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pysäkillä

”Voimme 
ymmärtää toisia 
vaeltajia oman 
ulkopuolisuuden 
kokemusten ja 
siitä seuraavan 
myötätunnon 
kautta. 

Ihminen voi tuntea selittämätöntä  
kaipausta myös rakkaidensa keskellä.

”O
lemme kaikki maahanmuut-
tajia – viimeistään kirkkomaa-
han. 

Kristityt ovat Jumalan val-
takunnan evakkoja. Muukalai-
suutensa tiedostaneesta har-
hailijasta tulee vaeltaja, jolla 
on päämäärä taivaassa”, näkee 

kirjailija ja pastori Erkki Jokinen.
Ryssä, rättipää, somppi. Mamujen ongelmat... Sanoilla ra-

kennetaan raja-aitoja. Mieluummin puhutaan ”niistä ja nii-
den asioista” kuin ihmisistä nimillä ja persoonilla, kritisoi Erk-
ki Jokinen.

Kirjailijapappi käsittelee ulkopuolisuuden ja kotiin kaipaa-
misen kokemusta kiinnostavasti ja monipuolisesti kirjassaan 
Muukalainen (2012). Jokisen mukaan jokainen voi löytää sisäl-

tään muukalaisen, joka etsii yhteyttä toisiin ihmisiin ja Juma-
laan.

Voimme ymmärtää toisia vaeltajia omien ulkopuolisuuden 
kokemustemme ja niistä avautuvan myötätunnon kautta.

Usko oli  
punainen vaate
Muukalaisuuden asiantuntijan oma vierauden tunne alkoi lap-
suudessa. Poika koki hengellinen heräämisen 12–13-vuotiaa-
na ja meni rippikouluikäisenä mukaan Kangasalan seurakun-
nan toimintaan.

”Uskoni herätti voimakasta vastustusta varsinkin äidissäni, 
joka piti uskomista käsittämättömänä, huolestuttavana ja ou-
tona ilmiönä. Se oli hänelle kuin punainen vaate. Siitä syystä 
en käynyt aktiivisesti seurakunnassa, enkä tullut minkään sisä-
piirin ihmiseksi.”

Enää Erkki Jokinen ei koe kielteisiä tunteita liittyen siihen, 
että äiti on torjunut hänen uskonsa. Äidin suhtautuminen oli 
hämmentävää, mutta pappi on kiitollinen lahjasta, minkä sa-
malla sai: hän pystyy ymmärtämään niitä, joille uskonasiat 
ovat vieraita.

”Joku saattaa ilmaista kiukkunsa kirkkoa ja kristinuskoa 
kohtaan vaikkapa hautajaisissa. Tunnen lämpöä ja myötätun-
toa tällaista ihmistä kohtaan. Sanon mielessäni, että taidan 
tietää, miltä sinusta tuntuu.”

Ikuiset elämän  
evakot
Äidin traumaattinen suhde kristinuskoon syntyi sota- ja evak-
kovuosien kovista kokemuksista. Äidin isä kaatui rintamalla. 
Katkeruuden ja kieltämisen kohteeksi valikoitui Jumala.

”Neljän ensimmäisen ikävuoden muistikuvat iki-ihanasta 

Evakkona Jumalan valtaku nnassa 
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Siunattu sinä, 
muukalainen

L ähes joka päivä näen sinut Kuopion 
kadulla. Orpo katse tuijottaa suoraan kohti. 
Usein huomaan kätesi kurkottavan sisään 
roskalaatikon pienestä aukosta.  

Hyvää joulua sinulle, koditon muukalai-
nen.

Hyvää joulua sinulle, joka kirkossa tunnet itsesi vie-
raaksi ja jolle jumalanpalvelus tarjoaa vain yksinäisen 
kokemuksen.

Hyvää joulua sinulle muukalainen, joka et ymmärrä 
mitä ympärilläsi puhutaan ja nauretaan.

Hyvää joulua sinulle, joka on syrjäytetty yhteisöstä, 
jonka päälle valehdellaan ja puhutaan kaikkinaista 
pahaa.

Hyvää joulua sinulle, joka olet sydämessäsi osaton 
etkä löydä majapaikan suojaa oman sisimpäsi myrsky-
säästä.

Hyvää joulua sinulle, joka itket menetettyjä ihmi-
siä ja hetkiä, joka et ole löytänyt lievittäjää läheisyyden 
kaipuullesi. 

Rakas muukalainen, siunattu sinä olet. 
Vastasyntynyt jouduttiin panemaan tallin seimeen, 

koska mukavuuksia ei ollut. Vastasyntynyt Jumalan 
Poika oli ensi hetkistään osaton ja tilaton.  Hallitsijoi-
den hallitsija näyttäytyy vähäisyydessä ja syrjässä.

Ei tule joulun Herra kattoterasseille, ei sinne, missä 
vallalla ja mahdilla kerskaillaan, ei sinne, missä oma 
viisaus tekee näköalattomaksi ja ruhjoo jalkoihinsa. Ei 

sinne, missä itse on ryhdytty 
Jumalaksi ja toisten neuvon-
antajiksi.

Joulun Herra tulee alaker-
taan, vielä sitäkin alemmaksi. 
”Näin näytät esimerkilläs, 
ettei sun kelpaa edessäs.”

Siunattu sinä Jumalan 
kulkuri. Sinä, joka kuljet 
orpona kadulla, virastossa, 
leipäjonossa, kaupan kimal-

teessa, työpaikan kahvilassa.  Mutta et koskaan yksin 
silloin kun olet kasvokkain Jumalan kanssa.

 Aina on Jumalan lapsi matkalla, läpikulkumat-
kalla, turvapaikkaa hakemassa. Muukalainen kuuluu 
Isänsä kotiin, koska sinne hänet on tarkoitettu.

Luther selittää: ”Me olemme kuin seimen ääreen 
kokoontuneet eläimet, ja seimessä pannaan eteemme 
Kristus sielujemme ravinnoksi.”

Joulu voi tehdä kipeää. Pahuus ruhjoo, mutta hyvyy-
den tarvitsee vain hipaista ja ihminen itkee.

He lähtivät kiireesti. Ja löysivät Marian, Joosefin ja 
lapsen, joka makasi seimessä. Herran kirkkaus ympä-
röi heidät. 

Suojamuuriksi kaikkia pimeyden voimia vastaan. 

”Hyvyyden 
tarvitsee vain 
hipaista ja 
ihminen itkee. 

”Moni on kertonut kokeneen-
sa koko ikänsä sellaista outoa 
vierautta, jota yritän kuvailla. 
Ikään kuin itsessä olisi jotain vi-
kaa. Kyse on kuitenkin omasta 
muukalaisen identiteetistä. ”

Karjalasta ja isästä jättivät äidin mieleen mene-
tyksen kivun, voimakkaan vierauden tunteen ja 
ikuisen kaipauksen maiseman.”

Maailman evakoiden joukossa suomalaisten 
evakoiden asema muodostui siedettäväksi. Ko-
din menettämisen ja muukalaisuuden syvää ki-
pua ei kaikkien mielestä kuitenkaan onnistuttu 
pyyhkimään pois.

Evakon osana on ajelehtia vieraan keskellä. 
Hän on ihminen, jonka koti ei ole siellä eikä tääl-
lä, koska hän asuu imperfektissä, menneen aika-
muodossa, Jokinen määrittelee.

Evakon kotimaa on muisto. Karjalaisten koti-
ikävä on pohjimmiltaan suomalaisversio univer-
saalista kadotetun paratiisin kaipuusta.

Rikoin sukuni  
tabun

Erkki Jokinen lähti teologivaimonsa ja neljän pie-
nen lapsensa kanssa Venäjälle lähetystyöhön 
1990-luvun puolivälissä. Koulutustyö Inkerin lu-
terilaisessa kirkossa kesti viisi vuotta. Sen jälkeen 
hän työskenteli vuosikymmenen ajan Helsingissä 
venäjänkielisen työn pastorina.

Venäjä oli edustanut lapsuudenkodissa pelk-
kää pimeyttä ja pahuutta. Vihollista.

”Rikoin sukuni tabut, kun astuin yli rajan, jon-
ka yli ei olisi saanut astua. Kun lähdin Venäjälle, 
äitini ei suostunut puhumaan pitkään aikaan.”

Venäjää pappi kutsuu hengelliseksi korkea-
koulukseen.

”Maahan liittyvä kipu ja katkeruus sulivat sie-
lustani pois. Sain lahjaksi kansan, kielen ja kult-
tuurin, jotka olivat olleet suvulleni vieraita ja vas-
tenmielisiä.”

Kahden kulttuurin rajatilassa eläminen oli he-
delmällistä teologisesti ja taiteellisesti.

Venäjän vuosista kertonut esikoisteos Idän-
kohtaus valittiin Vuoden kristilliseksi kirjaksi 
2005. Seuraavana vuonna ilmestynyt Näkymätön 
kaupunki kuvaili Venäjältä Suomeen muuttanei-
den ihmisten sopeutumista ja kulttuurishokkia.

”Suurin osa ensimmäisen sukupolven maa-
hanmuuttajista kokee Suomessa elinikäistä muu-
kalaisuutta, vaikka heitä kohdeltaisiin hyvin. Ve-
näläisten kohdalla painaa myös historian taakka. 
Jotkut eivät hyväksy heitä koskaan.”

Pakolaisleirin  
loistavat olot
Venäjälle ja takaisin muuttoon liittyvät vierau-
den kokemukset vakuuttivat Erkki Jokisen sii-
tä, ettei hänellä ole tässä maailmassa mitään py-
syvää.

Suomen Raamattuopiston maahanmuutta-
jalinjan vastaava opettaja sanoo 47 vuoden elä-
mänkokemuksella, että hän on aina kulkuri. Hän 
ei esimerkiksi miellä itseään minkään työpaikan 
ainaisjäseneksi.

”Kaikkialla olen löytänyt paikkani ja kokenut 
siunaavia kohtaamisia, mutta kun tuuli puhal-
taa, on kiusaus nostaa ankkuri. Ihailen niitä, jot-
ka juurtuvat johonkin vuosikymmeniksi. Itse en 
ole sellainen. Minun on aina ollut helppoa lähteä 
eteenpäin.”

Suomi on Venäjän vuosien jälkeen vielä rak-
kaampi kuin ennen, mutta tämäkään ei ole ikui-
nen asuinsija.

”Vaikka olisin elänyt sukuni asuinsijoilla seit-
semättä polvea tai vaikka jättäisin jäljen histori-
aan, kaikki jälkemme katoavat kohta. Käynti tääl-
lä on niin lyhyt.”

”Olen tajunnut, että tällä muukalaisuuden 
matkalla on jokin muu tarkoitus kuin elää het-
ki ja kadota tyhjään. Näen maailman vähän kuin 
pakolaisleirinä, missä odotetaan lopullista turva-
paikkapäätöstä. Suomalaisten leiriolot ovat tosin 
ruhtinaalliset moniin muihin verrattuna.”

janne VILLa

Evakkona Jumalan valtaku nnassa 
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L auantaisin kuudelta soi-
tettavat ehtookellot 
muistuttavat pyhän alka-
misesta. 

Wiljo-Kustaa Kuuliala sanoo 
vuonna 1939 painetussa kirjas-
saan ’Vanhoilta kirkoilta ja kirk-
koteiltä’ miten aattokellot soivat 
pyhärauhaa yli kylien ja maisemi-
en, antavat merkin siitä, että on 
aika”ottaa pyhä sisään”.

Kirjan ilmestyessä ehtookellot 
eivät vielä soineet radiossa. Nii-
den soittaminen käynnistyi vasta 
kesäkuun 2. päivänä 1951 Jean Si-
beliuksen Kallion kirkon kellosä-
velmällä. Sen jälkeen käytäntö on 
jatkunut 1960- ja 1970-luvun tait-
teessa ollutta lähes kolmen vuo-
den taukoa lukuun ottamatta. 

Radion kanavatuottajan ker-
toman mukaan ehtookelloja ei 
soitettu tammikuun 1969 ja vuo-
den 1971 lokakuun alun välisenä 
aikana, vaan niiden tilalla oli mu-
siikkikilpailu Levypähkinä. 

Radion välityksellä saamme kuulla ehtookelloja puolesta-
sadasta kirkosta eri puolilta maata, muiden muassa Hanka-
salmen, Ilomantsin, Kuhmon, Lappeenrannan Sammonlah-
den, Muuramen, Muurlan, Savitaipaleen, Sievin ja Uskelan 
kirkoista. 

Myös Nilsiän kirkonkellot kuuluvat näiden äänitteiden 

joukkoon. Viimeksi syyspäivän-
tasauksen iltana kuulutus kertoi 
”ehtookelloina soivat Nilsiän kir-
konkellot”.

Seuraavan kerran Nilsiän kel-
lot soivat radiossa tammikuun 
toisena lauantaina. Silloin Nil-
siä on jo osa Järvi-Kuopion seu-
rakuntaa ja Kuopion seurakun-
tayhtymää. Nilsiä palaa takaisin 
juurilleen oltuaan itsenäinen seu-
rakunta lähes kaksisataa vuotta, 
vuodesta 1816. Jo ennen sitä se oli 
kappeliseurakunta vuodesta 1769 
ja rukoushuonekunta vuodes-
ta 1738, jolloin sinne rakennettiin 
ensimmäinen kirkko. 

Nilsiän kirkonkellot ovat pe-
räisin 1700-luvun lopulla raken-
netun puisen ristikirkon ajalta.  
Tämä hirsistä salvottu aumakat-
toinen pyhäkkö sijaitsi vanhassa 
kirkkotarhassa. 

Kellot siirrettiin puutapulista 
nykyisen kirkon torniin sen valmis-
tuessa joulukuussa 1906. Vaskikel-

loista pienempi on hankittu vuonna 1827 ja suurempi vuonna 
1843, kun puutapuli rakennettiin. Viimeinen jumalanpalvelus 
vanhassa kirkossa pidettiin toisena joulupäivänä 1906 ja Kan-
kaisen harjulle rakennettu kivikirkko vihittiin 30.12.1906.

heLena RIekkI

Aika ottaa pyhä sisään

Liberaalit ja  
konservatiivit

K irkollisessa keskustelussa on yleis-
tynyt jako liberaaleihin ja konser-
vatiiveihin. Konservatiivien ja libe-
raalien välillä tehtyyn jakoon liittyy 
muitakin nimityksiä, kuten ”klassi-

nen  kristinusko” ja ”liberaaliteologia”.
Jos klassinen kristinusko viittaa esimerkiksi 

kirkon ekumeenisiin tunnustuksiin, sillä ehkä 
voisi tarkoittaa historiallisesti vuosien 600 ja 1054 
välillä vaikuttanutta ajanjaksoa. Toinen vaihtoehto 
voisi olla sydänkeskiajan kirkollinen kulttuuri.

Liberaaliteologia puolestaan on kadonnut teo-
logisesta tutkimuksesta vuosikymmeniä sitten.

Liberaaliteologian isä on Friedrich Schleier-
macher. Schleiermacheria on kuitenkin vaikea 
luonnehtia “klassisen kristinuskon” vastusta-
jaksi.  Hänen pyrkimyksensä oli uskoa puolus-
tava. Hänen nuoruudenteoksensa Puheita uskon-
nosta on osoitettu 
”uskonnon sivisty-
neille halveksijoille”.

Pahamaineisempi 
liberaaliteologia liit-
tyykin lähinnä myyt-
tien lumouksesta ihmi-
sen vapautuneeksi kat-
soneen valistusfiloso-
fian perillisten ajatte-
luun. Heistä keskeisin 
on Albert Ritschl.

Teologisessa tut-
kimuksessa liberaali-
teologia väistyi useista 
syistä. Yksi oli histo-
rian Jeesusta koske-
vaan kysymykseen liit-
tyvät tutkimukselliset 
ongelmat. Toiseksi tut-
kimus muuttui enem-
män historialliseksi 
siten, ettei sen piirissä nähty perustelluksi esit-
tää ideologisia näkemyksiä.

Antiikin ja keskiajan aatehistorian tutki-
mus osoitti, että menneisyyden ajattelijat ja hei-
dän teoriansa eivät olleet niin lapsellisia kuin 
oli luultu. Tieteen luonnetta koskevassa keskus-
telussa käytiin niin sanottu Science Wars, jonka 
jälkeen naiivi tieteellinen realismi romahti.

Miten on itse liberalismin ja konservatismin 
laita? Lienee siten, että neljästä miljoonasta kir-
kon jäsenestä kiistatta liberaaleja tai konservatii-
veja on muutama tuhat henkilöä.

Lienee tavallista, että sama henkilö on jois-
sakin asioissa liberaali ja joissakin konserva-
tiivi. Noin 80 prosenttia suomalaisista muodos-
taa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon. Kan-
salaisten mielipiteet jakaantuvat yleensä kahtia. 
Olisi erikoista, jos näin ajattelevien suomalaisten 

muodostamassa kirkossa 
asiat olisivat toisin.

PeTRI  
jÄRVeLÄInen

kirjoittaja on 
teologian 
tohtori ja 

Portaanpään 
opiston  
rehtori.

kolumni

kirkon kulmilta

Nilsiän kirkonkellot soivat radion ehtookel-
loina tammikuun toisena lauantaina.

P
appi ja kastemal-
ja odottavat Kuopion 
tuomiokirkossa lauan-
taina 19. tammikuu-
ta. Mitään järjestelyjä 
ei tarvita. Kastemek-
ko ja kahvit tarjotaan 
talon puolesta. Myös 

juhlavieraat ovat tervetulleita kahville. 
Seurakunta tarjoaa myös säestäjän vir-
silauluun. 

Kastepäivänä riittää, että saapuu pai-
kalle noin 15 minuuttia ennen kastetta. 
Tapaaminen papin kanssa on mahdollis-
ta ennen kastetta, mutta myös puhelin-
keskustelu riittää. 

”Kastepäivänä palvelemme niitä per-
heitä, joilta lapsi on jäänyt syystä tai toi-
sesta kastamatta. Kastepäivä tuo hel-
potuksen myös tuoreille vanhemmille, 
jotka haluavat järjestään lapsensa en-
simmäisen juhla vaivatta”, sanoo tuo-
miorovasti Ilpo Rannankari. 

Myös rippikoulun käyneet aikuiset 
voivat tulla kastettavaksi ja liittyä kirk-
koon. 

Tuomiokirkossa vietetään kasteen 
viikkoa 13. -20.1. Viikon ajan kirkossa on 
nähtävillä kastemekkoja tarinoineen. 
Sunnuntaina 13.1. klo 16 on Tuomiokir-
kossa piispa Jari Jolkkosen puheenvuo-

ro ”Miksi lapsi kastetaan?”
Kastepäivää on vietetty mm Tampe-

reella ja Vantaalla. 

Kaste ei ole  
suoritus
Kaste on sakramentti. 

 ”Se on kirkon pyhä toimitus, jonka 
Jeesus on asettanut sanomalla kastakaa 
ja opettakaa”, selventää pastori Lauri 
Kastarinen Kuopion tuomiokirkkoseu-
rakunnasta. ”Sakramentiksi kasteen te-
kevät Jumalan sana ja aine eli vesi.”

Katekismus sanoo: ”Kastevesi on ta-
vallista, puhdasta vettä. Jumalan sanaan 
liitettynä se on pelastavaa vettä, sillä se 
pesee meidät puhtaaksi kaikesta synnis-
tä. Lähetyskäskyssään Kristus kehottaa 
tekemään kaikki kansat opetuslapsik-
seen kastamalla ja opettamalla.” 

Kastarinen kuvaa kastetta lahjaksi. 
”Jokaisella lapsella on lupa ja mah-

dollisuus tulla Jumalan armon alle, 
mahdollisuus kasvaa jonkin kiinni, saa-
da juuret.” Kastarinen korostaa, että 
kaste ei ole suoritus. ”Siinä tarjotaan 
hyväksyntää ja rakkautta. Kaste ei vaa-
di mitään.”

Katekismuksen mukaan kasteen arvo 
ei riipu ihmisen asenteesta, sillä kaste ja 
usko ovat Jumalan teko.

Kastarisen mielestä kastepäivän jär-
jestäminen on hyvä mahdollisuus. ”Kas-
te on kodin juhla, mutta se on myös 
seurakunnan yhteinen juhla.”

”Yhteinen kastepäivä poistaa tietyn-

Kastepäivä  
tulossa  
Kuopioon 

”Neljäs-
tä miljoo-
nasta kirkon 
jäsenestä 
kiistatta 
liberaaleja 
tai konser-
vatiiveja on 
muutama 
tuhat.

Pastori Anna Väätäinen kastoi 
Eevi Anneliisan itsenäisyyspäivä-
nä. Vanhemmat Ville Laaksonen ja 
Annamaria Heikkinen (vas.). Lasta 
pitää sylissä kummi Heli Lyytikäi-
nen, oikealla Olli-Pekka Rissanen, 
Eetu Muona ja Janne Saarinen. 

Pappi, kastemalja ja kahvitarjoilukin 
odottavat. Tämä on uusi mahdollisuus  
tuoda lapsi kastettavaksi.
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Perinteinen joululaulu
murtaa kyynisyyden

J oulutunnelmaan pääsee 
virittäytymään jo nyt, sil-
lä Jouluradio aloitti lähe-
tyksensä ensimmäisenä 

adventtina. Pääkaupunkiseudun 
seurakuntien sähköisen viestinnän 
toimituksen, Toivontuottajien, 
lanseeraama Jouluradio viettää tä-
nä vuonna 10-vuotisjuhlaansa.

”Nyt Jouluradio on ensimmäis-
tä kertaa kuultavissa myös Kuo-
piossa ja sen lähialueilla”, Toivon-
tuottajien toimituspäällikkö ja 
Jouluradion ”äiti” Riitta Kallio-
rinne kertoo. Joulumusiikkiin eri-
koistuneen kanavan lähetyksiä voi 
kuunnella loppiaiseen saakka.

Miten Jouluradio sai alkunsa?

”Toimituksemme muutti Helsingissä Yleisradion van-
hoihin tiloihin, joihin pystytimme hienon studion. Siitä 
syntyi sitten paineita ruveta kehittelemään jotain ohjel-
maakin. Esimieheni Seppo Simola heitti puolileikillään 
idean jouluradiosta. Homma lähti etenemään kuin it-
sestään. Saimme radiotoimittaja Inari Nuuteron hou-
kuteltua mukaan ja hän alkoi koota levykokoelmaa.

”Olimme aluksi hyvin vaatimattomia ja toivoimme 
vain, että jos edes jokunen sattuisi kuuntelemaan lähe-
tyksiä. Jouluradion suosio yllättikin meidät ällikällä ai-
van täysin.”

Mikä on muuttunut?
”Joulumusiikki on ollut ykkösjut-
tu kaikki nämä vuodet. Muuten 
brändiä on kehitetty ajan mittaan. 
Kuuluvuusalue on laajentunut 
niin, että nykyään tavoitamme jo 
3,5 miljoonaa kuulijaa. Olemme 
panostaneet myös nettipuolelle, 
jossa pääkanavan lisäksi voi kuun-
nella neljää erilaista, pelkästään 
netissä pyörivää kanavaa. Ne ovat 
kaikki vähän eri kohderyhmille 
suunnattuja, joten varmasti jokai-
selle löytyy jotain. Tämän vuoden 
uutuutena netistä löytyy joululau-
lukaraoke. Tänä vuonna järjestim-
me myös kilpailun, johon tuli va-
jaa 300 uutta joululaulua.”

Kuopion seurakuntayhtymä rahoittaa Jouluradiota 
5000 eurolla. Mitä kuulija saa rahan vastineeksi?

”Hyvän mielen myös siitä, että osallistuu kokonaiskir-
kollisen tuotteen ylläpitoon. Kuuluvuusalue käsittää 3,5 
miljoonaa ihmistä. Olisi ehkä kumma, jos Kuopio ei oli-
si mukana.”

Mikä joululaulu koskettaa sinua?

”Aika perinteisillä linjoilla olen, sillä suosikkini on En etsi 
valtaa, loistoa. Sitä kuunnellessa unohtuu kyynisyys.”

heLI haRInG

mitä mielessä?
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Yhteistyöstä  Hyvää Joulua 
kiittäen  ja 

 Onnellista 
 Uutta Vuotta 

 
 
 
 

Yhteydenotot 044 355 5451 

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 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

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2013.

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

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

T i m o  H a r T i k a i n e n
v a l o k u v a a j a
040 552  2740

koko  1  x  30  mm

T i m o  H a r T i k a i n e n
v a l o k u v a a j a
040 552  2740

koko  1  x  25  mm

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

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

laisen kynnyksen, ja on myös muis-
tutus kasteen mahdollisuudesta.”

Kastarinen sanoo, etteivät teolo-
giset kysymykset ole kastekodeissa 
ykkösenä. ”Mutta kastekeskusteluis-
sa pyrin kertomaan siitä, miten kas-
teen lahja tarkoittaa.”

Suomen eteläisimmissä osis-
sa kasteelle tuotavien lasten mää-
rä on vähentynyt. Lauri Kastarisen 
mukaan Kuopion alueella kaste yhä 
mielletään myönteisenä kodin ja 
perheen juhlana.

Lahja Pyykönen

Kastepäivä Tuomiokirkossa lauan-
taina 19.1. klo 12 – 18. Kasteita toi-
mitetaan noin 40 minuutin välein.  
Klo 16 – 18 on mahdollisuus useam-
man lapsen tai aikuisen yhteiseen 
kastetilaisuuteen.

Ilmoittautuminen 9.1. mennessä 
marja-leena.myllynen@evl.fi puh. 
040 4848248.
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Joulukonsertit
 ✚ Tuomiokirkon Kamarikuoron jou-
lukonsertti Tuomiokirkossa torstaina 
13.12. klo 18. Johtaa Pertti Rusanen, solis-
teina Sirkku Zeiler, Marja-Leena Vuori ja 
Pentti Toikkanen, urkurina Anu Pulkki-
nen. Ohjelma 10 €.

 ✚ Sounds of Christmas Alavan kirkossa 
perjantaina 14.12. klo 19. Savonia AMK:n 
puhallinorkesteri ja kirkkokuoro, johtaa 
Rauno Tikkanen. Ohjelma 10 €. 

