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Tuula Hakkaraisen kitarassa
soivat levon sävelet
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Jou lu nodotus
voisi olla mie-
luummin levon

kuin kiireen aikaa.

Adventin ja joulun aikaan

Tuu la Hakkaraisen laul uis-

sa soi paimenten saama

viesti: "Älkää pelätkö, teil-

le on syntynyt Vapahtaja!"

s -Olen ehdottomastijouluihminen, onhan joulu Herranija Vapahhjani syntymåjuhla!Jumala

lahjoitti kalleimpansa meidän vuokemme, ja sitä on syytä juhlia,Tuula Hakkarainen sanoo. I ru-

VA: ANU HEIKKINEN

Tuula Hakkaraisen adventti alkaa Hoosian-
na-hymnillä kotikirkossa Klaukkalassa. Sii-

tä eteenpäin joulun odotus kuluu laulami-
sen merkeissä milloin Ylöjärvellä, milloin
Ruokolahdella. Kansan Raamattuseurassa

työskentelevä koulunaja ja muusikko
suuntaa viikoittain matkailuautollaan seu-

rakuntiin eri puolille Suomea laulamaan ja
laulattamaan j oululauluj a.

- Haluan tuoda ihmiset joulun sanoman
äärelle musiikin kautta. Monelle joulu ja
joulunodotus ovat herkkää aikaa, ja moni
kaipaa yhdessä olemista. Se saa ihmiset
liikkeelle, ja kirkoissakin voi olla joulun ai
kaan ruuhkaa.

'Voi kun se
osaisi laulaa"
Musiikki on ollut tärkeä osa Tuula Hakka-

raisen elämää lapsesta saakka. Hän varttui
kasvattiperheessä, jossa musisointi oli mer-
kittavä yhdessäolon muoto. Perheen äiti oli
opiskellut laulua konservatoriossa, ja lap-
set kuulivat pienestä pitäen, kun hän lauloi
kotona.

Ensimmäisen kitaransa Hakkarainen sai
jo viisivuotiaana.

- Tavallaan sain musiikin lahjan lapsuu-
den aamupuuroissa. Ennen perheeseen tu-
loani äiti oli rukoillut, että voi kun se likka
osaisi laulaa. Jo lapsena tykkäsin riimitellä
ja rallatella omiani, hän hymyilee.

Tyttö osti sääståimillään rahoilla kela-

nauhurin naapurilta ja pystytti kotistu-
dion. Hakkaraisen varhaistuotanto on ka-

donnut vanhojen nauhojen mukana, mut-
ta musikaalisesta kodista oli hyvä ponnis-
taa.

Koulurukseltaan Hakkarainen on kirkon
nuorisotyönohjaaja, mutta musiikki on ko-

ko ajan kulkenut voimakkaasti rinnalla. Tä-

hän mennessä julkaistuja äänitteitä on yk-

sitoista. Viime kesänä ilmestyi uusin levy

Elömöstö laulan,ja sitä edelsi osittain omis-
ta j oululauluis ta koottu r[o ulun i uhla.

- Olen kiitollinen siitä, mita elämä ja

ihanat muusikot ovat opettaneet. Saan pal-

vella niillä lahjoilla, joita olen saanut.

Musiikki pääsee

sydämeen
Tuula Hakkarainen on ollut tuottelias jou-
lulaulujen säveltäjä. Hänen laulujaan on
julkaistu useissa äänifteissä ja niitä on otet-
ru myös laulukokoelmiin kuten Siionin
kanteleeseen.

Musiikki on laulajalle olennainen osa

jouluun valmistumista paitsi työkeikoilla,
myös levon hetkinä. Oikeastaan konsertit-
kin tuttuine joululauluineen tuntuvat hä-

nestä adventin aikana levolta. Hän on oPPi-

nut, että työtä voi tehdä myös levosta käsin.

- Joulunodotus voisi olla mieluunmin
levon kuin kiireen aikaa. Tarvitsemme

myös rauhaa, hoivaa ja huoltoa. Toivon, et-

tä uskaltaisimme kiireen keskellä pysähtyä

joulun sanoman äärelle ja että seimen lapsi
saisi mahtua sydämiimme. Ei haittaa, jos
jokaista kaappia ja komeroa ei ole siivottu -
emmehän me kaapissa joulua vietä!

Hakkarainen tietää, eftä musiikki pääsee

usein ihmisen suojavarustusten läpi sinne,

mihin sanat ja saarnat eivät onnistu mene-

mään: kuulijan sydämeen.

- Haluan musiikin kautta sanoa sen, mi-
tä enkelit sanoivat paimenille Betlehemin
kedolla: "Älkää pelätkö, teille on syntynyt
Vapahtaja." Samalla rukoilen, että Jumala
tekisi ihmisissä työtään Pyhän Henkensä

kaufta.

foulu on kaipausta
ja lohdutustit
Adventin ajan konserttireissut ovat Tuula

Hakkaraiselle alkusoittoa suureen juhlaan.

Tånä vuonna hänen matkansa vie jouluna

Oronmyllyn toimintakeskukseen Parikka-

laan, missä hän vastaa joulun ajan ohjel-

masta ja musiikista. Hakkarainen on vieftä-

nyt useita jouluja palvellen toisia joulu-

kanttorina Lapin maisemissa Kairosmaj alla

ja Lohjan Vivamossa.

- Olen kokenut, että antaessaan saa' Per-

heettömänä haluan tehdä muiden joulusta

iloisen juhlan.
Hakkarainen myöntää, että ilon ja rie-

mun ohella joulun lähestymiseen liittyy
hänen elämässään vahvasti myös tumma-

säryisempi puoli.
- Tunnen itseni jollakin tavalla irrallisek-

si, mikä nousee siitä, että olen kasvanut si-

jaislapsena. Monet näkevät minusta iloi-
suuden ja räväkkyyden, mutta minussa

asuu myös herkkyys, joka tuntee kipua ja

kaipausta. Joulu saa tämän puolen usein

pintaan, ja ehkä siksi surumielinen Sylvian

joululaulu on ollut minulle aina rakas-

Suosikkeihinsa kuuluvasta j oululaulusta
Oi Betlehem, sö pienoinen laulaja loytaa jou-
lun lohdullisimman sanoman: "Oi Betlehe-

min lapsonen, oot aarre sydämen. Saa sulta

riemun taivaisenja rauhan ihminen- On to-

si joulu silloin, kun Jeesus läsnä on' Vain

seimen lapsen äärellä on juhla verraton-"
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