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 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verol-
lepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskyn-
haltijana. 3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin 
myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, 
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  Hän lähti sinne yhdessä 
kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika,  ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heil-
le ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaan-
sa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko 
valtasi paimenet,  mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, 
suuren ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on 
Kristus*, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimes-
sä.”  Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa 
sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.  

Joulu tuo mieleeni monia rakkaita muistoja, yhdessä lauletut 
joululaulut, joulukadun kirkkaat valot, kauppojen värikkäät 
ikkunat, kuusen ja kynttilän tuoksu, piparkakun maustei-
nen maku, hautausmaan kynttilämeri ja  hartaudella luettu 
jouluevankeliumi. Toki elämäni varrella on ollut monenlaisia 
jouluja ja monenlaisia muistoja, kirkkaita ja varjoisampia.

Lapsuuden varhaiset tunnekokemukset on paras tapa ennus-
taa ihmisen tulevaa uskonnollista sitoutumista. Yhdeksän-
kymmentä prosenttia, eli lähes kaikki, säilyttää sen uskon, 
jonka he ovat saaneet varhaisen lapsuuden uskonnollisten 
tunnekokemusten kautta. Varhaisen lapsuuden uskonnol-
lisista kokemuksista jää mieleemme tunnejälki. Samalla ta-
valla kuin perusluottamus syntyy lapsen ja vanhemman kes-
kinäisessä vuorovaikutuksessa. Samalla tavalla syntyy myös 
hengellinen perusluottamus yhteydessä toiseen ihmiseen ja 
Jumalaan. Tämän perusluottamuksen varassa teemme elä-
mämme matkan. 

Kosketuksen tähän tunnejälkeen voi saada vielä silloinkin kun  
on jo vuosia ollut aivan ilmeisen poissa oleva ja on muuten 
vaikea edes tietää onko ihminen enää missään yhteydessä tä-
hän maailmaan. Kun hänelle laulaa jonkun hänen lapsuudes-
taan tutun laulun, vaikkapa “Enkeli taivaan lausui näin …” 
tai rukoilee tutun iltarukouksen, “Levolle lasken Luojani ….” 
saattaa nähdä kuinka kyyneleet vierivät vanhuksen poskelle. 
Samanlaisen tunnejäljen jättää myös vastaleivotun pullan 
tuoksu, joulupipareista nyt puhumattakaan.

Jouluun liittyy paljon hyviä tunnejälkiä. Tästä syystä meis-
tä monet haluavat toistaa vuodesta vuoteen samoja tuttuja  

perinteitä. Etsiä niitä mielemme sopukoissa olevia tunnejäl-
kiä, jotta voisimme kokea ne jälleen uudestaan. Näin jäljet 
vahvistuvat. Kun vanhemmat vaalivat näitä tunnemuistoja 
ne siirtyvät lapsille. Näin syntyy sukupolvien ketju.

Jouluun liittyy paljon odotuksia, joita meillä on elämältä 
yleensä. Voisimmepa saada vastauksen kaipuuseemme. Ih-
misen kaipauksen ytimessä on kaipuu jo varhain kokemaam-
me yhteyteen. Tässä yhteydessä nuo kaikki,  luottamus, usko 
ja kaipaus kohtaavat. 

Niin kuin salama etsii korkeimman huipun ja tulvavesi alhai-
simman paikan, niin Jumala valitsi sen mikä ei mitään ole. 
Hän valitsi sen mikä oli ihmisten silmissä halpaa ja halveksit-
tua. Kaiken takana on Jumalan rakkaus, joka synnyttää yhte-
yden. Jeesuksen nimi Immanuel tarkoittaa ”Jumala on mei-
dän kanssamme”. Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä.

Hyvää joulua

Leo Glad
kirkkoherra

Joulun  
   tunnejäljet
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Joulunaika  
26.11.2012─4.1.2013

Maanantai 26.11. 
Munkkiniemen kirkko 
klo 10 Kotikirkkokonsertti 
Länsi-Helsingin musiikkiopisto

Tiistai 27.11. 
Lehtisaaren kappeli
klo 10 Kotikirkkokonsertti
Länsi-Helsingin musiikkiopisto

Torstai 29.11. 
Munkkivuoren kirkko
klo 18 Helsingin Kannelkuoron 
joulukonsertti, joht. Lenne Mitt. 
Vapaa pääsy, ohjelma 8 €.

