
Isien Isien 
UskoUsko

Suomi-Konferenssi  • Joulukuu 2022 DecemberSuomi-Konferenssi  • Joulukuu 2022 December
Volume  84.  vuosikerta ,  No. 11 •  ISSN 0380-2280  Volume  84.  vuosikerta ,  No. 11 •  ISSN 0380-2280  

Irtonumero/ Single Copy  $3  •  Irtonumero/ Single Copy  $3  •  
Canada  Post  Publications Mail  Agreement  No. 41783516Canada  Post  Publications Mail  Agreement  No. 41783516

Kuva: Jane Lepisto



2 • Isien Usko • Joulukuu 2022 December

Isien Usko
Faith of Our Fathers

Perustettu / Established 1936

Kanadan evankelisluterilaisen kirkon 
(ELCIC) Suomi-Konferenssin 

kuukausijulkaisu/ A monthly publication 
of Suomi Conference, a special interest 

group of the Evangelical Lutheran Church 
in Canada (ELCIC)

Canada Post Publications Mail Agreement 
No. 41783516

Printed in Canada by 
International Web exPress Inc.

1-1455 Brigantine Drive
Coquitlam, BC V3K 7C2

Toimitus/Editorial Board

President: Timo Saarinen; 
Vice-president: Johanna Porkola; 

Board: Tuula Bernard, Ilona Dagnaud, 
Hannu Kormano & Hilkka Luus.

Päätoimittaja / Editor-in-Chief
Timo Saarinen

timo.emmaus@gmail.com

Toimittaja / Editor  Hilla Lahtinen
Taittaja / Layout Designer Ronnie Smith

29 Marine Approach Dr
Scarborough, Ontario, M1C 5G4

+1-289-388-7759
isienusko@gmail.com

Taloudenhoitaja / Business Manager

Hilkka Luus
16 Dallimore Circle, suite 708

Toronto, ON M3C 4C4, Canada
+1-647-779-7400

hilkka.luus@gmail.com

Tilaushinnat / Subscription rates
Kanada / Canada $40.00 cad 

Nipputilaus väh. 10 kpl
$11.00 kertaa kappalemäärä 

Bundles of 10 or more
$11.00 x the number of copies
Suomi / Finland $65.00 cad 

USA $65.00 usd
Subscriptions may also be renewed by 

sending an eTransfer to 
hilkka.luus@gmail.com 

Please specify the name of the subscriber.

Ilmoitushinnat / Advertising rates
$10.00 per palstatuuma / per column in 
Alennus – puoli vuotta: 5%, vuosi: 10%  

Discount – half a year: 5%, one year: 10% 

Asiamiehet / Representatives
USA

Peter Mäkilä, Florida
+1-561-582-2335

Quebec
Eeva-Liisa Makkonen, Montreal

+1-514-697-5880

Ontario
Hilkka Luus - Toronto 

(See contact above)

Paula Kankaanpää - Sudbury
+1-705-522-2910 pkank@cyberbeach.net

Irmeli Niemi - South Porcupine
+1-705-264-4673 

irmeli.niemi@hotmail.com

Sointu Fulcher - Sault Ste. Marie 
fulchersandy1@gmail.com

Sinikka Ylinen - Thunder Bay
+1-807-683-5226 

sinikka.helena@hotmail.com

Suomi
Meeri Auramo +358 050 514 2856

mauramo@gmail.com

Johanna Porkola
Suomi-KonferenssinSuomi-Konferenssin
VarapresidenttiVarapresidentti

Pastori, New Hope LutheranPastori, New Hope Lutheran
church, Sudburychurch, Sudbury

Uudenvuoden 
lupaukset

Onko sinulla ollut tapana 
tehdä uudenvuoden lupauksia? 
Joku lupaa hiihtävänsä, toinen 
lopettaa tupakan polton. Yksi 
lupaus on lopettaa Facebookin 
tai Instagramin seuraaminen 
vuodeksi. Lupauksia riittää ja 
osa jopa toteutuu. Ajatuksena 
on aloittaa alusta, korjata 
virheitä, joita on kokenut 
tekevänsä, ja kuvitelma siitä, että 
kykenee ne itse korjaamaan.

Tulevaa vuotta ei kuvata kovin 
helpoksi. Inflaatio on kovaa, 
korot nousevat ja energiakriisiä 
manataan, ainakin Suomen 
lehdistössä. On luvassa kylmä 
alkuvuosi. Yhden asteen 
tiputtaminen sisäilmassa 
tuntuu kovalta vaatimukselta. 
Luin syksyllä todellisuutta 
Ukrainasta. Kolme perhettä 
asui kosteassa kellarissa kotien 
ollessa pirstaleina. Lämpöä 
rakennettiin kahden kamiinan 

voimin, piiput vielä lattialla 
kasassa. Niin, se asettaa meidät 
oikeaan perspektiiviin. Onkohan 
heillä lämmin nyt? Elämän 
ollessa kaaoksessa, olet sen 
varmaan joskus kokenut, sitä 
toivoo, että kaikki olisi ihan 
tavallista. Ei mitään ihmeellistä 
ja huikeaa, vain ihan tavallista 
arkea. Turvallista arkea toivon ja 
rukoilen ensi vuodeksi, kaikille.

Mukavia asioitakin on 
odotettavissa, ainakin Suomi 
Konferenssin tiimoilta. Seuraava 
Suomi Konferenssi järjestetään 
Hilldalessä, Thunder Bay:ssa. 
Sinne toivotaan runsasta 
osallistumista kauempaakin. 
Aikaa matkan järjestelyyn on 
vielä paljon ja silloinhan on 
jo kevät pitkällä: Tiet ovat 
sulat ja mukaan ei tarvitse 
pakata pilkkihaalaria. On 
ymmärrettävää, että juhlat 
eivät ole niin kuin ennen, väki 

on vanhentunut, vaihtunut ja 
asioita tehdään muutenkin 
toisin. Pyhä Henki toimii 
seurakunnassa luovalla tavalla. 
Jumala luo uutta tänäkin 
vuonna ja Jumala kutsuu meitä 
muutokseen, uudistumiseen. 
Elämme monenlaisten 
haasteiden keskellä ja juuri 
silloin Jumalan sana, seurakunta 
yhteisönä tulee ihmisille 
tärkeäksi.  Jos maailma ei lupaa 
meille hyviä asioita, niin Jumala 
lupaa ja se sana pysyy. Kaikkea 
rikkimennyttä ei tarvitse korjata 
itse.

Vaikka meidän hyvää 
tarkoittavat lupaukset eivät aina 
toteudu, niin Jumalan lupaukset 
pysyvät voimassa joka vuosi. 
Uudenvuodenpäivän teksteistä 
Jesaja kirjoittaa: 
Ja nyt – näin sanoo Herra, 
joka sinut loi, Jaakob, joka sinut 
muovasi, Israel: 
– Älä pelkää. Minä olen 
lunastanut sinut. 
Minä olen sinut nimeltä 
kutsunut,sinä olet minun. 
Kun kuljet vesien halki, minä olen 
sinun kanssasi, 
kun virtojen poikki, ne eivät 
tempaa sinua mukaansa, 
kun astut tulen lävitse, sinä et 
pala, eikä liekki sinua polta. 
Minä, Herra, olen sinun 
Jumalasi. 
Minä, Israelin Pyhä, olen sinun 
pelastajasi. ( Jes. 43: 1-3)

Olkoon seuraava vuosi 
millaista rämeikköä tai 
tukkimetsää tahansa, asettipa 
maailma meidät millaisten 
haasteiden eteen tahansa, on 
Jumala sinut lunastanut ja 
kutsunut omakseen. Hän on 
sinun kanssasi. Joten, ei ole 
mitään pelättävää.Tarkoitus 

Kiinnostaisiko sinua tai jotain 
läheistäsi matkustaa muutaman 
viikon opintomatkalle Suomeen? 
Suomi Konferenssi tarjoaa 
vuosittain stipendin, jota voivat 
hakea Suomi Konferenssin 
seurakuntien pastorit, muusikot 
ja aktiiviset vapaaehtoiset. 
Stipendin tarkoituksena 
on antaa stipendin saajalle 
mahdollisuus tutustua yhden 
tai useamman seurakunnan 
toimintaan Suomessa, 
keskittyen esimerkiksi 
jumalanpalvelusmusiikkiin 
tai johonkin muuhun mikä 
voi antaa virikkeitä hakijan 
kotiseurakunnan työhön 
Kanadassa. Palattuaan stipendin 
saajaa pyydetään kirjoittamaan 
lyhyesti Isien Usko-lehteen 
kokemuksistaan ja kertomaan, 
mitä hän oppi Suomessa.

Hakemus
Kiinnostuneita pyydetään 

kirjoittamaan hakemuskirje, 

jossa he kertovat lyhyesti 
itsestään, rooleistaan 
kotiseurakunnassaan ja 
mitä he haluaisivat opiskella 
Suomessa. Hakemuskirjeet 
pyydetään lähettämään Suomi 
konferenssin presidentille 
pastori Timo Saariselle, 
timo.emmaus@gmail.com  
31.12. 2022 mennessä. Suomi 
konferenssin hallitus valitsee 
stipendin saajan saaduista 
hakemuksista ja tiedottaa 
päätöksestään alkuvuodesta.

Summa
Stipendin määrä on $1,500 

Kanadan dollaria, joka 
yleensä kattaa vähintäänkin 
matkat.  Tarvittaessa Suomi 
Konferenssin pastorit voivat 
auttaa yhteyksien luomisessa 
Suomeen, tai antaa joitain 
ehdotuksia miten hakija voi 
toteuttaa opiskelutoiveensa.

Lisätietoja pastori Timo 
Saariselta.  

Suomi-konferenssin 
stipendi

Hakuaikaa jatketaan 31.12. saakka

Isien Uskon 
toimitus 
tarvitsee 

apuasi lehden 
kokoamisessa. 

Tapahtuuko 
seurakunnassasi 

tai elämässäsi 
jotakin sellaista, 

josta voisit 
kirjoittaa 

lehteen? Kuvat 
otetaan myös 

kiitollisin mielin 
vastaan. Lähetä 
jutut ja kuvat 
osoitteeseen.

isienusko@gmail.
com
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 Meeri Auramo

Meerin 
mietteitä

Jeesus - Maailman Valo

Marraskuun harmaudessa 
ja pimeydessä muistelemme 
kesää, jolloin on valoisaa jopa 
yöllä. Kun kuuntelemme 
uutisia, havaitsemme, että 
maailmamme on synkkä. 
Monesti synti sumentaa 
meidän oman sisimpämme 
vähintäänkin hämäräksi. Ei ole 
ihme, että ihmisillä on paljon 
mielenterveyden ongelmia. 
Maailma ei voi tarjota kestävää 
turvallisuutta ja mielenrauhaa. 
Mikä avuksi?

