
&&

22 14.12.2011

K
A

N
SI

K
U

VA
 T

IM
O

 S
A

A
RI

N
EN

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti. www. kuopionseurakunnat.fi

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, 
näkee suuren valon. 

Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, 
loistaa kirkkaus.”

 ➙ 8Joulukirkot
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”J
os Luojalla oli alkuaan tarkoitus aivan 
vakavissaan luoda ihminen omaksi ku-
vakseen, olisi hän voinut onnistua pa-
remminkin, mutta eiköpä vain huonom-
minkin.”

Hiippakuntasihteeri Juha Antikai-
nen on lystiä istuttaa vekkulin 
Aapelin kerrontaan ja hänen 

lämpimän huumorinsa maisemiin. Kuopiolaispoikia 
kun ovat molemmat. 

Antikainen kasvoi lähiön kerrostalossa Puijon-
laaksossa. Pihassa telmivät yhdessä niin talonmie-
hen kuin lääkärinkin muksut.

Liekö pastorin luonteeseen jo ammoin istutet-
tu toivomus aitouteen, siunattuun hulluuteen. Täy-
dellisyys on hänestä kumminkin ärsyttävän sietä-
mätöntä.

”Rehellisyyteen ja totuuteen liittyy aina vallan 
elementti. Aitona on läsnä. Siinä oppii myös epäon-
nistumaan, eikä siihenkään kuole.”

 Aitous ei tarkoita sitä, että on naiivi tai sokea, ja 
möläyttelee mitä tahansa. ”On helpompaa elää ai-
dosti, selkeästi ja luottaen. Se on uskollisuutta itsel-
le ja luottamusta toiseen. Selkeää ja suorempaa.” 

Aitoon, jopa haavoittuvaan ihmiseen on hel-
pompaa liittyä.

”Mitä enemmän itseään kieltää, sitä enemmän 
menee energiaa. Aitous on rohkeutta tuoda oma it-
sensä, ajatuksensa ja tunteensa julki.”

Aika ajoin Antikaisen on vaikeaa ymmärtää va-
rovaisuuden ja kiltteyden kulttuuria. ”Konfliktien 
välttely synnyttää lisää miinoja.”

Niin työpaikoilla kuin kirkossakin. 

Heretkää jo väittelemästä
Aapeli hyvä! Näinhän se meni.

”Se kekäle, joka ihmisen sisällä joskus nostaa suunnatto-
man poltteen ja saa hänet mielettömänä kieppumaan sinne 
tänne, järjellistä päämäärää ja tarkoitusta vailla, se on hyvä ke-
käle.”

Yrittihän Juha Antikainen seurakuntanuori- ja pyhäkoulun-
opettajavaiheen jälkeen kieppua irti Jeesus -jutuista niin pal-
jon kuin kykeni, kysyä vaikeita, iskeä kapuloita rattaisiin - ja 
parjata, että kun ne papitkin on ”semmoisia”.

Mutta kekäle poltti.
Tielle tuli pappeja, jotka eivät mahtuneetkaan nuoren ste-

reotypioihin, kuten tuolloinen Kuopion nuorisopappi Vilho 
Riekkinen tai Puijon seurakunnan pappi Tapani Nuutinen. 
Ennakkoluulot ja valmiit muotit rapsahtelivat rikki kuin keväi-
set jäälautat.

”On niin paljon helpompaa olla negatiivinen kuin katsoa 
aukosta ulospäin ja etsiä hyviä ratkaisuja, tulkita parhain päin.”

Nyt sukkelaan silmäimme eteen Katekismus ja kahdek-
sas käsky. ”Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.” Sit-
ten selitys: ”Ettemme puhu lähimmäisestämme perättömiä 
tai tahraa juoruilla hänen mainettaan. Vaan puhumme hänes-

tä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen 
parhaakseen.”

Heretkää jo, virkkoisi tähän Aapeli.
Antikainen arvelee, että pilkka-

kirveiden syytäminen johtuu perus-
luottamuksen vajauksesta ja perus-
turvallisuuden puutteesta. Pelosta ja 
epävarmuudesta sekä primitiivisten 
vaistojen ryöpsäyksistä.

 Vihapuheet ja vastakkainasettelu 
syntyvät kun oman minä –kuvan tut-
kistelun laiskanläksyt ovat jääneet lu-
kematta. ”Leimaamisen tarve on vah-
va.” 

”On niin helppoa tölväistä ja ym-
märtää väärin. Hyvän puhuminen on 
vaativampaa. On niin paljon helpom-
paa olla negatiivinen kuin positiivi-
nen.”

”Sosiaalinen media ei ruoki yhtei-
seen hyvään katsomista. Itse kunkin 
olisi hyvä miettiä, että se on vähin-
tään yhtä julkista kuin lehteen kirjoit-
taminen. 

Varsiharja 
sovinnonhierojaisiin
”Oho, vai sovintoa hän vain kauniisti 
ehdotteli. Jopa oli somaa. Kas kun ei ot-

tanut varsiharjaa  sovinnon hierojaisiin.”
Eläpäs  nyt liiottele, Aapeli!
”Mutta mitä järkeä on kiistellä näkemyseroista ja verta 

vuodattaa. Kyllä se aika heikon todistuksen Vapahtajastamme 
antaa”, Juha Antikainen sanoo.

Hän arvioi, että kirkkokiistoissa on enemmänkin kyse kieli-
pelistä ja luottamisesta toisen käden tietoihin. Tulkinnoista ja 
kirkollisista murre-eroista.

Antikaisen herääminen tapahtui Mika Waltarin nuoren Jo-

hanneksen äärellä.
”Mitä järkeä on tapella. Se on vahingoksi hyvälle asialle ja 

antaa aika heikon todistuksen Vapahtajasta.”
”Omissa leireissä on intohimoja, ja ollaan sisäisesti lukos-

sa. Tarvitaan rauhallisia tilanteita,. joissa näkemyksistä voidaan 
kertoa ilman intohimoja. Silloin energiaa ei tarvitse haaskata 
leimaamiseen, eikä toisen käden tietojen onkimiseen.”

”Täydellinen samanmielisyys ei ole koskaan mahdollista. 
Pelisäännöiksi tarvitaan riittävä yhteisymmärrys ja sopimus-

Enkelit ovat liikkeellä

T aas kerran saamme hiljentyä Va-
pahtajamme, Jeesuksen Kristuk-
sen, syntymäjuhlan viettoon. 
Monille se tuo mieleen tulvah-
duksen lapsuuden jouluista, per-

heyhteydestä, ilosta ja toivosta, joka suuntau-
tuu tulevaan. 

Joillekin muille joulu taas merkitsee men-
neen kertausta, surun jakamista ja elämän 
mielen kyselemistä. Kunpa kaiken tämän kes-
kellä osaisimme ottaa jouluevankeliumin vas-
taan rohkaisuna ja tienviittana, niin tähän 
hetkeen, kuin myös kaikkia muita elämän erä-
maa- ja autiomaataipaleita varten.

Jouluevankeliumi korostaa Jeesuksen syn-
tymistä keskelle elämän arkea. 

Marian ja Joosefin vaivalloinen matka Na-
saretista Betlehemiin samoin kuin siellä koet-
tu elämän ankeus muodostavat raamit Jee-
suksen syntymälle. Veroilmoituskiireiden 
keskellä tapahtui näennäisesti vain normaali 
elämän ihme: lapsen syntymä. 

Tämä syntymä ei kuitenkaan ollut mikä ta-
hansa tapahtuma. Jo Jeesuksen ensimmäi-

set seuraajat tiesivät, että sen myötä Jumala 
puuttui ratkaisevalla tavalla luomakuntansa 
historiaan.

Jeesus Nasaretilaisen elämäntyön merki-
tys avautuu meille pääsiäisen ilosanomasta 
käsin. Se muistuttaa, että ylösnoussutta, elä-
vää Vapahtajaa, joka on voittanut kuoleman, 
tuskan, pimeyden ja kaikki pahuuden voimat, 
kannattaa juhlia tänäkin jouluna. 

Siksi saamme pyytää: Tule Jeesus ja siunaa 
meitä. Vedä meitä puoleesi armosta. Valaise 
sisimpämme uskon ihmeellisellä valolla! 

Tarvitaan nimittäin uskon ihme ymmärtä-
mään tätä joulun salaisuutta. Eivät paimenet-
kaan ymmärtäneet tapahtuman suuruutta, 
ennen kuin enkelit sen heille selittivät. Tiedä, 
että nuo enkelit ovat yhä liikkeellä. Heidän sa-
nomansa meille kaikille kuuluu: ”Älkää pelät-
kö! Teille on syntynyt Vapahtaja. Hän on Kris-
tus, Herra.” 

Näillä ajatuksilla toivotan Sinulle ja kaikille 
läheisillesi joulurauhaa!

PiisPa Wille Riekkinen

pysäkillä

Ajankohtaista

Kiistely antaa heikon todistuksen Vapahtajasta
Tölväisy on helppoa. Hyvän puhuminen paljon vaativampaa.

”Ettemme 
puhu lähim-
mäisestämme 
perättömiä 
tai tahraa juo-
ruilla hänen 
mainettaan.
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”Täydellinen samanmielisyys ei ole kirkossa mah-
dollista. Tarvitaan sopimukset ja pelisäännöt, joihin 
sitoudutaan.”

KAIJA PYYKÖNEN
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ten mukaan eläminen. Demokratiaan pitää suostua. 
Siinä on avain. Joku on kutsunut meidän näihin hom-
miin, ilosanoman, ei surusanoman julistajiksi”, Antikai-
nen muistuttaa.

”Läkkisepän vaimolla oli usko. Kellään muulla piha-
laisella ei ollutkaan, ei ainakaan niin, että olisi tiedetty. 
Ukko Kastikaisella oli jonkinlainen usko, mutta se nyt 
oli sellainen kuin pirtukauppiaan usko on, mitäänte-
kemätön. Läkkisepän vaimon usko sen sijaan oli hyvin 

moneen käypäinen. Sillä kun se lätkäytti toista, jolla ei 
ollut uskoa, niin jo tiesi pitää suunsa kiinni.”

Ei siis mitään uutta auringon alla, herra Aapeli. 

laHJa PYYkÖnen

Lainaukset: 
Aapeli: Pikku Pietarin piha sekä 
Meidän Herramme muurahaisia.

Pahassa paikassa

”H yvyyden ja pahuuden välinen raja ei kul-
je ihmisten välissä, vaan itse kunkin sy-
dämessä”, Aleksander Solzenitsyn kirjoit-
taa ”Vankileirien saaristossa”. 

”Juuri ihmisen sisältä, sydämestä läh-
tevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, var-
kaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, 
pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli”, lukee Markuk-
sen evankeliumissa.

Pelko ja paha ovat siamilaiset kaksoset. Siellä, missä on 
toinen, on toinen.

Pelkäämme niin kovasti. Pelkäämme väkivaltaa. Pelkääm-
me joukosta pois sulkemista. Pelkäämme yksinäisyyttä. Pel-
käämme, ettemme kelpaa. Pelkäämme kasvojen ja aseman 
menettämistä. Pelkäämme pahaa, koska laiskuuttamme ajat-
telemme, ettei sille voi mitään.

Pelko leimaa usein myös pahantekijöiden kertomuksia.
”Pelkäsin koko ajan”, sanoi Abu Ghraibin vanginvartija, jo-

ka kidutti ja nöyryytti iranilaisvankeja. Paha on epätoivoinen 
yritys käsitellä lamauttavaa pelkoa. Pelko on syynä moniin il-
keämielisiin sanoihin ja ajatuksiin.  

Kirkollisissa vastakkainasetteluissa pelko pakottaa viha-
puheisiin, kiivailemaan suurilla kirjaimilla ja erisnimillä.

”Paimenet peljästyivät suurella pelolla”, kuuluu Ag-
ricolan käännös jouluevankeliumista. Paimenet olivat kau-
huissaan.  Pelko piti heitä käppyrässä, kaappasi valtaansa 
ruumiin ja sielun. 

”Älkää pelätkö!”
Pelko ei poistu komentamalla. Pelkääville, pienille ja kum-

mallisille kerrottiin syy: ”Katso, minä ilmoitan teille suuren 
ilon.”

Joulun sanoma ei ole epätodellista hyvyydestä lepertele-
mistä, mutta se houkuttelee parannuksen tekoon itsekeskei-

syydestä.  Joulun sanoma va-
pauttaa pelosta ihmisyyteen, 
Jumalan hyvyyden lahjoitta-
maan joulukääreeseen.

”Tänään teille on syntynyt 
Vapahtaja.”

Jumalan hyvyys ei ole näp-
päriä sanakäänteitä. Se on ää-
retöntä pyhyyttä ja ääretöntä 
läheisyyttä. Raja pyhän ja inhi-
millisyyden välillä katoaa het-
keksi.

Lähde Betlehemiin.  Siellä ei 
kysytä, onko täällä kilttejä lap-
sia, vaan sitä, uskommeko hy-
vyyden mahdollisuuteen. Siellä 
unohdetaan hyökkäykset, kil-
pavarustelut sekä kinastelut, ja 
jättäydytään  Jumalan varaan. 

Tule seimelle. Ihmiseksi tul-
lut Jumala odottaa, pitää sy-
lissään koko luomaansa maa-
ilmaa.

Hän odottaa, jotta saisit tulla nähdyksi, kuulluksi, koske-
tetuksi ja siunatuksi.

 ✚ Kuopion tuomiokirkko-
seurakunnan kanttori Pert-
ti Rusanen on saanut tasavallan 
presidentin myöntämän musiik-
kineuvoksen arvon.

 ✚ Kuopion seurakuntien dia-
koniakeskuksen kierrätys-
pisteillä on nyt myös ilta-aikoja 
tiistai-iltaisin klo 16 – 18. Ensim-
mäisen kerran pisteisiin pääsee 
tiistaina 17.1. Vaatteet, kengät. as-
tiat ja kodin tekstiilit ovat Diako-
niakeskuksessa, Suokatu 31. Huo-
nekalut ja kodin pienkoneet ovat 
kierrätettävissä  osoitteessa Hape-
lähteenkatu 33.

 ✚ Kuopion hiippakunnan hiip-
pakuntavaltuuston puheen-
johtaja Raili Kemppainen on 
saanut kirkkohallituksen seura-
kuntatyön kunniamerkin. Kemp-
painen on toiminut kirkollisko-
kousedustajana vuodesta 2000 
ja Paltamon seurakunnan luotta-
mustehtävissä vuodesta 1972. Elä-
mäntyönsä hän on tehnyt opet-
tajana Paltamon yhteislyseossa, 
peruskoulussa ja lukiossa. Hän jäi 
eläkkeelle lukion rehtorin viras-
ta 2008.

 ✚ Kuopion ev.lut seurakuntien 
sairaalasielunhoitajan virkaa ovat 

hakeneet Annamaija Hella, Veera 
Kettunen, Maarit Koivurova, Arja 
Kuusniemi, Sari Kärhä, Annamaija 
Louheranta, Marjaana Mäkinen, 
Sirpa Nummenheimo, Tiina Pent-
tinen ja Anna Väätäinen sekä ha-
kija, joka ei halua nimeään julki-
suuteen.

 ✚ Joulukuun piispankokous 
keskusteli kirkolliskokouksen 
aloitteesta etsiä yhdistäviä tekijöi-
tä ja keskinäistä kunnioitusta kir-
kossa esiintyvien eri näkemysten 
välillä.Arkkipiispa Kari Mäkisen 
mukaan eri tavoin uskoa tulkitse-
vien kohtaamista tarvitaan sekä 
paikallisseurakuntien että koko-
naiskirkon tasolla.

 ✚ Kirkon lapsi- ja nuorisotyön 

neuvottelupäivät järjestetään 10.-
12.1.2012 Jyväskylässä. Päivien tee-
ma on kiitollisuus kunnioitus koh-
tuus. Kanavissa ja workshopeissa 
käsitellään muun muassa alan uu-
sia tutkimuksia, syömishäiriöitä, 
seksuaalivähemmistöjä, alkoholia, 
vanhemmuutta ja mediaa.  

 ✚ Naisten pankin Kuopion 
aluesolun ensimmäisenä vuon-
na saatiin hankituksi viisi osaket-
ta. Toiminnan avulla voidaan pe-
rustaa viisi kyläpankkia. Naisten 
pankki kokoaa varoja kehitysmai-
den naisten yrittäjyyden ja toi-
meentulon kehittämiseksi.

 ✚ Kirkkohallituksen toimin-
nallisen osaston uudistettu or-
ganisaatioaloittaa 1.1.2012.  Diako-
nia ja sielunhoito -yksikköä johtaa 
Kalle Kuusimäki, kasvatus ja per-
heasiat -yksikköä Päivi Kähkönen. 
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta 
-yksikköä johtaa Mika Mäntyran-
ta. Kirkon koulutuskeskuksen joh-
tajana jatkaa Kari Kopperi. Orga-
nisaatiomuutoksen yhteydessä 
perustettiin lapsiasioiden koordi-
naattorin virka, jota hoitaa Marja-
Leena Toivanen.

laHJa PYYkÖnen
lahja.pyykonen@evl.fi

”Seimen 
luona ei 
kysytä, 
onko täällä 
kilttejä 
lapsia.

pääkirjoitus

Kiistely antaa heikon todistuksen Vapahtajasta
Tölväisy on helppoa. Hyvän puhuminen paljon vaativampaa.

AULIKKI ELO
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Nyt vai sitten?

A frikassa asuessani ei voinut olla konk-
reettisestikin huomaamatta, että tule-
vaisuuskäsite oli varsin vieras ihmisille. 
Perinteisessä bantufilosofiassa, samoin 
kuin ihmisten arkiajattelussa, tämä het-

ki ja menneisyys ovat merkityksellisimpiä kuin tule-
vaisuus. 

Tämä opetti toivoakseni minullekin hetkeen tart-
tumisen taitoa. Tämä päivä on tärkeä, tämä hetki on 
tärkeä, elämä on nyt. Olin, kuten moni muukin länsi-
mainen, oppinut elämään ”sitten kun” –elämää. Sit-
ten kun jotakin tapahtuu – valmistun, saan työpai-
kan, perustan perheen, kesäloma koittaa, talolainat 
on maksettu, eläkepäivät alkavat - sitten vasta. 

Mitä sitten? Se puolestaan ei ollutkaan ihan sel-
vää. Jotakin piti kuitenkin aina odottaa, johonkin pi-
ti aina tähdätä. 

Afrikassa tulevaisuutta ei ollut, ja siksi ei aina ollut 
kovin helppoa motivoida ihmisiä suunnittelemaan 
esimerkiksi tulevan vuoden töitä, budjetteja ja toi-
mintoja. Tässäkin päivässä oli tarpeeksi tekemistä. Se 
välillä hermostutti: eikö nyt jotenkin voitaisi varau-
tua tulevaan. 

Mutta sittenpä sitä 
itsekin oppi, ettei kan-
nata liian aikaisin suun-
nitella luentojaan: mistä 
sen tietää onko maa-
ilma tai yliopisto enää 
pystyssäkään puolen 
vuoden päästä. Tai  jos-
takin voi ilmaantua uu-
si luennoitsija, jolle 
oma kurssini annetaan 
opetettavaksi.

Aikakäsitykseni ky-
seenalaistuminen 
muutti myös tapani 
ymmärtää Jumalan val-
takuntaa. Tavallista on 
kai ajatella, että nyt on 
elettävä kilvoitellen sitä 
valtakuntaa varten, jon-
ne aukeaa pääsy kuole-
man jälkeen. 

Mutta kun tulevai-
suuskäsite oli liki ole-
maton, Jumalan valta-
kunta tulikin todeksi 
tähän hetkeen. Juma-
lan valtakunta onkin jo tullut. Tätähän Jeesuskin ko-
etti saada perille. Se ei tapahdu sitten kun, vaan juu-
ri nyt. 

Siksipä jumalanpalvelukset olivat ilon täyt-
tämiä juhlahetkiä, siksi oli niin helppoa lähteä laula-
maan, tanssimaan ja taputtamaan muiden mukana. 
Sitä iloa ei vain voinut vastustaa: taivasten valtakun-
ta oli keskellämme. Sinne ajatukseni karkaavat usein. 

kaTi keMPPainen

kirjoittaja on teologian tohtori, joka työskentelee 
suomen lähetysseuran kasvatusasioinsihteerinä 

kuopion hiippakunnassa.

”Afrikassa 
tulevaisuut-
ta ei ollut. 
Siksi ei ollut 
kovin help-
poa motivoi-
da ihmisiä 
suunnit-
telemaan 
tulevan vuo-
den töitä.

Avoimin silmin ja sydämin

kolumni

kirkon kulmilta

A
dventin ajan viikot 
ovat hartauksien kul-
ta-aikaa päiväkodeis-
sa.   

Kaupungin varhais-
kasvatusjohtaja Pek-
ka Lindell pitää hyvä-
nä, että seurakunnan 

työntekijä tuo päiväkotiin uskonnon peda-
gogisen ja sisällöllisen osaamisen. ”Hyvä kel-
lo kauas kuuluu”, Lindell kuvaa yhteistyötä 
myönteisimmillään. 

Kaikkien vanhempien kanssa keskustel-
laan etukäteen uskontokasvatuksesta.

”En ole huomannut, että kielteisyys oli-
si lisääntynyt uskontoa kohtaan ”, päiväkoti 
Tuuliviirin johtaja Tuula Nuotio sanoo.

”Se aika ehkä meni jo. Uskonto on tärkeä 
osa kulttuuriamme.”   

Tuuliviirissä on suomalaislasten lisäk-
si maahanmuuttajien lapsia, joista suuri osa 
on taustaltaan kristittyjä.

Yksi päiväkodin työntekijä toimii seu-
rakuntayhteistyön vastuuhenkilönä. Hän 
pitää langat käsisään, osallistuu suunnit-
telupalavereihin ja välittää toiveet seura-
kuntaan.

Yhteistyö konkretisoituu yhteisissä tilai-
suuksissa, joita on nelisen kertaa vuodessa. 
Seurakunnan työntekijä tulee silloin päiväkotiin tai lap-
set lähtevät Petosen seurakuntatalolle hartauteen. Syk-
syllä pidettiin kinkerit, joulun alla on jouluhartaus, jo-
hon osallistuu myös perhepäivähoidossa olevia lapsia.

Monille lapsille kirkko on outo
Yhteistyö kaupungin ja seurakuntien välillä perustuu la-
kisääteisen uskontokasvatuksen toteuttamiseen.

Uskontokasvatuksen mentoreita valmentaa kirkko-
hallituksen kasvatuksen ja perheasiain yksikkö yhdes-
sä Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kanssa. Kuopios-
sa heitä on kuusi. 

Koulutetut mentorit tukevat alueensa päiväkotihen-
kilöstä niin, että heillä olisi entistä enemmän valmiuksia 
uskontokasvatukseen.

Seurakuntien lapsityönjohta-
ja Riitta-Liisa Taskinen sanoo, et-
tä uskontokasvatuksen tavoitteiden 
entistä näkyvämmäksi tekeminen 
on tärkeää.

”Tavoitteet tulee nostaa selkeästi 
esiin seurakunnan varhaiskasvattaji-
en, vanhempien ja päiväkotien hen-
kilöstön keskusteluissa.” 

Männistön seurakunnan las-
tenohjaaja Tiina Tiainen on käynyt 
elokuusta asti viikoittain Saarikel-
lon päiväkodissa.  Kauden ensim-
mäisessä tapaamisessa käydään läpi 
uskontokasvatuksen ajankohtaiset 
tarpeet ja toiveet.

Syksyn aikana Tiainen tutus-
tui 3-5 -vuotiaista koostuvaan ryh-
mään, lasten vanhempiin ja päivä-
kodin henkilökuntaan. 

Lapsille järjestetään noin kerran 
kuukaudessa kynttilähetki, jossa on 
puhuttu esimerkiksi kasteesta. 

”Jotkut teemat pitää aloittaa 
alusta. On monia lapsia, jotka ei-
vät ole käyneet koskaan kirkos-
sa. Toisaalta perusta on kunnossa, 
kun lapsi tuntee sanat kiitos ja an-
teeksi. Siitähän kaikki lähtee”, Tiai-

nen kuvaa.
Ensimmäisenä adventtina päiväkodin lapset kutsut-

tiin kirkolle tutustumaan adventtipolkuun. Sen jälkeen 
askarreltiin adventtikynttilä, jonka sai viedä kotiin.  Sa-
man päiväkodin kanssa työskennellään kaksi vuotta.

”Ensimmäisen päiväkodin palaute ilahdutti. Saimme 
monia uusia pyyntöjä alueeltamme”, Tiainen kertoo.