 ✚ Christmas Carols Tuomiokirkossa 
lauantaina 15.12. klo 14.30. Englantilaisia 
joululauluja kaksilla uruilla Outi Keskisi-
pilä ja Anu Pulkkinen. Sibelius-Akatemi-
an lauluryhmä ja Richard Nicholls. Va-
paa pääsy.

 ✚ Käsikellokuoro Dolcen joulukon-
sertti Männistön vanhassa kirkossa la 
15.12. klo 18. 

 ✚ Yliopiston kamarikuoron kon-
sertti Alavan kirkossa lauantaina 
15.12. klo 18. Ohjelma 9 €/6 €. 

 ✚ Konsertti ”Sydämeeni joulun 
teen” Kaavin kirkossa keskiviikko-
na 19.12. klo 19. Arja Koriseva, Jouni 
Somero. 

 ✚ Joulukonsert-
ti Siilinjärven kir-
kossa keskiviik-
kona 19.12. klo 19. 
Annastiina Tah-
kola, laulu, ja 
Pertti Tahkola, 
laulu ja urut.

 ✚ Jouluinen lau-
lu- ja pianomu-
siikkikonsertti 
Keskusseurakuntata-
lossa perjantaina 21.12. 
klo 18. Maria Suuronen, 
sopraano ja Petri Tolonen, 
piano. Ohjelma 10 €. 

 ✚ Kolme yötä jouluun 
-konsertti Tuomiokirkos-
sa perjantaina 21.12. klo 18. Kuo-
pion Nuorisokuoro, johtaa Jussi 
Mattila, oopperalaulaja Jorma Hyn-
ninen, urkurina Anu Pulkkinen. Järjestää 
Kanttilan Kulttuurikeskuksen Kannatus-
yhdistys. Vapaa pääsy. 

 ✚ Campus-kvartetin O magnum-
konsertti Kallaveden kirkossa lauan-
taina 22.12. klo 18. Pekka Kilpeläinen ja 
Richard Nicholls. 

 ✚ Jouluinen musiikkituokio ”Joulu 
saapuu portin luo” Tuomiokirkossa 
lauantaina 22.12. klo 15. Ilpo Rannankari, 
laulu, Anu Pulkkinen, urut.

 ✚ Konsertti Vehmersalmen kirkossa 

sunnuntaina 30.12. klo 18. Jenni Kuronen, 
laulu ja viulu, Merja Hynninen laulu, Jou-
ni Kuronen piano. Ohjelma 10 €. 

Vuoden vaihtuessa
 ✚ Uuden vuoden aaton hartaus Nil-
siän kirkossa klo 19. 

 ✚ Uudenvuodenaaton Tuomasmessu 
Alavan kirkossa klo 20. 

 ✚ Uudenvuodenyön hartaus Muuru-
veden kirkossa klo 23. 

 ✚ Rukoushetki vuoden vaihtuessa 
Tuomiokirkossa klo 23. 

 ✚ Uudenvuoden aattohartaus Siilinjärven 
kirkossa klo 23.30.

 ✚ Perinnejumalanpalvelus ja Män-
nistön seurakunta 50 vuotta Pyhän 
Johanneksen kirkossa uudenvuodenpäi-
vänä 1.1. klo 10. 

 ✚ Järvi-Kuopion seurakunnan 
yhteinen Uuden Vuoden messu 
Nilsiän kirkossa 1.1. klo 10. 

Usko ja ajattele
Usko ja ajattelu -seminaari 

loppiaisena Puijon kirkossa 
sunnuntaina 6.1. klo 16. Unel-
ma jumalattomasta maail-
masta - kriittisiä näkökul-
mia ateismin historiasta ja 
tulevaisuudesta. Piispa Jari 
Jolkkonen. 

Loppiaisena
 ✚ Perhekirkko Pyhän Jo-

hanneksen kirkossa klo 16. 
Nuorten itämaan tietäjät-kuva-

elma, lelukolehti, keittolounas. 
 ✚ Loppiaispäivän messu 

Siilinjärven kirkossa klo 10. Mes-
sussa siunataan tehtäviinsä seura-

kuntapastori Heikki Kastarinen ja 
lähetyssihteeri Pauliina Ruotsalai-

nen. Kahvit seurakuntatalossa.
 ✚ Loppiaisen messu ja lähetyksen 

pyhä Tuomiokirkossa klo 10. Saarna lä-
hetyssihteeri Jukka Koistinen. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
Keskuseurakuntatalolla. 

Vauvoille nuttuja
Mummon mökkissä Vauvannuttupäi-
vä keskiviikkona 9.1. klo 11. Eija-Liisa Kau-
kola neuvoo helpon nutun tekoa. Ota mu-
kaan puikot ja lankaa. Lisätietoja puh. 040 
4848 272.

Kiinnostaako?
 ✚ Inkilänmäen käsityöryhmä ja pal-
velupiiri Tätilässä torstaina 10.1. klo 13. 

 ✚ Alavan seurakunnan kuoroihin ote-
taan uusia laulajia. Ota yhteyttä kant-
toreihin Leila Savolainen puh. 040 4848 
323 ja Ossi Jauhiainen puh. 040 4848 322. 

 ✚ Valo arkeen ryhmä alkaa torstaina 
10.1. klo 12 Petosen seurakuntatalolla. Si-
nulle työikäinen nainen, joka kaipaat 
elämääsi tekemistä ja haluat tutustua 
uusiin ihmisiin. Ota yhteyttä Hanna Ra-
saan puh. 040 4848 372 tai Riitta Rei-
maan puh. 040 4848 370. 

 ✚ Tehdään yhdessä -ryhmä Pouka-
massa maanantaina 7.1. klo 18. Lisätieto-
ja Riitta Murtorinne puh. 040 4848 437. 

 ✚ Mielenterveyskuntoutujien 
omaisten ryhmä Kaavin seurakunta-
talolla maanantaina 14.1. klo 14. 

Christmas Festival
Join us to celebrate Christmas together 
in worship and fellowship.

Traditional Christmas Festival of Nine 
Lessons and Carols with Holy Communion 
Friday December  14 7 pm, Männistö Old 
Churh, Lönnrotinkatu 24. Refreshment af-
ter the services.

Revd Tuomas Mäkipää, Revd Panu Poh-
jolainen, Lay Reader John Mills. Music Jark-
ko Maukonen. Bible in English joka toi-
nen keskiviikko, alkaen ke 2.1. klo 14 Nilsiässä 
Sopukassa. 

kirkkojakoti@evl.fi

Vain seimi niin halpa ja vaatimaton,

vastasyntyneen Jeesuksen vuoteena on.

Yön tähtönen tallihin loistetta luo,

kas, maailman valtias lapsi on tuo.

 ✚ Puijon mäen jouluhartaus ja joulu-
rauhan julistus suomeksi ja englanniksi 
jouluaattona 24.12. klo 13. Joulurauhan julis-
tuksen on kirjoittanut Outi Vuorikari ja sen 
lukevat Kaija Nousiainen ja Peter Sorjonen-
Ward. Hartaus Jaana Marjanen. Puijon ka-
marikuoron kvartetti.

 ✚ Kuusi tuntia joululauluja Kallaveden 
kirkossa sunnuntaina 16.12. klo 12-19. Klo 12-
14 Seppo Kirkinen ja käsikelloryhmä, klo 
14-16 Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro ja nuor-
ten lauluryhmä ja klo 16-18 Anna-Mari Lin-
na ja seniorikuoro.  

 ✚ Joulumyyjäiset, jouluaskartelu ja 
joulupuuro Vehmersalmen seurakunta-
kodissa sunnuntaina 16.12. klo 16. Lähetyk-
sen hyväksi. 

 ✚ Joulumyyjäiset Neulamäen kirkossa 
sunnuntaina 16.12. klo 15.30 Neulamäen kir-
kolla. Klo 16 Kauneimmat joululaulut.

 ✚ Ekumeeninen joulurauhan julistus 
Siilinjärvellä Toivalan tsasounalla maanan-
taina 17.12. klo 18. 

 ✚ Kaiken kansan joulujuhla puuroi-
neen Nilsiän kirkossa tiistaina 18.12. klo 12. 
Ehtoollisen vietto klo 12,  puuro ja ohjel-
maa seurakuntatalossa. 

 ✚ Kauneimmat Joululaulut -messu Ala-
van kirkossa sunnuntaina 23.12. klo 10. Saar-
naa Kirsi Perämaa, nuorten bändi. Joului-
set kirkkokahvit. Kauneimmat joululaulut 
40 vuotta. 

 ✚ Perheettömien ja yksinäisten joulu-
juhla Juankosken seurakuntatalolla maa-
nantaina 24.12. klo 15. Ilmoittautuminen 
Saara Soiniselle puh. 050 5566 328. 

 ✚ Armas Maasalon jouluvesper Tuomio-
kirkossa maanantaina 24.12. klo 17. Saarna 
piispa Jari Jolkkonen.

tapahtuuTulkoon joulu

Joulurauhan julistus Puijon mäellä 
jouluaattona klo 13.
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Ah, iloitkaatte, ystävät, ei huolten aika nyt. Jo joutui joulu, maailmaan on Kristus syntynyt.
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Säyneisen seurakuntakodissa 
on maanantaina 14.1. klo 12 luvassa 
virsikaraoke. Jatkuu kerran 
kuukaudessa.
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 ✚ Kuopion muotoiluakatemia (Piispank.8) 
Punainen lanka -korunäyttely 4.–18.12. ma–
pe 8–16. 

 ✚ VB-valokuvakeskus: Juhlanäyttely Silmin-
näkijät, Topi Ikäläinen – Jaakko Julkunen – 
Jorma Komulainen 6.1.2013 saakka.

 ✚ Pääkirjaston ala-aula: Maisu Ahon, Lahja 
Hakalan ja Tuula Taskisen näyttely 3.–15.12.

 ✚ Vehmersalmen kirjasto: Ronja Utriaisen 
taidenäyttely Vuoteni 28.12. asti.

 ✚ Kuopion museo: Vaatteet varoja myöten – 
pohjoissavolaiset kansanpuvut 1800-luvulla 
31.1.2013 asti.

 ✚ Parvihuone, 2. krs.: Papanamaan kartta 
31.3.2013 saakka.

 ✚ Museon joulu 6.1.2013 asti. Tontut seikkaile-
vat museossa. Jouluisia tarinoita savutuvassa 
(3.krs.), draamaopetus. 

 ✚ Kuopion luonnontieteellisen museon 
ja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon yh-
teisnäyttely: Uskollisin kaikista 6.1.2013 saakka. 

 ✚ Kuopion taidemuseo: Taiteen Vuoksi – 
Maisemia veden äärellä ja Onko koira kotona? 
3.2.2013 asti. 

 ✚ Anna Korhonen Oy (Puijonk. 9 A 6): Jouni 
Airaksinen: Veistoksia ja piirustuksia 17.9.–31.12. 

 ✚ Kuopion museo: Vapaapainija Eino Leino ja 
Mestarijuoksija Hannes Kolehmaisen palkin-
not esillä 24.3.2013 saakka. 

 ✚ Korttelimuseossa Kuopion historiallisen mu-
seon toteuttama Eemeli-neuletyöpaja vielä 12.12.

 ✚ Korttelimuseossa perinteinen joulunäytte-
ly 13.12.2012–5.1.2013. Jouluteemaisia opastus-
kierroksia varauksesta ryhmille. Joulutyöpajo-
ja koulu- ja päiväkotiryhmille.

 ✚ Galleria Carree jää joulutauolle 12.12.
 ✚ Galleria G 12, Kaarina Alsta: Norsu lentää 

21.12. asti
 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Kuopion kau-

punginorkesterin joulukonsertti Kello löi jo 
viisi, Kuopion kaupunginorkesteria johtaa At-
so Almila; Lauluyhtye Viisi 12.12. klo 19.

 ✚ Jazzklubi: Verneri Pohjola Quartet 14.12 klo 21.
 ✚ Finnkino: The Metropolitan Opera Aida (S, 

3 t 54 min.)18.12. klo 18. 
 ✚ Kuopion kaupunginteatteri, Yhteiskou-

lu: Siunattu hulluus 12.12. klo 12 ja 15.12. klo 19 
(viim. esitys).

 ✚ Koomisesti pätevä 15.12. klo 14.
 ✚ Puistokoulu: Jessikan pentu 13.12. klo 19; El-

ling 14.12. klo 19 ja 15.12. klo 14. 
 ✚ Kiviä taskussa 15.12. klo 19 (viim. esitys). 
 ✚ Torikujan joulu 12.–16.12 ja 21.–23.12.     
 ✚ Jouluaattona Puijon mäen jouluhartaus ja 

joulurauhan julistus klo 13. Musiikista vastaa 
Puijon kamarikuoron kvartetti. Joulurauhan 
julistuksen lukee suomeksi Kaija Nousiainen ja 
englanniksi Peter Sorjonen-Ward. Hartauden 
pitää lääninrovasti Jaana Marjanen. Yhteislau-
luna Maa on niin kaunis. Puijon torniin vapaa 
pääsy 11–14, glögi- ja piparitarjoilu 12–13. 

 ✚ Galleria Pieni, Johannan Väisänen: Niitty ja 
Nurmi, videoinstallaatio 5.12.–21.12. klo 12–16.

M eidän mielessämme sa-
na ”evankeliumi” on umpi-
kirkollinen termi. Tavalli-
sen suomalaisen suussa se 
ei taida juuri kulua. Ehkä se 

tuntuu pikkuisen liian juhlalliselta sellaiselle 
Jumalan salarakkaalle, joka rukoilee arasti ei-
kä tahdo tehdä uskostaan numeroa.

•
Antiikin roomalaiselle ”evankeliumi” oli 
poliittinen termi. Se tarkoitti ilosanomaa 
Rooman keisarin valtaannoususta tai sota-
saavutuksista. Keisarin evankeliumi oli sano-
ma siitä, että hän on valloittanut taas uuden 
kansan valtansa alle tai kukistanut kapinoi-
van kenraalin joukkoineen. Sotamenestys-
tä pidettiin merkkinä keisarin jumaluudesta. 
Keisaria kuului palvoa, ja rukouksissa hänes-
tä käytettiin jumalallista arvonimeä Kyrios, 
Herra. 

Esimerkiksi keisari Augustus luettelee 
elämänsä ehtoolla 55 kansaa, joihin hän on 
”tuonut rauhan”. Tässä ajattelussa rauha ei 
kuitenkaan merkinnyt vapautta ja tasa-ar-
voa, vaan valloitusta ja alistamista. Sitä ei 
saavutettu neuvotteluilla ja diplomatialla, 

vaan voimalla ja väkivallalla. Se ei tuonut va-
pautta, vaan ankaraa alamaisuutta.

•
Jouluna me kristityt juhlimme toisenlaista 
ilosanomaa. Kasteessa meidät on otettu toi-
senlaisen Kuninkaan omiksi. Joulun evanke-
liumi esittää vaihtoehdon keisarin evanke-
liumille. 

Joulun evankeliumi on sanoma nöyräs-
tä ja vapaaksi tekevästä Rauhan Ruhtinaas-

ta. Se kuulutetaan taivaasta, ei keisarin ho-
vista. 

Se julistaa Luojan hyvyyttä, ei ihmisen-
saavutuksia. Se kertoo Jumalasta, joka syn-
tyy halpaan talliin, ei mahtipontiseen palat-
siin. Se vapauttaa, ei esitä vaatimuksia. Se 
tuo rauhan ja sovinnon ihmisten välille. Se 
koskettaa ajallista elämäämme, mutta lu-
paa myös iankaikkisen elämän. Ensimmäi-
set kristityt levittivät sitä totuuden sanalla ja 
rakkauden teoilla. Siksi se teki vaikutuksen. 
Ja siksi se rohkaisee myös meitä luottamaan 
totuuden ja rakkauden voimaan.

•
Tänä jouluna rukoilen Sinulle rauhaa, le-
poa ja iloa. Jumala syntyy Sinulle. Tuokoon 
hän rauhan sieluusi, kotiisi ja koko maail-
maamme. Muistuttakoon enkelin ylistyslau-
lu meitä siitä, keitä olemme, mihin uskom-
me ja mitä toivomme: ”Kunnia Jumalalle 
korkeuksissa ja maassa rauha ihmisillä, joita 
kohtaan hänellä on hyvä tahto!”

Piispa jaRI joLkkonen
kuopio

Keisarin evankeliumi  
ja joulun evankeliumi

jouluvinkit

”Joulun 
evankeliumi vapauttaa, 
ei esitä vaatimuksia. 
Se tuo sovinnon 
ihmisten keskelle.

Lauluyhtye Viisi, Virpi Eroma, Saima 
Hyökki, Pauliina Kokkonen, Essi Marila 
ja Aliina Mäkitalo, esiintyy Kuopion 
kaupunginorkesterin joulukonsertissa 
12.12. klo19.

Piispa Jari Jolkkonen saarnaa jouluvesperissä Kuopion tuomiokirkossa jouluaattona klo 17. 
Jouluyön messussa klo 23 hän toimittaa liturgian. 
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Luukkaan jouluevankeliumissa puhutaan 
”evankeliumista”. Alkutekstin mukaan  
enkeli ilmoittaa paimenille: ”Minä  
evankelioin teille suuren ilosanoman”.  
Mutta mitä evankeliumi oikeastaan tarkoittaa?
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Jos kantti taittuu, silloin menee kaikki.

S
iitä on yli kaksikymmentä vuotta 
kun Topin kanssa istuttiin Väinö-
länniemen puiston penkillä. Oli 
kesä. Eivät olleet ajatukset kovin 
ruusuiset eikä ylväät. Silloin. 

Topi oli sanonut viimeisen 
hein hallilleen Puijonlaaksossa. 
Tulivat sydänjutut ja epäilys epi-

lepsiasta. Voi hyvä ihme. Mitäs nyt? 
”Kato, enkö ookkii nuortunu”, Topi Laitinen 

puhkeaa hilpeään nauruun Muuruveden maati-
lamyymälänsä kahviossa. Kukat pöydillä muistut-
tavat juuri vietetystä 70 -vuotispäivästä.

Hyvää siis kuuluu.  
Vuoden Luomuyritystunnustus hellii miel-

tä, vaikkei yrittäminen luomualalla olekaan help-
poa. ”Se vaatii periksiantamatonta uskoa omaan 
työhönsä.”

”Tämän puhelun otan vielä, ja sitten laitan 
kiinni.” Siinä meni Topin Maatilamyymälän vii-
meinen kinkkutilaus tälle joululle.  

Ei antanut Topi periksi silloin, eikä ole anta-
nut koskaan. 

Topi Laitisella on omanlaisensa myynninedis-
tämisen tekniikka. Hän laittaa itsensä ja naaman-
sa peliin. Kokonaan. ”Minulla ei ole varaa men-
nä piiloon. Yrittäminen on henkinen prosessi. Jos 
kantti taittuu, silloin menee kaikki. Itsetunnon 
pitää olla vahva.”

”Ja jos kilpailijoista ei ole hyvää sanottavaa, sil-
loin ei kannata sanoa mitään.”

Kissan kanssa  
Neulamäessä
Kuopiolainen jälleenmyyjä Riitta Simonen 
kuuntelee Topin tarinaa. Nyökkää väliin.  

Sisua, sinnikkyyttä ja periksiantamattomuut-
ta hänkin tarvitsi elämänmuutoksessaan. Elämä 
oli epävarmaa ja mieli sykkyrällä hänen muutta-
essaan pari vuotta sitten Turusta synnyinseudul-
leen Kuopioon.

”Kait se joku 
kahteli niitä 
kirjojaan ja anto
tätä lisäaikaa.

 Parisuhde oli takana, jälleenmyyjän asiakkaat 
jääneet Aurajoen varrelle. Juhlapyhät oli aina vie-
tetty puolison kanssa kahdestaan.

Mutta elämänilo ei ole punanuttuiselta ka-
donnut. Eron jälkeen hän löysi tukea kirkon jär-
jestämästä eroseminaarista. Kuopiosta ystävät 
ovat löytyneet seurakunnan Zipporim -kuorosta, 
nyt myös paikallisen Kansanlähetyksen kuoros-
ta. Neulamäen kirkko on hänen tukikohtansa  ja 
turvapaikkansa. 

”Elämänmuutos oli valtavan suuri, kutsu-
va, mutta pelottava. Simonen on asettunut asu-
maan kerrostaloon Neulamäkeen Toffi -kissansa 
kanssa. ”Kaikki alkoi alusta. Olen selvinnyt usko-
malla Jumalaan ja rukoilemalla.” Kaksi vuotta on 
takana, ja nyt 51 –vuotias Riitta Simonen tuntee 
olevansa kotona.

”Minulla on ollut tapana kirjoittaa paperille 
suunnitelmat ja unelmat, listata tavoitteet ja ar-
jen asiat.”

Riitta Simosen nauru helisee ja huulet on pu-
nattu kirkkaaksi.  Hänellä on hyvä olla kun ihmi-
siä on ympärillä.

Ahdistus ja pelko hiipivät kutsumattomaksi 
jouluvieraaksi.

Viime joulun pelasti yksineläjien joulujuh-
la Kuopion keskusseurakuntatalossa. Nyt joulu-
aaton tarjoaa naapuritalossa asuva ystävä, jonka 
Riitta tapasi linja-autopysäkillä. ”Sinnikkyys pa-
kottaa ottamaan yhteyttä.”

”Tiedän sen, että Jeesus rakastaa minua, mut-
ta kaipaan ihmisiä, joiden kanssa jakaa joulun 
tunnelman.”

Riitta Simonen purkaa kassista joulukoristeet 
lehtikuvausta varten. Tämä sopii Topin päähän, 
vähän vielä kultahippusta kaulalle. Tämä joulu-
muori valaa lähelleen hyvää mieltä ja antami-
sen iloa.   

Luminen maisema Muuruvedellä on rikkuma-
ton. Näillä rampeilla ei ole autojonoja. 

Joku tätä elämää  
kannattelee
Kahvion ikkunan takana on aita. Sen toiselta 
puolelta alkaa Topi Laitisen ja Irja  -vaimon  yksi-
tyisyys, se vähäinen. Joulu on sellainen, ja juhan-
nuspäivä on toinen. 

Kun Topi oli kaupassaan Puijonlaaksossa, 
kauppa oli arkisin avoinna yhdeksästä kuuteen. 
Lauantaina suljettiin kahdelta iltapäivällä eikä 
sunnuntain aukiolo olisi tullut mieleenkään. 

”Ja kaikki saivat hyvin sen, mitä tarvitsivat. 
Kyllä ihmisten elämänarvot taitavat olla aika se-
kaisin.”

Mutta Topinkin on ollut pakko taipua. Joulu-

aattona puoti on avoinna joulurauhan julistuk-
seen asti. 

Yritys työllistää oman perheen, kesäaikana 
myös kausityöntekijät.  Nettikauppa on avattu 
tänä vuonna.. Alkuvuodesta on rauhaisempaa. 
Silloin Topi pitää kauppansa suljettuna sunnun-
taisin ja maanantaisin. Ehkä ensi vuonna myös 
jouluaattona. 

Joulu on levon aikaa. ”Hiljennyttään.”
”Kait se sillon kaksikymmentä vuotta sitten 

joku kahteli niitä kirjojaan ja anto tätä lisäaikaa.” 
Sanat loppuvat.
 ”Joku muu käsi kannattaa tätä elämää, enkä 

ole yksin eikä minua ole hylätty. Jotain vahvem-
paa”, tämä ketterä ikiliikkuja tapailee vaikeasti sa-
noitettavia virkkeitä.  

”En minä osaa siitä uskosta. Mutta aina se on 
ollut. Silloin varsinkin kun on ollut pakko myön-
tää voimattomuutensa.”

Kahvilassa soi rauhallinen joulumusiikki. Hil-
jakseen.  Kaupan puolelle kolahtaa asiakas. 

”Ottasitko luomupipareita? Ja mehua.”

 Lahja Pyykönen

Väsyä saa,  
          mutta periksi  ei saa antaa

”Yrittäminen vaatii 
periksiantamatonta 
uskoa omaan työhönsä.”
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Kuopiolainen jälleen-
myyjä Riitta Simonen tuli 
ensi kertaa Topin Maatila-
myymälään. Elämänmuutos 
takana molemmilla.

Väsyä saa,  
          mutta periksi  ei saa antaa
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K uopiolaiset ovat olleet 
kiinnostuneita Vantaal-
la ja Helsingissä tehdyis-
tä lähetysrahapäätök-
sistä. Kuopion piispa 

Jari Jolkkonen on julkisuudessa pi-
tänyt ikävänä sitä, että seurakun-
nat ovat tehneet ”omia ratkaisuja” 
leikatessaan rahoitusta tietyiltä jär-
jestöiltä. 

Seurakunnilla on kirkkolainsää-
dännön mukaan oikeus ja velvolli-
suus päättää taloudestaan, lähetys-
rahat mukaan lukien. Piispojen ja 
virkamiesten ei tule puuttua näihin 
prosesseihin.

Piispa Jolkkonen sekä Kirkko ja 
Kodin haastatteleman lähetysjoh-
taja Risto Jukon mukaan luotta-
mushenkilöiden ei tulisi puuttua 
”opillisiin kysymyksiin”, joita lähe-
tysbudjetit heidän mukaansa ovat. 
Heidän ajatuksensa lienee, että kun 
asia määritellään ”opilliseksi”, se 
kuuluu piispainkokouksen ja kirkol-
liskokouksen toimialaan.

Tämä tulkinta luterilaisen kristil-
lisyyden olemuksesta on virheel-
linen: kristinopin ja kristillisen etii-
kan omakohtainen pohdinta on 
jokaisen kristityn oikeus ja velvolli-
suus. Luottamushenkilöillä on sii-
hen päätöksiä tehdessään aivan eri-
tyinen velvollisuus. Myös meidän 
ajatteluamme ohjaavat kristinopin 
tuntemus, kristillinen etiikka ja va-
kaumus.

