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KirkonpalwelijaEtu- ja takakannen kuvat: Topi Ikäläinen.

Sinua varten
Minä tulin sinua varten, jota jouluna paleltaa
Minä synnyin talliin ja seimeen, voin sinua rakastaa
Minä tulin sinua varten, jolla ei ole ystävää                                                                                      
Minä tulin sinua varten, saatan sinua ymmärtää
Sillä sinä olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt
Sinä olet minulle rakas, ota minut vastaan nyt
Sillä sinä olet minulle rakas, minä kannoin tuomion                                                            
Sinä olet minulle rakas, ovi taivaan auki on
     (Erkki Leminen)

lastuksen valmistajasta Jeesuksesta. 
Joulun perimmäinen tarkoitus on juhlia 
Vapahtajamme syntymää. Usein tämä 
kaikessa kiireessä unohtuu. Tonttu-
polkan kaikuessa kiiruhdamme kaup-
pojen käytävillä hyllyltä toiselle, etsien 
lahjoja ja hamstraten tarjottavaa joulu-
pöytään.

Monet meistä haluavat ”tehdä jou-
lun”. Tuottaa juuri jouluna iloa toisille ja 
luoda oikean tunnelman. Ahkeroimme 
niin kuin olemme tottuneet ja niin kuin 
meitä on opetettu

Elämme nykyisin maailmassa, jos-
sa pysyvältä tuntuu vain muutos Se 
tekee arvokkaaksi sellaiset asiat, jot-
ka ovat pysyviä. Jeesus ei tänäkään 

jouluna ole kaukana sinusta. Hän tah-
too olla tänäkin jouluna vierelläsi, koska 
Hän todella tuli juuri sinua varten. Jos-
pa antaisimme aikaa itsellemme, toi-
sillemme ja päivänsankarille, Jeesuk-
selle. Juhlisimme sitä iloa, valoa ja rak-
kautta, jonka tuo pieni lapsi pari tuhat-
ta vuotta sitten syntyessään meille toi.

Siunattua joulunaikaa
Kaarina Yli-Somero
puheenjohtaja
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Tämän laulun sanoja ja säveliä olet 
saattanut joulun aikaan kuulla. Siinä 
on puhuttelevalla tavalla sanoitettuna 
joulun merkitys meille jokaiselle. Jou-
luna muistamme kuinka Jumala itse 
tuli maanpäälle ihmiseksi. Hän tuli yh-
deksi meistä ja voi siksi ymmärtää nii-
tä kaikkia kipuja, joita elämässämme 
kohtaamme.

Tätä kirjoittaessani elämme mar-
raskuun viimeisiä päiviä. Lähtölasken-
ta jouluun on alkanut. meillä on neljä 
viikkoa aikaa valmistautua Jeesus-lap-
sen syntymäjuhlaan. Ensimmäisenä 
adventtina meidän Hoosianna-laulum-
me on kuin oven avaus joulun odotuk-
seen. Voimia vaatineelta syksyltä al-
kaa katketa selkäranka, kun adventin 
aika ja joulun juhla lähestyy. Advent-
ti aloittaa niin kutsutun pikkupaaston, 
joka valmistaa meitä Vapahtajan syn-
tymäjuhlaan. Näin kirkkovuosi tarjoaa 
meille mahdollisuuden hiljentyä ja rii-
sua elämästämme turhaa touhuamis-
ta ja itsekorostusta pois. Tärkeää ei 
ole vain ulkoinen tekeminen. Tärkeää 
on myös välillä kääntyä sisäänpäin ja 
raivata omasta sydämestä pois estei-
tä Joulun Herran läsnäololle ja rakkau-
delle. 

Mitä jos hetkeksi unohtaisimme 
miettiä, mitä muut meistä ja tekemi-
sistämme ajattelevat. Ja katsoisimme 
mitä sinne mieleen hiljaiseen syntyy-
kään . Mitä jos laittaisimme perinteis-
ten joulutöiden listan mielestämme si-
vuun ja miettisimme yhdessä läheis-
temme kanssa, mikä joulun vietossa 
on juuri meille tärkeää. Valitettavas-
ti usein se, että valmistuisimme itse 
jää täysin sen alle, että kaikella tarmol-
la alamme itse valmistella. Häärääm-
me itsemme ulkopuolella, toki hyvin 
sydämin ja ajatuksin. Mutta vähän sil-
lä uhalla, että katse kääntyy sivuun to-
dellisesta valmistelijasta, elämän ja pe-

