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Katso lasta

V astasyntynyt ei ole vielä elämässään 
kokemustensa satuttama tai vahvistama. 
Vastasyntynyt on avoimen tarvitseva, 
avuton ja kiinni hetkessä. Vastasynty-
nyt luontaisesti turvaa hoitajaansa ja aset-

tuu aitoon vuorovaikutukseen, aitoon kasvuun. Hän on 
läsnä ja ilahtuu hoivasta ja läsnäolosta. Hänen aitou-
tensa ilahduttaa.

Joulun alla kuljetaan kohti halpaa, huomaamatonta 
seimeä, jolla makaa ihmisen lapsi.

Joka kolmas maailman lapsista on näkymätön – 
tilastollisessa mielessä: hänen syntymäänsä ei ole kos-
kaan rekisteröity. Näin todetaan UNICEFin äskettäin 
julkaisemassa tilastoanalyysissä Every Child’s Birth 
Right: Inequities and trends in birth registration.

Näkymättömyys merkitsee lapselle sitä, että hän voi 
jäädä vaille perusterveydenhuoltoa kuten rokotuksia, ja 
kouluun pääsemisessä voi olla ongelmia. Maailman 230 
miljoonaa rekisteröimätöntä lasta ovat lapsista haa-
voittuvimpia, he elävät vaikeissa oloissa muutenkin. 

Rekisteröityminen voi olla vaikeaa, jos lapsi on 
pakolainen, kuuluu etniseen vähemmistöön tai on syn-
tynyt avioliiton ulkopuolella. Yli puolet maailman 
näkymättömistä lapsista asuu Aasiassa ja lähes 40 pro-
senttia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Hyvinvointiyhteiskunnissa lapsen asema voi olla 
äärimmäisen hyvä, ja pienellä joukolla lapsuus on 
monella tavalla aikaisempia sukupolvia parempaa.  
Samaan aikaan lapsia syntyy entistä vähemmän ja 
emotionaalisesti näkymättömiä, palelevia lapsia on 
myös siellä, missä voisi luulla lapsen voivan hyvin.

Lapsi on tulevaisuuden toivo. Hänet tulisi nähdä sel-
laisena myös yhteiskunnallisesti, ja lapsuutta tulisi kai-

kin tavoin tukea. Perheiden 
elinoloja on vahvistettava, 
apua on annettava ajoissa, 
hoito ja koulutus on turvat-
tava.

UNICEF on tehnyt näky-
väksi lapsiystävällisyyttä: 
Suomeen on lanseerattu uusi 
toimintamalli, lapsiystävälli-
nen kunta. Hämeenlinna sai 
ensimmäisenä Lapsiystäväl-
linen kunta –tunnustuksen. 
Se myönnetään sitoutumi-
sesta toimintatapoihin, jotka 
edistävät lapsen oikeuksien 
toteutumista. Esimerkiksi 

päätöksenteon vaikutuksia lapsiin arvioidaan ja lapsia 
ja nuoria kuullaan.

Saman mallin voisi siirtää seurakuntiin. Missä olisi 
ensimmäinen seurakunta, jossa koko seurakunnan toi-
minta on tarkasteltu siinä valossa, miten se tukee lap-
sen kasvurauhaa, hyvää osallisuutta seurakuntaan?

 ***

Jouluna voi pysähtyä seimelle, jolla lepää Jumalan 
poika. Jouluna kannattaa pysäh-
tyä seimelle, jolla lepää synti-
sen ihmisen Vapahtaja. Kun 
Häntä katsoo, löytää ilon. 
Kun Häneen uskoo, löytää 
rauhan. Kun Häneen luottaa, 
löytää toivon.

Joulurauhaa!

ULLA REMES 
ulla.remes@evl.fi

”Kun 
häneen uskoo, 
löytää rauhan.  
 
Kun häneen 
luottaa, 
löytää toivon.

pääkirjoitus

Joulun Sana on elinvoimainen

K
irkon haasteena on se, 
että pitää kuunnel-
la sekä ihmistä että Ju-
malaa. Pitää kuunnella, 
mitä ajassa liikkuu, mi-
tä kysymyksiä ihmisillä 
on sydämillään. Samal-
la kuitenkin tulee kuu-
lostella, mikä on Ju-

malan tahto – ja aina se ja ihmisten toiveet eivät 
välttämättä mene yksiin.

Kun puhetaidon kouluttaja Antti Mustakal-
lio puhuu, kaikki kuulostaa kovin helpolta:

”Joulun sanoma on sellainen, jota monet 
kuuntelevat mielellään. Sehän on sanoma armos-
ta ja Jumalan rakkaudesta. Armon ja rakkauden 
sanoma ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan.”

Vähän aikaa sitten Jari Sarasvuokin kirkossa 
julisti, kuinka mahtava asia armo on. Myös sosi-
aalisessa mediassa aktivoitunut Paavi Franciscus 
herättää valtavasti myönteistä huomiota yksin-
kertaisesti pyrkimällä elämään Jumalan rakkau-
den innoittamaa laupeutta todeksi.

Tuttua ja turvallista
Kun ihmiset, jotka eivät yleensä käy kirkossa, tu-
levat joulukirkkoon, he eivät kai tule etsimään 
sieltä jotain uutta ja ihmeellistä vaan tuttua ja 
turvallista. Mustakallio vahvistaa, että joulun sa-
nomasta puhuvat voivat huoleti nojautua jou-
luevankeliumiin, joka on osoittanut elinvoiman-
sa parin tuhannen vuoden aikana. 

”Hienoa olisi, jos tästä jouluevankeliumista 
kyettäisiin tuomaan kuulijoille yksi oivallus, jo-
ta he eivät ole ehkä aiemmin ajatelleet. Mieluiten 
yksi, ei kahta tai kolmea, sillä ihmisten kyky ottaa 
vastaan uusia ajatuksia on yllättävän rajallinen.”

”Papeille jouluevankeliumi on hyvin tuttu ja eh-
kä ’kuluneen’ tuntuinen, mutta joulukirkkoon tu-
levalle sen monet hienoudet eivät välttämättä ole 
vielä avautuneet. Seurakuntalaisia saattaa puhutella 
esimerkiksi se, ettei enkeli kertonut Jeesuksen syn-
tymästä tuon ajan mahtaville, vaan tavalliselle pai-
menille ja vieläpä kesken työn ja yövuoron.

Tai he voivat pysähtyä sen ääreen, että Jumala 
on Jeesus-lapsessa täysin ihmisten huolenpidon 
ja rakkauden armoilla.”  

Seimen lapsi kasvettuaan kehotti kuulijoitaan 
tulemaan lasten kaltaisiksi.

”Se on aika haastava vaatimus, ja monet saat-
tavatkin kehittää uskolle erilaisia älyllisiä esteitä. 
Tällaista kriittistä suhtautumista uskoon ei mis-
sään nimessä pidä ylenkatsoa vaan ottaa vaikeat 
kysymykset vakavasti.” 

Näppärillä snobbailuilla ei kuitenkaan uskoa 
synnytetä:

”On varsin vähän näyttöä siitä, että puhtaasti 
älyllinen apologia käännyttäisi juuri ketään kristi-

”Seimen lapsi  
kasvettuaan  
kehotti kuulijoitaan  
tulemaan lasten  
kaltaisiksi.

”Enkeli kertoi  
Jeesuksen syntymästä  
tavallisille ihmisille  
kesken työn ja yövuoron.

Miten kertoa joulun 
sanomasta siten, että 
Sana tulisi todeksi? 
Antti Mustakallio 
rohkaisee kuulijoita 
ja kertojia pysähty-
mään yksinkertaisen 
sanoman äärelle ja 
epäilijöitä ”kokei-
lemaan uskoa”.

paljon viittauksia hengellisiin lauluihin ja kristin-
uskon perusteemoihin.”

Paljon erilaisia joulusaarnoja on tullut kuun-
neltua: 

”Useimmat eivät ole jättäneet pitkäkestois-
ta muistikuvaa, eikä niiden tarkoitus edes välttä-
mättä ole se. Joulusaarnalle riittää, että se antaa 
evästä jouluaatolle, joulupäivälle ja ehkä vielä ta-
paninpäiväksi.”

Eero Huovisen jouluevankeliumia käsittele-
vä kirja Pitkä ilo ja tuttua jouluvirttä tutkisteleva 
Enkeli taivaan – kirjanen ovat sellaista luettavaa, 
jonka äärellä tulee sykähdyttäviä oivalluksia ja 
eräänlaista uskon näköalojen kirkastumista. Näi-
tä kirjoja Mustakallio erityisesti suosittelee joulu-
puheitaan sorvaaville seurakuntien työntekijöille.

”Loistava joulusaarna voisi olla sellainen, jo-
ka tutkistelee tuttua jouluevankeliumia ja nostaa 
siitä jonkun odottamattoman näkökulman, jol-
la joulun sanoma sidotaan myös tässä ajassa ja 
ihmisten mielissä liikkuviin kysymyksiin. Lopulta 
saarna johdattaa suurimman joululahjan, seimen 
lapsen, äärelle. Saarna valaisee sitä todellisuut-
ta, että me ihmiset olemme köyhiä ja Jumala ha-
luaa tehdä meidät rikkaiksi suurimmalla aarteel-
laan, Kristuksella.” 

Mustakallio myöntää, että itse asiassa näitä 
aiheita monessa joulusaarnassa on.

Julkkissaarnat ajan ilmiö
Mistä se kertoo, että kirkkoihin kutsutaan saar-
naamaan julkisuuden henkilöitä?

”Kallion kirkossa syksyllä saarnanneet Saras-
vuo ja presidentti Tarja Halonen ovat erittäin 
tunnettuja julkisuuden henkilöitä, joilla on ollut 
suomalaisia eri tavoin koskettavaa sanottavaa jo 
vuosien ajan. Kirkot tulevat helposti täyteen kiin-
nostuneita kuulijoita, ja tapahtuma ylittää me-
diakynnyksen. Lisäksi Sarasvuon pohdinnat ovat 
jo kauan sivunneet kristillisen perinteen aihei-
ta, joten tämäkin lisää hänen kiinnostavuuttaan 
kirkossa. Halosen saarnasi Kallion kirkossa työn 
messussa, joka oli luontevaa hänen poliittis-akti-
vistista linjaansa ajatellen.”

Antti Mustakallio arvioi Kotimaa24-verkkolehden 
pyynnöstä sekä Sarasvuon että Halosen saarnat: 

”Sarasvuo on Halosta heittäytyvämpi ja kiin-
nostavampi esiintyjä. Hän ottaa erittäin har-
jaantuneesti avoimen kontaktin yleisön kanssa 
ja puhuu jopa hieman riskialttiisti ilman mitään 
muistiinpanoja. Tällainen luo puheeseen lisäjän-
nitettä, joka pitää kuulijat valppaina. Halonen lu-
ki puheensa paperista lukupulpetissa ja välillä 
nosti katseensa vilkaistakseen kuulijoitaan.”

Molempien puheista löytyi perinteistä kristillis-
tä ainesta. Sarasvuo selitti pitkästi Jeesuksen tuh-
laajapoikavertausta ja löysi sieltä armon sanoman. 
Halosen puheessa korostui kansainvälinen soli-
daarisuus ja vastuunkanto. Lähimmäisenrakkau-
den vaatimus on kristillisen sanoman ytimessä.

”Molemmat saarnat olivat kuitenkin kovin tä-
mänpuoleisia, ja kuulija saattoi jäädä kyselemään, 
mikä niissä oli hyvä sanoma, evankeliumi. Saras-
vuo ei halunnut puhua Jumalasta ja korosti ’ar-
mon ideaa’. Tällainen idea jää kuitenkin helposti 
hahmottomaksi, jos ei ole selvää, kuka osoittaa ar-
moa ja kenelle. Halosen saarnassa oli paljon järei-
tä ja oikeutettujakin vaatimuksia, mutta Jumalan 
rakkaudesta ihmistä kohtaan ei puhuttu.”

”Jos saarnan edellytyksenä pidetään se, et-
tä niistä tulisi kuulua kristillinen evankeliumi, 
kumpaakaan ei oikeastaan voi pitää perinteises-
sä mielessä saarnana vaan ehkä ennemmin raa-
matullis-yhteiskunnallisina tutkisteluina. Voidaan 
kyllä ajatella, että on virkistävää kirkossa kuulla 
näkökulmia muiltakin kuin papeilta.”  

Entä yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kan-
taaottavuus yleensä, millaisia mahdollisuuksia 
kirkolla siihen on?

”Kirkko on instituutio, jota välttämättä kuun-
nellaan. Suuri osa suomalaisista on kirkon jäseniä, 
ja kirkolla on vankkumaton roolinsa siinä, minkä-
laiseksi yhteiskuntamme on kehittynyt. Kirkko ei 
voi tehdä puoluepolitiikkaa, eikä ole yhteiskun-
nallisissa kysymyksissä viimeisen totuuden sano-
ja, mutta se voi nostaa esiin sellaisia näkökohtia, 
jotka yleisessä keskustelussa olisi hyvä ottaa huo-
mioon.” 

”Oman olemuksensa tähden kirkko voi ol-
la se, joka nostaa esiin sellaisia korostuksia, jot-
ka tahtovat helposti muutoin unohtua. Ominta 
alaa kirkolle ovat ihmisen arvoon liittyvät kysy-
mykset: jokainen ihminen on Jumalan luoma ja 
sitä ainutkertaisen kallisarvoinen. Yhteiskunnal-
liset ratkaisut eivät voi olla sellaisia, jossa tätä ar-
voa poljetaan.”

Oman olemuksensa tähden kirkko vaikuttaa 
yhteiskunnassa. Oman olemuksensa tähden jou-
lun sanoma vaikuttaa ihmisessä.

Eläköön joulun sana myös tänä jouluna!

ULLA REMES

tyksi. Uskon syntyminen on aina Jumalan teko.” 
”Mielestäni viisasta on ottaa kyseenalaistajan 

kysymykset tosissaan mutta samalla kutsua hän-
tä katsomaan, miltä todellisuus näyttää ikään 
kuin kristinuskon sisäpuolelta. Uskoa voisi ikään 
kuin ’kokeilla’, jotta siitä voi saada otetta.” 

Mitä ihmettä, uskoa kokeilla?
”Tällä tarkoitan yksinkertaisesti sitä, että uskon 
asioihin kriittisesti suhtautuvan olisi hyvä kokeil-
la, miltä tuntuu rukoilla, lukea Raamattua ja käy-
dä kirkossa. Tällaisen uskon harjoittamisen myö-
tä voi hyvinkin tulla Jumalan puhuttelemaksi ja 
usko saattaa herätä aivan kuin vahingossa. Tällai-

sesta kokemuksesta ovat monet todistaneet, esi-
merkiksi ateistista kristityksi kääntynyt kirjailija 
C.S. Lewis. Kaikki älylliset ongelmat eivät tieten-
kään tähän ratkea, mutta niihin saa kokonaan 
toisenlaisen perspektiivin”, Mustakallio selittää.  

Odottamaton näkökulma
Entä mikä on puhetaidon kouluttajan, retoriikan 
kesäkoulun rehtorin mieleen jäänyt puhe?

”En ollut paikalla 50 vuotta sitten, kun Mar-
tin Luther King Jr. piti ”Minulla on unelma” -pu-
heensa. Mutta jos tallenteen kuunteleminen lue-
taan mukaan, se on vaikuttavin kuulemani puhe. 
Kingin puheessa on uskonnollinen pohjavire ja 
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Merry Christmas

K yrios oli pienikokoinen, mutta 
kaunis, harvahampainen tosin, 
mutta rinnassaan Otavan tähtiku-
viota muistuttava syntymämerkki. 
Hänen lempilauseensa oli festina 

lente, kiiruhda hitaasti. Näin kertoo Suetonius.
Alunperin hän oli nimeltään Octavius, mutta 

voitettuaan Kleopatran ja tämän rakastajan 
Antoniuksen Aktionin meritaistelussa 31 eKr. 
hän sai arvonimekseen Augustus. Kutsuttiin 
häntä myös nimillä princeps senatus, senaatin 
ensimmäinen ja imperator, ylipäällikkö, käskijä.

Hänen pyrkimyksensä oli esiintyä rauhan 
ruhtinaana. Hänen aikanaan aloitettiin Paxin 
kultti. Tosiasiassa hänen hallituskautensa oli 
kuitenkin sotaisa: hän levitti demokratiaa ja rau-
haa kuten sittemmät aatekumppaninsa lännessä.

Hän rakennutti Roomaan vesijohdot, 20 met-
riä korkeita seitsenkerroksisia rakennuksia, 
kaksi teatteria, tekojärven meritaistelunäytöksiä 
varten, tieverkoston, jonka keskustaulu sijaitsi 
Forum Romanumilla. Rauhan ja viemärien 
rahoittamisen seu-
rauksena hän pääsi 
historiaan eli joulue-
vankeliumiin.

Hänen sotai-
suutensa ja epäin-
himillisyytensä oli 
niin valtaisa, että 
hän menetti yöu-
nensa. Unettomina 
öinään hän kuun-
teli tarinankerto-
jia, joita mesenaatti 
Gaius Clinius Mae-
cenas toimitti hänen 
luoksensa. Maece-
naan kirjallisen pii-
rin kuuluisimmat olivat Vergilius ja Horatius.

Niinä aikoina likaviemäreita rahoitettiin keisa-
rilta käyneen käskyn perusteella Galileassakin.

Hauskaa joulua tuskin Joosefille merkitsi, 
että vaimo ilmoitti olevansa raskaana enkelimäi-
semmästä parisuhteesta. Tuskin olisi lohdutta-
nut, jos paketista olisi tullut uusi läppäri, tabletti 
tahi muu tingeltangel.

Luulisinpa, että Joosefin joulu eläinten kakan 
seassa tallissa oli hieman samantapainen kuin 
hänellä, jonka jouluaaton juhlistukset ovat 
pikemminkin pullo Koskenkorvaa ja pätkä lau-
antaimakkaraa.

Ja entäpä Maria? 
Kun itämaan tietäjä olisi siihen talliin saa-

punut kertomaan, että Merry Christmas, eikö 
hän kuitenkin olisi sanonut: Ulos! Moukka! Etkö 
sinä tajua jumalallisesta kenoosiksesta yhtään 
mitään? 

PEtRi JäRvELäinEn

Toiveikasta kehitystä

K uopiosta kotoisin oleva Tiia Juzi työskenteli avus-
tustyössä Afganistanissa vuodesta 2000 lähtien. Ke-
säkuussa 2013 Tiia palasi miehensä sekä poikien-
sa kanssa pois Kabulista perheen isän kotimaahan 

Sveitsiin.

Mitä olet oppinut naisten asemasta maailmassa?

”Kun lähdin Suomesta, oli Tarja Halonen juuri aloittanut pre-
sidenttinä. Saavuin Afganistaniin, jossa talebanit pitivät val-
taa. Tytöt eivät saaneet käydä koulua tai opiskella eivätkä nai-
set työskennellä kodin ulkopuolella. Ero maiden välillä oli 
huima. Sveitsissä monet naiset ovat kotiäitejä. Olen oppinut 
arvostamaan sitä, että naiset voivat olla vahvasti läsnä lasten-
sa arjessa.”

Millaista on elää Afganistanissa tyttönä ja naisena?

”En koskaan päässyt seuraamaan paikallisten elämää todel-
la läheltä, joten voin vain arvailla. Ihmisten ja perheiden kun-
nia, hyvä nimi, on asia, jota suojellaan. Ihmiset ajavat yleensä 
omia etujaan, eivätkä välttämättä luota täysin edes lähei-
siin perheenjäseniinsä. Perheen pää on lähes ai-
na mies. Hänellä on paljon valtaa, mutta myös 
paljon vastuuta. Tyttöjen ja naisten asema 
riippuu paljon perheestä ja suvusta. Yhteis-
kunnan tilanne heijastuu erityisesti nais-
ten elämään: lapsikuolleisuus on suuri, 
elämä maaseudulla alkeellista ja toi-
meentulon eteen joudutaan tekemään 
paljon työtä.”

Millaista oli elää länsimaisena 
naisena?

”Sopeutumista se vaati. Erityisesti pu-
keutumiseen täytyi kiinnittää huomio-

ta. Aina pihalta kadulle astuttaessa laitoin huivin päähän, näin 
osoitin kunnioittavani paikallista kulttuuria. Kadulla kulkiessa 
on soveliainta olla katsomatta miehiä silmiin. Toimistolla työ-
kavereiden kanssa seurustelu oli vapaampaa ja tavallisempaa.”

Millaista kehitystä tapahtui 13 vuoden aikana?

”Naisten asema Afganistanissa on parantunut merkittävästi. 
Tytöillä on oikeus käydä koulua ja etenkin suuremmissa kau-
pungeissa opiskelumahdollisuuksia on koko ajan enemmän. 
Myös koulutuksen taso on parantunut. Toisaalta maan sisäi-

set erot kylien ja kaupunkien välillä ovat edel-
leen valtavat. Maaseudulla tyttöjen täy-
tyy auttaa enemmän kotitöissä eikä heillä 
useinkaan ole mahdollisuuksia saada kou-
lutusta peruskoulun päätyttyä. Toisaal-
ta pelkkä koulutus ei riitä, tarvitaan myös 

työpaikkoja.”

Miltä tulevaisuus näyttää?

”Afganistanin tulevaisuus on jälleen kerran 
suuri kysymysmerkki. Kehityksen kan-

nalta olisi tärkeää, ettei maa ajautui-
si sisällissotaan. Poliitikot tarvitse-
vat paljon viisautta. Hyviä johtajia 
kaivataan julkishallinnossa, yri-
tyksissä ja järjestöissä. On syy-
tä olla myös toiveikas. Monet 
nuoret afgaanit ovat ahke-
ria, he tekevät mielellään töitä 
ja ovat innokkaita oppimaan 
uutta. Suurin osa väestöstä 
haluaa rauhaa.”

teksti ja kuva 
HAnnA KARKKOnEn

”Vaimo 
ilmoitti  
olevansa  
raskaana  
enkelimäi-
semmästä  
parisuhteesta?

kolumnikirkon kulmilta

mitä mielessä?
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iime jouluna itäsuomalainen päättäjä osoit-
ti hyvää tahtoa tekemällä lahjoituksen Kuo-
pion hiippakunnan diakoniarahastolle. Apu 
löysi kohteensa. Lahjoituksen avulla autet-
tiin monilapsista perhettä, jonka vanhem-
piin sairaus ja työttömyys iskivät yllättäen ja 
yhtä aikaa. 

Tapaus kertoo, miten joulu saa esiin hy-
vän tahdon. Ja hyvä tahto toi avun ja toivon kokonaiselle perheelle.

Vuoden aikana olen nähnyt paljon samanlaista hyväntahtoisuut-
ta. Sitä voi osoittaa monin tavoin: suopein sanoin, rakentavin teoin 
ja hiljaisin rukouksin. Sairasvuoteen vierellä riittää vain toisen lem-
peä läsnäolo.

Näinä viikkoina hyvä tahtomme joutuu kovaan testiin. Valtio, 
kunnat, yritykset ja seurakunnat joutuvat tekemään vaikeita, mutta 
välttämättömiä säästöpäätöksiä. Karsimisen paine kiristää päättä-
jien välejä ja ruokkii epäluuloa kansalaisten kesken. Monilla työpai-
koilla katsellaan epäilevästi toisia. Kuka jää, kuka joutuu lähtemään?

Oman aikamme ongelmat altistavat meidät pahantahtoisuudel-
le. Internetin keskustelupalstoilla on helppo ruokkia nimettömä-
nä luokkavihaa ketä tahansa kohtaan. Tiedonvälityksen maailmassa 
pahantahtoisesti kirjoitettu lehtijuttu voi suistaa yhden ihmisen elä-
män raiteiltaan. Pahantahtoisuus perheen jäsenten kesken haavoit-
taa kaikkein syvimmin.

Ihmissielun varjopuolista tietoisena jouluevankeliumissa juliste-
taan ”hyvää tahtoa”. Alkutekstissä enkelit julistavat kunniaa Juma-
lalle korkeuksissa ja rauhaa maan päälle ”hyvän tahdon ihmisille” 
(Luuk. 2:14).

”Hyvä tahto” on Jumalan ominaisuus. Jouluna Luomakunnan 
Valtias ”osoittaa laupeutensa polvesta polveen”, kuten jouluevanke-
liumin edellä Marian ja Sakariaan kiitosvirsissä sanotaan. Kansojen 
Hallitsija paljastaa pelastavan tahtonsa syntymällä ihmiseksi ilojem-
me ja surujemme keskelle. Seimen Lapsessa Kaikkivaltias tulee hei-
koksi ja haavoittuvaksi. Maria synnyttää sinun, minun ja koko maa-
ilman Vapahtajan. 

