskus ehkä huomaamattaan. Tuhannet ihmiset kahvituksissa pitkin vuotta saivat kuponkeja, joilla voi sitten myyjäisissä osallistua matkojen arvontoihin
eri puolille maailmaa. Tähän mennessä 56 ihmistä on saanut lähdön
joko Pariisiin, Lontooseen, New
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Yorkiin, Kato Stalokseen, Pargaan,
Sydney´in, Dubliniin tai johonkin
muuhun viehättävään kohteeseen.
Kaksi kertaa teimme matkan jopa
omalla Finnairilta vuokraamallamme lentokoneella: 2002 Budapestiin
ja 2004 Prahaan. Kaiken kaikkiaan
noista reissuista voittomatkalaisten kanssa on päässyt nauttimaan
1340 ihmistä. Jaettu ilo on ollut todella moninkertainen!
Jo yhdessä tekeminen on ollut
palkitsevaa: myyjäisissä matkojenkin takaa poikenneet vieraat ovat
poikkeuksetta kiitelleet ystävällisesti palvelleita nuoria eri palvelupisteissä. Jo pitkän aikaa paikalla on todella poikennut paljon väkeä, joten työskentely suuren paineen alla on ollut nuorillekin todella haastavaa.
Tapahtuman kautta on voitu jakaa myös hyvää mieltä. Tämän vuoden tapahtumassa tarjoilupisteissä työskennellään sen hyväksi, että Vesilahti Community School´issa Isengessä Sambiassa pystyttäisiin tulevina vuosina tarjoamaan
kouluun tuleville oppilaille päivittäinen ateria. Tänä syksynä koulun aloitti 70 lasta, eikä valtio siellä pysty rahoittamaan lapsille mitään palveluja. Yhden lukukauden
yksinkertainen koululounas maksaa 264 euroa ja sen eteen teemme
tällä kertaa työtä.

Tervetuloa jälleen
sunnuntaina 15.12.2019
klo 9–14 Vesilahden yhtenäiskoululle jakamaan hyvää
mieltä ystävien kanssa!

Tapani Pietilä

Vesilahden yläasteen rehtori 1990-2018

Kun me sinuun Herra

RUKOUS
Kiitos Jeesus kun synnyit tänne maan päälle. Sinä olet sovittanut syntimme tulemalla meidän keskellemme. Sen kautta me saamme sanasi mukaan
syntimme anteeksi, kun vain
uskomme sinuun ja tahdomme
elää uskossa.
Jeesus vapahtajamme, anna
meidän olla ystäviä ja lähimmäisiä toinen toisillemme. Poista kaikki kateus ja oman onnen
tavoittelu. Estä viha ja eriarvoisuus kansakuntien välillä
ja poista rotusorto, sota, terrorismi ja kaikki väkivalta maailmasta. Tee meistä rauhan tavoittelijoita.
Herra, järjestä kaikille ihmisarvoinen työ ja riittävä toimeentulo sekä mahdollisuus
rentoutua töiden välissä. Anna
perheiden pysyä yhtenäisinä ja
lasten kasvaa rauhallisessa ilmapiirissä. Auta avun tarpeessa olevia kestämään vaikeutensa ja sairautensa sinun sanaasi luottaen. Siunaa Vesilahden
kunnan ja seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, jotta he saisivat Sinulta voimaa tehdä järkeviä päätöksiä
kuntamme ja seurakuntamme
parhaaksi.
Isä Jumala, anna suojeluksesi tasavallan presidentille sekä maan hallitukselle ja eduskunnalle. Johda hiippakuntamme piispaa ja suojele armossasi
koko kirkkosi toimintaa maan

luottaa saamme
Ja kaiken murheen
päällä. Anna sanasi levitä kaikkialle maailmaan.

