
Useissa maissa jouluseimi
on rakastettu ja arvostettu
perinne. Seimiperinteen al-
kujuuret ovat jouluevanke-
liumissa, kertomuksessa
Jeesuksen syntymästä.

Jouluseimeä voidaan
koota adventtiaikaan pik-
kuhiljaa. Näin seimestä tu-
lee eräänlainen joulukalen-
teri, joka vie koko ajan lä-
hemmäs juhlaa.

Ensin alkaa hahmottua
paimenten keto. Vähitellen
pyhä perhe lähestyy tallia
ja asettuu sinne taloksi
eläinten keskelle. Jeesus
pannaan esille vasta joulu-
yönä. Silloin myös paime-
net tulevat kumartamaan
Jeesusta. Samoihin aikoi-
hin tietäjät lähtevät mat-
kaamaan kohti seimeä.
Loppiaisena on heidän
vuoronsa tulla näyttämölle.

Jokainen meistä kohtaa
seimen omalla tavallaan.
Seimen hahmot puhuvat
meille kukin omalla äänel-
lään. Näemme Marian, äi-
din ja Joosefin, isän. Nä-

emme pienen Jeesus-lap-
sen. Näemme lampaat ja
paimenet, härän ja aasin.
Näemme tietäjät loistos-
saan. Näemme enkelit, Ju-
malan sanansaattajat.
Saamme katsella seimeä ja
etsiä siitä omaa paikkaam-
me. Missä me haluaisimme
olla? Miten me otamme
vastaan syntyvän Vapahta-
jan?

Seimi ei ole vain ylimää-
räinen koriste joulun tava-
rarunsauden keskellä. Oi-
kea seimi on oikeassa pai-
kassa silloin, kun pystym-
me seurustelemaan sen
kanssa. Sen täytyy olla saa-
puvilla, jotta se voi puhua
meille.

Jokainen voi löytää oman
kuvansa jouluseimestä.
Lapsi nukkuu seimessä.
Älä käänny pois. Polvistu
vaikka tyhjin käsin. Viivy
vielä hetki. Sinulle on
syntynyt Vapahtaja!

Miira Muroma-Nikunen

Heidän siellä ollessaan tuli Ma-
rian synnyttämisen aika, ja hän
synnytti pojan, esikoisensa.
Hän kapaloi lapsen ja pani hä-
net seimeen, koska heillä ei ol-
lut tilaa majapaikassa. Luuk:
2:6-7

Kaupallinen joulu neuvoo meille monin tavoin,
kuinka syntyy onnistunut joulu. Kun muistaa
hankkia sitä ja tätä, on onnellinen joulu taattu. Jo-

tain kovin vastakohtaista on siinä tarmossa ja kiireessä,
jolla joulua valmistetaan ja unelmien joulussa, jossa ol-
laan vaan ja nautitaan. Ehkä vastakohtaisuus tekee hyvää-
kin. Itselleni on vuosien myötä noussut tärkeämmäksi lau-
lu, jossa kerrotaan, kuinka joulu löytyy sydämestä. Erilai-
sia jouluja vietettyäni olen oppinut kysymään itseltäni,
mikä minulle on joulussa luovuttamatonta. Mitä ilman ei
minun jouluni tule? Samaa olen kysynyt lähimmiltäni.
Olemme sitten pyrkineet siihen, että joulussa voisi toteu-
tua jokaisen tärkeä joulun elementti vaikka kovin pienikin
sellainen.

Monissa joululauluissa on hiljaisuus, pimeys ja tähti-
taivas, aikaa olla ja pysähtyä, ollotella ja kuunnella sydä-
men sykettä tai lasten naurua ja iloa. Siellä on joulu, kai-
ken menon ja kiireen keskelle. Kun tulee käsin kosketel-

tava rauha, Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Kaiken epätäy-
dellisyyden ja rikkinäisyyden keskelle saapuu joulun mie-
li, tunne ja tila seimen lapselle syntyä. Jotain pyhää, jonka
tuntee, sanoja ei tarvita. Juhlan täyttymys. Tässä, tämän
takia... tällä jaksan eteenpäin... en lähde tyhjin sydämin.