Jumalan hyvä tahto on lahja, mutta myös esimerkki. Joulu tah-
too tehdä meistä kaikista ”hyvän tahdon ihmisiä”. Ihmisiä, jotka 
katsovat muita lempeästi ja etsivät toisistaan hyvää. Ihmisiä, jotka 
antavat omastaan ja kantavat toisiaan. Ihmisiä, jotka luottavat tule-
vaisuuteen ja Jumalan mahdollisuuksiin.

Siunatkoon Sinun joulusi hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, Isä ja 
Poika ja Pyhä Henki.

JARi JOLKKOnEn 
Kuopion hiippakunnan piispa

Hyvä tahto – joulun ydin

P ari vuotta sitten ilmestyneeseen Sari Savikon Jou-
lukirjaan sisältyy Kotilieden kansikuva joulukuul-
ta 1934. Se on Martta Wendelinin näkemys muuta-
ma vuotta aikaisemmin ilmestyneen Vanhempieni 

romaanin kohdasta, jossa Aleksander Järnefelt tulee nuorik-
konsa kanssa vuoden 1858 lopulla Kuopioon tapamaan äi-
tiään ja sisaruksiaan.

Aurora Järnefelt asui tuolloin joko nykyisen Minna Can-
thin kadun, Haapaniemenkadun, Lapinlinnankadun ja Hal-
likadun välisessä korttelissa tai Haapaniemenkadun toisella 
puolella Minna Canthin kadun, Ajurinkadun ja Lapinlinnan-
kadun välisellä tontilla. Aleksander Järnefeltin elämäkerta-
tiedoissa mainitussa suutari Jonas Möllerströmin talossa hä-
nen kotinsa oli vasta myöhemmin.

Aurora Järnefelt (o.s. Molander) oli Tohmajärven kruu-
nunvoudin leski. Hän oli muuttanut lastensa kanssa Kuopi-
oon marraskuussa 1848, minkä jälkeen hän asui monessa eri 
paikassa silloisen ruutukaavan alueella.

Vanhempieni romaanissa Elisabeth Järnefelt kertoo tu-
lostaan keltaiseksi maalattuun ja paksun kattolumen peit-
tämään taloon. ”Kun ajoimme pihaan, näin kohta vanhan 
mummon puuhailevan jotain korkean verannan pikkuruis-
ten lasien takana”.

Kuvan rakennus kuisteineen muistuttaa yllättävän paljon 
Korttelimuseon kahvilan ja toimiston sisäänkäyntejä. Mart-
ta Wendelin on maalannut sen pian romaanin ilmestymisen 
jälkeen, ehkä silloin kun hän 1930-luvun alussa työskente-
li yhdessä kuopiolaisen Hanna Suomalaisen kanssa Eero Jär-
nefeltin ateljeessa tämän ulkomaan matkan aikana. Ja aivan 
hyvin mallina on voinut olla korttelimuseon rakennus, oli-
han se vain kivenheiton päässä Suomalaisten Kuninkaanka-
dun talosta.

Aleksander ja Elisabeth Järnefeltin koti Kuopiosta tuli 
1880-luvulla, parikymmentä vuotta ensivierailun jälkeen. Eli-
sabeth Järnefelt on muistellut ensivaikutelmaansa kaupun-
gista, Vanhempieni romaanin sanoin: ”Edessäni oli loivasti 

kohoavalla rannalla isonlainen kylä kirjavine puurakennuk-
sineen, jotka hauskasti heloittivat esille-pilkistävässä aurin-
gonpaisteessa. Erittäin helakasti loisti valkoinen kirkko tor-
neineen, kohoten keskeltä kylää, taustanaan mahdottoman 
suuri vuorenharjanne, joka oli tummansininen, koska aurin-
gon valo ei ollut sinne vielä ennättänyt. Niin idyllisen kau-
nista!”.

HELEnA RiEKKi

Kirjoitussarja Kirkon kulmilta päättyy tähän.  
Kiitokseni kaikille ja Hyvää joulua.

Kotiin Kuopioon

Kuopion hiippakunnan piispan joulutervehdys

Kuopion hiippakunnan seurakuntien jäsenille, palvelijoille,  
vastuunkantajille ja kaikille hyvän tahdon ihmisille
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Joulukonsertteja
 ✚ Mieskuoro Kuopion Kvartetin 
joulukonsertti Alavan kirkossa keski-
viikkona 18.12. klo 19.

 ✚ Samuli Edelman – “Hiljaisuuden 
valo” Tuomiokirkossa perjantaina 20.12. 
klo 19. Liput lippupalvelusta 27,50 € tai 
tuntia ennen kirkon ovelta 28 €.

 ✚ “Kun joulu on” Paula Koivunie-
men joulukonsertti Alavan kirkossa 
perjantaina 20.12. klo 19. Liput lippupal-
velusta 30,50 € tai tuntia ennen ovel-
ta 32 €.

 ✚ Jouluinen lauantaituokio “Joulu 
saapuu portin luo” Tuomiokirkossa 
lauantaina 21.12. klo 15. Ilpo Rannankari 
laulaa, uruissa Anu Pulkkinen.

 ✚ ”Mökit nukkuu lumiset” – Baritoni 
Esa Ruuttusen ja sellistien joulukonsert-
ti Puijon kirkossa lauantaina 21.12. klo 16. 
Sellisteinä toimivat Jussi ja Matti Mak-
konen sekä Sini Hyvärinen. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 €.

 ✚ Joulukonsertti ”Kolme yötä jou-
luun”, sunnuntaina 22.12. klo 18. Tuo-
miokirkon kamarikuoro johtaa An-
na Kosola, yksinlaulua Pertti Rusanen, 
urkurina Anu Pulkkinen. Vapaa pää-
sy. Järj. Kanttilan kulttuurikeskuksen 
kannatusyhdistys ry.

Koko kirkko 
juhlii Siilinjärvellä

 ✚ Siilinjärven kirkon 90-vuotisjuh-
laa vietetään sunnuntaina 22.12. klo 10. 
Koko perheen juhlamessua on toteut-
tamassa eri-ikäisiä seurakuntalaisia, ja 

messuun voi osallistua sekä kirkossa et-
tä seurakuntatalon isossa salissa. Päi-
vä jatkuu kirkkokahveilla ja klo 12 kirkon 
taidetta esittelevällä luennolla. Lapsille 
kirkkomuskari.

Yksinäiselle
 ✚ Jos vietät Joulua yksin, olet ter-
vetullut yhteiseen jouluhetkeen Diako-
niakeskukselle jouluaattona 24.12. klo 
18–20, Suokatu 31. Tarjolla on pientä 
purtavaa, musiikkia ja yhdessäoloa. Il-
lassa mukana diakoniatyöntekijät Maija 
Antikainen ja Stina Malinen. Lisätietoja 
tarvittaessa Stinalta puh.040 4848 466.

Piispa julistaa 
joulurauhaa

 ✚ Saaristokaupungissa perjantaina 20.12. 
klo 18.30. Keilankannan tori. Joulurau-
han julistaa piispa Jari Jolkkonen. Joulu-
lauluesitys. Tarjolla glögiä ja pipareita. 
Toivotaan, että mahdollisimman moni 
tulisi paikalle julkisella kulkuneuvolla lii-
kenneruuhkan ja parkkipaikkaongelman 
välttämiseksi. Järj. Saaristokaupungin 
asukasyhdistys.

Uusi Vuosi yhdessä
 ✚ Kutsu yhteyteen -ryhmä järjestää 
uudenvuoden vastaanoton ja Kutsu yh-
teyteen -illan Puijon kirkolla 31.12. klo 22. 
Ohjelmassa on rukousta, ylistystä, mu-
siikkia ja keskustelua. Nyyttikestit.

Loppiaisajan 
musiikillinen 
iltahetki

 ✚ Säyneisen kirkossa sunnuntaina 5.1. 
klo 16. Musiikista vastaavat Raija, Chris-
tina ja Carolina Rehnberg, Jouni Oks-
man, Juha Vilhunen ja Annette Kärp-
pä-Leskinen. Päivän sanan lausuu Reijo 
Leino. Ohjelmistossa mukana myös ke-
peitä laulelmia mm. Juice Leskiseltä ja 
Junnu Vainiolta seurakuntakodilla. Kah-
vitarjoilu. Vapaa pääsy.

Miten uskoisin
 ✚ Keskustelusarja alkaa Puijon kirkol-
la maanantaina 13.1. klo 18. Usko, tieto 
ja järki. Keskustelusarja uskosta. Keskus-
telemassa Kari Kuula ja Itä-Suomen yli-
opiston teologian opiskelijat.

kirkkojakoti@evl.fi

Nyt Jumalalle kunnia, 
kun antoi ainoon Poikansa. 
Siit enkelitkin riemuiten 
veisaavat hälle kiitoksen.

viRSi 21

Kauneimmat 
Joululaulut 
Kuopiossa

 ✚ Suokadun palvelukeskuksessa 
keskiviikkona 18.12. klo 13.30

 ✚ Airakselassa torstaina 19.12. klo 18 
Esko ja Seija Karttusella, Karhulantie 81.

 ✚ Puijon kirkossa tapaninpäivänä 26.12. 
klo 19 ja sunnuntaina 29.12. klo 10 Kau-
neimmat joululaulut -jumalanpalveluk-
sessa.

 ✚ Pyhän Johanneksen kirkossa 
sunnuntaina 22.12. klo 18.

 ✚ Mäntylän palvelutalossa 
torstaina 19.12. klo 13.30.

 ✚ Männistössä Ravintola Ampiaisessa 
keskiviikkona 18.12. klo 18.

 ✚ Alavan kirkossa sunnuntaina 22.12. 
klo 10 Kauneimmat joululaulut -messu.

 ✚ Kaavin kirkossa sunnuntaina 22.12. 
klo 16.

 ✚ Muuruveden kirkossa 
sunnuntaina 15.12. klo 19.

 ✚ Riistavedellä sunnuntaina 22.12. klo 16, 
Riistakoskentie 410.

 ✚ Nilsiässä sunnuntaina 22.12. klo 16 seu-
rakuntakodissa (perheille) ja keskiviikkona 
25.12. klo 17 Tahkon kappelissa.

 ✚ Säyneisen kirkossa sunnuntaina 22.12. 
klo 19.

 ✚ Vehmersalmella sunnuntaina 22.12. 
klo 16, Riistakoskentie 410.

Siilinjärvellä
 ✚ Simpan baarissa Vuorelassa 
keskiviikkona 18.12. klo 19.

 ✚ Siilinjärven kirkossa lapsiperheille 
torstaina 19.12. klo 18.

 ✚ Vuorelan kirkossa sunnuntaina 22.12. 
klo 19.

 ✚ Siilinjärven kirkossa sunnuntaina 
22.12. klo 19.

 ✚ Siilinjärven kirkossa loppiaismaanan-
taina 6.1. klo 15.

tapahtuuVIELÄ SOIVAT

Mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille nyt tulevan. 

Tervetuloa joulukirkkoon.
TUOMIOKIRKKO 
Jouluaaton perhejumalanpalvelus 24.12. klo 15 
Armas Maasalon jouluvesper 24.12. klo 17 
Jouluyön messu 24.12. klo 23 
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 25.12. klo 7 
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10

ALAVAN KIRKKO
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 13 
Jouluyön jumalanpalvelus 24.12. klo 23
Joulupäivän jumalanpalvelus 25.12. klo 10 
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10 

NEULAMÄEN KIRKKO
Joulupäivän jumalanpalvelus 25.12. klo 12 

SÄRKINIEMEN SEURAKUNTATALO
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 15 

KALLAVEDEN KIRKKO
Perheiden aattokirkko 24.12. klo 15 
Jouluaamun joulukirkko 25.12. klo 8 
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10

KARTTULAN KIRKKO
Aattokirkot 24.12. klo 14 ja 15 

SYVÄNNIEMEN KIRKKO
Jouluaamun joulukirkko 25.12. klo 8

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO
Perheiden jouluhartaus 24.12. klo 15 
Jouluyön messu 24.12. klo 23
Joulukirkko 25.12. klo 10
Joululaulukirkko 26.12. klo 16

PUIJON KIRKKO
Jouluaaton perhejumalanpalvelus  24.12. klo 15 
Jouluyön messu 24.12. klo 23 
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 25.12. klo 8 
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10

RIISTAVEDEN KIRKKO
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 14 
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 25.12. klo 10

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO
Tapaninpäivän joululaulukirkko 26.12. klo 10

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO, JUANKOSKI
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 15
Joulupäivän sanajumalanpalvelus 25.12. klo 10 
Tapaninpäivän joululaulukirkko 26.12. klo 10 

KAAVIN KIRKKO
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 14 
Jouluyön messu 24.12. klo 23 
Joulupäivän sanajumalanpalvelus 25.12. klo 18

LUIKONLAHDEN KOULU
Joululaulukirkko 26.12. klo 13 

MUURUVEDEN KIRKKO
Perheiden aattohartaus 24.12. klo 13 
Jouluaamun Sanajumalanpalvelus 25.12. klo 8
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 13

TUUSNIEMEN KIRKKO
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 16 
Jouluaamun Sanajumalanpalvelus 25.12. klo 8 

ETELÄ-TUUSNIEMEN KOULU 
Joululaulukirkko 26.12. klo 10 

SÄYNEISEN KIRKKO
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 13. 
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 25.12. klo 10
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 13

VEHMERSALMEN SEURAKUNTAKOTI
Tapaninpäivän joululaulukirkko 26.12. klo 13

VEHMERSALMEN KIRKKO
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 15 
Jouluaamun Sanajumalanpalvelus 25.12. klo 8 

NILSIÄN KIRKKO
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 15
Jouluaamun Sanajumalanpalvelus 25.12. klo 8
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10

TAHKON KAPPELI
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 13.30. 

SIILINJÄRVEN KIRKKO
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 12 
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 13.30 
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 15 
Jouluaamun jumalanpalvelus 25.12. klo 8 
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10 
 
VUORELAN KIRKKO
Jouluaaton hartaus ti 24.12. klo 14. 
Jouluaamun jumalanpalvelus ke 25.12. klo 8. 

Jouluhartaudet hautausmailla
PYHÄN MARKUKSEN KAPPELI 
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 14

FLODBERGIN KAPPELI
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 13

VEHMASMÄEN KAPPELI
Jouluaaton aattokirkko 24.12. klo 14 
Joulupäivän kirkko 25.12. klo 10 

HIRVILAHDEN KAPPELI
Jouluaaton aattokirkko 24.12. klo 14

HUSSONMÄEN KAPPELI
Kappelihartaus 24.12. klo 15 

PUUTOSMÄEN KAPPELI
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 13 

VUOTJÄRVEN HAUTAUSMAA
Aattohartaus 24.12. klo 14.30 

MURTOLAHDEN HAUTAUSMAA
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 15 
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Siilinjärven kirkon juhla aloittaa koko seurakunnan 90-vuotisjuhlakevään, 
joka kantaa nimeä “Sinun vuotesi”. Se kutsuu jokaista siilinjärveläistä elämään 
seurakuntalaisena niin arjessa kuin juhlassa.
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Puijon mäellä joulurauhaa julistetaan tiistaina 24.12. klo 13. Jouluaaton hartaus ja joulurauhan julistus suomeksi ja 
englanniksi Puijon mäellä, tornin juurella. Kari Kuula ja Puijon kamarikuoron kvartetti. Kaija Nousiainen ja Roman Ko-
sarev lukevat Outi Vuorikarin kirjoittaman joulurauhan julistuksen.

Esa Ruuttunen

 ✚ Seimen lapsi -joulukonsertti Alavan 
kirkossa torstaina 19.12. klo 19 ja Siilinjärven 
kirkossa perjantaina 20.12. Esiintyjinä Kris-
tiina Brask, Antti Kajanus ja Ossi Jauhiai-
nen. Ohjelma 10 €
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Ikkunakalenteri ja kanelitähdet tuliaisina
Sveitsistä Savoon muuttanut Silja Yli-
mäki toi mukanaan uusia perinteitä 
jouluun. Kolmen kuninkaan juhlan hän 
näkisi vielä mielellään Suomessakin.

T
orstaina 19.12. avautuu Silja 
Ylimäen kerrostalokodin ik-
kunaan joulukalenteri. Kyllä, 
kuulit oikein: kalenteri avau-
tuu ikkunaan, kadulle katsot-
tavaksi. Silja Ylimäki on juuri 

syksyllä kotiutunut Sveitsistä Kuopioon savo-
laisten keskelle ja laittanut heti liikkeelle sveit-
siläisissä kylissä yleisen perinteen adventtika-
lenterista ikkunoissa eri puolilla kaupunkia.

Silja kutsui Facebookissa uusia kuopiolai-
sia ystäviään ja tuttaviaan mukaan järjestä-
mään adventtikalenteria. Jokainen mukaan il-
moittautunut sai valita päivän, jonka ajaksi 
rakentaa ikkunaansa jotakin katsottavaa jou-
lun teemasta. Facebookissa kerrotaan, missä 
osoitteessa kunakin päivänä on katsottavaa, 
ja jos hyvin käy, illalla voi olla glögiä ja piparia 
tarjolla samassa osoitteessa.

Siljan ikkunassa on aika-
kin hänen tekemiään pieniä 
nukkeja, Joosef ja Maria, ja 
jouluvaloja. 

Kiertävä joulukalenteri 
viehätti 30-vuotiasta Silja Yli-
mäkeä, jonka viimeiset kolme 
ja puoli vuotta menivät Sveit-
sissä vuorten rinteillä alppi-
kylässä. Lähihoitajaksi Oulus-
sa valmistuttuaan Silja halusi 
irrota ennustettavasta arjesta 
ja lähti hoitamaan vanhuksia 
Alppien maisemiin.

”Sveitsiläinen kulttuuri on 

kunnioittavaa. Siellä jokaista puhutellaan ni-
meltä tervehdittäessä ja hyvästeltäessä ja kä-
tellään aina. Vastaantulijaa ei sivuuteta ohi kat-
soen vaan häntä tervehditään, myös vierasta.”  

Kristus-puun alla lahjat
Jouluperinteissäkin on eroja.

Joululahjat jaetaan Sveitsissäkin 24. päivä, 
mutta niitä ei jaa joulupukki vaan Jeesus-lap-
si – tai ei jaa, mutta Jeesus-lapsen ansiosta tai 
kunniaksi joulupuun eli Kristus-puun alla on 
paketteja. Pukintapainen partasuu on Pyhä 
Nikolaus, jolla on piispanhiippa ja viitta. Ni-
kolaus ei tosin ole jouluaattona liikkeellä vaan 
joulukuun kuudentena. 

”Myös työpaikallani vanhainkodilla Erlen-
haussissa oli tapana joulukuun kuudentena 
päivänä viettää pyhän Nikolauksen päivää. 

Silloin kaikki syövät yhdes-
sä illalla ja tulee Santa Ni-
colaus ja ’Schmutzli’, ruskei-
siin vaatteisiin pukeutunut 
pukki. Usein mukana on 
myös kantaja, jonka seläs-
tä korirepusta löytyy pähki-
nöitä ja mandariineja. Mu-
kana on myös ’Lebkuchen’ 
-herkkua, joka on vähän 
niin kuin piparkakkua, kyl-
läkin paksumpaa ja peh-
meämpää, ja mausteissa 
käytetään inkiväärin ja ka-
nerin lisäksi aina Anista.”

Schmutzlista kerrotaan, 

että hän panee tottelemattomat lapset säk-
kiinsä ja vie metsään.  Italiankielisellä alueella 
Sveitsissä laitetaan vierailua edeltävänä iltana 
oven taakse sukka, johon Nikolaus käy yöl-
lä tuomassa herkut. Lapset ovat harjoitelleet 
kauniita, hyviä runoja ja lausahduksia Nikola-
ukselle ja saavat palkaksi herkkuja.     

Muovinen kuningas 
ja paperikruunu

Ennen Nikolauksen päivää kokoonnutaan 
kulkueeksi, jossa kannetaan lyhtyjä. Edellä 
kulkee joulupukki aasin selässä. 

”Kulkueita kaipaan Suomeenkin. Toinen 
asia jota kaipaan, on se, että todella hartaas-
ti ja keskustellen syödään yhdessä: kukaan ei 
aloita syöntiä ennen kuin kaikilla on ruoka 
edessään. Siihen on ollut vaikea tottua täällä 
päiväkodissakin, että ei aloiteta yhteisesti.”

”Vanhainkodilla on silloin jouluiltana 23. 
päivä ’Heimweihnachten’, jolloin joulua viete-
tään yhdessä syöden ja lahjoja jakaen. Moni 
käy aamukirkossa 24. päivä ja 25. päivänä.”

Joulukuussa vietetään myös ’Maria Emp-
fangnis’, Marian sikiämisen päivää, jota juh-
litaan 8. päivä. Maria on roomalaiskatolisen 
perinteen mukaan siinnyt perisynnittömä-
nä. Tammikuun kuudentena vietetään kol-
men kuninkaan päivää, jolloin kylillä kiertää 
lapsia neljän porukoissa: mukana ovat Caspar, 
Melchior ja Balthasar, ja yksi kantaa tähteä. 
Nämä tähtipojat laulavat tiernapoikien ta-
paan ja keräävät rahaa tärkeälle matkalleen. 

”Sille päivälle on erityinen kakku, mel-
kein kuin pullataikinasta tehty, mutta suola-
ton ja vailla kardemummaa. Iso pulla on teh-
ty kukan muotoon. Keskellä on yksi iso pulla, 
ja ympärillä useampia. Pullaan on piilotettu 
muovinen kuningas. Jokainen talossa asuva 
ottaa pullasta oman osansa ja se joka saa Ku-
ninkaan, saa sinä päivänä olla kuninkaana ja 
määrätä. Hänelle pannaan paperikruunu.”

”Onhan noita asioita, joita haluaisin tuoda 
Suomeen. Kolmen kuninkaan juhla olisi haus-
ka, Jeesus-lapsi lahjojen antajana... Minusta 
on ihana tehdä myös Sacherkakkua jouluna 
kuten Sveitsissä perinteisesti tehdään. Kaneli-
tähdet, ’zimtstern’, ovat ehdoton joululeivon-
naiseni jatkossa, vaikka kaikkia tarvittavia ai-
neita ei taida Kuopiosta saada.”

Oulussa kasvaneen Silja Ylimäen joulu ko-
timaassa kulkee muuten hyvin tarkasti perin-
teiden mukaan, ellei lasketa mukaan sitä, että 
sauna on aina aamusauna. Päivään kuuluvat 
joulukirkko ja sisarusten kokoontuminen lap-
suuskotiin tai johonkin sisarusten perheisiin. 
Joulu on vuoden kohokohta, jota vanhojen 
perinteiden rinnalla uudet virkistävät.

ULLA REMES

ANNA AVAIN 
AMMATTIIN

Yli 15.000 suomalaista allekirjoitti vetoomuk-
sen nuorten toimeentulon puolesta. Vetoomus 
luovutetaan presidentti Sauli Niinistölle, jotta 
hän Suomen ulkopolitiikan johtajana edistäisi 
kehitysmaiden nuorten mahdollisuuksia saada 
ammattikoulutusta ja päästä irti köyhyyden 
kierteestä.

Tuettu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Kiitos, että allekirjoitit
Avain ammattiin
-vetoomuksen.

 ✚ Koko Suomen kattavista jou-
lunajan kirkollisista tapahtumis-
ta suosituimpia ovat jouluaaton 
jumalanpalvelus ja Kauneimmat 
joululaulut -tapahtumat.

Suosituin kirkossakäyntipäi-
vä on jouluaatto. Vuonna 2011 
jouluaaton jumalanpalvelukseen 
Suomen kirkoissa osallistui 345 
000 ihmistä. Ensimmäisestä ad-
ventista toiseen joulupäivään sa-
mana vuonna kävijämäärä juma-
lanpalveluksissa oli noin 726 000 
ihmistä.

 ✚ Suomen lähetysseuran Kau-
neimmat joululaulut -tapahtuma, 
jota on järjestetty jo vuodesta 
1972, on yleisömääriltään suurin 
kirkollinen joululaulutapahtuma. 
Vuonna 2011 tilaisuuksia järjestet-
tiin lähes kaikissa seurakunnissa 
ja ne kokosivat seurakuntien tiloi-
hin noin 480 000 ihmistä ja saman-
suuruisen määrän muissa tiloissa laula-
maan yhdessä joululauluja.

 ✚ Siilinjärven seurakunnan vuoden 
2014 tilikausi arvioidaan alijäämäiseksi 
toimintakulujen kasvun vuoksi. Menoja 
kasvattavat erityisesti henkilöstökulut.

Siilinjärven kirkkovaltuusto hyväksyi 
seurakunnan ensi vuoden talousarvion 
ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 
- 2016. Vuoden 2014 verotulojen arvioi-
daan kasvavan 0,8 %, mutta tilikauden 
tulos jäänee 243 200 euroa alijäämäiseksi. 
Myös suunnittelukaudella 2015 - 2016 tu-
los on arvioitu alijäämäiseksi.

