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Joulutervehdys
someron seurakunnan  2016

Joulukahvi

lapsuuden joulusta 
muistan myös…

Hyvä ja oikeamielinen on Herra,
hän neuvoo syntisille tien.
Hän hankkii sorretuille oikeuden,
hän opettaa köyhille tiensä.
Herran tie on hyvä, hän on uskollinen
niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa.
Herra, nimesi kunnian tähden
anna anteeksi suuret syntini.

Psalmi 25: 8-11

•  Keitä kanelilla maustettua 
suodatinkahvia (10 mitallista 
kahvijauhetta + 2 tl kanelia). 
Makeuta halutessasi esim. 
tummalla kidesokerilla. 

•  Vatkaa sokerilla ja vaniljaso-
kerilla maustettua vispiker-
maa pehmeäksi vaahdoksi.

•  Kaada valmista kahvijuomaa kuppiin ja 
lusikoi kuuman kahvin päälle kerma-
vaahtoa. Koristele kanelilla.    

S.K-P.

…kuinka isä haki veljen kanssa joulukuusen
…makaronilaatikon…  …porkkanalaatikon
…joulun Rovaniemellä…     
…joulukirkkoon menon…
…kuinka pelkäsin joulupukkia…
…joululaulut  …riemun lahjoista…
…yhdessäolon perheen kanssa!

Toimintakeskuksessa muistelivat Anne, Juha,
Marja-Leena, Minna ja Rainer

Voinko aavistaa kunnian kun 
katson joulunlasta makaa-
massa avuttomana ja hoivat-
tavana? 

Voinko aavistaa kunnian kuullessani 
nuorukaisen opettavan temppelissä van-
hempien etsiessä häntä?

Voinko aavistaa kunnian kun mies rik-
koo säädyllisyyden rajat hyväksyessään 
hyljeksityt seuraansa?

Usein aavistan Kristuksen hetkessä 
jolloin sitä vähiten odotan.  Joskus vain 
tunnen sen  –  ”Kristus on tässä” –  ja pie-
ninkin lapsi on hänelle yhtä arvokas kuin 
tunnetuin ihminen. 

S.R.

30.11. 1.12.

3.12.

4.12.

tästä se lähtee
Sytytän ensimmäisen adventtikyntti-
län. Lämmin liekki luo levollisuutta. 
Juuri nyt ei ole kiire mihinkään. Joulua 
saa odottaa. Saa olla tekemättä mitään. 
Vaipua ajatuksiin. Ja tehdä hyvällä 
mielellä, tekemisestä nauttien, ne jou-
luvalmistelut jotka tuntuvat tärkeiltä. 
Joulu ei ikinä tule meidän valmiste-
lulla valmiiksi. Kerran joulun lapsi toi 
juhlan keskelle arkea. Hän voi tuoda 
joulun myös meidän keskeneräisyyteemme.

Hyvää odotusaikaa!   
L-I.H.

Jouluun on vielä aikaa, mutta ota tämä seu-
rakunnan joulutervehdys jo mukaasi adven-
tin matkalle!  Virsikirjan uudesta lisävihkos-
ta poimitut säkeistöt, Raamatun jakeet sekä 
Someron seurakuntalaisten ja seurakunnan 
työntekijöiden lyhyet kirjoitukset saattelevat 
kohti Kristuksen syntymän juhlaa.  Valoku-
via on sekä Somerolta että Somerniemeltä.  
Takasivulta löydät viestin ystävyysseurakun-
tamme kirkkoherralta sekä perustiedot seu-
rakunnan tilaisuuksista.   Tervetuloa mu-
kaan!  Välkommen!

Jouni Salko, pastori,  
tämän lehden toimittaja

28.11. 29.11.

kristus tulee 
kunniassaan 

…jouluruoan  …joululahjat…
…joulupukin…  …jouluglögin…  
…koko perheen koolla  …leikit…
…kynttilöiden loiston hautausmaalla…
…sukulaisten vierailut…
…että sain lahjaksi ilmakiväärin!

