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Kutsunnat 
katakombeissa

K uopion keskustan väki kaikkosi maan alle. 
Alatori Apajassa oli tungosta, kun Kuopion 
seurakuntien uusi tila Arkki avattiin.

”Mittee kinkereitä ne on tiällä ruvenna 
pitämään”, mutisi ohikulkija kansan täyttä-

mässä käytävässä. Savolainen osui oikeaan: kirkonme-
not jalkautuivat kauppakeskukseen. Uudet tilat otettiin 
adventin aattona käyttöön juhlavasti tilojen siunauksella, 
jonka toimitti piispa Jari Jolkkonen. 

Tyylikkäisiin tiloihin on hankittu taiteilija Kari Juuti-
laisen komea maalaus. Arkille on sanoitettu ja sävelletty 
myös oma Arkkiveisu. Muilla seurakuntien tiloilla ei taida 
ollakaan omaa nimikkoveisua.

Arkki on uudenlainen avaus seurakuntien toiminnalle, 
matalan kynnyksen palvelupiste ja kohtaamispaikka. 
Uuden kirkkovuoden myötä avautuu uusi aika, uudet tilat 
ja uudet, etsivät toimintamuodot. Juuri sellaisia tarvi-
taan, näkyjä muuttuvan ajan tarpeisiin vastaamisesta.

Turussa Mikaelin seurakunnassa on Kuopion mallia 
lähinnä oleva uusi, avoin kohtaamispaikka. Ainutlaatui-
sessa Arkissa tehdään historiaa. 

Tällaisen toiminnan täsmätukeminen voi olla yksi tapa 
vahvistaa seurakunnan elämää. Samalla tavalla kuin tes-
tamenttivaroja korvamerkitään vaikkapa vanhuksille, voi 
tukea kohdentaa työpanoksellaan tai varoillaan Arkin 
tapaiseen pioneerityöhön, kuten nyt on merkittävästi teh-
tykin. Kaikesta tuesta seurakunnassa ollaan kiitollisia.

Piispa Jari Jolkkonen puhui kutsunnoista, joissa meitä 
kaikkia kutsutaan palvelukseen. Arkki parhaimmillaan 

kutsuu läsnäolollaan ja avoi-
muudellaan erilaisia ohikul-
kijoita sisään. Jos siellä pys-
tytään kiireettömästi koh-
taamaan myös sellainen 
ihminen, joka ei ehkä olisi 
kirkonmäelle kavunnut kos-
kaan, uusi työ on jo paik-
kansa lunastanut. Ehkä sen 
kautta löytyy uudelle tulijalle 
paikka seurakunnassa.

 Maan alla ollaan jälleen, 
nyt vapaaehtoisesti. Aikoi-
naan kristityt pakenivat vai-

noja katakombeihin, kuten kaupungin tervehdystä tuova 
Pekka Kantanen muisteli: ympyrä on sulkeutunut. Nyt 
kirkon sanomaa viedään kauppakeskuksiin, maan alle. 

Vartija kulkee sattumalta tungoksen läpi juuri kun 
vartijoista lauletaan, kunnioittaa uniformullaan läsnäolo-
joita kuin hornetit ylilennoillaan paraateja. Väki veisaa. 

Ellei Herra huonetta rakenna, turhaan sen rakentajat 
vaivaa näkevät.

Puijon kirkkoon kastepuu 
Puijon kirkossa 
otettiin käyttöön 
kastepuu ensimmäisen 
adventin messussa.

Jokainen uusi, Puijon seurakunnassa 
kastettu voi saada puuhun oman leh-
tensä, johon merkitään hänen etu-
nimensä ja kastepäivä. Lehti säilyy 

kastepuussa vuoden ajan, jonka jälkeen se 
puhdistetaan ja käytetään uudelleen.

Lehti kiinnitetään puuhun kastepäivää 
seuraavan messun yhteydessä, jolloin kas-
tettua muistetaan esirukouksessa. Vanhem-
pi, kummi tai isovanhempi kirjoittaa oman 
perheenjäsenensä tiedot ja kiinnittää lehden 
puuhun. Nuori tai aikuinen kastettu voi tie-
tysti huolehtia siitä itse.

”Kastepuun avulla haluamme kertoa sii-
tä, että jokainen kastettu on tervetullut seu-
rakunnan yhteyteen”, toteaa kirkkoherra Jaa-

na Marjanen. 
”Koska suurin osa kastetuista on lapsia, 

kastepuu muistuttaa oivallisesti myös siitä, 
että kaikkein pienimmät ovat Jumalalle erityi-
sen rakkaita.”

Ainutlaatuisuuden  symboli
Vanerista tehdyn kolmiulotteisen kastepuun 
on suunnitellut ja valmistanut muotoilija Jor-
ma Hevosmaa, joka on Puijon seurakunta-
lainen. 

”Keskeisimpänä ajatuksena oli saada kas-
tepuun muotokieli sopimaan kotikirkkomme 
sisustukseen ja henkeen.” 

”Minulle läheinen materiaali on puu ja sen 
eri jalosteet. Vanerin kerroksellisuudella hain 
kolmiulotteisuutta lopputulokseen. Samalla 
vanerin leikkuupinnat muodostavat eläviä ra-
japintoja toisiinsa nähden.”

”Toiminnallisuutta miettiessä halusin jo-
takin sellaista mikä on mahdollisimman yk-
sinkertaista ja helppoa käyttää. Lehdet ovat 
ohutta metallilevyä ja tarttuvat magneetin 

avulla vanerin pintaan siististi ja varmasti.”
Kastepuun on väritykseltään hillitty, Pui-

jon kirkkoon sopiva. Tumma sininen tausta 
rajaa ja nostaa varsinaisen puuaiheen taustas-
taan irti. Vaaleaksi kuullotettu ja taustastaan 
irrotettu puuosa korostaa kolmiulotteisuut-
ta selkeästi.

”Kastepuu ei ole mikään tunnistettava 
puulaji. Toki se on varmastikin lehtipuu, jon-
ka lehtien määrä ja sijainti vaihtelee vuoden 
ja vuosien mittaan.  Tällöin siitä tulee myös 
elävä puu, jonka jokainen lehti on ainutlaatui-
nen, niin kuin me ihmisetkin olemme.”

 ✚ Yhteinen kirkkoneuvosto 
päätti viime viikon kokoukses-
saan, että Alavan kirkon julkisi-
vuremontti voidaan käynnistää 
tulevana vuonna. Sisätilojen kun-
nostamisen tarkempi ajankohta 
puolestaan päätetään myöhem-
min. Asia menee vielä valtuuston 
hyväksyttäväksi. 

Yhteinen kirkkoneuvosto 
päätti myös, että Kettulan seura-
kuntatalon myyntiä tontteineen 
esitetään yhteiselle kirkkoval-
tuustolle. Kaavamuutoksella Ket-
tulan seurakuntatalon alueesta 
muodostui erillispientalojen kort-
telialue. Tontti pilkottiin, ja alu-
eelle tuli neljä rakentamatonta ja 
yksi rakennettu eli nykyisen Ket-
tulan seurakuntatalon tontti. 

 ✚ Kuopion Männistön vanhan 
kirkon myynti katoliselle kirkol-
le sai lopullisen sinettinsä, kun 
kauppakirjat allekirjoitettiin viime 
viikolla. Katolisen kirkon säännöl-
linen toiminta on tarkoitus aloit-
taa heti, kun sisätiloissa on tehty 
tarvittavat muutokset. 

 ✚ Alavan kirkon puolesta järjes-
tetty Pro Alava -konsertti oli me-
nestys, joka keräsi kirkon täyteen 

yleisöä. Konsertti oli symboli Ala-
van kirkon merkityksestä tapah-
tumien järjestäjänä. 

 ✚ Kirkkohallitus myönsi päih-
de- ja kriminaalityöhön kanne-
tusta kolehdista avustuksia yh-
teensä 66 500 euroa. Avustuksia 
haettiin 79 000 euroa. Suurim-
mat avustukset saivat Sininauha-
liitto ry 16 000 euroa, Nuorten 
Keskus ry 15 000 euroa ja Sininen 
Pysäkki ry 13 500 euroa.

 ✚ Tuomiokirkonmäellä jär-
jestetyt adventtimarkkinat ve-

tivät väkeä. Messuun ja markki-
noille saapui kaikkiaan noin 900 
ihmistä ja riisipuuroa meni 600 
annosta.

 ✚ Lastenkirkon valtakunnalli-
nen joulukalenteri on taas auen-
nut. Muun muassa lyhytelokuvia, 
kuvakuunnelmia, musiikkia ja mo-
biilipelejä sisältävä joulukalenteri 
on ladattavissa App Store, Google 
Play ja Windows Market -mobii-
lisovelluskaupoissa. Kalenterissa 
voi seikkailla tuttuun tapaan myös 
lastenkirkko.fi-verkkosivustolla. 

Tämän vuoden joulukalenteris-
sa esiintyy myös neljän velmuile-
van hiiren muodostama bändi, jon-
ka jäsenille piispat Irja Askola, Jari 
Jolkkonen, Kaarlo Kalliala ja Ta-
pio Luoma ovat antaneet äänensä.

 ✚ Usko ja elämä, kristinus-
kon pääkohdat selkokielellä -te-
os on uusi julkaisu, joka muistut-
taa sisällöltään katekismusta. Se 
on Kirkon saavutettavuusohjel-
man mukainen selkokielinen te-
os kristinuskon peruskohdista, 
jota voidaan käyttää muun mu-
assa kehitysvammaisten, maahan-
muuttajien ja vanhusten parissa 
tehtävässä kirkon työssä. 

ULLA REMES 
ulla.remes@evl.fi

”Arkis-
sa tehdään 
historiaa.

pysäkillä

Ajankohtaista pääkirjoitus

Seurakuntalainen haluaa kuulua kirkkoyhteisöön ja 
rakentaa sitä, kun hänelle annetaan tilaa ja mahdollisuuksia.

N ykykirkossa työntekijöillä on keskeinen roo-
li. Seurakuntaiselle jää silloin helposti toimin-
taan osallistujan paikka. Hän on ikään kuin 
asiakas, jolle tarjotaan palveluja. Työntekijän 
onnistuminen on siinä, montako osallistujaa 
tilaisuus kerää. 

Lahjat käyttöön
Yhteiskuntatieteiden maisteri ja diakoni Päivi Thitz kiinnos-
tui raaputtamaan pintaa tarttumalla toisaalta kirkon ylimmän 
johdon ja hallinnon tuottamiin asiakirjoihin, sekä toisaalta tu-
tustumalla itäsuomalaisten seurakuntien arkeen ihmisten aja-
tusten muodossa. 

Thitz lähti selvittämään ajatuksia siitä, mikä seurakunta-
laisen paikka on ja kuka sen määrittelee. Hänen näkemyksenä 
mukaan nimittäin seurakuntalaisia kutsutaan vapaaehtoistyö-
hön, mutta usein tehtävät ovat työntekijän määrittelemiä. Ti-
lanne tosin on hiljalleen muuttumassa.

”Lähdin tutkimaan, miten kirkossa toteutuu se, mitä 
2000-luvun alun linjauksissa korostetaan: seurakuntalainen 
on osallinen ja tuota kokemusta on syytä vahvistaa. Osalli-
suus tarkoittaa kokemusta yhteisöön kuulumisesta ja mahdol-
lisuutta vaikuttaa sen jäsenenä. Silloin ihminen ei koe itseään 
vain kirkkovieraaksi, vaan seurakunnalla on hänelle omakoh-
taista merkitystä”, sosiaalipsykologian alan väitöskirjan tehnyt 
pieksämäkeläinen Thitz selvittää.

Thitzin mukaan on tärkeää, että kukin pääsee käyttämään 
lahjojaan, jakamaan ja saamaan. Taustalla on myös teologinen 
ajattelu jokaisen kirkon jäsenen yleisestä pappeudesta.

Työntekijät jarruina
Marraskuun puolivälissä Itä-Suomen yliopistossa, Kuopiossa, 
tarkastetussa väitöskirjassa todetaan, että osallisuuden toteu-
tumiseksi tarvitaan työntekijäkeskeisestä ajattelusta luopu-
mista. Itsekin 19 vuotta Pieksämäen Jäppilässä diakoniatyötä 
tehnyt väittelijä Thitz on nähnyt kehityksen kulun.

”1960−80-luvuilla kehitettiin seurakuntien toimintaa ha-
lusta tarjota kaikille jotain hyvää. Työntekijöitä oli varaa lisätä, 
joten kirkko alkoi näyttää yhä enemmän työntekijöiltään. Sa-
malla seurakuntalainen luisui työn kohteeksi toisin kuin aiem-
min”, Thitz sanoo ja viittaa 1900-luvun alkupuoliskon vahvaan 
maallikkotoimintaan herätysliikkeissä.

Pieksämäen Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori Thit-
zin tutkimuksesta ei suinkaan voi vetää johtopäätöstä siitä, et-

tei työntekijöitä seurakunnissa tarvittaisi. 
”Tiettyyn erityistehtävään kutsuttuja työntekijöitä tarvitaan 
edelleen.”

Kun seurakunnissa ehkä kuitenkin joudutaan taloudelli-
sista syistä luopumaan osasta työntekijöiden työpanoksel-
la tehtyä työtä, Thitz peräänkuuluttaa kirkon tulevaisuuden 
rakentamista seurakuntalaisten kanssa yhdessä pohtien ja 
päättäen. 

”Väitöskirjatyöhöni liittyi kehittämisprojekti pienemmissä, 
itäsuomalaisissa seurakunnissa, joissa kutsuimme seurakunta-
laisia avoimeen keskusteluun. Tuottaakseen tulosta keskustelu 
vaatii tasavertaista ilmapiiriä ja tilaa uusille ajatuksille. Työnte-
kijöiltä se vaatii luopumista entisistä rooleista ja myös seura-
kuntalaisilta uudenlaista, oman paikkansa ottamista.”

Suola ja siemen
Ihmiset ovat kirkon suola ja siemen, joiden voimalla kirkko 
kasvaa hyvään tulevaisuuteen. Päivi Thitz näki väitöskirjatyön-
sä kuluessa jo orastavaa kasvua sille, että seurakuntalaiset ha-
luavat olla omilla paikoillaan mukana rakentamassa omaa 
yhteisöään. Vanhemmilla on halua olla enemmän mukana 
lapsityössä, jossa heidän lapsensa ovat mukana. Haja-asutus-
alueilla on halukuutta tarjota toisille kirkkokyytejä tai toisil-
la palvella jumalanpalveluksen tehtävissä. Myöskään nuoria 
Thitz ei näe vain potentiaalisina passiivisina.

”Omaan elämään etsitään merkitystä ja itselle merkityk-
sellisiä asioita halutaan tukea. Monille se tarkoittaa toiselle 
hyvän tekemistä. Sen sijaan kirkkoon liittyminen ja sen toi-
mintaan osallistuminen suvun perinteiden jatkeena ei enää 
riitä.”

Hyvän tekeminen toiselle on sitä helpompaa, mitä lähem-
pänä toinen ihminen on. Päivi Thitz korostaa lähiyhteisöjen ja 
paikkojen merkitystä samalla, kun hallinnon rakenteet ovat 
muuttumassa entistä suuremmiksi.

”Ihmisten olisi saatava kokemus kuulumisesta lähiyhtei-
söön. Toisaalta näen mahdollisuuksia myös tietoverkoissa: 
niissä voidaan luoda yhteyksiä ja kokea yhteisöllisyyttä, vaik-
ka keskustelijoiden asuinpaikat olisivatkin toisistaan etääm-
mällä.”

Tuntosarvet herkkinä
Ihmisten kanssa puhumisen tapa ja tyyli ovat Päivi Thitzin 
mukaan tärkeitä siinä, miten asiat koetaan.

”Seurakuntien toimintakulttuuria kuvaava puhe näyttää 

edelleen osittain rajoittavan seurakuntalaisen osallisuutta. Yh-
tä lailla puheen pienet vivahteet ja sävyt voivat kutsua häntä 
kumppanuuteen ja toimimaan.”

Seurakunnissa tulisi Thitzin mukaan todella miettiä val-
tarakenteita, joita myös puhe ja ilmaisut luovat. Asenne luo 

Katolinen piispa Teemu Sippo 
allekirjoitti kauppakirjat Män-
nistön kirkosta. 

 tuija hyttinen

Jorma Hevosmaa ja seurakuntamestari Silja Tolonen asettelivat kastepuuta Puijon 
kirkon seinälle.

 tuija hyttinen

myös osaltaan asemaa, joka seura-
kuntalaisille jää tai halutaan antaa. 

”Seurakuntayhteisön todellisuut-
ta pitäisi luoda yhdessä. Se tarkoit-
taisi seurakuntalaisen ottamista 

mukaan toiminnan suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Tilaa antamal-
la myös tämän ajan ihminen haluaa 
olla mukana.”

MIRA PIISPA

Onko seurakuntalaiselle  paikkaa?

Väitöskirjamateriaalia 
kootessaan Päivi Thitz 
näki merkkejä siitä, että 
seurakuntalaiset haluavat 
olla mukana rakentamassa 
omaa yhteisöään.

jone Matilainen
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Ohikiitävää...

S yntymä, lapsuus, nuoruus, aikuisuus, 
vanhuus – elämä ja kuolema. Siinä 
meidän  jokaisen polku, jonka halu-
aisimme mahdollisimman hyvin kul-
kea. Kovin harvalta se näyttää onnis-

tuvan, mikäli tämän päivän ”yksilöllisiä suoritta-
jia” kuulostelee. Valittamisen aihetta löytyy, ellei 
muusta niin siitä, että kesät ovat liian kuumia ja 
talvet kylmiä.

Joka aamu on edessä uusi mahdollisuus. Sitä ei 
pitäisi hukata. Onnistumisen ratkaisee - urheilu-
termiä käyttääkseni - päivän kunto eikä esimer-
kiksi vuosia sitten voitettu piirinmestaruus. Kui-
tenkin moni jää kiinni mielestään loistavaan tai 
kurjaan menneisyyteen tai jatkuvasti haaveilee 
ihanasta tulevaisuudesta. Silloin elämä lipuu ohi 
ja nykyhetki jää kokematta.

Ajan kiidon näkee hyvin lapsen kehityk-
sessä ensimmäisen elinvuoden aikana. Aluksi 
pieni nyytti vain nukkuu ja syö. Mutta pian alkaa 
tapahtua. Kohta lapsi jo hymyilee tunnistaes-
saan äidin kasvot. Hän 
oppii tarttumaan isän 
käteen ja pikkuhil-
jaa liikkumaan. Vih-
doin pienokainen taa-
pertaa lattialla seinistä 
tukea ottaen. Nämä 
ovat elämän tähtihet-
kiä ja toivoisi kaikkien 
vanhempien osaavan 
niistä nauttia.

Kirjakauppojen hyllyt notkuvat hyvän elä-
män oppaita. Neuvotaan hidastamaan vauhtia. 
Kehotetaan meditoimaan, lenkkeilemään ja syö-
mään terveellisesti sekä olemaan sosiaalisesti 
aktiivinen. Hyviä reseptejä, mutta ne eivät riitä. 
On katsottava sisäänpäin ja kuljettava pitkä tie 
omaan sisimpäänsä. Vasta kun on sinut itsensä 
kanssa, voi olla sinut muille.

”Onnella on otsatukka” sanoo vanha viisaus. 
Hetkeen pitää tarttua oitis, sillä onnen takarai-
vosta otteen saaminen on mahdotonta. Usein kui-
tenkin liian myöhään huomataan, mitä olisi ollut 
hyvä eilen tehdä. Hyvä sana pitää sanoa aikanaan. 
Kehut ihmisen kuolinvuoteen äärellä ovat autta-
matta myöhäisiä, vaikkakin lohduttavia.

Hieno lauluntekijä Juha Tapio on osuvasti 
tavoittanut tämän elämänkulun perusvireen. Sii-
hen on hyvä lopettaa: 

” Niin on kaikki ohikiitävää. Ikävä ja riemu, 
joka hetken värähtää. Mitä toivot, että jää, kun 
pihan poikki kuljet ja jälki häviää”.

UPI HEInonEn

Tuomiokirkko kuvina

H annu Korhonen, Tuomiokirkkoseura-
kunnan ylivahtimestari on harrastu-
nut valokuvausta vuosikymmeniä ja nyt 
otoksia Kuopion tuomiokirkosta on jul-
kaistu seinäkalenterissa, joita voi ostaa 

esimerkiksi keskusseurakuntatalon vahtimestareilta tai 
Suokadun B-rapun 3. kerroksen vaihteesta.

Miten ajatus syntyi?

“Työntekijäkokouksessa saimme idean, että tehdään 
kalenteri ja ohjataan tuotto hyvään tar-
koitukseen. Myöhemmin kohde 
tarkentui Pitkärannan ystävyys-
seurakunnaksi. Anna Kosola ja 
Lauri Kastarinen olivat muka-
na työryhmässä, jossa työstim-
me ajatusta ja myös konkreettises-
ti kalenteria eteenpäin.” 

Millaisia kuvia valitsitte ja mi-
kä otos itseäsi sykähdyttää 
eniten?

“Tuomiokirkko täyt-
tää kohta 200 vuotta, 
ja kuvissa on nähtävis-
sä sen historiaa. Se on 
ja on ollut varsin mo-
nelle merkittävä paik-
ka. Monella on koske-
tuspintaa ja muistoja 
Tuomiokirkosta niin 
ulkoa kuin sisältä. Ai-
heet on valittu sekä 

vuodenaikojen että kirkkovuoden teemojen mukaan. 
On maisemia ja yksityiskohtia. Osa kuvista on otettu 
filmiaikaan, osa lähivuosina. Itse pidän maaliskuun ku-
vasta, jossa ehtoollispikareiden taustalla on alttarivaate 
paaston ajan violeteissa väreissä.”

Millainen historia itselläsi on Pitkärannan seura-
kuntaan?

“Olin käynyt siellä jo ennen uuden kirkon rakentamista. 
Olen kokenut seurakuntalaisten välittömyyden ja vie-
raanvaraisuuden sekä tunnen olevani tervetullut käy-
mään. Karjalan luonto ja Laatokan seutu ovat kauniita. 
Parinkymmenen vuoden aikana olen käynyt Pitkäran-
nassa useita kertoja. Heidän toiveistaan on jäänyt mie-

leen se, kun he sanovat, 
että emme unohtai-
si heitä.” 

