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Viialan kirkko 70 vuotta

Kirkonkellot soittavat monenlaista sanomaa
Kirkko on nykyisinkin näkyvä maamerkki lähes joka
pitäjässä, niin myös Akaassa
kaikki kolme kirkkoa. Kirkon lähistöllä kulkiessa saatat
kuulla kirkonkellojen soiton
ja ihmetellä, miksi niitä soitetaan. Toijalassa sijaitsevan
Akaan kirkon iso kello on
Tukholmassa valettu vuonna
1698 eli se toistaa soitollaan
vuosisataista historiaa. Suurempi kello on kokonaan ja
pienempi osittain Ruotsin
kuninkaan Kaarle XII:n lahjoittama.

Ehtookelloista
pyhän viettoon
Kirkonkellojen soitolla on
monia merkityksiä, ja niitä
soitetaan useissa eri tilanteis-

Enni Piirainen
tutustui Taizén
arkeen

sa. Jo lauantai-iltana soivat
ehtookellot kello 18 valmistaen pyhän viettoon. Yleisimpiä soittoja ovat ennen
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sunnuntain jumalanpalvelusta ja sen jälkeen soitettavat
kellot. Kun jumalanpalvelus
alkaa Akaan kirkossa kello

10, soitetaan huomenkelloja
kello yhdeksän, papinkelloja
kello 9.45 ja vielä yhteensoitto kello 9.57.
Kellojen soittamiset ovat jo
pitkään olleet automatisoituja, joten suntion tarvitsee vain
jumalanpalveluksen loputtua
huolehtia loppusoitosta. Viialan ja Kylmäkosken kirkoissa
soitetaan myös kelloja ennen
ja jälkeen jumalanpalveluksien. Viialassa on sellainen
erikoisuus, että siellä kelloissa
on melodia toisin kuin Kylmäkoskella ja Toijalassa. Viialan
majataloillat eivät ole messuja,
joten silloin ei kelloja soiteta.
Sitten on muita erityistilanteita, joissa kelloja soitetaan.
Viikonloppuisin voit kuulla
esimerkiksi hääkellojen iloisen soiton. Vihkiparilta kysy-

Oona opettaa host-perheen
lapsille suomea ja odottaa
joulua Berliinissä
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tään, haluaako se soitettavan
kelloja, kun pari astuu kirkosta ulos. Moni haluaa juhlistaa
vihkimisen kellojen soitolla.

Sanomakellot
saattaa vainajaa
Kirkonkelloja soitetaan myös
arkena. Silloin on todennäköisesti kyse sanomakelloista, joita soitetaan, kun vainajaa tuodaan esim. sairaalasta kappelin
kylmiöön. Niitä soitetaan aika
pitkään, viisitoista minuuttia.
Joskus voidaan omaisten
pyynnöstä poiketa vainajan
kotikulmilla sanomakelloja
soittaen. Sanomakellojen
soitosta huolehtivat kuljetusta hoitavat hautaustoimistot
kännyköiden välityksellä.
Sanomakellojen lisäksi on

vielä vainajien saattokellot,
joita soitetaan itse hautajaispäivänä. Myös niitä soitetaan
15 minuuttia, kun vainajaa lähdetään viemään kohti hautaa
kappelista tai kirkosta. Kellojen kuminasta voi päätellä
onko vainaja mies vai nainen:
naisen saatto alkaa pienellä
kellolla ja miehen isolla kellolla.
Kirkonkelloilla voidaan
viestiä myös hätätilanteesta.
Joskus kellot voivat lähteä
soimaan omia aikojaan virhehälytyksenä esim. ukkosen
aiheuttamana.
Teksti:
Jaana Viitakangas
-Klemola
Asiatiedot ja kuvat:
Kimmo Lyytikäinen

Kirkkomuskarin konkari
Berit Joki iloitsee yhdessä
lasten kanssa
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Hetki hiljentyen
Kirkkoherran kynästä
Ali Kulhia
Akaan kirkkoherra

PAPA PANOVIN
JOULUVIERAS – Leo Tolstoi

O

Toivon tuojat
Maailma janoaa toivoa ja lupauksia paremmasta. Samaan aikaan täällä kulkee epätoivon julistajia ja mielialojen myrkyttäjiä, lusteen kylväjiä. Tätä kirjoittaessani
on vielä edellisen kirkkovuoden loppupäivät, ja aiheena
on Tuomiosunnuntai. Sen väri on kirkoissa vihreä, kasvun ja toivon väri, ei musta. Viimeisenäkin päivänä on
vielä toivoa.
Me, Jeesuksen opetuslapset, hänen maailmaan lähettämät, olemme saaneet tehtäväksemme kertoa, että
Jumala rakastaa meitä ja on antanut meille uskon, toivon ja rakkauden. Lähestyvän joulun edellä on adventin aika, joka kertoo juuri tästä tulevasta toivosta: Hän
tulee! Ihmiskunnan toivo syntyy maailmaan ja hän myös
ohjaa meitä rakkauden tekoihin.
Tätä kannattaa juhlia ja tehdä siitä muistijälkiä kovempien päivien varalle. Jeesus-lapsen tapaan jokainen
syntyvä lapsi on toivon ja tulevaisuuden lupaus. Siksi
myös syntymäpäiviä on syytä juhlia niin, että tuntuu!
Olen toisinaan ottanut hengellisten lahjojen vastaanottamisen esimerkiksi pienet lapset. Kun he saavat lahjan,
he kiiruusti avaavat sen ja alkavat touhuta sen kanssa. Kun aikuiselle antaa lahjan, hän alkaa miettimään,
mitähän tämäkin on maksanut ja miten minun pitää
tavallaan maksaa takaisin lahjanantajalle. Aito, lapsenomainen riemu puuttuu lahjan saamisesta.
Siksi onkin Jumalan suurta viisautta tuoda maailman
pelastus ja toivo vastasyntyneenä lapsena keskellemme. Emme osaa uumoillakaan, mitä kaikkea lapsi tuo
elämäämme ja miten hän muuttaa meitä. Näin on tehnyt
myös Joulun lapsi. Meidän tulee rukoilla, että hän voisi
vielä parantaa meidät ja meidän haavamme, että hän
voisi opettaa meille, mitä on Jumalan mielen mukainen
tapa elää koko maailman parhaaksi. Hän myös vie meidät kerran perille, Hänen kalliisti maksamansa.

Akaan LUX 2019. Kuva: Tero Laihanen.