Kirkon seitsemästä lähetysjär-
jestöstä Suomen Lähetysseura ja 
Pipliaseura hyväksyvät ongelmit-
ta kirkkomme papinviran, joka on 
avoin naisille ja miehille. Nämä jär-
jestöt eivät myöskään halua aset-
taa seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöjä millään tavalla muista 
huonompaan asemaan. Ne vievät 
kirkkomme ilosanomaa eteenpäin 
upealla tavalla. ja niitä rahoitamme 
mielellämme.

Muita viidestä järjestöstä SLEY, 

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

www.lehtisepät.fi

Lehtisepät on osa
Keskisuomalainen 
konsernia.

- erikoishammas-
teknikon palvelut

- hammaslaboratorio-
palvelut

Käsityökatu 18 A 
70100 KUOPIO

puh. 017-262 6990

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

Klassista Hierontaa 

 
Kotikäynnit 

 edullisesti ja vaivattomasti 
 

koulutettu hieroja 
Simo Mäkelä 

 

ajanvaraus  044 344 3763 
 

www.hierontaklassimo.fi 
 

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Vekkeri
– ajatusta ja antiikkia

osto ja myynti
p. 045 895 6680

toivottaa Hyvää Joulua ja
tulevaa Uutta Vuotta.

Tervetuloa lämpimästi vanhat ja uudet asiakkaat.

Puh. 017 261 4064

Alavan Palvelutalon
parturi-kampaamo

Kristityn täytyy  
puuttua epäkohtiin

”Syrjiviä 
oppeja 
levittävä 
lähetystyö 
on pahim-
millaan 
hengen-
vaarallista.

Piispa Jari Jolkkonen otti kantaa (Kirkko ja Koti 21/2012) siihen, millä perusteilla seu-
rakunnat antavat tukea lähetysjärjestöille. Keskustelu jatkuu.

Tu
ija

 H
y

T
Tin

en

ruotsinkielinen SLEF, kansanlähetys 
ja Kylväjä eivät hyväksy naisia pap-
peina. Sanansaattajat hyväksyy nais-
pappeuden, mutta torjuu neljän 
muun järjestön tavoin seksuaali-ja 
sukupuolivähemmistöt.

Nämä viisi järjestöä jopa kehot-
tavat kirkkoa rikoslaissa kiellettyihin 
työsyrjintärikoksiin vähemmistö-
jä vastaan. Viiden järjestön yhtei-
nen julkilausuma vuodelta 2010 ke-
hottaa:

”Kirkon tulee pidättäytyä anta-
masta tukea samaa sukupuolta ole-
vien liitolle ja ilmaista, ettei se ota 
palvelukseensa tällaisessa suhtees-
sa eläviä.”

Tällaisia asenteita edustavat jär-
jestöt eivät mielestämme sovi edus-
tamaan Suomen kirkkoa eli meitä 
suomalaisia kristittyjä lähetyskoh-
teissa. Haluamme, että lähetystyön-
tekijämme seisovat kaikenlaisten 
sorrettujen rinnalla rohkeasti sen si-
jaan, että entisestään vaikeuttavat 
näiden tilannetta.

Monessa lähetysmaassa naisten 
asema on heikko ja homoseksuaali-
suus rikollista. Nämä ihmiset ovat jo 
kärsineet paljon. Ugandassa alettiin 
puuhata homojen kuolemanran-
gaistuslakia kristittyjen amerikka-
laisten lähetystyöntekijöitten in-
noittamina.

Syrjiviä oppeja levittävä lähe-
tystyö on pahimmillaan hengen-
vaarallista. Suomalaisina kristittyi-
nä emme halua sellaista rahoittaa. 
Luottamushenkilöinä meidän on 
kannettava asiasta vastuumme.

johanna koRhonen 
helsingin  

hiippakuntavaltuuston  
puheenjohtaja, 

kirkolliskokousedustaja

SaRI RoMan-LaGeRSPeTZ 
Vantaan yhteisen  

kirkkoneuvoston jäsen

Keskustelua
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iihen aikaan antoi kei-
sari Augustus käskyn, että 

koko valtakunnassa oli toimitet-
tava verollepano. Tämä verollepano oli 

ensimmäinen ja tapahtui Qviriniuksen 
ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki 

menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa.

•
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kau-

pungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daa-
vidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daa-
vidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa 
Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä olles-
saan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän syn-
nytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani 
hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapai-
kassa.

•
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioi-

massa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään sei-
soi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi hei-
dät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: 
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suu-
ren ilon koko kansalle. teille on tänään Daavidin kau-
pungissa syntynyt Vapahtaja.  Hän on Kristus Herra. 
Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka 
makaa kapaloituna seimessä.”

•
Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri tai-

vaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 
”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä 
rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”

•
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, 

paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt Betlehemiin! Siellä 
me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä 
Herra meille ilmoitti.” He lähtivät kiireesti ja löysi-
vät Marian, Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. 
Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lap-
sesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten 
sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydä-
meensä kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkisteli sitä.

•
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa 

siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri 
niin kuin heille oli sanottu.

Luukas 2: 1 -20.

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

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

• olemme erikoistuneet hyödyllisten merkkipäivälahjojen 
valintaan ja näihin ne kauniit käsinkaiverrukset

Valkeisenkatu 3, 70600 KUOPIO
p. 044 568 9220

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

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

Hyvää Joulua!
Sähköasennusliike E. Gröhn

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422

”Pelko 
valtasi 
paimenet, 
mutta 
enkeli sanoi 
heille: 
Älkää 
pelätkö.
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”Vapahtajan syntymäjuhla 
on vuoden suurin juhla. 
Sitä kohti valmistaudutaan 
viikko viikolta”, sanoo 
kiinteistötyöntekijä 
Riitta Taipale.
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Odotus kasvaa  täyteen juhlaan
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Odotus kasvaa  täyteen juhlaan
Joulun merkit ovat jo olemassa.  
Seurakunnan työntekijät  
valmistavat tilaa juhlaan. 

TARU PARVIAINEN 
kanttori
”Ensimmäisenä adventtisunnuntaina lau-
letaan Hoosianna. Siitä alkaa kanttorin 
koko vuoden kiireisin kuukausi. Pääsiäi-
nen on toinen suuri juhla, mutta siinä 
kaikki keskittyy tiiviimmin hiljaiseen 
viikkoon ja pääsiäisen pyhiin.”

”Jokaisessa piirissä lauletaan jou-
lun alla kauneimpia joululaulu-
ja.  Kunkin vuoden virallisiin Kau-
neimmat joululaulut  –tilaisuuteen 
saakka lauletaan edellisvuoden vih-
kosesta joulun ikisuosikkeja, sitten 
siirrytään uuteen. Lapsille on Säynei-
sissä erikseen Kauneimmat joululau-
lut –tilaisuus, toinen on koko kan-
salle. Erityisen suosittu täällä on 
Adventtilaulajaiset.”

”Jouluvirsiä lauletaan pääasias-
sa adventti- ja joulujumalanpalveluk-
sissa, muualla niiden käyttö on vähäis-
tä. Kolme adventtivirttä on kuitenkin 
yli muiden: Hoosianna, Nyt sytytämme 
kynttilän ja Tiellä ken vaeltaa. Joulun 
suosituimmat virret ovat Enkeli Tai-
vaan ja Maa on niin kaunis.”

”Oma osuuteni on siinä, että 
omalla työlläni koetan luoda seura-
kuntalaisille juhlaa. Erityisesti laulaminen 
vaatii intensiteettiä, keskittymistä.” 

”Valmistautuminen jää väistämättä vähäisem-
mäksi, kun tapahtumia on runsaasti. Silloin täy-
tyy alku- ja loppusoitot mitoittaa sen mukaan, 
miten aikataulu sallii. Minulla on tänä vuonna 
joulunajan tilaisuuksia myös Kaavilla, Vehmersal-
mella, Juankoskella ja Tuusniemellä.” 

”Kuluuko joulu puhki jo ennen h-hetkeä? Jou-
luruuissa huomasin sen viime vuonna, että koto-
na en tehnyt enää jouluruokia, jopa riisipuuroa 
sain kyllin.”

”Itselleni rakkain joulumusiikki on virsi 23, Nyt 
ruusu Iisain juuren. Se liikuttaa aina uudestaan.”

MERVI RAJAHALME 
lapsityöntekijä:

”Päiväkerhoissa jou-
luun valmistautumi-
nen aloitetaan aikaisin, 
joulun sävelet tule-
vat varhain. Syksyn 
pimentyessä ikkunois-
sa hiippailevat peikot 
muuttuvat tontuiksi. 
Lasten joulujuhliin val-
mistellaan esityksiä, tut-
tuja, turvallisia loruja, lau-

luja ja laululeikkejä. Tänä 
vuonna Säyneisissä ei näh-
dä kuvaelmaa vaan se 
kerrotaan. Se on muu-
tos aikaisempiin vuosiin. 

Lasten kanssa suuritöis-
ten juttujen valmisteluis-

sa aika käy vähiin. Muu-
ten työajoiltaan joulukuu 
on normaalia, sisällöt vain 
muuttuvat.”

”Perinteistä puhutaan, ja 
piparit, tuoksut, joulukalente-

ri, tunteet ja yhdessäolo ovat kaikki osana 
yhteistä jouluun valmistautumista. Antami-
nen ja saaminen ja hyvän  mielen jakaminen 
ovat tärkeitä.”

”Avoimen päiväkerhon ja perhekerhon 
yhteinen, kaikille perheille avoin joulujuhla 
on Säyneisissä toteutettu yhteisesti jo mone-
na vuonna ja osoittautunut toimivaksi.”

”Tontut, enkelit, tähdet ovat kaikki muka-
na. Joulun tähti on kirkas: Jeesus-lapsi syn-
tyy. Kuta lähemmäksi joulua mennään, sitä 
voimakkaammin katse kiinnittyy seimeen. 
Toivottavasti mieleen jäisi kirkkaana, miksi 
joulua vietetään.”  

OLLI INKINEN 
nuorisotyöntekijä
”Nuorisotyössä tahti hii-
puu joulua kohti, joulutau-

ko katkaisee syksyn nuori-
sotyön jäädessä lomalle: kiireisin sesonki on 
aikaisemmin syksyllä.”

”Olen Säyneisissä mukana varhaisnuorten 
pikkujoulussa. Varhaisnuorten kerhojahan pitä-
vät nuoret vapaaehtoiset ohjaajat. Koulujen har-
tauksissa avaan kirkkovuoden ajankohtaisia teks-
tejä, joiden mukana kuljetaan kohti joulua.” 

LEILA ASIKAINEN  
diakoniatyöntekijä:
”Diakoniatyössä joulun lähestyminen näkyy 
avustusten ja kotikäyntien määrän lisääntymise-
nä. Apua ja tukea kysytään tavallista enemmän. 
Kaikilla diakoniapiireillä on omat joulujuhlansa, 
ja niiden suunnittelussa on paljon työtä. Moniin 
muihin paikkoihin myös pyydetään sanomaan 

jotakin joulusta, jotakin jouluista.”
”Juankoski ja Säyneinen pitävät useita yhtei-

siä joulujuhlia, joita järjestämässä diakoniatyö 
on mukana. Esimerkiksi Eläkeliiton kanssa pide-
tään yhteinen joulujuhla, ja Juankosken Aivo-
parkin kanssa teemme myös yhdessä juhlaa.”

”Puheessa nostan esiin aina jotakin muu-
ta kuin materialismia. Joulun 

perimmäinen sanomasta 
puhun, ja sen ohella valos-
ta, yhteisyydestä, lähimmäi-

syydestä. Musiikista nautitaan, aina-
kin lauletaan yhdessä, ja ruualla on 

oma merkittävä osuutensa. Monel-
la diakoniatyön asiakkaalle dia-
koniatyön järjestämä joulujuhla 
on joulun ainoa juhla.”

”Joulun mieltä tuo se, kun saa 
tuoda ihmisille hyvää mieltä. Koh-
taamisista tulee iloa itsellekin. Juhla 
syntyy vastavuoroisesti.” 

RIITTA TAIPALE  
kiinteistötyöntekijä:

”Joulukuu on muita kuukausia 
kiireisempi: adventin lisäksi sii-

nä vietetään itsenäisyyspäivää, Kauneimpia jou-
lulauluja, kaikkien tahojen joulujuhlia, ja joulun 
kaikissa juhlissa olen mukana laittamassa tilaa 
juhlaan.  Kyntteliköt kaivetaan jo adventin aluksi 
esille. Jumalanpalveluksissa hoidan suntion teh-
täviä, muina aikoina otan vainajia ja omaisia vas-

taan, mittaan hautoja, ohjaan oikeille 
paikoille haudankaivajia ja sulatan maa-

ta. Kuolema ei kysy aikaa tai sesonkia.”
”Sytytän kynttilöitä haudoille itsenäi-

syyspäivänä ja jouluaattona. Yhtenä vii-
konloppuna kuukaudessa käy sitoutunut 
vapaaehtoinen hoitamassa suntion teh-
täviä, silloin olen vapaalla. Tuuraan myös 
Juankosken ja Muuruveden kiinteistöih-

misten lomia.”
”Hoidan seurakuntatalon kahvitukset ja 

ruokailuissa olen ohjaamassa, ne toteute-
taan yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Säynei-
sissä on aina toiminut vapaaehtoistyö hyvin! 
Ihmisiin kiintyy ja ihmiset kiintyvät pienellä 

paikkakunnalla toisiinsa.”  
”Jouluvaloja virittelen sankarihaudoille 

kuuseen. Kirkkoon ja saliin kuusi tuodaan 
vasta aattona. Sen haen seurakunnan omasta 

metsästä mieheni kanssa.”
”Olen nähnyt joulunlaitot itsenäisenä seura-

kuntana, liityttäessä yhteen Juankosken ja Kaavin 
kanssa ja nyt Järvi-Kuopiossa. Tykkään työstäni, 
mutta enempää tätä ei voi laajentaa.”

”Vapahtajan syntymäjuhla on vuoden suu-
rin juhla. Sitä kohti viikko viikolta valmistaudu-
taan. ”

HANNU KOMULAINEN 
aluekappalainen
”Joulua edeltää pieni paastonaika, hiljentymi-
sen mahdollisuus. Valmistautuminen, odotus on 
erityistä: tiedetään, mitä kohti mennään. Jou-
lun merkit ovat jo olemassa, adventtina ei täy-
sinä vielä, mutta lopulta se kasvaa täyteen juh-
laan. Toivoisin että voisimme mennä ikään kuin 
jarrut päällä syvemmälle joulun sanomaan, vaik-
ka on tohinaa. Sinänsä papin työssä ei itselleni 

ole erityistä hässäkkää joulussa: joulun 
läheisyyttä pidän esillä kaikissa toi-
mituksissa ja jumalanpalveluksissa 
kirkkokäsikirjan mukaan.”

”Säyneisissä adventtijuhla on 
merkittävä. Käsintehty joulu-

seimi kannetaan kirkkosaliin 
jo adventtina. Ensin siellä 
ovat vain paimenet ja ke-
to, ja viimeiseksi jouluyönä 
sinne syntyy Jeesus. Kaik-
ki joulun hahmot kuljetel-
laan ensin koko perheen 

joulujuhlassa ja sitten aat-
tona joulukirkossa.”

”Jouluyö on tärkein. Val-
mistautuminen on sitä, että 
huomaa kaiken olevan jo val-
mista. On hyvä asettautua elä-

mää kokemaan, näkemään jou-
lun ydin.”

ULLa ReMeS

Taru Parviainen, kanttori

Mervi Rajahalme, 
lapsityöntekijä

Olli Inkinen, 
nuorisotyöntekijä

Leila Asikainen, 
diakoniatyöntekijä

Hannu Komulainen, 
aluekappalainen
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Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

Hinta 194 euroa, josta
Kela-korvaus n. 80 euroa

Jalkahoitoja  
kotikäynteinä

Mirja Pyykkö
p. 040 735 7203

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

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

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

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

KIPU-HOITO
Aino Pusa

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Lisää iloa ja riemua 
joulumusiikkiin, 
rytmiä ja draivia. 

K uopiolainen trubaduuri, laulunteki-
jä ja viihdyttämisen monitoimimies 
Juuso Happonen on väsynyt, mutta 
onnellinen. Takana on tiivis rutistus 
ja paljon valvottuja öitä.

”Viimeinen kuukausi on mennyt hyvin pitkäl-
ti äänitysstudiossa pakertaessa. Nyt on outo olo, 
kun pitäisi palata takaisin normaaliin päiväryt-
miin”, Happonen päivittelee.

Pakertamisen tuloksena syntyi joululaululevy. 
Happosen ensimmäinen.

Oikea tunnelma  
syntyy yöllä
Happonen oli mukana äänittämässä kuopiolai-
sen lauluklubi Maestran joululevyä aikaisemmin 
syksyllä.

”Jollain tavalla se projekti sytytti itsessänikin 
halun tehdä joulumusiikkia sisältävän levyn.”

”Maestralla oli niin valtava laulamisen ilo ja 
into, että se tarttui.”

Maestran levylle päätyi myös 
Happosen säveltämä ja sanoitta-
ma Hei, joulu on tulossa! -laulu.

”Sekin innoitti, kun kuuli oman 
laulunsa ison kuoron esittämänä. 
Tuli tunne, että tämmöistä mu-
siikkia voisi tehdä lisää.”

Muutamilla kappaleillaan 
Happonen osallistui myös Joulu-
radion kilpailuun, jossa haettiin 
uudenlaisia joululauluja. ”Kärki-
kahinoihin en päässyt mukaan, 
mutta kokemus oli omiaan lisää-
mään kiinnostusta oman levyn 
tekemiseen.” 

Joululevyn äänitykset syntyivät 
öiseen aikaan. ”Päivällä ei oikein 
saa mitään aikaiseksi, eikä pääse 
oikeanlaiseen tunnelmaan.”

”Itse asiassa viime yönä syn-
tyi jo taas uusi joululaulu. Ehkä se 
päätyy levylle vuoden päästä.”  

Happonen on tehnyt lauluja aivan nuoresta 
pojasta asti.

”Inspiraationi saan ympärillä olevista ihmi-
sistä. Olipa kyse sitten joululauluista tai jostain 
muun tyyppisestä.” 

Naurun ja kyynelten  
vuorottelua
Happosen joululevyn kappaleet ovat tyyliltään 
hieman jazzahtavia, mausteena hyppysellinen 
räppiä.

”Kutsun itse levyni musiikkia kotitalousjazzik-
si. Se on hieman pilke silmäkulmassa tehtyä, kos-
ka halusin huumoria mukaan.”

”Yksi kappale on vähän vakavampi, sillä elä-
mähän on naurun ja kyynelten vuorottelua.”

Silti Happonen haluaa tuoda joulumusiikkiin 
nimenomaan lisää iloa ja riemua, rytmiä ja drai-
via.

”Pyrkimykseni on päästä pois jäykästä ja hau-
danvakavasta meiningistä. Mielestäni musiikki 
on ennen kaikkea leikkimistä.”

Melkoista leikkimieltä ja luovuutta kysyi myös 
äänitysvaiheen studiotyöskentely.

”Jouduimme esimerkiksi laittamaan villasukan 
helistimen päälle, että äänestä olisi tullut peh-
meämpi. Ja lapinrummusta onnistuimme taiko-

maan bassorummun. ”
Monien ihmisten mielissä van-

hat ja perinteiset joululaulut ovat 
niitä ainoita oikeita.

”Uskoisin niiden suosion perus-
tuvan nostalgiaan, lämpöön ja lau-
lettavuuteen.”

”Tarvetta on silti myös uuden-
laiselle joulumusiikille, sillä maail-
ma muuttuu ja musiikki sen mu-
kana.” 

Perinteistä osastoa edustaa yk-
si Happosen omista joululaulusuo-
sikeista.

”Tykkään Heinillä härkien kau-
kalon -laulusta. Se on hieno, van-
ha ranskalainen sävelmä. Minuun 
se kolahtaa eniten bossanovaver-
siona.”

heLI haRInG

Hyppysellinen räppiä 

”Vanhoista 
joululauluista 
Heinillä här-
kien kaukalon 
kolahtaa 
eniten.

Laulaminen kuuluu Juuso Happosen jouluun. ”Olemme laulavaista sukua. 
Aina, kun kokoonnumme yhteen, pistämme lauluksi.” 
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Arkihuolesi kaikki heitä.

TUOMIOKIRKKO
perjantaina 14.12. klo 19 (nuorille)
sunnuntaina 16.12. klo 15 ja 18
maanantaina 17.12. klo 18

SUOKADUN PALVELUKESKUS 
tiistaina 18.12. klo 13.30

INKILÄNMÄKI TÄTILÄ 
tiistaina 18.12. klo 18
             
ALAVAN KIRKKO
sunnuntaina 16.12. klo 18

NEULAMÄEN KIRKKO
sunnuntaina 16.12. klo 16

VEHMASMÄEN KAPPELI
tiistaina 18.12. klo 18 

HIRVILAHDEN KAPPELI
torstaina 13.12. klo 18

PIHKAINMÄEN KOULU
torstaina 13.12. klo 18 

SYVÄNNIEMEN KIRKKO
sunnuntaina 16.12. klo 19 

PYHÄN  
JOHANNEKSEN KIRKKO
sunnuntaina 16.12. klo 16 ja 18

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO
sunnuntaina 16.12. klo 16 ja 18
 
RAVINTOLA AMPIAINEN
maanantaina 17.12. klo 18 

PUIJON KIRKKO
sunnuntaina 16.12. klo 16 (perheille) 
ja klo 19
maanantaina 17.12. klo 19
tapaninpäivänä 26.12. klo 19

POUKAMAN LEIRIKESKUS
sunnuntaina 16.12. klo 16

MUURUVEDEN KIRKKO
sunnuntaina 16.12. klo 19

RIISTAVESI
maanantaina 17.12. klo 19  
Melalahden kahvila Kotikeitaassa, 
Riistaveden Seolla
tiistaina 18.12. klo 19 Vartialan Seolla

JUANKOSKI YLÖS-
NOUSEMUKSEN KIRKKO
sunnuntaina 16.12. klo 15

KAAVIN KIRKKO
sunnuntaina 16.12. klo 19

TUUSNIEMI
perjantaina 14.12. klo 14 Shellillä
perjantaina 14.12. klo 18  
Kojanlahden koululla
maanantaina 17.12. klo 18 Hirvolassa

VEHMERSALMEN KIRKKO
sunnuntaina 16.12. klo 16 (perheille) 
ja klo 19

SIILINJÄRVEN KIRKKO
sunnuntaina 16.12. klo 15 (perheille) 
ja klo 18
sunnuntaina 23.12. klo 19
sunnuntaina 6.1. klo 15

VUORELAN KIRKKO
sunnuntaina 16.12. klo 15 ja 19
torstaina 20.12. klo 18 (perheille) 
sunnuntaina 23.12. klo 19

MUUALLA SIILINJÄRVELLÄ
torstaina 13.12. klo 14  
Risuharjun vanhainkodissa
keskiviikkona 19.12. klo 19  
Simpan Baarissa

Jouluna haluamme antaa lahjoja, joista on hyötyä ja iloa. Jotain sellaista,
jolla on meille itsellemmekin merkitystä. Moni on saanut lohdutusta ja voimia 
Askel-lehdestä. Sen mielenkiintoiset haastattelut ja kiinnostavat kolumnit
tuovat sisältöä elämään ja auttavat jaksamaan. Tässä levottomassa ajassa se 
kertoo viestiä uskosta, toivosta ja rakkaudesta ensimmäisen joulun tavoin.

Tilaa lahjaksi ajatuksia herättävä Askel-lehti.

 Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena
tilauksena 4 kk hintaan 19 € (norm. 30 €).
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Tilauskortti
Askel
maksaa 
posti-
maksun.

