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Oma kirkko on lentiiralaisille tärkeä
30-vuotisjuhla 1. adventtisunnuntaina

J

ärjestyksessään kolmas lentiiralaisten
kirkko ilmentää sitä,
kuinka tärkeä kirkko ja
hengellinen toiminta on Lentiiran ja koko Pohjois-Kuhmon
asukkaille.
Leena Pirttijoki ja Tauno
Harinen muistelevat, kuinka
Palmusunnuntain aattona, lauantaina 18. maaliskuuta 1989
he heräsivät karmeaan todellisuuteen – Lentiiran rakas
kirkko palaa ja tuhoutuu.
Tuore, kesäkuussa 1988
työnsä aloittanut rajaseutukanttori Tauno Harinen tapasi
rajaseutupappina työskennelleen Jukka Pirttijoen seuraavana päivänä. Silloin alkoi uuden kirkon suunnittelu.
Rajaseutupastoriksi 1975
vuoden lopulla Lentiiraan tulleen Jukka Pirttijoen puoliso
Leena nostaa esille, kuinka surun hetkellä Kilpeläisen Otto
lähti omaan metsäänsä ja kaatoi
ensimmäiset puut uuden kirkon
hirsiä varten. Se antoi voimia.
Jukka Pirttijoki innostui hirsitalkoista ja lähetti rajaseutupiirin 440 talouteen kirjeen hirsitalkoisiin osallistumisesta.
Leena Pirttijoen kokoamista lehtileikkeleistä selviää,
että puutavaraa kertyi 139 000
markan edestä. Muista Suomen
seurakunnista tuli avustuksia
ja kolehtivaroja 185 000 markkaa. Vapaaehtoisesti kerättyjä

puolentoista vuoden ahkeran
työn jälkeen.
– Muistan, kuinka Niilo
Rauhala lähetti oman runonsa,
jonka Jukka luki uuden kirkon
ensimmäisessä jumalanpalveluksessa. Se toi meille vahvan,
mahtavan elämän toivon, muistelee Leena Pirttijoki.
Lentiiralaisille uusi kirkko
on ollut tärkeä. Siellä järjestetään jumalanpalvelusten lisäksi
runsaasti erilaisia perhejuhlia, joihin osallistuu runsaasti
muualle muuttaneita. He tulevat mielellään vihkiäisiin, kastetilaisuuksiin.

Juhlamessu 1. adventtina

Leena Pirttijoki ja Tauno Harinen odottavat hartaasti 1. adventtisunnuntain 30-vuotisjuhlamessua. Kuva: Martti Huusko

varoja kertyi huimat 700 000
markkaa. Se kantoi ja tuki surun sävyttämää uuden kirkon
rakentamisurakkaa, johon lentiiralaiset ja muutkin kuhmolaiset osallistuivat suurella innolla.

Henkinen tuki tärkeää
Tärkeää oli myös henkinen
tuki. Leena Pirttijoki muistaa vielä hyvin, kuinka runoilija Anna-Maija Raittila lähetti
surunvalittelukortin. Siinä hän
muistutti samalla, mitä uutta

voi syntyä suuresta murheesta.
– Tervehdys nosti meidät ylös. Anna-Maija Raittilan runo, joka esitettiin uuden
Lentiiran kirkon käyttöönottojuhlassa 1.12. 1991, on kirkkomme oma virsi.
Virsi alkaa sanoin: ”Taas
korpiteiden kansa saa uuden
adventin.”

Uusi kirkko käyttöön
Lentiiran kolmas, arkkitehti
Hannu Pyykkösen suunnittelema kirkko otettiin käyttöön

Leena Pirttijoki ja Tauno Harinen toivovat, että väki lähtee suurella joukolla liikkeelle
Lentiiran kirkon 30-vuotisjuhlamessuun 1. adventtisunnuntaina 28.11.
Kello 12 alkavan juhlamessun
liturgina toimii vs. kirkkoherra
Riikka Pääkkönen, lääninrovasti Hannes Seppänen saarnaa
ja kanttorina toimii Tauno Harinen. Juhlamessussa avustaa
Iivantiiran lauluryhmä.
Martti Huusko,
kirkkovaltuutettu