Laadukkaille 
palveluille kysyntää
Vastikään julkaistu Kunta ja seurakunta – vuorovaiku-
tusta ja yhteistyötä -kirjanen valottaa yhteistyötä eri 
puolilta. Kärkeen nousee yhteistoiminta peruskoulun, 
lukion, vanhustenhuollon ja päiväkotien kanssa.

Rakennemuutosta ja yhteistyötä kuvaavassa luvussa 

Uskonto osana myös päiväkotien jouluissa

”Kielteisyys 
uskontoa 
kohtaan ei 
ole lisään-
tynyt. Se 
aika ehkä 
meni jo.”

Vaelletaan joulupolulla. Askarrellaan adventtikynttilä. Käydään jouluhartaudessa.

H yvää joulua Tauno Gröndahlin talvi-
sen Kuopion näkymän myötä. 

Maalaus on parhaillaan esil-
lä taidemuseossa helmikuun alkuun 
avoinna olevassa Gröndahlin näyt-

telyssä, johon on koottu kolmisenkymmentä työ-
tä kertomaan tämän tunnetun kuopiolaisen tai-
demaalarin ja taiteen opettajan monipuolisesta 
tuotannosta.

Nähtävillä on teoksia sekä yksityisistä että julki-
sista kokoelmista. Kuvan teos ’Talvi Kuopion sata-
masta’ on vuodelta 1949. Se on ensimmäinen kau-
pungin kokoelmiin ostettu taideteos. Nyt näitä 
kaupungin julkisiin tiloihin hankittuja töitä on jo 
lähes 2000. Ne ovat nähtävillä kouluissa, päiväko-
deissa, sairaaloissa, toimistoissa ja muissa kaupun-
gin tiloissa. 

Taidemuseon näyttelyssä on kuvina esillä myös 
Gröndahlin suuria seinämaalauksia. joita hän 
1950-luvun alussa teki Niiralan lastentarhaan, Lii-
kemiesklubille, Kansalliskaupan Ravintola Yläsaliin 
Maljalahdenkadulle sekä Puijonkadulla sijaitsevaan 
Värikulmaan sen rakentaneen Martti Pasasen ko-
din seinälle. 

Niiden lisäksi taiteilija tunnetaan lukuisten muotokuvien 
tekijänä, monien muistomerkkien suunnittelijana ja piirtäjä-
nä, jonka taitoa tarvittiin monessa asiassa.

Vuonna 1969 Tuomiokirkkokuoro sai oman lipun, joka se-
kin on Tauno Gröndahlin suunnittelema.

Monipuolisena kuvataiteen uranuurtajana ja puolestapu-
hujana Gröndahl kirjoitti  kuvaamataiteen ymmärtämisestä: 

”Taiteilija ei koskaan tee vain kuvaa, vaan hänellä on aina 

jokin ajatus, jonka hän haluaa kuvata” ja jatkoi: ”Tätä taiteili-
jan ajatusta tulisi katsojan aina etsiä taideteoksesta.” 

Tämän päiväämättömän lehtiartikkelin päätteeksi Grön-
dahl totesi vielä: 

”Loppujenkin lopuksi kuvaamataiteen avautuminen riip-
puu omista kyvyistämme lähestyä sitä avoimin silmin ja en-
nen kaikkea – avoimin sydämin.”

Helena Riekki

Talvi Kuopion satamasta vuodelta 1949.
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Ilon juhla näyttää hiljaiselta

S udanista kuusi vuotta sitten Kuopioon saapu-
nut Regina Augustino-Loyongo kaipaa koti-
maansa joulusta iloista laulua ja tanssia.

Millaisena muistat lapsuuden joulun?

”Neljä päivää ennen joulua isosiskoni lait-
toivat hiukseni juhlakuntoon. Jouluaamuna äitini 
valmisti aamupalan, jonka jälkeen lähdimme kirk-
koon. Kun tulimme kirkosta, lähdin muiden las-
ten kanssa kiertämään talosta taloon ja toivot-
tamaan hyvää joulua. Se on meillä perinteenä, 
aikuiset ja lapset kyläilevät toistensa luona. 
Meillä oli pienet laukut, johon keräsim-
me ihmisiltä herkkuja, joita sitten illal-
la söimme yhdessä.”

Mikä on erilaista Sudanissa ja 
Suomessa?

”Sudanissa koti laitetaan 
kauniiksi usein hyvis-
sä ajoin ennen jou-
lua. Maalaamme 
talot ja laitamme ul-
kopuolelle koristeita. 
Jos vieraita on paljon, 
syömme lammasta ja jos 
juhlimme kotiväen kans-
sa, silloin on ankkaa tai kanaa. 
Vanhat naiset kulkevat ennen joulua talosta ta-
loon ja julistavat evankeliumia.”

Mitä kaipaat kotimaasta?

”Tietenkin sukulaisia ja perhettä. Nyt kun olen ras-

kaana, olisi mukavaa saada jakaa asioita äitini ja siskoje-
ni kanssa. Joulusta kaipaan Christmas Carolsia, isoa juh-
laa, johon tulevat kaikki kylän ihmiset. Se on riehakas 

juhla, jossa iloitaan, lauletaan ja tanssitaan.”

Miten vietät joulun tänä vuonna?

”Odotamme lapsemme syntymää. 
Käymme kansainvälisessä joulujuhlas-
sa. Ostan myös arabialaisesta myymä-
lästä jotain erikoisempaa ruokaa ja lai-

tamme juhla-aterian.”

Mitä perinteitä ihmettelet Suo-
messa?

”Sudanissa joulu on ilon juh-
la, täällä se tuntuu hiljaisel-
ta. Vaikka ihmisen sisimmässä 
onkin iloa, sitä ei näytetä ko-
vin helposti ulospäin.”

Millainen on unelmie-
si joulu?

”Ihmiset iloitsevat jou-
lun ajasta ja sanomasta, 
että Jeesus on synty-
nyt kaikille ihmisil-
le. Unelmana on, et-
tä olisimme terveitä 
ja saisimme viettää 
aikaa rakkaittemme 
kanssa.”

Hanna kaRkkOnen

mitä mielessä?

Toivotamme asukkaillemme ja  
yhteistyökumppaneillemme  
Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
Tervetuloa tutustumaan  
taloomme.

Kuopion kristillinen päiväkoti ja koulu luokat 0-9
rehtori Jaakko Haapala henkilökuntineen
kiittää kuluneesta vuodesta vanhempia ja

yhteistyökumppaneita ja toivottaa
Siunausta alkavalle!

Hyvää Joulua!
Sähköasennusliike E. Gröhn

Kasarmikatu 16, Kuopio
Puh. (017) 282 0653
www.sahkogrohn.fi

Valkeisenkatu 3, 70600 KUOPIO
p. 044 568 9220

Rauhaisaa
Joulua
ja lukuisia
ilonhetkiä
vuodelle 2012

EST. 1888
Lehtisepät on osa Keskisuomalainen konsernia
www.lehtisepat.fi

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta  
asiakkaille ja  

kaikkea hyvää vuodelle 2012!

Arja Vihonen Ky

Uskonto osana myös päiväkotien jouluissa
SEIJA RYTKÖNEN

Tuomiokirkkoseurakunnan lasten jouluhartaudessa esiintyi viime vuonna Kasarmipuiston päivä-
kodin eskarilaisia ja viskarilaisia. 

Vaelletaan joulupolulla. Askarrellaan adventtikynttilä. Käydään jouluhartaudessa.

tuodaan esiin kuntien, seurakuntien ja järjestöjen vuo-
ropuhelun, yhteisen suunnittelun ja aktiivisen tiedotta-
misen tärkeys.

Tulevaisuutta ennakoidessa nostetaan esiin seura-
kuntien laadukkaat, luotettavat ja turvalliset palvelut, 
joille uskotaan olevan kysyntää. 

Tulevissa rakennemuutoksissa toivotaan jakamista ja 

keskustelua, joissa molemmat voivat oppia.
Pahitteeksi ei kirjasen mukaan olisi yhteistyön yläta-

son foorumi, tiedon, ideoinnin ja koordinoinnin keskus, 
joka käsittelisi kasvavien kaupunkien ja hiipuvien maa-
seutukuntien tilannetta.  

lea laPPalainen
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Seppo Laitanen 

asetetaan virkaan 
 ✚ Kirkkoherra Seppo Laitasen vir-
kaanasettamisjuhla Siilinjärven kirkossa 
4. adventtisunnuntaina 18.12. klo 10. Vir-
kaanasettamisen toimittaa piispa Wille 
Riekkinen. Saarna Seppo Laitanen, litur-
gina Yrjö Jokiranta, urkurina ja kuoron 
johtajana Vesa Kajava, kanttorina Airi 
Heiskanen, Sola Gratia -kuoro, nuorten 
kuoro. Kahvitus seurakuntatalolla. Juhla 
jatkuu kirkossa noin klo 12.15. Juhlapuhe 
emerituspiispa Matti Sihvonen. Terveh-
dykset Siilinjärven seurakuntatalon isos-
sa salissa klo 9-9.30. Tervehdyksistä sovi-
taan16.12. mennessä puh. 017 288 4600. 
Kirkon pysäköintialueen lisäksi toivo-
taan käytettävän myös keskustan pai-
koitusalueita.

På Svenska 
and in English

 ✚ De vackraste julsångerna – Kau-
neimmat joululaulut ruotsiksi sunnun-
taina 18.12. klo 15. Jaana Marjanen, Tint-
ti Tinkala.

 ✚ Christmas Carols Männistön Van-
hassa kirkossa perjantaina 16.12. klo 19.

Kuusi tuntia 
joululauluja

 ✚ Kuusi tuntia joululauluja, puu-
roa ja kahvia sunnuntaina 18.12. al-
kaen klo 11.30 Kallaveden kirkossa. 
Jouluista myytävää,arpajaisia. Laulatta-
massa klo 11.30-13.30 Richard Nicholls ja 
lapsikuorot,klo 13.30-15.30 Anna-Mari 

Linna ja kirkko- ja seniorikuoro,klo 15.30-
17.30 Seppo Kirkinen ja käsikellokuorot. 
Joulupuuro 1,50 €, torttukahvi 1,50 €. Tu-
le, kun haluat - lähde, jos maltat.

Adventin aikana
 ✚ Ehtoollishartaus ja jouluinen 
arkinen ateria Neulamäen kirkossa 
torstaina 15.12. klo 11. 

 ✚ Jouluseurat Keskusseurakuntatalolla 
torstaina 15.12. klo 18. Matti Järveläinen, 
Ilpo Rannankari, Hannu Tikanoja, Kuo-
pion Virsikuoro.

 ✚ Joulupuuro Juankosken seurakuntata-
lolla sunnuntaina 18.12. klo 14-15. Lähe-
tystyön hyväksi.

 ✚ Joulurauhan julistus maanantaina 
19.12. klo 18 Siilinjärven Paasisalon ulkoi-
lureitin opastaulun maastossa.

 ✚ Perheiden joulujuhla Tuusniemen 
seurakuntatalolla tiistaina 20.12. klo 18 
ja Säyneisen kirkossa keskiviikkona 21.12. 
klo 18.30.

Joulumyyjäiset
 ✚ Tuusniemen seurakuntatalossa lauantai-
na 17.12. klo 10-12.

 ✚ Neulamäen kirkossa sunnuntaina 18.12. 
klo 15.30. 

 ✚ Vehmersalmen seurakuntakodissa sun-
nuntaina 18.12. klo 17.30-18.30.

Perheettömien joulu 
Juankoskella

 ✚ Perheettömien ja yksinäisten jou-
lujuhla Juankosken seurakuntatalol-
la jouluaattona 24.12. klo 14. Juhla aat-

tohartauden jälkeen. Ovet aukeavat klo 
14.30. Ilmoittautuminen 20.12. mennessä 
Saara Soiniselle, puh. 050 5566 328

Vuoden vaihtuessa
 ✚ Hartaus Tuusniemen kirkossa klo 18. 
 ✚ Hartaus Vehmersalmen kirkossa klo 
20. 

 ✚ Uudenvuodenaaton Tuomasmessu 
Alavan kirkossa klo 20. Anu Kiviranta, 
Pirjo Kuula, Leila Savolainen, King´sKids 
-bändi, Kuopion kristillisen koulun väki.

 ✚ Rukoushetki Tuomiokirkossa klo 23. 
 ✚ Uudenvuoden aattohartaus Muuruve-
den kirkossa klo 23.

kirkkojakoti@evl.fitapahtuumusiikkia

Kirkkoherra Seppo Laitasen 
virkaanasettamisjuhla Siilinjärven 
kirkossa sunnuntaina 18.12. klo 10.

 ✚ Minna Canthin koulun joulukon-
sertti Alavan kirkossa torstaina 15.12. klo 
18.

 ✚ AmKo-Sinfonia konsertti Tuomiokir-
kossa torstaina 15.12. klo 19. Savonia-am-
mattikorkeakoulun musiikin ja tanssin yk-
sikön ja Kuopion konservatorion yhteinen 
sinfoniaorkesteri konsertoi Antti Meur-
manin johdolla. Saga Karpansalo, Marika 
Heiskanen ja Katri Laakso. Vapaa pääsy.

 ✚ Sii-Man joululauluilta torstaina 15.12. 
klo 18 Siilinjärven seurakuntatalossa. Airi 
Heiskanen. Joululauluja, torttukahvit.

 ✚ Petri Laaksosen joulukonsertti Ala-
van kirkossa perjantaina 16.12. klo 19. Li-
put 15 €.

 ✚ Urkutuokio Tuomiokirkossa lauantaina 
17.12., 31.12. ja7.1. klo 15.

 ✚ Tuomiokirkon Kamarikuoron joulu-
konsertti Tuomiokirkossa sunnuntaina 
18.12. klo 18. Johtajana Pertti Rusanen, so-
listit Ari Kettunen, tenori ja Pentti Toikka-
nen, basso, urkusolisti ja säestys Anna Ko-
sola. Ohjelma 10 €.

 ✚ Käsikellokuoro Dolcen joulukon-
sertti Kallaveden kirkossa sunnuntaina 
18.12. klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

 ✚ Lauluyhtye Vox Novan joulukon-
sertti Puijon kirkossa maanantaina 19.12. 
klo 19. Johtaa Heikki Halme. Ohjelma 10 €.

 ✚ Joulukonsertti Kolme yötä jou-
luun Tuomiokirkossa tiistaina 20.12. klo 
19. Kuopion Nuorisokuoro, solistina Pet-
ri Bäckström. Järjestäjinä Kanttilan kult-
tuurikeskuksen kannatusyhdistys ja Kauko 
Sorjosen Säätiö. Vapaa pääsy.

 ✚ Joulukonsertti Duo VoCannel Män-
nistön Vanhassa kirkossa keskiviikkona 
21.12. klo 18.

 ✚ Kuopion kaupunginorkesterin jou-
lukonsertti, Benjamin Brittenin Saint 
NicolasKuopion Musiikkikeskuksessa kes-
kiviikkona 21.12. klo 19. Konsertissa mukana 
Puijon Kamarikuoro ja Rajalan koulun 5.-6. 
luokkien lapsikuoro.

 ✚ Kuulen taivaan tiukujen soivan, Jaa-
na Pölläsen joulukonsertti Alavan kirkossa 
keskiviikkona 21.12. klo 19. Ohjelma 10 €.

 ✚ Joulukonsertti Säyneisen kirkossa maa-
nantaina 26.12. klo 19. Anna-Claudia Some-
ro, huilu ja laulu, Raija Kilpeläinen-Somero, 
laulu ja Jouni Somero, piano. Vapaa pääsy.

 ✚ Kamarimusiikkikonsertti Messiaenin 
mietteitä Petosen seurakuntatalolla keski-
viikkona 4.1. klo 18. Lauri Sallinen, klarin-
etti, Jukka Untamala, viulu, Petja Kainulai-
nen, sello, Anna Kuvaja, piano.

 ✚ Virsilauluilta Karttulan seurakuntako-
dissa pe 6.1. klo 18.

Kuusi tuntia joululauluja –tapahtumassa Kallaveden kirkossa sunnuntaina 18.12. alkaen klo 11.30 lauletaan sekä 
tuttuja että tuntemattomampia joululauluja. 
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Kansainvälisessä joulujuhlassa Kallaveden kirkossa lauantaina 17.12. klo 14 
tunnelmaa luo muun muassa sudanilainen lauluryhmä. Juhlan kielenä suomi, 
tulkkaus englanniksi. Tervetuloa sekä Suomessa asuvat ulkomaalaiset että 
suomalaiset.
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Rocky odottaa koiraväen jouluhar-
tautta, joka järjestetään Hirvijärven 
leirikeskuksen kodalla torstaina 15.12. 
klo 18. 
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 ✚ Pääkirjaston ala-aulassa Kuvataideseura Art-
tiimin akvarelliryhmä: Väriä ja elämää 5.–17.12.

 ✚ Museokahvilassa Nukketeatteri Sytkyt esit-
tää Jouluevankeliumin lapsille 18.12. klo 13 ja 
klo 14. Maksuton. 

 ✚ VB-valokuvakeskus: Hannes Heikura: Dark 
zone 2.12.2011–8.1.2012; samaan aikaan Sir-
pa Kähkösen laajennettu Kuopion taivaan al-
la -näyttely. 

 ✚ Korttelimuseo: Joulunäyttely 8.–31.12. Muse-
okorttelin erilaisten perheiden kodit on puet-
tu 1800-luvun lopun – 1930-luvun jouluasu-
un. Ja Elämää Linnanpellolla -valokuvanäyttely 
8.1.2012 asti. 

 ✚ Museon torni: Leluja ja leikkijöitä 29.1.2012 
saakka.

 ✚ Kuopion taidemuseo: Pää pyörällä! Sarjaku-
vataidetta Pohjois-Savosta 5.2.2012 saakka. 
Onnellinen aika. Tauno Gröndahl 100 vuotta, 
18.11.2011–5.2.2012. 

 ✚ Kuopion museo: Metsänväen joulukisa, 
perinteinen joulunäyttely 24.11.–8.1.2012. 
Tonttutapaaminen Kuopion museossa 
31.1.2012 asti. Etsi tontut museosta! Näytte-
lyissä on esillä Suomen Nukketaiteilijat ry:n 
nukkeja.

 ✚ Kuopion museo: Aikamatka maisemaan 
8.1.2012 saakka, Kuopion luonnontieteellinen 
museo & Geologinen tutkimuskeskus; Jääkärin 
tie – pienoisnäyttely 15.1.2012 asti.        

 ✚ Galleria LAB (Minna Canthin katu 4 A, 4 
krs.): ”Fantasian Tila - Fantasiarakenne Oy:n 
elämyksellisiä tiloja vuodesta 2000” 6.1.2012. 
asti.

 ✚ Galleria G 12, Mari Leskinen: Pilvikukka ja 
muita ihmeitä 18.12. asti. Ikkunanäyttely, (gal-
leria suljettu) 20.12.2011–5.1.2012.

 ✚ Galleria Carree: Teemu Tamminen ja Einari 
Hyvönen 1.2.–19.2. Joulutauko 12.12.11 – 29.1.12.  

 ✚ Galleria Tila33 (Suokatu33), Seija Haarala ja 
Riitta Hellén-Vuoti: Rakkautta – Installaatio ja 
maalauksia 31.1.2012 saakka.

 ✚ Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen (Pu-
ijonkatu 9 A 6): Liina Mäki-Patola Triangle 
23.12. asti.

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Raskasta joul-
ua, solisteina mm. Marco Hietalala ja J. Aho-
la, 17.12. klo 19.  
Kuopion kaupunginorkesterin joulukonsert-
ti ke 21.12. klo 19. Kapellimestarina Atso Almila; 
Tom Nyman, tenori; Puijon kamarikuoro ja Ra-
jalan koulun 5. ja 6. luokkien lapsikuoro. 
Uudenvuoden konsertti: Wieniläiseleganssia, 
konsertti 6.1. klo 19. Wieniläispaketti (buffet ja 
konsertti) buffet klo 17.

 ✚ Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö: Ka-
lenteritytöt 15., 17. ja 31.12. klo 19. 
Katrina-musikaali 16.12. klo 19; 17. ja 31.12. klo 
14. 

 ✚ Studio: Loukussa 15., 17. ja 31.12. klo 19.15.
 ✚ Pikku-Pietarin Torikuja (Hatsalankatu 24 / 

Puistokatu 21) 16.–18.12. pe–la 10–17 ja su 12–
17.

 ✚ Päivälehden museo (Ludviginkatu 2–4, Hel-
sinki): Ahomaisemia, Juhani Aho 1861–2011 
5.2.2012 saakka.

”V iime joulun nukuin uni-
velkoja”, kertoo floristi 
Maria Martikainen. Ta-
kana oli parikymmentun-
tisia työpäiviä Kuopion 

keskustan kukkakaupassa.
Toissa joulunalus meni melkein samaan 

malliin, mutta pyhinä tie vei useita kerto-
ja kirkkoon. ”Tuntui hyvältä veisata jouluvir-
siä ja palata kotiin, jouluvalojen lempeyden 
keskelle.”

Lapinlahtelaissyntyinen Martikainen 
on viettänyt neljä joulua peräkkäin omissa 
oloissaan. Kotia somistaa isän tuoma koris-
teltu kuusi ja jääkaapissa odottavat äidin te-
kemät laatikot ja muut herkut.

”Viisaat vanhempani eivät painosta luok-
seen, vaan ymmärtävät, että ai-
kuinen tytär haluaa viettää jou-
lua omalla tavallaan. ”  

Maria Martikaisen, 33, ystä-
vä pohti yksin elävän viisikymp-
pisen tätinsä kohtaloa. Mihin 
täti mahtaa mennä vanhempi-
ensa kuoltua, kun on tottunut 
viettämään joulut heidän kans-
saan?

”Huomasin ajattelevani, että 
eihän se noin voi mennä. Yksin 
asuvalla on oikeus omaan jou-
luun, joka on yhtä arvokas kuin 
joulu muiden kanssa.”

Martikainen, joka sanoo tar-
vitsevansa selkeätä yksinoloa, 
näki melkein kauhukuvana aja-
tuksen mennä vuodesta toi-
seen tuttujen luo, oli sinne mi-
ten tervetullut tahansa.

Joulun viettäminen yksik-
seen on hänelle pakon sijasta 
valinta ja etuoikeus. 

”Mitä vanhemmaksi tulen, 
sen helpompaakin se on, vaikka 
ei aina helppoa. ”

Nainen kaipaa tasavertaisuutta

Kuopiossa oli viime vuoden lopussa 48 054 
asuntokuntaa, joista 48,4 prosenttia oli yh-
den hengen talouksia. Naisten yksin asu-
minen on selvästi yleisempää kuin miesten. 
Naisten asuntokunnista 54,5 prosenttia oli 
yhden ihmisen talouksia. 

”Luoja tietää, miksi olen yksin”, Maria 
Martikainen sanoo.

Toinen perheellisistä veljistä tuumi jos-
kus, että siskolla on ollut miesasioissa huono 
tuuri ja ajoitus.

Martikainen sanoo kaipaavansa tasaver-
taisuutta.  ”En kuitenkaan kohtaa arjessani 
ihmisiä, jotka olisivat yhtä läsnä ja auki.” 

Uusin oivallus sinkkuudesta ja elämästä 
ylipäätään on menneeltä 
syksyltä.

”On elettävä rehellises-
ti saamillaan realiteetilla, 
lämmöllä ja rakkaudella. 
Tämä on minun elämäni 
ja sen vuoksi hyvä.”

”Armon kokemus, suo-
jamuureista luopuminen 
antaa rohkeutta antautua 
elämälle.”

Opettelen painee-
tonta olemista
Maria Martikainen opis-
keli ensin filosofian mais-
teriksi Helsingissä ja 
hankki sen perään puu-
tarhurin perustutkinnon 
ja floristin ammattitut-
kinnon.

Ystävät, ruuan laitta-
minen, teenjuonti, sau-
vakävely, vesijuoksu ja lu-
keminen tulevat elämään 
työpäivien jälkeen.

”Opettelen paineeton-

ta olemista, niin vaikeaa kuin vaatimusten 
syrjään siirtäminen onkin. Sitä voi harjoitel-
la rauhallisesti hengitellen, vaikka siivotessa, 
jolloin siitäkin tulee mukavaa puuhaa.”

Säännöllinen kirkossa käyminen kuuluu 
viikonloppuihin. Palkkiona ovat monet hen-
gelliset löydöt ja kokemus kuulumisesta su-
kupolvien ketjuun.

”Hidas, joskus jopa apaattinen jumalapal-
velus on minun juttuni. ”

Myös körttiläisen herätysliikkeen eetos 
soittelee syvältä sielun kieliä. ”Seurat kosket-
tavat eri kohtaa sydämestä kuin jumalanpal-
velus.”

