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Olet äärimmäisen 
arvokas. Et ole 

yksin, olet osa suurta 
suunnitelmaa.

Lämmin tervehdys 
kotiseurakunnastasi
MILLOIN OLET VIIMEKSI katsellut kirkasta tähtitaivasta? 
Tuntenut itsesi samalla kertaa pieneksi, mutta olevasi osa 
kaikkeutta?

Ydinkeskustassa tähtitaivasta on vaikea nähdä Helsingin 
valojen vuoksi. Mutta on täällä yksi paikka, jossa tähtitaivaan 
lähelle pääsee. Uunisaari, jonne johtaa talvisilta. Minulla on 
 ollut tapana ottaa kuivia halkoja mukaani ja mennä Uuni
saaren nuotiopaikalle. Meren rannalla tähtitaivas tulee lähelle. 
Olen yrittänyt muistaa tähtikuvioita ja tunnistaa tähtiä.

Joulun kertomukseen kuuluu yksi kirkas tähti. Teorioita 
on monia. Yhden mukaan Kalojen tähtikuviossa Saturnus 
ja  Jupiter kohtasivat ajanlaskumme alun tienoilla niin, että 
Maasta käsin ne näyttivät yhdeltä suurelta tähdeltä. Tämä tähti 
opasti itämaan tietäjiä. Tähti johdatti ja valaisi. Se oli merkki.

Meidänkin jouluissamme on tähtiä. Ei tarvitse mennä 
Uuni saareen eikä etsiä supernovia. Tähtiä näkee kuusen 
latvassa, valoina ikkunoissa, kukkina joulutähdissä, tulena 
tähtitikuissa. Kaikki ne kertovat samaa ensimmäisen kirk
kaan tähden sanomaa. 

Jotain salattua ja suurta syntyy maailmaan. Jotain, joka 
koskettaa jokaista kulkijaa. Itämaan tietäjät etsivät valtaa, kul
taa ja voimaa, mutta löysivät jotain vielä suurempaa: iäisyys 
oli murtautunut aikaan.  

Joulun tähtien sanoma on huikea: Sinun ei tarvitse itse 
kurottua ylös tähtitaivaisiin, vaan Jumala tulee luoksesi. Rak
kaudesta. Koska olet äärimmäisen arvokas. Et ole yksin, olet 
osa suurta suunnitelmaa.

Tule etsimään kanssamme joulun ihmettä ja rakkauden 
sanomaa. Tämä lehti on täynnä kutsuja. Matka kohti joulun 
suurta sanomaa on yhteinen. 

Tähtien viitoittamaa tietä, ystäväni.

Marja Heltelä 
kirkkoherra, tuomiorovastiKu
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Tulevaisuus on 
riippuvainen 
valinnoistamme
Tulevaisuustutkija Ilkka Halavalla on 
tehtävä: hän haluaa auttaa rakentamaan 
sellaista tulevaisuutta, joka on toivottua, 
eikä sellaista, johon ajelehditaan. Halava 
korostaa yhteisöjen merkitystä ja antaa 
lopuksi kaikkia koskevan lahjavinkin.

Teksti: Pietu Korpelainen  
Kuvat: ilkkahalava.fi

Suomessa on kymmenkunta senioritulevaisuustutki
jaa ja kaikilla on oma lähestymistapansa, taustansa 
ja vahvuusalueensa. Ilkka Halava edustaa sosiokult

tuurista lähestymiskulmaa. Hän pyrkii ymmärtämään 
ihmisten käyttäytymiseen, systeemeihin, arvostuksiin ja 
arvostusrakenteisiin kuuluvia kokonaisuuksia. ”Tämä 
maisema ohjaa planeetan kehitystä voimakkaammin 
kuin yksikään teknologia, hallinto tai koalitio maailmas
sa. Näiden pohjalta tulevaisuudesta voidaan tietää itse 
asiassa aika paljon.” Halava antaa esimerkiksi hiekka
rannan, jossa yhden hiekanmurun liikettä on vaikeaa 

ennustaa, mutta suuren hiekkarannan dynamiikkaa on 
helpompaa ymmärtää ja siten myös ennakoida. 

Kuluneen parin vuoden jälkeen on luonnollista, että 
moni kokee epävarmuutta tulevaisuutta kohtaan. Jos 
maailma on tuo suuri hiekkaranta, millaiseksi se muuttuu 
tulevaisuudessa? Halava on varma, että tulevaisuutta ei 
ainakaan tarvitse pelätä. ”Meillä on itseasiassa aika paljon 
asioita, jotka tekevät tulevaisuudesta loogista. Vaikka se 
nyt saattaakin näyttää meille pelottavalta, epämääräiseltä, 
sotkuiselta ja poukkoilevalta, niin tulevaisuustutkijoiden 
pöydällä se ei ole sitä. Tulevaisuus on jotain sellaista, joka 
on jatkuvasti riippuvaista meidän valinnoistamme ja teke
misistämme.” Halava korostaakin toimijuuden merkitystä 
ja pitää tärkeänä, ettei pelko estäisi tai rajoittaisi tätä. 

