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POIMITTUA

Joulupukki on odotetuin vieras suoma-
laisissa lapsiperheissä. Lasten odotus 
on malttamatonta, ajoin piinaavaakin. 

Kerkeääköhän pukki kiireiden keskellä meil-
le? Onko minun pakko laulaa hänelle? Mihin 
kaikkiin lahjatoiveisiin vastataan? 

Lapsen mieli ja mielikuvitus saa vapaasti 
rientää. Se kuuluu terveyteen. Valitettavaa 
on, että moni lapsi joutuu pettymään.  Liian 
moni suomalaislapsikin itkee kodin joulun 
ankeutta, jopa vanhempien päihtymystä. 
Aina ei takavuosina pukkikaan ollut ajokun-
nossa.

Joulua ei kuitenkaan vietetä vanhan joulu-
pukin kunniaksi. Ajanlaskumme on alkanut 
Jeesuksen syntymästä reilu 2000 vuotta 
sitten. Odotetaanko häntä suomalaisissa 
kodeissa? Luetaanko enää notkuvan pöydän 
ääressä jouluevankeliumikaan. Joulun kris-
tillisen sanoman syntymäpäiväjuhlaan liittyy 
myös erityinen piirre.

Syntymäpäiväsankarin elämää yleensä 
muistellaan

Kun joku täyttää 50 vuotta, tuskin pöydällä 
on syntymäkuva ja puheenaiheena  sankarin 
ensimmäiset päivät. Yleensä muistellaan 

päivänsankarin aikuisuuden elämää, myön-
teisiä aikaansaannoksia ja luonteenpiirteitä. 
Miksi uskonnollinen, kristillinen perinne toi-
mii omalla tavallaan? Seimi ja kuvankauniit 
enkelit luovat tunnelmaa, mutta ovat usein 
kiiltokuvia. Seimen lapsesta kasvoi kaikessa 
hiljaisuudessa mies, samanaikaisesti Juma-
lan ja ihmisen poika. 30 vuotta oli valmis-
tautumista maailmanhistorian suurimpaan 
mullistukseen? Muistellaanko, mitä Jeesus 
teki elämänsä aikana? Syntymäpäiväsanka-
rin julkinen palvelu kesti kolme elinvuotta.  
Ne sisälsivät ihmeellisiä, yliluonnollisia asioi-
ta. Vapahtajamme liikkui kansan keskuu-
dessa. Pitkähiuksinen mies palveli nöyrästi, 
mutta lujasti toteuttaen Taivaallisen Isänsä 
tahdon. Hän samaistui heikkoon ihmiseen, 
puhui elämää, terveyttä ja oikeamielisyyttä. 
Hän sekoitti uskonnollisen maailman laki-
henkisyyden, kovuuden ja ulkokultaisuuden. 
Hän pohjusti tien Jumalan yhteyteen ja tai-
vaaseen. 

Jeesus elää halukkaiden keskuudessa 
joulunakin

Nopeimpana kulkuneuvona oli aasi. Vaati-
maton pitkä tunika päällään Hän vaelsi Juu-
deassa. Hänen sanansa olivat rakkaudellisia, 

silti teräviä ja usein käskeviä. Synti ja valhe 
saivat kyytiä, pahat henget pakenivat. Hän 
keräsi ympärilleen pienen porukan, ytimenä 
12 opetuslasta. Hän koulutti ja opetti heitä. 
Hän nöyrtyi kantamaan meidän vääryydet, 
synnit ja sairaudetkin.  33 vuoden iässä Hän 
täytti jumalallisen suunnitelman. Hänet ris-
tiinnaulittiin, minkä jälkeen Hän nousi ylös 
taivaaseen ja on Isän oikealla puolella rukoi-
lemassa edestämme.

Jeesus tahtoo tänäkin jouluna olla keskuu-
dessamme. Me saamme muistella hänen 
yliluonnollista syntymää ja ainutlaatuista 
elämää. Voisimme myös pohtia, mitä tar-
koittaa: Jeesus on Herra tai Jeesus elää.

Joulupyhinä voimme arvioida, mikä on 
paras joululahjamme. ILOUUTISISTA saat 
vinkkejä.

JOULUILOA  SINULLE JA
LÄHEISILLESI!

Hannu Hurri
lääkäri
päätoimittaja

KUKA ON JOULUN SANKARI?Luulen enkeleiden olleen ensim-
mäisiä jouluttajia ja paimenten 
toisia. Yötyötä pimeässä tekevät 
ja eläimen hajuiset saivat olla 
ihmeen ensimmäisiä todistajia. 
He löysivät seimen ja lapsen - ja 
kaikki oli juuri niin kuin heille oli 
kerrottu.

SIVU 5

Koska haluamme kohdata ihmi-
siä kokonaisvaltaisesti, varasim-
me ruokajakelun alkuun aikaa 
kertoa kristinuskosta halukkail-
le. Siihen osallistuminen ei ole 
tietenkään ruoansaannin edel-
lytys. Olemme huomanneet, 
että monet ovat halunneet tulla 
kuulemaan ja myös keskustele-
maan kanssamme.

SIVU 10

Lehden kautta tullut vinkki 
maastoautosta osoittautui to-
deksi. Auto lahjoitettiin Sama-
rialle edelleen lahjoitettavaksi 
Ukrainaan. Autoon lastattiin 
250 paria uusia jalkineita.

SIVU 12

Siitä kai joulussakin on kysymys, 
uskosta parempaan. Jokaiselle 
vähän eri tavalla. Tarkoittaa se 
seesteistä Jeesuksen syntymä-
päivää, iloista kohtaamista jou-
lupukin kanssa tai ihan kaikessa 
rauhassa palavaa joulukynttilää.

SIVU 4

Suuret filosofit  opettivat vuosia : Sokrates 40 
vuotta, Platon ja Aristoteles 50 vuotta. Jeesus 
opetti 3 vuotta. Vaikutus on kuitenkin ylivertai-

nen verrattuna kehenkään muuhun. Antiikin filosofit 
ja nykyälyköt  jäävät kirkkaasti jälkeen.
Jeesus ei maalannut tauluja. Kuulut maalarit Rafael-
lo, Michelangelo ja Leonardo da Vinci ammensivat 
monesti inspiraationsa Jeesuksen elämästä.Näin ovat 
tehneet myös monet suomalaiset huipputaidemaala-
rit.

Jeesus ei kirjoittanut kirjoja. Dante, Milton ja lukuisat 
muut suurnimet saivat innoituksen hänestä.
Jeesus ei säveltänyt. Kuitenkin suuret säveltäjät tuot-
tivat Herraamme ylistäviä hienoja teoksia. Haydn, 
Beethoven ,Händel ja Bach kuuluivat heihin. Eri alojen 
huipputekijät ovat saaneet iloa ja innoitusta Jeesuk-
sesta,  nöyrästä Nasaretin puusepästä.

SUURISTA NIMISTÄ SUURIN

?
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Länsi-Kymi
Artjärvi – Elimäki – Koria – Lapinjärvi – Loviisa

Länsi-Kymi
Artjärvi – Elimäki – Koria – Lapinjärvi – Loviisa

Elimäki - Koria - Artjärvi - Lapinjärvi – Loviisa

Hyvää Joulua
meiltä kaikilta teille kaikille!
Täyden palvelun konttoreissamme Artjärvellä, Elimäellä, 
Korialla, Lapinjärvellä ja Loviisassa hoidat kaikki pankki- 
ja vakuutusasiasi vaivattomasti.

Tavoitat asiantuntijamme joustavasti myös puhelimitse 
sekä verkkoneuvottelujen välityksellä. 
Suorat yhteystietomme löydät osoitteesta op.fi/lansikymi

JOULULAULUT YHDISTÄVÄT KANSAT

KAUNEIMMAT JOU-
LULAULUT SOIVAT JO 

50. KERRAN 

Suomen suurin ja levinnein 
yhteislaulutapahtuma 
Kauneimmat Joululaulut 

järjestetään tänä vuonna 50. 
kerran. Kauneimmat Joululau-
lut -tilaisuudet kokoavat suo-
malaisia selkeästi enemmän 
yhteen kuin jouluaaton hartau-
det tai yömessut.

Kauneimmat Joululaulut 
-yhteislaulutilaisuudet saivat 
alkunsa vuonna 1973, kun 
kanttorit yhdessä Suomen Lä-
hetysseuran kanssa halusivat 
kehittää hiljaiseen kolmanteen 
adventtisunnuntaihin tapah-

tuman, jossa myös kerättäisiin 
varoja lähetystyölle.

Kauneimmat Joululaulut on 
Suomen suurin musiikkitapah-
tuma. Laulutilaisuuksiin kertoo 
osallistuvansa yli puolet suoma-
laisista (55 prosenttia).

Monet muistot ja vanhat tun-
nelmat nousevat ja herkistävät 
mielen lauluja laulettaessa. 
Juhlan valmistelun keskellä on 
hyvä rauhoittua ja pysähtyä 
ilosanoman äärelle.  Jokaisessa 
maassa on omat  perinteiset 
laulut. Suomessa suosituimpiin 
kuuluvat mm. En etsi valtaa lois-
toa, Arkihuolesi kaikki heitä ja 
Tulkoon joulu. 

JOULULAULUJEN
IHMEELLISYYS

Joululauluja lauletaan kaikkialla 
maailmassa. Jokaisessa maassa 
on omat perinteensä, mutta 
joululauluilla on ihmeellinen yh-
distävä tekijä.

Kaikkialla missä joululauluja 
lauletaan, lauletaan enemmän 
tai vähemmän Jeesuksesta, Jou-
lun Herrasta. Yksi Suomen suo-
situimmista uusista joululauluis-
ta Pekka Simojoen Tulkoon joulu 
kertoo kaiken oleellisen ytimek-
käästi: ”Lapsi on meille tänä yö-
nä syntynyt.” Maassamme kou-
luissa joululaulujen laulamista 
on radikaalisti vähennetty ja se 
näkyy nuoremman polven ky-

vykkyydestä laulaa joululauluja.
Yleisesti lasketaan, että 

maailmassa on noin miljoona 
joululaulua. Mutta yksi asia on 
varma. Jouluyö, juhlayö on kaik-
kein tunnetuin joululaulu, jota 
lauletaan ympäri maailmaa. Se 
yhdistää suomalaiset, ruotsa-
laiset, virolaiset, ukrainalaiset, 
amerikkalaiset ja venäläiset. 

Joulun sanoma tulee kirk-
kaana esille sen sanoissa. Kun 
sitä laulua lauletaan, unohtuvat 
vihollisuudet ja jouluevanke-
liumin sanoma Rauhaa päälle 
maan tavoittaa kaikki kansakun-
nat.

Jouluyö, juhlayö.
Päättynyt kaikk’ on työ.

Kaks vain valveill’ on puolisoa,
lapsen herttaisen nukkuessa

seimi kätkyessään,
seimi kätkyessään.

Jouluyö, juhlayö.
Paimenill’ yksin työ.

Enkel’ taivaasta ilmoitti heill’:
Suuri koittanut riemu on teill’

Kristus syntynyt on,
Kristus syntynyt on.

Jouluyö, juhlayö.
Täytetty nyt on työ.

