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Diakonian kirppis ja ”Olotila”
- avoin ovi seurakuntaan
Enkeli ja tähti johdattaa
sinua joulupolulla!

Tule
tepsuttelemaan
joulupolulle...
Riitta Kujala

T

ervetuloa koko
perhe kulkemaan
joulun tapahtumiin. Lähtötiedot löytyvät Alajärven kirkon
ilmoitustaululta. Siellä saat tutkia karttaa,
miten reitti etenee ja
kuulla enkeleitä ja seurata tähteä.
Matkalta löydät Jeesus-vauvan, Marian ja
Joosefin. Mutta kuuluuko tallin ulkopuolelta jonkun eläimen
ääntä? Vielä vähän
matkaa tähtien ja enkeleiden osoittamalla
reitillä, kunnes: ”Enkelit taivaassa riemuitsee, paimenet ihmeissään kuuntelee. Enkelit
taivaasta viestiä tuo nyt rientäkää lapsosen
luo!”

Loppusyksystä kirppiksen Olotilaan kahvikupposen äärelle kerääntyi rupattelemaan kuulumisia ja vaihtamaan ajatuksia joukko
paikkakuntalaisia. Hyväntuulista väkeä.

Marja-Terttu Akonniemi

A

lajärven seurakunnan
diakonian kirppiksen
juuret ulottuvat
vuosikymmenten
taakse. Diakoniatyöntekijöiden oma vaatepankki on ollut osa perustehtävää ja lahjoitetuista vaatteista on löytynyt lämmintä tarvitsevan ylle.
Vuosien myötä kirppiksestä
on muodostunut rento kohtaamispaikka ja mainio lahjoitusten ja edullisten ostosten tukikohta. Kasvava vapaaehtoisten tiimi on turvannut
kirppiksen toiminnan diakoniatyöntekijän tuella vuodesta toiseen.
Kirpputori seurakuntata-

lon alakerrassa on auki keskiviikkoisin klo 10-18. Käyntiovi
tiloihin on seurakuntatalon
päädyssä. Kirppikselle voi lahjoittaa ehjää ja puhdasta kierrätystavaraa laidasta laitaan.
Vaatteiden osalta toivotaan
hyvää laatua, jotta tuotekierto
olisi lyhyt. Huonekaluja tulee
ja menee paljon, ihmisten tarpeet muuttuvat eri elämänvaiheissa.

Ollaan kuin
Herran kukkarossa...

Kevään koronakuukausien
aikana katselimme alakerran
kokoontumistiloja uusin silmin. Nykyisin kirpputorin yhteydessä on viihtyisä ja turvallinen Olotila: siellä ollaan kuin
”Herran kukkarossa.”

Lehtimäen kappelissa joulua vietetään
rauhallisesti poikkeustilasta huolimatta.
Sen todistaa vastaavan kappalaisen Terho
Kanervikkoahon
joulumietteetkin.

Mietitkö
laulujakin...

Joulupolulla kulkiessanne voitte samalla miettiä, osaatteko
kenties jonkun laulun
aasista,
paimenista,
enkeleistä,
tähdistä
ja pyhästä perheestä.
Joku voi osata laulun
Itämaan viisaista miehistäkin. Jos osaatte,
niin laulakaa kulkiessanne. Ja jos laulua ei
tule mieleen, mikä estää etteikö semmoisen
voisi keksiä. Olkoonkin se iloisten joulusävelien polku!

Diakonissa Marja-Terttu Akonniemi vastaa diakonian kirppiksen olotilan toiminnasta.
Talouspäällikkö Tuula Luoma käväisi myös päiväkahvilla. Herkkuhetki pannareiden,
hillon ja kermavaahdon äärellä.
Tila on kaikin tavoin raikastunut ja houkuttelee istahtamaan pehmeälle sohvalle tai
Artek-pöydän ääreen päiväkahville. Kyseessä on matalan
kynnyksen kohtaamispaikka
ja pöydän antimet tarjotaan
vapaaehtoisen maksun periaatteella diakoniatyön hyväksi.

Kerran kuukaudessa vohveli/pannaripäivänä on hengellinen ohjelmahetki. Olotila kutsuu lepäämään ja
virkistymään seurakunnan
suojiin, tapaamaan toisia ja
kokemaan seurakunnallista
vieraanvaraisuutta.
Uudistunut tila toimintoineen antaa palvelun mahdol-

lisuuksia myös uusille vapaaehtoisille ja tarjoaa työkokeilupaikan. ”Kantakaa toistenne
kuormia” toteutuu silloin, kun
voi jakaa asioitaan kuuntelevan lähimmäisen kanssa. Nähdään keskiviikkoisin diakonian
kirppiksellä ja Olotilassa. Mukaan riittää pikkuinen kukkaro
tai ei sitäkään.

Joulupukki ja rajoitukset
V

ähän aikaa sitten Irlannin ulkoministeri kertoi joulupukin saavan
poikkeusluvan matkustusrajoitteista. Joulupukin vierailu
kuuluu välttämättömien kulkemisten joukkoon. Sääntö
kahden metrin turvavälistä
koskee kuitenkin myös joulupukkia.
Joulupukin taustalla on historiallinen henkilö, kristitty
piispa Nikolaos Myrasta, nykyisen Lounais-Turkin alueelta. Aikojen saatossa Nikolaoksen tarina on alkanut elää
omaa elämäänsä, saanut ym-

pärilleen erilaisia legendoja,
yhdistynyt paikallisiin kansanperinteisiin ja muokkautunut
etenkin viime vuosikymmeninä kaupallisten vaatimusten
mukaisesti.
Legendojen takaa löydämme henkilön, jonka elämä oli
hyvin poikkeuksellista. Nikolaos jäi orvoksi, eli sekä kristittyjen vainon, että vapauden
aikaa. Hän käytti perimäänsä
omaisuutta toisten hyväksi.
Piispana Nikolaos oli ilmeisesti
myös mukana Nikean kirkolliskokouksessa, jonka perintönä
meillä on virsikirjan takakan-

nesta löytyvä Nikean uskontunnustus.
Historiasta löydämme siis
kristityn, jonka usko Jeesukseen johti toisten palvelemiseen. Löydämme paimenen,
joka pyrki Raamatun ilmoituksen selkeään ilmaisuun siten,
että erilaiset harhat eivät saisi
paikkaa seurakunnassa.
Nikolaos oli tavallinen ihminen, joka turvasi Jeesukseen.
Sen sijaan hänen Herransa
toimii edelleen. Jeesus ei ole
sidottu helppoon tai vaikeaan aikaan. Häntä ei voida estää kulkemasta tai käskeä pi-

tämään turvaetäisyyttä. Hän
haluaa viettää tämän joulun
sinun kanssasi. Ilman maskeja
ja turvavälejä. Jeesus tuli tänne sinun vuoksesi, ja edelleen
hän kutsuu, pelastaa, kuljettaa
ja auttaa.
”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun
ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.”
(Ilm.3:20)
Terho Kanervikkoaho
Lehtimäen kappeliseurakunta