Yksi kipeimmin toimijuutta kaipaavista 
kentistä on yhteisöllisyyden varjeleminen 

Halava toteaa, että yhteiskunnassa on havaittavissa ha
jatumista ja vastakkainasetteluun leiriytymistä. ”Tämän 
takia on tärkeää tunnistaa toimijoita, joiden ideologiaan 
kuuluu yhteisöllisyyden rakentaminen. Lisäksi tulisi 
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pyrkiä tunnistamaan se, mitä näiden toimijoiden – kuten 
seurakunta– yhteisöllisyyden rakentaminen aidosti on.” 

Lähtökohdat yhteisöllisyyden varjelemiseen ovat 
Halavan mukaan hyvät. ”Ihminen ei ole rakenteellisesti 
yksilö vaan kaksilo. Kun tulemme samaan tilaan toisen 
kanssa, meissä tapahtuu fysiologinen muutos. Aivom
me alkavat hakemaan samaa taajuutta toisen ihmisen 
kanssa, meidän peilisolumme alkavat etsimään positii
visia signaaleja, jotka kertovat samankaltaisuudesta tai 
samanmielisyydestä. Jos esimerkiksi sodassa vastakkain 
taistelevat osapuolet alkaisivat taputtaa käsiään samaan 
tahtiin, heidän keskinäinen luottamuksensa kasvaisi.” 
Toiseksi esimerkiksi tästä Halava mainitsee samassa 
huoneessa nukkuvat ihmiset: ”jossain vaiheessa aa
muyöstä meidän hengityksemme synkronoituu toisen 
ihmisen hengityksen tahtiin.” ”Olemme todella vahvas
ti tällaista joukkuelaji tyyppiä luontomme puolesta ja 
sen takia me kaipaamme yhteisöllisyyttä.” 

Edeltäneen vajaan kahden vuoden ajan perinteinen 
eletty yhteisöllisyys on saanut uusia muotoja digitaa
lisessa rajapinnassa. Halava muistuttaa, että joidenkin 
kohdalla tämä kausi on entisestään syventänyt yhteen
kuuluvuuden tunnetta. Esimerkiksi hän nostaa seura
kunnat ja striimatut jumalanpalvelukset. ”Kun kirkoissa 
alettiin striimaamaan, se toi jumalanpalvelukset ensim
mäistä kertaa todella kaikkien saataville ja samalla osal
lisuudesta tuli yhdenvertaista kaikille.” Halavan mukaan 

kynnys kirkkorakennukseen sisään astumiseen saattaa 
tuntua joillekin suurelta. Siksi kotoa käsin tapahtunut ja 
jumalanpalveluksen chatissa syntynyt kohtaaminen on 
voinut ollut yhtä koskettava kuin toiselle kohtaaminen 
kirkkosalissa. Tulevaisuuden yhteisöllisyyden rakenta
misessa olisikin Halavan mukaan tärkeää nähdä myös 
heidät, joita emme konkreettisesti näe: ”Olisi tärkeää 
kaikkien toimijoiden kohdalla ottaa tulevaisuudessa mu
kaan parhaat puolet molemmista maailmoista.”

Kuinka Pyhää koetaan tulevaisuudessa?

Tulevaisuudesta puhuttaessa lähitulevaisuudessa siintää 
jo adventin ja joulun aika. Se on monelle myös Pyhän 
kokemisen aikaa. Halvan mukaan Pyhän kokemus on 
tulevaisuudessa vahvasti sidoksissa sille raivattuun, är
syketuotannosta vapaaseen, häiriöttömään tilaan. 
”Ajattelen, että Pyhän kokemus ei ole itsestäni 
lähtöistä, vaan se on sen yhteyden vastaanotta
mista, joka on Jumalasta käsin olemassa. Siksi 
tärkeää onkin kysyä, onko meillä paikko
ja, jossa tällainen yhteys on mahdollinen? 
Olemmeko luoneet sellaisen ajankäytön 
ympäristön, joka on meille ylipäätään 
hyväksi? Kulutamme aivojamme jo sillä, 
että emme anna itsellemme tarpeeksi 
palautumisaikaa. Onko niin, että jos 
ärsyke virta olisi pilveä, niin täytäm
me jatkuvasti taivaan sellaisella 
pilviverholla, ettei aurinko paista 
siitä läpi kertaakaan?” 

Jouluun ja Pyhän kokemiseen 
kuuluvat vahvasti osana myös joului
set perinteet. Tulevaisuustutkija toivoo 
immateriaalisten lahjojen säilyvän ja nosta
van merkitystään tulevaisuudessa. ”Sellaiset 
hetket, jossa me jollain tavalla lähestymme, 
tapaamme, kohtaamme ihmisiä, jotka eivät sitä 
odota. Toisen myönteinen kohtaaminen, riippu
matta siitä annetaanko siinä jotain lahjaa vai ei, on 
itsessään se lahja.” 

”Meidän tulisi olla lähimmäisen lisäksi 
kiinnostuneita myös siitä kauimmaisesta, sillä 
kauimmainenkaan ei ole kauhean kaukana.” 
Miltä yhteisöllisyys ja Pyhän kokemus näyttävät 
tulevaisuudessa? Tulevaisuus tutkija Illka  Halavan 
haastattelu on kokonaisuudessaan kuultavissa 
pod castina osoitteessa helsingin tuomio kirkko-
seura  kunta.fi/podcastit. 