Jumala loi maailman hyväksi, 
sopusointuiseksi ja kauniiksi. 
Ihminen halusi olla niin kuin 
Jumala. Hän lankesi syntiin. 
Jumalalla oli suunnitelma 
ihmisen auttamiseksi. Hän 
lupasi Pelastajan. Tämän 
lupauksen lapsen syntymäjuhlaa 
saamme taas viettää tänäkin 
armon vuonna. 

Jeesus sanoi: ”Minä olen 
maailman valo. Se, joka seuraa 
minua, ei kulje pimeässä, vaan 
hänellä on elämän valo.” ( Joh. 
8:12) Jumalan Sanan valossa 
paljastuu meidän sisimpämme, 
meidän salatuimmatkin synnit. 
Meidän ei kuitenkaan tarvitse 
jäädä pimeyteen, huonon 
omantunnon syytösten alle. 
Pyhä Jumala rakastaa meitä: 
”Siinä Jumalan rakkaus 
ilmestyi meidän keskuuteemme, 
että hän lähetti ainoan Poikansa 
maailmaan, antamaan meille 
elämän. Siinä on rakkaus 
- ei siinä, että me olemme 
rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, 
että hän on rakastanut meitä 
ja lähettänyt Poikansa meidän 
syntiemme sovitukseksi.” ( Joh. 
4:9,10) Tätä hyvää uutista 
haluamme olla levittämässä. 

Nyt on armon aika. Nyt 
on mahdollisuus turvautua 
Jeesuksen armoon. Nyt on 
aika julistaa evankeliumia 
kaikkien kansojen keskuudessa. 
Puhelintolppaan kiinnitetyssä 
julisteessa lukee: ”Jeesus tulee. 
Oletko valmis?” Tätä kannattaa 
miettiä. Maailma houkuttelee 
omaan suuntaansa, mutta 
maailman Luoja ja Lunastaja 
kutsuu rakkaasti valon, ilon ja 
rauhan omistamiseen. 

Tähän pimeään aikaan tuo 
lohdun Jesajan ennustus: 

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, 
näkee suuren valon. Niille, 
jotka asuvat kuoleman varjon 
maassa, loistaa kirkkaus.” ( Jes. 
9:1) ”Sillä lapsi on syntynyt 
meille, poika on annettu 
meille. Hän kantaa valtaa 
harteillaan, hänen nimensä 
on Ihmeellinen Neuvontuoja, 
Väkevä Jumala, Iankaikkinen 
Isä, Rauhan Ruhtinas.” ( Jes.9:5)

1300-luvulta oleva laulu 
kiteyttää joulun sanoman 
keskeisinpään.

 
”Ilon päivä verraton 
koitti maailmalle, 
poika syntynyt kun on 
neitsyt Marialle.
Taivaan Herra iäinen 
ihmiseksi syntyen 
tuli veljeksemme.
Isä antoi armossaan 
ainoansa päälle maan 
pelastajaksemme.

Riemuviestin enkeli 
kertoi paimenille: 
Vapahtajan lähetti 
Isä ihmisille.
Lapsi teille syntynyt 
seimessänsä lepää nyt, 
hallitsija taivaan.
Orjan muodon otti hän, 
antoi meille elämän, 
luoksemme jäi vaivaan.

Neitsyestä maailmaan 
syntyi Jumalamme 
käydäksensä kuolemaan 
meidän puolestamme.
Sana tuli lihaksi, 
Herra ihmislapseksi, 
muuten hukkuisimme.
Ilman Herraa Jeesusta, 
ilman ristin uhria 
vaivaan joutuisimme.

Halki maan ja taivasten 
kaikuu kaikkialle 
kiitoslaulu enkelten 
armon Jumalalle:
”Jumalalle kunnia 
olkoon korkeuksissa, 
rauha maailmassa.”
Kerran saamme kumartaa 
Isän Poikaa ainoaa
taivaan kunniassa.”

Siunattua Jeesuksen juhlaa!

Jumalan antamisen mielestä, 
hänen hyvästä joululahjastaan 
voidaan kertoa tällaisinkin 
sanoin, sanoin, joista puuttuu 
tähden kirkkaus, enkelit ja 
taivaallinen sotajoukko, näinkin:

Nämä lapset ovat ihmisiä, 
lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli 
ihmiseksi, heidän kaltaisekseen.

Siten hän kykeni kuolemallaan 
riistämään vallan kuoleman 
valtiaalta, Saatanalta, ja 
päästämään vapaiksi kaikki, jotka 
kuoleman pelosta olivat koko 
ikänsä olleet orjina. (Hpr. 2:14-
15)

Kuolema ei kulje 
vain paastonaikana tai 
pyhäinpäivänä. Se on liikkeellä 
joulunakin. Kenties tuo edellä 
viittaamani Jumalan sanan 
kohta tuo joulun sinnekin, 
missä kuolema katkaisi 
iloiset jouluvalmistelut ja 
himmensi joulutähden loiston. 
Jumala syntyi ihmiseksi siksi, 
että hän kuoleman kautta 
kukistaisi kuoleman mahdin. 

Ihmisten juhlista 
saatetaan sanoa, että juhlijat 
jättävät aivonsa narikkaan 
päällysvaatteiden mukana. 
Juhlien henki on sitten sen 
mukainen. Tulevankin joulun 
viettoon monessa niin Suomen 
kuin Kanadankin kodissa 
käydään näin. Enkelit ja 
evankeliumit kuuluvat vain 
lastenkamariin. 

Kun Heprealaiskirjeen 
kirjoittaja kysyi, miksi 
Kristuksen oli suostuttava 
häpeään, kärsimykseen 
ja kuolemaan saakka, hän tuli 
vastauksessaan kunnioittavasti 
ja hienotunteisesti eräälle 
tietylle rajalle. Hän totesi: 
Jumalalle sopi näin. Siinä 
on järjen jäätävä narikkaan. 
Joulun ihme ei olekaan lopulta 
siinä, millä tavoin Jumala 
toimi rakkaudessaan, tai siinä, 
miten Kristus syntyi, kuin siinä, 
että hän syntyi.

Heprealaiskirjeen sanassa on 
sijansa silti ajatuksellekin: 
Nämä lapset ovat ihmisiä, 
lihaa ja verta, ja siksi 
hänkin tuli ihmiseksi, heidän 
kaltaisekseen. Metsään 
eksynyt lapsi voidaan 
pelastaa vain käynnistämällä 
etsinnät. Kaivokseen suljettujen 
luokse on porattava uusi tunneli 
ja laskettava pelastuskapseli 
heidän tasolleen saakka. 
Jumala lähetti Jeesuksen 
meidän tasollemme. Ettei vain 

kukaan hätäilisi sitä, etteivät 
pelastustoimet ulottuisikaan 
siihen syvyyteen, missä hän 
on, Jumalan sana alleviivaa 
sitä, että Jeesus tuli maan 
alimpiin paikkoihin. Jumalan 
jouluposti, joka tuo viestin tästä, 
toimii varmasti. Hän tietää 
niidenkin osoitteet, jotka asuvat 
jouluaattonakin siellä, missä 
kumarretaan paholaista. Jeesus 
jakoi meidän kohtalomme. 

Kristus joutui täällä tappiolle 
niin kuin mekin joudumme. 
Hän kuoli, niin kuin mekin 
kuolemme. Hänet kuitenkin 
irrotettiin ensimmäisenä 
kuoleman otteesta, että 
meilläkin olisi toivo. Tätä sopii 
ajatella. Ajatuskin voi olla tässä 
tien aukaisija. 

Vapahtaja syntyy kuitenkin 
minulle vasta sitten, kun 
Jumala antaa hyvän lahjansa, 
Pyhän Hengen, joka 
tekee sanan eläväksi. Hän 
antaa sen huomattavasti 
paljon ennemmin, kuin me 
pahat vanhemmat annamme 
lapsillemme hyviä lahjoja. 

Henki, jonka Jumala 
antaa, on esikoislahja, 
vakuus. Se on kuitenkin 
kaikessa rikkaudessaankin vasta 
pieni alku, se on käsiraha, se on 
valtavampien lahjojen alkusoitto. 
Mikäli me aavistellenkin ja 
Pyhän Hengen valaisemina 
tajuamme jotakin Jumalan 
pelastustoimien laajuudesta, 
siitäkin, että ilo on tarkoitettu 
kaikille kansoille, että nälkäiset 
ravitaan, että toivo suuntautuu 
tulevaan, mikä on vieläkin 
suurempaa. Isän kodissa 
on monta huonetta, vaikka 
Jeesukselle ei tästä maailmasta 
löytynyt yösijaa. Jumala on 
valmistanut meille sellaisen 
juhlapöydän, mitä silmä ei ole 
nähnyt eikä korva kuullut. 

Tämän toivon kannattelemina 
meidänkin pitäisi päästä sinne, 
minne pelastaja on laskettu 
meidän tasollemme, seimelle. 
Mistä me tämän ajan ihmisparat 
voimme löytää seimen ja tien 
sinne? Vanha jouluvirsi vastaa:

"Herramme sana,
ystäväin yhteys kallis,
siinä on tähtes,
siinä sun seimes ja tallis.
Niiden sä kelvata suo."
 

Jumalan Hyvä Joululahja
Tuomo Kälviä
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Jari Lahtinen

Vapahtajan äidistä mainitaan 
kahteen kertaan, että “Maria 
kätki sydämeensä kaiken, mitä 
oli tapahtunut, ja tutkisteli 
sitä.” Paimenten vierailu 
vastasyntyneen luona ja heiltä 
kuulemansa kuvaus yöllisestä 
kirkkaudesta lammaslaitumella 
saa tuoreen äidin mietteliääksi 
(Luukas 2:19).

Yhtä lailla perheen käynnit 
Jerusalemin temppelissä 
johdattavat Marian syviin 
pohdintoihin (Luukas 2:51). 
Uuden elämän ilmestyminen 
on suunnattoman riemun 
aihe. Samalle se nostattaa esiin 
huolien pilviä tulevaisuuden 
taivaalle.

Hurskaan Simeonin sanat 
osuvat epäilemättä kipeänä 
Jeesuksen äitiin: “Sinun 
sydämesi läpi on miekka 
käyvä.” Lapsi saa kasvaessaan 
vanhempansa toistuvasti 
hämmentymään (2:33,48-50).
Jälkikasvun itsenäistyminen 
on toivottavaa, mutta myös 
odottamatonta ja yllättävää. 

Kuinka paljon ihmisen 
sydän sitten jaksaa ottaa 
vastaan pakahtumatta, 
nousematta kurkkuun, 
särkymättä? Inhimillisestä 
kestokyvystähän ei anneta 
meille mitään takeita. Olemme 
lujuudeltamme erilaisia. 
Tuskinpa kukaan meistä selviää 
elämän mukanaan tuomista 
haasteista haavoittumatta, rikki 
menemättä.