kanssas jaamme
Ei meiltä elämässä

Rakas Jeesus, siunaa lähetystoimintaa ja diakoniatyötä Vesilahdessa. Anna seurakuntamme tukemien kohteiden ja avustusten tuottaa tulosta siten, että sen turvin pystyisimme auttamaan avun tarpeessa olevia
lähimmäisiämme ja mahdollistaisimme sanasi levittämisen.
Siunaa sopimus- ja avustuskohteitamme ja niissä toimivia
henkilöitä: Pasi Hujasen työtä
Venäjällä, töitä lähetyskohteissamme Virossa ja Intiassa sekä
seurakuntamme tukemaa Päivi ja Martti Poukan työtä Japanissa. Anna diakoniatyön toiminnan löytää avun tarpeessa
olevat ja auttaa heitä vaikeuksissaan. Ole mukana pyhällä
hengelläsi jumalanpalveluksissa, rippikoulutyössä, partiotoiminnassa ja kaikessa siinä toiminnassa ja avussa jota seurakunta ja vapaaehtoistyö meille
tarjoaa.
Jeesus Kristus, anna meille joulumieltä nyt lähestyvän
Joulun valmisteluun ja anna
sen tunteen kantautua jokapäiväiseen elämäämme, myös
lähestyvän Joulun jälkeiseenkin aikaan. Pitäkäämme Joulun sanoma mielessämme ja
uskokaamme ylösnousemukseen ja iankaikkiseen elämään
Jeesuksen Kristuksen ja kaikkivaltiaan Jumalan suojeluksessa.

mitään puutu
Kun ollaan tyytyväisiä
ja pidetään tämä ruutu
Se, mikä on annettu,
sitä sarkaa kehitä ja niitä
Niin saat elämälle perustan
ja tyydytyksen siitä
Joulun lahjana Kristus
syntyi meille
Ja synnit anteeks antaa
sitä anoneille
Tästä syystä me voimme
kaikessa Herraan luottaa
Turvata häneen, joka avun
ja oikean elämän tuottaa
Rauhaa ja rakkautta,
sitä ihmiskunnan anomaa
Rukoilemme,
että me kaikki
muistamme Joulun sanomaa

Valto Sorva
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TEILLE ON SYNTYNYT
VAPAHTAJA!
Tervetuloa seisahtumaan
jouluseimen äärelle
Vesilahden kirkonmäelle
1.12.2019 - 6.1.2020.

Sun oma jouluruno
Tässä sulle kirjoitan joulurunon.
Sen taivaan tähdistä kokoon punon.
Laitan riimien väliin kynttilöitä
valaisemaan kylmiä talviöitä.
Sekä sokeria ja kanelia,
ehkä hyasintin tuoksuisia unelmia.
Riimittelen hiuksilles vähän hiutaleita.
Ympärilles joulukuusen koristeita.
Sekä hivenen lapsen mieltä
raivaamaan murheet pois tieltä.
Myös iloa ja ystävyyttä,
unohtamatta lämpöä ja läheisyyttä.
Runoilen joulusi valoisaksi.
Maistiaisiksi piparin, taikka kaksi.
Sekä pilkettä silmäkulmaan.
Tsemppiäkin toivon joka pulmaan.
Lisäänpä pienen enkelinkin tarinaan
sun ja läheistes joulun turvaamaan.

Ari Ruokola
14
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Itsetehdyt adressit
Vesilahden seurakunnan diakoniatyön
hyväksi on myynnissä sekä perinteisiä että
uusia uniikkeja adresseja suruun ja iloon,
osanottoon ja onnitteluihin.
Myynnissä myös adresseja Yhteisvastuun hyväksi.
Adresseja voi ostaa kirkkoherranvirastosta
hintaan 9-14 €/kpl (hinnat sis. sisälehden ja kirjekuoren).