 ✚ Richard Nicholls on valittu Kallaveden 
seurakunnan A-kanttorin virkaan. Tähän 
saakka hän on hoitanut tehtävää sijaisena.

 ✚ Maaningan seurakunnan kirkkoval-
tuusto päätti hyväksyä hankkeen uuden 
seurakuntakodin rakentamisesta riippu-
matta siitä, saako Maaningan seurakun-
ta rakennusavustusta kirkkohallituksel-
ta. Rakennushanketta varten otettavan 
lainan määrä saa kuitenkin olla enintään 
800 000 euroa.

Maaningan seurakunta liittyy osak-
si Kuopion seurakuntayhtymää vuoden 
2015 alusta.

 ✚ Radio Kantti ja Kuopion seurakunnat 
aloittivat syyskuussa yhteistyönä Kirkon-
mäellä-ohjelmasarjan, joka kuullaan ker-
ran kuussa. 

Sarjan aloitusjaksossa kanttori Tint-
ti Tinkala kertoi musiikin voimaannutta-
vasta vaikutuksesta, toisessa jaksossa tuo-

miorovasti Ilpo Rannankari puolestaan 
kansankirkon roolista ja nykypäivän haas-
teista. Marraskuussa emeritusprofesso-
ri Matti Jantunen pohti tasa-arvoa muun 
muassa naispappeuden, sukupuolineut-
raalin avioliittolain ja sosioekonomisten 
terveyserojen kautta. Joulukuun lähetyk-
sessä pappi Anni Tanninen kertoi kuinka 
saavuttaa joulurauha stressin tilalle.

Syksyn Kirkonmäellä-lähetykset ovat 
kuunneltavissa osoitteessa www.kantti.
net/kirkonmaella

 
 ✚ Suomessa aloittaa tammikuussa uusi 
kaupallinen tv-kanava AlfaTV. Kanavalla 
näkyy jo nyt medialähetystyöhön erikois-
tuneen lähetysjärjestön IRRTV:n tuotta-
maa ohjelmaa sekä kymmenosainen raa-
mattuaiheinen tv-sarja The Bible. 

Ensi vuonna kanavalla alkavat 
pyöriä uutiset ja sää. Lisäksi AlfaTV 
esittää ja tuottaa muun muassa do-
kumentteja, konsertteja ja yhteis-
kunnallisia ohjelmia. Suunnitteilla on 
ohjelmaa myös maahanmuuttajille 
ainakin venäjän, ruotsin, englannin ja 
arabian kielillä.

Tekijöiden mukaan kyseessä on 
yleiskanava, joka ei lähetä vain kristil-
listä ohjelmaa.

 ✚Radio Dei tekee uuden alueval-
tauksen tuomalla seurakuntaelä-
mästä ammentavan huumorisarjan 
radioaalloille. “Väsymättömiksi seu-
rakuntasisariksi ja Jumalan juoksu-
tytöiksi” itseään tituleeraavat sketsi-
hahmot Irja ja Inkeri aloittavat uuden 
viikoittaisen ohjelmasarjan kristilli-
sessä radiossa uudenvuodenpäivänä.

Irja ja Inkeri paneutuvat ohjelmas-
saan uskoon ja uskontoon liittyviin 

vakaviin aiheisiin huumorin keinoin. 
Ohjelmassa käsitellään vakavia aiheita 
- kuten pelkoa, syntiä ja maailman luo-
mista - kuitenkin otsan rypistymistä 
karttaen. Osansa sanailusta saavat risti-
kansan moninaiset ongelmakohdat Irja 
& Inkeri -duon ylistyslauluesityksillä 
höystettynä.

 ✚ Kuopion hiippakunnan tuomiokapi-
tuli irtisanoi alkoholin vaikutuksen alai-
sena työtehtävissään  esiintyneen papin 
virastaan Kuopion seurakuntayhtymässä. 
Hänet myös pidätetään pappisvirasta 
kuudeksi kuukaudeksi. Kirkkolaki muuttui 
kesäkuun alusta siten, että papitkin voi-
daan irtisanoa virasta. Tämä oli ensimmäi-
nen uuden lainkohdan mukainen päätös 
Kuopion hiippakunnassa.

 Joulun aikana kirkot täyttyvät.
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Silja Ylimäki rakentaa kotinsa ikkunaan joulukalenterin 19. luukkua, jossa on mukana ainakin Joosef ja odottava Maria.

si
lj

a
 y

li
m

ä
en

 a
lb

u
m

i

si
lj

a
 y

li
m

ä
en

 a
lb

u
m

i

H
a

n
n

a
 k

a
rk

ko
n

en

Sveitsissä kuusikin voidaan koristeilla 
kristalleilla.

Joulupukin asemesta näh-
dään Pyhä Nikolaus.

http://www.kantti.net/kirkonmaella
http://www.kantti.net/kirkonmaella
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hedelmää.” Ruusu tarkoittaa Kristuksen syntymää.
Varhaiskristilliseltä ajalta on legenda, jonka mukaan ruu-

su sai piikkinsä syntiinlankeemuksen seurauksena. Keskiajalla 
ruususta tuli kukkien kuningatar ja siten Marian symboli. Val-
kea on vertauskuva hänen viattomuudestaan.

Kerrotaan, että 1300-luvulla Unkarin kuninkaalla oli tytär 
Elisabet, hurskas hyväntekijä ja köyhien auttaja. Hänen 
työllään oli hovissa vastustajia, jotka jouluna tarkastivat 
ruokakorin. Antimet muuttuivat ruusuiksi.

Ranskalainen legenda 1600-luvulta kertoo, kuinka köy-
hä tyttönen asteli paimenten jäljessä seimen luokse. Lap-
si itki, ettei hänellä ollut mitään annettavaa vastasyntyneelle. 
Silloin lehahti paikalle enkeli Gabriel ja sai niityn puhkeamaan 
kukkaan. Hän kehotti tyttöä poimimaan valkoisia ruusu-
ja. Niissä ei ollut piikkejä. Tyttönen vei niitä sylillisen seimeen 
peitteeksi Kristukselle. Mutta jokaisessa ruusussa oli kul-
tainen risti ennusmerkkinä tulevasta.

Joulutähti
Meksikolaisittain: joulutähti, niin punainen kuin valkoinen, 
on nimeltään pyhän yön kukka. Se lajinimi on pulcherrima eli 
kaikkein kaunein.

Katolisen kertomaperinteen mukaan orpo, köyhä tyttö oli 
matkalla joulumessuun. Hädässään hän rukoili Kristusta, joka 
lähetti avuksi enkelinsä. Ja enkeli neuvoi lasta poimimaan juo-
lavehnän varsia lahjaksi kirkon jouluseimeen. Tyttö teki työtä 
käskettyä, rukoili seimen ääressä, ja kas: juolavehnät muuttui-
vat punaisiksi joulutähdiksi.

Valkea joulutähti on vertauskuva tähdestä, jota itäisen 
maan viisaat miehet seurasivat matkatessaan kumartamaan 
Jeesus-lasta.

Amaryllis
Joulukukkana suositusta ritarinkukasta eli amarylliksestä ei yl-
lättävää kyllä syntynyt kristillisiä legendoja. Ellei sitten ajatella 
Georgios Voittajaa, joka ritarillisesti kukisti lohikäärmeen.

Nimensä tuo upea kasvi on saanut antiikin Rooman my-
tologiasta. Siinä runoilija Vergilius kertoo kauniista nymfis-
tä nimeltä Amaryllis. Hän kirjoittaa: Formosam resonare doces 
Amaryllida, eli metsien anna kajahdella Amarylliin kauneutta.

Valkea ja punainen kukinto symboloivat Neitsyt Marian 
puhtautta ja rakkautta.

Jouluruusu 
Myös jouluruusun tarina juontaa juurensa antiikin mytologiasta. 
Kreikkalaisen kuningas Argoksen tyttäret sairastuivat henkisesti. 
Hippokrateen oppilas Melampos paransi neidot antamalla heille 
pärskäjuurta eli kauniskukkaisen jouluruusun, Helleborus nigerin, 
juurakosta valmistamaansa rohtoa. Sen symboliikaksi on vakiin-
tunut ahdistuksesta vapautuminen. Siitä on vähitellen tullut kirk-
komaalauksissa Vapahtajan tunnusmerkki.

Pyhästä 
emme pääse

Katoaako kansalaisten pyhyy-
den tunto tyystin maallistu-
misen myötä? Satoja ihmisiä 
uskonasioista haastateltuani 
en tekisi sittenkään kovin 

dramaattisia johtopäätöksiä suomalaisten 
sielunelämän muutoksesta.

Eivät ihmisen ikävä toisen luo ja kaipaus 
Jumalan puoleen mihinkään hellitä. Kol-
miyhteinen Jumala koskettaa yhä ihmi-
siä, vaikka 1960-luvun muotisosiologien 
mukaan tästä epätieteellisestä käsitteestä 
piti päästä pian eroon.

Elävään tuleen tuijottaneet esi-isämme 
kokivat kalliomaalauksiin jättämistään mer-
keistä päätellen 
samantapaisia, sie-
lua ravisuttavia 
säväreitä kuin kirk-
koihin ja ihmiskä-
sin rakennettui-
hin temppeleihin 
kokoontuvat 2010-
luvun aikalaiset.

Moni takan 
ääressä järkeilevä 
luterilainen päätyy 
samaan johtopää-
tökseen kuin kos-
moksen haltuunot-
toon aina valmis 
partiolainen aistiessaan Toisen todellisuu-
den läsnäolon leirinuotionsa taikapiirissä: 
Ei tässä kaikki. On olemassa jotakin ihmistä 
suurempaa.

Se, minkä tieteen keinoin tavoitamme, 
ei ole koko totuus kosmoksesta. Innostusta, 
iloa, pelkoa ja vavistusta herättävä tietoisuus 
ymmärryksemme yli menevästä Pyhästä on 
aina pakottanut kansat – Jumalasta autuaan 
tietämättömätkin – palvomaan, kunnioitta-
maan ja kumartamaan Korkeinta.

Sekä rumpuaan paukuttavan alkuasuk-
kaan että kanttorin uruistaan polkeman 
pauhun pohjalta löytyy alkuvoimaisia aisti-
muksia ja kaikuja tämän- ja tuonpuoleisen 
kohtaamiskitkasta.

Aki Kaurismäen profeetallisessa Mies vailla 
menneisyyttä -elokuvassa todetaan: ”Ei rak-
kaus kuole, me siinä kuolemme.” Kulttuuri 
voi vieraantua Jumalasta – ja maksaa siitä 
hinnan – mutta ei Pyhä kuole. Ei sen jänni-
tekentän voimakkuus ole kiinni kokijoiden 
sielunkyvyistä. Lakkaako aurinko paista-
masta, jos joku sulkee siltä silmänsä?

Yhä uudet sukupolvet näkevät Juma-
lan jälkiä, niin joka ikisen hiekanjyvän 
hehkussa kuin taivaan tapahtumissakin. 
”Hänessä me elämme, liikumme ja olemme.” 
Jos Jumalan todellisuus ympäröi meitä kai-
ken aikaa, ihmekö tuo, että yksi jos toinen-
kin tunnistaa Toisen todellisuuden vähin-
tään ”armon vilauksissa”.

Yksi aistii Pyhän ruokaa lapsukaisilleen 
laittaessaan, toinen taiteen äärellä, joku per-
heensä parissa tai 
puolisoonsa syven-
tyessään, saunassa, 
luonnossa... Ehkä 
jokainen paikka, 
jossa seisot, on 
pyhä, ja jokainen 
pensas palava.

JAnnE viLLA

Kolme vuotta kestänyt palsta päättyy.

”Eivät 
ihmisen ikä-
vä toisen luo 
ja kaipaus 
Jumalan puo-
leen mihin-
kään hellitä. 
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Keskellä liljain ja ruusujen nuk kuu Herra ihmisten
Sininen hyasintti Marialle. 
Myrkyllisten kielojen para-
tiisituoksu. Kukat kertovat 
legendoja joulusta.

Maarianheinä
Kerrotaan, että kun Marian synnyttämisen aika lähestyi, Joo-
sef niitti kihlattunsa vuoteeksi kedolta heinää. Silloin Juma-
la antoi sille pehmeyden ja ihanan tuoksun peittämään tallin 
haju. Keskiajalla se sai nimekseen Marian sänkyruoho. Toinen 
nimitys on Marian hikiheinä, mikä viittaa naisen synnytystus-
kaan. Tuo pyhä heinä (Hierochloe hirta) kasvaa myös meidän 
niityillämme ja antaa kuivattuna kumariinin kiehtovaa tuok-
sua.

Keltamatara
Jouluaamuna Isä Jumala antoi aasille ja härille käskyn jättää 
matarat syömättä. Ne tottelivat nöyrästi. Maria poimi peh-
meitä kukkia sylillisen, asetteli ne seimeen ja laski kapaloidun 
esikoisensa niiden päälle. Sinä yönä mataran kukat saivat kel-
taisen värinsä ja siitä lähtien lievittivät synnyttävän naisen 
tuskaa.

Perimätieto kertoo, jouluaamuna naiset poimivat keltama-
taroita ja siivilöivät maidon niiden lävitse. Maito juoksettui: 
syntyi ensimmäinen juusto.

Hyasintti
Hyasinttiin liittyvissä tarinoissa ja le-

gendoissa menevät iloisesti sekaisin 
niin antiikin tarinat kuin kristillinen 
kertomusperinne. Lisäksi se on yk-
si Israelin sukukuntien jalokivistä. 

Jaakobin pojista Gad sai sen rinta-
kilpeensä.

Enkeli Gabriel ilmoitti Marialle: ”Sinä 
tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja si-
nä annat hänelle nimen Jeesus. Hän hal-
litsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen ku-
ninkuudellaan ei ole loppua.” (Luuk. 1:33) 
Vuosisatojen saatossa tämän ennustuk-
sen symboliksi kirkkotaiteessa nousi hy-

asintin kukka.
Aikojen kuluessa sinisestä hyasin-

tista tuli Marian, taivaan kunin-
gattaren attribuutti. Valkea kukka 
puolestaan merkitsi hänen äidin-
rakkauttaan.

Hyasintti on saanut nimensä 
antiikin Kreikan tarinasta. Siinä 
Hyakinthos-niminen nuorukai-

nen surmattiin julmasti. Apol-
lo muutti hänen veripisaransa 
kukaksi, joka on yhä yksi mei-
dän rakastetuimmista jouluku-
kistamme.

”Iisain kannosta 
nousee verso, vesa 
puhkeaa sen juuresta 
ja kantaa hedelmää.”

Kielo
Täällä pohjolassa on kerrottu, että Kristuksen synnyinyönä 
hanget hupenivat ja kielot heräsivät helinällään säestämään 
Herran enkeleitä, jotka veisasivat Jumalalle kunniaa. Siitä hy-
västä kielot saivat paratiisituoksunsa. Mutta koska kielo on 
myrkyllinen, sen katsotaan viittaavan ihmisen syntiinlankee-
mukseen.

”Olen Saaronin ketojen kukka, laakson lilja.” Vanhan tes-
tamentin Laulujen laulussa (2:1) viitataan kielontuoksuiseen 
neitoon, laaksojen liljaan. Sittemmin se on tulkittu ennus-
merkiksi Mariasta, taivaan kuningattaresta. Vanhoissa kirk-
komaalauksissa Marialla on usein ruusuin ja kieloin koristeltu 
kruunu päässään.

Kerrotaan myös, että ranskalainen Pyhä Leonardo joutui 

taisteluun lohikäärmeen kanssa. Hän haavoittui, ja jokaisesta 
veripisarasta yleni kielo.

Ruusu 
Jouluvirren sanoin:

On ruusu Iisain juuren
nyt kukkaan pujennut.
On pyhä kirja suuren 
sen ihmeen kertonut 
Tuo kukka suloinen
valaisee talviyötä
keskellä pakkasen.
Virren sanoma juontaa juurensa Jesajan profetiasta ”Iisain 

kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa 

Legendan mukaan Jeesuksen synnyttyä lumisessa maassa 
puhkesi kukkaan hentoja valkeita ja vaaleanpunaisia leinikke-
jä, jouluruusuja.

Joulutulppaani
Tulppaani (dulban, suomeksi turbaani) on vuosisatoja ollut 
samalla kertaa täydellisen rakkauden ja kärsimyksen vertaus-
kuva. Persialaisen legendan mukaan se sai alkunsa erään yli-
myksen verestä. Epätoivoissaan hän syöksyi alas kalliolta kuul-
tuaan vääräksi osoittautuneen huhun, jonka mukaan hänen 
kihlattunsa oli kuollut.

Kirkkomaalauksissa ja tarinoissa on tulppaaniin kiteytynyt 
Johanneksen evankeliumin jae: Jumala on rakastanut maail-
maa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, jo-
ka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen 
elämän. (Joh. 3:16).

LiiSA PAJUKAARRE

Tärkeimmät lähteet: 
Alf Henrikson: Antiikin tarinoita 1-2. WSOY 1997. 
Pentti Lempiäinen: Sano se kukkasin. Kasvit vertauskuvina. 
WSOY 2001. 
Anna Pavord: Wie die Pflanzen zu ihren Namen kamen. 
Eine Kulturgeschichte der Botanik. Berlin 2008.  
SKS:n kansanrunousarkisto.

Pyhän jouluyön ihmeestä on vuosisatojen saatossa kehkey-
tynyt monia viehättäviä tarinoita ja legendoja. Luukkaan 
evankeliumiin on kertomaperinteessä yhdistynyt niin vanha-
testamentillisia aineksia kuin antiikin mytologiaa. Myös mei-
dän pohjoinen hankemme on tuolloin puhjennut kukkaan.
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Jeesus ilmestyi Heikille vuosia sitten vaikeassa elämäntilan-
teessa.

“Vaimoni sairasti syöpää ja kuoli rukoustaisteluista huoli-
matta. Kipuni yksinäisyydessä oli valtava ja huusin tuskaani. 
Syksyllä vuonna 1995 Jeesus ilmestyi minulle kahvipöydässä ja 
Hän lohdutti ja rohkaisi minua. Hänen silmänsä olivat täynnä 
rakkautta ja Jumalan voimaa.”

“Viime aikoina minua on puhutellut ajatus, miten meidän 
Jeesuksen opetuslasten pitäisi tunnustaa uskoamme ja todis-
taa elämällämme uskovamme Häneen, joka oli Jumala, mutta 
samalla myös sataprosenttinen ihminen.“

Mitä kysyisit Jeesukselta?
“Ehkä menisin polvilleni ja vain kuuntelisin häntä. Pyhyyden 
edessä ei tule mieleen kysymyksiä, joihin pitäisi saada vastausta.”

ELISABET
Saara Karjalainen, lähihoitaja, Karttula

“Olen aikaisemmin pohtinut, että miten lapsi pystyi hypähtä-
mään Elisabetin kohdussa. Nyt raskaana ollessani tuo Raa-

matun kohta tuli konkreettisesti mieleeni, kun herä-
sin yhtenä yönä siihen, että vauva potkaisi oikein 

voimakkaasti kohdussani.”
Elisabet tuli vanhemmalla iällä, hedelmät-

tömänä raskaaksi. Oli tapahtunut ihme.
“Jumalan suunnitelma tuli todeksi hä-

nen kohdallaan. Meidänkin lapsemme 
puolesta on rukoiltu. Eräs pariskunta ru-
koili raskaaksi tulemiseni puolesta viime 
talvena, ja Jumala vastasi pian tähän ru-
koukseen. Rukous antoi minulle myös 

rohkeutta uskaltaa uskoa siihen, että minusta voi jonakin päi-
vänä tulla äiti.”

Enkeli ilmestyi Marialle, Jeesuksen äidille, joka tuli sano-
man jälkeen Elisabetin luokse kiiruhtaen.

“He pystyivät jakamaan odotuksen ihmeen ja yhdessä jut-
telemaan. Ehkä peloista, ilosta ja synnytykseen liittyvistä 
asioista. Jumala on järjestänyt myös minulle tilanteita, joissa 
olen voinut jakaa raskauden iloja, pelkoja ja odotuksia toisten 
odottavien äitien sekä jo lapsen saaneiden äitien kanssa.”

“Jumala käyttää elämäämme, kokemuksiamme, kipujam-
me ja ilojamme usein lähimmäistemme hyväksi, että voisim-
me samaistua toisen kokemuksiin ja ajatuksiin.”

Mitä kysyisit Elisabetiltä?
“Miltä tuntui kuulla, että olet raskaa-
na? Miltä tuntui tulla äidiksi ja saada 
lapsi syliin?”

JOOSEF
Maria Lukka, 
opiskelija, Kuopio

“Minua on puhutellut erityises-
ti Joosef, Jaakobin poika. Hänen 
elämänsä oli monilta osin vai-
keaa, jopa läheiset ihmiset vi-
hasivat ja kohtelivat hän-
tä erittäin kavalasti. Usein 
mietin, miten hän jaksoi 
rakastaa läheisiään ja välit-
tää veljistään silti niin pal-
jon. Ja antaa heille an-

teeksi.“
Anteeksiantamusta joudumme harjoittelemaan omassa-

kin elämässämme.
“On ollut tilanteita, joissa helpommin tuntisi vihaa kuin ra-

kastaisi. Viha kuitenkin on kuluttava voima. Keskustelemalla 
ja yrittämällä ymmärtää haluaisin, että välit ihmisiin palautui-
si ja rakkauteen voisi kasvaa uudelleen.”

Maria miettii, oliko Joosefilla niin luja luottamus ja usko Ju-
malaan, että se näkyi rakkautena myös teoissa ja toiminnoissa.

“Mikä sai hänet näkemään syvemmälle ihmisten ajatusmaa-
ilmaan, että hän ei halunnut kostaa kaikkea kokemaansa?”

“Joosefin menestys myöhemmissä elämänvaiheissa ei ylpis-
tänyt ja muuttanut häntä. Hän oli nöyrä, ilman nöyristelyä, ja 
halusi ja kykeni ehdoitta rakastamaan läheisiään.”

“Kaikella on tarkoituksensa. Uskon, että kaik-
ki, mitä ja miten täällä tehdään ja toimitaan, 

Jumala ohjaa tahtonsa mukaan ja ihmisten 
parhaaksi. Aina voi aloittaa alusta, ja Juma-
la rakastaa, vaikka tekisikin virheitä. Ar-
moa riittää sitä haluavalle ja siitä iloitsen.”

Mitä kysyisit Joosefilta?
Horjuiko uskosi Jumalaan ja elämän parem-

maksi kääntymiseen koskaan? Kuinka ky-
kenit kääntämään vihasi suureksi an-

teeksiantamukseksi ja näkemään 
elämän merkityksellisyyden?

RUUT
Cecilia Kurkinen, palveluesimies, Kuopio
“Olen tutustunut Ruutin elämään lukemalla Raamattua. Jo 
nuorena aikuisena hänen tarinansa kosketti ja Ruut on kulke-
nut kanssani läpi elämän.“

Cecilia on itse muuttanut kaksikymppisenä Kuopioon. 
Hän on kotoisin Tammisaaresta, ruotsinkielisestä perheestä 
ja tutustunut kainuulaisen miehen mukana savolaiseen kult-
tuuriin.

“Ruut kunnioitti Israelin kansaa ja luotti heidän Jumalaan-
sa. Muutettuani tänne ja mentyäni naimisiin miehen kanssa, 

jonka suku oli uskossa, sydän pyrki yhtymään heidän sukun-
sa uskonperintöön. Olen saanut elää uskoani todeksi. Oppi-
nut tapoja ja perinteitä. Olen juurtunut ympäristöön ja koke-
nut tämän omakseni, vaikka toisinaan tietysti on ollut aikoja, 
jolloin olen tuntenut itseni muukalaiseksi.”

Ruutin kirjeessä näkyy Jumalan johdatus.
“Noomi, Ruutin anoppi luotti Jumalaan. Vaikka hän oli 

menettänyt kaksi poikaansa, hän uskoi ja tiesi, että kaikella on 
tarkoituksensa. Myös Ruut halusi uskoa samaan. He lähtivät 
uskon varassa, vaikka eivät tienneet, mitä elämä tuo tulles-
saan. Vaikka en itsekään näe tulevaa, niin Jumala tietää ja Hä-
nellä on täydellinen aikataulu ja suunnitelma. Huomaamme 
usein johdatuksen vasta jälkeenpäin.”

“Arvostan myös Ruutin nöyryyttä ja ahkeruutta.”

Mitä kysyisit Ruutilta?
“Miltä tuntui jättää synnyinseutu? Miltä tuntui olla eros-
sa suvusta? Millaista oli elää vieraan kansan parissa?”