JOULUINEN 
KÄÄRETORTTU
Kakkutaikina:
4 munaa, 1,5dl sokeria,  0,5dl vehnäjauho-
ja, 0,5dl perunajauhoja, 3rkl kaakaojauhet-
ta, 1tl leivinjauhetta, 0,5tl kanelia, 0,25tl 
neilikka, 0,25tl pomeranssinkuorijauhetta

Täytehillo:
3 appelsiinia, 0,5dl hillosokeria, 2 tähtia-
nista

Rahkatäyte:
1prk täyteläistä rahkaa, 2dl vispikermaa, 
vaniljasokeria ja tomusokeria maun mu-
kaan

Tarjoiluun:
kermavaahtoa

Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi vaah-
doksi. Yhdistä kuivat aineet ja lisää ne sii-
vilän läpi munavaahtoon. Sekoita varovas-
ti. Levitä taikina leivinpaperin päälle uuni-
pannulle. Paista 225 asteessa noin 8-10 
min. Kumoa hieman jäähtyneenä sokeroi-

dulle leivinpaperille ja irrota pohjapaperi. 
Anna jäähtyä huoneenlämpöiseksi.

Kuori appelsiinit terävällä veitsellä leikaten 
niin, että kalvoja ei tule mukaan. Poista 
kuorikalvot myös keskeltä hedelmää, kuu-
tio pieneksi. Keitä hillosokerin ja tähtianis-
ten kanssa noin 10 minuuttia, kunnes kei-
tos paksuuntuu. Anna jäähtyä ja poimi täh-
tianikset pois. Soseuta hieman sauvase-
koittimella, mutta jätä rakenne kuitenkin 
karkeaksi. Poimi hilloon vielä mahdollises-
ti jääneet kuorikalvot pois. 

Vaahdota kerma. Lisää rahka ja hillo. Tar-
kista maku ja lisää tarvittaessa vaniliini- ja 
tomusokeria.

Levitä täyte torttupohjan päälle ja rullaa. 
Koristele kermavaahdolla, appelsiininkuo-
rikiehkuroilla ja tähtianiksilla, sekä tomu-
sokeri pölähdyksellä.
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Kirkonpalwelija

He, joista ei kerrota muuta

Jouluyö Betlehemissä. Ihmisiä on kol-
menlaisia. 

Kertomuksen keskellä ovat Maria, 
Joosef ja lapsi. Maria laittaa lapsen 
seimeen. Ajattelen, miten he katso-
vat lasta. Siinä se nyt on. He ymmärtä-
vät, että tämän jälkeen elämä on tois-
ta, mutta vielä ei tiedä mitä. Niin kuin 
esikoistaan ihmettelevät maailman si-
vu, ehkä hekin tuntevat yhtaikaa iloa ja 
avuttomuutta. 

Maria ja lapsi selvisivät synnytykses-
tä. Kaikki on hyvin. Tämä lapsi elää. Ei 
se ollut itsestään selvää silloin, niissä 
oloissa, eikä se ole itsestään selvää 
nytkään kaikissa maailman kolkissa.

Jossain kaukana ovat Marian ja Joo-
sefi n omat ihmiset. Heille he haluaisi-
vat kertoa. Mutta ei vielä, sillä ei ole kii-
rettä. Tämä on vain heidän kolmen het-
ki. Heidän on jouluyö. 

Sitten paikalle tulevat paimenet, ku-
vittelen että touhuissaan. Yön kylmäs-
tä he tulevat lämpimään. Puhaltelevat 
käsiään, kyselevät, katsovat, eivät oi-
kein tiedä, mitä tämä kaikki on. Lapsi 
on syntynyt niin kuin lapset syntyvät, 

ja kuitenkin jokin on toisin, enemmän.

Paimenten nimiä ei mainita. Edes le-
gendat eivät ole luoneet heille nimiä ja 
tarinoita. Ei kerrota sitäkään, oliko hei-
tä kolme vai kymmenen. He ovat si-
vuhenkilöitä, viestintuojia. Oman mie-
lensä liikkeitten mukaan he näkemään-
sä ja kokemaansa tulkitsevat. Se on 
kömpelöä ja haparoivaa, tietysti. Toi-
sen mieleen on jäänyt toinen asia, toi-
sen toinen. Siksi heitä on monta. Mut-
ta Luukas ei kerro siitä. Viesti on vies-
tintuojaa tärkeämpi.

