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pääkirjoitus

Katso lasta

Joulun Sana on elinvoimainen

V

astasyntynyt ei ole vielä elämässään
kokemustensa satuttama tai vahvistama.
Vastasyntynyt on avoimen tarvitseva,
avuton ja kiinni hetkessä. Vastasyntynyt luontaisesti turvaa hoitajaansa ja asettuu aitoon vuorovaikutukseen, aitoon kasvuun. Hän on
läsnä ja ilahtuu hoivasta ja läsnäolosta. Hänen aitoutensa ilahduttaa.
Joulun alla kuljetaan kohti halpaa, huomaamatonta
seimeä, jolla makaa ihmisen lapsi.
Joka kolmas maailman lapsista on näkymätön –
tilastollisessa mielessä: hänen syntymäänsä ei ole koskaan 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 haavoittuvimpia, he elävät vaikeissa oloissa muutenkin.
Rekisteröityminen voi olla vaikeaa, jos lapsi on
pakolainen, kuuluu etniseen vähemmistöön tai on syntynyt avioliiton ulkopuolella. Yli puolet maailman
näkymättömistä lapsista asuu Aasiassa ja lähes 40 prosenttia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Kuvat: Tuija Hyttinen

Miten kertoa joulun
sanomasta siten, että
Sana tulisi todeksi?
Antti Mustakallio
rohkaisee kuulijoita
ja kertojia pysähtymään yksinkertaisen
sanoman äärelle ja
epäilijöitä ”kokeilemaan uskoa”.

K

irkon haasteena on se,
että pitää kuunnella sekä ihmistä että Jumalaa. Pitää kuunnella,
mitä ajassa liikkuu, mitä kysymyksiä ihmisillä
on sydämillään. Samalla kuitenkin tulee kuulostella, mikä on Jumalan tahto – ja aina se ja ihmisten toiveet eivät
välttämättä mene yksiin.
Kun puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio puhuu, kaikki kuulostaa kovin helpolta:
”Joulun sanoma on sellainen, jota monet
kuuntelevat mielellään. Sehän on sanoma armosta ja Jumalan rakkaudesta. Armon ja rakkauden
sanoma ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan.”
Vähän aikaa sitten Jari Sarasvuokin kirkossa
julisti, kuinka mahtava asia armo on. Myös sosiaalisessa mediassa aktivoitunut Paavi Franciscus
herättää valtavasti myönteistä huomiota yksinkertaisesti pyrkimällä elämään Jumalan rakkauden innoittamaa laupeutta todeksi.

”

Enkeli kertoi
Jeesuksen syntymästä
tavallisille ihmisille
kesken työn ja yövuoron.

paljon viittauksia hengellisiin lauluihin ja kristinuskon perusteemoihin.”
Paljon erilaisia joulusaarnoja on tullut kuunneltua:
”Useimmat eivät ole jättäneet pitkäkestoista muistikuvaa, eikä niiden tarkoitus edes välttämättä ole se. Joulusaarnalle riittää, että se antaa
evästä jouluaatolle, joulupäivälle ja ehkä vielä tapaninpäiväksi.”
Eero Huovisen jouluevankeliumia käsittelevä kirja Pitkä ilo ja tuttua jouluvirttä tutkisteleva
Enkeli taivaan – kirjanen ovat sellaista luettavaa,
jonka äärellä tulee sykähdyttäviä oivalluksia ja
eräänlaista uskon näköalojen kirkastumista. Näitä kirjoja Mustakallio erityisesti suosittelee joulupuheitaan sorvaaville seurakuntien työntekijöille.
”Loistava joulusaarna voisi olla sellainen, joka tutkistelee tuttua jouluevankeliumia ja nostaa
siitä jonkun odottamattoman näkökulman, jolla joulun sanoma sidotaan myös tässä ajassa ja
ihmisten mielissä liikkuviin kysymyksiin. Lopulta
saarna johdattaa suurimman joululahjan, seimen
lapsen, äärelle. Saarna valaisee sitä todellisuutta, että me ihmiset olemme köyhiä ja Jumala haluaa tehdä meidät rikkaiksi suurimmalla aarteellaan, Kristuksella.”
Mustakallio myöntää, että itse asiassa näitä
aiheita monessa joulusaarnassa on.

Tuttua ja turvallista
Kun ihmiset, jotka eivät yleensä käy kirkossa, tulevat joulukirkkoon, he eivät kai tule etsimään
sieltä jotain uutta ja ihmeellistä vaan tuttua ja
turvallista. Mustakallio vahvistaa, että joulun sanomasta puhuvat voivat huoleti nojautua jouluevankeliumiin, joka on osoittanut elinvoimansa parin tuhannen vuoden aikana.
”Hienoa olisi, jos tästä jouluevankeliumista
kyettäisiin tuomaan kuulijoille yksi oivallus, jota 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 ehkä ’kuluneen’ tuntuinen, mutta joulukirkkoon tulevalle sen monet hienoudet eivät välttämättä ole
vielä avautuneet. Seurakuntalaisia saattaa puhutella
esimerkiksi se, ettei enkeli kertonut Jeesuksen syntymästä tuon ajan mahtaville, vaan tavalliselle paimenille 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 saattavatkin kehittää uskolle erilaisia älyllisiä esteitä.
Tällaista kriittistä suhtautumista uskoon ei missään 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-
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Seimen lapsi
kasvettuaan
kehotti kuulijoitaan
tulemaan lasten
kaltaisiksi.

tyksi. Uskon syntyminen on aina Jumalan teko.”
”Mielestäni viisasta on ottaa kyseenalaistajan
kysymykset tosissaan mutta samalla kutsua häntä 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 kokeilla, miltä tuntuu rukoilla, lukea Raamattua ja käydä kirkossa. Tällaisen uskon harjoittamisen myötä voi hyvinkin tulla Jumalan puhuttelemaksi ja
usko saattaa herätä aivan kuin vahingossa. Tällai-

Julkkissaarnat ajan ilmiö
sesta kokemuksesta ovat monet todistaneet, esimerkiksi ateistista kristityksi kääntynyt kirjailija
C.S. Lewis. Kaikki älylliset ongelmat eivät tietenkään 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 Martin Luther King Jr. piti ”Minulla on unelma” -puheensa. Mutta jos tallenteen kuunteleminen luetaan mukaan, se on vaikuttavin kuulemani puhe.
Kingin puheessa on uskonnollinen pohjavire ja

Mistä se kertoo, että kirkkoihin kutsutaan saarnaamaan julkisuuden henkilöitä?
”Kallion kirkossa syksyllä saarnanneet Sarasvuo ja presidentti Tarja Halonen ovat erittäin
tunnettuja julkisuuden henkilöitä, joilla on ollut
suomalaisia eri tavoin koskettavaa sanottavaa jo
vuosien ajan. Kirkot tulevat helposti täyteen kiinnostuneita kuulijoita, ja tapahtuma ylittää mediakynnyksen. Lisäksi Sarasvuon pohdinnat ovat
jo kauan sivunneet kristillisen perinteen aiheita, joten tämäkin lisää hänen kiinnostavuuttaan
kirkossa. Halosen saarnasi Kallion kirkossa työn
messussa, joka oli luontevaa hänen poliittis-aktivistista linjaansa ajatellen.”
Antti Mustakallio arvioi Kotimaa24-verkkolehden
pyynnöstä sekä Sarasvuon että Halosen saarnat:

”Sarasvuo on Halosta heittäytyvämpi ja kiinnostavampi esiintyjä. Hän ottaa erittäin harjaantuneesti avoimen kontaktin yleisön kanssa
ja puhuu jopa hieman riskialttiisti ilman mitään
muistiinpanoja. Tällainen luo puheeseen lisäjännitettä, joka pitää kuulijat valppaina. Halonen luki puheensa paperista lukupulpetissa ja välillä
nosti katseensa vilkaistakseen kuulijoitaan.”
Molempien puheista löytyi perinteistä kristillistä ainesta. Sarasvuo selitti pitkästi Jeesuksen tuhlaajapoikavertausta ja löysi sieltä armon sanoman.
Halosen puheessa korostui kansainvälinen solidaarisuus ja vastuunkanto. Lähimmäisenrakkauden vaatimus on kristillisen sanoman ytimessä.
”Molemmat saarnat olivat kuitenkin kovin tämänpuoleisia, ja kuulija saattoi jäädä kyselemään,
mikä niissä oli hyvä sanoma, evankeliumi. Sarasvuo ei halunnut puhua Jumalasta ja korosti ’armon ideaa’. Tällainen idea jää kuitenkin helposti
hahmottomaksi, jos ei ole selvää, kuka osoittaa armoa ja kenelle. Halosen saarnassa oli paljon järeitä ja oikeutettujakin vaatimuksia, mutta Jumalan
rakkaudesta ihmistä kohtaan ei puhuttu.”
”Jos saarnan edellytyksenä pidetään se, että niistä tulisi kuulua kristillinen evankeliumi,
kumpaakaan ei oikeastaan voi pitää perinteisessä mielessä saarnana vaan ehkä ennemmin raamatullis-yhteiskunnallisina tutkisteluina. Voidaan
kyllä ajatella, että on virkistävää kirkossa kuulla
näkökulmia muiltakin kuin papeilta.”
Entä yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kantaaottavuus yleensä, millaisia mahdollisuuksia
kirkolla siihen on?
”Kirkko on instituutio, jota välttämättä kuunnellaan. Suuri osa suomalaisista on kirkon jäseniä,
ja kirkolla on vankkumaton roolinsa siinä, minkälaiseksi yhteiskuntamme on kehittynyt. Kirkko ei
voi tehdä puoluepolitiikkaa, eikä ole yhteiskunnallisissa kysymyksissä viimeisen totuuden sanoja, mutta se voi nostaa esiin sellaisia näkökohtia,
jotka yleisessä keskustelussa olisi hyvä ottaa huomioon.”
”Oman olemuksensa tähden kirkko voi olla se, joka nostaa esiin sellaisia korostuksia, jotka tahtovat helposti muutoin unohtua. Ominta
alaa kirkolle ovat ihmisen arvoon liittyvät kysymykset: jokainen ihminen on Jumalan luoma ja
sitä ainutkertaisen kallisarvoinen. Yhteiskunnalliset ratkaisut eivät voi olla sellaisia, jossa tätä arvoa poljetaan.”
Oman olemuksensa tähden kirkko vaikuttaa
yhteiskunnassa. Oman olemuksensa tähden joulun sanoma vaikuttaa ihmisessä.
Eläköön joulun sana myös tänä jouluna!
ULLA REMES

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 sellaisena myös yhteiskunnallisesti, ja lapsuutta tulisi kaikin tavoin tukea. Perheiden
elinoloja on vahvistettava,
apua on annettava ajoissa,
hoito ja koulutus on turvattava.