Avoimet ovet 
Keskusseurakuntatalolla
Jouluaan yksin viettäville järjestetään vuosi-
en tauon jälkeen joulujuhla aattona Keskus-
seurakuntatalolla. Sinne voi siirtyä suoraan 
Tuomiokirkon jouluvesperistä.

Luvassa on jouluevankeliumi, musiikkia, 
ohjelmatuokiot klo 19 ja 20 sekä yhdessä-
oloa avointen ovien hengessä. 

Joulupöytään on katettu pikkusuolaista, 
glögit sekä kahvia.

Kanttori Anna Kosola laulaa ja laulattaa 
Enkeli taivaan ja muita tuttuja joululauluja.

”Toivomme, että rohkaistumme kerto-
maan toisillemme tärkeitä joulumuistojam-
me”, viestintäpäällikkö Lahja Pyykönen ja 
diakoni Stina Malinen vinkkaavat.

Iltaa isännöivät Maarit ja Mika Niska-
nen.

”Erilainen aatto on perinteen elvytys. Eh-
kä tällainen tilaisuus on ensi jouluna kaikissa 
Kuopion seurakunnissa.”

lea laPPalainen

Yksin asuvien joulu jouluaattona 24.12. 
klo 18-21 Keskusseurakuntatalolla.

Yksin asuvalla 
oikeus omaan jouluun

jouluvinkit

Korttelimuseon joulunäyttelyssä 
erilaisten perheiden kodit on puettu 
jouluasuun.

Keskusseurakuntatalolla ovet ovat avoinna jouluaaton iltana.

”Yksin 
asuvan joulu 
on yhtä ar-
vokas kuin 
joulu toisten 
kanssa.
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”Tämä on minun elämäni ja sen vuoksi hyvä”, monet sinkkujoulut viettänyt Maria Martikainen sanoo.
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T
äällä, Konttisten ker-
rostalokodissa Päivä-
rannassa, vietetään 
yhä juhlaa.  

Punaisia, valkoisia 
ja kirjavia kukkia, ase-
telmia ja kukkakoreja. 
Mahdottoman paljon, 

jokaisessa huoneessa monta. 
Kirkkoherra Esko Konttisen lähtöjuh-

laan Kallaveden kirkkoon ahtautui advent-
tisunnuntaina neljäsataa. Seuraavan oven-
suukyselyn mukaan liki viisisataa. ”Meidän 
isä lähtee”, on sudanilaisten maahanmuut-
tajien haikeus.

On tulossa ”isän” ensimmäinen joulu il-
man työn tuomia velvoitteita. Ensin pap-
pina, sitten pukkina –vuodet ovat ohi, ei-
kä turkkia ja naamareita enää tarvitse 
piilotella rappukäytävän nurkkiin, vuoron 
vaihtuessa. 

Lapset Mikko, Hanna ja Janne ovat jo 
omillaan, mutta pieniä ”pukkiuskovia” kas-
vaa kovaa kyytiä lastenlapsissa.

Uskon askeleita, 
ei paniikkinappuloita
”Siinäkö se nyt oli”, sanoittaa tuoreen ikä-
vänsä 22 vuotta Kuopiossa pappina ollut 
lähtijä. Pitkä johdatus kirkon työhön tar-
koittaa Konttisen kohdalla sitä, että hän 
ensin valmistui nuorisonohjaajaksi. Kuopi-
oon perhe muutti pääkaupungin naapu-
rista, Espoosta. 

”Jälkeenpäin olen ajatellut, että luotin-
kohan liikaa johdatuksen, kun toin per-
heeni tänne sieltä  ”lihapatojen ääreltä”.  
Jouduimme miettimään mikä täällä on 
ookoo ja mikä ei.” Savossa oli totuteltava 
hiukan verkkaisempaan tahtiin.

Huomenna Konttinen perehdyttää työ-
hön väliaikaisen seuraajansa, Säyneisen 

aluekappalaisen Hannu Komulaisen. Uu-
den kirkkoherran vaalia saadaan valitusten 
vuoksi odottaa Kallavedellä vielä pitkään, 
vuosi, ehkä kaksi.

Eläkkeelle Konttinen ei aikonut lähteä 
ennen kuin Vehmasmäen kappeli saatai-
siin kunnolla korjatuksi. Paha paikka. 

”Pitäisi uskaltaa ottaa uskon askeleita, 
eikä painaa paniikkinappulaa.”

Tuo stoppipykälä tarkoittaa nyt sitä, et-
tä Vehmasmäen kappelista korjattaisiin 
vain kappeli ja eteinen. Sitten joskus kun 
rakenneselvitys on ruodittu käytäntöön ja 
rahaa on.

Konttinen murehtii sitä, että mennei-
den sukupolvien työtä ei kyetty pitämään 
kunnossa. Talo homehtuu, vuotaa ja ra-
pistuu. Vehmasmäkeläiset ovat kokoon-
tumistilan puutteesta suuttumisen par-
taalla.

Ilonaiheena on ollut Karttula, jo-
ka vuosi sitten liittyi osaksi Kallaveden 
seurakuntaa. Liittymisen mylläkässä on 
puhallettu yhteen hiileen. Uudenvuo-
denpäivänä Konttinen pitää ”toisen läh-
tösaarnan” Karttulan kirkossa. 

”Käyttöön usko ja näky”, kirkkoher-
ra kehottaa. Lujan uskon esimerkkejä hä-
nelle antaa Raamattu, josta parhaimpa-
na Israelin kansan vaellus kohti luvattua 
maata. ”Saattoihan siinä ensimmäisillä 
hiukan nilkat kastua kun he lähtivät ylit-
tämään Punaista merta.”

”Toimintaedellytykset kaventuvat. 
Mutta ei ihminen elä ainoastaan leiväs-
tä. Kirkkoa tarvitaan – ei pelkästään yh-
teisöllisyyden vuoksi, vaan siksi, että us-
ko voisi vahvistua.”

Mutta saitkos kepin läksiäislahjaksi?
Se onkin puinen ”ikikalenteri”, jossa 

riittää mittaa rauhaisille ajan haasteille.
Sainpas verukkeen tuonkin sanomi-

seksi. Mutta horjahdettiin samalla vähän 
sivuraiteelle.

Sinne on tosin Konttisen mielestä luis-
kahtanut koko kirkkokin loppumattomine 
homokeskusteluineen. Konttinen haluaa 
”palata juurille”. Vähän kulunut sanonta, 
mutta tarkoitus on hyvä.

”Uskontunnustus sisältää sen, mikä on 
luovuttamattominta. Jumala näki ihmisen 
hädän ja tuli tuomaan avun. Jeesus on Ju-
malan uhri eikä usko ole ”ansiosidonnai-
nen”.  

Ei kuole eikä kuoppaan joudu
”Tässäkö se nyt oli.” 

Elämä nimittäin. Ja kirkko sitä varten, 
että täällä kuollaan. Niin se käväisi Tumma 
Kulkija näyttäytymässä  Konttisenkin verä-

jillä. Syöpä oli tulijan kolkko kutsumanimi. 
Naurattaisi jos ei itkettäisi. Se hetki, jol-

loin kirkkoherra kivuissaan ja varreltaan 
käppyrässä lohduttautuu Jesajan kirjan lu-
pauksella: ”Pian pääsee kumaraan kou-
kistunut mies vapaaksi. Ei hän kuole eikä 
kuoppaan joudu.”

Juuri ennen eläkeikää yllättänyt sai-
rastuminen vei peruslukemille. Sairastu-
nut itse toivoi, ettei sittenkään kuoppaan. 
Taatto taivainen, jos kuitenkin vielä työelä-
mään vaikka pieneksi ajaksi. 

Papin piti kysyä sitä, minkä varassa us-
kaltaa levätä. ”Mun hyvään Herraani, mä 
panen toivoni…Hän pitää, milloin kuolen, 
näin sielustani huolen.”

 Ei ole päivien mitta omassa vallassa, ei 
papinkaan. ”Voinko olla turvallisella mie-
lellä siitä, että jos siirryn rajan yli, minun 
käy hyvin. Mikä on se pohja, joka kestää 
kuoleman edessä?”

”En voi puhua tästä isolla äänellä, jotta 
vähälläpä selvisin.” 

Kuihtunut mies toipui puolen vuoden 
kuluttua työkuntoon. ”Jumalan ja lääketie-
teen ihme”, puolisot lausuvat yhteen ää-
neen.

”Niin huonoa ei ole, ettenkö näe sii-
nä jotain hyvää.” Ei asiaa eikä ihmistä. Ikä-
väkin asia kääntyy Konttisen silmissä hy-
väksi. 

Lempeä ja sitkeä tämä Jumalan lapsi 
on, ei luovuta vähällä. Nopeakin tarpeen 
tullen. Nyt odottavat risusavotta ja kalas-
tus kun pilkkihaalarikin tuli työtovereil-
ta lahjaksi.

”Savotassa näkee kättensä työn jäljet.” 
Jumalan valtakunnan työssä on uskot-

tava näkemättä. 

laHJa PYYkÖnen

Uskon askeleissa nilkat kastuvat
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Saisipa haitarin. Oppisipa soittamaan. ”Pyhitetty haitari” on Pelastusarmeijan kirpputorilta. Musikaaliset nuoret lahjoittivat ukille oman soittimen. 

”En voi puhua 
sairaudestani isolla 
äänellä. Jotta vä-
hälläpä selvisin.

”Näkyjä tarvitaan. Ei paniikkinappuloita”, kirkkoherra Esko Konttinen sanoo.
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Sky ekokosmetologi Kirsi Kaksonen
Kuninkaankatu 23, 70100 Kuopio, 

puh. 040 685 9001
Avoinna: ti–pe 10–17, la 10–15, 

ilt. sop.muk.

Kaikki
kauneudenhoitopalvelut!

Kaikki

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Tervetuloa hermoratahierontaan!
Jos kärsit huonosta aineenvaihdunnasta, verenkierrosta 
tai ongelmana on päänsärky, niska- ja hartiakivut ja jalat 
ovat heikossa kunnossa. Teen myös kotikäyntejä.

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

Haapaniemen-
katu 25 A 30
puh. 0500-137 477

KIPU-HOITO
Aino Pusa

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

... ja hymysi huomataan
Puh. (017) 462 1511

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Kotimaa-yhtiöt 
ilmoitusmarkkinointi

toivottaa asiakkailleen 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2012.

P. 020 754 2000
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

- erikoishammas-
teknikon palvelut

- hammaslaboratorio-
palvelut

Käsityökatu 18 A 
70100 KUOPIO

puh. 017-262 6990

TILAA RUUAT 
HELPOSTI KOTIISI!

www.kotiinkuljetus.palvelee. 

Puh. 050 466 9989

Vehmersalmentie 735, rakennus 1, 71130 Kortejoki
roinilan.hoitokoti@roinilanhoitokoti.fi

www.roinilanhoitokoti.fi
Puh. 017-3621 249, 040 841 0706

”I
sonen on veli tai sisko, joka 
tukee nuorta arjessa”, nuori-
sotyönohjaaja Jatta Utriai-
nen kuvaa.

Kaveri on läheisempi kuin 
nuorisotyöntekijä. 

”Isonen jää nuoren mie-
leen rippileiriltä.”

Utriainen sanoo, että nuori ja isonen ovat 
pohjimmiltaan samanlaisia kuin parikymmentä 
vuotta sitten, kun hän aloitti työt. Kolmen lapsen 
äiti tietää, että ihmissuhteiden kasvukivut, ko-
tiintuloajat ja seksuaalisuus ovat pysyväisaiheita.

”Nuoresta on tullut rennompi joissakin asiois-
sa. Tyttö ja poika istuvat tunnilla sylikkäin ja saat-
tavat pussailla. Seurusteleville 
isosille sanon leirillä, että olette 
täällä työssä ja työn säännöillä.”   

Tuemme kasvua 
aikuisuuteen
Isosten 120-tuntinen koulutus 
kestää Järvi-Kuopion seurakun-
nassa puolitoista vuotta.  Kurssi-
illat pidetään joka toinen viikko, 
minkä lisäksi koulutukseen kuu-
luu työharjoittelu leirillä.

”Tuemme nuoren kasvua ai-
kuisuuteen”, Riistaveden vs. nuo-
risotyönohjaaja Tuomo Kante-
le sanoo.

Hän näyttää ryhmänohjaaja-
kurssin todistusta, joka sisältää 
toistakymmentä osaamisaluetta 
johtamisen ja ryhmädynamiikan 
perusteista kristinopin perustei-

siin ja hartauden pitämiseen.
Murheen paikka on se, että isosista on jatku-

vasti ylitarjontaa. Kantele kehottaa kärsivällisyy-
teen, sillä jos ensimmäinen yritys ei tärppää, ha-
kija on toisella kerralla etusijalla. Hän voi päästä 
myös seurakuntayhtymän lastenleireille.       

Läsnä ujoimmankin kanssa
Viime vuonna isostoimintaan osallistui 26 000 
nuorta, joista isosena toimi lähes 17 000. 

Järvi-Kuopion isosista kaksi kolmasosaa on 
tyttöjä, mikä on suunta muuallakin maassa.

Miksi olisit hyvä isonen?
”Olen sosiaalinen ja suvaitsevainen. Osaan ot-

taa ryhmässä kaikki huomioon”, juankoskelainen 
Kristiina Mikkonen, 15, sanoo. 

Viime kesän Aholansaaren rip-
pikoululainen kertoo uskon olevan 
hänelle jokapäiväinen asia.

”Tiedän, että voin kääntyä Juma-
lan puoleen milloin tahansa.”

Vieruskaveri, Poukaman tois-
sa kesän rippikoululainen Nea Itko-
nen,16, on vuotta pidemmällä isos-
koulutuksessa. Riistavedellä asuva 
lukiolainen uskoo olevansa helposti 
lähestyttävä ja hyvä kuuntelija.

 ”Nuoren kanssa pitää olla läsnä, 
että ujoinkin uskaltautuu ilmaise-
maan itseään.”

Nea sanoo uskovansa korkeam-
paan voimaan. ”Se on osa elämääni, 
vaikka en osaa sitä hirveän tarkas-
ti määritellä.”

lea laPPalainen

Tarjolla kunnon isosia

”Tiedän, että 
voin kääntyä 
Jumalan 
puoleen 
milloin 
tahansa.

Kristiina Mikkonen (vas.) ja Nea Itkonen haluavat isosiksi rippileireille. 

TI
M

O
 H

A
R

TI
K

A
IN

EN

Isoset on kirkon suurin maallikkoliike.



11Nro 22 — 14.12.2011 &

”O letteko jo sekaisin”, nuo-
risotyönohjaaja Tuomo 
Kantele kysyy.

Puolensataa isoskou-
lutettavaa vastaa nyök-
käyksin ja joo-huudoin. 

Joulujuhla on lämmitelty käyntiin sekoitta-
malla Riistaveden, Juankosken, Kaavin, Tuus-
niemen, Säyneisen ja Vehmersalmen nuorten 
omat ryhmät. Tavoite on, että päivän päätty-
essä edes yksi outo on hitusen tutumpi.

Vauhti Riistaveden seurakuntatalolla pa-
ranee, kun kynät teroitetaan ja laput  jaetaan 
uutta tehtävää varten. Nyt katsomaan, minkä 
nimisiä isoskokelaita on paikalla. 

Seuraavaksi seitsemään ryhmään jaettu 
joukko tekee taideteoksen. Aiheena on usko, 
seurakunta tai kirkkovuosi.

Yhteen ihmispatsaaseen loihditaan kirkko-
herra Reijo Leino, toisessa esiintyvät Maria ja 
Joosef, joiden Jeesus-lapsi on väriltään musta. 
Monikulttuurisesti.

”Älyttömän hyvä”, Kantele kehuu jokaisen 
ryhmän ja kirvoittaa aplodit tekijöille.     

Vielä ennen joulupuuroa nuorisotyönoh-
jaaja Jatta Utriainen testaa isoskandidaattien 

yleistietoja tietokil-
pailulla.

Näyttelijästä 
tuli nuoriso-
nohjaaja
Utriainen halu-
si nuorena näyt-
telijäksi ja sanoo 
nauttivansa kun 
saa ohjata. Iltapäi-
vä jatkuu Utriai-
sen valitsemalla sa-
dulla, jonka nuoret 
näyttelevät. Paikal-
le lehahtaa tonttu-

ja sekä omenalla myrkytetty joulupukki, joka 
suudellaan eloon. 

Viimeinen taiteellinen vääntö on edes-
sä. Puhutaan identiteetistä. Eikä vain puhuta 
vaan porukka pannaan suunnittelemaan lo-
goa Järvi-Kuopion seurakunnan nuorisotyölle.

Tuloksena on vakavia ja hupaisia aihioita: 
vettä, vene, ankkuri, risti. Jesus is my rock, Jee-
sus on kallioni, on joku ryhmä kirjoittanut lo-
go-ehdotukseensa.   

Kantele lupaa viedä luonnokset eteenpäin 
kehiteltäväksi.

Juhla päättyy isoshakemuksen täyttämi-
seen, mikä hiljentää hälinän ja vetää kasvoja 
peruslukemille. 

Tammikuussa selviää, keille aukeaa paikka 
ensi talven ja kesän leireillä.

lea laPPalainen

Joulujuhlassa mentiin vauhdista sekaisin

“Jesus 
is my rock. 
Jeesus on 
kallioni.

Isosten joulujuhlan tutustumisleikissä vauhti oli valttia. Joona Iivanainen ei aikaillut, kun vuorossa oli istumapaikkojen 
vaihtaminen.

TIMO HARTIKAINEN

Isoset loihtivat patsaan Mariasta, Joosefista sekä Reijo Leinosta.
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”Aina kun olet eksymässä... 
milloin oikeaan, milloin vasempaan, 
sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen: 
”Tässä on tie, kulkekaa sitä.”

J oulu liittää minut yhteisöön, Jumalan 
kansaan, joka on vaeltanut halki ajan ja 
historian.

Silti joulun alla tulee tarve paeta ha-
luamisen sielutonta valtakulttuuria ja 

kaaosta. Mitä laajemmiksi kaupallisen joulun 
mittasuhteet ja lahjashow ovat paisuneet, sen 
enemmän askeettisuus viehättää minua.  

Olin kymmenen kieppeillä, kun matkustim-
me perheellä jouluksi Itä-Puolaan, Rzesówiin ka-
tolilaisen ystäväperheen luo. Ilmassa oli ripaus 
neuvostoliittolaista harmautta, jonka läpi uskon-
to tunki vahvasti esiin, upeissa seimiasetelmissa 
ja joulupäivän pääaterialla. Juhlapöytään oli ka-
tettu myös yksi tyhjä lautanen. Kutsumattomalle 
vieraalle? Kristukselle?

Seuraavalta joulumatkalta Puolaan mieleen 
jäivät messut, joita täpötäysissä kirkoissa vietet-
tiin aamusta iltaan. Kristillisyys, pyhä olivat läsnä 
arjessa luonnollisella tavalla. Muistoksi jäi kiireet-
tömyys ja vieraanvaraisuus. 

En ihmettele, kun monet lähtevät juhlapyhiin 
ladattuja odotuksia karkuun. Jopa perhepiirissä 
voi ahdistaa, jos toiveet menevät ihan ristiin.

Olin nuorempana joitakin jouluja pois ko-
toa. Yhden joulun naputin kaupan kassaa Helsin-
gin Kalliossa, joka pimeän tullessa hiljeni arkisesti 
talven suuren juhlan viettoon.

Vuotta ennen tsunamia joulu vilahti saarella 

Thaimaassa, buddhalaisessa maassa, josta puut-
tuivat kristilliset joulun symbolit. Kun soitin ko-
tiin ja katsoin taivaan tähtikuvioita, mielessä hul-
vahti  ikävä Suomen pakkasia ja joululauluja. Oli 
pakko laulaa Sylvian joululaulu.   

Epävarmuus oli tuttua perheessä, johon Jee-
sus syntyi, kullan, pyhän savun ja mirhamin kes-
kelle. Alkoi uusi, hyvän tahdon aika. 

Jeesus oli aikansa radikaali ja hippi. Röykyt-
ti rakenteita ja kuulutti oikeudenmukaisuutta ja 
vastuuta.

Miten minä olen mukana tässä liikkeessä? 
Seurakunnasta tuli esikoisemme syntymän 

jälkeen kirje, jossa kehotetaan perehdyttämään 
lasta kirkkovuoteen. Aion yrittää ja pureskella it-
sekin. Ja käydä messussa myös normisunnuntai-
na.

Kirkkotie on jännittävä matka. Sen taitta-
miseen kuuluvat murrokset ja keskeneräisyys. 
Tuskin kenelläkään on siitä täyttä ymmärrystä. 
Kunpa en kompastuisi suuren kertomuksen yksi-
tyiskohtiin. Minun asiani ei ole todistella eikä pe-
rustella niitä. 

Tie kutsuu heittäytymään ja luottamaan, aut-
tamaan.

En aio häiriintyä siitä, jos muut matkalaiset 
ajattelevat eri tavoin. On tervehdyttävää kulkea 
monenmielisten kanssa. Se on mahdollisuus kas-
vaa yhdessä. 

lea laPPalainen

Tie kutsuu luottamaan, heittäytymään, auttamaan

Tuomas Juntunen on tanssitaiteilija.
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M aanantai: Pohjois-Galilea. 
Tiistai: Amman. Keskiviik-
ko: Petra.  Torstai ja per-
jantai: Eilat. Lauantai ja 
sunnuntai: Jerusalem.

Tämä oli ensimmäinen matkani Israe-
liin. Lähi-Itä on tullut lähinnä tutuksi ikä-
vien tapahtumien kautta. Matka tehtiin 
marraskuussa, mutta nyt jälkeenpäin kat-
selen valokuvia ja pysähdyn miettimään, 
syventämään sitä, mitä matka antoi.  Kiin-
nostus Raamatun historiaan heräsi

Aluksi yllätyin siitä, että se oli niin us-
konnollinen matka päivittäisine hartauksi-
neen. Mutta siihen tottui parissa päivässä 
niin, että niitä alkoi jo kaivata. Raamatun 

tekstit ja Raamatun historia, jotka ovat lä-
hinnä kouluaikaisen opetuksen pohjalla, 
yhdistyivät matkan kohteisiin. Raamatun 
ohjeiden mukaan eläminen liittyy siihen, 
miten kohtaamme toisen ihmisen.

Matkalla oli myös seurueen oma laulu-
yhtye, josta saimme ”lisäbonusta” aamu- 
ja iltahartauksiin. 

Petra oli nähtävyys, natsivainojen mu-
seo minulle ahdistava kokemus.

Kun matka on ohi, olen pysähtynyt 
miettimään kaikkea sitä, millaisilla teillä 
kuljimme. Via Dolorosan tungoksessa oli-
vat kaupustelijat, Jerusalemissa, monien 
uskontojen keskellä raamatunhistoriallis-
ten paikkojen pyhyys on aistittavissa.

Palestiinan edustuston asiainhoitaja 
Martti Eirola piti loistavan Israelia, pales-
tiinalaisalueita ja koko Lähi-Itää koskevas-
ta esitelmän. Hänellä oli vahva usko siihen, 
että ongelmat voidaan ratkaista ja rauha 
on saavutettavissa. Kahden valtion ajatus 
tulee toteutumaan.

Itkumuurilla ihmettelin, näinkö rukous 
saatetaan perille? 

Matkan kruunasi ehdottomasti ehtool-
lisen vietto luonnossa, historiallisella pai-
kalla, Puutarhahaudalla. Se oli matkan vii-
meisenä päivänä pysähdyttävä kokemus.

laHJa PYYkÖnen

L apsuuden joulu Halsualla alkoi, kun valtakunnan 
politiikassa elämäntyötään tekevä isä tuli kotiin. Se 
oli tärkeä päivä, sillä isä oli muutamaa viikkoa lu-
kuun ottamatta koko vuoden poissa, velvollisuuksi-
en hoidossa.

Joulu oli kodissamme vuoden suurin kristillinen juhla. Isä 
luki aattona jouluevankeliumin ja jouluaamuna kuusilapsinen 
perhe ja työväki matkasi kirkkoon kahdella hevosella. Kun kih-
lauduin vuoden 1949 jouluaattona Antin kanssa, hänkin pääsi 
kirkkokyytiin seuraavana aamuna.

Iltaisin laulettiin, leikittiin ja syötiin herkkuja takkatulen ää-
rellä. Isä aloitti virret ja vanhempi siskoni Liisa muut joululau-
lut.

Jouluevankeliumissa taisin ihmetellä, miten Jeesus ensin 
ratsastaa adventtina Jerusalemiin ja syntyy muutaman viikon 
päästä seimeen. Sen sijaan karu karjasuoja ei tuntunut oudol-
ta syntymäpaikalta Jumalan pojalle.