Olkoon kunnia Jumalalle!
Maassa rauha myös ihmisille

olkoon suosio suur’
olkoon suosio suur’

Teksti ja kuva: Jukka Tuunanen
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Pitkään on sanottu, että muutos on 
pysyvää. Elämme aikaa, jossa voidaan 
yhtä lailla todeta, että poikkeuksellisis-

ta olosuhteista on tullut uusi normaali.
Venäjän helmikuussa Ukrainaa vastaan 

käynnistämä hyökkäyssota merkitsee, että 
Euroopassa soditaan. Suomi on arvioinut 
uudelleen turvallisuuspolitiikkaansa ja ha-
kenut puolustusliitto Naton jäsenyyttä. Uk-
raina ja ukrainalaiset ovat sydämissämme. 
Myös Kouvolaan on saapunut sotaa pake-
nevia ukrainalaisia, ja heistä on tullut jo osa 
yhteisöämme. Toivon sitkeyttä ja jaksamista 
kaikille täällä Suomessa uutta arkea rakenta-
ville tulijoille.

Suomalaisten elämässä Ukrainan sodan 
heijastevaikutukset näkyvät tällä hetkellä 
selvimmin kohonneina energian ja elintar-
vikkeiden hintoina. Taloudellinen epävar-
muus koettelee monia perheitä.

Haasteista huolimatta toivon, että jaksam-
me katsoa tulevaan ja parempiin aikoihin. 
Nyt, jos koskaan, on aika kaivaa takataskusta 
se ylimääräinen sisuannos. Yhdessä selviäm-
me tästäkin.

Kouvolan kaupunki tekee parhaansa tur-

vatakseen asukkailleen mahdollisimman 
turvallisen ja normaalina jatkuvan arjen. 
Olemme kaupunkina kantamassa yhteis-
kuntavastuutamme ja säästämme energiaa, 
mikä näkyy esimerkiksi valitettavina mutta 
välttämättöminä liikuntapaikkasulkuina. Nä-
mä sulut ovat määräaikaisia, ja ne toteute-
taan porrastaen eri puolilla kaupunkia niin, 
että harrastaminen onnistuu aina jossakin 
päin Kouvolaa.

Varaudumme myös palveluissamme mah-
dollisen sähköpulan vuoksi toteutettaviin 
sähkökatkoihin, ja tiedotamme niiden vai-
kutuksista palveluihimme. Kannattaa siis 
seurata kaupungin verkkosivuja ja some-ka-
navia. Sähköyhtiöt puolestaan tiedottavat 
sähkökatkojen laajuudesta ja kestosta asiak-
kailleen.

 
Mitä me sitten yksilöinä voimme itse kukin 

tehdä? Voimme säästää energiaa ja varautua 
kotitaloudessamme esimerkiksi perinteisellä 
72 tunnin kotivaralla. Tämän lisäksi on tär-
keää, että pidämme huolta jaksamisestam-
me. Uni, liikunta ja ravinto luovat perustan 
hyvinvoinnillemme. Lisäksi tarvitsemme ilon 

lähteitä: yksi nauttii ulkona metsässä liikku-
misesta, toinen lukemisesta, kolmas muse-
oista ja teattereista. Joku latautuu vapaaeh-
toistyössä, joku toinen taas perhepuistossa, 
cartingissa tai retkiluistellen.

 
Variaatioita on yhtä paljon kuin meitä ih-

misiäkin. Tärkeintä on, että tunnistamme 
omat hyvinvoinnin lähteemme ja varaamme 
aikaa muullekin kuin velvollisuuksille. Jou-
luna meistä monilla on aikaa tähän. Sitten 
on heitä, jotka työskentelevät silloinkin, kun 
enemmistö laskeutuu joulupöydän ääreen. 
Erityiskiitokseni heille, esimerkiksi terve-
ydenhuollon, pelastuslaitoksen ja poliisin 
työntekijöille.

Rauhallista Joulua kaikille kaupunkilaisille 
sekä iloa ja valoa Uudelle Vuodelle 2023!

HYVÄÄ JOULUA

Marita Toikka
Kouvolan 
kaupunginjohtaja

Ville Kaunisto
kansanedustaja

Avasin tietokoneeni aloit-
taakseni tämän tekstin 
kirjoittamiseen. Tein pa-

perin kulmaan pienen muistu-
tuksen: kirjoita positiivisesti. Is-
tuin hiljaa tuijottaen vuorotellen 
tyhjää ruutua ja paperin kulmaa. 
Itse itselleni antama tehtävä vai-
kutti ylivoimaiselta ajassa, jossa 
ollaan ehkä pääsemässä koro-
naviruksen kurimuksesta, mutta 
sota jyrisee naapurustossamme 
tuoden mukanaan pelkoa, huol-
ta ja kestämättömiä energia- ja 
ruokalaskuja ihmisille. Kirjoita 
siinä sitten positiivisesti.

Lopulta mieleeni juolahti ta-
rina, jonka eräs arvostamani 
sodan nähnyt iäkkäämpi rouva 
kertoi minulle. Hän oli kuullut ta-
rinan lapsena äidiltään ja hänen 
äitinsä ties mistä, nyt se kuiten-
kin jo kansantarinamaisesti kul-
kee minun kauttani eteenpäin. 
”Kun ihminen tuntee olevansa 

kaivettuna mustaan pimeään 
koloon niin pienellä tulevai-
suudenuskon voimalla voi olla 
perspektiivin muuttava vaikutus. 
Mitä jos et olekaan haudattuna 
vaan istutettuna? Mitä jos ky-
symyksessä onkin mahdollisuus 
kasvaa entistä upeammaksi?”

Mitä jos? Se pienen pieni mah-
dollisuus, että synkinkin hetki on 
synkkä enää vain hetken.

Usko paremmasta huomisesta 
on vienyt ihmisen luolista tähän 
päivään. Se on mahdollistanut 
kehityksen ja kaiken sen, miten 
elämä on parempaa tänään kuin 
koskaan aikaisemmin ihmisen 
historiassa. Ei se ehkä siltä aina 
tunnu, mutta mitä jos se sitten-
kin on? 

Siitä kai joulussakin on ky-
symys, uskosta parempaan. 
Jokaiselle vähän eri tavalla. 
Tarkoittaa se seesteistä Jeesuk-

sen syntymäpäivää, iloista koh-
taamista joulupukin kanssa tai 
ihan kaikessa rauhassa palavaa 
joulukynttilää. Pientä hetkeä, 
jossa murhe unohtuu ja tulee 
voimaannuttava ajatus, että kyl-
lä me tästäkin selviämme.

MITÄ JOS?
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Olen ymmärtänyt, että 
joulua intomielisesti 
valmistelevien ja juhli-

vien nimitys on jouluttaja. Oikea 
jouluttaja ottaa itse tehdyt sekä 
muiden valmistamat koristeet 
esiin aikaisin, hyvin aikaisin. 
Hän ostaa lahjoja pitkin vuotta, 
suunnittelee ruokia ja leivonnai-
sia vapaa-ajanharrastuksenaan 
ja edistää jouluista oloa viimeis-
tään syksyn pimentymisen alet-

tua. Olkoon hän joulunviettäjien 
toinen ääripää. Vastakkaista 
äärtä edustaa hän, joka ei voi 
viettää joulua. Jouluun liittyy 
raskaita muistoja, joiden muis-
taminen ahdistaa. Joulu voi olla 
yksinäisyyden ja osattomuuden 
huipentuma. Todiste pimeäs-
tä – ja siksi sen viettämistä ei 
pysty harkitsemaan. Joku voi 
kokea joulun turhana, mate-
rian aikana, ja siksi haluaa olla 

JOULUTTAJAT

Olemme suomalaisina 
huolestuneina seuran-
neet Euroopassa puh-

jennutta laajamittaista sotaa 
Venäjän ja Ukrainan välillä. Va-
litettavasti sota on eskaloitunut 
entistä pahempaan suuntaan ja 
lisännyt monenlaista kärsimys-
tä. Pakolaisia on saapunut Kou-
volaankin   lisääntyvästi. Sodan 
luomat monet uhkakuvat ja pel-
ko on saattanut hiipiä monien 
suomalaistenkin sydämiin. 

Jouluevankeliumi kertoo, että 
Jumala ilmaisi hyvän tahtonsa 
ihmisille. Hän lähetti maailmaan 
Poikansa sovinnon rakentajaksi, 
rauhan välittäjäksi. Jeesus tuli 
korjaamaan Luojan ja Hänen ku-
vakseen luotujen ihmisten väli-
sen synnin rikkoman suhteen. 
Tutussa jouluevankeliumin teks-
tissä enkelijoukko ilmestyessään 
kedon paimenille ylisti Jumalaa 
ja sanoi: “Jumalan on kunnia 

JOULURAUHAA!

liittymättä jouluun. Listaa toi-
sessa ääripäässä olijoista voisi 
jatkaa pitkään. Asetatpa itsesi 
jouluhuumassa mihin kohtaan 
vain, voit olla joulun sanoman 
kanssa sisäpiirissä. Jumalan 
viestin vastaanottaminen ei 
riipu olosuhteista, siisteydestä, 
terveydestä, mistään. Jumalan 
rakkaus ilmestyi jouluna pienen 
Jeesus-lapsen muodossa. Hä-
nen äidilleen oli enkeli kertonut, 

että syntyvä lapsi olisi Jumalan 
poika. Vielä jouluyönä enkelei-
den hurja joukko julisti Jumalan 
viestiä paimenille. Teille on syn-
tynyt Vapahtaja!

Luulen enkeleiden olleen 
ensimmäisiä jouluttajia ja pai-
menten toisia. Yötyötä pimeäs-
sä tekevät ja eläimen hajuiset 
saivat olla ihmeen ensimmäisiä 
todistajia. He löysivät seimen 
ja lapsen - ja kaikki oli juuri 
niin kuin heille oli kerrottu. He 
saivat tulla Jeesuksen äärelle 
itseinään, likaisuuksineen päi-
vineen. Jumalan maailma ja 
ihmisten todellisuus kohtasivat 
karjasuojassa.

Voit siis rauhassa jouluttaa 
niin paljon kuin ikinä. Tai voit 

korkeuksissa, maan päällä rau-
ha ihmisillä, joita Hän rakas-
taa”. Enkelit välittivät sanoman 
seimeen syntyneestä Jumalan 
Pojasta. Rakkauden ilmentymä, 
Jeesus, on Rauhanruhtinas ja 
tahtoo tuoda ihmissydämiin 
tänäänkin rauhan. Missä ihmis-
sydämiin syntyy rauha Jumalan 
kanssa, siellä voi ihmistenkin 
kesken syntyä sopua ja rauhaa. 

Jumala rakastaa rauhaa. Rau-
ha on tila, jossa rakkaus ja yh-
teys vallitsee. “Onnellisia ovat 
rauhantekijät- heitä kutsutaan 
Jumalan lapsiksi”, opetti Jeesus 
seuraajiaan. Viha, ideologioiden 
polarisoituminen, pelon ja epä-
luulon lisääntyminen kielivät 
rauhan menettämisestä. Tur-
meltuneisuus ihmisissä nostaa 
jälleen päätään ja sodat ovat 
sen julmimpia ilmentymiä.

Jouluevankeliumi on rauhan 

viesti sotatilaan. Evankeliumi on 
ilouutinen levottomaan maail-
maan ja sydämeen. 

Tummien pilvien ollessa kan-
sojen yllä, jouluevankeliumi 
edelleenkin julistaa ”Jumalam-
me hyvyydessään armahtaa 
meitä. Korkeudesta saapuu 
luoksemme aamun koitto. Se 
loistaa pimeydessä ja kuole-
man varjossa eläville, se ohjaa 
jalkamme rauhan tielle”. 

