
(Tämä oli kirjoitettu puhuttavaksi – siksi tästä puuttuvat 

pisteet ja pilkut ja oikeinkirjoitus ja tämä oli tarkoitus pitää 

tiistaina 21.9. Lasipalatsin juhlassa) 

Tervehdys hyvä koulutoveri 

Selailin tässä päivänä muutamana sekä meistä kirjoitettuja 

lauluja kahdeksannelta luokalta kuin myös niitä joita 

teimme opettajistamme 

 

Selailu oli aika kiva aikamatka. Palautui mieleen asioita 

koulutovereista ja taisin jotain uuttakin oppia. 

Oliko niissä lauluissa jotain sellaista yhteistä lankaa? 

 

Niissä oli kyllä esiin poimittavaa 

Tietty ajanjakso on päättymässä 

On ainutlaatuinen vaihe itse kunkin elämässä 

On ennakoitua kaihoa 

On   eteenpäin katsomista 

Koulu jää … ja me lähdemme maailmalle… 

 

Koulu jää mutta jäävät myös kaverit… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Muistat varmaan kuinka jokaisena aamuna 

kokoonnuimme juhlasaliin – eri luokista tultiin harjoitellun 

järjestelmän mukaan 

Mitä muistat itse aamuhartauksista? 

Mie en kovinkaan paljoa 

Yksi hartaus on jäänyt mieliin ja se oli rehtorin … miksikö 

muistan? 

Muistan sen koska protestoimme sitä huttulan timon 

ja autereen tapanin kanssa  

 

rehtorin teema oli jotenkin näin 

 

suojele tapaa niin tapa suojelee sinua… 

Meidän mielestämme näin ei olisi … jotain enemmän tai 

henkilökohtaisempaa tulisi 

kertoa uskosta olihan kyse aamuhartaudesta 

Mikään tapa  - ei hyväkään -- ei pelasta ketään  - ei auta 

ketään… 

Ja kuinka väärässä olin silloinkin! 

Se mitä olen oppinut kotona tai koulussa tai pyhäkoulussa 

tai muualla 

se saattaa hyvinkin olla elämän joissain koukeroissa se 

ainua joka minua kantaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Ajattelen nyt vaikkapa 

hyvin yksinkertaista asiaa kuten  rukousta  --- iltarukousta 

tai  ruokarukousta  -- isä meidän rukousta 

Rukouksemme ei ole vain sanoja  - se ei ole vain tapa – vaan 

se on puhetta/keskustelua - se  kuullaan Jumalan taivaassa. 

Oppikoulun jälkeen olen opiskellut teologisessa 

tiedekunnassa ja lisäksi  olen monella tavalla 

jatkokoulutettu sekä olen saanut runsaasti kokemusta. 

 

Silti itseäni on elämän eri kiemuroissa kantanut se mitä 

Terävälän kylän pyhäkoulussa opettajat  

kertoivat ihmistä rakastavasta Jumalasta 

 

En missään nimessä aliarvioi omia opintoja enkä kenenkään 

muunkaan.  Olen kiitollinen mahdollisuudesta käydä koulua 

ja oppia uutta 

mitä kaikkea hyvää ne ovatkaan saaneet aikaan kaikilla – 

aivan kaikilla elämänaloilla… Yritän sanoa – onnistun tai 

en –  että Jumalan edessä ja kanssa on kyse hyvin 

perusasioista. God is not a mystery to be solved, but a 

relationship to be explored.   Kirkkoisä Augustinus sanoi 

aikoinaan – si enim comprehendis – nos est Deus. Se on 

vapaasti käännettynä – jos olet jotain ymmärtänyt niin se ei 

ollut Jumala. 

Siksi saan tyytyä luottamaan siihen, että Hän tietää ja 

tuntee ja pitää huolen – tuntui miltä tuntui tai pystyin 

sitten jotain analysoimaan tai en 

 

 

 

 

 

 



 

4.Koulussa lauloimme virsiä ja jokaisena keväänä myös 

suvivirren. 

Tuohon virteen sisältyy hyvin kahdenlaista ajatusta  – 

kahdenlaisia näkemyksiä 

en tarkoita sitä jotta saako tai voiko sitä laulaa kouluissa 

vaan tarkoitan sitä mikä on sen virren ydinsanoma tai viesti 

… mitä tuntoja se tuo mieliin 

   

toiset ajattelevat, että 

se on kesän alkamisen laulu   - se kertoo uudesta ja 

vapaudesta 

toiset sanovat se kertovan päättymisestä ja jäähyväisistä 

 

Ehkä me näemme siinä jotain samaa kuin kahdeksannen 

luokan lauluissa 

kaihoa… ja ikävää ja eroa… 

Ja askellusta elämässä uuteen ja eteenpäin.. 

 

Mutta.  

Se poikkeaa ratkaisevasti  meidän lauluistamme 

kahdeksannella luokalla. 

Suvivirren perussanoma on se minkä kuulimme vaikkapa 

rehtorimme aamuhartaudessa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Hän puhui  - teologi kun oli koulutukseltaan ja 

Pelastusarmeijan julistustyöntekijä taustaltaan  - Jumalasta 

joka 

on läsnäoleva meidän kanssamme ja tuntee asiamme ja 

jolle voimme kertoa asiat kuin asiat – tapamme mukaan tai 

ilman tapaa 

 

Hyvät toverit 

 

Siellä pyhäkoulussa jota olen niin kovin mainostanut kuulin 

ensimmäisen kerran myös evankeliumin jota sanotaan 

lastenevankeliumiksi – sen jälkeen olen sen kuullut useissa 

kastejuhlissa – kuten ehkä sinäkin  

 

Sallikaa lasten tulla minun tyköni – älkää estäkö heitä 

Olen sen kääntänyt itselleni muotoon 

Myös minä saan sallia Jumalan rakkauden olevan totta 

tässä ajassa ja omassa elämässäni 

Niin siis sallikaamme! 

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. 

Herra kirkastakoon kasvonsa teille 

ja olkoon teille armollinen. 

Herra kääntäköön kasvonsa 

teidän puoleenne 

ja antakoon teille rauhan. 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

Aamen. 

 

 

 