Perjantai 30.11. 
Leikkipuisto Ulvila
klo 9.30  Adventtihartaus
Tarja Frilander, Rauna Mannermaa,  
Auli Etäniemi

Lauantai 1.12.
Munkkivuoren seurakuntatalo
klo 10-12 Joulumyyjäiset
klo 10-13 Lapsiparkki

Munkkivuoren ostoskeskus
klo 12 Joulunavaus ja Hoosianna
Leo Glad, Jonna Imeläinen 

Munkkiniemen seurakuntatalo 
klo 12-14 Joulumyyjäiset

Munkkivuoren kirkko 
klo 15 Adventtikonsertti
Antti Matikainen, laulu; Milana Misic, 
laulu; Elja Puukko, laulu; Pekka Rautio, 
säestys; Kaisa Sidoroff, säestys; Munk-
kivuoren ja Munkkiniemen ala-asteiden 
kuoro ja soitinryhmä; Ranskalais-suo-
malaisen koulu kvartetti. Järj. Lions 
Club Helsinki-Munkkivuori.Ohjelma 10 € 
perinteisesti alueellisen nuoriso- ja van-
hustyön sekä sotaveteraanien hyväksi.

Munkkiniemen kirkko
klo 18 Joulukonsertti – Katso valo  
välkähtää  Kaisu Siilasmaa, sopraa-
no; Arttu Hartikainen, tenori; Hanna 
Laakkonen-Ying, pianisti.  Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €.

Munkkivuoren kirkko
klo 19 Soidaan! kamariorkesterin 
joulukonsertti, solisteina Emriikka ja 
Ville Salonen, johtaa David Claudio. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €

I Adventtisunnuntai
 2.12. Munkkivuoren kirkko

klo 11 Messu, Hoosianna!
Jouni Hartikainen, Leo Glad,  Maija 
Åker, Mia Salmio, Jonna Imeläinen. 
Adventin joululahjapuu. Kirkkokahvit. 
Tule yhdessä laulamaan Hoosiannaa! 
Invakuljetus messuun /diakoniapäivys-
tys ti ja to klo 10-11, p. 09 2340 5118.

Lehtisaaren kappeli
klo 13 Messu, Hoosianna!  
Jouni Hartikainen, Hanna Rämö. 
Tule yhdessä laulamaan Hoosiannaa!

Munkkiniemen kirkko
klo 17 Iltamessu  Kotiryhmäverkosto. 

Munkkivuoren kirkko 
klo 18 Adventtikonsertti, 
Länsi-Helsingin musiikkiopisto

Keskiviikko 5.12. 
Munkkivuoren kirkko 
klo 18 Musiikkihartaus  Länsi-
Helsingin musiikkiopiston oppilaat

Itsenäisyyspäivä 6.12. 
Munkkiniemen kirkko
klo 11  Jumalanpalvelus
Tarja Frilander, Kari Leikko, Hanna 
Rämö, soitinyhtye Puhallus, johtaa 
Kalle Hassinen.
Seppeltenlasku klo 12.15 Munkki-
niemen sankarihaudalla, soitinyhtye 
Puhallus, johtaa Kalle Hassinen 
(säävaraus).

Jouluradio on Helsingin, Espoon ja 

Vantaan seurakuntien mediatoimi-

tuksen ja Toivontuottajien mainok-

seton oma radiokanava. Se soittaa 

tauotta joulumusiikkia ensimmäi-

sestä adventista loppiaiseen. Vuon-

na 2011 kanavaa kuunteli radion 

välityksellä 390 000 ja netin kautta 

300 000 henkilöä ympäri maailmaa. 

Helsingissä Jouluradion 

taajuus on 101,4 MHz. 

www.jouluradio.fi
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Tiistai 11.12. 
Lehtisaaren kappeli
klo 10  Lasten ja perheiden joulu-
kirkko
Tervetuloa myös kotihoidossa olevat 
lapset hoitajineen!

Keskiviikko 12.12. 
Munkkivuoren kirkko
klo 9.30 Lasten ja perheiden 
joulukirkko  Tervetuloa myös kotihoi-
dossa olevat lapset hoitajineen! Kirkon 
jälkeen perhekerhossa joulujuhla.