Lentiiran uusi kirkko on palvellut seurakuntalaisia ja muualta saapuneita
vieraita hyvin. Kuva: Martti Huusko

Adventin ja joulunajan tapahtumia
Perjantai 26.11.
Klo 10.30 adventtipuuro
seurakuntakeskuksen salissa.
Tarjolla: riisipuuro, luumusoppa,
kinkkuleipä, mehu ja vesi sekä
torttukahvit 8 €. Pelkkä torttukahvit 3 €.
Siioninvirsiseurat klo 11.30,
mukana Simo Korkalainen ja
Matti Mäkelä. Arpajaiset.
Klo 18 Yhteisen jakamisen seurat
Kuhmon kirkossa, mukana
Jouko Malinen ja Heikon ihmisen
lauluryhmä. Kirjapöytä.
1.adventtisunnuntai 29.11.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Lauletaan Hoosiannaa.
Pyhäkoulu ei kokoonnu.
Klo 12 Lentiiran kirkon 30-vuotisjuhlamessu
Lentiiran kirkossa.
Klo 15 adventtikirkko perheille
Kuhmon kirkossa.
Tiistai 30.11.
Talvisodan alkamisen muistohetki:
kirkonkellojen soitto klo 10.50 ja
seppeleenlasku sankarihaudoille klo 11.
Kynttilät syttyvät Jyrkänkoskella ja
Kilpelänkankaalla.

2. adventtisunnuntai 5.12.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Itsenäisyyspäivä 6.12.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa.
Seppeleidenlasku sankarihaudoille.
Tiistai 7.12.
Klo 13 ehtoollishartaus
Lepokynnään salissa. Maskisuositus.
Perjantai 10.12.
Klo 18 Kansanlähetyksen jouluseurat
Kuhmon kirkossa.
3. adventtisunnuntai 12.12.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa.
Klo 14 kauneimmat joululaulut Kuhmon kirkossa.
Tiistai 14.12.
Klo 14.30 hartaus Lepokynnään salissa.
4. adventtisunnuntai 19.12.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Klo 10 messu Iivantiiran seurakuntakodilla.
Klo 18 kauneimmat joululaulut Kuhmon kirkossa.
Tiistai 21.12.
Klo 12 ja klo 14 diakonian jouluateria yksinäisille
ja vähävaraisille seurakuntakeskuksessa.
Aterialle tulee ilmoittautua etukäteen rajoitusten
(osallistujamäärä 40 ruokailijaa/ateriahetki) takia
ti 14.12. mennessä p. 08 617 2371, vaihde).

Keskiviikko 22.12.
Klo 18 joulukirkko perheille Kuhmon kirkossa.
Klo 18 kauneimmat joululaulut
Lentiiran kirkossa.
Jouluaatto 24.12.
Klo 13 ja klo 14 hartaushetki
siunauskappelin pihalla.
Klo 15 aattohartaus
Lentiiran uudella hautausmaalla.
Klo 17 aattohartaus Kuhmon kirkossa.
Joulupäivä 25.12.
Klo 8 sanajumalanpalvelus Lentiiran kirkossa.
Klo 9 sanajumalanpalvelus
Kuhmon kirkossa. (Huom. aika!)
Klo 10 sanajumalanpalvelus
Iivantiiran seurakuntakodilla.
Tapaninpäivä 26.12.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Uudenvuodenpäivä 1.1.2022
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
2. sunnuntai joulusta 2.1.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa.
Loppiainen 6.1.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Klo 18 toivevirsi-ilta Kuhmon kirkossa.
Ari Lohi improvisoi uruilla laulettavien
virsien pohjalta.