”

Kun
häneen uskoo,
löytää rauhan.

UNICEF on tehnyt näkyväksi lapsiystävällisyyttä:
Suomeen on lanseerattu uusi
toimintamalli, lapsiystävällinen kunta. Hämeenlinna sai
ensimmäisenä Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen.
Se myönnetään sitoutumisesta 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 toiminta on tarkasteltu siinä valossa, miten se tukee lapsen kasvurauhaa, hyvää osallisuutta seurakuntaan?

Kun häneen
luottaa,
löytää toivon.

***
Jouluna voi pysähtyä seimelle, jolla lepää Jumalan
poika. Jouluna kannattaa pysähtyä seimelle, jolla lepää syntisen ihmisen Vapahtaja. Kun
Häntä katsoo, löytää ilon.
Kun Häneen uskoo, löytää
rauhan. Kun Häneen luottaa,
löytää toivon.
Joulurauhaa!
ULLA REMES
ulla.remes@evl.fi
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Kuopion hiippakunnan piispan joulutervehdys

Hyvä tahto – joulun ydin
Kuopion hiippakunnan seurakuntien jäsenille, palvelijoille,
vastuunkantajille ja kaikille hyvän tahdon ihmisille

V

iime jouluna itäsuomalainen päättäjä osoitti hyvää tahtoa tekemällä lahjoituksen Kuopion hiippakunnan diakoniarahastolle. Apu
löysi kohteensa. Lahjoituksen avulla autettiin monilapsista perhettä, jonka vanhempiin sairaus ja työttömyys iskivät yllättäen ja
yhtä aikaa.
Tapaus kertoo, miten joulu saa esiin hyvän tahdon. Ja hyvä tahto toi avun ja toivon kokonaiselle perheelle.
Vuoden aikana olen nähnyt paljon samanlaista hyväntahtoisuutta. Sitä voi osoittaa monin tavoin: suopein sanoin, rakentavin teoin
ja hiljaisin rukouksin. Sairasvuoteen vierellä riittää vain toisen lempeä läsnäolo.
Näinä viikkoina hyvä tahtomme joutuu kovaan testiin. Valtio,
kunnat, yritykset ja seurakunnat joutuvat tekemään vaikeita, mutta
välttämättömiä säästöpäätöksiä. Karsimisen paine kiristää päättäjien välejä ja ruokkii epäluuloa kansalaisten kesken. Monilla työpaikoilla katsellaan epäilevästi toisia. Kuka jää, kuka joutuu lähtemään?
Oman aikamme ongelmat altistavat meidät pahantahtoisuudelle. Internetin keskustelupalstoilla on helppo ruokkia nimettömänä luokkavihaa ketä tahansa kohtaan. Tiedonvälityksen maailmassa
pahantahtoisesti kirjoitettu lehtijuttu voi suistaa yhden ihmisen elämän raiteiltaan. Pahantahtoisuus perheen jäsenten kesken haavoittaa kaikkein syvimmin.

Ihmissielun varjopuolista tietoisena jouluevankeliumissa julistetaan ”hyvää tahtoa”. Alkutekstissä enkelit julistavat kunniaa Jumalalle korkeuksissa ja rauhaa maan päälle ”hyvän tahdon ihmisille”
(Luuk. 2:14).
”Hyvä tahto” on Jumalan ominaisuus. Jouluna Luomakunnan
Valtias ”osoittaa laupeutensa polvesta polveen”, kuten jouluevankeliumin edellä Marian ja Sakariaan kiitosvirsissä sanotaan. Kansojen
Hallitsija paljastaa pelastavan tahtonsa syntymällä ihmiseksi ilojemme ja surujemme keskelle. Seimen Lapsessa Kaikkivaltias tulee heikoksi ja haavoittuvaksi. Maria synnyttää sinun, minun ja koko maailman Vapahtajan.
Jumalan hyvä tahto on lahja, mutta myös esimerkki. Joulu tahtoo 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 tulevaisuuteen ja Jumalan mahdollisuuksiin.
Siunatkoon Sinun joulusi hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, Isä ja
Poika ja Pyhä Henki.

Kotiin Kuopioon

P

ari vuotta sitten ilmestyneeseen Sari Savikon Joulukirjaan sisältyy Kotilieden kansikuva joulukuulta 1934. Se on Martta Wendelinin näkemys muutama vuotta aikaisemmin ilmestyneen Vanhempieni
romaanin kohdasta, jossa Aleksander Järnefelt tulee nuorikkonsa kanssa vuoden 1858 lopulla Kuopioon tapamaan äitiään ja sisaruksiaan.
Aurora Järnefelt asui tuolloin joko nykyisen Minna Canthin kadun, Haapaniemenkadun, Lapinlinnankadun ja Hallikadun välisessä korttelissa tai Haapaniemenkadun toisella
puolella Minna Canthin kadun, Ajurinkadun ja Lapinlinnankadun välisellä tontilla. Aleksander Järnefeltin elämäkertatiedoissa mainitussa suutari Jonas Möllerströmin talossa hänen kotinsa oli vasta myöhemmin.
Aurora Järnefelt (o.s. Molander) oli Tohmajärven kruununvoudin leski. Hän oli muuttanut lastensa kanssa Kuopioon marraskuussa 1848, minkä jälkeen hän asui monessa eri
paikassa silloisen ruutukaavan alueella.
Vanhempieni romaanissa Elisabeth Järnefelt kertoo tulostaan keltaiseksi maalattuun ja paksun kattolumen peittämään taloon. ”Kun ajoimme pihaan, näin kohta vanhan
mummon puuhailevan jotain korkean verannan pikkuruisten lasien takana”.
Kuvan rakennus kuisteineen muistuttaa yllättävän paljon
Korttelimuseon kahvilan ja toimiston sisäänkäyntejä. Martta Wendelin on maalannut sen pian romaanin ilmestymisen
jälkeen, ehkä silloin kun hän 1930-luvun alussa työskenteli yhdessä kuopiolaisen Hanna Suomalaisen kanssa Eero Järnefeltin ateljeessa tämän ulkomaan matkan aikana. Ja aivan
hyvin mallina on voinut olla korttelimuseon rakennus, olihan se vain kivenheiton päässä Suomalaisten Kuninkaankadun talosta.
Aleksander ja Elisabeth Järnefeltin koti Kuopiosta tuli
1880-luvulla, parikymmentä vuotta ensivierailun jälkeen. Elisabeth Järnefelt on muistellut ensivaikutelmaansa kaupungista, Vanhempieni romaanin sanoin: ”Edessäni oli loivasti

K
Sveitsiin.

Mitä olet oppinut naisten asemasta maailmassa?
”Kun lähdin Suomesta, oli Tarja Halonen juuri aloittanut presidenttinä. Saavuin Afganistaniin, jossa talebanit pitivät valtaa. Tytöt eivät saaneet käydä koulua tai opiskella eivätkä naiset työskennellä kodin ulkopuolella. Ero maiden välillä oli
huima. Sveitsissä monet naiset ovat kotiäitejä. Olen oppinut
arvostamaan sitä, että naiset voivat olla vahvasti läsnä lastensa arjessa.”
Millaista on elää Afganistanissa tyttönä ja naisena?
”En koskaan päässyt seuraamaan paikallisten elämää todella läheltä, joten voin vain arvailla. Ihmisten ja perheiden kunnia, hyvä nimi, on asia, jota suojellaan. Ihmiset ajavat yleensä
omia etujaan, eivätkä välttämättä luota täysin edes läheisiin perheenjäseniinsä. Perheen pää on lähes aina mies. Hänellä on paljon valtaa, mutta myös
paljon vastuuta. Tyttöjen ja naisten asema
riippuu paljon perheestä ja suvusta. Yhteiskunnan tilanne heijastuu erityisesti naisten elämään: lapsikuolleisuus on suuri,
elämä maaseudulla alkeellista ja toimeentulon eteen joudutaan tekemään
paljon työtä.”
Millaista oli elää länsimaisena
naisena?
”Sopeutumista se vaati. Erityisesti pukeutumiseen täytyi kiinnittää huomio-
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kohoavalla rannalla isonlainen kylä kirjavine puurakennuksineen, jotka hauskasti heloittivat esille-pilkistävässä auringonpaisteessa. Erittäin helakasti loisti valkoinen kirkko torneineen, kohoten keskeltä kylää, taustanaan mahdottoman
suuri vuorenharjanne, joka oli tummansininen, koska auringon valo ei ollut sinne vielä ennättänyt. Niin idyllisen kaunista!”.
HELENA RIEKKI
Kirjoitussarja Kirkon kulmilta päättyy tähän.
Kiitokseni kaikille ja Hyvää joulua.