Marian sydämeen kätkeytyvä 
tutkistelu ei ole mitä tahansa 
mietiskelyä tai mieltä 
rauhoittavaa tekniikkaa, vaan 
se on hartautta. Kristinopissa 
sanotaan: “Kun rukous on 
sydämen välitöntä tuntoa 
Jumalan läheisyydestä, sitä 
sanotaan hartaudeksi.”

Jeesuksen äiti sitoutuu 
aiemmin antamaansa 
lupaukseen olla Herran 
palvelijatar. Tämä 
sopeutuminen ja suostuminen 
on Pyhän Hengen 
vaikuttamaa(1:35, 38). Mariaa 
on valmistettu ja varustettu  
hänen ainutlaatuiseen 
kutsumukseensa. Häntä kantaa 
Jumalan armosta nouseva 

Mitä kaikkea 
sydämelläsi 

onkaan, 
Maria

rohkeus olla pelkäämättä (1:30).
Neitsyt Mariaa voi hyvällä 

syyllä pitää esikuvallisen 
hartauden ja aidon 
rukouselämän äitinä. Hänen 
kaunistuksenaan on “salassa 
oleva sydämen ihminen, lempeä 
ja sävyisä henki” (1Piet. 3:4). 
Maria ei säntäile hermostuneesti 
sinne tänne. Hänen sydämensä 
on ilon ja huolen, mutta ennen 
muuta Jumalan uskollisuuden ja 
hyvyyden kätköpaikka.

“Salli elämäsi virrata 
rukoukseesi ja rukouksen virrata 
elämääsi. Ole avoin rukouksessa. 
Kohtaa oma varjosi. Älä 
pyyhi asioita pois. Kohtaa 
ne ja ole läsnä elämälle, kun 
olet läsnä Jumalalle. Opettele 
Jumalalle, itsellesi ja elämälle 
läsnäolemisen suuri taito“ 
( Johnston).

Jouluruno 
Joulujuhlaa viettäkäämme,

kolmiyhteistä Jumalaa 
ylistäkäämme!

Kun Jeesus syntyi maailmaan,
rupesi Taivaan joukot 

laulamaan.
Kun otat Jeesuksen 
vastaan sydämeesi,

koko Taivas yhtyy kiitokseesi.

Toi Jeesus ilon 
tähän maailmaan,

Hän tahtoo 
sydämeesi asumaan.

Rauhan Hän 
omilleen lahjoittaa,

jota kukaan ei pois ottaa saa.

Heti kuultuaan iloisen uutisen
paimenet riensivät 

luo Jeesuksen.
Onko sinulla kiire Jeesuksen luo,

Hän ilon, levon ja rauhan suo.

Jos syntisi syyttää ja ahdistaa,
riennä ristin luo, veri puhdistaa.

Kun Jeesus jätti tämän maan
ja muutti Isän luo asumaan,

Hän lupasi tulla
 tänne uudestaan.

Hän vakavasti 
kehotti valvomaan,

olemaan valmis 
Hänen tullessaan.

Meni Jeesus 
paikkaa valmistamaan,

sinne aivan jokaista kutsutaan.
Jo pian voi alkaa 

Taivaan juhla suuri,
olethan siellä 

riemuitsemassa sinä juuri.

Meeri Auramo

Joulun  
terveiset

 On tulossa tuas
 tuo joulu meille.

Niinku se on myös, 
moneille teille,

Joeta ee ies tunnetaa ollenkaa,
Mutta silti joulu-illoo  

toevotettaa.
On aeka muestella
 meijä nuoruutta
Ja kaekkee hyvvee 
mitä on suatukaa,  

On suatu rakkaavutta 
mitä vanahemmat jako,
Vaekka ikävuosillemme,  
ollii joskus pitempi rako.

Muestakee siis, 
meijän vanahempiamme

Vaekka ee oes
 ne ennee hyö mukanamme.

Kää vanahaenkoessa,  
taekka kirkkomualla,

Missä hyö viimesen levon 
on suanna.

Muestakee,  että  synty, 
kaavan sitte vapahtajamme,

Jolta synnit me  
anteeksi, varmasti saamme.

 
Viettäkäämme kaikki  

rauhallista joulua.

 Toivoo V. Holopaesen  perhe  
Thunder Bay’stä 

Kaikkeen tottuu kun on 
pakko. Koronan pakottamaan 
etäisovanhemmuuteenkin. 
Posti kulkee ja puhelimella 
voi ottaa vastaan ja lähettää 
kuvia ja tervehdyksiä 
arkensa tapahtumista ja 
tapahtumattomuudesta.

 Keksimme lastenlasten 
kanssa, että lisäämällä nimen 
eteen sanan ”pupu”, lennähtää 
vastaanottajalle vaikka kuinka 
kauas kaksi lentosuukkoa. 
Naurun kikatusta ei kukaan 
meistä saa loppumaan, kun 
oikein kovasti toisiamme 
puputtelemme. 

Neljäntenä adventtina 
me isovanhemmat 
Hämeenlinnan Sairiosta, 
poika poikasineen Helsingistä 
ja koira tapaamme sovitusti 
Ahveniston ulkoilupuistossa. 
Seurakunta on valmistanut 
iltapäiväksi mahdollisuuden 
osallistua Liikkuvaan 
jumalanpalvelukseen. Jokainen 
kulkee oman ryhmänsä kanssa 
messun kaavan mukaan 
etenevälle kynttilöitten 
valaisemalle reitille.

 Pitkästä aikaa voimme 
tehdä matkaa yhdessä. Lempeä 
tihkusade pehmentää ääriviivat 
utuiseksi eikä haittaa ollenkaan 
etenemistä pysähdyspaikalta 
toiselle. Uskallamme pitää 
toisiamme kädestä.

Järven reunat ovat pakkasyön 
jälkeen ohuessa riitteessä. 
3-vuotias, harmittelee, ettei 
tullut luistimia mukaan. 

”Yksikaksikolmeneljä 
kynttilää”, laskee pieni. 
Eskarilainen isoveli tietää sen 
tarkoittavan, että on neljäs 
adventti eikä enää monta 
luukkua avaamatta partiolaisten 
joulukalenterissa. 

Hän kehuu osaavansa jo lukea 
reitin varren muistilapuista 
raamatunlauseitakin. 
”Jokapäiväinen leipä”: siihen 
kuuluu muutakin kuin 
syötävää. ”Anteeksi antaminen”: 
juu, hän osaa myös sen. ”Kansa 
joka vaeltaa pimeässä, löytää 
valon” tarkoittaa kai meitä 
täällä suurten kuusten varjossa, 
tulkitsee lapsi lukemaansa.

Seuraavalla pysähdyspaikalla 
sytytetään kynttilöitä. Jokainen 
saa mukaansa yhden kotiin 
rukouskynttiläksi.

 Pikkuinen valittaa, ettei enää 
jaksaisi kävellä. Hän pyytää, että 
saisi luvan juosta. Laukaten ja 
hypellen, kieppuen ja harppoen 

hän purkaa iloaan puiden 
varjoissa rakkaitten ihmistensä 
seurassa.

Seuraavien kynttilöiden 
luona meitä odottaa muhkean 
toppatakin lämpöön piiloutunut 
pappi. Hän siunaa lapset ja jakaa 
meille aikuisille ehtoollisen. 

Hämärä muuttuu pimeäksi. 
Jatkamme matkaa kohti 
mäentöppäreen takaa kuuluvaa 
tuttua laulua. Maa on niin 
kaunis, me kaikki yhdessä 
kuoron kanssa laulamme: Ihana 
on sielujen toiviotie.

Liikkuva 
jumalanpalvelus

Maija Paavilainen
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Wuoksi-lehti wuodelta 1897 
herkistelee joulun tunnelmissa. 
”Joulu, ihmiskunnan jaloin 
ja suurin juhla on saapunut. 
Wuosituhansia on tätä juhlaa 
wietetty, mutta sen waikutus 
on yhtä woimallinen kuin 
ennenkin. Taaskin kaikkialla, 
missä Kristuksen nimeä 
tunnustetaan, kaikkialla missä 
suuren mestarin esimerkki on 
elähyttäwänä waikuttimena - 
kaikkialla hetkeksi lakkaa, juuri 
kuin taikasauwan määräyksestä, 
lewoton ihmismieli maallisista 
pyrkimyksistään, jokapäiwäisistä 
askareistaan. Uusi tunnelma, 
lewon ja rauhan tunnelma on 
muutamaksi päiwäksi wallitsewa 
semmoisetkin ihmislapset, 
jotka eiwät tawallisissa oloissa 
sisällisistä tunnelmista, 
henkisestä elämästä wälitä.” 

Joku on viisaasti sanonut, 
että joulumme on kuin 
kuvakudos, johon kukin aika 
on kutonut erivärisen kuteen 
ja jossa risteilevät historian 
monet loimilangat. Etenkään 
meidän ulkomailla asuvien 
suomalaisten nykyjouluissamme 
ei ole aina helppoa sanoa, mistä 

jokin yksittäinen joulutapa 
taikka perinne on peräisin. 
Myös Suomessa aikojen 
myötä monet perinteet ovat 
muuttuneet ja saaneet uusia 
merkityksiä. Silti joulu on meille 
ulkosuomalaisille rakas juhla. 
Kun muistelemme menneiden 
aikojen joulunviettoamme ja 
yritämme nostalgisesti tavoitella 
sitä oikeaa joulua, entistä 
kunnon joulua, tai ainakin sen 
tunnelmia, olemme  joulun 
aikaan enemmän yhtä, kuin 
ehkä koskaan muulloin vuoden 
mittaan. Keskuudessamme on 
rauha ja ihmisillä on hyvä tahto. 
Halutaan muistaa joulun hyvä 
sanoma, Jeesuksen syntymä, 
rauha ja rakkaus.

Aattoaamuna 
uuniriisipuuroa

Oma jouluni syntyy 
tekemällä, perinteitä 
vaalimalla. Lapsuusaikojen 
jouluaattoaamuna syötiin 
uuniriisipuuroa. Niin tänäkin 
jouluna, itäsuomalaiseen tapaan. 
Se on helppotekoinen tarjottava 
ja maistuu mainiolta sokerin ja 
kanelin tai mehukeiton ohella. 
Eikä pala pohjaan. 

Uuniriisipuuro 

1 l maitoa 
1-2 dl ruokakermaa 
2  dl puuroriisiä  
½–1 tl suolaa
Voiteluun: voita tai margariinia

Valmistus: Voitele kahden 
litran uunivuoka voilla tai 
margariinilla ja lisää sinne maito, 
ruokakerma, puuroriisi ja suola. 
Kypsennä riisipuuroa 
175-asteisessa uunissa noin 
1,5-2 tuntia. Puuroa kannattaa 
sekoitella muutaman kerran 
kypsennyksen aikana. Anna 
puuron vetäytyä ennen tarjoilua. 
Vihje: Voit halutessasi 
myös laittaa puuroainekset 
hautumaan yöksi 100-asteiseen 
uuniin. Aattoaamuna uunissa 
odottaa herkullinen puuro, joka 
maistuu taatusti koko perheelle.   