JOHANNES KASTAJA
Jarkko Juvonen, 

opettaja, Siilinjärvi
“Johannes Kastajan elämää olen mietti-
nyt usein. Lähestyvä joulu on Vapahtajam-
me syntymäjuhla. Kesällä juhannussaunaa 
lämmittäessä usein pohdin, miten Johan-
nes syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta. 
Hän tuli tasoittamaan tietä ja oli tienrai-
vaajana Jeesuksen toiminnalle.”

Johannes Kastajan vahva usko tulee 
esille evankeliumeissa.

“Hän tiesi oman tärkeän roolinsa, tehtävänsä ja paikkan-
sa. Hän oli samalla hyvin nöyrä. Hän kertoi Messiaasta ja kas-
toi ihmisiä vedellä. Hän kuitenkin saarnasi, että Jeesus oli pal-
jon häntä suurempi ja että Jeesus tulee kastamaan Pyhällä 
Hengellä.”

Johanneksen varmuus omasta kutsusta kiehtoo Jarkkoa.
“Jumala kutsuu meitä yhteyteensä. Välillä koen uskoni vah-

vempana ja välillä elämässä tulee eteen ihmetyksen aikoja. 
Kaikkea ei voi ymmärtää, pitää vaan luottaa Jumalan huolen-
pitoon.”

“Johannes on minulle Raamatusta yksi esimerkki, malli, jol-
laiseen suuntaan haluaisin ihmisenä itsekin kasvaa.”

Mitä kysyisit Johannes Kastajalta?
“Mitä ajattelit, kun Jeesus pyysi sinua kasta-
maan hänet?”

JEESUS
Heikki Halinen, 
kapteeni evp, Juankoski
“Jeesus on tullut minulle vuosien saatossa 
entistä läheisemmäksi ja henkilökohtai-
semmaksi. Suhde on syventynyt.”

“Jeesus oli monessa asiassa 
radikaali, ja Hän aina kohtasi 
ihmisen rakkaudellisesti. Hän 
sanoi suoraan ja totuudelli-
sesti, mutta ei tuominnut. 
Miten tarvitsemmekaan jo-
kainen tällaista kohtaamis-
ta tänäkin päivänä.”

Raamatun henkilöt koskettavat

RUUT
Ruut oli moabilainen nainen ja hä-
nestä tuli kuningas Daavidin 
esiäiti. Ruutin appi Elime-
lek ja anoppi Noomi oli-
vat tulleet poikiensa 
kanssa nälkää pakoon 
Moabin maahan. Mie-
hensä ja poikiensa kuol-
tua Noomi päätti palata 
kotimaahansa Juudeaan. 

Ruut oli kiintynyt 
Noomiin ja seura-
si anoppiaan. Elime-
lekillä oli Betlehemis-
sä varakas sukulainen Boas, 
jonka pelloille naiset tuli-
vat keräämään elantoaan 
sadonkorjuun jäämis-
tä. Boas viehättyi Ruu-
tista. Saadakseen 
Ruutin, hän lunasti it-
selleen Elimelekin pe-

rintömaat ja sai maan 
mukana huolehdit-
tavakseen myös Eli-
melekin naiset. Boas 
nai Ruutin ja heistä 
tuli kuningas Daa-
vidin esivanhem-
mat.

Viisi Kirkko ja Koti -lehden lukijaa pohtii, kuka Raamatun henkilöistä puhuttelee tai on puhutellut. 
Mikä hänen elämässään rohkaisee tai koskettaa? Löytyykö kosketuspintaa omaan elämään?

JOHANNES 
KASTAJA
Johannes Kastaja oli Jeesuksen edelläkävi-
jä. Hänen tehtävänsä oli valmistaa Jeesuksel-
le tietä. Johannes Kastaja syntyi puoli vuotta 
ennen Jeesusta ja oli Jeesuksen serkku. Jo-
hannes Kastaja eli autiomaassa. Hänestä ker-
rotaan, että hän pukeutui yksinkertaisesti 
kamelinkarvavaatteeseen ja käytti ravinnok-

seen heinäsirkkoja ja villimehiläisten huna-
jaa. Johannes kehotti erotuksetta kaikkia 

ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, 
että he saisivat syntinsä anteeksi ja pääsisivät Jumalan val-

takuntaan, joka oli jo aivan lähellä. Hän kastoi ihmisiä Jor-
dan-virrassa, ja myös Jeesus sai häneltä kasteen. Johannes 

vangittiin ja teloitettiin Herodes Antipan käskystä. Ju-
hannusta vietetään Johannes Kastajan muistoksi.

JEESUS
Jeesus Nasaretilainen on kristinuskon kes-
kushenkilö, maailman Vapahtaja. Hän 
syntyi Palestiinassa, Matteuksen ja Luuk-
kaan evankeliumien mukaan Betlehemis-

sä Herodes Suuren hallituskautena. 
Tutkimus on ajoittanut tapahtu-

man vuosiin 7–4 eKr. Jeesuksen 
syntymästä tehtiin 500-luvul-

la kristillisen ajanlaskun lähtö-
kohta. Juutalainen Jeesus asui 
Galileassa, Nasaretin kaupun-
gissa noin 30-vuotiaaksi. Kun 

hän aloitti julkisen toimintan-
sa, sitä kesti kahdesta kol-

meen vuotta. Julkisen 
toiminnan keskus-

paikaksi tuli Kaper-
naum, missä hän 

kutsui ensim-
mäiset opetus-

lapsensa. Jee-
sus kuoli 
noin vuon-

na 30 jKr. 
Pontius Pila-

tuksen ollessa 
Juudean pro-
kuraattorina. 
Jeesus sovitti 
ihmiskunnan 

synnit ja sai aikaan 
sovinnon Jumalan kanssa.

ELISABET
Elisabet oli Johannes Kastajan äi-
ti ja Marian, Jeesuksen äidin suku-
lainen. Hän ja hänen miehensä Saka-
rias olivat odottaneet ja rukoilleet lasta 
vuosikymmeniä. Enkeli ilmoitti Sakariaal-
le mahdottoman tulevan mahdollisek-
si. Lisäksi hän sanoi, että pojalle piti an-
taa nimi Johannes (Johannes = Jumala 
on armollinen). Kun Maria, joka odotti 
Jeesusta, tuli tervehtimään häntä, hy-
pähti lapsi Elisabetin kohdussa. Maria 
viipyi Elisabetin luona Johanneksen 
syntymään asti. (Luuk. 1)

JOOSEF
Joosef oli patriarkka Jaa-
kobin kahdestatoista pojas-
ta toiseksi nuorin, äitinsä Raa-
kelin kahdesta pojasta vanhempi. 
Veljet myivät hänet orjaksi Egyptiin, 
missä hän nousi Egyptin maailmanval-
lan kakkosmieheksi ja oman perheen-
sä pelastajaksi. Jumalan johdatuksessa 
vaikeitten kärsimysten kautta Joosefis-
sa on nähty esikuva Jeesuksesta. Joosef 
yhdistää kertomukset Aabrahamista, Ii-
sakista ja Jaakobista kertomuksiin israe-
lilaisten orjuudesta Egyptissä ja paluusta 

sieltä Mooseksen johdolla Kanaaninmaa-
han. Hänestä kerrotaan ensimmäisen 

Mooseksen kirjan luvuissa 37–50.

HAAStAttELUt JA KUvAt 
HAnnA KARKKOnEn 

PiiRROKSEt PAULA REMES
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Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

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

Valkeisenkatu 3, 70600 KUOPIO
p. 044 568 9220

ma–pe 9–20 • la 9–17
jouluaattona  9–12
uuden vuoden aattona 9–18

Arkihuolesi
kaikki heitä....

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

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

  t o i v o n s ä d e
Lähetys- ja humanitääri-

kirpputori
Otamme vastaan

lahjoituksia, tarvittaessa
nouto kotoa.
Asematie 11,

Siilinjärvi
Puh. 044 547 1629

Avoinna ma-pe 10–18
la 10–14.30

Lääkäriasema Cantti kiittää toimitilojen ja toiminnan 
siunauksesta 23.11. kappalainen Lauri Kastarista ja 
kirkkoherra isä Timo Honkaselkää.

Haluamme 
toivottaa entiset 
ja uudet asiakkaat 
tutustumaan 
uusiin tiloihimme 
ja palveluihimme.
Lääkäriasema Cantti 
Ajurinkatu 16, 70110 Kuopio
Ajanvaraus 017-686 8609
www.cantti.net

J oulukirkko, kunnon löylyt ja eksoottis-
ta ruokaa. Monikulttuurisen perheen 
jouluun otetaan parhaat palat jokai-
sesta maasta – sitä syvintä sanomaa 
kuitenkaan unohtamatta.

Millaista joulua vietetään perheessä, joka 
asuu Suomessa, mutta äiti on Kanadasta ja isä 
Togosta?

”Aiomme viettää tämän joulun ihan rauhal-
lisesti, omien läheisten kesken täällä Kuopios-
sa. Siinä mielessä aika suomalaisella kaavalla siis 
mennään”, Katriina Edoh kertoo hymyillen.

Hänelle täkäläinen joulu ei ole täysin tunte-
maton käsite, sillä Katriina muutti Kanadasta 
Suomeen 11 vuotta sitten.

”Lisäksi isäni on suomalainen, joten kulttuuri 
on sitäkin kautta tullut tutuksi.”

Togossa joulu lasten juhlaa
Katriina tapasi miehensä Martin Edohin vuonna 
2009 Ghanassa. Ensimmäisen yhteisen joulunsa 
he viettivät Martinin kotimaassa Togossa.

”Siellä joulu on oikeastaan vain lapsille suun-
nattu juhla. Heidät puetaan kauniisti ja he käy-
vät kyläilemässä naapurustossa ja ystävien luona. 
Kyläpaikoissa lapsille jaetaan karamelleja”, Mar-
tin kuvailee.

”Aikuisille puolestaan uusi vuosi on suurempi 
juhlimisen aihe. Siksi minulla ei ole ollut mitään 
erityisempiä jouluperinteitä, joita haluaisin vaalia 
myös täällä Suomessa.”

Katriinaa kuitenkin viehättää togolainen tapa 
pitää joulu lasten juhlana. 

”Sitä perustellaan Jeesus-lapsen syntymäl-
lä. Hänen syntymäpäivänään kaikki lapset ovat 
ikään kuin syntymäpäiväsankareita.”

”Minusta on ihanaa, että he silloin ovat huo-
mion ja hemmottelun kohteena. Togolaisen lap-
sen elämä kun ei muuten ole aivan yhtä helppoa 
kuin suomalaisen.”

Joulukattaus kaikilla mausteilla
Jotain togolaista perinnettä lienee siinä, että 
Edohit haluavat tänä vuonna rakentaa joulun ni-
menomaan 2-vuotiaalle pojalleen Edemille.

”Aiomme laittaa nyt koristeitakin enemmän, 
kun Edem jo ymmärtää niiden päälle”, Katriina ja 
Martin kaavailevat.

”Ja tänä jouluna uskallamme ehkä sytytellä 
myös kynttilöitä.”

Toisilleen pariskunta ei anna lahjoja, mutta 
pojalleen kyllä.

”Poika saa tutustua joulupukkiin ja leikkiä päi-
väkodissa oppimiaan tonttuleikkejä.” 

Yksi supisuomalainen elementti kuuluu ilman 
muuta Edohien jouluun.

”Saunaan pitää ehdottomasti päästä.”
Joulunpyhiä Edohit viettävät yhdessä Katrii-

nan siskon ja tämän puolison kanssa.
”Myös sisareni mies on Togosta. Aiommekin 

kattaa joulupöydän niin, että yhtenä päivänä on 
tarjolla suomalaista, toisena afrikkalaista ja kol-
mantena kanadalaista ruokaa”, Katriina kertoo.

”Suomalaisista jouluherkuista minulle mais-
tuu erityisesti lanttulaatikko. Martin puolestaan 
pitää kinkusta – savustettuna tosin.”

Musiikki tuo tunnelmaa
Katriina Edoh valmistuu kanttoriksi tammikuus-
sa. Viime joulun hän vietti töiden merkeissä.

”Musiikki on tärkeä osa joulun tunnelmaan 
virittäytymistä. Kauneimmat joululaulut täytyy 
käydä laulamassa.”

Joululaulujen suhteen Edohin perhe on kaik-
kiruokainen.

”Riippuu ihan mielentilasta, mikä kappale 
milloinkin vetoaa. Hartaampien laulujen lisäk-
si iloisemmat tontturallatuksetkin ovat mukavaa 
kuunneltavaa.”

Välillä Katriina uppoutuu kuuntelemaan lap-
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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

Kukkakauppa Floretta
Kauppakatu 63 •  p. 017 281 1655 •  MA-PE 8.30-17.30, LA 8.30-14-SU 10-14  

• www.floretta.fi/, kukkapaja@floretta.fi

www.lehtisepät.fi

Rauhaisaa Joulua ja
lukuisia ilonhetkiä vuodelle 2014!

www.lehtomaenkoti.net

Kiitos rukouksistanne ja tuestanne kuluneena vuonna!
Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa 

ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014!
Lehtomäen kodin väki 

Tervetuloa Joulujuhlaamme
22.12.2013 Lehtomäen kodille

  kello  15.00  Joulupuuro  
  16.00  Jouluseurat

Hyvää Joulua!
Sähköasennusliike E. Gröhn

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

suusvuosien joululevyjä.
”Ne tuovat minun jouluuni tuulahduksen toi-

sesta kotimaastani Kanadasta.” 
Jouluisten koristeiden, laulujen ja herkkujen 

alle kätkeytyy kuitenkin se kaikkein tärkein - Jee-
suksen syntymä.

”Vaikka haluammekin tarjota ihania jouluelä-
myksiä pienelle pojallemme, niin silti juhlan sy-
vin olemus kumpuaa Jeesuksesta. Kiireen kes-
kellä se helposti unohtuu, mutta pyhien aikaan 
rauhoitumme muistamaan ja kiittämään Häntä.”

Ilo päiväsankarista saa yhteen
“Kotimaassa lauletaan valkeasta joulusta I’m 
dreaming of a white Christmas”, mutta se on 
vain haaveilua”, filippiiniläinen Armand Agsagani 
nauraa. Armand ja Clarita Agsagani ovat oppi-
neet nauttimaan jopa Suomen pimeästä talvesta 
ja lumesta, joka tuo valoa.

Agsaganit ja heidän poikansa viettävät tänä 
vuonna jo kahdeksatta yhteistä joulua Suomessa. 
Perheen koti on Siilinjärvellä, synnyinmaa Filip-
piineillä.  “Jo kotimaassamme totuimme erilaisiin 
tapoihin viettää joulua. Siksi ei ole ollut vaikeaa 
oppia erilaista joulua täällä”, Clarita kertoo.

Agsaganien mielestä eroja heidän ja suoma-
laisen joululla on vähän. Eron huomaa ruokapöy-
dässä: “Me emme syö aattona puuroa vaan pais-
tettuja riisi-kookoskakkuja.” Lihana suositaan 
grillattua kanaa ja pöydästä löytyy nuudelia. 
Lanttu- ja perunalaatikko on Agsaganeille vieras-
ta, ja savustetun sijaan joulukala on grillattua.

Toisten huomioiminen lahjalla on Agsaganien 
joulussa tärkeää, mutta lahjat eivät tule pukilta 
vaan läheiseltä läheiselle. Lahja on iloa yhteydes-
tä. “Nyt kun olemme kaukana, annamme rahaa, 
jolla perheenjäsenet voivat ostaa itselleen lahjan 
meiltä.” Pakettien avaamisen aika on jouluyönä.

Jouluyö on myös juhlan aika kirkossa. Koti-
maassaan Agsaganit ovat tottuneet jo joulua edel-
täviin iltamessuihin: “Joulukuun 16:nnesta aat-
toiltaan asti on joka ilta messu jossain kirkossa. 
Suomessa käymme jouluyön messussa jos mah-
dollista.” Muut joulukirkot eivät tunnu omilta. 

Tullaan perheeksi
Claritan ja Armandin perheelle joulu on ennen 
kaikkea kristillinen ilojuhla. “Kun laulamme jou-

lulauluja, laulamme niitä onnittelulauluina Ku-
ninkaalle.” Juhlan ytimestä kertovat Agsaganien 
suosikit Joy to the world ja filippiiniläinen Pasko 
na Naman, On jälleen joulu. Iloa halutaan ilmais-
ta sekä reippaasti että rauhallisesti.

“Juhlassa on kyse Jeesuksen syntymäpäivästä”, 
Armand tiivistää. Syntymäpäivää halutaan juh-
lia kokoontumalla yhteen. “Joulun ydin on mah-
dollisuus tulla perheeksi. Meillä ja teini-ikäisellä 
pojallamme ei ole täällä sukua, joten tapaamme 
ystäviä ja kutsumme luoksemme yksin eläviä”, 
Agsaganit kertovat.

“Juhlia voi yksinkertaisestikin. Ruokien ja lah-
jojen ei tarvitse olla kalliita, koska tärkeintä on 
joulun henki. Se, mitä juhlimme, on enemmän 
kuin tunne. Juhla ei ole materiaalista vaan kiitos 
Jeesukselle”, Clarita tiivistää. Siitä syntyy rauha ja 
hyvä tahto.

Sauna, salmiakki ja se kolmas
Agsaganien mukaan kristillinen juhla saa ihmisis-
sä eloon lähimmäisenrakkautta etenkin vaikeina 
aikoina. “Filippiineillä ihmiset ovat muuttuneet 
taifuunien ja onnettomuuksien myötä. Nyt halu-
taan antaa rahaa muiden auttamiseen enemmän 
kuin ennen. Asenteet ovat muuttuneet.”

Samaa muutosta on suomalaisissa: “Suomalaiset 
ovat anteliaita ja vieraanvaraisia, mutta on myös 
monia, jotka vasta hitaasti ovat ymmärtämässä an-
tamisen merkityksen”, Clarita selittää. “Suomalai-
nen haluaa nähdä, mihin rahat menevät.” 

Agsaganit työskentelevät Missionuorissa ja 
ovat lähettäneet tiimejä auttamis- ja palvelu-
tehtäviin. Matkat Haitiin, Romaniaan ja Venäjäl-
le ovat todistaneet, että moni haluaa teoillaan ja 
lahjoillaan auttaa tuntemattomia. “Ei auttami-
nen keskity vain jouluun.  Joulun pitäisi olla jo-
ka päivä.”

Sanoma avusta ja jakamisesta sai Agsaga-
nit lähtemään vihreästä kotimaasta lähetystyö-
hön valkoiseen pohjolaan. «Tulimme auttamaan. 
Suomalaisilla on kansana paljon, mitä antaa 
eteenpäin», Clarita rohkaisee. “Teillä on sau-
na, salmiakki ja se kolmas”. Hän tarkoittaa sisua. 
Agsaganien mielestä tämä kestävyys ja uutteruus 
on tarkoitettu käytettävän Jumalan hyväksi.

HELi HARinG 
Sini-MARJA KUUSiPALO

Kuningasta   onnitellen
Seimestä Clarita ja Armand 
Agsagani löytävät jouluunsa 
juhlan syyn. 
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Katriina, Martin ja Edem Ehodin tämän joulun ohjelmaan kuuluu myös kirkossa käynti.
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Kuopion seura-
kuntalehti selvisi 
hengissä 
sodista ja 
inflaation 
kurimuksesta.  

J
os Siunausta Koteihin 
-lehden toimittajille 
olisi vajaa sata vuotta 
sitten kertonut leh-
den painoksen ole-
van joskus yli 70 000, 

vastaukseksi olisi luultavasti saa-
nut epäuskoisen hymähdyksen. 

Millaisen kehityskaaren seura-
kuntalehtemme kävi todella lä-
pi ensimmäisten vuosikymmenien 
aikana? Ja mikä oli se karikko, jo-
hon törmätessä nuori seurakunta-
lehti vain seitsemän toimintavuo-
den jälkeen meinaisi upota?

Alun perin Siunausta Koteihin 
perustettiin Kuopion seurakunta-
lehdeksi vuonna 1913. Lehden pit-
käaikaisen vastaavan toimittajan 
Juho Soinisen mukaan ajatus uu-
den seurakuntalehden perusta-
misesta oli esillä nuorisopäivien 
juhlilla Kuopion NMKY:n talol-
la pidetyssä tilaisuudessa. Ajatus-
ta uudesta lehdestä tervehdittiin 
vilpittömällä ilolla. Samaisessa tilai-
suudessa lausuttiin julki Siunausta 
Koteihin -lehden syntysanat. 

Painolupaa tuli anoa keisarin 
alaiselta Painoasian ylihallituksel-
ta, joka näytti vihreää valoa uu-
den lehden perustamishankkeelle 
marraskuun puolivälissä. Loppu-
vuodesta olikin näytenumeron 
julkaisemisen aika. 

Suuri osa seurakuntalaisista 
näytti olevan menossa kohti ka-
dotusta perustajien mukaan.

Vuosikerta markalla
Siunausta Koteihin oli ilmestyt-
tyään kovin pienikokoinen, huo-
mattavasti A4-paperiarkkia pie-
nempi ja käytännössä hartauksiin 
painottuva lehti. Ilmeisesti ensim-
mäiset toimittajat näkivät parhaa-
na vastamyrkkynä seurakuntatie-
toisuuden ohenemiseen tiukan 
sanaa julistavan linjan: ajankoh-
taisia yhteiskunnallisia teemoja ei 
juuri käsitelty sivulauseita enem-
pää, tämäkin hartaudellisessa yh-
teydessä. Käytettävissä ollut pals-
tatila toi toki omat rajoituksensa 
sisältöön, sillä lehti käsitti ainoas-
taan neljä sivua ja kaksi palstaa. 

Lehti sai varsin myönteisen vas-
taanoton, ja vakituinen lukijakun-
takin löytyi nopeasti. Ensimmäi-
sinä vuosina lehden tilaajamäärä 
oli 2500–3000, mikä tarkoitti 
karkeasti noin 15 % kuopiolaisis-
ta. Lehden vuosikerran hinta oli 1 
markka, postista tilattuna 30 pen-
niä enemmän. Nykyrahaksi muu-
tettuna Siunausta Koteihin -vuosi-
kerran sai 3,5 eurolla.

Seurakuntien yhdysside
Vuonna 1917 oli ensimmäisen laa-
jennuksen aika. Tuolloin lehti alkoi 
ilmestyä Kuopion ja Pohjois-Savon 
seurakuntalehtenä. Anomuksen 

lehden laajentumisesta teki Kuopi-
ossa toimineiden kristillisten järjes-
töjen yhteinen julkaisutoimikunta 
loppusyksyllä 1916. Anomukses-
sa esitettiin lisäksi toive lehden laa-
jentamisesta kahdeksansivuiseksi 
sekä ajankohtaisuuksia sisältäväk-
si ja monipuolisemmaksi julkai-
suksi. Seurakuntaelämän kehitystä 
tuli seurata valppaasti sekä kos-
ketella ja tunnetuksi tehdä kristil-
lisen työn eri puolia, anomukses-
sa toivottiin. Anomus sai ilmeisen 
myönteistä vastakaikua, ja kuu-
kauden päästä Siunausta Koteihin 
esitteli laajentunutta ulkoasua ja 
uutta linjaa seuraavaa vuotta kos-
keneissa näytenumeroissa. 

Lehden funktio ei varsinaisesti 
muuttunut, sillä se halusi edelleen 
olla Jumalan sanaa koteihin tuo-
va kanava. Uutuuksina seuraavan 
vuoden palstoille sen sijaan mai-
nittiin kristillisten kirjojen arvos-
telut, nuoriso- ja pyhäkouluasiat 
sekä yleinen seurakuntatietoisuus. 
Laajennuttuaan lehti toivoi ole-

vansa jonkinlainen yhdysside eri 
seurakuntien välillä.

Inflaatio kuritti
Ajankohtaiset teemat näkyivät ak-
tiivisempana poliittisena ottee-
na, johon kansakunnan epävarma 
tilanne osaltaan ajoi. Lupaavas-
ti alkanut seurakuntalehden tai-
val uhkasi tyssätä sodan jalkoihin: 
vuosia käynnissä ollut maailman-
sota sekä omaa kansaa repinyt si-
sällissota toivat mukanaan paitsi 
kysymysmerkkejä, myös inflaati-
on, joka söi ihmisten ostovoimaa. 

Siunausta Koteihin -lehden ai-
noa tulonlähde olivat tuolloin ti-
laukset, sillä ilmoitukset julkaistiin 
lehdessä ilmaiseksi. Tilaajamää-
rän suoranainen romahtaminen 
lähes neljästä tuhannesta tuhan-
teen vuoden 1918 aikana ajoikin 
lehden talousvaikeuksiin. Ensin 
lehti totesi ilmestyvänsä ”olosuh-
teiden pakosta” joka toinen viikko 
nelisivuisena ja joka toinen viikko 
kahdeksansivuisena. Lehti lakkau-

tettiin kokonaan loppuvuodeksi 1918. Se 
alkoi kuitenkin jälleen ilmestyä vuoden 
1919 alusta, tosin aiempaa laajempana, 
kolmipalstaisena versiona. 