Tahdon toivottaa Ilouuti-
set-lukijalle Jouluiloa ja -rauhaa. 
Saakoon Kaikkivaltias ja hyvä 
Jumala siunata joulusi ja tule-
van vuotesi. Saakoon Rauhan-
ruhtinas Jeesus tuoda rauhan 
elämääsi.

Tero Ojasalo
Kouvolan
helluntaiseurakunnan 
pastori

jättää krumeluurit vähemmälle. 
Tai olla ihan missä vain välikoh-
dassa. Sama sanoma on tarkoi-
tettu juuri sinulle. Sinulle on 
syntynyt Vapahtaja! Hän haluaa 
olla joulusi ja arkesi keskipiste. 
Voit sielusi silmin katsella sei-
men lasta tai sydämen korvin 
kuunnella Hänen ääntään. Siel-
tä hän tuikuttaa: Joulun suuri 
salaisuus ei sammu milloinkaan. 
Toivo on totta.

Tuija Nuutinen
Kirkkoherra
Kouvolan ev.lut. seurakunta

TERVETULOA
JOULUN 
TAPAHTUMIIN

Jouluna on hyvä hiljentyä ja miettiä Joulun 
suurinta Lahjaa, Kristusta, meidän Herraam-
me.
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Kirjoitan tätä juttua har-
maana ja sumuisena jou-
lukuun päivänä. Sytytän 

kynttilän tuomaan lämpöä ja 
valoa. Se  muistuttaa todellises-
ta elämän valosta.

Elämme vuoden pimeintä 
aikaa.  Synkkyys saattaa tunkeu-
tua jopa  sisimpäämme asti. Ku-
lunut vuosi on ollut hyvin poik-
keuksellinen. Tuskin viruksista 
oli selvitty, niin Ukrainan sodan 
kauheudet järkyttivät meitä. 
Pelko, ahdistus ja sairastumi-
nen ovat syöneet monilta elä-
män voimaa. Elinkustannukset 
ovat nousseet huimasi ruoan 
ja sähkön kallistumisen myötä. 
Entinen tavallinen on vaihtunut 
epävarmuudeksi. Kaiken tämän 
keskellä kaipaamme valoa, iloa 
ja toivoa.

JOULUN 
VALMISTELUA

Joulun odotus virittää mielem-
me ja ajatuksemme tulevaan 
juhla-aikaan. Valot syttyvät niin 

sisällä kuin ulkona. Hyrisevä 
ilo kuplii sydämessä juhlaa val-
misteltaessa. Kotia siivotaan 
ja ruokia valmistellaan. Lapsi-
perheissä tuo aika on erityisen 
jännittävää. Lahjatoiveet tulevat 
esille monta kertaa päivän kes-
kusteluissa, tai sitten pienille 
paperilapuille tuherrettuina. 
Jospa tonttu  kävisi  ne lukemas-
sa.

Laulussa lauletaan: Niin hyvä 
lämmin hellä on mieli jokaisen, 
oi jospa ihmisellä ois joulu ai-
nainen.  Joulu on antamisen, 
ilon ja yhteyden aikaa.

LAHJOJEN LAHJA 

Me annamme mielellään lap-
sillemme lahjoja. Taivaassa on 
valmisteltu paketti meitä jokais-
ta varten jo n.2000v. sitten. Se 
ei ole tavallinen lahja, joka tuo 
hetken ilon ja sitten sen arvo 
hiipuu ajan myötä. Saamme 
vastaanottaa sen ilman ansioita.  
Jumalan antama lahja,  Jeesus, 
haluaa kulkea mukanamme kai-

kissa tilanteissa, jokaisessa elä-
män vaiheessa. 

“Sillä niin on Jumala maa-
ilmaa rakastanut, että hän 
antoi ainoan Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan hä-
nellä olisi iankaikkinen elämä. 
Ei Jumala lähettänyt Poikaan-
sa maailmaan tuomitsemaan 
maailmaa vaan sitä varten että 
maailma pelastuisi hänen kaut-
taan.” 

Jeesus tuli etsimään ja pelas-
tamaan sitä, mikä oli kadonnut. 
Hän sovitti synnin, joka erotti 
meidät Jumalan yhteydestä.

Uskon, että Jeesus seisoo 
usean kouvolalaisen ovella ja 
kolkuttaa. Meille on annettu 
vapaa tahto valintoihin. Joku voi  
kuulla Hänen äänensä ja avata 
sydämensä oven.  Kukaan ei 
omista lahjaa automaattisesti. 
Kirkkoon kuuluminen tai us-
konnolliset rituaalit eivät meitä 
pelasta. Raamatun mukaan 

omistussuhde lahjaan syntyy, 
kun vastaanotamme Jeesuksen 
henkilökohtaisesti elämäämme. 
Silloin henkemme uudestisyn-
tyy Pyhän Hengen kautta. Juma-
lan henki tulee sisimpäämme ja 
meistä tulee Jumalan lapsia.

ELÄMÄN VALO

Jeesus sanoo :”Minä olen 
maailman valo. Se, joka minua 
seuraa, ei kulje pimeydessä, 
vaan hänellä on elämän valo.” 
Hämärässä tai pimeässä kulku  
on vaivalloista ja epävarmaa. 
Silloin saatamme harhautua tai 
jopa eksyä. Jeesus tahtoo an-
taa meille arkielämässä  valoa 
eli  ymmärrystä kulkea  eteen-
päin.  Elämänkoetuksissa hän 
on kanssamme.  Hän antaa 
voiman kestää vaikeuksia.  Hän 
on neuvonantaja elämäsi tilan-
teissa. Hän antaa myös sisäisen 
ilon  olosuhteistasi riippumat-
ta.   Hän tuo valoa ajatuksiisi 
ja asenteisiin. Elämään nousee 
luottamus epäilyksen sijaan.  

Turhautumisen tilalle nousee 
toivo. Aivan kuin  koko elämän 
värit kirkastuisivat.
Aika, jota nyt elämme, on tuo-
nut monenlaista ahdistusta. 
Jeesus sanoo: ”Tulkaa minun 
tyköni kaikki työtätekevät ja ras-
kautetut, niin minä annan teille 
levon.” Hän antaa sinulle sisäi-
sen rauhan.   Hänen kätensä ei 
ole lyhyt auttamaan, eikä hänen 
korvansa kuuro kuulemaan. Hän 
haluaa olla turvamme, suojam-
me ja lepopaikkamme. Hän voi 
antaa aivan uusia näkökulmia 
elämään. Hän voi tehdä tien 
korpeen ja jopa virrat erämaa-
han. Hänen tahtonsa on aina 
hyvä.

Riemullista joulun aikaa!

ILON JA VALON AIKA

Teksti: Eijariitta Hurri
Kuva:DB:n arkisto
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SWIFT 1.2 DUALJET 2WD GL CVT-aut. HYBRID LIMITED 
17 591 € (sis. toimituskulut 600 €). CO2 (WLTP) 115 g/km, 
EU-yhd. kulutus 5,1 l/100 km (WLTP). Takuu 3 vuotta tai 
100 000 km. 

SUOMEN EDULLISIN  
AUTOMAATTIVAIHTEINEN HYBRIDI  
SUZUKI SWIFT LIMITED 17 591 €

LIMITED–ERIKOISMALLI ERIKOISHINTAAN  

ETUSI 1 399 €!

suzuki.fi

Kuvan auto erikoisvarustein.

Auto Vode Oy, Laturinkatu 8, 45130 KOUVOLA
www.autovode.fi

www.cria.fi

Kokousta logistisesti erinomaisessa
paikassa, Lahdessa Wanhalla
Walimolla, Vesijärvenkatu 25.

Kokoukset / tilavaraukset / tapahtumat.
• Kokous- ja juhlatilat 050 433 1487
• Ravintola Walimon Casseli 050 433 1487

Vesivallinaukio 5 D,

48600 Kotka

puh. 0400 877 574 / 05 266151

Lakiasiaintoimisto

Salomo Ky

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta!

JENNY HASU
Työtä lähiruuan ja 
lähiluonnon puolesta

ARENIATILI

K-Supermarket Valtari
Kouvolankatu 15  KOUVOLA

Tavallista 
parempi

ruokakauppa

ALPAKKAVILLA

Auton tulee herättää tunteita. Muotoilun ja värikkäiden ulkovärien ansioista Swift erottuu joukosta. Swiftin suunnittelun 
lähtökohtana oli ajatus ”tehty ajettavaksi”. Tästä on osoituksena luonteikas moottori ja jämäkkä alusta sekä sisätilat 
kattavilla mukavuusvarusteilla. Vakiovarusteluun kuuluu mm. LED-lähi- ja -kaukovalot, hämärätunnistimella toimivat 
ajovalot, mukautuva vakionopeudensäädin ja törmäyksenestoavustin. Tervetuloa koeajolle ja tee elämäsi kaupat.

SWIFT 1.2 DUALJET 2WD GL CVT-aut. HYBRID 19 990 € (sis. toimituskulut 600 €). CO2 (WLTP) 115 g/km, EU-yhd. kulutus 5,1 l/100 km (WLTP).

Takuu 3 vuotta tai 100 000 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

 suzuki.fi 

SUOMEN EDULLISIN 
AUTOMAATTIVAIHTEINEN 
HYBRIDI / ALK. 19 990 € / 
SWIFT MYÖS NELIVETONA 

Siunattua Joulua ja 
Jumalan johdatuksessa 
kulkevaa Uutta Vuotta! 

Kouvolan ev.lut. seurakunta
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Sami Kosola kävi ala-asteen 
musiikkiluokilla Kouvo-
lassa, josta hän muutti 

perheen mukana Tampereelle 
80-luvun puolivälissä. Näytteli-
jän työ toi nuoren miehen Kou-
volan teatteriin 24 vuotta sitten. 
Kuusankoskella asuvaan per-
heeseen kuuluu Salla-vaimon 
lisäksi 3 lasta. Lapsista vanhin, 
Anna, on jo opiskelemassa, Elsa 
on lukiossa ja Toivo alakoulussa. 
Toivo sai äskettäin julkisuutta 
perustaessaan 12-vuotiaana 
Jäätelömopo-yrityksen. 

Joulun alla teatteri pitää mie-
hen kiireisenä. Vuotuisessa jou-
lushow`ssa hän esittää sketsejä 
ja laulaa. Myös käsikirjoituk-
seen ja joululaulun sovittami-
seen pullo-orkesterille moni-
taitoinen mies osallistuu. Hän 
kirjoitti myös jouluevankeliumin 
nykypäivään sovellettuna Re-
poveden maisemiin. Joulushow 
on suuri ponnistus ja seuraavan 
vuoden valmistautuminen alkaa 
jo tammikuussa

Evankeliointi on tärkeä kut-
sumus

50-vuotias Sami vastaanotti 
Jeesuksen rakkauden jo nuo-

Sami Kosola näyttelee teatterissa ja rohkaisee nuoria kadulla

rena poikana. Tästä on seu-
rannut halu ja kutsumus viedä 
ilosanomaa myös eteenpäin. 
Erityisesti nuoret aikuiset ovat 
miehen sydämellä. Sami ker-
too: ”Tällä hetkellä työskentelen 
teatterissa puoliaikaisesti ja 
toisen puolikkaan lähetystyössä 
Steiger-järjestön puitteissa. 
Olen kiitollinen, että työnantaja 
on kovin myönteisesti järjes-
tänyt tämän mahdollisuuden. 
Kaksi näytelmää vuodessa vie 
työviikosta suurimman osan. 
Sitten on jaksoja, jolloin en har-
joittele ja aika jää tälle sydämen 
kutsumukselle.”