Toiveikasta kehitystä
uopiosta kotoisin oleva Tiia Juzi työskenteli avustustyössä Afganistanissa vuodesta 2000 lähtien. Kesäkuussa 2013 Tiia palasi miehensä sekä poikiensa kanssa pois Kabulista perheen isän kotimaahan
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Merry Christmas

mitä mielessä?
Jari Jolkkonen
Kuopion hiippakunnan piispa
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ta. Aina pihalta kadulle astuttaessa laitoin huivin päähän, näin
osoitin kunnioittavani paikallista kulttuuria. Kadulla kulkiessa
on soveliainta olla katsomatta miehiä silmiin. Toimistolla työkavereiden 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 kaupungeissa opiskelumahdollisuuksia on koko ajan enemmän.
Myös koulutuksen taso on parantunut. Toisaalta maan sisäiset erot kylien ja kaupunkien välillä ovat edelleen valtavat. Maaseudulla tyttöjen täytyy auttaa enemmän kotitöissä eikä heillä
useinkaan ole mahdollisuuksia saada koulutusta peruskoulun päätyttyä. Toisaalta pelkkä koulutus ei riitä, tarvitaan myös
työpaikkoja.”
Miltä tulevaisuus näyttää?
”Afganistanin tulevaisuus on jälleen kerran
suuri kysymysmerkki. Kehityksen kannalta olisi tärkeää, ettei maa ajautuisi sisällissotaan. Poliitikot tarvitsevat paljon viisautta. Hyviä johtajia
kaivataan julkishallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä. On syytä olla myös toiveikas. Monet
nuoret afgaanit ovat ahkeria, he tekevät mielellään töitä
ja ovat innokkaita oppimaan
uutta. Suurin osa väestöstä
haluaa rauhaa.”
Teksti ja kuva
HANNA KARKKONEN

yrios oli pienikokoinen, mutta
kaunis, harvahampainen tosin,
mutta rinnassaan Otavan tähtikuviota 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 rauhaa kuten sittemmät aatekumppaninsa lännessä.
Hän rakennutti Roomaan vesijohdot, 20 metriä korkeita seitsenkerroksisia rakennuksia,
kaksi teatteria, tekojärven meritaistelunäytöksiä
varten, tieverkoston, jonka keskustaulu sijaitsi
Forum Romanumilla. Rauhan ja viemärien
rahoittamisen seurauksena hän pääsi
historiaan eli jouluevankeliumiin.
Hänen sotaisuutensa ja epäinhimillisyytensä oli
niin valtaisa, että
hän menetti yöunensa. Unettomina
öinään hän kuunteli tarinankertojia, joita mesenaatti
Gaius Clinius Maecenas toimitti hänen
luoksensa. Maecenaan kirjallisen piirin kuuluisimmat olivat Vergilius ja Horatius.

”

Vaimo
ilmoitti
olevansa
raskaana
enkelimäisemmästä
parisuhteesta?

Niinä aikoina likaviemäreita rahoitettiin keisarilta käyneen käskyn perusteella Galileassakin.
Hauskaa joulua tuskin Joosefille merkitsi,
että vaimo ilmoitti olevansa raskaana enkelimäisemmästä parisuhteesta. Tuskin olisi lohduttanut, 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 lauantaimakkaraa.
Ja entäpä Maria?
Kun itämaan tietäjä olisi siihen talliin saapunut kertomaan, että Merry Christmas, eikö
hän kuitenkin olisi sanonut: Ulos! Moukka! Etkö
sinä tajua jumalallisesta kenoosiksesta yhtään
mitään?
Petri Järveläinen
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tapahtuu

VIELÄ SOIVAT

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 Kauneimmat joululaulut -jumalanpalveluksessa.
✚✚ 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 seurakuntakodissa (perheille) ja keskiviikkona
25.12. klo 17 Tahkon kappelissa.
✚✚ Säyneisen kirkossa sunnuntaina 22.12.
klo 19.
✚✚ Vehmersalmella sunnuntaina 22.12.
klo 16, Riistakoskentie 410.

SINI-MARJA KUUSIPALO

Joulukonsertteja
✚✚ Mieskuoro Kuopion Kvartetin
joulukonsertti Alavan kirkossa keskiviikkona 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 Koivuniemen joulukonsertti Alavan kirkossa
perjantaina 20.12. klo 19. Liput lippupalvelusta 30,50 € tai tuntia ennen ovelta 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 joulukonsertti Puijon kirkossa lauantaina 21.12. klo 16.
Sellisteinä toimivat Jussi ja Matti Makkonen sekä Sini Hyvärinen. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.
✚✚ Joulukonsertti ”Kolme yötä jouluun”, sunnuntaina 22.12. klo 18. Tuomiokirkon kamarikuoro johtaa Anna Kosola, yksinlaulua Pertti Rusanen,
urkurina Anu Pulkkinen. Vapaa pääsy. Järj. Kanttilan kulttuurikeskuksen
kannatusyhdistys ry.

Siilinjärven kirkon juhla aloittaa koko seurakunnan 90-vuotisjuhlakevään,
joka kantaa nimeä “Sinun vuotesi”. Se kutsuu jokaista siilinjärveläistä elämään
seurakuntalaisena niin arjessa kuin juhlassa.
messuun voi osallistua sekä kirkossa että seurakuntatalon isossa salissa. Päivä jatkuu kirkkokahveilla ja klo 12 kirkon
taidetta esittelevällä luennolla. Lapsille
kirkkomuskari.

Yksinäiselle
✚✚ Jos vietät Joulua yksin, olet tervetullut yhteiseen jouluhetkeen Diakoniakeskukselle jouluaattona 24.12. klo
18–20, Suokatu 31. Tarjolla on pientä
purtavaa, musiikkia ja yhdessäoloa. Illassa mukana diakoniatyöntekijät Maija
Antikainen ja Stina Malinen. Lisätietoja
tarvittaessa Stinalta puh.040 4848 466.

Piispa julistaa
joulurauhaa

Esa Ruuttunen

Koko kirkko
juhlii Siilinjärvellä
✚✚ Siilinjärven kirkon 90-vuotisjuhlaa vietetään sunnuntaina 22.12. klo 10.
Koko perheen juhlamessua on toteuttamassa eri-ikäisiä seurakuntalaisia, ja

✚✚ Saaristokaupungissa perjantaina 20.12.
klo 18.30. Keilankannan tori. Joulurauhan julistaa piispa Jari Jolkkonen. Joululauluesitys. Tarjolla glögiä ja pipareita.
Toivotaan, että mahdollisimman moni
tulisi paikalle julkisella kulkuneuvolla liikenneruuhkan ja parkkipaikkaongelman
välttämiseksi. Järj. Saaristokaupungin
asukasyhdistys.

Uusi Vuosi yhdessä

✚✚ Kutsu yhteyteen -ryhmä järjestää
uudenvuoden vastaanoton ja Kutsu yhteyteen -illan Puijon kirkolla 31.12. klo 22.
Ohjelmassa on rukousta, ylistystä, musiikkia ja keskustelua. Nyyttikestit.

Loppiaisajan
musiikillinen
iltahetki

Mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille nyt tulevan.

Tervetuloa joulukirkkoon.

✚✚ Säyneisen kirkossa sunnuntaina 5.1.
klo 16. Musiikista vastaavat Raija, Christina ja Carolina Rehnberg, Jouni Oksman, Juha Vilhunen ja Annette Kärppä-Leskinen. Päivän sanan lausuu Reijo
Leino. Ohjelmistossa mukana myös kepeitä laulelmia mm. Juice Leskiseltä ja
Junnu Vainiolta seurakuntakodilla. Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

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

Miten uskoisin
✚✚ Keskustelusarja alkaa Puijon kirkolla maanantaina 13.1. klo 18. Usko, tieto
ja järki. Keskustelusarja uskosta. Keskustelemassa Kari Kuula ja Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijat.

KUOPION KAUPUNKI / VICENTE SERRA

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 loppiaismaanantaina 6.1. klo 15.

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

✚✚ Seimen lapsi -joulukonsertti Alavan
kirkossa torstaina 19.12. klo 19 ja Siilinjärven
kirkossa perjantaina 20.12. Esiintyjinä Kristiina Brask, Antti Kajanus ja Ossi Jauhiainen. Ohjelma 10 €

&

RIISTAVEDEN KIRKKO
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 14
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 25.12. klo 10
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 Kosarev lukevat Outi Vuorikarin kirjoittaman joulurauhan julistuksen.

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

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

VEHMERSALMEN SEURAKUNTAKOTI
Tapaninpäivän joululaulukirkko 26.12. klo 13

HUSSONMÄEN KAPPELI
Kappelihartaus 24.12. klo 15

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

PUUTOSMÄEN KAPPELI
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 13

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

VUOTJÄRVEN HAUTAUSMAA
Aattohartaus 24.12. klo 14.30
MURTOLAHDEN HAUTAUSMAA
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 15
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Silja Ylimäki rakentaa kotinsa ikkunaan joulukalenterin 19. luukkua, jossa on mukana ainakin Joosef ja odottava Maria.

Ikkunakalenteri ja kanelitähdet tuliaisina
silja ylimäen albumi

Sveitsistä Savoon muuttanut Silja Ylimäki toi mukanaan uusia perinteitä
jouluun. Kolmen kuninkaan juhlan hän
näkisi vielä mielellään Suomessakin.

T

silja ylimäen albumi

orstaina 19.12. avautuu Silja
kunnioittavaa. Siellä jokaista puhutellaan niYlimäen kerrostalokodin ikmeltä tervehdittäessä ja hyvästeltäessä ja käkunaan joulukalenteri. Kyllä,
tellään aina. Vastaantulijaa ei sivuuteta ohi katkuulit oikein: kalenteri avausoen vaan häntä tervehditään, myös vierasta.”
tuu ikkunaan, kadulle katsotKristus-puun alla lahjat
tavaksi. Silja Ylimäki on juuri
syksyllä kotiutunut Sveitsistä Kuopioon savoJouluperinteissäkin on eroja.
Joululahjat jaetaan Sveitsissäkin 24. päivä,
laisten keskelle ja laittanut heti liikkeelle sveitmutta niitä ei jaa joulupukki vaan Jeesus-lapsiläisissä kylissä yleisen perinteen adventtikalenterista ikkunoissa eri puolilla kaupunkia.
si – tai ei jaa, mutta Jeesus-lapsen ansiosta tai
Silja kutsui Facebookissa uusia kuopiolaikunniaksi joulupuun eli Kristus-puun alla on
paketteja. Pukintapainen partasuu on Pyhä
sia ystäviään ja tuttaviaan mukaan järjestämään adventtikalenteria. Jokainen mukaan il- Nikolaus, jolla on piispanhiippa ja viitta. Nimoittautunut sai valita päivän, jonka ajaksi
kolaus ei tosin ole jouluaattona liikkeellä vaan
rakentaa ikkunaansa jotakin katsottavaa joujoulukuun kuudentena.
”Myös työpaikallani vanhainkodilla Erlenlun teemasta. Facebookissa kerrotaan, missä
osoitteessa kunakin päivänä on katsottavaa,
haussissa oli tapana joulukuun kuudentena
ja jos hyvin käy, illalla voi olla glögiä ja piparia päivänä viettää pyhän Nikolauksen päivää.
tarjolla samassa osoitteessa.
Silloin kaikki syövät yhdesSiljan ikkunassa on aikasä illalla ja tulee Santa Nikin hänen tekemiään pieniä
colaus ja ’Schmutzli’, ruskeinukkeja, Joosef ja Maria, ja
siin vaatteisiin pukeutunut
jouluvaloja.
pukki. Usein mukana on
Kiertävä joulukalenteri
myös kantaja, jonka seläsviehätti 30-vuotiasta Silja Ylitä korirepusta löytyy pähkimäkeä, jonka viimeiset kolme
nöitä ja mandariineja. Muja puoli vuotta menivät Sveitkana on myös ’Lebkuchen’
-herkkua, joka on vähän
sissä vuorten rinteillä alppiniin kuin piparkakkua, kylkylässä. Lähihoitajaksi Oulussa valmistuttuaan Silja halusi
läkin paksumpaa ja pehirrota ennustettavasta arjesta
meämpää, ja mausteissa
ja lähti hoitamaan vanhuksia
käytetään inkiväärin ja kaAlppien maisemiin.
nerin lisäksi aina Anista.”
Joulupukin asemesta nähSchmutzlista kerrotaan,
”Sveitsiläinen kulttuuri on dään Pyhä Nikolaus.