Seuraa ilmoittelua
tapahtumista ym. seurakunnan
ilmoitustauluilla, verkkosivuilla
www.kuhmonseurakunta.fi ja
facebookissa sekä viikoittain
paikallislehti Kuhmolaisessa ja
maakuntalehti Kainuun
Sanomissa. Kuhmon kirkon
videostriimaukset on
katsottavissa seurakunnan
facebook-sivuilla ja
youtube-kanavalla.
Kokoonnumme jumalanpalveluksiin ja tilaisuuksiin
turvavälejä noudattaen ja
käsihygieniasta huolehtien.
Käytä oman harkintasi mukaan
tarvittaessa kasvomaskia.
Turvalliset yleisömäärät ovat:
Kuhmon kirkko: 400 henkilöä
Siunauskappeli: 35 henkilöä
Kuhmon seurakuntasali: 40 henkilöä
Lentiiran kirkko: 80 henkilöä
Lentiiran seurakuntatalo: 25 henkilöä
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Kirkko kutsuu

K

äsillä on seurakunnan toiminnan suurin sesonkiaika, joulun odotus eli adventti ja joulun
aika. Se kattaa ajanjakson ensimmäisestä adventista päättyen
loppiaiseen. Reilun kuukauden
aikana seurakunnassa järjestetään kauneimmat joululaulut –tilaisuuksia, jumalanpalveluksia,
vierailuja laitoksiin, hartaushetkiä ja joulujuhlia. Varhaiskasvatusikäiset pääsevät tutustumaan
joulun suureen kertomukseen
jouluvaelluksen avulla. Koulujen joulukirkot ja hartaudet järjestyvät koronatauon jälkeen,
näin toivomme ja rukoilemme.
Suuren juhlan aika kutsuu
kirkkoon myös heitä, jotka osallistuvat seurakunnan toimintaan
vain harvoin. Ei ole mitään syytä
nolostua, vaikka kirkossakäynti
olisikin jäänyt siihen yhteen,
kahteen kertaan vuodessa. Olet
erittäin tervetullut. Taivaallinen
Isämme iloitsee jokaisesta, joka
etsiytyy kuulemaan ilosanomaa
Vapahtajan syntymästä, tuli se
sitten laulun, puheen tai esityksen muodossa.
Juhlaan valmistautuminen on
olennainen osa joulunviettoa.
Kaupallinen joulunvietto alkaa

simmäisenä tehtäväkseen rientää katsomaan tätä syntynyttä
Vapahtajaa. Joulukuun edetessä
me valmistaudumme juhlan viettoon. Lapset availevat kalenterin luukkuja ja ilahtuvat yllätyksistä, aikuiset valmistautuvat
kukin tavallaan, enemmän tai
vähemmän.
Joka tapauksessa joulun sanomalle on raivattava tilaa. Nykypäivänä ihmisen elämässä on
niin paljon kaikkea, että tuo sekalainen silppu täyttää olemuksellaan kaiken eikä aikaa jää sen
pohtimiselle, kuinka suuri ilo
siitä todella voisi koittaa juuri
minunkin osakseni, että ottaisin
vastaan tuon suuren taivaallisen
lahjan, joka tuli maailmaan ja
syntyi ihmiseksi tuona ihmeellisenä yönä.

Kauneimpia joululauluja lauletaan Kuhmon kirkossa kahtena sunnuntaina; 12.12. ja 19.12. sekä Lentiiran kirkossa
keskiviikkona 22.12. Kuva: Raija Heikkinen

vuosi vuodelta aiemmin, mutta
kirkkovuodessa 1. adventti aloittaa uuden vuodenkierron täsmällisesti ajallaan. Ensimmäisenä
adventtina palaamme palmusunnuntain tapahtumiin, siihen kun

Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin ja ihmiset huusivat ”Hoosianna, auta, pelasta!” Ensimmäistä adventtia seuraavat toinen, kolmas ja neljäs adventti,
jotka myös avaavat raamatun-

tekstien kautta sitä sanomaa,
kuinka ihmeellisestä ja merkityksellisestä asiasta on kyse.
Kaikkeuden suurin Herra syntyy
avuttomana syrjäiseen paikkaan
ja rahvas, paimenet saavat en-

Toivotan sinut, Unilukkarin lukija tervetulleeksi kaikkiin
seurakunnan järjestämiin adventin- ja joulunajan tapahtumiin ja
tilaisuuksiin, sitä toivoen, että
ne lisäisivät vastaanottavaista
mieltä joulun suuren ilosanoman
äärellä!
Riikka Pääkkönen,
vs. kirkkoherra