Kotimaa-yhtiöt
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2012 saakka ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin
henkilötietolain mukaisesti. Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 9 % ja Digilehden 23 %.
1.1.2013 lähtien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Kirkko ja koti 22/12

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi 
Voit tehdä tilauksen myös:
Puhelimitse: 020 754 2333
Sähköpostilla: tilauspalvelut@kotimaa.fi 
Verkosta: www.askellehti.fi /joulutarjous

Tilaa Askel
4 kk

19€
(norm. 30 €)

lahjaksi heille, joista välität!Tilaa 
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Seurakunnat 12.12.12–15.1.13

Tuomiokirkko

TuoMIoKIRKKo
Tuomiokirkko on avoinna 
klo 10-15, lisäksi pe klo 18-23.
puh. 040 4848 256
Viikkomessu ke 12.12. klo 18. 
Liisa Penttinen, Ilpo Rannan-
kari ja Anu Pulkkinen.
Tuomiokirkon Kamarikuo-
ron joulukonsertti, to 13.12. 
klo 18. Johtaa Pertti Rusa-
nen, solisteina Sirkku Zeiler, 
Marja-Leena Vuori ja Pent-
ti Toikkanen, urkurina Anu 
Pulkkinen.
Nuorten kauneimmat jou-
lulaulut pe 14.12. klo 19. Satu 
Karjalainen ja Risto Eskola. 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
nuorisokuoro ja bändi. 
Christmas Carols la 15.12. 
klo 14.30. Englantilaisia jou-
lulauluja kaksilla uruilla Outi 
Keskisipilä ja Anu Pulkkinen, 
yhteislaulua johtamassa Si-
belius-Akatemian lauluryh-
mä ja Richard Nicholls. Va-
paa pääsy.
3. Adventtisunnuntain 
messu su 16.12. klo 10. Saar-
na Satu Karjalainen, litur-
gia Liisa Penttinen, kanttori-
na Pertti Rusanen ja urkuri-
na Anu Pulkkinen. 
Kauneimmat joululaulut su 
16.12. klo 15. Tuomiokirkko-
kuoro ja Tuomiokirkon päi-
väkuoro, johtaa Pertti Rusa-
nen, urkurina Anu Pulkkinen. 
Kauneimmat joululaulut 
su 16.12. klo 18. Mieskuoro 
Puijon Laulu, johtaa Risto 
Lammentausta, yksinlau-
lua Pertti Rusanen, urkuri-
na Anu Pulkkinen. 
Kauneimmat joululaulut 
ma 17.12. klo 18. Yksinlaulua 
Ilpo Rannankari, urkurina 
Anna Kosola.
Hiljaisuuden messu (Viik-
komessu) ke 19.12. klo 18. 
Sari Kärhä, Pirjo Rissanen 
ja Anu Pulkkinen.
”Kolme yötä jouluun” 
-konsertti pe 21.12. klo 18. 
Kuopion Nuorisokuoro, joh-
taa Jussi Mattila, ooppera-
laulaja Jorma Hynninen, ur-
kurina Anu Pulkkinen. Järjes-
tää Kanttilan Kulttuurikes-
kuksen Kannatusyhdistys. 
Vapaa pääsy. 
Jouluinen musiikkituo-
kio ”Joulu saapuu portin 
luo” la 22.12. klo 15. Ilpo Ran-
nankari, laulu, Anu Pulkki-
nen, urut.
4. Adventtisunnuntain 
messu su 23.12. klo 10. Saar-
na Olli Viitaniemi, liturgia 
Lauri Kastarinen, kanttori-
na Anna Kosola ja urkurina 
Anu Pulkkinen. 
Jouluaaton perhejuma-
lanpalvelus ma 24.12. klo 
15. Joulukuvaelma Pirjo Ris-
sanen ja lapset, liturgia Sari 
Kärhä, kanttorina Pertti Ru-
sanen ja urkurina Anna Ko-
sola, yksinlaulua Johan-
na Rusanen-Kartano ja Vil-
le Rusanen. 
Armas Maasalon jouluves-
per ma 24.12. klo 17. Saarna 
piispa Jari Jolkkonen, liturgia 
Ilpo Rannankari, Tuomiokirk-
kokuoro, johtaa Pertti Rusa-
nen, urkurina Anna Kosola.
Jouluyön messu ma 24.12. 
klo 23. Saarna Ilpo Rannan-
kari, liturgia piispa Jari Jolk-
konen, Tuomiokirkon kama-
rikuoro, johtaa ja kanttorina 
Anu Pulkkinen, Tapani Heis-
kanen, trumpetti. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus ti 25.12. klo 7. Saarna 
Sari Kärhä, liturgia Liisa Pent-
tinen, kanttorina Pertti Rusa-
nen ja urkurina Anna Kosola. 
Tuomiokirkkokuoro ja Tuo-
miokirkon päiväkuoro.
Tapaninpäivän messu ke 
26.12. klo 10. Saarna Lauri 
Kastarinen, liturgia Sari Kär-
hä, urkurina Anu Pulkkinen.
urkutuokio ”on ruusu Ii-

sain juuren” la 29.12. klo 15. 
Anu Pulkkinen.
Messu su 30.12. klo 10. Saar-
na Liisa Penttinen, liturgia 
Lauri Kastarinen, kanttori-
na Pertti Rusanen ja urkuri-
na Anu Pulkkinen.
Rukoushetki vuoden vaih-
tuessa ma 31.12. klo 23. Lauri 
Kastarinen, kanttorina Anna 
Kosola. 
uudenvuodenpäivän messu 
ti 1.1. klo 10. Saarna Lauri Kas-
tarinen, liturgia Liisa Pentti-
nen, kanttorina Anna Kosola.
Viikkomessu ke 2.1. klo 18. 
Sari Kärhä, Liisa Penttinen, 
Anu Pulkkinen.
Virsituokio la 5.1. klo 15. 
Lauletaan uudenvuoden ja 
loppiaisen virsiä yhdessä. 
Anu Pulkkinen.
Loppiaisen messu su 6.1. klo 
10. Lähetyksen pyhä. Saar-
na hiippakunnan lähetys-
sihteeri Jukka Koistinen, li-
turgia Liisa Penttinen, kant-
torina Pertti Rusanen ja ur-
kurina Anu Pulkkinen. Mes-
sun jälkeen klo 11.30 alkaen 
lähetyskahvit ja klo 12 lähe-
tystilaisuus Keskuseurakun-
tatalolla (Suokatu 22) Jukka 
Koistinen kertoo ajankoh-
taista lähetyksen saralta.
Itä-Suomen hovioikeuden 
istuntokauden ekumeeni-
nen avajaisjumalanpalve-
lus ma 7.1. klo 10. 

Viikkomessu ke 9.1. klo 18. 
Olli viitaniemi, Ilpo Rannan-
kari ja Anu Pulkkinen.
Perjantaimessu pe 11.1. klo 19. 
urkutuokio la 12.1. klo 15. 
Messu su 13.1. klo 10. Vuo-
den 2013 Tuomiokirkkoseu-
rakunnan rippikoulut alka-
vat. Saarna Satu Karjalainen, 
liturgia Olli Viitaniemi. Kuo-
pion Nuorisokuoro. 
Kastemekkonäyttely su 13.1. 
klo 10 jatkuen 20.1.2013 saak-
ka. Kirkon aukioloaikoina.
”Miksi lapsi kastetaan?” su 
13.1. klo 16. Piispa Jari Jolkko-
nen, Satu Karjalainen. Kes-
kustelua ja kastevirsiä. Las-
tenhoito järjestetty.
Viikkomessu ke 16.1. klo 18. 
Lauri Kastarinen.

KESKuSSEuRA- 
KuNTATALo
Suokatu 22 
Seurakuntamestarit puh. 
040 4848 259
Jouluinen laulu- ja piano-
musiikkionsertti pe 21.12. 
klo 18. Maria Suuronen, sop-
raano ja Petri Tolonen, pia-
no. Ohjelma 10 €. 
Lähetystilaisuus su 6.1. klo 
12. Keskusseurakuntatalolla 
(Suokatu 22) klo 11.30 alka-
en lähetyskahvit ja klo 12 lä-
hetystilaisuus, Jukka Koisti-
nen kertoo ajankohtaista lä-
hetyksen saralta.
Maanantain lähetyspiiri 
ma 14.1. klo 16. Kerhohuone 
Aaron, Suokatu 22 C. 

MuMMoN MöKKI
Puijonkatu 10. 
Avoinna ma-to klo 11-15.
puh. 040 4848 272
Joululaulutuokio to 13.12. 
klo 13. Mummon mökki sul-
jetaan to 13.12. klo 14. puh. 
040 4848 272. 
Jouluhartaus 20.12. klo 
13. Mökki suljettu 21.12. - 
6.1.2013. puh. 040 4848 272. 
Mummon mökki ti 8.1. klo 
13. Virpi Soveri. 

Mummon mökki ke 9.1. klo 
11. Vauvannuttupäivä. Eija-
Liisa Kaukola neuvoo hel-
pon nutun tekoa. Ota mu-
kaan puikot ja lankaa. Puh. 
040 4848 272. 

NuoRET
Nuortenillat to klo 18-21 
Suokadun nuorisotiloissa. 
Joulutauon jälkeen 10.1.2013. 
Keskusseurakuntatalolla.
Perjantaimessu pe 11.1. klo 
19 Tuomiokirkossa. 

LäHETyS
Maanantain lähetyspiiri 
ma 14.1. klo 16 Kerhohuone 
Aaronissa, Suokatu 22 C. 
Näpertäjät ti 15.1. klo 13 Ker-
hohuone Aaronissa, Suoka-
tu 22 C. 

DIAKoNIA
Diakoniatoimisto Vastaan-
otot: Keskusseurakuntatalo, 
Suokatu 22 C. Päivystys ilman 
ajanvarausta ma klo 9-10.30 
ja puhelinaika klo 10.30-11.30 
puh. 040 4848 253 Pirjo Lit-
manen, muuna aikana puh. 
040 4848 282. Ke klo 9-10.30 
ja puhelinaika klo 10.30-11.30 
puh. 040 4848 253 Birgit-
ta Oksman-Kettunen. Inki-
länmäen diakoniatyönteki-
jän Varpu Ylhäisen päivystys 
ilman ajanvarausta, Suokatu 
22 C. Ti klo 9-10.30, puhelin-
aika klo 10.30-11.30 puh. 040 
4848 254, muuna aikana puh. 
040 4848 255.
omaishoitajien joulujuh-
la to 13.12. klo 12-14.30. Rytkyn 
leirikeskuksessa. Retken hinta 

12 €, sisältää: linja-autokulje-
tuksen, jouluaterian ja kahvit. 

MuuTA
Kauneimmat joululaulut 
Suokadun palvelutalossa ti 
18.12. klo 13.30. 
Kauneimmat joululaulut 
Inkilänmäen Tätilässä ti 
18.12. klo 18. 
Inkilänmäen käsityöryh-
mä ja palvelupiiri Tätilässä 
to 10.1. klo 13. Kohtauspaik-
ka, johon voit poiketa vaik-
ka päiväkahville. Tervetuloa. 
Varpu Ylhäinen.

PERHETyö
Naisten lenkkipiiri Pou-
kamassa ma 7.1. klo 18. Ilta-
pala 4 €.
Kastemekkonäyttely su 13.1. 
klo 10. Jatkuen 20.1.2013 saak-
ka. Kirkon aukioloaikoina.
”Miksi lapsi kastetaan?” su 
13.1. klo 16. Piispa Jari Jolkko-
nen, Satu Karjalainen. Kes-
kustelua ja kastevirsiä. Las-
tenhoito järjestetty.
Perhekerho ti 15.1. klo 9.30. 
ti 15.1. klo 9.30-11 Tuomiokir-
kossa. 

PyHäKouLu
Kotipyhäkoulu Rönossä 
Jaana ja Asko Lappalaisen 
kodissa. Katso lisää Rönön 
sillan kupeessa olevalta il-
moitustaululta.

KASTETuT
Anni Kaarina Pöyhönen, Ja-
nette Ellen Emilia Katainen, 
Aleksi Matias Tiilikainen. 

KuuLuTETuT
Pasi Erkka Johannes Unkuri 
ja Satu Hannele Kajander.

KuoLLEET
Liisa Sylvia Poutiainen 85v, 
Ella Annikki Keinänen 88v, 
Hilkka Liisa Leskinen 86v. 

alava

ALAVAN KIRKKo
Keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Haapaniemen koulun jou-
lukonsertti to 13.12. klo 18. 
Hartaus Kirsi Perämaa. 
Sounds of Christmas pe 

14.12. klo 19. Savonia AMK:n 
puhallinorkesteri ja kirkko-
kuoro, johtaa Rauno Tikka-
nen, ohjelma 10 €. 
yliopiston kamarikuo-
ron konsertti la 15.12. klo 
18. ”Joosef ja Maria lähti-
vät matkalle Beetlehemiin... 
kuinkas sitten kävikään?” 
Ohjelma 9 €/6 €. 
Messu su 16.12. klo 10. Saar-
naa Juha Välimäki, liturgina 
Pirjo Kuula, kanttorina Ossi 
Jauhiainen. 
Rauhanyhdistyksen joulu-
kirkko su 16.12. klo 15. 
Kauneimmat joululaulut su 
16.12. klo 18. Hannu Koskelai-
nen, Ossi Jauhiainen, kirkko-
kuoro, seniorikuoro ja band. 
Minna Canthin lukion jou-
lulaulutilaisuus ke 19.12. 
klo 18. 
Kauneimmat Joululaulut 
-messu su 23.12. klo 10. Saar-
naa Kirsi Perämaa, liturgina 
Hannu Koskelainen, kantto-
ri Leila Savolainen,nuorten 
bändi, jouluiset kirkkokah-
vit. Kauneimmat joululaulut 
40 vuotta.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 13. Pirjo Kuula, Ossi 
Jauhiainen, Kirsi Ylönen ja 
Päivi Kokkonen, laulu. 
Jouluyön jumalanpalvelus 
ma 24.12. klo 23. Hannu Kos-
kelainen, Anna Väätäinen, 
Ossi Jauhiainen,kirkkokuoro. 
Joulupäivän jumalanpalve-
lus ti 25.12. klo 10. Kirsi Perä-
maa, Juha Välimäki, Leila Sa-
volainen, Zipporim-kuoro. 
Tapaninpäivän messu ke 
26.12. klo 10. Juha Välimä-
ki, Anna Väätäinen, Leila Sa-
volainen. 
Messu su 30.12. klo 10. Pirjo 
Kuula, Anna Väätäinen, Ossi 
Jauhiainen. 
uudenvuodenaaton Tuo-
masmessu ma 31.12. klo 20. 
Anna Väätäinen, Kirsi Perä-
maa, Ossi Jauhiainen ja band.
uudenvuodenpäivän mes-
su ti 1.1. klo 10. Kirsi Perä-
maa, Anna Väätäinen, Leila 
Savolainen. 
Messu su 13.1. klo 10. Saar-
naa Juha Välimäki, liturgina 
Pirjo Kuula, kanttorina Ossi 
Jauhiainen.

ALAVAN  
SEuRAKuNTAKESKuS
Keihäskatu 5 B 
Raamattu- ja rukouspii-
ri ma 7.1. klo 18. Piiri kokoon-
tuu joka toinen ma (parilli-
set viikot) klo 18 - 20 uudessa 
neuvottelutilassa (Keihäskatu 
5 B).Yhteyshenkilö Anja Ko-
mulainen puh. 0400 793 446. 
Martat to klo 18 kirkon ala-
salissa. Yhteyshenkilö Anja 
Kaitokari puh. 040 824 1303. 
Alavan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ti 15.1. klo 12 uudes-
sa neuvottelutilassa. Joka 
toinen ti (parittomat viikot) 
klo 12 - 13.30. 
Käsityö- ja askartelupiiri ti 
15.1. klo 12.30 seurakuntasa-
lissa. Piiri kokoontuu ti pa-
rittomilla viikoilla. 

NEuLAMäEN KIRKKo
Vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Ehtoollishartaus ja joului-
nen arkinen ateria to 13.12. 
klo 11. Anna Väätäinen, Ulla 
Turunen, Leila Savolainen. 
Aterian hinta 5 €/3 €. 
Joulumyyjäiset su 16.12. klo 
15.30 Neulamäen kirkolla. Klo 
16 Kauneimmat joululaulut, 
jonka jälkeen myyjäiset jatku-
vat. Myynnissä joululaatikoita, 
karjalanpiirakoita ja käsitöitä. 
Arpajaiset. Glögitarjoilu. 
Kauneimmat joululaulut 
su 16.12. klo 16. Juha Välimäki, 
Ossi Jauhiainen, kirkkokuoro. 
Joulupäivän jumalanpalve-
lus ti 25.12. klo 12. Kirsi Perä-
maa, Juha Välimäki, Leila Sa-
volainen, lapsikuoro. 
Raamattu- ja rukouspiiri 
ti 8.1. klo 18. Piiri kokoontuu 
ti klo 18. Yhteyshenkilö Ilkka 
Sormunen puh. 040 5426 280. 
Arkinen ateria to 10.1. klo 

11. Torstaisin klo 11-12. 
ystävän Tupa to 10.1. klo 
12. Torstaisin klo 12.30-14.30 
hetkihartaus ja ystäväntupa. 
Joka kuukauden viimeisenä 
to lähetyksen ja kansainväli-
sen diakonian asiaa. 

SäRKINIEMEN  
SEuRAKuNTATALo
Särkiniementie 20
 puh. 040 4848 307 
Joulukuvaelma ke 12.12. klo 
10.30. 
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 15. Pirjo Kuula, Ossi 
Jauhiainen Kirsi Ylönen ja 
Päivi Kokkonen, laulu. 
Arkinen ateria ti 15.1. klo 
11.30. 
Särkiniemen hetkihartaus 
ti 15.1. klo 12.30. Hartaus aina 
ti klo 12.30. 
Eläkeläisten päiväpiiri ti 
15.1. klo 13. Piiri kokoontuu 
joka toinen ti (parittomat 
viikot) klo 13-14.30. 
Särkiniemen raamattu- ja 
rukouspiiri ke 16.1. klo 18. 
Piiri kokoontuu joka toinen 
ke (parittomat viikot). Yhte-
yshenkilö Sirkka Pitkänen. 

MuSIIKKI
Kuoroihin otetaan uusia 
laulajia! Ota yhteyttä kant-
toreihin Leila Savolainen puh. 
040 4848 323 ja Ossi Jauhiai-
nen puh. 040 4848 322 

DIAKoNIA
Alavan-, Kallaveden- ja 
Tuomikirkkoseurakun-
nan yhteinen omaishoita-
jien joulujuhla to 13.12. klo 
12. Linja-auto Maljalahden-
kadulta klo 11, Alavan seura-
kuntatalolta klo 11.10 ja Pyö-
rönkaarelta klo 11.20. Hinta 
on 12€, sisältää jouluaterian 
ja kahvin. Ilm. 3.12. mennes-
sä, Alavan omaishoitajat Lii-
sa Tiilikainen puh. 040 4848 
324, Kallaveden omaishoi-
tajat Riitta Reima puh. 040 
4848 370, Tuomiokirkko-
seurakunnan omaishoitajat 
Birgitta Oksman-Kettunen 
puh. 040 4848 284. 

PERHETyö
Joulukuvaelma ke 12.12. klo 
10.30 Lehtoniemen kerhoti-
lassa, Lehtoniementie 107. 
Perhekerhot - Perheker-
hot alkavat viikolla 3. Kaikis-
sa kerhoissa aiheena Leppoi-
sasti leikkien. Perhekerho ko-
koontuu Neulamäessä tiistai-
sin, Alavassa, Särkiniemessä ja 
Lehtoniemessä ke klo 9.30-11. 

KASTETuT
Elsa Hilja Maria Gustafsson, 
Miro Olavi Heikkinen, Vee-
ra Elisa Sirkka, Niilo Oliver 
Eemeli Ahlberg, Miio Niko-
laus Liukko.

KuuLuTETuT
Janne Veli Huttunen ja Kat-
ri Susanna Hyvärinen, Juk-
ka Tapio Sulku ja Anne-Ma-
ri Pauliina Päykkönen,  Juha 
Antero Heikkinen ja Pirk-
ko Liisa Burman, Niko Kristi-
an Yrjölä ja Emmi Julia Saari-
nen, Lasse Matti Ilmari Hok-
kinen ja Kaisa Tuulia Sani, 
Marco Abgottspon ja Mari 
Johanna Nissinen.

KuoLLEET
Olavi Johannes Auvinen 87v, 
Alli Rebekka Selkäinaho 78v, 
Seppo Eino Olavi Karvonen 
61v, Eelis Antero Kuivalainen 
80v, Martti Olavi Kinnunen 
63v, Etty Nieminen 91v.

kallavesi

KALLAVEDEN KIRKKo
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
3. Adventtisunnuntain 

messu su 16.12. klo 10. Litur-
gia Anna-Maija Hella, saarna 
Veli Mäntynen, kanttorina 
Seppo Kirkinen ja Dolce.
Kuusi tuntia joululauluja su 
16.12. klo 12-19. Klo 12-14 Sep-
po Kirkinen ja käsikelloryhmä, 
klo 14-16 Mari Vuola-Tanila, 
lapsikuoro ja nuorten laulu-
ryhmä ja klo 16-18 Anna-Mari 
Linna ja seniorikuoro.
Campus-kvartetin o mag-
num-konsertti la 22.12. 
klo 18. Pekka Kilpeläinen ja 
Richard Nicholls.
4. Adventtisunnuntain 
messu su 23.12. klo 10. Litur-
gia Anni Tanninen, saarna 
Anna-Maija Hella ja kantto-
rina Richard Nicholls.
Perheiden aattokirk-
ko ma 24.12. klo 15. Petteri 
Hämäläinen,Mari Vuola-Ta-
nila, lapsikuoro ja nuorten 
lauluryhmä.
Jouluaaton kynttiläkirkko 
ma 24.12. klo 22. Veli Mänty-
nen ja Richard Nicholls.
Jouluaamun joulukirkko 
ti 25.12. klo 8. Matti Penti-
käinen, Anna-Mari Linna ja 
kirkkokuoro.
Tapaninpäivän messu ke 
26.12. klo 10. Liturgia Veli 
Mäntynen, saarna Anni Tan-
ninen ja kanttorina Richard 
Nicholls.
Sudanilaisten valtakunnal-
linen joulujuhla ke 26.12. 
klo 12. Marjo Parttimaa.
Messu su 30.12. klo 10. Litur-
gia Anna-Maija Hella, saarna 
Raili Rantanen ja kanttorina 
Anna-Mari Linna.
uuden vuoden messu ti 1.1. 
klo 10. Liturgia Raili Ranta-
nen, saarna Matti Pentikäinen, 
kanttorina Richard Nicholls ja 
urkurina Colin Nicholls.
Loppiaisen messu su 6.1. klo 
10. Liturgia Anna-Maija Hel-
la, saarna Juha Määttä, kant-
torina Richard Nicholls ja 
Tuulia Nicholls, odoe.
Messu su 13.1. klo 10. Liturgia 
Veli Mäntynen. saarna Mik-
ko Väisänen ja kanttorina 
Anna-Mari Linna.

MuuTA
Kinkerit viikoilla 4 - 6. 
Perheraamattupiiri su 16.12. 
klo 16.30 kirkon alakerrassa. 
Raamattupiiristä vastaa Pia 
Karjalainen puh. 050 5251 012.
Leväsen messu ti 18.12. klo 
13.30. Veli Mäntynen, Anna-
Mari Linna ja kirkkokuoron 
seniorit.

PEToSEN  
SEuRAKuNTATALo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Vapaaehtoisväen joulujuh-
la ke 19.12. klo 19. Raili Ran-
tanen, Veli Mäntynen ja 
Seppo Kirkinen. Ilmoittautu-
minen 14.12. mennessä puh. 
040 4848327. 

MuuTA
Donkkis Big Night-toimin-
tailta 7-13 vuotiaille pe 
14.12. klo 18 Petosen seura-
kuntatalolla.

VEHMASMäEN KAPPELI
Sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351
Kauneimmat joululaulut ti 
18.12. klo 18. Veli Mäntynen, 
Richard Nicholls ja Vehmas-
mäen lapsikuoro.
Jouluaaton aattokirkko ma 
24.12. klo 14. Raili Rantanen 
ja Anna-Mari Linna. Joulu-
kuvaelma.
Joulupäivän kirkko ti 25.12. 
klo 10. Matti Pentikäinen ja 
Anna-Mari Linna.

HIRVILAHDEN KAPPELI
Länsirannantie 2410
puh. 044 275 7936.
Kauneimmat joululaulut 
to 13.12. klo 18. Matti Penti-
käinen ja Anna-Mari Linna.
Jouluaaton aattokirkko ma 
24.12. klo 16. Raili Rantanen 
ja Anna-Mari Linna. Joulu-
kuvaelma.

KARTTuLAN KIRKKo
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Jouluaaton aattokirkko ma 
24.12. klo 14. Reijo Musto-
nen, Anne Keränen ja Ilkka 
Rissanen, laulu.
Jouluaaton aattokirkko ma 
24.12. klo 15. Reijo Mustonen, 
Anne Keränen ja Ilkka Rissa-
nan, laulu.
Messu su 30.12. klo 10. Mikko 
Väisänen ja Anne Keränen.
uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus ti 1.1. klo 
10. Veli Mäntynen ja Anna-
Mari Linna.
Loppiaisen messu su 6.1. klo 
10. Anni Tanninen ja Anne 
Keränen.
Messu su 13.1. klo 10. Reijo 
Mustonen ja Anne Keränen.

MuuTA
Rukoushetki to 13.12. klo 
13 Ainolassa, Karttulassa. 
Osmo Rissanen.
Rukoushetki to 13.12. klo 13 
Jaakkolassa. Reijo Mustonen 
ja Anne Keränen.
Ehtoollishetki to 13.12. klo 14 
Karttulan sairaalassa. Reijo 
Mustonen ja Anne Keränen.
Miesten saunailta to 13.12. 
klo 17.30 Rytkyn leirikeskuk-
sessa, Rytkynrannantie 16. 
Aiheena ”Miehen laulu”.
Kauneimmat joululaulut 
to 13.12. klo 18 Pihkainmäen 
koululla. Petteri Hämäläinen 
ja Anne Keränen.
Laulutuokio ma 17.12. klo 13 
Jaakkolassa. Anne Keränen.
Laulutuokio ti 18.12. klo 13 
Marinpihassa. Anne Kerä-
nen ja kristilliset eläkeläiset.
Jouluaaton rukoushet-
ki ma 24.12. klo 12 Karttulan 
sairaalassa. Reijo Mustonen 
ja Anne Keränen.
Tapaninpäivän kyläkirkko 
Jaakkolassa ke 26.12. klo 10. 
Matti Pentikäinen ja Anne 
Keränen.

KARTTuLAN  
SEuRAKuNTAKoTI
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Seurakuntaväen joulujuh-
la ke 12.12. klo 10. Yhdessä 
oloa ja jouluista ohjelmaa. 
Lounas ja torttukahvit 10 €. 
Soinlahti-Virmaanpään seu-
rakuntapiiri.
Perheiden jouluaskartelu 
ke 12.12. klo 17.30-19.30.
Perhejumalanpalvelus su 
16.12. klo 10. Lasten ja per-
heiden joulujuhla, Tuija Soi-
ni, Marja-Leena Eronen, Rei-
jo Mustonen, Anne Keränen. 
Jouluista ohjelmaa, jouluiset 
kahvit ja mehut. 

SyVäNNNIEMEN 
KIRKKo, KARTTuLA
Kuttajärventie 117
urkukonsertti pe 14.12. 
klo 19. Hiippakuntakantto-
ri Richard Nicholls ja pasto-
ri Petteri Hämäläinen. Pert-
ti Eskelisen (”Mäntylän Per-
tin”) 75-vuotissyntymäpäi-
vän merkeissä. Tarjoilu ka-
tettuna klo 16-18.30 välil-
lä Karttulan seuraskuntako-
dissa, jossa myös kuvatarina 
klo 18. Ei kukkia, eikä kippo-
ja, vaan mahd.muist. ”Loma 
kylpylässä” tilinro FI56 5600 
3620 0251 45 tai seurakunta-
kodilla lippaaseen. Vp. Mir-
jalle ke 12.12. mennessä 
puh. 0400 97445 tai eskeli-
nenmirja@gmail.com.
Kauneimmat joululaulut 
su 16.12. klo 19. Reijo Musto-
nen, Anne Keränen, Karttu-
lan kirkkokuoro, Mari Vuola-
Tanila ja Jouni Oksman.
4. Adventtisunnuntain 
messu su 23.12. klo 13. Mat-
ti Pentikäinen ja Richard 
Nicholls.
Joulukirkko ti 25.12. klo 7. 
Marjo Parttimaa, Anne Kerä-
nen ja Karttulan kirkkokuoro.