li jouluaatto, ja vaikka oli vasta iltapäivä,
syttyivät valot pienen
venäläisen kylän kodeissa ja
kaupoissa, sillä talvipäivä oli
melkein ohi. Jännittyneet
lapset juoksivat kodeissa, ja
nauru kantautui vaimeana
kaduille suljettujen ikkunaluukkujen takaa.
Vanha Papa Panov, kylän
suutari, seisoskeli verstaansa
edessä. Kirkkaat valot ja heikot, mutta herkulliset jouluruokien tuoksut toivat hänen
mieleensä entiset joulut, jolloin hänen vaimonsa oli elänyt ja lapset olivat olleet pieniä. Hänen tavallisesti iloiset
kasvot näyttivät surullisilta.
Hän kääntyi ja astui sisälle,
sulki ikkunaluukut ja lämmitti itselleen tilkan kahvia.
Sitten hän istuutui huokaisten nojatuoliinsa.
Papa Panov ei usein lukenut, mutta tänä iltana hän
otti hyllystä suuren, vanhan
perheraamattunsa, ja hitaasti
sivuja käännellen löysi jouluevankeliumin ja luki sen.
Hän luki kuinka Marialle ja
Joosefille ei löytynyt yösijaa
majatalosta, ja Marian pieni
lapsi syntyi tallissa.
”Jaa-a”, sanoi Papa Panov,
”jos he olisivat tulleet tänne,
minä olisin antanut heille
vuoteeni ja peitellyt vauvan
tilkkupeitollani.”
Hän jatkoi lukemista. Hän
luki viisaista miehistä, jotka olivat tulleet katsomaan
Jeesus-lasta, ja tuoneet hänelle loistavia lahjoja. Papa
Panovin kasvot venähtivät.
”Minulla ei ole mitään, mitä
voisin antaa hänelle”, hän
ajatteli surullisena.
itten hänen kasvonsa
kirkastuivat. Hän laski
Raamattunsa pöydälle, nousi ylös ja kurottautui
ottamaan ylähyllyltä pienen
pölyisen laatikon. Hän avasi
sen. Laatikossa oli pienen
pienet nahkaiset kengät. Papa Panov oli tyytyväinen. Ne
olivat juuri niin täydelliset
kuin hän oli muistanutkin –
parhaat kengät, mitkä hän oli
koskaan tehnyt. ”Nämä minä
antaisin Jeesukselle”, hän
mutisi itsekseen laittaessaan
pikkuruiset kengät takaisin
laatikkoon.
Istuessaan jälleen tuoliinsa
hän tunsi itsensä väsyneeksi.
Hän jatkoi lukemista, mutta
pian kirjaimet alkoivat tanssia hänen silmissään ja hän
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päätti sulkea silmänsä vain
pieneksi toviksi. Papa Panov
nukahti heti. Hän nukkui ja
näki unta – joku oli huoneessa. Ja yhtäkkiä hän tiesi, niin
kuin unessa tiedetään, kuka
se oli. Jeesus!
”Sinä toivoit näkeväsi
minut, Papa Panov”, Jeesus
sanoi ystävällisesti. ”Pidä silmäsi auki huomenna. Aion
vierailla luonasi. Mutta ole
tarkkana, sillä en aio sanoa,
kuka olen.”
un Papa Panov viimein
heräsi, hän kuuli kirkon kellojen soivan,
ja ikkunaluukkujen raosta
kajasti vaaleneva aamu. ”Hyvänen aika”, huudahti Papa
Panov ääneen. ”Nythän on
jo aamu, joulupäivän aamu.”
Hän nousi jäykästi ylös
tuolista, johon hän oli illalla nukahtanut ja oikoi
jäseniään. Sitten hän muisti
unensa. Tästä joulusta on
tulossa aivan erityinen juhla,
sillä Jeesus oli luvannut tulla
hänen kotiinsa.
Miltähän Jeesus näyttää,
mietti Papa Panov laittaessaan kahvipannua tulelle. Ei
hän ainakaan enää voi olla
pieni vauva. Hänhän on aikamies – kuningas hän on,
Jumalan Poika. Hänen täytyykin katsella tarkasti tielle
koko päivän, että hän tuntisi
Jeesuksen.
apa Panov avasi ikkunaluukut ja kurkisti
kadulle. Katu oli vielä
autio – tai olihan siellä sentään kadunlakaisija. Mies
näytti surkean palelevalta
raa’assa aamuilmassa. Että
hänen täytyikin työskennellä
jouluaamuna.
Papa Panov avasi oven,
ja kylmää aamuilmaa virtasi
sisälle. ”Tulehan sisälle!” hän
huusi iloisesti kadun toiselle
puolelle. ”Tule juomaan kuppi kuumaa, näytät olevan aivan jäässä.”
Kadunlakaisija vilkaisi
suutariin uskomatta korviaan. Epäröiden hän käveli
kadun poikki ja astui lämpimään huoneeseen. Hänen
kylmät, kosteat vaatteensa alkoivat höyrytä uunin
kuumuudessa. Kuuma muki
lämmitti mukavasti kylmiä
punaisia käsiä.
Papa Panov oli tyytyväinen nähdessään kahvin
maistuvan vieraalleen, mutta vähän väliä hänen täytyi
käydä kurkistamassa kadulle.
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”Onko vieraita tulossa?”
kysyi kadunlakaisija viimein,
ja Papa Panov kertoi hänelle
viimeöisestä unestaan. ”Jaa-a,
toivonpa hänen tosiaan tulevan”, sanoi kadunlakaisija.
”Olet kyllä ansainnut, että
unesi toteutuu, sillä tämä sinun kutsusi oli minulle ainoa
joululahja.” Sitten hän äkkiä
hymyili.
Kun kadunlakaisija oli
mennyt, Papa Panov laittoi
itselleen kaalikeittoa. Sitten hän meni jälleen ovelle
ja katsoi tutkivasti kadulle.
Hän ei nähnyt ketään. Mutta
hän erehtyi, joku oli tulossa.
Nuori nainen käveli hitaasti välillä seiniin nojaten. Hän
näytti väsyneeltä kantaessaan jotakin sylissään. Kun
hän tuli lähemmäksi, näki
suutari, että nainen kantoi
pientä lasta, jonka hän oli
käärinyt huiviin. Sekä äiti
että lapsi näyttivät niin säälittäviltä, että Papa Panovin
sydäntä särki.
”Ettekö tulisi sisään?” suutari kutsui astuen heitä vastaan. ”Te molemmat näytätte
tarvitsevan lepoa ja lämpöä.”
uori äiti antoi suutarin
ohjata itsensä sisälle.
Istuuduttuaan hän
huoahti helpotuksesta.
”Minä lämmitän vähän
maitoa lapselle”, Papa Panov sanoi. ”Olen aikoinaan
hoitanut omiakin.” Hän otti
lämpimän maidon hellalta
ja lusikoi maitoa varovasti
lapsen suuhun lämmittäen
samalla pikkuruisia jalkoja
uunin kupeessa.
”Hän tarvitsisi kengät”,
suutari huomautti. Mutta
nainen vastasi: ”Ei Minulla ole rahaa kenkiin. Olen
matkalla naapurikylään etsimään työtä.”
Papa Panov muisti äkkiä
jotakin. Hän muisti pienet
kengät, joita hän eilen illalla oli ihaillut. Mutta nehän
oli tarkoitettu Jeesukselle. Hän katsahti uudelleen
pieniä kylmiä jalkoja ja teki
päätöksen.
”Kokeilepa näitä lapselle”,
hän sanoi ja ojensi lapsen ja
kengät äidille. Pikkukengät
olivat kuin lapselle tehdyt.
Nainen hymyili onnellisena,
ja lapsi jokelsi iloissaan.
”Te olette ollut meille niin
ystävällinen”, sanoi nainen
pois lähtiessään. Toteutukoot kaikki joulutoiveenne!”
Mutta Papa Panov alkoi jo
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epäillä, toteutuisiko hänen
toiveensa ollenkaan. Ehkä
hän ei ollut vain tunnistanut tätä? Hän katseli huolestuneena katua molempiin
suuntiin. Nyt oli paljon ihmisiä liikkeellä, mutta he olivat
kaikki tuttuja. Oli naapureita
menossa sukulaistaloon jouluaterialle. He nyökkäilivät
iloisesti ja hymyilivät ja
toivottivat Papa Panoville
hyvää joulua. Ja kerjäläisiä!
Heille Papa Panov kiirehti
antamaan kuumaa keittoa
ja leipää. Sitten hän taas
tarkkaili katua ylös ja alas.
Aivan liian pian laskeutui talvinen hämärä kylään.
Kun Papa Panov seuraavan
kerran kurkisti ovesta kadulle, oli jo liian pimeää. Hän
käveli hitaasti takaisin sisälle
ja sulki ikkunaluukut. Väsyneenä hän istahti tuolille ja
ajatteli; se oli siis sittenkin
vain unta. Jeesus ei tullut.
illoin hänestä äkkiä
tuntui, että hän ei ollutkaan enää yksin
huoneessaan. Tällä kertaa
hän oli aivan hereillä. Hänestä tuntui, kuin hän olisi
nähnyt silmiensä edessä
pitkän jonon ihmisiä. Hän
näki jälleen vanhan kadunlakaisijan, nuoren äidin lapsensa kanssa ja kerjäläiset,
joille hän oli antanut syötävää. Kun he kulkivat hänen
ohitseen, jokainen kuiskasi.
”Etkö nähnyt minua, Papa
Panov?”
”Kuka sinä olet?” hän
kysyi hämmästyneenä. Silloin ääni vastasi hänelle.
Se oli ääni hänen unestaan,
Jeesuksen ääni. ”Minun oli
nälkä, sinä ruokit minua”,
Jeesus sanoi. ”Minä olin
alaston ja sinä vaatetit minut. Minun oli kylmä ja sinä
lämmitit minua. Auttaessasi
noita ihmisiä tänään, sinä
autoit minua, Papa Panov.”
Sitten oli hiljaista. Kuului vain kellon raksutus.
Suuri onni ja rauha tuntui
täyttävän huoneen ja Papa
Panovin sydämen. Hänen
teki mieli laulaa ja nauraa
ääneen. ”Hän tuli sittenkin”,
sai Papa Panov sanottua.