Diakonian tapahtumia
joulukuussa
Ke 8.12. klo 12 lähimmäispalvelun
vapaaehtoisten tapaaminen
seurakuntakeskuksen salissa.
● To 9.12. klo 12 näkövammaisten joulukahvit
seurakuntakeskuksen salissa.
● Ti 14.12. klo 13 omaishoitajien pikkujoulu yhdessä
OmaisOivan kanssa Kaesan Kahvilan yläkerrassa.
Ilmoittautuminen to 9.12. mennessä Piia Ärväs,
p. 040 147 8669.
● Ke 15.12. klo 12 eläkeläisten joulukerho
seurakuntakeskuksen salissa.
● Ti 21.12. vähävaraisten ja yksinäisten jouluateria klo 12
ja klo 14 seurakuntakeskuksen salissa. 40 ruokailijaa/ateria.
Ilmoittautuminen ti 14.12. mennessä p. 08 617 2371 (vaihde).
●

Diakoniatyön
joulukeräys
Haluaisitko ilahduttaa vähävaraista
lähimmäistäsi jouluna?
Voit lahjoittaa Kuhmon seurakunnan
diakoniatyön kautta
kauppojen* tai paikallisten yrittäjien
palveluidenlahjakortteja,
jotka diakoniatyöntekijät toimittavat tarvitseville.
*(Pyydämme valitsemaan kauppaketjuilta
lahjakorttivaihtoehdon, jossa alkoholi- ja
tupakkatuotteet on rajattu ostojen ulkopuolelle.)
Tuo lahjakortti 10.12. mennessä
seurakuntakeskukseen kirkkoherranvirastoon
tai diakoniatoimistoon
klo 9-11.30 ja 12.30-14.

Lämmin kiitos lahjastasi!

Su 5.12. klo 14.00 Vesantalo, Hyrynsalmentie 1685
klo 14.00 Kalliojoki, Haverisella, Kaurontie 33.
Joulupuuro klo 13.30 alkaen.
Pe 10.12. klo 18.30 Saunajärvi, Komulaisella, Leppirinteentie 80
Su 12.12. klo 14.00 Kuhmon kirkko, Kirkkotie 11
Ti 14.12. klo 18.00 Niva, Nivan kylätalo, Nivatalontie 33
Ke 15.12. klo 18.00 Timoniemi, Sinisukka, Nuottarannatie 13
klo 18.30 Lauvus, entinen Lauvuksen kauppa, Nurmestie 2725
To 16.12. klo 15.00 Nieminen, Niemisen kylätalo, Niemiskyläntie 1096
Su 19.12. klo 10.00 messu, joulupuuro, kauneimmat joululaulut, mukana Iivantiiran
laulupiiiri, Iivantiiran seurakuntakoti, Juttuantie 2370
klo 17.00 Vuosanka, Riihiaho, Vuosangantie 1351
klo 18.00 Kuhmon kirkko, Kirkkotie 11
Ke 22.12. klo 18.00 Lentiiran kirkko, Lentiiran kirkkotie 51

Onko sinua joskus autettu?
Muistatko miltä se tuntui?

Oletko koskaan miettinyt, että haluaisit
auttaa, mutta et tiedä miten?
Onko sinulla ylimääräistä aikaa,
mutta et tiedä miten sitä käyttäisit?
Haluaisitko laittaa hyvän kiertämään?
Seurakunta kutsuu mukaan
vapaaehtoistyöhön.
Vapaaehtoistyö ei toimi ilman
vapaaehtoisia eikä hyvää synny
ilman hyvän tekijöitä.

Seurakunta kutsuu mukaan vapaaehtoistyöhön erilaisiin tehtäviin. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Ota yhteyttä:
Diakoniatyö: Anu Haverinen, 044 738
4314, Anne Malinen, 044 738 4315
Lähetystyö ja pyhäkoulutyö:
Marja-Leena Suutari, 044 738 4317.
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Ikolan pappilan ikkunoista näkyy jo valoa

I

kolan pappilan peruskorjaus alkaa vähitellen valmistua. Pohjoispäädyn toimistohuoneet on otettu käyttöön
heinäkuussa ja muun muassa talouspäällikkö ja kirjanpitäjä ovat
sinne asettuneet.
Keittiö ja salitilat saatiin rakennustöiden päätyttyä siivottua perusteellisesti marraskuun alussa, mutta
joitakin huonekaluja, verhoja, keittiökoneita ja astioita sekä ovia puuttuu vielä.

saunan ja pesuhuoneen purkaminen
talkoovoimin. Purkutyön yhteydessä havaittiin, että keittiön lattiarakenteet olivat niin huonossa kunnossa, että ne jouduttiin uusimaan
täysin. Entisissä saunatiloissa sijaitsee nyt apukeittiö, johon on rakennettu mm. astianpesulinja. Keittiön
ja wc-tilojen ilmanvaihtoa on parannettu koneellisesti.
Salin pääaulaan on rakennettu
Inva-WC ja lasikuistille pääsee invaluiskaa pitkin.