Tule jakamaan joulu iloa ja joulu kukkia 
sunnuntaina 12.12. Katso lisätiedot sivulta 8. 
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”Ihminen ei ole 
rakenteellisesti yksilö vaan 

kaksilo. Kun tulemme 
samaan tilaan toisen 

kanssa, meissä tapahtuu 
fysiologinen muutos.”
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Messut ensimmäisenä 
adventtina – tule 
laulamaan hoosiannaa!
Sunnuntai 28.11.
Klo 10 Tuomiokirkko (striima-
taan), Vanha kirkko

Klo 12 Mikael Agricolan kirkko, 
Hyvän toivon kappeli (luotta-
muksen messu)

Klo 14 Suomenlinnan kirkko 

Lapset saavat joulu askartelu-
pusseja ensimmäisenä adventti-
sunnuntaina 28.11. messun 
yhteydessä: Hyvän toivon 
kap pe lilla klo 12–14 ja Suomen-
linnan kirkolla klo 14–16. 

Lisää tietoa seurakunnan 
 adventin- ja joulunajan toimin-
nasta ja tapahtumista netti-
sivuilla: helsinginseurakunnat.fi/
tuomiokirkko

Sunnuntai 12.12. 
Hae joulukukka ja vie se yksinäi-
selle/sairaalle/omaishoitajalle/
väsyneelle/vanhukselle – sellai-
selle, jota joulukukka piristäisi. 
Soita ovikelloa ja toivota hyvää 
joulua ♥ Kukkia on haettavissa 
messujen yhteydessä (Tuomio-
kirkko ja Vanha kirkko klo 10, 
Mikael Agricolan kirkko ja Hyvän 
toivon kappeli klo 12).

JOULUKALENTERI
Hyvän toivon kappelin joulukalente-
rissa näkyy seurakuntalaisten käden-
jälki. Kappelin suureen ikkunaan 
tehdään jokaiselle päivälle luukku eri 
ikäisten taitelijoiden teoksista. Olet 
tervetullut mukaan tekemään kalen-
teria ja katselemaan sitä! Lisätietoja: 
hyvatoivo@gmail.com

LASTEN JOULUKIRKOT 
Päiväkoti-ikäisten iloiset kirkkohetket 
kestävät noin 20–30 minuuttia. Läm-
pimästi tervetuloa koko perheellä tai 
vaikka mummin tai kummin kanssa.
Tiistai 14.12
klo 9.30 ja 10.15 Tuomiokirkko 
Keskiviikko 15.12.
klo 9.30 ja 10.15 Mikael Agricolan  kirkko
Torstai 17.12. 
klo 9.30 ja 10.15 Vanha kirkko 

JOULUVIDEOITA 
SEURAKUNNAN YOUTUBE- 
KANAVALLA
Keskiviikko 24.11. 
Lasten jouluaskartelu: liittyy ensimmäi-
senä adventtina jaettaviin askartelu-
pusseihin. Ilmestyy 24.11.
Sunnuntai 5.12.
Helsingin tuomiokirkon kamarikuoro 
Viva vox joulutunnelmissa. Ilmestyy 
5.12.
Sunnuntai 28.11. ja torstai 23.12. 
Toivoa kirkonmäeltä: Toivon tuomio-
rovasti Marja Heltelän adventti- ja 
joulu tervehdykset. Ilmestyvät 28.11. ja 
23.12. 

MATKALLA KOHTI         JOULUN IHMETTÄ

MATKALLA KOHTI         JOULUN IHMETTÄ
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JOULUKONSERTTEJA JA 
MUUTA JOULUISTA
Torstai 25.11.–lauantai 27.11. 
Adventtikahvila klo 10–14 Tuomio-
kirkon kryptassa. Tuotto lähetys työlle.
Lauantai 27.11. 
Perinteiset adventtimyyjäiset klo 
10–14 Tuomiokirkon krypta.

Giuseppe Verdi: Requiem. Helsingin 
tuomiokirkon kamarikuoro Viva 
vox ja Canzonetta Nova -kuorot. 
 Sinfonietta Ariadne -orkesteri, johtaa 
Jonas  Rannila. Klo 19:30 Tuomio-
kirkko.  Lippu.fi.

Perjantai 10.12.
Cantores Minores -konsertti: klo 19 
J. S. Bachin Jouluoratorio, Tuomio -
kirkko. Liput Ticket masterista.
Maanantai 13.12.
Lucia-juhla klo 17 Tuomiokirkko.

Swing High’n konsertti klo 19 Vanha 
kirkko.

Keskiviikko 15.12.
Agricolamessun perinteinen joulu-
juhla. Jouluklassikoita Colan tyyliin 
klo 19 Mikael Agricolan kirkko.
Wednesday Dec 15
Nine lessons and carols at 7 pm, 
Tuomio kirkko (Cathedral). 
Torstai 16.12. 
Joulumysteerio klo 19 Mikael Agri-
colan kirkko.
Thursday Dec 16
Christmas Carols at 6 pm, Vanha  
kirkko (Old Church). Come and sing 
Christmas Carols in English! 

Perjantai 17.12. 
Cantores Minores -konsertti: klo 18 ja 
20 Perinteiset joulu konsertit, Tuomio-
kirkko. Liput Ticket masterista.
Lauantai 18.12.
Viva voxin konsertti klo 20 Tuomiokirkko.
Sunnuntai 19.12. 
Tuomasmessun jouluinen konsertti 
klo 18 Mikael Agricolan kirkko.