Kaneliässät kuuluvat 
jouluun

Tietosivusto Peda.netin 
mukaan kaneliässillä oli oma 
tarinansa sodan aikan: Kun 
kahvipöytään kannettiin 
kaneliässiä, viesti oli selvä. 
Nyt oli sopiva hetki puhua 
isänmaan asioista. Ässiä 
tarjoiltiin vain silloin, kun 
paikan päällä oli henkilöitä, 
joiden aikana salaisista 
isänmaan asioista saatettiin 
keskustella luottamuksellisesti. 
Isännän merkistä emäntä toi 
ässiä kahvipöytään. Käytännön 
on arveltu saavan alkunsa 
vuonna 1917, mutta mitään 
varmaa historian kirjoitusta 
siitä ei kuitenkaan ole. Ässät 
rantautuivat Suomeen 

Mitä Joulu 
on?

Pirjo Hirvonen
Ruotsista. Niitä tehtiin täällä jo 
vuosisatoja sitten Turun hovissa 
Ruotsin vallan aikaan. Ässä 
levisi suosituksi pikkuleiväksi 
pappiloihin eri puolelle Suomea 
kauan ennen itsenäisyyden 
aikaa.

Kaneliässät
n. 40 kpl

Ohje: Martat.fi ja sama ohje 
löytyy internetin eri sivuilta 
ilman tekijätietoja.  
 
200 g margariinia tai voita 
2 dl sokeria 
2 kananmunaa 
2 tl kanelia 
2 tl leivinjauhetta 
5 dl vehnäjauhoa 
Pinnalle: kanelia ja sokeria 
 
1. Vaahdota huoneenlämpöinen 
rasva ja sokeri. 
2. Lisää munat yksitellen 
voimakkaasti vatkaten. 
3. Lisää taikinaan vehnäjauho-
leivinjauheseos ja kaneli. Sekoita 
taikina tasaiseksi. 
4. Anna taikinan levätä 
kylmässä, mieluummin yön yli. 
5. Leivo taikinasta ohutta, 
pikkusormenpaksuista tankoa, 
leikkaa noin 8 cm pätkiä. 
6. Kieritä tangot kaneli-
sokeriseoksessa ja muotoile 
ässiksi pellille. Voit myös levittää 
kaneli-sokeriseosta suoraan 
leivinalustalle ja pyöritellä 
tangot siinä. 
4. Paista 200°C:ssa noin 10 
minuuttia. 
Anna pikkuleipien levähtää 
hetki ennen siirtämistä. 

Mielenkiintoisen historian omaavat kaneliässät kuuluvat joulun 
ajan  suomalaiseen kahvipöytään ja muihinkin juhlatapahtumiin. 

Jouluun sopiva uuniriisipuuro valmistuu helposti. Muutaman 
alkuvaiheessa tehdyn sekoittelun jälkeen se valmistuu uunissa omaan 

tahtiinsa..
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Jussi Matikaisen taipaleelta 
tallennettua, osa 2 (haastattelun 
ensimmäinen osa julkaistiin Isien 
Uskon marraskuun numerossa).

Helmikuun viimeisen 
päivän iltana vuonna 1967 
kello 10 Matikaisen perhe 
laskeutuu Fort Williamin 
lentokentälle. Taskussa on 
75 taalaa ja vaatteet päällä. 
Ensimmäinen yö hotellissa 
Port Arthurissa lohkaisee heti 
leijonan osan varallisuudesta. 
Onneksi ja siunaukseksi pastori 
Paavo Hautalan pappilan 
makuuhuoneesta löytyy leposija 
jatkossa.

Siirtolaistaivalta uudessa 
uljaassa maailmassa ovat 
aloittamassa 4-vuotias 
Irene, viisi täyttänyt Olli 
ja kymmenkuukautinen 
Ari. Jani-kuopus syntyy 
umpikanadalaisena vuosi pari 
myöhemmin. Tokihan perheen 
vanhemmat Ritva ja Jussi ovat 
ihmetyksessä täysillä mukana.

“Kuten arvata saattaa, 
minun oli oitis lähdettävä 
leivän hankintaan.” Peter 
Parkkarin lupaama työpaikka 
hänen General Trucking- 
komppaniassaan oli Atlantin 
taakse pääsyn takeena.

Keltainen Troki
Peterin vaimo Kyllikki ajoi 

Jussin Nipikan taakse Helen-
järven jäälle sillä evästyksellä, 
että keltainen troki tulee ennen 

pitkää noutamaan. Kului kosolti 
aikaa ja ilta alkoi hämärtyä. 
Olo tuntui äkikseltään 
oudolta, kun ei kielitaitoakaan 
ollut sanaakaan. Eipä siinä 
avarassa maisemassa ollut kyllä 
puhekaveriakaan.

Lopulta kuorma-
autontapainen alkoi lähestyä 
etäisyyksien päästä. Se ei 
kylläkään ollut yhtään keltainen 
vaan vihreä. Jussi arveli 
tulleensa värisokeaksi. Vehkeen 
nimi oli Mack ja sen kyljessä 
luki Tomtar. Ikkuna avautui ja 
vanhahko mies huusi: “Ootko 
menossa kämpälle!” Jussi halusi 
joka tapauksessa pois jäältä 
vaikka mihin suuntaan muualle.

Myöhemmin selvisi, että 
kokonainen tukkirekkaletka oli 
jäänyt jumiin johonkin jäiseen 
mäkeen ja vihreä pelastaja 
oli ensimmäinen, joka sieltä 
pääsi irti. Jussin ura lähti kuin 
lähtikin urkenemaan täällä 
muukalaisuudessa.

 Työrupeaman jälkeen Mr. 
Matikainen palasi kaupunkiin 
tapaamaan rakkaitaan. 
Pappilassa ei ollut ketään 
kotona. Lehtosen kirjakaupassa 
- joka toimi suomalaisten 
tietotoimistona - kerrottiin, 
että vaimo ja lapset asuvat tällä 
kertaa Riekkojen yläkerrassa. 
Se olikin riemastuttava paikka. 
Talon isäntä, Niilo soitteli 
haitaria ja naapurissa majaileva 
Korven Reiska osasi laulaa. 

Tuntui peräti kotoiselta.
Ajopuuhia riitti Helen 

Lakella aina niin kauan kuin 
jäät kantoivat. Huhtikuussa 
liikeni aikaa pysyväisemmän 
asumismuodon ajattelemiseen. 
Regina Avenuella oli 
vuokrattavana oikein tiilitalo, 
kovin pieni tosin. Lähempi 
tarkastelu osoitti, että kysymys 
oli tiiltä matkivasta huovasta, 
joka toimi rakennuksen 
ulkovuorauksena.

“Mikäpä siinä, asuttiin yltä 
päältä huovutettuna. Aviovuode 
saatiin makuuhuoneen ovesta 
sisään poikittain eikä sinne 
sitten muita mukavuuksia 
mahtunutkaan.”

Halu paiskia töitä oli 
melkoinen ja voimaa lihaksissa 
kosolti. Luontaisetuihin kuului 
lisäksi se, ettei Jussi ole koskaan 
tarvinnut yöunta neljää tuntia 
enempää. Peter Parkkarin 
palveluksessa kului rapsakasti 
vuosi toista. Rospuuttoaikoina 
kuljetustouhu seisahtui kuin 
seinään. Siinä saumassa 
huollettiin vehkeitä, kalustoa. 
Korjaamista autoilijalle riittää 
aina.

Peter eli Piiti, jota myös 
pikkujättiläiseksi kutsuttiin, 
päätti ykskaks lähteä käymään 
Suomessa. Hän jätti bisnekset 
puolisonsa haltuun. Jonkun 
ajan kuluttua, Kyllikki antoi 
tietää, “ettei tässä nyt oikeasti 
ole mitään järkevää tekemistä ja 
oikeassa hän siinä olikin.”

Saarijärvelle Chapleaun 
Kupeeseen

Uudet seikkailut olivat 

odottamassa Matikaisen väkeä. 
Joku asioista perillä oleva 
vihjaisi, että Island Lakella 
olisi ahkeralle työtä. Korpela-
niminen metsärunnari oli 
kuulemma pannut ison rattaan 
siellä pyörimään. Pian ilmeni, 
että 90 prosenttia työväestä 
oli suomalaisia. Mr. Korpela 
lennätti matkustajakoneilla 
Suomesta tekijöitä vauhtiin 
päässeeseen touhuunsa.

“Aluksi olin tientekohommissa. 
Ammuttiin kiviä ja rakennettiin 
lantinkeja, jotta koneet pääsivät 
operoimaan. Sitten alkoi 
omalta osaltani kitaaminen ja 
puitten pailaaminen. Tiimityö 
loistavien kavereiden kanssa oli 
rohkaisevaa. Sattuipa joukkoon 
joskus tosin joku laiskurikin, 
joka istui kannon päässä ja veti 
tupakkaa. Vähän aikaa sellaista 
kärsittiin. Yksi ystävä taas oli 
niin epäsiisti tapaus, ettei hänen 
seurassaan saattanut lunssia 
syödä.“

Askareet vaihtelivat laidasta 
laitaan tilanteen ja olosuhteitten 
mukaan. Oli opittava 
häntläämään monenkirjavia 
masiinoita. Kaikki työtilaisuudet 
oli käytettävä hyväksi. Välistä 
Jussi aherteli yksikseen.

Koneissa oli kiinni varoja, 
vaikka komppania ne 
rahoittikin. Palkasta meni 
määrätty kuukausierä velkaan. 
Työllä  siis maksettiin. Toisaalta 
järjestely oli kannattava, mutta 
sisälsi myös omat riskinsä, 
Suhdanteet kun vaihtelivat. 
Korpelan innostamana Jussi 
osti slasserin 1980- luvun 
alussa. Kone oli tehokas 

Tekeminen On Terapiaa- 
Kanadassakin

Jari Lahtinen

Kahteen pekkaan: Jussi ja Musti.

Puukkojussin kätten töitä.
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ja käyttökelpoinen, mutta 
hankinnan ajankohta osoittautui 
hetken päästä huonoksi. 
Tekevän kohdalle sattuu ja 
joskus kipeästikin.

“Kelirikon aikana avattiin 
ja tasoiteltiin teitä. Siinä 
rytäkässä putosin kreitarin 
päältä ja loukkasin pahasti 
polveni. Puolitoista kuukautta 
jalkaa hoidettiin. Toivuin 
sen verran, että kykenin taas 
ajamaan tukkeja Olli Haukion 
omistamalla trokilla. Vuoden 
päästä ostin sipsirokin ja 
pestauduin sahamyllylle 
hakkeen kuljettajaksi. Ajoin 
Deveniin kuormia lastattavaksi 
junaan, jonka päämääränä 
oli Espanola. Tässä vaiheessa 
isona houkutuksena oli ottaa 
satojen tuhansien velka ja päästä 
kenties paremmille ansioille, 
mutta onneksi järki voitti. Pian 
pankkikorko nousikin pilviin.