Toimintakeskuksessa muistelivat Anneli, Ari,
Helena, Iida, Jukka, Laura, Maiju, Marju, 

Pekka, Reeta ja Teijo

2.12.
lapsuuden joulusta 
muistan…

Oi saavu jo, Immanuel,
ja katko kahleet orjuuden.
Niin moni synnin vanki on,
ja maailma on armoton.
– On aamutähti syttynyt,
on adventtisi läsnä nyt.
Yön jälkeen kirkas päivä luo
ja tahtosi myös voittaa suo.
Nyt riemuitkaa!  Immanuel
jo kaikki kansat pelastaa.

Virsi 933: 1, 5
Latinaksi 1100-luvulla,  

suom. Niilo Rauhala

27.11.



Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jee-
suksella oli.  Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei 
pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan 
luopui omastaan.  Hän otti orjan muodon ja tuli ihmis-
ten kaltaiseksi.
-- Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tie-
toon.  Herra on jo lähellä.  Älkää olko mistään huolis-
sanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, 
anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.

(Kirjeestä filippiläisille)

8.12.

Profeetat aikanaan riensivät kertomaan:
luoksemme päälle maan
syntyy Kuninkaamme, 
Armahtajan saamme.
– Herramme ajaton, voimassaan rajaton
syntyvä tänne on äiti Mariasta,
Isä Jumalasta.
Kellot, kaikukaa, laulut, raikukaa!
Kaivatun Kuninkaan
kuka ottaa vastaan?

Virsi 934: 1-2
F. Pratt Green 1970

En luonnehtisi itseäni perinneihmisenä. Nau-
tin siitä, etteivät asiat junnaa samoilla raiteilla. 
Jouluna minusta – ja uskon että myös monista 
muista – paljastuu kuitenkin voimakas perin-
teiden vaalija. Joulupuuro, -kirkko ja -koristeet 
ovat asioita, joita tajuaa kaipaavansa vasta, kun 
niistä jää paitsi. Minulle kävi näin neljä vuot-
ta sitten, kun vietimme perheen kanssa joulun 
Brasiliassa. Vaikka olen vakuuttunut, että se jäi 
kohdallani viimeiseksi jouluksi ulkomailla, lo-
pulta joulu on siellä, missä saamme rauhoittua 
ihmeen äärelle rakkaiden kanssa.

S.S.

Lucianpäivän kirkkokonsertissa suntio-
na.  Ovet: auki. Valot: päälle. Joulukuu-
si: pystyssä. Kuorot: sisälle, äänenavaus. 
Seurakunta: saapuu.

Laulu kajahtaa, kaikki hollillaan ...vai 
onko?  Jotain puuttuu, koetan keksiä. 
Kierrän, etsin, kapuan parvellekin, siel-
tä huomaan: alttarikynttilät synkeinä 
ilman liekkiä!  Tohdinko esityksen aika-
na mennä sytyttämään? Hetken mietin 
– sitten haen tuohuksen, hiivin alttarin 
takaa kuin Lucia-neito, sytytän kynttilät.

Parempi vähän myöhässä, kuin ei ol-
lenkaan.  Kunhan jouluna ei unohtuisi 
tärkeämpää.

A-L.F.

Vuonna 2012 poikkesin Krakovas-
sa, Puolassa, kirkkoon.  Kuten en-
nenkin, liityin ehtoolliselle mene-
vien jonoon.  Liekö pappi tuntenut 
laumansa vai olinko jotenkin poik-
keuksellisen näköinen, sillä pappi 
tuli luokseni ja kysyi puolaksi jota-
kin, johon vastasin sujuvasti suo-
meksi.  Lopputuloksena hän antoi minun ymmärtää, 
etten saisi osallistua ehtoolliselle.  Käännyin pois ja 
hieman hämilläni ja pettyneenäkin poistuin kirkosta.  
Kokemus oli uusi ja toistaiseksi ainutkertainen.  En 
ole antanut periksi – ensi pyhänäkin kirkkoon!