Miten teatterintekijä pärjää 
lähetystyössä?

- Olen näyttämöllä, kahvitau-
olla ja kadulla sama henkilö. 
Yleisö ja kadulla kohtaamani 
ihmiset ovat tietysti erilaisia. 
Teatterissa esitän toisten kir-
joittamaa ja suunnittelemaa 
sisältöä yleisölle. Evankelioin-
nissa tulisi osata olla enemmän 
kuuntelijan roolissa. Ihmisen 
kohtaaminen on taitolaji. Toisen 
elämäntilanteen ja ongelmien-
kin näkeminen ja huomioimi-
nen on tärkeää. Niin Jeesuskin 

pysähtyessään ihmisen kanssa 
keskustelemaan. Minun etuoi-
keuteni on kertoa omakohtai-
sista kokemuksista ja Jumalan 
rakkaudesta meitä jokaista koh-
taan. Luovana ihmisenä haluan 
sanottaa asiat uudelleen, mutta 
Raamatun rakkaudellinen to-
tuus, sanoman ydin ei muutu. 
En minä voi ketään käännyttää, 
vain kertoa oman todistukse-
ni ja kutsua mukaan. Rinnalla 
kulkeminen on erittäin tärkeää. 
Jeesus ei tullut ihmisiä tuomit-
semaan, vaan pelastamaan.

Miten ammattisi vaikuttaa 
seurakunnan keskellä ja hen-
gellisessä työssä?

- Kaikenlaisia, erikoisiakin 
ennakkoluuloja mahtuu maa-
ilmaan. Kun opimme tunte-
maan toinen toisemme, ris-
tiriidat yleensä häviävät.  Ei 
näyttelijäkään selviä elämästä 
piiloutumalla roolin taakse. 
Seurakunnassa on oltava tilaa 
olla oma persoonansa. On hyvä 
ymmärtää myös ihmisten erilai-
set taustat ja kulttuurikin, eikä 
tuomita eri tavalla käyttäytyvää. 
Niin kuin joku sanoi, että seura-
kuntaan saa tulla sellaisena kuin 

on, mutta saamme lähteä kotiin 
vähän enemmän sellaisena kuin 
miten Jumala meidät näkee. 
Näyttelijällä voi olla kokemusta, 
joka auttaa näkemään ja kysy-
mään tarkemmin. Liian paljon 
seurakuntaelämään on kertynyt 
tapoja ja toimintamalleja, jotka 
toimivat ikään kuin jarruina es-
tämässä liikkeelle lähtemistä. 
Yhdessä voimme etsiä vapautta 
ja elävää seurakuntayhteyttä.

Steiger-järjestö

Steiger-lähetysjärjestö syntyi 
Amsterdamissa 80-luvulla. Suo-
mennettuna nimi tarkoittaa lai-
turia. Jokilaivalla punkkareiden 
keskuudessa alkoi raamattupii-
ri, jonka tavoitteena oli viedä 
sanomaa niille, jotka eivät sitä 
muuten kuulisi. Nykyään siitä on 
kasvanut kansainvälinen nuoria 
aikuisia tavoittava lähetysjärjes-
tö, joka on läsnä 100 kaupun-
gissa eri mantereilla. Nuorten 
maailma on muuttunut, mutta 
tehtävä on säilynyt samana. Ta-
voitteena on tuoda ilosanoma 
esiin luovalla ymmärrettävällä 
tavalla. ”Niin että sen tajuaa 
ja niin että sen haluaa kuulla.” 
Päämäärä on pitää evankeliumi 
esillä siten, että kohdattu ihmi-
nen voi omaehtoisesti vastaan-
ottaa Jeesuksen rakkauden ja 
anteeksiantamuksen ja lähteä 
kasvamaan uskossaan.

Evankeliumia kerrotaan ka-
duilla, tapahtumissa ja missä 
nuoret kaupungilla liikkuvat-
kaan. Monissa kaupungeissa on 
alettu kokoontua kahviloissa tai 
kirjastoissa ”ei-uskonnollisten 

SAMI KOSOLA NÄYTTELEE TEATTERISSA 
JA ROHKAISEE NUORIA KADULLA

Kuva: Tavaton Oy

Ku
va
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ntti

 R
äs

än
en

Teksti: Sami Kosola&Hannu Hurri
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raamattupiireihin”, joissa Raa-
mattuun saa tutustua ilman en-
nakkovaatimuksia. Rinnallakul-
kemisen tarkoituksena on löy-
tää jokaiselle oma seurakunta. 
Steiger ei ole seurakunta, vaan 
tekee yhteistyötä paikallisseu-
rakuntien kanssa. Kouvolassakin 
olemme saaneet tuoda monia 
eri tahoja ja yksittäisiä kristittyjä 
yhteen.

Mikä on tehtäväsi järjestös-
sä?

-Tehtäväni on johtaa Steige-
rin Suomen työtä sekä kehittää 
kaupunkitiimejämme Euroopas-
sa ja Lähi-Idässä. Se tarkoittaa 
koulutusta, tapaamisia ja erilais-
ta yhteydenpitoa, suurimmaksi 
osaksi etänä. Haaveilen työn 
tuloksellisesta kasvusta Suo-
messa.  Kouvolassa pyrimme 
tavoittamaan nuoria kaduilla ja 
erilaisissa tapahtumissa yhdes-
sä eri seurakuntien kanssa.

Mikä innosti sinua evankeli-
ointiin?

-Haluan putsata kiiltokuvia 
Raamatun sanoman ympäril-
tä. Evankeliumin sanoma on 
elävä ja merkitsevä tänäänkin. 
Jumalan todellisuus ja Hänen 
rakkautensa meitä kohtaan on 
käsittämättömän suuri uutinen. 
Onneksi Luoja on suonut meil-
lekin luovuuden lahjaansa, jot-
ta voimme välittää aavistuksia 
Jumalan suuruudesta. Haluan 
levittää maailman parasta sano-
maa vastaukseksi siihen syvään 

kaipaukseen ja etsintään mikä 
monilla meistä on. Mikään viih-
de, nautinto tai ihmissuhdekaan 
ei voi täyttää sisimpämme sy-
vintä kaipausta. Jeesus on kuin 
autiomaan lähde, josta voin 
juoda ja täyttää juomapullon-
kin. Voin merkitä reitin ja tuoda 
toisia janoisia lähteelle. 

-On ihmeellistä, että suuri Ju-
mala tarjoaa pienelle ihmiselle 
elämää läheisyydessään. Joulun 
syntymäpäiväsankari Jeesus on 
tie Jumalan lähelle ja syntiem-
me sovitukseen. Jumala käyt-
tää ihmisiä välikappaleinaan. 
Olen kiitollinen, että saan olla 
mukana Steiger-työssä ja vie-
mässä ilosanomaa eteenpäin. 
On totta, ettei enemmistö suo-
malaisistakaan tiedä, mitä usko 
Jeesukseen tarkoittaa ja miten 
sen voi vastaanottaa. 

Moni arvostaa Jeesuksen ope-
tuksia, muttei tunne häntä vielä 
omakohtaisesti. On armollinen 
etuoikeus, ettei tarvitse Juma-
lan edessä esittää mitään roolia. 
Saamme elää aidosti hyväksyt-
tyinä, Jeesuksen armahtamina 
ja viedä ilosanomaa eteenpäin. 
Iloitsen, etten teatterimaailmas-
sakaan ole yksin uskovana. Kyllä 
se ilahduttaa, että moni on löy-
tänyt joulun sankarin, Jeesuk-
sen elämäänsä.

Steiger Suomi ry
suomi@steiger.org
https://steiger.yhdistysavain.fi/

Kuva: Tavaton Oy

Suomalaisten kestosuo-
sikki Myrskyluodon Maija  
on tunteita herättävä.

RAUSSI-YHTIÖTRAUSSI-YHTIÖT

• Raussin Metalli Ky

• Raussin Energia Oy

www.raussinmetalli.fi

menestystä 
vuodelle 

2023!

AGLOW ON KANSAINVÄLINEN,
YHTEISKRISTILLINEN NAISJÄRJESTÖ.

TERVETULOA MUKAAN TILAISUUKSIIMME.

WWW.AGLOW.FI

TIESITKÖ?
Ilouutiset Joulu- lehti on 

luettavissa 
digipalvelussamme:

www.ilouutiset.fi

Teet hyvin, kun välität 
tiedon tutuillesi

KAIKKI PALAUTE
LEHDESTÄ ON
TERVETULLUT 

 palaute@ilouutiset.fi
www.ilouutiset.fi

Painettua lehteä on 

haettavissa ilmaiseksi 

•Kouvolan ABC asemat

 •Kymen Paviljongista
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Ruach Finland ry on kou-
volalainen hyväntekeväi-
syys- ja avustusjärjestö, 

joka säännöllisesti toimittaa 
omalla paikkakunnallaan apua. 
Avustuskohteita on muuallakin 
Suomessa ja ulkomailla. Yh-
distys sai vajaa kolme vuotta 
sitten Kuusankosken Kolarintiel-
tä toimintaansa varten oman 
tilan. Entisestä luterilaisesta 
seurakuntarakennuksesta tuli 
toimintakeskus Kolani. Hengel-
lisen työn ohella selvittelimme 
mahdollisuuksia aloittaa ruoan 
jakotoiminta. Marraskuussa 
2020 aloimmekin jakaa ruokaa 
tiistaisin. Halusimme kuiten-
kin tarjota enemmän kuin vain 
mahdollisuuden noutaa ruoka-
paketin. Siksi päätimme tehdä 
itse lounaan, jonka aikana ih-
misillä on mahdollisuus solmia 
sosiaalisia kontakteja ja jolloin 
mekin saamme paremmin 
kohdata heitä. Lounas sisältää 
pääruoan salaatteineen ja mui-
ne lisukkeineen, jälkiruoan ja 
kahvitarjoilun. Velotimme alus-
sa 3 e, nyt 4 e, ja joskus ateria 
on ilmainen. Tämä osoittautui 
hyväksi ajatukseksi. Monet ovat 
iloinneet siitä, että on mahdolli-
suus saada edullinen ruoka. Saa 
syödä toisen kanssa tai päästä 
joskus ”ulos syömään”.

Koska haluamme kohdata ihmi-
siä kokonaisvaltaisesti, varasim-
me ruokajakelun alkuun aikaa 
kertoa kristinuskosta halukkail-
le. Siihen osallistuminen ei ole 
tietenkään ruoansaannin edel-
lytys. Olemme huomanneet, 
että monet ovat halunneet tulla 
kuulemaan ja myös keskustele-
maan kanssamme. Jotkut ovat 
puhuneet vaikeuksistaan ja 
olemme saaneet rukoilla heidän 
kanssaan. 

Toiminnassa on mukana kym-
menkunta vapaaehtoista eri 
seurakunnista. Tuo määrä tar-
vitaan, sillä kävijöitä on viikoit-
tain 50-60. Osa hakijoista käy 
säännöllisesti ja osa silloin täl-
löin tarpeensa mukaan. Lähes 
joka kerta tulee paikalle uusia 
ihmisiä. Meidän ei ole tarvin-
nut toiminnasta enää ilmoitella, 
sillä tieto tuntuu leviävän muu-
tenkin. 