Korpela oli mainio, 
reilu työnantaja, mutta 
ammattiyhdistystoiminnasta 
hän ei välittänyt eivätkä sen 
enempää hänen työläisensäkään. 
Painettiin pitkää päivää, mutta 
hirvenmetsästyaikana lähdettiin 
hunttaamaan. Lisäksi Korpela 
lennätteli pikku ilmalaivallaan 
halukkaita erämaajärville kalaan.

Kivipora
Kaukana selkosten takana 

oli kiusaus pyydystää vähän 
enemmän saalista, kuin laki 
ja limetti sallivat. Kauniina 
kevätaamuna oli tarkoitus 
kairailla enemmänkin reikiä 
jäähän, jotta päästäisiin 
laskemaan siimoja veteen. 
Toinen miesporukka oli 
saapunut mainitulle järvelle jo 
päivää aikaisemmin. He olivat 
saaneet komeasti saalista ja 
nälkä kasvoi syödessä.

“Poraamiseni keskeytyi 
kuitenkin heti alkuunsa. Osuin 
kiveen ja piti lähteä tylsynyttä 
tulsua rannalle viilaamaan. Sillä 
välin oli kalamiesten keskelle 

ilmestynyt kuin tyhjästä kaksi 
riistapoliisia. He komensivat 
saalistajia pysymään tiukasti 
aloillaan. Paljastui kalakätköjä, 
ylimääräisiä pyydyksiä ja jopa 
verkko viritettynä.

Keskellä järveä onnekkaasti 
piileskellyt kivi pelasti minut 
ja kaverini pahemmilta 
rapsuilta. Osa porukasta joutui 
koorttiin, sai tuntuvat sakot 
ja menetti niin saaliinsa kuin 
kalavehkeensäkin. Opin sinä 
päivänä, että riistapullien kanssa 
ei ole leikittelemistä.”

Saarijärven aika oli perhe-
elämän kannalta ihanteellista. 
Elettiin luontoa lähellä ja sen 
rikkaat antimet marjoineen 
olivat käden ulottuvilla. 
Männyn käpyjäkin kerättiin 
koko huonekunnan voimin. 
Lapset varjeltuivat kaupungin 
turhilta houkutuksilta eikä 
leikkikavereista ollut pulaa. 
Meininki oli tervehenkistä 
pikkuisille. Koko yhteisö omalla 
tavallaan peipisittasi jälkikasvua.

Elämä on kuitenkin aina 
alttiina vaaroille. Jussi muistaa 
sunnuntaipäivän jolloin hän 
makasi vatsallaan olohuoneen 
lattialla lukemassa lehteä. Siinä 
samassa Ari tuli kertomaan, 
että neljävuotias pikkuveljensä 
Jani leikkii laiturilla. “Viisi 
jalkaa korkea aita ei pidätellyt 
minua yhtään rynnätessäni 
rantaan. Poikaparka oli jo 
vedessä kurapuku päällään. 
Sain napatuksi lasta niskasta 
kiinni. Siinä oli henki katkolla 
ja tragedia sekuntien päässä. 
Varjelusta oli matkassa ja on sitä 
ollut monta muutakin kertaa, 
kun tarkemmin ajattelee.”

Oliver Korpela oli 
hyväntahtoinen johtaja. Tätä 
hänen kaunista piirrettä 
käytettiin toisinaan hyväksikin. 
Eräs merkillinen tapaus oli 
palikkatehtaan perustaminen. 
Yrityksen tarkoituksena oli 
valmistaa pienistä sahatavaran 
jäämäpaloista verstaitten lujia 

lattioita ja muuta vastaavaa.
Toiminta lähti rivakasti 

käyntiin ja se tarjosi 
Saarijärven naisväelle 
toivottua tekemistä. Ritvakin 
iloitsi mahdollisuudesta 
työskennellä siellä lasten 
käydessä arkipäivinä koulua 
Chapleaussa. Palikkatehtailija 
oli kuitenkin kekseliäs huijari, 
joka tilaisuuden tullen häippäisi 
rahoineen ja Korpela sai 
tuntuvasti takkiinsa.

Mikään paras ei tässä 
maailmassa kestä loputtomasti. 
Island Laken auvoinen aika 
päättyi Matikaisen perheen 
osalta heinäkuun alussa 
vuonna 1982. Mylly pantiin 
kiinni. Saarijärven suomalaiset 
hajaantuivat eri puolille. 
“Olimme viimeisten lähtijöiden 
joukossa. Lapsille se oli erityisen 
suuri pettymys. Heitä ei olisi 
saanut sieltä irti millään.”

Yhtä Ja Toista Yrittämistä
Taas oltiin uusien haasteiden 

edessä. Työt olivat haussa, 
korot korkealla. Varaosista ja 
koneista ei päässyt eroon, kun 
niille ei löytynyt käyttöä. Talous 
meni ahtaalle. “Luoman Manun 
hommissa olin useampaankin 
otteeseen sekä Niivilän, 
Kankaan ja Luhtalan paanarina. 
Poikani Ollin kanssa keräsimme 
Grahamissa palopuita 
ratataisien valmistukseen. Leipä 
oli murusina maastossa.”

Ihmiskeho on särkyväinen. 
Jussi heitti jotakin raskasta 
jonnekin ja olkapää repesi. Kättä 
alkoi kivistää ja niskaan ilmestyi 
luupiikki, joka painoi hermoon. 
Se tuntui aivan ankaralta 
hampaan jomotukselta muualla 
kuin suussa.

Vaivaan annettiin apua 
Nunnalassa ja sitä seurasi 
vuosien itsehoitojakso. Mitään 
kahtakymmentä paunaa 
raskaampaa ei saanut nostella. 
Vähitellen tuska lieveni.

“Kompotenssipoortin kanssa 
taisteltiin sitten tietysti siitä, 
oliko vamma työperäinen vai 
lähtöisin jostakin muusta. 
Hautalan Erik ajoi asiaani 
menestyksellisesti. Hän oli 
mies paikallaan ja tuli monien 
muidenkin tueksi hädässä.”

Toistaitoisena ihminen 
oppii nopeasti käyttämään 
vippaskonsteja. Jussin piti 
kehitellä erilaisia nostolaitteita, 
että hän sai liikuteltua tukkeja 
haluamallaan tavalla.

“Jo Island Lakella ja 
myöhemmin Thunder Bayssa 
rakensin karsimakoneita, mutta 
sitäkin enemmän rattaiden 
päällä toimivia sahoja, jotka on 
helppo kuljettaa sinne, missä 
tarvetta on. Koneen periaatteena 

on se, että puu pysyy paikallaan, 
mutta terä sen sijaan liikkuu ja 
hoitaa tehtävänsä.

Minusta on aina tuntunut 
mielekkäältä käyttää 
luovuuttani. Oivallukset 
ja pienetkin onnistumisen  
kokemukset ilahduttavat 
edelleen, vaikken enää ole 
entisissä voimissani. On 
tärkeätä, että joka päivälle on 
jotakin saunakauhaprojektia 
meneillään autotallissa 
tai hienommin sanottuna 
verstaassani.”

Musti Ja Minä
Matikaisen kodin meininki 

County Boulervardilla on 
hiljentynyt. Rakkaat lapset 
piipahtelevat käymään ja 
auttelevat tarvittaessa. Olli 
vaimonsa kanssa oli juuri 
käymässä Supperista. “Näin 
jouluna ja muulloinkin 
pitäisivät varmaan minua 
luonaan mieluusti, mutta tässä 
meidän on Mustin kanssa hyvä 
tuohostella kahteen pekkaan.”

Ritva-puoliso sai kutsun 
iäisyyteen Vapun aattona viime 
vuonna. Hänen poismenoansa 
edeltävät tapahtumat ovat nekin 
jossain määrin merkillisiä. 
“Entinen naapurimme törmäsi 
vahvassa heinässä väänillään 
tähän talon julkisivuun 
aiheuttaen melkoisen 
katastrofin. Keittiön kaunteri 
siirtyi paikaltaan ja työntyi 
toiseen huoneeseen, jääkaappi 
litistyi olemattomiin, ulkoseinä 
pullistui kartanolle ja työnsi 
automme kyljen sisään. Olin 
muuten juuri hetkeä aiemmin 
käynyt kitsissä toimittamassa 
jotakin asiaa…”

Matikaisen pariskunta muutti 
maanjäristyksen seurauksena 
hotelliin. Kun he kolmen 
kuukauden kuluttua palasivat 
kotioloihin, Ritva alkoi 
sairastella. Hänen sydämensä ei 
enää kauan jaksanut.

Jussi yrittää puhella näistä 
vaiheista liikuttumatta. 
Kuolema on kova vieras. 
Erityisesti juhla-aikoina kaipaus 
on syvä ja suru viiltävä. Kirkossa 
käyntikin on toisenlaista 
ilman rakasta vaimoa rinnalla. 
Syntymä ja kuolema ovat 
varmoja ja väistämättömiä, 
luonnollisia vai ovatko…

“Luonteeltani en ole 
kuitenkaan murehtija enkä 
märehtijä. Tekeminen on 
terapiaa”, huokaisee Jussi. Musti 
heilauttaa häntäänsä ja 
murahtaa. Taitaa olla isäntänsä 
kanssa suurin piirtein samaa 
mieltä.

Matikaisen talo törmäyksen jälkeen.
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Toivotan Sinulle ja Perheellesi 
Ihastuttavaa Joulua ja 
Iloista Uutta Vuotta!

OFRA Foundation
725 North Street
Sault Ste. Marie, 

ON P6B 5Z3
(705) 945-9987 ext. 257
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Marketta Korhonen

Marraskuisen iltapäivän 
aurinko säteili keittiöni 
ikkunasta sisään valaisten 
tilan, jossa valmistin illallista. 
Mieleeni juolahti kiitollisuus 
siitä, että ikkunalaudalla olevat 
kasvini saisivat vielä nauttia 
valoterapiasta ennen pimeän 
tuloa.

Yllätyksekseni valo kuitenkin 
muuttui yhtäkkiä tumman 
keltaiseksi ja hämäryys hiipi 
minua ympäröivään huoneeseen. 
Uteliaisuuteni ja hämmästykseni 
johdattivat askeleeni ulos 
tuijottamaan päivänvalon 
katoamista. 

Tumma pilvi verhosi 
päivänvalon. Näytti ikään kuin 
siltä, että aurinko olisi jossakin 
piilossa. Pimeys alkoi voittaa. 
Muistan ajatelleeni, että eihän 
vielä ole auringonlaskun aika.

Mitä nyt on tapahtumassa? 
Mäellä olevat rakennukset 
näyttivät tyhjiltä, elottomilta ja 
pelottavilta. 