Niin se taisi olla ensimmäisenäkin jouluna. Lienevät
Maria ja Joosef toivoneet esikoiselleen vähän parempaa
syntymäpaikkaa ja hetkeä kuin kesken matkan väsyneinä,
härkien ja aasien hajun keskellä tallissa. Saati sitten juuta-
laisten odotus omasta Messiaasta, kuninkaasta. Maallista
hallitsijaa odotettiin suuressa loistossa, mutta Kristus syn-
tyi tallissa ja laitettiin nukkumaan eläinten syöttökauka-
loon, jota me nykyisissä seimiasetelmissamme romantti-
sesti ihailemme.

Pienessä seimessä härkien ja aasien keskellä nukkui
kuningas. Todistamassa oli vain isä ja äiti. Suuri iloviesti-
kin vietiin maan mahtavien sijaan ensimmäisenä paime-
nille, jotka jossain kedolla paimensivat lampaita. Enkeli-
kuoro kajautti kunniahuutonsa. Aika hienon kuuloista, vai
mitä!

...Mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille nyt tulevan.
Herramme Kristus teille nyt on tänään tänne syntynyt,
Ja tää on teille merkiksi seimessä lapsi makaapi.
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Kaisa Lahti

Joulu - unelmia ja pettymyksiä?
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JOULUNAJAN MESSUT JA HARTAUDET
Neljäs adventtisunnuntai 18.12. klo 10 Messu, Miira
Muroma-Nikunen, Jorma Paakkanen ja Olli Mönttinen,
Rosalié-kuoro Raili Sarenius-Hällströmin johdolla.
Perheiden aattohartaus la 24.12. klo 13, Miira Muro-
ma- Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Helena Määttänen;
Tuomas Tiainen, trumpetti; Elina Tiainen, käyrätorvi;
Marja Tiainen, laulu.
Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 16.30, Hannu Vapaa-
vuori ja Olli Mönttinen; Merja Wirkkala, laulu; Joonas
Vapaavuori, sello.
Jouluyön lauluhetki – yhteislaulutilaisuus la 24.12.
klo 23, Kaisa Lahti, tekstit; Olli Mönttinen, urut ja pia-
no.
Joulukirkko su 25.12. klo 8, Jorma Paakkanen ja Olli
Mönttinen; Pia Siirala, viulu.
Tapaninpäivän messu ma 26.12. klo 10, Hannu Va-
paavuori ja Jouni Maunula.
Uudenvuodenpäivän messu su 1.1.2006 klo 10, Kaisa
Lahti, Hannu Vapaavuori ja Lauri Töldsepp.
Loppiaisen messu pe 6.1. klo 10, Jorma Paakkanen
(lähtösaarna), Hannu Vapaavuori ja Olli Mönttinen;
Joonas Vapaavuori, sello. Kirkkokahvilla vietetään Jor-
ma Paakkasen eläkkeelle siirtymisjuhla.

MUSIIKKIA JA MUITA TILAISUUKSIA
Lauluja kynttilöiden syttyessä ke 14.12. klo 19, Pepe
Willberg ja Delicato-kuoro, joht. Elina Viitaila-Pulkki-
nen. Säestys Peter Engberg, Petri Ikkelä ja Pentti Lahti.
Liput 15 euroa, lapset alle 15 v. ilmaiseksi.
Nyt seimen luona laulamme su 18.12. klo 14, Ruusu
Tervaskanto, laulu, urut ja piano; Riikka Kuva, laulu.
Vapaa pääsy, ohjelma 4 euroa.
Joulukonsertti ti 20.12. klo 19, Lähde-kuoro, joht.
Mikko ja Hanna Seppänen. Vapaa pääsy.
Jouluyön lauluhetki – yhteislaulutilaisuus la 24.12.
klo 23, Olli Mönttinen ja Kaisa Lahti. Vapaa pääsy.
Uudenvuodenpäivän konsertti su 1.1.06 klo 14, Niko-
lai Grohovski, laulu; Karina Korpinen, piano. Ohjelmas-
sa kirkkomusiikkia 1600 -1700 -luvuilta. Vapaa pääsy,
ohjelma 4 euroa.
Ikoni-ilta ke 4.1. klo 18.30 – 19.30. Ikonitaiteen opetta-
ja Jurij Mitroshin kertoo ikonitaiteesta ja Huopalahden
kirkolla 12.1.06 alkavasta ikonimaalauskurssin sisällös-
tä.
Loppiaiskonsertti pe 6.1. klo 15, Jussi Makkonen, sel-
lo; Raid Karm, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 4 euroa.
Jumalanpalvelusilta ke 11.1. klo 18.30 seurakun-
tasalissa.
Miesten keskustelupiiri ke 18.1. klo 18 kirkon kivija-
lassa.
Ekumeeninen rukoushetki su 22.1. klo 15, kts. erilli-
nen ilmoitus.