Mitä odotat 
ensi vuodelta?

“´Pikkuhiljaa´, sa-
notaan Karjalassa. 

Pikkuhiljaa mennään 
normaalia elämää eteen-

päin. Kamerakuumet-
ta, sellaista kroonista on 
havaittavissa varmastikin 
myös ensi vuonna. Kalen-
terin työstämisestä jäi hyvä 
mieli ja todellakin ideat luo-

vat uutta ja tekeminen ruokkii tekemistä.” 

Teksti ja kuva: 
HAnnA KARKKonEn 

” 
Onnella on 
otsatukka

kolumni

kirkon kulmilta mitä mielessä?
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Puolustuskyky hankitaan ja ylläpide-
tään pahimman skenaarion varalta.

N äin tähdensi kenraali-
luutnantti (evp) Paa-
vo Kiljunen Kuopiossa 
järjestetyssä maanpuolus-
tusseminaarissa.

”Maanpuolustuskyky on mitoitettava sel-
laiseksi, että potentiaalinen hyökkääjä 
kokee sotimisen kannattamattomaksi.”

Kiljusen mukaan pahin skenaario Suo-
men kohdalla olisi joutua laajamittaisen 
sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi.

”Alueellamme ei ehkä ole itseisarvois-
ta kiinnostavuutta, mutta laajemmassa 
eurooppalaisessa tai arktisessa viiteke-
hyksessä kylläkin.”

Maailma muuttuu
Toimintaympäristö on muuttunut yhä 
kansainvälisemmäksi ja myös puolustus-
kyvyn on mukauduttava siihen. 

”Puolustuskykymme ja sen kehittä-
minen ovat yhä riippuvaisempia kan-
sainvälisestä yhteistoiminnasta”, puo-
lustusministeriön puolustuspoliittisen 
osaston suunnitteluyksikön johtaja, 
kommodori Timo Junttila puolestaan 
painotti.

”On epätodennäköistä, että joutuisim-
me kohtaamaan sotilaallisia uhkia yksin, 
eristyksissä ympäröivästä maailmasta.”

”Siksi yksi tulevaisuuden maanpuo-
lustuksen kivijaloista onkin kansainväli-
sen yhteistyön syventäminen.”

Tällä hetkellä meneillään on vuo-
teen 2015 asti kestävä puolustusvoima-
uudistus.

”Sodan ajan joukkojen määrää vähen-
netään yli 100 000, mutta sen jälkeenkin 
vahvuus on noin 230 000. Se on euroop-
palaisittain edelleen varsin korkea.”

Junttilan mukaan sille löytyy peruste-
lut maamme laajuudesta ja sijainnista.

”Suomi on myös valinnut puolustus-

linjakseen koko maan kattavan alueelli-
sen puolustusjärjestelmän.”

”Joukkojen vähenemistä pyritään 
kompensoimaan entistä suorituskykyi-
semmillä joukoilla ja asejärjestelmillä.”

Itsenäisyys on vapautta
Kuopiolainen, joulukuussa 90 vuotta 
täyttävä Pirkko Naukkarinen oli nuo-
rena tyttönä omalta osaltaan puolusta-
massa Suomea. Hänelle itsenäisyys mer-
kitsee vapautta elää ja olla itsenäisessä 
Suomessa. “Jossa asiat ovat kaikesta 
huolimatta varsin hyvin”, hän toteaa. 

“Kiitollisena olen, että olen saanut 
elää näin terveenä ja virkeänä. Minul-
la on neljä lasta, 6 lastenlasta ja 4 lasten-
lastenlasta.”

Kouvolasta kotoisin oleva Naukkari-
nen oli 17-vuotias, kun hän oli jo Kouvo-
lan sotilaspiirissä apulaisena.

“Kun täytin 18 vuotta, lähdin lotak-
si ensimmäisen kerran Viipuriin. Sieltä 
Rautuun, entiselle Suomen rajalle, Kar-
jalan kannakselle. Olin pisimpään len-
tolaivueen 26:n kanttiinissa. Kun so-
ta syttyi, tuli komennus Käkisalmeen ja 
Luumäelle”, Naukkarinen muistelee.

Lottapuvuista äitiyspuku
“Halu auttaa isänmaata oli suuri. Seik-
kailuakin se oli, silloin oli uskallusta läh-
teä. Asemasodan aikana elo oli rau-
hallista ja pääsin itsekin lentokoneen 
kyytiin ja katsomaan maisemia Laato-
kan yläpuolella. Sodan alettua muistan 
pommitukset, korsussa asumiset ja kun 
näimme, miten ihmiset lähtivät toista-
miseen evakkoon. Pelko oli läsnä, kun 
perääntyminen alkoi.”

“Yksi näky on erityisesti jäänyt mie-
leen. Vanha laiha mummo oli kotinsa 
puunjuurella rukoilemassa pommien jy-

sähdellessä ja lehmien juostessa pihalla. 
Hätä oli suuri.”

Naukkarinen oli lottana järjestön lak-
kauttamiseen asti. Sodan jälkeen Nauk-
karinen meni naimisiin ja kahdesta lot-
tapuvusta tehtiin äitiyspuku. Kankaista 
kuten kaikesta tavarasta oli pula. 

“Ehkä myös sodan vuoksi koulutus 
jäi naisilta kotitöiden jalkoihin. Nykyään 

Maanpuolustuskyky on   kuin henkivakuutus

S iilinjärven kirkon rakentamisesta on 
tänä vuonna tullut kuluneeksi 90 
vuotta. Kirkko vihittiin 23.12.1923.  Seu-
rakunta aloitti toimintansa seuraava-

na vuonna ja kunta kohta sen jälkeen.
Kuopion maaseurakunnan, Maaningan ja 

Nilsiän osista muodostetun seurakunnan pe-
rustamisesta oli tehty päätös vuonna 1908 ja 
parin vuoden kuluttua järjestettiin arkkiteh-
tuurikilpailu uuden kirkon suunnittelusta. Kil-
pailussa ensimmäisen palkinnon voitti Lars 
Sonckin ehdotus. Sitä ei kuitenkaan otettu to-
teuttamisen pohjaksi, vaan kolmannen pal-
kinnon voittanut Vilho Penttilän ehdotus.

Kun rakentaminen 1920-luvun alussa 
ajankohtaistui, Penttilä ei enää ollut työtä 
jatkamassa. Hän oli saanut surmansa vapa-
ussodan uhrina vuonna 1918. Kirkon lopul-
liset piirustukset laati pitäjän oma poika 
rakennusmestari ja arkkitehti Peko Väänänen Penttilän alus-
tavien suunnitelmien pohjalta. Huomattavin ulkoinen muu-
tos oli graniittijulkisivun vaihtaminen tiilimuuraukseen. Ki-
vi oli Penttilälle luontainen materiaali, jota hän oli käyttänyt 
lukuisissa Kansallisosakepankille suunnittelemissaan raken-
nuksissa eri puolilla maata, muiden muassa Kuopiossa nyt 
taidemuseona toimivassa rakennuksessa. 

Peko (Petter) Väänänen (1883–1927) sai Siilinjärven kir-
kon kanssa samanaikaisesti laadittavakseen myös Riistave-
den kirkon suunnitelmat. Nämä jo vahvistetut piirustukset 
jäivät kuitenkin valitusten takia toteuttamatta. 

Arkkitehtuuriltaan Siilinjärven kirkko edustaa 1900-lu-
vun alkukymmeninä suosittua kivikirkkorakentamista, jossa 

ajankohdalle ominainen jugendtyyli kaariaiheineen yhdistyy 
keskiajan kirkkoperinteestä nousevaan aihemaailmaan ko-
ristemaalattuine holvistoineen.

Siilinjärvellä koristemaalausten määrä onkin huomatta-
van suuri. Tavanomaisten holvikaari- ja ruodemaalausten 
ohella kuori on saanut Bruno Tuukkasen kuorimaalaukset 
sekä myöhemmin vielä hänen suunnitelmiensa mukaan to-
teutetun pyöröikkunan lasimaalauksen sekä sarjan länsisi-
vun ikkunoihin. Keskiössä on Santeri Salokiven ja Sulo Hon-
kasen maalaama alttaritaulu.

Rikkaan kuvaohjelman johdosta Siilinjärven kirkkoa voi-
daan hyvällä syyllä kutsua kuvakirkoksi.

HELEnA RIEKKI

Siilinjärven kuvakirkko

Pitopalvelu 

Hujasen Eväät 
-pitopalvelu, -tilausleivonta, -astiavuokraus 
                                Eero ja Teija Hujanen 

              puhelin: 044 – 5340524 
                www.hujasenevaat.fi

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt 

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.  
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin.

Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 040 593 6353  
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

KOTIAPUPALVELUT
LAADUKKAASTI

Pkp Kotiapulainen haluaa tarjota laadukkaasti monipuolista
palvelua asiakkaiden omien tarpeiden ja toivomusten mukaisesti.

Palvelujamme ovat mm:
– KOTISIIVOUS-
 PALVELUT
– KOTIAPU-
 PALVELUT
– SENIORI-
 PALVELUT

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

info@tila-auto.com                www.tila-auto.com
p. taksiajot 0400-673 955
p. tilausajot 0400-992 993

kannustan nuoria kouluttautumaan 
ja opiskelemaan. “

Maamme-laulu herkistää
Tasavallan Presidentti Sauli Niinis-
tö on kutsunut Pirkko Naukkarisen 
Itsenäisyyspäivän juhliin Tampereel-
le. Naukkarista suositteli Lottape-
rinneyhdistys. Kuopiosta juhliin läh-

tee tietojen mukaan kolme lottana 
palvellutta.

“Odotan erityisesti illan kon-
serttia, että saan kuulla Maam-
me-laulun ja Finlandia-hymnin. Ne 
koskettavat aina isänmaallisissa ti-
laisuuksissa”, Naukkarinen toteaa ja 
pyyhkii kyyneleitä silmäkulmasta. 

Mukaan Itsenäisyyspäivänjuhliin 

lähtee tytär Kirsi. 
“Onhan tämä suuri kunnia. Juh-

lamielellä lähdemme. Ja koen mer-
kittävänä, että nykyään lottienkin 
tehtävää arvostetaan. Olen ilokse-
ni huomannut, että etenkin nuoriso 
antaa arvon”, Naukkarinen toteaa. 

HELI HARInG 
HAnnA KARKKonEn
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Pirkko Naukkarinen on kutsuttu tämän vuoden Itsenäisyyspäiväjuhliin Tampereelle.
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Joululauluja  
laulamaan

 ✚ Christmas Carols kaksille uruil-
le Tuomiokirkossa lauantaina 14.12. klo 
15. Outi Keskisipilä ja Anu Pulkkinen. Yh-
teislaulua johtaa Puijon kamarikuoro. 
Vapaa pääsy.

 ✚ Kuusi tuntia joululauluja, puuroa 
ja torttukahveja Kallaveden kirkos-
sa sunnuntaina 15.12. klo 12–18. Jouluis-
ta myytävää, arpajaiset. Laulattamassa 
klo 12–14 Mari Vuola-Tanila, lapsikuo-
ro, nuorten lauluryhmä ja nuoria so-
listeja. Klo 14–16 Seppo Kirkinen, Dol-
ce Minores ja käsikellokuorot, klo 16–18 
Anna-Mari Linna, kirkkokuoro ja senio-
rikuoro. Joulupuuro 2 €, torttukahvit 2 €. 
Tule kun haluat – lähde, jos maltat.

De vackraste 
på svenska

 ✚ De vackraste julsångerna på svens-
ka skall sjungas i Puijo kyrka, Taivaan-
pankontie 3 den 8:e dec klo 15. Missions-
sällskapet bjuder på sånghäftet, Kuopio 
församlingarna på kaffe och tillsammans 
uppbär vi en julkollekt för att sprida ju-
lens glada budskap i världen och hjälpa 
utvecklingstörda barn i utvecklingslän-
der, Kyrkomusiker Tintti Tinkala ackom-
panjerar och Jaana Marjanen leder af-
tonbön med ”Härlig är jorden” i kyrkan.

Konsertteja
 ✚ On joulu kaikissa meissä -kon-
sertti to 5.12. klo 18 Siilinjärven kir-
kossa. Pirjo Tossavainen ja Risto Nevala 
(laulu), Vesa Kajava (urut), Timo Saa-
rimäki (piano). Ohjelma 12 e. Konsertti 
järjestetään Siilinjärven seurakunnan ja 

Savon Kansantaide ry:n yhteistyönä.
 ✚ Espanjalaista renessanssia Tuo-
miokirkon kappelissa lauantaina 7.12. klo 
15. Tuomas Rauramaa, vihuela ja Anna-
maria McElwain, klavikordi.

Alavan kirkossa
 ✚ Yliopiston kamarikuoron joulu-
konsertti maanantaina 9.12. klo 19. 
Ohjelma 9 €/6 €.

 ✚ Minna Canthin koulun joulukon-
sertti tiistaina 10.12. klo 18.

 ✚ Haapaniemen koulun joulukon-
sertti torstaina 12.12. klo 18.

 ✚ Kuopion varhaiseläkeläisten jou-
lukonsertti tiistaina 17.12. klo 18.

 ✚ Mieskuoro Kuopion Kvartetin 
joulukonsertti keskiviikkona 18.12. 
klo 19.

Myyjäisiä
 ✚ Joulumyyjäiset Neulamäen kirkol-
la su 8.12. klo 17. Myytävänä laatikoita, 
karjalanpiirakoita ja rieskoja. Arpajaiset. 
Glögitarjoilu. Klo 18 kauneimmat joulu-
laulut, jonka jälkeen myyjäiset jatkuvat.

 ✚ Joulumyyjäiset Alavan seurakunta-
keskuksen salissa sunnuntaina 15.12. klo 
17. Myytävänä joululeivonnaisia, laati-
koita, karjalanpiirakoita ja käsitöitä. Ar-
pajaiset. Glögitarjoilu. Klo 18 kauneim-
mat joululaulut, jonka jälkeen myyjäiset 
jatkuvat. Tuotto Alavan seurakunnan lä-
hetystyölle.

 ✚ Lähetystyön joulumyyjäiset Sii-
linjärven seurakuntatalolla lauantaina 
14.12. klo 9–13. Myynnissä jouluisia tuot-
teita, käsitöitä, kortteja, piirakoita, laati-
koita ja leivonnaisia sekä arpoja. Tarjolla 
riisipuuroa ja torttukahvit.

Uskon kysymysten 
äärellä

 ✚ Etsijät – löytöretki aikuiseen us-
koon sunnuntaina 15.12. klo 10. Aloitus 
messussa Alavan kirkossa, jonka jälkeen 
on ryhmän ensimmäinen kokoontumi-
nen Alavan seurakuntatalon neuvotte-
luhuoneessa. Tapaamisissa pohditaan 
yhdessä uskon ja elämän kysymyksiä. 
Keskeistä on kohtaaminen, vuorovaiku-
tus ja kokemusten jakaminen. Lisätietoja 
Anna Väätäinen, anna.vaatainen@evl.fi, 
puh. 040 4848 316.

Kirkonmenoja
 ✚ Johannes-messu ”Odotusta” Py-
hän Johanneksen kirkossa 2. adventti-
sunnuntaina 8.12. klo 18.

 ✚ Siioninvirsiseurat keskusseurakun-
tatalolla sunnuntaina 8.12. klo 18. kah-
viossa. Puhujina Seija Hyvärinen, Ol-
li Viitaniemi, Jaro Julkunen ja Tuomo 
Ruuttunen. Kahvitarjoilu alkaen klo 
17.30.

 ✚ Messu, kanttori Pekka Leskelän 
virkaan siunaaminen Tuomiokirkos-
sa sunnuntaina 15.12. klo 10. Esiintyjinä 
Tuomiokirkkokuoro, johtaa Pekka Les-
kelä, Tuomiokirkon kamarikuoro, johtaa 
Anna Kosola, urkurina Anu Pulkkinen.

kirkkojakoti@evl.fi

 ✚ Itsenäisyyspäivän sanajumalanpal-
velus Tuomiokirkossa klo 10. Mieskuoro 
Kuopion Mieslaulajat, johtaa Juha Hilander.

 ✚ Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 
Alavan kirkossa klo 10.

 ✚ Itsenäisyyspäivän Sanajumalanpal-
velus Kallaveden kirkossa klo 10.

 ✚ Itsenäisyyspäivän Sanajumalanpal-
velus Karttulan kirkossa klo 10. Kirkkokah-
vit seurakuntakodilla.

 ✚ Perinteinen Itsenäisyyspäivän juhla 
Vehmasmäen kappelilla klo 13. Juhla alkaa 
seppeleen laskulla. Juhla jatkuu Valoharjul-
la. Juhlakahvit tarjoaa Vehmasmäen maa- 
ja kotitalousseura ry.

 ✚ Itsenäisyyspäivän hartaus ja seppe-
leenlasku Hirvilahden kappelilla klo 13.

 ✚ Itsenäisyyspäivän hartaus Kuopion 
sankarihautausmaalla klo 12.

 ✚ Suomalainen messu Pyhän Johannek-
sen kirkossa klo 16. Kansanmusiikkipohjai-
nen jumalanpalvelus, jossa virret ja musiik-
ki on korvattu Lasse Heikkilän säveltämällä 
musiikilla, jonka toteuttaa Heikki Mono-
nen laulu- ja soitinyhtyeineen.

 ✚ Itsenäisyyspäivän sanajumalanpal-
velus Puijon kirkossa klo 10. Kuopion so-
taveteraanien kuoro, johtaa Miia Viljamaa. 
Partiolaisten lupauksenanto. Puijon Paker-
tajat. Kirkkokahvit.

 ✚ Lipunnosto ja hautakynttilöiden sy-
tyttäminen sankarivainajien muis-
tolle Kaavilla klo 9. Seurakunta kutsuu 
omaisia, sotainvalidien- ja sotaveteraanien 
edustajia, sekä muita vapaaehtoisia mukaan.

 ✚ Sanajumalanpalvelus Nilsiän kirkossa 
klo 10. Seppeleenlasku sankarihaudoille ja 
kahvit seurakuntakodilla.

 ✚ Sanajumalanpalvelus Riistaveden kir-
kossa klo 10. Seppeleen lasku ja juhlakahvit.

 ✚ Itsenäisyyspäivän sanajumalanpal-
velus Tuusniemen kirkossa klo 10. Seppe-
leenlasku ja kunniakäynti sankarihaudoilla. 
Juhla jumalanpalveluksen jälkeen koulukes-
kuksella.

 ✚ Jumalanpalvelus ja itsenäisyyspäi-
vän juhla Juankosken Ylösnousemuksen 
kirkossa klo 10. Kirkon jälkeen kunniakäyn-
ti sankarihaudoilla ja kahvivitilaisuus seura-
kuntatalossa.

 ✚ Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskut 
sankarihaudoilla Vehmersalmen ja Puu-
tossalmen hautausmailla klo 10.

 ✚ Sanajumalanpalvelus Säyneisen kirkos-
sa klo 13

 ✚ Sanajumalanpalvelus Kaavin kirkossa 
klo 13. Seppeleenlasku sankarihaudoille ja 
juhlakahvit seurakuntatalossa.

 ✚ Sanajumalanpalvelus Muuruveden kir-
kossa klo 13.

 ✚ Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 
Vehmersalmen kirkossa klo 13. Partiolais-
ten lupauksenanto. Seppeleenlaskut, juh-
lakahvitus.

 ✚ Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 
Siilinjärven kirkossa klo 10. Partiolaisten lu-
pauksenanto. Seppeleenlasku sankarihau-
doille jumalanpalveluksen jälkeen.

Itsenäisyyspäivän 
konsertti 

 ✚ Tuomiorovasti Ilpo Rannankari konser-
toi Pietarin katulasten hyväksi. Konsert-
ti alkaa klo 16 Petosen seurakuntatalossa, 
os. Pyörönkaari 21. Rannankari laulaa Sibe-
liuksen joululauluja. Häntä säestää kantto-
ri Richard Nicholls. Konsertissa laulaa myös 
Taimi Heinilehto.

Tie tuntemattomaan. Monet varusteet. Vauhti 
ja vaaratilanteet. Myrsky ja sateenkaari. 
Kaunis maisema. Vauvakutsuilla sai jakaa 
tuntemuksia siitä, kun taloon tulee uusi pieni 
ihminen – varhain soiva nahkavekkari.

M arraskuussa Siilinjärven 
seurakuntatalolla vietet-
tiin laatuaan ensimmäisiä 
vauvakutsuja. Illan puheen-
aiheena oli lapsen odotus 

ajatuksineen ja tunteineen.
”Lapsen syntymä on hyppy tuntematto-

maan”, toteavat Sari Lukkarinen-Jäntti ja 
Petri Jäntti, jotka jakoivat kokemuksiaan 
monilapsisen perheen elämästä käsin.

”Aina on mahdollisuus kysyä neuvoja sai-
raalasta ja neuvolasta. Kannattaa olla roh-
kea!” Lukkarinen-Jäntti kannustaa. 

”Eikä sairaalasta kannata lähteä väsynee-
nä kotiin”, Petri Jäntti muistuttaa.

Äitinä Sari Lukkarinen-Jäntti arvostaa yh-
teistyötä. 

”Lapsen tulo kotiin on herkkä hetki. On 
tosi tärkeää, että puoliso osallistuu alusta as-
ti.”

”Ensimmäisen lapsen kohdalla mietin, 
miten sen kanssa pärjää. Hyvin pärjäsin. Ei 
mennyt rikki”, isä Petri Jäntti rohkaisee odot-
tajia. 

Isäksi tuleva Harri Räsänen onkin jo 
asennoitunut opetteluun. ”Sitten isyyden 
vasta tajuaa, kun sen nyytin saa syliin.” Hän 
ja Heidi Julkunen-Räsänen odottavat esi-
koistaan. 

”Jaksaminen ja arjen käytännön 
asioista selviäminen mietityttää”, 
Julkunen-Räsänen sanoo. 