Aikuistuttua jouluun tuli suuri ilo, taivas koskettaa maata. 
Joulun lapsi syntyi paimenille, tavallisille ihmisille ja itämaan 
viisaille, kaikille kansoille.

Joulu on korostanut vuosi vuodelta Kristuksen merkitystä. 
Hän on lähtökohta ja määränpää taivaassa. 

Hänen kanssaan tie on turvallinen kulkea eikä ihminen ole 
milloinkaan yksin.

Olen ollut vuosia muistisairaan puolisoni omaishoitaja-
na. Koen arjen keskellä, kuinka Kristus lohduttaa väsymyksen 
hetkinä. Hän on luotettava matkakumppani, vaikka yhteys 
omaan puolisoon on muuttunut sairauden myötä.

Sairauden pahentuessa jäljellä on kuitenkin monia hyviä 
asioita. Mieheni puhuu minulle edelleen hellästi ja kauniisti. 
Ystävät eivät ajattele minua vain uupuvana hoitajana. Kolme 
seuraavaa sukupolvea tuottaa paljon iloa. 

Voimia tuovat ihmisten yhteydenotot ja ystävälliset sanat. 
Julistettu Jumalan sana, virsien ja laulujen sanoma ja musiikin 
kuunteleminen rohkaisevat. Kun on turva Jumalassa, turvassa 
on paremmassa. 

Jaksaminen on myös sisäistä taistelua, johon kuuluu ajatus 
kaiken hallitsemisesta. Tähän taisteluun  tulee kehotus: Jättä-
kää kaikki murheenne hänen päällensä. 

Omaishoitajan matkaan kuuluu väistämättä hämmennystä 
ja hätää puolison puolesta sekä omaa voimattomuutta.  Jossa-
kin vaiheessa valo aina puhkaisee pimeyden. 

Ajattelen, että ihmiselle annetaan se osa, joka hänelle kuu-
luu, iloineen ja vaikeuksineen.  Jokainen elää ja toimii kykyjen-
sä ja voimiensa mukaan. 

lea laPPalainen

Tie kutsuu luottamaan, heittäytymään, auttamaan
TIMO HARTIKAINEN

Matti Pulkkinen on hiljattain eläk-
keelle jäänyt Kuopion yliopistollisen 
sairaalan johtaja.

Martta Ahonen on eläkkeellä oleva opet-
taja ja omaishoitaja.

Isä toi joulun

TI
M

O
 H

A
R

TI
K

A
IN

EN
JO

O
N

A
S 

VÄ
H

Ä
SÖ

YR
IN

K
I



14 Nro 22 — 14.12.2011&

O
lisimme niin mielellämme 
tulleet luoksesi henkilökoh-
taisesti toivottamaan hyvää 
joulua. Mutta ymmärräthän, 
ettei se kuitenkaan onnistu-
nut. On tässä ollut kaiken-
laista. 

Haluamme kuitenkin antaa sinulle lahjan.
Koska emme itse osanneet valita, pyysimme 

apua kannattajaltasi, joka tunteekin sinut pa-
remmin. 

Tämän jälkeen julistamme piispanvaaliin jou-
lurauhan. Seisahtukaamme arvioinnin ja arvoste-
lun sijaan ihmeen äärelle. Seimelle. 

Rauhallista joulua ja näkemiin tammikuulle. 

”Hän seimessä nukkuu,
ei vuodetta saa,
vain oljille päänsä hän saa kallistaa.
Yötaivaalta tähdetkin näkevät sen.
On seimessä lapsi tuo ihmeellinen.”

Paras joululahjamme piispalle
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”Vahvaa ymmärrystä ja uskallus-
ta toimia tasa-arvon ja tasa-arvoi-
sen yhteiskunnan puolesta. Laa-
jakatseisuutta. Vahvuutta toimia 
piispana, joka säilyttää ja vahvis-
taa Savoa suvaitsevaisuuden saa-
rekkeena ja sallii erilaisuuden. ra-
kentaa kirkkoa, joka on lempeä ja 
helposti lähestyttävä. Toivon, että 
piispa on ihminen, jolla on sydän 
paikallaan myös huumorille.”

iRJa sOkka 
kehityspäällikkö, kuopio

”Ostan sählymailan, koska nyt 
tarvitaan joukkuepelaajaa. Tarvi-
taan kapteenia ja valmentajaa, jo-
ka hoksaa, että hyvään joukku-
eeseen tarvitaan erilaisin lahjoin 
varustettuja pelaajia. Kaikissa on 
hyviä puolia, jotka tulee käyttää 
joukkueen hyväksi. Sooloilijat ei-
vät tuo hyvää lopputulosta, vaik-
ka taitoja olisikin. Hyvä kapteeni 
osaa kannustaa, mutta myös roh-
keasti ojentaa tarvittaessa.”

PeTTeRi HÄMÄlÄinen 
seurakuntapastori, 

kallaveden seurakunta

”Annan näyn, unelman. Siinä esi-
paimen johtaa vaeltajien moni-
naista joukkoa, jossa eletään yh-
teydessä Pyhään. Vaeltajat eivät 
hallitse ja käytä hyväkseen luon-
toa ja toisiaan, vaan ymmärtävät 
olevansa itsekin osa luotua. Tä-
män joukon vaellus on Kristuksen 
seuraamista. Hänen, joka tuli ih-
miseksi, luoduille pelastukseksi ja 
on paras joululahjamme.”

Raili RanTanen 
kappalainen, 

kallaveden seurakunta

”Joululahjasi valinta vei ajatukset 
kristinuskon syntyaikoihin. Kris-
tinusko korostaa lähimmäisenrak-
kautta, hyväntekeväisyyttä ja kes-
kinäistä apua. Näiden ohjaaminen 
lahjoitin Naisten Pankille sum-
man, joka mahdollistaa amma-
tillisen koulutuksen kymmenelle 
kehitysmaan naiselle. Lahjani sym-
bolisoi toimintaasi ja ominaisuuk-
siasi kuten lähimmäisenrakkaut-
ta, ekumeenisuutta, erilaisuuden 
hyväksymistä ja kunnioittamista 
sekä siltojen rakentamista ihmi-
sen välille.”

siRkka sinkkOnen 
professori, emerita, kuopio

”Yhä syvempää ihmistuntemus-
ta ja rakentavia ratkaisuyrityksiä, 
seurakuntien työn ja työyhteisö-
jen tuntemusta. Viisautta ja taitoa 
keskittyä kirkon perustehtävään, 
visioida tulevaisuutta. Nöyrää pal-
velijan mieltä. Ei edelleenkään 
mitään tärkeilyä, vaan välitön-
tä, mutkatonta ja sydämellistä yh-
teyttä niin seurakuntalaisiin kuin 
muihinkin ihmisiin.”

MaRkkU FRÄnTilÄ  
ammattikasvatuspastori, Joensuu

”Annan tulevalle piispalle lahjak-
si hiippakunnan ja kokonaiskirkon, 
jonka olemassaolo perustuu Raa-
matun ja kristinuskon perusoppiin 
sekä sanomaan kaiken maallistumi-
sen keskellä.”

JaRi kOleHMainen 
savon ammatti- ja 

aikuisopiston lehtori

Hyvä piispaehdokkaamme!

Piispaehdokkaat Kirkkoja Koti –leh-
den tentissä keskiviikkona 11.1. 2012.

Hiippakunnan tuomiokapitulin jär-
jestämä piispapaneeli Tuomiokirkos-
sa torstaina 12.1. klo 18. Keskusteluti-
laisuus on avoin kaikille. 

Sakari Häkkinen

Jari Jolkkonen

Pauliina Kainulainen

Jaana Marjanen

Tapani Nuutinen

Miikka Ruokanen
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M iten usko siitä huo-
nonee, jos naisel-
la on yhtäläiset 
oikeudet? Ant-
ti Pentikäinen ke-

hottaa miehiä nöyryyteen.
Kirkon ulkomaanavun johtajal-

la Antti Pentikäisellä on kaksi avainta 
maailman köyhyyden poistamiseen: 
naisten asema ja ilmastonmuutos. 
Kun nämä saadaan kuntoon, kurjuus 
saadaan vähenemään. Siihen riittäisi 
yksi ainut avain: poliittinen tahto.

”Kaikkialla kehitysmaissa naisten 
aseman parantaminen on keskei-
nen keino maiden olojen kehittymi-
seen. Naisten alistaminen on suurin 
syy nälänhädälle”, hän sanoo.

Tämä on perusteena muun mu-
assa sille, että Kirkon ulkomaanapu 
hallinnoi Naisten Pankkia, joka aut-
taa kehitysmaiden naisia perusta-
maan pieniä yrityksiä ja huolehti-
maan toimeentulostaan. 

”Naisten tasa-arvon ja yhden-
vertaisuuden polkeminen on ihmis-
kunnan kollektiivinen synti, tapah-
tuupa se sitten Suomessa, Afrikassa 
tai muualla”, Pentikäinen jatkaa.

Hän sanoo, että uskonnonkaan 
verukkeilla ei pidä rajoittaa naisen ti-
laa ja oikeuksia missään. ”Miesten us-
kontoon kuuluu jostain syystä lähes 
kaikkialla naisten kontrollointia. Mi-
ten usko siitä huononee, jos naisella 
on yhtäläiset oikeudet”, hän kysyy ja 
kehottaa miehiä nöyryyteen.

Kohti synnin seurauksia 
vai paratiisin näkyä
”Kristillisin termein epätasa-arvo 
ja siitä johtuva kärsimys ovat syn-
tiinlankeemuksen seurauk-
sia. Naisten kontrolloinnista 
ja kärsimyksen ylläpitämises-
tä on sitten ajan kanssa tehty 
osa uskontoa.

”Paratiisissa ihmiset oli-
vat tasa-arvoisia. Eikö pitäisi 
ennemmin pyrkiä kohti pa-
ratiisin näkyä kuin säilyttää 
synnin seurauksia”, Pentikäi-
nen kysyy ja toteaa, ettei us-
kon siitä pitäisi heikentyä, 
jos naisten elämässä toteu-
tuu täysi Jumalan antama ih-
misarvo.

Kirkon ulkomaanapu on 
paikalla hädän hetkellä val-
miin organisaationsa ja no-
pean toiminnan turvin. Pen-
tikäiselle on suuri lahja tehdä 
työtä, jonka avulla voi lievit-
tää ihmisten hätää. ”Siinä kohtaa 
elämän syvimpiä merkityksiä ja ko-

kee jonkinlaisia ihmeitäkin.”
”Hyvyys tulee esiin kaikkien niiden 

ihmisten kautta, jotka työskentelevät 
toisten hyväksi. Jumala on läsnä siinä, 
kun toisille tehdään hyvää.”

Nobelin rauhanpalkinnon jaka-
minen lokakuussa kolmen Afrikan 
ja Lähi-idän naisen ja ihmisoikeus-
taistelijan kesken tukee Pentikäisen 
näkyä. Pieni siivu palkinnoista liittyy 
myös Kirkon ulkomaanapuun. 

Rauhanaktivisti Leymah Gbo-
wee palkittiin Liberian luterilai-
sen kirkon yhteyteen perustamansa 
traumaklinikan ansioista. Kirkko ja 
klinikka tekevät yhteistyötä KUA:n 
kanssa sodan jälkeisten traumojen 
hoitoon Liberian ja Norsunluuran-
nikon asukkaiden keskuudessa.

Päätepiste kulutustalou-
delle on tulossa
Afrikan sarvi taistelee parhaimmil-
laan äärimmäistä kuivuutta vastaan, 
joka uhkaa miljoonien ihmisten 
henkeä erityisesti Etiopian, Eritrean, 
Sudanin ja Somalian alueilla.

”Ilmastonmuutoksen pysäyttä-
minen on erittäin vakava asia”, Pen-
tikäinen alleviivaa. ”Voi olla, että 
sen vaikutukset ovat ryöstäytyneet 
jo käsistä esimerkiksi juuri Afrikan 
sarvessa.”

Lokakuun lopussa kehitysminis-
teri Heidi Hautala teki viikon vie-
railun Etiopiaan ja Keniaan. Molem-
missa maissa ministerin ohjelmassa 
olivat ruokaturva sekä ihmisoikeus- 
ja demokratiakysymykset. Ennen 
matkaa järjestetyssä seminaarissa 
Pentikäinen yhtenä asiantuntijoista 
evästi Hautalaa matkaan.

Pentikäinen 
tuntee kriisin ja 
sen taustat hy-
vin. Hän on pa-
lasi lokakuun 
alussa New Yor-
kista, jossa työs-
kenteli vuoden 
Religions for 
Peace -järjestön 
konfliktienhal-
lintaohjelmien 
johtajana. Tehtä-
vässään hän te-
ki yhteistyötä 
YK:n ja sen tur-
vallisuusneuvos-
ton jäsenmaiden 
kanssa useiden 
konfliktien rat-
kaisemiseksi.

Turvallisuusasioissa pitää ko-
ko ajan olla entistä ammattitaitoi-

sempi. Pentikäinen muistelee mus-
limijohtajien hänelle siteeraamaa 
profeetta Muhammedin sanontaa: 
luota Jumalaan, mutta sido kameli.”

”Työntekijöillemme on annettu 
riskikoulutusta, ja jos tehtävä uhkaa 
heidän terveyttään, vedämme hei-
dät pois kriisialueilta.”

Pentikäisen mielestä ydinvoi-
ma ei ole kuitenkaan keino tor-
jua ilmastonmuutosta, koska se jät-
tää säteilevää saastetta miljooniksi 
vuosiksi jälkipolville. Japanin jä-
ristys osoitti ydinvoiman tuhoris-
kit luonnonmullistusten yhteydes-
sä, joita ihminen ei hallitse. Monet 
ydinlaitokset on rakennettu lähel-
le mannerlaattojen saumoja. Sätei-
lyonnettomuudet ovat aina maa-
ilmanlaajuisia, tapahtuivatpa ne 
missä tahansa.

”Kävin Fukushimassa keväällä 
onnettomuuden jälkeen katsomas-
sa raivausta ja jälleenrakennusta. 
Minusta halpa ydinvoima on pe-
to ihmiskunnan povella, jota ei pi-
dä vaalia.” 

Pentikäinen kyselee sekä ydin-
voiman ja ilmastomuutoksen pe-
rimmäisiä syitä. Molemmat nou-
sevat samasta kulutustalouden 
jatkuvan kasvun tavoitteesta.

”Kulutustaloudelle on pakko jos-
sain vaiheessa tulla päätepiste, ja se 
voi tietää miljardeille ihmisille lisää 
kärsimyksiä.”

Desmond Tutu siunasi 
Johan - vauvan
Pentikäisen perheeseen syntyi vii-
me jouluna neljäs lapsi. Kun vuoden 
1984 rauhannobelisti, piispa Des-
mond Tutu Etelä-Afrikasta vierai-
li lokakuussa Espoossa puhumassa 
kansainvälisen ihmisarvon päivässä, 
Pentikäisen perhe oli mukana. 

Tutu siunasi Pentikäisten kuo-
puksen, Johan-vauvan. Tapahtumaa 
todisti muun muassa vuoden 2008 
rauhanobelisti ja Pentikäisen aiempi 
työnantaja, presidentti Martti Ah-
tisaari.

”On suuri ilo, että olen nyt voi-
nut nyt viettää vauvan kanssa 
enemmän aikaa kuin aiemmin”, hän 
sanoo. Vanhemmat lapset ovat seit-
semän, kymmenen ja 13 -vuotiaita.

”Yritämme laittaa lapset ennen 
yhdeksää nukkumaan, sitten me-
nen lenkille ja saunaan kello 22. Mi-
nulla on saunassa kaiuttimet, joista 
kuuntelen musiikkia. Tuntuu tai-
vaalliselta.”

sakaRi saRkiMaa

Naisten alistaminen on 
nälänhädän suurin syy

”Eikö
pitäisi pyrkiä 
ennemminkin 
kohti para-
tiisin näkyä 
kuin säilyt-
tää synnin 
seurauksia.

VILLE KIVIMÄKI / KIRKON ULKOMAANAPU

Liberiassa nuori nainen kauppansa edustalla. Hän sai kaupan perustamiseen tukea Naisten Pankis-
ta. 
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko
Tuomiokirkko avoinna tu-
tustumista ja hiljentymis-
tä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23.  
puh. 040 4848 256
Taizémessu (viikkomessu) 
ke 14.12. klo 19. Sari Kärhä.
AmKo-Sinfonia konsert-
ti to 15.12. klo 19. Savo-
nia-ammattikorkeakoulun 
Musiikin ja tanssin yksi-
kön ja Kuopion konserva-
torion yhteinen sinfonia-
orkesteri Antti Meurma-
nin johdolla. Mozart - We-
ber - Mendelssohn Bart-
holdy - Beethoven. So-
listeina Saga Karpansalo, 
Marika Heiskanen ja Katri 
Laakso. Vapaa pääsy. 
Urkutuokio la 17.12. klo 
15. Koraaleja joulunaikaan. 
Anna Kosola.
4. adventtisunnuntain 
messu su 18.12. klo 10. 
Saarna Satu Karjalainen, li-
turgia Lauri Kastarinen, 
kanttorina Pertti Rusanen, 
urkurina Anna Kosola.
Tuomiokirkon Kamari-
kuoron joulukonsertti su 
18.12. klo 18. Johtaa Pert-
ti Rusanen, solistit Ari Ket-
tunen (tenori) ja Pentti 
Toikkanen (basso), urku-
solisti ja säestys Anna Ko-
sola. Ohjelma 10 €. 
Joulukonsertti Kolme 
yötä jouluun ti 20.12. klo 
19. Kuopion Nuorisokuo-
ro, solistina Petri Bäck-
ström. Järjestää Kanttilan 
kulttuuri kannatusyhdis-
tys ry ja Kauko Sorjosen 
Säätiö. Vapaa pääsy. 
Adventtiajan ehtoolli-
nen ke 21.12. klo 19. Liisa 
Penttinen.
Jouluaaton perhejuma-
lanpalvelus la 24.12. klo 15. 
Sari Kärhä, urkurina Anu 
Pulkkinen. Pertti Rusa-
nen ja Johanna Rusanen-
Kartano.
Armas Maasalon jou-
luvesper la 24.12. klo 17. 
Saarna piispa Wille Riekki-
nen, liturgia Ilpo Rannan-
kari, Tuomiokirkkokuoro, 
joht. Pertti Rusanen, urku-
rina Anu Pulkkinen.
Jouluyön messu la 24.12. 
klo 23. Saarna Lauri Kas-
tarinen, liturgia Ilpo Ran-
nankari, Tuomiokirkon 
Kamarikuoro, johtaa ja ur-
kurina Anna Kosola. 
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus su 25.12. klo 7. 
Saarna Liisa Penttinen, li-
turgia Sari Kärhä, Tuomio-
kirkkokuoro ja Tuomiokir-
kon päiväkuoro, johtaa ja 
kanttorina Pertti Rusanen, 
urkurina Anu Pulkkinen. 
Tapaninpäivän messu 
ma 26.12. klo 10. Saarna 
Olli Viitaniemi, liturgia Lii-
sa Penttinen, kanttorina ja 
urkurina Anna Kosola.
Jouluajan ehtoollinen 
ke 28.12. klo 19. Lauri Kas-
tarinen.
Urkutuokio la 31.12. klo 15. 
Rukoushetki vuoden 
vaihtuessa la 31.12. klo 23. 
Sari Kärhä, kanttorina ja 
urkurina Anna Kosola. 
Uudenvuodenpäivän sa-
najumalanpalvelus su 1.1. 
klo 10. Saarna Ilpo Ran-
nankari, liturgia Olli Vii-
taniemi, kanttorina Anna 
Kosola ja urkurina Anu 
Pulkkinen.
Jouluajan ehtoollinen ke 
4.1. klo 19. Olli Viitaniemi.
Loppiaisen messu pe 6.1. 
klo 10. Saarna Virpi Sove-
ri, liturgia Liisa Penttinen, 
kanttorina Pertti Rusanen 
ja urkurina Anna Kosola.
Urkutuokio la 7.1. klo 15. 
Messu su 8.1. klo 10. Saar-
na Lauri Kastarinen, litur-

gia Sari Kärhä, kanttorina 
Pertti Rusanen ja urkurina 
Anna Kosola.
Itä-Suomen hovioikeu-
den istuntokauden eku-
meeninen avajaisjuma-
lanpalvelus ma 9.1. klo 
10. Isä Timo Honkaselkä, 
Olli Viitaniemi, kanttorina 
Pertti Rusanen ja urkurina 
Anna Kosola. 
Jouluajan ehtoollinen ke 
11.1. klo 19. Liisa Penttinen.

keskusseura- 
kunTaTalo 
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Lähetysväen joulujuhla 
ke 14.12. klo 12. 
Jouluseurat to 15.12. klo 
18. Matti Järveläinen, Ilpo 
Rannankari ja Hannu Ti-
kanoja. Kuopion Virsikuro, 
johtaa Anni Pesälä.
Kirkkokahvit ja lähetys-
tilaisuus pe 6.1. klo 11.30. 
Virpi Soveri kertoo koke-
muksistaan lähetysken-
tiltä.

inkilänmäen 
seurakunTaTalo 
inkiläntie 7 
Emäntä puh. 040 4848 273
Yhteinen joulujuhla ke 
14.12. klo 10-13. Käsityöryh-
män, palvelupiirin ja vir-
kistyspäiväläisten yhteinen 
joulujuhla Poukamassa. 
Varpu Ylhäinen, Lauri Kas-
tarinen ja Pertti Rusanen. 
4. adventtisunnuntain 
messu su 18.12. klo 12. 
Saarna Satu Karjalainen, li-
turgia Lauri Kastarinen, 
kanttorina Anna Kosola.

mummon mökki 
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15. 
Mökki suljettu 20.12.-8.1.  
puh. 040 4848 272
Puuropäivä ma 19.12. klo 
11-13. Tarjolla riisipuuroa.
Papin päivä ma 19.12. 
klo 13. 

PerheTyö
Naisten lenkkipiiri ma 
9.1. klo 18 Poukamassa. 
Seuraavat lenkkipiirit ovat 
23.1., 13.2., 27.2., 12.3., 2.4., 
16.4.ja 7.5. klo 18-20.30. 
Huom! epäsäännölliset 
kokoontumisajat. Lisätie-
toja Kati Ukkoselta puh. 
040 4848 252. 