Mitä tämä merkitsee? 
Iltarusko ennustaa kaunista 
huomista.

Mieleeni tuli elämämme 
koettelemukset kaikkialla 
maailmassa, tuhoa.

Elämmehän hirmumyrskyjen 
keskellä. Levottomuus, 
erimielisyys, luonnonoikut 
ja sairaudet koettelevat 
tasapainoamme. Monella on 

huoli ja pelko huomisesta.
Siinä samassa pimeys hävisi 

ja auringon säteet pilkahtivat 
kirkkain punaisin värein 
rakennusten välistä. Elämän 
toivo heräsi ja usko huomiseen 
vahvistui.

Taivaan ja ylösnousemisen 
toivo elää sittenkin.

“Silloin, keskipäivällä, 
aurinko pimeni. Pimeys 

tuli koko maan ylle, ja sitä 
kesti yhdeksänteen tuntiin 

saakka.”
(Luukkaan 

evankeliumi 23:44)
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Enkelit ensin, paimenille lauloi,
  Sielusta sieluhun kaiku soi:
  Kunnia Herran, maassa nyt rauha,
  Kun Jeesus meille armon toi.
  Hyvää Joulua ja 
  siunausta tulevalle vuodelle! 
  Barbara ja David Wainikka

Tulkoon juhla todellinen,
tulkoon Jeesus Herraksi sen.

Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, 
silloin joulu luonamme on.

Siunausrikasta Vapahtajan syntymäjuhlaa!
Eira ja Aarne Mäkinen perh.

Joulurauha saavu, jää, nyt joka sydämeen, 
luo toivon, ilon lämmin sää

 maailman kylmyyteen.
Hyvää Joulua ja uutta vuotta!

Marja-Liisa ja Mauno Luoma, Sari, Mike, 
Erika ja Jenni, Heikki, Laura, 

Aleksi ja Adam, Anu, Kaz, Ellis, 
Tiia ja Ida, Alisa, Corrie ja Anneli

Tulkoon juhla todellinen,
  Tulkoon Jeesus Herraksi sen.

  Tulkoon rakkaus ihmisrintaan,
  Silloin joulu luonamme on.

  Pastori Matti ja 
  Pastori Pamela Kormano, 

  Toronto

Joulutervehdyksiä 
Suomi-Kodilta

Jumalalle Kunnia olkoon korkeudessa
Maassa rauha, suosio, hyvä tahto, sovinto.

Aaro ja Liisa Kantola

Annikki Nousiainen

Anja Mynttinen

Seija Hakomäki

Reino Vakkuri

Seppo Junnola

Leila Schmidt

Sari Emas

Urpo ja Sally Wallin

Maija Nummi perheineen

Stanley ja Raija Kelar

Markku Heino

Martti ja Leila Rikola

Anja Peiponen

Marjatta Mäkivirta

Markku Tuomikoski

Maarit ja Jukka Tuomikoski

Anja Gallus

Viola Järvi

Asta Järnefelt

Toivotamme Isien Usko- lehden lukijoille 
Onnellista joulun aikaa ja siunausta uudelle vuodelle 2023

Toronto

Nyt taivaat avautuu, laulaa kuoro enkelten.
  Maan ääriin kantautuu suuri ilouutinen.
  Tulkaa kaikki nyt katsomaan, 
  on Poika syntynyt maailmaan. 
  Tulkaa laulamaan!
  Hilkka Luus ja perhe

Rauhaisaa joulua ja siunattua Uutta vuotta
Bring your life to your Savior,

He lifts up the lowly and crying,
joyous song is heard
Savior will be born,

loving Father has blessed His earth.
Pastori Martti ja Seija Hyhkö perheineen, Toronto

Thunder Bay

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Jukka & Maarit Tuomikoski
Newmarket, On.

JOULURAUHAA
JA SIUNATTUA

UUTTA VUOTTA

Toivottaa:
Pastori Sirpa Tolppanen

Jari & Liisa Lahtinen perheineen
Ed & Beth Long

Arleen & Tom Leishman
Nancy & Bill Ringham

sekä

HILLDALEN LUTERILAINEN SEURAKUNTA
321 Hilldale Road, Thunder Bay

Joulukalenteri:

SUNNUNTAINA 4.12.
11.00 Suomen Itsenäisyyspäivän juhla

SUNNUNTAINA 11.12.
9.30 Eng. palvelus

11.00 Suom. palvelus
17.00 Joulupuuro

18.00 Perinteiset kauneimmat joululaulut

SUNNUNTAINA 19.12.
10.00 Kaksikielinen palvelus,

pyhäkoulu

JOULUAATTONA 24.12.
19.00 Englanninkielinen kynttilähartaus

JOULUPÄIVÄ 25.12.
8.00 Suomalainen joulukirkko

Taivaallinen Isä. 
Kiitämme sinua joulun lahjasta. 

Sinä annoit Poikasi Jeesuksen veljeksemme. 
Näin teet meistä lapsiasi. 

Sinulle olkoon kiitos nyt ja aina.
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Lämpimät kiitokset!
Sinikka Ylinen, Thunder Bay

Paula Kankaanpää, Sudbury

Irmeli Niemi, South Porcupine

Sandy Fulcher, Sault Ste Marie

Eeva- Liisa Makkonen, Montreal

Matti Auramo, Suomi

Kiitos, että olette uurastaneet Isien Uskon asialla. Olette 
keränneet tilausten uusintamaksuja, ottaneet vastaan 
uusia tilauksia, tiedottaneet osoitteen muutoksista ja myös 
toimittaneet tilausten lopetuspyyntöjä.
Teidän apunne on arvokasta ja auttaa ratkaisevasti lehden 
toiminnassa.
Hilkka Luus, Isien Uskon taloudenhoitaja

Timmins / S. Porcupine

Hyvää Joulua & 
Onnellista uutta vuotta!

Eeva & Antero Finnila

Family of the late Ilona Venilainen

Irmeli Niemi 

Maija Moulton & Jamie and Mike Wright 

Mari & Ron Joiner and family

Rauhallista joulua ja 
onnea alkavalle vuodelle 

South Porcupinesta.

Helen Miller

Tuula & George Bernard & family

Hyvää Joulua 

Marja ja Aimo Mauno
Ramore, ON

Kulta- Kodin asukkailta 
South Porcupinesta lämpimät jouluterveiset ystäville 

ja tuttaville.

Maire Kivi

Marjatta & Esko Luomala

Pirkko Haapakoski

Salme & Susan Nelson

Anna Liisa Mutka

Ilmainen lehti
Vuositilaajat voivat nyt tilata ilmaiseksi 

nettiversion Isien Usko- lehdestä. Nettiversio 
lähetetään pdf- tiedostona jota voi lukea 

tietokoneella, läppärillä tai iPadillä.  
Saatte silti lehden postin kautta.

Jos haluatte nettiversion lehdestä, lähettäkää 
meiliosoitteenne Isien Uskon taloudenhoitajalle 

osoitteeseen hilkka.luus@gmail.com

Vuositilaus
Monien lukijoiden Isien Uskon tilaukset 

päättyvät vuoden vaihteessa.  
Nyt on aika uusia tilaus.

Vuositilaus on edelleen $40 Kanadaan, $65 
Kanadan dollaria USAhan ja 

$65 Kanadan dollaria Eurooppaan.  
Tilausmaksun voi toimittaa paikalliselle 

asiamiehelle tai suoraan lehden 
taloudenhoitajalle osoitteella

Hilkka Luus, 16 Dallimore circle, suite 708, 
Toronto ON M3C 4C4

Maksun voi myös toimittaa pankkisiirtona 
(eTransfer) osoitteella hilkka.luus@gmail.com   

Mainitkaa viestissä tilaajan nimi ja osoite.

Rauhaisaa Joulua
     ja Siunattua 

Uutta Vuotta 2023
sukulaisille ja ystäville.

Kaisu Saavalainen
Seinäjoki

Jumalan Armoa ja Rauhaa Jouluun 
ja Uuteen Vuoteen 2023!

Matti ja Meeri Auramo
Lahti, Suomi

Suomi - Finland
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Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 

Raija Ritokoski ja Esko 
Maakumpu  

Sault Ste. Marie, On. 

Muistaen Äitiä ja Isää 
- Jouluna ja Merkkipäivinä - 

Nukkukaa Rauhassa Taivaassa 

Sointu

Rauhallista Joulua ja 
Siunausta Uudelle Vuodelle 

Mirjam ja Matti Rissanen 
Sault Ste. Marie, On

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta

Raili ja Charles Lindfors  
Sault Ste. Marie, On. 

Rauhaisaa Joulua ja Siunaus 
Rikasta UuttaVuotta

Anna-Liisa ja Voitto 
Koskinen 

Sault Ste. Marie, ON

Merry Christmas ISI
We LOVE you and 

MISS you more every day, 
with love,

Terttu, Lisa and Heidi and 
the kids

Rauhallista Joulua ja 
Siunattua Uutta Vuotta

Anni Grekula  
Sault Ste. Marie, On.  

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta

Anja Rissanen  
Sault Ste. Marie, On.  

Joulun Rauhaa  
Onnea Uudelle Vuodelle

Liisa Elovaara 
Sault Ste. Marie, On

RAUHAA 
Maassa ja Taivaassa 

RAUHAA 
Jouluna ja Uutena Vuotena 

Sointu ja Les Fulcher  
Prince Township

Ändyä lämmöllä ja 
rakkaudella muistaen ja syvästi 

kaivaten
with LOVE FOREVER  

Äiti, Isä ja Steven

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta

Ann- Marie ja Raimo Viitala  
Sault Ste. Marie. On.

Joulu Rauhaa ja Onnea 
Uudelle Tulevalle Vuodelle

Kari Lustig  
Sault Ste: Marie, On.

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 

Kirsti Virtanen  
Sault Ste. Marie, On. 

Sault Ste. Marie

Hauskaa Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Pirkko Mönkäre 
ja lapset perheineen

Ile Perrot, QC,

Hauskaa Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Maire Viita & Perhe
Montreal, QC

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Rauha Laulumaa & perhe
Montreal, QC

Siunattua Joulunaikaa ja
kaikkea hyvää tulevalle vuodelle!

Silvia & Matti Terho
Dunvegan, ON

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Anni Komulainen
Montreal, QC

Hauskaa Joulua ja 
Onnea vuodelle 2023!

Eeva-Liisa & 
Ismo Makkonen

Kirkland, QC

Jouluiloa ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Markku ja Martti Kytölä
Montreal, QC 

Siunattua joulua!

Riitta Kaarre
Pointe-Claire, Qc

Joulurauhaa ja Siunausta 
Uudelle Vuodelle 2023!

Tyyne Uimonen & Perhe
Beauharnois, QC

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Hillevi (Millie)ja Aarne Kallio
Vaudreuil- Dorion, QC

Joulurauhaa ja siunausta 
tulevalle vuodelle!