Munkkivuoren seurakuntatalo
klo 13 Seurakunnan puurojuhla
Elise Rinne, Jonna Imeläinen, Leena 
Leppilahti, Maija Åker, Mia Salmio

Munkkiniemen kirkko
klo 18  Kauneimmat joululaulut
Jouni Hartikainen, Hanna Rämö. 
Invakuljetus / diakoniapäivystys 
ti ja to klo 10-11, p. 09 2340 5118.

Munkkivuoren kirkko
klo 19  Procantus-kuoron joulu-
konsertti  joht. Anita Lehtonen. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Torstai 13.12. 
Munkkiniemen seurakuntatalo
klo 18 Seurakunnan puurojuhla
Jouni Hartikainen, Leo Glad, Hetu 
Saarinen, Leena Leppilahti, Maija Åker, 
Mia Salmio, Hanna Rämö

Munkkivuoren kirkko
klo 19 Naiskuoro Diskantin joulu-
konsertti  johtaa Jonna Imeläinen. 
Ohjelma 10/8 €

Lauantai 8.12. 
Munkkiniemen kirkko
klo 19 Joulukonsertti  
Nina Åström, tilaisuuden juontaa Leena 
Metsämäki, järj. www.onewaymission.
fi. One Way Mission tukee Ugandassa 
Mubendessa sijaitsevaa Agape keskus-
ta, johon kuuluu orpokoti, klinikka ja 
kristillinen koulu. Vapaa pääsy.

Lauantai 15.12. 
Munkkiniemen kirkko
klo 18  Suomen Kodály-kuoron 
joulukonsertti, johtaa Kaisa Sidoroff. 
Ohjelma 10 €

Munkkivuoren kirkko 
klo 18 Wiipurilaisen Osakunnan 
kuoron joulukonsertti, johtaa 
Mikko Sidoroff. 

III Adventtisunnuntai        
16.12. 

VAPAA PÄÄSY!

NINA ÅSTRÖM
One Way Missionin konsertti Ugandan työn hyväksi

La 8.12.2012  klo 19
Munkkiniemen kirkko, Tiilipolku 6

www.onewaymission.fi

II Adventtisunnuntai  
    9.12. Munkkivuoren kirkko

klo 11  Messu   Kari Leikko, Elise 
Rinne, Hanna Rämö. Kirkkokahvit.

Lehtisaaren kappeli
klo 15 Kauneimmat joululaulut. 
Tarja Frilander, Jonna Imeläinen. 
Saariston joulujuhla, puuro.

Munkkiniemen kirkko
klo 17 Iltamessu  
Kari Leikko, Hanna Rämö 

Maanantai 10.12. 
Munkkiniemen kirkko
klo 10 Lasten ja perheiden joulu-
kirkko  Tervetuloa myös kotihoidossa 
olevat lapset hoitajineen!

Munkkivuoren kirkko  
klo 18 Kauneimmat joululaulut, 
rovastikunnan omaishoitajat. Elise 
Rinne, Mia Salmio, Jonna Imeläinen

Haluatko ilahduttaa 

vähävaraisen perheen lasta? 

Diakoniatyö on yhdessä kaupungin sosiaalitoimen 

kanssa kerännyt seurakunnan alueella asuvien vähäva-

raisten perheiden lasten lahjatoiveita.  1. adventtisun-

nuntaina 1.12. klo 11  Munkkivuoren kirkossa alkavan 

messun yhteydessä voit valita lahjatoiveen lahjatoive-

puusta. Tied. Mia Salmio p. 09 2340 5128. Lahjojen tu-

lee olla uusia, arvoltaan enintaan 50 €. Toimita lahjasi 

12.12. mennessä  virastoon, Laajalahdentie 10 D.

www.joulupolku.net

Munkkivuoren kirkko
klo 11 Messu
Risto Jukko, Jouni Hartikainen. 
Kirkkokahvit.

Munkkiniemen kirkko
klo 17 Iltamessu
Kotiryhmäverkosto. 