H.K.

Hetkeksi hiljene, maa,
kuuntele Jumalaa,
kuuntele viestiä enkelten,
seuraa jälkiä paimenten.
Kuuntele Jumalaa.

Virsi 935: 1
Toivo Hyyryläinen

Näin meidän Jumalamme   
hyvyydessään armahtaa meitä:
Korkeudesta saapuu luoksem-
me aamun koitto.
Se loistaa pimeydessä ja kuole-
man varjossa eläville, se ohjaa 
jalkamme rauhan tielle.

Luukkaan evankeliumin 
1. luvun lopusta

Joulu on ihanaa aikaa, siihen liittyy 
paljon ihania asioita.  Omaan jou-
luun kuuluu kynttilöiden poltto, 
jouluvalot, joulusiivous, piparit, 
joulutortut, glögi ja lahjat.

Materian lisäksi joulussa ihanaa 
on ystävien, sukulaisten ja perheen 
tapaaminen, hiljentyminen sekä 
tunnelmasta nauttiminen, luminen maisema, jou-
lulaulut, joulukirkko ja hautausmaalla käynti.

Joulun tunnelmaa ei kannata pilata hössötyk-
sellä vaan kannattaa elää hetkessä, kyllä joulu aina 
saapuu.

E.K.

Sylissäni Suomen tulevaisuuden 
tekijöitä, suvussani sen historiaa 
luoneita.

Yhdessä katsomme taivaan si-
neä, sen valkeita pilviä.

Yhdessä sytytämme kynttilät 
haudoille, katsomme kuvat, opim-
me menneestä. Poimimme kiitol-
lisuuden tunteeksi, tallennamme 
jälkipolvienkin sydämiin.

M.A.

5.12. 6.12.

7.12.

9.12.

12.12.

Jään ja lumen alla lepääviä
pikku luotujasi hoivaat, Luoja.
Suojele myös meitä ihmisiä,
meillekin lepo anna.

Virsi 911: 5
Leena Ravantti 2014

10.12.

13.12.

14.12. 15.12.

11.12.
Johannes Kastaja val-
misti Jeesuksen tuloa.  
Jeesus tuli hänen jäl-
keensä.  Adventti val-
mistaa joulua, Jeesuk-
sen syntymän juhlaa.

Johanneksen kaste 
antoi syntien anteek-
siannon, se ojensi pa-
rannuksen.  Kastetut 
liittyivät yhteen.

Kastaja viittasi Jee-
sukseen.  Jeesuksen kaste pelastaa, liittää 
Jumalan kansaan, kirkkoon.  Jouluna Jeesus 
syntyi.  Hänen ristillään Jumala sovitti koko 
maailman.  Usko ottaa lahjan vastaan.

Hyvää joulua!
 M.R.
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ensi jouluna
Ensi jouluna nautin kodin rauhasta,
syön jotain maukasta,
enkä osta sitä kaupasta.

Ensi jouluna en tee työtä, 
luen runoja pitkin yötä,
siinä onni on myötä.

Ensi jouluna ajelen isoisän reellä,
käyn välillä tuvassa teellä
– olenhan eläkkeellä.

Asko 63 v.

Seison tässä joulun kynnyksellä
ja kaikki on mahdollista.
Tämä vuoden lyhin päivä on minulle annettu,
että olisin läsnä kun hyvä Tuomas joulun tuopi.
Voin nähdä jo tallin, aavistan jouluyön pyhyyden.
Katson yli imurin, ohi pyykkien
ohi siivoamattomien kaappien.
Taittelen piiloon tekemättömät työt
ja toteutumattomat suunnitelmat.
Eivät ne näytä olevan valmiita tallissakaan
mutta Vapahtaja ei välitä.  Lupaa vain tulla.
Ja pian tähti syttyy.