Maanantai 20.12. 
Puurojuhla klo 17 Hyvän toivon 
 kappelissa. Joulupuuroa, yhteistä 
laulua ja lämmintä yhdessäoloa.
Maanantai 20.12.
Cantores Minores -konsertti: klo 18 ja 
20 Perinteiset joulu konsertit, Tuomio-
kirkko. Liput Ticket masterista.

MATKALLA KOHTI         JOULUN IHMETTÄ

MATKALLA KOHTI         JOULUN IHMETTÄ
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Kolmas adventtisunnuntai 12.12.
Klo 15 Tuomiokirkko (perheet)

Klo 16 Mikael Agricolan kirkko

Klo 16 Hyvän toivon kappelin 
pihalla (lyhtyjen valossa, oma 
lyhty mukaan)

Klo 18 Tuomiokirkko (striimataan), 
Johanneksenkirkko, Hyvän toivon 
kappeli 

Klo 19 Vanha kirkko

Keskiviikko 15.12. 
Klo 12 Vanha kirkko

Klo 14 Tuomiokirkko

Klo 18 Suomenlinna

Torstai 16.12. 
Klo 18 Vanha kirkko: Christmas Carols

Perjantai 17.12. 
Klo 12 Tuomiokirkko

Lauantai 18.12. 
Klo 11 Tuomiokirkko

Neljäs adventtisunnuntai 19.12. 
Klo 14 Tuomiokirkko

Klo 16 Hyvän toivon kappeli (perheet)

Klo 17 Tuomiokirkko

Klo 20 Tuomiokirkko

Kauneimmat joululaulut 
soivat maailman lasten 
puolesta – lahjamme 
toimittaa perille Suomen 
Lähetysseura. 

Maanantai 20.12. 
Klo 12 Tuomiokirkko

Tiistai 21.12. 
Klo 12 Tuomiokirkko

Keskiviikko 22.12. 
Klo 21 Tuomiokirkko

Aatonaatto 23.12. 
Klo 12 Tuomiokirkko

Joulupäivä 25.12. 
Klo 14 Mikael Agricolan kirkko

Klo 16 Tuomiokirkko: Christmas 
Carols

Tapaninpäivä 26.12. 
Klo 18 Vanha kirkko
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Ajan merkit – yhteis kunnallisten saarnojen sarja jatkuu kevät kaudella 
2022. Saamme kuulla mm. professori Jaakko Hämeen- Anttilan ja toimittaja 
Anna- Stina Nykäsen saarnat. 

Löydät meidät 

  Instagramissa:
@helsinkicathedral

@agricolamessu

@hyvatoivo 

@toivonaarteetlapsille 

@tuomiokirkkoseurakunta

@cola_tribe

@suomenlinnankirkko

  Facebookissa:
Hyvän toivon kappeli 

Vanha kirkko 

Helsingin tuomiokirkko –  Helsinki 
Cathedral 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta

Agricolamessu 

Toivon aarteet lapsille

Toivon dialogit 

Cafe Krypta

  Striimatut jumalan
palvelukset ja muuta video
sisältöä löydät:
Youtube.com/helsingintuomio-
kirkkoseurakunta

Seurakunnan podcastit pääset 
kuulemaan osoitteesta:
helsingintuomiokirkkoseura-
kunta.fi/podcastit

JOULUN PYHIEN HARTAUDET 
JA MESSUT
Jouluaattona 24.12.
Klo 11 Vanha kirkko (perheet)

Klo 13 Tuomiokirkko (perheet) 

Klo 14 Mikael Agricolan kirkko

Klo 14 Hyvän toivon kappeli

Klo 15 Hyvän toivon kappeli

Klo 15.30 Tuomiokirkko, saarna piispa 
Teemu Laajasalo (striimataan)

Klo 16 Johanneksenkirkko

Klo 16 Suomenlinna 

Klo 17 Vanha kirkko

Klo 23 Vanha kirkko (jouluyön messu)

Klo 23 Tuomiokirkko (musiikkihartaus)
Joulupäivänä 25.12. 
klo 8 Tuomiokirkossa (sanajumalan-
palvelus)

klo 14 Suomenlinnassa (messu)
Tapaninpäivänä 26.12. 
klo 10 Tuomiokirkossa (messu, 
 striimataan)

Joulukuvaelma 
Perheiden 
jouluhartaudessa

Tervetuloa toteuttamaan  
joulu kuvaelmaa Perheiden 
joulu hartauteen 
Tuomiokirkkoon 24.12. klo 13. 

Mukaan kutsumme sinun 
lisäksesi lapsia ja muita 
aikuisia. Kaikenikäiset ovat 
tervetulleita! Et tarvitse 
esiintymiskokemusta, 
ainoastaan intoa ja iloa tehdä 
yhdessä. Joulumielen saat 
aivan varmasti. 

Kuvaelman harjoitukset 
ovat tiistaina 21.12 klo 17.30 
Tuomiokirkossa. 