Munkkivuoren kirkko
klo 17 Lasten kauneimmat 
joululaulut Elise Rinne 

Munkkiniemen kirkko
klo 19 Kynttiläkonsertti
Leena Saarinen, laulu; Susanna Paju-
kangas, piano; Lauri Suonio, sello ja 
Munkkiniemen naisten lauluyhtye. 
Vapaa pääsy. Konsertissa kerätään ko-
lehti, joka lahjoitetaan diakoniatyön 
kautta vähävaraisille lapsiperheille. 

16.12. klo 13-17 Seurasaaren joulu-
polku Munkkivuoren iltapäiväkerho-
laiset avustavat joulukuvaelmassa. 
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Tapaninpäivä 26.12. 
Munkkiniemen kirkko
klo 11 Messu  Elise Rinne, Sinikka Peltohaka, 
Jonna Imeläinen, Maaret Kukkonen, sopraano

Sunnuntai 30.12. 
Munkkivuoren kirkko
klo 11 Messu  Jouni Hartikainen, Kari Leikko, 
Hanna Rämö. Kirkkokahvit.
Munkkiniemen kirkko
klo 17  Iltamessu  Jouni Hartikainen, Hanna 
Rämö

Uudenvuodenpäivä 
tiistai 1.1.2013 
Munkkiniemen kirkko
klo 11  Messu Tarja Frilander, Elise Rinne, 
kanttori Liisa Väisänen

Perjantai 4.1. 
Munkkiniemen kirkko
klo 19 Feliz Natal!
Vanhaa joulumusiikkia Latinalaisesta Ameri-
kasta ja Välimereltä, Sanna Mansikkaniemi, 
mezzosopraano & barokkiviulu; Kaisa Ruotsa-
lainen, barokkiviulu; Päivi Vesalainen, cembalo 
& urut; Ville Voipio, viola da gamba ja Olli Hyy-
ryläinen, kitara. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Jouluaatto 24.12. 
Munkkiniemen kirkko
klo 13 Lasten ja perheiden joulu-
aaton hartaus  Tarja Frilander, Hanna 
Rämö

Munkkivuoren kirkko
klo 15 Lasten ja perheiden jouluaa-
ton hartaus ja kuvaelma  Elise Rinne, 
Hanna Rämö

Munkkiniemen kirkko
klo 15 Jouluaaton hartaus  
Leo Glad, Jonna Imeläinen, Malin Dörag-
rip, mezzosopraano

Munkkivuoren kirkko
klo 16 Jouluaaton hartaus
Sinikka Peltohaka, Hanna Rämö

Lehtisaaren kappeli
klo 16 Jouluaaton hartaus
Kari Leikko, Jonna Imeläinen, Malin 
Döragrip, mezzosopraano

Munkkiniemen kirkko
klo 23 Kynttiläkirkko
Jouni Hartikainen, Jonna Imeläinen, 

Joulupäivä 25.12.
Munkkivuoren kirkko
klo 8 Joulukirkko
Tarja Frilander, 
Kari Leikko, 
Hanna Rämö

Keskiviikko 19.12. 
Munkkivuoren kirkko
klo 17 Harjoitus jouluaaton kuvael-
maa varten. Vapaaehtoisia paimenia ja 
enkeleitä sekä Maria ja Joosef, kutsutaan 
joulukuvaelman harjoituksiin. Esitys jou-
luaattona 24.12. klo 15 Lasten ja perhei-
den jouluaaton hartaudessa.

Munkkiniemen kirkko
klo 18 Valon lapsi -konsertti  Jou-
luinen musiikkikuvaelma,  jossa muka-
na Munkkiniemen nuorten lauluyhtye 
’MunLaulu’ Jonna Imeläisen johdolla sekä 
nuorten bändi Tapio Heinilän johdolla. 
Seurakunnan isoset avustavat. Vapaa 
pääsy.

Torstai 20.12. 
Munkkivuoren kirkko
klo 18 Kauneimmat joululaulut
Jonna Imeläinen, Leo Glad, soitinyhtye 
Puhallus, johtaa Kalle Hassinen

IV Adventtisunnuntai 
23.12. 

Ilosanoma
Satu ei ole syntymä Jeesuksen.Lapsi seimen tuli luokse ihmisen.Jeesus Kristus syntynyt on.Hän elää.

Nyt Joulu on.Taas kaikuu ilosanoma laulu enkelten  "Teille syntynyt on Vapahtaja,joka Kristus on."Immanuel, ImmanuelJumala meidän kanssamme.Jeesus syntynyt on.Hän elää.
Nyt Joulu on, nyt Joulu on.  