Heli Parenteau
Montreal, QC

Montreal

LAHJOITUKSIA LAHJOITUKSIA 
ISIEN USKO ISIEN USKO 
LEHDELLELEHDELLE

Sven Mattson, Matheson, ON
Anneli McRae, Sudbury, ON
Annikki Palo, Kingston, ON
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Sudbury

Rauhallista Joulua ja 
Siunattua Uutta Vuotta

Raili Kälviäinen
Sudbury, ON

Joulurauhaa ja 
Siunattua Uutta Vuotta

Ritva Ala-Leppilampi
Sudbury, ON

Joulurauhaa ja 
Siunausta Uudelle Vuodelle

Sisko ja Aarne Harjupanula
Sudbury, ON

Rauhaa Joululle ja Tulevalle 
Uudelle Vuodelle

Marjatta Kurkimäki
Sudbury, ON

Iloista Joulua ja 
Rauhaa ja Terveyttä 

Uudelle Vuodelle 

Heleena Heikkilä
Sudbury, ON

Hyvää Joulua
Ja Uutta Vuotta

Carol ja Reijo Ihander
Sudbury, ON

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta

Judy Parker
Sudbury, ON  

Iloista Joulua! 
Hyvää Uutta Vuotta!

Tiina Koskela
Sudbury, ON

Siunattua Joulunaikaa ja
Onnea Tulevalle Vuodelle 

Helena Kalijärvi
Sudbury, ON

Hyvää Joulua ja
Siunausta Uudelle Vuodelle

Allan Luolaja
Azilda, ON

Hyvää Joulua ja 
Siunattua Uutta Vuotta

Anna-Liisa Kopsala 
Sudbury, ON

Hyvää Joulua ja 
Siunausta Uudelle Vuodelle

Ritva ja Juhani Keiski
Sudbury, ON

Siunattua Joulua ja 
Uutta Vuotta

Hannele Valtonen
Sudbury, ON

Siunattua Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta 

Matti Nenonen
Sudbury, ON

Hyvää Joulua ja 
Onnea ja Terveyttä 
Tulevalle Vuodelle 

Riitta ja Antti Alanen
Sudbury, ON

Siunattua Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

Diane ja Henry Laamanen
Sudbury, ON

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta

Tarja Ukkola
Sudbury, ON

Hyvää Joulua ja 
Uutta Vuotta

Anja Törmälä
Sudbury, ON

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta

Marjatta ja Sakari Jokiniemi
Sudbury, ON

Rauhallista Joulua ja 
Siunausrikasta
Uutta Vuotta 

Arja ja Bill Mäkinen
Lively, ON

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta

Olavi Nykänen
Lively, ON

Joulurauhaa

Paula Kankaanpää
Sudbury, ON

Siunausrikasta 
Vapahtajamme 
Syntymäjuhlaa

Jouko Takamaa
Sudbury, ON

Rauhallista Joulua
Siunausta Uudelle Vuodelle

Eila ja Niilo Saari ja perhe
Sudbury, ON 

Hyvää Joulua ja Uutta 
Vuotta

Laura Makela,
Taina & Douglas, 

Maria, Karl, Markku & John 
Sudbury, ON

Siunattua Joulua ja 
Uutta Vuotta 

Valde Jutila ja perhe
Sudbury, Ontario

Joulurauhaa ja Hyvää Uutta Vuotta Toivoo:

Anneli ja Teuvo Tikkanen,

Raili Myllyharju, Anneli Macrae,

Kerttu Kivisaari, Maila Puusaari,

Elma Kalliomäki

Rauhallista joulua ja
onnea alkavalle vuodelle 2023!

Sudburyn Aseveliyhdistys
233 Fourth Avenue Sudbury, ON P3B 4C3

SIUNAUSRIKASTA VAPAHTAJAN 
SYNTYMÄJUHLAA toivottaen

Kanadan Suomalainen Evankelioimisseura
Station B, Box 1332

Sudbury, ON P3E 5K4
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Nyt tähtitarhoissa laulu soi
Kun joulu, joulu on meillä!

Hyvää joulua ja 
siunattua uutta vuotta!

Marketta ja Jouko Korhonen

Kirkkaana loistaa
meille uusi aamu, 

syntymäjuhla Jeesuksen!
Rauhallista joulua ja 

siunausrikasta uutta vuotta!
Kerttu Rajamäki perheineen

Yllä maan talvisen 
soi ääni enkelkellojen.

Joulua rauhaisaa 
ne meille toivottaa.

Hyvää joulua ja uutta vuotta!
Hanna Mannila

En etsi valtaa loistoa,
en kaipaa kultaakaan.

Mä pyydän taivaan valoa
ja rauhaa päälle maan.

Joulurauhaa ja onnea tulevalle 
vuodelle! Eeva Länkimäki

Lämmin loiste kynttilöiden, 
soitto kirkonkellojen, tuokoon 

teille joulurauhan….
Rauhallista joulunaikaa ja 

siunattua uutta vuotta 
jokaiselle!

Marjaana ja Eero
Martikainen perheineen

Narskuu lumi alla askelten, 
kimmeltää hanki ja jää. 

Nyt on juhlan ja riemun aika, 
aika levähtää.

Rauhallista joulunaikaa ja 
Siunausta uuteen vuoteen!

Nyströmin perhe

Pieni lapsi seimessään,
vie meidät 

jouluun pyhimpään.
Siunattua joulua!

Onnea uudelle vuodelle!
Liisa Luoma

Joulumaa ja kauneus sen, 
ne ota vastaan riemuiten.

Hyvää Joulua ja
Uutta vuotta!

Sirkka Ahola ja perhe

Tähtien tuiketta, tonttujen 
kuisketta, joulun tuoksuja, 

rakkaita muistoja... 
Hyvää joulua ja 

onnea uudelle vuodelle!
Jari Merilainen

”Joulu astunut on 
joka sydämeen,

 lämpönsä se valaa 
sinne hiljalleen”.

Joulurauhaa kaikille!
Toivoo Liisa Lahtinen 

Pienet töppösten jäljet 
lumessa näin, kaksi tonttua 

kulki käsikkäin. Ohi on kiire 
tonttujen, on aika rauhan ja 
rakkauden. Jouluterveisin!

Kati ja Eepu Aksela

Nyt Jumalalle kunnia,
kun antoi ainoon Poikansa.

Siis enkelitkin riemuiten 
veisaavat hälle kiitoksen (VK 

21). Joulurauhaa,
Anni Korpi, Timo perhe.

“Sydämessä pienessäkin 
asuu joulun taika. 

Pysähdy siis sinäkin, 
nyt on juhlan aika.”

Lämpimät jouluterveiset 
ja onnea uudelle vuodelle!
Birgit Vuorela ja  perhe

Hiljaisten hankien 
sinistä taikaa, Joulu on
 ihmeiden iloista aikaa.

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

Eeva ja Veijo Holopainen

Joulun sanomaa taas 
hiljennymme kuulemaan.

Joulurauhaa ja 
hyvää uutta vuotta!
Hilda Tiitto ja Aila

ja Eijan perhe 

Olkoon joulun tunnelma
 lämmin aito juhlava.

Hyvää joulua ja uutta vuotta!
Aila Ylijoki

Iloa, lämpöä,
tuikkujen tunnelmaa.

Tätä kaikkea saa joulu aikaan.
Siunattua joulua
 ja uutta vuotta!

Johanna Jousmäki

Taas kaikki kauniit muistot 
mun tulee mielehen… 

on juhla Jeesuksen!
Joulurauhaa ja terveyttä 

uuteen vuoteen!
Seija Everett perheneen

On jouluyö, sen hiljaisuutta 
yksin kuuntelen ja sanaton on 
sydämeni kieli. Joulurauhaa ja 

hyvää tulevaa vuotta!

Ulla Nieminen

Toivomme lähellesi Jouluenkelin, joka siivillänsä 
sinua hoitaa, kantaa ja taivaallista valoa antaa.
Toivomme lähellesi Jouluenkelin, joka rauhan 

maailmaan suo ja rakkautta kaikille tuo.
Joulurauhaa!

Nina ja Timo Niemistö, Markus ja Luukas

”Ylitse kaikkien mannerten ja valtamerten taa 
soi kutsu seimen ääreen, Se meidät yhteen saa:
Messias tänä yönä on tullut maailmaan!”
(Virsi 34:4)
Ukkoslahtisen huonekunnalta siunauksellista 
Vapahtajamme syntymän juhlaa.

Maa on niin kaunis,
kirkas Luojan taivas, 

ihana on sielujen toiviotie.
Siunattua joulunaikaa!

Sinikka ja Kauko Ylinen 
Timo perheineen

Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa.
Kautta avaruuksien  kaikuu laulu 

riemuinen: Jeesus tullut on!
Siunattua joulunaikaa

ja onnea tulevalle vuodelle!
Taina ja Arto Elonen

Olkoon joulunaika valoa 
ja lämpöä tulvillaan!

Hyvää joulua ja 
onnea tulevalle vuodelle!

Tarmo Pihlaja

Juhlimaan tulkaa toivon 
täyttymistä, rientäkää, 
kutsuu nyt Bethlehem!
Joulun aikaa rauhaisaa,
vuotta hyvää alkavaa!

Eini Niemi

Valkoiset unelmat ja lumihuntu,
sydämissä aito joulun tuntu!

Siunattua Joulunaikaa ja uutta vuotta!
Vappu Kormano

Siru & Hannu Kormano perheineen,

Joulu tulee, hiipii hiljaa arkeen. 
Tuo joulumielen kera kiitoksen. Joulu tulee!

Hyvää Joulua jokaiselle, 
onnea tulevalle vuodelle tulevalle! 

Toivottaa Paula Kontio

Oi jospa joulun herkkyys 
sydämiin jäädä voisi, 

niin lämpönsä se silloin 
tuleviin päiviimme toisi. 
Siunattua joulunaikaa,

Pirjo ja Pentti Hirvonen
Miia perheineen 

ja Janne perheineen

Tähtien tuiketta, tonttujen 
kuisketta, joulun tuoksuja, 

rakkaita muistoja!

Hyvää joulua ja siunausta 
alkavalle vuodelle!

Ulla ja Mauri Ahokas

“Ilo, rauha, rakkaus,
On joulun paras pakkaus!”

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

Marian Tonts & Miisu

Thunder Bay
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To Finland on a 
Stipend

Extended deadline until Dec. 31st, 2022

Purpose 
Are you or someone you 

know interested in travelling to 
Finland for a short study leave?   
Each year, Suomi Conference 
offers a stipend that allows a 
pastor, a musician, or an active 
volunteer from one of the Suomi 
Conference congregations 
to travel to Finland. This 
will enable the recipient 
of the stipend to explore 
congregational life or some 
aspect of it, for example worship 
music, that the applicant feels 
could provide a stimulus to life 
in their own congregation here 
in Canada. Upon their return, 
the successful applicant will be 
asked to write a short article to 
Isien Usko/ Faith of our Fathers 
sharing their experiences and 
highlights of their learning in 
Finland.

