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Nyt kaikki kauniit muistot...
d ADVENTTIKYNTTILÄT ON SYTYTETTY. Joulun odotus on
alkanut. Moni on myös jo aloittanut valmisteluja. Sorolalaisille tullee ihana joulupaketti, kun kauan odotettu kirja on nyt valmis. Toivotan tunnelmallisia hetkiä kirjan parissa. Kirjassa on paljon asiaa, joka on yleisemminkin kiinnostavaa, olihan Sorolassa muinoin kirkkopitäjän tärkein
kirkko ja jo ennen sotia valtakunnallisestikin merkittävä
saha sekä puolustusvoimien alueet. Katso sivu 1.
d LOPOTTIIN. Onnittelen vielä tässä Helena Kujalaa Männään Lopottii! -kirjan menestyksestä. Voitto oli upeasti esillä myös Karjala-lehdessä ja Karjalan Liiton Karjalan
kunnaat -lehdessä. Ilahduttavinta oli se, että parhaan kirjan valitsija tempautui mukaan kirjaan, vaikkei hänellä oli
omia juuria lainkaan alueellamme. Mitä kirja voikaan siis
antaa lahdenpohjalaisten lisäksi meille jaakkiman- ja lumivaaranjuurisillekin kertoessaan ajasta ja paikasta, joissa isovanhempamme ja vanhempamme kerran elivät ja
kulkivat.
d HAUTAUSMAAHANKKEET JATKUVAT. Keräys hautausmaahankkeiden toteuttamiseksi on käynnissä vielä tämän kuun loppuun. Vielä tarvitaan tukea. Katso sivu 13.
d LUKIJAMATKA 2019. Lukijamatka tehdään heti kesä-

kuun alussa 2019, jotta maastossa on helppo liikkua. Vielä emme ole saaneet varmistuksia majoituksista, alueella
on paljon vierailijoita juuri samaan aikaan. Teemme kuitenkin rengasmatkan ja saamme tutustua myös Viipuriin.
Tarkemmat tiedot löydät helmikuun lehdestä ja jo aikaisemmin lehden facebook- ja kotisivuilta. Harkitsemme
elokuulle Laatokan kiertomatkaa, ilmoitathan jos sellainen, viiden päivän reissu kiinnostaa.

d TULEVA VUOSI. Jatkamme kansakoulusarjaa ja tutustumme museoiden aarteisiin. Yritämme haastatella sekä ikäihmisiä että nuoren polven edustajia. Sukuseuroihin toivomme tiiviimpää yhteyttä. On upeaa, että saimme
Kiukkoset nyt mukaan hallitukseen. Eiköhän kehitellä jotakin jo Karjalaisille kesäpäiville Hämeenlinnaan. Helena
Kujala on lupautunut lehden toimituskuntaan, siitä olen
tavattoman kiitollinen. Olen luotsannut lehteä nyt kahdeksan vuotta ja jatkan hyvillä mielin. Kiitän kuluneesta
vuodesta lämpimästi lukijoita, avustajia, tukijoita, hallitusta, Reino Halosta ja Aarno Kaartista.
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Ystävällisesti palveluksessanne,

Tea
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Jouluun ja joulunviettoon
liitetään monia ihmeellisiä
tarinoita. Yksi tällaisista tarinoista syntyi ensimmäisessä maailmansodassa:
Kello kuusi ammunta
lakkasi ja tuli aivan hiljaista, kirjoitti tuntemattomaksi jäänyt brittisotilas
The Times -lehdessä 1. tammikuuta 1915. Hän oli taistelemassa Ranskassa ja
kuvaili, miten sotatoimet
saksalaisia vastaan yhtäkkiä taukosivat viikkoa
ennen jouluaattoa. Istuimme nuotion äärellä koko
illan, ja noin kello 23 eräs
jalkaväen upseeri kertoi,
että taistelut oli lopetettu
ja että miehet tapasivat
toisiaan juoksuhautojen
välisellä alueella, sotilas
jatkoi kertomustaan. Mitään ei ollut sovittu ennalta, kun miehet juuri
ennen sodan ensimmäistä
joulua lopettivat ampumisen. Tapahtumat jäivät
historiaan ”joulun aselepona”. Joulu toi rauhan
juoksuhautoihin.
Raamatun evankelistojen
tallentamat kertomukset
ensimmäisestä
joulusta
ovat samoin ihmeellistä
luettavaa. Usein sanotaan,
että todellisuus on tarua
ihmeellisempää. Ajattelen,
että näin on myös jouluevankeliumien
kohdalla.
Varmasti tapahtumat oli-