K.H.

Räntäsade, pohjaan palanut puuro, 
joulukuusen pistävät neulaset lattialla.
– Sähkökatko!  Kylmiä ruokia, villasukat esiin.
Kolkutus oveen: Saako tulla?  On kylmä.
Niin ovat vierekkäin villasukat, suoja neulasilta.
Hento kysymys aattoyönä:
Oliko jouluyönä Jeesuksella tallissa villasukat? 
Päätä silittäen vastaus: Jouluyönä ei paljoa ollut,
mutta enemmän kuin koskaan ennen. 
Ajatus, joka kantaa pimeässä pidemmälle
kuin kimalle ja kiilto – rauhan villasukat.

A.H.

Alussa oli Sana.  Sana oli Jumalan luona, 
ja Sana oli Jumala. -- Hänessä oli elämä, 
ja elämä oli ihmisten valo.
-- Sana tuli lihaksi ja asui meidän kes-
kellämme.  Me saimme katsella hänen 
kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ai-
noalle Pojalle antaa.  Hän oli täynnä ar-
moa ja totuutta.

(Johanneksen evankeliumin alusta)

Joulu on taas!  Riemuitkaa nyt!

Valo taivaan täyttää. 
Tähti tietä näyttää. 
Kaikki tähteä seuratkaa 
talliin pienen lapsen luo
seimeen katsokaa.

Jenna 7v.

Rukouksen liekki syttyy loistamaan.
Jeesus, sinä annat avun aikanaan.

Rukouksen liekki loistaa valoa.
Jeesus, sinä autat.  Kiitos kaikesta.

Rukouksen liekki yöhön syttyy nyt.
Jeesus, sinä meille olet syntynyt.

Virsi 917: 1-2, 8
Anna-Mari Kaskinen 2014

16.12.

18.12.
Olet ehkä unohtanut joulun pe-
rimmäisen tarkoituksen. Joulu ei 
ole pelkkiä pipareita tai lahjoja. 
Joulu on antamisen aikaa. Neit-
syt Maria antoi meille Jeesus-lap-
sen, joten anna sinä muille ihmi-
sille joulumieltä ja hyviä tekoja, 
niin kuin Neitsyt Marian antama 
Jeesus-lapsi meille antoi.

A.S.

illan hämäryys
tulit vasta äskettäin

nyt jo menossa

J. S.

Talvipäivänseisaus oli 21.12. 
kello 12.44 Suomen aikaa.  
Vuorokauden valoisa aika  
pitenee taas!

leilan luumurahka
2 dl (1 prk)    laktoositonta vispikermaa
750 g (3 prk) laktoositonta maitorahkaa
200 g (1 prk) laktoositonta kermaviiliä
600 g (2 prk)  luumumarmeladia   

(torttutäytettä)

Vatkaa ensin kerma, sekoita sitten ainekset.  Anna seok-
sen olla jääkaapissa kannen alla muutama tunti.  Sekoita 
uudelleen ennen tarjoilua.

L.S.

17.12.

20.12. 21.12.

Joulukuusi – havun tuoksua ja varisevia 
neulasia.  Nämä ovat varmasti osa jokaisen 
lapsuutta ja saavat ehkä silmät vuotamaan 
lapsuuttaan kaiholla muisteleville.  On 
hyvä, että tällainen tapa yhdistää useita su-
kupolvia ja on tietynlainen silta muistoihin 
esimerkiksi isoäidin ja lapsenlapsen välillä.  
Perheen yhteiset hetket koristelun paris-
sa ja kuusen ympärillä voivat olla monelle 
pienelle lapselle vuoden kohokohta, vaikka 
vanhemmat lapset tuskin ajattelevat asiaa 
siltä kantilta.  Joulukuusen ympärillä on 
lupa olla ja rauhoittua joulua varten.

J.N.

19.12.

22.12. 23.12.