Laajennus ja tilaushintojen korotus 
eivät auttaneet, ja keväällä lehti joudut-
tiin jälleen pienentämään takaisin en-
simmäisten vuosien kokoonsa. Lehteä 
julkaissut Sisälähetysyhdistys totesi leh-
den tuottaneen yhdistykselle noin 7000 
markan tappiot. Oli aika keskustella va-
kavasti lehden tulevaisuudennäkymistä.

Uuteen nousuun
Sisälähetysyhdistyksen johtokunta ko-
koontui marraskuun lopussa 1919 NM-
KY:n talolle keskustelemaan lähemmin 
Siunausta Koteihin -lehden tulevaisuu-
desta. Tappiosta huolimatta lehden toi-
mituskunta halusi jatkaa julkaisemis-
ta edelleen. Se arveli, että mikäli lehden 
annettaisiin heti alkuunsa kuolla, olisi si-
tä vaikea herättää enää henkiin. Vaikka 
lakkautusuhka oli todellinen, päädyttiin 
siihen, että lehden julkaisua jatkettiin 
edelleen tietyin ehdoin. 

Näytenumeroista kävi ilmi, että leh-
ti alkoi myydä ilmoitustilaa, minkä li-
säksi vuosikerran hintaa korotettiin seit-
semään markkaan. Uutena vastaavana 
toimittajana aloitti kaupunkiseurakun-
nan kirkkoherra Jooseppi Simelius aisa-
parinaan Kyösti Kauppinen. Uudistuk-
set nostivat lehden vähitellen takaisin 
vakaammalle pohjalle. Seuraavan vuo-
den vuosikertomuksessa Sisälähetys-
yhdistys saattoi todeta lehden tilaaja-

määrän nousseen sekä aiemman velan 
tulleen kokonaan kuitatuksi. 

Sisällöllisesti lehti jatkoi hartausvoit-
toisena, mutta yhä enemmän yhteis-
kuntaelämän ajankohtaisuuksia seuraa-
vana julkaisuna. Mainittakoon, että yksi 
syy lehden elpymiseen oli puhdas tal-
kootyö, sillä toimittajat ja kirjoitusten 
lähettäjät eivät ottaneet työstään palk-
kaa. Keväästä 1923 lähtien toimittajat 
saivat muutaman sadan markan kor-
vauksen työstään lehden hyväksi.

Paluu juurille
Vakiintumisen jälkeinen linja osoittautui 
hyväksi. Lehti pääsi taloudellisesti vuo-
si toisensa jälkeen keskimäärin nollatu-
lokseen. Tilaajamäärä pysytteli 2000–
3000 välillä. Toimituskunnassakaan ei 
muutoksia tapahtunut Männistön ru-
koushuoneen saarnaajan Juho Soinisen 
vastaavaksi toimittajaksi tulon jälkeen 
(vastaavana toimittajana 1926–1938), jo-
ten lehti saattoi toteuttaa tehtäväänsä 
varsin turvallisin mielin. 

Vuoden 1942 syksyllä oli kuiten-
kin aika isomman muutoksen, kun leh-
ti ilmoitti muuttuvansa kolme vuotta 
aiemmin perustetun Kuopion hiippa-
kunnan hiippakuntalehdeksi. Päätoi-
mittajaksi siirtyi hiippakunnan piispa ja 
kulttuuritietämyksestään tunnettu Eino 
Sormunen. 

Uuden laajennuksen myötä lehden 
koko kasvoi. Nelipalstaisen ja aiempaa 
suurikokoisemman lehden ulkonäkö-
kin oli jo askel modernimman lehden 

suuntaan. 
Sormunen toi oman laajan kulttuu-

ritietämyksensä lukijakunnan nähtäville 
esimerkiksi Vartija-lehdestä tutun Dia-
konos-nimimerkin pakinoiden myötä. 

Hiippakuntalehtenä Siunausta Kotei-
hin jatkoi toimintaansa ainoastaan nel-
jän vuoden ajan. Jo loppuvuodesta 1946 
tiedotettiin jälleen muutoksesta: tällä 
kertaa eräänlaisesta paluusta juurille.

Rakas lehti
Vaikka Siunausta Koteihin ilmestyi vah-
vasti tuomiokapitulin vetämänä hiip-
pakuntalehtenä neljän vuoden ajan, oli 
se edelleen Kuopion kaupungin Sisälä-
hetysyhdistyksen omaisuutta. Sisälähe-
tysyhdistyksen vuoden 1946 vuosiker-
tomuksesta käy ilmi, että yhdistys sai 
tiettävästi tuomiokapitulilta anomuk-
sen, jossa tiedusteltiin lehden siirtoa ko-
konaan tuomiokapitulin alaiseksi leh-
deksi. Tähän ei yhdistyksen mukaan 
voitu suostua, sillä lehti oli tullut vuo-
sien aikana sille niin rakkaaksi, ettei siitä 
yksinkertaisesti haluttu luopua. 

Saman vuoden lopussa Eino Sor-
munen ilmoitti työvaliokuntansa kans-
sa eroavansa lehden toimituksesta. Uu-
sina toimittajina aloittivat kirkkoherra 
Lauri Halla sekä Sisälähetysyhdistyksen 
puheenjohtaja Eino Vauramo. Samal-
la lehti palasi jälleen seurakuntalehdek-
si, jollaisena se oli ennen vuoden 1943 
laajennusta toiminut yli kahdenkymme-
nen vuoden ajan.

viLLE KAJAn

Savonkatu 22 Kuopio
Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

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

Iloon ja suruun.

kaikkiin
Elämän

hetkiin.

naisten vaa�ei�en
erikoisliike.

Palveleva

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

Kuopion kristillinen yhtenäiskoulu 
(pk Pirjo Toikonniemi 044-256 6772, apulaisrehtori Pauliina 

Asikainen, 044-270 9181, rehtori Jaakko Haapala 044-275 7374),
kristillinen päiväkoti Timantti, sekä perusopetus luokat 0–9 

ottavat vastaan oppilaita jatkuvasti kaikille ikäluokille.
Samalla kiitämme yhteistyökumppaneitamme ja toivotamme 

siunausta jouluunne sekä alkavaan vuoteen 2014.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2014.

 
 
 

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

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Ilmoitusmarkkinointi
toivottaa asiakkailleen

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2014.

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 
Sari Havia

020 754 2284, 
040 680 4057

sari.havia@kotimaa.fi

Vaikeuksien kautta   voittoon
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Kirkko ja Koti -lehden satavuotisjuhlaa vietettiin monin eri 
tavoin. Toukokuussa ilmestyi 100-vuotislehti. Kesän puurokier-
tueella seurakunnissa ruispuurosta nautti yli 2000 ihmistä. His-
torian ensimmäisellä Kirkko ja Koti -lehden media-aamiaisella 
lokakuussa Mikael Pentikäinen puhui luottamuksesta. Kansan-
juhlaan valtakunnallisille Kirkkopäiville Kuopioon kokoontui yli 
30 000 ihmistä.  
Vuonna 2013 Kirkko ja Koti alkoi ilmestyä verkkolehtenä ja 
meni Facebookin lisäksi Twitteriin. Uudenlainen YLE-yhteis-
työ alkoi ja Järvi-Kuopion seurakunnalle perustettiin Kuopion 
seurakuntien ensimmäinen YouTube-tili. 
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Malli Joosef

H avukka-ahon ajattelijaa 
alkoi pelottaa ja kylmä-
tä maailmankaikkeuden 
tyhjyys. Ratkaisuksi hän 
keksi rakentaa hirsitalon 

kaikkeuden ympärille. Kun päivät ku-
luivat leipätyössä, oli rakennettava yöl-
lä unissa. Ja unitöihin otettiin mukaan 
työkaveritkin, jotka kuvittelivat rauhas-
sa nukkuvansa, vaikka raatoivat yöt pit-
kät Konstan maailmankaikkeuden ra-
kennustalkoissa.

Urakan jälkeen odottikin yllätys. Kun 
kuvitteli itsensä uudisrakennuksen katol-
le korsteenin viereen, niin mitä näkikään: 
samaa tyhjyyttä jatkui loputtomiin. Tyh-
jyyden takaa voi löytyä vielä lisää tyhjyyt-
tä, joutui Konsta petty-
neenä toteamaan.

Oikean takaakin voi 
vielä löytyä jotain, ym-
märtää evankeliumin Joo-
sef omat unitalkoonsa 
tehtyään. Hän, joka oli jo 
suunnitellut valitsevan-
sa pelkän pienimmän pa-
han tien, perusratkaisun 
ongelmaansa, löysi oikean 
takaa Sen Oikean.

Yön yli nukkumisen 
viisauteen törmätään täs-
sä jälleen kerran. Yöllähän 
ihmisen sisimmän syvem-
mät äänet saavat puheen-
vuoron. Joskus ne ovat 
pelkoja, joskus toiveita ja 
haaveita, joskus toisen-
laista syvempää ymmär-
tämistä. 

Valveillaolon ratkaisut 
menevät usein opittuja, 
totuttuja ratoja, niin kuin 
on opittu ja moneen ker-
taan laskettu ja siten rutii-
niksi tullut. Valveillaolon 

ratkaisuissa piirretään kaksiulotteista ku-
vaa. Unen myötä voi löytyä uutta syvyyt-
tä, ymmärtämisen kolmas ulottuvuus.  

Harva meistä lienee unessa enke-
lin nähnyt, mutta paljon muuta hyvää 
ja tärkeää unet voivat meille paljastaa. 
Moni on aamulla herännyt hieman vii-
saampana, hieman selkeämpänä, jonkin 
uuden näkökulman tai ajatuksen löytä-
neenä. Silloin voi hyvin sanoa enkelin sii-
ven koskettaneen ikkunamme ruutua, 
niin kuin joululaulussa.  Muista siis myös 
nukkua, ei vain valvoa ja pohtia pohti-
masta päästyä.

”Malli Joosef” on jotain muuta kuin 
yhdistelmä pienimpiä pahoja tai riittä-
vän hyviä ratkaisuja. Malli Joosefissa on 

käytössä koko ihminen, 
niin järki kuin sydänkin. 
Se rakentaa elämää ja rak-
kautta jäämättä anomaan 
mitään rakennuslupia rat-
kaisulleen. Se myös kantaa 
vastuuta - ei vain omasta 
vaan toisenkin puolesta.

”Älä pelkää”, sanotaan 
evankeliumissa jälleen ker-
ran. Nyt Joosefille, vaik-
ka hänellä olikin suhtees-
sa vähemmän pelkäämistä 
kuin rakkaallaan. Pelkäävä 
pelastaa vain omaa nah-
kaansa, pelkonsa jättäneel-
lä riittää aikaa ja ajatusta 
muillekin.

Joulun kynnyksellä mei-
tä kutsutaan rohkeuteen. 
Malli Joosefissa liikutaan 
kenties vain evankeliumin 
reuna-alueilla. Silti sekin 
on evankeliumia meille, sy-
vimmiltään lähtöisin Va-
pahtajasta itsestään.

SEPPO LAitAnEn 
Siilinjärven kirkkoherra

Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
040 4848 256
avoinna klo 10–15
lisäksi pe klo 18–23.
Hiljaisuuden messu 
(Viikkomessu) ke 18.12. 
klo 18. Salla Savonlah-
ti, huilu.
Samuli Edelman – “Hil-
jaisuuden valo” kirkko-
konsertti pe 20.12. klo 
19. Liput lippupalvelusta 
27,50 € toimituskuluineen 
tai tuntia ennen kirkon 
ovelta 28 €.
Jouluinen lauantaituo-
kio “Joulu saapuu portin 
luo” la 21.12. klo 15.
Ilpo Rannankari, laulu, 
Anu Pulkkinen, urut.
4. adventtisunnuntain 
messu su 22.12. klo 10. 
Saarna Marjo Parttimaa, 
liturgia Lauri Kastarinen, 
kanttorina Anna Kosola, 
urkurina Anu Pulkkinen.
Joulukonsertti ”Kolme 
yötä jouluun” su 22.12. klo 
18. Tuomiokirkon kamari-
kuoro johtaa Anna Koso-
la, yksinlaulua Pertti Rusa-
nen, urkurina Anu Pulkki-
nen. Vapaa pääsy.
Jouluaaton perhejuma-
lanpalvelus ti 24.12. klo 15. 
Marjo Parttimaa, kantto-
rina Pekka Leskelä, urkuri-
na Anu Pulkkinen. Jouluku-
vaelman paimenet laulavat.
Armas Maasalon jou-
luvesper ti 24.12. klo 17. 
Saarna piispa Jari Jolkko-
nen, liturgia Ilpo Rannan-
kari, Tuomiokirkkokuoro, 
johtaa Pekka Leskelä urku-
rina Anu Pulkkinen.
Jouluyön messu ti 24.12. 
klo 23. saarna Liisa Pent-
tinen, liturgia piispa Jari 
Jolkkonen, Tuomiokirkon 
kamarikuoro, johtaa Anna 
Kosola, urkurina, Anu 
Pulkkinen, Ilkka Meur-
man, trumpetti.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus ke 25.12. klo 
7. Saarna Ilpo Rannanka-
ri, liturgia Satu Karjalai-
nen, kanttorina ja urkuri-
na Pekka Leskelä, Tuomio-
kirkkokuoro.
Tapaninpäivän messu to 
26.12. klo 10. Saarna Lau-
ri Kastarinen, liturgia Satu 
Karjalainen, kanttorina ja 
urkurina Anna Kosola.
Urkutuokio “Oi ruusu Ii-
sain juuren” la 28.12. klo 15. 
Anu Pulkkinen, urut.
Messu su 29.12. klo 10. 
Saarna Mika Pulkkinen, li-
turgia Liisa Penttinen, kant-
torina Pekka Leskelä ja ur-
kurina Anu Pulkkinen.
Uudenvuodenaaton har-
taus ti 31.12. klo 23. Marjo 
Parttimaa, kanttorina Pek-
ka Leskelä.
Uudenvuodenpäivän 
messu ke 1.1. klo 10. saarna 
Marjo Parttimaa, liturgia 
Lauri Kastarinen, kanttori-
na Anna Kosola.
Lauantaituokio “Noël
– Joululauluja Euroopan 
maista” la 4.1. klo 15. Lau-
luyhtye Lux Auribus. Oh-
jelma 5 €.
Messu su 5.1. klo 10. saar-
na Lauri Kastarinen, litur-
gia Marjo Parttimaa,
urkurina Anu Pulkkinen, 
Lux Auribus.
Hiljaisuuden messu su 
5.1. klo 18. Sari Kärhä, Anu 
Pulkkinen, Marika Rani-
nen, huilu, Ellinoora Rani-
nen, huilu, Pauliina Rani-
nen, viulu ja Ilkka Raninen, 
sello. Pippi 60. Kirkkokah-
vit kirkossa.
Loppiaisen messu ma 6.1. 
klo 10. Saarna Virpi Sove-
ri, liturgia Liisa Penttinen, 
kanttorina Pekka Leskelä, 
urkurina Anu Pulkkinen.

Itä-Suomen hovioikeu-
den istuntokauden eku-
meeninen avajaisjuma-
lanpalvelus ti 7.1. klo 10.
Viikkomessu ke 8.1. klo 18.
Perjantaimessu pe 
10.1.2014 klo 19. 
Bach-tuokio la 11.1. klo 15. 
Anu Pulkkinen, urut
Messu su 12.1. klo 10. Vuo-
den 2014 Tuomiokirkko-
seurakunnan rippikoulut 
alkavat. Saarna Satu Kar-
jalainen, liturgia Lauri Kas-
tarinen, Nuorten lauluryh-
mä, johtaa Risto Eskola, 
urkurina Anu Pulkkinen.
Rauhanyhdistyksen jou-
lukirkko la 21.12 klo 12. 
Teuvo Mononen, Valtteri 
Tuomiokoski

KESKUSSEURA- 
KUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
040 4848 259
Keskikaupungin palvelu-
piiri ke 8.1. klo 13. kerho-
huone Eetu, Suokatu 22 C.
Kamarikuoron harjoi-
tukset ke 8.1. klo 18 seura-
kuntasalissa.
Päiväkuoron harjoituk-
set ti 9.1. klo 13 seurakun-
tasalissa.
Tuomiokirkkokuoron 
harjoitukset to 9.1. klo 
16.30 seurakuntasalissa.
Veteraaniseurat ti 14.1. 
klo 13. kahviossa.
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 15.1. klo 11. Raamat-
tutunti “Kristittyjen yh-
teys” Ilpo Rannankari, Il-
tapäivällä “Matka Kap-
kaupungista Sambesi-joel-
le” Kalle Syrjä. Matkasta 
kuvakirja myytävänä 35 €. 
Lounas ja kahvi 6 €.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
040 4848 272
avoinna ma–to klo 11–15.
suljettu 20.12.–6.1.
Jouluhartaus to 19.12.
klo 13. Liisa Penttinen.
Raamattutuokio ti 7.1. 
klo 13. ja 14.1. klo 13.
Toivevirret ke 8.1. klo 13.

NUORET
Viimeinen nuortenilta ja 
jouluruokailu to 19.12. klo 
18. Keskusseurakuntatalo, 
Suokatu 22 E.
Nuortenilta to 9.1. klo 
18. Keskusseurakuntatalo, 
Suokatu 22 E.

VARHAISNUORET
Kerhot jatkuvat viikolla 2, 
alk. ti 7.1. Tarkemmat tie-
dot verkkosivuilta.

VARHAISNUORET
Kouluikäisten kuoroker-
ho ke 8.1. klo 16.30 kes-
kusseurakuntatalon tak-
kahuoneessa, Suokatu 22 
E. Tied. Anna Kosola 040 
4848 279.

LÄHETYS
SLEY:n lähetyspiiri ke 8.1. 
klo 18.30. Kerhuone Aaro-
nissa, Suokatu 22 C.
Maanantain lähetyspiiri 
ma 13.1. klo 16. Kerhohuo-
ne Aaron, keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C.
Näpertäjät ti 14.1. klo 13. 
Kerhohuone Aaron, kes-
kusseurakuntatalo, Suoka-
tu 22 C.

DIAKONIA
Diakoniatoimisto Vas-
taanotot: Keskusseurakun-
tatalo, Suokatu 22 C. Päi-
vystys ilman ajanvaraus-
ta ma klo 9–10.30 ja puhe-
linaika klo 10.30–11.30 puh. 
040 4848 253 Pirjo Litma-
nen, muuna aikana 040 
4848 282. Ke klo 9–10.30 ja 
puhelinaika klo 10.30–11.30 

Joulupäivän jumalanpal-
velus ke 25.12. klo 12. Juha 
Välimäki, Anna Väätäinen, 
Ossi Jauhiainen.
Messu su 5.1. klo 13. Raimo 
Hakkarainen, Juha Välimä-
ki, Ossi Jauhiainen.
Raamattu- ja rukouspii-
ri ti 7.1. klo 18. Yhteyshen-
kilö Ilkka Sormunen 040 
5426 280.
Ystäväntupa to 9.1. klo 
12.30. Tupa aloittaa kau-
den teemalla Joulumieli.
Sanan ja yhteyden ilta su 
12.1. klo 16. Heikki Huttu-
nen – Kasteen lahja.

SÄRKINIEMEN  
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20
040 4848 307
Jouluaaton hartaus ti 
24.12. klo 15. Pirjo Kuu-
la, Leila Savolainen, lapsi-
kuoro.
Särkitupa to 9.1. klo 13.
Messu su 12.1. klo 13. Ulla 
Rissanen, Krista Sutinen, 
Ilkka Koponen, Leila Sa-
volainen.
Arkinen ateria ti 14.1. klo 
11.30.
Särkiniemen hetkihar-
taus ti 14.1. klo 12.30, jonka 
jälkeen keskusteluhetki.
Särkiniemen raamattu- 
ja rukouspiiri ke 15.1. klo 
18. Yhteyshenkilö Sirkka 
Pitkänen 044 379 3529.

DIAKONIA
Diakoniatoimistot: Dia-
koniatyön ajanvarausvas-
taanotot: Särkiniemen 
diakoniatoimisto, Särki-
niementie 20 tiistaisin klo 
9–11, Sisko Laitinen 040 
4848 326. Alavan diako-
niatoimisto, Keihäska-
tu 5 B keskiviikkoisin klo 
9–11, Sonja Tirkkonen 040 
4848 324. Neulamäen dia-
koniatoimisto, Vesurikuja 
4 torstaisin klo 9–11, Kati 
Ukkonen 040 4848 325. 
Viikolla 52 ja 1 ei päivys-
tyksiä Alavassa.

MUUTA
Joulurauhaa Saaristo-
kaupungissa pe 20.12. klo 
18.30. Keilankannan tori. 
Joulurauhan julistaa piispa 
Jari Jolkkonen. Joululau-
luesitys. Tarjolla glögiä ja 
pipareita. Toivotaan, että 
mahdollisimman moni tu-
lisi paikalle julkisella kul-
kuneuvolla liikenneruuh-
kan ja parkkipaikkaon-
gelman välttämiseksi. Järj. 
Saaristokaupungin asukas-
yhdistys.

KASTETUT
Amalia Emmi Sofia Koik-
kalainen, Lila Aleksandra 
Ropponen, Ellen Alina 
Tuulia Suonpää, Mea Au-
rora Timonen.

KUOLLEET
Mikko Räsänen 85 v, Saara 
Pauliina Puustinen 85 v.

kallavesi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Vapaaehtoisten joulu-
juhla ke 18.12. klo 18. Kirk-
kohetki ja tarjoilu. Mat-
ti Pentikäinen, Matti Turu-
nen ja Anna-Mari Linna.
Käsikellokuoro Dolcen 
joulukonsertti la 21.12. 
klo 18.
4. adventtisunnuntain 
messu su 22.12. klo 10. Li-
turgia Raili Rantanen, 
saarna Anni Tanninen ja 
kanttorina Seppo Kirki-
nen. Seppo Kirkisen lähtö-
juhla. Kirkkokahvit.
Perheiden aattokirkko 
ti 24.12. klo 15. Sirpa Num-

menheimo, Sanna Alanen, 
Mari Vuola-Tanila, lapsi-
kuoro, nuorten lauluryh-
mä, Salla Nicholls, trum-
petti, Tuulia Tanila, viulu, 
Kaisa Kurkinen, klarinetti 
ja Verneri Immonen, sello. 
Tekstinluku Tatu Tanila.
Jouluaaton kynttiläkirk-
ko ti 24.12. klo 22. Sanna 
Alanen, Anna-Mari Linna 
ja Richard Nicholls.
Jouluaamun joulukirkko 
ke 25.12. klo 8. Raili Ranta-
nen, Veli Mäntynen, An-
na-Mari Linna ja kirkko-
kuoro.
Tapaninpäivän messu to 
26.12. klo 10. Liturgia Anni 
Tanninen, saarna Matti 
Pentikäinen ja kanttorina 
Mari Vuola-Tanila.
Messu su 29.12. klo 10. Li-
turgia Veli Mäntynen, 
saarna Markku Virta ja 
kanttorina Anna-Ma-
ri Linna.
Uudenvuoden sanaju-
malanpalvelus ke 1.1. klo 
10. Sirpa Nummenheimo 
ja Richard Nicholls.
Messu su 5.1. klo 10. Li-
turgia Anna-Maija Hel-
la, saarna Sanna Alanen 
ja kanttorina Anna-Ma-
ri Linna.
Loppiaisen messu ma 6.1. 
klo 10. Liturgia Matti Pen-
tikäinen, saarna Anni Tan-
ninen, kanttorina Richard 
Nicholls ja urkurina Colin 
Nicholls.
Messu su 12.1. klo 10. Li-
turgia Anna-Maija Hel-
la. saarna Veli Mäntynen 
ja kanttorina Anna-Ma-
ri Linna.

PETOSEN  
SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Rukouspiiri keskiviikkoi-
sin alk. 8.1. klo 18:30. Vas-
tuuhenkilönä Merja-Riitta 
Jaakkonen 040 5573 285.

MUUTA
Sanasta suuntaa elä-
mään -raamattupiiri tiis-
taisin alk. 7.1. klo 18.30 
Jaakkosilla, osoitteessa Pit-
käsiima 15. Piiristä vastaa 
Merja-Riitta Jaakkonen 
040-5573 285.

VEHMASMÄEN 
KAPPELI 
Sotkanniemi 15
040 4848 351
Jouluaaton aattokirkko 
ti 24.12. klo 14. Jouluevan-
keliumi nukkekuvaelma-
na. Raili Rantanen ja Inkeri 
Rantanen.
Joulupäivän kirkko ke 
25.12. klo 10. Veli Mänty-
nen ja Anna-Mari Linna.

MUUTA
Jouluaaton hartaus ti 
24.12. klo 15 Kurkimäen 
Kelokylän laavulla. Seppo 
Karppinen.