Sveitsissä kuusikin voidaan koristeilla
kristalleilla.
että hän panee tottelemattomat lapset säkkiinsä ja vie metsään. Italiankielisellä alueella
Sveitsissä laitetaan vierailua edeltävänä iltana
oven taakse sukka, johon Nikolaus käy yöllä tuomassa herkut. Lapset ovat harjoitelleet
kauniita, hyviä runoja ja lausahduksia Nikolaukselle 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 hartaasti 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 vietetään yhdessä syöden ja lahjoja jakaen. Moni
käy aamukirkossa 24. päivä ja 25. päivänä.”
Joulukuussa vietetään myös ’Maria Empfangnis’, Marian sikiämisen päivää, jota juhlitaan 8. päivä. Maria on roomalaiskatolisen
perinteen mukaan siinnyt perisynnittömänä. Tammikuun kuudentena vietetään kolmen kuninkaan päivää, jolloin kylillä kiertää
lapsia neljän porukoissa: mukana ovat Caspar,
Melchior ja Balthasar, ja yksi kantaa tähteä.
Nämä tähtipojat laulavat tiernapoikien tapaan ja keräävät rahaa tärkeälle matkalleen.
”Sille päivälle on erityinen kakku, melkein kuin pullataikinasta tehty, mutta suolaton ja vailla kardemummaa. Iso pulla on tehty 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 Kuninkaan, saa sinä päivänä olla kuninkaana ja
määrätä. Hänelle pannaan paperikruunu.”
”Onhan noita asioita, joita haluaisin tuoda
Suomeen. Kolmen kuninkaan juhla olisi hauska, Jeesus-lapsi lahjojen antajana... Minusta
on ihana tehdä myös Sacherkakkua jouluna
kuten Sveitsissä perinteisesti tehdään. Kanelitähdet, ’zimtstern’, ovat ehdoton joululeivonnaiseni jatkossa, vaikka kaikkia tarvittavia aineita ei taida Kuopiosta saada.”
Oulussa kasvaneen Silja Ylimäen joulu kotimaassa kulkee muuten hyvin tarkasti perinteiden mukaan, ellei lasketa mukaan sitä, että
sauna on aina aamusauna. Päivään kuuluvat
joulukirkko ja sisarusten kokoontuminen lapsuuskotiin tai johonkin sisarusten perheisiin.
Joulu on vuoden kohokohta, jota vanhojen
perinteiden rinnalla uudet virkistävät.
ULLA REMES

✚✚ Koko Suomen kattavista joulunajan kirkollisista tapahtumista suosituimpia ovat jouluaaton
jumalanpalvelus ja Kauneimmat
joululaulut -tapahtumat.
Suosituin kirkossakäyntipäivä on jouluaatto. Vuonna 2011
jouluaaton jumalanpalvelukseen
Suomen kirkoissa osallistui 345
000 ihmistä. Ensimmäisestä adventista toiseen joulupäivään samana vuonna kävijämäärä jumalanpalveluksissa oli noin 726 000
ihmistä.
✚✚ Suomen lähetysseuran Kauneimmat joululaulut -tapahtuma,
jota on järjestetty jo vuodesta
1972, on yleisömääriltään suurin
kirkollinen joululaulutapahtuma.
Vuonna 2011 tilaisuuksia järjestettiin lähes kaikissa seurakunnissa
ja ne kokosivat seurakuntien tiloi- Joulun aikana kirkot täyttyvät.
hin noin 480 000 ihmistä ja saman✚✚ Maaningan seurakunnan kirkkovalsuuruisen määrän muissa tiloissa laulamaan yhdessä joululauluja.
tuusto päätti hyväksyä hankkeen uuden
seurakuntakodin rakentamisesta riippumatta siitä, saako Maaningan seurakun✚✚ Siilinjärven seurakunnan vuoden
2014 tilikausi arvioidaan alijäämäiseksi
ta rakennusavustusta kirkkohallitukseltoimintakulujen kasvun vuoksi. Menoja
ta. Rakennushanketta varten otettavan
kasvattavat erityisesti henkilöstökulut.
lainan määrä saa kuitenkin olla enintään
Siilinjärven kirkkovaltuusto hyväksyi
800 000 euroa.
seurakunnan ensi vuoden talousarvion
Maaningan seurakunta liittyy osakja toiminta- ja taloussuunnitelman 2014
si Kuopion seurakuntayhtymää vuoden
- 2016. Vuoden 2014 verotulojen arvioi2015 alusta.
daan kasvavan 0,8 %, mutta tilikauden
tulos jäänee 243 200 euroa alijäämäiseksi. ✚✚ Radio Kantti ja Kuopion seurakunnat
Myös suunnittelukaudella 2015 - 2016 tualoittivat syyskuussa yhteistyönä Kirkonlos on arvioitu alijäämäiseksi.
mäellä-ohjelmasarjan, joka kuullaan kerran kuussa.
Sarjan aloitusjaksossa kanttori Tint✚✚ Richard Nicholls on valittu Kallaveden
seurakunnan A-kanttorin virkaan. Tähän
ti Tinkala kertoi musiikin voimaannuttasaakka hän on hoitanut tehtävää sijaisena.
vasta vaikutuksesta, toisessa jaksossa tuo-

Hanna Karkkonen
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TIMO HARTIKAINEN
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miorovasti Ilpo Rannankari puolestaan
kansankirkon roolista ja nykypäivän haasteista. Marraskuussa emeritusprofessori Matti Jantunen pohti tasa-arvoa muun
muassa naispappeuden, sukupuolineutraalin avioliittolain ja sosioekonomisten
terveyserojen kautta. Joulukuun lähetyksessä 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 erikoistuneen lähetysjärjestön IRRTV:n tuottamaa ohjelmaa sekä kymmenosainen raamattuaiheinen tv-sarja The Bible.
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Ensi vuonna kanavalla alkavat
pyöriä uutiset ja sää. Lisäksi AlfaTV
esittää ja tuottaa muun muassa dokumentteja, konsertteja ja yhteiskunnallisia ohjelmia. Suunnitteilla on
ohjelmaa myös maahanmuuttajille
ainakin venäjän, ruotsin, englannin ja
arabian kielillä.
Tekijöiden mukaan kyseessä on
yleiskanava, joka ei lähetä vain kristillistä ohjelmaa.

✚Radio
✚
Dei tekee uuden aluevaltauksen tuomalla seurakuntaelämästä ammentavan huumorisarjan
radioaalloille. “Väsymättömiksi seurakuntasisariksi ja Jumalan juoksutytöiksi” itseään tituleeraavat sketsihahmot Irja ja Inkeri aloittavat uuden
viikoittaisen ohjelmasarjan kristillisessä radiossa uudenvuodenpäivänä.
Irja ja Inkeri paneutuvat ohjelmassaan uskoon ja uskontoon liittyviin
vakaviin aiheisiin huumorin keinoin.
Ohjelmassa käsitellään vakavia aiheita
- kuten pelkoa, syntiä ja maailman luomista - kuitenkin otsan rypistymistä
karttaen. Osansa sanailusta saavat ristikansan moninaiset ongelmakohdat Irja
& Inkeri -duon ylistyslauluesityksillä
höystettynä.
✚✚ Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli irtisanoi alkoholin vaikutuksen alaisena työtehtävissään esiintyneen papin
virastaan Kuopion seurakuntayhtymässä.
Hänet myös pidätetään pappisvirasta
kuudeksi kuukaudeksi. Kirkkolaki muuttui
kesäkuun alusta siten, että papitkin voidaan irtisanoa virasta. Tämä oli ensimmäinen uuden lainkohdan mukainen päätös
Kuopion hiippakunnassa.

ANNA AVAIN
AMMATTIIN

Kiitos, että allekirjoitit
Avain ammattiin
-vetoomuksen.
Yli 15.000 suomalaista allekirjoitti vetoomuksen 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.
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Keskellä liljain ja ruusujen nukkuu Herra ihmisten
Kuvat: Tuija Hyttinen

Sininen hyasintti Marialle.
Myrkyllisten kielojen paratiisituoksu. Kukat kertovat
legendoja joulusta.

Pyhän jouluyön ihmeestä on vuosisatojen saatossa kehkeytynyt monia viehättäviä tarinoita ja legendoja. Luukkaan
evankeliumiin on kertomaperinteessä yhdistynyt niin vanhatestamentillisia aineksia kuin antiikin mytologiaa. Myös meidän pohjoinen hankemme on tuolloin puhjennut kukkaan.

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 juolavehnän varsia lahjaksi kirkon jouluseimeen. Tyttö teki työtä
käskettyä, rukoili seimen ääressä, ja kas: juolavehnät muuttuivat punaisiksi joulutähdiksi.
Valkea joulutähti on vertauskuva tähdestä, jota itäisen
maan viisaat miehet seurasivat matkatessaan kumartamaan
Jeesus-lasta.

