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Adventista Jouluun –juhla 
 

Kuluvan vuoden ensimmäisenä adventtina 27.11.2016 Ryydynpohjan Omakotiyhdistys ry. ja Harjun 

seurakunta viettävät Adventista Jouluun -juhlaa Lielahden kirkossa. Juhla toteutetaan nyt 35. kerran. 

Onko syytä kerrata juhlan historiaa? Mielestäni on, sillä juhlan suosio ei ole vuosien myötä hiipunut. 

 

Kuka keksi idean juhlaan? 

 

Juhlia omakotiyhdistyksemme on osannut aina pitää. Aikoinaan oli kevät- ja syysriehaa, 

muotinäytöstä, pikkujouluja ja lastenjoulujuhlia. 

 

Yhdistyksemme emäntä Meeri Korpivirta ja Inkeri Rahkola 

esittivät johtokunnalle kysymyksen olisiko mahdollista viettää 

juhlaa myös kirkolla yhdessä Harjun seurakunnan kanssa. 

Simo Pajunen kuului johtokuntaan ja oli jo näiden muiden juhlien 

innokas järjestäjä. 

Hän otti yhteyttä aluepastori Olli Lehtipuuhun. Seurakunta otti 

ilomielin haasteen vastaan. 

 

Ensimmäistä Adventista Jouluun -juhlaa vietettiin 29.11.1981 

Lielahden kirkolla. Tästä ja seuraavan vuoden juhlasta ei minulla 

ole jäljellä minkäänlaista dokumenttia Muistitiedon mukaan 

alueellamme asunut pastori Seppo Kjellberg, Olli Lehtipuu ja 

hänen musisoivat poikansa Topi, Matti ja Jussi olisivat olleet 

mukana juhlassa. (Tamiolan Anja tarkisti asian 

omakotiyhdistyksen hallituksen pöytäkirjasta, että ensimmäisessä 

juhlassa puhui pastori Seppo Kjellberg ja Lielahden koulun 

sekakuoro esiintyi johtajanaan Heikki Saarilahti.)   

 

Simon poismenon jälkeen hänen vaimonsa Tuula toi Simon papereista löytämiään juontoja muista 

juhlista. 

 

Itse vastustin esiintymistäni kirkossa. Mielestäni minun paikkani oli istua kirkossa katse kohti 

alttaria. Jollain tavoin Simo sai minut kuitenkin ensimmäisissä juhlissa kertomaan kolehtikohteen ja 

ilmoittamaan väliajasta. Muistan vieläkin minkälainen vaate minulla oli päälläni, kuinka ääneni 

värisi ja kaulani punoitti, se oli niin kova paikka.   

 

Runsas joukko esiintyjiä 

 

Laitan seuraavaksi 

luettelonomaisesti esiintyjien 

nimiä aihealueittain. 

Kenenkään ei pidä loukkaantua, 

jos nimi puuttuu, sen voi lisätä 

kunhan ilmoitatte siitä. 

 

Juhla on ollut aina 

musiikkipainotteinen.  

 

 

Alkuaikoina olivat mukana 



Lielahden sekakuoro johtajanaan Heikki Saarilahti ja kuoron mieskvartetti, sekä Lielahden kuoro 

johtajanaan opettaja  Marja Lepola. 

 

Kipinän Lauluryhmä tuli mukaan juhlaan vuonna 1989 ja lauloi aina vuoteen 2013 asti.  Hemme 

Höglund säesti haitarilla ja myöhemmin Antti Aitaneva. Simo lauloi kuorossa ja siitä syystä 

juontaminen siirtyi minun vastuulleni enenevässä määrin. 

 

Seurakunnan Sonore-kuoro ja nokkahuiluyhtye Scaramella ovat esiintyneet juhlissamme. 

Viime vuonna oli vuorossa uusi kuoro Sisun Laulajat Antti Huusarin johdolla. 

 

Laulajina ovat olleet mukana mm. Tapani Leppäsalko, Matti Puustinen, Jukka Lahti, Anne 

Sääkslahti, Kikka Salmi sekä korttelipoliisimme Martti Hilden. 

 

Yhteislaulun säestyksestä vastasivat aluksi Antero Holma ja Heikki Saarilahti urkuharmoonilla. 

Kirkko sai urut vuonna 1991 ja niinpä saimme myös kanttorit mukaan juhlaamme. 

 

Ensimmäisenä kanttorina taisi olla Tarja Laitinen ja myöhemmin Satu Sointu-Siltanen, Kari 

Nousiainen, Pietari Korhonen, Lasse Kautto, Sanna Ketola, Ville Karhula, Paula Siren, Sanna 

Toivola, Elina Peura, Miia Moilanen ja Anna Arola. Monet heistä useammankin kerran. 