Ilmoittautumiset Mari- papille 
15.12. mennessä:  
mari.kanerva@evl.fi  
puh. 0505986073. 
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VIVA VOX –KAMARIKUORO
Kuoro perustettiin vuonna 1992 edistämään hengellistä 
musiikkia ja kuoro on toiminut tämän tehtävän mukaisesti 
koko olemassa olonsa ajan. Helsingin tuomio kirkon 
kamari kuoron ohjelmistossa on sekä a cappella -musiikkia 
että suuria orkesteri säestyksellisiä kirkko musiikki teoksia.
Merkitse kalenteriin: 
Giuseppe Verdin Requiem.  Helsingin tuomiokirkon kamari-
kuoro Viva vox ja Canzonetta Nova -kuorot.  Sinfonietta 
 Ariadne - orkesteri, johtaa Jonas  Rannila. La 27.11. klo 19:30 
Helsingin tuomio kirkko, liput 45, 35 ja 25 €.

Viva voxin lauluinen joulutervehdys seurakunnan 
 YouTubessa 5.12. alkaen.

18.12. klo 20 Viva voxin joulukonsertti Tuomiokirkossa. 



Oopperamaisia 
spektaakkeleja ja yhdessä 

hengittämistä
Tuomiokirkon oma Viva vox -kuoro odottaa tätä 

joulua poikkeuksellisen suurella innolla. Tiedossa on 
jokaisen kuorolaulajan unelmateoksen laulaminen 

sekä kokonaan oma joulukonsertti.

Teksti: Kristiina Kallinen 
Kuvat: Assi Pulkkinen  

KAIKKI IHMISET OVAT musikaalisia. 
Näin väitetään. Vaikka kokisi, ettei ole 
nuottikorvaa tai rytmitajua, musiikki 
puhuttelee ihmisiä tavalla tai toisella. 
Tiettyyn tahtiin käveleminen voi olla 
rytmin ylläpitämistä. Musiikin kuule
minen aiheuttaa vahvojakin tunne
reaktioita ja kaivaa esiin muistoja.

Kuorolaulun on tutkimuksissa 
todettu parantavan elämänlaatua. 
Mitä teemasta kertovat Tuomio
kirkko seura kunnan oman kuoron 
Viva voxin laulajat?

Kati Kaskiala on Viva voxin 
laulava puheenjohtaja, Michael 
Lettenmeier kuorolainen.

Kati on ollut mukana Viva voxissa 
kuutisen vuotta. Nuorena hänellä tuli 
laulettua samantyylisiä teoksia kuin 
Viva voxissa nykyisin. Kutsu kuoroon 
tuli alun perin Tuomio kirkko seura
kunnan nyt jo eläkkeellä olevan 

 kanttorin Seppo Murron kautta. Mo
lemmat haastateltavat naurahtavat, 
sillä myös Michael otti yhteyttä  Seppo 
Murtoon halutessaan käynnistää 
uudelleen kuorolauluharrastuksen. 
Michael on kotoisin Saksasta ja lauloi 
lapsena korkeatasoisessa poika
kuorossa, joten musiikki on kuulunut 
jo pienenä vahvasti elämään.

Tuomiokirkon omassa 
kuorossa laulaa 
monipuolinen joukko 

Helsingin tuomiokirkkoseurakun
nan kanttori Inka Kinnunen on 
Viva voxin johtaja. Mikä on kuoron
johtaja Inkassa parasta? ”Enkelimäi
nen ääni”, vastaavat Kati ja Michael 
yksimielisesti. Inka on johtajana 
ammattimainen ja taitava, mutta 
vielä hämmästyttävämpää on hänen 

lahjakkuutensa laulajana. Viva vox 
on Tuomiokirkon omana kuorona 
välillä mukana myös sunnuntaimes
suissa. Kati kehuukin, että seurakun
tamme jumalanpalvelusten musiikki 
on aina korkeatasoista ja kanttorit 
huippuammattilaisia.

Kati ja Michael tuntuvat olevan 
yhtä mieltä siitä, että parhaita puolia 
kuorossa on sen korkeatasoisuus, 
haastavat ja innostavat suurproduk
tiot, monipuolisuus ja yhteishenki. 
Sydämellä tekeminen ja musiikin 
yhdistävä voima toistuvat haastat
telussa usein. Viva voxissa laulaa 
nytkin ihmisiä kuudesta eri maasta, 
joten laulajien joukossa myös eri 
kielten taitaminen on vahvaa. ”Kuo
ron kesken kommunikoidaan sekä 
suomeksi että englanniksi ja laulajat 
ovat eriikäisiä keskenään”, kertoo 
puheenjohtaja Kati.
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aikana kuorolaulu on ollut välillä 
käytännössä kokonaan kiellettyä, 
joten yhteen palatessa tunteet ovat 
pinnassa ja suuria. Sitä suuremmalla 
syyllä tämä joulu tuntuu erityiseltä. 
Viimein pääsee taas kokemaan sel
laisia musiikillisia yhteenkuuluvuu
den hetkiä, joita on vaikea selittää 
sellaiselle, joka ei ole niitä koke
nut. Yhdessä laulaminen tuntuu 
parhaimmillaan samassa tahdissa 
hengittämiseltä.

Koronan aikanakin on tullut 
uusia laulajia. Sekin on kuorossa 
harvinaista, että Viva voxiin on löy
tynyt helposti mieslaulajia, vaikka 
usein sekakuoroihin on vaikeampi 
löytää miehiä. Jos korkeatasoinen 
kuorolaulu kiinnostaa, Kati kertoo, 
että mukaan voi hakea lähes mil
loin vain, jos osaa lukea nuotteja ja 
kuorolaulu onnistuu haastavissakin 
produktioissa.