Torstaikahvit ja
avoimet ovet
torstaisin klo 13-15
Vesilahden Pappilassa

Sinulla ei tarvitse olla välttämättä mitään asiaa, vaan
voit tulla ihan muuten vaan.
Tarjolla on kahvia (vapaaehtoinen kahviraha) ja mukavaa juttuseuraa pappilan perinteisessä salissa yhteisen pöydän ääressä. Voit tutustua myös pappilan
historialliseen pihapiiriin ja kuulla juttuja pappilan
mielenkiintoisesta historiasta.
Samalla voit hoitaa tarvittaessa asioita pappilassa
sijaitsevassa kirkkoherranvirastossa. Kirkkoherranvirasto on auki torstaisin klo 12-18. Voit sopia myös
ihan omankin tapaamisajan. Ota rohkeasti yhteyttä!

Tule yksin tai yhdessä ystäviesi kanssa,
läheltä tai kaukaa.
Me odotamme sinua!

Maisema
Lehdet ovat puista pudonneet
ja muuttolinnut pois on muuttaneet
- täältä kauas etelään
kylmän ilman tullen maahan lämpimään.
Joutsenperhekin jo lensi pois.
Ne avovettä myöskin tarvitsee.
Ne ovat maisemassa uljahat,
kun ne jälleen kevään tullen
tänne saapuvat.
Punatulkkupariskunta istuu oksallaan
Se talvitunnelmaa luo maisemaan.
Näin vaihtuu vuodenajat nopeaan,
mutta ei voi kesääkään unohtaa.
Lunta sataa maahan hiljalleen.
On ollut pakkasyö ja koivunoksat
ovat kuuraiset.
Talviluontokin on kauneimmillaan.
Se päättyneestä syksystä vaan muistuttaa.

Irma Kurki
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Hanukka
tarkoittaa
vihkimistä,
esimerkiksi
kodin tai
julkisen
rakennuksen
vihkimistä.

Hanukka
(hanukkah)
eprealainen sana hanukka
tarkoittaa vihkimistä, esimerkiksi kodin tai julkisen rakennuksen vihkimistä, ei avioliittoon vihkimistä. Israelissa hanukka-juhlaa vietetään Jerusalemin temppelin uudelleen vihkimisen muistojuhlana.
Juhlan tausta on 160-luvulla eKr
Juudeassa. Syyria oli miehittänyt
maan ja sisäpoliittinen tilanne oli
erittäin tiukka. Osa kansasta hyväksyi Antiokus Epifanen, joka oli
valloittanut Jerusalemin Epifane
meni temppeliin ja teki siitä kreikkalaisen auringonjumalan Zeuksen palvontapaikan. Hän pystytti temppeliin Zeuksen patsaan
ja julisti Zeuksen olevan jumala.
Hän uhrasi temppelissä Zeukselle
sian, mikä oli juutalaisille kauhistus. Näin hän saastutti temppelin.
Tämän takia juutalaiset aloittivat
kapinan johtajanaan Jehuda Makkabealainen. Makkabealaiskapinan aikana (juutalainen poliittinen puolue) v. 165 eKr juutalaiset
saivat syyrialaisilta temppelin takaisin ja siivosivat sen. He halusivat pyhittää temppelin Jumalalle
ja siunata sen uudelleen Jumalan
palvontaan.
Hanukka-juhla kestää kahdeksan päivää. Ensimmäisenä päivänä sytytetään yksi kynttilä, toisena kaksi jne. Tuolloin kynttilöinä
käytettiin pieniä savesta tehtyjä
öljylamppuja. Öljynä niissä käytettiin erityisesti jumalanpalve16