MuuTA
Joulurauhan julistus met-
säneläimille su 16.12. klo 15 

Christmas  

Carols  

Tuomiokirkossa  

la 15.12. 

klo 14.30.
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Syvänniemellä. Petteri Hämä-
läinen ja Syvänniemen kyläyh-
distys.

NuoRET
Nuortenilta to 13.12. klo 17.30-
20.30 Kallaveden kirkolla. Jou-
lujuhlailta, ehtoollinen.

MuSIIKKI
Käsikellokuoro Dolcen jou-
lukonsertti la 15.12. klo 18 
Männistön vanhassa kirkossa.

LäHETyS
Tule leipomaan ikkunapi-
pareita lähetyksen hyväksi 
to 13.12. klo 9 alkaen Kallave-
den kirkolla. Ilmoittaudu 7.12. 
mennessä Katrille puh. 040 
4848 334.

DIAKoNIA
ystäväpiiri, jaksamisen paik-
ka parittomilla viikoilla to al-
kaen 17.1.2013 klo 13 Petosen 
seurakuntatalolla.
Diakoniatoimiston päivys-
tys Kallaveden kirkolla ma ja 
to klo 9-10 puh. 040 4848 332, 
Petosen seurakuntatalol-
la ma ja to klo 9-10 puh. 040 
4848 333 (päivystysvastaanot-
to klo 10-11) ja Karttulan seu-
rakuntakodilla to klo 9-11 puh. 
040 4848 539.
Varttuneen väen joulujuhla 
ke 12.12. klo 12-14 Kallaveden 
kirkolla. Hartaus Anna-Maija 
Hell, kanttori Anna-Mari Lin-
na ja seniorikuoro. Joulupuu-
ro ja kahvit.
Haluatko leipoa Jouluiloa lä-
himmäisillesi ? Diakoniatyön 
leivontatalkoot Petosen seura-
kuntatalolla ti 18.12. alkaen klo 
12. Voit myös leipoa kotonasi 
ja toimittaa leipomukset Peto-
sen seurakuntatalollle pe 21.12. 
mennessä. Ilm. ja tarkemmat 
tiedot Petosen diakoniatoi-
mistoon ke 12.12. mennessä ma 
ja ke puh: 040 4848 333. Dia-
koniatyöntekijät toimittavat 
leivonnaiset koteihin.
Hyvää huomenta arki ! 
Avoin kohtaamispaikka ke 
alkaen 9.1.2013 klo 10-12 Peto-
sen seurakuntatalon takka-
huoneessa. 
Valo arkeen -kevään ryhmä 
alkaa to 10.1.2013 klo 12 Peto-
sen seurakuntatalossa. Sinul-
le työikäinen nainen, joka kai-
paat elämääsi tekemistä ja ha-
luat tutustua uusiin ihmisiin. 
Ota yhteyttä Hanna Rasaan 
puh. 040 4848 372 tai Riitta 
Reimaan puh. 040 4848 370.
Toiminnan miehet pe alka-
en 11.1.2013 klo 13-15. Toimet-
tomuuden torjumiseksi Pe-
tosen seurakuntatalon takka-
huoneessa.
Leväsen kammari ma 14.1. klo 
12.30-14 Leväsen palvelukes-
kuksessa, Leväsentie 27. Mik-
ko Väisänen.

MuuTA
Koiraväen jouluhartaus to 
13.12. klo 18 Hirvijärven leiri-
keskuksessa. Reijo Mustonen 
ja Markku Heikkonen.

PIIRIT
Puutossalmen lähetyspiiri 
to 13.12. klo 13 Yrjö Roinisella, 
Roinilantie 222.

KASTETuT
Aino Iida Amanda Luostari-
nen, Lotta Anna Emilia Salo, 
Martti Wäinö Miettinen, Ari-
Matti Einari Räsänen, Aart-
ti Lennu Nestori Hartikainen, 
Robin Henrik Juhana Blom-
berg, Elise Idahelmi Aman-
da Eronen, Leevi Petteri Lind, 
Eemeli Juhani Tapani Soik-
keli, Aada Helmi Lumia Vid-
gren, Aapo Erik Juhani Toiva-
nen, Mila Henrika Venäläinen, 
Leo Eino Olavi Niskanen, Julia 
Carita Hartikainen, Jare Manu 
Mikael Turunen, Venja Vilhel-
miina Tarvainen, Sohvi Maria 
Hellevi Hartikainen, Iivari Eli-
el Ylikärppä, Leevi Eemeli Par-
viainen.

KuuLuTETuT
Olli Riku Inkinen ja Mirja Ma-

rita Partanen, Jere Ville Topi-
as Pehkonen ja Jenni Marlee-
na Pitkänen. 

KuoLLEET
Siiri Hämäläinen 100v, Maire 
Elina Lipponen 85v, Toini Maria 
Räsänen 93v, Lea Edit Veteli 74v.

männistö

PyHäN  
JoHANNEKSEN KIRKKo
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Messu 3. adventtisunnuntaina 
16.12. klo 10. Saarna Lauri Paa-
tero, liturgia Aulikki Mäkinen. 
Nuoret messussa.
Enfon jouluhartaus pe 21.12. 
klo 7.30. Sanna Husso.
Kalevalan koulun joulukirk-
ko pe 21.12. klo 9. Salla Tyrväi-
nen, Heikki Mononen.
Messu 4. adventtisu 23.12. klo 
10. Saarna ja liturgia Aulik-
ki Mäkinen, kanttorina Heikki 
Mononen.
Jouluyön messu ma 24.12. klo 
23. Saarna Salla Tyrväinen, li-
turgia Sanna Husso, kanttori-
na Tintti Tinkala.
Joulupäivän sanajumalan-
palvelus ti 25.12. klo 10. Saar-
na Sanna Husso, liturgia Sal-
la Tyrväinen, kanttorina Heik-
ki Mononen.
Jouluinen iltakirkko Tapanin-
päivänä 26.12. klo 16. Laulam-
me kauneimpia joululauluja. 
Lauri Paatero, Tintti Tinkala.
Messu su 30.12. klo 10. Saarna 
Salla Tyrväinen, liturgia Juha 
Antikainen, kanttorina Tint-
ti Tinkala.
Perinnejumalanpalvelus, 
Männistön seurakunta 50 
vuotta, uudenvuodenpäivänä 
1.1. klo 10. Saarna rovasti Jouko 
Pirskanen, liturgia Salla Tyrväi-
nen, kanttorina Heikki Mono-
nen, tekstinlukijana Annikki 
Tenhunen. 
Messu su 13.1. klo 10. Saarna 
Sirpa Nummenheimo, litur-
gia Salla Tyrväinen, kanttorina 
Tintti Tinkala.

MäNNISTöN  
VANHA KIRKKo
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Viittomakielinen messu 3. 
adventtisunnuntaina 16.12. klo 
13. Kirkkokahvit.
Mäntykankaan koulun jou-
lukirkko ke 19.12. klo 10. San-
na Husso ja Tintti Tinkala.
Kettulan koulun joulukirk-
ko pe 21.12. klo 9. Sanna Hus-
so, Tintti Tinkala
Pohjantien koulun joulu-
kirkko pe 21.12. klo 10. Sanna 
Husso, Tintti Tinkala.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus ti 25.12. klo 8. Saar-
na Sanna Husso, liturgia Salla 
Tyrväinen, kanttorina Heikki 
Mononen. Kirkkokuoro.
Elämän makuinen messu 
su 13.1. klo 18. Saarna Aulikki 
Mäkinen, liturgia Sirpa Num-
menheimo, kanttorina Tint-
ti Tinkala.
Voimaa musiikista ke 16.1. 
klo 19. Marjatta Airas ja Heik-
ki Mononen.
Raamattupiiri naisille - hil-
jentymistä ja jakamista ke 
16.1. klo 18 Vanhan kirkon ala-
kerrassa. Salla Tyrväinen.

NuoRET
Isoskoulutus 16.1. alkaen 
ke klo 17-18 Vanhalla kirkol-
la. Anu Viippola, puh. 040 
4848 408.
Nuorten illat 17.1. alkaen 
to klo 18-21 Vanhalla kirkol-
la. Sanna Husso, puh. 040 
4848 398.
Nuorten musiikkiryhmä 17.1. 
alkaen to klo 17 Vanhalla kir-
kolla. Heikki Mononen, puh. 
040 4848 402.

VARHAISNuoRET
Varhaisnuorten kerhot alka-
vat viikolla 3. Juha Mertanen, 
puh. 040 4848 409.

MuSIIKKI
Kirkko- ja päiväkuorot 16.1. 
alkaen ke klo 18 Pyhän Johan-
neksen kirkossa. Tintti Tinka-
la, puh. 040 4848 404.
Voimaa musiikista ke 16.1. 
klo 19 Vanhalla kirkolla. Mar-
jatta Airas ja Heikki Mononen.
Christmas Carols 14th of De-
cember at 7 p.m. in the Old 
Church of Männistö, Lönnro-
tinkatu 24.
Käsikellokuoro Dolcen jou-
lukonsertti la 15.12. klo 18 
Vanhassa kirkossa. Vapaa 
pääsy.
Kauneimmat joululaulut 3. 
adventtisunnuntaina 16.12. klo 
16 Pyhän Johanneksen kirkos-
sa. Lauri Paatero, Tintti Tinka-
la ja Pohjantien koululaiset.
Kauneimmat joululaulut 3. 
adventtisunnuntaina 16.12 klo 
16 ja klo 18 Vanhassa kirkos-
sa. Aulikki Mäkinen ja Heikki 
Mononen.
Kauneimmat joululaulut 3. 
adventtisunnuntaina 16.12. klo 
18 Pyhän Johanneksen kirkos-
sa. Lauri Paatero, Tintti Tinka-
la ja lapsikuoro.
Kauneimmat joululaulut ma 
17.12. klo 18 ravintola Ampiai-
sessa. Sanna Husso.
Kirkko- ja päiväkuorot 16.1. 
alkaen ke klo 18 Pyhän Johan-
neksen kirkossa. Tintti Tinka-
la, puh. 040 4848 404.

DIAKoNIA
Diakoniatyön ajanvaraus-
vastaanotto Pyhän Johan-
neksen kirkolla ti klo 9-10 
Ulla Halonen (Saarijärvi, Kel-
loniemi, Kettulanlahti) puh. 
040 4848 405. Puhelinpäivys-
tys ti klo 9-10 Mari Mertanen 
(Männistö, Linnanpelto) puh. 
040 4848 406, Merja Hyvä-
rinen (Itkonniemi, Tiihotar) 
puh. 040 4848 407.
Tarinarasia-ryhmä to 3.1. al-
kaen parittomilla viikoilla klo 
15-16.30 Pyhän Johanneksen 
kirkon takkahuoneessa. Ulla 
Halonen, puh. 040 4848 405.
Virikekerho 10.1. alkaen to 
klo 13 Vanhalla kirkolla. Mer-
ja Hyvärinen, puh. 040 4848 
407.
Vanhan kirkon ystäväkerho 
14.1. alkaen parittomien viik-
kojen ma klo 13-14.30 Vanhal-
la kirkolla. Ulla Halonen, puh. 
040 4848 405.
ukintupa aloittaa kevätkauden 
ti 15.1. Kokoontumiset ti ja to 
klo 12-14. Ti hartaushetki klo 12 
ja voimistelua klo 12.30. To 17.1. 
klo 12 laulupäivä, Tintti Tinkala.
Hyvän Mielen Päivä ke 16.1. 
klo 11-13.30 Pyhän Johannek-
sen kirkolla. ”Kuinka vanhus-
neuvosto on pyrkinyt hoi-
tamaan vanhusten asioita?”, 
proviisori, eläkeläinen Erik 
Ongelin. Linja-autokuljetuk-
sen reitti (Jääskeläisen auto): 
Päivärannantie, Citymarketin 
jälkeinen pysäkki Kettulanlah-
teen päin klo 9.50, Kaijan pa-
dan pysäkki klo 9.55, Pihlaja-
harjuntien ja Rahusentien ris-
teys klo 10, Kelloniemen Sale 
klo 10.05, Itkonniemi (Mal-
minkatu 13 pysäkki) klo 10.10, 
Sotilaspojankadun pysäkki klo 
10.15, Tellervonkadun pysäk-
ki 10.20, Lönnrotinkadun py-
säkki (Lönnrotinkatu 11 koh-
dalla) klo 10.25, Pohjolanka-
dun pysäkki (Pohjolankatu 28 
kohdalla) klo 10.30, edelleen 
Killisenkadulle ja Pohjolanka-
tua Lönnrotinkadulle, Saariai-
tan pysäkki klo 10.40, Pyhän 
Johanneksen kirkko. Paluu sa-
maa reittiä. Päivän kustan-
nukset 5 €.

MuuTA
Asukastupa Koillistuulen 
jouluhartaus to 13.12. klo 12, 
Saarijärventie 9. Salla Tyrväi-
nen, Heikki Mononen.
Ehtoollishartaus ja kau-
neimmat joululaulut to 13.12. 
klo 13.45 Mäntylän palveluta-

lolla, Untamonkatu 5. Sanna 
Husso, Heikki Mononen.
Hartaus to 20.12. klo 13.30 
pienryhmäkoti Honkarannas-
sa, Sandelsinkatu 14. Salla Tyr-
väinen ja Heikki Mononen.
Jouluaaton hartaus ma 24.12. 
klo 13 Flodbergin kappelilla. 
Lauri Paatero.
Jouluaaton hartaus ma 24.12. 
klo 14 Hautausmaan kappelil-
la. Sanna Husso.
Hartaudet ma 7.1. klo 13 ja 
13.30 Sunnen kodilla, Päivä-
rinteentie 29. Sirpa Nummen-
heimo.
Hartaus to 10.1. klo 13.30 
Mäntylän palvelutalolla, Un-
tamonkatu 5. Mari Mertanen.

PERHETyö
Perhekerhot 16.1. alkaen ke 
klo 9.30-11 Pyhän Johanneksen 
kirkolla ja Vanhalla kirkolla.
Lasten adventtihartaus to 
20.12. klo 10.30 Pyhän Johan-
neksen kirkolla.
Jouluaaton perhehartaus 
24.12. klo 15 Pyhän Johannek-
sen kirkossa. Lauri Paatero, 
Tintti Tinkala.
Perhekirkko loppiaisena 6.1. 
klo 16 Pyhän Johanneksen kir-
kossa. Nuorten itämaan tietä-
jät-kuvaelma, lelukolehti, keit-
tolounas. Sanna Husso, Tintti 
Tinkala. Tilaisuus toteutetaan 
yhteistyössä MLL:n kanssa. 
Perhekerhot 16.1. alkaen ke 
klo 9.30-11 Pyhän Johanneksen 
kirkolla ja Vanhalla kirkolla.

KASTETuT
Kiira Liisa Sofia Pyykkönen, 
Emma Kristiina Tiihonen, Jus-
tus Onni Aleksanteri Muho-
nen, Siiri Lyydia Paakkanen, 
Noel Niko Kasper Lintu, Kuis-
ma Aukusti Kokkonen.

KuoLLEET
Airi Toini Westerlund 70v, 
Aatu Olavi Miettinen 85v, Kirs-
ti Orvokki Niemi 79v, Hanna 
Inkeri Malinen 76v, Katri Otte-
liana Kröger-Tolonen 94v.

puijo

PuIJoN KIRKKo
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Puijon laulun joulukonsert-
ti to 13.12. klo 19. Johtaa Risto 
Lammentausta. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 10 €.
Messu 3. adventtisunnun-
taina 16.12. klo 10. Heikki Hy-
värinen saarnaa, Pekka Nie-
minen. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä. Hiljaisen rukouslau-
lun ryhmä.
Perheen kauneimmat joulu-
laulut su 16.12. klo 16. Sanna 
Alanen, Outi Keskisipilä. Linda 
Sinervuo, huilu.
Kauneimmat joululaulut su 
16.12. klo 19. Pekka Nieminen, 
Heidi Löppönen. Sotaveteraa-
nien mieskuoro, johtaa Miia 
Viljamaa.
Kauneimmat joululaulut ma 
17.12. klo 19. Heikki Hyvärinen, 
Heidi Löppönen. Puijonsarven 
koulun musiikkikerholaiset.
Puijon kamarikuoron joulu-
konsertti ke 19.12. klo 19. Rak-
kaimpia ja toivotuimpia jou-
lulauluja sekä perinteisin että 
tuorein sovituksin. Pianistei-
na Aissa Bah ja Rauni Komu-
lainen. Konsertin johtaa Outi 
Keskisipilä. Ohjelma 10 €. 
Messu 4. adventtisunnun-
taina 23.12. klo 10. Sanna Ala-
nen saarnaa, Kari Kuula. Kant-
torina Heidi Löppönen.
Jouluaaton perhejumalan-
palvelus ja jouluseimen ra-
kentaminen ma 24.12. klo 15. 
Sanna Alanen saarnaa. Kant-
torina Outi Keskisipilä. Puijon 
kamarikuoron kvartetti.
Jouluyön messu ma 24.12. klo 
23. Pekka Nieminen saarnaa, 
Sanna Alanen, Heikki Hyväri-
nen. Kanttorina Heidi Löppö-

Oma lehti on kestävä lahja lapselle. 25-vuotias
Lastenmaa on perinteinen ja laadukas lastenlehti,
jonka teemoja ovat koti ja perhe, lukeminen, luonto
ja kansainvälisyys. Iltarukous ja Raamatun kertomukset 
kuuluvat lapsen hengelliseen kasvuun ja tuovat 
turvallisuuden tunnetta. 

Lastenmaan joka numerossa julkaistaan tunnettu jen 
suomalaisten kirjailijoiden ja kuvittajien satuja.
Lasta ilahduttavat monipuoliset askartelut, tehtävät
ja kilpailut sekä lasten omat uutiset. Lehden
päätoimittaja on kirjailija Anna-Mari Kaskinen.
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nen. Kirkkokuoro.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus ti 25.12. klo 8. 
Kari Kuula saarnaa, Jaa-
na Marjanen. Kanttorina 
Outi Keskisipilä. Mari-An-
ni Hilander, laulu. Helmi 
Koskinen, viulu ja laulu.
Tapaninpäivän messu ke 
26.12. klo 10. Heikki Hyvä-
rinen saarnaa, Pekka Nie-
minen. Kanttorina Heidi 
Löppönen.
Kauneimmat joululau-
lut tapaninpäivänä 26.12. 
klo 19. Sanna Alanen, Hei-
di Löppönen. Kaisla Sa-
raste, sello, Joona Saras-
te, piano.
Messu su 30.12. klo 10. 
Sanna Alanen saarnaa, 
Kari Kuula. Kanttorina 
Outi Keskisipilä.
Messu uudenvuodenpäi-
vänä ti 1.1. klo 10. Jaana 
Marjanen saarnaa, Heik-
ki Hyvärinen. Kanttorina 
Joona Saraste.
Kauneimmat joululaulut 
-messu loppiaisena 6.1. klo 
10. Heikki Hyvärinen saar-
naa, Sanna Alanen. Kantto-
rina Outi Keskisipilä.
usko ja ajattelu -semi-
naari loppiaisena su 6.1. 
klo 16. Unelma jumalatto-
masta maailmasta - kriit-
tisiä näkökulmia ateismin 
historiasta ja tulevaisuu-
desta. Piispa Jari Jolkkonen.
Messu su 13.1. klo 10. Pek-
ka Nieminen saarnaa, Jaa-
na Marjanen. Kanttorina 
Joona Saraste.
Viikkomessu ke 16.1. klo 
11. Heikki Hyvärinen saar-
naa, Riitta Murtorinne. 
Kanttorina Joona Saraste.

PuIJoN  
SEuRAKuNTAKESKuS
Taivaanpankontie 3
Perheiden jouluun val-
mistautuminen ja as-
karteluilta to 13.12. klo 
18 Nuorisotalon puolella. 
Niklas Grönholm, Susanna 
Pakkala-Koskelainen.
ystävän kammari. Ke-
vätkausi alkaa 8.1. Avoi-
met ovet ja kahvitarjoilua 
ti klo 11-14.
Israel-piiri ti 8.1. klo 14. 
Ariela Toivanen.
Eläkeläisten kerho to 10.1. 
klo 12.30. 
Perhekerho ke 16.1. klo 
9.30. Kevätkausi alkaa. 
Kerhon jälkeen kirkon 
puolella viikkomessu ja 
ruokailu 5 €/perhe.
Midinetti-lähetyspiiri ke 
16.1. klo 13. Huom. aika.

LäNSI-PuIJoN  
KERHoHuoNE
Rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerhon toimin-
ta jatkuu Toukolan päivä-
kodissa ti 15.1. alkaen klo 
9.30-11.

PouKAMA
Poukamantie 105
ystävänpäiväkerhon jou-
lujuhla 12.12. Hirvijär-
ven leirikeskuksessa. Riit-
ta Murtorinne, Heikki Hy-
värinen. Ilmoittautumiset 
kerhossa.
Kauneimmat joululaulut 
su 16.12. klo 16. Jaana Mar-
janen, Heidi Löppönen. 
Päivärannan lauluryhmä. 
Glögi ja piparitarjoilu.
Tehdään yhdessä -ryh-
mä ma 7.1. klo 18. Seija Ris-
sanen ja Helena Heija-
Nuutinen. Lisätietoja Riit-
ta Murtorinne puh. 040 
4848 437.
ystävänpäiväkerho ke 
9.1. klo 11. Ruokailu. Oh-
jelma, Riitta Murtorin-
ne. 16.1. Ystävänpäiväker-
ho Puijon kirkolla: viikko-
messu, ruokailu ja raamat-
tualustus. 
Perhekerho ti 15.1. klo 
9.30. Kevätkausi alkaa.

MuuTA
Puijon mäen jouluharta-
us ja joulurauhan julis-
tus suomeksi ja englannik-
si jouluaattona 24.12. klo 
13 Joulurauhan julistuksen 
on kirjoittanut Outi Vuo-
rikari ja sen lukevat Kaija 
Nousiainen ja Peter Sorjo-
nen-Ward. Hartauden pi-
tää Jaana Marjanen ja Pui-
jon kamarikuoron kvartet-
ti laulaa. Tapahtuman jär-
jestävät Puijon srk, Puijon 
Majan ja Tornin yrittäjä 
sekä kaupunki.
Perhekerho ti 15.1. klo 
9.30 Toukolan päiväkodis-
sa, Puijonsarventie 36.

KASTETuT
Kristel Aino Elise Ansa-
maa, Emilia Aurora Mat-
si, Rosanna Kiia Linnea Ai-
raksinen.

KuuLuTETuT
Jukka-Pekka Tapani Vää-
nänen ja Katri-Maria Kor-
honen.

KuoLLEET
Hilkka Johanna Pöllänen 
97v, Jussi Pekka Hänninen 
75v, Paavo Antero Mietti-
nen 89v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN KIRKKo
Joensuuntie 2505
3. Adventtisunnuntain 
messu su 16.12. klo 10. 
Paula Hagman-Puustinen, 
Marjatta Piironen.
4. Adventtisunnuntain 
messu su 23.12. klo 10. Raili 
Pursiainen, Riikka Tuura.
Perheiden aattohartaus 
ma 24.12. klo 14. Raili Pur-
siainen, Riikka Tuura. Lap-
sikuoro avustaa.
Jouluaaton kynttiläkirk-
ko ma 24.12. klo 16. Rai-
li Pursiainen, Riikka Tuura. 
Musisoimassa Elina Veto-
niemi, huilu. 
Jouluaamun messu ti 
25.12. klo 10. Raili Pursiai-
nen, Riikka Tuura. Kirkko-
kuoro.
Messu su 30.12. klo 10. Rai-
li Pursiainen, Matti Saa-
rela.

RIISTAVEDEN  
SEuRAKuNTATALo
Keskustie 2
Tapaninpäivän joulu-
laulukirkko ke 26.12. klo 
10. Raili Pursiainen, Riik-
ka Tuura.
Tyyne Hassisen 90-vuo-
tissyntymäpäiväseurat la 
29.12. klo 14. 
Messu su 6.1. klo 10. Mik-
ko Huhtala, Riikka Tuura.
Päiväkerhot ma, alkaen 
7.1. klo 9-11.30 ja 13-16. 
Neulepiiri ti 8.1. klo 13-
14.30 Takkahuoneessa.
Messu su 13.1. klo 10. Rai-
li Pursiainen, Taru Parvi-
ainen.
Perhekerho ti, alkaen 15.1. 
klo 9.30 
Virkistyspäivä ti 15.1. klo 
11.30. 
Viikkomessu ti 15.1. klo 13. 

MuuTA
Kauneimmat joululaulut 
ma 17.12. klo 19 Melalah-
den kahvila Kotikeitaassa, 
Riistaveden Seo.
Kauneimmat joululau-
lut ti 18.12. klo 19 Vartia-
lan Seolla.
Hussonmäen kappeli-
hartaus ma 24.12. klo 15. 
Raili Pursiainen, Riikka 
Tuura.
Perhekerho Neuronilla 
päiväkerhotilassa to, al-
kaen 3.1. klo 9. 
Miesten lenkkipiiri ma 
14.1. klo 18 OP:n kerho-
huoneessa.

yLöSNouSEMuKSEN 
KIRKKo, JuANKoSKI
Mäntytie 5
3. Adventtisunnuntain 
messu su 16.12. klo 13. Pau-
la Hagman-Puustinen, 
Matti Saarela.
Kauneimmat joululau-
lut su 16.12. klo 15. Paula 
Hagman-Puustinen, Mat-
ti Saarela.
Koululaisten kauneim-
mat joululaulut ti 18.12. 
klo 12. Paula Hagman-
Puustinen, Matti Saarela.
4. Adventtisunnuntain 
messu su 23.12. klo 13. Pau-
la Hagman-Puustinen, Ari 
Lohi.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 14. Paula Hag-
man-Puustinen. Kukilan 
perhe.
Jouluyön messu ma 24.12. 
klo 23. Paula Hagman-
Puustinen, Matti Saarela.
Joulupäivän iltakirkko ti 
25.12. klo 18. Paula Hagman-
Puustinen, Matti Saarela.
Tapaninpäivän jumalan-
palvelus ke 26.12. klo 13. 
Paula Hagman-Puustinen, 
Matti Saarela.
Messu su 30.12. klo 13. Satu 
Väätäinen, Matti Saarela.
Messu su 6.1. klo 10. Han-
nu Komulainen, Matti 
Saarela.
Messu su 13.1. klo 10. Mik-
ko Huhtala, Matti Saarela.