S

Samasta kirjasta on tehty
kaksi lastenkirjaa: Holder:
Pappa Panovin erikoinen
vieras (Kirjaneliö 1979,
Tolstoi: Suuratri Martti
(Lasten keskus 1986
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Enni Piiraisen terveisiä Taizéstä
Viisi kuukautta Taizéssä on
hujahtanut ohitse todella nopeasti. Tuntuu ihan uskomattomalta. Vasta nyt, kun ilmat
ovat alkaneet täälläkin viilenemään huomaa, että vuosi
alkaa lähetä loppuaan. Tänne
saapuessa suunnitelmani oli
selvä: puoli vuotta Taizéssä
ja jouluksi kotiin. Kuitenkin
jo ensimmäisten kuukausien
aikana aloin harkitsemaan,
mitä jos jäisin vielä hieman
pidemmäksi aikaa.
Aina vuoden vaihteessa
Taizé järjestää suuren uuden
vuoden tapahtuman yhdessä Euroopan maassa. Tänä
vuonna kyseinen tapahtuma
osuu Puolaan, Wroclawiin.
Vietämme kaikkien tänne jäävien vapaaehtoisten,
Taizén veljien sekä sisarten
kesken joulua, jonka jälkeen
meidät lähetetään Puolaan
auttamaan kyseisen tapahtuman järjestämisessä. Muutaman viikko työskennellään
siellä hieman erilaisimmissa
olosuhteissa, jonka jälkeen
palaamme takaisin Taizéseen.
Jokainen meistä vapaaehtoisista tekee jonkinlaista
työtä. Yleensä kahdesta neljään erilaista kuten siivoamista, vieraiden vastaanottamista, puutarhan hoitoa, roskien
keräystä ja kirkossa auttamista. Joka lauantai saamme
uudet työlistat seuraavaa
viikkoa varten, ja joka viikko työtehtävät vaihtelevat
laidasta laitaan. Parasta onkin
juuri se, että täällä ollessa on
päässyt kokeilemaan niin
paljon erilaisia työmuotoja.
Vapaaehtoisille, jotka
viipyvät puolesta vuodesta
vuoteen annetaan niin sanottu suurempi vastuutehtävä.
Työ, jota tehdään tasaisesti

päivässä, rukoillaan usein
ja tehdään töitä yhdessä.
Vajaan viiden kuukauden aikana olen tavannut huikeita
ihmisiä eri puolilta maailmaa
ja saanut uskomattomia ystäviä.
Myös tulevien kuukausien aikana tapahtuu paljon.
Pian on joulu, jonka vietän
ensimmäistä kertaa jossakin
muualla kuin perheen kanssa, uusivuosi Puolassa ja yhteishaku häämöttää. Suunnitelmat jatko-opinnoista ovat
pysyneet aikalailla samoissa
raameissa kuin tänne lähtiessä. Hiljalleen olenkin alkanut
odottamaan, että pääsisin
taas ensi vuonna jatkamaan
opiskelua.
Enni Piirainen

Näkymä Taizésta.

melkein jokaisen viikon ajan,
ja josta kyseinen henkilö on
täysin vastuussa.
Minulla on päävastuu kokkauksesta ja Taizén keittiö
onkin aivan omaa luokkaansa. Täällä olleiden kuukausien aikana suurin ihmismäärä, jolle itse pääsin laittamaan
ruokaa on noin viisi tuhatta.
Vapaaehtoisena olen päässyt näkemään, kuinka koko
tämä yhteisö pyörii ja erityisesti, kuinka uskomattoman
tärkeää meidän työ täällä on.
Monesti olemmekin saaneet
kuulla, ettei Taizé voisi vas-

Jaamme huoneet,
syömme saman
pöydän ääressä
kahdesti päivässä,
rukoillaan usein
ja tehdään työtä
yhdessä.
taanottaa näinkään huikeita
määriä ihmisiä ilman vapaa-

ehtoisten apua.
Meitä nuoria vapaaehtoisia onkin paljon, etenkin
kesän aikana. Jotkut jäävät
muutamaksi kuukaudeksi
ja jotkut viettävät jopa puolitoista vuotta. Enimmillään
vapaaehtoisia näiden kuukausien aikana on ollut ylitse
kahdensadan. Itse asun ryhmässä, johon kuuluun minun
lisäksi 22 muuta tyttöä. Vietetään paljon aikaa yhdessä
ja eletään yksinkertaisesti
pienenä yhteisönä. Jaamme
huoneet, syömme saman
pöydän ääressä kahdesti

Ensimmäinen joulu
Vaikka olen saanut matkustella monissakin maissa, Israel
poikkeaa niistä kaikista. Ennen
ensimmäistä Israelin matkaani,
jännitin, koska kaikki mitä siitä
maasta tiesin, oli sota-uutiset.
Turvatoimet lentokentällä
olivat kyllä kärsivällisyyttä
koettelevat, mutta maa oli
ihan toisenlainen kuin luulin.
Kaikkialla oli siistiä, kaunista,
ihmeellistä ja täynnä historiaa
- sen havinan todella tunsi!
Olimme puolisoni ja nuorimman lapsemme kanssa
omatoimireissulla, siksi kysäisimme paikalliselta taksikuskilta turvallisinta reittiä
Betlehemiin. Taksikuski tarjoutui heti viemään meidät
sinne edullisesti ja tarjosi
myös opastettua kierrosta
paikan päällä.
Lähdettiin matkaan. Taksikuski pysähtyi kahden rajatullin kohdalla, koska nyt
mentiin palestiinalaisalueelle.
Aseistetut vartijat kurkkasivat
autoomme ja päästivät sitten
läpi.

Miikan ennustus
kävi toteen
Saavuimme Betlehemiin, pieneen, hiljaiseen kaupunkiin,

jossa Jeesuksen syntymän
aikoihin asui vain noin 300
asukasta. Jeesuksen syntymäkirkon edessä mieleeni palautuivat asiat, jotka liittyivät
tähän ihmeelliseen paikkaan.
Profeetta Miika ennusti suuren
Kuninkaan syntymän, nimenomaan Betlehemissä. ’Mutta
sinä, Betlehem Efrata, joka olet
vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle
tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on
muinaisuudesta, iankaikkisista
ajoista. (Miik.5:2)
Tänne Betlehemiin viimeisillään lasta odottava Maria
saapui aviopuolisonsa, Joosefin, kanssa 2019 vuotta sitten
verolle pantavaksi. Ihmeellistä
oli, että myös profeetta Jesaja
kirjoitti lapsen yliluonnollisesta
syntymästä jo 700 vuotta aikaisemmin. ’Sen tähden Herra itse
antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää
pojan ja antaa hänelle nimen
Immanuel. Mikä tarkoittaa
Jumala meidän kanssamme.
(Jes.7:14)
Maria ja Joosef saapuivat
kaupunkiin, jota hallitsi julma
ja vainoharhainen kuningas
Herodes. Hän tapatti pienten
poikalasten lisäksi jopa oman

vaimonsa ja kolme omaa poikaansa, Aristobuluksen, Antipaterin ja Alexanderin, joiden
uskoi juonittelevan vallan
anastamisesta. Hänen julmuutensa ei loppunut edes kovissa
kuolemantuskissa, jolloin hän
viimeiseksi määräykseksi tahtoi tapattaa joukon juutalaista.
Onneksi määräystä ei toteutettu. Pahuus oli siis läsnä heti,
kun Jeesus syntyi maailmaan.
Enkeli ilmoitti kuitenkin Joosefille unessa vauvan hengen
olevan vaarassa. Jo samana
yönä Joosef otti Marian ja
Jeesus-vauvan ja he pakenivat Egyptiin turvaan. Tämän
maailman hallitsija ei kyennyt
pysäyttämään Jumalan pelastussuunnitelmaa.

nen kanssa syntymäpaikan
edessä. Tyttö halusi koskettaa
tähden kohtaa maassa.
”Adelaine, tässä Jeesus-vauva syntyi”, kerroin tytölle, jonka silmät suurenivat ihmetyksestä.
Vaikka kirkko ympärillä oli
koristeltu, ensimmäisenä jouluna ei niin ollut. Jumala olisi
voinut suunnitella Poikansa
syntymän maailman mah-

tavimpaan palatsiin. Mutta
ei. Eläinten luola oli valittu
paikka. Sinne saattoivat tulla
paimenet, joilla ei ollut koulutusta, eikä minkäänlaista
arvostusta muiden silmissä.
Sinne saattoivat tulla kaikista
rikkaimmat, itämaan tietäjät
lahjoineen. Sinne saattoi tulla
kaikki, joiden silmät näkivät
mustalla taivaalla loistavan ihmeellisen suuren tähden.