Marja Rein

Helsingin jouluseimet 
Helsingin keskustan näyteikkunoissa on esillä jouluseimiä eri 
puolilta maailmaa. Joulukertomuksen kuvaaminen nukke-
hahmoilla, kuvana tai veistoksilla on vanha kristillinen perin-
ne. Seimiasetelmat ovat paikallisten käsityöläisten taidon-
näytteitä, joissa näkyvät aikakausien erot ja yksityiskohdat. 
Helsingin jouluseimet -tapahtuman toteuttavat Helsingin lu-
terilaiset, ortodoksiset ja katoliset seurakunnat yhteistyössä 
paikallisten yritysten kanssa.  Jouluseimiä on esillä keskustan 
näyteikkunoissa: Aseman kello, Raffaello, Tiedekulma, Levy-
tukku, Nordea, Café Engel, Stockmann, Fazer ja Willhelmsin 
apteekki. Lisäksi seimiä on nähtävänä myös Rautatieasemal-
la, Galleria Mariassa, Tuomiokirkossa, Uspenskin katedraalis-
sa ja Pyhän Henrikin katedraalissa sekä Helsingin seurakun-
tien kirkoissa ja seurakuntataloissa.   

www.jouluseimet.fi

Munkkivuoren kirkko
klo 11 Messu  Elise Rinne, Sinikka Pel-
tohaka, Jonna Imeläinen, Suvi Sojamo, 
laulu. Kirkkokahvit.

Munkkiniemen kirkko
klo 17 Iltamessu  Elise Rinne, Sinikka 
Peltohaka, Jonna Imeläinen.
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Osallistuin Risto Jukon vetämään luento-
sarjaan ”Suomessa toimivat kirkot”. Olen 
perusluterilainen maallikko ja tietämyk-
seni ja kokemuspohjani muista kirkoista 
on ohut, joten kotiseurakunnassa toteu-
tettu luentosarja tuntui etukäteen hyvin 
kiinnostavalta.  
 
Ohjelma täytti odotukseni. Luennot olivat  
erinomaisia ja avasivat kristillisten kirkko-
jen vuosisataista kehityskulkua : yhtäläi-
syyksiä ja opillisten erojen taustoja. Lau-

Kaarina Osmoviita
Kiintymys omaan kirkkooni vahvistui ......................................

antain luentoa seuraavana sunnuntaina 
osallistuimme kyseisen kirkkokunnan 
jumalanpalvelukseen. Sen jälkeen seura-
kunnan edustaja kertoi meille kirkkonsa 
ja seurakuntansa tilanteesta Suomessa ja 
vastasi kysymyksiimme, joihin edellisen 
päivän tietopaketti oli kirvoittanut. 
 
Taustojen ymmärtäminen avartaa näke-
mystä sisarkirkoista  ja  samalla vahvistaa 
kiintymystä omaan kirkkoon - ainakin 
omalla kohdallani.

Dosentti, TT Risto Jukko,  Munkkiniemen seurakunnan jäsen
Suomessa toimivat kirkot tulivat tutuiksi ...............................
Oltuani pitkään ulkomailla ja palattuani 
takaisin Suomeen huomasin, että täällä 
kristittyjen identiteetti tuntui ohentu-
neen merkittävästi.  
Lähes 80 % suomalaisista on ev.-lut. kir-
kon jäseniä. Samaan aikaan muiden kirk-
kojen ja uskontojen määrä on lisääntynyt 
Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseu-
dulla. Vuonna 1984 Helsingissä arvioitiin 
olevan lähes sata erilaista kirkkoa, uskon-
nollista yhteiskuntaa tai yhteisöä. Vuonna 
2008 vastaavasti  jo 234.

Lähdin suunnittelemaan luentosarjaa, 
joka vastaisi sellaisen suomalaisen tar-
peisiin, joka on luterilaisen kirkon jäsen, 
mutta ei tiedä omastaan tai muista kris-
tillisistä kirkoista kuin jotakin sattuman-
varaista. Pidän tärkeänä, että ne, jotka 
ovat halunneet sekä tiedollisen että ko-
kemuksellisen annoksen, ovat vierailleet 
kanssani luennoilla käsittelemieni kirkko-

jen jumalanpalveluksissa. Pelkkä teoreet-
tinen tieto ei riitä kirkoista puhuttaessa, 
koska kirkkojen elämä sykkii parhaimmil-
laan juuri jumalanpalveluksessa.