VESILAHDEN SEURAKUNNAN JOULULEHTI 2019

Hanukka-juhla
kestää kahdeksan
päivää.
Ensimmäisenä
päivänä sytytetään
yksi kynttilä,
toisena kaksi jne.
lukseen pyhitettyä öljyä.Temppelistä löytyi öljyä vain yhden päivän tarpeiksi Mutta juhlan aikana
tapahtui ihme ja öljy riittikin kaikiksi kahdeksaksi päiväksi.
Hanukkaa vietetään samoihin
aikoihin kuin meillä joulua. Raamatussa on maininta hanukasta
Joh. 10:22.
Nykyään koululaisilla on lomaa
koulusta ja aikuiset tekevät töitä
koko viikon vain aamupäivisin.
Työntekijät saavat lahjoja työnantajaltaan, esim. minä sain yhtenä vuonna untuvatäkin ja toisena vuonna kahviastiaston. Lapset saavat kotona lahjoja joka ilta. Naapureille viedään herkkuja
ja leivonnaisia. Lapsille hankitaan
uudet vaatteet joka vuosi juhlaa
varten.
Hanukkana syödään hyvin,
esim. hunajakananpoikaa, perunalettuja yms. Hanukan aikaan
tarjolla on isoja ihania hillomunkkeja (sufganiot).

-MR-

oulu on valon juhla keskellä pimeää talvea. Raamatun luomiskertomuksessa Jumala loi valkeuden, erotti sen pimeydestä, loi auringon ja kuun erottamaan päivää
yöstä ja olemaan merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia.

Jumala määräsi luomansa ihmisen lepäämään sapattina. Sen
vuoksi Jumala loi ajan ja ajankäytön mallin, jota halusi ihmisen
noudattavan. Ihmisen tuli tehdä
työtä Jumalan antaman esimerkin mukaisesti ja levätä sapattina.
Jumala päätti työnsä seitsemäntenä päivänä. Jumala pyhitti seitsemännen päivän, siitä tuli pyhä ja
erilainen muista päivistä.
Hepreassa temppeliä kutsutaan
sanalla beit mikdash, ”the house of
holiness”, koska rakennus on erotettu, pyhitetty Jumalalle. Temppeli ja sapatti ovat molemmat pyhiä ja erotettu tiettyä käyttöä varten.
(Lähteenä käytetty Biblical Hebrew/ How to
understand the Ancient Language, Study book)
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Muistathan:
Sinä olet itsesi

ensimmäinen ihmissuhde
eli olet se ihminen,
kehen sait ensimmäisenä
tutustua.

RAAMATTUKAKKU
200 g
3 ¾ dl
3 kpl
2 tl
5 dl
½ tl
1 tl
2 dl
1 dl
1 dl
1 dl

1. Moos. 18:8
Saarn. 5:11
Jer. 17:11
1. Moos. 9:14
3. Moos. 24:5
2. Kun. 2:20
Sananl. 7:17
Tuom. 5:25
4. Moos. 17:23 rouhittuina
1. Sam. 30:12
Sananl. 27:18

Sinä itse kuljet mukanasi
elämäsi ensimmäisestä
hetkestä siihen viimeiseen
hengenvetoon saakka.
Ja vielä sen jälkeenkin…

Itseänsä kannattaa
rakastaa ja arvostaa.
Se ei ole itsekkyyttä,
vaan kiitollisuutta
Elämälle ja Jumalalle.

Olet jalokivi Jumalan
jalokivigalleriassa!
Ajatuksin

KirkkoHarri

KirkkoHarrin joulujumppa
Kädet ylös, kädet alas,
kädet sivuille.
Sitten kädet niskan taakse,
sitten kädet nilkkoihin.
Kädet ylös, kädet alas,
kädet sivuille.

Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi.
Lisää kananmunat yksitellen
koko ajan vatkaten.
Sekoita leivinjauhe, vehnäjauho, suola
sekä kaneli ja siivilöi taikinaan.
Lisää maito/kerma, mantelirouhe,
rusinat sekä pienessä vesitilkassa
kiehautetut ja soseutetut viikunat.
Sekoita taikina tasaiseksi.
Kaada voideltuun jauhotettuun isoon
kuivakakkuvuokaan.
Paista 175 asteessa runsas tunti.

