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Ompelu- ja nuttupiirin tempaus:

Isänmaalliset villasukat
Raavaille miehille
Tiina Akomeah

kia kaikille halukkaille.

loinen kohtaaminen ikuistettiin marraskuun puolivälissä, kun Alajärven seurakunnan ompelu- ja nuttupiiri oli kutsunut Raavaat
miehet yhteiselle lounaalle
päivähetkeensä ja ottamaan
vastaan sinivalkoiset, isänmaalliset villasukat lämmittämään laulavaisten miesten
varpaita. Päivätilaisuus oli
järjestetty vuoden teemojen hengessä: Reformaation
500-vuotis- ja Suomi 100 vuotta -juhlien merkeissä.
Leena Veikkola kertoi,
että villasukkatalkoot ovat
naisille tuttuja. Raavaiden
miesten lisäksi lahjoituksia
on annettu eri tahoille, muun
muassa synnytyssairaalaan
Seinäjoelle on mennyt Suomen lipuilla varustettuja pipoja ja sukkia ja eri sosiaalista
tukea tarvitseville perhekoteihin ja aina Siperian vankiloita myöten. Paikallisesti on kudottu terveyskeskuksen väelle
ja vanhuksille. Päiväkerho Satakielessä on jaossa villasuk-

Raavaat miehet laulavat
kesät ja talvet

I

Leena haastatteli Raavaista
miehistä Martti Niemeä.
– Ennätys 99 laulukertaa vuodessa todennettiin v.
2012. Edelleenkin joka perjantai, kesät ja talvet Raavaat
miehet laulavat Kultakämmenessä. Heitä kysytään myös
kirkkohetkiin, juhliin ja eri tilaisuuksiin ja laulumatkojakin
on tehty, toteaa Niemi.
Raavaat miehet ovat kyllä
kiitokset ansainneet Alajärven
seurakunnalta pyyteettömästä palveluntehtävästä. Veljeshengessä toimiva kuoro kokoontuu joka maanantai-ilta
ja he ottavat avosylin vastaan
uusia tulokkaita. Illassa tutkitaan Raamattua ja keskustellaan ja tietysti lauletaan!

Martti Luther ja virsilaulu

Maija Turunen oli koonnut
mielenkiintoista tietoa Martti Lutherista ja virsilaulusta.
Uskonpuhdistajana Luther
poikkesi aikalaisistaan. Hän

Raavaat miehet laulavat sydämensä pohjasta tässä ”Täällä Pohjantähden alla” lahjoitetut isänmaalliset villasukat kiedottuina
kaulaan.
tunnisti musiikissa Jumalan
kaiken hyvän antajana. Uskonpuhdistuksessa keskeistä
oli virsilaulu. Virret levisivät
laajalle ja jäivät vaikuttamaan

ihmisten mielissä.
Luther itsekin sanoitti lukuisia virsiä. Lutherin mielestä musiikki tuotti iloa ja ilo ei
ollut syntiä ja virsilaulu vai-

kutti joskus puhetta voimakkaammin. Lutheria innoitti virsilaulujen luomistyössä
esimerkiksi Psalmien kirjat ja
Vähä- ja Isokatekismus. Tun-

nettuja Lutherin virsiä olivat
muun muassa Jumala ompi
linnamme ja Enkeli taivaan.
Loppuhartauden piti rovasti Teuvo Veikkola.

Terho Kanervikkoaho
Kysymykset Tiina Akomeah
1. Olette asuneet Lähi-idässä Israelissa nyt 5 vuotta. Miten kotoutuminen tähän Pyhään
maahan teidän pereeltä sujui?
Yllättävän hyvin. Asuinalueellamme asui paljon Euroopasta tai Pohjois-Amerikasta tulleita perheitä,
joten tutustuminen Lähi-idän kulttuuriin tapahtui asteittain. Lapsille
myös löytyi koulusta ja naapurista
aika nopeasti ikäistään leikkiseuraa. Me vanhemmat olimme ottaneet mahdollisimman paljon selvää
maan kulttuurista ja tavoista ennen
muuttoa, joten kulttuurishokki ei
ehkä ollut ihan niin suuri kuin se olisi voinut olla. Tietenkin ongelmiakin
tuli vastaan, kyseessä on kuitenkin
hyvin erilainen kulttuuri – tai kulttuurit, sillä niitä Israelissa on monia.
Monessa asiassa Israel on moderni
länsimaa, toisissa taas hyvin selvästi
osa Lähi-itää.
2. Monia matkailijoita viehättää
Israelissa sen pyhät paikat ja Jeesuksen jalanjälkien seuraaminen ja he
rohkaistuvat uskossaan. Miten maa
vaikutti teidän kristillisyyteenne?
Luonnollisesti tutustuminen sellaisiin paikkoihin, missä Jeesus on
mahdollisesti – tai jopa hyvin todennäköisesti – kulkenut, konkretisoi esimerkiksi Raamatun tekstiä valtavasti.
Samoin Raamatun lukemista toisella
tavalla syvensi perehtyminen Jeesuksen ajan juutalaisuuteen ja varhaiseen kristillisyyteen noilla alueilla.
Toisaalta taas ihmiset ovat ihmisiä
myös Lähi-idässä, ja sama ihmisyy-