Samalla tavalla ovat haihtuneet his-
toriaan miljoonat ja taas miljoonat, jot-
ka ovat tästä tapahtumasta kertoneet 
ja ymmärryksensä mukaan hakeneet 
sille sanat ja yrittäneet tulkita. Viesti on 
tullut tähän hetkeen asti. Yhä viesti on 
viestintuojaa tärkeämpi.

Se on lohdullista. Olennaista on nyt-
kin tapahtuma, josta kerrotaan, ei ker-
tojan osaaminen ja taito.  

Vielä on kolmas joukko: ”kaikki, jot-
ka sen kuulivat”. 

On niitä, jotka ovat kuulemassa, kun 
paimenet kertovat, mitä heille on ta-

pahtunut ja mitä enkeli on heille ilmoit-
tanut. Tietysti on. 

Varmaan on lapsenpäästäjä, olihan 
sellainen haettu. Niin Jumalan Poi-
ka tuli maailmaan kuin muutkin ihmi-
set. Varmaan on karjasuojan omista-
ja, olihan seimi jonkun karjasuojassa. 
Ja muita kulkijoita, verollepanoväkeä. 
Tuskin Maria ja Joosef ainoat olivat, 
joille ei majatalossa ollut tilaa. 

He ovat hiljaista, äänetöntä taustaa, 
historian ja muistin unohtamia. Heistä 
ei kerrota, mutta he ovat kertomukses-
sa olemassa. Jokaisella heistä on joku, 
joka tunsi heidät nimeltä. Niin ihmisellä 
täytyy olla ollakseen ihminen. Joku jo-
ka muistaa kasvot, edes yksi ihminen. 

Ajattelen heitä niin kuin ketä tahan-
sa, joka elää joulunpyhät niitä sen kum-
memmin miettimättä. Tavan vuoksi, 
sen tähden että saa jonkin katkoksen 
arkeen, puolipakosta, juhlan tuntua et-
sien, perheen perinteitten takia. 

He vain osuivat paikalle; betlehemi-
läisiä ja kauempaa Juudeasta, yhtä hy-
vin turkulaisia, helsinkiläisiä,  loimaalai-
sia,  kyläilijöitä, ihmisiä siellä mihin jou-
lunpyhät ovat heidät vieneet. 

Luukkaan kertomuksessa ovat 
”kaikki, jotka sen kuulivat”, paremmin 
tai huonommin siihen keskittyen ja si-
tä ymmärtäen. Heistä sanotaan yksi ai-
noa asia. Heistä sanotaan: he ihmet-
telivät. 

Siinä on olennaisin. Että meitäkö tä-
mä koskee? Että meillekö tämä tapah-
tuu? Jos malttaa kuunnella, kuulee pai-
menten toistavan: teille, siis teille juuri, 
on tänään syntynyt Vapahtaja.

Arkkipiispa
Kari Mäkinen
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Tulevaisuuden ennusteita
Vuosi on jälleen vierähtänyt. Takana 
on antoisa vuosi seurakuntatyössä se-
kä liiton töissä. Takana on paljon mie-
lenkiintoisia tapaamisia ja tutustumi-
sia. Kohtaamiset samanhenkisten ih-
misten kanssa on aina koskettavia ja 
jättävät jäljen sieluun ja olen iloinen kai-
kista niistä kohtaamisista. Seurakunta-
työn yksi mahtavimmista puolista on 
se, että yhtään samanlaista päivää ei 
oikeastaan ole. Samat työtehtävät kyl-
lä toistuvat, mutta silti oman lisänsä 
tuo kaikki ne erilaiset ihmiset, joiden 
kanssa saamme tehdä töitä.

Kulunut vuosi on lisännyt tietoisuut-
tamme kirkon kurjistuvasta talouden 
tilasta. Olemme tietoisia tulevasta kir-
kon rakennemuutoksesta, jota ryhdy-
tään tekemään toden teolla ensi ke-
vään kirkolliskokouksessa. Omassa 
arkityössämme tuo muutos ei vielä 
näy, mutta jo muutamassa vuodessa 
on muutoksia luvassa, sen voin luva-
ta. Sanotaan, että muutos on mahdol-
lisuus. Jännityksellä odotamme, mitä 
nuo uudet mahdollisuudet ovat.