vat vielä ihmeellisempiä
kuin miten kirjoittajat ne
onnistuivat
jälkipolville
tallentamaan.
Ensimmäisen
joulun
tapahtumat olivat myös
täynnä elämän vastakohtaisuuksia, asioita ja
tapahtumia, joita emme
äkkiseltään yhdistäisi toisiinsa. Aivan niin kuin
sota ja rauha tuossa edellä. Ensimmäisenä jouluna kohtasivat esimerkiksi
valo ja pimeys, rikkaus ja
köyhyys, toivo ja toivottomuus. Maan ja Taivaan
Kuningas syntyi ihmislapseksi. Uskonpuhdistajamme Martti Luther kirjoittaa
tästä Jumalan taivaallisesta korkeudesta alas meidän ihmisten elämään
astumisesta:
Katsokaapa Jeesus-lasta! Jumalan olemus saattaa pelottaa ihmistä. Sanomaton valtasuuruus voi
musertaa hänet. Sen vuoksi Kristus omaksui meidän
ihmisyytemme, syntiä lukuun ottamatta, että hän
ei pelottaisi meitä, vaan
lohduttaa ja rohkaisee
meitä rakkaudellaan ja
armollaan. Katsopa Kristusta nuoren äitinsä sylissä! Mikä voi olla suloisempaa kuin lapsi. Ja kaikki
tämä sitä varten, että sinun ei tarvitse omantunnon hädässäsi pelätä lähestyä häntä, jolta tiedät

saavasi lohdutuksen.
Synnin, helvetin, omantunnon ja syyllisyyden
valta on voitettu, kun lähestyt tätä leikkivää lasta
ja uskot, että hän on tullut
- ei tuomitsemaan vaan
pelastamaan.
Palvelen pastorina Medialähetys
Sanansaattajien
lähettämänä lähetystyöntekijänä Kroatiassa. Kroatiaksi joulu on Božić, mikä
tarkoittaa pientä Jumalaa.
Jo juhlan nimi täällä kertoo siitä, että juhlimme
Jumalaa, joka on syntynyt
ihmislapseksi. Kun Jeesus-lapsi saa olla kanssamme joulupöydässä, kuusenkoristelussa ja kirkkotiellä,
silloin olemme viettäneet
joulua, juhlineet pientä Jumalaa. Jeesuksen läsnäolo
tekee joulusta joulun.
Mielestäni joulussa on
kaikkein ihmeellisintä se,
ettei se pääty loppiaiseen
vaan jatkuu arjessamme.
”Ja paimenet palasivat
kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat
kuulleet ja nähneet, sen
mukaan kuin heille oli puhuttu.” (Lk 2:20) Paimenet
olivat saaneet todistaa ensimmäisen joulun ihmeitä
ja nähdä Jeesus-lapsen.
Kaiken tämän ihmeellisen jälkeen Raamattu sanoo vain yksinkertaisesti,
että paimenet palasivat

Kiertotalous ja yksinkertaisuus
kaunistavat joulun
Jouluvalot ovat jo syttyneet monille kävelykaduille sekä näyteikkunoihin.
Kaupat ovat pullollaan
jouluruokia ja joulusuunnitelmien tekeminen on
monilla jo kovassa vauhdissa. On mielenkiintoista huomata, miten joulun
viettäminen on aikaistunut
omasta lapsuudesta, jolloin kuusikin tuotiin sisään
vasta aatonaattona.
En pidä joulunajan aikaistumista
huonona
asiana, jos se tarkoittaa
myös sitä, että rauhoittumiseen ja yhdessäoloon
aletaan panostaa yhä aikaisemmin. Valitettavasti
kuitenkin joulun materialisoituminen on suuri syy
sesongin aikaistumiselle.
Joulu aiheuttaa monelle
myös stressiä ja valmistelukiireitä. Me kaikki voimme kuitenkin itse päättää
miksi ja miten joulua vietämme, onko uusien koristeiden tai lahjojen ylenpalttisen määrän hankinta
Tilaushinnat 2018 (sis. alv):
kotimaahan 37 €/vuosi, kesto 32 €
ulkomaille 42 €/vuosi, kesto 37 €
lahjatilaus: 28 €, ulkom. 33 €
irtonumero 5 €
Ilmoitushinnat:
1,00 €/pmm (sis. alv) tai
sopimuksen mukaan