Luennoilla on käynyt viikoittain keski-
määrin yli 50 ihmistä, ja vierailukäynneil-
lä yli 20 ihmistä. Minua on rohkaissut se, 
että noin moni ihminen tulee mukaan 
lauantai-iltapäivänä ja moni vielä seu-
raavana päivänä vierailukäynnille.  Kysy-
myksiä on esitetty rohkeasti ja keskustelu 
on jatkunut vielä kahvin ääressä kirkon 
eteisessä. Kiitos kansainvälisen vastuu-
ryhmän ihmisille, jotka ovat tulleet lei-
pomaan ja tarjoilemaan meille herkkuja 
luentojen jälkeen. 

Suurin haaste on ollut löytää oikea ilmai-
sun taso ja tapa. Palautteen perusteella 
olen onnistunut, koska jotkut ovat jo 
esittäneet toiveita jatkostakin. Toiveena 

on esitetty luentoja ei-kristillisistä uskon-
noista, kärjessä islam, ja muista yhtei-
söistä, esim. Jehovan todistajat tai mor-
monit. Kokemani perusteella tällaiseen 
luentosarjaan on tarvetta ainakin täällä 
pääkaupunkiseudulla, jossa uskontojen 
kenttä muuttuu nopeasti.
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Rauha-mummin maustekakku

2 kananmunaa

1 1/2 dl sokeria

1 1/2 dl siirappia

1 tl neilikkaa

1 tl hienonnettua kanelia

1/2 tl kardemummaa

1 1/2 dl rusinoita

1 1/2 dl sulatettua voita tai   

 margariinia

1 1/2 dl keitettyä kahvia

1 1/2 tl soodaa

4 1/2 dl vehnäjauhoja

1. Vatkaa kananmunat ja sokeri vaah-

doksi. Lisää siirappi, neilikka, kaneli, 

kardemumma, rusinat, sulatettu rasva 

ja vahva kahvijuoma. Sekoita sooda 

jauhoihin ja lisää jauhot taikinaan. Voi-

tele ja korppujauhota reiällinen kakku-

vuoka ja kaada taikinaa vuokaan.

2. Paista kakkua 175-asteisessa uunis-

sa noin 45 minuuttia tai kunnes se on 

kypsä ja alkaa irrota vuoan reunoista.

lähde: www/kotiliesi.fi/ruoka/reseptit/

rauha-mummin-maustekakku
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Liina Jukko
Hyväntekeväisyysmusikaali nuorten puolesta ........................
Yhdeksän munkkalaisnuorta esitti 28.9. 
ja 29.9. Munkkiniemen kirkossa tekemän-
sä Laula, ystäväni -hyväntekeväisyysmu-
sikaalin. Sen tuotto lahjoitettiin Helsingin 
seurakuntien erityisnuorisotyölle autta-
maan nuoria, joiden toinen vanhempi on 
vankilassa. Paikalle saapui yli 80 katsojaa 
ja musikaalin tuotto oli reilut 800 euroa.   
 
Kyseinen näyttelijäporukka, Camilla Aal-
tonen, Anniina Ahonen, Jemina ja Selina 
Palola, Julia Ruohotie, Kasimira ja Kasperi 
Kouri, Liina Jukko ja Eveliina Schuurman, 
esitti viime vuonna seurakunnan kanssa 
yhteistyössä Pikku Naisia -näytelmän. Kos-
ka näytelmä onnistui ja tunnelma esitys-
ten jälkeen oli mahtava, porukka kokoon-
tui keväällä uuden projektin merkeissä.  

”Halusimme kokeilla jotain uutta”, Julia 
kertoo. ”Olemme kaikki enemmän tai 
vähemmän musikaalisia, joten musikaali 
kuulosti mahtavalta idealta”, Jemina täs-
mentää. ”Mutta työtä se teettikin…” 

Musikaalin teko käynnistyi jo keväällä, 
harjoitukset jatkuivat kesälomien jälkeen, 
käsikirjoitusta hiottiin ja esiintymispäivä-
määrät sovittiin.  Mainoksia saatiin mm. 
Munkinseutuun, seurakunnan tiedottei-
siin ja jopa maininta Helsingin Sanomiin. 
 