Mene kyykkyyn,
nouse pystyyn,
nouse varpaille.
Heilauta kädet eteen,
heilauta kädet taakse.
Mene kyykkyyn,
nouse pystyyn,
nouse varpaille.
Huoju eteen, huoju taakse,

Kumoa jäähtyneenä.

elle,
inämöis ja
ä
V
t
u
l
Onnitte ikuttava johta ki.
Li
rk
joka on Eskon puume
n
o
ja jolla

huoju sivuille.
Nosta oikea jalka
eteen ja vasen jalka taakse,
huoju eteen, huoju taakse,
huoju sivuille.
Pyöritä hartioita
kolme kertaa taakse
ja kolme kertaa eteen.
Halaa itseäsi
lämpimästi ja hyväksyvästi!

VESILAHDEN SEURAKUNNAN JOULULEHTI 2019
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KUVA: JOHANNA SUHONEN

Joulun enkeli
Mistä voisin löytää
sen pienen joulun enkelin?
Ehkä läheltäkin,
jos ympäristöäni tutkisin tarkemmin.
Jospa auttaisin kadun yli vanhuksen.
Vaikka ensin luulin, että ehtis en.
Apu lähimmäiselle
tuo mieleen joulun enkelin.

Vesilahden seurakunnassa tapahtui 2019

Mistä voisin löytää
sen pienen joulun enkelin?
Oman rakkaan sydämestä?
Jos häntä huomioisin paremmin.
Kysyisin, mitä hänelle kuuluukaan.
Ilman, että alkaisin huomiota vaatimaan.
Rakkaimman huomiointi
tuo mieleen joulun enkelin.
Mistä voisin löytää
sen pienen joulun enkelin?
Jospa kiinni ystävistä
voisin pitää vielä tiukemmin.
Vaikka erimielisyyksiä joskus ois.
Kun anteeksi pyytää,
anteeksi myös saada vois.
Ystävät lähelläni
tuo mieleen joulun enkelin.

Luottamushenkilöiden tehtäväänsiunaaminen su 27.01.2019 Vesilahden kirkossa.
UrkuHiiri, KirkonRotta ja KirkkoKissa
seikkailivat keväällä Vesilahden kirkossa
yhdessä Asiantuntija BonusTaaven ja
Vesilahden yhtenäiskoulun kakkosluokkien
kanssa.

Mistä voisin löytää
sen pienen joulun enkelin?
Ehkä taivaan tähdistä,
joita katson silmin kaipaavin.
Niistä loistaa silmät jo pois nukkuneet.
Talviyössä tuuli kuivaa kyyneleet.
Kaikki kauniit muistot
tuo mieleen joulun enkelin.

Ari Ruokola
18
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Vesilahden seurakunta lahjoittaa
kaikille kastettaville vauvoille uniikit
vauvatossut, jotka on kutonut
vapaaehtoinen seurakuntalainen.
Kastamattomille vauvoille on saatu
lahjoituksena vauvasukkia, joita voi
noutaa kirkkoherranvirastosta. Kiitos
vauvatossujen & sukkien kutojille.
Seurakunnassa on tarjolla monenlaista
vapaaehtoistyötä, ota rohkeasti
yhteyttä niin etsitään sinulle sopiva
vapaaehtoistyö.

Isosten siunaus Vesilahden kirkossa 17.2.2019.

Kiitokset

Terveisiä päivä- &
perhekerhoista!

Tahtoisin toivoa sinulle,
jotakin oikein hyvää.
Enkelin siipien havinaa,
ja iloa onnea syvää.

Seurakunnan emännille kiitos niin monista
maistuvista ja herkullisista hetkistä.