Pyhäkoulu
Kotipyhäkoulu Rönössä. 
Katso lisää Rönön sillan 
kupeessa olevalta ilmoi-
tustaululta.

kasTeTuT
Janica Aino Kaarina Lai-
tinen, Mea Matilda Nis-
sinen, Valtteri Johannes 
Vesikko, Kie Kaius Selan-
der, Elmo Mikael Mietti-
nen, Viivi Venla Emilia Ve-
näläinen, Nella Julia Pura-
nen, Amanda Helmi Hele-
na Kärkiö, Isla Alexandra 
Meier, Nelli Sofia Varo-
nen, Konsta Eevert Man-
ninen, Leo Emil Aleksan-
teri Valve, Olga Matilda 
Miettinen.

kuuluTeTuT
Miikka Arto Olavi Ilo ja 
Katariina Anna Sofia Lai-
hosola. 

kuolleeT
Pentti Olavi Tuhkanen 82v, 
Kaija Annikki Kemppinen 
77v, Aino Anelma Roivai-
nen 81v, Liisa Helena Kup-
fernagel 67v, Helga Annik-
ki Raatikainen 84v, Timo 
Untamo Niitti 72v, Lau-
ri Sakari Avento 73v, Eero 
Olavi Voutilainen 59v, 
Maire Marjatta Eskelinen 
85v, Tenho Johannes Halo-
nen 89v.

alava

alavan kirkko
keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Adventtimusiikki ke 
14.12. klo 19. Mikko Kor-
honen, urut ja Seppo Kir-
kinen, käsikellot. Vapaa 
pääsy. 
Minna Canthin koulun 
joulukonsertti to 15.12. 
klo 18. 
Petri Laaksosen joulu-
konsertti pe 16.12. klo 19. 
Liput 15 €. 
4. adventtisunnuntain 
messu ja joulujuhla su 
18.12. klo 10. Saarnaa Han-
nu Koskelainen, liturgina 
Tarja Säynevirta, kantto-
rina Leila Savolainen, Lii-
sa Tiilikainen. Alavan jou-
lujuhla seurakuntasalissa, 
puuro- ja kahvitarjoilu. 
Kauneimmat joululau-
lut su 18.12. klo 18. Hannu 
Koskelainen, Ossi Jauhiai-
nen, kirkkokuoro ja seni-
orikuoro. 
Kuulen taivaan tiukujen 
soivan, Jaana Pölläsen jou-
lukonsertti ke 21.12. klo 19. 
Ohjelma 10 €. 
Jouluaaton hartaus la 
24.12. klo 13. Pirjo Kuula, 
Leila Savolainen, lapsikuo-
ro, Talvikki Attila-Peko-
nen, laulu. 
Jouluyön jumalanpalve-
lus la 24.12. klo 23. Saarnaa 
Hannu Koskelainen, litur-
gina Anu Kiviranta, kant-
torina Leila Savolainen, 
Zipporim-kuoro. 
Joulupäivän jumalanpal-
velus su 25.12. klo 10. Saar-
naa Juha Välimäki, liturgi-
na Anu Kiviranta, kantto-
rina Ossi Jauhiainen, kirk-
kokuoro, kirkkokuoron 
kvartetti. 
Tapaninpäivän messu 
ma 26.12. klo 10. Saarnaa 
Tarja Säynevirta, liturgina 
Juha Välimäki, kanttorina 
Ossi Jauhiainen. 
Uudenvuodenaaton 
Tuomasmessu Alavan kir-
kossa la 31.12. klo 20. Saar-
naa Anu Kiviranta, litur-
gina Pirjo Kuula, kanttori-
na Leila Savolainen, King´s 

Kids -bändi, Kuopion kris-
tillisen koulun väki. 
Uudenvuoden päivän 
messu su 1.1. klo 10. Saar-
naa Pirjo Kuula, liturgina 
Tarja Säynevirta, kanttori-
na Ossi Jauhiainen. 
Loppiaisen messu pe 6.1. 
klo 10. Saarnaa Tarja Säy-
nevirta, liturgina Hannu 
Koskelainen, kanttorina 
Leila Savolainen, Zippo-
rim-kuoro, kirkkokahvit, 
lähetystilaisuus seurakun-
tasalissa. 
Messu su 8.1. klo 10. Saar-
naa Anu Kiviranta, liturgi-
na Juha Välimäki, kanttori-
na Ossi Jauhiainen. 

alavan 
seurakunTakeskus 
keihäskatu 5 B 
Alavan eläkeläisten päi-
väpiiri ti 10.1. klo 12-14. 
Ruokailu ja kahvi 3 €. 
Kirjallisuuspiiri to 26.1. 
klo 14 kerhohuone 1:ssä. 
Kirja: Sisar, Elisabet Aho. 
Yht.henk. Aino Mikkonen 
puh. 040 7071 499. 

neulamäen kirkko 
vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Ehtoollishartaus ja jou-
luinen arkinen ateria to 
15.12. klo 11. Pirjo Kuula, 
Ulla Turunen ja Leila Sa-
volainen. 
Joulumyyjäiset su 18.12. 
klo 15.30. 
Kauneimmat joululau-
lut su 18.12. klo 16. Juha 
Välimäki, Ossi Jauhiainen, 
kirkkokuoro. 
Joulupäivän jumalanpal-
velus su 25.12. klo 12. Saar-
naa Juha Välimäki, liturgi-
na Anu Kiviranta, kantto-
rina Ossi Jauhiainen. 

särkiniemen 
seurakunTaTalo 
särkiniementie 20 
puh. 040 4848 307 
Jouluaaton hartaus la 
24.12. klo 15. Pirjo Kuu-
la, Leila Savolainen, lapsi-
kuoro. 
Messu su 8.1. klo 13. Saar-
naa Anu Kiviranta, liturgi-
na Juha Välimäki, kanttori-
na Ossi Jauhiainen. 

Seurakunnat 14.12.11-11.1.12

Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala.
Sinun siipiesi suojaan
rientävät ihmislapset.
Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin
ja annat heidän juoda ilosi virrasta.

PsalMi 36.
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rukoilemmeTila-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

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

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. perusmuotoinen avioehto, testamentti,  
perunkirjoitus 200-300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio, puh. 017-282 2211 

faksi 017-282 3101, www.kalevipitkanen.com, 
aatsto@kalevipitkanen.com

Tietokoneapu  
040 5844 045 
 

 
•opastus 
•tietoturva 

www.orden.fi 

Kotitalousvähennys 60% 

Tmi Hannan kotiapu
– kotiapua  

ammattitaidolla 
koillis-savon alueella!

 * siivouspalvelut  
* tekstiilihuolto

 * asiointipalvelut
 * kodin pienten 

tarjoilujen hoitaminen

Puh: 0400-495 354 Hanna
E-mail: hanna.mustonen@

kaavilainen.com

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Katso Toisenlainen lahjavalikoima www.toisenlainenlahja.fi  

tai tee lahjatilauksesi puhelimitse 020 787 1201

HEDELMÄ-PUUT

ANNA TÄNÄ JOULUNA LAHJA, 
JOKA AUTTAA KEHITYSMAISSA ASTI!

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi
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Diakonia
Diakoniatoimistot - Ala-
van seurakunnan dia-
koniatoimistot ovat kiin-
ni 19.12. - 23.12. Ajanva-
rausvastaanotto 27. - 30.12. 
ke ja to klo 9 -1 1, Ulla Tu-
runen puh. 040 4848 325. 
Viikosta 1 alkaen ajanva-
rausvastaanotto ke klo 9 
- 11 Liisa Tiilikainen puh. 
040 4848 324 (Alava, Nii-
rala, Haapaniemi ja Lehto-
niemi), vastaanotto ti klo 
9 - 11 Sisko Laitinen puh. 
040 4848 326 Särkiniemen 
diakoniatoimisto (Särki-
niementie 20). Viikosta 2 
alkaen vastaanotto myös 
Neulamäen diakoniatoi-
mistossa to klo 9 - 11 Ulla 
Turunen puh. 040 4848 
325 (Vesurikuja 4). 

PerheTyö
Perhekerhot - Perheker-
hoissa joululoma 19.12 - 
15.1. Tavataan taas klo 9.30 
ma 16.1. Alavan kirkolla, ti 
17.1. Neulamäen kirkolla ja 
ke 18.1. Lehtoniemen ker-
hotilassa ja Särkiniemen 
kirkolla. Lisätietoja Sirpa 
Pesonen puh. 040 4848 
297. Alavan seurakunnan 
lapset ja perheet faceboo-
kissa. Käy tykkäämässä, 
saat tuoreinta tietoa siitä, 
mitä meillä tapahtuu. 

kasTeTuT
Emmi Noora Olivia 
Kauhanen¸Topi Valtte-
ri Niinisalo, Sara Evelii-
na Anttonen, Milo Mati-
as Savallampi, Beata Ade-
lia Raudaskoski, Viivi Ninja 
Charlotta Martikainen.

kuuluTeTuT
Veli-Matti Juhani Iskani-
us jaTiina Kaarina Hof-
frén, Teemu Miikka Topias 
Pulkkinen ja Jaana  Hanne-
le Viinikainen.

kuolleeT
Esa Torsti Tuppurainen 
71v, Aino Elina Hyvärinen 
87v, Pekka Antero Nuu-
tinen 61v, Katriina Mark-
kanen 81v, Katri Julku-
nen 90v, Jenny Elina Yli-
nen 83v, Irja Pirskanen 
88v, Veikko Ilmari Antikai-
nen 94v.

kallavesi

kallaveDen kirkko
rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Kansainvälinen joulu-
juhla la 17.12. klo 14. Kan-
sainvälistä, jouluista oh-
jelmaa, mukavaa yhdessä-
oloa ja joulusyömistä. Juh-
lan kielenä suomi, tulkka-
us englanniksi. Tervetuloa 
sekä suomessa asuvat ul-
komaalaiset että suoma-
laiset. Ruokailu maksu-
ton. Juha Määttä, Richard 
Nicholls ja sudanilaiset.
4. Adventtisunnuntain 
messu su 18.12. klo 10. 
Saarna Petteri Hämäläi-
nen, liturgia Anni Tanni-
nen ja kanttorina Richard 
Nicholls.
Perheiden aattokirkko la 
24.12. klo 15. Anni Tanni-
nen, Petteri Hämäläinen ja 
Richard Nicholls.
Kynttiläkirkko la 24.12. 
klo 22. Anna-Maija Hella, 
Anna-Mari Linna ja kirk-
kokuoro, Richard Nicholls, 
Teea Kokkonen, huilu.
Joulukirkko su 25.12. klo 8. 
Saarna Juha Määttä, litur-
gia Anni Tanninen ja kant-
torina Anna-Mari Linna ja 
kirkkokuoron seniorit.
Tapaninpäivän messu 
ma 26.12. klo 10. Saarna 
Matti Pentikäinen, liturgia 

Raili Rantanen ja kanttori-
na Richard Nicholls.
Uudenvuoden messu su 
1.1. klo 10. Saarna Hannu 
Komulainen, liturgia An-
na-Maija Hella ja Anna-
Mari Linna.
Loppiaisen messu pe 6.1. 
klo 10. Saarna Anna-Maija 
Hella, liturgia Juha Määt-
tä ja kanttorina Richard 
Nicholls.
Messu su 8.1. klo 10. 

vehmasmäen 
kaPPeli 
sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351
Jouluaaton perhekirkko 
la 24.12. klo 16. Veli Mänty-
nen ja Anna-Mari Linna.
Joulukirkko su 25.12. klo 
10. Juha Määttä ja Anna-
Mari Linna.

hirvilahDen 
kaPPeli 
länsirannantie 2410
puh. 044 3629 205
Jouluaaton kirkko la 
24.12. klo 14. Matti Pen-
tikäinen ja Anna-Ma-
ri Linna.

karTTulan kirkko
kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Perheiden aattokirkko la 
24.12. klo 14. Mikko Väisä-
nen ja Anne Keränen.
Aattokirkko la 24.12. klo 
15. Mikko Väisänen ja 
Anne Keränen.
Uudenvuodenpäivän 
messu su 1.1. klo 10. Mik-
ko Väisänen ja Richard 
Nicholls.
Messu su 8.1. klo 10. Rei-
jo Mustonen ja Anne Ke-
ränen.

karTTulan 
seurakunTakoTi 
kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Lasten ja perheiden jou-
lujuhla su 18.12. klo 10. 
Perhekirkko ja lasten oh-
jelmaa, joulupuuro. Rei-
jo Mustonen, Tuija Soini, 
Anne Keränen.
Virsilauluilta pe 6.1. klo 
18. 

syvännniemen 
kirkko 
kuttajärventie 117
Kauneimmat joululaulut 
su 18.12. klo 18.30. Anne 
Keränen ja kirkkokuoro.
Jouluaaamun jumalan-
palvelus su 25.12. klo 7. 
Reijo Mustonen, Anne Ke-
ränen ja kirkkokuoro.

varhaisnuoreT
Tyttö- ja poikakerhois-
sa joululoma vk 51 - vk 2 
Kerhot alkavat viikolla 3.

musiikki
Kuusi tuntia joululaulu-
ja, puuroa ja torttukah-
veja 18.12. klo 11.30 alkaen 
Kallaveden kirkolla. Jou-
luista myytävää, arpajaisia. 
Laulattamassa klo 11.30-
13.30 Richard Nicholls ja 
lapsikuorot, klo 13.30-15.30 
Anna-Mari Linna ja kirk-
ko- ja seniorikuoro, klo 
15.30-17.30 Seppo Kirkinen 
ja käsikellokuorot. Joulu-
puuro 1,50 €, torttukah-
vit 1,50 €. 
Käsikellokuoro Dolcen 
joulukonsertti su 18.12. 
klo 19. Kallaveden kirkos-
sa. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5 €.

Diakonia
Varttuneen väen jou-
lujuhla ke 14.12. klo 12-14 
Kallaveden kirkossa. Jou-
lupuuro ja torttukahvit. 
Anni Tanninen, Anna-Ma-
ri Linna ja seniorikuoro.
Diakoniatyön järjestämä 
joulupuuro to 15.12. klo 12 
diakoniatyön ryhmille Pe-
tosen seurakuntatalolla.

muuTa
Kauneimmat joululau-
lut Pihkainmäen koulul-
la to 15.12. klo 18. Petteri 
Hämäläinen ja Anna-Ma-
ri Linna.
Koiraväen jouluharta-
us to 15.12. klo 18 Hirvijär-
ven leirikeskuksen kodal-
la, Hirvitie 50. Karttulan 
kennelkerho tarjoaa jou-
lupuuron ja kahvit. Koirat 
tervetulleita. Mikko Väisä-
nen ja Anne Keränen.
Leväsen messu ti 20.12. 
klo 13.30. Matti Pentikäi-
nen, Anna-Mari Linna ja 
kirkkokuoron seniorit.
Tapaninpäivän kyläkirk-
ko su 25.12. klo 10 Jaakko-
lan kerhohuoneella, Kart-
tulassa. Reijo Mustonen ja 
Anne Keränen.
Loppiaisen kyläkirkko pe 
6.1. klo 10 Annikki ja Kau-
ko Tiihosella, Mustalahti, 
Tallustie 290.

PerheTyö
Perhekerhot alkaa vk 3 
klo 9.30 - 11 ma Karttulas-
sa, ti Petosella ja Valohar-
julla, ke Kallaveden kirkol-
la, Jynkänvuoren kerho-
huoneella ja Kurkipirtissä, 
to Syvänniemellä ja Sot-
kanniemessä (Sotkannie-
mi klo 9.15-10.45) parillisil-
la viikoilla pe Pihkainmä-
essä alkaen vk. 2.

aikuisTyö
Sanasta suuntaa elä-
mään - raamattupiiri 
ti 10.1. klo 18.30 ti alkaen 
18.30 Jaakkosilla, osoittees-
sa Pitkäsiima 15. Lisätieto-
ja Merja-Riitta Jaakkonen 
puh. 040 5573 285. 

kasTeTuT
Venla Vilhelmiina Vene-
järvi, Joel Elias Korhonen, 
Enni Emilia Koponen, Lee-
vi Toni Antero Räsänen, 
Viivi Amanda Kuisma, 
Veeti Viljami Timonpoi-
ka Lemmetty, Aleksi Matti 
Eemil Svensk, Jemilla Ade-
lia Karvonen, Mila Hippu 
Inkeri Halmetoja, Anni Sil-
ja Eveliina Korhonen, Sa-
muel Niilo Elias Malinen, 
Luukas Paavo Joel Mali-
nen, Jere Heikki Otto Jäp-
pinen, Martta Liisa Mat-
leena Hokkanen, Iita Emi-
lia Seppänen, Anton Ar-
mas Robin Bollström, Fiia 
Ida Emilia Huttunen, Rii-
na Kaisla Alisa Hallikainen, 
Wägeli Enni Sofie, Touko 
Juhani Soininen, Venla Jo-
sefina Hirsi, Isaac Jalo Aar-
re Kivinen.

kuuluTeTuT
Kalle Mikael Ylikärppä ja 
Anjariikka Mirjami Pohto, 
Juha Matti Toppi ja Tar-
ja Kyllikki Kerman, Janne 
Petter Tapani Hynninen 
ja Laura Marketta Björn, 
Heikki Vihtori Savolai-
nen ja Outi Johanna Pelto-
la, Tuomas Petteri Kallio ja 
Hanna Maarit Barck.

kuolleeT
Seppo Aukusti Karkkonen 
65v, Erkki Olavi Näveri 79v, 
Helmi Johanna Hakkarai-
nen 93v, Niilo Väänänen 
86v, Viljami Pyry Tapani 
Lämsä 1 kk.

männistö

Pyhän 
Johanneksen 
kirkko 
kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Messu 4. adventtisunnun-
taina 18.12. klo 10. Saarna 
Aulikki Mäkinen, liturgia 

Lauri Paatero, kanttorina 
Riitta Matilainen.
Perheiden kauneimmat 
joululaulut 4. adventti-
sunnuntaina klo 16 ja klo 
18. Tarjoilu. Aulikki Mäki-
nen, Heikki Mononen.
Perhejumalanpalve-
lus la 24.12. klo 15. Saar-
na ja liturgia Aulikki Mäki-
nen, kanttorina Riitta Ma-
tilainen.
Jouluyön messu la 24.12. 
klo 23. Saarna Mika Niska-
nen, liturgia Lauri Paate-
ro, kanttorina Riitta Ma-
tilainen.
Joulupäivän sanajuma-
lanpalvelus su 25.12. klo 
10. Saarna ja liturgia Lauri 
Paatero, kanttorina Heikki 
Mononen.
Tapaninpäivän sanaju-
malanpalvelus ma 26.12. 
klo 16. Saarna ja liturgia 
Aulikki Mäkinen, kant-
torina Heikki Mononen. 
Messussa lauletaan joulu-
lauluja.
Messu su 1.1. klo 10. Saar-
na Mika Niskanen, liturgia 
Lauri Paatero, kanttorina 
Riitta Matilainen.
Lasten Loppiaiskirkko 
pe 6.1. klo 16. Lelukolehti. 
Keittolounas. Yhteisyössä 
MLL:n Kuopion yhdistyk-
sen kanssa.
Messu su 8.1. klo 10. Saar-
na Salla Tyrväinen, liturgia 
Lauri Paatero, kanttorina 
Heikki Mononen.

männisTön 
vanha kirkko 
lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Raamattupiiri naisille ke 
14.12. klo 18. Hiljentymistä 
ja jakamista. Salla Tyrväi-
nen, puh. 040 4848 320.
Lasten jouluhartaus to 
15.12. klo 9.15. 
Christmas Carols pe 
16.12. klo 19. 
Viittomakielinen messu 
su 18.12. klo 13. 
Kauneimmat joululaulut 
4. adventtisunnuntaina 
klo 16 ja klo 18. Lauri Paa-
tero, Riitta Matilainen.
Joulukonsertti ke 21.12. 
klo 18. Duo VoCannel.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus su 25.12. klo 
8. Saarna ja liturgia Lauri 
Paatero, kanttorina Heikki 
Mononen. Kirkkokuoro.
Iltakirkko su 8.1. klo 18. 
Aulikki Mäkinen, Salla Tyr-
väinen, Heikki Mononen.

läheTys
Männistön lähetyspii-
ri 10.1. alkaen parill. vkojen 
ti klo 13 Vanhalla kirkolla. 
Annikki Tenhunen.

Diakonia
Jouluviikon tiistaina 20.12. 
ei ole diakoniatyön ajan-
varauspäivystyksiä. 
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvarauspäivystykset 
3.1. alkaen ti klo 9-10 Py-
hän Johanneksen kirkolla 
puh. 040 4848 384, Van-
halla kirkolla puh. 040 
4848 385. 

muuTa
Asukastupa Koillistuu-
len jouluhartaus to 15.12. 
klo 12. Saarijärventie 9. Sal-
la Tyrväinen.
Kauneimmat joululaulut 
to 15.12. klo 13.45 Mäntylän 
palvelutalolla, Untamon-
katu 5. Mika Niskanen.
Kauneimmat joululau-
lut ravintola Ampiaisessa 
ti 20.12. klo 20. Heikki Mo-
nonen ja Lauri Paatero.
Hartaus to 5.1. klo 13.45 
Mäntylän palvelutalolla, 
Untamonkatu 5. Salla Tyr-
väinen.
Hartaudet ma 9.1. klo 
13 ja 13.30 Sunnen kodil-
la, Päivärinteentie 29. Salla 
Tyrväinen.

Joosef valitsi rakkauden

J oulu on lasten juhla, Jeesus-
lapsen ja kaikkien muidenkin 
lasten. Joululaulut kertovat sei-
meen syntyvästä maailman Va-
pahtajasta ja omien lastemme 

tuikkivista silmistä ja joulun odotukses-
ta. Maria, Jeesuksen äitikin pilkahtaa sa-
noituksissa, mutta missä on Joosef? 

Mikäli joululauluihin on uskomista, 
tallin eläimetkin näyttävät olevan Joose-
fia merkittävämpiä.

Mutta mitä joulukertomus olisi ilman 
Joosefia, tuota arjen sankaria. Kun Joo-
sef kuulee kihlattunsa olevan raskaana, 
hän joutuu vaikeaan tilanteeseen. Ei ole 
helppo hyväksyä sitä, et-
tä lapsi ei ole hänen. Suh-
de saa särön, anteeksian-
taminen on vaikeaa. 

Vielä äsken kaikki oli 
olevinaan hyvin, rakkaus 
oli – jos ei ehkä auvoista, 
niin ainakin arkista ja hy-
vää. Edessä oli yhteinen 
elämä. Luvattu oli kaiken-
laista puolin ja toisin. Tus-
kin Marian kertomus en-
kelinäystä tuntui erityisen 
uskottavalta. Mielessä 
pyöri monenlaisia tuntei-
ta: vihaa ja pettymystä, it-
sesääliä ja katkeruutta.

Tilanne oli vaikea. Jos 
hän jättäisi Marian, äiti ja 
lapsi joutuisivat pulaan. 
Ei Mariaa uskoisi kukaan. 
Häpeän suuri kaari ym-
päröisi äidin ja lapsen. To-
ki Joosef tiesi oikeutensa. 
Hän voisi jättää Marian. 
Kukaan ei syyttäisi häntä. 
Olisi oikein jättää kunnia-
ton nainen, hylätä hänet. 
Niin ajattelisivat kyläläiset 
ja niin oli kirjoitettu. 

Tehdäkö siis oikein vai oikeanlaisia 
asioita? Ratkaistako asia lain ja oikeuden 
mukaan vai niin kuin rakkaus toista ih-
mistä kohtaan velvoitti? 

Joosef valitsee rakkauden tien. Hän ei 
välitä kuiskuttelijoista selkänsä takana. 
Ei pilkallisista katseista ja kitkeristä epäi-
lyistä. Hän ottaa vaimokseen lasta odot-
tavan naisen ja pelastaa tämän häpeästä 
ja halveksinnasta.

Joosef on matkakumppanimme kul-
kiessamme kohti joulua. Seimi on vielä 
tyhjä. Kohta sinne syntyy lapsi, josta on 
tuleva maailman Vapahtaja. 

Tuo lapsi – ristillä kuoleva ja ylös-
noussut Jeesus Kristus – 
ei synny ristiriidattomaan 
ja idylliseen perheeseen. 
Hän syntyy keskelle elä-
män arkea, sen kipua, pel-
koa ja häpeää. Hän syntyy 
sinnekin, missä tänä joulu-
na ei vietetä idyllistä per-
hejoulua, sinne, missä on 
pettymystä, riitaa ja pahaa 
mieltä. Hän syntyy sinne-
kin, missä häntä ei osata 
odottaa.

Seimi on vielä tyhjä. 
Maria ja Joosef ovat vasta 
matkalla Betlehemiin.  Pi-
an on yö. Kohta oljille syn-
tyy lapsi. 

”Kansa, joka pimeydes-
sä vaeltaa, näkee suuren 
valon. Niille, jotka asuvat 
kuoleman varjon maassa, 
loistaa kirkkaus.” 

AULIKKI MÄKINEN

kirjoittaja on Männistön 
seurakunnan kirkkoherra

4. adventti- 
sunnuntai. 
Herran syntymä 
on lähellä. 
Matt. 1: 18 – 24.

Maria, Jeesuksen äiti, oli 
kihlattu Joosefille. En-
nen kuin heidän liitton-
sa oli vahvistettu, kävi 
ilmi, että Maria, Pyhän 
Hengen vaikutuksesta 
oli raskaana. Joosef oli 
lakia kunnioittava mies, 
mutta ei halunnut hä-
päistä kihlattuaan julki-
sesti. Hän aikoi purkaa 
avioliittosopimuksen 
kaikessa hiljaisuudessa.
Kun Joosef ajatteli tä-
tä, hänelle ilmestyi yöl-
lä unessa Herran enkeli, 
joka sanoi:
”Joosef, Daavidin Poika, 
älä pelkää ottaa Mariaa 
vaimoksesi. Se, mikä on 
siinnyt, on lähtöisin Py-
hästä Hengestä.”
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Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala
puh. (017) 262 1130

Toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

• Tilaus- ja lounasravintola 
Pilotti

TYYLILLÄ JA TAIDOLLA
TÄYDEN PALVELUN 

JUHLAPALVELU

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

Herastuomari Leila M. Tuomainen
Koljonniemenkatu 2, 2. krs, p. 044 211 9876

Piplialahjat

Suomen Pipliaseura   |  PL 54  |  00241  HELSINKI  |  puh 010 838 6520 | myynti@bible.fi 

RAAMATTU RISTIIN RASTIIN
Innostava luku- ja hakuteos 
Raamatun opeista. 365 teksti-
kokonaisuutta  vuoden jokaiselle 
päivälle.

PIPLIA LAPSILLE
Koko perheen klassikko-
raamattu. Myös äänikirjana.

NAHKAKANTINEN RAAMATTU 
JA VIRSIKIRJA
Tilaa lahjansaajan kultainen nimi-
painatus kanteen. Useita eri värejä.