Haemme torstaisin ilmaisruo-
kaa Lahdesta Operaatio Avoin 
ovi ry:stä.   Sieltä saamme myös 
tuoretavaraa. Se ei välttämättä 
säily seuraavaan tiistaihin, ja sik-
si aloimme lisäksi jakaa tarvik-
keita torstaisin. Olemme myös 
saaneet jaettavaksi koulusta 
yli jäänyttä ruokaa. Voimme 
välittää tukkuliikkeiltä jäljelle 
jääneitä elin- ym. välttämättö-

AVUSTUSTA 
KOLARINMÄELLÄ Kello 13 jälkeen Kouvolan 

Ahdinkatu 25:n kohdalle 
alkaa kerääntyä porukkaa. 

Miehiä näyttää olevan enem-
mistö. Kahden tunnin aikana 
moni astuu sisään ja varttitun-
nin jälkeen ulos. Lähtijällä on 
kädessään kassi tai pussi. Neljä-
nä arkipäivänä viikossa tilanne 
toistuu.(Ei tiistaina).

Kouvolan Vapaaseurakunnan 
ruoka-aputyö aloitti toimintansa 
kuluneen vuoden alusta. Yli jää-
nyttä kouluruokaa on Kouvolan 
seudulla jaettu jo useita vuosia 
eri paikoissa. Yksi jakopaikka on 
nyt Ahdinkadulla. Työ on taval-
laan syntynyt Seppo Niemen 
lehtomäkiläisen kerrostalon 
alakerrassa aloittaneesta palve-
lusta. Kaupunki ei luottanut yk-
sityishenkilön vuosia kestäneen 
avustustyön hygieenisyyteen. 

Tuloksellinen työ jouduttiin 
lopettamaan, vaikkei haittaavis-
ta ongelmista järjestäjälle tullut 
valituksia. Jo siellä energinen ja 
hyväntuulinen Harri Raussi aloit-
ti kuljettamaan ruokaa keittiöis-
tä jakopaikkoihin. Työmuoto on 
kehittynyt pikkuhiljaa Jumalan 
johdatuksessa, sanoo Har-
ri.  -Maalaisjärjenkin mukaan 
ruoan eteenpäin jakaminen on 
kannatettava, ekologinen te-
ko.  Kaikki osapuolet hyötyvät.  
Julkishallinto ei aina ymmärrä 
kolmannen sektorin tarvetta ja 
tehokkuutta vähempiosaisten 
auttamisessa. 

Vapaakirkon kiinteistö on si-
jainniltaan ja varustukseltaan 

VAPAASEURAKUNNAN
RUOKA-APUTYÖSTÄ

ILOA MONELLE

hyvin sopiva paikka tärkeälle 
työlle.

Toiminta on löytänyt ja opet-
tanut tekijänsä.  Kymmenkunta 
ihmistä tarvitaan kerrallaan 
homman pyörittämiseen. Terve 
järki ja kokemus työelämästä 
on auttanut niin, että ruoanja-
ko sujuu. Järjestys säilyy eikä 
kenenkään tarvitse pahoittaa 
mieltään.  Tilaisuuden alussa 
on lyhyt hartaushetki. Jos ei 
puhetta halua kuulla, voi istua 
eteisessä tai tulla myöhemmin. 
On luonnollista, että seurakunta 
muistaa ydintehtävänsä, evan-
kelioinnin. On hyvä, että jae-
taan sekä ruumiin että hengen 
ravintoa. Ystävällisillä sanoilla 
luodaan yhteyttä ja hyvää ilma-
piiriä. Jeesus näytti hyvää esi-
merkkiä, miten kohdata ihmisiä. 
Palveleminen ei ole pönäkkää 
uskonnollisuutta, vaan arkista 
avunantoa. 

Tiivis kahden tunnin työru-
peama luo reippaan ja kursai-
lemattoman meiningin kirkon 
alakertaan.  Vapaaehtoiset 
kokevat, että on ilo tulla tu-
tuiksi ihmisten kanssa ja saada 
luottamusta.  Ruoan hakijat 
eivät olekaan enää auttajien 
kohteita vaan kanssakulkijoita. 
Jokaisella on oma tarinansa ja 
on mielenkiintoista kuulla pala 
sitä tarinaa. Näissä pienissäkin 
kohtaamissa tuntuu, että Juma-
lan rakkaus on läsnä ja palkitsee 
näin kaiken vaivannäön. 

Teksti: Ulla Puustinen

myystarvikkeita. Lisäksi olemme 
saaneet Kouvolasta parilta liik-
keeltä ruokaa ym. tarvikkeita. 
Satunnaisesti olemme saaneet 
raha- ja tavaralahjoituksia myös 
yksittäisiltä henkilöiltä. Meillä 
on ollut jaettavaa joka kerta ai-
ka hyvin, ainoastaan leivästä on 
puute. Lisäksi varoja tarvitaan 
toiminnan pyörittämiseen. 

Ruokajakelun aukioloajat ovat 
tiistaisin  klo 13 – 14.30 ja tors-
taisin  klo 12.30-13.

Ruoka-apuun voi lahjoittaa seu-
raavilla tiedoilla:
FI92 5750 7720 0618 41  viite 
1060 00713
MobilePay 44982 ja viestiksi 
ruoka-apu
Keräyslupa 16.9.2020  RA 
/2020/1092 varojen käyttötar-
koitus mm. avustustoiminta ko-
timaassa.

INFO

Käytännön
avustustyötä

Pekka Tommola on 
hakenut ruokakuor-
man Lahdesta jaetta-
vaksi Kolanilla  tarvit-
seville . Teksti: Pekka Tommola
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Pelastusarmeijan avustus-
toiminta auttaa ympäri 
vuoden, ympäri Suomen 

Helsingissä auttaa sosiaalipalve-
lukeskus Soppa. Osastot vastaa-
vat avustustyöstä omilla paikka-
kunnillaan, kuten Kouvolassa. 
Muualle Suomeen Pelastusar-
meija  välittää apua päämajan 
kautta. Vuonna 2020 tukea sai 
yli 84 000 kotitaloutta.

SOPAN ASIAKKUUDET 
KASVUSSA

Vuosittain Sopan työntekijät ja-
kavat apua noin 60 000 henkilöl-
le. Leivänhakijoita on päivittäin 
noin 200–400.Kolmatta vuotta 
jatkunut pandemia näkyy Sopan 
arjessa. 

– Pandemian vuoksi moni asi-
akas koki lomautuksen tai irti-
sanomisen. Osalla ei ole tilanne 
vieläkään palautunut, kertoo 
Sopan johtaja Kirsi Huldén. 
Ukrainan sodan heijastevaiku-
tukset ovat olleet myös näky-
vissä. Uusia avuntarvitsijoita on 
paljon. Nousseet hinnat vaikut-
tavat vähävaraisen elämänti-
lanteeseen dramaattisesti, Kirsi 
sanoo. -Joulu luo huomattavaa 
painetta. Valtavia lahjoituksem-
me eivät ole, mutta ne on rak-
kaudella annettu, Kirsi sanoo. 

AVUSTUSPYYNTÖJÄ 
KAUTTA SUOMEN

Paikkakunnille, joilla ei toimi 
osastoa, apu annetaan Pelastus-
armeijan päämajasta. Avustus-
pyyntöjä tulee kautta Suomen, 
ja asiakkaita on laidasta laitaan: 
lapsiperheitä, eläkeläisiä, pie-
nituloisia, yksinäisiä. – Elämän 
koko kirjo, toteaa avustuksia kä-
sittelevä Heidi Vuorenoja. -Viit-
teitä on siitä, etteivät avustus-
määrät ole ainakaan laskussa. 
Yhteiskunnan tuki ei aina riitä, 
ja on myös väliinputoajia, jotka 
jäävät tukien ulkopuolelle. Li-
säksi hintojen nousu vaikeuttaa 
vähävaraisten elämää, Heidi sa-
noo. Hän on aiemmin toiminut 
myös joulupatakoordinaattori-
na. 

- Joulupata on Suomen van-
himpia ja rakastetuimpia ke-
räyksiä, ja moni on saanut sen 
kautta tukea. Lahjoitusvarojen 
turvin autamme koko vuoden – 
ei vain jouluna.

 
APUA ANNETAAN JA 

SAADAAN 
KOUVOLASSA

Kouvolassa toimii Pelastusar-
meijan osasto, ja paikallinen 
avustustyö tapahtuu siellä. 

Kouvolan osasto auttaa vuosit-
tain noin 250 kotitaloutta. Jou-
lunaikaan avustuspyynnöissä 
on selvä nousu, kertoo osaston 
johtaja, pelastussotilas Ismo 
Leino. Kouvolassa apua jaetaan 
ruokakasseina, jotka sisältävät 
tarpeellisia ja säilyviä ruokatar-
vikkeita. Avustusta pyydetään 
akuutissa tilanteessa, jossa jää-
kaappi on tyhjä ja laskut odot-
tavat.

Kouvolassa apua voi pyytää 
soittamalla avustuspuhelimeen. 
Soittoaika löytyy sivulta pelas-
tusarmeija.fi/kouvola kohdasta 
sosiaalinen apu.

Kouvolassakin Joulupata-ke-
räys on se, joka mahdollistaa 
paikallisen avustustoiminnan. 

- Ihmisillä on elämässään 
haasteita ja tämä aika vaatii 
edelleen soppaa, saippuaa ja 
sielunhoitoa. Kouvolassa ihmi-
set suhtautuvat Joulupata-ke-
räykseen myönteisesti, ja padat 
ovat tuottaneet aina hyvin. Kii-
tos suuresti siitä, pelastussotilas 
Ismo Leino päättää hymyillen.

YMPÄRI VUODEN, 
YMPÄRI SUOMEN

Teksti ja kuva: Toni Kaarttinen

Auta Pelastusarmeijaa auttamaan: joulupata.fi, MobilePay 45011, 
tekstiviesti ”PATA” (10 €) tai ”PATA20” (20 €) numeroon 16499.

Pelastusarmeijan kirpputori Kouvolankatu 21, jonne tavaralahjoitukset toivotaan.

Työttömien kahvilassa Reija Hafren kaataa kahvia Nina 
Salmelle  ja Jyrki Reentilälle. Vaikkei vakituista työtä ole, on 
hymy herkässä.

KOUVOLAN SEUDUN 
TYÖTTÖMÄT RY

 30- VUOTTA

Hilkka Tiihonen toimii Kouvolan Seudun Työttömät ry:n pu-
heenjohtajana. Hän kertoo yhdistyksen toimineen jo 30 
vuotta. Toiminta on monipuolista korostaen yhteisöllisyyttä 

ja erilaisia sosiaalisia palveluja.
Yhdistyksellä on kahvilatila katutasossa, Kauppalankatu 29.
Siellä tarjotaan työttömille ja vähävaraisille asiakkaille edullinen 

lounasruoka arkisin. Lisäksi on ilmainen ruoanjako kahdesti viikossa.
Puheenjohtaja kertoo, että yhdistyksellä on paikkoja kuntoutta-

vaan työtoimintaan, työharjoitteluun sekä muutama palkkatuettu 
paikka. Kahvilan yhteydessä on myynnissä erilaisia käsitöitä ja lei-
pomotuotteita. Järjestämme arpajaisia ja myyjäisiä. Meille voi tulla 
seurustelemaan, lukemaan päivän lehteä, katsomaan tv:tä, lounas-
tamaan tai kahville.

Monelle yksinäiselle kokoontumistila tarjoaa pakopaikan kotosal-
ta.

-Ei tarvitse olla yksin kotona ja kokoontumistila tarjoaa mukavaa 
juttuseuraa. Samanhenkisessä porukassa on kiva käydä.