”Oman sairauden jäl-
keen raskaus on tuonut 
valoa elämään. Mie-
tin kyllä, miten pys-
tyn olemaan lap-
selle riittävän hyvä 
äiti.”

Koko perhe odottaa
Pastori Kaisa Yletyisen mukaan kasteper-
heet toivovat aitoja kohtaamisia niin viras-
tossa kuin kastepapin kanssa. 

”Myös meidän toukkatupiemme ja per-
hekerhojemme vertaistuki tuntuu olevan 
tervetullutta. Samoin perheiden postituslis-
ta, joka lupaa tukea perhettä lapsen kristilli-
sessä kasvatuksessa.”

Vauvakutsuilla kastejuhlaa avannut Yle-
tyinen sanoo odotusajan olevan luonteva 
osa myös kastekeskustelua papin ja perheen 
kesken. Joskus puhetta ohjaavat ajatukset 
siitä, että raskautta on pitänyt odottaa. 

”Jaetaan huolen ja pelon tunteita, jos per-
he on kokenut ongelmia, keskenmenoja tai 
syntymättömän lapsen kuoleman.” 

Äidin odotuskokemusten lisäksi hän ky-
syy myös isän ajatuksia: 

”Miten se isän rooli on löytynyt, mikä sen 
löytymisessä on auttanut.”

Seurakunnan vauvakutsuista ei tehty yk-
sinomaan naisille suunnattuja babyshower-

kekkereitä. 
”Vaikka raskaus ja synnytys ovat konk-

reettisesti naisen tehtäviä, ei isä saa jäädä 
odotuksesta osattomaksi. Niin perheker-
hoissamme kuin odottajien kutsuilla on ilo 
nähdä koko perhe mukana”, sanoo vauva-
kutsujen järjestäjä lastenohjaaja Virpi Ris-
sanen.

Siilinjärven vauvakutsut saivat kimmok-
keen Iisalmen seurakunnasta, missä kutsuil-
la on viiden vuoden perinne. Lastenohjaa-
ja Rissasen mukaan kutsuilla halutaan jakaa 
tietoa: 

”Odotusvaiheessa on luontevaa ottaa sel-
vää perheen yhteisistä mahdollisuuksista. 
Joskus ihmiset eivät tiedä, mitä seurakunta 
perheille tarjoaa. Lisäksi kutsut ja kerhot an-
tavat vertaistukea. Jatkossa järjestämme näi-
tä kolmesti vuodessa.”

Seurakunta haluaa myös tehdä yhteistyö-
tä neuvolan ja järjestöjen kanssa. Vauvakut-
suille mukaan saatiin Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton Siilinjärven paikallisosastosta 
Riikka Koponen. 

”Esikoista odottava ei edes osaa kysyä, ja 
näitä infotilaisuuksia todella tarvitaan”, Ko-
ponen sanoo. Hänen mukaansa tarjontaa 
perheille on paljon ja toimijoiden verkostoi-
tuminen on tärkeää.

Kutsuille osallistunut Harri Räsänen 
puolisoineen on asunut Siilinjärvellä lyhyen 

aikaa, ja paikkakunnalla on vielä 
uutta tutustumisen arvoista. 

”Yllätyin, että on paljon toi-
mintaa perheille. On tukea, 
jota voi kysyä ja pyytää.” 

Vauvakutsuilla jaettu huo-
jensi odottajan mieltä.

SInI-MARjA  
KUUSIPALo

Kun meistä tulee 
kolme tai enemmän

tapahtuuitsenäisyyspäivänä 6.12.

Kaavin kirkko 30 vuotta ja seurakuntaelämä 360 vuotta. Juhlamessu 3. adventtisunnuntaina 15.12. klo 10 Kaavin kir-
kossa. Juhlamessu kirkossa, juhlakahvit seurakuntatalolla, kahvittelun jälkeen juhla jatkuu kirkossa. Piispa Jari Jolkko-
nen saarnaa. Muissa Järvi-Kuopion kirkoissa ei jumalanpalvelusta. Kirkkokyydit alueseurakunnista. Ilmoittaudu 12.12. 
mennessä toimistosihteerille, puh. 040 4888 602 tai 040 4888 611.

Ahneus vai 
anteliaisuus

V oi, miten meitä tavallisia 
palkansaajia onkaan kuo-
huttanut tuo eläkepomon 
leveä elämä. 

Kuntatyöntekijöitten, 
kuten sairaankuljettajien (2058 e/kk), 
lastentarhanopettajien (2267 e/kk) ja lii-
kunnanohjaajien (2051 e/kk) eläkeasioita 
hoidellaan Kuntien eläkevakuutuksessa 
noin kymmenkertaisella palkalla. 

Tuon ehkä vielä sulattaisi, onhan joh-
taminen vaativaa työtä. Mutta se avobe-
mari! Ja luksusasunnot remontteineen!

Perusteluissaan Merja Ailus oli sen-
tään rehellinen. Hänen mukaansa ihmi-
nen haluaa kivaa ja miellyttävää itselleen.

Käsi sydämelle: eikö jokainen halua?
Minun silmiini pistävät autot. En 

keksi yhtään syytä, miksi autosta pitäisi 
maksaa satatuhatta. Kalliit autot ovat 
minulle yksinkertaisesti pöyhkeilyn 
huippu.

Täsmälleen samaa voisi joku toinen 
sanoa minun kesämökistäni. 

Olemme hyviä perustelemaan. Tarvit-
sen Audin, koska ajan niin paljon. Tarvit-
sen mökin, koska haluan lapsenlapsilleni 
onnellisia kesämuistoja.öpsis. Ei kukaan 
tarvitse Audia eikä kesämökkiä. Eikö 
sitä voi myöntää: ihminen haluaa kivaa 
ja miellyttävää itselleen. Olemme kaikki 
itsekkäitä. 

Mutta missä 
menee itsekkyyden 
ja ahneuden raja? 
Ahneus on sitä, 
että haluaa itsel-
leen enemmän kuin 
kohtuullista on. 
Kun ahneesti kah-
min itselleni yhä 
enemmän, tallon 
toisia. Jos mieleen 
ei juolahda, mitä 
hyvää ja hyödyllistä 
voisin rahoillani 
tehdä, pitäisi häly-
tyskellojen soida.

Kun ote vallan kahvasta on vakaa ja 
etäisyyttä toppahousuarkeen riittävästi, 
voi olla vaikea nähdä, mikä pienen puur-
tajan silmin näyttää kohtuuttomalta. 

Anna adventin avata silmät ja sydän. 
”Nöyryys ja hiljaisuus on valtasi salai-
suus. Voimalla, väkivallalla et tahdo hal-
lita.” Valintoja tehdään joka päivä sekä 
töissä että kotona: ahneus vai anteliai-
suus, ylpeys vai nöyryys, sota vai rauha.

Siunattua adventin aikaa – avoimin 
silmin ja sydämin kohti joulua ja uutta 
vuotta.

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

 Sini-Marja kuuSipalo

Tie tuntemattomaan ja myrskyn jälkeinen sateenkaari. Vauvakutsuilla jaettiin odotusta kuvin ja vertaiskokemuksin. 

Suuri Jumalamme.
Kiitämme sinua isänmaasta,

kiitämme vapaudesta 
ja itsenäisyydestä.
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Tule mukaan laulamaan Kauneimpia 
Joululauluja! Katso oma laulupaikkasi 
kirkollisista ilmoituksista tai leikkaa 
talteen ilmoitus sivulta 12.

Piispa Jari Jolkkonen saarnaa Kaavin 
kirkon juhlamessussa sunnuntai-
na15.12. sekä julistaa joulurauhan 
Saaristokaupungissa Keilankannan 
torilla perjantaina 20.12. klo 18.30.

aarne orMio, kirkon kuvapankki

Lähetyskauppa Vakan toiminta 
päättyy vuoden lopussa. Vielä ehdit 
jouluostoksille, tule tekemään löytöjä 
loppuunmyynnissä. Vakka on avoinna 
ti–pe klo 11–15, viimeinen myynti-
päivä on 20.12.
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”Ne 
luksus-
asunnot 
remont-
teineen!
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Arkki avoinna arkisin 11–19, lauantaisin 11–15

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNNAT 
KESKELLÄ KAUPUNKIA

Kuopion ev.lut. seurakunnat on avannut Kuopion keskustaan kauppakeskus Apajaan kohtaamispaikan. 
Arkissa voi tehdä hyvää, saada tietoa ja apua, varata tiloja tai vain levähtää hetken.

 

PISTÄYDY ARKISSA
HENGÄHDÄ KIIREEN KESKELLÄ

TEE HYVÄÄ
Ostamalla joululahjan  
tuot toivoa maailmaan.

VARAA  
KASTEPAPPI
... tai vihkikirkko.

LEVÄHDÄ 
HETKEKSI
Istahda sohvalle ja ole hetki.

TULE 
LAULAMAAN  
Kauneimmat Joululaulut
Salacavalassa 
14.12. klo 14
21.12. klo 13

PURA 
SYDÄNTÄSI
Kaikkea ei tarvitse  
kantaa yksin.

LIITY 
KIRKKOON
Yhdessä olemme enemmän.

E
nsimmäisen adventin aat-
tona Kuopion seurakuntien 
uusi toimipiste vihdoin ava-
si ovensa torin alla, kauppa-
keskus Apajassa.

Väkeä oli saapunut pai-
kalle jo hyvissä ajoin ennen 
virallisen ohjelman alkua. 

Glögi ja piparit tekivät kauppansa, kun ihmi-
set tulivat tuiskulta turvaan.

Ulkopaikkakuntalainen Leena Kokko-
nen oli liikkeellä lapsenlapsensa Taira Lilien-
kampfin kanssa.

”Aivan mahtava idea, että seurakunnalla 
on tällainen paikka ihmisten arkielämän kes-
kellä”, Kokkonen ihasteli.

”Paljon helpompi tänne on tulla kuin kirk-
koon. Uskoisin, että varmasti kaikki tykkäävät.”

Arkkiveisussa hittiainesta
Avajaisten aluksi Arkissa kuultiin varta vasten 
sille omistettu Arkkiveisu, jonka sävel on nuo-
risokanttori Jarkko Maukosen ja sanat Wil-
helmiina Honkasen käsialaa.   

”Kuka yksin täällä jaksaa, lämmin hymy 
tuskin maksaa”, Maukonen tunnelmoi.

Veisussa on selvää hittiainesta, sillä moni 
kävijä halusi saada sanoituspaperin mukaansa.

Maukonen lupasikin toimittaa sanoituk-
sia mitä pikimmiten Arkkiin, josta niitä on jat-
kossa saatavilla. 

Seurakunnan tervehdyksen esitti tuomio-
rovasti Ilpo Rannankari.

”Monet ovat odottaneet tätä hetkeä kuin 
lapsi joulupukin tuloa.”

”Minua inspiroi se, että olemme maan alla. 
Seurakunta ottaa pohjakosketuksen - hyvällä 
tavalla. Aikoinaan Nooan arkille pohjakosketus 
merkitsi uuden elämän mahdollisuutta tulvan 
jälkeen. Sitä samaa mahdollisuutta tämä mei-
dän Arkkimmekin toivottavasti tarjoaa.”

”Emme ole maan alla piilossa, vaan koh-
taamassa ihmisiä.”

Odotukset korkealla
Avajaispäivän kävijöiden odotukset Arkin 
suhteen olivat korkealla. Monilta löytyi jo toi-
vomuksia ja ideoita sen suhteen, mitä Arkki 
voisi ihmisille tarjota.

”Mielelläni kävisin täällä vaikka hartaus-
hetkissä”, keskustassa asuva Kaarina Tirkko-
nen pohti. 

”Nyt, kun tunnen tänne reitin, niin var-
masti tulee aina pistäydyttyä.”

”Avajaistunnelma on ollut mukava. Erityi-
sesti olen tykännyt näistä lauluista, joita tääl-
lä on esitetty.”

Satu Markkanen oli liikkeellä tyttäriensä 
Sofia ja Sanni Järvisen kanssa.

”Olimme matkalla puistoon, kun torilla 
näimme mainoksen avajaisista ja päätimme 
piipahtaa katsomaan.”

”Olisi kiva, jos täällä jatkossakin olisi jotain 
musiikkiesityksiä ja lapsille pientä puuhaa.”

Tule sellaisena kuin olet
Päivän tärkein hetki koitti, kun piispa Jari 
Jolkkonen siunasi tilan käyttöön.

”Arkki on turvapaikka, jonne saa tulla pa-
koon maailman murheita.”

”Tämä on myös kutsuntapaikka, jossa seu-
rakunta kutsuu reserviläisiä palvelukseen. 
Täällä voi siis ilmoittautua mukaan vapaaeh-
toistyöhön.”

”Niin ikään Arkkiin saa tulla murheiden-
sa kanssa.”

Myös Jolkkonen viittasi puheessaan Arkin 
esikuvaan, Nooan arkkiin.

”Siellä oli tilaa erilaisuudelle. Samoilla lin-
joilla jatkaa tämäkin Arkki. Olet tervetullut 
juuri sellaisena kuin olet.”

Reserviläiset ovat jo vastanneetkin pitkin 
syksyä Arkin kutsuun.

”Hyvin innokkaasti on ilmoittauduttu va-
paaehtoisiksi päivystämään tänne”, Arkin va-
paaehtoistyötä koordinoinut diakoniatyönte-

kijä Mari Mertanen iloitsi.
”Ja mikä mukavinta, joukossa on myös 

nuoria. Lisäväki on silti edelleen tervetullutta.”

HELI HARInG

Arkissa on tilaa erilaisuudelle

kuvat: tuija hyttinen

Angelique Nzamwitakuze arveli, että 
hän saattaa käydä Arkissa kyselemässä 
lähetystyön kuulumisia.

Piispa Jari Jolkkonen ehti haastattaa Hannu Raatikaista ja Kyösti Saartia.

Arkin avajaisissa kaikki eivät mahtuneet edes sisään.

Judit pääsi leikkimään äitinsä Inkeri Parta-
sen kanssa.

Kaarina Tirkkonen, Hilkka Nupponen, Maija-Liisa Walle, Tuune Pärnänen ja Seija 
Hyvärinen lauloivat antaumuksella Hoosiannaa.

Arkin avajaiset olivat yhtä kansanjuhlaa.
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Sosiaalihuoltoa, sivistystä ja taidetta.  
Reilu sata vuotta sitten kirkon 
ratas pyöritti yhteiskuntaa.

S
uomalainen yhteiskunta on 
kokenut monia mullistuk-
sia reilun sadan vuoden si-
sällä autonomian ajasta it-
senäisyyteen. Muutokset 
vaikuttivat silloin osaltaan 
myös uskonnollisuuteen se-
kä mielipiteeseen kirkosta ja 

sen toiminnasta. 
Sortokaudella ja suurlakolla oli vaikutus-

ta ihmisten maailmankatsomukseen. Moni 
koki kirkon osoittavan heikkoutta asettau-
tuessaan myöntyväisyyspolitiikan taak-
se. Auktoriteettien mureneminen vaikutti 
myös käsitykseen kirkosta instituutiona, jon-
ka alaisuuteen ja sääntöihin kansalaisten oli 
alistuttava. Myös yhteiskunnan muuttumi-
nen 1900-luvulla kaupungistumisen ja teol-
listumisen myötä vaikuttivat uskonnollisuu-
teen, kun aiemmin vallinneesta yhtenäisestä 
elämäntavasta vieraannuttiin.

Kirkko joutui puolustautumaan myös 
kansalaisten järjestäytymiseen muun muas-
sa työväenliikkeen ja naisasialiikkeen myötä. 

Radikalisoitunut työväenliike vastusti kirk-
koa ja uskontoa. Kirkko sai osansa myös tor-
juvasta asenteestaan naisen aseman muu-
toksiin, kun naiset alkoivat 1800-luvun 
lopulla vaatia tasaveroista oikeutta opiske-
luun ja ammattiin. 

Aikakauden muutoksiin kuului myös pyr-
kimys uskonnonvapauteen ja siviiliavioliiton 
mahdollisuuteen. Uskonnonvapauslaki tuli 
voimaan Suomessa vuonna 1923.

Yhteiskunnalliset muutokset vähensivät 
kansaa kirkonmäeltä, mutta kirkon vahva his-
toria kulttuurivaikuttajana ei häviä. 

Kirkko monessa mukana
Kirkon toimintamuodot olivat kokeneet suu-
ren muutoksen jo kun kunta ja seurakunta 
erotettiin toisistaan vuonna 1865. Siihen saak-
ka kirkko oli hoitanut laajasti paikallishallin-
non ja sosiaalihuollon tehtäviä sekä osaltaan 
koulujärjestelmän toteuttamista.

Kirkon toimeen oli vanhastaan kuulu-
nut alkuopetus. Rippikoululla oli aiemmin ol-
lut merkittävä rooli lukutaidon kohottajana, 

mutta kansakoulujen yleistyttyä se vähitel-
len menetti asemaansa. Varsinkin Kuopiossa 
rippikouluilla ei ollut lukutaidon suhteen niin 
suurta merkitystä kuin maaseudulla. Ilman 
rippikoulun käyntiä ei kuitenkaan tuohon ai-
kaan pystynyt solmimaan avioliittoa.

Seurakunnat perustivat sekä kiertokoulu-
ja että kiinteitä lastenkouluja. Samaan aikaan 
tuomiokapitulit koettivat saada yhtenäistä oh-
jesääntöä alkukoulujen moninaisia käytäntöjä 
selventämään. Alkukoulut toimivat sekä kan-
sakoulujen pohjakouluna, mutta palvelivat sa-
malla rippikoulua valmistavina kouluina.

Kirkollisten alkukoulujen määrä säi-
lyi 1900-luvun alun jälkeen ennallaan, vaik-
ka koulutoimen ylihallituskin oli sitä mieltä, 
että alkuopetus kuului periaatteessa kunti-
en toimialaan. Kirkon johto ja papisto puol-
sivat sen sijaan kirkollisen alkuopetuksen säi-
lyttämistä seurakuntien tehtävänä, sillä näin 
he pystyivät säilyttämään uskonnonopetuk-
sen aseman. Alkuopetuksessa täytyi kuiten-
kin huomioida sen luonne myös kansakou-
lun pohjakouluna, jolloin oppiainevalikoimat 
monipuolistuivat.

Kiertokoulujen kehittämistä rajoitti varo-
jen puute. Seurakunnat pyrkivät välttämään 
koulurakennusten hankkimisia, tinkimään 
opettajien palkoista ja opetusmateriaaleista. 
Tilanne koheni, kun seurakunnat saivat oikeu-

den hakea valtionavustusta kouluille. Kehit-
tämisintoa vähensi siinä vaiheessa kuitenkin 
tieto kunnallisen koululaitoksen tulemisesta 
kiertokoulujen tilalle. Oppivelvollisuuslaki tuli 
voimaan vuonna 1921 ja se velvoitti kuntia pe-
rustamaan alakansakouluja.

Kuopio pioneeri diakoniatyössä
Valtakunnallisesti katsoen diakoniatyö alkoi 
Kuopiossa suhteellisen varhain, jo 1890-luvul-
la. Kristilliselle laupeudentyölle oli tarvetta 
köyhien ja muiden vähäosaisten avustamises-
sa. Diakoniaharrastus oli 1900–luvun alus-
sa kaupungissa suosittua ja sitä organisoitiin 
aluksi Kuopion kaupungin diakonaattiyhdis-
tyksen nimellä. Nimi muuttui muutama vuo-
si myöhemmin Kuopion kaupungin sisälähe-
tysyhdistykseksi.

Yhdistyksen näkyvimmäksi saavutuksek-
si tuli rukoushuoneen rakentaminen Män-
nistön kaupunginosaan, mistä oli 1900-luvun 
alussa muodostunut työväenosan asuma-
alue. Hannukselan rukoushuone valmistui 
Männistöön vuonna 1913.

Yhdistyksen toinen merkittävä ansio oli 
Siunausta Koteihin -lehden perustaminen 
vuonna 1913. Lehti tunnetaan nykyään nimel-
lä Kirkko ja Koti. Se on Suomen toiseksi van-
hin seurakuntalehti.

Kirkko ja muutosten vuosisata
Savolaiset kuluttivat 
kirkonpenkkiä
Samaan aikaan kun jumalanpalveluelämä, 
kinkerit ja muut kirkolliset tavat menettivät 
merkitystään, syntyi seurakunnan piirissä uu-
sia toimintamuotoja. Näitä olivat papistojen 
johtamat raamatunselitykset ja hartaushetket 
seurakunnissa, sekä kristillisten yhdistysten ja 
uskonnollisten liikkeiden harjoittama paikal-
listoiminta.

Paikallistoimintaa vilkastutti yhdistystoi-
minnan vapautuminen ja yleinen kansalais-
toiminnan lisääntyminen suurlakon jälkeen. 
Kristillisistä toimijoista merkittävimpiä olivat 
nuorisotyötä harjoittavat yhdistykset. Toimin-
nan katsottiin olevan tarpeellista ajankohdan 
maailmankatsomuksellisen tilanteen vuoksi. Pe-
lättiin, että mikäli kirkko ei ole mukana nuoriso-
työssä, etääntyy nuoriso yhä enemmän kristin-
uskosta. Kristillinen yhdistystoiminta elävöitti 
seurakuntien elämää ja toi mukaan maallikko-
toimijoita. Yhdistystoiminta lisäsi myös seura-
kunnalliset rajat ylittävää hengellistä juhlatoi-
mintaa kesä- ja nuorisojuhlien muodossa.

Myös Kuopion maaseurakunnassa yhdistys-
toiminta oli vilkasta 1900-luvun alussa. Rait-
tiusseuroja, nuorisoseuroja ja työväenyhdistyk-
siä oli lähes kaikissa maaseurakunnan kylissä. 
Näiden yhdistystoimijoiden kanssa kirkko kil-

paili ajankäytöstä. Merkille pantavaa oli kui-
tenkin se, että seurakuntalaiset olivat edelleen 
ahkeria osallistumaan kirkolliseen elämään Sa-
vossa. Ehtoollisaktiivisuuden ja kirkossakäyn-
nin perusteella kirkkotavat eivät muuttuneet 
Kuopiossa niin huomattavasti kuin useissa 
isoissa kaupungeissa ja läntisessä Suomessa. 

