
Useamman eri-ikäisen nai-
sen voimin tehtiin talkoilla
nukkeja. Aluksi "vain" päitä
muovisen kepin päähän. Nu-
kesta tulee joku raamatunaikai-
nen henkilö lasten hartauksiin.

Monenlaiset kommentit
kuuluivat välillä varsin hiljai-
sesta joukosta.  Keskittynyt
hiljaisuus. Vain paperin rapina
tai hiljainen tyytyväinen hyrinä
siivitti valmistuvia keppinuk-
kien päitä. "Monet nukenteki-
jät ovat huomaamattaan teh-
neet päästä itsensä näköisen",
toteaa Mervi.

"Ruttaa 
sanomalehteä 
palloksi"

Siitä se alkoi. Nuken pään
tekeminen. Ja niin sitä rutattiin
ja haettiin muotoa. Kunnes kä-
det olivat melkein mustat ja
kepin pään ympärille käärityt
entiset sanomalehden sivut al-
koivat olla pään muotoisia.
Sitten muovia paperin päälle.  

Ja sitten liisteröimään! Vuo-
roin liisteriä, vuoroin erikokoi-
sia, ohuita – yksi kerrallaan –
selstoffin suikaleita niin monta
kerrosta, että muovi ei kuulla
läpi.

"En tiedä, mitä tästä tulee.
Näyttää ihan intiaanilta." "Oli-

ko Raamatun aikana intiaaneja
Pyhällä maalla?" " Muistakaa,
että näiden hahmojen tulisi ol-
la raamatunaikaisia", muistut-
taa ohjaaja-Mervi.

Entä Aatami tai Eeva? 

Samalla kun pää alkoi muo-
toutua, oli katsottava, mille
puolelle kasvot tulisivat.

"Nenä on kuin 
korva" ! ?

Anatomian professori olisi
ollut ihmeissään. Mutta niin se
vain oli: korva tehdään niin
kuin nenä tai korva on kuin ne-
nä. Siinä oli hyvää ohjetta, kun
alettiin olla niin pitkällä. Nenä
sijaitsee silmän ja huulten välis-
sä! Kuolematonta anatomiaa! 

Naurun pyrskettä, tarkkoja il-
meitä.

Nenä kääritään näin, samoin
korva. Sitten muotoillaan. Älä
unohda leukaa tai kulmakarvo-
ja!

Korva on tärkeä. "Kuuntele-
valla opetuslapsella on isot kor-
vat!"

Sukkahousut 
uusiokäyttöön ja
kärsivällisyyttä

Nyt näyttää hyvältä. Voisit-
ko ehkä tuohon pistää lisää
materiaalia? Mervin ohjaus
kannustaa aloittelevaa  "taitei-
lijaa".

Ja niin vähitellen ovat val-
miina ne päät, jotka puetaan
sukkahousuihin. 

Ne päät, joiden päälle muo-
toillaan massaa jäävät kuivu-
maan . Samoin sukkahousu-
päät. 

Ja voi, miten hienoja! Voi
miten eläviä! Jo nyt. 

Ja ei kun odottamaan. 
Talkoot jatkuvat parin vii-

kon päästä. Silloin päästään
maalaamaan kasvoja. Teke-
mään nukeista vielä eläväm-
piä.

Mitähän näistä tulee – ja mi-
ten ne palvelevat ilosanoman
kertomisessa eteenpäin?

Olisi niin mielellään saanut
koko pään valmiiksi ensim-
mäisellä kerralla!

Mutta niinhän Jumalakin le-
päsi luomistyönsä jälkeen.

Jatkoa seuraa – laajemmal-
lekin joukolle, toteaa mukana
ollut Eija Köntti.

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 4/2005
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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"… Nyt se puhkeaa taimelle."  Jumalan puhetta meille
ihmisille.
Kyllähän me huomaamme kevään tulemisen. Kyllähän
me huomaamme muuttolintujen ilmestymisen. Luonnossa
tapahtuvan voi aistia niin monin aistein.  Ja niinhän se on
tarkoitettukin kaikin aistein aistittavaksi. Nimittäin koko
elämä.