Talkoolaisten työpanos
on mittava

Pappilan käyttösuunnitelmaa valmistellaan

Talkoolaiset ovat osallistuneet valtavalla työpanoksella peruskorjauksen toteuttamiseen. Perusteellisen remontin vaatimat purkutyöt
on tehty pääosin talkootyönä samoin rakennussiivous ja muonitus.
Huoneiden lastulevyjä on purettu ja
vaihdettu kipsilevyiksi ja muovimattoja vaihdettu parketiksi.

Ikolan pappilan käyttösuunnitelmaa
valmistellaan parhaillaan Yhteisöjen talo –konseptin mukaiseksi. Tilavarauksia päästään ottamaan vastaan ensi vuoden alkupuolella, joten vähän aikaa pitää vielä malttaa
odottaa ennen ovien avaamista.
Tavoitteena on, että Ikolan pappilan tilat olisivat tulevaisuudessa ahkerasti kuhmolaisten yhteisöjen ja
seurakuntalaisten käytössä.

Purkutyöt olivat
haasteellisia ja aikaa vieviä
Erityisen vaivalloinen urakka oli

Satu Ylönen, talouspäällikkö

Lapsi ja
perhetyön
toimintaa
●

Su 28.11. klo 15
adventtikirkko perheille
Kuhmon kirkossa.

●

Ti 7.12. klo 17-19
Donkkis Big Night -ilta
seurakuntakeskuksella.

●

Ke 22.12. klo 18
joulukirkko perheille
Kuhmon kirkossa.

●

Su 9.1.22 klo 15
kastelintukirkko
Kuhmon kirkossa.
Perhe voi hakea
kastetun lapsensa
kastelinnun.

Ikolan pappilan mittava peruskorjaus on loppusuoralla. Tavoitteena on, että Ikolan pappilan tilat olisivat tulevaisuudessa ahkerasti kuhmolaisten yhteisöjen ja seurakuntalaisten käytössä. Kuva: Satu Ylönen

Taloustoimisto tiedottaa
Kuhmon seurakunnan laskutusosoite on muuttunut.
Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti verkkolaskua.

LÄ M M IN
KI IT O S

Tammikuun toisena sunnuntaina on Kuhmon kirkossa kastelintukirkko, jolloin perhe voi
hakea lapsensa kastelinnun kotiin muistoksi.

kaikille
Yhteisvastuukeräyksen
toteuttamiseen
osallistuneille
talkoolaisille ja lahjoittajille.
Kuhmon seurakunnan
vuoden 2021
keräyksen tuotto on
12 418,41 euroa.

Kuva: Raija Heikkinen

Lähimmäispalvelun vapaaehtoiset lahjoittivat Honkalinnan asukkaille pehmeitä lahjoja. Torkkupeittojen
lisäksi taloon jätettiin nukkeja vanhusten iloksi ja syliin otettaviksi. Talon henkilökuntaa oli vastaanottamassa lahjoja. Kuva: Anu Haverinen

Myös paperilaskulla tulee
aina olla näkyvissä
täydellinen laskutusosoite:
Kirkon Palvelukeskus /
Kuhmon seurakunta
003701862091
PL 5018
02066 DOCUSCAN