Kirkossa kuuli uutiset
Jumalanpalveluksia pidettiin Kuopiossa 
1800-luvun lopulla sekä ruotsiksi että suo-
meksi. Vuonna 1888 laskettiin seurakuntalais-
ten jakautuneen niin, että yhtä ruotsinkielistä 
vastasi viisikymmentä suomenkielistä.

Tuohon aikaan Kuopiossa ilmestyi myös 
kaksi suomenkielistä sanomalehteä. Nämä ei-
vät kuitenkaan korvanneet vielä kirkon kuu-
lutuksia, koska sanomalehtiä tilaavaa ja luku-
taitoista väestöä oli suhteessa vähän. Tämän 
vuoksi kirkonkuulutusjärjestelmä toimi tär-
keimpänä joukkotiedotusvälineenä varsin-
kin maalaisrahvaalle. Kirkossa kuulutettiin se-
kä hallituksen että paikallisten viranomaisten 
tiedonantoja ja yksityisten kuulutuksia.

Jokaviikkoisella kirkossa käynnillä oli mo-
nia muitakin merkityksiä. Kirkonmäelle ko-
koontuminen oli säännöllinen ja sosiaalinen 
tapahtuma, jonka ohessa pystyi toimitta-
maan monia omia sekä yhteisiä asioita. Kirk-

koon saapuminen tarkoitti siis paljon muuta-
kin kuin jumalanpalvelukseen saapumista tai 
seikkaa, jota kansalta odotettiin.

Taiteilijoiden into rapistui
Kirkko on työllistänyt taidekäsityöläisiä ja tai-
telijoita ajan saatossa merkittäväsi. 1800-lu-
vun alkupuolella kirkkotaiteesta vastasivat 
käsityöläismestarit. He tekivät tarvittaes-
sa kaiken ulkoseinistä alttaritauluun saakka. 
1800-luvun lopulla tilalle alkoi tulla taidemaa-
lareita, jotka olivat kouluttautuneet ammat-
tiin kotimaassa ja täydentäneet niitä ulko-
mailla. Alttaritauluista oli tullut keskeisin osa 
kirkkotaidetta ja taidemaalareiden myötä 
niissä alkoivat näkyä myös aikakauden tyyli-
virtaukset.

Kirkon valta-aseman heikkeneminen vai-
kutti myös taiteilijoiden intoon tehdä kirk-
kotaidetta. Taiteilijat kokivat taiteellisen va-
pautensa rajoittuvan alttaritaulutilauksissa, 
jonka perinteisenä aiheena oli ristiinnaulittu. 
Toisaalta taitelijakunnan kasvaessa myös hei-
dän arvostuksensa alkoi laskea, ja taiteen uu-
det tyylivirtaukset aiheuttivat levottomuutta. 
Seurakunnat halusivat toteuttaa kalliin altta-
ritauluhankinnan harkitusti.

Taidemaalarien lisäksi kirkko työllisti taide-
käsityöläisiä jotka tekivät kirkkotekstiilejä ja 

monia muita kirjollisia esineistöjä ehtoollisvii-
nikannuista kynttelikköihin.

PIIA jULKUnEn

Lähteet: Elämän veden virrassa, Kirkkotaidet-
ta Pohjois-Savossa, Kuopion historia osa 3, 
Suomen kirkon historia osa 4.

Amanda Hertmanin maalaus Kuopion Pappilanmäeltä vuosien 1880–1881 paikkeilla. Maalauksessa on Kuopion kirkkoherran pappila, joka purettiin 1948. Taustalla näkyy
tuomiokirkko, joka valmistui vuonna 1815. Se on ajansaatossa kokenut monia muutoksia ja korjauksia. 1900-luvun alussa kirkko edusti varsin puhdaspiirteistä uusklassismia.

Seurakunnan taloudenhoitajan C. A. Thermanin talo, josta tuli myöhemmin kaupunkiseu-
rakunnan pappila.

Sotarovasti August Granetin talo, eli Ranetin kirkko. Nykyisin rakennuksen paikalla on 
keskusseurakuntatalo.

Sisäkuva sotarovasti August Fredrik Granitin talosta. Ranetin 
kirkossa tunnetussa rakennuksessa oli suuri sali, jossa pystyttiin 
talviaikaan järjestämään erilaisia tilaisuuksia. Kuva häistä vuo-
delta 1895. Sotarovasti Granit kuvassa vasemmalla morsiamen 
vierellä.

Herättäjäjuhlat Kuopion Julkulassa vuonna 1910.

Kuopiossa kaupungin säätyläistö oli 
1880-luvun alussa vielä ruotsinkielistä. 
Tämä ei miellyttänyt vuonna 1875 Kuo-
pioon muuttanutta kirkkoherra, filosofi-
an tohtori Johan Viktor Calamniusta. 
Hän vaikuttikin Kuopiossa toimiessaan 
ratkaisevasti Kuopion Isänmaallisen 
seuran syntymiseen, joka perustettiin 
vuonna 1883.

kuopion kulttuurihiStoriallinen MuSeo.

victor BarSokevitSch  / kuopion kulttuurihiStoriallinen MuSeo.

victor BarSokevitSch  / kuopion kulttuurihiStoriallinen MuSeo

arnold BooS  / kuopion kulttuurihiStoriallinen MuSeo

kuopion kulttuurihiStoriallinen MuSeo.
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TUOMIOKIRKKO
perjantaina 13.12. klo 19 (nuorille)
sunnuntaina 15.12. klo 15
sunnuntaina 15.12. klo 18
maanantaina 16.12. klo 18

INKILÄNMÄKI TÄTILÄ
tiistaina 17.12. klo 18 

SUOKADUN PALVELUKESKUS
keskiviikkona 18.12. klo 13.30
 
KALLAVEDEN KIRKKO
sunnuntaina 8.12. klo 16 (perheille) 
sunnuntaina 8.12. klo 19

PETOSEN SEURAKUNTATALO
sunnuntaina 8.12. klo 18

VEHMASMÄEN KAPPELI
keskiviikkona 11.12. klo 18

HIRVILAHDEN KAPPELI
keskiviikkona 11.12. klo 18

KARTTULAN KIRKKO
sunnuntaina 8.12. klo 18

AIRAKSELA
torstaina 19.12. klo 18
Esko ja Seija  Karttunen,  
Karhulantie 81, Airaksela

PIHKAINMÄEN KOULU
torstaina 12.12. klo 18

SYVÄNNIEMEN KIRKKO
sunnuntaina 15.12. klo 19

POUKAMAN LEIRIKESKUS
sunnuntaina 15.12. klo 16 

PUIJON KIRKKO 
sunnuntaina 8.12. klo 15   
(De vackraste julsångerna) 
sunnuntaina 15.12. klo 16 (perheille)
sunnuntaina 15.12. klo 19 
maanantaina 16.12. klo 19
tapaninpäivänä 26.12. klo 19

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO
sunnuntaina 15.12. klo 16 
sunnuntaina 15.12. klo 18 (lapsille)
sunnuntaina 22.12. klo 18
 
MÄNTYLÄN PALVELUTALO
torstaina 19.12. klo 13.30

ALAVAN KIRKKO 
sunnuntaina 8.12. klo 16 
sunnuntaina 15.12. klo 18
sunnuntaina 22.12. klo 10 
Kauneimmat joululaulut -messu 

NEULAMÄEN KIRKKO-
SEURAKUNTAKOTI
sunnuntaina 8.12. klo 18 

SÄRKINIEMEN  
SEURAKUNTAKOTI
sunnuntaina 15.12. klo 16

JUANKOSKEN YLÖS-
NOUSEMUKSEN KIRKKO
sunnuntaina 8.12. klo 19  

KAAVIN KIRKKO
sunnuntaina 22.12. klo 16

MUURUVEDEN KIRKKO
sunnuntaina 15.12. klo 19

SÄYNEISEN KIRKKO
sunnuntaina 22.12. klo 19

RIISTAVESI
tiistaina 10.12. klo 18
Jännevirran koululla
sunnuntaina 15.12. klo 19  
Riistaveden kirkossa 
maanantaina 16.12. klo 19  
Vartialan Seolla
tiistaina 17.12. klo 19  
Melalahden Kahvila Kotikeitaassa
sunnuntaina 22.12. klo 16 
Riistakoskentie 410 

NILSIÄ
sunnuntaina 8.12. klo 18  
Gasthaus Lastulahdessa
keskiviikkona 11.12. klo 19  
Palonurmen Nuorisoseuran talossa
keskiviikkona 11.12. klo 19 
Elvi Tiilikainen, Murtolahdentie 42
sunnuntaina 15.12. klo 19  
Nilsiän kirkossa 
sunnuntaina 22.12. klo 16 
seurakuntakodissa (perheille)
keskiviikkona 25.12. klo 17  
Tahkon kappelissa

VEHMERSALMI
sunnuntaina 8.12. klo 19 
Vehmersalmen kirkossa
sunnuntaina 22.12. klo 16 
Riistakoskentie 410

TUUSNIEMI
sunnuntaina 8.12. klo 16  
Tuusniemen kirkossa  
perjantaina 13.12. klo 14 Shellillä
perjantaina 13.12. klo 18  
Kojanlahden koulussa
maanantaina 16.12. klo 18 Hirvolassa, 
Luostaritie 3457

SIILINJÄRVEN KIRKKO
sunnuntaina 8.12. klo 19
sunnuntaina 15.12. klo 16*
sunnuntaina 15.12. klo 19*
torstaina 19.12. klo 18 (lapsiperheille)
sunnuntaina 22.12. klo 19
maanantaina 6.1. klo 15

VUORELAN KIRKKO
torstaina 12.12. klo 18 (lapsiperheille)
sunnuntaina 15.12. klo 16*
sunnuntaina 15.12. klo 19* 
sunnuntaina 22.12. klo 19 

MUUALLA SIILINJÄRVELLÄ  
tiistaina 10.12. klo 18
Jännevirran koululla
keskiviikkona 18.12. klo 19
Simpan baarissa Vuorelassa

Tähdellä (*) merkityissä 15.12.  
Siilinjärvellä ja Vuorelassa laulettavissa 
tilaisuuksissa lauletaan yleisön ennakkoon 
äänestämiä lauluja. Äänestys toteutetaan 
Siilinjärven seurakunnan verkkosivulla,  
www.siilinjarvenseurakunta.fi.
 

Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa. 
Kautta avaruuksien kaikuu laulu riemuinen: 

Jeesus tullut on!
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Kauneimmat Joululaulut on osa suomalaista joulunviettoa. Laula itsellesi 
lämmin joulumieli ja auta samalla kehitysmaiden vammaisia lapsia. Anna lahjasi 
kolehtihaaviin tai osallistu muulla tavalla Lähetysseuran joulukeräykseen. 

Myynti: kristilliset kirjakaupat,
tai KRS/puh. 0207 681 615, 

tuotemyynti@sana.fi ,
www.kirjasana.fi 

Hinta 5 e, CD 7 eHinta 5 e, CD 7 e

Myynti: kristilliset kirjakaupat,

Hinta 5 e, CD 7 eHinta 5 e, CD 7 e

Pyhä Jumala, taivaallinen Isä.Me katsomme ihmettä:Iisain suvun kannosta nousee verso,seimeen syntyy sinun Poikasi,maailman Vapahtaja.Kiitämme sinua siitä,että hänen syntymässäänsanasi lupaukset ovat toteutuneet.Anna meille elämä hänen elämästään,
niin että sydämessämme puhkeaisiuuden elämän versoja me kantaisimmerakkauden ja rauhan hedelmää.

Joulun Sana 2013
Joulun Sana 2013 on perinteinen joululehti, joka virittää sydämet
joulun odotukseen. Lahjoita Joulun Sana lähimmäisellesi 
viemään sanomaa Vapahtajan syntymästä eteenpäin. 
Joulun Sana on mainio lahjaidea!

TÄSSÄ JOULULEHDESSÄ MM. 
Reetta Meriläinen: Ei unohdeta vähäosaisia
Pepe ja Merja Tolosen lähetysnäky:
Romaniaan viedään monen tason apua
Riitta Keskimäki: Jumalan valitsema Maria 
Jorma Laitinen: Selättääkö joulu 
syyllisyyden ja häpeän?      
Paljon, paljon muuta!

Tilaamalla saat joulukortit 
kaupan päälle: kahdella lehdellä 
viisi korttia, kolmella kymmenen 
jne, max 25 kpl.

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

Kauppakatu 55-57 KUOPIO Puh. 017-2613065, 040 5056287
saila.lehto@nurro.  www.nurro. 

puh. 040 585 0456






HAUTAKIVET 
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Kettulanlahdetie 25 
70400 Kuopio 

www.puijonkivi.fi 
 

Puh. (017) 282 9000 

 
 
 

KotitalousKotitalousKotitalous---
vähennys 45%vähennys 45%vähennys 45%   

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Savonkatu 25, Kuopio
(Sokoksen takana)
www.lansivuoriky.fi
p. 017 261 3665

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

Siunausta koteihin -lehti rohkaisi vuoden 1917 
syksyllä kansalaisia luomaan uutta Suomea.

T ällä lehti ei suinkaan tarkoittanut 
itsenäistymistä, vaakakupissa pai-
noivat tuolloin isommat asiat, niin 
hassulta kuin se kuulostaakin. 

Monet kansakunnan kannal-
ta keskeiset kysymykset odottivat 

ratkaisua, kun kansa kävi vaaliuurnille lokakuun 
alussa poikkeuksellisen jännittyneessä tilantees-
sa. Venäjän väliaikainen hallitus oli hajottanut 
kesällä eduskunnan, minkä seurauksena esimer-
kiksi itsenäisyyskysymys tuli syksyllä valittavan 
eduskunnan ratkaistavaksi. Ratkaistavaksi tulivat 
myös monet kirkon kannalta tärkeät asiat kuten 
uskonnonvapaus ja kysymys uskonnonopetuk-
sesta kouluissa. Aiemmin eduskunta oli hyväk-
synyt lakimuutoksen, joka toi lievennyksiä juma-
lanpilkkaa ja uskonnonharjoitusta koskien.

Edellä mainitut kysymykset saivat Siunaus-
ta Koteihin –lehden puolusta-
maan kiivaasti kirkolle tärkeitä ar-
voja lähes sotajulistuksen tavoin. 
Julistuksen kohteena olivat pää-
asiassa sosiaalidemokraatit, jot-
ka edellä mainittujen teemojen 
lisäksi olivat selväsanaisesti ilmais-
seet halunsa saada uskonnon yksi-
tyisasiaksi. Voidaankin sanoa, että 
Siunausta Koteihin lehden palstoil-
la oli 1917- ja 1918-lukujen vaihtees-
sa nähtävissä kaksi sotaa: vaalisota 
sosiaalidemokraatteja vastaan ja 
myöhemmin sisällissota.

Jumala odotti vaalitulosta
Lievennyksiä ns. jumalanpilkkalakiin kuvattiin 
lehdessä ”wapaaksi jumalanpilkkaamisoikeudek-
si”, jota vastaan jokaisen ”kristikansan” jäsenen 
tuli taistella. Kritiikkiä keräsi myös sosiaalidemo-
kraattien tapa saada äänestäjiä. Lehden mukaan 
uskonnon tekeminen yksityisasiaksi, jota ei tah-
dottu pois riistää, oli ainoastaan keppihevonen, 
joka uhkasi huijata äänestäjät viemään pois kan-
salta jotain erityistä. Mikäli Jumalan valtakunta 
ajettiin tällaiseksi ”nurkkavaltakunnaksi”, riistet-
tiin kansalta sen peruskivi. Näin linjasi maaseu-
rakunnan kirkkoherra B. H. Päivänsalo. Uuteen 
eduskuntaan tuli lehden mukaan valita ainoas-
taan kristillisten periaatteiden elähdyttämiä hen-
kilöitä. Kansaan ei saanut jäädä reservijoukkoja, 
sillä äänestäjistä riippui pääsivätkö Jumalan pilk-
kaajat (sosiaalidemokraatit) määräämään kansan 

kohtaloista seuraavassa eduskunnassa. Jopa itse 
Jumalan todettiin odottavan vaalien tulosta. So-
siaalidemokraatit menettivät vaaleissa eduskun-
nan enemmistön, mikä ilmeisesti tyydytti Siuna-
usta Koteihin –lehteä siinä määrin, ettei tulosta 
käsitelty sen enempää. Kädenvääntö sosiaalide-
mokraatteja vastaan jatkui lehden palstoilla var-
sin näkyvänä vielä vuosien 1919 ja 1922 vaaleissa. 

Valtahermo kohti taivasta
Kiristynyt ja kahtiajakautunut yhteiskunnallinen 
tilanne puhkesi vuoden 1918 alussa sisällissodak-
si. Kirkko, ja luonnollisesti myös Siunausta Kotei-
hin, liittyivät sodassa valkoiselle puolelle. Kysees-
sä ollut sota oli lehden mukaan ennen kaikkea 
taistelu siitä, tuliko ”Uutta Suomea” käydä luo-
maan Jumalan kanssa vai ilman. Luopuminen Ju-
malasta näet oli lehden mukaan koko sisällisso-

dan takana ja täten osoittanut, ettei 
Suomen tullut laskea jatkossakaan 
perustusta jumalattomuuden ”hyl-
lyvälle suolle”. Syitä luopumiseen oli 
monia, vieläpä molemmilla puolil-
la rintamaa.

Punaiset olivat lehden mukaan 
seuranneet vääriä, omalle kansal-
le vieraita, huligaanisia ihanteita, 
mutta peiliin katsomisen paikka oli 
valkoisillakin. Lehti kritisoi monien 
kirkollisten piirien hiljaisuutta sisäl-
lissodan edessä ”syrjäänvetäytyvänä 
munkkilaisuutena”. Kristitty ei saa-
nut ainoastaan vetäytyä syrjään pal-

velemaan Jumalaa koko kansan rakennusprojek-
tissa, jossa kirkon tuli muistaa, että isänmaa oli 
”täällä alhaallakin”. Rukoilua koko kansan puo-
lesta korostettiin Paavalin esimerkkiä lainaten. 
Valkoisten voitto oli viimeistään osoittanut, et-
tä ”Uutta Suomea” tuli luoda nimenomaan Ju-
malan kanssa. Vaikka valkoisellakin puolella oli 
poikkeuksia, oli sen ”valtahermon ulottuminen 
kohti taivasta” ollut osoitus Jumalan huolenpi-
dosta vaikeina aikoina. Suomen luomisesta Ju-
malan kanssa muodostui yksi Siunausta Koteihin 
-lehden keskeisimmistä painopistealueista itse-
näisyyden molemmin puolin. Aiemmin lähes ko-
konaan hartauspainotteinen lehti kirjaimellisesti 
heräsi epävakaassa yhteiskunnallisessa tilantees-
sa varjelemaan kalleimpia aarteitaan myös poli-
tiikan kentälle.

VILLE KAjAn

Sodankäyntiä itsenäisyyden 
molemmin puolin

kirkko ja koti arkiSto
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Rukouksen voima

J okaisen itsenäisen kansakun-
nan elämään liittyy oma ker-
tomuksensa, oma tarinansa, 
jota kerrotaan ja toistellaan 
kansan historian vaiheissa. 

Varmaankin monelle kansakunnalle 
eräs esimerkki on ollut Israelin kansan 
vaellus Mooseksen johdolla kohden 
omaa kotimaataan.  Jokaisella kansalla 
on oma tiensä. Suomen tietä ja kerto-
musta muistellaan aina joulukuun kuu-
dentena. Suomen kertomukseen liittyy 
omat erityispiirteet, jotka monilla ovat 
vielä selkeinä muistoissa.

Meitä edeltänyt vanhempi sukupol-
vi ei ole saanut isänmaataan ilmaiseksi. 
Sen tietävät veteraanit ja heidän omai-
sensa syvästi. Ja sen tietävät ehkä kaik-
kein parhaiten ne, joi-
den lähiomaisen nimi 
on kaiverrettu kansam-
me sankarihautausmait-
ten muistokiviin. Kaikille 
heille Suomen sinival-
koinen lippu muistuttaa 
jatkuvasti pelosta ja ah-
distuksesta, rukouksista 
vaikeina aikoina, uhrauk-
sista ja taisteluista, uu-
desti virinneestä toivosta 
ja tulevaisuudenuskosta 
sinä hetkenä, jolloin rau-
ha ja vapaus saatiin tur-
vattua.  Saatiin, vaikka 
suurin uhrauksin.

Monenlaisia selityksiä 
on Suomen itsenäisyy-
teen ja vapauteen päät-
tyneelle taistelulle annet-
tu. Yksi pysäyttävä selitys 
on se, että Suomen kansa 

rukoili paljon noina vaikeina vuosina. 
Suomen kansa oli yhtenäinen ja rukoi-
li. Oman edun ja itsekkyyden ohitti yh-
teinen etu ja rukous. Tarvitsisimmeko 
me tuollaista aikaa ja henkeä? Olisiko 
meidän aika oppia elämään taas yhteis-
ten päämäärien puolesta ja lähimmäi-
sen puolesta?

Ihminen, joka elämässään suostuu 
kysymään muiden tahtoa ja suostuu 
luottamaan Jumalan tahtoon, voi löy-
tää suuren siunauksen. Siunauksen yh-
dessä toisten ihmisten kanssa ja siu-
nauksen yhteydessä Jumalaan, elämän 
antajaan ja syntien anteeksiantajaan.

Monet edellisen sukupolven edus-
tajat, tavalliset suomalaiset miehet ja 
naiset, niin rintamalla, kuin kotonakin, 

joutuivat asettamaan 
toisten edun oman etun-
sa edelle. He joutuivat 
rukoilemaan, tai saivat 
rukoilla, tapahtukoon si-
nun tahtosi ja sen vuok-
si meillä on tänäkin Itse-
näisyyspäivänä ristilippu 
kertomassa vapaasta 
isänmaasta.

Rukous Isänmaan 
puolesta on tärkeää. Sen 
muistaminen, että kaikki 
hyvä tulee viime kädes-
sä Jumalan sallimuksesta, 
antaa nöyryyden, kiitolli-
suuden ja luottamuksen, 
jonka kanssa on hyvä 
käydä tulevaisuuteen.