HIRVILAHDEN 
KAPPELI 
Länsirannantie 2410
044 275 7936.
Jouluaaton aattokirkko 
ti 24.12. klo 14. Jouluevan-
keliumi nukkekuvaelma-
na. Esko Konttinen, Mil-
la Huttunen ja Richard 
Nicholls.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Aattokirkko ti 24.12. klo 
14. Markku Virta, Anne 
Keränen ja Virpi Ek laulaa.
Aattokirkko ti 24.12. klo 
15. Markku Virta, Anne 
Keränen ja Leena Kumpu-
salo laulaa.
Messu su 29.12. klo 10. 
Matti Pentikäinen ja Anne 
Keränen.
Uudenvuoden sanaju-
malanpalvelus ke 1.1. klo 

10. Veli Mäntynen ja Anne 
Keränen.
Messu su 5.1. klo 10. Mik-
ko Väisänen ja Richard 
Nicholls.
Loppiaisen messu ma 6.1. 
klo 13. Mikko Väisänen, 
Richard Nicholls ja Colin 
Nicholls.
Sanajumalanpalvelus su 
12.1. klo 10. Matti Pentikäi-
nen, Anne Keränen ja Mil-
ja Markkanen laulaa. Kirk-
kokahvit ja Karttulan idea-
päivä srk-kodilla.

MUUTA
Joululauluilta Airakse-
lassa to 19.12. klo 18 Esko 
ja Seija Karttusella, Karhu-
lantie 81.
Koiraväen jouluhartaus 
to 19.12. klo 18 Hirvijärven 
leirikeskuksen kodalla.
Seurakuntapiiri joulu-
laulujen merkeissä to 
19.12. klo 19 Kaisu ja Juk-
ka Vasaralla, Saarisenraitti 
457, Syvänniemi.
Jouluaaton rukoushet-
ki ti 24.12. klo 13 Karttulan 
sairaalassa.
Tapaninpäivän kyläkirk-
ko Jaakkolassa to 26.12. 
klo 13 Matti Pentikäinen ja 
Anne Keränen.
Miesten saunailta to 16.1. 
klo 17.30 Jukka Vasaral-
la, Saarisentie 457, Syvän-
niemi.

KARTULAN  
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Lea Vetelin muistoseu-
rat su 29.12. klo 11.30. Keit-
tolounas.

SYVÄNNIEMEN 
KIRKKO 
Kuttajärventie 117
Kyläkoulujen joulukirk-
ko pe 20.12. klo 9.30.
Minun jouluni -konsertti 
pe 20.12. klo 19. Olli Lind-
holm ja yhtye.
Messu su 22.12. klo 14. Rai-
li Rantanen ja Richard 
Nicholls.
Kuule taivaan tiukujen 
soivan –joulukonsertti 
su 22.12. klo 19. Jaana Pöl-
länen, laulu, Ville Uusitalo, 
säestys. Vapaa pääsy. Oh-
jelma 10 €. Järjestäjä: Kalla-
veden seurakunta.
Joulukirkko ke 25.12. klo 8. 
Markku Virta, Anne Kerä-
nen ja kirkkokuoro.

NUORET
Nuortenilta Kurkimäes-
sä kerran kuussa keskiviik-
koisin klo 18 alk. 15.1. Kent-
tätien kerhohuoneessa. 
Vapaamuotoinen ilta, jos-
sa myös tarjoilua.

MUSIIKKI
Käsikellokuoro Dolcen 
joulukonsertti la 21.12. klo 
18. Kallaveden kirkossa.
Lapsikuoron harjoituk-
set ke 8.1. klo 18.30–19.30 
Vehmasmäen koululla. 
Kuoron johtajana kanttori 
Mari Vuola-Tanila.
Nuorten lauluryhmän 
harjoitukset Kallaveden 
kirkolla (yläaste-lukioikäi-
sille). Lisätietoja kanttori 
Mari Vuola-Tanila 040 
4848 368, mari.vuola-tani-
la@evl.fi
Kallaveden kirkko-
kuoron harjoitukset 
torstaisin klo 18 alk. 9,1, 
Kallaveden kirkolla. Lisä-
tietoja: Anna-Mari Linna 
040 4848 367, anna-mari.
linna@evl.fi

DIAKONIA
Henkilökohtaisia keskus-
teluja ja kotikäynti- ja 
ehtoollispyyntöjä varten 
voit ottaa yhteyttä: Kal-
laveden kirkko, Rauha-
lahdentie 21, päivystys ma 
klo 9–10 puh. 040 4848 

332 (Jynkkä, Levänen, Rau-
taniemi ja Läntinen maa-
seutu). Petosen srk-talo, 
Pyörönkaari 21, ma ja ke 
klo 9–10 puhelinpäivystys 
puh. 040 4848 333 ja klo 
10–11 päivystysvastaan-
otto(HUOM! päivystys 
muuttuu 8.1. keskiviikolle), 
(Petonen, Pirtti, Savolan-
niemi, Pitkälahti ja Eteläi-
nen maaseutu. Karttulan 
srk-koti, Kissakuusentie 
14, to klo 9–11 puh. 040 
4848 539. HUOM! Vas-
taanotot ja päivystykset 
peruttu viikolla (52).
Toiminnan miehet per-
jantaisin alk. 10.1. klo 13–15 
Petosen srk-talon takka-
huoneessa.
Ystäväpiiri varttuneil-
le torstaisin alk. 16.1. klo 
12–13.30. Petosen srk-talon 
kerhopäädyssä.

PERHETYÖ
Perhekerhot alkavat vk. 
3: Petosen srk-talo: tiistai-
sin klo 9.30–11. Valohar-
ju: tiistaisin klo 9.30–11. 
Kallaveden kirkko: keski-
viikkoisin klo 9.30–11. Jyn-
känvuoden kerhohuone: 
(Isännäntie 22) keskiviik-
koisin klo 9.30–11. Kurki-
mäki, Kurkipirtti: keski-
viikkoisin klo 9.30–11. Ryt-
kyn leirikeskuksessa 29.1., 
26.2., 26.3. ja 7.5. klo 9–11. 
Karttulan srk-kodilla 
maanantaisin klo 9.30–11, 
Syvänniemen pappilassa 
tiistaisin klo 9.30–11.

KASTETUT
Enni Ilona Kuitunen, Jesse 
Petteri Vepsäläinen, Net-
ta Peppi Emilia Mesimä-
ki, Jori Matti Moilanen, 
Iina Elena Pietarinen, Rai-
ja Assi Päivikki Tiihonen, 
Oskar Ville Johannes Sum-
manen, Topi Erkki Pette-
ri Huttunen, Anssi Mati-
as Kainulainen, Eemil Hen-
rik Aleksanteri Pappi, Sisu 
Veikko Juhani Piirainen, 
Paulus Ahti Oskari Kivi-
lä, Väinö-Olavi Hartikai-
nen, Sulo Väinö Elias Kur-
ru, Amanda Enni Marjaa-
na Feodoroff.

KUOLLEET
Sirkka Tellervo Kamp-
man 62 v, Sami Anton Ta-
pani Hiltunen 29 v, Lah-
ja Johanna Korhonen 87 v, 
Eino Vilho Suhonen 60 v.

männistö

PYHÄN  
JOHANNEKSEN 
KIRKKO
Kellolahdentie 8 
040 4848 386
Kalevalan koulun joulu-
kirkko to 19.12. klo 12.15. 
Sanna Husso.
Mäntykankaan koulun 
joulukirkko pe 20.12. klo 
10. Aulikki Mäkinen.
Pohjantien koulun joulu-
kirkko la 21.12. klo 9.15.
Sanajumalanpalvelus 4. 
adventtisunnuntaina 22.12. 
klo 10. Saarna ja liturgia 
Salla Tyrväinen, kanttorina 
Tintti Tinkala.
Perheiden jouluhar-
taus jouluaattona 24.12. 
klo 15. Saarna ja liturgia 
Heikki Hyvärinen, kantto-
rina Tintti Tinkala.
Jouluyön messu ti 24.12. 
klo 23. Saarna Juha Anti-
kainen, liturgia Heikki Hy-
värinen, kanttorina Tint-
ti Tinkala, nuorten laulu-
ryhmä.
Joulukirkko joulupäi-
vänä 25.12. klo 10. Saar-
na ja liturgia Aulikki Mäki-
nen, kanttorina Anna An-
tikainen.
Joululaulukirkko Tapa-

puh. 040 4848 253 Birgit-
ta Oksman. Inkilänmäen 
diakoniatyöntekijän Var-
pu Ylhäisen päivystys il-
man ajanvarausta, Suokatu 
22 C, ti klo 9–10.30, puhe-
linaika klo 10.30–11.30 puh. 
040 4848 254, muuna aika-
na 040 4848 255.

MUUTA
Kauneimmat joululaulut 
ke 18.12. klo 13.30 Suokadun 
palvelukeskuksessa. Pekka 
Leskelä ja Pirjo Litmanen.
Inkilänmäen seurakun-
takerho to 9.1. klo 13 Tä-
tilässä.

PERHETYÖ
Toimintatupa ti 7.1. klo 
12.30–15. Keskusseurakun-
tatalo, Suokatu 22 E-rappu.
Perhekerho ti 14.1. klo 
9.30–11. Keskusseurakun-
tatalo, Suokatu 22 E.
Naisten lenkkipiiri Pou-
kamassa ma 20.1. klo 18–
20.30. Sauna ja iltapala 4 €.

KASTETUT
Minea Joanna Mäklin.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Markus Eero Juhana Rati-
lainen ja Miia Josefiina Vil-
jamaa.

KUOLLEET
Anssi Petteri Holopainen 
43 v, Eila Laina Maria Kor-
honen 87 v, Lauri Antero 
Kukkonen 81 v, Paavo Al-
lan Räsänen 91 v, Maija 
Liisa Hietainen 75 v, Pek-
ka Risto Sovinen 81 v, Ahti 
Emil Reinikainen 88 v, 
Väinö Koski 87 v, Maire 
Linnea Sutinen 88 v.

alava

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298
Mieskuoro Kuopion 
Kvartetin joulukonsertti 
ke 18.12. klo 19.
Seimen lapsi -joulukon-
sertti to 19.12. klo 19. Kris-
tiina Brask, Antti Kajanus, 
nuorten bändi, Ossi Jauhi-
ainen, ohjelma 10 € lähe-
tystyölle.
“Kun joulu on” Paula 

Koivuniemen joulukon-
sertti pe 20.12. klo 19. Li-
put lippupalvelusta 30,50 
€, tuntia ennen ovelta 32 €.
4. adventtisunnuntain 
Kauneimmat joululau-
lut -messu su 22.12. klo 10. 
Pirjo Kuula, Juha Välimä-
ki, Ossi Jauhiainen, senio-
rikuoro.
Jouluaaton hartaus ti 
24.12. klo 13. Pirjo Kuu-
la, Leila Savolainen, lapsi-
kuoro.
Jouluyön jumalanpalve-
lus ti 24.12. klo 23. Hannu 
Koskelainen, Ilkka Kopo-
nen, Leila Savolainen, Zip-
porim, nuorten bändi.
Joulupäivän jumalanpal-
velus ke 25.12. klo 10. Juha 
Välimäki, Anna Väätäinen, 
Ossi Jauhiainen.
Tapaninpäivän messu to 
26.12. klo 10. Anna Väätäi-
nen, Juha Välimäki, Ossi 
Jauhiainen.
Messu su 29.12. klo 10. Pir-
jo Kuula, Anna Väätäinen, 
Leila Savolainen, Hanna 
Eskel, viulu.
Uudenvuodenaaton tuo-
masmessu ti 31.12. klo 20. 
Pirjo Kuula, Ilkka Kopo-
nen, Ossi Jauhiainen, Zip-
porim, nuorten bändi.
Uudenvuodenpäivän ju-
malanpalvelus ke 1.1. klo 
10. Anna Väätäinen, Pir-
jo Kuula, Leila Savolainen, 
Hanna Eskel, viulu.
Messu su 5.1. klo 10. Rai-
mo Hakkarainen, Juha Vä-
limäki, Ossi Jauhiainen.
Loppiaisen messu ma 6.1. 
klo 10. Karita Laisi SLS:sta, 
Anna Väätäinen, Ossi Jau-
hiainen. Messun jälkeen lä-
hetyslounas (vapaaehtoi-
nen maksu) ja koulutusti-
laisuus Pienen kirkon elä-
mää Palestiinassa – Jorda-
nian ja Pyhän Maan ev.lut. 
kirkon työstä, Karita Laisi.
Messu su 12.1. klo 10. Ulla 
Rissanen, Krista Sutinen, 
Ilkka Koponen, Leila Sa-
volainen.

ALAVAN  
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Alavan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ti 14.1. klo 12. Uusi 
neuvottelutila.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
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4. adventti- 
sunnuntai  
Matt. 1: 18-24
…hänelle ilmestyi yöl-
lä unessa Herran enkeli, 
joka sanoi: “Joosef, Daa-
vidin poika, älä pelkää 
ottaa Mariaa vaimokse-
si. Se, mikä hänessä on 
siinnyt, on lähtöisin Py-
hästä Hengestä. Hän 
synnyttää pojan, ja si-
nun tulee antaa pojalle 
nimeksi Jeesus, sillä hän 
pelastaa kansansa sen 
synneistä.” Tämä kaik-
ki tapahtui, jotta kävi-
si toteen, mitä Herra on 
profeetan suulla ilmoit-
tanut…

Unesta herättyään 
Joosef teki niin kuin 
Herran enkeli oli käske-
nyt ja otti Marian vai-
mokseen.
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Surun kohdatessa...
KUOPION HAUTAUSTOIMISTO NIIRANEN
Savonkatu 24, Ollinpuisto (Savonk. ja Tulliportink. kulma)
puh. (017) 261 3686, 261 3685, päivystys 0400 573 833)

www.hautaustoimistoniiranen.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

puh. 040 585 0456






HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 

 

Kettulanlahdetie 25 
70400 Kuopio 

www.puijonkivi.fi 
 

Puh. (017) 282 9000 

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Päällä synnin maan rauhaa kaivataan
karkottamaan vihaa sydämistä, 
luomaan Herran kansaa ihmisistä. 
Oi, jos sana jouluyön saisi tehdä rauhantyön. 

niiLO RAUHALA

mailto:mari.vuola-tanila@evl.fi
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ninpäivänä 26.12. klo 16. 
Saarna ja liturgia Salla Tyr-
väinen, kanttorina Tint-
ti Tinkala.
Messu su 29.12. klo 10. 
Saarna ja liturgia Salla Tyr-
väinen, kanttorina Heikki 
Mononen.
Sanajumalanpalvelus uu-
denvuodenpäivänä 1.1. klo 
10. Saarna ja liturgia Heik-
ki Hyvärinen, kanttorina 
Tintti Tinkala.
Messu su 5.1. klo 10. Saar-
na Salla Tyrväinen, liturgia 
Heikki Hyvärinen, kantto-
rina Heikki Mononen.
Loppiaisen perhekirkko 
ma 6.1. klo 16. Sanna Hus-
so, Tintti Tinkala. Messu 
toteutetaan yhteistyössä 
MLL:n kanssa. Lelukolehti. 
Keittolounas.
Messu su 12.1. klo 10. Saar-
na Heikki Hyvärinen, litur-
gia Matti Pehkonen, kant-
torina Jarkko Maukonen. 
Erityisrippikoulun perhe-
päivä. Keittolounas.

NUORET
Isoskoulutus 8.1. alk. kes-
kiviikkoisin klo 17–18 tak-
kahuoneessa.
Nuorten ilta 9.1. alk. tors-
taisin klo 18–21 takkahuo-
neessa.
Nuorten musiikkiryhmä 
9.1. alk. torstaisin klo 17 
takkahuoneessa.

VARHAISNUORET
1.–4. luokkalaisten toi-
mintatupa 9.1. alk. maa-
nantaisin ja torstaisin klo 
12–15 takkahuoneessa.

MUSIIKKI
Kauneimmat joululaulut 
ke 18.12. klo 18 Ravintola 
Ampiaisessa. Heikki Hyvä-
rinen ja Heikki Mononen.
Kauneimmat joululaulut 
4. adventtisunnuntaina 
22.12. klo 18 Pyhän Johan-
neksen kirkossa.
Kirkkokuoro 15.1. alk. kes-
kiviikkoisin klo 18–19.30 
Pyhän Johanneksen kir-
kossa, lapsiparkki yläker-
ran kerhohuoneessa.

DIAKONIA
Ukintupa – kaikil-
le avoin kohtauspaikka 
14.1. alk. tiistaisin klo 11 Py-
hän Johanneksen kirkon 
srk-salissa. Kahvit klo 11. 
Hartaus klo 12, Anne-Ma-
ri Mertanen. Jumppa klo 
12.30 srk-salissa.
Hyvän Mielen Päivän 
viikkomessu ke 15.1. klo 
11–13.30 Pyhän Johannek-
sen kirkolla. “Kasteen lah-
ja”, Heikki Hyvärinen. Lin-
ja-autokuljetus (Jääskeläi-
sen auto): Päivärannantie, 
Citymarketin jälkeinen py-
säkki Kettulanlahteen päin 
klo 9.50. Autotalo Kuopi-
on pysäkki klo 9.55. Pihla-
jaharjuntien ja Rahusen-
tien risteys klo 10. Kello-
niemen Sale klo 10.05. It-
konniemi (Malminkatu 13 
pysäkki) klo 10.10. Sotilas-
pojankadun pysäkki klo 
10.15. Tellervonkadun py-
säkki klo 10.20. Lönnrotin-

kadun pysäkki (Lönnrotin-
katu 11 kohdalla) klo 10.25. 
Pohjolankadun pysäkki 
(Pohjolankatu 28 kohdal-
la) klo 10.30. Killisenkadul-
le ja Pohjolankatua Lön-
nrotinkadulle, Saariaitan 
pysäkki klo 10.40. Pyhän 
Johanneksen kirkko. Paluu 
samaa reittiä klo 13.30. Päi-
vän hinta 5 €.

MUUTA
Jouluhartaus to 19.12. klo 
12–13.30 Asukastupa Koil-
listuulessa. Heikki Hyväri-
nen ja Heikki Mononen.
Hartaus ja kauneimmat 
joululaulut to 19.12. klo 
13.30 Mäntylän palveluta-
lolla, Untamonkatu 5. Sal-
la Tyrväinen, Tintti Tinka-
la, Päiväkuoro.
Kettulan koulun joulu-
kirkko la 21.12. klo 9. Heik-
ki Hyvärinen.
Hartaus to 16.1. klo 13.30 
Mäntylän palvelutalolla, 
Untamonkatu 5. Salla Tyr-
väinen.

PERHETYÖ
Joulukuvaelma lapsille 
ke 18.12. klo 10.15 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla.
Perhekerho 15.1. alk. kes-
kiviikkoisin klo 9.30–11 Py-
hän Johanneksen kirkolla.
Vauvakerho 15.1. alk. kes-
kiviikkoisin klo 9.30–11 Py-
hän Johanneksen kirkon 
2. kerroksen kerhohuo-
neessa.

AIKUISTYÖ
Miesten piiri ke 15.1. klo 
18–20 Pyhän Johanneksen 
kirkon srk-salissa. Heikki 
Hyvärinen.
Keskusteluja raamatun 
äärellä to 16.1. klo 12 Py-
hän Johanneksen kirkon 
srk-salissa. Heikki Hyväri-
nen. Ukintupa kahvittaa 
klo 11 alk.

KASTETUT
Jasu Valtteri Armas Ylö-
nen, Ellen Adelea Elisa-
beth Lilja, Martti Tapio 
Aleksanteri Saijonkari.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Jari Veli Antero Junttanen 
ja Ullamari Oinonen.

KUOLLEET
Toivo Antti Martikainen 
82 v, Lyyli Ilona Pellinen 
72 v, Kerttu Tellervo Sa-
volainen 92 v, Pentti Hän-
ninen 93 v, Helli Marjat-
ta Korhonen 80 v, Mart-
ti Parviainen 77 v, Iina Mir-
jam Hartikainen 84 v.

puijo

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Baritoni Esa Ruuttusen 
& selloyhtyeen joulukon-
sertti ”Mökit nukkuu lu-

miset” la 21.12. klo 16. Sel-
listeinä Jussi ja Matti Mak-
konen sekä Sini Hyväri-
nen. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 10 €.
Messu su 22.12. klo 10. 
Pekka Nieminen saarnaa, 
Mari Voutilainen. Kantto-
rina Outi Keskisipilä. Heidi 
Miettunen, sello.
Pieni iltakirkko ja eh-
toollinen su 22.12. klo 18. 
Teemu Voutilainen. Laulu-
ryhmä Verso.
Jouluaaton perhejuma-
lanpalvelus ja joulusei-
men rakentaminen ti 
24.12. klo 15. Mari Vouti-
lainen saarnaa. Kanttori-
na Päivi Paaso. Hilanderin 
perhe, musiikki.
Jouluyön messu ti 24.12. 
klo 23. Teemu Voutilai-
nen saarnaa, Kari Kuu-
la, Mari Voutilainen, Mai-
ja Antikainen. Kanttorina 
Outi Keskisipilä. Lauluryh-
mä Verso.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus ke 25.12. klo 8. 
Jaana Marjanen saarnaa, 
Pekka Nieminen. Kanttori-
na Päivi Paaso. Puijon kirk-
kokuoro.
Tapaninpäivän messu to 
26.12. klo 10. Mari Vouti-
lainen saarnaa, Kari Kuu-
la. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä.
Kauneimmat joululaulut 
to 26.12. klo 19. Maija Anti-
kainen, Outi Keskisipilä.
Kauneimmat joululaulut 
-jumalanpalvelus su 29.12. 
klo 10. Kari Kuula saarnaa, 
Jaana Marjanen. Kanttori-
na Outi Keskisipilä.
Kutsu yhteyteen -ilta ja 
uuden vuoden vastaan-
otto ti 31.12. klo 22. Tarja 
Säynevirta. Rukousta, ylis-
tystä, keskustelua ja nyyt-
tikestitarjoilu.
Messu ke 1.1. klo 10. Tee-
mu Voutilainen saarnaa, 
Kari Kuula. Kanttorina 
Päivi Paaso.
Messu su 5.1. klo 10. Per-
heneuvoja, pastori Mark-
ku Virta saarnaa, Pekka 
Nieminen, Mari Voutilai-
nen. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä. Linda Sinervuo, 
huilu.
Messu ma 6.1. klo 10. Pek-
ka Nieminen saarnaa, Tee-
mu Voutilainen, Maija An-
tikainen. Kanttorina Päivi 
Paaso. Kirkkokahvit.
Messu su 12.1. klo 10. Mari 
Voutilainen saarnaa, Jaa-
na Marjanen, Teemu Vou-
tilainen, Maija Antikainen. 
Kanttorina Outi Keskisi-
pilä. Taimi Lajunen, huilu. 
Kylväjän lähetti Joel Nor-
rvik kertoo nimikkokoh-
teestamme, vammaistyös-
tä Mongoliassa. Lapsille 
pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Miten uskoisin -keskus-
telusarja alkaa ma 13.1. 
klo 18. Usko, tieto ja jär-
ki. Keskustelusarja uskos-
ta. Kari Kuula ja Itä-Suo-
men yliopiston teologian 
opiskelijat.
Viikkomessu ja raamat-
tutuokio ke 15.1. klo 11. 
Teemu Voutilainen, Riit-

ta Murtorinne. Kanttorina 
Päivi Paaso.

PUIJON  
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Usko, tieto järki -kes-
kustelusarja alkaa ma 
13.1. klo 18. Kari Kuula ja 
Itä-Suomen yliopiston 
teologian opiskelijat.
Ystävän kammarin ke-
vätkausi alkaa ti 14.1. klo 
11. Kokoontumiset kevääl-
lä tiistaisin klo 11–14. Kii-
reetöntä yhdessäoloa. 
Kahvitarjoilu.
Yhtä Köyttä -mielenter-
veyskuntoutujien ryhmä 
ti 14.1. klo 14.
Israel-piiri ke 15.1. klo 14.

POUKAMA 
Poukamantie 105
Ystävänpäiväkerho ke 
8.1. klo 11. Ruokailu klo 12–
13.30. Aikamatka nuoruu-
teen, Riitta Murtorinne.
Tehdään yhdessä -ryhmä 
ma 13.1. klo 18. Skräppial-
bumi. Seija Rissanen, Riitta 
Murtorinne.
Perhekerho ti 14.1.
klo 9.30.
Ystävänpäiväkerho
ke 15.1. klo 11. Viikkomes-
su Puijon kirkossa. Kulje-
tus Ranta-Toivalasta al-
kaen klo 10.

MUUTA
Jouluaaton hartaus ja 
joulurauhan julistus ti 
24.12. klo 13. Suomeksi ja 
englanniksi Puijon mäellä, 
tornin juurella. Kari Kuu-
la, Puijon kamarikuoron 
kvartetti, Kaija Nousiainen 
ja Roman Kosarev.
Perhekerho ti 14.1. klo 9. 
Toukolan päiväkodissa.