Nyt me saimme olla myös
täällä! Muistelemassa sitä hetkeä, kun pieni poikavauva
lepää kapaloituna eläinten
syöttökaukalossa, heinien,
aasien, lehmien, lammasten,
paimenten ja vanhempiensa
ympäröimänä. Tämä lapsi oli
ihmeellinen, hän oli tullut Jumalan tyköä.
Mia Joki

Kuningas syntyi
eläinten luolassa
Menimme kirkon sisään, jossa
paloi satoja kynttilöitä. Astelimme pitkät portaan alimpaan
kerrokseen, mistä oli kaivettu
esiin historiallinen maailma.
Sieltä löytyi eläinten luola, jopa sen alkuperäinen kivinen
katto oli paikallaan. Kaikkein
ihmeellisin kohta oli kuitenkin
paikka, missä Jeesus syntyi.
Kyykistyimme pikku Adelai-

Pikku Adelaine kuuntelee tarkkaan, kun äiti kertoo Jeesuksen syntyneen tässä paikassa.
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Akaalainen Oona muutti vuodeksi Berliiniin

K

esällä Toukolan leirikeskuksen keittiössä
työskennellyt Oona
Ihantola asuu nyt Berliinissä.
Oona on tullut tutuksi myös
seurakunnan kerhonohjaajana
neljän vuoden aikana monille
akaalaisille lapsille.
- Päätin jo 13-vuotiaana, että
pidän lukion jälkeen välivuoden ja lähden au pairiksi. Saksa valikoitui kohdemaaksi, kun
bongasin Facebookin Suomalainen au pair -ryhmästä nykyisen host-perheeni ilmoituksen.
Perhe vaikutti niin hyvältä, että
otin heihin yhteyttä. En siis erityisesti valinnut kohdetta, vaan
ennemminkin valitsin perheen,
nauraa Oona, kun kysyn, miten
hän tuli lähteneeksi juuri Saksaan.
Oona kertoo, että host-perhe on suomalais-saksalainen.
Perheen äiti on saksalainen ja
isällä on suomalaiset juuret.
Perheen vanhemmat toivoivat,
että heidän kaksi poikaansa
oppivat suomea, joten Oonan
tärkein tehtävä on puhua alle
kouluikäisille lapsille suomea.
Jos on uutta Oonalle toimia
au pairina, niin uutta on myös
perheelle se, että heillä on au
pair. Oona on näet perheen
ensimmäinen au pair. Oonan
tuntien host-perheellä ei olisi
voinut käydä parempi tuuri.

pojat pitävät eläimistä.
Viikonloppuisin Oonalla on
yleensä vapaata. Silloin hän
kertoo tapaavansa muita au
paireja, tutkivansa kaupunkia
itsekseen tai tekevänsä jotain
mukavaa host-perheen kanssa.
Aurinkoinen Oona kertoo,

että arki sujuu Berliinissä hyvin.
Perhe on ollut juuri niin huippu
kuin hän arvelikin.
- Edes kielitaidottomuuteni
ei ole aiheuttanut ongelmia!
Lähes kaikki puhuvat englantia
Berliinissä. Kielikurssin myötä
olen alkanut ymmärtää kieltä

paremmin.

Kavereiden kanssa
ajan viettämistä
Sopeutumista Berliiniin ovat
auttaneet myös kaverit ja sosiaalinen elämä. Berliinin au

pairit ovat aktiivisia etsimään
muita au paireja esimerkiksi
Facebookista ja Whatsappista,
joten kavereiden löytäminen ei
ole ollut hankalaa.
Kaikki kuulostaa niin hyvältä,
että täytyy kysyä, onko mitään
negatiivista vai onko kaikki

vain ruusuilla tanssimista?
- Ainoa miinus, jonka keksin, on se, ettei Saksassa vielä
tunneta kauran monipuolisuutta maidon korvaajana, vaan
täällä käytetään lähinnä soijaa
ja kookosta, joskus harvoin
mantelia. Kauramaitoa löytyy
kyllä, muttei esimerkiksi kaurajogurttia, kaurapohjaisia jäätelöitä, kaurafraichea tai muita
suosikkituotteitani.

Joulu saksalaisittain
Oonalla on edessään joulu poissa kotoa.
- Odotan joulua todella
paljon kahdesta syystä: Ensinnäkin on mielenkiintoista
saada kokea saksalainen joulu.
Toisekseen osa perheestäni
tulee käymään Berliinissä heti
joulun jälkeen, joten on ihanaa
tavata heidät. Host-perheeni
juhlii joulua ilmeisesti moderniin saksalaiseen tapaan, joten
odotan joulua innolla.
Berliini – kuten muutkin
keskieurooppalaiset kaupungit – on tunnettu joulumarkkinoistaan. Miten joulun lähestyminen näkyy? (Haastattelu on
tehty marraskuun alussa, toim.
huom.)
- Joulukalenterit ja koristeet ilmestyivät kauppojen
valikoimiin jo lokakuussa, joten odotus on alkanut. Tällä
viikolla alkoi joulukoristeiden
sähkötöiden valmistelu ainakin lännen puoleisella pääkatu Kurfürstendammilla, joten
eivätköhän koristeetkin pian
ilmesty. Näin myös mökkien
kokoamista alkuviikosta Potsdamer platzilla. Niitä laitetaan
todennäköisesti valmiiksi
joulutoria varten, sillä joulutorit avautuvat marraskuussa.
Host-isäni kertoi joulukuusisuunnitelmistaan, joten joulun
valmistelu on käynnistynyt
perheessäkin, kertoo Oona.
Au pair -vuoden jälkeen Oonalla on suunnitelmissa pyrkiä
yliopistoon opiskelemaan.

Kaupunkiin
tutustumista
Entä millainen on Oonan tavallinen työpäivä?
-Tavallisina päivinä autan
aamutoimissa ja valmistan
eväslaatikot pojille päiväkotiin. Kun vanhemmat lähtevät
töihin ja lapset päiväkotiin,
minä lähden kielikouluun tai
jos koulua ei ole niin minulla
alkaa vapaa-aika. Iltapäivällä
haen lapset päiväkodista yleensä yhdessä host-äidin kanssa,
ja vietämme iltapäivän leikkipaikoilla tai kotona leikkien.
Välillä käymme esimerkiksi
maatilalla, eläintarhassa tai akvaariossa, sillä ne ovat lähellä ja

Riina Saastamoinen

Joen perheen lapset kertovat joulusta

Lumina 2 v.

Adelaine 5 v.

Anceli 8 v.

Daniel 11 v.

Rosalin 13 v.

Olivia 16 v.

1. Pienistä lampaista. Niiltä
puuttuu ruohoa. Mää annan
sitä niille.
2. Semmotteen kauniin hatun. Ja mää juoksen sen kans
ympäri.
3. Militzan. Haluan tehdä
kortin. Siinä lukee: hyvää
synttäripäivää.
4. On mun syntymäpäivä
(Lumina on syntynyt joulukuussa).

1. Kun saadaan lahjoja
2. Söpöjä pehmoleluja ja lahjakortin kiinalaiseen ravintolaan, koska siellä on kiva olla.
3. Emilian ja Hilma-Liisan.
Mää antaisin niille karkkipussin ja sanoisin niille: hyvää joulua.
4. Sillon Jeesus syntyi.

1. Lahjoista, ruuista. Varsinkin joulukinkku on hyvää.
2. Toivon leikkiruokia ja Zhu
zhu pets radan.
3. Helmin. Antaisin sille pehmolelun ja karkkipusiin.
4. Jouluna juhlitaan sitä, kun
Jeesus syntyi.

1. Kovista paketeista.
2. Nintendo Switchin.
3. Ollin. Laittamalle sen postilaatikkoon Nintendo-pelin.
4. Koska Jeesus synty.