NAHKAKANTINEN RAAMATTU 

 •   markkinoiden laajin raamattuvalikoima  •   Suomen Pipliaseura   •  www.pipliakauppa.fi  

uutuus
RAAMATTU 

RISTIIN  RASTIIN

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA
www.kukkajasidontarosanna.fi

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

Kukkakauppa p. (017) 261 1456
Hautaustoimisto p. 044 094 5919

Vuorikatu 25

        

 Hei SINÄ,
VIREÄ ELÄKELÄINEN

Haluatko liikkua ja ”liikuttaa” vertaisia?
UUSIEN VERTAISOHJAAJIEN KOULUTUS 2012

Peruskoulutus, joka suositellaan kaikkien käyvän
Ke 18.1.2012 klo 14.00- 16.00 Vapaaehtoistyön perusteet,
 kokoontuminen Suokadun palvelutalon aulassa
Ti 24.1.2012 klo 11.00- 14.00 vesijumpan teoria + käytäntö,
 Leväsen palvelutalo
Ti 31.1.2012 klo 9.00- 11.00 Kuntosali, Niiralan uimahalli,
 kokoontuminen uimahallin aulassa klo 8.45
To 16.2.2012 EA- koulutus + koulutuksen päättäminen,  
 paikka ja aika avoin

Lisäksi voit valita lisäkoulutusta tasapainosta tai  
ulkoliikunnasta.
Ti 7.2.2012 klo 12.00- 14.30Tasapaino, Kuopiohalli
To 9.2.2012 klo 12.00- 14.30 Tasapaino, Kuopiohalli
Pe 10.2.2012 klo 9.00- 11.00 Ulkoliikunta, Hapelähteen puisto

KOULUTUS ON KAIKILLE AVOIN JA ILMAINEN! 
TERVETULOA!

Ilmoittautuminen 10.1.2012 mennessä ja lisätietoja:
Liikunnanohjaaja Carita Randelin-Kauppinen,p.044 718 2509 tai cari-
ta.randelin@kuopio.fi
Toiminnanohjaaja Jaana Myller, p. 044 718 3707 tai  
jaana.myller@kuopio.fi

kasTeTuT
Nooa Eemeli Neuvonen, 
Kasper Matias Vilmunen, 
Saku Pietari Airaksinen.

kuolleeT
Elma Annikki Madeto-
ja 88v, Pertti Juhani Toppi-
nen 63v, Kaija Anita Vep-
säläinen 82v, Maija Lii-
sa Anneli Rahkonen 84v, 
Jussi Henrik Rummukai-
nen 25v. 

puijo

PuiJon kirkko
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
4. adventtisunnuntain 
messu su 18.12. klo 10. Mii-
na Karasti saarnaa, Jaa-
na Marjanen, kanttorina 
Outi Keskisipilä. Hiljaisen 
rukouslaulun ryhmä, joh-
taa Tiina Taskinen-Viini-
kainen.
De vackraste julsångerna 
– Kauneimmat joululau-
lut ruotsiksi su 18.12. klo 
15. Jaana Marjanen, Tint-
ti Tinkala.
Pieni iltakirkko ja eh-
toollinen su 18.12. klo 18. 
Jaana Marjanen, lauluryh-
mä Verso. Iltatee.
Lauluyhtye Vox Novan 
joulukonsertti ma 19.12. 
klo 19. Johtaa Heikki Hal-
me. Ohjelma 10 €.
Jouluaaton perhejuma-
lanpalvelus ja joulusei-
men rakentaminen la 
24.12. klo 15. Miina Karas-
ti, Joona Saraste, Kaisla Sa-
raste, sello.
Jouluyön messu la 24.12. 
klo 23. Jaana Marjanen 
saarnaa, Seppo Marjanen, 
Heikki Hyvärinen, Marja-
Sisko Aalto, Marjo Partti-
maa. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä. Verso ja nuorten 
lauluryhmä.
Jouluaamun jumalanpal-
velus su 25.12. klo 8. Pekka 
Nieminen saarnaa, Miina 
Karasti. Kanttorina Outi 
Keskisipilä.
Tapaninpäivän mes-
su ma 26.12. klo 10. Jaana 
Marjanen saarnaa, Heik-
ki Hyvärinen. Kanttorina 
Joona Saraste. Hilanderin 
perhe, musiikki.
Tapaninpäivän kauneim-
mat joululaulut ma 26.12. 
klo 19. Heikki Hyvärinen, 
Joona Saraste, Vuokko 
Lahtinen, viulu.
Uudenvuodenpäivän 
messu su 1.1. klo 10. Heik-
ki Hyvärinen saarnaa, Pek-
ka Nieminen. Kanttorina 
Outi Keskisipilä.
Loppiaisen messu pe 
6.1. klo 10. Pekka Niemi-
nen saarnaa, Miina Karas-
ti. Kanttorina Joona Sa-
raste. Kirkkokahvit. Mai-
ja Antikainen kertoo Pip-

liaseuran raamatunkään-
nöstyöstä suomen suku-
kielille.
Messu su 8.1. klo 10. Mii-
na Karasti saarnaa, Heik-
ki Hyvärinen. Kanttorina 
Joona Saraste.

Päivärannan 
kirkko 
Tuomikuja 4 
puh. 040 4848 426
4. adventtisunnuntain 
messu su 18.12. klo 13. Mii-
na Karasti, Outi Keskisi-
pilä, Varhaiseläkkeensaa-
jien kuoro, johtaa Pekka 
Leskelä.
Jouluaaton perhejuma-
lanpalvelus ja joulusei-
men rakentaminen la 
24.12. klo 15. Heikki Hyvä-
rinen, Outi Keskisipilä, Ka-
marikuoron kvartetti.
Jouluaamun jumalanpal-
velus su 25.12. klo 10. Pek-
ka Nieminen, Outi Kes-
kisipilä.
Messu su 8.1. klo 13. Miina 
Karasti, Outi Keskisipilä.
Tehdään yhdessä -ryh-
mä ma 9.1. klo 18. Seija Ris-
sanen, Helena Heija-Nuu-
tinen.
Ystävänpäiväkerho ke 
11.1. klo 11. Riitta Murto-
rinne.

muuTa
Jouluaaton hartaus la 
24.12. klo 13 Puijon mäellä. 
Miina Karasti, Puijon ka-
marikuoron kvartetti.

kasTeTuT
Iida Agviliina Korhonen, 
Nella Serafiina Jalkanen, 
Martti Olavi Vihavainen, 
Paavo Ilmari Vihavainen, 
Kerttu Hanna Elviira Jääs-
keläinen, Emil Ilmari Jo-
hannes Jääskeläinen.

kuuluTeTuT
Mika Petteri Harakka ja 
Jenni Karoliina Tuomai-
nen.

kuolleeT
Toivo Jurvelin 75v, Nin-
ni AlexandraTomminen 
95v, Veikko Ilmari Mäki-
nen 80v, Irma Anneli Jun-
tunen 63v.

Järvi-kuopio

riisTaveDen kirkko
Joensuuntie 2505 
Messu su 18.12. klo 10. Ilk-
ka Koponen ja Taru Par-
viainen.
Aattohartaus la 24.12. klo 
14. Kirkon edessä seimi-
asetelma. Mary-aasi tavat-
tavissa seimen luona klo 
13 alkaen. Säävaraus. Kirsi 
Leino ja Marjatta Piironen.
Jouluyön kynttilämessu 
la 24.12. klo 23. Kirkkokuo-

ro. Kirsi Leino ja Marjatta 
Piironen.

riisTaveDen 
seurakunTaTalo
keskustie 2
Tapaninpäivän joululau-
lukirkko ma 26.12. klo 10. 
Kirsi Leino ja Marjatta Pii-
ronen.
Uudenvuodenpäivän ju-
malanpalvelus su 1.1. klo 
10. Uwe Mäkinen ja Mar-
jatta Piironen.
Loppiaisen jumalanpal-
velus pe 6.1. klo 10. Satu 
Väätäinen ja Matti Saarela.
Messu su 8.1. klo 10. Mar-
jaana Mäkinen ja Marjatta 
Piironen.

muuTa
Kauneimmat joululau-
lut ke 14.12. klo 18 Vartia-
lan Seolla.
Kauneimmat joululaulut 
to 15.12. klo 18 Melalahden 
Seolla. Markku Holopai-
nen ja Kirsi Leino.
Hussonmäen kappelin 
aattohartaus la 24.12. klo 
15. Kirsi Leino ja Marjatta 
Piironen.

Juankosken 
ylösnousemuksen 
kirkko 
mäntytie 5
Päivärukous to klo 12. 
Rukouspiiri ti klo 10.30 
Valmistautumishuo-
neessa.
Aamurukous ke klo 8. 
Messu 4. adventtisunnun-
taina su 18.12. klo 13. Ilkka 
Koponen ja Matti Saarela.
Kauneimmat joululaulut 
su 18.12. klo 15. Lähetys-
työn hyväksi.
Jouluaaton hartaus la 
24.12. klo 14. Ilkka Kopo-
nen ja Matti Saarela.
Joulukirkko su 25.12. klo 7. 
Ilkka Koponen.
Messu Tapaninpäivänä 
ma 26.12. klo 13. Ilkka Ko-
ponen ja Matti Saarela.
Uudenvuodenpäivän 
messu su 1.1. klo 13. Satu 
Väätäinen ja Matti Saarela.
Loppiaisen messu pe 6.1. 
klo 13. Marjaana Mäkinen 
ja Matti Saarela.
Messu su 8.1. klo 13. Mar-
jaana Mäkinen ja Marjatta 
Piironen.

Juankosken 
seurakunTaTalo 
mäntytie 5
Seurakuntakerho
ke klo 12 paritt.vkoina. 
Naisten raamattupiiri
to klo 18 paritt.vkoina, pie-
nessä kerhohuoneessa.
Raamattupiiri ke klo 12 
parill.vkoina. 
Aamukahviryhmä to klo 
10 parill. vkoina. 
Naisten piiri ma klo 12 
pienessä kerhohuoneessa.
Miesten raamattupiiri ke 
klo 18 pienessä kerhohuo-
neessa.
Joulua odotellessa ke 
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AA-ryhmä, Hatsalank. 37,
p. 2622 621 savuttomat pala-
verit ma-pe klo 11 ja 19, su klo 
9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Sii-
linjärvi. Savuttomat palaverit 
to klo 19, la klo 9 ja su klo 18. 
AAL-ryhmä alkoholistises-
sa tai toimimattomassa per-
heessä kasvaneille aikuisille 
to klo 18-20 Propellissa, Min-
na Canthink. 4 C 3. krs. p. 050 
9294 548 ma ja ti klo 18-20. 
www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholi-
ongelmaisten läheisille, Hat-
salankatu 37 su klo 19, p. 040 
5579 470. Kotipolku 7, Siilin-
järvi ke klo 19, p. 050 3988 883. 
Kirkkorannantie 1, srktalon 
vanha puoli, Kaavi ti klo 19.
Abortin läpikäyneiden 
vertaistukiryhmä alkaa 
NNKY:llä 16.1.2012. Suljettu 
ryhmä koolla 10 kertaa. Tied. 
Riitta Mäntylä p. 044 3212 725 
tai päivystyspuh. 044 5766 
670.
Avoin keskustelupiiri lapse-
na seksuaalista hyväksikäyt-
töä kokeneille ja heidän lä-
heisilleen ke 7.12. klo 17.30-19 
Suomen Mielenterveysseuran 
toimistossa, Myllyk. 8.
Eskoislestadiolaisten seurat 
Kettulan srk-kodissa Jäniksen-
polku 2, su 18.12. klo 13.
Imetystukiryhmä parill. vkon 
ma Maljapuron päiväkodissa 
klo 18-19.30.Tied. p. 040 7283 
654 tai www.kuopionimetys-
tukiryhma.fi 
Irti huumeista puhelinpäi-
vystys ma-pe klo 18-21,
p. 0203-22388. Läheisryhmät,
p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 avoinna ma-
pe klo 9-16, p. 017 2822 239. 
www.sarkiniemi.toimikun-
nat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuot-
teita myytävänä arkisin tilai-
suuksien aikana Keskussrk-ta-
lon aulassa, Suok. 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllyk. 1-3. Avoinna 
ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30 ja 
ti klo 8.30-17. Ilmaiset suomen 
kielen kurssit ma klo 9-12, ti 
klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma av. ark. klo 8.30-15. 
Kuopion Setlementti Puijola 
ry, Jalkasenk. 7,
p. 050 3727 900.
Kriisikeskuksessa kriisipäi-
vystys joka päivä klo 14-21, 
p. 017 2627 738 ja 2627 733. 
Ajanv. ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet 
vertaisryhmät päihteettömyy-
den tukemiseksi ma, ti, ke ja 
to klo 18-20, Mäkik. 11, käynti 
päihdeosaston rak. päädystä. 
Ma ja to myös omaiset ja ystä-
vät. P. 045 1134 245, www.kuo-
pionakilta.fi
Kuopion Eläkesisaret ke 
28.12. klo 12 Korttelimuseolla. 
Yht. 22.12. mennessä Aino
p. 040 8716 049, Annikki
p. 050 5257149.
Kuopion Kristilliset Eläke-
läiset, Laulun ja Sanan tilai-
suus ti 27.12. klo 13.30 Mänty-
län palvelukeskuksessa.
Kuopion Mielenterveystu-
ki ry ma klo 10-11 lenkkei-
ly Petosella, klo 14.45 Niira-
lan uimahalli/kuntosali. To klo 
14.45 keilahalli. Parittoman 
vkon ma Oma-apu keskuste-
luryhmä ja pe musiikkiliikun-
nan kerho, parillisen vkon ke 
askartelukerho ja pe yhteis-
laulukerho klo 12 Majakassa. 
Tied. p. 040 733 1713/Pirjo. Päi-
vystys ma klo 9-12 p. 017 2618 
828 Tukipilarissa Koljonnie-
menk. 2, 2 krs.
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 18. Av. ma-pe 8-15,
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa av. 
ma-pe klo 9-16. Ruokapäivät 
ti, ke, to ja pe  klo 11-13.
Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kaup-
pak. 46.
NMKY, Kauppak. 40-42. Ti 
Matka kohti aitoa miehuut-
ta klo 6, rukouspiiri klo 8, elä-

mänkatsomuspiiri klo 9. Raa-
mattupiiri parit.vkon ti klo 16. 
Miesten raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivys-
tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen ilmenneissä kriiseissä 
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien tuki ver-
taisryhmä Majakassa, Min-
na Canthink. 4 C, 3.krs. ma klo 
18-20. Käynti Satamak.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, II. krs. Av. ma-pe klo 
9-17, p. 3644 597, petosen.asu-
kastupa.ast@kuopio.fi, www.
toimikunnat.net/petonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyt-
täville, Vuorikatu 31-33. Av. ma 
ja to klo 14-16, ti klo 16-18. Asi-
ointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa 
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Av. ma-pe 
klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistok. 14-16, 
II krs. Päivystys vastaanotto 
ma-pe klo 8.30-11. Ajanv. alk.
klo 8, p. 183 672. Päihdeosasto, 
Mäkik. 11 p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja ja henkistä tu-
kea. Palvelupiste/Kriisikeskus, 
p. 2627 738. Auttava puhelin, 
p. 0203-16116, ma-ti klo 13-21 
ja ke-pe klo 17-21. Help line,
p. 0203-16118 ma-ke klo 15-
18. Juristin puhelinneuvonta 
ma-to klo 17-19, p. 023-16117. 
www.riku.fi 
Sanan ja rukouksen aamu, 
yhteiskristillinen Raamatun 
luku- ja rukoushetki pe klo 
8 Eelim -temppelissä, Vuo-
rik. 29. Käynti parkkipaikan 
puolelta.
Seksuaalisen hyväksikäy-
tön tai raiskauksen koke-
neille naisille suljettu tera-
peuttinen kasvuryhmä al-
kaa tammikuussa 2012 Kuopi-
on NNKY:llä. 7 hengen ryhmä. 
Jätä soittopyyntö tai soita Eila 
Huttuselle p. 045 2018 869, 
eila_huttunen@elisanet.fi
Sotaveteraanimuseo av. tila-
uksesta ryhmille. Varaukset
p. 281 1130 ma-pe klo 9-13.
Tupa-vertaistukitoimin-
ta päihdeongelmaisten lähei-
sille. Vertaisryhmä kk:n 1. ke 
klo 18.30-20, Gottlundinka-
tu 8. Tukipuhelin ma klo 18-20 
p. 044 7148 008. tupaposti@
sirkkulanpuisto.com.  www.
sirkkulanpuisto.com
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 1 83 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 13.12. 
klo 18 Mielenterveysseuran ti-
lassa, Myllyk. 8, sisäpiha 2. krs. 
Tied. Liisa Paatelainen,
p. 044 3313 710, Anneli Harti-
kainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Myllyk. 1-3. Ti ja pe 
klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19,
p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry 
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilin-
järvi. Tied. Marjut Kankkunen, 
p. 040 7332 197.

kirPPuToriT:
Kirpputori Toivonsäde, Ase-
matie 11, Siilinjärvi. Av. ma-pe 
10-18, la 10 -14.30,
p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämän-
lanka, Torik. 17. Ma-pe klo 11-
17, la klo 10-15,  p. 2614 774.                                                                                   
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaank. 23. Ma-to 10-16, pe 10-
13. Tied. puh. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonk. 39. Av. ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15,
p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityökatu 28. Av. ma-
pe klo 10-17,  p. 3623 614. 

Täytä jouluaiheinen ristikko. 
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14.12. klo 18.30. Kansanlä-
hetys. Jouko Kauhanen, 
nukketeatteri Willi muuli. 
Puuroa ja torttukahvit.
Aamukahviryhmän jou-
lukahvit to 15.12. klo 10. 
Joulupuuro su 18.12. klo 
14-15. Lähetystyön hyväksi.
Päiväkerhojen joulujuhla 
ma 19.12. klo 18. 

Perheettömien ja yk-
sinäisten joulujuhla la 
24.12. klo 14. Aattohartau-
den jälkeen. Ovet aukea-
vat klo 14.30. Ilmoittau-
tuminen 20.12. mennessä 
Saara Soiniselle, puh. 050 
5566 328
Siioninvirsiseurat su 1.1. 
Messun jälkeen, isäntinä 
Toini ja Pentti Väätäinen.
Kohtaamispaikka ti 3.1. 
klo 18.30. Elina Karjalainen, 
Kansanlähetys.

kaavin kirkko 
kaavintie 24
Messu su 18.12. klo 13. Ris-
to Huotari ja Taru Parvi-
ainen.
Kauneimmat joululaulut 
su 18.12. klo 19. 
Päiväkerhon ja perheker-
hon joulujuhla ma 19.12. 
klo 18. 
Kaavin koulun joulu-
kirkko ja juhla ti 20.12. 
klo 18.30. 
Jouluaaton hartaus la 
24.12. klo 14. Mikko Huhta-
la ja Taru Parviainen.
Joulupäivän iltakirkko su 
25.12. klo 18. Mikko Huh-
tala, Taru Parviainen, kirk-
kokuoro, Hanne Virtahar-
ju, huilu.
Messu su 1.1. klo 13. Mik-
ko Huhtalan tulokahvi ja 
aluevastuuryhmän esittely 
seurakuntatalolla.
Loppiaisen messu pe 6.1. 
klo 13. Mikko Huhtala ja 
Taru Parviainen.
Messu su 8.1. klo 13. Satu 
Väätäinen ja Taru Parvi-
ainen.

kaavin 
seurakunTakoTi 
kirkkorannantie 1
Mikko Huhtalan tulo-
kahvit ja aluevastuur-
yhmän esittely su 1.1. klo 
13.30. 

muuTa
Kaavin aluepapin Mikko 
Huhtalan tavoittaa nu-
merosta puh. 040 4888 
625. 
Kyläseurat ti 20.12. klo 12 
Aune ja Veikko Tirkkosel-
la, Kaartotie 15.
Viikkomessu ti 20.12. klo 
14 Terveyskeskuksen vuo-
deosastolla.
Tapaninpäivän maakirk-
ko ma 26.12. klo 13 Maa-
rianvaaran koululla. Mik-
ko Huhtala ja Taru Parvi-
ainen.

muuruveDen 
kirkko 
kirkkotie 1
Adventin rukoushetki su 
18.12. klo 16. Mikko Huhta-
la ja Taru Parviainen.
Kauneimmat joululaulut 
su 18.12. klo 19. Puurotar-
joilu alkaen klo 17.
Ammattioppilaitok-

sen joulukirkko ke 21.12. 
klo 10. 
Muuruveden koulun jou-
lukirkko to 22.12. klo 9. 
Jouluaaton hartaus la 
24.12. klo 13. 
Jouluaamun jumalanpal-
velus su 25.12. klo 8. 
Tapaninpäivän messu 
ma 26.12. klo 10. 
Uudenvuoden aattohar-
taus la 31.12. klo 23. 
Uudenvuodenpäivän 

messu su 1.1. klo 16. 
Satu Väätäinen ja Riik-
ka Tuura.

Loppiaisen messu 
pe 6.1. klo 16. Satu 
Väätäinen ja Mat-

ti Saarela. Messun 
jälkeen Satu Vää-

täisen tulokahvit 
seurakuntatalossa.

Messu su 8.1. klo 16. 
Satu Väätäinen ja Marjat-
ta Piironen.

muuruveDen 
seurakunTaTalo 
kirkkotie 1
Miesten piiri to 15.12. 
klo 19. 
Adventtipuuro su 18.12. 
klo 17-19. 
Perhekahvila ma 19.12. 
klo 9.30. 
Päiväkerhon ja perheker-
hon joulujuhla ti 20.12. 
klo 18.30. 

muuTa
Muuruveden aluepapin 
Satu Väätäisen tavoit-
taa numerosta puh. 040 
4888 613. 
Kyläseurat ke 14.12. klo 19 
Mirja ja Pentti Hyvösellä.
Muuruvetisten ikäih-
misten ja omaishoitaji-
en virkistyspäivä to 15.12. 
Kunnonpaikassa. Lähtö 
klo 8 Muuruveden Osulan 
parkkipaikalta.
Viikkomessu ke 21.12. klo 
12 Muurutvirran hoito-
kodissa.
Jouluaaton hartaus 

Vuotjärven hautausmaalla 
la 24.12. klo 15. 

säyneisen kirkko 
kirkkoharjuntie 2
Messu 4. adventtisunnun-
taina su 18.12. klo 10. Mik-
ko Huhtala ja Matti Saa-
rela.
Lapsiperheiden joulu-
juhla ke 21.12. klo 18.30. 
Jouluaaton sanajuma-
lanpalvelus la 24.12. klo 
14. Reijo Leino ja Riikka 
Tuura.
Jouluaamun kirkko su 
25.12. klo 8. Reijo Leino ja 
Taru Parviainen.
Tapaninpäivän mes-
su ma 26.12. klo 10. Mikko 
Huhtala ja Matti Saarela.
Joulukonsertti ma 26.12. 
klo 19. Anna-Claudia So-
mero, huilu ja laulu, Raija 
Kilpeläinen-Somero, lau-
lu ja Jouni Somero, piano. 
Vapaa pääsy.
Uudenvuodenpäivän 
messu su 1.1. klo 10. Mikko 
Huhtala ja Matti Saarela.
Loppiaisen jumalanpal-
velus pe 6.1. klo 10. Mik-
ko Huhtala ja Taru Parvi-
ainen.
Messu su 8.1. klo 10. Mik-
ko Huhtala ja Taru Parvi-
ainen. Rippikoululaisten 
kirkkokierros. 

säyneisen 
seurakunTakoTi 
kirkkoharjuntie 2 a
Yhteinen adventtijuhla 
ke 14.12. klo 12. Toivotaan 
vapaaehtoisia kyytejä van-
huksille.
Kaarina Löfgrenin syn-
tymäpäiväseurat su 18.12. 
klo 11.30. 

muuTa
Säyneisen aluepapin sijai-
sen Kirsi Leinon tavoit-
taa numerosta puh. 040 
4888 601 tai puh. 040 
4888 612 

Tuusniemen kirkko 
keskitie 21
Messu 4. adventtina su 
18.12. klo 10. Uwe Mäkinen 
ja Riikka Tuura.
Jouluaaton hartaus la 
24.12. klo 16. Reijo Leino, 
Riikka Tuura ja Tuustyöt.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus su 25.12. klo 
7. Uwe Mäkinen ja Riik-
ka Tuura.
Hartaus uudenvuoden 
kynnyksellä la 31.12. klo 
18. Uwe Mäkinen ja Riik-
ka Tuura.
Loppiaisen messu pe 6.1. 
klo 10. Uwe Mäkinen ja 
Riikka Tuura.
Messu su 8.1. klo 10. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura.