Marraskuussa kuorolla on tie
dossa oopperamainen spektaakkeli: 
Viva vox yhdistää voimansa järven
pääläisen kuoron kanssa ja toteuttaa 
teoksen, jonka ”kaikki kuorolaulajat 
haluavat laulaa, mutta jota harvat 
pääsevät toteuttamaan” eli Verdin 
Requiemin. Sitä alettiin harjoitella jo 
keväällä etäyhteyksin, mutta tänä 
syksynä on viimein päästy yhdessä 
hiomaan ääniä yhteen. 

Viva voxilla ei ole ollut tapana 
pitää erillistä omaa joulukonserttia, 
mutta tarkoitus on aloittaa tänä 
vuonna uusi perinne jouluisen 
konsertin muodossa. Lisäksi ensi 
vuonna kuoro täyttää 30 vuotta, 
joten jotain suurta on silloinkin 
taatusti tiedossa!

Yhdessä 
laulaminen tuntuu 
parhaimmillaan 
samassa tahdissa 
hengittämiseltä.

X vai Y?

Laulaminen suuren kuoron ja 
orkesterin kanssa vai pienryhmässä 
a cappella (=ilman säestystä)?
Molemmat välittömästi: Suuren 
kuoron ja orkesterin kanssa.

Joulupöydässä piparkakkuja ja ho
mejuustoa vai riisipuuroa ja luumu
keittoa?
K: Riisipuuroa ja luumukeittoa. Molem-
mat on kyllä hyviä.
M: Tämä on vaikea, kummastakaan en 
tykkää loputtomiin.

Joulunvietto suurkaupungin valo
jen välkkeessä vai maalla tähtien 
 loisteessa?
K: Maalla.
M: Maalla on kyllä kivaa, jos se vain on 
mahdollista.

Joulupukin kuuma linja vai Lumi
ukko?
Michaelille kumpikaan ei ole tuttu, 
mutta Kati toteaa nauraen, että pakko 
varmaan valita Lumiukko, sillä Viva 
vox on laulanut konsertissa animaation 
tunnusmusiikin esittäjän kanssa!

Lucian päivä vai 1. adventti?
M: Mä tykkään Lucian päivästä.
K: Mä sanon sitten varmaan ensimmäi-
nen adventti, sillä se on enemmän tuttu.
M, nauraen: Mä taas sanoin Lucian 
just sen takia, koska se on vähemmän 
tuttu!

Viimeinen valinta: Hoosianna vai 
Maa on niin kaunis?
Molemmat: Maa on niin kaunis. 

Yhteenkuuluvuutta 
koronarajoitusten jälkeen

Korona on tehnyt kuoroharrastuk
sesta haastavaa. Kuorossa laula
misen idea on yhteisö ja yhdessä 
tekeminen, joten kun ihmiset 
ovat erillään, jää tärkein piirre 
kokonaan pois. Moni laulaa Viva 
voxissa tosissaan, kyse ei ole vain 
pienestä harrastuksesta. Koronan 
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”Kun minä katson taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja 
tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen – mikä on ihminen?” 
Nämä Psalmin sanat kertovat koko ihmiskunnan jaka
masta kokemuksesta, tähtiin katsomisesta. Lukemat
tomat ihmiset ennen meitä ovat katselleet yötaivaalle 
piirtyviä kaukaisia aurinkoja. Lukemattomat ihmiset 
meidän jälkeemme tulevat tekemään niin. Kun katselen 
kaamoksessa tähtien tuiketta, olen osa sukupolvien suur
ta jatkumoa. 

Tähtien alla itkemme suruamme ja iloamme. Nii
hin heijastuvat sekä unelmamme että ahdistuksemme. 
Suuren tähtitaivaan alla voin kokea olevani todella pieni. 
Mitä universumi vastaa minulle?  

Kristinuskon suuressa sanomassa maailmankaik
keus ei ole tyhjä ja sokea. Syvällä olemisemme ytimessä 
virtaa syvä ja kirkas rakkaus. Siellä loistaa Jumalan 
myötätunnon aurinko. Jumalan uutta luova voima sykkii 
maailmankaikkeudessa. Atomit, linnunradat ja sydämet 
tanssivat sen tahdissa. Jokainen tähti on aurinko, täynnä 
Jumalan räjähtävää luomisen energiaa.  

Joulun sanomassa Betlehemin tähti johtaa paimenet 
rakkaudesta suurimman luo. Suuren Luojan luomisen ilo 
tihentyy pieneen lapseen. Jumala astuu lapsessa keskel
lemme, lähellemme, kosketukseen. Jeesuslapsen valo 
loistaa meille kuin tähti. Emme ole yksin ahdistuksemme 
pimeässä, sillä pienikin valo pimeässä muuttaa kaiken. 
Eikä ihmettelymme ja kiitoksemme kaiu tyhjään ava
ruuteen. Maailmankaikkeuden syvyydessä on joku, joka 
vastaa meille. Jumala on meidän kanssamme.  