1. Kun mennään mummilaan
ja siellä on kaikki sukulaiset
ja kaikki pukeutuu hienosti.
Joulussa on ihanaa myös joulumusiikki.
2. Niken juoksukengät ja
nappikuulokkeet.
3. Olivian. Jollain hienolla
kortilla ja koulutarvikkeella,
koska hän tykkää niistä.
4. Se kun Joosef ja Maria
meni Beetlehemiin ja Jeesus
syntyi eläinten luolaan.

1. Yhdessäolo läheisten kanssa, joulumusiikki, joulukoristelut, mummojen tekemä
jouluruoka ja se, että joulun
sanoma on esillä.
2. Kitaralaukkua.
3. Fysiikan opettajan kortilla
kiitokseksi hyvästä opetuksesta.
4. Jouluna juhlistetaan Jeesuksen Kristuksen syntymää.

1. Mistä tykkäät eniten joulussa?
2. Mitä toivot joululahjaksi?

3. Haluatko yllättää jouluna jonkun? Miten?
4. Miksi joulua vietetään?

Mia Joki
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Berit Joella 16. vuosi kirkkomuskarin vetäjänä

Muskari tukee lapsen
ja vanhemman vuorovaikutusta

Berit Joki ohjaa vahvalla ammattitaidolla kirkkomuskaria. Niinpä Julia Sanonen ja Onni-vauvakin osallistuvat riemuiten yhteiseen musisointihetkeen.

K

irkkomuskari on vanhemman ja lapsen yhteinen musisointihetki,
joka tukee lapsen ja vanhemman varhaista vuorovaikutusta. Sitä toteutetaan laulamalla,
loruilemalla ja rytmittelemällä
yhdessä. Akaan seurakunnassa
on mahdollista käydä muskarissa Viialan seurakuntatalon
päiväkerhotilassa torstaiaamuisin.
Kävin tutustumassa seurakunnan kirkkomuskariin
Viialassa syyskuisena torstaina. Muskarikertoja oli ollut jo
muutama, mutta pari uuttakin
vanhempaa tuli ensi kertaa käymään. Sillä kerralla muskariin

osallistui 15 äitiä, yksi isä ja 18
lasta eli melkoinen määrä yhden lastenohjaajan Berit Joen
vedettäväksi.

Yhteistä riemua
Kirkkomuskari on tarkoitettu ensisijaisesti vauvoille
vanhempineen, ja niinpä
muskaria usein kutsutaankin
vauvamuskariksi. Mutta toki
taaperonkin kanssa voi tulla,
onhan monella vauvan lisäksi
taaperoikäinen lapsi.
Juttelin kahden äidin ja yhden isän kanssa vähän tarkemmin, mikä heidät oli tuonut
muskaritapaamiseen.

Johannan Sulonen Vilja-vauvan ja Erno Viitanen Olivia taaperon kanssa ovat yhtä mieltä siitä, että muskarin yksi tärkeistä puolista
on muiden tapaaminen.

Julia Salonen saapui muskariin Toijalasta viiden kuukauden ikäisen Onnin kanssa. Hän
etsi tietoa toiminnasta Akaan
seurakunnan kotisivuilta, minkä perusteella hän osasi tulla.
- Onni tykkää muutenkin
laulamisesta ja siksi ajattelin,
että tänne olisi kiva tulla. Samoin näkee muita ihmisiä, Julia
mainitsee.
- Täällä oppii uusia lauluja,
joita voi sitten laulaa kotona,
Julia kertoo ja toteaa heidän
laulavankin kotona paljon.

Lapsen ilo on ihanaa
Johanna Sulonen tuli Viialan

seurakuntatalolle Toijalasta
neljän kuukauden ikäisen Viljan kanssa. Hänkin löysi tiedon
muskarista seurakunnan kotisivuilta.
- Tämä tuo mukavaa toimintaa päivään ja tapaa muita
ihmisiä, Johanna kertoo.
- Lapsen ilo on ihanaa, kun
näkee selvästi hänen nauttivan, Johanna iloitsee.
Viialalainen Erno Viitanen
oli se rohkea isä, joka tuli muskariin puolitoista vuotiaan Olivian kanssa. Hänellä oli juuri
vanhempainvapaa, joten hän
jatkoi jo Olivian äidin aloittamaa muskariharrastusta tytön
kanssa.

- On helpottavaa, kun ohjaaja vetää laulamista. Kerhotilassa on myös leluja ja muita
lapsia, mikä hienoa, Erno toteaa.
Seurakunnan lastenohjaaja
Berit Joki aloitti kirkkomuskarit Toijalassa: hänellä on jo 16.
vuosi sitä työtä. Viialan seurakuntataloon toiminta siirtyi 10
vuotta sitten. Parhaimmillaan
kirkkomuskarissa on ollut
68 osallistujaa, mikä kertoo
toiminnan suuresta suosiosta.
Nytkin kirjoilla on yli 20 vanhempaa, vaikka muskaritoimintaa tarjoavat seurakunnan
lisäksi muutkin tahot.
Kirkkomuskariin ei tarvitse

etukäteen ilmoittautua, joten
sinne on matala kynnys tulla.
Mukaan voi ottaa vähän evästä, seurakunta tarjoaa kahvit.
Jaana Viitakangas
-Klemola

Lapsen ilo on ihanaa,
kun näkee selvästi
hänen nauttivan.

Pirkko Nord on uskollinen kerhon vetäjä

Hyvää mieltä keskustelukerhon tapaamisissa

P

irkko Nord on parin
vuoden ajan vetänyt
yksin parillisten viikkojen torstaisin keskustelukerhoa, joka toimii
yhteistyössä Akaan seurakunnan ja Akaan seudun
mielenterveysseuran kanssa. Seurakunta tarjoaa Toijalasta tilat ja kahvit, Pirkko taas vetää kerhoa täysin
vapaaehtoisena. Hän on
käynyt mielenterveysseuran kautta mielenterveyskuntoutujien tukihenkilökoulutuksen.
Kerholaisia kokoontuu
kerralla yleensä noin kahdeksan henkeä, yksi tulee
linja-autolla Viialasta Toijalaan. Joitakin haetaan
kotoa ja saatetaan takai-

kon jaksamisesta. Pirkko
on kuitenkin kuntoutunut
hyvin.

Jokainen on yksilö

Toijalassa asuva Pirkko Nord on Akaan seurakunnan pitkäaikainen luottamushenkilö ja keskustelukerhon vapaaehtoinen vetää.

sin. Nordin Pirkko sai itse
kesällä vakavan sairaus-

kohtauksen, ja kerholaiset
ovat kantaneet huolta Pir-

- Me kohtaamme täällä toisemme yksilöinä, jokaiselle annetaan mahdollisuus
kertoa kuulumiset ja toiset
kuuntelevat häntä, Pirkko
kertoo keskustelukerhon
toiminnan periaatteista.
- Kun kerholainen tulee
tapaamiseen, halaamme
toisiamme ja toivotan tervetulleeksi, Pirkko toteaa.
Keskustelukerhossa on tärkeää, että jokainen tuntee
olonsa turvalliseksi. Siksi
rutiineilla on suuri merkitys: Jokaisella on esimer-

kiksi sama tuttu istumapaikka pöydän ääressä. Yksi
aktiivisista kerholaisista
kattaa kahvikupit ja Pirkko
keittää kahvit.
Pirkko aloittaa kerhon aina
raamattu- tai hartaushetkellä. Sen jälkeen lauletaan
yhdessä virsiä ja juodaan
kahvit.
- Kahvihetken jälkeen on
muuta ohjelmaa. Kerholaiset tykkäävät paljon tietokilpailuista ja arvoituksista.
He myös tietävät vastaukset hyvin, Pirkko kehuu.