HAnnU KoSKELAInEn, 
Alavan seurakunnan 

kirkkoherra

Itsenäisyys- 
päivänä: 
5. Moos. 8: 10–17
Kun syötte itsenne kyl-
läisiksi, kiittäkää Her-
raa, Jumalaanne, siitä 
hyvästä maasta, jonka 
hän on teille antanut. 
Varokaa unohtamas-
ta Herraa, Jumalaanne. 
Noudattakaa aina hä-
nen käskyjään, lakejaan 
ja säädöksiään, jotka 
minä teille nyt annan.

…Älkää siis kuvitel-
ko, että olette omin 
voimin ja omilla kyvyil-
länne hankkineet itsel-
lenne tämän vaurau-
den.
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Tuomiokirkko

Avoinna klo 10–15
lisäksi pe klo 18–23
040 4848 256
Lounaskonsertti ke 4.12. 
klo 12. Ilona Vähäsöyrin-
ki, urut.
Adventtiajan viikkomes-
su ke 4.12. klo 18.
Itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus pe 6.12. 
klo 10. saarna Ilpo Ran-
nankari, liturgia Satu Kar-
jalainen, urkurina ja kant-
torina Anna Kosola. Mies-
kuoro Kuopion Mieslaula-
jat, johtaa Juha Hilander.
Espanjalaista renessans-
sia la 7.12. klo 15. kappelis-
sa. Tuomas Rauramaa, vi-
huela, Annamaria McEl-
wain, klavikordi.
2. Adventtisunnuntain 
messu su 8.12. klo 10. Saar-
na Lauri Kastarinen, litur-
gia Marjo Parttimaa, kant-
torina Pekka Leskelä, ur-
kurina Anna Kosola. Soi-
tinryhmä esittää Jean Si-
beliuksen musiikkia.
Lasten joulukirkot ti 
10.12. klo 9. ja klo 10. Mar-
jo Parttimaa, Paula Raati-
kainen ja Anu Pulkkinen.
Adventtiajan viikkomes-
su ke 11.12. klo 18.
Nuorten kauneimmat 
joululaulut bändin säes-
tämänä pe 13.12. klo 19. 
Satu Karjalainen ja Ris-
to Eskola.
Christmas Carols kak-
sille uruille la 14.12. klo 
15. Outi Keskisipilä ja Anu 
Pulkkinen. Yhteislaulua 
johtaa Puijon kamarikuo-
ro. Vapaa pääsy.
Messu, kanttori Pekka 
Leskelän tehtävään siu-
naaminen su 15.12. klo 
10. Saarna Satu Karjalai-
nen, liturgia Ilpo Rannan-
kari, Tuomiokirkkokuoro, 
johtaa Pekka Leskelä, Tuo-
miokirkon kamarikuoro, 
johtaa Anna Kosola, urku-
rina Anu Pulkkinen.
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 15. Liisa Pentti-
nen, Tuomiokirkkokuoro, 
johtaa Pekka Leskelä, ur-
kurina Anu Pulkkinen.
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 18. Liisa Pent-
tinen, yksinlaulua Pek-
ka Leskelä, urkurina Anu 
Pulkkinen.
Kauneimmat joululaulut 
ma 16.12. klo 18. Tuomio-
kirkkokuoro, kanttorina 
Pekka Leskelä.
Hiljaisuuden messu 
(Viikkomessu)ke 18.12. 
klo 18. Salla Savonlah-
ti, huilu.

KESKUS- 
SEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
040 4848 259
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 4.12. klo 11. Raamat-
tutunti ”Kuninkaasi tulee” 
Ilpo Rannankari. Joului-
nen ruokailu 10 €. Iltapäi-
vällä musiikkia ja lasten-
ohjelmaa.
Siioninvirsiseurat su 8.12. 
klo 18. kahviossa. Puhujina 
Seija Hyvärinen, Olli Vii-
taniemi, Jaro Julkunen ja 
Tuomo Ruuttunen. Kahvi-
tarjoilu alkaen klo 17.30.
Lähimmäispalvelijoiden 
tapaaminen ma 9.12. klo 
16. kerhohuone Samuli.
Lähetysväen joulujuhla 
ja –puuro ti 10.12. klo 12.
Keskikaupungin palvelu-
piiri ke 11.12. klo 13. kerho-
huone Eetu, Suokatu 22 C.
Mummon mökin emän-
tien joulujuhla to 12.12. 
klo 15.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
Avoinna ma–to klo 11–15
040 4848 272
Mummon mökki suljet-
tu 20.12.2013–6.1.2014.
Toivevirret ke 11.12. klo 13.
Huom! Mummon mökki 
suljetaan to 12.12. klo 14.
Jouluhartaus to 19.12. 
klo 13. Liisa Penttinen.

LÄHETYS
Lähetysväen joulujuh-
la ja -puuro ti 10.12. klo 12. 
Keskusseurakuntatalolla, 
Suokatu 22.

DIAKONIA
Diakoniatoimiston vas-
taanotot: Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 
Päivystys ilman ajanva-
rausta ma klo 9–10.30 ja 
puhelinaika klo 10.30–
11.30 puh. 040 4848 253 
Pirjo Litmanen, muuna ai-
kana 040 4848 282. Ke klo 
9–10.30 ja puhelinaika klo 
10.30–11.30 puh. 040 4848 
253 Birgitta Oksman. Inki-
länmäen diakoniatyönte-
kijän Varpu Ylhäisen päi-
vystys ilman ajanvaraus-
ta, Suokatu 22 C ti klo 
9–10.30, puhelinaika klo 
10.30–11.30 puh. 040 4848 
254, muuna aikana 
040 4848 255.

MUUTA
Inkilänmäen seurakun-
takerho to 12.12. klo 13. 
Tätilässä. Joulupuuro, 
torttukahvit ja jouluista 
ohjelmaa. Varpu Ylhäinen.
Kauneimmat joululau-
lut ti 17.12. klo 18. Tätilässä. 
Liisa Penttinen, kanttorina 
Pekka Leskelä.
Kauneimmat joululau-
lut ke 18.12. klo 13.30. Suo-
kadun palvelukeskuksessa. 
Pekka Leskelä ja Pirjo Lit-
manen.

PERHETYÖ
Lasten joulukirkot ti 
10.12. klo 9 ja 10. Marjo 
Parttimaa, Paula Raatikai-
nen ja Anu Pulkkinen.

KASTETUT
Joel Armas Karhunen, Ella 
Maria Pääkkönen.

KUOLLEET
Olli Esa Föhr 91 v, Kerttu 
Valpuri Paulanne 88 v, Aili 
Katri Miettinen 100 v.

alava

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298
Itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelus pe 6.12. klo 
10. Saarnaa Anna Väätäi-
nen, liturgina Ilkka Kopo-
nen, kanttorina Ossi Jau-
hiainen.
2. adventtisunnuntain 
messu su 8.12. klo 10. Juha 
Välimäki, Hannu Koskelai-
nen, Leila Savolainen, Han-
na Eskel, viulu, emäntä Ka-
tariina Nahkasen eläkkeel-
lelähtöjuhla ja diakonia-
työntekijä Liisa Tiilikaisen 
lähtöjuhla.
Kauneimmat joululaulut 
su 8.12. klo 16. Pirjo Kuu-
la, Leila Savolainen, Hanna 
Eskel, viulu, lapsikuoro ja 
nuorten bändi.
Yliopiston kamarikuo-
ron joulukonsertti ma 
9.12. klo 19. Ohjelma 9 
€/6 €.
Minna Canthin koulun 
joulukonsertti ti 10.12. 
klo 18.
Joulukuvaelma to 12.12. 
klo 9.30.
Haapaniemen koulun 
joulukonsertti to 12.12. 
klo 18.
3. adventtisunnuntain 

messu su 15.12. klo 10. 
Hannu Koskelainen, Anna 
Väätäinen, Ossi Jauhiai-
nen, Etsijät-ryhmä.
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 18. Hannu Kos-
kelainen, Ossi Jauhiainen, 
kirkkokuoro ja bändi.
Kuopion varhaiseläke-
läisten joulukonsertti 
ti 17.12. klo 18.
Mieskuoro Kuopion 
Kvartetin joulukonsertti 
ke 18.12. klo 19.

ALAVAN 
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Varttuneenväen päivä-
piiri ti 10.12. ei piiriä.
Etsijät – löytöretki aikui-
seen uskoon su 15.12. klo 
10 aloitus messussa Ala-
van kirkossa, jonka jälkeen 
ryhmän ensimmäinen ko-
koontuminen Alavan seu-
rakuntatalon neuvotte-
luhuoneessa, Keihäska-
tu 5. Muut kokoontumiset 
keskiviikkoisin klo 18–20: 
18.12., 8.1., 5.2., 5.3., 2.4. ja 
7.5. Lisätietoja Anna Vää-
täinen, anna.vaatainen@
evl.fi, 040 4848 316.
Joulumyyjäiset su 15.12. 
klo 17. seurakuntasalissa. 
Myytävänä joululeivon-
naisia, laatikoita, karjalan-
piirakoita ja käsitöitä. Ar-
pajaiset. Glögitarjoilu. Klo 
18 kauneimmat joululau-
lut, jonka jälkeen myyjäi-
set jatkuvat. Tuotto Ala-
van seurakunnan lähetys-
työlle.
Alavan puurojuhla ti 
17.12. klo 12. srk-salissa.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Joulumyyjäiset su 8.12. 
klo 17. Myytävänä laati-
koita, karjalanpiirakoita ja 
rieskoja. Arpajaiset. Glögi-
tarjoilu. Klo 18 kauneim-
mat joululaulut, jonka jäl-
keen myyjäiset jatkuvat. 
Tuotto Alavan seurakun-
nan lähetystyölle.
Kauneimmat joululaulut 
su 8.12. klo 18. Anna Vää-
täinen, Tuija Leinonen, Lei-
la Savolainen, Zipporim.
Joulukuvaelma ti 10.12. 
klo 10.30.
Ehtoollishartaus ja jou-
luinen arkinen ateria 
to 12.12. klo 11.
3. adventtisunnuntain 
messu su 15.12. klo 13. Sep-
po Laukkanen, Ossi Jau-
hiainen. Messu tulkataan 
viittomakielellä.

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20
040 4848 307
Jouluinen arkinen ate-
ria ja joulujuhla ti 10.12. 
klo 11.30.
Joulukuvaelma ke 11.12. 
klo 10.30.
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 16. Ilkka Kopo-
nen, Ossi Jauhiainen, kirk-
kokuoro.

DIAKONIA
Diakoniatoimistot: Dia-
koniatyön ajanvaraus vas-
taanotot: Särkiniemen 
diakoniatoimisto, Särki-
niementie 20, ti klo 9–11, 
Sisko Laitinen 040 4848 
326. Alavan diakoniatoi-
misto, Keihäskatu 5 B, ke 
klo 9–11, Sonja Tirkkonen 
040 4848 324. Neulamä-
en diakoniatoimisto, Ve-
surikuja 4, to klo 9–11, Kati 
Ukkonen 040 4848 325. 
Viikoilla 52 ja 1 ei päivys-
tyksiä Alavassa.

MUUTA
Seurakuntayhtymän yh-
teinen omaishoitajien 
joulujuhla ti 10.12. klo 12–
14.30 Rytkyn leirikeskuk-
sessa. Hinta 15 € sis. joulu-

ruuan, kahvit ja ohjelman. 
Tarvittaessa kuljetus 5 €. 
Ilm. 29.11. mennessä seura-
kuntien vaihteeseen
017 158 111.
Joulukuvaelma ke 11.12. 
klo 10.30. Lehtoniemen 
kerhotila.
Joulurauhaa Saaristo-
kaupungissa pe 20.12. klo 
18.30 Keilankannan torilla. 
Joulurauhan julistaa piispa 
Jari Jolkkonen. Joululaulu-
esitys. Tarjolla glögiä ja pi-
pareita. Toivotaan, että 
mahdollisimman moni tu-
lisi paikalle julkisella kul-
kuneuvolla liikenneruuh-
kan ja parkkipaikkaon-
gelman välttämiseksi. Järj. 
Saaristokaupungin asukas-
yhdistys.

PERHETYÖ
Joulukuvaelma ja puu-
ro Neulamäessä ti 10.12. 
klo 10.30, Alavassa to 12.12. 
klo 9.45, Särkiniemessä ja 
Lehtoniemessä ke 11.12. 
klo 10.30.

KASTETUT
Minttu Emilia Riihimä-
ki, Emilia Eva Maria Kopo-
nen, Siiri Aino Emilia Vou-
tilainen.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Jussi Pekka Luomanen ja 
Anna-Liisa Antikainen.

KUOLLEET
Maija Marjatta Heiskanen 
88 v, Raimo Juhani Lehte-
lä 69 v, Kari Olavi Rönty-
nen 70 v.

kallavesi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Itsenäisyyspäivän Sana-
jumalanpalvelus pe 6.12. 
klo 10. Liturgia Anni Tan-
ninen, saarna Veli Män-
tynen ja kanttorina Mari 
Vuola-Tanila.
2. Adventtisunnuntain 
messu su 8.12. klo 10. Li-
turgia Sanna Alanen, saar-
na Raili Rantanen ja kant-
torina Anna-Mari Linna.
Perheiden kauneimmat 
joululaulut su 8.12. klo 16. 
Sirpa Nummenheimo ja 
Mari Vuola-Tanila.
Kauneimmat joululaulut 
su 8.12. klo 19. Matti Penti-
käinen, Anna-Mari Linna 
ja kirkkokuoro.
3. Adventtisunnuntain 
messu su 15.12. klo 10. Li-
turgia Veli Mäntynen, 
saarna Anna-Maija Hel-
la ja kanttorina Mari Vuo-
la-Tanila.
Kuusi tuntia joululau-
luja, puuroa ja torttu-
kahveja su 15.12. klo 12–18. 
Jouluista myytävää, arpa-
jaiset. Laulattamassa klo 
12–14 Mari Vuola-Tanila, 
lapsikuoro, nuorten lau-
luryhmä ja nuoria soliste-
ja. Klo 14–16 Seppo Kirki-
nen, Dolce Minores ja kä-
sikellokuorot, klo 16–18 
Anna-Mari Linna, kirkko-
kuoro ja seniorikuoro. Jou-
lupuuro 2 €, torttukahvit 
2 €. Tule, kun haluat – läh-
de, jos maltat.

MUUTA
Poukaman miesten sau-
na- ja takkailta pe 13.12. 
klo 18. Poukaman leirikes-
kuksessa. Illan aiheena Da-
niel, sanoma ennen ja nyt, 
Pekka Huttunen. Sauna, 
uinti ja iltapala.
Perheraamattupiiri su 
15.12. klo 16.30. Kirkon ala-
kerrassa. Raamattupiiristä 
vastaa Pia Karjalainen
 050 5251 012.

PETOSEN 
SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Kauneimmat joululaulut 
su 8.12. klo 18. Sanna Ala-
nen, Richard Nicholls, Jaa-
na Turunen ja Beat.

VEHMASMÄEN 
KAPPELI 
Sotkanniemi 15
040 4848 351
Kauneimmat joululaulut 
ke 11.12. klo 18. Veli Mänty-
nen ja Richard Nicholls.

MUUTA
Perinteinen Itsenäisyys-
päivän juhla pe 6.12. klo 
13. Juhla alkaa seppeleen 
laskulla Vehmasmäen kap-
pelilla. Tämän jälkeen juh-
la Valoharjulla. Markku 
Virta ja Mari Vuola-Tani-
la. Tervetuloa. Juhlakahvit 
tarjoaa Vehmasmäen maa- 
ja kotitalousseura ry.
Joulujuhla ma 16.12. klo 18. 
Puutossalmen kylätalos-
sa, Puutossalmentie 790. 
Raili Rantanen ja Richard 
Nicholls. Jouluista ohjel-
maa, kahvitarjoilu ja arpa-
jaiset. Tuo nimetön pie-
ni paketti, pois lähtiessä-
si saat toisen! Vapaa pää-
sy. Järjestäjinä Kallaveden 
seurakunnan Puutossal-
men lähetyspiiri ja Sotkan-
niemen työseura.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410
044 275 7936.
Itsenäisyyspäivän harta-
us ja seppeleenlasku pe 
6.12. klo 13. Veli Mäntynen 
ja Richard Nicholls.
Kauneimmat joululaulut 
ke 11.12. klo 18. Raili Ranta-
nen ja Anna-Mari Linna.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Itsenäisyyspäivän Sana-
jumalanpalvelus pe 6.12. 
klo 10. Matti Pentikäi-
nen, kanttorina Anne Ke-
ränen, Hannu Varis soit-
taa baritonia. Ohjelmalli-
set kirkkokahvit seurakun-
takodilla.
2. Adventtisunnuntain 
messu su 8.12. klo 10. Saar-
na Leena Mäkäräinen, li-
turgia Matti Pentikäinen, 
kanttorina Anne Kerä-
nen, Raija Huttunen, lau-
lu. Kirkkokahvit ja lähe-
tysjuhla seurakuntakodil-
la. Kansanlähetyksen kirk-
kopyhä.
Kauneimmat joululau-
lut su 8.12. klo 18. Karttula-
kvartetti, Tuija Kokotti-Ai-
raksinen, Markku Virta ja 
Anne Keränen.
Vapaaehtoisten joulu-
juhla ke 18.12. klo 18. Kirk-
kohetki ja tarjoilu. Mat-
ti Pentikäinen, Matti Turu-
nen ja Anna-Mari Linna.

MUUTA
Ehtoollishetki Jaakkolas-
sa ti 10.12. klo 13. Veli Män-
tynen.
Ehtoollishetki Karttulan 
sairaalassa ti 10.12. klo 14. 
Veli Mäntynen.
Kirkkokuoron jouluter-
vehdys Karttulan sairaa-
lassa ke 11.12. klo 18.
Joululaulutuokio Ma-
rinpihassa to 12.12. klo 13. 
Anne Keränen.
Miesten saunailta to 12.12. 
klo 17.30. Rytkyn leirikes-
kuksessa, Rytkynrannan-
tie 16, Kuopio. Aiheena 
Raamatun miehiä – Pieta-
ri. Saunan jälkeen iltapala. 
Keskustelu ja ohjelma al-
kaa n. klo 19.
Kauneimmat joululau-
lut to 12.12. klo 18. Pihkain-
mäen koululla. Anne Ke-
ränen.
Soinlahti-Virmaanpään 
srk-piiri 13.12. klo 19 Eeva 

ja Risto Vehviläisellä Suo-
nenjoentie 251.
Joululaulutuokio Jaakko-
lassa ti 17.12. klo 13. Anne 
Keränen.
Joululauluilta Airakse-
lassa to 19.12. klo 18. Esko 
ja Seija Karttusella, Karhu-
lantie 81.

KARTTULAN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Seurakuntaväen joulu-
juhla ke 4.12. klo 10. Jou-
luista ohjelmaa. Tiernapo-
jat. Jouluateria 10 €.
Jouluaskarteluilta 
ke 11.12. klo 17.30.
Joulupuuromyyjäiset 
pe 13.12. klo 10–13. Lähetys-
työn hyväksi.
Perhekirkko ja perheiden 
joulujuhla su 15.12. klo 14. 
Markku Virta ja Anne Ke-
ränen.

SYVÄNNIEMEN 
KIRKKO 
Kuttajärventie 117
Kauneimmat joululau-
lut su 15.12. klo 19. Markku 
Virta ja Anne Keränen.

NUORET
Nuorten joulujuhla 5.12. 
klo 17.30–20.30 Mukana 
Jarkko Maukonen.
Nuorten joululeiri 13.–
15.12. Hirvijärven leirikes-
kuksessa. Leirillä tehdään 
joululahjoja, syödään juh-
lava jouluateria, saunotaan 
ja rentoudutaan, lauletaan 
joululauluja, hiljennytään, 
nautitaan toistemme seu-
rasta ja jouluisesta tunnel-
masta. Leiri ei ole koulu-
tusleiri, joten siitä on 20 € 
maksu. Leiri on kaikille rip-
pikoulun käyneille seura-
kuntamme nuorille. Ilm. 
5.12. mennessä marja-liisa.
pakkala@evl.fi.

LÄHETYS
Tule leipomaan lähetyk-
selle! to 12.12. alkaen klo 9 
piparkakkutalkoot Kalla-
veden kirkolla. Ilmoittau-
tumiset Katrille 9.12. men-
nessä 040 4848 334.

DIAKONIA
Vapaaehtoistehtäviä tar-
jolla osoitteessa www.suu-
rellasydammella.fi
Varttuneen väen joulu-
juhla ke 11.12. klo 12–14 
Kallaveden kirkolla. Har-
taus Matti Pentikäinen, 
kanttorina Anna-Mari Lin-
na ja seniorikuoro. Jouluis-
ta ohjelmaa, Joulupuuro 
ja kahvit.
Diakoniatyön ryhmien 
ja Yksinäisten joulupuu-
rojuhla to 12.12. klo 12. Pe-
tosen srk-salissa. Jouluista 
ohjelmaa ja joululauluja.

MUUTA
Haminalahden Eränkävi-
jöiden joulupuuro su 8.12. 
klo 13. Haminalahti-Ryt-
ky-Kaislastenlahti -kylien 
asukkaille. Sanna Alanen ja 
Richard Nicholls.

PERHETYÖ
Lasten ja perheiden jou-
luhartaudet ti 10.12. klo 
9.15 Veloharjulla ja klo 9.30 
Petosen seurakuntatalolla.
Taidetiistai ti 10.12. klo 
9.30–11.30 tai 13–15. Koko 
perhe kädentaitojen pariin 
Kallaveden kirkolle. Omat 
eväät ja taiteiluun sopivat 
vaatteet mukaan. Päivän 
aiheeena Joulu.
Lasten ja perheiden jou-
luhartaudet ke 11.12. klo 
9.30 Kallaveden kirkolla ja 
klo 10 Jynkänvuoren ker-
hohuoneella.