Hannu Varkki
Jätkäsaaren ja Ruoholahden kappalainen 


JOULUN VALO  

LOISTAA TÄHDISSÄ 
Pieni jouluinen hiljentyminen tähtien alla

Mene yksin tai läheistesi kanssa ulos tähtikirkkaana yönä. 
Katso ylös kohti tähtiä!
 
Voit lukea Psalmin 8: 4–5:  
”Kun minä katson taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja 
tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen – mikä on ihminen? 
Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin 
pidät hänestä huolen.”

Voit rukoilla:
Jumala,
sinä joka kuljet halki avaruuksien,
sinä muistat minut.
Sinä tunnet minut,
sinä kohtaat minut.
Seimen lapsessa tulet lähelleni.
Sinä astut maailmaamme ja täytät sen valolla.
Anna valosi loistaa meissä.
Anna rauhan tulla meihin ja maailmaamme.
Siunaa meidän joulumme.
Aamen.  
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Ensimmäinen joulu
Kujansuut viettävät ensimmäistä jouluaan 

kolmihenkisenä perheenä. Perinteet voivat 
muuttua ja mukautua vuosien mittaan, mutta 

yhdessäolon merkitys säilyy. 

KAMPISSA ASUVA KUJANSUUN perhe, Liisa, Pekka ja 
kesäkuussa syntynyt Maunovauva, suunnittelevat en
simmäistä yhteistä jouluaan kolmihenkisenä perheenä. 
Pariskunnalla yhteisiä joulumuistoja on jo kymmeneltä 
edelliseltä vuodelta, mutta Maunon kanssa tuleva joulu 
on ensimmäinen ja varmasti ikimuistoinen. 

Kun Liisa ja Pekka tapasivat, vietti pariskunta joulut 
heti alusta alkaen yhdessä. Jouluperinteiden yhteen
sovittaminen onnistui Kujansuilta vaivattomasti. 
Yhteiset perinteet alkoivat muodostua Liisan toiveesta 
viettää aatto oman perheensä parissa. Pekalle joulun 
viettäminen Liisan lähipiirin kanssa tuntui luontevalta 
ja perinteeksi muodostuikin viettää jouluaatot Liisan 
perheen luona ja vierailla Pekan sukulaisilla joulupäi
vän ja tapanin päivän aikana. Järjestelyn onnistumisessa 
auttoivat lyhyet etäisyydet. 

”Aluksi meidän molempien perheet ja sukulaiset asui
vat Tampereella, ja pystyttiin käymään vaikka kahdessa 
eri paikassa saman päivän aikana. Sitten vanhempani 
muuttivat Turkuun, mutta parin tunnin ajomatka ei ole 
kuitenkaan ollut ongelma”, Liisa kertoo. 

Perinteitä joulukirkosta karjalanpiirakoihin

Lapsuuden joulut olivat sekä Liisalla että Pekalla olleet 
samankaltaisia, joten suurta työtä erilaisten tapojen ja 
tottumusten yhteensovittamisessa ei tarvittu. Molempien 
lapsuudessa joulut vietettiin pienessä piirissä lähei
simpien sukulaisten kesken ja joulunviettoon liittyvät 
perusarvot olivat perheissä yhteneväiset. Jotakin uutta 
kumpikin on kuitenkin tuonut yhteisiin jouluihin. 

”Itse en lapsena viihtynyt kirkossa. Olin kuulemma 
ollut sellainen kovaääninen ja kyseenalaistanut papin 
puheita ja muuta sellaista. Se jäi osittain jouluperinteistä 
kokonaan pois, mutta sitten, kun alettiin Liisan kanssa 
viettämään joulua, niin olen taas heidän kanssaan käynyt 
jouluaattona kirkossa, ja siitä on tullut uudestaan itselle
kin perinne”, Pekka muistelee. 

Liisa puolestaan on saanut joulunviettoon Pekalta 
karjalanpiirakoiden tekemisen. Aikaisemmin Pekan äiti 
ja siskojen perheet ovat pitäneet yllä vuosittaista tapaa 
kerääntyä yhteen leipomaan jonakin joulua edeltävistä 
viikon lopuista. Tätä perinnettä Pekka ja Liisa ovat jatkaneet. 

Teksti: Karoliina Henriksson
Kuva: Assi Pulkkinen 
Kuvitus: Ilja Karsikas
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Ketkä? Liisa, Pekka ja Mauno Kujansuu. 
Suosikkijoululaulut? Varpunen joulu
aamuna, Sylvian joululaulu ja Haloo 
Helsinki! feat. Cantores Minores – Joulun 
kanssas jaan  
Suosikkijouluherkut? Graavilohi (Liisa) ja 
karjalanpaisti (Pekka)
Suosikkijouluperinne? Joulupuuro aamulla 
mantelin kera



”Viime joulun alla, kun ei päästy näkemään kaikkia, 
meillä oli etäjoulukahvit joulupäivänä, ja tehtiin Liisan 
kanssa kaksin karjalanpiirakoita ja lähetettiin kuvia”, 
Pekka iloitsee.

Sen lisäksi, että sukupolvelta toiselle välittyy taito tehdä  
karjalanpiirakoita, ylläpidetään perinteen kautta myös suku
laissuhteita ja kohdataan läheisiä. Joulu onkin Kujan suille 
vahvasti myös yhdessäolon ja läheisten juhla, jolloin nähdään 
niitäkin sukulaisia, joita muulloin tavataan harvemmin. 