 

Lapset esiintyjinä 

 

Lasten musiikillinen osuus on ollut monipuolista. 

Jutun aluksihan jo ainakin epäilin Lehtipuun poikien esiintyneen juhlassamme. Esiintyjinä ainakin 

olivat Tuire Halonen (viulu), Kimmo Tuominen (huilu), Susanna Tuomi (piano) ja Tapio 

Koivuniemi (piano) sekä musisoivat sisarukset Leila ja Leo Ursinus. 

Esiintyjinä olivat myös Tampereen Konservatorion ja seurakunnan musiikkiopetuksen oppilaita. 

Harjun seurakunnan lapsikuoro oli laulamassa 40 lapsen voimalla juhlassamme. 

 

Stasevskijen lapset Dalia (viulu), Lukas (sello), Justas (piano) ja Sofia (piano). Dalia on nykyään 

kapellimestari, Lukas ja Justas ovat ammmattimuusikoita ja Sofia on seuraamassa sisarustensa 

jälkiä. 

 

Kahtena vuonna saimme nauttia Sara Lahtisen sellon soitosta ja hänen laulamisestaan. 

Sara on nyt USAssa sisäoppilaitoksessa ja opiskeluun sisältyy 

vahvana sellon soitto. 

 

Oma lukunsa on sitten tämä Laakson veljessarja. 

Vuonna 1998 näimme ensi kertaa pieniä viuluja rivissä 

alttarikaitteella juhlan alkaessa. 

Eteen nousivat Miska, Severi, Juuso, Joonatan ja Emil . He 

soittivat pienillä viuluillaan äitinsä Marja Laakson säestyksellä 

itsensä meidän kaikkien sydämiin. Myöhemmin Miska aloitti 

juhlamme usein trumpetilla soittaen Shubertin Ave Marian. 

Saman aloituksen toteutti myös Joonatan herkästi soivalla 

viulullaan. Severin muistamme säveltäjänä. 

Poikien kasvaessa heistä kasvoi Tunturipelimannit yhdessä äiti 

Marjan ja isä Tarvon kanssa. 

Tunturipelimannit soittavat Tarvo-isän säveltämää musiikkia. 

 

Veljekset Tuomas Rislakki (14v.) instrumenttinaan käyrätorvi 

ja veljensä Elias (17v) hänellä fagotti 



soittivat viime vuoden juhlassa ensimmäistä kertaa ja heidän soittamansa ”Lumiukko” herkisti 

monen mielen. 

 

Aikuisetkin aktiivisia 

 

Lausunta on ollut mukana alusta asti ohjelmistossa. Lausujina ovat esiintyneet mm. Anna Raikunen, 

Maila Kuusitaipale, Anu Piilola, Anni Uskali, Simo Pajunen ja ennen kaikkea Maija- Liisa 

Mäkinen.. 

Maija-Liisa Mäkinen ja Simo Pajunen ovat 

nuoruudessaan olleet avustajanäyttelijöitä 

Tampereen Työväen Teatterin näyttämöllä 

Eino Salmelaisen opissa.   

Näiden vahvojen osaajien kanssa oli helppoa 

olla mukana toteuttamassa tätäkin juhlaa. 

Vuosia sitten annoimme omalle kolmen 

henkilön muodostamalle ryhmällemme 

nimen ”Hiljalleen Hiipuvat”. 

 

Juhlapuhujia 

 

Alkuaikoina juhlassa oli tapana pitää myös 

puhe ja osa puheiden pitäjistä ja puheiden 

aiheista on tiedossa.   

Seppo Randell kertoi Lielahden historiasta, 

mistä hän on myös kirjoittanut 

kaupunkiosakirjan nimeltä Näköala Vainiolta. 

Kirjan julkaisijoina ovat Ryydynpohjan 

Omakotiyhdistys ry. ja Tampereen kaupunki. 

 

Anni Aho käsitteli puheessaan aikaa, jolloin Lielahti kuului Ylöjärven kuntaan ja joulukirkkoonkin 

mentiin Ylöjärven kirkkoon, kuka mitenkin. 

Pentti Toijalan puhe käsitteli aihetta miksi meillä on aina kiire. 

Saima Hakala muistini mukaan muisteli evakko aikaa tai ainakin aikaa jolloin muutti Lielahteen. 

Hänen tyttärensä Mariitta Jalonen kertoi Lielahden Marttojen toiminnasta. He molemmat toimivat 

aikanaan Lielahden Marttojen puheenjohtajina. 

Minäkin pidin puheen aiheenani ystävyysseurakuntatoiminta Tallinnan Peetelin seurakunnan kanssa. 