Application
Please write a short letter 

about yourself, your roles in 
your home congregation and 
outline what you would like 
to study in Finland. Send 
your application to Rev. Timo 
Saarinen, timo.emmaus@
gmail.com, president of Suomi 
Conference, by December 31st, 
2022. The Suomi Conference 
board will review all applications 
and make their selection in the 
new year.

Amount
The Suomi Conference 

stipend is $1,500 which usually 
covers at least travel expenses. 
If requested, Suomi conference 
pastors may be able to help the 
candidate make connections 
with congregations in Finland or 
suggest ways to accomplish the 
learning desired.

Additional information 
is available from Rev. Timo 
Saarinen 
timo.emmaus@gmail.com

Consider becoming a 
subscriber!

Faith of Our Fathers / Isien Usko offers food for 
the soul as well as news and stories from the Finnish 

Lutheran congregations in Canada.
The newspaper is published monthly (July-August is a 

combined issue).
Faith of Our Fathers is a 12-page publication. The 
paper has a 2–3-page English section. The annual 

subscription for a paper copy is $40 CAD to Canada, 
$65 USD to the US, and $65 CAD to Finland.   

 
Now, Isien Usko is also available for subscription 

as a digital copy, delivered right to your email inbox 
monthly. The price for the annual subscription for a 
digital copy is $25 CAD.  This format may interest 

those who enjoy reading newspapers and books 
online.

As an annual subscriber to the newspaper, you are 
now also entitled to a free, monthly digital version of 
the paper. If you would like to receive a digital copy 

in addition to your print copy, please contact Hilkka 
Luus at hilkka.luus@gmail.com and provide your 

email address for the PDF version.

You can also order a digital copy of Faith of Our 
Fathers as a gift for $25 CAD/year.  Contact Hilkka 

Luus to inquire further.

Faith of Our Fathers is a monthly publication of 
Suomi Conference, a special interest group of the 

Evangelical Lutheran Church in Canada (ELCIC).

While not the most important 
thing, Christmas is a time of 
gift giving.  And gifts come in 
a variety of forms.  There are 
gifts one can purchase, gifts 
one can make themselves, and 
gifts of favors to others. Most 
often we give such gifts to 
family and friends, but have 
you ever thought of giving a 
Christmas gift to your church 
congregation?  

One might initially wonder 
why you would do such a 
thing, but when we consider 
our congregation as part of our 
extended family who is there 
for us in the good times as well 
as the bad, is it really such an 
outrageous proposition?  

While you might also wonder 
just what sort of a gift is 
appropriate for a congregation, 
there are a couple of options.    
The one that might immediately 
come to mind might be a 
generous donation above and 
beyond your regular giving.  
This is certainly appropriate 
and a way of showing thanks 
not only for those who support 
you spiritually, but also for the 
well-being of the congregation 
in general.  

There is however, a different 
sort of gift you can give to your 
congregation, and that is one 
of service. In a recent “What’s 
Next?” seminar, lay persons 
and pastors across our Eastern 
Synod (through the magic of 
Zoom!), discussed the issue 
of lay assistance in the life 
of the congregation. Almost 
every congregation can use 
extra people to do a variety of 
tasks; from ushers and greeters, 

to counters, to sacristans, 
to readers, to communion 
assistants, to lay pastors, to 
camera operators, to teachers, 
to youth workers, and even 
councillors.  

In this seminar, one of the 
questions posed to us was: why 
aren’t people willing to take up 
Luther’s call for “a priesthood of 
all believers” where all take part 
in the work of the church?  The 
answers were rather interesting: 
people aging, fear of technology, 
shyness, and a desire to worship 
from home.  

More interesting though, 
was to hear the reasons that 
people find for taking part in 
such activities. Some spoke of 
how they were able to reach 
out to others in ways they 
hadn’t thought of before. Some 
spoke of how they learned new 
skills that helped them along 
further in life. Some spoke of 
an increased sense of belonging 
to their congregation and how 
they felt that they were actually 
making a difference in some 
way. Some found their regular 
contribution of service gave 
them some meaning and took 
them away from their personal 
thought bubble – and all that 
might be hiding in there.  

The thing is, by gifting our 
congregations with service, we 
can actually help ourselves as 
well. We learn new skills, we 
gain new insights into the life 
of our congregation, and we 
are blessed as well as being a 
blessing. So, this Christmas 
season, consider what kind 
of a gift you can be to your 
congregation.  

A Christmas 
Gift to Your 

Congregation?

                                        Rev. Charles Nolting
       New Hope Lutheran,
       Sudbury



In that region there were 
shepherds living in the fields, 
keeping watch over their flock by 
night. Then an angel of the Lord 
stood before them, and the glory 
of the Lord shone around them, 
and they were terrified. But the 
angel said to them, “Do not be 
afraid; for see—I am bringing you 
good news of great joy for all the 
people: to you is born this day in 
the city of David a Savior, who 
is the Messiah, the Lord. This 
will be a sign for you: you will 
find a child wrapped in bands of 
cloth and lying in a manger.” And 
suddenly there was with the angel 
a multitude of the heavenly host, 
praising God and saying, 
 “Glory to God in the highest 
heaven, and on earth peace among 
those whom he favors!”

(Luke 2: 8-14)

It’s finally here – the season 
we’ve been waiting for! Once 
again, we are faced with an 
opportunity to take deep breath 
and immerse ourselves in the 
ancient, sacred story of Jesus’ 
birth. It is a story we all know by 
heart yet, if you are anything like 
me, maybe you still sometimes 
struggle to fully understand the 
weight and earth-shattering 
significance of the good news 
that this story brings to us, 
the people who walk in the 
darkness.

Christmas preparations are 
different for each of us, but 
there are traditions and customs 
that most of us tend to hold 
on to. For me, right around 
when Advent starts, I enter 
into a new season of my very 
own. It’s called the “Season of 
the One Sock.” I don’t know if 
it’s the stress and busyness of 
December, or something else, 
but my body practically forces 
me to start knitting a few weeks 
before Christmas. 

Now, to be brutally honest, 
I am absolutely terrible at all 
crafts, knitting included. Most 
of my time is spent on taking 
apart rows already woven, 
unraveling the yarn, picking 
up dropped stitches, worrying 
about the holes that are left 
behind by my many mistakes. 
I really do try my best, but this 
is just something that I am not 
gifted at in any way. 

However, every year during 
the season of Advent, I dig out 
my massive bag of yarn from 
somewhere in the deep, dark 
corners of the basement. Then, 
I try and find five, somewhat 
matching, double-pointed 
needles and I get to work on 
creating stitches and slowly 
begin the process of knitting. 

The strangest thing about all 
of this is that each and every 

year, I knit one single sock. 
Never the second one. Maybe 
this is a waste of materials and 
energy – or maybe I’m just too 
lazy - but somehow, knitting one 
single sock is deeply satisfying 
to me. It leaves the process 
open.  

There remains a possibility 
(although a very slight one) that 
I will one day knit a friend for 
this single sock. However, I use 
different yarn and a different 
pattern every year, so it’s not 
like I could just pick up last 
year’s sock and match it with 
the one from this year. I’m not 
sure exactly what is happening 
psychologically here, but I figure 

that, for me, knitting is more 
about the journey than the 
destination. 

Unfinished faith
In these last few days, as I’ve 

been reflecting on my efforts 
for this year’s single sock, I’ve 
started thinking that maybe 
our faith is kind of like my 
poor knitting efforts. It is 
always there, lurking in the 
background. Sometimes faith 
is buried somewhere deep in 
the basement of our hearts. 
There are seasons, when God 
doesn’t feature heavily in our 

everyday thoughts. But there 
are also times in life when faith 
bubbles up to the surface and 
takes centre stage – these are 
the times when we realize we are 
dependent on God and unable 
to move forward on our own. 

Faith can frustrate us, unravel 
us, unsettle us, but it can also 
give us hope and new life. Faith 
is a never-ending process, an 
open-ended question. The 
project of faith will never 
be finished. There are holes 
and dropped stitches in it, 
sometimes we might even lose it 
for years. Yet there is something 
deep within us that compels 
us to examine those familiar 

strands of the yarn of faith 
throughout different seasons of 
our lives. We keep coming back 
with our questions and maybe 
instead of receiving answers, 
we continue our journey with 
different questions. 

New beginnings
Perhaps this is also what 

Christmas is about. Year after 
year, we gather for worship on 
Christmas eve to hear the story 
about baby Jesus laying in a 
manger. And, although we think 
that we are supposed to return 
home thinking that all has been 

fulfilled – that God is in the 
world and there is joy and peace 
for all people - the reality may be 
a bit different for some of us. 

For Mary and Joseph this 
story is not the end, but rather 
just the beginning of a long and 
arduous process (I think anyone 
who has raised kids can attest 
to that). For the shepherds, this 
is the beginning of a new era, 
a process that would take time 
to come to grips with – and 
whether they ever did, we don’t 
know. And of course, for baby 
Jesus, this was the start of a life 
of ministry, a journey that would 
become heavy and difficult at 
times. 

In this story, each character, 
each spoken word is a stitch 
that begins to be woven into 
the fabric of God’s story in the 
world. It is the same with us. 
Hearing the Christmas story 
with the fresh ears of this year 
will set us on a journey, a new 
beginning. Maybe the story 
compels us to go back and pick 
up a dropped stitch, or maybe 
it will start a new round in the 
fabric of our lives. Whatever 
it may be, there is nothing 
complete, finished, or final about 
Christmas.

So, don’t worry if your 
Christmas this year feels a bit 
like the season of the “one sad 
sock.” Don’t worry if things 
aren’t ready and prepared. 
Don’t worry if you struggle 
understanding or trusting the 
Christmas story. Don’t worry 
if this year Christmas doesn’t 
feel like whatever you think 
Christmas is supposed to feel 
like. This is all just a beginning. 
The start of a new, fresh process. 
There is something deeply 
satisfying about being on this 
journey of faith together. The 
destination, if there even is one, 
is absolutely unimportant. 

I hope that by now you are 
thinking about those projects 
in your life that are an ongoing 
process; the ones that remain 
unfinished. Our relationships 
with each other continue to 
grow and be transformed. Why 
would it be any different with 
our relationship with God? 
This Christmas, and every 
day from now on, we can be 
reminded that God seeks a 
relationship with us and loves 
us, even if we are full of holes 
and dropped stitches; even if we 
are stumbling along this path 
of faith with a single sock on 
our tired feet. So, may you be at 
peace this Christmas, knowing 
that you are loved and treasured 
by God, and that you are exactly 
where you are supposed to be 
on this never-ending journey of 
faith. 

Dropped stitches 
and other un(w)holy thoughts about Christmas

Hilla Lahtinen

Here’s an example of last year’s single sock. At the very least, our family 
has lots of options for Christmas stockings.