Kerrotaan, että kun Marian synnyttämisen aika lähestyi, Joosef niitti kihlattunsa vuoteeksi kedolta heinää. Silloin Jumala antoi sille pehmeyden ja ihanan tuoksun peittämään tallin
haju. Keskiajalla se sai nimekseen Marian sänkyruoho. Toinen
nimitys on Marian hikiheinä, mikä viittaa naisen synnytystuskaan. Tuo pyhä heinä (Hierochloe hirta) kasvaa myös meidän
niityillämme ja antaa kuivattuna kumariinin kiehtovaa tuoksua.

Jouluaamuna Isä Jumala antoi aasille ja härille käskyn jättää
matarat syömättä. Ne tottelivat nöyrästi. Maria poimi pehmeitä kukkia sylillisen, asetteli ne seimeen ja laski kapaloidun
esikoisensa niiden päälle. Sinä yönä mataran kukat saivat keltaisen värinsä ja siitä lähtien lievittivät synnyttävän naisen
tuskaa.
Perimätieto kertoo, jouluaamuna naiset poimivat keltamataroita ja siivilöivät maidon niiden lävitse. Maito juoksettui:
syntyi ensimmäinen juusto.

Hyasintti
Hyasinttiin liittyvissä tarinoissa ja legendoissa menevät iloisesti sekaisin
niin antiikin tarinat kuin kristillinen
kertomusperinne. Lisäksi se on yksi Israelin sukukuntien jalokivistä.
Jaakobin pojista Gad sai sen rintakilpeensä.
Enkeli Gabriel ilmoitti Marialle: ”Sinä
tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimen Jeesus. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.” (Luuk. 1:33)
Vuosisatojen saatossa tämän ennustuksen symboliksi kirkkotaiteessa nousi hyasintin kukka.
Aikojen kuluessa sinisestä hyasintista tuli Marian, taivaan kuningattaren attribuutti. Valkea kukka
puolestaan merkitsi hänen äidinrakkauttaan.
Hyasintti on saanut nimensä
antiikin Kreikan tarinasta. Siinä
Hyakinthos-niminen nuorukainen surmattiin julmasti. Apollo muutti hänen veripisaransa
kukaksi, joka on yhä yksi meidän rakastetuimmista joulukukistamme.

hedelmää.” Ruusu tarkoittaa Kristuksen syntymää.
Varhaiskristilliseltä ajalta on legenda, jonka mukaan ruusu sai piikkinsä syntiinlankeemuksen seurauksena. Keskiajalla
ruususta tuli kukkien kuningatar ja siten Marian symboli. Valkea 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 köyhä tyttönen asteli paimenten jäljessä seimen luokse. Lapsi itki, ettei hänellä ollut mitään annettavaa vastasyntyneelle.
Silloin lehahti paikalle enkeli Gabriel ja sai niityn puhkeamaan
kukkaan. Hän kehotti tyttöä poimimaan valkoisia ruusuja. Niissä ei ollut piikkejä. Tyttönen vei niitä sylillisen seimeen
peitteeksi Kristukselle. Mutta jokaisessa ruusussa oli kultainen risti ennusmerkkinä tulevasta.

”

Legendan mukaan Jeesuksen synnyttyä lumisessa maassa
puhkesi kukkaan hentoja valkeita ja vaaleanpunaisia leinikkejä, jouluruusuja.

Joulutulppaani

LIISA PAJUKAARRE

Amaryllis

Kielo
Täällä pohjolassa on kerrottu, että Kristuksen synnyinyönä
hanget hupenivat ja kielot heräsivät helinällään säestämään
Herran enkeleitä, jotka veisasivat Jumalalle kunniaa. Siitä hyvästä kielot saivat paratiisituoksunsa. Mutta koska kielo on
myrkyllinen, sen katsotaan viittaavan ihmisen syntiinlankeemukseen.
”Olen Saaronin ketojen kukka, laakson lilja.” Vanhan testamentin Laulujen laulussa (2:1) viitataan kielontuoksuiseen
neitoon, laaksojen liljaan. Sittemmin se on tulkittu ennusmerkiksi Mariasta, taivaan kuningattaresta. Vanhoissa kirkkomaalauksissa 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

Joulukukkana suositusta ritarinkukasta eli amarylliksestä ei yllättävää kyllä syntynyt kristillisiä legendoja. Ellei sitten ajatella
Georgios Voittajaa, joka ritarillisesti kukisti lohikäärmeen.
Nimensä tuo upea kasvi on saanut antiikin Rooman mytologiasta. Siinä runoilija Vergilius kertoo kauniista nymfistä 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 vakiintunut ahdistuksesta vapautuminen. Siitä on vähitellen tullut kirkkomaalauksissa Vapahtajan tunnusmerkki.

Pyhästä
emme pääse

K

atoaako kansalaisten pyhyyden tunto tyystin maallistumisen 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. Kolmiyhteinen Jumala koskettaa yhä ihmisiä, vaikka 1960-luvun muotisosiologien
mukaan tästä epätieteellisestä käsitteestä
piti päästä pian eroon.
Elävään tuleen tuijottaneet esi-isämme
kokivat kalliomaalauksiin jättämistään merkeistä päätellen
samantapaisia, sielua ravisuttavia
säväreitä kuin kirkkoihin ja ihmiskäsin rakennettuihin temppeleihin
kokoontuvat 2010luvun aikalaiset.
Moni takan
ääressä järkeilevä
luterilainen päätyy
samaan johtopäätökseen kuin kosmoksen haltuunottoon aina valmis
partiolainen aistiessaan Toisen todellisuuden läsnäolon leirinuotionsa taikapiirissä:
Ei tässä kaikki. On olemassa jotakin ihmistä
suurempaa.

”

Tulppaani (dulban, suomeksi turbaani) on vuosisatoja ollut
samalla kertaa täydellisen rakkauden ja kärsimyksen vertauskuva. Persialaisen legendan mukaan se sai alkunsa erään ylimyksen verestä. Epätoivoissaan hän syöksyi alas kalliolta kuultuaan vääräksi osoittautuneen huhun, jonka mukaan hänen
kihlattunsa oli kuollut.
Kirkkomaalauksissa ja tarinoissa on tulppaaniin kiteytynyt
Johanneksen evankeliumin jae: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen
elämän. (Joh. 3:16).

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

11

Eivät
ihmisen ikävä toisen luo
ja kaipaus
Jumalan puoleen mihinkään hellitä.

Joulutähti

Maarianheinä

Keltamatara
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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.

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, kunnioittamaan ja kumartamaan Korkeinta.
Sekä rumpuaan paukuttavan alkuasukkaan että kanttorin uruistaan polkeman
pauhun pohjalta löytyy alkuvoimaisia aistimuksia ja kaikuja tämän- ja tuonpuoleisen
kohtaamiskitkasta.
Aki Kaurismäen profeetallisessa Mies vailla
menneisyyttä -elokuvassa todetaan: ”Ei rakkaus kuole, me siinä kuolemme.” Kulttuuri
voi vieraantua Jumalasta – ja maksaa siitä
hinnan – mutta ei Pyhä kuole. Ei sen jännitekentän voimakkuus ole kiinni kokijoiden
sielunkyvyistä. Lakkaako aurinko paistamasta, jos joku sulkee siltä silmänsä?
Yhä uudet sukupolvet näkevät Jumalan jälkiä, niin joka ikisen hiekanjyvän
hehkussa kuin taivaan tapahtumissakin.
”Hänessä me elämme, liikumme ja olemme.”
Jos Jumalan todellisuus ympäröi meitä kaiken aikaa, ihmekö tuo, että yksi jos toinenkin tunnistaa Toisen todellisuuden vähintään ”armon vilauksissa”.
Yksi aistii Pyhän ruokaa lapsukaisilleen
laittaessaan, toinen taiteen äärellä, joku perheensä parissa tai
puolisoonsa syventyessään, saunassa,
luonnossa... Ehkä
jokainen paikka,
jossa seisot, on
pyhä, ja jokainen
pensas palava.
Janne Villa

Kolme vuotta kestänyt palsta päättyy.
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JEESUS
Jeesus Nasaretilainen on kristinuskon keskushenkilö, maailman Vapahtaja. Hän
syntyi Palestiinassa, Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien mukaan Betlehemissä Herodes Suuren hallituskautena.
Tutkimus on ajoittanut tapahtuman vuosiin 7–4 eKr. Jeesuksen
syntymästä tehtiin 500-luvulla kristillisen ajanlaskun lähtökohta. Juutalainen Jeesus asui
Galileassa, Nasaretin kaupungissa noin 30-vuotiaaksi. Kun
hän aloitti julkisen toimintansa, sitä kesti kahdesta kolmeen vuotta. Julkisen
toiminnan keskuspaikaksi tuli Kapernaum, missä hän
kutsui ensimmäiset opetuslapsensa. Jeesus kuoli
noin vuonna 30 jKr.
Pontius Pilatuksen ollessa
Juudean prokuraattorina.
Jeesus sovitti
ihmiskunnan
synnit ja sai aikaan
sovinnon Jumalan kanssa.

JOHANNES
KASTAJA
Johannes Kastaja oli Jeesuksen edelläkävijä. Hänen tehtävänsä oli valmistaa Jeesukselle tietä. Johannes Kastaja syntyi puoli vuotta
ennen Jeesusta ja oli Jeesuksen serkku. Johannes Kastaja eli autiomaassa. Hänestä kerrotaan, että hän pukeutui yksinkertaisesti
kamelinkarvavaatteeseen ja käytti ravinnokseen heinäsirkkoja ja villimehiläisten hunajaa. Johannes kehotti erotuksetta kaikkia
ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen,
että he saisivat syntinsä anteeksi ja pääsisivät Jumalan valtakuntaan, joka oli jo aivan lähellä. Hän kastoi ihmisiä Jordan-virrassa, ja myös Jeesus sai häneltä kasteen. Johannes
vangittiin ja teloitettiin Herodes Antipan käskystä. Juhannusta vietetään Johannes Kastajan muistoksi.