KUOLLEET
Yrjö Sakari Koskinen 88 v, 
Jorma Lauri Taskinen 84 v, 
Liisa Kauhanen 89 v, Riku 
Henrik Korhonen 83 v, 
Anja Maria Sinikka Allas 
81 v, Jaana Kristiina Nousi-
ainen 46 v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu, 4. adventti su 
22.12. klo 10. M. Mäkinen, 
Ahonen.
Jouluaaton hartaus ti 
24.12. klo 14. M. Mäkinen, 
Tuura. Kirkkokuoro ja
Elina Vetoniemi, huilu.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus ke 25.12. klo 
10. R. Leino, Tuura. Aleksi 
Vepsäläinen, trumpetti.
Messu su 29.12. klo 10.
M. Mäkinen, Tuura.
Messu ke 1.1. klo 10.
M. Mäkinen, Tuura.

RIISTAVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Tapaninpäivän joululau-
lukirkko to 26.12. klo 10. 
M. Mäkinen, Tuura.
Messu su 5.1. klo 10.
U. Mäkinen, Pauliina Vuo-
rinen.
Sanajumalanpalvelus ma 
6.1. klo 10. M. Mäkinen, 
Tuura.
Ennen vanhaan -piiri ti 
7.1. klo 12. takkahuoneessa.
Raamattupiiri ti 7.1. klo 
18. M. Mäkinen. Takka-
huone. Raamattupii-
ri alkaa, tule tutustumaan 
Raamattuun yhdessä. So-
vimme piirin työtavoista 
1. kerralla.
Neulepiiri to 9.1. klo 12. 
Takkahuoneessa.
Vauvakirkko su 12.1. klo 
10. M. Mäkinen, Tuura. 
Kutsumme kirkkoon kaik-
ki Järvi-Kuopion seura-

kunnassa vuoden 2013 ai-
kana syntyneet vauvat ja 
vauvojen läheiset. Kakku-
kahvit.
Päiväkerhot alkavat vii-
kolla 3.
Perhekerho ti 14.1.
klo 9.30. Ruokailu, ruoka-
maksu 5 €/perhe.
Virkistyspäivä ti 14.1.
klo 12. Ruokailu, ruoka-
maksu 5 €.
Lapsikuoro ti 14.1.
klo 17.30.
Kirkkokuoro ti 14.1.
klo 18.30.

MUUTA
Eläinten joulurauhan ju-
listus ja kauneimmat 
joululaulut lampolassa 
su 22.12. klo 16. Glögiä ja 
piparkakkutalomyyjäiset, 
Riistakoskentie 410, Veh-
mersalmi. M. Mäkinen, 
Saarela.
Hussonmäen kappeli-
hartaus ti 24.12. klo 15.
M. Mäkinen, Tuura.

YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO 
Mäntytie 5
Messu, 4. adventti su 
22.12. klo 10. Keihänen, 
Saarela.
Jouluaaton hartaus ti 
24.12. klo 15. K Leino, Saa-
rela, Kukilan perhe.
Joulupäivän sanajuma-
lanpalvelus ke 25.12. klo 
10. K Leino, Saarela, kirk-
kokuoro.
Tapaninpäivän joululau-
lukirkko to 26.12. klo 10. 
Hannu Komulainen,
Saarela.
Messu su 29.12. klo 10.
Keihänen, Saarela.
Uudenvuodenpäivän ju-
malanpalvelus ke 1.1.
klo 10. Keihänen, Saarela.
Messu su 5.1. klo 10.
K Leino, Saarela.
Loppiaisen jumalanpal-
velus ma 6.1. klo 10.
K Leino, Saarela.

Messu su 12.1. klo 10. Kei-
hänen, Saarela.

JUANKOSKEN  
SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Naistenpiiri ma klo 12. En-
sim. kokoontuminen 13.1.
Raamattupiiri ke klo 12 
parittomina viikkoina. En-
sim. kokoontuminen 15.1.
Naisten raamattupiiri to 
klo 18 parittomina viikkoi-
na. Ensim. kokoontumi-
nen 16.1.
Lähetysaskartelu to klo 
10–13 parittomina viikkoi-
na . Ensim. kokoontumi-
nen 16.1.
Seurakuntakerho ke 8.1. 
klo 11–13.
Uudenvuodenpäivän 
siioninvirsiseurat ke 1.1. 
kirkon jälkeen srk-talossa. 
Kirkkokahvit. Pentti ja Toi-
ni Väätäinen
Miesten raamattupiiri 
toimintakausi alkaa ke 8.1. 
klo 18, pienessä kerhohuo-
neessa.
Aamukahviryhmä to klo 
10 parillisina viikkoina. En-
sim. kokoontuminen 9.1.
Kirkkokuoron harjoituk-
set to 9.1. klo 18.
Päiväkerho (3–5 -vuo-
tiaat) alkaa ma 13.1. klo 
9–11.30, toinen ryhmä 13–
16. Päiväkerhotilassa.
Perhekerho tiistaisin klo 
9.30–11. Ensim. kokoontu-
minen 14.1.
Miesten piiri ke klo 18. En-
sim. kokoontuminen 15.1.

MUUTA
Aluepappi Kirsi Leino 
vuosilomalla 26.12.2013–
4.1.2014. Tarvittaessa voi 
olla yhteydessä päivystä-
vään pappiin 040 4888 
623.
Diakoniapäivystystä ei 
ole ma 30.12.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Kirkonkylän koulun jou-
lukirkko la 21.12. klo 9.
Joululaulumessu, 4.
adventti su 22.12. klo 13. 
Hagman-Puustinen, Luk-
kari-Lohi.
Kauneimmat joululaulut 
su 22.12. klo 16. Lukkari-
Lohi, puhe Leena Helle.
Jouluaaton hartaus ti 
24.12. klo 14. Huhtala, 
Lukkari-Lohi. Hannu 
Musakka. Perheiden 
joulukuvaelma.
Jouluyön messu ti 24.12. 
klo 23. Huhtala, Ahonen. 
Marja-Leena ja Jukka 
Huttunen, Kirsti Viljamaa, 
Satu Viljamaa-Dirks.
Joulupäivän sanajuma-
lanpalvelus ke 25.12. klo 
18. Jouluinen kuvahartaus, 
Hagman-Puustinen, 
Matti Saarela. Ei jumalan-
palvelusta klo 13.
Messu su 29.12. klo 13. 
Huhtala, Pauliina 
Vuorinen.
Uudenvuodenpäivän 
messu ke 1.1. klo 13. 
Huhtala, Lukkari-Lohi.
Messu su 5.1. klo 13. 
Huhtala, Lukkari-Lohi.
Messu ma 6.1. klo 13. 
Huhtala, Lukkari-Lohi.
Messu su 12.1. klo 13. 
Huhtala, Lukkari-Lohi.

KAAVIN  
SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Päiväkerhon ja perheker-
hon joulujuhla to 12.12. 
klo 13.30.
Elsan kerho to 16.1. klo 11.

MUUTA
Tapaninpäivän joululau-
lukirkko to 26.12. klo 13. 
Huhtala, Lukkari-Lohi. 
Luikonlahden koulussa. 
Glögitarjoilu. Ei messua 
kirkossa.
Elsan kerho to 9.1. klo 14. 
Kortteisen koulu.

MUURUVEDEN 
KIRKKO 
Kirkkotie 1
Muuruveden koulun jou-
lukirkko la 21.12. klo 9.
Messu, 4. adventti su 
22.12. klo 13. Keihänen, 
Saarela.
Perheiden aattohartaus 
ti 24.12. klo 13. Keihänen, 
Saarela.
Jouluaamun Sanajuma-
lanpalvelus ke 25.12. klo 8. 
K. Leino, Saarela.
Tapaninpäivän messu 
to 26.12. klo 13. Pursiainen, 
Saarela.
Messu su 29.12. klo 13. 
Keihänen, Saarela.
Uudenvuoden aaton 
hartaus ti 31.12. klo 20. 
Huhtala, Ahonen.
Uudenvuoden messu 
ke 1.1. klo 13. Keihänen, 
Saarela.
Messu su 5.1. klo 13. 
M. Mäkinen, Saarela.
Joululaulujen messu lop-
piaisena ma 6.1. klo 13. 
K. Leino, Saarela.
Messu su 12.1. klo 13. 
K. Leino, R. Leino, Saarela, 
Kirkkoherran keskustelu-
tilaisuus.

MUURUVEDEN 
KIRKKO 
Kirkkotie 1
Lasten kauneimmat jou-
lulaulut ti 17.12. klo 18.30.
Seurakuntakerhon, Elä-
keliiton kerhon ja vete-
raaninen yhteinen joulu-
juhla to 19.12. klo 12.

MUUTA
Aattohartaus ti 24.12. 
klo 14.30. Vuotjärven 
hautausmaalla. Keihänen.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Messu, 4. adventti 
su 22.12. klo 10. Pöllänen, 
Kärppä-Leskinen.
Jouluaaton hartaus 
ti 24.12. klo 15. Pursiainen, 
Kärppä-Leskinen.
Jouluaamun Sanajuma-
lanpalvelus ke 25.12. klo 8. 
Keihänen, Kärppä-Leskinen.
Tapaninpäivän messu 
to 26.12. klo 10. Pöllänen, 
Ahonen.
Messu su 29.12. klo 10. 
Pursiainen, Ahonen.
Messu ke 1.1. klo 10. Saar-
na rovasti Osmo Korkalai-
nen, Pursiainen, Ahonen. 
Messun jälkeen Erkki Les-
kion muistoseurat. Kirk-
kokahvit.
Messu su 5.1. klo 10. Kei-
hänen, Kärppä-Leskinen.
Messu loppiaisena ma 
6.1. klo 10. Pöllänen, 
Kärppä-Leskinen.
Messu su 12.1. klo 10. 
Pursiainen, Ahonen.

NILSIÄN  
SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Mannaruokailun joulua-
teria ke 18.12. klo 12.
Lasten kauneimmat jou-
lulaulut su 22.12. klo 16.
Siioninvirsiseurat su 
29.12. klo 18. Mukana 
Herännäisnuorten kuoron 
kvartetti.

MUUTA
Lastulahdessa joului-
set Siionin Virret ja seu-
rat pe 20.12. klo 19 Eeva 
ja Tapio Väätäisellä Hau-
ta-Ahontie 28.
Jouluaaton hartaus 
ti 24.12. klo 13.30 Tah-
kon kappelilla. Pursiainen, 
Kärppä-Leskinen.
Jouluaaton hartaus ti 
24.12. klo 15 Murtolahden 
hautausmaalla. Pöllänen, 
Jukka Leutonen.
Kauneimmat joululau-
lut ke 25.12. klo 17 Tahkon 
kappelilla, Ahonen.
Siioninvirsiseurat to 
26.12. klo 19. Jouhilahti 
(vanhat siionit).

AA-ryhmä Nilsiässä Isos-
sa Pappilassa ma klo 13 ja pe 
klo 19 sekä Simolassa, Pajunie-
mentie 11, ke klo 19.
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimintahäiriöisessä per-
heessä kasvaneille aikuisil-
le ti klo 18–20 Suokadun Pal-
velutalolla, 2 krs., Suokatu 6, 
www.aal.fi.
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, Hatsalan-
katu 37, p. 040 5579 470 ja Sii-
linjärvi p.050 3988 883.
Imetystukiryhmä Maljapu-
ron päiväkodilla, Maaherrank. 
24 parittomien vkojen ma klo 
18. www.kuopionimetystuki-
ryhma.fi
Irti huumeista puhelinpäi-
vystys 010 80 4550. Läheisryh-
mät, 040 845 9052.
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 avoinna ark. 
klo 9–16, 017 2822 239. Leivän-
jakelu ma ja ke. www.sarkinie-
mi.toimikunnat.net.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Hapelähteenk. 33. 
www.puijola.net/kompassi
Kuopion Kriisikeskuksessa 
kriisipäivystys ja ajanvaraus 
ma-pe klo 8–21, la-su klo 14–
21. p.017 2627 733 ja 2627 738.
Kuopion A-Kilta www.kuo-
pionakilta.fi
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 Kinotus (elo-
kuvia), parill. vkoilla Laula-
tus (yhteislaulu). 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 
050 554 8010/045 8776400 tai 
www.hilimat.fi.
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 18 ma–pe 8–15, 050 
4400 900, www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa ma-
pe klo 9–16. Ruokapäivät ti, 
ke, to ja pe klo 11–13.
MLL:n perhekahvilat ti klo 
10–12, ke klo 12–14 ja to klo 
10–12 Tavallisen Toiminnan 
Talolla, Kasarmikatu 1. www.
kuopio.mll.fi.
Omaiset mielenterveystyön 
tukena, Itä-Suomi, OMA ry: 
Mt-omaisten ja -läheisten pu-
helimitse tapahtuviin vertais-
ryhmiin ilm. ja lisätietoja Mik-
ko Savolainen p. 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. 
Asiointi nimettömänä.
Petosen Pyörön Portti, Pyö-
rönkaari 26, avoinna ke 14–16.
Päihdeklinikka Sammonka-
tu 16 A, hoitajan vastaanotto 
ma–pe klo 8 alkaen p. 017 183 
672. Päihdeosasto, Mäkikatu 
11, p. 017 183 684.
Puijonlaakson asukastu-
pa palvelukeskuksessa, Sam-
makkolammentie 12. Ma–pe 
klo 9–15.
Rikosuhripäivystys – käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Kuopion kriisikes-
kus 017 2627 738. Auttava pu-
helin 0203 16116. Juristin puhe-
linneuvonta 023 16117. www.
riku.fi.
Sotaveteraanimuseo avoinna 
tilauksesta ryh. Varaukset 017 
281 1130 ark. klo 9–13.
Tupa-vertaistukitoiminta 
päihdeongelmaisten lähei-
sille. Vertaisryhmä kk:n en-
simmäinen ke klo 18.30-20, 
Gottlundinkatu 8. Tukipuhe-
lin ma klo 18–20 p. 044 7148 
008. Tukisähköposti: tupapos-
ti@sirkkulanpuisto.com.
Turvakoti- ja lastensuoje-
lu 24h/vrk p. 017 183 393. Per-
hekriisiyksikkö, Lastentie 1.
Vapaaseurakunnan ViaDia 
ilmainen ruokailu Vapaakir-
kolla ark. ma–to klo 11.
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille Ajurin-
katu 29 A 21. Tied. Liisa Paate-
lainen, Anneli Hartikainen, p. 
044 056 4736.
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 
040 7332 197.

VERKOSTA TUKEA:
perheaikaa.fi – Väestöliitol-
ta lapsiperheille.
riku.fi – rikosuhripäivystys.
pelastakaaalapset.fi/nuoriso-
toiminta – 13–29 –vuotiail-
le nuorille.
nyyti.fi – opiskelijoille.
mielenterveystalo.fi – edistää 
psyykkistä hyvinvointia.

k
a

ri
 k

u
ro

n
en

muistioSeurakunnat  18.12.2013–15.1.2014
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Yksilöllistä 

kotipalvelua ja 

omaishoitoa

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

Joulurauhaa ja Onnea
Vuodelle 2014

Foto-PUIJO
T:mi Merja Halonen

Puijonkatu 14, 70110 Kuopio
p. 2612 074

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

KAATUMISEN JA SELÄN 
KIPEYTYMISEN JÄLKEEN
TUTKIMUKSIIN

On muitakin tapoja 
testata luun lujuutta ja 

tasapainoa.
Selän kuvaus, luuntiheys- ja 

tasapainomittaus. 
Hinta 350€, Kela 115€

omavastuu n. 235€

Yleislääketieteen erikoislääkäri
Markku Hyvönen

Kiekkotie 2, Kuopio
 017 2828 244

www.puijonlaaksonlaakarikeskus.fi

Hinta 350 €, Kela n.
omavastuu n.

Tutkimus sisältää 
osteoporoosilää-
kärin vastaanoton,  
selän kuvauksen ja 
luuntiheys- ja tasa-
painomittauksen.

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

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

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

Lue Matt. 25:31–46. Täydennä ristikkoon sanat ylhäältä alas 
vihjeiden mukaan:
1. Valtaistuimen oikealla puolella ovat lampaat, vasemmalla 
_______.
2. Vanhurskaat tarjosivat ruokaa, kun oli ______.
3. Istuimella istuu ______.
4. Kuninkaalle annettiin juotavaa, kun hänellä oli _______.

tehtävän laati PAULA REMES

pyhäpuuha
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Ville Kivimäki: Murtuneet mielet.  
Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939-1945. 
WSOY. 2013. 475 s.

Taisteluissa tärähtäneet
15 700 miehen 
kohtalo talvi- 
ja jatkosodas-
sa on Suomes-
sa ollut varsin 
vaiettu. Kaikkia 
heitä yhdisti se, 
että he joutui-
vat psykiatriseen 
hoitoon sotat-
rauman vuoksi. 
Historiantutki-
ja Ville Kivimäki 
on tarttunut tä-
hän tärkeään ai-

heeseen ja Murtuneet mielet pohjautuu hänen 
väitöskirjaansa.

Etenkin nuorten sotureiden oli tärkeää näyt-
tää, ettei ollut mikään mammanpoika, akka-
mainen, kuten sotapsykiatrien johtohahmoihin 
kuulunut Kondrad ”Peterin isä” von Bagh, asian 
ilmaisi. Siksi sotapsykiatriseen hoitoon joutuneet 
olivatkin useammin vanhempia miehiä, joilla oli 
suurta sisäistä ristiriitaa maanpuolustustehtä-
vän ja perhevelvoitteiden välillä. Vaikka kuiten-
kin juuri nuorukaisten kuva äidistä elämän tär-
keimpänä naissuhteena suojasi mieltä enemmän 
rintaman kauhuissa kuin perheellisten mies-
ten ajatus isättömistä lapsukaisista ja köyhyyden 
kurjistamasta sotaleskestä.

Ja järkyttävää oli tietenkin se, että 1940-lu-
vun sotapsykiatria pyrki palauttamaan ongel-
man yksilön hermojen ja mielen heikkouteen ja 
erottamaan sen itse sodasta ja sen kauheuksis-
ta. Sotilaiden kokeman seuraus eli sekoaminen 
monenlaisine ruumiillisine oireineen yhdistettiin 
jopa vähä-älyisyyteen, psykopaattisuuteen ja ri-
kollisuuteen taipuvaisuuteen. Ennen kaikkea aja-
teltiin, että kuka tahansa saattoi kiperässä tilan-
teessa joutua sotaneuroosin valtaan, mutta vain 
terveen sielun omaava kykeni ja – ennen kaikkea 
– halusi parantua, sillä suurinta osaa pidettiin 
pohjimmiltaan parantumattomina. 

Ville Kivimäen potilaskertomuksiin pohjautu-
va tutkimus on monipuolinen analyysi ja samal-
la hieno kädenojennus niille veteraaneille, joiden 
sotaretki ei päättynyt sankaruuteen. Kirja ei syyt-
tä ole Tieto-Finlandia-ehdokkaana. Kukahan tal-
lentaisi tärähtäneitten tarinat?

Matti Salminen: Pentti Haanpään tarina. 
Into. 2013. 304 s.

Pessimistisen 
humoristin elämä
Pentti Haanpää, 1905-1955, oli aikansa kirjallisen 
maailman outo lintu, tarpeen mukaan herra tai 
narri tai siltä väliltä, tai sitten Haanpäätä itseään 
lainaten: ”Saattaahan sitä olla sitäkin.”  Kirjalli-

suuden val-
taapitävät ei-
vät nimittäin 
aina kirjailijan 
päätä silittä-
neet, sillä hä-
nen arveltiin 
asettuvan jär-
jestäytynyttä 
yhteiskuntaa 
vastaan, en-
nen kaikkea 
hänen nähtiin 
arvostelevan 
sotalaitosta. 
Mutta siitä 

mistä ei voinut puhua, Haanpää kirjoitti ja kun 
kustantajat eivät julkaisseet, syntyi lehtinovelleja.

Tämän kaiken nostaa ansiokkaasti Pentti 
Haanpää -elämäkerrassa esille tietokirjailija Matti 

Seurakunnat  18.12.2013-15.1.2014
Seurat loppiaisena 6.1. klo 18 
Hätisellä, Annamarintie 425.
Naisten kasvuryhmä ti 7.1. 
klo 18 Pikkupappilassa.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu, 4. adventti su 22.12. 
klo 13. Pöllänen, Kärppä-
Leskinen.
Kauneimmat joululaulut 
su 22.12. klo 19.
Jouluaaton hartaus ti 24.12. 
klo 13. Pöllänen, Ahonen. 
Mukana Kirkkokuoro.
Jouluaamun Sanajumalan-
palvelus ke 25.12. klo 10. 
Keihänen, Kärppä-Leskinen.
Tapaninpäivän messu to 
26.12. klo 13. Pöllänen, 
Ahonen.
Messu su 29.12. klo 13. 
Pursiainen, Ahonen.
Uudenvuoden päivän mes-
su ke 1.1. klo 13. Pöllänen, 
Ahonen.
Messu su 5.1. klo 13. Keihä-
nen, Kärppä-Leskinen.
Loppiaisajan musiikilli-
nen iltahetki su 5.1. klo 16. 
Musiikista vastaavat: Raija, 
Christina ja Carolina Rehn-
berg, Jouni Oksman, Juha 
Vilhunen, Annette Kärp-
pä-Leskinen. Päivän sana: 
Reijo Leino. Ohjelmistossa 
mukana myös kepeitä lau-
lelmia mm. Juice Leskiseltä 
ja Junnu Vainiolta seurakun-
takodilla. Kahvitarjoilu. 
Vapaa pääsy.
Messu ma 6.1. klo 13. 
Pöllänen, Kärppä-Leskinen.
Messu su 12.1. klo 13. Pursiai-
nen, Ahonen. Mukana Koil-
lis-Savon Kalevalaiset.

SÄYNEISEN  
SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A
Joulujuhlat to 19.12. klo 12. 
(Huom! kellonaikamuutos 
aiemmasta klo 18 poiketen).
Yksinäisten joulujuhlat 
ma 23.12. klo 12. PERUTTU!
Keskustelupiiri ti 14.1. 
klo 13.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Toimintakeskuksen joulu-
juhla pe 20.12. klo 12.
Heimo Enbuskan joulu-
konsertti pe 20.12. klo 18. 
Ei ohjelmamaksua.
Koulujen joulukirkko la 
21.12. klo 9.15.
Joululaulumessu, 4. ad-
ventti. su 22.12. klo 10. Hag-
man-Puustinen, Lukkari-Lo-
hi. Lauletaan virsien sijaan 
kauneimpia joululauluja.
Jouluaaton hartaus ti 24.12. 
klo 16. Hagman-Puustinen, 
Lukkari-Lohi.
Jouluaamun Sanajumalan-
palvelus ke 25.12. klo 8. Hag-
man-Puustinen, Lukkari-
Lohi. Tuustytöt.
Messu su 29.12. klo 10. 
Hagman-Puustinen, Pauliina 
Vuorinen.
Messu ke 1.1. klo 10. 
Hagman-Puustinen, Lukka-
ri-Lohi.
Messu su 5.1. klo 10. Hag-
man-Puustinen, Huhtala, 
Lukkari-Lohi.
Messu ma 6.1. klo 10. 
Huhtala, Lukkari-Lohi.
Messu su 12.1. klo 10. 
Huhtala, Lukkari-Lohi.

TUUSNIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskitie 22 (Koivukuja 
2:n remontin ajan)
Sanan ja yhteyden ilta 
to 19.12. klo 18.30. Kansan-
lähetys.
Ilta Sanan äärellä ma 13.1. 
klo 18.

MUUTA
Palvelupäivä to 19.12. klo 10. 
Hirvolassa, ilm. Aulille 040 
4888 631.
Tapaninpäivän joululau-
lukirkko to 26.12. klo 10. 
Huhtala, Lukkari-Lohi. Ete-
lä-Tuusniemen koululla, 
Ruskilassa.

VEHMERSALMEN 
KIRKKO 
Lempeläntie 17
Messu, 4. adventti su 22.12. 
klo 13. U. Mäkinen, Ahonen.
Jouluaaton hartaus ti 24.12. 
klo 15. U. Mäkinen, Taru Par-
viainen.
Jouluaamun Sanajuma-
lanpalvelus ke 25.12. klo 8. 
U. Mäkinen, Tuura. Kirkko-
kuoro.
Messu su 29.12. klo 13. 
M. Mäkinen, Tuura.
Hartaus uuden vuoden 
kynnyksellä ti 31.12. klo 19. 
U. Mäkinen, Tuura.
Uudenvuodenpäivän mes-
su ke 1.1. klo 13. U. Mäkinen, 
Tuura.
Messu su 5.1. klo 13. U. Mäki-
nen, Pauliina Vuorinen.
Loppiaisen sanajumalan-
palvelus ma 6.1. klo 13. 
M. Mäkinen, Tuura. Joulu-
kuusen riisuminen.
Messu su 12.1. klo 13. 
M. Mäkinen, Tuura.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Tapaninpäivän joululaulu-
kirkko to 26.12. klo 13.
M. Mäkinen, Tuura.
Perhekerho pe 10.1.
klo 9.30–11.
Lähimmäisen kammari
ma 13.1. klo 10–12, kamma-
rissa.
Kirkkokuoro ma 13.1.
klo 16.30. Salissa.
Kokki-ukot kokkaavat Eero 
Hujasen johdolla kerran 
kuukaudessa ti 14.1.
alk. klo 17. Elintarvikemaksu 
5 €. Ilm. Uwe Mäkiselle
040 4888 638.