Tuusniemen 
seurakunTaTalo 
koivukuja 2
Piirakkatalkoot to 15.12 ja 
pe 16.12. klo 9 alkaen. 
Joulumyyjäiset la 17.12. 
klo 10-12. 
Perheen joulujuhla ti 20.12. 
klo 18. 

muuTa
Kauneimmat joululaulut 
pe 16.12. klo 14 Shellillä.
Kauneimmat joululaulut 
pe 16.12. klo 18 Kojanlah-
den koulussa.
Kauneimmat joululaulut 
Hirvolassa ma 19.12. klo 18, 
Luostaritie 3457.
Tapaninpäivän maakirk-
ko ma 26.12. klo 10 Ete-
lä-Tuusniemen koulus-
sa. Reijo Leino ja Taru Par-
viainen.
Uudenvuodenaaton 
messu la 31.12. klo 23.30 
Hiidenlahdessa. Uwe Mä-
kinen.

vehmersalmen 
kirkko 
lempeläntie 17
Messua ei ole 18.12. 
Perheiden kauneimmat 
joululaulut su 18.12. klo 

16. Joulupuuro seurakun-
takodissa.
Kauneimmat joululau-
lut su 18.12. klo 19. Veh-
mersalmen kansalaisopis-
ton kuoro.
Aattohartaus la 24.12. klo 
15. Uwe Mäkinen, Jorma 
Koponen ja kirkkokuoro.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus su 25.12. klo 
9. Uwe Mäkinen ja Riik-
ka Tuura.
Hartaus uudenvuoden 
kynnyksellä la 31.12. klo 
20. Uwe Mäkinen ja Riik-
ka Tuura.
Loppiaisen messu pe 6.1. 
klo 13. Uwe Mäkinen ja 
Riikka Tuura.
Messu su 8.1. klo 13. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura.

vehmersalmen 
seurakunTakoTi 
lempeläntie 15
Omaishoitajien ja hoi-
dettavien sekä näkö- ja 
kuulovammaisten puu-
rojuhla to 15.12. klo 10-12 
Pientä ohjelmaa, (ohjel-
maa voi tuoda mukana).
Joulumyyjäiset su 18.12. 
klo 17.30-18.30. 
Tapaninpäivän joululau-
lukirkko ma 26.12. klo 13. 
Kimmo Kivelä ja Marjatta 
Piironen.

muuTa
Kerhot, nuortenillat ja 
partiotoiminta ovat jou-
lutauolla 16.12. alkaen. 
Ei diakoniapäivystystä 
to 22.12. 
Puutosmäen kappelihar-
taus la 24.12. klo 13 Puu-
tosmäen hautausmaal-
la, Uwe Mäkinen ja Jorma 
Koponen.

Järvi-kuoPion 
seurakunnan 
yhTeiseT
Päiväkerhot aloittavat 
viikolla 1. Lisätietoa alue-
seurakuntien lastenoh-
jaajilta. 
Seurakuntatoimisto sul-
jettu 19.-23.12. Kiireelli-
sissä asioissa yhteys puh. 
040 4888 602.

kasTeTuT
Tatu Tuomas Juhani Tuo-
mainen, Tuusniemi, Mar-
co Kalle Luigi Poletti, Juan-
koski, Ella Sirpa Hele-
na Hyvärinen, Kaavi, Roni 
Niklas Antero Kukko-
la, Säyneinen, Nelli Mimmi 
Amalia Koistinen, Tuus-
niemi.

kuolleeT
Helmi Kurki 83v, Tuus-
niemi, Veikko Eelis Hy-
värinen  90v, Tuusnie-
mi, Helmi Maria Järveläi-
nen 94v, Tuusniemi, Yrjö 
Kalevi Leskinen 63v, Veh-
mersalmi, Olavi Arvi Jäntti 
77v, Kaavi, Taavi Johannes 
Kolari 60v, Tuusniemi, Aili 
Eliina Marjatta Kokkari-
nen 72v, Muuruvesi, Veik-
ko Eelis Holopainen 80v, 
Vehmersalmi, Tiina Vieno 
Hirvonen 72v, Tuusniemi. 

siilinjärvi

kirkko
haarahongatie 4
Diakoniatyön ryhmi-
en ja eläkeikäisten yhtei-
nen joulujuhla ke 14.12. 
klo 12, jatkuen yhteisel-
lä puurojuhlalla srk-talon 
isossa salissa. Päättyy noin 
klo 14.30.
Messu 4. adventtisunnun-
taina 18.12. klo 10. Kirkko-
herra Seppo Laitasen vir-
kaanasettamisen suorit-
taa piispa Wille Riekki-

Perheettömien 

ja yksinäisten

joulujuhla  

Juankosken 

seurakuntatalossa

la 24.12. klo 14.
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nen, saarnaa Seppo Laita-
nen, liturgina Yrjö Jokiran-
ta, urkurina ja kuoron joh-
tajana Vesa Kajava, kant-
torina Airi Heiskanen, Sola 
Gratia  -kuoro, nuorten 
kuoro. Kirkkoherran vir-
kaan asettamisen kahvitus 
seurakuntatalon kaikissa 
saleissa. Juhla jatkuu kir-
kossa noin klo 12.15. Juhla-
puhe emerituspiispa Mat-
ti Sihvonen, seurakunnan, 
kunnan, ystävyysseura-
kunnan ja rovastikunnan 
tervehdykset.
Kauneimmat joululaulut 
su 18.12. klo 19. Vesa Kaja-
va, nuorten kuoro.
Jouluaaton hartaus la 
24.12. klo 12. Yrjö Jokiran-
ta, Marjaana Kaisto, Matti 
Anttila, yksinlaulu.
Jouluaaton hartaus la 
24.12. klo 14. Yrjö Jokiran-
ta, Airi Heiskanen, Elina 
Hokkanen, yksinlaulu.
Jouluaaton sanajuma-
lanpalvelus la 24.12. klo 
16. Seppo Laitanen, Airi 
Heiskanen, Erkki Väänä-
nen, yksinlaulu.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus su 25.12. klo 7. 
Sirpa Ylikotila, Matti Hof-
frén, Vesa Kajava, Sola 
Gratia –kuoro.
Jouluaamun messu su 
25.12. klo 9. Sirpa Ylikotila, 
Matti Hoffrén, Vesa Kaja-
va, Sola Gratia –kuoro.
Tapaninpäivän sanaju-
malanpalvelus ma 26.12. 
klo 10. Tapio Lepola, Airi 
Heiskanen, virsikuoro.
Uudenvuoden aaton 
hartaus la 31.12. klo 23.30. 
Matti Hoffrén, Marjaana 
Kaisto.
Uudenvuodenpäivän sa-
najumalanpalvelus su 1.1. 
klo 10. Sirpa Ylikotila, Sep-
po Laitanen, Vesa Kajava.
Loppiaisen messu pe 6.1. 
klo 10. Seppo Laitanen, 
Yrjö Jokiranta, Airi Heis-
kanen.
Kauneimmat joululau-
lut pe 6.1. klo 16. Marjaa-
na Kaisto.
Messu Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä su 8.1.klo 
10. Saarna pastori Tuo-
mas Palola, Matti Hoffrén, 
Vesa Kajava.
Messu su 15.1. klo 10. Unto 
Niskanen, Tapio Lepola, 
Airi Heiskanen.
Perhekirkko su 15.1. klo 15. 
Sirpa Ylikotila.

seurakunTaTalo
Sii-Man joululauluilta to 
15.12. klo 18 isossa salissa. 
Airi Heiskanen. Joululaulu-
ja ja torttukahvit.
Perjantaikahvila pe 16.12. 
klo 18-22, iltahartaus klo 
19.30.
Mielenterveyskuntoutu-
jien joulujuhla ke 21.12. al-
kaen puurojuhlalla klo 11 
isossa salissa.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 8.1. klo 13. Tuomas 
Palola, Harri Korteniemi.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 9.1. klo 13 isossa salissa.
Katekismuspiiri ti 10.1. 
klo 13 lähetyskellarissa.
Askartelupiiri ke 11.1. klo 
9 lähetyskellarissa. Tule te-
kemään käden töitä, pai-
namaan kangasta, neulo-
maan sukkia ja juomaan 
kahvia.
Nuorten perjantaikahvi-
la pe 13.1. klo 18-22 alaker-
ran nuorisotiloissa.
Askartelupiiri ke 18.1. klo 
9 lähetyskellarissa. 

vuorelan kirkko
Perjantaikahvila pe 16.12. 
klo 18-22, yhteinen ru-
koushetki klo 19.30.
Kauneimmat joululaulut 
su 18.12. klo 19. Airi Heiska-
nen, Lauluveikot.
Joulurauhan julistus ma 
19.12. klo 18 Paasisalon ul-
koilureitin opastaulun 
maastossa. Järj. Vuorelan 

Kunto, Vuorelan kylätoi-
mikunta sekä ev.lut. ja ort. 
seurakunnat. Pipareita ja 
lämmintä mehua.
Jouluaaton hartaus la 
24.12. klo 15. Tapio Lepola, 
Marjaana Kaisto.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus su 25.12. klo 8. 
Kaisa Yletyinen,  Marjaa-
na Kaisto.
Uudenvuodenpäivän 
messu su 1.1. klo 13. Sirpa 
Ylikotila, Vesa Kajava.
Loppiaisen messu pe 6.1. 
klo 13. Seppo Laitanen, 
Airi Heiskanen.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 9.1. klo 13.
Perjantaikahvila pe 13.1. 
klo 18-22, yhteinen ru-
koushetki klo 19.30.

muuTa
Ehtoollisen vietto ke 
14.12. klo 14 Akuliinassa. 
Sirpa Ylikotila. 
Koivusaaren lähetyspii-
ri to 15.12. klo 18 Anneli ja 
Pauli Pääkkösellä (Kotitie 
10), vieraana Elina Aro ja 
Jyrki Ojapelto.
Hartaus ke 4.1. klo 14 
Akuliinassa. Kaisa Yletyi-
nen, Airi Heiskanen.
Näkövammaisten kerho ti 
10.1. klo 12 Akuliinassa.

kasTeTuT
Viivi Sara Sofia Nuoppo-
nen, Neea Kaisla Ilona Pa-
karinen, Maisa Aini Elisa-
beth Kankaanpää, Tara 
Amanda Elisabet Parta-
nen, Emma Iida Maria Toi-
vanen, Tommi Juhani Räi-
sänen, Topi Kasperi Poh-
tinen, Eetu Emil Gerdt, 
Minttu Juulia Hälinen, 
Aatu Pekka Eemeli Parvi-
ainen, Vilho Olavi Korho-
nen, Eemeli Artturi Riek-
kinen

kuolleeT
Veli Martti Hakkarainen 
69v, Eino Olavi Ilmari Kii-
malainen 56v, Sinikka Lii-
sa Irene Luostarinen 56v, 
Kauko Ilmari Laitinen 79v, 
Pentti Mikael Siekkinen 
77v, Viljo Olavi Tuomai-
nen 78v, Huugo Ensio Roi-
vainen 84v. 

Diakonia-
keskus

suokatu 31
puh. 040 4848 464
Syöpäpiiri ke 14.12. klo 13. 
Hyväntuulenpiiri ti 20.12. 
klo 12. 

Opiskelijat  
ja nuoret 
aikuiset

kansanläheTyksen 
oPiskeliJaToiminTa  
sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamis-
ta.com
Keskiviikkoisin klo 18.

oPiskeliJa- Ja 
koululaisläheTys 
oPko 
sairaalakatu 11
Opiskelijaillat la klo 18.
www.opko.fi/kuopio

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

suokatu 22
Luottamuksellista ja mak-
sutonta keskusteluapua 
parisuhteen kysymyk-
sissä. Käynnit sopimuk-
sen mukaan. Tiedustelut 
puh. 040 4848 480 ma-pe 
klo 9-11.

017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

Liipasintie 2 (Saarijärven B-alueella) KUOPIO

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
Talvi 2011-2012

• Lumityöt omakoti- ja taloyhtiöt • Vesikourujen ja rännien puhdis-
tukset sekä huoltotyöt • Mökkien talvikunnossapito • Pienet kodin 
pintakunnostukset mm. lattialaminaattien asennus • Kodinkonei-
den kuljetus sekä asennuspalvelu • ym. erikseen sovittavat työt

Soita ja kysy lisää. Antti Julkunen p. 050 575 3410
www.antinpihajakiinteistoapu.fi

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki
YTM, sosiaalityöntekijä, 
MU-sielunhoitoterapeutti
Vastaanotto Kuopiossa
P. 045 3156464, 
hennalehtimaki@gmail.com
www.sydanjuuri.fi 

• Hoivapalvelut • Siivouspalvelut
• Kotisairaanhoidon palvelut

Palveluja kotiin jo vuodesta 1993
Gerttu Ky – Kuopion Hellähoito Oy – Kotihoito Saga Oy
Puh. 044 355 54 51 Maaherrankatu 15-19, 70100 Kuopio

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppakeskus  •  p. 3613 802  •  JOKA PÄIVÄ 9-19

Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 9-19 

Heimosen Kukkakauppa
Ruotsinkatu 54, Niirala  •  p. 2820 678  •  MA-PE 9-17, LA 8-13

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

ARK. 9-17, LA 9-14 • www.kodinkukkapalvelu.fi

Kukka-Hanski
Kauppahalli •  p. 2626 221  •  MA-PE 8-17, LA 8-15

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Männistön Ostoskeskus  •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-14

Kukkakauppa Cosmos
Kauppakatu 9 •  p. 050 542 2800  

•  MA-PE 9-19, LA-SU 9-15 • www.atcosmos.fi

Kukka ja Sidonta Floretta Ky
Kauppakatu 63, keskusta •  p. 2811 655   

•  MA-PE 9-17, LA 9-15, SU SULJETTU  •  www.floretta.fi

Kukka-Lunaria Oy
Kuninkaankatu 22, keskusta • p. 2811 661 • posti@kukkalunaria.fi

•  MA-PE 9-18, LA 9-15, SU 10-15

Lämmin Kiitos
muistamisestanne  
siirtyessäni eläkkeelle. 
Lahjanne on toimitettu 
Hongkongin luteri-
laisessa seminaarissa 

tapahtuvan pappiskoulutuksen 
tukemiseen Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Esko Konttinen

Seurakunnat 14.12.11-11.1.12

Palveleva 
puhelin

päivystää su - to klo 18-
01, pe - la klo 18-03, puh. 
01019 0071. Puhelun hinta 
on paikallisverkkomaksu/
matkapuhelinmaksu. Net-
tiosoite: pp.kuopio@evl.fi

Järjestöt

nnky 
myllykatu 5
puh. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset
Siunattua Joulua kaikille!
Uudenvuodenjuhla su 
1.1. klo 14.
Piirit alkavat vuonna 
2012:
Raamattupiiri ke 4.1. klo 
13, lähetyspiiri vuorovii-
koin.
Kuoro ke klo 15.
Perhekahvila aloittaa ma 
9.1. klo 9.30.
Tammikuun ystäväilta-
päivä su 15.1. klo 14.
Päivystys kansliassa ti ja 
to klo 9 – 11.
Yhteiskristillinen ru-
kousilta ti klo 18.

PohJois-savon  
ev.luT.  
kansanläheTys  
sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Toimisto avoinna ma-pe 
10-16.
Pienryhmät Lähetysko-
dissa: Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30 äiti-
lapsipiiri. Ke klo 12 päi-
vähartaus ja kahvihetki, 
klo 18 nuorten aikuisten 
Kolme Kohtaamista. To 
klo 16 sana- ja rukouspii-
ri parittomina to, klo 18.30 
nuorten Nuotta-ilta. La 
klo 18 Opkon opiskelijail-
ta. Muualla Kuopiossa: Ti 
klo 6 miesten aamupiiri 
”Matkalla kohti aitoa mie-
huutta” osoitteessa Kaup-
pakatu 40-42 Namikan ti-
loissa. Miestenpiiri paril-
listen viikkojen ti klo 18.30, 
Männistön Vanhan kirkon 
alakerrassa. Esko Iisalo. 
Kuopio: Kohtaamispaik-
ka to 15.12. klo 18.30 Riista-
veden srk-talossa. 
Radio Dei: P-SKL:n oh-
jelma ”Kohtaamispaikka-
na Jumalan Sana” pe 16.12. 
klo 19.  
Juankoski: Kaiken kan-
san joulujuhla ke 14.12. 
klo 17 srk-talossa. Liekki-
lauluryhmä, Jouko Kau-
hanen.

kansan 
raamaTTuseura 
sanan kulma 
Tulliportinkatu 22 
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Sanan Kulman väki kiittää 
kaikkia syyskauden toi-
mintaan osallistuneita ja 
toivottaa joulurauhaa ja 
siunattua uutta vuotta!

suomen  
luTerilainen  
evankeliumi- 
yhDisTys
Evankelisten opiskelijoi-

den kotisivuosoite on 
www.sley.fi/eo/html/fi/
kuopio.html
SLEY:n Itä-Suomen pii-
rin työntekijä on Johan-
nes Häkämies, puh. 050 
3212 938, johannes.haka-
mies@ sley.fi

kuoPion  
ymPärisTön  
rauhanyhDisTys 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Nuorten joulujuhla ke 
14.12 klo 19.
Seurat la 17.12 klo 19.
Joulujuhlakirkko Alavan 
kirkossa su 18.12 klo 15. 
Seurat Mäntylän palve-
lukeskuksessa ti 20.12 klo 
13.15.
Lauluseurat ke 21.12 klo 
19. 
Tapaninpäiväseurat ma 
26.12 klo 18.
Seurat Vehmersalmen 
palvelukeskuksessa to 
29.12 klo 13.30.
Uudenvuoden seurat su 
1.1.2012 klo 15.
Seurat ke 4.1. klo 10.45 
Tuusniemen palvelukes-
kuksessa. 
Lauluseurat ke 4.1. klo 19.
Loppiaisseurat pe 6.1. 
klo 15.
Seurat la 7.1. klo 19.
Messu su 8.1. klo 10 Siilin-
järven kirkossa. Ruokailu 
klo 11 ja seurat klo 13 Sii-
linjärven srk-talossa. 
Lauluseurat ke 11.1. klo 19.

heräTTäJäyhDisTys 
kuninkaankatu 22
Jouluseurat to 15.12. klo 18 
Keskusseurakuntatalolla.
Nivalan virsikuoron esi-
tys Raamatun naisista su 
15.1.2012 klo 14 Puijon kir-
kolla.
Markkinaseurat ke 25.1. 
klo 18 Tuomiokirkossa ja 
klo 19.30 Keskusseurakun-
tatalolla.
Aamuseurat to 26.1. klo 
9 Keskusseurakuntatalon 
kerhohuone Samulissa.

aholansaari
Aholansaaren perintei-
nen – wanhanajan jou-
lu 23.-26.12. Aattoharta-
us, joulukirkko, kauneim-
mat joululaulut, yhteisiä 
joulumuisteloita, Tapanin-
päivän jumalanpalvelus ja 
herkkuja notkuvat joulu-
pöydät.
Paavo Ruotsalaisen kuo-
lemasta 160 vuotta, se-
minaari 27.-29.1.2012
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset puh. 050 4641 000, 
www.aholansaari.fi, aho-
lansaari@aholansaari.fi

läheTyskauPPa 
vakka 
kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la 
11-14. Puh. 017 2622 322, 
040 451 4135. www.kuopi-
onseurakunnat.fi/lahetys-
kauppavakka
Tule löytämään joululah-
jaksi lämpimät käsikudo-
tut persoonalliset villasu-
kat, lapaset ja myssyt sekä 
kaikkea muuta mukavaa.
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S
uurin osa Suomessa käytettävistä 
alttarikynttilöistä tehdään Juhavan 
tehtaalla Lohjalla, käsityönä. Kaikki-
aan niitä syntyy neljän tekijän voi-
min vuodessa noin 100 000.

Rekallinen eli 25 tonnia steariini-
jauhetta muutetaan vuodessa kynt-
tilöiksi. Eri malleja on viitisenkym-

mentä. Suurin on metrin mittainen ja kahdeksan 
senttiä paksu, pienin taas 11 senttiä pitkä ja vain 13 
millin paksuinen. 

Kirkkojen kynttilänjalkojen koko sanelee usein 
kynttilänkin mitat.

”Mallit ja muotit on pääasiassa tehty seurakun-
tien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti”,  tuotanto-
päällikkö Seppo Lahdelma kertoo. 

Lahdelma aloitti Juhavalla jo tehtaan toimiessa 
Tehtaankadun päässä, Wärtsilän telakan portin vie-
ressä Helsingissä. Tehdas siirtyi Lohjalle vuonna 1979. 
Kirkkopalvelut osti Juhavan vuonna 1988.

Steariini kutistuu jäähtyessään
Kastekynttilöitä on kuutta mallia, joista Timo Sar-
panevan suunnittelema malli ja neliskanttinen mal-
li Maria ovat suosituimmat. Valikoimista löytyy myös 
muistokynttilä, rukouskynttilä, hartauskynttilä, hää-
kynttilä, runokynttilä ja Yhteisvastuu-kynttilä. 

Juhavan tehtaalla tehdään kaikki kynttilät käsityö-
nä. Pienet kruunukynttilät ja pakkaukset teetetään 
kuitenkin alihankkijoilla, samoin kynttilöihin painet-
tavat symbolit ja muut kuviot painatetaan muualla.

Kynttilän tekeminen alkaa steariinin sulattamisel-
la, joka tapahtuu yön aikana. Aamulla on valmiina 
padallinen oikean lämpöistä sulaa steariinia, jota va-
lutetaan hanasta kannuihin. 

Kannuista steariini kaadetaan käsin muotteihin, 
joihin on tätä ennen vedetty ja kiristetty sydänlangat 

pöydän alla olevilta rullilta.
Muotteihin täytyy massan jäähtyessä sulloa lisää 

steariinia, ettei kynttilöihin jää kuplia. Steariini kutis-
tuu rajusti jäähtyessään. Sullominen tapahtuu tieten-
kin käsipelillä, veitsen kärjellä.

Muoteissa kynttilät syntyvät alassuin, jotta ylä-
päähän tulisi siisti muottipinta. Kynttilän alapää kun 
ei yleensä näy, ja se voidaan viimeistellä.

Kynttilä irtoaa muotista helposti, koska se on 
jäähtyessään kutistunut. Sydänlanka katkaistaan so-
pivan mittaiseksi, kynttilän pohja tasoitetaan veitsel-
lä ja kaikki jäysteet poistetaan. Kynttilä kiillotetaan 
pyyhkeellä ja laitetaan vielä jäähtymään telineeseen, 
jossa se ei pääse jäähtyessään käyristymään.

Sydän on tehty käyristymään
”Sydänlangat tulevat Saksasta. Niissä on kemiallinen 
käsittely, minkä ansiosta lanka palaa kokonaan pois. 
Jos se palaisi vaillinaisesti, siihen jäisi tuhkahäntä, jo-
ka voisi tipahtaa kynttilän liemeen ja syttyä siellä”, 
Lahdelma valaisee.

Sydänlanka ei muutenkaan ei ole mitä tahansa 
puuvillapunosta.

”Sydämet on punottu niin, että yksi langoista on 
kireämmällä kuin muut. Sen ansiosta sydän ei palaes-
saan jää suoraksi vaan käyristyy, jolloin saadaan hy-
vä liekki.”

Kynttilän sydän ei siis hiiltyessään käyristy itses-
tään, vaan siksi, että se on tehty käyristymään.

Juhavan kynttilät valmistetaan puhtaasta stearii-
nista. Steariinikynttilän palaessa syntyy vähemmän 
nokea kuin parafiinikynttilästä. Parafiini valmistetaan 
öljystä, steariini luonnonmateriaaleista. Siksi stearii-
nikynttilät ovat hiilidioksidineutraaleja. Steariinikynt-
tilät myös valuvat vähemmän kuin parafiinikynttilät.

MaTTi PiRHOnen
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LEIKKAA IRTI JA POSTITA JO TÄNÄÄN!

Kotimaa päivittää kerran viikossa Suomen 
suurimman yhteisön, kirkon, kuulumiset. 
Lehti kertoo myös kiinnostavia tarinoita 
ihmisistä sekä pyhästä arjessa.

Nauti lukemisesta, jossa on sisältöä.
Tilaa Kotimaa-lehti.

Jokainen ihminen on Luojan 
luoma ihme. Kotimaa kertoo, 
mitä siitä seuraa. 