&
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RUUT
ELISABET
Elisabet oli Johannes Kastajan äiti ja Marian, Jeesuksen äidin sukulainen. Hän ja hänen miehensä Sakarias olivat odottaneet ja rukoilleet lasta
vuosikymmeniä. Enkeli ilmoitti Sakariaalle mahdottoman tulevan mahdolliseksi. Lisäksi hän sanoi, että pojalle piti antaa nimi Johannes (Johannes = Jumala
on armollinen). Kun Maria, joka odotti
Jeesusta, tuli tervehtimään häntä, hypähti lapsi Elisabetin kohdussa. Maria
viipyi Elisabetin luona Johanneksen
syntymään asti. (Luuk. 1)

JOOSEF
Joosef oli patriarkka Jaakobin kahdestatoista pojasta toiseksi nuorin, äitinsä Raakelin kahdesta pojasta vanhempi.
Veljet myivät hänet orjaksi Egyptiin,
missä hän nousi Egyptin maailmanvallan kakkosmieheksi ja oman perheensä pelastajaksi. Jumalan johdatuksessa
vaikeitten kärsimysten kautta Joosefissa on nähty esikuva Jeesuksesta. Joosef
yhdistää kertomukset Aabrahamista, Iisakista ja Jaakobista kertomuksiin israelilaisten orjuudesta Egyptissä ja paluusta
sieltä Mooseksen johdolla Kanaaninmaahan. Hänestä kerrotaan ensimmäisen
Mooseksen kirjan luvuissa 37–50.

Ruut oli moabilainen nainen ja hänestä tuli kuningas Daavidin
esiäiti. Ruutin appi Elimelek ja anoppi Noomi olivat tulleet poikiensa
kanssa nälkää pakoon
Moabin maahan. Miehensä ja poikiensa kuoltua Noomi päätti palata
kotimaahansa Juudeaan.
Ruut oli kiintynyt
Noomiin ja seurasi anoppiaan. Elimelekillä oli Betlehemissä varakas sukulainen Boas,
jonka pelloille naiset tulivat keräämään elantoaan
sadonkorjuun jäämistä. Boas viehättyi Ruutista. Saadakseen
Ruutin, hän lunasti itselleen Elimelekin perintömaat ja sai maan
mukana huolehdittavakseen myös Elimelekin naiset. Boas
nai Ruutin ja heistä
tuli kuningas Daavidin esivanhemmat.

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

RUUT
Cecilia Kurkinen, palveluesimies, Kuopio
“Olen tutustunut Ruutin elämään lukemalla Raamattua. Jo
nuorena aikuisena hänen tarinansa kosketti ja Ruut on kulkenut kanssani läpi elämän.“
Cecilia on itse muuttanut kaksikymppisenä Kuopioon.
Hän on kotoisin Tammisaaresta, ruotsinkielisestä perheestä
ja tutustunut kainuulaisen miehen mukana savolaiseen kulttuuriin.
“Ruut kunnioitti Israelin kansaa ja luotti heidän Jumalaansa. Muutettuani tänne ja mentyäni naimisiin miehen kanssa,

jonka suku oli uskossa, sydän pyrki yhtymään heidän sukunsa uskonperintöön. Olen saanut elää uskoani todeksi. Oppinut tapoja ja perinteitä. Olen juurtunut ympäristöön ja kokenut 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 tullessaan. Vaikka en itsekään näe tulevaa, niin Jumala tietää ja Hänellä 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 erossa suvusta? Millaista oli elää vieraan kansan parissa?”

JOHANNES KASTAJA
Jarkko Juvonen,
opettaja, Siilinjärvi

“Johannes Kastajan elämää olen miettinyt usein. Lähestyvä joulu on Vapahtajamme syntymäjuhla. Kesällä juhannussaunaa
lämmittäessä usein pohdin, miten Johannes syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta.
Hän tuli tasoittamaan tietä ja oli tienraivaajana Jeesuksen toiminnalle.”
Johannes Kastajan vahva usko tulee
esille evankeliumeissa.

“Hän tiesi oman tärkeän roolinsa, tehtävänsä ja paikkansa. Hän oli samalla hyvin nöyrä. Hän kertoi Messiaasta ja kastoi ihmisiä vedellä. Hän kuitenkin saarnasi, että Jeesus oli paljon häntä suurempi ja että Jeesus tulee kastamaan Pyhällä
Hengellä.”
Johanneksen varmuus omasta kutsusta kiehtoo Jarkkoa.
“Jumala kutsuu meitä yhteyteensä. Välillä koen uskoni vahvempana ja välillä elämässä tulee eteen ihmetyksen aikoja.
Kaikkea ei voi ymmärtää, pitää vaan luottaa Jumalan huolenpitoon.”
“Johannes on minulle Raamatusta yksi esimerkki, malli, jollaiseen suuntaan haluaisin ihmisenä itsekin kasvaa.”

Mitä kysyisit Johannes Kastajalta?
“Mitä ajattelit, kun Jeesus pyysi sinua kastamaan hänet?”

JEESUS

Heikki Halinen,
kapteeni evp, Juankoski
“Jeesus on tullut minulle vuosien saatossa
entistä läheisemmäksi ja henkilökohtaisemmaksi. Suhde on syventynyt.”
“Jeesus oli monessa asiassa
radikaali, ja Hän aina kohtasi
ihmisen rakkaudellisesti. Hän
sanoi suoraan ja totuudellisesti, mutta ei tuominnut.
Miten tarvitsemmekaan jokainen tällaista kohtaamista tänäkin päivänä.”

Jeesus ilmestyi Heikille vuosia sitten vaikeassa elämäntilanteessa.
“Vaimoni sairasti syöpää ja kuoli rukoustaisteluista huolimatta. 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 todistaa 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 hypähtämään Elisabetin kohdussa. Nyt raskaana ollessani tuo Raamatun kohta tuli konkreettisesti mieleeni, kun heräsin yhtenä yönä siihen, että vauva potkaisi oikein
voimakkaasti kohdussani.”
Elisabet tuli vanhemmalla iällä, hedelmättömänä raskaaksi. Oli tapahtunut ihme.
“Jumalan suunnitelma tuli todeksi hänen kohdallaan. Meidänkin lapsemme
puolesta on rukoiltu. Eräs pariskunta rukoili raskaaksi tulemiseni puolesta viime
talvena, ja Jumala vastasi pian tähän rukoukseen. Rukous antoi minulle myös

rohkeutta uskaltaa uskoa siihen, että minusta voi jonakin päivänä tulla äiti.”
Enkeli ilmestyi Marialle, Jeesuksen äidille, joka tuli sanoman jälkeen Elisabetin luokse kiiruhtaen.
“He pystyivät jakamaan odotuksen ihmeen ja yhdessä juttelemaan. 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, kipujamme ja ilojamme usein lähimmäistemme hyväksi, että voisimme samaistua toisen kokemuksiin ja ajatuksiin.”

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

JOOSEF

Maria Lukka,
opiskelija, Kuopio
“Minua on puhutellut erityisesti Joosef, Jaakobin poika. Hänen
elämänsä oli monilta osin vaikeaa, jopa läheiset ihmiset vihasivat ja kohtelivat häntä erittäin kavalasti. Usein
mietin, miten hän jaksoi
rakastaa läheisiään ja välittää veljistään silti niin paljon. Ja antaa heille an-

teeksi.“
Anteeksiantamusta joudumme harjoittelemaan omassakin elämässämme.
“On ollut tilanteita, joissa helpommin tuntisi vihaa kuin rakastaisi. Viha kuitenkin on kuluttava voima. Keskustelemalla
ja yrittämällä ymmärtää haluaisin, että välit ihmisiin palautuisi ja rakkauteen voisi kasvaa uudelleen.”
Maria miettii, oliko Joosefilla niin luja luottamus ja usko Jumalaan, että se näkyi rakkautena myös teoissa ja toiminnoissa.
“Mikä sai hänet näkemään syvemmälle ihmisten ajatusmaailmaan, että hän ei halunnut kostaa kaikkea kokemaansa?”
“Joosefin menestys myöhemmissä elämänvaiheissa ei ylpistänyt ja muuttanut häntä. Hän oli nöyrä, ilman nöyristelyä, ja
halusi ja kykeni ehdoitta rakastamaan läheisiään.”
“Kaikella on tarkoituksensa. Uskon, että kaikki, mitä ja miten täällä tehdään ja toimitaan,
Jumala ohjaa tahtonsa mukaan ja ihmisten
parhaaksi. Aina voi aloittaa alusta, ja Jumala rakastaa, vaikka tekisikin virheitä. Armoa riittää sitä haluavalle ja siitä iloitsen.”

Mitä kysyisit Joosefilta?
Horjuiko uskosi Jumalaan ja elämän paremmaksi kääntymiseen koskaan? Kuinka kykenit kääntämään vihasi suureksi anteeksiantamukseksi ja näkemään
elämän merkityksellisyyden?

Haastattelut ja kuvat
HANNA KARKKONEN
Piirrokset PAULA REMES
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Hyvää Joulua!
Sähköasennusliike E. Gröhn
Kasarmikatu 16, Kuopio
Puh. (017) 282 0653
www.sahkogrohn.fi

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
www.lehtomaenkoti.net

Kuningasta onnitellen

J

oulukirkko, kunnon löylyt ja eksoottista ruokaa. Monikulttuurisen perheen
jouluun otetaan parhaat palat jokaisesta 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 rauhallisesti, omien läheisten kesken täällä Kuopiossa. Siinä mielessä aika suomalaisella kaavalla siis
mennään”, Katriina Edoh kertoo hymyillen.
Hänelle täkäläinen joulu ei ole täysin tuntematon käsite, sillä Katriina muutti Kanadasta
Suomeen 11 vuotta sitten.
”Lisäksi isäni on suomalainen, joten kulttuuri
on sitäkin kautta tullut tutuksi.”

Seimestä Clarita ja Armand
Agsagani löytävät jouluunsa
juhlan syyn.