MUUTA
Eläinten joulurauhan julis-
tus ja kauneimmat joulu-
laulut lampolassa su 22.12. 
klo 16. Glögiä ja piparkakku-
talomyyjäiset, Riistakosken-
tie 410, Vehmersalmi.
Jouluaaton hartaus ti 24.12. 
klo 13. U. Mäkinen, Taru Par-
viainen. Puutosmäen kap-
pelissa.
Lasten kerhotoiminta
alkaa loppiaisen jälkeen!

KASTETUT
Hertta Anni Eveliina Luos-
tarinen, Nilsiä, Milaja Diana 
Denise Nyman, Kaavi, Milo 
Vincent Damsten, Kaavi, Ali-
na Fanni Katriina Koljonen, 
Pajulahti, Jere Erik Laitinen, 
Palonurmi.

KUOLLEET
Erkki Kalevi Kettunen 83 
v, Tuusniemi, Salme Inke-
ri Räsänen 75 v, Kaavi, Sep-

po Kalevi Puustinen 62 v, 
Nilsiä, Aili Elina Soininen 86 
v, Tuusniemi, Väinö Juhani 
Tirkkonen 53 v, Tuusniemi, 
Pauli Ilmari Kutvonen 77 v, 
Tuusniemi, Sirkka Irene Pit-
känen 88v, Nilsiä.

siilinjärvi

www.siilinjarvenseurakun-
ta.fi
www.facebook.com/siilin-
jarvenseurakunta

SIILINJÄRVEN KIRKKO 
Haarahongantie 2
Kauneimmat joululau-
lut lapsiperheille to 19.12. 
klo 18. Vesa Kajava, Nuor-
ten kuoro.
Seimen lapsi -konsertti
pe 20.12. klo 19. Kristina 
Brask, Antti Kajanus ja Ossi 
Jauhiainen Ohjelma 10 e.
Koko perheen juhlames-
su su 22.12. klo 10 kirkossa ja 
srk-talolla. Siilinjärven kir-
kon 90-vuotisjuhlajumalan-
palvelus. Seppo Laitanen, 
Kaisa Yletyinen, Airi Heiska-
nen, Marjaana Kaisto, Vesa 
Kajava, Sola Gratia -kuoro, 
Lapsikuoro, nuorten ja ker-
hojen lauluryhmä. Messun 
jälkeen kirkkokahvit. Klo 12 
kirkossa luento “Siilinjärven 
kirkon lasimaalaukset osana 
kirkollisen lasimaalauksen 
kultakautta”, tuokio kirkon 
kuvien parissa Henna Hietai-
sen opastuksella, srk-talolla 
lasten kirkkomuskari. Iloit-
semme kauniista kirkostam-
me! Huom. Autoja voi pysä-
köidä kunnantalon P-paikal-
le ja Markkasen kukkakau-
pan vastapäiväselle alueelle.
Kauneimmat joululaulut 
su 22.12. klo 19. Vesa Kajava, 
Mieskuoro Lauluveikot.
Jouluaaton hartaus ti 24.12. 
klo 12. Satu Väätäinen, Mar-
jaana Kaisto, Nuorten kuoro.
Jouluaaton hartaus ti 24.12. 
klo 13.30. Satu Väätäinen, 
Airi Heiskanen, Elina Hokka-
nen, yksinlaulu.
Jouluaaton hartaus ti 24.12. 
klo 15. Unto Niskanen,
Airi Heiskanen.
Jouluaamun jumalanpal-
velus ke 25.12. klo 8 (huom. 
aika). Seppo Laitanen, Heikki 
Kastarinen, Airi Heiskanen.
Tapaninpäivän messu to 
26.12. klo 10. Sirpa Ylikoti-
la, Satu Väätäinen, Airi Heis-
kanen.
Jumalanpalvelus su 29.12. 
klo 10. Heikki Kastarinen, 
Sirpa Ylikotila, Vesa Kajava.

Uudenvuodenaaton har-
taus ti 31.12. klo 23.30. Seppo 
Laitanen, Marjaana Kaisto.
Uudenvuodenpäivän mes-
su ke 1.1. klo 10. Satu Vää-
täinen, Matti Hoffrén, Vesa 
Kajava.
Messu su 5.1.2014 klo 10. 
Aimo Hautamäki, Unto
Niskanen, Vesa Kajava.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä. Messun jälkeen ruo-
kailu ja seurat srk-talossa.
Loppiaisen messu ma 6.1. 
klo 10. Matti Hoffrén, Seppo 
Laitanen, Heini Heide.
Kauneimmat joululaulut 
ma 6.1. klo 15.
Sanajumalanpalvelus su 
12.1. klo 10. Unto Niskanen, 
Satu Väätäinen, Airi Heis-
kanen.
Perhekirkko su 12.1. klo 15. 
Leena Laurinkari, Airi Heis-
kanen, lastenohjaajat. “Ju-
malan lapseksi kastetut yh-
dessä koolla. Kellutaan kas-
teen armossa!” Kirkkoon 
kutsutaan vuonna 2013 kas-
tetut perheineen, kummei-
neen ja mummeineen kirk-
koon.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Mielenterveyskuntoutuji-
en joulujuhla ke 18.12.
klo 11 isossa salissa.
Miestenkerho Aikamiehet 
to 19.12. klo 18.30 päätys-
alissa. “Mitä mies kunnioit-
taa?” Eri-ikäiset miehet ovat 
tervetulleita kahvikuppo-
sen ääreen jakamaan tunto-
ja miehen elämästä.
Nuorten perjantaikah-
vilailta pe 10.1. klo 18–22 
nuorten kerhotilassa.
Eläkeikäisten päiväpiiri
ma 13.1. klo 13 isossa salissa.
Sanan ja yhteyden ilta ma 
13.1. klo 18.30 pienessä salissa.
Siioninvirsiseurat ti 14.1. 
klo 14 pienessä salissa.
Lähetyskahvila ja askarte-
lupiiri keskiviikkoisin 15.1. alk. 
klo 9–12 lähetyskellarilla. Ter-
vetuloa viettämään yhteis-
tä aikaa lähetystyön merkeis-
sä. Hartaushetki klo 9, jonka 
jälkeen kahvit. Voit tehdä kä-
sitöitä talon tarvikkeista tai 
tuoda omankin. Myös lähe-
tyksen Putiikki on auki.
Omaishoitajakerho ke 15.1. 
klo 12 päätysalissa. Ohjelmaa 
hoitajille ja hoidettaville.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Arjen ateria to 19.12.
klo 11–12.
Ei jumalanpalvelusta 22.12. 
Siilinjärven kirkon 90-vuoti-
sjuhlan vuoksi.
Kauneimmat joululau-

lut su 22.12. klo 19. Marjaana 
Kaisto, Gospel-ryhmä.
Jouluaaton hartaus ti 24.12. 
klo 14. Kaisa Yletyinen,
Marjaana Kaisto.
Jouluaamun jumalanpal-
velus ke 25.12. klo 8. Matti 
Hoffrén, Anne-Mari Kraft.
Messu su 5.1. klo 13. Matti 
Hoffrén, Vesa Kajava.
Messu su 12.1. klo 13. Mat-
ti Pentikäinen, Unto Niska-
nen, Vesa Kajava. Karjalan 
lennoston alokkaiden tulo-
kirkko.
Eläkeikäisten päiväpiiri
ma 13.1. klo 13.
Perjantaikahvila pe 17.1.
klo 18–22 kirkon alakerrassa. 
Rukoushetki klo 19.30.

MUUTA
Joulurauhan julistus
ke 18.12. klo 18 Paasisalossa. 
Unto Niskanen, Timo Hon-
kaselkä ortodoksiseurakun-
nasta. Mehu- ja piparitar-
joilu. Mukana järjestelyissä 
myös Vuorelan Kunto.
Kauneimmat joululaulut 
ke 18.12. klo 19 Simpan baa-
rissa Vuorelassa. Seppo Lai-
tanen, Airi Heiskanen.

KASTETUT
Helka Maisa Annika Kinnu-
nen, Sara Lyydia Kurikka-
la, Jinna Maria Wilhelmii-
na Tynkkynen, Hilla Emilia 
Pörsti, Saimi Matleena Kil-
junen, Topias Jasper Juha-
ni Lappalainen, Helmi Ju-
lia Soranta, Elias Matti Juha-
ni Lamminmäki, Jimi Mikael 
Hämäläinen.

KUULUTETUT
Kaarlo Sakari Hämäläinen ja 
Suvi Taija Saastamoinen.

KUOLLEET
Viljo Olavi Taskinen 92 v, 
Taina Elina Rissanen 79 v, Es-
teri Suomalainen 84 v, Siiri 
Johanna Kumpulainen 91 v, 
Hilkka Kuosmanen 95 v.

Diakonia-
keskus

Suokatu 31
Avoinna ma, ke ja pe klo 
9.40–12.
Lahjoitustavaroiden vas-
taanotto aukioloaikoina tai 
muuhun aikaan sopimuksen 
mukaan (040 4848 468).
Ma, ke ja pe klo 9.50 kaikille 
avoin aamuhartaus ja
klo 10–12 diakonien vas-
taanotot ilman ajanvara-
usta, sekä kahvio Nuot-
ta ja kierrätyspiste avoin-
na. Kahviossa on luettavissa 
päivän lehdet SS ja HS, sekä 

kristillisiä viikko-/kuukau-
silehtiä.
Joululaulajaiset ja joulu-
puuropäivä ke 18.12. klo 10–
12 Diakoniakeskuksessa.
Kahvio Nuotta on suljettuna 
pe 20.12. Asiakasvastaanot-
to avoinna.
Jos vietät Joulua yksin, olet 
tervetullut yhteiseen joulu-
hetkeen Diakoniakeskukselle 
jouluaattona 24.12. klo 18–20.
Tarjolla on pientä purtavaa, 
musiikkia ja yhdessäoloa. Il-
lassa ovat mukana diakonia-
työntekijät Maija Antikai-
nen ja Stina Malinen. Lisä-
tietoja tarvittaessa Stinalta 
040 4848 466.
Diakoniakeskus on suljettu-
na 25.12.–6.1.2014.
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 8.1. klo 13.30 
Diakoniakeskuksen kah-
viossa.
Maaseudun tukihenki-
löt ma 13.1. klo 10–12 Diako-
niakeskuksen kokoushuo-
neessa.
Kehitysvammaisten kerho 
ke 15.1. klo 13.30 Diakonia-
keskuksen kahviossa.
Katulähetyspiiri ke 15.1.
klo 17 Diakoniakeskuksen 
kahviossa.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista keskus-
teluapua parisuhteen ky-
symyksissä. Yhteydenotot 
ma–pe klo 9–11 040 4848 
480 tai sähköpostitse perhe-
neuvonta.kuopio@evl.fi

Järjestöt

NNKY 
Myllykatu 5
017 2614 500, 044 7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdis-
tykset
Uudenvuodenjuhla 1.1.
klo 14. Pirjo Juntunen
Medialähetys SANSAsta 
kertoo HANNA-työstä.
Musiikkia, kahvi.
Kevätkausi alkaa ke 8.1.
lähetyspiirillä klo 13.

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT. KANSAN- 
LÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon 
Kansanlähetys.
Kuopio: Pienryhmät Lähe-
tyskodilla: Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30, äiti-lap-
sipiiri. Ke klo 12 päivähartaus 
ja kahvihetki, klo 18 nuorten 
aikuisten 3Kohtaamista. To 
klo 16 raamattu- ja lähetys-
piiri joka toinen viikko (parit-
tomien). To klo 18.30 nuor-
ten Nuotta-ilta. La klo 18 Op-
kon opiskelijailta. Soluasiois-
ta vastaavat Satu ja Tuomas 
Halmetoja 044 330 1620.
Sanan ja yhteyden ilta to 
19.12. klo 18.30 Tuusniemen 
srk-talolla.

SUOMEN  
LUTERILAINEN EVAN-
KELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspii-
ri 8.1. klo 18.30 keskusseura-
kuntatalolla Aaronissa.
Aiheena raamatun aarteet.
SLEY:n Itä-Suomen piirin 
työntekijä on Johannes
Häkämies, 050 321 2938,
johannes.hakamies@sley.fi

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
050 569 1302
Toimipiste avoinna keski-
viikkoisin klo 10–13. Veisuut/
seurat ja kahvitarjoilua klo 
11. Saatavana yhdistyksen 
tuotteita.
Tietoja myös www.h-y.fi 
aluetyön sivuilta.
Jouluiset Siionin Virret ja 
seurat 20.12. klo 19 Nilsiäs-
sä Eeva ja Tapio Väätäisellä, 
Hauta-ahontie 28.
Seurat (Vanhat Siionit) 
26.12. klo 19 Nilsiässä Jouhi-
lahdessa.
Loppiaisseurat 6.1. klo 18 
Väärnin Pappilassa.
Seurat 6.1. klo 19 Nilsiässä 
Hätilässä.
Seurat 14.1. klo 14 Siilinjär-
ven seurakuntatalossa,
Haarahongantie 4.

AHOLANSAARI
Aholansaaren Joulu
23.–26.12.
Hiljaisuuden retriitti 24.–
26.1.2014. Retriitin ohjaavat 
pastori Eeva Sankari ja retrii-
tinohjaaja Minna Karttunen. 
Ilm. 15.1. mennessä.
Maallikkopäivät 31.1.–
2.2.2014. Virsi elää ja sana 
sytyttää. Tied. ja ilm. 
050 4641 000, www.aholan-
saari.fi, aholansaari@aho-
lansaari.fi

VAKKA 
Kuninkaankatu 22
017 2622 322, 043 824 3270
Vakan toiminta päättyy, 
suljemme 20.12. Siihen asti 
lähetyskauppa avoinna ti–
pe klo 11–15.

KUOPION YMPÄRISTÖN 
RAUHANYHDISTYS 
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoit-
teessa www.kuopionrauhan-
yhdistys.net
Seurat 1.1. klo 14.
Seurat 1.1. klo 15.30
Seurat 4.1. klo 19.
Messu 5.1. klo 10 Siilinjärven 
kirkossa.
Ruokailu 5.1. Siilinjärven seu-
rakuntatalossa.
Seurat 5.1. klo 13 Siilinjärven 
seurakuntatalossa.
Seurat 6.1. klo 14.
Seurat 6.1. klo 15.30.
Seurat 6.1. klo 17.
Seurat 8.1. klo 19.
Yhteinen pyhäkoulu 12.1. 
klo 14.
Seurat 12.1. klo 15.30
Seurat 12.1. klo 17.
Naisten ilta 13.1. klo 18.
Seurat 15.1. klo 19.
Seurat 18.1. klo 13.30 Leväsen 
palvelukeskuksessa.
Keskusteluilta 18.1. klo 18.

Kiitos  
muistamisista  
jättäessäni diakonia-
viran Kuopion seura-
kuntayhtymässä, 
ja aloittaessani 
Siilinjärven seura-
kunnan johtavana 
diakoniaviranhaltijana.

Liisa Tiilikainen

Lue Raamatusta vanhempien kanssa Matt. 1:18–24. Raamatunkohdassa kerrotaan, 
kuinka Maria tuli neitseellisesti raskaaksi Pyhästä Hengestä. Yhdistä kuvassa olevat pisteet 
numerojärjestyksessä viivalla. Valmis kuva kertoo yhden Pyhän Hengen vertauskuvan.

tekijä SAnnA OLLiKAinEn

pyhäpuuha

K
U

V
A
 K

U
O

PI
O

N
 K

U
LT

TU
U

R
IH

IS
TO

R
IA

LL
IN

E
N

 M
U

SE
O

 /
 V

IC
TO

R
 B

A
R

SO
K

E
V

IT
SC

H
 

Satavuotias Kirkko ja Koti -lehti 
kiittää yhteistyökumppaneitaan 

ja lukijoitaan.  

Onnellista, rauhallista 
Vapahtajan syntymäjuhlaa!

KORTTIEN JA MUISTAMISTEN SIJAAN TUEMME JUHLA-
KERÄYKSEMME KOHDETTA, LAPSIA SYYRIASSA, JA TOIVOMME 

MUISTAMISIA TILILLE KUA FI33 1572 3000 5005 04, 
VIESTIKSI KIRKKO JA KOTI 100 VUOTTA.
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Puijon kamarikuoro 
Betlehemin tiellä
Luminen talvi antaa vielä odottaa itseään, mutta Sa-
von sydämessä aletaan jo hiljalleen laskeutua kohti jou-
lunaikaa.

Ensi vuonna 25-vuotisjuhliaan viettävä kuopiolai-
nen Puijon kamarikuoro on julkaissut kolmannen oma-
tuotantoisen cd-albuminsa Betlehemin tiellä. Levylle on 
koottu jouluisia tunnelmia kuorolaulun keinoin. Muka-
na on sekä tuttuja, rakkaita säveliä, että hiukan tunte-
mattomampiakin joululauluja. Levyn tunnelma on läm-
min ja perinteinen.

Vuonna 1989 perustettu Puijon kamarikuoro koos-
tuu 30 kokeneesta laulun harrastajasta ja konsertoi 
säännöllisesti. Kuoron kvartetti on myös jo perinteisesti 
esiintynyt Puijon mäen 
joulurauhan julistuk-
sessa.

Puijon kamarikuo-
ron ohjelmisto koostuu 
varsin laajassa kirjossa 
suurista kirkkomusiik-
kiteoksista, pienimuo-
toisemmista klassisista 
kuorosovituksista sekä 
kansanlauluista. Viime 
vuosina toteutettuja suuria kirkkomusiikkiteoksia ovat 
muun muassa Mozartin Requiem, joka esitettiin yhteis-
työssä kuopiolaisen sinfoniaorkesteri Tahdistimen kans-
sa sekä Benjamin Brittenin Saint Nicolas, jonka Puijon 
kamarikuoro toteutti yhdessä Kuopion kaupunginor-
kesterin kanssa.

Kuoroa johtaa Puijon seurakunnan kanttori Outi 
Keskisipilä. 

Vanhoja joululauluja 
uudelleenjulkaistuna
Suomen ensimmäistä joululaulukokoelmaa alettiin jul-
kaista 1890-luvulla, jolloin ilmestyi Anna Sarlinin ko-
koaman Joululauluja-sarjan ensimmäinen vihko. Nyt 
liminkalainen Pekka Tuomikoski on toimittanut koos-
teen Sarlinin kahdeksanosaisesta Joululauluja-sarjasta 
alaotsikolla Otteita Suomen Wanhimmasta Joululaulu-
kokoelmasta.

- Kokoelma sisältää vanhan ajan joulun taikaa. Mu-
kana on sekä tuttuja että vähän vieraampia joululaulu-
ja. Jokaisesta laulusta on nuotit ja niistä kerrotaan myös 
hieman taustaa, Tuomikoski kertoo.

Tuusniemellä syntynyt, mutta suurimman osan elä-
mästään Helsingissä asunut laulupedagogi ja -kustan-
taja Anna Sarlin (1862-1933) kokosi Joululauluja-sarjan 
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella. Muun 
muassa Berliinissä ja Pariisissa opiskellut Sarlin julkaisi 
muitakin joululaulukokoelmia, esimerkiksi Kuusen ym-
pärillä- ja Joulun airut -nimiset kokoelmat.

Hartaampaa ja kevyempää materiaalia

Professori Reijo Pajamo on todistanut Joululauluja-sar-
jan vanhimmaksi suomenkieliseksi joululaulukoko-
elmaksi. Sarlinin kokoelmassa pohjoismaisia, lähinnä 
ruotsalaisia sekä suomenruotsalaisia joululauluja saatiin 
ensimmäisen kerran suomen kielelle. Käännöksiä teki-
vät useat eri sanoittajat.

- Sitä ennen suomeksi oli varsin vähän joululauluja. 
Niitä ei ollut varsinaisena kokoelmana, vaan yksittäisinä 
lauluina joululehdissä tai muiden laulukirjojen osana. 
Tuolloin käännetyistä Sarlinin kokoelman lauluista mo-
nien tekstiasu on sittemmin muuttunut, Pajamo sanoo. 

- Kokoelmassa yhdisty-
vät joulun molemmat puolet. 
Siinä on hartaampaa joulu-
laulustoa, myös joitain jou-
luvirsiä. Kevyempää materi-
aalia edustavat tonttuaiheet 
ja muut iloiset laulut. Sarlinin 
kokoelma kattaa joulun ai-
heiston varsin hyvin.

wanhatkirjat.fi

Julkaisija
Kuopion ev.lut. seurakunnat,
PL 1064, 70101 Kuopio,
p. 158 111, faksi 158 288,
www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, 
Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, 
Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 73670 kpl
Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs., 
avoinna ma–pe klo 8–16.
Viestintäpäällikkö, 
Kirkko ja Koti -lehden  
päätoimittaja (Vt.)
Ulla Remes 
puh. 040 4848 234
ulla.remes@evl.fi
Tiedottaja
Heli Haring (vs.)
puh. 044 4144 801
heli.haring@evl.fi
Tiedottaja
Merja Tapio
puh. 040 4848 236
merja.tapio@evl.fi
Verkkotoimittaja 
Seija Rytkönen  
(virkavapaalla)

Verkkotoimittaja
Tuija Hyttinen (vs.)
puh. 040 4848 514
tuija.hyttinen@evl.fi
Taitto Kotimaa Oy
Ilmoitukset:  
Pirjo Teva 
puh. 020 754 2284,  
040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset 
Kuopion ulkopuolelle  
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy, 
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute: 
jakelupalaute@ 
kotimaa.fi 
www.suoralahetys.fi, 
puh. 017 264 7800
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18.12.2013

Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
100. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 15.1.2014&&

www.kirkkojakoti.fi 
www.facebook.com/kirkkojakoti

VIIKON VALINNAT

Salminen. Ja vaikka hän sanoo, että 
ei tee kirjallisuustiedettä, hän arvot-
taa Haanpään tekstejä ja vertaa tätä 
muihin kirjailijoihin. Ennen kaikkea 
kirjailija suomii Eino Kauppista, jo-
ka Haanpään ajan kirjallisuudentut-
kijana ja kustannusmaailman suu-
rena auktoriteettina melkein omi 
Haanpää-tutkimukselle arvokkaan 
tiedon itselleen. Salminen kirjoittaa 
persoonallisesti, mutta valitettavas-
ti sortuu usein nimeämään kuvaa-
misen sijaan. Sitä paitsi tietokirjassa 

lähdeluettelo olisi kyllä henkilöha-
kemistoa tärkeämpi.

Elämän järjettömän tuskallisen 
touhun lopettaja on Haanpään mu-
kaan kuolema, jonka kirjailija itse 
kohtasi hukkumalla niin sanotussa 
parhaassa miehuudessaan, toivot-
tavasti kuitenkin tämä kirja nostaa 
renessanssiin Haanpään tuotannon 
voidaksemme löytää mitä hyvää sii-
nä on, nyt kun aika on toisenlainen 
ja sotaakin tarkastellaan uusin sil-
min.

KOOnnUt: tERHi LAitinEn

http://www.siilinjarvenseurakunta.fi
http://www.siilinjarvenseurakunta.fi
http://www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
http://www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
tel:017 262 2082
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=fd160e19cae94a69b7a9ae82ddbd8b8c&URL=http%3a%2f%2fwww.p-savonkl.sekl.fi%2f
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=43236a04f5e046368a7cc5b3a9c91a78&URL=mailto%3ajohannes.hakamies%40sley.fi
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=439af445472c4022860c8d83e13f6aeb&URL=http%3a%2f%2fwww.h-y.fi
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SIIHEN AIKAAN antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimi-
tettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen 
ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa.

NIIN MYÖS JOOSEF LÄHTI Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa 
varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin su-
kuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän 
siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. 
Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.

SILLÄ SEUDULLA OLI PAIMENIA yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä 
heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko 
valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilo-
sanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt 
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa 
kapaloituna seimessä.” Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen 
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 löysivät Marian ja Joosefi n ja lapsen, joka makasi 
seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, 
jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä 
kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.

PAIMENET PALASIVAT kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja näh-
neet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. 

J O U L U E V A N K E L I U M I


	_GoBack
	_GoBack