Kirkon talousguru Leena Rantanen 
vieraili liittomme edustajistossamme. 
Tapansa mukaan hän kertoili ja tulkitsi 
talouden lukuja ja loihti eteemme tule-
vaisuuden kuvia. Erään ennusteen mu-

kaan vuonna 2030 kirkkomme työnte-
kijöiden määrä on vähentynyt puoleen 
nykyisestä. Tuohon vuoteen on aikaa 
vain 16 vuotta. Jos tuo ennuste pitää 
paikkansa, kirkon työt tulevat muut-
tumaan radikaalisti. Toisaalta, tilastot 
ovat aina tilastoja. Kyseinen työntekijä-
tilasto jäi vaivaamaan mieltäni niin pal-
jon, että tein pikakyselyn Kirkon alo-
jen Hämeen alueen tapaamisessa pari 
viikkoa sitten. Kysyin, että kuinka mo-
ni 65 paikallaolijasta työskentelee vie-
lä kirkon töissä vuonna 2030 eli ei ole 
jäänyt vielä eläkkeelle. Vain kolmasosa 
paikallaolijoista viittasi. Tämä kertoo si-
tä karua kieltään, että kirkon työnteki-
jöiden keski-ikä on varsin korkea. Eläk-
keelle jää seuraavan kymmenen vuo-
den sisällä iso osa kirkon työntekijöis-
tä. Suurin haaste taitaakin olla se, et-
tä kirkon töissä pitäisi säilyttää korke-
an ammattiosaamisen taso ja se, että 
työntekijöitä riittää vielä vuoden 2030 
jälkeen. Siihen en jaksa uskoa, että 
kirkkomme lakkaisi kokonaan olemas-
ta ja että työntekijöitä ei enää ylipää-
tänsä tarvittaisi. Sitä paitsi, näin lyhy-
essä ajassa voi tapahtua mitä vaan. 
Täytyisi olla varsin erinomainen en-
nustajaeukko, joka osaisi varmuudella 
kertoa, minkälainen maailma on vuon-
na 2030.

Mutta jos ennustamaan aletaan, niin 
ennustan meille kaikille kiireistä joulua, 
paljon tunnelmallisia Kauneimmat jou-
lulaulut tilaisuuksia, paljon suomalai-
sia kirkoissa osallistumassa joulun ti-
laisuuksiin, kaunista joulun tunnelmaa. 
Uskon myös, että Jeesus lapsi syntyy 
jälleen kaikkien meidän sydämiin. Hän 
itse koskettaa meitä kaikkia, sulattaa 
sydämien jäät ja antaa meille kaikille 
suloisen joulun. 

Siunattua joulunaikaa Teille kaikille ja 
hyvää alkavaa Uutta Vuotta 2015.

Tiina Heino, hallituksen puheen-
johtaja, Kirkon alat ry.

Ahdistusta ja 
hyvää mieltä
Lapsuuden jouluni maalaistalossa oli-
vat tunnelmallisia. Lahjoja odotettiin 
vielä silloinkin, kun tiedettiin totuus 
joulupukista.

Muun väen tapaan äitini ja me tytöt 
kävimme aattona saunassa ennen lah-
jojen paketointia. Se tahtoi jäädä äidiltä 
aina sinne iltapimeään.

Kyllä oli tuskallista odottaa, että hän 
saisi lahjat pakattua. Liekö koskaan ol-
lut odottavan aika niin pitkä. Lahjoja oli-
kuitenkin kohtalaisen runsaasti, joten 
niiden aukaisu sai asian unohtumaan.

Mutta siinä lahjojen odottelussa oli 
muuan kiusallinen juttu. Oli nimittäin 
perinne, joka lienee periytynyt äidin-
lapsuuden jouluista. Meillä luettiin jou-
luevankeliumi ja lukija oli aina joku lap-
sista.

Ainakin näin jäljestäpäin tuntuu, että 
arpa lankesi aina minulle. Ja miten si-
tä lukemista jännitinkään. Siihen ei ol-
lut minkäänlaista halukkuutta. Enää en 
koe sitä jännityksen tunnetta missään 
tilanteessa.