Tulevina jouluina, yhdessäolon ja leipomisen lisäksi, van
hemmat haluavat välittää Maunolle myös musiikkiin liitty
viä perinteitä, kuten kauneimmissa joululauluissa käymisen. 

”Olen tykännyt käydä laulamassa kauneimpia jou
lulauluja, ja joulumusiikki ylipäänsä on lähellä sydäntä. 
Musiikki kuuluu vahvasti koko joulunaikaan eikä vain 
jouluaattoon”, Liisa kuvailee ja äitinsä sylissä iloisena 
ääntelevä Mauno vaikuttaa olevan samaa mieltä. 

Aikansa kutakin 

Joulunvietto ja siihen kuuluvat perinteet voivat muuttua 
sitä mukaa kuin perhe muuttaa muotoaan. Kujansuiden 
joulusuunnitelmat ovat vielä vähän avoinna, mutta tietty
jen asioiden toivotaan säilyvän ennallaan.

”Kyllä mulla toiveena on, että olisimme edelleen siellä 
vanhempieni luona jonakin päivänä ja taas yhtä lailla 
Pekan sukulaisten kanssa toisina päivinä. Lisäksi haudoil
la käynti ei ennen ollut perinteenä, mutta Pekan kanssa on 
käyty Pekan isän haudalla joulunaikaan, ja sitä perinnettä 
olisi kiva jatkaa”, Liisa miettii.

”Oleellista ei ole käydä siellä, missä hauta sijaitsee, 
vaan tärkeämpää on kynttilän sytyttäminen hautausmaal
la ja ajatus läheisten muistamisesta”, Pekka jatkaa. 

Liisan ja Pekan joulujen kohokohtia olivat aiem
min yhdessäolo ja jouluruoka, mutta tulevilta jouluilta 
vanhemmat odottavat myös lapsuudessa vallitsevaa 
erityistä jouluntaikaa, jota he pääsevät Maunon kanssa 
myötäelämään. Mitä isommaksi pienokainen kasvaa, sitä 
enemmän voi elää joulua myös lapsen ilon ja innostuksen 
kautta.

Tuleva joulu on perheelle monella tapaa ensimmäinen 
joulu. Pekan äiti menehtyi viime keväänä ja  Mauno syntyi 
kesällä. Joulussa tuntuu siis uudella tavalla muutos: sekä 
suru elämän päättymisestä että ilo uuden elämän alkami
sesta ja perinteiden jatkamisesta. 

”Me emme ole enää vain kahdestaan, vaan mennään 
Liisan vanhemmille perheenä oman lapsen kanssa. Se on 
merkittävä muutos, vaikka kaveri ei vielä joulupukista 
ymmärräkään.”

Muita samankaltaisessa tilanteessa olevia Kujansuut 
kehottavat armollisuuteen, muutoksen hyväksymiseen ja 
rauhoittumiseen. 

”Kannattaa ajatella, että aikansa kutakin. Joulu ja se 
miten joulua viettää muuttuu elämäntilanteiden myötä. 
Oman joulun viettämiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, eikä 
joulun tarvitse olla samanlainen joka vuosi, vaan voi 
antaa armoa itselleen siinä, että viettää joulua siten, kuin 
parhaalta tuntuu ja antaa perinteiden tarvittaessa muut
tua”, Pekka kiteyttää.

”On tärkeää myös muistaa rauhoittua sen sijaan, että 
ajelee paikasta toiseen koko joulun ajan. Joulu on kui
tenkin myös rauhoittumisen aikaa”, Liisa lisää Mauno 
tyytyväisenä sylissään. 
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Rakenna Joulupuu 
keräyksen vähävaraisten 
perheiden lasten joulu

lahja kortti toiveita (40e) on 
noudettavissa joulukuusista 

1. adventtina 28.11.2021 
Tuomiokirkon ja Vanhan 

kirkon klo 10 alkavien 
messujen päätyttyä. 

Julstämning på svenska hittar du på
www.helsingforsforsamlingar.fi / johannes

Johanneskyrkan på Högbergsgatan 12 är öppen för meditation och bön. Se öppettiderna på hemsidan!

Jouluavustusta ruokaan diakonia- 
 työltä voivat hakea perheet, yksin  
tai kaksin elävät, jotka elävät joko  
toimeen tulo tuella tai sen rajoilla.  
Jouluavustusta tulee hakea viimeistään  
10.12.2021 mennessä, jotta ehdimme tavata  
kaikki avustusta hakevat talous tilanteen selvittämiseksi.

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot löytyvät verkosta helsinginseurakunnat.fi/
tuomiokirkko tai kysymällä kirkkoherranvirastosta, p. 09 2340 6100.

JOULU AV U S T U S



Kaupungin 
piirteet ja
ääriviivat
kuin kynttilän liekki
elää

Yksi kohtaa toisen 
ensi kerran

joku ystävän
kädestä kiinni pitäen
läpi lumisen torin

Illansuussa kuura vaihtaa asetelmaansa
kahvilan ikkunassa

katselen

miten pienet hiutaleet peittävät alleen 
ison kirkon portaat

miten öinen pilvetön taivas valaisee
kulkijan 

miten tähden loisteessa 
tunnen itseni

ja sinun rakkautesi

Eva-Lea
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