Yksikin ihminen
on perhe
Pirkko korostaa, että yksikin
ihminen on perhe. Hän ha-

luaa, että jokainen tulee huomioiduksi yksilönä. Myös
yksin elävä ihminen viettää
juhlia, kuten joulua. Tämä on
tärkeä huomioida keskusteluissa. Ohjelmaosuuden jälkeen pidetään vielä pieni rukoushetki ja lauletaan virsiä.
Ennen torstaisia keskustelukerhoja pidettiin hyvinvointitreenejä myös yhteistyössä
seurakunnan ja mielenterveysseuran kanssa. Niissä oli joka kerta teemallien ohjelma
ja mukana diakoniatyöntekijä. Parin viime vuoden aikana
diakoniatyöntekijän panos
on jäänyt pois ja Pirkko on
vetänyt kerhoa yksin.
Jaana Viitakangas
-Klemola
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Rutiinitarkastus gynekologilla
voi pelastaa henkesi
O

n pyhäinpäivä. Istun Kylmäkosken
kirkon viihtyisässä
sakastissa höyryävän kuuma kahvikuppi kädessäni.
Edessäni istuu Jaana Hellevaara, ystäväni vuosien
takaa. Olen pyytänyt Jaanan kanssani päivystämään
kirkkoon: Tarjolla on glögiä
ja pipareita väelle, joka käy
tuomassa kynttilöitä kuolleiden rakkaittensa haudoille. Moni tahtoo kertoa,
kenen haudalla on tänään
käynyt.
- Minulla on todettu
syöpä, sanoo Jaana kesken
kahvittelumme.

***
Nyt tuosta pyhäinpäivästä on kulunut lähes vuosi, kohta vietetään tämän
vuoden pyhäinpäivää. Istun jälleen Jaanan seurassa
tällä kertaa kotonani, jonne pyysin hänet kertomaan
vakavasta sairaudestaan.
- Nyt kaikki näyttää hyvältä, kertoo Jaana reippaaseen tapaansa. Sairastamani
gynekologinen syöpä on
yksi tappavimmista syövistä,
joten saan olla kiitollinen siitä, että olen tässä nyt. Usein
juuri tämä syöpä löydetään
liian myöhään, koska oireet
ovat niin epämääräisiä.

Nyt kaikki näyttää
hyvältä.
että jotain saattaa olla vialla.
Lääkäri havaitsi kystan, jota
hoidettiin ensin hyvänlaatuisena.
- Hyvänlaatuiseksi arveltu
kysta paljastuikin patologin
tutkimuksessa pahanlaatuiseksi. Pääsin onneksi nopeasti hoitoihin. Kun lääkäri
soitti, että se on syöpä, jouduin shokkiin muutamaksi
päiväksi, muistelee Jaana
vuoden takaista tilannetta.
Jaana toteaa luottavansa suomalaiseen terveydenhoitoon
ja tunsi olevansa hyvissä käsissä.
- Silti mieleeni tuli, että moni
kuolee syöpään. Paranenko
minä vai kuulunko siihen
joukkoon, joka ei selviä?
Kuoleman mahdollisuus tuli mietittyä tarkasti. Mietin
erään psalmin sanoja siitä,
että meidän päivämme ovat
määrätyt: Jos on minun aikani kuolla, niin sitten on enkä voi asialle mitään, pohtii
Jaana.

Hyvissä käsissä

Tänä jouluna Jaana Hellevaara odottaa joulua. Joulunodotus on hyvin toisenlaista kuin
viime jouluna. Silloin Jaana toipui juuri ennen joulua saadusta hoidosta eivätkä jouluruuat
maistuneet.

Jaana kertoo hakeutuneen-

sa rutiinitarkastukseen gy-

nekologille. Kipuja ei ollut,

mutta oli tunne, tunne siitä,

Hoidot veivät voimat
Kun hoidot alkoivat, ei aikaa ajatella juuri ollut. Piti

vain elää hoidosta toiseen
ja selvitä hoitojen tuomista
sivuvaikutuksista: Huonovointisuutta kesti aina puolitoista viikkoa sytostaattihoidon jälkeen. Silloin ei
jaksanut tehdä muuta kuin
levätä kotona.
Kun hoidot nyt ovat
taaksejäänyttä elämää,
Jaana kertoo jännittävänsä
kontrollikäyntejä.
- Ne jännittävät: Onko
syöpä uusinut vai ei? Ajattelen, että elän loppuelämäni
tietynlaisessa epävarmuudessa. Kontrollikäynnit jatkuvat viiden vuoden ajan.
- Elämäni päättyy jonain
päivänä, mutta toivon, että
minun aikani ei ole vielä.
Huomisesta ei tiedä, onneksi, miettii Jaana.
Jaana kehottaa hakeutumaan gynekologin vastaanotolle, jos tuntuu jotakin
outoa ja erilaista kuin aiemmin. Myös joukkoseulonnoissa kannattaa käydä, kun
saa kutsun eikä jättää väliin.
Tänä jouluna Jaana odottaa joulua. Joulunodotus on
hyvin toisenlaista kuin viime jouluna: Silloin Jaana
toipui juuri ennen joulua
saadusta hoidosta eivätkä
jouluruuat maistuneet. Tänä
jouluna voi jälleen valmistautua jouluun tavallisesti.
- Tavallinen arki on ihanaa, huokaa Jaana.
Riina Saastamoinen

Joulu vankilassa
Joulu on vankilassa ankeaa
aikaa, mutta ilon pilkahduksia esiintyy varsinkin uskoon
tulleiden vankien keskuudessa.
Jute Vapaavuori on viettänyt useita jouluja eri vankiloissa ympäri Suomea. Koska
Jutella on omia lapsia, joulut
olivat erityisen vaikeaa aikaa
juuri hänelle. Jute ei halunnut kuulla tai nähdä mitään
jouluun liittyvää. Joulun
aikaan hän ei esimerkiksi
kuunnellut ollenkaan radiota, koska siellä soi joulumusiikki taukoamatta, ja se
muistutti lapsista ja jouluista
kotona. Uskoontulon jälkeen
kaikki muuttui, Jute piti jopa
kolmena vuonna peräkkäin
joulupuheen Kylmäkosken
vankilassa. Jute piti puheet,
joissa hän käsitteli joulun sanomaa ensin Joosefin, sitten
Marian ja viimeksi Itämaan
tietäjien näkökulmasta.
Entinen vanki, Kalevi Långstöm, joutui ensimmäisen
kerran vankilaan jo 15-vuotiaana. Hän kertoi, että siihen
aikaan joulu oli vankilassa
ankeaa ja masentavaa. Kohokohta oli, kun jouluruokailussa saatiin ohut kinkunsiivu per mies. Kalevin elämä
muuttui vuonna 1990, kun
hän kohtasi Jeesuksen Vapahtajanaan. Nyt Kalevi on
ollut poissa vankilasta jo lä-

Jeesuksesta. Vapautumisen
jälkeen tämä toive toteutui,
sillä Osmo sai palata palata
vankilaan, mutta nykyään
vankilalähettinä.
’Muistakaa vankeja, niin
kuin olisitte itsekin heidän
kanssaan vangittuna; muistakaa pahoinpideltyjä, sillä
onhan teillä itsellännekin
ruumis.’ Heb.13:3
Muistakaa tänä jouluna
vankeja ja vankilalähettejä.
Rukoilkaa vankien puolesta, että joulun Herra, Jeesus
Kristus voisi koskettaa vankien sydämiä Suomen vankiloissa.
Harri MJ Joki

Vankilalähetti Osmo Räisänen oli vankilassa 11 kertaa, yhteensä 13 vuotta. Joulun sanoma tuli Osmolle omakohtaiseksi keväällä
1984 ja hän on ollut kaidalla tiellä nyt yli 35 vuotta.

hes 30 vuotta.
Vankilalähetti Akaan Toijalasta, Osmo Räisänen, oli
vankilassa 11 kertaa, yhteensä 13 vuotta. Joulun sanoma
tuli Osmolle omakohtaiseksi
keväällä 1984. Osmo on ol-

lut kaidalla tiellä nyt yli 35
vuotta. Ennen vapautumistaan Osmo oli Konnunsuon
vankilassa, kun paikallinen
Etelä-Savon lehti halusi ottaa kuvan siitä, kun hän koristeli joulukuusta vankilassa.