Mihin lapsena tottuu, sitä toivoo ai-
kuisenakin tullessaan vanhempiensa 
luo joulun viettoon.

Joulun tunnelma koostuu lopulta ai-
ka yksinkertaisista asioista; joulukoris-
teista, tekstiileistä, ruuasta ja kuusen 
koristelusta. Niistä syntyy joulu kau-
empaakin tuleville.

M.-R.S. (KUOPIO)
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Kiitos olkoon Jumalan, kun Hän saapui 
Pojassaan armahtamaan luotujaan.

Toivotamme kaikille jäsenillemme, 
yhteistyökumppaneillemme 
ja lukijoillemme Siunattua 
Vapahtajamme syntymäjuhlaa, sekä 
iloa ja valoa vuoteen 2015.

Kirkonpalvelijat ry hallitus

Kaarina Yli-Somero Kari Hartikainen      
puheenjohtaja sihteeri
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Kirkonpalwelijat ry – 80 vuotta– 80 vuotta– 1934
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 Viimeinen 
painettu

Kirkonpalvelija-
lehti

Pidät kädessäsi viimeistä painet-
tua Kirkonpalvelija-lehteä. Tähän on 
osaltaan vaikuttanut Kirkon alat ry:n 
edustajiston päätös jäsenyhdistyksil-
le maksettavien jäsenmaksupalau-
tusten leikkaamisesta. Jatkossa lehti 
ilmestyy nettiversiona kolme kertaa 

vuodessa, pääsiäisenä, juhannukse-
na ja jouluna. Lehti toimii jatkossakin 
ajankohtaisen tiedon välittäjänä kir-
konpalveluskunnalle. Myös nettiver-
sioon toivotaan lukijoidemme kirjoi-
tuksia, jotka voivat olla kannanottoja 
kolumneja tai hartauskirjoituksia. Va-
lokuvat ovat tervetulleita.

Kirjoitukset pyydetään lähettä-
mään sähköpostitse kirkonpalveli-
jat@kolumbus.fi  tai postitse osoit-
teella: Kirkonpalvelijat Ry, PL 421, 
70101 Kuopio.

Ensimmäinen Kirkonpalwelija -leh-
ti ilmestyi tammikuussa 1954. Tämä 
61. vuosikerran lehti jää viimeiseksi 
painetuksi lehdeksi.

Toimitussihteeri
Kari Hartikainen

Jouluevankeliumi 
kymenlaaksolaisittain

Teksti on kirjoitettu eri puolilla Ky-
menlaaksoa esiintyviä murteita va-
paasti sovitellen.

Sillo keisari Aukusti sano, et kaikkien 
siin maas piti maksaa veroi.

Se ol eka kerta ja Qvirinius on alu-
een pomo. Kaikkien piti mennä jonnee 
ja kirjautuu oman kaupungin veroluet-
teloo.

Joosehvi sano, et min pitää lähtee 
Galileast Juuttaan Taavettii siks et oon 
Daavidin sukulain.

Joosef oli kihlois Marian kans ja otti 
sen völjyy vaik se varttu lasta.

Peril Marial alko poltot ja se sai pojan 
joka ol esikoin.

Maria laitto sille vaipat ja laitto sen 
seimeen maate, kun minnee majata-
loo ei päässy, kun ne ol täys.

Siälpäin oli paimenii vahtiis laumaa 
keskel yötä. Yhtäkkiä heidän keskel 
seiso kirkas enkeli ja valoo oli jokapuo-
lel.

Paimenet pelkäs mut enkeli sano, et 
ei kantsi. Mullon ilosanoma koko poru-
kalle, kansalle on syntyny tänään Taa-

vetis Vapahtaja. Hän on Ristus, ja te 
löydätte se vaipoissa seimessä nuk-
kumast. Samal niit sotaenkelei ol ihan 
murhast ja se pauhas ilosanomaa koko 
porukalle et Jumalalle kunnia korkeal ja 
maassa rauha ja se rakastaa teit kaikkii.

Enkelit läks jonnee, varmaan taivaa-
seen kotsaan ja paimenet sano, et lä-
hetää Beetlehemii ja siel myö voijaa 
nähä, mitä enkeliporukat sano. Ne läks 
heti ja löys Marian, Joosehvin ja lapsen 

vaipoissa seimessä nukkumas. Siel ne 
sano, mitä ne enkelit oli  sanonu.