24.12. 25.12.

kirjoittajat:
a.h. = asta haukioja, varhaiskasvatuksen ohj.
a-l.F. = anna-liisa Forsström, kanttori
a.s. = aino salminen
asko 63 v. = asko ojakoski, kirkkoherra
e.k. = elli känkänen
h.k. = heikki kärri, keikkasuntio
Jenna 7 v. = Jenna aaltonen
J.n. = Jani norrby
J.s. = Jukka saarela, perheneuvoja
k.h. = kirsi härme, nuorisotyönohjaaja
l-I.h. = lilli-Irmeli hintsa, kappalainen
l.s. = leila sulander, emäntä-siivooja
m.a. = marketta aaltonen
m.r. = tauno matias roto
s.k-P. = sirpa kilpinen-Pusa
s.r. = saara roto, seurakuntapastori
s.s. = silja salminen
toimintakeskuksen väen muistot keräsi  
Jaana viitamäki.

Julkaisija: someron ev.-lut. seurakunta
taitto: anni mäkinen, ts-yhtymä oy 
Paino: salon lehtitehdas, 8 200 kpl
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PE 25.11.  •  klo 10  alakoulujen adventin jumalanpalvelus Someron kirkossa

SU 27.11. 
1. adventtisunnuntai  •  klo 10  messu Someron kirkossa
  •  klo 13   perhemessu Somerniemen kirkossa, sitten adventti-

puuro ja kirkkokahvit Somerniemen seurakuntatalolla
  •  klo 15.30  Kotakirkko Hirsjärven PVY:n kodalla, Keltanummentie 1

MA 28.11.  •  klo 14   Koisthuhdan kultaiseniän kerhon joulupuuro  
Svenssonilla

TI 29.11.  •  klo 10  perhekerhon adventtijuhla seurakuntakeskuksessa
  •  klo 18   koko perheen jouluaskarteluilta Somerniemen  

seurakuntatalolla

KE 30.11.  •  klo 18  lauluilta Svenssonilla (kahvit 17.30)
  •  klo 18  koko perheen jouluaskarteluilta 1 seurakuntakeskuksessa

TO 1.12.  •  klo 12  Torstaipiirin adventtiruokailu seurakuntakeskuksessa
  •  klo 18  koko perheen jouluaskarteluilta 2 seurakuntakeskuksessa
  •  klo 18 joulukonsertti Somerniemen kirkossa, Jaana Viitamäki

LA 3.12.  •  klo 14  Pajulassa Valolan joulujuhla, Hämeen Härkätie 638

SU 4.12.  
2. adventtisunnuntai  •  klo 10  messu Someron kirkossa
  •  klo 13  messu Somerniemen kirkossa
  •  klo 15   Talvisillan Kauneimmat joululaulut Yli-Eskolassa,  

Häntäläntie 119
  •  klo 18   Rautelan Kauneimmat joululaulut Vikstedtillä, Turuntie 583
  •  klo 18  joulukonsertti Someron kirkossa, Jaana Viitamäki

TI 6.12. 
itsenäisyyspäivä  •  klo 10   itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Someron  

kirkossa, kunniakäynti sankarihaudoilla sekä kahvit ja 
juhla seurakuntakeskuksessa

  •  klo 13   itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Somerniemen 
kirkossa ja kunniakäynti sankarihaudoilla sekä kahvit 
Somerniemen seurakuntatalolla

KE 7.12.  •  klo 13   sotiemme veteraanien ja naisjaostojen pikkujoulut  
seurakuntakeskuksessa

  •  klo 14  ystäväparkin joulujuhla Svenssonilla
  •  klo 18   jouluajan lauluilta Svenssonilla (kahvit 17.30), järj. 