&
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säde
t o i v o n Hammaslääkärit
DentoTeam

SINI-MARJA KUUSIPALO

14

Lähetys- ja humanitäärikirpputori
Otamme vastaan
lahjoituksia, tarvittaessa
nouto kotoa.
Asematie 11,
Siilinjärvi
Puh. 044 547 1629
Avoinna ma-pe 10–18
la 10–14.30

15

Hammaslaboratorio

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.
Vuorikatu 36, 70100 Kuopio

Erikoishammasteknikko

Satu Koskela
p. 017 265 4400

Vehmersalmentie 735, rakennus 1, 71130 Kortejoki
roinilan.hoitokoti@roinilanhoitokoti.fi
www.roinilanhoitokoti.fi
Puh. 017-3621 249, 040 841 0706

Togossa joulu lasten juhlaa

Rauhaisaa Joulua ja
lukuisia ilonhetkiä vuodelle 2014!
www.lehtisepät.fi

Kukkanen

Katriina tapasi miehensä Martin Edohin vuonna
2009 Ghanassa. Ensimmäisen yhteisen joulunsa
he viettivät Martinin kotimaassa Togossa.
”Siellä joulu on oikeastaan vain lapsille suunnattu juhla. Heidät puetaan kauniisti ja he käyvät kyläilemässä naapurustossa ja ystävien luona.
Kyläpaikoissa lapsille jaetaan karamelleja”, Martin 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 syntymällä. Hänen syntymäpäivänään kaikki lapset ovat
ikään kuin syntymäpäiväsankareita.”
”Minusta on ihanaa, että he silloin ovat huomion ja hemmottelun kohteena. Togolaisen lapsen 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 nimenomaan 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 päiväkodissa oppimiaan tonttuleikkejä.”
Yksi supisuomalainen elementti kuuluu ilman
muuta Edohien jouluun.

Valkeisenkatu 3, 70600 KUOPIO
p. 044 568 9220

Toivotamme asukkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme
Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
”Saunaan pitää ehdottomasti päästä.”
Joulunpyhiä Edohit viettävät yhdessä Katriinan siskon ja tämän puolison kanssa.
”Myös sisareni mies on Togosta. Aiommekin
kattaa joulupöydän niin, että yhtenä päivänä on
tarjolla suomalaista, toisena afrikkalaista ja kolmantena kanadalaista ruokaa”, Katriina kertoo.
”Suomalaisista jouluherkuista minulle maistuu erityisesti lanttulaatikko. Martin puolestaan
pitää kinkusta – savustettuna tosin.”

Musiikki tuo tunnelmaa

Ilo päiväsankarista saa yhteen

Katriina Edoh valmistuu kanttoriksi tammikuussa. Viime joulun hän vietti töiden merkeissä.
”Musiikki on tärkeä osa joulun tunnelmaan
virittäytymistä. Kauneimmat joululaulut täytyy
käydä laulamassa.”
Joululaulujen suhteen Edohin perhe on kaikkiruokainen.
”Riippuu ihan mielentilasta, mikä kappale
milloinkin vetoaa. Hartaampien laulujen lisäksi iloisemmat tontturallatuksetkin ovat mukavaa
kuunneltavaa.”
Välillä Katriina uppoutuu kuuntelemaan lapARI-PEKKA KERÄNEN

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

suusvuosien joululevyjä.
”Ne tuovat minun jouluuni tuulahduksen toisesta kotimaastani Kanadasta.”
Jouluisten koristeiden, laulujen ja herkkujen
alle kätkeytyy kuitenkin se kaikkein tärkein - Jeesuksen syntymä.
”Vaikka haluammekin tarjota ihania jouluelämyksiä pienelle pojallemme, niin silti juhlan syvin olemus kumpuaa Jeesuksesta. Kiireen keskellä se helposti unohtuu, mutta pyhien aikaan
rauhoitumme muistamaan ja kiittämään Häntä.”

“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 oppineet 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 Filippiineillä. “Jo kotimaassamme totuimme erilaisiin
tapoihin viettää joulua. Siksi ei ole ollut vaikeaa
oppia erilaista joulua täällä”, Clarita kertoo.
Agsaganien mielestä eroja heidän ja suomalaisen joululla on vähän. Eron huomaa ruokapöydässä: “Me emme syö aattona puuroa vaan paistettuja riisi-kookoskakkuja.” Lihana suositaan
grillattua kanaa ja pöydästä löytyy nuudelia.
Lanttu- ja perunalaatikko on Agsaganeille vierasta, ja savustetun sijaan joulukala on grillattua.
Toisten huomioiminen lahjalla on Agsaganien
joulussa tärkeää, mutta lahjat eivät tule pukilta
vaan läheiseltä läheiselle. Lahja on iloa yhteydestä. “Nyt kun olemme kaukana, annamme rahaa,
jolla perheenjäsenet voivat ostaa itselleen lahjan
meiltä.” Pakettien avaamisen aika on jouluyönä.
Jouluyö on myös juhlan aika kirkossa. Kotimaassaan Agsaganit ovat tottuneet jo joulua edeltäviin iltamessuihin: “Joulukuun 16:nnesta aattoiltaan asti on joka ilta messu jossain kirkossa.
Suomessa käymme jouluyön messussa jos mahdollista.” Muut joulukirkot eivät tunnu omilta.

Tullaan perheeksi
Katriina, Martin ja Edem Ehodin tämän joulun ohjelmaan kuuluu myös kirkossa käynti.

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

lulauluja, laulamme niitä onnittelulauluina Kuninkaalle.” Juhlan ytimestä kertovat Agsaganien
suosikit Joy to the world ja filippiiniläinen Pasko
na Naman, On jälleen joulu. Iloa halutaan ilmaista sekä reippaasti että rauhallisesti.
“Juhlassa on kyse Jeesuksen syntymäpäivästä”,
Armand tiivistää. Syntymäpäivää halutaan juhlia kokoontumalla yhteen. “Joulun ydin on mahdollisuus 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 lahjojen 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.

Tervetuloa tutustumaan
taloomme.

ma–pe 9–20 • la 9–17
jouluaattona 9–12
uuden vuoden aattona 9–18
Arkihuolesi
kaikki heitä....

Sauna, salmiakki ja se kolmas
Agsaganien mukaan kristillinen juhla saa ihmisissä eloon lähimmäisenrakkautta etenkin vaikeina
aikoina. “Filippiineillä ihmiset ovat muuttuneet
taifuunien ja onnettomuuksien myötä. Nyt halutaan 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 antamisen merkityksen”, Clarita selittää. “Suomalainen haluaa nähdä, mihin rahat menevät.”
Agsaganit työskentelevät Missionuorissa ja
ovat lähettäneet tiimejä auttamis- ja palvelutehtäviin. Matkat Haitiin, Romaniaan ja Venäjälle ovat todistaneet, että moni haluaa teoillaan ja
lahjoillaan auttaa tuntemattomia. “Ei auttaminen keskity vain jouluun. Joulun pitäisi olla joka päivä.”
Sanoma avusta ja jakamisesta sai Agsaganit lähtemään vihreästä kotimaasta lähetystyöhön valkoiseen pohjolaan. «Tulimme auttamaan.
Suomalaisilla on kansana paljon, mitä antaa
eteenpäin», Clarita rohkaisee. “Teillä on sauna, salmiakki ja se kolmas”. Hän tarkoittaa sisua.
Agsaganien mielestä tämä kestävyys ja uutteruus
on tarkoitettu käytettävän Jumalan hyväksi.
HELI HARING
SINI-MARJA KUUSIPALO

Haluamme
toivottaa entiset
ja uudet asiakkaat
tutustumaan
uusiin tiloihimme
ja palveluihimme.
Lääkäriasema Cantti kiittää toimitilojen ja toiminnan
siunauksesta 23.11. kappalainen Lauri Kastarista ja
kirkkoherra isä Timo Honkaselkää.

Lääkäriasema Cantti
Ajurinkatu 16, 70110 Kuopio
Ajanvaraus 017-686 8609
www.cantti.net
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Tietokoneapu

Iloon ja suruun.

Kotitalous
Kotitalous-vähennys 45%

Elämän
kaikkiin
hetkiin.
Palveleva

www.orden.fi
040 5844 045

naisten vaa�ei�en
erikoisliike.

Ilmoittaja,
ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi
Sari Havia
020 754 2284,
040 680 4057
sari.havia@kotimaa.fi

Savonkatu 22 Kuopio

Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

puh. 017 261 2435

ma-to 9.30-17.30 pe 9.30-17 la 10-14

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.

Tervetuloa hermoratahierontaan!

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

MUISTA
LAHJAKORTIT!

KIPU-HOITO
Aino Pusa

Haapaniemenkatu 25 A 30
puh. 0500-137 477

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2014.

Vaikeuksien kautta voittoon
Kuopion seurakuntalehti selvisi
hengissä
sodista ja
inflaation
kurimuksesta.

J

os Siunausta Koteihin
-lehden toimittajille
olisi vajaa sata vuotta
sitten kertonut lehden painoksen olevan joskus yli 70 000,
vastaukseksi olisi luultavasti saanut epäuskoisen hymähdyksen.
Millaisen kehityskaaren seurakuntalehtemme kävi todella läpi ensimmäisten vuosikymmenien
aikana? Ja mikä oli se karikko, johon törmätessä nuori seurakuntalehti vain seitsemän toimintavuoden jälkeen meinaisi upota?
Alun perin Siunausta Koteihin
perustettiin Kuopion seurakuntalehdeksi vuonna 1913. Lehden pitkäaikaisen vastaavan toimittajan
Juho Soinisen mukaan ajatus uuden seurakuntalehden perustamisesta oli esillä nuorisopäivien
juhlilla Kuopion NMKY:n talolla pidetyssä tilaisuudessa. Ajatusta uudesta lehdestä tervehdittiin
vilpittömällä ilolla. Samaisessa tilaisuudessa lausuttiin julki Siunausta
Koteihin -lehden syntysanat.
Painolupaa tuli anoa keisarin
alaiselta Painoasian ylihallitukselta, joka näytti vihreää valoa uuden lehden perustamishankkeelle
marraskuun puolivälissä. Loppuvuodesta olikin näytenumeron
julkaisemisen aika.
Suuri osa seurakuntalaisista
näytti olevan menossa kohti kadotusta perustajien mukaan.