- On hienoa olla pitkästä aikaa Suomessa ja
viettää aikaa sukulaisten ja ystävien kanssa.
Samoin on hienoa,
miten täällä voidaan
juhlia esimerkiksi joulua avoimesti ja kertoa
sen merkityksestä,
Jeesuksen syntymästä.
Toivotamme siunattua
joulua ja Vapahtajan
läsnäoloa jokaiseen
kotiin ja perheeseen.
den kauneus ja raadollisuus tulivat
esille myös siellä. Toinen kulttuuri
tuo toisenlaisia kysymyksiä, mutta
lopulta me jokainen olemme syntisiä, ja tarvitsemme Jeesusta, niin
juutalaiset kuin ei-juutalaisetkin.
3. Miten lapsenne sopeutuivat
maahan?
Alkuvaihe oli hankala. Me aikuiset ymmärrämme syyt muuttaa
kauas isovanhemmista vieraan kulttuurin ja kielen keskelle. Lapsille se
on vaikeampaa. Kielitaidottomina
kouluun meneminen oli raskasta,
ja meistä vanhemmista oli siihen
vain rajallisesti apua. Sitten, kun
englannin kieli (lapsemme kävivät
kansainvälistä kristillistä koulua) alkoi avautumaan, se toi myös uusia
kaverisuhteita, mikä taas puolestaan auttoi lisää kielen oppimisessa.

Lopulta lapset kuitenkin sopeutuivat nopeammin, kuin me aikuiset.
Kun nyt tulimme takaisin Alajärvelle viime kesänä, me vanhemmat tulimme kotimaahan, ja pojat tulivat
Suomeen. He ovat identiteetiltään
suomalaisia, mutta he ovat täysin
kaksikielisiä ja heidän kotimaansa
on yhtä lailla Israel kuin Suomikin.
4. Mitä teitte vapaa-ajalla Israelissa?
Joka sapatti – eli lauantai – Jerusalemin juutalaisosa pysähtyy, ja siellä asuessamme mekin pääosin vietimme tämän lepopäivän perheen
kanssa. Pidemmillä lomilla vuokrasimme monesti auton ja matkustelimme eri puolille maata – välillä
historiallisille paikoille, välillä vain
rentoutumaan arjen paineista. Pyrimme myös ottamaan jollakin lailla
osaa suurimpiin kristillisiin ja juutalaisiin juhliin. Pojilla oli omat harrastuksensa viikolla koulun jälkeen.
5. Minkälainen juhla joulu on Israelissa?
Israelissa juutalaiset eivät vietä
joulua. Tosin meidän jouluamme
ennen maassa on hanukka-juhla, ja
monesti kaduilla olevat koristevalot jätetään myös joulun yli. Tämä
on pääosin turisteja silmälläpitäen.
Arabikristityt viettävät joulua, ja heidän alueillaan se myös näkyy hyvin.
Mekin luonnollisesti kävimme kirkossa, koristelimme kotona kuusen,
kodin ja rappukäytävän. Jos Israelissa aikoo viettää joulua, se on tehtävä itse. Joulu ei näy katukuvassa,
eikä sitä huomioida kaupoissakaan.
Toisaalta joulun valmisteleminen

Terho-pappi kertoo, että ennen kuin he perheenä matkustivat Israeliin, olivat he ottaneet paljon selvää maan kulttuurista ja tavoista. Monessa asiassa
Israel on moderni länsimaa, toisissa taas hyvin selvästi osa Lähi-Itää.
tuottaa hieman ylimääräistä vaivaa
ja vaatii mielikuvitusta. Toisaalta se
myös vapauttaa meille niin tutusta
kaupallisuudesta juhlimaan joulua
juuri niin kuin itse haluaa, keskittyen joulun kristilliseen sanomaan.
6. Mitä perheenä haluaisitte sanoa Alajärven seurakunnalle ja Lehtimäen kappeliseurakunnalle?
Israelissa juhlat ovat edelleen so-

siaalisia tapahtumia, joita vietetään
perheen kesken, mutta samalla ihmiset kulkevat kaduilla juhlimassa yhdessä ystävien, sukulaisten ja
ventovieraiden kanssa. Ajatus siitä,
että juhlia vietettäisiin yksin, on siellä vieras. Kotiin juhla-aterialle saatetaan kutsua myös tuntemattomia.
Tämän kaltaisen yhteisöllisyyden
korostumista toivoisin myös meidän
keskellämme.