JuANKoSKEN  
SEuRAKuNTATALo
Mäntytie 5
Aamukahviryhmä to 
13.12. klo 10. 
Liikunta- ja näkörajoit-
teiset pe 14.12. klo 12. Jou-
luinen ruokailu ja muuta 
mukavaa. Omavastuu 15 €.
Juankosken päiväkerhon 
ja perhekerhon yhteinen 
joulujuhla ti 18.12. klo 18. 
Perheettömien ja yksi-
näisten joulujuhla ma 
24.12. klo 15. Ilm. Saara Soi-
niselle puh. 050 5566 328.
Seurakuntakerho ke 9.1. 
klo 12-14. 
Aamukahviryhmä to, al-
kaen 10.1. klo 10 parillisina 
viikkoina.
Perhekerho ti 15.1. klo 
9.30. (paitsi silloin, kun on 
Mukulatiistai). Alkaa vii-
kolla 3.

KAAVIN KIRKKo
Kaavintie 24
Lasten jouluhartaus ke 
12.12. klo 9.30. 
Sanan ja yhteyden ilta to 
13.12. klo 18.30. Joulua odo-
tellessa.
3. Adventtisunnuntain 

Seurakunnat 12.12.12–15.1.13

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

• www.heimosenkukkakauppa.fi

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, kukkakauppa@atcosmos.fi

Kukka ja Sidonta Floretta Ky
Kauppakatu 63, keskusta • p. 2811 655 • MA-PE 9-17.30, LA 9-15, SU 11-15 

•  www.floretta.fi, info@floretta.fi

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

•  MA-PE 9-18, LA 9-15, SU 10-15

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

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

017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

Liipasintie 2 (Saarijärven B-alueella) KUOPIO

puh. 040 585 0456

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Tu
ija
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en

rukoilemme

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
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Syrjäytynyt Edelläkävijä

I hmisen elämäksi Johannes Kasta-
jan elämä on todella traaginen ta-
rina. Vanhan papin poika, jonka 
maailmaan tulo teki isän kuurok-
si ja iäkkään äidin onnelliseksi. Ih-

miset odottivat häntä syntyväksi ja veik-
kasivat hänen nimeään yhtä innokkaasti 
kuin media nyt odottaa tulevaa Britan-
nian kruununperillistä: Mitähän tästä 
lapsesta tulee?

Johanneksesta tuli nimeään myöten 
kaikkea muuta kuin mitä hänestä 
odotettiin. Vaikka Jumala on armollinen, 
hänestä tuli Jumalan hullu. Mies, joka ei 
koskaan elänyt niin kuin Aaronin pap-
pissuvun jäsenenä olisi voinut elää. Hän 
eli erämaassa ja söi heinäsirkkoja jo pal-
jon ennen television pelkokertoimia. 
Kun tällainen mies kamelinkarvoissaan 
alkoi saarnata ja kastaa Jordanin seuduil-
la, oli siinä ihmisillä ih-
mettelemistä. Monet tie-
sivätkin heti sanoa, että 
hänessä on paha henki. 

Kasteelle tuli myös Jo-
hanneksen pikkuserkku, 
Jeesus. Johannes kastoi 
hänet vasta vähän epärö-
ityään. Johanneksen käsi-
tyksen mukaan Jeesuksen 
olisi pikemminkin pitänyt 
kastaa hänet. 

Jeesuksen kasteen het-
kellä taivaasta kuului ää-
ni: ”Tämä on minun rakas 
Poikani, johon minä olen 
mieltynyt.” 

Pian tämän jälkeen 
Johannes joutui kovis-
ta puheistaan vankilaan, 
kun oli puuttunut kun-
inkaan yksityiselämään. 
Vaikka hän oli Jeesuk-

sen kasteen hetkellä kuullut ja näh-
nyt sellaista, mitä me emme ole näh-
neet, vankilassa asialleen omistautunut 
Johanneskin joutui epätoivon valtaan. 
Hän lähetti oppilaitaan kysymään 
Jeesukselta, oliko tämä varmasti se 
odotettu Vapahtaja, vai pitikö täällä 
vielä jotakin toista odottaa. 

Loppukaan ei ole onnellinen. Johan-
nes kuoli ilmeisesti jo alle 30 vuotiaana, 
kun menetti päänsä kuninkaan juhlis-
sa silloisen tanssia tähdille tapahtuman 
palkinnoksi. 

Kolmantena adventtisunnuntai-
na juhannuskoivu ja joulukuusi terve-
htivät toisiaan. Johannes ja Jeesus ovat 
niitä harvoja, joiden syntymäpäivää 
kirkko viettää. Muita pyhiä kirkko 
muistaa yleensä vasta heidän kuolin-
päivänään. Johannes Kastaja on kaik-

kien hulluna pidettyjen 
veli ja syrjäytyneiden 
serkku. Jeesus sanoi hä-
nestä, että yksikään ih-
minen ole Johannes 
Kastajaa suurempi, mutta 
kaikkein vähäisin, joka on 
taivasten valtakunnassa, 
on suurempi kuin hän. 

Jos tiedät, kuka jouluna 
syntyy. Ja jos toivot Jeesu-
ksen tänä jouluna synty-
vän sinun oljillesi, et voi ol-
la kuulematta Johannes 
Kastajan kehotusta: “Jol-
la on kaksi paitaa, antak-
oon toisen sille, jolla ei ole 
yhtään. Jolla on ruokaa, te-
hköön samoin.” 

SaTU VÄÄTÄInen

Kirjoittaja on Järvi-Kuopion 
seurakunnan vs. kappalainen, 

Muuruveden pappi 

messu su 16.12. klo 13. 
Mikko Huhtala, Ali Lohi.
Kauneimmat joululau-
lut su 16.12. klo 19. Mikko 
Huhtala, Ari Lohi. Gerson 
Mkaya. Kaavin kansalais-
opiston kuoro joht. Kat-
rin Aniko.
Konsertti ”Sydämeeni 
joulun teen” ke 19.12. klo 
19. Arja Koriseva, Jouni So-
mero. 
4. Adventtisunnuntain 
messu su 23.12. klo 13. 
Mikko Huhtala, Taru Par-
viainen.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 14. Mikko Huhta-
la, Taru Parviainen, perhei-
den joulukuvaelma.
Joulupäivän sanajuma-
lanpalvelus ti 25.12. klo 
18. Mikko Huhtala ja Taru 
Parviainen.
Messu su 30.12. klo 13. 
Mikko Huhtala, Taru Par-
viainen.
Messu su 6.1. klo 13. Mikko 
Huhtala, Riikka Tuura.
Messu su 13.1. klo 13. Mik-
ko Huhtala, Matti Saarela.
Konsertti pe 25.1. klo 18. 
Hanna Ekola, Virpi Lahti.

KAAVIN  
SEuRAKuNTATALo
Kirkkorannantie 1
Päiväkerhojen ja per-
hekerhon joulujuhla to 
13.12. klo 18. 
Kehitysvammaisten ja 
heidän läheistensä joulu-
juhla ti 18.12. klo 11. 
Vanhemman väen palve-
lupäivä ti 8.1. klo 11-13.30. 
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisten ryhmä ma 
14.1. klo 14. 
Lapsikuoro alkaa ma 14.1. 
klo 15.30-16.30. 
Raamatun naisia - raa-
mattupiiri alkaa ma 14.1. 
klo 18.30, parittomina viik-
koina. 
Elsan kerho to 17.1. klo 
11-13.30. 

MuuTA
Jouluinen retki ma 17.12. 
klo 16. Lähtö Kaavin mat-
kahuollosta klo 16. Jou-
luateria Savoniassa. Kau-
neimmat joululaulut Pui-
jon kirkossa. Puijonsarven 
koulun musiikkikerholai-
set. Osallistumismaksu 20 
€ sis. matkan ja ruokailun. 
Ilm. 12.12. mennessä Mik-
ko Huhtala puh. 040 4888 
625, mikko.huhtala@evl.fi.
Tapaninpäivän sanaju-
malanpalvelus ke 26.12. 
klo 13. Mikko Huhtala ja 
Taru Parviainen. Maarian-
vaaran koulussa.
Elsan kerhot to 3.1. klo 14-
15.30 Kortteisen koululla.

MuuRuVEDEN 
KIRKKo
Kirkkotie 1
Adventtivesper su 16.12. 
klo 16. Satu Väätäinen, 
Jukka Leutonen.
Kauneimmat joululaulut 
su 16.12. klo 19. Satu Vää-
täinen, Matti Saarela.
4. Adventtisunnuntain 
messu su 23.12. klo 16. 
Mikko Huhtala, Jukka Leu-
tonen.
Aattohartaus ma 24.12. 
klo 13. Satu Väätäinen, 
Matti Saarela. Kirkko-
kuoro.
Jouluaamun Sanajuma-
lanpalvelus ti 25.12. klo 8. 
Satu Väätäinen.
Tapaninpäivän messu 
ke 26.12. klo 10. Satu Vää-
täinen.
Messu su 30.12. klo 16. 
Satu Väätäinen, Matti Saa-
rela.
uudenvuodenyön har-
taus ma 31.12. klo 23. Satu 
Väätäinen.
Messu su 6.1. klo 13. Rei-
jo Leino, Satu Väätäinen, 
Matti Saarela, messun jäl-
keen kirkkokahvit ja kes-
kustelutilaisuus seurakun-
tatalossa.

Messu su 13.1. klo 13. Rai-
li Pursiainen, Taru Parvi-
ainen.

MuuRuVEDEN  
SEuRAKuNTATALo
Kirkkotie 1
Veteraanijärjestöjen ja 
kirkkokuoron yhteinen 
joulujuhla to 13.12. klo 12. 
Kaiken kansan joulujuh-
la puuroineen su 16.12. 
klo 17. 
Päiväkerholaisten ja lap-
siperheiden yhteinen 
joulujuhla ma 17.12. klo 
18.30. 
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys 
joka toinen to klo 9-11. 
Seuraava päivystys on to 
20.12. sekä 3.1.2013. Muina 
aikoina aluepapin tavoit-
taa puh. 040 4888 613 ja 
diakoniatyöntekijän puh. 
040 4888 608. 
Seurakuntakerho to 
20.12. klo 12.30. Tekee jou-
luvierailun Muurutvirran 
hoitokotiin, kokoontumi-
nen seurakuntatalossa.
Keskustelu- ja kuulemis-
tilaisuus su 6.1. messun 
jälkeen kirkkoherran kans-
sa. Kirkkokahvit.
Päiväkerho 3-5 vuotiaille 
ti, alkaen 8.1. klo 13.30-16. 
Perhekerho ja perhe-
kahvila to, alkaen 17.1. klo 
9.30-11. Vuoroviikoin.

MuuTA
Kauneimmat joululau-
lut ti 18.12. klo 17 Muuru-
veden ammattioppilaitok-
sen asuntolassa.
Kyläseurat ti 18.12. klo 
18 Pentikulmalla, Kaisa ja 
Pentti Röngällä.
Jouluhartaus to 20.12. klo 
13 Muurutvirran hoito-
kodissa.
Aattohartaus ma 24.12. 
klo 15 Vuotjärven hauta-
usmaalla.

NILSIäN KIRKKo
Kirkkotie 1 
Messu su 16.12. klo 10. Ju-
hani Pyykkönen, Mark-
ku Virta, Annette Kärppä-
Leskinen.
Kauneimmat joululaulut 
su 16.12. klo 19. Annette 
Kärppä-Leskinen, kirkko-
kuoro, Marja-Liisa Kuos-
manen, yksinlaulu. Juon-
taa Pertti Väätäinen.
Kaiken kansan joulujuh-
la puuroineen ti 18.12. klo 
12. Markku Virta. Ehtoolli-
sen vietto kirkossa klo 12, 
puuro ja ohjelmaa seura-
kuntatalossa.
Nilsiän kansalaisopiston 
yksinlaulajien joululau-
lumatinea ti 18.12. klo 19. 
Lasten joulukirkko ke 
19.12. klo 10. Eino Keihänen.
Nilsiän yhtenäiskoulun 
alakoulun ja Palonur-
men ala-asteen joulu-
kirkko pe 21.12. klo 9.15. 
Markku Virta, Annette 
Kärppä-Leskinen.
Nilsiän yhtenäiskoulun 
joulukirkko pe 21.12. klo 
11. Markku Virta, Annette 
Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus su 
23.12. klo 10. Juhani Pyyk-
könen, Annette Kärppä-
Leskinen.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 15. Eino Keihä-
nen, Annette Kärppä-Les-
kinen. Kirkkokuoro, Pirs-
kasen laulavat lapset.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus ti 25.12. klo 
8. Markku Virta, Annet-
te Kärppä-Leskinen. Kirk-
kokuoro.
Tapaninpäivän messu ke 
26.12. klo 10. Markku Vir-
ta, Eino Keihänen, Valtteri 
Tuomikoski.
Sanajumalanpalvelus su 
30.12. klo 10. Eino Keihä-
nen, Valtteri Tuomikoski.
uuden vuoden aaton 
hartaus ma 31.12. klo 19. 
Juhani Pyykkönen, Annet-

te Kärppä-Leskinen.
Järvi-Kuopion seurakun-
nan yhteinen uuden Vuo-
den messu ti 1.1. klo 10. Ju-
hani Pyykkönen, Kirsi Leino, 
Reijo Leino, Eino Keihänen, 
Markku Virta, Raili Pursiai-
nen, Annette Kärppä-Les-
kinen. Kuljetus järjestetään 
alueseurakunnista. Kirkko-
kuoro ja lapsikuoro.
Messu su 6.1. klo 10. Eino 
Keihänen,
Messu su 13.1. klo 10. Ju-
hani Pyykkönen, Annette 
Kärppä-Leskinen.

NILSIäN  
SEuRAKuNTAKoTI
Nilsiäntie 59
Aluepapin päivystys Vi-
rasto, Pappilankuja 7, to 
9-11 Juhani Pyykkönen, 
puh. 040 4888 670. 
Diakoniapäivystys ma ja 
to klo 9-11 seurakuntako-
din alakerta, samalla vähä-
varaisten ruokajakelu.
Näpertäjät to 13.12. klo 12-
15 alasalissa.
Nuorisotyön joulujuh-
la to 13.12. klo 15.30-17 ala-
salissa ja Arkissa. Glögiä ja 
pipareita.
Perhekerhojen joulu-
juhla ma 17.12. klo 10 ylä-
salissa.
Vammaisryhmien ja kai-
ken kansan joulujuhla 
ti 18.12. klo 12 alk. kirkos-
sa ehtoollinen, joulupuu-
ro, lasten joulukuvaelma 
yläsalissa.
Mannaruokailun joulu-
juhla ke 19.12. klo 12 ylä-
salissa.
Ruokajakelu ma ja to 
klo 9-11 vähävaraisille ala-
kerrassa, myös ma 24.12. 
klo 9-11. 
Mannaruokailu työttö-
mille, päihdeongelmai-
sille ja yksinäisille ke 2.1. 
klo 12. 
Naisten raamattupiiri 
ma 7.1. klo 18-20 alasalissa.
Ikäihmisten kerho to 10.1. 
klo 11. kuoro klo 9.
Naisten raamattupii-
ri ma 14.1. klo 18-20 ala-
salissa.
Seurat ti 15.1. klo 18. ala-
salissa.
Mannaruokailu ke 16.1. 
klo 12. yläsalissa.
Nuortenillat alkavat to 
17.1. klo 15.30 alasalissa ja 
Arkissa.

MuuTA
Leivontatupa (kaikki-
en yhteinen asukastu-
pa) avoinna arkipäivisin 
klo 10-16. 
Lastulahden virsipiirin 
joulujuhla ke 12.12. klo 12 
Gasthaus Lastulahdessa.
Leivontatuvan pikkujou-
lut to 13.12. klo 12. Ilm. Mika 
Parviaiselle puh. 044 7482 
213. Osallistumismaksu 3 €.
Vauvamuskari to 13.12. 
klo 16.30 Pikkupappilassa.
Lapsikuoro to 13.12. klo 
17.30 Pikkupappilassa.
Kirkkokuoro to 13.12. klo 
18.45 Pikkupappilassa.
Kauneimmat joululau-
lut to 13.12. klo 19 Sänki-
mäki-Konttimäessä Sei-
ja ja Pertti Rissasella, Ylä-
ahontie 50.
Perhekerho pe 14.12. klo 
10-12 Pikkupappilassa.
Pisantien kerhon joulu-
juhla pe 14.12. klo 13. Pi-
santie 20 A.
Kauneimmat joululau-
lut pe 14.12. klo 19 Paju-
lahti-Ranta-Sänkimäessä, 
Martta ja Pentti Rissasella, 
Mustanlahdentie 179.
Joulujuhla su 16.12. Klo 
13.30 joulupuuro, klo 14 
ystäväseurat, juhlakahvit, 
Lehtomäen kodissa.
Kirpputori Sopukka 
avoinna ma klo 10-17, ke, 
la klo 10-14, Tilhintie 2.
Kauneimmat joululaulut 
ma 17.12. klo 19 Vuotjärvel-
lä, Marita Kieloaholla, Hi-
pantie 505.

Kauneimmat joululaulut 
ke 19.12. klo 13 Karhitien 
virsipiirissä.
Bible in English ke 19.12., 
ke 2.1. ja ke 16.1. klo 14 So-
pukassa, Tilhintie 2.
Lapsikuoro to 20.12. klo 
17.30 Pikkupappilassa.
Kirkkokuoro to 20.12. klo 
18.45 Pikkupappilassa.
Jouluiset Siionin virret ja 
seurat Aholansaaren hy-
väksi pe 21.12. klo 19 Lastu-
lahdessa Eeva ja Tapio Vää-
täisellä Hauta-Ahontie 28.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 13 Terveyskes-
kuksessa.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 13.30 Tahkon 
kappelissa.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 14 Murtolahden 
kappelissa.
Kauneimmat joululau-
lut ti 25.12. klo 17 Tahko 
Spa:ssa.
Seurat ke 26.12. klo 19 Jou-
hilahdessa.
Seurat su 6.1. klo 19 Häti-
lässä, Annamarintie 425.
Päiväkerhot alkavat ti 8.1. 
klo 9-11.45 ja 13.15-16 Pikku-
pappilassa (4-5-vuotiaat).
Naisten kasvuryhmä ti 
8.1. ja 15.1. klo 18 Pikkupap-
pilassa.
Päiväkerho 3-vuotiaille 
alkaen ke 9.1. klo 9-11 Pik-
kupappilassa.
Perhekerho ma 14.1. klo 
10-12 Pikkupappilassa.
Murtolahden seurakun-
takerho ti 15.1. klo 13 Ol-
lukassa.

SäyNEISEN KIRKKo
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 16.12. klo 10. 
Hannu Komulainen, Mat-
ti Saarela
Avoimen päiväkerhon ja 
lapsiperheiden yhteinen 
joulujuhla to 20.12. klo 
18.30. Joulujuhla jatkuu 
seurakuntasalissa.
4. Adventtisunnuntain 
messu su 23.12. klo 10. 
Hannu Komulainen, Taru 
Parviainen.
Jouluaattohartaus ma 
24.12. klo 14. Hannu Ko-
mulainen, Raija Kilpeläi-
nen-Somero.
Joulukirkko ti 25.12. klo 8. 
Hannu Komulainen, Taru 
Parviainen.
Tapaninpäivän messu ke 
26.12. klo 10. Hannu Ko-
mulainen, Taru Parviainen.
Messu su 30.12. klo 10. 
Hannu Komulainen, Taru 
Parviainen.
Messu su 6.1. klo 13. Han-
nu Komulainen, Rippikou-
lun kirkkokierros.
Messu su 13.1. klo 13. Ju-
hani Pyykkönen, Annette 
Kärppä-Leskinen.

SäyNEISEN SEuRA-
KuNTAKoTI
Kirkkoharjuntie 2 A
Kaikkien yhteinen ad-
venttijuhla to 13.12. klo 12. 
Mukana mm. Kirsi ja Rei-
jo Leino.
Avoin päiväkerho pe, al-
kaen 4.1. klo 13.30-16. Päi-
väkerhohuoneessa.
Lähetyskahvila to 10.1. 
klo 12. Parillisilla viikoilla.
Virsikaraoke ma 14.1. klo 
12. Joka kuukauden 2. ma.
Miesten karaoke ti 15.1. 
klo 18. Juttua myös Olavi 
Virrasta.
Seurakuntakerho to 17.1. 
klo 13. Parittomilla vii-
koilla.

TuuSNIEMEN KIRKKo
Keskitie 21
3. Adventtisunnuntain 
messu su 16.12. klo 10. 
Uwe Mäkinen, Ali Lohi.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 16. Mikko Huhta-
la, Taru Parviainen.
Jouluaamun Sanajuma-
lanpalvelus ti 25.12. klo 7. 
Kimmo Kivelä, Ari Lohi. 
Kirkkokuoro avustaa.

3. adventti- 
sunnuntai 
Tehkää tie  
Kuninkaalle 
Matt. 11: 2 – 10.
 
Kertokaa Johannek-
selle, mitä kuulette ja 
näette. 

Sokeat saavat 
näkönsä ja rammat 
kävelevät, spitaaliset 
puhdistuvat ja kuurot 
kuulevat, kuolleet 
herätetään henkiin ja 
köyhille julistetaan il-
osanoma. Autuas se, 
joka ei minua torju.
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Messu su 30.12. klo 10. 
Mikko Huhtala, Marjatta 
Piironen.
Messu su 6.1. klo 10. Pau-
la Hagman-Puustinen, Ari 
Lohi.
Messu su 13.1. klo 10. Kirsi 
Leino, Ari Lohi.

TuuSNIEMEN SEuRA-
KuNTATALo
Koivukuja 2
Piirakkatalkoot to 13.12. 
klo 9 alkaen ja pe 14.12. klo 
9 alkaen. 
Joulumyyjäiset la 15.12. 
klo 10-12. Ennakkotilauk-
set piirakoista, leivonnai-
sista ja laatikoista ke 12.12. 
mennessä Airi puh. 044 
0610 270.
Lasten jouluhartaus ti 
18.12. klo 10. 
Koko perheen joulujuhla 
to 20.12. klo 18. 
4. Adventtisunnuntain 
jumalanpalvelus su 23.12. 
klo 10. Uwe Mäkinen, Ali 
Lohi.
Päiväkerhot alkavat ma 
7.1. klo 9-11.30 ja 13-15.30. 
Perhekerho ti, aloitus 15.1. 
klo 9.30-11. 

MuuTA
Kauneimmat joululaulut 
pe 14.12. klo 14 Shellillä.
Kauneimmat joululaulut 
pe 14.12. klo 18 Kojanlah-
den koulussa.
Diakoniapäivystystä ei 
ole viikolla 51! Päivystysai-
kana yht. puhelimitse.
Kauneimmat joululaulut 
ma 17.12. klo 18 Hirvolassa, 
Luostaritie 3457.
Tapaninpäivän maakirk-
ko ke 26.12. klo 10. Kirsi 
Leino, Ari Lohi. Etelä-Tuus-
niemen koulussa.
Ilta Sanan äärellä ma 7.1. 
klo 18. Lähimmäisen kam-
mari.

VEHMERSALMEN 
KIRKKo
Lempeläntie 17
3. Adventtisunnuntain 
messu su 16.12. klo 13. Uwe 
Mäkinen, Marjatta Pii-
ronen.
Kauneimmat joululaulut 
perheille su 16.12. klo 16. 
Uwe Mäkinen, Riikka Tuu-
ra. Mukana lapsikuoro.
Kauneimmat joululaulut 
su 16.12. klo 19. Uwe Mäki-
nen, Riikka Tuura. Muka-
na yhdistetty Vehmersal-
men ja Riistaveden kirkko-
kuoro sekä Vehmersalmen 
kyläkuoro.
4. Adventtisunnuntain 
messu su 23.12. klo 13. Uwe 
Mäkinen, Riikka Tuura.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 15. Kimmo Kive-
lä, Ari Lohi. Mukana kirk-
kokuoro.
Joulupäivän sanajuma-
lanpalvelus ti 25.12. klo 9. 
Kimmo Kivelä, Ari Lohi.
Messu su 30.12. klo 13. Raili 
Pursiainen, Arja Ahonen.
Konsertti su 30.12. klo 18. 
Jenni Kuronen, laulu ja 
viulu, Merja Hynninen lau-
lu sekä Jouni Kuronen pia-
no. Ohjelma 10 €. 
Messu su 6.1. klo 13. Uwe 

Mäkinen, Ari Lohi.
Messu su 13.1. klo 13. Reijo 
Leino, Uwe Mäkinen, Ari 
Lohi, keskustelutilaisuus 
seurakuntakodissa.

VEHMERSALMEN SEu-
RAKuNTAKoTI
Lempeläntie 15
Joulumyyjäiset, joulu-
askartelu ja joulupuu-
ro su 16.12. klo 16. Lähe-
tyksen hyväksi. Voit tuoda 
tullessasi tuotteita myyjäi-
siin, arpajaisiin. Pipari, glö-
gitarjoilu.
Tapaninpäivän joululau-
lukirkko ke 26.12. klo 13. 
Kirsi Leino, Riikka Tuura.
Päiväkerhot to 3.1. klo 
13.30. 
Elma Kokkosen muisto-
seurat la 5.1. klo 14. 
Keskustelu- ja kuulemis-
tilaisuus su 13.1. Messun 
jälkeen kirkkoherran kans-
sa. Kirkkokahvit.
Varttuneen väen virkis-
tyspäivä ti 15.1. klo 10-12. 
Ruokamaksu 5 €.
Perhekerho pe alkaen 
18.1. klo 9.30. 