*   *   *
Joskus vain elämässä on niin, että ympärillämme ehtii ta-
pahtua paljon – ja se jää meiltä huomaamatta. Meille ta-
pahtuu jotain mullistavaa. Hyvää tai mieltä rasittavaa.
Saatamme nähdä vain tuon yhden asian – ja kaikki muu
jää kauas sen ympäriltä.
Se yksi asia voi olla kauan odotettu ja rukoiltu tieto siitä,
että vauva on tulossa maailmaan. Elämä ja ajatukset pyö-
rivät tuon kasvavan ihmeen ympärillä.  
Se voi olla kodin ja elämän hyörinällään mullistava koi-
ranpentu. Sille kaikki on uutta. Miten tuo pieni pentu ih-
mettelee, miten se tutustuu ja sitten painuu kuono edellä
sukeltaen heinikkoon. 
Iloiset asiat ilahduttavat ja vievät mielen pois painavista,
raskaista asioista. Ja samalla kuitenkin saatamme ajatella:
mitenkähän jatkossa…
Sairaus, kuolemasta puhumattakaan, vie havaintokyvyn
kaikelta muulta.

*   *   *
"Nyt se puhkeaa taimelle. Etkö sitä huomaa." jatkaa
Raamatun sana Jumalan puhetta.
Emmehän me aina todellakaan huomaa. Kun kuljemme
tuskan ja vaivan syvissä vesissä, emme tajua, että sa-
manaikeisesti meissä kasvaa jotain uutta. Ennen pitkää se
puhkeaa taimelle. Emme vain tiedä, mitä tuosta taimesta
kasvaa.  Vasta paljon myöhemmin selviää, mitä taimesta
kasvoi.

*   *   *
Jumala antaa kasvun. Sille uudelle, jonka Hän luo.
Jumalan käsissä me olemme niin tuskan ja ahdistuksen
raastamina kuin ilosta pulppuavina.
Jumala antaa kasvun.  
Anna taimen kasvaa Sinussa.

Valoisaa kesää!
Eija Köntti

"Minä luon uutta…"

Kastetut
Avioliittoon
kuulutetut

Kuolleet

Rakas Vapahtaja, varjele
nämä kastetut aina kasteen
armossa ja anna heidän kas-
vaa Sinun tuntemisessasi.
Siunaa heidän vanhempiaan,
kotiväkeään ja kummejaan.

Herra, me muistamme Sinun
edessäsi poisnukkuneita rak-
kaitamme, lohduta surevia
ylösnousemuksen ja iankaik-
kisen elämän toivolla.

Luukas Tuomaanpoika Talvo
Maija Aninka Komulainen
Louna Lilja Eloisa 
Rouhiainen
Viljami Luukas Vemberg

Veikko Osmo Juhani Teerioja ja
Tuula Birgit Sandberg

Tomi Samuel Mikkola ja 
Minna Kristiina Määttä

Janne Samuli Holmström ja
Laura Marianna Tiiainen

Matias Antero Jaskari ja 
Anu-Elina Marttinen

Antti Erkki Einari Itäkylä ja

Liisa Katariina Jylhä - Ollila

Jukka Artturi Kaján ja
Anna Riitta Tuulia Karjalainen

Ossi Juhani Mäntylahti ja
Anne Marika Arffman

Mika Jari Alfred Kolehmainen ja
Mirja-Leena Tuovinen

Harri Olavi Ruha 49 v.
Urho Paavali Leinonen 
93 v.
Kalevi Antero Rintaluoma
67 v.
Lea Sinikka Kolari 75 v.
Terttu Hilja Anneli 
Rissanen 73 v.
Unto  Ossian Kinnunen 
84 v.

Kesällä kirkolla
Messu 
joka sunnuntai- ja pyhäpäivä kello 10.