Myös Lauri Piilola oli juhlapuhujana tilaisuudessa. 

Teatteriryhmä La Strada on myös esiintynyt juhlassamme. 

Pappeina juhlassamme ovat toimineet Olli Lehtipuu, Seppo Kjellberg, Antti Heinonen, Rainer 

Bäckström ja vuodesta 1998 Tarvo Laakso. 

 

Kahvitarjoilu 

 

Pajusen Simon ajatuksena oli, että juhlan alkuosa on Adventin aikaa ja väliaikakahvien jälkeen 

siirrymme joulun odotukseen. 

Omakotiyhdistyksen naistoimikunnan toiminta oli silloin erittäin vilkasta. Siihen ensimmäiseen 

juhlaan Suoma Välimäki leipoi tarjottavat. Anja Tamiola oli kertomansa mukaan juoksulikkana. 

Lapsille tarjottava mehu oli Suoman viinimarjoista keitettyä mehua. 

 

Kahvituksista huolehtivat myös Halttusen Berta, Mikkosen Vieno, Keskisen Helena, Jokisen Taimi, 

Malmin Helmi ja nuorempaa polvea edustivat Heinimäen Sirkka, Kujanpään Hilkka, Ylisen Raija, 

Lahdensuun Kaarina, Karoskosken Helvi, Tamiolan Anja ja Harjun Maija-Liisa. 



 

Anja osti tarvikkeet ja muut rouvat leipoivat. Anja on muuten ollut mukana hallituksessa päättäjänä 

koko tämän juhlan historian ajan. Hän on varsinainen tietopankki yhdistyksen asioihin liittyen. 

Emäntinä ovat toimineet myös Taimi Jokinen, Helvi Karoskoski, Hilkka Kujanpää sekä Pirjo 

Alanko-Niemi 

 

Muutaman vuoden aikana käytiin kädenvääntöä, voitaisiinko kahvit tarjota heti alkuun, jotta myös 

emännät voisivat osallistua ainakin juhlan loppuosaan. No aika muutti Simon mielen ja kahvit 

tarjotaan nykyään juhlan aluksi. 

Omakotiyhdistys tarjoaa edelleen kahvit juhlan aluksi. Emäntä vastaa kahvituksen käytännön 

toteutumisesta. Paula Välimaa on nykyinen emäntä.   

 

Tiedottaminen 

 

Miten tästä juhlasta ja muistakin juhlista 

tiedotettiin? Ei ilmoitettu lehdissä, ei ollut 

sähköpostia saati omia kotisivuja. 

Pajusen Simon keittiössä Simo omalla 

tyylillään teki värikkäitä ilmoituksia 

pahveille, ainakin 10 kpl. Ne kiinnitettiin 

alueemme puisiin sähkötolppiin nastoilla. 

Juhlan jälkeen tehtiin uusi kierros 

ilmoitusten poistamiseksi. 

 

Simo Pajusen äkillisen poismenon johdosta vastuu ohjelman osalta siirtyi minulle. 

Onneksi Maija-Liisa on ollut kokoajan mukana. Toinen vahva tuki on tietysti Tarvo Laakso. 

Heidän kanssaan juhla sujuu osittain pilke silmäkulmassa. 

 

Omakotiyhdistyksen hallitus päättää pidetäänkö juhla ja samoin juhlassa kerättävän kolehdin 

saajasta. Anja Tamiolalla on tarkat tiedot kolehtien saajista (katso liitteenä oleva lista). 

 

Olen pitänyt tärkeänä, että esiintyjiä haastatellaan. Lasten osalta ajattelen, että he saavat kokemusta 

ja itsevarmuutta kertomalla itsestään. Olen myös vuosien varrella pitänyt huolen, että lapsia 

huomioidaan, vaikkapa itseni tekemillä piparkakkutaloilla ja -kuusilla. 

 

Tämän juhlan ansiosta on itselleni kertynyt esiintymiskokemusta runsain mitoin. Sitä olen tarvinnut 

niin ay-toiminnassa kuin kunnallis- ja kirkkopolitiikassa. 

Vanhemmiten ääni on alkanut narista, mutta kaula ei enää saa väriä edes auringosta. 

 

Omakotiyhdistyksemme uusi puheenjohtaja Kastehelmi Raninen toivoi, että kirjoittaisin Adventista 

Jouluun -juhlasta ikään kuin historiikin. 

 

Toivon, että joku innostuisi täydentämään muistikuviani etenkin naistoimikunnan toiminnasta ja 

yhdistyksen emännistä. 

 

Anni Pälä 

Ryydynpohjan Omakotiyhdistys ry:n huvitoimikunnan jäsen 

 

Kuvat Uolevi Salonen 