Verkkolaskuosoite:
003701862091
Välittäjätunnus:
003703575029
Operaattori: CGI
Sähköpostiosoite laskuille:
kkr.pl5018@xbs-salo.com

www.kuhmonseurakunta.fi

Työntekijöiden puhelinnumerot
Kirkkoherranvirasto .............................................. (08) 6172 371
avoinna ma-pe klo 9-11.30 ja 12.30-14
Mirva Malinen, toimistosihteeri ............................ 044 738 4324
Raija Heikkinen, seurakuntasihteeri ..................... 044 738 4300
Riikka Pääkkönen, kirkkoherra vs. ....................... 044 738 4302
Anna Liisa Hakulinen, kappalainen ...................... 044 738 4304
Jaakko Antola, seurakuntapastori vs. .................. 040 759 9609
Ari Lohi, kanttori .................................................. 044 738 4306
Dmitrii Gogolev, kanttori ...................................... 044 738 4307
Anne Pääkkönen, lastenohjaaja .......................... 044 738 4308
Olli-Pekka Karjalainen, lastenohjaaja .................. 044 738 4310
Simo Pulkkinen, nuorisotyönohjaaja vs. .............. 044 738 4312
Anu Haverinen, diakonissa .................................. 044 738 4314
Anne Malinen, diakoni ......................................... 044 738 4315
Marja-Leena Suutari, lähetys/aikuistyönsihteeri .. 044 738 4317
Lea Piirainen, kirjanpitäjä ..................................... 044 786 1620
Satu Ylönen, talouspäällikkö ............................... 044 738 4320
Timo Piirainen, haudankaivaja ............................. 044 738 4322
Arto Tampio, kiinteistötyöntekijä ......................... 044 738 4323
Mervi Polvinen, seurakuntamestari/suntio .......... 044 738 4330
Eila Makkonen, Lentiiran emäntä-vahtimestari ... 044 738 4326
Andrei Tuhkanen, Vienan Karjalan työn pastori .. 044 738 4334
sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Leikkaa talteen

✁
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sraelissa ja Palestiinassa
joulu on lähinnä kristittyä
vähemmistöä (2% väestöstä)
koskettava juhla-aika. Vaikka Pyhä
Maa ja Betlehem on joulujuhlan syntypaikka, tuovat erilaisten uskontojen
perinteet paljon lisämausteita juhliin.
Omaleimaisesti joulu sijoittuu Palestiinan Betlehemiin ja pääsiäinen
Pyhän Maan jaettuun Jerusalemiin.
Kuhmon seurakunnan lähetyskohde
Jerusalemin Caspari-keskus luo vuoropuhelua juutalaisten, kristittyjen ja
messiaanisten juutalaisten välille
Seuraavassa Tanja Shoshani, projektikoordinaattori kirjoittaa Casparikeskuksen uutiskirjeessä keväällä
2021:
Israel sijaitsee kolmen maanosan
risteyksessä, jossa kohtaavat vaikutteet kaikista ilmansuunnista. Asukkaat ovat tulleet esimerkiksi juutalaisista yhteisöistä eri puolilta
maailmaa. Jotkut juutalaiset, jotka
muuttavat Israeliin paluumuuttolain
perusteella, eivät itse asiassa ole juutalaisia rabbiinisen määritelmän mukaan. Messiaaniset juutalaiset sijoittuvat – etenkin ulkopuolisten silmin
katsottuna – juutalaisuuden ja kristinuskon välimaastoon. He itse pitävät
itseään juutalaisina, mutta ortodoksijuutalaisuus luokittelee heidät kristityiksi, koska he uskovat Jeesukseen.

Monenlaisia kansan-		
ryhmiä ja kieliheimoja

Toiseksi suurin sektori israelilaisessa
yhteiskunnassa on sen arabiaa puhuva väestö, johon kuuluu sekä muslimeja että kristittyjä. Monet heistä
ovat alueen syntyperäisiä asukkaita;
jotkut ovat muuttaneet ympäröivistä
arabimaista joitakin vuosia tai vuosikymmeniä ennen Israelin valtion perustamista.
Myös hepreaa ja arabiaa puhuvien
yhteisöjen sisällä kulkee jakolinjoja.
Kumpaankin kieliryhmään kuuluu
ihmisiä varsin erilaisista taustoista.
Heidän kulttuurinsa ja uskonnolliset tapansa poikkeavat suuresti toisistaan.
Isoimpien kansanryhmien lisäksi
Israelissa on monia vähemmistöjä:
arabiaa puhuvia druuseja, joita löytyy
myös Syyrian ja Libanonin puolelta;
arabiankielisiä beduiineja, jotka asut-
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Pyhän maan joulu