Harjoittelutunteja kertyi mukavasti kir-
kossa ja näyttelijöiden kotona. Esitykset 
teettivät paljon järjestelyjä. Piti asentaa 
mikrofonit, laittaa lava kuntoon, hakea ja 
säätää spotit. Lopulta kaikki oli koossa ja 
esitykset pääsivät alkamaan. 

Laula, ystäväni –musikaali  kertoo kou-
lukiusatusta nuoresta ja tämän matkasta 
kohti maailmaa, jossa hän saa oman ää-
nensä kuuluviin. Koko tarina oli kuitenkin 
keksitty, ja siitä löytyi myös kaveririitoja. 
Perimmäisiä teemoja olivat kiusaaminen, 
mutta varsinkin ystävyys. 

”Sehän oli selvä teema, ystäväporukka 
kun olemme!” Liina naurahtaa.”Mutta 
musikaalimme käsitteli myös vakavia, 
pinnalla olevia aiheita.” Eveliina kertoo: 
”Se oli syy, miksi lahjoitimme tuoton juuri 
SNELLU:lle. Halusimme auttaa nuoria, jot-
ka ovat syrjäytyneitä.” 

Musikaalissa kuultiin eri artistien kap-
paleiden lisäksi yksi itse sävelletty ja sa-
noitettu laulu, joka oli syntynyt Eveliinan 

runon ja Jeminan ja Camilla sävellyksen 
pohjalta. Esityksen aikana kuultiin näyt-
telemisen ja kappaleiden lisäksi myös 
koulukiusatun tytön ajatuksia äänitteinä.
 
Myytävänä oli käsiohjelmia ja väliajalla 
maksullinen tarjoilu, jonka herkut näyt-
telijät olivat leiponeet. Välillä oli kiire, 
kun näyttelijät joutuivat juoksemaan 
kahvinkeittoon. Yleisö koostui sekä nuo-
rista että aikuisista, ja jotkut liikuttuivat 
loppulaulun, Ystävyyden laulun, kajahta-
essa. 

”On uskomatonta nähdä, kuinka paljon 
olemme yhdessä saaneet aikaan”, Camil-
la sanoo.  Toivottavasti myös pieni osa 
ystävyyden luomaa taianomaista tunnel-
maa säilyi katsojien mielissä. 

Ystävykset jälleen koolla.

Päätoimittaja Leo Glad   
Toimituspäällikkö Päivi Lipasti    
Toimituskunta Munkkiniemen seurakunnan viestin-
nän vastuuryhmä: Helena Leinonen, Hetu Saarinen, 
Päivi Lipasti
Julkaisija Munkkiniemen seurakunta /viestintä, 
Laajalahdentie 10, 00330 Helsinki p. 09 2340 5100
Ulkoasu ja taitto Maarit Malinen
Kuvat: Kansi- Hetu Saarinen, muut kuvat seurakun-
nan arkistosta, ellei toisin mainita 
Painopaikka Kirjapaino Uusimaa, Porvoo
Painosmäärä 7800 kpl
Jakelu Munkkiniemen seurakunnan alueen kodit
Määräpäiväjakelu 21.11.2012
Toimitustiedot  Yhteys ─ Joulu 2012

Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas, ihana on sielujen toiviotie. 
Maailman kautta kuljemme laulain, taivasta kohti matka vie. 

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet, miespolvet painuvat unholaan. 
Kirkasna aina sielujen laulun, taivainen sointu säilyy vaan.
Enkelit ensin paimenille lauloi, sielusta sieluhun kaiku soi: 

” Kunnia Herran, maassa nyt rauha, 
kun Jeesus meille armon toi. 
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www.helsinginseurakunnat.fi/munkkiniemi

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto p. 09 2340 5100
Laajalahdentie 10 D, 00330 Helsinki
ma, ti, to ja pe klo 10-14, ke klo 14-17
Päivystävä pappi  p. 09 2340 5102
Päivystävä suntio  p. 09 2340 5115