MuuTA
Lähetys- ja käsityöpii-
ri to 13.12. klo 11-14 lähim-
mäisen kammarissa. As-
kartelua ja käsitöitä lähe-
tyksen hyväksi. Sonja Tirk-
konen.
Diakoniapäivystystä ei 
ole viikolla 51! Päivystysai-
kana yht. puhelimitse.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 13. Kimmo Kive-
lä, Ari Lohi. Puutosmäen 
kappelissa.
Lähimmäisen kamma-
rin aloitus ma 7.1. klo. 10-
12. kammarissa. Huom! Ei 
kammaria 14.1.
Lähetyspiiri to 10.1. klo 
11-14, kammarilla. Käsitöi-
tä ja askartelua lähetyksen 
hyväksi.

JäRVI-KuoPIoN SEu-
RAKuNNAN yHTEISET
Järvi-Kuopion seura-
kunnan yhteinen uu-
den Vuoden messu ti 
1.1. klo 10. Juhani Pyykkö-
nen, Kirsi Leino, Reijo Lei-
no, Eino Keihänen, Mark-
ku Virta, Raili Pursiainen, 
Annette Kärppä-Leskinen. 
Kirkkokuoro ja lapsikuo-
ro. Kirkkokyydit alueseu-
rakunnista: Bussi 1: Tuus-
niemi, matkahuolto klo 
8.15. Kaavi, kirkon parkki 
klo 8.45. Juankoski, kirkon 
parkki klo 9.15. Nilsiä, jos-
ta paluu klo 13 sama reitti. 
Bussi 2: Vehmersalmi, kir-
kon edestä klo 8. Riistave-
si, seurakuntatalon edes-
tä klo 8.45. Muuruvesi, kir-
kon edestä klo 9.15. Nil-
siä, josta paluu klo 13 sama 
reitti. Bussi 3: Säyneisen 
kirkko, klo 9.15. Nilsiä, jos-
ta paluu klo 13 sama reitti. 
Ilm. viim. 20.12. Järvi-Kuo-
pion seurakuntatoimisto 
puh. 040 4888 611.

KASTETuT
Onni Matti Olavi Eronen, 
Riistavesi, Aatu Eemeli 

Laasanen, Kaavi, Neea Jo-
sefiina Miettinen, Tuusnie-
mi, Hilja Maria Vilhelmii-
na Tenhunen,Tuusniemi, 
Eino Heikki Tapani Pekka-
rinen, Kaavi.

KuoLLEET
Erkki Einari Rissanen 68v, 
Juankoski, Elsa Rissa-
nen 77v, Tuusniemi, Kert-
tu Maria Mönkkönen 88v, 
Vehmersalmi, Merja An-
nikki Räsänen 55v, Kaa-
vi, Pentti Johannes Räsä-
nen 76v, Kaavi, Matti Ju-
hani Lyytinen 61v, Riistave-
si, Matti Leander Rissanen 
76v, Kaavi, Antero Eino 
Edvard Kuvaja 71v, Riista-
vesi, Anna Eliisa Asikainen 
86v,Tuusniemi, Taimi Kat-
ri Toivanen 86v, Juankoski, 
Henna Sanelma Hyvönen 
89v, Tuusniemi, Ari Juha-
ni Simonen 54v, Juankoski, 
Hilja Maria Kaikkonen 78v, 
Vehmersalmi, Alma Miet-
tinen 73 v,Tuusniemi, Pir-
jo Orvokki Vatanen 56v, 
Kaavi, Veijo Rainer Rönk-
kö 64v, Muuruvesi.

siilinjärvi

SIILINJäRVI
www.siilinjarvenseura-
kunta.fi
Kirkkoherranvirasto puh. 
017 288 4600 (ma–pe klo 
9–11, 12–14). 

KIRKKo
Haarahongantie 2
Joulukonsertti la 15.12. klo 
18. Mieskuoro Puijon lau-
lu, joht. Risto Lammenta-
usta. Ohjelma 10 €.
Sanajumalanpalvelus su 
16.12. klo 10. Heikki Kasta-
rinen, Seppo Laitanen, Airi 
Heiskanen.
Perhekirkko kauneimpien 
joululaulujen merkeissä su 
16.12. klo 15. Kaisa Yletyi-
nen, Marjaana Kaisto.
Kauneimmat joululau-
lut su 16.12. klo 18. Musiik-
kiopiston orkesteri, joht. 
Anni Ronimus. 
Joulukonsertti ke 19.12. 
klo 19. Annastiina Tahko-
la (laulu) ja Pertti Tahkola 
(laulu ja urut).
Messu su 23.12. klo 10. 
Matti Hoffrén, Heikki Kas-
tarinen, Airi Heiskanen.
Kauneimmat joululau-
lut su 23.12. klo 19. Nuor-
ten kuoro.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 12. Sirpa Ylikotila, 
Marjaana Kaisto, musiikis-
sa Matti Anttila.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 14. Sirpa Ylikoti-
la, Vesa Kajava, Nuorten 
kuoro.
Jouluaaton jumalan-
palvelus ma 24.12. klo 16. 
Matti Hoffrén, Vesa Kaja-
va, Sola Gratia -kuoro.
Jouluaamun jumalanpal-
velus ti 25.12. klo 7. Yrjö 
Jokiranta, Matti Hoffrén, 
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Seurakunnat  12.12.12–15.1.13

RAY:n tuetut talvilomaviikot 
Lomakoti Tuomirannassa.

Puhtaassa maalaismaisemassa Kuopion Riistavedellä.
www.lomakotituomiranta.fi

Lomaviikko perheille 4.3.–9.3.2013
Loma mielenterveyskuntoutujille 11.3.–16.3.2013

Aikuisen omavastuu täysihoidosta on 100 € / 5 vrk
Alle 16-vuotiaat ilmaiseksi.

Kysy lomatuesta ark. klo 9–12 p. 010 830 3400
Tukihakemuskaavakkeita saat
www.hyvinvointilomat.fi

Lomatukikaavakkeita voidaan myös postittaa 
sekä tiedusteluihin vastaa Anita p. 050 542 4817

    Anna läheisellesi 
 tunnelmallinen  joulu

www.mainiovire.fi

   
 ♦      tunnelmallinen joulunaika ohjelmineen
 ♦      oma huone ja kodikkaat yhteiset tilat
 ♦      5 ateriaa päivässä
 ♦      hinta 125 € / vrk

Vire Koti Kuopio
Vuorikatu 16-18
70100 Kuopio
Puh. 050 571 8785
tai  044 218 4434

Vire Koti Pirtti
Pirtinkaari 3
70820 Kuopio
Puh. 044 298 2475
tai  044 298 2477

           Tiedustelut  arkisin 8 - 15.30:

Tarjoamme lyhytaikaista ympärivuorokautista hoivaa
ja huolenpitoa ikäihmisille Vire Kodeissamme 
joulukuun alusta alkaen.

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

Puijon Maja
palvelee lämmöllä
arjessa ja arjessa ja 
juhlassajuhlassa
niin ilon kuin niin ilon kuin 
surunkin hetkinäsurunkin hetkinä

• juhlaravintola juhlaravintola juhlaravintola
• lounasravintola lounasravintola lounasravintola
• hotelli hotelli
• sauna- ja kokoustilat sauna- ja kokoustilat sauna- ja kokoustilat sauna- ja kokoustilat

Kysy lisää ja pyydä tarjous
p. 044 552 4810

myynti@puijo.com

www.puijo.com

Puijotie 135, 70300 Kuopio

Kuopion kristillinen yhtenäiskoulu (pk Pirjo Toikonniemi 
044-256 6772, rehtori Jaakko Haapala 044-275 7374),
päiväkoti sekä perusopetus luokat 0–9 ottavat vastaan 

oppilaita jatkuvasti kaikille ikäluokille.
Samalla kiitämme yhteistyökumppaneitamme ja toivotamme 

siunausta jouluunne sekä alkavaan vuoteen 2013.

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
• Pihan syyshuollot, haravoinnit, istutukset, räystäskourujen puhdistukset

• Talveksi käsilumityöt, lumenpudotukset ym.
• Pienet kodin remonttityöt kuten tapetoinnit, maalaukset ja

kodinkoneiden asennukset.
• Mökkitalkkari ja omakotitalkkaritoiminta

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

 
 
 

Kotitalous-
vähennys 45% 

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

www.petekk.fi

Peltityöt ja maalaus
p. 017 263 3301, 040 547 8167 / Pete

Rautakatu 8, KUOPIO
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Airi Heiskanen.
Joulupäivän messu ti 
25.12. klo 9. Yrjö Jokiranta, 
Matti Hoffrén, Airi Heis-
kanen.
Tapaninpäivän messu ke 
26.12. klo 10. Seppo Laita-
nen, Unto Niskanen, Vesa 
Kajava.
Sanajumalanpalvelus su 
30.12. klo 10. Kaisa Yletyi-
nen, Yrjö Jokiranta, Airi 
Heiskanen.
uudenvuoden aattohar-
taus ma 31.12. klo 23.30. 
Heikki Kastarinen, Airi 
Heiskanen.
uudenvuodenpäivän 
messu ti 1.1. klo 10. Unto 
Niskanen, Matti Hoffrén, 
Vesa Kajava.
Loppiaispäivän messu su 
6.1. klo 10. Sirpa Ylikotila, 
Seppo Laitanen, Marjaa-
na Kaisto. Messussa siuna-
taan tehtäviinsä seurakun-
tapastori Heikki Kastari-
nen ja lähetyssihteeri Pau-
liina Ruotsalainen. Messun 
jälkeen kahvitilaisuus srk-
talossa.
Kauneimmat joululaulut 
su 6.1. klo 15.
Messu su 13.1. klo 10. Ro-
vasti Jorma Niinikoski, 
Yrjö Jokiranta. 
Perhekirkko su 13.1. klo 
15. Kaisa Yletyinen. Kaste 
kantaa ja kannattaa! Iloi-
taan ja kiitetään yhdessä 
kasteen lahjasta. Muistel-
laan omaa kastetta, mie-
titään kasteen merkitys-
tä tässä ja nyt. Erityises-
ti kutsumme kaikki v. 2012 
kastetut perheineen. Kir-
kon jälkeen kirkkomehut 
ja puuhahetki.
Messu su 20.1. klo 10. Ro-
vasti Yrjö Jokirannan läh-
tösaarna.

SEuRAKuNTATALo 
Haarahongantie 4
Voimasanoja-raamattu-
piiri ke 12.12. klo 18 pienes-
sä salissa.
Nuorten Perjantaikahvi-
la pe 14.12. klo 18–22 ala-
kerran nuorisotiloissa. Ilta-
hartaus klo 19.30. Seuraa-
va kahvila pe 11.1.
Mielenterveyskuntoutu-
jien puurojuhla ke 19.12. 
klo 11 päätysalissa. Järj. yh-
teistyössä potilasyhdistys 
Virkistyksen kanssa.
Sanan ja yhteyden ilta 
ma 7.1. klo 18.30 pienessä 
salissa. Järj. Kansanlähetys.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 14.1. klo 13 päätysalissa.
Askartelupiiri ke 16.1. klo 
9–12 lähetyskellarissa.

VuoRELAN KIRKKo
Rissalantie 2
Nuorten Perjantaikahvi-
la pe 14.12. klo 18–22. Ilta-
rukoushetki klo 19.30.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat la 15.12. klo 19. Ilkka 
Hakulinen.
Messu su 16.12. klo 13. 
Heikki Kastarinen, Vesa 
Kajava.
Kauneimmat joululaulut 
su 16.12. klo 15. Naiskuoro 
TriAngeli, joht. Anna Rä-
sänen.
Kauneimmat joululaulut 
su 16.12. klo 19. Sola Gra-
tia -kuoro.
Kauneimmat joululaulut 
lapsiperheille to 20.12. klo 
18. Vuorelan lapsikuoro.
Kauneimmat joululaulut 
su 23.12. klo 19. Mieskuoro 
Lauluveikot, joht. Richard 
Nicholls.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 14. Seppo Laita-
nen, Marjaana Kaisto.
Jouluaamun jumalanpal-
velus ti 25.12. klo 8. Unto 
Niskanen, Heikki Kastari-
nen, Marjaana Kaisto.
Messu su 30.12. klo 13. Kai-
sa Yletyinen, Airi Heis-
kanen.
Loppiaisen messu su 6.1. 
klo 13. Sirpa Ylikotila, Mar-
jaana Kaisto.

Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 14.1.2013 klo 13.

MuuTA
Seuraa blogiamme verk-
kosivuillamme.
Hartaus ke 12.12. klo 14 
Akuliinassa. Unto Niska-
nen ja Airi Heiskanen.
Kauneimmat joululaulut 
to 13.12. klo 14 Risuharjun 
vanhainkodilla (Risulantie 
8, Siilinjärvi).
Ekumeeninen joulurau-
han julistus ma 17.12. klo 
18 Toivalan tsasounalla. Järj. 
Siilinjärven srk, Kuopion or-
tod. srk, Vuorelan Kunto.
Kauneimmat joululau-
lut ke 19.12. klo 19 Sim-
pan baarissa (Vänrikintie 
2, Vuorela). 
Vesijärven-Harjamäen 
lähetyspiiri to 10.1. klo 
18.30 Kaisa Tolppasella 
(Lahnatie 12).

KASTETuT 
Iisa Aurora Ahtiainen, Elsi 
Meea Matilda Purmonen, 
Ada Sara Fredrika Kauha-
nen, Venla Siiri Maria Ho-
lopainen, Isla Anna Eli-
na Kuosmanen, Mila Ada-
na Laajapuro, Miro Antti 
Adolf Ahonen.

KuuLuTETuT
Teemu Taneli Ilvesniemi ja 
Jenni Kaarina Tuomainen, 
Harri Taneli Pekkarinen ja 
Paula Kirsi Hannele Kai-
nulainen.

KuoLLEET
Väinö Vilho Itkonen 85v, 
Eila Esteri Lampi 68v, Aili 
Helena Pulkkinen 98v, Pent-
ti Kalevi Korhonen 78v, 
Pauli Ilmari Vartiainen 66v.

Diakonia-
keskus

Suokatu 31
puh. 040 4848 464. Ul-
ko-ovi avataan klo 9.40, 

hartaus 9.50, diakonien 
vastaanotot ilman ajan-
varausta, kahvio Nuot-
ta ja kierrätyspiste avoin-
na 10-12. 
Hyväntuulenpiiri to 
20.12. klo 12. 
Hyväntuulenpiiri ti 15.1. 
klo 12. 

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. 

Palveleva 
puhelin

Päivystää su-to klo 18-01, 
pe-la klo 18-03, puh. 01019 
0071. Puhelun hinta on 
pvm/mpm. pp.kuopio@
evl.fi

Järjestöt

NNKy
Myllykatu 5
puh. 017 2614 500, 044 
7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset
Lähetyspiiri ke 12.12. 
klo 13.
Joulujuhla ma 17.12. klo 18 
(huom. muuttunut aika!) 
Jouluista ohjelmaa, kahvi.
Tapanintapaaminen ke 
26.12  klo 14. Joulumuiste-
loita, glögi.
uudenvuoden juhla ti 1.1. 
klo 14 lähetystyön mer-
keissä.

KANSAN  
RAAMATTuSEuRA
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Sanan Kulman väki mu-
kana joulumarkkinoilla 
Kuopio-hallissa la-su 15.-
16.12. klo 10-18.
Sanan ilta Sanan Kulmas-
sa pe 11.1. klo 18, rovas-
ti Esko Konttinen opettaa 
armolahjoista
Alfa-kurssi Sanan Kul-
massa alkaa tammikuussa 
2013. Alfa-kurssilla pereh-
dytään kristinuskon pe-
rustotuuksiin. Kurssi koos-
tuu kymmenestä 2,5 tun-
tia kestävästä illasta sekä 
viikonloppukurssista. Lisä-
tietoja/ilmoittautuminen 
puh. 0440438585/Toivo 
tai puh. 0500372791/Aune
Nuorekkaiden naisten 
kotisolu pariton ke klo 
18 Lisätietoja:marjut.rasa-
nen@gmail.com, ninatt-
partanen@hotmail.com.
Kodeissa kokoontuva 
miesten rukoussolu pa-
riton ke klo 18 Lisätietoja: 
turter1@gmail.com puh. 
0440127857/Tero.

PoHJoIS-SAVoN  
EV.LuT.  
KANSANLäHETyS 
Sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Pienryhmät Lähetysko-
dilla: Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30, äiti-
lapsipiiri. Ke klo 12 päivä-
hartaus ja kahvihetki, klo 
18 nuorten aikuisten kol-
me Kohtaamista. To klo 
16 raamattu- ja lähetys-
piiri joka toinen to; klo 
18.30 nuorten Nuotta-il-
ta. La klo 19 Opkon opis-
kelijailta.
Kuopio: Seurat su 16.12. klo 
16 lähetyskodilla. ”Tehkää 

tie kuninkaalle”, Veijo Olli.
Kaavi:Sanan ja yhteyden 
ilta to 13.12. klo 18.30 srk-
kodilla. Joulua odotellessa. 
Tuusniemi:Sanan ja yh-
teyden ilta ti 18.12. klo 
18.30 srk-talolla. Joulua 
odotellessa.

KuoPIoN  
yMPäRISTöN  
RAuHANyHDISTyS
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Aikuisten joulujuhla/
ruokailu to 13.12. klo 18. 
Seurat la 15.12. klo 13.30 
Leväsen hoitokoti 2.
Seurat la 15.12. klo 19 Vuo-
relan kirkossa.
Joulujuhla su 16.12. klo 15 
Alavan kirkossa.
Seurat ti 18.12. klo 13:30 
Mäntylän palvelukeskuk-
sessa.
Seurat ke 19.12. klo 19.
Seurat su 23.12. klo 14 ja 
klo 15.30.
Seurat ke 26.12. klo 18. 
Seurat to 27.12. klo 13.30 
Riistaveden palvelukes-
kuksessa. 
Seurat su 30.12. klo 14.
Seurat su 30.12. klo 15.30.

SuoMEN LuTERILAI-
NEN 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, p. 050-
3212938, johannes.haka-
mies@sley.fi.

SuoMEN  
RAAMATTuoPISTo
Pienryhmät kokoon-
tuvat: 
Pienryhmät tauolla 
8.1.2013 saakka.
Raamattuopiston ystävi-
en maakunnallinen jou-
lujuhla Kuopion NNKY:llä 
lauantaina 15.12. klo 14. 
Musiikkia esittävät Erkki ja 
Kyllikki Holopainen ja Rai-
mo Survo, juhlapuheen pi-
tää apul.kaupunginjohtaja 
Pekka Utriainen Jyväsky-
lästä. Joulupuuroa ja tort-
tukahvit.

HERäTTäJäyHDISTyS 
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 
10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat 20.1. klo 14 Alavan 
seurakuntasalissa. 
Markkinaseurat  23.1. klo 
18 Tuomiokirkossa. Aa-
museurat 24.1. klo 9 Sa-
mulissa Keskusseurakun-
tatalossa.

AHoLANSAARI
Aholansaaren perintei-
nen vanhanajan joulu 
23.-26.12. ohjelmassa mm: 
23.12. Adventin loppuhet-
ket, virsikirjan adventti-
virret. 24.12. aattoharta-
us Paavon pirtissä. 25.12. 
joulukirkko, kauneim-
mat joululaulut, jouluillan 
seurat. 26.12. Tapaninpäi-
vän messu. Ohjelma ko-
konaan: www.aholansaa-
ri.fi. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset puh. 050 4641 
000, aholansaari@aholan-
saari.fi

VAKKA 
Kuninkaankatu 22
Vakka on auki ti-pe klo 11-
15. 10.11.2012 alkaen myös 
lauantaisin 11-14. Puh. 017 
2622 322, 040 451 4135.
Vakka avoinna joulun ai-
kaan: 10.12. -15.12. ti-pe 11-
17, la 11-14. Ajalla 17.12. - 
21.12. ti-ke 11-17, to-pe 11-15, 
la suljettu.
www.kuopionseurakun-
nat.fi/lahetyskauppavakka

AA-ryhmä, Hatsalankatu 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 palave-
rit to klo 19, la klo 9 ja su klo 
18 sekä joka kk:n 1. ma naisten 
ryhmä klo 19. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimimattomassa perhees-
sä kasvaneille aikuisille to klo 
18-20 Propellissa, Minna Cant-
hink. 4 C 3. krs. Ks. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, Hatsalan-
katu 37 su klo 19, p. 040 5579 
470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi 
ke klo 19, p. 050 3988 883 sekä 
Toimintakeskus, Koulutie 2, 
Kaavi ti klo 19.
Esikoislestadiolaisten seu-
rat Kettulan seurakuntakodis-
sa, Jäniksenpolku 2, su 16.12. 
klo 14.
Imetystukiryhmä on vapaa-
ehtoispohjalta toimiva ver-
taistukiryhmä imettäville ja 
odottaville äideille. Kok. Mal-
japuron päiväkodilla (Maaher-
rank.24) parittomien vkojen 
ma klo 18. www.kuopionime-
tystukiryhma.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 ark. 
klo 9-16, p. 017 2822 239. www.
sarkiniemi.toimikunnat.net
Kirkon ulkomaanavun tuot-
teita myytävänä arkisin tilai-
suuksien aikana Keskusseu-
rakuntatalon aulassa, Suo-
katu 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Avoin-
na ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30 
ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suo-
men kielen kurssit ma klo 9-12, 
ti klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaik-
ka avoinna ark. klo 8.30-15. 
Kuopion Setlementti Puijo-
la ry, Jalkasenkatu 7, p. 050 
3727 900.
Kriisikeskuksessa kriisipäivys-
tys joka päivä klo 14-21, p. 017 
2627 738 ja 2627 733. Ajanva-
raus ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Vertaisryh-
mät päihteettömyyden tu-
kemiseksi ma, ke ja to klo 18-
20. Ma ja to myös omaiset, ke 
nuoret ja tulokkaat. Mäkik. 11 
Kuopio, päihdeosaston pää-
ty. p. 045 1134245.  www.kuo-
pionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläi-
set. Laulun ja Sanan tilaisuus 
pe 4.1.13 klo 14.00 Lepolan 
palvelukodissa. Laulutuokio 
ja kerho ti 8.1.13 klo 12.30 kes-
kussrk.talon Samuli-salissa.
Kuopion Mielenterveystuki 
ry. Keilahallissa Keilaus to klo 
14.45. Voiportissa, Tulliportin-
katu 52, ma klo 12 paritt. vkoil-
la avoin oma-apuryhmä ja pa-
rill. vkoilla Mieli Maasta-ryh-
mät miehille ja naisille, ke klo 
12 paritt. vkoilla Lenkitys ja pa-
rill. vkoilla Askartelu. Majakan 
peilisalissa, Minna Canthinka-
tu 4 C, pe klo 13 paritt. vkoilla 
Tanssitus ja parill. vkoilla Lau-
latus. Tied. p. 040 733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon 
avoimet illat 12-28 -vuotiail-
le tytöille Hapelähteenkatu 33, 
2 krs. Avoimet illat kaikille ty-
töille ti klo 15-19 ja yli 16-vuo-
tiaille to klo 16-19. Kysy lisää p. 
050 554 8010/045 8776400 tai 
www.hilimat.fi.
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 18. Avoinna ma-pe 8-15, 
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa 
avoinna ma-pe klo 9-16. Ruo-
kapäivät ti, ke, to ja pe klo 11-13.
MLL:n perhekahvilat ti klo 
10-12, ke klo 10-14.30 ja to klo 
10-12 Tavallisen Toiminnan Ta-
lolla, Kasarmikatu 1. www.
kuopio.mll.fi
Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kauppa-
katu 46.
NMKy, Kauppakatu 40-42. 

Elämänkatsomuspiiri ti klo 9. 
Miesten Raamattupiiri parill. 
vkon ke. klo 18.
NNKy:n Itu -puhelinpäi-
vystys ja tukipalvelu yllä-
tysraskaustilanteissa ja abor-
tin jälkeen ilmenneissä krii-
seissä ma-pe klo 17-21, p. 
044 5766 670. www.itupro-
jekti.net  
Narsistien uhrien tuki ver-
taisryhmä Majakassa, Minna 
Canthinkatu 4 C, 3.krs. ma klo 
18-20. Käynti Satamak.
omaiset mielenterveystyön 
tukena, OMA ry: Puh.päiv. ke 
klo 17–19 Tuula/040 556 4292. 
Ilm. puhelimitse vertaisryh-
miin www.omary.fi, Tiina/040 
715 7431.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, 2. krs. Avoinna ma-
pe klo 9-17, p. 3644 597, pe-
tosen.asukastupa.ast@kuo-
pio.fi, www.toimikunnat.net/
petonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyttä-
ville, Vuorikatu 31-33. Avoinna 
ma 12-16, ti 16-18, to 14-16. Asi-
ointi nimettömänä. Petosen 
Pyörön Portti, Pyörönkaari 
26, avoinna ke 14-16.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-
16, II krs., hoitajan vastaanotto 
ma-pe klo 8 alkaen p. 017 183 
672. Päihdeosasto,Mäkikatu 11 
p. 183 684.
Puijonlaakson asukastu-
pa palvelukeskuksessa, Sam-
makkolammentie 12. Avoin-
na ma-pe klo 9-15. Leivän ja-
kelu ma.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. Autta-
va 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 puhelinneu-
vonta ma-to klo 17-19, p. 023-
16117.  www.riku.fi 
Sotaveteraanimuseo avoin-
na tilauksesta ryh. Varaukset 
puh. 281 1130 ark. Klo 9-13.
Suomen Sairaanhoitajain 
KristillinenSeura kokoontumi-
nen 17.12. klo 19 Puijon kirkkoon 
Kauneimpiin joululauluihin.
Tupa-vertaistukitoiminta 
päihdeongelmaisten läheisille. 
Vertaisryhmä kk:n ensimmäi-
nen ke klo 18.30-20, Gottlun-
dinkatu 8. Tukipuhelin ma klo 
18-20 puh. 044 7148 008. Tu-
kisähköposti: tupaposti@sirk-
kulanpuisto.com. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 183 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 15.1. 
klo 18 Mielenterveysseuran ti-
lassa, Myllykatu 8, sisäpiha 2. 
krs. Tied. Liisa Paatelainen, p. 
044 3313 710, Anneli Hartikai-
nen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Myllykatu 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. Avoin-
na ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p. 
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämän-
lanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 
11-17, la klo 10-15,  p. 2614 774.  
MLL:n kirpputori Tavallisen 
Toiminnan Talolla, Kasarmi-
katu 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaankatu 23; kirpputori avoin-
na ma-to 10-16, pe 10-13.Tie-
dustelut p. 040 709 2430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoin-
na ark. klo 10-17 ja la klo 10-15, 
p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirp-
pari Ropo, Käsityökatu 28. 
Avoinna ma-pe klo 10-17, p. 
3623 614.

muistioSeurakunnat  12.12.12–15.1.13

Sunnuntaina sytytetään kolmas kynttilä adventin kunniak-
si. Tällöin Raamatussa on keskushenkilönä Johannes Kastaja, 
jota on kuvattu myös Jumalan karitsaksi. 