Kiitos kaikille teille, jotka olette kierrättäneet ja
kirppistelleet kanssamme kuluneen vuoden aikana.
Teitä on paljon!
VESILAHDEN SEURAKUNNAN JOULULEHTI 2019
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TARINA VUODESTA
TALVIAIKAAN KUNTOILLESSANI LYLYLLÄ LYKKIEN JÄÄKIEKKOMAILA SELÄSSÄNI NÄIN,
KUN HERTTAINEN KAINOSTI HYMYILEVÄ TYTTÖ LILASSA LIINASSA ROOSAN VÄRINEN HILKKA PÄÄSSÄÄN JA
ULJAS SULHONSA PYÖRITTIVÄT LUMIPALLOJA INTOA PUHKUEN. AUVOINEN ONNI JA ARMAS LEMPI LEISKUI. VARMANA
TULOKSENA TYÖSTÄ OLI VALIOLUOKAN LUMIUKKO TENHOAVAN TÄHTITAIVAAN ALLA. KAI OTAVAKIN NÄKYI SIINÄ
VIILEÄSSÄ VIIMASSA JA SIRPAKASSA PAKKASESSA.
MAALISKUUN PÄIVINÄ PIISASI AINA VAAN TUISKUA JA
PYRYÄ, MUTTA AAMUISIN ALKOI KUULUA JÄÄPUIKKOJEN HELINÄÄ. ILONAMME OLI
SOINTUVASTI LAULAVA TALITINTTI. KUN VIHDOIN MAASSA ALKOI NÄKYÄ HILJALLEEN
PÄLVIPAIKKOJA, OLI KEVÄÄN
VOITTO SELVÄ. SADE JÄÄDYTTI KAUNIITA HELMIÄ VISAKOIVUN OKSILLE.
TOUKOKUUSSA KÄVI PIAN
ILMI, ETTÄ TAIMIEN SIRKKALEHDET JA ORAS VIHERTYIVÄT VAUHDILLA. SUVI SAAPUI.
ILMA OLI VALOISA, VAIKKAKIN
JOSKUS PILVINEN. AURINGON-

HEINIEN TEKO OLI PELKKÄÄ
TAISTOA. HELLE OLI KOVA JA

SÄDE VALAISI URHOOLLISTA PAJUN VESAA, PIHAN TUIJAA JA METSÄN TUOMIA. JOKAINEN VARPU JA SINIVUOKKO ANOI JO VETTÄ. ORVOKKI JA KIELO AVASIVAT KUKKANSA. ARVOISA KERTTUJEN HEIMO KAJAUTTI ILMOILLE SULOISTA VISERRYSTÄÄN.
MERIMATK ALLANI SAIN
KALASTETTUA VAIN YHDEN
HARRIN, VAIKKA UNELMANI
OLI ISO SAALIS. AAVALLA ALLIT UISKENTELIVAT JA KAUKOPUTKELLA NÄIN KARIN,
JONKA PÄÄLLÄ KÖLLÖTTELI KUUTTI, AIVAN KUIN SAIMAALLA. TEKEMÄNI KAUNOKAINEN KAARNAVENE AJAUTUI ULPUKKAESIINTYMÄÄN,
KUN KAISLAA HELLÄSTI KEINUTTAVA VIENO TUULI MUUTTUI TYYNEKSI.

TARVITTIIN SUOMALAISTA
SISUA. USKO MEINASI LOPPUA HEINÄKÄRRYN AKSELIN HAJOAMISEEN. ANNAN
SUUREN ARVON SILLE, ETTÄ
ELOKUUSSA MAAN AARRE
ELI VILJA VALMISTUI. POIMIN
JA SÄILÖIN TARMOKKAASTI HILLAA JA MUITA MARJOJA JA PIHLAJAKIN TUOTTI
MAINIOSTI MARJATERTTUJA. KANERVAT JA METSÄLAUHAT SAIVAT RUSKAN VÄREJÄ.
METSÄSSÄ OTSO ALIAS MESIKÄMMEN KATSELI, KUN MIES
VIRITTI PAULAT JA ANSAT SEKÄ POIKA KYNTI PELTOJA AURALLA.
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHL AVASTA ANOTTOA YKSIN
KATSELLESSANI TUNSIN OLONI HIUKAN ORVOKSI. SILLOIN
TULI MIELEENI AATOS, ETTÄ
AATTOILTANA AHMITTUANI
KYLLIKSI AIMO ANNOKSEN
PUUROA JOULUPUKKI TULEE
VAIKKA PARTA KUURASSA JA
TUO LAHJAKSI JOULUN SATUMAISTA TAIKAA JA TOIVOTTAA JOULURAUHAA.
MONTAKO
SUOMALAISTA
ETUNIMEÄ LÖYSIT?