Kotimaa
4 kk vain

909024242424
norm. 48,-

Kirkkokynttilät 
valetaan käsityönä
Aamulla on padallinen steariinia. 
Muoteissa syntyvä kynttilä on ylösalaisin.
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Kynttilä muistuttaa  
Kristuksen valosta
Kynttilän liekki muistuttaa valosta, jonka Kristus toi maailmaan, siis Kris-
tuksesta itsestään. Lisäksi se symboloi valon voittoa pimeyden voimista se-
kä valvomista, lämpöä ja rukousta.

Jumalanpalveluksissa käytetään pyhäpäivästä riippuen kahta, neljää tai 
kuutta alttarikynttilää. 

Useimmissa kirkoissa on kyntteliköt, joihin voi laittaa rukouskynttilöitä 
palamaan esimerkiksi ennen jumalanpalveluksen alkua. 

Kastekynttilää sytytettäessä luetaan Jeesuksen lupaus: ”Minä olen maa-
ilman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elä-
män valo.” 

Hääkynttilää ei juuri käytetä, mutta mitään estettä avioliittoon vihkimi-
sessä sen käyttämiselle ei ole.

Merja Renvall kiristää muottien alta tulevia sydänlankoja.
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ristivetoaviikon valinta

Orhan Pamuk (s.1952) sai 
Nobel-palkinnon 2006. Hä-
nen teoksiaan on käännetty 
yli 45 kielelle. 

Hiljainen talo on julkais-
tu jo 1983, mutta meille se 
saatiin vasta nyt Tuula Kojon 
suomentamana. 

Pamuk koukuttaa lukijan-
sa luomalla maailmoja, joissa 
monet kirjan kertojat eksyt-
tävät. Mutta kiehtovia tari-
noita voi kelata välillä takai-
sinpäinkin.

Arvoituksellinen isorou-
va Fatma asuu palvelijan-
sa, 55-vuotiaan kääpiö Rece-
pin, kanssa vanhassa talossa.  
Kuolleet heräävät tarinois-
sa eloon. Valmistuuko isoisän 
ensyklopedia koskaan? Kun 
uudet aakkoset otettiin käyt-
töön, koko hanke kaatui.

Lastenlapset tuovat ta-
loon elämää. Rappuja nous-

tessaan he haistavat homeen 
ja pölyn. Kysellään kuulu-
miset, voidaan hyvin, pait-
si isoäiti huonosti. Fatman 
ajatuskerronta on tyylillä ra-
kennettu, välissä kulkevat 
dialogit.

Metin kertoo, että tultiin 

Anadol-autolla, 50 minuuttia 
Istanbulista. Hän lopettaa pi-
an lukion ja haaveilee Ame-
rikasta. Hän ehdottaa talon 
myymistä, pääsisi mummu-
kin parempaan asuntoon. 
Nilgün opiskelee yliopistos-
sa. Faruk on historioitsija, jo-
ka kirjoittaa kaiken lukeman-
sa muistiin.

Viikon aikana nuoret ui-
vat ja ajavat vaarallisesti kil-
paa veneillä ja autoilla. Tava-
taan ja tehdään vaikutuksia, 
joku rakastuukin. Eletään 
1980-luvun kuumaa kesää. 
Politikoidaan. 

Suljen kirjan kuin hiljaisen 
talon. Kirjaan palaan.  

RiTva kOleHMainen

Orhan Pamuk: 
Hiljainen talo, 
433 s., 36,30 e., Tammi 2011.

Kirja kuin hiljainen talo

Joulupukki astuu julkisuuteen 

Kössilän kahdeksanvuotias 
Manu kiljuu innoissaan: Lät-
kä! Ja rattikelkkakin! Helmi-
mummun kanssa pelataan 
heti. Kesken vauhdikkaan lät-
käpelin isä haluaa kokeilla. 
Pian isä ja setä ovat uppou-
tuneet peliin täysillä. Manu 
lähtee rattikelkkansa kanssa 
ulos, ja satavuotias isomum-
mu tekee seuraa hänelle. 

Ilonpilaaja saapuu äidin 
hahmossa: Kypärä päähän ja 
onko turvatyynyt…

Manu jurnuttaa; miksi 
pukki tuo lahjoja, kun niillä 
ei saa leikkiä. Äiti valistaa, et-
tä lahjat on ostettu Tarjous-
Liiteristä.

Pukin paha päivä on vauh-
dikas kirja citypukista. Tuo-
mas Kyrön huumori on tut-
tua, ja nuorempi veli Antti 

Kyrö, graafinen suunnitteli-
ja ja kuvittaja, näyttää myös 
taitonsa. Kirjasta innostuvat 
Manun ikäiset, aikuisetkin. 
Piirroksissa on piikki aikuisille 
tuotemarkkinoinnista. 

Tontut alkavat pohtia on-
gelmaa, miten pitää aikui-
set poissa lasten touhuista. 

Toimittajatonttu keksii: Teh-
dään paksu sanomalehti Jou-
lun-Sanoma. Tarvitaan paino-
kone ja halli ja paljon muuta, 
seikkailu voi alkaa. Joulupuk-
ki astuu julkisuuteen ja pää-
tyy lehden etusivulle.

Pukilla on edessä vielä 
näytös, piippuun ajaminen. 
Vaan miten käy vatsakkaan 
pukin? Kaiken jälkeen ei ole 
epäilystäkään, ettei pukkia 
olisi olemassa.

Vaan kyllä suututti elikkä-
sanat. Huumoria elikkä tart-
tuvaa.

RiTva kOleHMainen

Tuomas Kyrö – Antti Kyrö: 
Pukin paha päivä, 
112 s., 26 e., WSOY 2011.

U
skokaa tai olkaa uskomatta. Yli nel-
jäsataa lasta kuuntelee puoli tun-
tia hiirenhiljaa Sibeliusta, Mozartia ja 
Brahmsiauruilla soitettuna. Amppa-
rilla ja Oravalla on rooliasunsa sisällä 
kuuma. Aikakoneella mennään kelpo 
vauhtia tunnelmien ja kuvien myötä. 
Toisen kerran tehdään matkaa ympä-

ri maailman. 
”Urut ovat kuin orkesteri”, Tuomiokirkkoseurakunnan 

kanttori Anu Pulkkinen, Amppari sanoo. ”Uruilla saa kai-
ken.”

Lasten urkukonsertit ovat sekä hänelle että työparilleen 
Puijon seurakunnan kanttori Outi Keskisipilälle heittäy-
tymistä. ”Tämä on hauskaa, sillä tätä ei tehdä väkisin. Eikä 
koskaan samalla tavalla.”

Ampparin ja Oravan kirkkokiertueita on jatkunut nyt 
kolme vuotta. Yhteistyötä tehdään koulujen ja päiväkotien 
kanssa. Käsikirjoitus on, koska lapsi tarvitsee tarinan. Lapsi 
lähtee mukaan uteliaana ja avoimin mielin. 

”Emme polkaise lasten konsertteja tyhjästä. Soitamme 
sitä musiikkia, jota harjoittelemme muutenkin.”

”Näyttelijän rooli tarvitaan, koska silloin lapset huo-
maavat meidät.” Asut eivät ole design –työtä. Keskisipiläl-
lä on miehensä housut, Pulkkisella lainassa vanha kihlajais-
mekko.

”Urkujensoiton oppiminen on vaatinut paljon työtä”, 
Keskisipilä ja Pulkkinen sanovat. Molemmat kiinnostuivat 
kanttorin työstä jo kasvuiässä. Hyvät opettajat ovat olleet 
avainasemassa. 

”Kohderyhmä on tärkeä, heitä varten teemme työmme 
sata lasissa”, Pulkkinen sanoittaa.

Sunnuntain messuun he erityisesti haluavat latautua ja 
keskittyä. ”Se on herkullinen tehtävä, verrattavissa taidete-
okseen. Kun kaikki palat ovat kohdallaan, se rakentuu ehy-
eksi kokonaisuudeksi. Messuun on löydettävä syke ja puls-
si, jossa on myös rauha ja lepo.” 

Joulu kantaa syviä odotuksia. Sen kanttorit tietävät. 
”Emme pyri uudistamaan joulua liikaa. Tutut joululaulut ja 
virret lauletaan varmasti.”

”Se on kunnioitusta sekä joulua että kirkkoon tulijoita 
kohtaan.”

laHJa PYYkÖnen

Orava ja Amppari tekevät urut tutuksi

”Urkuorkesteria” soittavat Anu Pulkkinen ja Outi Keskisipilä.

Kihlajaismekko ja aviomiehen housut muuntavat kanttorit näyttelijöiksi. 

P uijon kirkon pihassa on lasten 
koristelema joulukuusi.

Puijon kirkon piha on aa-
mutuimaan tupaten täynnä 
toppa-asuisia ja heijastinlii-

veillä varustettuja pikkuisia.
He ovat Puijon seurakunnan alueen 

päiväkotien, perhekerhojen, päiväkerho-
jen ja perhepäivähoitajien lapsia, ja heil-
lä on mukanaan itse tehtyjä kuusenko-
risteita. 

Sara Kauppinen, 4, Anu Vehviläi-
nen, 4,  ja Tatu Toivanen, 5, olivat askar-
relleet ohjaajien opastuksella Suomen 
lippuja, jotka kohta kiertävät pitkänä 
nauhana kirkon pihakuusen oksilla.

”Minä tein kaksi lippua. Tuntui hyväl-
tä ripustaa koristeita”, totesi Tatu, kun 
lippurivi oli saatu kuuseen.

Toisen päiväkerhon lapsijoukko oli 
tehnyt punaisia palloja. Nekin pääse-
vät joulupuuhun ja kohta oksat täytty-
vät lasten askarteluista. Kun pimeään 
aamuun syttyvät kuusen valot, ilmoille 
kajautetaan yhdessä Hoosianna. Pasto-
ri Miina Karasti kertoo adventtiajasta ja 
joulun odotuksesta.

”Samalla kun tehdään jouluvalmiste-
luja ja leivotaan, tuodaan hyvää mieltä 
toisille”, hän sanoo. 

Anu Pulkkisen ja Outi Keskisipilän 
konserttituokio sai suosiota. Kun Anu 

Amppari pyytää kuulijoista avukseen va-
paaehtoisia, kirkon penkeistä nousee 
kymmeniä innokkaita käsiä. 

”Tykkäsin konsertista”, totesi Anu 
Vehviläinen. 

Tapahtuman idean äiti on kirkkoher-
ra Jaana Marjanen ja käytännön toteu-
tuksesta vastasivat muun muassa Puijon 
seurakunnan lastenohjaajat Kirsi Suo-
laniemi ja Tuula Pitkänen. He toimi-
vat päiväkotien uskontokasvatuksen tu-
kihenkilöinä, ja kehittävät seurakunnan 
päiväkerhojen ja kaupungin päiväkotien 
yhteistyötä.

PiRJO TiiHOnen

Joulupuu kaunistaa 
kirkkopihan Puijolla

Anu Vehviläinen (vas.) ja Sara 
Kauppinen toivat kuuseen Suomen 
lippuja.
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Suomen aforsmiyhdistyksen 
puheenjohata Sami Feiring 
on toimittanut muhkean Ti-
heiden ajatusten kirjan, johon 
hän on koonnut uusia aforis-
meja. Kirjassa on tunnettujen 
kirjailijoiden mietteitä. Kirjoit-
tajia on yli sata.

Helena Anhava muistut-
taa. ”Hyveen pitäisi olla salai-
nen pahe.”

”Vähän sanoja, tilaa oleilla”, 
on Hilja Mörsärin oivallus. 
Torsti Lehtinen sanoo: ”Ulos 
pääsee vain sisäkautta.”

Kuopiolaisia ei kirjassa ole, 
mutta Savossa syntyneitä 
monta. ”Ajan tappaminen on 
talousrikos”, kirjoittaa vihtiläi-
nen Mariitta Hämäläinen.

Yli 1500 nykyaforismin li-
säksi kirjassa on perustietoa 

aforismista sekä laaja kirjalli-
suuden luettelo. 

RiTva kOleHMainen

Tiheiden ajatusten kirja, 
uuden aforismin parhaat. 
Pilke. Kirja kerrallaan 2011. 
24 e.

Ulos pääsee vain sisäkautta
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Ei maailma tähän kaadu

”Me 
rätkytämme 
pitkin vuotta, 
että on se 
kumma, kun 
kirkossa mi-
kään muutu. 
Adventtina 
ja jouluna 
kaiken pitää 
kuitenkin 
olla niin 
kuin ennen.

K un elää yli varojensa, tulee laskun 
maksun aika. Se koskee Suomea ja 
muita rikkaita maita, kuntia ja seu-
rakuntia, joita joudutaan rahapulas-
sa yhdistämään.

Seurakunnissa organisaatiomuutoksiin ei ole 
totuttu ja siksi asia tulee iholle. Kuopiossa on 
onneksi päästy kiihdytyskaistalle, vaikka jarrujen 
painajia riittää.

Maailma ei kaadu seurakuntaliitoksiin, vaikka 
jostakin vanhasta joudutaan luopumaan. 

Liitos kirpaisee eniten pieniä seurakuntia, 
joissa seurakunnan nimi on yksi identifioimisen-
tärkeä symboli. Vähiten muutokset heilauttavat 
nuoria tiheästi asutuissa kaupungeissa. Moniko 
teini tietää, mihin seurakuntaan hän kuuluu.

Seurakuntaliitoksen luotsannut kirkkoherra kertoi, 
että vaikein paikka seurakuntalaiselle ovat tunnemuis-
tiin vanhoilta hyviltä ajoilta tallentuneet asiat. Ne nou-
sevat järkisyitä vastaan.

Mitä tarvitaan hyvään seurakuntaliitokseen?
Tilaa ja aikaa puhumiselle ja mielipiteiden vaihdolle. 

Se voi auttaa kummasti suhteuttamaan asioita.
Jos kaksi kolmasosaa on tyytyväisiä liitokseen ja 

muita kiukuttaa, on syytä olla tyytyväinen.
Maailmalla töitä tehneet merimiespapit ennusti-

vat rakennemuutoksia jo vuosikymmeniä sitten. Seu-
rakunta on siellä, missä pappi tai diakoni menee ihmi-
sen luo. Torikahvilassa, baarissa, sairaalassa, vankilassa. 
Kaukana tämän jälkeen tulevat rakennukset ja seura-
kuntarajat. 

lea laPPalainen

Joulubrändi 
puhuu

A dventtikirkko ilman Hoosianna-
hymniä on kuin joulukirkosta 
unohtuisi Enkeli taivaan. Tyhjin 
tunnoin palaa kotiin kirkkovie-
ras, jos ei saa laulaa niin, että 

Hoosi-aaa-aaa-anna virtaa läpi kehon, ravis-
telee esiin lapsuuden kirkkoreissut ja kostut-
taa silmät.

Ymmärrän, että tämä saattaa kyllästyttää 
seurakuntien työntekijöitä, joille jouluseson-
ki on raakaa työtä. Me tavalliset kirkollisve-
ron maksajat rätkytämme pitkin vuotta, että 
on se kumma, kun kirkossa ei mikään muutu. 
Adventtina ja jouluna kaiken pitää kuitenkin 
olla niin kuin ennen.

Tutkin hyvin kauan sitten gradussani 
saarnakielen ymmärrettävyyttä. Halusin tie-
tää, ovatko suurille yleisöille valmistellut jou-
lusaarnat erilai-
sia kuin tavallisen 
sunnuntain saar-
nat. Oletin, että 
joulusaarnat oli-
sivat ymmärret-
tävämpiä, yksin-
kertaisempia ja 
rakenteeltaan sel-
keämpiä.

Näin ei kuiten-
kaan ollut. Täs-
tä päättelin, et-
tä saarnaajat eivät 
osaa kohdata kuu-
lijoittensa odotuk-
sia eivätkä heidän 
valmiuksiaan ottaa 
vastaan pitkähkö, 
puhuttu viesti.

Mitä evästä täs-
tä olisi joulusaar-
nojen valmisteli-
joille?

Saarnan ym-
märrettävyyttä 
auttaa, mikäli siinä 
on riittävästi tois-
toa, mikäli syy- ja 
seuraussuhteet on selitetty selkeästi ja mikäli 
tapahtumaketjut ovat ehjiä ja loogisia. 

Teemassa kannattaa pitäytyä tiukasti ja 
rakenne tehdä selkeäksi. Mitä paremmin pu-
huja tuntee kuulijakuntansa, sitä helpommin 
löytyvät kosketuskohdat kuulijoihin.

Seurakunnilla on juuri käsissään verra-
ton brändi – tai oikeastaan useampikin. On 
suomalaisten yhteistä muistia, mistä ammen-
taa – alakoulun joulujuhlat, sotajoulu 1939, 
suurta tehtäväänsä ihmettelevä Maria, kodi-
ton nuoripari, joululaulut, jouluilon ja -valon 
tuominen köyhille ja eksyneille.

Joulun ykkösbrändi, Jeesus, saa kansan 
suurin joukoin liikkeelle kerran vuodessa. 

Joulubrändi puhuu ja puhuttelee syväl-
lisesti – jos sen annetaan. Antakaa siis meil-
le meidän jokavuotiset hoosiannamme ja en-
kelitaivaamme!

Helena kanTanen 

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

kissa pöydälle

Orava ja Amppari tekevät urut tutuksi
TIMO HARTIKAINEN

”Urkuorkesteria” soittavat Anu Pulkkinen ja Outi Keskisipilä.

Kihlajaismekko ja aviomiehen housut muuntavat kanttorit näyttelijöiksi. 

Tullessasi toit sä valon,
lahjat rikkaat, runsahat.
Autuuden ja anteeksannon,
kaikki taivaan tavarat.

Rauhallista joulua, hyvä lukijamme.

Kirkko ja koti –lehden tekijät
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K
uusitoistakesäisenä tyt-
tönen tiesi, että hän ha-
luaa lähetystyöhön Af-
rikkaan. ”Jumala oli 
päättänyt sen jo silloin. 
Palo on ollut aina, mutta 
minä rakensin omaa elä-
määni itse 30 vuotta.”

Otapa, Tuula kaiteesta kiinni! 
Niskan välilevyn pullistuma särkee vietä-

västi ja huippaa päätä. Nuoruuden kolarivam-
ma on läsnä tässä päivässä. Migreeni pyytää 
alituiseen kyläilylupaa.  Sairauslomaa on kir-
joitettu vuoden loppuun asti.

Allergioitten vuoksi kuvataiteen opetta-
minen kääntyi mahdottomaksi. Uudelleen-
koulutus valmisti Tuula Sallisen kirkon töihin 
diakoni-lähetyssihteeriksi. Kolme vuotta sit-
ten Sallinen muutti Kuopioon, lapsuusmaise-
miin Sammakkolammen rannalle. Vakituista 
työtä ei ole löytynyt. 

Yksinhuoltajaäidillä on kolme lasta, joista 
nuorin, 13 –vuotias Iiris asuu kotona. Oona, 
24 asuu myös kotikaupungissa, Anna-Leena, 
22, opiskelee Sevillassa, Espanjassa.  

Opiskeluaika Diakonia-ammattikorkea-
koulussa Pieksämäellä vei koviin itsetutkiste-
luihin. Onko kaikki ollut hyvästä? Onko kai-
kella ollut tarkoitus?

”Olen suostunut siihen, että kipeinkin elä-
mässä on lähtöisin Jumalasta. Kärsimyksessä 
ja tuskassakin olen Jumalan valittu.”

Avioeron aikaan elämässä tuli ”tästä en sel-
viä” -vaihe. ”Kadotin uskon, mutta kun Juma-
la tarjosi kättä, se oli kuin viimeinen oljenkor-
si. Pelastus, johon tartuin.”

”Kärsimyksen kautta olen löytänyt Juma-
lan rakkauden. Rakkaus on pieni, mutta ääre-

tön sana. Siinä on kaikki: usko, toivo ja luot-
tamus. Siellä, missä on rakkaus, siellä kuuluu 
Jumalan ääni.” 

Kivun kokeminen on vienyt lähemmäk-
si Jumalaa. Kun säryt ovat niin kovat, ettei 
miekkonen näe lukea eikä pysty edes neulo-
maan, hän vain istuu ja rukoilee.

 ”Joskus tekisi mieli pyytää, että Jumala pa-
rantaisi minut. Mutta parannus tulee - jos tu-
lee - kun uskon ja luotan Jumalaan. Uskon sii-
tä huolimatta, vaikka minuun koskee.”

On olemassa 
muitakin kuin minä
Kolmenkymmenen vuoden kotimatka on ol-
lut myös pitkä matka omaan uskoon. ”Täynnä 
koettelemuksia, kipua, tuskaa ja menetyksiä.”

Koko elämä oli rakennettava uudelleen.  
”Minulla on kova kenttätyön tarve. Näin saan 
olla äänitorvena ja asennekasvattajana, herät-
täjänä. Se on parasta Jumalan sanan lähetys-
työtä.”

”Olen huolissani lähetystyöstä Kuopion 
seurakunnissa. Haluaisin koordinoida lähetys-
työtä, istuttaa lähetysinnostusta seurakuntiin 
ja organisoida varainkeruuta.”

Sallinen haluaa viedä lähetyksen paloa tä-
män päivän sukupolvelle. ”Enää ei virkata tos-
suja. Mahdollisuudet ovat sosiaalisessa medi-
assa, kouluissa ja päiväkodeissa.”

”Haluan avata ihmisten maailmaa tajua-
maan sen, että on muitakin kuin minä.” Vaik-
ka työttömyysaikana vuokrarahat ovat itsellä-
kin tiukassa, Sallinen muistuttaa, miten hyvin 
Suomessa eletään. ”Meille on kehittynyt it-
seriittoisuuden ja itsekeskeisyyden kulttuu-
ri. Tulisi vaikka, jos ei nyt sentään sota, mutta 
vaikka vedenpaisumus, joka opettaisi ajattele-

maan toisia.”
”Haluamme itse pitää narut käsissämme, 

käyttää valtaa ja elää niin kuin Jumalaa ei olisi.”

Siihen asti kunnes…
”Afrikasta en ole päässyt eroon.”

Unelmat ovat siellä ja suunnitelma on sel-
vääkin selvempi. Viiden vuoden päästä Afrik-
kaan ja työhön ghanalaiseen orpokotiin sekä 
humanitaariseen työhön kentille.

 ”Jumala on siellä, missä on köyhyyttä ja 
kurjuutta. Kun ei ole rikkauksia, jolla rehvas-
tella, on tartuttava Jumalan valtakuntaan ja 
toiseen ihmiseen. ”Mitä kipeämpi päivä, sen 
enemmän luotan. Kivusta huolimatta uskon.”

Vuodet Suomessa ovat suunnitelmassa 

niin kauan, että nuorimmainenkin lapsi saa 
koulun päätökseen. 

Afrikkaan kutsuvat työ sekä rakkaus, joka 
on nimeltään Robert Mensah, kristitty lää-
käri.

Robert ja Tuula ovat tavanneet yhden ker-
ran. Välimatkaa on 7000 kilometriä. ”Mutta 
ei meillä ole välimatkaa.”

”Ystävät sanovat, että tämä on hullun 
hommaa. Me sanomme, että tämä on Juma-
lan työtä.” Tapaamisesta on nyt vuosi, yhteyt-
tä pidetään sosiaalisen median kautta päivit-
täin. 

”Tulevaisuus on edessä eikä ajalla ole sil-
loin merkitystä. On tärkeää, että puhumme 
uskosta samaa kieltä. ”

Entä syli ja seksi?
”Yhteys on, vaikka emme voi olla lähellä, 

emmekä voi koskettaa toisiamme. Sylin ikä-
vä ja seksuaalisuus menettävät tässä vaihees-
sa merkityksensä. Tämän yhteyden on luonut 
joku muu kuin me itse.”

Mutta kai odottamiseenkin väsyy, lopulta?
”Joskus. Ympäristön paineet ovat silloin 

tällöin tuoneet ajatuksen luovuttamisesta. 
Mutta rakkaus on totta, tämä on totta, em-
mekä halua antaa periksi.” Sitkeys on karjalai-
silta vanhemmilta siirtynyttä perintöä.  

”Until then… siihen asti kunnes”, Robert 
päättää viestinsä päivittäin. 

”Kotini on Afrikassa. Rukoilen, että voisin 
tehdä vielä tämän mutkan ennen muuttoa 
Jumalan luo, taivaan kotiin.” 

”Vaikka odotus on aina läsnä, nyt minul-
la on rauha.”

laHJa PYYkÖnen

Kotimatkalla 
kolmekymmentä vuotta
Nyt on rauha, jossa odotus on läsnä.

TIMO HARTIKAINEN

”Kun ei ole mitään, kun turha rehvastelu on poissa, siellä on Jumalan valtakunta, siellä on rakkaus.”

”Haluamme pi-
tää narut käsissäm-
me, ja elää niin kuin 
Jumalaa ei olisi.”