Osmolla on edelleen tallessa
tuo lehtikuva vuosien takaa.
Uskoontulon jälkeen tapahtui jotain hyvin yllättävää.
Aikaisemmin joka tuomiolla
hän ajatteli ja päätti, että hän
ei koskaan enää palaa vanki-

laan. Silloin 35 vuotta sitten
hän oli haikealla mielellä
tuolloin juuri joulun aikaan.
Hän ei halunnutkaan lähteä
pois vankilasta, koska hän
halusi kertoa kaikille vankilakavereilleen ilosanomaa

Akaan seurakunnan
vankilalähettien, Mia ja
Harri MJ Joen, toimittama Vain yksi tie -jakso
’Joulu vankilassa’ nähdään sunnuntaina 15.12
klo 21:30. Joulun aikana
nähdään myös erikoisohjelma ’Joen perheen joulu’ TV7:llä joulupäivänä
ke 25 klo 19. Molemmat
ohjelmat ovat nähtävissä
TV7 nettiarkistossa ensiesityksen jälkeen.
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Joulunajan
jumalanpalvelukset ja
hartaudet Akaassa
Toijalan Seudun Kristillisen Työväen Yhdistys ry:n

Viialan kirkko
70 vuotta

PIKKUJOULU

la 14.12. klo 15
Akaan seurakunnan seurakuntatalon alasalissa.
Tilaisuudessa puuroa, kahvia, ohjelmaa
ja arpajaiset ym.

Viialan kirkko on vihitty käyttöön 19.3.1950. Juhlimme tätä
ainakin 22.3.2020. Muillakin tavoilla ollaan juhlistamassa niin
historiaa kuin myös tulevaisuuttakin. Olethan sinäkin paikalla
juhlavuoden tapahtumissa? Ideoita voit kertoa Kaisa Karemalle 040 725 7427 siitä, miten sinusta tätä olisi hyvä juhlia.

Joulunaika diakoniassa

Kastepukuja esillä
Kylmäkosken kirkossa
Kastepukunäyttely Kylmäkosken kirkossa. Sinikka Leikkaisen ompelemia kastepukuja on nähtävillä ”omaisten huoneessa” 12.1.2020 asti kirkossa tapahtuvien tilaisuuksien
yhteydessä.

Joulukuun vastaanotot:
Toijala
ti 3.12.
klo 9 - 12
to 5.12. klo 14 - 16
ti 10.12. klo 9 - 12
to 12.12. klo 15 - 17
ti 17.12. klo 9 - 12
Viiala
to 5.12. klo 10 – 12 ja 15 – 17
to 12.12. klo 10 – 12 ja 15 – 17
to 19.12. klo 9-12 sekä 15 – 17
Kylmäkoski
to 5.12. klo 9 – 11
ke 11.12. klo 9 - 12 sekä 14 – 17
Diakoniatyön joulutilaisuudet:
ma 2.12. Näkö- ja kuulokerho, Toijala, yläsali,
klo 12.30–14, joulupuuro
Invalidikerho, Toijala, yläsali,
klo 15–17, joulujuhla, joulupuuro
ke 4.12. Olopäivä Toijalan srk-talo, yläsali,
klo 12–14 Ariel Livson, joulupuuro
ke 11.12. Olopäivä Viialan srk-talo,
klo 12–14, joulupuuro
to 12.12. Olopäivä Kylmäkosken srk-talo,
klo 12–14, puurojuhla
Keskustelukerho srk-talo, alasali
klo 13-14.30, joulupuuro
to 19.12. Päihdetyön ruokailu Toijala srk-talo,
yläsali, klo 11–13.
Yhteystiedot:
Viiala p. 040 8395 975, Toijala ja Kylmäkoski
040 725 7418 tai 040 709 1691
Diakoniatyö jakaa myös tänä vuonna Akaan
Nuorkauppakamarin järjestämän Joulupuu-keräyksen joululahjat perheille.
Diakoniatyöntekijät ovat lahjojen hakupäivästä perheisiin yhteydessä.

Toijala
Su 1.12. Ensimmäisen adventin messu klo 10
kirkossa, Kulhia, Helenius, Salmesvuori, Akaan
kirkkokuoro
Pe 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10 kirkossa, Kulhia, Salmesvuori, Toijalan
Mieskuoro
Su 8.12. Toisen adventin messu klo 10 kirkossa,
Saastamoinen, Salmesvuori
Su 15.12. Kolmannen adventin messu klo 10 kirkossa, Kuparinen, Salmesvuori
Su 22.12. Neljännen adventin messu klo 10 kirkossa, Helenius, Salmesvuori
Jouluaatto 24.12. Aattohartaus klo 14 kappelissa, Kuparinen, Tuuli Muraja, Linnea Liimatta, huilu
sekä klo 16 kirkossa, Kulhia, Tuuli Muraja, Linnea
Liimatta, huilu
Ke 25.12. Joulupäivän messu klo 8 kirkossa, Kulhia, Karhu, Gospelkuoro
Su 29.12. Messu klo 10 kirkossa, Kuparinen,
Ali-Löytty
Su 5.1.2020 Messu klo 10 Kuparinen, Salmesvuori
Viiala
Su 1.12. Ensimmäisen adventin messu klo 11
kirkossa, Karema, Ali-Löytty, Viialan kirkkokuoro
Ti 3.12. Arkikirkko klo 10 kirkossa, Piirto, Salmesvuori
Pe 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
klo 11 kirkossa, Karema, Ali-Löytty, Akaan Nuorisokuoro, partiolaiset
Su 8.12. Toisen adventin messu klo 11 kirkossa,
Piirto, Ali-Löytty, Koraalikuoro
To 12.12. Vauvakirkko klo 9.30 kirkossa, Piirto,
Ali-Löytty
Pe 13.12. Nuorten kirkko klo 20 kirkossa, Helenius, Ali-Löytty
Su 22.12. Neljännen adventin messu klo 11 kirkossa, Piirto, Karhu
Jouluaatto 24.12. Joulukirkko klo 12 Mäntymäen
vanhainkodissa, Helenius, Ali-Löytty
Joulukirkko klo 14 kirkossa, Piirto, Ali-Löytty,
Laulutähdet
Aattohartaus klo 16 kirkossa, Kuparinen, Ali-Löytty, Akaan Nuorisokuoro
Ke 25.12. Jouluaamun messu klo 7 kirkossa, Helenius, Ali-Löytty, jouluaamun kuoro
La 28.12. Enkelikirkko klo 17 kirkossa, Karema,
Ali-Löytty
Su 5.1.2020 messu klo 17 kirkossa, Karema, Karhu,
Sinikan messuryhmä, iltatee
Su 12.1.20 Perhemessu klo 11 kirkossa, Karema,
Ali-Löytty, Viialan lapsikuoro Laulutähdet
Kylmäkoski
Su 1.12. Ensimmäisen adventin perhekirkko klo
10 kirkossa, Piirto, Karhu, Kylmäkosken kirkkokuoro ja lapsikuoro
Pe 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
klo 10 kirkossa, Helenius, Rantakari, Karhu, Kylmäkosken kirkkokuoro
Su 15.12. Kolmannen adventin messu klo 10 kirkossa, Saastamoinen, Karhu
Su 22.12. Neljännen adventin iltakirkko klo 17
kirkossa, Saastamoinen, Karhu
Jouluaatto 24.12. Aattohartaus Tarpiakodissa klo
12.30. Saastamoinen, Karhu
Aattohartaus klo 14 kirkossa, Saastamoinen, Karhu,
Kylmäkosken lapsikuoro, Mikko Välimäki; trumpetti
Jouluyön messu klo 22 kirkossa, Saastamoinen,
Karhu, kirkkokuoro
To 26.12. Tapaninpäivän messu klo 10 kirkossa,
Saastamoinen, Karhu
Ke 1.1.2020 Uudenvuodenpäivän messu klo 10
kirkossa, Piirto, Salmesvuori, Kopperi, TalviToukola1 rippikouluryhmä.
Ma 6.1.20 Loppiaisen messu klo 10 kirkossa Kuparinen, Karhu
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www.akaanseurakunta.fi
akaan.seurakunta@evl.fi
Akaan seurakunta on Facebookissa
Työntekijöiden sähköpostiosoite muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi

Galleriakirkolla tapahtuu

Kirkkoherranvirasto
040 358 3342 | fax (03) 541 3245
Sontulantie 1, Toijala
Avoinna ma–to klo 9–12, 13–15 ja pe 9–12
kesäaikana ma–pe klo 9–12
Virkatodistustilaukset
sähköpostilla akaan.seurakunta@evl.fi
Reunanen Sirkka / Siltanen Marjut
Papit
kirkkoherra Ali Kulhia 040 739 8390
kappalainen Riina Saastamoinen 040 518 1853
seurakuntapastori Rauli Helenius 040 553 8485
kappalainen Tero Kuparinen 0400 511 677
seurakuntapastori Sirpa Piirto 040 725 7427
vt. seurakuntapastori Kaisa Karema 040 725 7427
Kanttorit
Heikki Ali-Löytty 040 839 5937
Marja Karhu 040 836 4648
Juha Salmesvuori 040 721 1182
Suntiot
Akaan kirkko, Toijala
Kirsti Mäkelä 040 725 7412
Viialan kirkko, Viiala
Harri Poutanen 040 839 5856
Kylmäkosken kirkko, Kylmäkoski
Pasi Nieminen 040 594 8556
Diakoniatyöntekijät
Marjo Perkiö 040 839 5975
vt. Heidi Heikkinen (1.1.20 Satu-Tuulia Halkosaari)
040 725 7418
vt. Lassi Nahkuri 040 709 1691
Erityisnuorisotyönohjaaja
Tarmo Repo 040 715 4788

Kinnarintie 13 C, 37960 Akaa

Lähetystyön joulunaika
To 28.11. Lähetysmyyjäiset klo 16-18 Toijalassa alasalissa (Sontulantie 1). Tule Mira Kunnasluodon kirkkokonsertin etkoille juomaan
kupponen kahvia ja ostoksille!
La 30.11. Piirakkatalkoot klo 9 alkaen Kylmäkosken srk-talossa adventtimyyjäisiä varten.
Su 1.2. Adventtimyyjäiset Kylmäkosken
srk-talossa klo 11-13. Riisipuuroa, kirkkokahvit,
käsitöitä, leivonnaisia, askarteluja ja arpoja lähetystyön hyväksi.
Adventtipuuro klo 11.15 Toijalassa srk-salissa.
Nippon-piirin järjestämä Adventtipuurohetki
messun jälkeen.
Lähetystupa Viialan joulunavauksessa klo 1517. Viialan Lähetystuvalla myyntipöytä yhteisessä joulunavauksessa Viialan työväentalossa,
Rientotie 3.
La 14.12. Akaan Lähetysyhdistyksen joulumyyjäiset klo 10-12 Toijalassa alasalissa. Myynnissä puuroa, leivonnaisia ja käsitöitä.
Loppiaisena 6.1.2020 Kauneimmat joululaulut vielä kerran klo 14 Viialassa srk-salissa.

Joulukuu 4.12. klo 18 Minna ja Veli-Pekka
Joki-Erkkilä Tampereelta
31.12. klo 23 Yökirkko. Jussi Taipale
”Kitara ja mies” Tampereelta.
Samalla voi tutustua Pyhäkoululasten
taidenäyttelyyn.
Kirkkokahvien jälkeen alkaa välittömästi
tammikuun 2020 Sanan ja laulunilta.
Illan/yön vetäjänä Jorma Rämö Hämeenlinnasta.
Helmikuu 5.2. klo 18 Liisa Pura Jokioisista
Maaliskuu 4.3. klo 18 Mia Joki Akaasta
Huhtikuu 1.4. klo 18 Marjo Perkiö Akaan srk:sta

Nuorisotyönohjaajat
Hele Ali-Löytty 040 543 5906
Henni-Säde Kopperi 040 484 1626
Veera Lahti 040 742 2711
Lähetys- ja tiedotussihteeri
Jaana Viitakangas-Klemola 040 182 5226

Joulunajan konsertit

Kasvatuksen työalavastaava
vs. Hanna Jussila 040 725 7415

To 28.11. klo 18.30 Akaan kirkossa Mira
Kunnasluodon konsertti Jouluyön tarina. Vapaa
pääsy.
Su 1.12. klo 15 Viialan kirkossa. Konsertti:
pianisti Janne Oksanen soittaa Toivo Kuulan
pianotuotantoa. Vapaa pääsy.
Ma 2.12. klo 18 Viialan seurakuntasalissa
Valkeakoski-opiston matinea. Vapaa pääsy.
Ti 3.12. klo 18.30 Viialan seurakuntasalissa
Valkeakosken Musiikkiopiston Joulukonsertti.
Vapaa pääsy.
Ke 4.12. klo 18 Akaan kirkossa joulukonsertti
”Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan”. Teija Vierikko ja Suvi-Marja Holkeri-Salmesvuori, laulu,
Pertti Vesterholm, basso sekä Juha Salmesvuori,
piano ja urut. Vapaa pääsy.
Su 8.12. klo 17 Kylmäkosken kirkossa Jouluyön ihme –konsertti. Toijalan Mieskuoro vierainaan Teiskon Mieslaulajat ja Kylmäkosken
lapsikuoro. Johtaa Kaisa Tienvieri, Kanttorina
Marja Karhu. Vapaa pääsy. Ohjelma 10€. Klo
19 Viialan kirkossa Tommi Kaleniuksen ja Ninni
Poijärven joulukonsertti. Liput 25 €.
Ti 10.12. klo 18.30 Akaan kirkossa Valkeakosken musiikkiopiston Akaan joulukonsertti.
Ke 11.12. klo 20 Viialan kirkossa ”Eine kleine
Nachtmusik” Iltamusiikki – Viialan kirkon urut
30 vuotta. Heikki Ali-Löytty ja urut huoltovalaistuksessa.
Pe 13.12. klo 18 Akaan seurakuntasalissa
Lucian päivän joulumatinea, Ad libitum–soitinyhtye. Tarjolla myös jouluglögia ja yhteislaulua.
Ma 16.12. klo 18 Viialan kirkossa Sommelo-kuoron Mökit nukkuu lumiset - joulukonsertti.
Ke 18.12. klo 18 Akaan kirkossa Sommelon
ja Tampereen salonkiorkesterin joulukonsertti.

Lastenohjaajat
Berit Joki, Toijala/Viiala 040 358 3334
Susanna Antosalo, Toijala/Viiala 040 765 5544
Nina Heikkilä, Kylmäkoski 050 436 9407
Vilma Lahti, Kylmäkoski 040 709 1714
Hautausmaatyöntekijät
seurakuntapuutarhuri Paula Pastell 040 587 3729
erityisammattimies Kalle Lampinen 040 765 5533
Keittiö
emäntä Tuija Leppimäki 040 743 3477
		
Kiinteistötyöntekijät
huoltomestari Kimmo Lyytikäinen 040 556 0664
erityisammattimies Markku Heikkilä 040 358 3330
Taloustoimisto (srk-talon 2. krs, Toijala)
talouspäällikkö Arja Tarela 0400 39 6694
taloussihteeri Hanna Lamminen 040 358 3341
Leirikeskukset
Toukola, Toukolantie 98, 37910 Akaa
Kumpula, Kumpulantie 19, 37830 Akaa

Armon, ilon ja toivon yhteisö
Akaan seurakunnan tiedotuslehti 3/2019
Päätoimittaja Ali Kulhia.
Toimitussihteeri Jaana Viitakangas-Klemola.
Kirjoittajat Riina Saastamoinen, Enni Piirainen, Mia Joki,
Harri MJ Joki.
Valokuvat Hele Ali-Löytty, Jaana Viitakangas-Klemola,
Harri MJ Joki, Enni Piirainen, Kimmo Lyytikäinen
ja Riina Saatamoinen.
Taitto Akaan Seutu /Juha Kosonen
Seuraava lehti ilmestyy 1.4.2020

Akaassa
Su 15.12. klo 14 Akaan kirkossa
Lasten kauneimmat joululaulut.
Su 15.12. klo 16 Kylmäkosken kirkossa Kauneimmat joululaulut. Mukana Kylmäkosken
kirkkokuoro ja lapsikuoro sekä Gospelkuoro.
Su 15.12. klo 17 (huom! aika) Viialan kirkossa
Kauneimmat joululaulut. Mukana pastori Kaisa
Karema, lapsikuoro Laulutähdet, Akaan Nuorisokuoro, Viialan kirkkokuoro, Ruskakuoro ja
Koraalikuoro kanttori Heikki Ali-Löytyn johdolla.
Su 15.12. klo 18 Akaan kirkossa
Kauneimmat joululaulut. Mukana Akaan kirkkokuoro.
Loppiaisena 6.1. klo 14 Viialan srk-salissa
Kauneimmat joululaulut vielä kerran. Mukana
Jaana Viitakangas-Klemola ja Juha Salmesvuori.
Kahvitarjoilu.
Kauneimpien joululaulujen kolehdit Suomen Lähetysseuran kautta.