SLEYn Joensuun piiri

TO 8.12.  •  klo 19   Kauneimmat joululaulut Pitkäjärven maamiesseuran-
talolla, Turuntie 1286

PE 9.12.  •  klo 13.30   yläkoulun adventin jumalanpalvelus Someron kirkossa
  •  klo 19   kuustoistvee-nuortenilta jouluisissa tunnelmissa  

nuortentiloissa

SU 11.12.  
3.  adventtisunnuntai •  klo 10  messu Someron kirkossa
  •  klo 13  messu Somerniemen kirkossa
  •  klo 18  Kauneimmat joululaulut Someron kirkossa

MA 12.12.
  •  klo 17.30   kaupungin ja seurakunnan vapaaehtoisten puurojuhla 

Svenssonilla

TI 13.12. 
lucianpäivä  •  klo 12    diakonian kerhojen yhteinen joulujuhla seurakunta-

keskuksessa
  •  klo 18    Lasten Kauneimmat joululaulut Somerniemen kirkossa, 

Somerniemen päiväkodin juhla
  •  klo 19   joulukonsertti Someron kirkossa, Konevitsa-kvartetti

KE 14.12.  •  klo 18    Sanan ja rukouksen ilta Svenssonilla (kahvit 17.30)
  •  klo 18   Kultelan puistokirkko, Hämeen Härkätie 189

TO 15.12.  •  klo 10    varhaiskasvatuksen jouluinen jumalanpalvelus Someron 
kirkossa

PE 16.12.  •  klo 18    Kerkolan Kauneimmat joululaulut Mäntypirtillä,  
Koskentie 544

  •  klo 19   joulukonsertti Someron kirkossa, mieskuoro Euga

LA 17.12.  •  klo 16.30    pihatapahtuma Olanderilla, Helsingintie 1144,  
Juho Vuorela

  •  klo 20    Kauneimmat joululaulut Jussin Baarissa

SU 18.12.  
4. adventtisunnuntai  •  klo 10   messu Someron kirkossa
  •  klo 15   Kaskiston kuusijuhla, Kaskistontie 600
  •  klo 18   Kauneimmat joululaulut Somerniemen kirkossa

KE 21.12. 
tuomaanpäivä  •  klo 18    eläinten joulurauhan julistus Haukkukalliolla, Palmantie 10
  •  klo 18    kirkonvartijoiden kiitoskahvit seurakuntakeskuksessa

LA 24.12. 
jouluaatto  •  klo 11   jouluhartaus Rauhankalliossa
  •  klo 12   jouluhartaus Tervaskannossa
  •  klo 13   jouluhartaus terveyskeskuksen alakerrassa
  •  klo 15    jouluaaton hartaus Someron kirkossa, sitten joulu-

rauhan julistus siunauskappelin ovella
  •  klo 15    jouluaaton hartaus Somerniemen kirkossa, sitten joulu-

rauhan julistus sankarihaudoilla
  •  klo 23    Jouluyön messu Somerniemen kirkossa

SU 25.12. 
joulupäivä  •  klo 7    Jouluaamun jumalanpalvelus Someron kirkossa
  •  klo 10   jouluhartaus Lamminniemen hoitokodissa

MA 26.12. 
tapaninpäivä  •  klo 10   sanajumalanpalvelus Someron kirkossa

KE 28.12. 
4. joulupäivä  •  klo 18  ”enkelikirkko” Someron kirkossa

LA 31.12.  •  klo 22.40    musiikkia Somerniemen kirkossa
  • klo 23   uudenvuodenyön messu Somerniemen kirkossa

SU 1.1.2017 
uudenvuodenpäivä  •  klo 10   sanajumalanpalvelus Someron kirkossa

PE 6.1.2017 
loppiainen  •  klo 10   messu Somerniemen kirkossa (huom! paikka)
  •  klo 15   tiernapoikakirkko seurakuntakeskuksessa

Muutokset mahdollisia.  Katso tarkemmin kirkollisista tiedotteista  
sanomalehdistä tai www.someronseurakunta.fi

Tervehdys ja kiitos

r akas Someron ystävyysseurakuntaperhe.  Terveh-
din teitä ja toivon siunattua jouluaikaa ja pian al-

kavaa uutta vuotta.  Samalla haluan oikein kiittää teitä 
ystävyyden ja monipuolisen avun edestä  – esirukouk-
sista, lämpimistä sanoista sekä taloudellisesta tuesta.