KASTETUT
Hilla Aino Helena Salli-
nen, Tatu Elias Rönkä, Sin-
na Riina Hannele Laakso-

nen, Aleksi Niko Antero 
Mäkelä, Emmi Liisa Helena 
Rahikainen, Anton Mart-
ti Johannes Manne, Kasper 
Olavi Laitinen, Hilla Auro-
ra Hakkarainen, Milla Lumi 
Selene Jäntti, Mea Elna 
Odessa Nykänen, Luca Mi-
kael Falck, Anni Martta 
Matleena Seppänen, Enni 
Adalmiina Ruotsalainen, 
Luka Benjamin Leskinen.

KUOLLEET
Alma Maria Knuutinen 
84 v, Väinö Johannes Varis 
80 v, Jaakko Petter Rissa-
nen 74 v, Sirkka Ilona Au-
vinen 83 v, Aino Sisko Lyy-
tinen 91 v.

männistö

PYHÄN JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Suomalainen messu itse-
näisyyspäivänä 6.12. klo 16. 
Kansanmusiikkipohjaisen 
sanajumalanpalveluksen 
virret ja musiikki on kor-
vattu Lasse Heikkilän sä-
veltämällä musiikilla, jon-
ka toteuttaa Heikki Mo-
nonen laulu- ja soitinyh-
tyeineen.
Messu 2. adventtisunnun-
taina 8.12. klo 10. Saarna 
Heikki Hyvärinen, liturgia 
Aulikki Mäkinen. Gideonit 
esittelevät työtään.
Johannes-messu ”Odo-
tusta” 2. adventtisunnun-
taina 8.12. klo 18. Aulikki 
Mäkinen.
Messu 3. adventtisunnun-
taina 15.12. klo 10. Saarna 
Aulikki Mäkinen, liturgia 
Sanna Husso.

MUSIIKKI
Kauneimmat joululau-
lut 3. adventtisunnuntaina 
15.12. klo 16 Pyhän Johan-
neksen kirkossa. Pohjan-
tien koulun oppilaat laula-
massa, Heikki Hyvärinen.
Lasten kauneimmat jou-
lulaulut 3. adventtisun-
nuntaina 15.12. klo 18 Py-
hän Johanneksen kirkossa. 
Lapsikuoro, Heikki Hyväri-
nen, Tintti Tinkala.
Kauneimmat joululau-
lut ke 18.12. klo 18 Ravinto-
la Ampiaisessa.

DIAKONIA
Hyvän Mielen päivän 
jouluretki Hirvijärvel-
le ke 11.12. Hinta 20 €. Kul-
jetus: Päivärannantie, Ci-
tymarketin jälkeinen py-
säkki Kettulanlahteen päin 
klo 8.50, Autotalo Kuopi-
on pysäkki klo 8.55, Pihla-
jaharjuntien ja Rahusen-
tien risteys klo 9, Kellonie-
men Sale klo 9.05, Itkon-
niemi (Malminkatu 13 py-
säkki) klo 9.10, Sotilaspo-
jankadun pysäkki klo 9.15, 
Tellervonkadun pysäkki 
klo 9.20, Lönnrotinkadun 
pysäkki (Lönnrotinkatu 11 
kohdalla) klo 9.25, Pohjo-
lankadun pysäkki (Poh-
jolankatu 28 kohdalla) 
klo 9.30, Killisenkadulle ja 
Pohjolankatua Lönnrotin-
kadulle, Saariaitan pysäkki 
klo 9.40, Pyhän Johannek-
sen kirkko klo 9.45. Paluu 
klo 15 mennessä.

MUUTA
Itsenäisyyspäivän harta-
us sankarihautausmaalla 
pe 6.12. klo 12. Heikki Hy-
värinen.
Törmälän ystävien joulu-
matka ti 10.12. Lähtö Mal-
jalahdenkadulta klo 10. 
Ilm. Ainolle 040 871 6049 
tai Annikille 050 525 7149.
Hartaus to 12.12. klo 13.30 
pienryhmäkoti Honkaran-

nassa, Sandelsinkatu 14. 
Ulla Halonen, Heikki Hy-
värinen.
Kauneimmat joululaulut 
ja ehtoollishartaudet 
ma 16.12. klo 13 ja 13.30 
Sunnen kodilla, Päivärin-
teentie 29. Sanna Husso, 
Tintti Tinkala.

PERHETYÖ
Joulukuvaelma lapsil-
le keskiviikkona 18.12. klo 
10.15 Pyhän Johanneksen 
kirkolla.

AIKUISTYÖ
Keskusteluja raamatun 
äärellä to 5.12. klo 12 Py-
hän Johanneksen kirkon 
srk-salissa. Heikki Hyväri-
nen. Ukintupa kahvittaa 
klo 11 alkaen.
Miesten piiri ke 11.12. klo 
18–20 Pyhän Johanneksen 
kirkon takkahuoneessa. 
Heikki Hyvärinen.

KASTETUT
Sofia Henrika Janatuinen, 
Hilda Kaarina Uski, Maisa 
Tiina Mimosa Murro, Ma-
ria Lumi Emilia Kauppi-
nen, Amanda Ida Aurora 
Miettinen.

KUOLLEET
Viljo Olavi Kuronen 84 v, 
Ritva Anneli Laitinen 72 v, 
Laina Hilda Reijonen 95 v, 
Mira Emilia Mikkonen 
19 v, Toivo Petter Korho-
nen 87 v, Maija-Liisa Asi-
kainen 87 v.

puijo

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus pe 6.12. klo 
10. Mari Voutilainen saar-
naa. Pekka Nieminen, Nik-
las Grönholm. Kanttorina 
Päivi Paaso. Kuopion sota-
veteraanien kuoro, johtaa 
Miia Viljamaa. Partiolais-
ten lupauksenanto. Puijon 
Pakertajat. Kirkkokahvit.
Messu su 8.12. klo 10. Tee-
mu Voutilainen saarnaa, 
Mari Voutilainen, Pekka 
Nieminen. Kanttorina Päi-
vi Paaso. Hiljaisen rukous-
laulun ryhmä, johtaa Tiina 
Taskinen-Viinikainen. Kirk-
kokahvit.
De vackraste julsångerna 
– Kauneimmat joululau-
lut ruotsiksi su 8.12. klo 
15. Jaana Marjanen, Tint-
ti Tinkala.
Lasten jouluhartaus ke 
11.12. klo 9.45. Silja Front, 
Sari Huttunen, Susanna 
Pakkala-Koskelainen, Tuu-
la Pitkänen, Tiina Sinisal-
mi, Kirsi Suolaniemi, Mari 
Voutilainen, Teemu Vou-
tilainen. Kanttorina Päi-
vi Paaso.
Päivämusiikkia to 12.12. 
klo 12. Johanna Isokangas, 
urut. Vapaa pääsy.
Messu su 15.12. klo 10. Jaa-
na Marjanen saarnaa, Pek-
ka Nieminen, Mari Vou-
tilainen, Kanttorina Päivi 
Paaso, Kaisla Saraste, sello.
Perheen kauneimmat 
joululaulut su 15.12. klo 16. 
Eemeli Lyyra, laulu. Mari 
Voutilainen, Outi Keski-
sipilä.
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 19. Pekka Nie-
minen, Päivi Paaso. Puijon 
kirkkokuoro.
Kauneimmat joululau-
lut ma 16.12. klo 19. Teemu 
Voutilainen, Outi Keskisi-
pilä. Puijon kamarikuoron 
kvartetti.
Kuopion mieslaulajien 
joulukonsertti ti 17.12. klo 
19. Johtaa Juha Hilander. 
Outi Keskisipilä, urut.

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

puh. (017) 282 2211 • faksi (017) 282 3101
www.kalevipitkanen.com • aatsto@kalevipitkanen.com

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Matti Reinikainen, 
Ville Heikinheimo, Katriina Manninen, Kristian Kakko

Kauppakatu 39 A, 4.krs, 70100 KUOPIO
(017) 265 7777/puh. (017) 261 1085/fax. 

www.kolari-co.fi

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400
Savonkatu 22 Kuopio
Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

puh. 017 261 2435
ma-to 9.30-17.30 pe 9.30-17 la 10-14

Iloon ja suruun.

kaikkiin
Elämän

hetkiin.

naisten vaa�ei�en
erikoisliike.

Palveleva

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki
YTM, sosiaalityöntekijä, 
Sielunhoitoterapeutti (ACC)
Vastaanotto Kuopiossa
P. 045 3156464, 
hennalehtimaki@gmail.com
www.sydanjuuri.fi 

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

Tapionkatu 5–9 Kuopio 
(myös Siilinjärvi, Nilsiä) 
Tilisara p. 046-892 1422

Ota

yhteyttä

ilmoitus-

markkinointi

p. 020 754 2000

Kuolinilmoitukset
ja -kiitokset

seurakuntalehdessä

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

1234
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Pisantien kerho pe 29.11. 
klo 13 Pisantie 20A.
Gospelkuoro pe 29.11. 
klo 18–19.30 Pikkupap-
pilassa.
Kauneimmat joululaulut 
Vuotjärvellä ma 2.12. 
klo 19 Kirsti ja Pentti Taat-
tolalla, Taatontie 43.
Iltatuulen hartaushetki 
ti 3.12. klo 13. Kalevantie 4.
Pajulahti-Ranta-Sänki-
mäen kyläseurat ti 3.12. 
klo 14 Martta ja Viljo Iiva-
risella, Lahukantie 94b.
Bible in English ke 4.12. 
klo 14 Sopukassa, Tilhin-
tie 2.
Lapsikuoro Pajulahden 
koululla to 5.12. klo 14–15.
Järvi-Kuopion seurakun-
nan kirkkokuorojen 
yhteisharjoitukset to 
5.12. klo 14–15. Kaavin 
kirkossa.
Bible in English ke 
4.12. klo 14 Sopukassa, 
Tilhintie 2.
Sänkimäki-Konttimäki 
kyläseura ke 4.12. 
klo 19. joululaulujen mer-
keissä, Seija ja Pertti Rissa-
sella, Yläahontie 50.
Lapsikuoro Pajulahden 
koululla to 5.12. klo 14–15.
Järvi-Kuopion seurakun-
nan kirkkokuorojen yh-
teisharjoitukset to 5.12. 
klo 14–15 Kaavin kirkossa.
Kauneimmat joululaulut 
su 8.12. klo 15 Sydänmaas-
sa Kaija Hyvösellä, 
Juankoskentie 586.
Kauneimmat joululaulut 
su 8.12. klo 18. 
Gasthaus Lastulahti.
Gospelkuoro su 8.12. klo 
16–17.30 Pikkupappilassa.
Kauneimmat joululaulut 
ma 9.12. klo 19 Siikajärven 
Nuorisotalolla
Karhitien kerho ke 11.12. 
klo 13. Karhitie 3.
Kauneimmat joululaulut 
ke 11.12. klo 19 Palonurmen 
nuorisoseurantalossa.
Kauneimmat joululau-
lut ke 11.12. klo 19 Murto-
lahdessa, Elvi Tiilikaisella, 
Murtolahdentie 42
Mielenterveyskuntoutu-
jien joulujuhla Juankos-
kella to 12.12. klo 10 
alkaen messulla. Ilm. 5.12. 
mennessä Hanna Kokko-
nen 040 4888 677. Yhteis-
kuljetus.
Pisantien kerhon joulu-
juhla pe 13.12. klo 13. 
Pisantie 21 A.
Iltatuulen hartaushet-
ki ti 17.12. klo 13. Kalevan-
tie 4.

Herättäjän seurat ti 17.12. 
klo 18, srk-koti.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Sanajumalanpalvelus pe 
6.12. klo 13. Pöllänen, Kärp-
pä-Leskinen.
Messu, 2. Adventti 
su 8.12. klo 13. Pursiainen, 
Kärppä-Leskinen.
Yhteinen juhlamessu su 
15.12. klo 10 Kaavin kirkos-
sa. Katso lisät. yhteiset 
ilmoitukset.

SÄYNEISEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A
Seurakuntakerho to 5.12. 
klo 12.
Lähetyskahvila to 12.12. 
klo 12, srk-koti.
Avoimen päiväkerhon ja 
lapsiperheiden yhteinen 
joulujuhla to 12.12. klo 19 
srk-kodissa. (Huom, kel-
lonaikamuutos aiemmas-
ta klo 18.30 poiketen).
Joulujuhlat to 19.12. klo 12 
srk-kodissa. (Huom! kel-
lonaikamuutos aiemmas-
ta klo 18 poiketen).

MUUTA
Diakoniatyöntekijä ta-
vattavissa ajanvarauksella 
040 4888 620.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus pe 6.12. 
klo 10. Hagman-Puusti-
nen, Lukkari-Lohi. Seppe-
leenlasku ja kunniakäynti 
sankarihaudoilla. Juhla ju-
malanpalveluksen jälkeen 
koulukeskuksella.
Messu, 2. Adventti su 
8.12. klo 10. U. Mäkinen, 
Lukkari-Lohi.
Kauneimmat joululaulut 
su 8.12. klo 16. Tämän jäl-
keen piparit ja mehut sekä 

laulamattomat joululau-
lut seurakuntatalossa.
Lucia-juhla pe 13.12. klo 
18.30. Hagman-Puustinen, 
Jorma Koponen, Kyntti-
läpolku koulukeskuksel-
le Kuopion kvartetin kon-
serttiin. Kahvit.
Yhteinen juhlamessu su 
15.12. klo 10 Kaavin kirkos-
sa. Katso lisät. yhteiset il-
moitukset.
Kynttiläkonsertti ti 17.12. 
klo 18. Tuustytöt.

TUUSNIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskitie 22 
(Koivukuja 2 
remontin ajan)
Kaikenikäisten joulu-

askarteluilta to 5.12. 
klo 18.

Joulun valo – kuva-
kuunnelma, sanoin, 
sävelin ja kuvin to 

12.12. klo 18. Kukilan perhe 
ja Hagman-Puustinen.
Lasten jouluhartaus 
ti 17.12. klo 9.30.
Sanan ja yhteyden ilta 
to 19.12. klo 18.30. Kansan-
lähetys.

MUUTA
Nuorten ilta ke 11.12. klo 
18.30. Päätalon aula.
Kauneimmat joululaulut 
pe 13.12. klo 14 Shellillä.
Kauneimmat joululau-
lut pe 13.12. klo 18 Kojan-
lahden koulussa.
Koko kansan kuusijuh-
la su 15.12. klo 16. Huom. 
koulukeskuksella! Hag-
man-Puustinen, Lukka-
ri-Lohi. Lasten joulukuva-
elma ja muuta ohjelmaa. 
Puuro ja kahvit. Järj. seu-
rakunta ja Kotiseutuyh-
distys.
Kauneimmat joululaulut 
ma 16.12. klo 18 Hirvolassa, 
Luostaritie 3457.
Palvelupäivä to 19.12. klo 
10 Hirvolassa, ilm. Aulille 
040 4888 631.

VEHMERSALMEN 
KIRKKO 
Lempeläntie 17
Itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelus pe 6.12. klo 13. 
U. Mäkinen, Arja Ahonen, 
Utriainen. Partiolaisten lu-
pauksenanto. Seppeleen-
laskut, juhlakahvitus.
Messu, 2. Adventti su 
8.12. klo 13. U. Mäkinen, 
Tuura.
Kauneimmat joululaulut 
su 8.12. klo 19. Vehmersal-
men kyläkuoro. Joulupuu-
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09 276 360  I  asiakaspalvelu@fennomedical.fi  I  fennokauppa.fi

FENNO MEDICAL OY

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEEN

Terveys 
Liikunta

Apuvälineet
Kotiapteekki

Ensiapu
Haavanhoito

Hygienia
Virtsankarkailu

Katetrit

OTSAKUUMEMITTARI

Mittaa kuumeen 
kolmessa sekunnissa 
ihoon koskematta! 3990

 (norm. 57)

ILMAINEN TOIMITUS – TILAA ITSELLESI TAI LAHJAKSI.
Voimassa 6.1.2014 asti.

fennokauppa.fi

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ESA-MATTI KOPONEN
Puijonkatu 26, III kerros puh. (017) 261 3370

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

PUIJON  
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 4.12. 
klo 9.30. Kattilat täynnä 
puuroo.
Israel-piiri ke 4.12. klo 14. 
Ariela Toivanen.
Ystävänkammari ke 11.12. 
klo 11. Joulupuuro.
Perheiden jouluaskarte-
lu su 15.12. klo 14. Niklas 
Grönholm.

POUKAMA
Poukamantie 105
Ystävänpäiväkerho 
ke 4.12. klo 11. Minun Isän-
maani. Diakonissa Mai-
ja Huttunen, rovasti Jussi 
Huttunen.
Perhekerho ti 10.12. klo 
9.30. Joulu tulee luok-
semme.
Lähetystyön naisten sau-
nailta ti 10.12. klo 18. Jou-
lunviettoa eri maissa. 
Kyydit Maija Antikainen 
0404848439.
Ystävänpäiväkerhon jou-
lujuhla ke 11.12. klo 11. Riit-
ta Murtorinne.
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 16. Pekka Nie-
minen, Päivi Paaso. Päivä-
rannan lauluryhmä.

RANTA-TOIVALA
Ranta-Toivalan seura-
kuntapiiri to 12.12. klo 
18.30. Aune Kumpulaisel-
la, Ranta-Toivalantie 248. 
Pekka Nieminen.

MUUTA
Venäjänkielisten maa-
hanmuuttajanaisten 
ryhmä ke 11.12. klo 18. 
NNKY:llä, Myllykatu 5.

KASTETUT
Eliel Ensio Korpinen, Enni 
Aada Johanna Korho-
nen, Anna Karoliina Lyy-
ra, Onni Eeli Viljami Iko-
nen, Joanna Amanda Ali-
na Vepsäläinen, Touko Eli-
as Rissanen.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Heikki Kalle Armas Tuo-
minen ja Päivi Annikki 
Hakkarainen, Tuomo Ju-
hani Tuomainen ja Hanna-
Katri Vilhelmiina Ripaoja.

KUOLLEET
Anja Raili Huttunen 71 v, 
Riku Petteri Kettunen 18 v, 
Rauha Margareta Leh-
to 83 v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Sanajumalanpalvelus pe 
6.12. klo 10. U. Mäkinen, 
Ahonen. Seppeleen lasku 
ja juhlakahvit.
Messu, 2. Adventti su 
8.12. klo 10. M. Mäkinen, 

Tuura. Mukana myös iso-
sia. Haku isoseksi kesän 
2014 rippikouluihin alkaa.
Yhteinen juhlamessu su 
15.12. klo 10 Kaavin kirkos-
sa. Katso lisät. yhteiset il-
moitukset.
Kauneimmat joululau-
lut su 15.12. klo 19. Lapsi-
kuoro.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Piirien yhteinen joulu-
juhla ma 9.12. klo 18.
Lasten ja perheiden jou-
luhartaudet ti 10.12. klo 
9.30. Jouluinen kuvaelma.
Kirkkokuoron harjoitus 
ti 10.12. klo 18.30.
Eläkeliiton joulujuhla
ke 11.12. klo 11. M. Mäki-
nen, Tuura.

MUUTA
Lapsikuoro vierailee 
Palvelukeskuksella 
ti 10.12. klo 17.
Kauneimmat joululau-
lut ti 10.12. klo 18 Jännevir-
ran koululla, Uuhilahden-
tie 5. Huomaa muuttunut 
paikka!
Kauneimmat joululaulut 
ma 16.12. klo 19 
Vartialan Seolla.
Kirkkokuoron vierailu 
Palvelukeskuksella 
ti 17.12. klo 17.
Kauneimmat joululaulut 
ti 17.12. klo 19 Melalahden 
kahvila Kotikeitaassa.

YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO 
Mäntytie 5 
Juankoski
Jumalanpalvelus ja itse-
näisyyspäivän juhla pe 
6.12. klo 10. Kirkon jälkeen 
kunniakäynti sankarihau-
doilla ja kahvitilaisuus srk-
talossa.
Messu 2. adventti su 8.12. 
klo 10. K. Leino, Ahonen.
Kauneimmat joululaulut 
su 8.12. klo 19. Joulupuuroa 
ja myyjäiset klo 18 alkaen 
lähetyksen hyväksi seura-
kuntatalolla.
Rukoushetki torstaisin 
klo 12
Yhteinen juhlamessu 
su 15.12. klo 10 Kaavin kir-
kossa. Katso yhteiset il-
moitukset.

JUANKOSKEN 
SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Järvi-Kuopion srk:ien 
mielenterveyskuntoutu-
jien joulujuhla to 12.12. 
alkaen klo 10 Juankos-
ken Ylösnousemuksen kir-
kossa, jatkuen srk-talolla 
joulupuuron ja ohjelman 
merkeissä. Ilm. 5.12. men-
nessä diakoni Leila Asikai-
selle 040 4888 620.
Lähetysaskartelu to 5.12 
klo 10–13 srk-salissa.
Päiväkerholaisten ja per-
hekerholaisten yhteinen 
joulujuhla ma 9.12. klo 18. 
srk-talossa.
Avoin mukulatiistai ti 

10.12. klo 9.30 kirkolla ja 
srk-talolla, päiväkerhoti-
lassa. Tervetulleita kaikki 
lapset ikään katsomatta, 
yhdessä aikuisen kanssa.
Lasten ja lapsiperheiden 
joulukirkko ti 10.12. klo 
9.30–11. Tarjoilua ja toi-
mintaa seurakuntatalossa.
Liikunta- ja näkörajoit-
teiset sekä Juankosken 
Aivoparkit pe 13.12. klo 12 
pikkujoulut Juankosken 
srk-talolla. Jouluruoka ja 
muuta ohjelmaa. Ilm. 9.12. 
diakoni Leila Asikaiselle 
040 4888 620.
Kaiken kansan joulu-
juhla ti 17.12. klo 18. Jou-
lupuuro ja lähetysmyyjäi-
set. Pohjois-Savon Kan-
sanlähetys ja Juankosken 
aluesrk.