Kesäillan parilliset keskiviikot 
kello 19 
1.6. Kesäillan ehtoollinen        15.6. Kesäillan musiikki
29.6. Laulu- ja grilli-ilta          13.7. Kesäillan ehtoollinen
27.7. Kesäillan musiikki          10.8. Kesäillan ehtoollinen
24.8. Laulu- ja grilli-ilta

Torstaikerho
kello 13
Hartaus ja kahvituokio sekä katsaus kirkollisten vaikutta-
jien elämänkertoihin.

Kesäillan musiikki
15.6. kello 19
Teemu Garam, laulu ja Sanna-Liisa Untamala, urut ja piano

27.7. klo 19
Enni Pöykkö, laulu ja Sanna-Liisa Untamala, urut ja piano

To 25.8. klo 20 taiteiden yön Italialainen ilta
Arto Seppänen, laulu ja Luciano Carotenuto, huilu sekä
Ari Häyrinen urut ja piano

Kesällä Lassilassa
Seurakuntakoti Leiviskätie 4,  Naulapolun puolelta

Avoin aamupuuro
maanantaisin klo 9.30 kerran kuussa 30.5., 27.6., 25.7.,
29.8.. Tule aloittamaan aamu yhdessä muiden kanssa.

Tapaamistupa
parillisten viikkojen maanantaisin klo 13.

Ikäjakautumamme oli 13-60 vuotta. Kaikki
opettelemassa uutta. Tai melkein kaikki. Yk-
si osasi, muut opettelevat.  Lastenohjaaja
Mervi Itälinna, nukketaituri, toimi kärsiväl-
lisenä ja taitavana opettajana, kun Lassilan
seurakuntakodilla keppinukkien päät alkoi-
vat saada muotoaan.

Kesäkerho kirkolla 7-12 -vuotiaille
Kesäkerho on tarkoitettu 7-12 -vuotiaille, joiden kesäloma
alkaa 6.6.. Kesäkerhossa voi olla lyhyemmän tai pitemmän
jakson, sopimuksen mukaan. Kerhoaika on maanantaista
perjantaihin kello 9-15.  Hinta 2,50 euro/päivä, omat eväät.
Kerhossa retkeillään, askarrellaan, ollaan mukavasti yhdessä. 
Viimeinen kerhopäivä 23.6.
Mukana ovat iltapäiväkerhonohjaaja Kikka Kuitunen ja las-
tenohjaaja Mervi Itälinna.
Ilmoittautuminen Kikalle puh. 477 49326 klo 11-12.

Retket kaikenikäisille
Sammattiin 22.6. Lähtö kirkolta klo10, paluu n. klo 18.

Porvooseen, Övikin leirikeskukseen 11.8.
Lähtö kirkolta klo 10, paluu n. klo 18. 
Mennessä poiketaan Brunbergin suklaatehtaalla.

Molempien retkien hinta aikuisilta 5€, lapsilta 3€, alle 4 v.
ilmaiseksi;
ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon puh. 4774930.

Jumalan, avioliiton asettaja,
siunaa näitä liittoja, anna
aviopuolisoille yksimieli-
syyttä ja rakkautta ja tee hei-
dän kodistaan kristitty koti.

Pihakirppis 28.5.
kirkolla klo 11-13

Pöydän hinta 3 €. Varauk-
set virastosta (puh. alla).
Puhvetin tuotto oman seu-
rakunnan diakoniatyölle.

*  *  *

Kesän aukioloaikoja

Kirkkoherranvirasto
Tolarintie 1, puh 4774930
on auki ma-pe klo 9-14 ja
ke klo 17.30-18.30
(juhannusaattona suljettu ).
Kanslistina Riikka Messo-
Järvinen.

Diakoniatoimisto

vastaanotto tiistaisin 
klo 9-11
puh. 47749314.

Kirkko auki ma-pe 
klo 8-16

puh. 47749318, muina ai-
koina toimitusten ja messu-
jen yhteydessä.

Ilosanomaa nukeilla

Entinen päiväkerholainen Sara Merin on saanut valmiiksi nu-
ken pään ensimmäisen vaiheen. Kuva: Mervi Itälinna.