tarpeellista tai pärjäisimmekö yksinkertaisemmallakin joulupöydällä, jossa
määrän sijaan korostuu
laatu ja kotimaisuus? Ja
voisiko käsityömarkkinoilta osaa mieluummin yhden koristeen, eikä marketista kymmentä.
Se miten joulua vietämme ja millaiset perinteet
meillä on, vaihtelevat,
eikä ole oikeaa tai väärää
tapaa viettää joulua. Se
mistä olemme kotoisin ja
mihin perinteisiin lapsena
totuimme vaikuttaa niin
joulupöytämme antimiin,
kirkossa käymiseen sekä
lahjojen antamiseen. Perinteisenä pidettyyn suomalaiseen
joulupöytään
ovat vaikuttaneet niin
säätyläisten kuin talonpoikienkin tarjoamiset. Osalla
meistä on varmasti myös
karjalaisia jouluperinteitä tai ainakin karjalanpiirakat kuuluvat tärkeisiin
jouluruokiin. Itselle piirakoiden tekeminen on

Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
parillisten kuukausien 8. päivänä.
Seuraava lehti ilmestyy 8.12.2018
Seuraava aineistopäivä on 15.11.2018
Julkaisemme lukijoiden kirjoituksia, runoja,
muisteloita ja valokuvia.
Toimitus pidättää oikeuden muokata ja
lyhentää lähetettyjä aineistoja.

tärkeä osa joulua ja henkisesti se tarkoittaa juhlan
ja joulurauhan alkaneen,
vaikka toki Turun joulurauhan julistusta meilläkin
kuunnellaan.
Joulu on aina muuttunut
hieman ajassa tai ainakin
elintason nousu Suomessa
on vaikuttanut siihen melko paljon viimeisen sadan
vuoden aikana. Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa kierrättäminen
ja oman hiilijalanjäljen
miettiminen ovat tulotasosta riippumatta monella
perheellä mielessä myös
joulun aikana. Vaikka
vaurautta olisi ostaa kasapäin uutta, niin sitä ei
enää pidetä hyvinvoinnin
merkkinä. Vaan kestävät
valinnat ovat tulleet yhteiskuntaamme
jäädäkseen. Onneksi näin.
Joulu on antamisen juhlaa ja parhaat lahjat ovat
usein ne aineettomat. Yhdessäolo olo ja yhdessä tekeminen luovat muistoja,
Aineiston postitus osoitteella:
toimitus@jaakkimansanomat.fi
Jaakkiman Sanomat
OMAVASTAUS
Tunnus 5000043
00003 VASTAUSLÄHETYS
(ei tarvitse postimerkkiä,
lehti maksaa postimaksun)

tekemään täsmälleen samaa työtä kuin ennenkin. He eivät väheksyneet
palvelutehtäväänsä, vaan
jatkoivat uskollisina siitä,
mihin olivat jääneet. Matti
Luther päättää joulunsanoman tutkiskelunsa: ”Ja
minä sanon teille, ettei yhdelläkään piispalla maan
päällä ole ikinä ollut yhtä
hienoa sauvaa kuin näillä
paimenilla.”
Joulu on täynnä Jumalan ihmeellistä toimintaa.
Jumala yhdistää sen mitä
me emme yhdistäisi: sodan
ja rauhan, enkelikuoron ja
paimenet, juhlan ja arjen Jumalan ja ihmisen. Näin
Hän jatkaa toimintaansa
edelleenkin. Hyvää ja ihmeellistä Joulua sinulle joka päivä!

Elina Braz de Almeida
Juuret Jaakkimassa
Isovanhemmat Helvi s. Sikiö
ja Viljam Lappalainen

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

jotka säilyvät mukana jopa
loppu elämämme. Myös ystävien ja sukulaisten muistaminen, vaikka puhelulla,
voi olla paljon tärkeämpää
yksinäiselle ihmiselle kuin
osaisi odottaakaan. Oma
aika on paras lahja, sinä
olet paras lahja.
Toivotan rauhallista joulunodotusta
koteihinne
karjalaisten
perinteiden
siivittämänä!

Pertti Hakanen
Karjalan Liiton puheenjohtaja
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