JUANKOSKEN 
SEURAKUNNAN 
VIRASTORAKENNUS 
Mäntytie 5
Diakoni tavattavissa
ma 9–11, ajanvaraus
040 4888 620.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Sanajumalanpalvelus 
pe 6.12. klo 13. Huhtala, 
Lukkari-Lohi. Seppeleen-
lasku sankarihaudoille ja 
juhlakahvit srk-talossa.
Messu, 2. Adventti su 
8.12. klo 13. M. Mäkinen, 
Lukkari-Lohi.
Lasten jouluajan hartaus 
ke 11.12. klo 9.30.
Musiikkiopiston joulu-
konsertti to 12.12. klo 18.
Juhlamessu, 3. Adventti 
su 15.12. klo 10. Huhtala, R. 
Leino, Lukkari-Lohi. Kaa-
vin kirkko 30 v. ja alueseu-
rakunta 360 v. juhlames-
su kirkossa ja juhla seura-
kuntatalossa. Saarna piis-
pa Jari Jolkkonen. Muis-
sa Järvi-Kuopion kirkoissa 
ei jumalanpalvelusta. Kirk-
kokuljetukset. Katso lisät. 
yhteiset ilmoitukset.

KAAVIN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Raamattupiiri 
ma 9.12. klo 13.
Kehitysvammaisten ja 
heidän läheistensä joulu-
juhla ti 10.12. klo 11.
Vapaaehtoistyöntekijöi-
den, vastuuryhmän ja 
omaishoitajien joulujuh-
la ti 17.12. klo 11. Ilm. 
Pirjolle 10.12. mennessä 
040 4888 627.
Päiväkerhon ja perheker-
hon joulujuhla 
to 19.12. klo 18.

MUUTA
Elsan kerho to 5.12. klo 
14. Maarianvaarassa. Pau-
li Tuppuraisella, Kurolan-
tie 69.
Lipunnosto ja hauta-
kynttilöiden sytyttä-
minen sankarivainaji-
en muistolle itsenäisyys-
päivänä 6.12. klo 9 Kaa-
vin sankarihautausmaalla. 

Seurakunta kutsuu omai-
sia, sotainvalidien- ja so-
taveteraanien edustajia, 
sekä muita vapaaehtoisia 
mukaan.
Mielenterveyskuntou-
tujien joulujuhla to 12.12. 
klo 10. Juankoskella, alka-
en messulla kirkossa, jon-
ka jälkeen seurakuntako-
dissa yhteinen juhla. Linja-
auto lähtee klo 9.20 Kaa-
vin matkahuollosta.

MUURUVEDEN 
KIRKKO 
Kirkkotie 1
Sanajumalanpalvelus 
pe 6.12. klo 13. Hannu Ko-
mulainen, Saarela.
Messu, 2. Adventti su 
8.12. klo 13. K. Leino,
Ahonen.
Yhteinen juhlamessu su 
15.12. klo 10 Kaavin kirkos-
sa. Katso lisät. yhteiset il-
moitukset.
Kauneimmat joululau-
lut su 15.12. klo 19. Joulu-
puuro ja arpojen myyntiä 
klo 17 alkaen seurakunta-
kodissa. Otetaan vastaan 
arpajaispalkintoja ja myy-
tävää. Puuron vapaaehtoi-
nen maksu ja myyjäistulot 
lähetystyölle, arpajaisten 
tuotto Pro Patria -taulujen 
hankintaan.

MUURUVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Päiväkerholaisten ja lap-
siperheiden yhteinen 
joulujuhla ti 10.12. klo 
18.30.
Seurakuntakerhon, 
Eläkeliiton kerhon ja 
veteraaninen yhteinen 
joulujuhla to 19.12. klo 12.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Sanajumalanpalvelus 
pe 6.12. klo 10. Pöllänen, 
Kärppä-Leskinen. Seppe-
leenlasku sankarihaudoil-
le ja kahvit seurakunta-
kodilla.
Messu, 2. Adventti su 
8.12. klo 10. Pursiainen, 
Kärppä-Leskinen.
Harmonia-kuoron joulu-
konsertti su 8.12. klo 18.
Konservatorion/musiik-
kiopiston joulukonsertti 
ti 10.12. klo 19.
Lasten joulukirkko
ke 11.12. klo 9.
Yhteinen juhlamessu su 
15.12. klo 10 Kaavin kirkos-
sa. Katso lisät. yhteiset il-
moitukset.
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 19. kirkossa.

NILSIÄN 
SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Mannaruokailu ke 4.12. 
klo 12. Työttömille, päih-
deongelmaisille ja yksinäi-
sille, maksuton.
Sotiemme veteraanien 
joulujuhla to 5.12. klo 11.
Miestenpiiri ke 11.12. klo 
18.30.
Ikäihmisten joulujuhla 
to 12.12. klo 11.
Kaiken kansan joulu-
juhla ti 17.12. klo 12. Har-
taus kirkossa klo 12, min-
kä jälkeen puurojuhla srk-
kodissa.
Mannaruokailun joulua-
teria ke 18.12. klo 12.

MUUTA
Bible in English ke 20.11. 
klo 14. Sopukassa, Tilhin-
tie 2.
Lapsikuoro Pajulahden 
koululla ke 21.11. klo 14–15.
Gospelkuoro su 24.11. klo 
16–17.30 Pikkupappilassa.
Vauvamuskari ke 27.11. 
klo 12 Pikkupappilassa.
Karhitien kerho ke 27.11. 
klo 13 Karhitie 3.
Lapsikuoro Keskustan 
koululla to 28.11. 
klo 14–15.

ro, myyjäiset ja arpajaiset klo 
17.30 alkaen srk-kodissa.
Yhteinen juhlamessu su 15.12. 
klo 10 Kaavin kirkossa. Katso li-
sät. yhteiset ilmoitukset.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Joululaulut ja -piparit ke 4.12. 
klo 18. Lauletaan, kuunnellaan 
kirkkokuoron joululauluja ja 
paistetaan pirpareita, salissa.
Joulupuuro, myyjäiset ja ar-
pajaiset su 8.12. klo 17.30. Kau-
neimmat joululaulut klo 19 kir-
kossa.
Lähimmäisen kammari ma 
9.12. klo 10–12, joululaulu-
ja Riikka Tuuran kanssa, kam-
marissa.
Kirkkokuoro ma 9.12. klo 12! ja 
ma 16.12. klo 16.30.
Yhteinen joulujuhla ti 10.12. 
klo 10. Varttunut väki, sydän-, 
diabetes- ja reumakerho. Jou-
lupuuro.
Hiljainen raamattumietiskely 
to 12.12. klo 18–18.45.

MUUTA
Itsenäisyyspäivän seppeleen-
laskut sankarihaudoilla pe 
6.12. klo 10. Vehmersalmen ja 
Puutossalmen hautausmailla.
Koko perheen joulujuhla 
”Kohti joulua! ke 11.12. klo 18. 
Seimikuvaelma, joulupuuro ja 
joulupukki, Majakalla.
Adventtilaulajaiset 
su 15.12. klo 19 Mustinlahden 
kylätalossa.
Adventtilaulajaiset ma 16.12. 
klo 19 Mäenpäässä, Kaija ja Ta-
pio Kekäläisellä, Mäenseläntie 
90, Puutosmäki.

JÄRVI-KUOPION 
SEURAKUNTA 
yhteiset
Järvi-Kuopion srk:ien mielen-
terveyskuntoutujien joulu-
juhla to 12.12. 
alkaen klo 10 Juankosken Ylös-
nousemuksen kirkossa, jatkuen 
srk-talolla joulupuuron ja ohjel-
man merkeissä. Ilmoitt. oman 
alueen diakoniatyöntekijälle 
5.12. tai diakoni Leila Asikainen 
040 4888 620.
Seurakunnan toimistot on 
suljettu ke 4.12., toimistosih-
teerit koulutuksessa.
Järvi-Kuopion seurakunnan 
kirkkokuorojen yhteisharjoi-
tukset to 5.12. klo 18. Kaavin 
kirkossa.
Juhlamessu, 3. Adventti su 
15.12. klo 10 Kaavin kirkossa. 
Huhtala, R. Leino, Lukkari-Lo-
hi. Kaavin kirkko 30 v. ja alue-
seurakunta 360 v. Juhlames-
su kirkossa, juhlakahvit srk-ta-
lolla ja juhlat jatkuvat kirkos-
sa. Saarna piispa Jari Jolkkonen. 
Muissa Järvi-Kuopion kirkois-
sa ei jumalanpalvelusta. Kirkko-
kyydit alueseurakunnista: Bussi 
1. klo 8.25 Vehmersalmen tori, 
klo 9 Riistaveden seurakuntata-
lo, klo 9.25 Tuusniemen kirkon 
piha. Bussi 2. klo 8.20 Nilsiän 
linja-autoasema, klo 8.50 Säy-
neisen kauppa, klo 9.15 Juan-
kosken R-kioski, klo 9.25 Muu-
ruveden kirkon piha, Akonpoh-
jan kautta. Kaavilta paluukul-
jetukset n. klo 14, samaa reittiä. 
Ilmoittautumiset 12.12. men-
nessä toimistosihteerit 040 
4888 602 tai 
040 4888 611.

KASTETUT
Elle Alma Maria Räsänen, Juan-
koski, Eino Aatos Olavi Valto-
nen, Nilsiä, Elli Irene Eliina Eske-
linen, Jännevirta.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Jussi Oskari Rantala ja Susanna 
Maaria Vasalampi.

KUOLLEET
Minna Kaariina Ihalainen 40 v, 
Vehmersalmi, Sirkka Niska-
nen 87 v, Juankoski, Ilmari Braks 
86 v, Tuusniemi, Heikki Juhani 
Hyvärinen 59 v, Vehmersalmi, 
Hilja Ester Holopainen 82 v, Nil-
siä, Matti Antero Laitinen 66 v, 

Vehmersalmi, Mustinlahti, Anja 
Johanna Happonen 85 v, Kaa-
vi, Arvi Pelkonen 76 v, Tuusnie-
mi, Martti Olavi Nissinen 84 v, 
Tuusniemi, Aarne Juho Räsä-
nen 83 v, Nilsiä, Elvi Ester Pelko-
nen 76 v, Nilsiä, Aune Lyyli Sa-
volainen 94 v, Muuruvesi, Reijo 
Rainer Kinnunen 67 v, Vehmer-
salmi, Eeva Annikki Räsänen 
63 v, Kaavi, Helmi Maria Ket-
tunen 89 v, Kaavi.

siilinjärvi

www.siilinjarvenseurakun-
ta.fi
www.facebook.com/ 
siilinjarvenseurakunta

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Joulukonsertti ke 4.12. klo 18. 
Kansalaisopiston Musiikkikou-
lun opiskelijoiden klassisia ja 
jouluisia säveliä huilu-, laulu- ja 
pianoesityksinä. 
On joulu kaikissa meissä 
-konsertti to 5.12. klo 18 Sii-
linjärven kirkossa. Pirjo Tossa-
vainen ja Risto Nevala (laulu), 
Vesa Kajava (urut), Timo Saa-
rimäki (piano). Ohjelma 12 €. 
Konsertti järjestetään Siilinjär-
ven seurakunnan ja Savon Kan-
santaide ry:n yhteistyönä.
Itsenäisyyspäivän jumalan-
palvelus pe 6.12.klo 10. Heikki 
Kastarinen, Matti Hoffrén, Mar-
jaana Kaisto, Lauluveikot. Par-
tiolaisten lupauksenanto. Sep-
peleenlasku sankarihaudoille 
jumalanpalveluksen jälkeen.
Messu su 8.12. klo 10. Sirpa Yli-
kotila, Unto Niskanen, Airi 
Heiskanen, Virsikuoro.
Kauneimmat joululaulut: Su 
8.12. klo 19 Vesa Kajava ja Sola 
Gratia -kuoro. Su 15.12. klo 16 
Marjaana Kaisto ja yksinlau-
lu Erkki Väänänen sekä klo 19 
Marjaana Kaisto ja Triange-
li-kuoro.
Kauneimmat joululaulut lap-
siperheille to 19.12. klo 18, Vesa 
Kajava ja Nuorten kuoro.
Su 22.12. klo 19 Vesa Kajava ja 
Mieskuoro Lauluveikot. Ää-
nestä kauneinta joululaulua 
osoitteessa www.siilinjarven-
seurakunta.fi. Äänestysaikaa 
on 12.12. saakka. Äänestettyjä 
lauluja pääset laulamaan Kau-
neimmat joululaulut -tilaisuuk-
sissa 15.12.
Kuninkaallisten joulu -kon-
sertti ma 9.12. klo 18. Tangoku-
ninkaalliset Heidi Pakarinen ja 
Mika Pohjonen, Marko Autio 
(piano) ja Seeli Toivio (sello).
Eläkeikäisten ja diakoniatyön 
ryhmien joulujuhla ke 11.12. 
klo 12 messu, puurojuhla seura-
kuntatalolla.
Jumalanpalvelus su 15.12. klo 
10. Unto Niskanen, Vesa Kajava.
Seimen lapsi -konsertti pe 
20.12. klo 19. Kristina Brask, 
Antti Kajanus ja Ossi Jauhiai-
nen Ohjelma 10  €.
Siilinjärven kirkon 90-vuo-
tisjuhlamessu su 22.12. klo 10. 
Seppo Laitanen, Kaisa Yletyi-
nen, Airi Heiskanen, Marjaana 
Kaisto, Vesa Kajava, Sola Gra-
tia -kuoro, Nuorten kuoro, lap-
sikuoro ja kerhojen lauluryhmä. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. 
Klo 12 luento ”Siilinjärven kir-
kon lasimaalaukset osana kir-
kollisen lasimaalauksen kulta-
kautta”, tuokio kirkon kuvien 
parissa Henna Hietaisen opas-
tuksella.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Lähetyskahvila ja askartelu-
piiri ke 4.12., 11.12. klo 9–12 lähe-
tyskellarilla.
Lähetyksen sydänäänet ke 
4.12. klo 9 lähetyskellarilla.
Siioninvirsiseurat ti 10.12. klo 
18 pienessä salissa.
Nuorten perjantaikahvilail-
ta pe 13.12. klo 18 alakerran ker-
hotiloissa.
Lähetystyön joulumyyjäi-

set la 14.12. klo 9–13 isossa salis-
sa. Jouluisia tuotteita, käsitöitä, 
kortteja, piirakoita, laatikoita ja 
leivonnaisia. Tarjolla riisipuuroa 
ja rusinasoppaa & torttukahvit 
7 €. Arpajaiset (2 €/kpl).
Seurat su 15.12. klo 15 ison salin 
kahviossa. Järj. Rauhanyhdistys.
Sanan ja yhteyden ilta ma 
16.12. klo 18 pienessä salis-
sa. Aluksi joulupuuro ja kahvi. 
Mukana Seppo Laitanen, Eero 
Heikkinen ja Välke.
Mielenterveyskuntoutujien 
joulujuhla ke 18.12. klo 11 isos-
sa salissa.
Miestenkerho Aikamiehet 
to 19.12. klo 18.30 päätysalissa. 
”Mitä mies kunnioittaa?” Ilta 
eri-ikäisille miehille.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Jumalanpalvelus su 8.12. klo 
18 (huom. aika). Sirpa Ylikotila, 
Airi Heiskanen.
Messu su 15.12. klo 13. Unto Nis-
kanen, Vesa Kajava.
Kauneimmat joululaulut: To 
12.12. klo 18 lapsiperheille, Mar-
jaana Kaisto ja Vuorelan lapsi-
kuoro. Su 15.12. klo 16 Airi Heis-
kanen ja Laulu raikaa -kuoro. 
Su 15.12. klo 19 Airi Heiskanen ja 
Sekaset-kuoro. Su 22.12. klo 19 
Marjaana Kaisto ja Gospel-ryh-
mä. Äänestä kauneinta jou-
lulaulua osoitteessa www.sii-
linjarvenseurakunta.fi. Äänes-
tysaikaa on 12.12. saakka. Ää-
nestettyjä lauluja pääset laula-
maan Kauneimmat joululaulut 
-tilaisuuksissa 15.12. 
Perjantaikahvila pe 13.12. klo 
18–22 kirkon alakerrassa. Ru-
koushetki klo 19.30.
Raamattu- ja rukouspiiri ma 
16.12. klo 18.

MUUTA
Kauneimmat joululaulut: 
Ke 4.12. klo 18 Pöljän koululla, 
Esko Rasa ja Airi Heiskanen. Ti 
10.12. klo 18 Jännevirran koulul-
la, Unto Niskanen ja Vesa Ka-
java. Kauneimmat joululau-
lut Simpan baarissa Vuorelassa 
ke 18.12. klo 19. Seppo Laitanen, 
Airi Heiskanen.
Hartaushetki ke 11.12. Akulii-
nassa klo 14 ja Vetreassa (Siilin-
järvi) klo 15.
Vesijärven-Harjamäen lähe-
tyspiiri to 12.12. klo 18 Eine Ok-
kolalla (Kalastajantie 16 B 10).
Adventti aukeaa musiikkiblo-
gissa ja Satu-papin kirkkovuo-
siteksteissä. Uutta kuultavaa 
ja luettavaa joka adventtisun-
nuntai. Vierailepa verkkosivuil-
lamme!

KASTETUT
Joel Eelis Rokka, Aleksandra 
Eva Olivia Kerkola, Veera Anna 
Amanda Hirvonen, Vilja Liia La-
rissa Leppänen, Linda Anniina 
Leppänen, Juho Jeremias Häkki-
lä, Karri Aleksanteri Ruotsalai-
nen, Iiris Amanda Raunismaa.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Panu Martti Aleksi Manninen 
ja Soili Päivikki Leutonen, Tomi 
Henri Petteri Rautiainen ja Rai-
sa Maria Anneli Laukkanen, 
Mikko Eemeli Rönkkö ja Anu 
Irene Huovinen.

KUOLLEET
Jarmo Erland Koivumaa 63 v, 
Pentti Olavi Laukkanen 75 v, 
Otto Viljo Koivisto 84 v, Manne 
Turunen 67 v, Irja Elisabet Ve-
hovuori 88 v, Aino Mirjam Pou-
tiainen 89 v.

Diakonia-
keskus

DIAKONIAKESKUS 
Suokatu 31
Avoinna ma, ke ja pe 
klo 9.40–12.
Lahjoitustavaroiden vastaan-
otto aukioloaikoina tai muu-
hun aikaan sopimuksen mu-
kaan (040 4848 468).
Ma, ke ja pe klo 9.50 kaikille 



1918 Nro 21 — 4.12.2013 Nro 21 — 4.12.2013& &

Muistoksi 
laulettu joulu

J oulu on kiireistä aikaa kanttorille. Kant-
toreiden valmistautuminen Suureen Juh-
laan alkaa jo alkusyksystä, jolloin mieti-
tään kuorojen ohjelmistoa sekä muuta jou-
luista musiikkia, jolla voitaisiin tuoda esille 

joulun tärkeää sanomaa seurakunnan tilaisuuksissa. 
Vaikka kanttorin työpäivät venyvät joulun alla välillä 
hyvinkin pitkiksi, on hyvin palkitsevaa saada kosket-
taa musiikilla ihmisen sisintä ja tuoda ihmisille juhla-
mieltä. Kaiken kiireen keskellä pääsee itsekin hiljen-
tymään jouluun työn parissa.  

Joululauluilla on hyvin tärkeä asema ihmisten jou-
luun valmistautumisessa. Laulut luovat tunnelmaa ja 
parhaimmillaan rauhoittavat kaiken muun kiireen ja 
hälinän keskellä. Työssäni usein mietin joulun alla, 
vieläkö joulun oikea sanoma kuuluu kaiken kaupalli-
sen hälyn keskeltä. 

”Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas.” Tämän 
jouluvirren kuulemme usein joulun alla. Kerta toi-
sensa jälkeen minua koskettavat vierailut vanhain-
kodissa, jossa vanhukset laulavat tätä virttä täydestä 
sydämestään. Silloin aina ajattelen, että musiikilla on 
ihmeellinen voima. Muut muistikuvat ovat saattaneet 
jo hämärtyä, mutta musiikki avaa tietä takaisin lap-
suuden jouluihin. Usein muistoissa häivähtävät joulu-
aamun kirkkomatkat, jolloin pakkanen paukkui reen 
edetessä. ”Aisakello helkkää, loistaa tähdet, kuu. Rie-
mua on pelkkää, hymyyn käypi suu.”

”Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella.” Tästä 
laulusta voi aistia lasten joulunodotuksen. Minä-
kin lämmöllä muistelen lapsuuden jouluja. Aattoil-
lan hämärtyessä hiljennyimme jouluevankeliumin 
äärelle, jonka isä perinteisesti luki. Evankeliumin 
yhteydessä lauloimme ”Enkeli Taivaan lausui näin”. 
Lapsille tuotiin näin esille, mikä on joulussa tär-
keintä. Tämän perinteen haluan opettaa myös omille 
lapsilleni. 

On hyvä, että joulun odottaminen kuuluu ja näkyy 
musiikin kautta. Vuodesta toiseen ihmiset haluavat 
kerääntyä laulamaan kauneimpia joululauluja. Huo-
maan työssäni, että ihmisillä on halu laulaa tuttuja 
joululauluja, vaikka muuten laulaminen on saatta-
nut jäädä vähemmälle suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Nautitaan tänäkin vuonna yhdessä jouluisesta musii-
kista ja sen tuomasta sanomasta.

Hyvää ja rauhaisaa joulunodotusta!

MARjAAnA KAISTo 
Siilinjärven seurakunnan kanttori

TYÖNTEKIJÄLTÄ

ristivetoa
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Kuopion ja  

Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
100. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 18.12.&&
Kustantaja Kotimaa Oy, Hietalahdenranta 13, 00180  
Helsinki. Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat,
PL 1064, 70101 Kuopio, p. 158 111, faksi 158 288,
www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen,  
Kirsi Leino, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 73670 kpl

Toimitus 
Suokatu 22 B, 5. krs.,  
avoinna ma–pe 
klo 8–16.
Viestintäpäällikkö, 
Kirkko ja Koti -lehden  
päätoimittaja (Vt.)
Ulla Remes 
puh. 040 4848 234
ulla.remes@evl.fi
Tiedottaja
Heli Haring (vs.)
puh. 044 4144 801
heli.haring@evl.fi
Tiedottaja
Merja Tapio
puh. 040 4848 236
merja.tapio@evl.fi
Verkkotoimittaja 
Seija Rytkönen  
(virkavapaalla)

Verkkotoimittaja
Tuija Hyttinen (vs.)
puh. 040 4848 514
tuija.hyttinen@evl.fi
Taitto Kotimaa Oy
Ilmoitukset:  
Pirjo Teva 
puh. 020 754 2284,  
040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset 
Kuopion ulkopuolelle  
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy, 
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute: 
jakelupalaute@ 
kotimaa.fi 
www.suoralahetys.fi, 
puh. 017 264 7800

www.kirkkojakoti.fi 
www.facebook.com/kirkkojakoti
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Soi, kiitoksein 
Kiitos monista ja lämmittävistä  

muistamisista jäädessäni  
1.12.2013 eläkkeelle  

Tuomiokirkkoseurakunnan  
kanttorin virasta. 