Ja kaikki jotka kuul sen oli ihan äi-
mänä.

Maria jemmas omaa pumppuu kaik-
ki mitä se kuuli ja funtsi sitä.

Paimenet läks kotsaa ja kiitteli, että 
olipa hieno juttu, just ku puhuttii.

Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta !
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TIISTAI 23.6.2015

8.30 Ilmoittautuminen ja tulokahvit 
 * Original Sokos Hotel Seurahuone, Kotka 
  Kokouskabinetti Albatrossi, 2. krs
  Keskuskatu 21, Kotka

9.00 Kesäpäivien avaus 
 * Puheenjohtaja Kaarina Yli-Somero
 * Juhlatoimikunnan puheenjohtaja
  seurakuntamestari Jouni Honkanen
 * Kirkkoherra rovasti Hannu Marttila

10.00 Hautauskulttuurin merkitys ja  
 hautaaminen ev. lut. kirkossa
 * Pekka Huokuna, kirkkoneuvos

12.00 Lounas
 * Original Sokos Hotel Seurahuone, 
  Buffetlounas, Fransmanni

13.00 Hyvien tyyppien tuhoisat tavat  
 –Ymmärrystä ja työkaluja ristiriitoihin ja  
 niiden  ehkäisyyn 
 * Tapio Sirén, kouluttaja

14.30 Kahvit
 * Original Sokos Hotel Seurahuone,
  Kahvitori

14.45 Kirkonpalvelijan työnohjaus
 * Tuija Kuukka, perheneuvoja ja 
  työnohjaaja

16.00 Vuosikokous
 * Original Sokos Hotel Seurahuone, Kotka 
  Kokouskabinetti Albatrossi, 2. krs
  Keskuskatu 21, Kotka

19.00 Iltabuffet
 * Merikeskus Vellamo 
  Tornatorintie 99, Kotka
 * Tutustuminen merikeskukseen

KESKIVIIKKO 24.6.2015

8.30 Kirkkoesittely
 * Kotkan kirkko, Kirkkokatu 26, Kotka
  Suntio Marita Salminen 

9.00 Viikkomessu
 * Kotkan kirkko, 
  Piispa Seppo Häkkinen

10.30 Valokuvaus
 * Kotkan kirkon portailla

11.00 Lounas
 * Original Sokos Hotel Seurahuone, 
  Buffetlounas, Fransmanni

12.30 Missä kirkko on?
 * Mikko Vaismaa, Stand Up -koomikko, 
  Kokouskabinetti Albatrossi, 2. krs

13.15 Kirkonpalvelijan persoona työvälineenä 
 * seurakuntamestari Eija Jaakola

14.30 Kesäpäivien päätös 
 * Puheenjohtaja Kaarina Yli-Somero
 
 * Seuraavat opinto- ja koulutuspäivät 
  28.–29.6.2016, Hämeenlinna:
  Original Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna 
  Possentie 7, Hämeenlinna

15.00 Lähtökahvit
 * Original Sokos Hotel Seurahuone, Fransmanni

Kirkonpalvelijat ry:n 
OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT

Kotkassa 23.–24.6.2015
– Ammattitaidon kehittäminen Kirkonpalwelustyössä –
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Majoitus: 
Original Sokos Hotel Seurahuone, Keskuskatu 21, Kotka
• Kaksi yötä, täyshoito ja osallistumismaksu, tulo hotelliin 22.6.  (350 €)
• Yksi yö, täysihoito ja osallistumismaksu, tulo hotelliin 23.6. (290 €)
• Ei majoitusta, ruokailut ja osallistumismaksu, tulo hotelliin 23.6.  (200 €)
Ilmoittaudu www.kirkonpalvelijat.fi tai Kari Hartikainen p. 050 520 7003 – 31.5.2015 mennessä.
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Joulun Valo

Ota Jeesus-lapsen valo
Mi ' kaikille meille on tarjolla
Niin silloin täyttyy talo
Eikä rahan, mammonan varjolla
Tarvitse etsiä rauhaa.

Tuo valo vain sitä voi antaa
Se lämmöllänsä loistaa
Sielumme nostaa, kantaa
Ja murheet, tuskat poistaa
Kun sodat, melskeet pauhaa.