Löysitkö nämä?: Tarina, Talvi, Kunto, Lyly, Maila, Hertta, Kaino, Hymy, Tyttö, Lila, Liina, Roosa, Hilkka, Uljas, Sulho, Lumi, Into, Auvo, Onni, Armas, Lempi, Varma, Valio, Lumi, Ukko,
Tenho, Tähti, Kai, Otava, Viima, Sirpa, Päivi, Aina, Tuisku, Pyry, Aamu, Heli/Helinä, Ilona, Sointu, Tintti, Hilja, Pälvi, Voitto, Sade, Helmi, Visa, Touko, Pia, Ilmi, Taimi, Sirkka, Oras, Suvi,
Ilma, Valo, Pilvi, Säde, Urho, Paju, Vesa, Tuija, Tuomi, Varpu, Sini, Vuokko, Ano, Orvokki, Kielo, Kukka, Arvo, Kerttu, Heimo, Ilmo, Sulo, Meri, Harri, Unelma, Aava, Alli, Kauko, Kari, Kuutti, Saima, Kauno, Kaarna, Ulpukka, Kaisla, Hellä, Vieno, Tuuli, Tyyne, Heini, Taisto, Helle, Sisu, Usko, Akseli, Anna, Arvo, Elo, Aarre, Vilja, Tarmo, Hilla, Marjo, Pihla/Pihlaja, Maini/Mainio, Marja, Terttu, Kanerva, Lauha, Ruska, Otso, Eli, Mesi, Mies, Paula, Ansa, Poika, Aura, Päivä, Otto, Orvo, Aatos, Aatto, Ilta, Kylli, Aimo, Kuura, Lahja, Satu, Taika, Toivo, Rauha, Suoma.
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LANTTUTERVEISIN

LANTTUJAISET

VeVa eli Suomen Partiolaisten lippukunta
Vesilahden Valkohännät lyhyesti:
Vesilahden seurakunta
toimii taustayhteisönä
partiolippukunta Vesilahden Valkohännille, joka on perustettu vuonna
1978. VeVa on sekalippukunta, johon kuuluu 213
jäsentä. Partioryhmiä ko-

koontuu Narvassa, Onkemäellä ja Kirkonkylässä.
Seurakunta vuokraa Valkohännille Mustalammin leirialuetta.
Lippukunnanjohtajana
toimii tällä hetkellä Jenni Raudas.

VeVa verkossa:
http://valkohannat.net/wordpress/

Vesilahden suuri mahti
partiolaisten reipas tahti,
Vesilahti Vesilahti
sille huuto kajahti.
Valkohäntä retkeilee
Ulkosalla samoilee
Kämpällänsä majailee
kädentaidot hallitsee
VEVA!!

Vesilahti juhlisti asemaansa
Suomen lantun synnyinpitäjänä järjestämällä
kautta aikain ensimmäiset
Lanttujaiset lauantaina
12.10.2019 Rautialassa.

Lanttuennustaja Valkohännättären
pöytä Lanttujaisissa.