Hilkka Tiihonen toteaa, ettei yhdistys ei pidä varsinaista joulujuh-
laa. Kukin pyrkii löytämään joulunviettomahdollisuuden läheisten 
kanssa. Joulu merkitsee rauhoittumista. Toivomuksena  on, että ter-
veyttä riittäisi eikä sota leviäisi maailmalle.
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Sodan syttymisen jälkeen 
päätettiin tehdä konkreet-
tisia toimia

Kun Venäjä hyökkäsi hel-
mikuun lopussa Ukrainaan, 
kouvolalainen Markku Toimela 
ja Porvoon Samarian toimin-
nanjohtaja Ismo Valkoniemi 
päättivät seurata tilannetta 
hetken. He olivat olleet työto-
vereita muutama vuosi aiem-
min ja toteuttaneet syksyllä 
2019, Burundissa operaation. 
Maaliskuussa he kokivat hakua 
ryhtyä seurannasta tekoihin.   
Samaria varusti kuorma-auton 
viemään apua kohteeseen, 
jossa voitaisiin lievittää Mariu-
polissa syntynyttä tukalaa hu-
manitaarista tilannetta. Markku 
Toimela  avustajansa kanssa  oli 
kuorma-autokuorman pionee-
rikuski .He jotka starttasivat 
matkaan 20.3.2022. Mukana oli 
lasti elintarvikkeita, hygieniatar-
vikkeita ja käsikauppalääkkeitä. 
Ne toimitettiin Lvivin kaupungin  
seurakuntaan ,joka evakuoi ih-
misiä Mariupolista sekä toimitti 
sinne tarvikkeita. 

Mukaan saatiin ammattiautoi-
lijoita kouvolan seudulta

Ensimmäisen onnistuneen ope-
raation jälkeen toukokuun 20. 
päivän kuljetukseen saatiin mu-

kaan kaksi kokenutta ammat-
tiautoilijaa Kouvolan seudulta, 
Jyrki Pakkanen ja Arto Ansas. 
He lupautuivat viemään 90 m3 
tavaraa perille. Tämän lisäksi 
Jukka Antila lupautui Markku 
Toimelan kanssa viemään Lviviin 
lahjoituksena saadun pikkubus-
sin, jolla evakuointeja voitiin 
tehostaa. Pikkubussi saatiin 
perille, mutta samaan aikaan 
sattunut Puolan tulliin kohdis-
tunut kyberhyökkäys pysäytti 
rekkaliikenteen 4-5 päiväksi ja 
lasti purettiin lopulta Puolan 
helluntaiunionin varastoon. 
Sieltä kuljetukset käynnistettiin 
pienemmillä autoilla sodan kär-
simille alueille. Mukana oli ken-
kiä, äitiyspakkauksia, elintarvik-
keita ja hygieniatarvikkeita.

Syyskuun kuljetuksessa alettiin 
varautua talveen

Syyskuun 23. päivänä Pakkanen 
ja hänen rekkansa varustettiin 
toistamiseen. Tällä kerralla koh-
teeksi oli valittu Kiova. Kuormas-
sa oli 1200 paria talvijalkineita, 
talvivaatteita, elintarvikkeita se-
kä runsaasti sairaalatarvikkeita. 
Markku Toimela apurinsa kans-
sa lupautuivat ajamaan perille 
lahjoituksena saadun Nissan 
L200 nelivetoisen maastoauton. 
Maastoauto meni sotatilalakien 

joittaja lainaisi myös pakettiau-
tonsa kuljetusta varten. Vapaa-
ehtoiset kuskit löytyivät..Jyrki 
Pakkanen lupautui kolmannen 
kerran matkaan. Samaria sai 
suuren sairaalatarvikelahjoi-
tuksen, joka täytti puolet rekan 
tilavuudesta. Tämän lisäksi äi-
tiyspakkaukset, lämpimät vaat-
teet, kengät, hygieniatarvikkeet 
sekä elintarvikkeet muodostivat 
lopun kuormasta.

Iltalehden kautta tullut vinkki 
maastoautosta osoittautui to-
deksi. Toyota Hilux maastoauto 
lahjoitettiin Samarialle edelleen 
lahjoitettavaksi Ukrainaan. Au-
toon lastattiin 250 paria uusia 
jalkineita.

Neljän auton ja seitsemän 
miehen kolonna lähti matkaan 
26.11.2022. Matka sujui tur-
vallisesti tälläkin kerralla. Nyt 
ohjusiskut alkoivat 4 päivää sen 
jälkeen, kun kuljettajat olivat 
päässeet pois Ukrainasta. Ope-
raatiot jatkuvat. Tällä hetkellä 
valmistellaan suuren mittaluo-
kan generaattorin toimittamista 
seuraavassa kuormassa. Sama-
ria on tilannut koekappaleen 
kotimaassa valmistettavasti ka-
miinasta ukrainalaisten yksityis-
kotien tarpeisiin. Pienemmät 
aggregaatit, sairaalatarvikkeet, 
lämpimät vaatteet ja jalkineet 
sekä äitiyspakkaukset kuuluvat 

myös tammikuussa suunnitel-
lun seuraavan avustuskuorman 
tarpeisiin.

Todellinen jumalanpalvelus

Matteuksen evankeliumissa 
on kohta, jota me emme usein 
ajattele riittävästi. Jeesus itse 
kertoo siinä, mitä kysymyksiä 
hän esittää viimeisellä tuomiol-
la. Voi olla monelle yllätys, että 
hän ei kysy mihin seurakuntaan 
kukin on kuulunut, tai minkälai-
nen uskon oppi hänellä on tai 
kuinka paljon hän on kerännyt 
omaisuutta tai mikä on hänen 
asemansa. Kysymykset kohdis-
tuvat yksinomaan siihen, miten 
me suhtaudumme puutteessa 
oleviin lähimmäisiin, juoman 
tai ruoan puutteessa oleviin, 
joilta puuttuivat vaatteet, jot-
ka ovat sairaita tai vangittuja. 
Raamatun kokonaiskuva kertoo, 
auttamisen olevan se jumalan-
palvelusmuoto, joka on Taivaan 
Isälle mieleinen. Samarian ja 
koko tiimin motiivit kumpuavat 
omakohtaisesta uskosta Jeesuk-
seen , joka synnyttää auttami-
sen halun. 

perusteella rintaman lähel-
le evakuointitehtäviin ja muu 
kuorma jäi alueen sairaaloihin ja 
Kiovan siviileille. 12 päivää siitä, 
kun kuljettajat olivat poistuneet 
Kiovasta, alkoivat massiiviset 
ohjusiskut kaupunkiin. Kuorma 
osoittautui juuri oikeaan aikaan 
tulleeksi ja erittäin tarpeellisek-
si. Paluumatkalla Toimela kohta-
si Iltalehden toimittajan Puolas-
sa, joka kertoi saaneensa tiedon 
maastoautosta, joka halutaan 
lahjoittaa Ukrainaan seuraavaa 
matkaa varten.

Marraskuun lopussa lähti sai-
raalatarvikkeita ja paljon muuta  
neljän auton kolonnassa Ohju-
siskut suuntautuivat Ukrainan 
energiasektoriin ja alkoi kan-
tautua tietoa hankalista elinolo-
suhteista Kiovassa. Sähkökatkot 
olivat todellisia ja  lämmitysjär-
jestelmät eivät toimineet monin 
paikoin.

Samaan aikaan, kun Hersonin 
kaupunki oli saatu vapautettua 
venäläisistä joukoista, uutiset 
kertoivat alueen vesipulasta. 
Jyrki Pakkanen sai tiedon lahjoi-
tuksena saatavasta vedenkulje-
tukseen soveltuvasta Volvon te-
liautosta, jossa oli 11 000 litran 
vesitankki. Markku Toimela sai 
yhteydenoton, jossa tarjottiin 
Yamaha mönkijää, aggregaattia 
ja muuta tarpeellista, jonka lah-

KOUVOLASTA JA PORVOOSTA  
APUA UKRAINAAN

Käytännön
avustustyötä

Teksti ja kuvat: Ismo Valkoniemi
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Oikokatu 3, 45100 Kouvola

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

SAMARIA RF järjestää 
hätämajoitusta pakolaisille 
sekä toimii humanitaarisen 
avun toimittajana Ukrainaan. 
Kuljetamme myös ihmisiä 
turvaan rajaseudulta.

Pienelläkin tuella 
on nyt iso merkitys.
Tarvitsemme sinun tukeasi Kouvolan seudun vapaaehtoisten Ukraina-avustuskuljetusten kuluihin. 
Tammikuussa toimitamme energian saantiin tarvittavia laitteita, lämmityskamiinoita, 
lämpimiä vaatteita ja kenkiä, sairaalatarvikkeita, äitiyspakkauksia, lämpimiä sukkia 
sekä kuivaelintarvikkeita suoraan vietynä Ukrainaan.

Keräyslupa: Poliisihallituksen päätös 12.12.2019. 
Luvan numero RA/2019/1109. 
Lupa on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2024 
koko Suomen alueella, 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tilinumero:              FI06 4050 1020 0087 50
Viitenumero:    99972

Osallistu 
Ukrainan hätäaputoimintaan:
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Yllättävä tieto sai monen 
urheiluihmisen pohti-
maan, mitä huippu-urhei-

lijan elämässä on tapahtunut. 
Moni ei tiedä, mitä uskoontulo 
tarkoittaa. Tuukka Kotti kertoi 
hyvin rauhallisesti, ettei hä-
nen elämässään ollut mitään 
dramaattisia tilanteita tai taka-
pakkeja. Päinvastoin kaikki oli 
hyvin.  Espoolaiskodissa oli kou-
volalaislähtöinen vaimo Dina ja 
kaksi pientä lasta. Maajoukkue-
koripalloilijan ammattilaisura 
oli kääntynyt loppuvaiheeseen. 
Taloustilanne oli vakaa.

ETSINTÄ TUOTTI 
TULOSTA

Tuukka oli etsinyt jo pitkään elä-
mänsä syvintä tarkoitusta. Hän 
kertoi: 

-Olen aina uskonut, että Ju-
mala on olemassa. Meni vaan 
todella pitkään, ennen kuin 
aloin oppia tuntemaan häntä. 
Noin seitsemän vuotta sitten 
minulle syttyi kova palo saada 
selville, mistä tässä elämässä on 
kyse. Miksi olen täällä? Minulle 
ei riittänyt, että täällä eletään 
aikamme ja sitten vaan kuollaan 
pois. Aloin lukea paljon hengel-
listä kirjallisuutta. Mietiskelin 
asioita. Reilu 4 vuotta sitten poi-
min Raamatun kirjahyllystä ja 
kysyin Jumalalta, onko tässä kir-
jassa totuutta? En edes oikeas-
ti odottanut vastausta, mutta 
vastauksen sain. Puoli vuotta 
myöhemmin annoin elämäni 
Jeesukselle ja olin uskossa. Nyt 
tiedän, että elämälläni on tar-
koitus ja että matkani ei pääty 
maanpäälliseen.

Tuukka on kiitollinen maa-
joukkueen joukkueenjohtaja 
Tero Kuivalaiselta  saamasta 
rohkaisusta. Uskossa ollut mies 
vastaili Tuukan kysymyksiin ja 
kertoi omia kokemuksiaan raa-

matun todellisuudesta. Tuukka 
käytti etsikkoaikansa avoimesti 
ja oikein. Elämä löytyi . Eniten 
korismaaotteluita pelannut 
suomalaismies oli kohdannut 
palloa suuremman totuuden ja 
todellisuuden. 226  maaottelua 
on kova saavutus. Mutta taivas-
tien avaava luja päätös on pal-
jon suurempi juttu. Se kantaa 
arjessa ja ikuisuudessa.