Tässä muistan tarinan:  eräänä päivänä mies löysi 
postilaatikostaan viisi euroa.  Seuraavana päivänä jäl-
leen, myös sitä seuraavana päivänä.  Mies tottui rahan 
saamiseen.  Näin meni kuukausi, mutta eräänä aamuna 
rahaa ei ollut.  Mies kävi useita kertoja aamuisin her-
mostuneena postilaatikkoa tutkimassa, mutta siellä ei 
ollut mitään.  Viimein hän syöksyi vihaisena postikont-
toriin ja tiukkasi:  ”Mitä täällä tapahtuu?  Joka aamu 
postilaatikostani katoaa viisi euroa!” 

Mekin Avinurmessa olemme vähän väliä saaneet 
tukea Somerolta ja löytäneet Avinurmen seurakunnan 
pankkitililtä tavanomaisen talousavun tai kolehdin So-
merolta.  Se ei ole Avinurmen seurakunnalle jotain kiit-
tämättömästi itsestään selvää, vaan se on ihmeellinen ja 
oikein kiitettävä silmissämme.  Paljon kiitoksia teille!

Avinurmen seurakunnan  
elämästä vuonna 2016

a vinurmen seurakunnassa on vapaaehtoisen 
jäsenmaksun suorittajia noin 185. Kastetilai-

suuksia on tänä vuonna ollut 13, rippikoululaisia 
13, hautauksia yli 20, vihkiäisiä ei yhtään.  Kirkossa 
käy tavallisesti sunnuntaina 10‒20 ihmistä, pyhinä 
enempi, eniten käy jouluaattona, 200‒300.  Seura-
kunnassamme on ollut kaksi työntekijää:  pappi ja 
hänen vaimonsa, joka toimii kanttorina ja talou-
denhoitajana.  Välillä auttavat vapaaehtoiset.  Tänä 
vuonna marraskuussa aloitti seurakunnassamme 
diakoniatyöntekijä sen ansiosta, että ystävyysseura-
kunnat Suomessa auttavat maksamaan hänen palk-
kansa, kuusisataa euroa kuukaudessa.

Elämäntapakeskuksen projekti, minkä aloitimme 
v. 2009-2010 että saisimme pappilamme kunnostet-
tua, jatkuu hyvin. Turisteja käy yli 5000 vuodessa.  
Tervetuloa teillekin!

  

Jouluajasta

e nemmän kuin ennen ajattelen tänä vuonna joulu-
aikana sanoja, mitä enkeli sanoi paimenille:  ”Äl-

kää pelätkö!  Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren 
ilon koko kansalle.  Tänään on teille Daavidin kau-
pungissa syntynyt Vapahtaja.  Hän on Kristus, Herra” 
(Luuk. 2:10-11).  Maailma meidän ympärillä on niin 
rauhaton, kauhistuttava:  sota Ukrainassa, Syyriassa, 
terroristit, pakolaiset, pelkäämme Venäjän hyökkäystä 
ja että USA tuki katoaa.  Samalla on Viron sisäpoliit-
tinen tila jännitteinen, talous kituu, kirkossamme on 
omat vaikeutensa…

Keskellä rauhatonta maailmaa kuuluvat meillekin 
sanat ”Älkää pelätkö!”  Ei se tarkoita että ei ole vaaraa.  
Mutta emme ole yksin, meille on syntynyt Vapahtaja, 
joka rakastaa meitä.  Hän on meidän kanssamme, tul-
koon mitä tulee.  Sen tietäminen tuo rauhaa ja iloa.  

Suurkiitos Jumalalle, ja rauhallista jouluaikaa teille!

Avinurmen pappi 
Rene Alberi

ystävyysseurakunnan viesti virosta
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