Vesilahden seurakunta verkossa
Kotisivu
www.vesilahdenseurakunta.fi

https://vapaaehtoistyö.fi/vesilahti

Facebook
www.facebook.com/
vesilahdenseurakunta/

Twitter
twitter.com/VesilahdenSrk

Facebook-ryhmä
www.facebook.com/
groups/109145709120535/

Instagram
www.instagram.com/
vesilahden.seurakunta/

VESILAHDEN SEURAKUNNAN JOULULEHTI 2019

21

KIITOS ja Hyvää sekä Valoisaa Joulua Sinulle!
Sain tällaisen hienon Eskon puumerkin 10.10.2019 Nurmijärvellä.
Sen myönsi Aleksis Kiven seura.
Se oli todella upea juttu. Sain yllättävän ” joululahjan” jo etukäteen. Erittäin arvokkaana koin, että se annettiin kirkon edustajalle.
Usein kirkko saattaa nykyään jäädä vähän sivuraiteille yhteiskunnassa. Kirkko ja Vesilahden seurakuntakin sai näin samalla arvostavan kunniamaininnan tämän
puumerkin myötä. Tästä on hyvä
jatkaa, kuten usein sanotaan…
Tässä vähän taustaa Eskosta ja
Eskon puumerkistä:
Tunnetuin Eskoistamme on
Nummisuutarien Esko, Aleksis Kiven kirjoittaman komedian hiukan yksinkertaiseksi mainittu päähenkilö, jonka vanhemmat ovat päättänet naittaa saadakseen rahaa. Naimahommaan
tarvitaan lupauskirja, jota saapuu
tekemään kanttoori Sepeteus. Kirkonmies selittää menettelyä näin:
”Minä kirjoitan täkstin, isäsi pistää puumerkkinsä alle, joka todistetaan.” Tähän Esko: ”Hän pistää puumerkkinsä alle ja minä samoin.” Johon kanttoori: ”Sinun
puumerkkiäs siinä ei tarvita.” Esko jatkaa inttämistä: ”Mutta minun tyhmän järkeni mukaan, täytyy se siinä löytyä laillisuuden
tähden.” Allekirjoituksen hetkellä
asiasta nousee riita, jonka tiimellyksessä Eskon isä Topias huutaa
Eskolle: ”Sinä klöntti, lurjus, juu22
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tas!” Viimeisessä näytöksessä käy
ilmi, että Esko on naimamatkansa aikana vetänyt puumerkin lupauskirjaan omin päin, mistä nousee jälleen älämölö. (Lähde: Pasi
Heikura > Aristoteleen kantapää:
Esko ja Puumerkki, yle.fi –nettisivusto)
On mukavaa olla vähän yksinkertainen mutta sinnikäs ja itsepäinenkin. Periksi ei anneta! Toivottavasti joulun aika voisi avata
meille tien johonkin uudenlaiseen
näkökulmaan ja asennoitumistapaan. Toivosin, että ensi vuonna
voisimme jokainen kuulla entistä enemmän hyviä uutisia ja itsekin niitä välittää toinen toisillemme. Annettaisiin myönteisille ajatuksille sijaa. Se muuten näkyy ulospäinkin. Muutama vihan
ja katkeruuden ryppykin voi jopa
oieta. Joulun sanoma on ”Älä pelkää”. Jos ei tarvitse pelätä, uskaltaa rakastaa ja olla avoin elämälle ja tuntemattomillekin ihmisille.

Jokainen päivä on Jumalan meille antama mahdollisuus. Mikään
elämässäsi ei ole sattumaa. Jouluna Jumalan Valo syttyi tänne
maailmaan. Se valo ei häikäise eikä sokaise. Jumalan Ikuinen Jouluvalo tuli ihmiseksi, kun Jeesus
syntyi tänne. Sen jälkeen mikään
ei ole enää toivotonta eikä lopullisen pimeää. Umpikujissa avautuu
Jumalan ovi. Siitä mihin ihmiset
lopettavat, Jumala aloittaa.
Kiitos Teille kaikille kuluneesta vuodesta.
Lähdetään yhdessä kohti
meille ihmisille tuntematonta
tulevaisuutta ja uutta vuotta
2020. Onneksi Jumala tietää,
mistä me olemme tulossa ja hän
tietää myös, mihin me olemme
menossa.

Jouluajatuksin
KirkkoHarri
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