Vaikka Pyhä Maa ja Betlehem on joulujuhlan syntypaikka, tuovat erilaisten uskontojen perinteet paljon lisämausteita juhliin. Omaleimaisesti joulu sijoittuu Palestiinan Betlehemiin ja pääsiäinen Pyhän Maan jaettuun Jerusalemiin.
tavat alueita Israelissa, Jordaniassa ja
Egyptissä; armenialaisia, jotka käyttävät joko hepreaa tai arabiaa riippuen siitä, missä elävät; tšerkessejä,
jotka ovat yleensä sunnimuslimeja
ja jotka osallistuvat armeijapalvelukseen toisin kuin monet muut vähemmistöt; lisäksi pieni joukko samarialaisia, jotka kuuluvat hepreaa
puhuvaan yhteisöön Holonissa tai
arabiankieliseen yhteisöön Länsirannalla lähellä Nablusia. Näillä vähemmistöillä on omat koulujärjestelmänsä ja kunnallishallintonsa.

Yhteiselo usein haastavaa
Etnisten ryhmien yhteiselo on usein
haastavaa, mutta kokonaisuudessaan
se kuitenkin näyttäisi toimivan melko
hyvin. Alakulttuurien välillä ei tosin
aina ole paljonkaan vuorovaikutusta.
Monet haluavat mieluummin pysyttäytyä oman viiteryhmänsä ja traditionsa sisällä. He elävät käytännössä
koko elämänsä omassa kulttuurisessa
kuplassaan. Voisi jopa väittää, että
ryhmien väliset kulttuuriset lasiseinät
ovat lähes läpäisemättömiä.
Huvittavaa kyllä, kun israelilaiset
lentävät ulkomaille, kaikki erilaisista

taustoista tulevat matkustajat tuntevat
yhtäkkiä itsensä hyvin israelilaisiksi,
ja se kokemus yhdistää – samantekevää oletko uskonnollinen vai maallistunut, juutalainen vai arabi, venäläistaustainen, etiopialainen, syntyperäinen vai maahanmuuttaja. Kuva
Israelin kansasta on kuin mosaiikki:
erilaiset pienet palaset muodostavat
yhden kokonaisuuden.

Lasiseinät särkyvät
Kirjoitan tätä artikkelia toukokuussa
2021, jolloin eri puolilla Israelia on
puhjennut yhteenottoja.
Niitä on myös kaupungeissa, joissa
etniset ryhmät ovat vuosikymmenien
ajan tulleet hyvin toimeen keskenään. Arabien ja juutalaisten asuttamilla alueilla on viime aikoina nähty
äärimmäistä väkivaltaa. Autoja ja taloja on poltettu, ja vihan lieskat loimuavat. Poliittisia jännitteitä on toki
ollut jo kauan, mutta tällainen vahingonteko naapurien kesken on uutta.
Yhtäkkiä kuplat ja lasiseinät ovat alkaneet säröillä. Monet pelkäsivät, että
kolmas intifada alkaa. Onneksi Israel
ja Hamas onnistuivat solmimaan tulitauon taisteltuaan yksitoista päivää.

Toisenlainen Lahja on ekologinen ja eettinen lahja
Toisenlainen Lahja on aineeton lahja, jolla ilahdutat läheistäsi ja samalla autat kaikkein köyhimpiä perheitä kehitysmaissa. Lahjavalikoimasta löytyy laajasti vaihtoehtoja monesta
hintatasosta. Avustuskohteisiin lahjoitetaan esimerkiksi vuohia, koulupukuja ja puuntaimia,
joiden avulla köyhyyden kierre voidaan katkaista. Toisenlainen Lahja koskettaa sydämessä
asti läheistä, jolta löytyy jo kaikkea. Lahjoituk-

sesta saat annettavaksi perinteisen
postikortin tai sähköisen kortin, joka
muistuttaa tärkeästä teosta heikoimmassa asemassa olevien perheiden hyväksi.
Toisenlaisen lahjan voi hankkia Kirkon ulkomaanavun www-sivujen kautta
osoitteesta toisenlainenlahja.fi. Sieltä löytyvät myös tilausohjeet.