PIIRIT ovat joulutauolla, jatkuvat viikolla 2.
Merimieskirkkopiiri ma 16.1. klo 13.
Nuorten aikuisten raamattupiiri maanantaisin klo 19
Pysäkillä, Haagan pappilantie 2.
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 kirkolla.
Nuorten aikuisten Lähde-kuoro tiistaisin klo 18, joht.
Mikko Seppänen, kts. erillinen ilmoitus.
Aamurukous kirkossa keskiviikkoisin klo 6.30 – 7.30.
Keskiviikkokerho joka viikko klo 12, ruokailu ja ohjel-
maa.
Rosalié-kuoro keskiviikkoisin klo 10, joht. Raili Sare-
nius- Hällström.
Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 18, joht. Olli Möntti-
nen.

LAPSILLE JA VANHEMMILLE
Lasten joulukirkko ke 14.12. klo 9.15 ja klo 10, Miira
Muroma-Nikunen, Marja-Liisa Selin ja Olli Mönttinen.
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10, Haagan pappilantie 2,
alk. 15.1.
Perhekerho kirkolla torstaisin klo 10–11.30, alk. 12.1.

NUORET
Nuortenilta Tönöllä keskiviikkoisin ja torstaisin klo
19–22 (alk. 11.1.)
Olokolo perjantaisin klo 20–24 (alk. 13.1.)

Kirkkoherranvirasto, Vespertie 12, p. 5308630,
avoinna ma–pe klo 10–14, ke myös 16–18. Pappien
päivystys ma– pe klo 10–14.
Diakoniatyöntekijät: Raisa Kindstedt pe 9–10, p.
53086314 ja Satu Luode ma 14–15, p. 53086313.

Nuorten aikuisten
Lähde-kuoro

harjoittelee tiistaisin klo 18 Huopalahden kirkolla.
Uuden laulajat ovat tervetulleita mukaan. Jos kiin-
nostuit, ota yhteys Hanna Seppäseen, p. 050-
5367461. Ei laulukoetta! Mukaan kaivataan erityises-
ti mieslaulajia. Lähde-kuoro sopii myös puolisoiden
yhteiseksi harrastukseksi, sillä harjoitusten aikana on
kirkon tiloissa lastenhoito.

Löydä kuvasi jouluseimestä

Papin Pakina

Kristittyjen ykseyden ru-
kousviikkoa vietetään Suo-
messa 18.–25.1. 2006.
Ekumeeninen rukoushetki
kutsuu eri kirkkoihin kuu-
luvia kristittyjä yhteiseen
rukoukseen. Huopalahden
kirkossa pidettävässä ru-
koushetkessä on mukana

ainakin luterilaisen, orto-
doksisen ja katolisen kir-
kon edustus. Puheen pitää
Juhani Forsberg. Musiikis-
ta vastaa Schola Sancti
Henrici. Rukoushetken jäl-
keen on yhteinen kahvihet-
ki seurakuntasalissa. Ter-
vetuloa!

”Missä kaksi tai kolme on 
koolla minun nimessäni, siellä
minä olen heidän keskellään”

Ekumeeninen rukoushetki 22.1.2006 klo 15