Johannes Kastaja kertoi ihmisille aikoinaan, että Jeesus, 
Vapahtaja on tulossa.

Lue vanhempien kanssa Raamatusta Joh. 1: 19 -27. Etsi 
sitten reitti jokaiselta kynttilältä karitsan luo.

Tehtävän laati Sanna oLLIkaInen

pyhä puuha
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Pappila on  
turvapaikka
Suomenruotsalainen ulla-Le-
na Lundberg (s. 1947) on saa-
nut muun muassa Ruotsin 
Akatemian Finland-palkinnon. 
Lundberg on kirjoittanut vuo-
desta 1962 alkaen parikym-
mentä teosta. Finlandia-pal-
kinto toi hänet koko kansan 
tietoisuuteen.

Is-romaanin on suomen-
tanut käsikirjoituksesta Lee-
na Vallisaari. Luottosuomen-
taja. Jää kertoo nuoren papin 
perheestä, joka alkaa rakentaa 
elämäänsä saaristoseurakun-
nassa. Eletään sotien jälkeis-
tä aikaa.

Saaren väki on tullut ran-
nalle vastaanottamaan pap-
piaan, tämän vaimoa ja lasta. 
Kun pappi aikoo astua venees-
tä, vene liukuu vesille takasin. 
Onko se enne?

Pastorska tarttuu talon töi-
hin ja lypsää pari lehmää it-
se. Saaren idylli ei ole auko-
ton, sillä pian selviää, että väki 
on kahtiajakautunut. Tohto-
ri Gyllen pitää sairaudet loitol-
la ilman valtuuksia. Hänen jäl-
keensä jää aukko.

Mutta elämä vie eteenpäin. 
Perheeseen syntyy toinen lap-
si, ja pastori suorittaa pasto-
raalitutkinnon. 

Matkalla Turkuun hänet yl-
lättää tuttu, ja nuoruuden hai-
rahdus tulee mieleen. Nainen 
vaatii papillista sielunhoitoa. 
Uupuneena ja päänsärystä 
kärsien pappi selviää hyväksy-
tysti tutkinnosta. Nyt hän voi 
hakea vakinaista virkaa. 

Perhe viihtyy luodollaan, 
mutta elämä ei suju aina 
suunnitelmien mukaan. Siltaa 
odotetaan, sillä jäälattia on 
petollinen.

Teksti kulkee notkeasti, 
helppoa luettavaa. 

Ulla-Lena Lundberg: 
Jää (Is), suomennos  
Leena Vallisaari, 
366 s., 28,40 e., Teos,  
Schildts & Söderströms 2012

Maailma  
on tarina
Juha Seppälältä (s.1956) on il-
mestynyt kirja lähes vuosit-
tain vuodesta 1986 alkaen. Kir-
jailijan uusin teos Mr. Smith 
oli Finlandia-palkintoehdokas. 
Seppälä on tiiviin sanan käyt-
täjä ja hyytävän kuvauksen 
mestari, paljon lukenut mies. 

Teos alkaa kuvauksella Pie-
tarista 1891. Kertoja Smith liik-
kuu notkeasti menneessä ja 
omassa ajassamme. Hän on 
ongelman ratkaisija, konsultti. 
Hän ei tartu aineellisiin ongel-
miin, vaan on neuvonantaja. 
Hän tiesi miten kadota ja neu-
voi ihmisiä. Oli hänellä omaa-
kin mietittävää: Kuka minun 
isoisäni oli? Kuka minä olen?

Konsultin ensimmäinen asi-
akas kuoli, jäi laskuttamatta.

Yksi kellastunut arkki, ro-
maanin käsikirjoituksen hyl-
käyskirje, on hänelle arvoitus. 
Miksi isoisä säilytti kirjeen ja 
missä on käsikirjoitus?

Seppälä kuvaa Pietarin alu-
een ahneen kidan, sinne kelpasi 
kaikki. Smith saa tilaisuutensa 
ja ryhtyi vakuutusasiamieheksi. 
Rajalla oli käyty kauppaa ihmi-
sillä ja tavaroilla. Vasenkätistä-
kin kauppaa. 

Maakuntalehden päätoi-
mittajan kautta Seppälä näyt-
tää hullun maailmamme. Net-
tilehdessä vain klikkauksia 
lasketaan, ei laatua. 

Seppälä herkistää lukijan 
lyyrisillä sanoillaan Briscillan ja 
Ranen rakkaudesta kirjoittaes-
saan. Epäilen, luinko Mr. Smith 
-romaania väärin, kun sisällä-

ni kupli joskus nauru. Teoksen 
rakenne on uutta, vaativaa lu-
ettavaa. Upea teos. 

Juha Seppälä: 
Mr. Smith, 
279 s., 27 e., WSOY 2012.

Missä on  
Petteri?
Viime vuonna ilmestynyt Pu-
kin paha päivä sai jatkoa. Vel-
jekset, kirjailija Tuomas Ky-
rö ja graafinen suunnittelija 
ja kuvittaja Antti Kyrö, vievät 
tutun joukon seikkailuun Puk-
ki laivalla -tarinassa.

Pukki asuu nykyään Suur-
kaupungissa ja hänellä on 
apunaan ajatteleva lahjapai-
nokone, jää aikaa lomailuun. 
”Lähde syysristeilylle M/S Po-
tanikille” -kirje houkuttaa ja 
varsinkin Seisova Pöytä. Ton-
tutkin innostuvat matkasta. 
Toimittajatonttu on epäluu-
loinen ja tarkistaa kirjeen. Ris-
teily kulkisi samaa reittiä kuin 
Potanikin olisi pitänyt kulkea. 
Potanik upposi ennen kuin 
se ehti ensimmäiselle mat-
kalleen. 

Laiva lähtee, eivätkä ton-
tut saa pukkia hereille. Pukki 
oli istunut odottamassa mat-
kalaukkunsa vieressä liian pit-
kään. 

Mutta minne Petteri-poro 
katosi? Poron etsintä on kovaa 
työtä, ylös ja alas laivan rap-
puja. Ja löytyyhän poro lopul-
ta. Opettava tarina. 

Tuplaäänikirja on hauskaa 
seuraa vaikka automatkoilla, 
myös aikuisille.

Tuomas Kyrö & 
Antti Kyrö: 
Pukki laivalla, 
119 s., 25,90 e., WSOY 2012.
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A r j a  K o r i s e v a
j a  J o u n i  S o m e r o

Joulu-
konsertti
Keskiv. 19.12. klo 19.00 
Kaavin kirkossa.
Liput 10 euroa. UusiUusiUusi

Joulu-Joulu-Joulu-
kirkossa cdkirkossa cdkirkossa cdkirkossa cdkirkossa cdkirkossa cd

Joulu-
kirkossa cd

Joulu-Joulu-Joulu-
kirkossa cd

Joulu-
kirkossa cd

Joulu-
kirkossa cd

Joulu-Joulu-Joulu-
kirkossa cd

Joulu-

K uvitelkaapa päässänne 
vanhan ajan nuoriso-
seurantalo. 

Muovituolit, esiin-
tymislava ja esirip-

pu. Liput ojennuksessa lavan edes-
sä. Salin takaosaan katettu kahvit, 
pöydillä sinivalkoiset liinat.

Tumma puku ja kunniamerkit. 
Juhla alkaa.

Virsi, partiolaisten lupaukse-
nanto, virsi, juhlapuhe, yksinlau-
lua. Maamme-laulu. Ohjelma ar-
vokasta. 

Vehmasmäen kylän itsenäi-
syysjuhlalla on yli 20 vuoden pe-
rinteet. Vuorotellen kyläyhdistyk-
set hoitavat juhlan kahvitarjoilun. 
Tellervo Airaksinen, Lauri 
Mönkkönen ja Väinö Roponen 
tulevat veteraanien ja lottien oi-
keudella ensimmäisenä kahvipöy-
tään. Joulutortut ja piparkakut 
ovat tätä päivää, mutta muistot 
kulkevat sota-aikaan.

 ”Kahteenkymmeneen vuoteen 
en ole enää nähnyt painajaisia”, 
Lauri Mönkkönen huokaa. ”Lotak-
si haluavilla into oli kova”, Teller-
vo Airaksinen muistelee. Moni oli 
liian nuori lähtemään. Tänään si-
nivalkoisten kynttilöitten tuik-
keessa veteraaneilta nousee kiitos-
mieli yhteiskunnan huolenpidosta. 
Kuntoutusta on ollut tarjolla jo-
ka vuosi. 

Jos työvoimaneuvoja Kaarina 
Korhosta ei kyläyhdistyksen juh-

lissa näy, silloin on jo syytä olla 
huolissaan. Hän on kyläyhdistyk-
sen ja Vehmasmäen nuorisoseuran 
ahkera vapaaehtoinen.

”Itsenäisyys on sitä, että on 
omanarvontunto muuttuvassa 
yhteiskunnassa. Emme voi odot-
taa valmista, vaan tehtävämme on 
osallistua yhteiskuntamme raken-
tamiseen.”

Korhonen on kiitollinen sii-
tä, että suomalai-
nen nainen on saa-
nut mahdollisuuden 
omaan ammattiin ja 
taloudelliseen riip-
pumattomuuteen. 
Hän kulkee työn, 
harrastusten ja ko-
din kolmiossa. ”Tä-
mä on positiivista it-
senäisyyttä, josta 
säteilee valoa myös 
toisiin.”

”Mahtava juttu”, 
sanoo itsenäisyydes-
tä 14 -vuotias Jus-
si ollikainen, par-
tiolupauksessaan 
Jumalaa ja isänmaataan rakasta-
maan juuri lupautunut.  

Kaarina Korhonen joukkoineen 
jää siivoamaan Valoharjun salin ja 
sammuttaa kynttilät. 

Soihdut valaisevat pimenty-
vää pihaa. 

Lahja Pyykönen

Valoharjun itsenäisyysjuhla ja ”Oi maamme Suomi, synnyinmaa”.  

Sinivalkea juhlahetki
Valoharjun itsenäisyys-
juhlassa on taikaa.

”Itsenäi-
syys on sitä, 
että on oman-
arvontunto 
muuttuvassa 
yhteiskun-
nassa.
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Hyvää syntymäpäivää, Jeesus

K uusen koristelu, riisipuuroa, hau-
doille kynttilät, saunaan, kirkkoon, 
syömään, saunaan, kirkkoon. Tiptap.

Jouluaatto on tiukempaan aika-
taulutettu kuin työpäivä. Perinteet 

tuovat juhlan, ja antavat turvallisuutta. Usein ne 
kulkevat mukana lapsuuden jouluista, joka ehkä 
kuorruttuu todellisuutta kauniimmilla kultahip-
pusilla.

Näin omakin joulu kulki vuosikausia, kunnes 
mieli kypsyi siihen, ettei sellainen enää ole minun 
jouluni. Kun lapsuudesta perityt tavat alkavat 
enemmän ahdistaa kuin rauhoittaa, on aika tehdä 
muutos. Varsinkin silloin kun sitä yhteisöä, eikä 
niitä ihmisiäkään enää ole.

Kun lapsena en jouluaamuna pääs-
syt kaipaamaani joulukirkkoon, nyt on 
varaa jopa valita. Kirkkoaikana lämpiää 
sauna.

Muutamia vuosia sitten kehitin 
oman perinteeni aattoaamuun. Herään 
aikaisin. Jääkaapissa odottaa viilenty-
nyt lasillinen kuohuviiniä. Kun arkiaa-
muina syön kaurapuuroa, jouluna nos-
tan maljan Jeesukselle.

Hyvää syntymäpäivää, Jeesus. 
Ihmeellinen Neuvonantaja, Iankaik-
kinen Isä, Rauhanruhtinas. Minun 
Vapahtajani.

Lahja Pyykönen

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

kissa pöydälle

I nkerinmaalta lähtöisin olevat  sisaruk-
set Aino Peussa, 85, ja Amalia Pek-
kolainen, 82, omistavat Raamatun, 
jollaista on turha etsiä monenkaan kir-
jahyllystä. Vuoden 1642 Raamattu on 

kiertänyt suvussa jo useamman sukupol-
ven ajan. 

On ihme, että Raamattu on säilynyt 
myös sota-ajan tiimellyksen läpi Peussan 
suvun omistuksessa ja ettei sitä takavari-
koitu Neuvostotasavallan aikana, kun per-
he pakkosiirrettiin Suomesta Neuvostoliit-
toon, Tveriin. 

”Isäni Antti Peusa kuljetti Raamattua sä-
kissä, kun saksalaiset hyökkäsivät Inkeriin. 
Metsässäkin oltiin. Isällä oli säkissä muka-
na aina kirves, saha, pora ja tämä iso vanha 
Raamattu. Kun saksalaiset alkoivat perään-

tyä, he lähettivät meidät inkeriläiset Suo-
meen. Isä kuljetti Raamatun säkissä myös 
tänne.”

”Suomesta meidät taas palautettiin ta-
kaisin Neuvostoliittoon. Isä oli piilottanut 
Raamatun, mutta miliisit löysivät sen ja ta-
kavarikoivat. Kaikki hengellinen kirjallisuus 

takavarikoitiin. Isä kirjoitti anomuksen ja 
hän sai Raamatun takaisin.”

Tveristä Peussan perhe pääsi palaamaan 
lopulta Stalinin kuoleman jälkeen takai-
sin Inkeriin, josta Amalia Pekkolainen muut-
ti Suomeen kahdeksantoista vuotta sitten ja 
Aino Peussa viisi vuotta sitten.

”Sukuraamattu on kuin oikein rakas hen-
kilö talossa”, Aino Peussa sanoo.

Sisarukset uskovat, että Raamatulla on ol-
lut siunaava varjelus sodan aikana.

”Venäläiset olivat toisella puolella, saksa-
laiset toisella puolella pommittamassa toisi-
aan. Me inkeriläiset olimme siinä välissä, ty-
kinkuulat vain lensivät ylitsemme. Olimme 
metsässä piilossa Raamattu mukana säkissä, 
eikä meihin osunut yksikään tykinkuula.” 

TaRja LaPPaLaInen

Säkissä kirves ja Raamattu
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Vuoden 1642 Se Coco Pyhä Raamattu Suomexi painaa kuutisen kiloa. Siinä on 1486 sivua.

”Sukuraamattu 
on kuin oikein rakas 
henkilö talossa.

Raamatulla oli sodan  
aikana siunaava varjelus.

”Kristin-
usko ei katoa, 
vaikka sen 
edustajat 
välillä tuna-
roisivatkin. 

Haastettu 
kirkko ei kaadu

S uomen kristikansa on kautta 
kirkkohistorian koettanut 
parantaa vauhtiaan kuin sika 
juoksuaan. Parempaa yhteis-
kuntaa ja kirkkoa on raken-

nettu tosissaan, ja monessa hyvässä pyr-
kimyksessä on onnistuttukin. Luteri-
laisuuden hapattamat pohjoismaat ovat 
hyvinvointia vertailevissa kansainväli-
sissä tutkimuksissa kirkkainta kärkeä.

Kristitty voi kiskoa irti selkäänsä iske-
tyt puukot ja pilkkakirveet ja heittää ne 
takaisin – niille, jotka syyttävät kaikesta 
kurjasta ja katalasta kristinuskoa.

Vaikka kehnoa tai keskinkertaista 
kristillistä uskoa ja elämää on omasta 
mielestä Suomen siionissa edustettu, niin 
priimaa on muiden mukaan tavannut 
tulla hedelmistämme.

Ei meille 
annettu maail-
man parasta vil-
jelysmaata, ei 
kolmea valoisaa 
ja lämmintä kas-
vukautta para-
tiisissa, missä 
banaanit puto-
avat puun alla 
istujan kouraan.

Saatiin kiviset 
ja routaiset pel-
lot, joiden sadon 
vaaransivat vuoroin halla ja vanhat vai-
nolaiset. Saatiin sisu ja sauna. Enempää 
ei Herra katsonut tarpeelliseksi alkujaan 
antaa. Se riitti. Vain yksi oli näillä leve-
ysasteilla tarpeellista, välttämätöntä. 
Usko. Usko siihen, että edessä on parem-
paa. Ellei ihan vielä tässä ajassa niin tule-
vassa.

Vaan usko on vähenemään päin. Kir-
kon elämänmenoa kuvaavat käyrät sojot-
tavat alaspäin. Pessimistisin seurakun-
taväki sirottelee näinä pahoina aikoina 
tuhkaa päälleen. Kaikki on mennyt pie-
leen minun syystäni, minunkin suuresta 
syystäni.

Haastettu kirkko -tutkimus osoittaa, 
että kansan arvopohja on murroksessa. 
Läheskään kaikkia lapsia ei enää kasteta 
ja saateta kristinuskon piiriin. Mikäli vie-
raantuminen jatkuu kiihtyvällä vauhdilla, 
Suomea ei ehkä muutaman vuosikymme-
nen päästä voi kutsua kristityksi maaksi.

Yhä useampi halunnee kokeilla, miltä 
suomalainen yhteiskunta näyttäisi ja 
miltä yksilön elämä maistuisi Jumalan 
vaikutuspiiristä vapautettuna. Jälkeen 
Kristuksen. Joulukuvaelmat vaihtuvat 
tonttuleikkeihin, jos niin tahdotaan.

Kristinusko ei kuitenkaan katoa, 
vaikka sen edustajat välillä tunaroisi-
vatkin. Uskon leviäminen on ollut aina 
lopulta Kor-
keammassa 
kädessä, ja 
Henki puhal-
taa, missä 
haluaa, tule-
vanakin 
vuonna.

janne VILLa 
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Taiteessa on elämäni, uskonikin
Taiteilijan tunteet, 
elämän rosot ja 
rauhan läikäh-
dykset näkyvät 
taiteessa. Ei siihen 
sanoja tarvita.

T
aivaallisen rauhan aukiol-
la istuu harmaapäinen mies, 
hiukset koottuna taakse po-
ninhännäksi. Ei, emme ole 
Pekingissä vaan Kuopion 
Neulamäessä: nimeä kantaa 
taiteilija Pauno Pohjolai-

sen työhuone. Taustalla soiva Verdin Nabuc-
co-ooppera luo mahtipontista ja herkkää tun-
nelmaa korkeaan, autohallimaiseen työtilaan, 
jonka keskellä on kaksi maalinroiskeista tuolia 
pienen pyöreän pöydän ääressä. 

”Pyydän anteeksi, että tila on siisti”, sanoo 
kolme taiteellista urakkaa päätökseen saatta-
nut taiteilija, jolta juuri on nähty oma näytte-
ly, paljastettu tuore tilausmuotokuva ja joka 
on voittanut taidekilpailun – kaikki Kuopios-
sa. On se hetki, jolloin hän voisi istahtaa uu-
den ja vanhan taitteeseen – jos ehtisi, mutta 
kaikenlaista on, tulemista ja menemistä.

Pauno Pohjolainen on kuopiolaiselle seu-
rakuntaväellekin taiteestaan tuttu, hänen tai-
dettaan on lukuisissa seurakuntien tiloissa. 
Merkittävimmät teokset ovat  Petosen seura-
kuntatalossa , entisessä Päivärannan kirkossa 
sekä Pyhän Pietarin kappelissa. 

”Tätä taiteilijan mantte-
lia on minulle joskus tarjottu 
ja olen ottanut sen vastaan”, 
hän sanoo ja naulaa teosta 
seinään kuvattavaksi.

Viimeisimmän näyttelyn 
nimi oli Eedenistä itään. Gal-
leria Carreessa nähtyjen te-
osten uskonnolliset ni-
met abstrahoituneilla, 
useita materiaaleja yh-
distävillä teoksilla he-
rättivät kysymyksiä, 
joihin ei oikeastaan 
tule vastauksia.

”Olen sellainen 
Juudas Käkriäinen. 
Taiteessa on minun 
elämäni, uskonikin, 
siinä se on, en osaa sitä sen enempää selittää”, 
useita valtakunnallisia tunnustuksia taitees-
taan saanut tekijä sanoo.

Rikoin  
ristin muodon
Oma jaakobinpaini tuli jo nuorena käytyä, sil-
loin kun piti kodin vahvaan hengelliseen pe-
rintöön tehdä pesäeroa.

”Rikoin ristin muodon. Tein Nuorten näyt-
telyssä 1970-luvulla nähdyn sarjan, jossa kir-
jaimellisesti rikoin ristin muodon, ja jossakin 
vaiheessa risti jopa kasvoi massaa eteenpäin.”

”Se oli varmasti isälleni raskasta, voi olla 
että hän koki sen rienauksena.” Taiteilija ei ko-
kenut sitä samalla tavalla.

”Ristin muoto on haastavaa rikkoa. Samal-
la rikoin perinteisen suorakaiteen muodon ja 
tulin siitä taiteen kentällä tunnetuksi. Se oli si-

ten myös taiteellinen prosessi, ei vain 
omaa suhdetta uskoon ja hen-
gelliseen perintöön pohtiva.”

Puuseppä isä ja perheenäi-
ti kotona pitivät huolen, että 
poikanen jo lapsena ”tunsi py-
hät kirjoitukset”.

”Varon kaikkea sentimen-
taalisuutta, pateettisuutta ja 
myös elitismiä. En osaa eri-
tellä kysymyksiä, eiköhän 
usko  merkitse jotakin sel-

laista kuin seurakuntalai-
selle yleensä.”

”Armo? Sitä elän jat-
kuvasti todeksi. Arkipäi-
vän koskettavaa armoa 
minulle armottomal-
le on se, kun unohdan 

röntgenajan, säntään sisään tunnin myöhäs-
sä ja vastaanottovirkailija sanoo: ’Ei se mitään, 
kyllä sinut sisään otetaan’.”

Oletko kapinoinut, epäillyt, taistellut var-
jojen keskellä?  ”Ymmärrän mitä tarkoitat, 
mutta avaan yksityisyyttäni vain teosteni ver-
ran.”

Ei siis jatketa Taivaallisen rauhan aukiol-
ta syvemmälle henkilökohtaisuuden Kiellet-
tyyn kaupunkiin, kuten Kiinan Pekingissä. Aje-
taan sen sijaan Pauno Pohjolaisen kotiin, isän 
rakentamasta talosta kasvaneeseen taloon 
Neulalammen rannalla. 

Auto pysähtyy lumiseen rantaan, joka it-
sessään rauhoittaa: tuossa on rantasauna, 
tuossa vaja, tässä isän rakentama aikaisem-
pi työtila, joka on nyt lasten käytössä. Nuo-
rimman pojan Elielin laboratoriossa on kaiken 
keskellä salpietarisäkki. 

Takassa on tuli, talon tilaa jakavissa sisäsei-
nissä näkyy Pauno Pohjolaisen kädenjälkeä, 
taiteilijan ja arkkitehtivaimo Annika Pohjo-
laisen kodin ilme on pelkistetty ja minima-
listinen, materiaalina ja värinä puu tuo tilaan 
lämpöä.

Jumalan äiti  
on minulle tärkeä
Pauno Pohjolainen saapuu aamuisin työhuo-
neelle, kuskaa päivällä lapsiaan, jatkaa töi-
tä usein iltamyöhään. Kotoa on juuri lähtenyt 
oona, 19, opiskelemaan taidehistoriaa. Koto-
na vielä asuvat Ella, 18, Inga, 17, Iida 15, ja Eli-
el, 13. Kaksi aikuista lasta, Piia ja Panu, ovat 
jo vanhempia itsekin, ja Paunolla on viisi las-
tenlasta.

”Isyys on minulle suurin tehtävä maail-
massa, merkittävin asia. Se on myös vaikeaa ja 
epäkiitollistakin: eihän Joosefiakaan mainita 
juuri sen jälkeen, kun lapsi on kasvamassa.”

Keskellä joulun odotusta Pohjolainen näyt-
tää eri ajoilta teoksiaan, joissa toistuu vuode, 
Neitsyt Marian vuode, seimen lapsen sija.

”Kutsun näitä teoksia lapsivuodetöiksi. Ju-
malan äiti Maria on minulle tärkeä hahmo.” 
Vuoteissa on usein punaista ja kultaa. Rauha 
läikähtää aina jossakin, odottamatta. 

”Ahdistuneena kävin juuri Ateneumissa. 
Siellä etsin Paul Gauguinin teoksia, ja kyllä, 
se ihme taas tapahtui: jotakin pyhää, jotakin 
rauhaa kumpusi sisimpään. Samaa kokemus-
ta en itse osaa sanoa omista teoksistani, mut-
ta jos katsoja saa tämän- ja tuonpuoleisen ra-
jan häipymään, se on mahtavaa.”  

ULLa ReMeS  

”Taiteessa on minun uskoni. En osaa sitä sen enempää selittää.
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”Varon 
kaikkea senti-
mentaalisuutta, 
pateettisuutta 
ja elitismiä.

Neitsyt Marian vuode on aiheena 
innoittanut taiteilijaa.