Mitä usko nyt merkitsee 
huippu-urheilijan elämässä? 
Miten pelaajakaverit ovat suh-
tautuneet elämäsi valintoihin? 
- Usko on tuonut rauhan sisälle-
ni. Olen paljon päämäärätietoi-
sempi ja levollisempi. Elämäni 
on tasapainoisempaa ja nukun 
paremmin. Pelaamiseni on 
kehittynyt vielä näin vanhem-
mallakin iällä ja annan siitä kai-
ken kunnian Jumalalle. Ennen 
identiteettini oli niin vahvasti 
koripallossa että se loi paineita 
ja stressiä. Nyt voin ottaa ren-
nommin, oma pistesaldo ei ole 
ratkaisevaa. Riittää, kun par-

haansa yrittää ja tekee. Kaikki 
ovat suhtautuneet hyvin avoi-
mesti uskooni. Toivon, että elä-
mälläni voisin rohkaista muita 
etsimään  suhdetta Jeesukseen 
ja Jumalaa. 

PERHEESSÄ ON VIPINÄÄ

- Pikkulapsiarki täyttää meillä 
hyvin pitkälti koriksen ulkopuo-
lisen ajan. Meidän perheeseen 
kuuluu vaimo Dina, Noa 6v, ja 
Bea 4v. Vapaa-aikanamme ul-
koilemme paljon ja leikimme 
lasten kanssa. Omaan rentoutu-
miseen sopii parhaiten lukemi-
nen, sauna ja kalastus. Yhteiset 
hetket Dinan kanssa ja ystävien 
näkeminen ovat tärkeitä asioita, 
joihin toivoisi olevan hieman 
enemmän aikaa. Uskon, että 
saamme yhdessä perhekunta-
nakin myös edetä hengellisissä 
asioissa. Kaikella on aikansa.

Mikä on päämääräsi koripal-
loilijana ja uran jälkeen? mikä 
elämässä?

- Pelaan vielä ainakin tämän 
kauden Espoon Hongan koris-
liigaan nousseessa joukkuees-
sa. Tänä päivänä mietin asian 
niin, että haluan antaa tälle 
lajille enemmän kuin ottaa. 
Oma urakehitys ei ole enää 
merkityksellistä. Haluan antaa 
takaisin lajille ,jota rakastan. 
Nautin hetkistä, kun voin auttaa 
toista koripalloilijaa kasvamaan 
paremmaksi pelaajaksi tai kun 
voin jakaa mietteitä intohimoi-
sen korisfanin kanssa

Mitä on tapahtunut senjäl-
keen, kun ILOUUTISISSA kerroit 
uskostasi?
- Kuluneen vuoden aikana on 
kertynyt monia johdatuksellisia 
asioita. Haluni on kertoa avoi-
mesti, että jokainen tarvitsee 
suhteen Jeesukseen pelastuak-
seen taivastielle. Oli tärkeää, 
ettei minulle tuputettu. Mutta 
tietoa tarvitsin ja sain. Ymmär-
sin, ettei omat ansiot auta peril-
le. Vain Jeesus on tie ja totuus ja 
elämä. Uskoontulo on Jumalan 

armoa, mutta se vaatii oman 
ratkaisun. Jumala lupaa  tähän 
voiman jokaiselle, joka tahtoo.

- Olen kiitollinen, että kohdal-
leni on avautunut mahdollisuus 
välittää elämän suurimmasta 
lahjasta tietoa suomalaisille. 
Syksyn valtakunnallisen Se Löy-
tyi- mission kirjasessa sain yli 
Suomen kertoa uskostani. Yli 
2,2 miljoonan painoksessa oli 
muitakin tässä lehdessä kerto-
neita urheiluvaikuttajia, kuten 
Kalervo Kummola  ja  Laura Sal-
minen. Mielenkiintoista on, että 
Lauran ja huippusalibandymies 
Tommy Koposen kanssa olimme 
joulukuun alussa urheiluväen 
seminaarissa Jyväskylässä roh-
kaisemassa urheiluväkeä, päätti 
Tuukka.

- Olen iloinen, että voin toi-
vottaa JOULUILOA ja JUMALAN 
SIUNAUSTA kaikille ILOUUTIS-
TEN lukijoille, erityisesti  kori-
palloväelle!

KOUVOLAN VÄVYPOIKA LÖYSI
KORIPALLOAKIN SUUREMMAN ELÄMÄN

VUOSI SITTEN ILOUUTISET SPORT- LEHDESSÄ TUUKKA KOTTI KERTOI ELÄMÄN MUUTOKSESTA

Pallo on pyöreä, kuten 
Jumalan armo. Siihen voi 
tarttua mistä kohdasta 
tahansa kiinni, toteaa 
Tuukka.
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KATSO TV7:ÄÄ
MONIN ERI TAVOIN

Tarkemmat tiedot: www.tv7.fi

Sopii 
kaapeli- 
verkko- 

talouksiin

Sopii 
antenni- 
verkko- 

talouksiin

Toimii 
pelkän 

internet-
yhteyden 

avulla

Kaapeliverkon kanavapaikat

Taivasboksi
www.taivasboksi.fi

Apple TV tai Chromecast

Tietokone, tabletti tai 
älypuhelin

Älylaitteelta TV-ruudulle

Elisa Kanava 68
DNA/Welho Kanava 42 (Uusi kanavapaikka!)
Telia Kanava 45 
 (Himlen TV7 kanava 46)

NÄKYVYYS KAAPELIVERKOSSA

Elisa Viihde Kanava 533
Maxivision Erillinen kanavapaketti
Telia TV  Kanava 45 
 (Himlen TV7 kanava 46)

NÄKYVYYS ANTENNITALOUKSISSA (LAAJAKAISTA-TV)

Tarkemmat tiedot 
osoitteesta www.tv7.fi

KOKO PERHEEN YHTEISIIN HETKIIN

Kohtuullinen televisionkat-
selu saattaa auttaa lapsia 
heidän kehityksessään 

väitetään Tampereen yliopistos-
sa julkaistussa väitöstutkimuk-
sessa. Televisiota katsova lapsi 
muokkaa ohjelmien avulla kä-
sitystä itsestään ja pohtii oman 
elämänsä kannalta ajankohtai-
sia iloja ja suruja.

Lapset voivat television avulla 
muokata ja uudelleen jäsentää 
käsitystä itsestään, kavereis-
taan, vanhemmista ja koko ym-
päröivästä maailmasta

Lapset samaistuvat televi-
sio-ohjelmien roolihahmoihin 
– niin hyviin kuin pahoihinkin 
– leikitelläkseen rooleilla, ja 
selvittääkseen, miten ympärillä 
oleva maailma suhtautuu hei-
dän kokeiluihinsa.

Siksi vanhempien on hyvä 
seurata, millaisia tv-ohjelmia 
lapset katsovat ja jos on mah-
dollista katsoa lasten kanssa 
yhdessä.

TV7 tarjoaa koko perheelle 
tuttuja ja turvallisia tv-ohjelmia. 
Joulun aikaan kanavalla näkyvät 
tutut lastenohjelmamme, nuo-
rille omat ja aikuisille omat.

AIKUISTEN SUOSIKIT

Muutamat eri tutkimukset ovat 
osoittaneet, että etenkin työs-
säkäyvät ihmiset etsivät tv:stä 
rentoutusta ja toisaalta uusia 
ideoita ja ajatuksia. Juuri tuo-
hon tarpeeseen koko TV7 on 
alun perin rakennettu. Aikuisille 
tarjotaan maamme ja maailman 
eturivin opettajien opetusohjel-
mia kristillisestä uskosta. Monil-
la noista ohjelmista on sankka 
katsojakunta. Ja jos missaa jon-
kun ohjelman, sen voi etsiä TV7 
Arkki-valikosta netistä.
Muutama poiminto joulun ajan 
ohjelmistamme.

JOULUN SÄVELIN 
26.12. KLO 18.30

Jippiin upeassa musikaalissa Ki-
pin kapin Betlehemiin hypätään 
Raamatun tapahtumien kes-
kiöön ja Virtasten perheen elä-
mään isojen kysymysten, surun 
ja ihmetyksen keskelle. 

Esityksessä on mukana iso 
tekijäjoukko: kuoro, suuri 
joukko lapsinäyttelijöitä sekä 
päärooleissa muutamia aikuisia. 

Musikaalin on ohjannut ja käsi-
kirjoittanut Katriina Junttila. 

Joulupäiväniltana vierailem-
me Kälviän helluntaiseurakun-
nassa, jossa joululaulut julista-
vat Rauhan Sanomaa.

TV7 20 VUOTTA

Juhlavuoden suorassa eletään 
tässä päivässä ja valmistaudu-
taan huomiseen. Siinä tavataan 
vaihtuvia vieraita, kuullaan 
ajankohtaisia uutisia sekä ih-
metellään Jumalan hyvyyttä. 
Yksikään ohjelma ei ole saman-
lainen, niin kuin eivät ole olleet 
vuodet kanavallakaan.

KASVOT KANAVAN 
TAKANA

TV7:n 20-vuotisjuhlavuotena 
tutustutaan kanavan ohjelmien 
takana oleviin ihmisiin. Keitä 
ovat arkin rakentajat: opettajat, 
toimittajat, tuottajat ja studio-
henkilöt? Ketkä ovat olleet mu-
kana jo kaksi vuosikymmentä? 
Millaisia muistoja mielestä pul-
pahtaa? Lähde ainutlaatuiselle
matkalle TV7:n historiaan.

TV7 VOIT KATSELLA NETIN VÄLITYKSELLÄ
 

TV7.FI

KOUVOLASSA KAAPELIKANAVA NRO 45
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ÄSSÄN 
VERRAN 
PAREMPI

Elämän valon lähde 
ruudullasi

TILAUKSET: nettikirjakauppa.com tai 0400 480 909

Valoa elämään
Päivän uutuudet

VOODOOVUOREN IHME
Kutsu valoon Haitin lapsille
Megan Boudreaux
Hyväosainen nuori nainen luopui 
kaikesta ja muutti Jumalan johdatukseen 
luottaen yksin Haitiin osaamatta kieltä 
ja tuntematta kansaa. Sisällä paloi halu 
auttaa maan kärsiviä lapsia. Uskonhypyn 
seurauksia ei voi kuin ihmetellä!

Hinta 27 €

”UUDEKSI MINÄ TEEN KAIKEN” 
Taivas, maa ja kaiken palauttaminen ennalleen

John Eldredge
Tieto Jumalan lupaamasta hyvästä 

tulevaisuudesta tuo toivon siitä, 
että selviydymme tämän hetken 

haasteista. Tämä maailma kaikessa 
kauneudessaan — me ja kaikki, mitä 

rakastamme — uudistuu!
Hinta 28 €
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Suomen lippu on hieno ja 
puhdasvärinen kansakun-
nan tunnus. Valtiollisen 

siniristilipun keskellä on vielä 
ryhdikäs urosleijona. Leijona 
heiluttaa suoraa miekkaa ja tal-
laa käyrää sapelia. En voi olla nä-
kemättä symboliikan merkitystä. 
Heraldikko sata vuotta sitten on 
nähnyt tulevaisuuteen. Risti on 
maailman tunnetuin symboli ja 
kuvaa Kristuksen työtä ihmisen 
edestä. Tuskin on sattumaa, että 
lippumme värit ovat samat kuin 
Jumalan valitun maan, Israelin 
lipussa. Suomen historiassa on 
selkeää Jumalan johdatusta ja 
varjelusta. 