Kuhmon seurakunta lahjoittaa tänä vuo
nna
joulutervehdyksiin varaamansa rahat
seurakunnan diakoniatyön kautta
vähävaraisille
kuhmolaisille jaettaviin lahjakortteih
in.

Toivotamme kaikille

Rauhallista Adventinaikaa
ja Joulua sekä Siunausta
Uudelle Vuodelle 2022!

Ilmapiiri on kuitenkin edelleen jännittynyt, ja siellä täällä mellakoidaan.

Toivon kipinöitä rauhanomaisesta rinnakkainelosta
Pelottavien poliittisten näkymien keskellä erottuu myös toivon kipinöitä:
viimeisimmän konfliktin aikaan ja
vielä sen jälkeen tuhannet juutalaiset
ja arabit ovat liittyneet yhteen korottamaan äänensä rauhanomaisen rinnakkaiselon puolesta. Jotkut mielenosoituksista edustavat vasemmistolaisia näkemyksiä ja ajatusta kahden
valtion mallista, toisten ruohonjuuritason liikehdintöjen takana vaikuttaa
laajempi poliittisten ja uskonnollisten vakaumusten kirjo. Yksi tällainen
esimerkki on Women Wage Peace
(Naiset lietsovat rauhaa). Lisäksi ihmiset ovat halunneet vastustaa vihaa
ja puhuneet sovun puolesta vaikkapa
liittymällä Facebook-ryhmään Jews
& Arabs Refuse To Be Enemies (Juutalaiset ja arabit kieltäytyvät olemasta
vihollisia).
Jeesuksen seuraajatkaan eivät ole
vaienneet. Kansallinen messiaanisten pastorien ja vanhimpien verkosto
antoi 17. toukokuuta julkilausuman,

jossa valitettiin suhteiden kärjistymistä: “Me Israelin juutalaiset ja arabit, jotka jaamme saman uskon Jeesukseen Messiaana ja Herrana, julistamme, että meillä on keskinäinen
yhteys ja veljellinen rakkaus, joka
perustuu uskoomme ja Raamatun kirjoituksiin — väkivalta ja vihan ilmaukset raastavat sydäntämme. Elämme
kaikki tässä maassa yhdessä, eikä
meillä ole muuta kotia.” Teksti jatkuu kutsumalla kaikkia uskovia ilmentämään yhteyttä rakkaudessa ja
keskinäisessä auttamisessa ja siten
vastustamaan maassa riehuvia saatanan voimia.
On ilmeistä, että konfliktissa on
kaksi tasoa: poliittinen ja arkipäivän
taso. Poliittisesta näkökulmasta tarkastellen on pakko todeta, että tätä
ongelmaa ei luultavasti kyetä ratkaisemaan lähitulevaisuudessa. Käytännön tasolla useimmat israelilaiset
kuitenkin haluavat palata mahdollisimman nopeasti normaaliin elämään
– tai ainakin siihen, mitä täällä on totuttu pitämään normaalina. Kuplassa
eläminen on ollut tapa, jolla ihmiset
erilaisista kulttuurisista ja uskonnollisista taustoista ovat menestyksekkäästi sukupolvien ajan kyenneet
säilyttämään rauhan. Tämä voidaan
siis nähdä positiivisena asiana, ja toivomme, että jonkinlainen sopusointu
palaa pian. Samalla jatkamme unelmoimista paremmasta ja rukoilemme
rauhaa Jerusalemille.

Tanja Shoshani.

Kirkkoherranvirastossa on myytävänä
isotekstistä Päivän Tunnussana -kirjaa, hintaan 7 €/kpl.
erihintaisia surunvalitteluadresseja, hinnat alk. 7,60 €/kpl.
● joulu- ja onnittelukortteja, hinnat: 1€/kpl, 4 €/5 kpl ja 7 €/10 kpl.
Huom. tuotteita on rajoitettu määrä.
●
●

Kiitos
kuhmolaisille
Operaatio Joulun
Lapsi -keräys
tuotti 15
lahjalaatikkoa.

Suuri kiitos
lahjastanne!

Kuhmolaisten pakkaamat Joulun Lapsi -paketit
ovat lähdössä Romaniaan Muhoksen keräyspisteestä.