Siinä saat levätä kerran
Maisella matkalla tällä
Ja kerran luona Armonherran
On voima, kunnia Hällä!
Sieluille antaa rauhaa.

     Jukka Sairanen

Kirkonpalvelijat ry:n
hallitus  2015
KAARINA YLI-SOMERO
puheenjohtaja
puh. 0400 797 230
kaarina.yli-somero@kirkonpalvelijat.fi 
 
EIJA JAAKOLA
varapuheenjohtaja
puh. 040 595 7001
eija.jaakola@evl.fi 
 
OSMO NISSI
puh. 040 804 9415
osmo.nissi@evl.fi 
 
KARI HARTIKAINEN
sihteeri
PL 421, 70101 KUOPIO
puh. 050 520 7003
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi 
 
ARJA AURANEN
puh. 040 541 9123
arja.auranen@evl.fi 

JOUNI HONKANEN
puh. 050 404 7194
jouni.honkanen@evl.fi 
 
ANTTI RUUSKANEN
puh. 040 735 0191
antti.ruuskanen@evl.fi 
 
KRISTIINA SANAKSENAHO
puh. 040 527 2107
kristiina.sanaksenaho@evl.fi 
 
TUULA TUOMINEN
puh. 0400 378 069
tuula.tuominen@evl.fi 
 
TAITO AHO
puh. 044 720 3710
taito.aho@evl.fi 

Kuvassa Kuopion ev.lut. srk-yhtymän seurakuntamestareita ja hautausmaan 
työntekijöitä vuosittaisessa joulukuusikaadossa srk-yhtymän metsässä. Tämä 
perinne on jatkunut 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Kuusenkaadon päätteeksi 
on ollut tapana nauttia maistuvista eväistä ja makkaran paistosta. Vuosien saa-
tossa kuuset ovat pienentyneet ja kaatajat vanhentuneet.  Kuva: Juha Väisänen.

Suomalainen 
joulukuusi
Pohjoismaista joulukuusi tuli ensim-
mäisenä Ruotsiin 1700-luvulla ja Suo-
meen perinne saatiin vasta seuraavalla 
vuosisadalla. Yleisesti joulukuusi löysi 
aluksi tiensä yläluokan koteihin ja levisi 
sieltä vähitellen myös talonpoikien tu-
piin. 1900-luvun alkupuolella moni nä-
ki kansakoulussa joulukuusen ensim-
mäistä kertaa. Joulukuusien yleisty-
mistä edisti vanha kansantapa laittaa 
juhannus-, nimipäivä- ja hääpuita lähin-
nä ulos.

Ennen muinoin joulukuusen sai ha-
kea mistä vain, se .oli jokamiehen oi-
keus. Nykyään puu on ostettava kuu-
sikauppiaalta, jollei itsellä tai ystävällä 
satu olemaan metsää. Omatoimisuu-
teen joulukuusen suhteen ei kanna-
ta ryhtyä, sillä maatalojen isännät he-
räävät talvihorroksestaan joulunalusvii-
koilla kyttäämään metsiään.

Ennen aikaan joulukuusi koristeltiin 
kynttilöillä, paperiketjuilla, erilaisilla ol-
kikoristeilla, lippurimpsuilla ja piparka-
kuilla. Nyttemmin muovi on korvannut 
ne. Joulukuusi löytyy noin miljoonasta 
suomalaiskodista joka joulu.

1990-luvulta lähtien joulukuusia on 
ryhdytty erikseen kasvattamaan, ja 
kuusia myös tuodaan Suomeen. Ken 
kauniiseen tanskalaiskuuseen kurot-
taa, se kissanpissan hajuun aattona 
kavahtaa, väitetään jonkun sanoneen.
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Pyhä Jumala! Kuka olisi uskonut, että seimessä nukkuva köyhien vanhempien 
lapsi olisi kauan kaivattu Messias, Kristus, maailman Vapahtaja. Sinä toimit 

tässä maailmassa usein toisin kuin me osaamme odottaa. Sinun suunnitelmasi on 
täydellinen. Kiitos, että Jeesus syntyi keskellemme juuri näin. Kumarramme Lasta, 

jonka sinä lähetit. Kumarramme Lasta, josta taivaan enkelit lauloivat paimenille 
kedolla. Kumarramme Lasta, syntiemme sovittajaa, kuoleman voittajaa.