Vaakunassa suora miekka ku-
vaa totuutta, joka tallaa vääryy-
den käyrää sapelia. Vääryys on 
usein lähellä pahuutta. Jokainen 
voi vapaasti arvioida, millaiset 
pahuuden voimat on naapuris-
tamme lähtenyt kohti Ukrainaa. 
Mutta Daavid ei alistunut Golja-
tille, Ukraina ei Venäjälle, Suomi 
ei Neuvostoliitolle.

Viime sodassa Suomi on tar-
vinnut taidollista valtionjohtoa 
ja tehokasta armeijaa. Maamme 
on tarvinnut sinnikästä kotirin-
tamaa ja huoltoa.

 -Uhrimieli, sankaruus, isän-
maamme voimakkuus - Kou-
volan Kymen Lukon Vapauden 

patsaan sanojen jatkona voisi 
olla Jumalan varjelus ja rukous. 

Jouluna 2022 on hyvä muis-
taa, että juhlaa on vietetty Suo-
messa  kovin vaikeissa oloissa. 

TALVISODAN KENTTÄ-
HARTAUS SEN 

KERTOO. 

Kenttäjumalanpalvelus pidetään 
iltapäivällä hieman ennen aurin-
gon laskua. Jalkaväkirykmentti 
34:n kuudes komppania on jyl-
hän näköistä joukkoa: vaatetus 
kirjavaa, lumipuvut harmaita ja 
repaleisia, miesten kasvot par-
taisia ja nokisia.

Ensin kajahtaa jouluvirsi Enke-
li taivaan, sitten puhuu pasto-
ri Antti J. Rantamaa: 

Laulun oli täytynyt kuulua 
parin sadan metrin päähän ve-
näläisten etulinjaan. Konekivää-
rit räyskivät lyhyitä sarjoja. 45 
mm:n piiskatykki paukahteli.

Jouluhartauteen tulleille 
miehille Rantamaa ei lukenut 
jouluevankeliumia vaan psalmia 
91. ”Vaikka tuhat kaatuisi sinun 
sivultasi, kymmenen tuhatta 
oikealta puoleltasi, ei se sinuun 
satu. -- Sinä, Herra, olet minun 
turvani. Korkeimman olet sinä 
ottanut suojaksesi.” Se on soti-
laan psalmi.

Tulitus kiihtyi välillä, ja Ranta-
maa näki komppanian miehissä 
hermostuneisuutta. Jouluhar-
taus päättyi virren viimeiseen 
säkeistöön: ”Nyt Jumalalle kun-
nia, kun antoi ainoon poikansa”. 
Sotilaat lähtivät kohti telttoja.

Talvisodan jouluna korsuihin 
jaettiin kotirintamalla valmistet-
tuja joulupaketteja. Villasukkia ja 
kaulaliinoja oli kudottu urakalla. 
Kotiväki saattoi muistaa sotilas-
ta ruokapaketilla, jos oli jotakin, 
mitä lähettää.Miehet lukevat 
kotoa lähetettyjä kirjeitä. Maan  
alta kuuluu uudestaan jouluvirsi.

JOULU ITSENÄISESSÄ SUOMESSA 
EI OLE ITSESTÄÄN SELVYYS

Kouvolakaan ei selvinnyt ilman 
pommituksia. Kuvassa sammute-
taan tulipaloa Kouvolan keskustan 
tuntumassa.

SA-KUVA

Teksti: Hannu Hurri
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Jarmo Kuntonen

TARVITSETKO LUOTETTAVAA
ASIANTUNTIJAPALVELUA?

Asianajotoimisto Tampereen keskustassa
Toisenlainen tapa toimia.

Kolme  asiantuntijaa yhden hinnalla.
 Ota paras apu vastaan.

SOITA: 03 273 0145
Perhe  •  Yritys  •  Riita  •  Rikos

Kiinteistö Parikka LKV
www.smparikka.fi

040-5221427

Toimintavarmaa ja kestävää  
vesihuoltoa – lähellä sinua.

www.amiko.fi

HAMMASTIIMI

KIINTEISTÖKEHITYKSEN  ASIANTUNTIJA

KIRSIKIINTEISTÖT

KYMEN PARKETTI
  Tule McDonaldsin ja Lidlin välistä

          
Puh. 0400-806402 * Avoinna ark. klo 7-18, la klo 8-14 

Torvitie 3/Kallantie, Kellomäki KOUVOLA

MEILTÄ KAIKENLAISET LATTIAT

Nyt on aika ostaa tai myydä yritys. 

Asiantuntijat palveluksessasi.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SYM logot CMYK.pdf   1   31.12.2021   11.35

www.suomenyritysmyynti.fi

we protect hands with care

www.nordicgloves.fi
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Jouluevankeliumin lukeminen Suo-
men kodeissa on ollut luonnollista 
takavuosina. Ajan kuluessa moni on 

alkanut pitää sitä turhana. Raamattua 
jopa pidetään täydellisenä satukirjana. 
Monen mielestä se on kuitenkin ainutlaa-
tuinen Jumalan ilmoitus ihmiselle. Siitä 
löytyy arvokasta ohjeistusta ja viisautta 
ihmiselle arkeen ja juhlaan.

Suomalaisissa perheissä Raamattu on 
useimmiten kirjahyllyssä avaamattoma-
na. Moni ottaa silti vahvastikin kantaa 
tietämättä sisällön kokonaisuudesta pal-
joakaan. Kaikissa hengellisissä asioissa 
esiintyy ääri-ilmiöitä ja fanaattisiakin kan-
nanottoja puolesta ja vastaan. Raamatun   
sana kestää rauhallisen ja asiallisen arvi-

oinnin. Toisaalta on selviö, että Jumalan 
rakkaudesta ja paholaisen pahuudesta  ei 
kyetä ongelmitta puhumaan.

On myös ymmärrettävää, että 
uskonnollisten ihmisten  lakihenkinen 
käyttäytyminen on herättänyt paljon 
antipatioita. Raamatun kaksoiskäsky kuu-
luu: 

Rakasta Jumalaa  yli kaiken ja lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi. 

Sitä kykenemme  vajavaisesti toteutta-
maan , mutta voimme  kyllä kehittyä.

Raamattu on maailman levinnein ja 
luetuin  kirja . Sitä on painettu miljar-
deja  kappaleita ja käännetty monille 
sadoille kielille.  Valtakielillä on lukuisia 

eri käännöksiä. Vanhassa testamentissa  
on paljon tulevaisuuden ennustamiseen 
liittyvää. Yksin Jeesuksen syntymästä ja 
elämästä on profetoitu yli 300 kertaa sa-
toja vuosia aiemmin. Pari tuhatta muuta 
ennustusta on tarkkaan toteutunut. Sat-
tumanvarainen toteutumisen  mahdolli-
suus näille on lähes olematon 

Lisääntyvästi löytyy historiallista ja 
arkeologista  todellisuutta tukemaan 
raamatun ainutlaatuisuutta ja kestävyyt-
tä. Faktat eivät ole fiktiota.Toki monet 
hengelliset ulottuvuudet eivät avaudu 
teoreetikoille.   Usko Jeesukseen ja Pyhän 
Hengen  apu on jokaisen vastaanotetta-
vissa tulkintaa kirkastamaan.

Suomen nykymeno osoittaa, kuinka 

ihminen lisääntyvästi vastustaa Luojan 
suurta kunniaa. Kansakuntamme perus-
arvot on pohjautunut kristinuskoon. On 
käsittämätöntä, että jouluna 2022 on 
Suomen kouluissa kielletty avoin kristilli-
nen juhla. 

Mitä pahaa on siinä ja keneltä se on 
pois, jos tytöt ja pojat laulaisivat Jumalan 
suurta kunniaa? Kuka kärsii, jos puhutaan 
rakastavasta Taivaallisesta Isästä? Miksi 
hakeudutaan  outojen ja hämärien ide-
ologioiden satumetsiin? Nyt, jos koskaan  
olisi tarpeen kuulla vanha virsi ”Totuuden 
Henki johda sinä meitä” .

ONKO RAAMATTU SATUKIRJA? 

Mielipide: Hannu Hurri

   P. 010 299 13 00
KOUVOTTARETKOUVOTTARET
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APTEEKISTA.

Orionin keräilykampanja päättyy 31.12.2022. 

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.
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Vielä ehdit osallistua ja keräillä upean tuotelahjan. Ota loppukiri keräilyyn!
Saat tuotelahjan kuudella keräilyleimalla tai -koodilla. Keräilytuote on Orionin normaalihinnaltaan vähintään 9 euron hintainen  

itsehoitotuote (kampanja ei koske lääkkeitä, sv-korvattavia perusvoiteita ja eläintuotteita). Enintään 3 tuotelahjaa/talous. 
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ORIONIN 

KERÄILY-

KAMPANJA

26.9.–31.12.2022 Kiiruhda 
 keräilemään!

puh: 05-8847700
Tervasharjunkatu 1

45720 Kuusankoski

AVOINNA:
MA-PE 9-21
LA 8-18.00
SU 11-18.00

Palvelemme vuoden jokaisena 
päivänä !

KUUSANKOSKEN YKKÖSAPTEEKKI
Kuusaantori, Kauppakatu 3,

45700 Kuusankoski
p. 05 742 9200

ma-pe 8-19, la 9-17, su ja arkipyhät 12-17
www.kuusankoskenykkosapteekki.fi

Tervetuloa
palvelevaan

Hansa-
apteekkiin!

Palvelemme vuoden
jokaisena päivänä

Aukioloajat:
ma-pe- klo 8-19

La klo 8-18
Su ja arkipyhät klo 10-18

puh. (05)341 4300

Keskikatu 4, 45100 Kouvola

 - Kun asiakaspalvelu ja paikallisuus ratkaisevat - 

KymiTerveys Oy - Kymenlaaksonkatu 6, 45700 Kuusankoski
020 730 6210 - info@kymiterveys.fi - www.kymiterveys.fi

Tarjoamme 
KymiTerveydessä 

Omalääkäri-palvelun, 

Onko sinulla useita sairauksia 
mutta kukaan ei vastaa hoitosi 

kokonaisuudesta?

Onko käytössäsi useampi lääke, 
joiden yhteisvaikutuksia 

ei ole käyty läpi? 

Alkukartoitusta varten suosittelemme varaamaan tunnin vastaanottoajan. 
Sen aikana lääkäri perehtyy koko sairaushistoriaasi olennaisilta osin, käy 

lääkityksesi läpi ja tarkastaa mahdolliset yhteisvaikutukset sekä antaa 
tarkan suosituksen jatkokontrollien tarpeesta. Käyntiteksti ohjeineen 
annetaan mukaasi kirjallisena. Jatkokäynneiksi riittää usein lyhyempi  

20 min aika, kun oireesi, sairautesi ja lääkityksesi tunnetaan. 

jossa sama lääkäri kantaa hoitosi 
kokonaisvastuun nyt ja jatkossa!

Kymiterveyden Omalääkärinä toimii 
yleislääkäri Miikka Nummenpää.

Ajanvaraus 
Omalääkärille numerosta 

020 730 6210 
Mikäli ajanvarauksemme on ruuhkautunut, 

hoitajamme soittaa sinulle takaisin 
saman päivän aikana. 