 Pertti Rusanen

KUOPION
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Kuopiohallissa 14.–15.12.2013
la klo 9–18 ja su 10–17
Ilmainen sisäänpääsy
Kävijätavoite 27.000

nettimessut.fi 
Opistotiellä pysäköintimaksu

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

Itkonniemenkatu 27, 70500 Kuopio
Puh. (017) 263 3128

®

apuajoneuvo.fi
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 Kehittäjänkatu 16, 04440 JÄRVENPÄÄ    info@apuajoneuvo.fi
MAAHANTUONTI, MYYNTI JA VUOKRAUS:   KUUSILUOTO OY 

TAATTUA LAATUA!                                                                                       

040 1244 282

Puijon Maja
palvelee lämmöllä
arjessa ja 
juhlassa
niin ilon kuin 
surunkin hetkinä

• juhlaravintola
• lounasravintola
• hotelli
• sauna- ja kokoustilat
 
Kysy lisää ja pyydä tarjous

p. 044 552 4810
myynti@puijo.com

www.puijo.com

Puijotie 135, 70300 Kuopio

Voit tehdä lahjoituksen  
myös tekstiviestillä. 

Kauneimmat Joululaulut kajahtavat  
vammaisten oikeuksien puolesta. 

Katso, missä voit laulaa ja tehdä hyvää.
www.kauneimmatjoululaulut.fi

JOULU5 
(5 €)

  JOULU10  
(10 €)

numeroon  
16155

Keräyslupa: Manner-Suomi 2020/2012/2695, voimassa 2013–2014, myönnetty 27.9.2012, Poliisihallitus.
Ahvenanmaa 2012/6893, voimassa 2013, myönnetty 27.8.2012, Ahvenanmaan maakuntahallitus. 

Kerätyt varat käytetään vuosien 2013–2015 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

tai

Lähetä viesti

Vuoden varainhankintateko 2012
 Vastuullinen Lahjoittaminen Ry

avoin aamuhartaus ja klo 10–
12 diakonien vastaanotot il-
man ajanvarausta, sekä kah-
vio Nuotta ja kierrätyspis-
te avoinna. Kahviossa on luet-
tavissa päivän lehdet SS ja HS, 
sekä kristillisiä viikko- ja kuu-
kausilehtiä.
Pullakirkko to 5.12. klo 12, 
NNKY:n sali, kirkkokahvit 
kahvio Nuotta.
Hyväntuulenpiirin pikkujou-
lu Poukamassa ma 9.12. Ilmoit-
tautuminen etukäteen diakoni 
Stina Maliselle 040 4848 466.
Huonokuuloisten seurakun-
tapiiri ke 11.12 klo 13–14.30, 
Diakoniakeskuksen kahvio.
Viittomakielinen messu su 
15.12. klo 13, Neulamäen kirkko.
Katulähetyksen joulujuh-
la ma 16.12. klo 17 Poukamas-
sa. Ilmoittautuminen kyy-
din ja ruokailun vuoksi etukä-
teen; Petoselta lähtevät diako-

ni Martti Olsenille 040 4848 
371 ja muualta lähtevät diako-
ni Jarmo Tarkkoselle
 040 4848 465.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

PERHEASIAIN 
NEUVOTTELUKESKUS 
Suokatu 22
Luottamuksellista keskustelu-
apua parisuhteen kysymyksis-
sä. Yhteydenotot ma–pe klo 
9–11 040 4848 480 tai sähkö-
postitse perheneuvonta.kuo-
pio@evl.fi

Järjestöt

NNKY 
Myllykatu 5
017 2614 500, 044 7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallis-
yhdistykset

KANSAN 
RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.
fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Kirjamyyntipiste avoinna ti-
laisuuksien aikana ja perjan-
taisin klo 13–16.
Kaiken kansan joulujuhla 
Alavan srk-salissa, Keihäsk. 5, 
su 8.12. klo 16–18. Juhlassa mu-

kana evankelista Eliina Heino-
nen, joulukahvit, kirja-pöytä-
arpajaiset.
Sanan Kulman väki mukana 
joulumarkkinoilla Kuopio-hal-
lissa la–su 14.–15.12. klo 10–18.

SUOMEN 
LUTERILAINEN 
EVANKELIUMI- 
YHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ke 4.12. klo 18.30 keskusseura-
kuntatalolla Aaronissa. Aihee-
na raamatun aarteet.
SLEY:n Itä-Suomen piirin 
työntekijä on Johannes Häkä-
mies, 050 321 2938, johannes.
hakamies@sley.fi

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT. 
KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon 
Kansanlähetys.
Kuopio: Pienryhmät Lähe-
tyskodilla: Ma klo 7 aa-
murukoushetki, klo 9.30, 
äiti-lapsipiiri. Ke klo 12 
päivähartaus ja kahvihetki, 
klo 18 nuorten aikuisten 
3Kohtaamista.
To klo 16 raamattu- ja 
lähetyspiiri joka toinen 
viikko (parittomien). To; 
klo 18.30 nuorten Nuotta-
ilta. La klo 18 Opkon 
opiskelijailta.
Seurat Lähetyskodilla su 
15.12. klo 16. Pekka Kiiski.
Karttula: Su 8.12. klo 10 
lähetyspyhä, messu kirkos-
sa ja sen jälkeen lähetysti-
laisuus, Leena Mäkäräinen.
Juankoski: To 5.12. klo 
18–20 Donkkis Big Night 
srk-talolla, Olli Inkinen.
Ti 17.12. klo 18. Kaiken 
kansan joulujuhla srk-
talolla, joulupuuro, ohjel-
maa, yhteislauluja.

Siilinjärvi: Ma 16.12.
klo 18.30 Sanan ja yhtey-
den ilta srk-talolla.

SUOMEN 
RAAMATTUOPISTO
Raamattupiirit jää-
vät joululomalle; viimei-
nen keskusteleva raa-
mis kokoontuu Kuopi-
on NMKY:llä ti 10.12. klo 
17.30. Jatkamme taas
ti 7.1.2014.
Miesten kuntopiiri ma ja
to klo 10, ilm. 044 290 
2450.
Skype-raamis ma klo 19 
ja Skype-novumpiiri ma 
klo 20. Ilm. 044 290 2450.
Kiitämme ystäviämme
kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme siunattua 
joulunaikaa.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
050 569 1302
Toimipiste avoinna 
keskiviikkoisin klo 10–13. 
Veisuut/seurat ja kahvi-
tarjoilua klo 11. Saatavana 
yhdistyksen tuotteita.
Tietoja myös www.h-y.fi 
aluetyön sivuilta.
Jouluseurat 8.12. klo Kuo-
pion keskusseurakunta-
talossa.

Arvasivatkohan 
Hoosianna-kuorolaiset 
vuonna 1913, että 
sadan vuoden päästä 
heidän aloittamansa 
laulutoiminta on 
hengissä ja vieläpä 
hyvissä voimissa? 

K allaveden kirkkokuoro juhli vii-
me sunnuntaina pyöreitä vuosia. 
Kuorossa musisoidaan kahdessa 
ryhmässä, seniorien ja kirkkokuo-
rolaisten kesken. 

Toiminnassa aktiivisesti mukana olevat 
Sirkka Jeulonen ja Aulis Kananoja kertovat 
tyytyväisenä löytämästään harrastuksesta. 
Tästä kuorosta on Sirkalla kokemusta jo vuo-
desta 1975, Aulis on päätynyt tänne poika-, 
mies-, ja kansalaisopiston sekakuoron kaut-
ta neljä vuotta sitten. Hänet onkin nähty lau-
lutaidon lisäksi sopivaksi mieheksi pitämään 
kuoroyhdistyksen puheenjohtajan nuijaa. 

Elinvoimaisen kuoron johtajalista selittää 
osansa kuoron pitkästä menestyksestä. 

”Tauno Äikää, Toivo Komulainen, Pert-
ti Rusanen, Martti Rytkönen, Seppo Kirki-
nen, Anja Karttunen, Raimo Paaso”, luette-
lee Sirkka ulkomuistista. 

Toiminnan vakinaisti sata vuotta sitten 
muuan lukkari Rissanen ja paikkana oli tietys-
ti maaseurakunnan pääkirkko, tuomiokirkko. 

Vuosikymmenten vaihtuessa seurakunnan ja 
kuoron nimi ovat vaihtuneet ja nytpä Aulis eh-
dottaakin, että tulisikohan pohtia nimeä, joka 
ei olisi ainakaan estämässä uusia laulajakandi-
daatteja tulemasta mukavaan toimintaan.

Positiivista tiukkuutta
Nykyinen johtaja Anna-Mari Linna saa va-
rauksettomat kehut. Aulis arvostaa hänessä jä-
mäkkyyttä. Jutellessamme harjoitukset kuu-
luvat seinän takaa. Kumpikin panee merkille, 

että laulua kestää noin kolme sekuntia, kun 
Anna-Mari jo katkaisee sen. Se on sitä positii-
vista tiukkuutta, kun ei anneta laulaa huonosti. 
Pohdimmekin, että vaatii taitoa saada kuoroon 
niin hyvä henki, että siellä voidaan myös vaatia 
hyvin laulamista ja vieläpä henkilökohtaisesti 
toisten kuullen. Sirkka ja Aulis kehuvatkin kuo-
rojen henkeä loistavaksi. Sellaisessa ilmapiirissä 
oppiminen mahdollistuu ja harjoituksista jää 
voimaantunut ja rentoutunut tunne. 

Huippuhetkiä harrastuksessa ovat tietys-

ti esiintymiset tärkeinä kirkkovuoden juhla-
päivinä ja tietysti matkat. Erityisesti mieleen 
painuvat kirkkomusiikkijuhlat, joissa Sirkka 
on ollut aina mukana. Viime vuosina kuoroa 
on viety laulamaan Saaristokaupungin joulu-
rauhanjulistukseen, Venäjälle, Saksaan, Unka-
riin, Viroon ja Ruotsiin Suomen Lappia unoh-
tamatta.

Ihmisellä perustarve laulamiseen
Utelen vireän kuorotoiminnan salaisuutta. 
Ymmärrän, että vuosikymmeniä sitten elet-
tiin aikaa, jolloin ei koettu uhrauksena sitä, 
että aamuviideksi mentiin joulukirkkoon ää-
nenavaukseen, joulukirkon jälkeen vaihdet-
tiin sivukirkolle ja siinä se joulu pitkälle me-
nikin. 

Mutta mikä saa tänä itsekeskeisyyden ai-
kana sitoutumaan toimintaan? 

”Ihmisen perustarve laulamiseen, ihmisää-
nen kuuleminen. Kokemusten saaminen sii-
tä, kun sanat ja sävelet kohtaavat ja luovat ai-
nutlaatuisia hetkiä”, johtaja pohtii. 

Sirkka jatkaa kokeneensa, että työelämäs-
sä ollessaan hän lähti kuoroharjoituksista vir-
keämpänä pois ja sai esiintymisistä onnistu-
misen kokemuksia. 

”On kiva kuulua ryhmään, jossa on hy-
vä henki ja jossa voi kokea tulleensa hyväk-
sytyksi. Musiikin hengellisyys tuo oman ulot-
tuvuutensa, sillä sen ansiosta laulaminen on 
rukousta. Sanat ja sävelet tulevat kaiken lisäk-
si mukana arkeen ja kantavat siellä. Jospa sai-
si tällainen toiminta seurakunnissa jatkua”, 
huokaa Sirkka lopuksi.

joonA SARASTE

Aulis Kananoja, kanttori Anna-Mari Linna ja Sirkka Jeulonen juhlivat 100-vuotias-
ta kuoroa.

Vuosisata kuorotoimintaa

Seurakunnat 4.-17.12.13

joona SaraSte

”Tulla jo sun valtakunta-
si suo” Valtakunnallinen 
miesten adventtitapaa-
minen Kainuun Opistol-
la Paltamossa 14.12. klo. 10 
alkaen, ohjelmatied. ja ilm. 
on alkanut 020 785 6830.

AHOLANSAARI
Aholansaaren Joulu 23.–
26.12. Tied. ja ilm. 050 464 
1000, www.aholansaa-
ri.fi, aholansaari@aholan-
saari.fi

KUOPION 
KRISTILLISET 
ELÄKELÄISET
Joulujuhla ti 10.12. klo 
12.30 Keskusseurakuntata-
lon Samulissa. Ohjelmaa, 
puuro, rusinakeitto ja jou-
luiset kahvit.
Laulun ja Sanan tilaisuus 
pe 13.12. klo 14 Palvelukoti 
Lepolassa.

VAKKA 
Kuninkaankatu 22
017 2622 322, 043 824 3270
Lähetyskauppa Vakka 
avoinna ti–pe klo 11–15. 
www.kuopionseurakun-
nat.fi/lahetyskauppavakka
Vakan toiminta päättyy 
vuoden lopussa. Tervetu-
loa vielä tänä vuonna jou-
luostoksille!
Pidennetty aukioloaika
ke 4.12. klo 17 saakka.
Vakan lopettajaiset
to 19.12. alkaen hartaudel-
la klo 12. Glögitarjoilu asi-
akkaille. Viimeinen myyn-
tipäivä on 20.12.2013.
Kiitosateria vapaaehtoi-
sille myyjille järjestetään 
Keskusseurakuntatalol-
la 8.1.2014 klo 12. Jos olet 
joskus ollut myyjänä, niin 
olet sydämellisesti terve-
tullut lounaalle. Ilmoittau-
tuminen seurakuntien lä-
hetyssihteereille tai Vak-
kaan viimeistään 16.12.

https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=43236a04f5e046368a7cc5b3a9c91a78&URL=mailto%3ajohannes.hakamies%40sley.fi
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=43236a04f5e046368a7cc5b3a9c91a78&URL=mailto%3ajohannes.hakamies%40sley.fi
tel:017 262 2082
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=9307015d474d4c37a0926fc0d20c8881&URL=http%3a%2f%2fwww.p-savonkl.sekl.fi%2f
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=439af445472c4022860c8d83e13f6aeb&URL=http%3a%2f%2fwww.h-y.fi
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M
usiikki on vienyt 
jo pienestä pojas-
ta saakka Kari Tik-
kaa. Lapsena ympä-
rillä oli laulava perhe 
ja suku. Tikka itsekin 
veisasi seuroissa niin 

römeästi, että sukulaiset uumoilivat hänes-
tä pappia.

”Ei tullut pappia. Jumala veti minut musii-
kin maailmaan”, Kari Tikka muistelee.

Ja komea ura hänellä takanaan onkin. Tik-
ka on säveltänyt lukuisia kirkko-oopperoi-
ta ja hengellisiä lauluja, joita on esitetty myös 
ulkomailla. Kansallisoopperan kapellimesta-
rin tehtävistä hän jäi eläkkeelle kaksi vuot-
ta sitten.

Tikan hengellisistä lauluista tunnetuimpia 
ovat Viisi laulua Raamatun sanoihin, joista Ar-
molaulu on käännetty ainakin kahdeksalle kie-
lelle. Hän on myös sovittanut 35 virttä sinfo-
niaorkesterille.

”Kirkkomusiikki on ollut minulle enem-
män harrastus. Nyt eläkkeellä sille onkin sit-
ten enemmän aikaa.”

Musiikki on Jumalan lahja
Tikan mukaan Jumala on vahvasti ohjannut 
häntä ja hänen valintojaan läpi elämän.

”Mielestäni esimerkiksi musiikki ja sen luo-
minen ovat Jumalan lahjoja. Olen syvästi kii-
tollinen, että minulla on tällainen lahja.”

”Meidän jokaisen tehtävä on toteuttaa 
täällä niitä lahjoja, joita itse kullekin on an-
nettu.”

”Jumalan armo on merkinnyt minulle niin 
paljon, että olen halunnut tuoda sitä esille sä-
vellysten kautta. Tietyt lähteet vain aukeavat 
ja säveliä alkaa pulputa.”

Kaste on aina merkinnyt Tikalle uskon pe-
rustaa.

”Uskoni nojaa hyvin vahvasti Lutherin aja-
tuksiin. Kaikki kiteytyy ilmaisuun: se on täy-
tetty. Minulle se tarkoittaa, että asiani on hoi-
dettu. Jumala on ne hoitanut.”   

Tikan arjessa uskonto on vahvasti läsnä jo 
siksikin, että hänen vaimonsa on pappi. Myös 
pariskunnan kaksi poikaa ovat lähteneet pap-
pisuralle.

”Viikoittainen messu on tärkeä henkireikä. 
Saan voimaa myös siitä ajatuksesta, että syn-
timme annetaan jatkuvasti anteeksi.” 

Raamattu inspiroi ja ravistelee
Hyvin monet Tikan musiikkiteoksista pohjau-
tuvat Raamattuun, sen kertomuksiin ja hen-
kilöihin. 

”Usein asetan Raamatun pianon nuottite-
lineelle ja siitä se inspiraatio sitten lähtee.”

Tikka kuvailee Raamattua monipuoliseksi 
ja rikkaaksi kirstuksi, josta ammentaa.

”Minulle se ei suinkaan näyttäydy fossiili-
sena kirjana, vaan avaa uusia näkökulmia oi-
keastaan mihin tahansa aihepiiriin. Välillä yl-
lätyn siitä, kuin moderni teos on loppujen 
lopuksi kyseessä.”

”Ihminen helposti kangistuu vanhoihin 
ajatuksiin, mutta minä koen, että Raamattu 
ravistelee näitä luutuneita käsityksiä. Myön-
nän kyllä, että monet ajattelevat asian aivan 
toisin päin.”

Raamattu ei suinkaan ole aina ollut Tikalle 
innoituksen ja armon lähde.

”Olen elänyt nekin vaiheet, jolloin teos on 
tuntunut ahdistavalta, inhottavalta ja pelot-
tavaltakin.”

Viime aikoina Tikkaa on erityisesti kiinnos-
tanut apokryfikirjojen maailma. Sieltä on pe-

räisin myös keväällä ensi-iltansa saava Judit-
ooppera.

”Judit esiintyy hyvin monien 1400-1600 -lu-
vuilla eläneiden kuvataiteilijoiden maalauksis-
sa. Niiden kautta kiinnostuin itsekin apokryfi-
kirjoista.”

Judit-oopperan ohjaa Tikan tytär.

Lapsen naurussa asuu pyhyys
Vaikka Jumalan armo on Tikalle yksi elämän 
kantavista voimista ja kirkkomusiikki intohi-
mo, hän hieman vierastaa pyhyyden käsitettä.

”En oikein pidä siitä, että asioita arvote-
taan pyhiksi tai epäpyhiksi. Ylipäätään kai-
kenlainen karsinointi on turhaa.”   

”Mielestäni ei ole mitään ulkopuolelta tu-
levaa pyhää, joka menisi yli käsityskyvyn.”

Tikalle pyhät asiat löytyvät jokapäiväises-
tä, tavallisesta elämästä.

”Minulle sellaisia ovat lapsen nauru, ihanat 
ystävät, hyvä ruoka – se kaikki, mikä kuuluu 
meidän arkipäiväämme.”

”Kristus on tuonut meille tavallisen, hei-
kon ja syntisen ihmisen pyhyyden. Minut te-

kee iloiseksi se, että niin mahtava Jumala 
meillä on.”

Tikan mielestä pyhyyden tavoin myös Ju-
malan voi löytää kaikkialta.

”Ei hän ole mikään parrakas ukko, joka 
tuolta ylhäältä ohjailee. Jumala on mukana 
kaikessa. Hän on elämä itse.”

Rakkauden iskuja
Elämä Jumalan armon syleilyssä ei kuitenkaan 
ole ollut Tikalle pelkkää päivänpaistetta. Var-
sinkin sävellystyössä hän on joskus kyntänyt 
pohjamutia myöten.

”Luominen on niin kokonaisvaltaista, että 
siihen liittyy myös suurta tuskaa.”

”Erityisesti Luther-oopperan kanssa kamp-
pailin paljon ja vietin unettomia öitä. Silloin 
tuli olo, etten minä ole yhtään mitään.”

Pimeyden jälkeen on silti koittanut aina 
valo.

”Murhehuoneessa pitää saada olla aikansa. 
Kyllä sieltä lopulta aina pois pääsee.”

”Olen oppinut, että Jumalalla on kaksi kät-
tä. Toisella hän lyö ja toisella lohduttaa - mutta 
molemmilla hän rakastaa. Iskut ovat sittenkin 
rakkauden iskuja, ja ne kaikki ovat olleet välttä-
mättömiä.”

Siilinjärvellä syntyneelle Kari Tikalle myön-
nettiin marraskuussa Luterilaisen Kulttuurin 
Säätiön tunnustuspalkinto. Palkitsemisperus-
teluissa Tikkaa kuvailtiin laaja-alaiseksi kirk-
komusiikin ja muun hengellisen musiikin vai-
kuttajaksi.

”On lämmittävää huomata, että musiikil-
lani on ollut merkitystä. Otin palkinnon nöy-
rän kiitollisena vastaan.”

HELI HARInG

Mies, musiikki ja Raamattu

” 
Raamattu 
ravistelee 
luutuneita 
käsityksiä.

”Sävellystyössä 
koen voimakasta 
Jumalan johdatus-
ta. Usein tun-
tuu, että jonkun 
soinnun vain pitää 
mennä tietyllä 
tavalla – vaikka se 
olisi vastoin yleisiä 
trendejä”, Kari 
Tikka pohtii.

tuija hyttinen

Luomisen tuska ja suuri armo ovat tuttuja säveltäjä Kari Tikalle.