Toimipisteet
Munkkiniemen kirkko ja seurakuntatalo, Tiilipolku 6 / Laajalahdentie 10
Munkkivuoren kirkko ja seurakuntatalo, Raumantie 3
Lehtisaaren kappeli ja seurakuntasali, Papinpöydänkuja 2 

Perjantai 14.12. klo 19.30  
Hartwall Areena 
Maailman Kauneimmat Joululaulut -juhlakonsertti
Suomen eturivin solistit, Olli Ahvenlahden 12-henkinen orkesteri sekä suurkuoro, jossa on 2000 laulajaa, esit-
tävät tuttuja ja ikimuistoisia joululauluja jo perinteeksi muodostuneessa Suomen Lähetysseuran Maailman 
Kauneimmat Joululaulut - konsertissa. Ohjelmistossa kuullaan kotimaisia ja kansainvälistä alkuperää olevia 
toivotuimpia ja rakastetuimpia joululauluja perinteisinä ja kauniisti uudistettuina sovituksina. 
Liput: 35 €, S-Etukortilla 30€  Lippupalvelu 

Oma radiokanava ja karttapalvelu
Uutta tänä vuonna on Kauneimmat joululaulut -nettiradiokanava, joka käynnistyy ensimmäisenä adventti-
na Suomen Lähetysseura toteuttaa sen yhteistyössä pääkaupunkiseudun seurakuntien Toivontuottajien Joulu-
radion kanssa. Radiokanava löytyy osoitteesta www.kauneimmatjoululaulut.fi, ja siellä voi kuunnella 
aina 27.12. asti Kauneimpia joululauluja viimeisten 40 vuoden ajalta. 
Kauneimpien joululaulujen -verkkosivuilta löytyy nyt myös kartta, johon seurakunnat voivat merkitä omat 
tilaisuutensa ja niiden pitopaikat. Verkossa olevan kalenterin avulla lauluintoiset voivat löytää heitä itseään 
lähinnä olevan laulupaikan. Sivustolla voit myös käydä äänestämässä omaa suosikkilauluasi.

Omalla Facebook-sivullaan Kauneimmat joululaulut keräsivät viime joulun alla 5000 fania. 

Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen Lähetysseuran työn hyväksi.
www.kauneimmatjoululaulut.fi

Kauneimmat joululaulut soivat nyt myös netissä. Yhteistyössä Jouluradio.fi

Suomalaisen joulun näyttävimpiä ko-
risteita on ollut -ja on edelleenkin ru-
kiinoljista valmistettu, katosta riippuva 
himmeli. Nimi tulee skandinaavisesta 
sanasta HIMMEL (taivas). 

Perinteisesti himmeli on ripustettu 
aina kattoon keskelle ruokapöytää. 
Himmeli koristeena on ollut käytössä 
Keski-Euroopassa, meille himmelin 
käyttö ja sen valmistus on opittu Ruot-
sista.  Tiettävästi himmelin idea on 
syntynyt kirkkojen kynttiläkruunuista.

Himmeli kootaan rukiin oljista ja mo-
nisäikeistä pellavalankaa apuna käyt-
täen. Tosin olki voi olla mistä tahansa 
viljasta, mutta alun perin se oli rukiin 
olki. Muodoltaan himmeli on tavalli-
sesti pyramidin muotoisten kuutioiden 
ryhmä. 

Himmeli saatettiin myös joskus koris-
tella rukiintähkillä, peilinpalasilla ja 
lastuilla. Taidokkaasti rakennettu him-
meli on monasti käsityöläisten upea 
taidonnäyte.

Oljilla ja himmeleillä on myös ollut sym-
bolista merkitystä. Niiden katsottiin 
edustavan tulevan vuoden viljasatoa. 
Himmeliä pidettiinkin tuvan katossa 
aina seuraavan vuoden juhannukseen 
saakka, jotta saataisiin hyvä sato. Mitä 
kookkaampi himmeli oli, sitä suurem-
paa ja parempaa satoa toivottiin.

Oljet tulee kerätä ja puhdistaa jo alku-
syksyn aikana, viljan korjuuaikana. Jos 
haluaa rakentaa näin lähellä joulua ko-
tiinsa tuon entisajan koristeen, niin as-
karteluliikkeissä olkia ja pellavalankaa 
on tarjolla.

Helena Leinonen 

Himmeli – joulun koriste ........................ Lisätietoja: www.kaspaikka.fi
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