Vuosikerta markalla

Ilmoitusmarkkinointi
toivottaa asiakkailleen
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2014.
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Siunausta Koteihin oli ilmestyttyään kovin pienikokoinen, huomattavasti A4-paperiarkkia pienempi ja käytännössä hartauksiin
painottuva lehti. Ilmeisesti ensimmäiset toimittajat näkivät parhaana vastamyrkkynä seurakuntatietoisuuden ohenemiseen tiukan
sanaa julistavan linjan: ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja ei
juuri käsitelty sivulauseita enempää, tämäkin hartaudellisessa yhteydessä. Käytettävissä ollut palstatila toi toki omat rajoituksensa
sisältöön, sillä lehti käsitti ainoastaan neljä sivua ja kaksi palstaa.
Lehti sai varsin myönteisen vastaanoton, ja vakituinen lukijakuntakin löytyi nopeasti. Ensimmäisinä vuosina lehden tilaajamäärä
oli 2500–3000, mikä tarkoitti
karkeasti noin 15 % kuopiolaisista. Lehden vuosikerran hinta oli 1
markka, postista tilattuna 30 penniä enemmän. Nykyrahaksi muutettuna Siunausta Koteihin -vuosikerran sai 3,5 eurolla.

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

Kirkko ja Koti -lehden satavuotisjuhlaa vietettiin monin eri
tavoin. Toukokuussa ilmestyi 100-vuotislehti. Kesän puurokiertueella seurakunnissa ruispuurosta nautti yli 2000 ihmistä. Historian ensimmäisellä Kirkko ja Koti -lehden media-aamiaisella
lokakuussa Mikael Pentikäinen puhui luottamuksesta. Kansanjuhlaan valtakunnallisille Kirkkopäiville Kuopioon kokoontui yli
30 000 ihmistä.
Vuonna 2013 Kirkko ja Koti alkoi ilmestyä verkkolehtenä ja
meni Facebookin lisäksi Twitteriin. Uudenlainen YLE-yhteistyö alkoi ja Järvi-Kuopion seurakunnalle perustettiin Kuopion
seurakuntien ensimmäinen YouTube-tili.
lehden laajentumisesta teki Kuopiossa toimineiden kristillisten järjestöjen yhteinen julkaisutoimikunta
loppusyksyllä 1916. Anomuksessa esitettiin lisäksi toive lehden laajentamisesta kahdeksansivuiseksi
sekä ajankohtaisuuksia sisältäväksi ja monipuolisemmaksi julkaisuksi. Seurakuntaelämän kehitystä
tuli seurata valppaasti sekä kosketella ja tunnetuksi tehdä kristillisen työn eri puolia, anomuksessa toivottiin. Anomus sai ilmeisen
myönteistä vastakaikua, ja kuukauden päästä Siunausta Koteihin
esitteli laajentunutta ulkoasua ja
uutta linjaa seuraavaa vuotta koskeneissa näytenumeroissa.
Lehden funktio ei varsinaisesti
muuttunut, sillä se halusi edelleen
olla Jumalan sanaa koteihin tuova kanava. Uutuuksina seuraavan
vuoden palstoille sen sijaan mainittiin kristillisten kirjojen arvostelut, nuoriso- ja pyhäkouluasiat
sekä yleinen seurakuntatietoisuus.
Laajennuttuaan lehti toivoi ole-

vansa jonkinlainen yhdysside eri
seurakuntien välillä.

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 jouduttiin jälleen pienentämään takaisin ensimmäisten vuosien kokoonsa. Lehteä
julkaissut Sisälähetysyhdistys totesi lehden tuottaneen yhdistykselle noin 7000
markan tappiot. Oli aika keskustella vakavasti lehden tulevaisuudennäkymistä.

määrän nousseen sekä aiemman velan
tulleen kokonaan kuitatuksi.
Sisällöllisesti lehti jatkoi hartausvoittoisena, mutta yhä enemmän yhteiskuntaelämän ajankohtaisuuksia seuraavana julkaisuna. Mainittakoon, että yksi
syy lehden elpymiseen oli puhdas talkootyö, sillä toimittajat ja kirjoitusten
lähettäjät eivät ottaneet työstään palkkaa. Keväästä 1923 lähtien toimittajat
saivat muutaman sadan markan korvauksen työstään lehden hyväksi.

Inflaatio kuritti

Uuteen nousuun

Paluu juurille

Ajankohtaiset teemat näkyivät aktiivisempana poliittisena otteena, johon kansakunnan epävarma
tilanne osaltaan ajoi. Lupaavasti alkanut seurakuntalehden taival uhkasi tyssätä sodan jalkoihin:
vuosia käynnissä ollut maailmansota sekä omaa kansaa repinyt sisällissota toivat mukanaan paitsi
kysymysmerkkejä, myös inflaation, joka söi ihmisten ostovoimaa.
Siunausta Koteihin -lehden ainoa tulonlähde olivat tuolloin tilaukset, sillä ilmoitukset julkaistiin
lehdessä ilmaiseksi. Tilaajamäärän suoranainen romahtaminen
lähes neljästä tuhannesta tuhanteen vuoden 1918 aikana ajoikin
lehden talousvaikeuksiin. Ensin
lehti totesi ilmestyvänsä ”olosuhteiden pakosta” joka toinen viikko
nelisivuisena ja joka toinen viikko
kahdeksansivuisena. Lehti lakkau-

Sisälähetysyhdistyksen johtokunta kokoontui marraskuun lopussa 1919 NMKY:n talolle keskustelemaan lähemmin
Siunausta Koteihin -lehden tulevaisuudesta. Tappiosta huolimatta lehden toimituskunta halusi jatkaa julkaisemista edelleen. Se arveli, että mikäli lehden
annettaisiin heti alkuunsa kuolla, olisi sitä vaikea herättää enää henkiin. Vaikka
lakkautusuhka oli todellinen, päädyttiin
siihen, että lehden julkaisua jatkettiin
edelleen tietyin ehdoin.
Näytenumeroista kävi ilmi, että lehti alkoi myydä ilmoitustilaa, minkä lisäksi vuosikerran hintaa korotettiin seitsemään markkaan. Uutena vastaavana
toimittajana aloitti kaupunkiseurakunnan kirkkoherra Jooseppi Simelius aisaparinaan Kyösti Kauppinen. Uudistukset nostivat lehden vähitellen takaisin
vakaammalle pohjalle. Seuraavan vuoden vuosikertomuksessa Sisälähetysyhdistys saattoi todeta lehden tilaaja-

Vakiintumisen jälkeinen linja osoittautui
hyväksi. Lehti pääsi taloudellisesti vuosi toisensa jälkeen keskimäärin nollatulokseen. Tilaajamäärä pysytteli 2000–
3000 välillä. Toimituskunnassakaan ei
muutoksia tapahtunut Männistön rukoushuoneen saarnaajan Juho Soinisen
vastaavaksi toimittajaksi tulon jälkeen
(vastaavana toimittajana 1926–1938), joten lehti saattoi toteuttaa tehtäväänsä
varsin turvallisin mielin.
Vuoden 1942 syksyllä oli kuitenkin aika isomman muutoksen, kun lehti ilmoitti muuttuvansa kolme vuotta
aiemmin perustetun Kuopion hiippakunnan hiippakuntalehdeksi. Päätoimittajaksi siirtyi hiippakunnan piispa ja
kulttuuritietämyksestään tunnettu Eino
Sormunen.
Uuden laajennuksen myötä lehden
koko kasvoi. Nelipalstaisen ja aiempaa
suurikokoisemman lehden ulkonäkökin oli jo askel modernimman lehden

suuntaan.
Sormunen toi oman laajan kulttuuritietämyksensä lukijakunnan nähtäville
esimerkiksi Vartija-lehdestä tutun Diakonos-nimimerkin pakinoiden myötä.
Hiippakuntalehtenä Siunausta Koteihin jatkoi toimintaansa ainoastaan neljän vuoden ajan. Jo loppuvuodesta 1946
tiedotettiin jälleen muutoksesta: tällä
kertaa eräänlaisesta paluusta juurille.

Rakas lehti
Vaikka Siunausta Koteihin ilmestyi vahvasti tuomiokapitulin vetämänä hiippakuntalehtenä neljän vuoden ajan, oli
se edelleen Kuopion kaupungin Sisälähetysyhdistyksen omaisuutta. Sisälähetysyhdistyksen vuoden 1946 vuosikertomuksesta käy ilmi, että yhdistys sai
tiettävästi tuomiokapitulilta anomuksen, jossa tiedusteltiin lehden siirtoa kokonaan tuomiokapitulin alaiseksi lehdeksi. Tähän ei yhdistyksen mukaan
voitu suostua, sillä lehti oli tullut vuosien aikana sille niin rakkaaksi, ettei siitä
yksinkertaisesti haluttu luopua.
Saman vuoden lopussa Eino Sormunen ilmoitti työvaliokuntansa kanssa eroavansa lehden toimituksesta. Uusina toimittajina aloittivat kirkkoherra
Lauri Halla sekä Sisälähetysyhdistyksen
puheenjohtaja Eino Vauramo. Samalla lehti palasi jälleen seurakuntalehdeksi, jollaisena se oli ennen vuoden 1943
laajennusta toiminut yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
VILLE KAJAN
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Seurakunnat 18.12.2013–15.1.2014

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Itä-Suomen hovioikeuden istuntokauden ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus 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. Vuoden 2014 Tuomiokirkkoseurakunnan rippikoulut
alkavat. Saarna Satu Karjalainen, liturgia Lauri Kastarinen, Nuorten lauluryhmä, johtaa Risto Eskola,
urkurina Anu Pulkkinen.
Rauhanyhdistyksen joulukirkko la 21.12 klo 12.
Teuvo Mononen, Valtteri
Tuomiokoski

Tuomiokirkko
TUOMIOKIRKKO

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme
-tervetuloa tutustumaan!






Kukkakauppa
Hautaustoimisto
Pitopalvelu



HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
MUUT KIVITYÖT
Kettulanlahdetie 25
70400 Kuopio
www.puijonkivi.fi

Puh. (017) 282 9000

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT
• KIVILYHDYT

Kukka ja hautauspalvelu

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1
70780 Kuopio
puh. 050 575 0004
www.kivipajasarik.fi

ROSANNA
Vuorikatu 25
www.rosanna.fi

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

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

KESKUSSEURAKUNTATALO
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
040 4848 259
Keskikaupungin palvelupiiri ke 8.1. klo 13. kerhohuone Eetu, Suokatu 22 C.
Kamarikuoron harjoitukset ke 8.1. klo 18 seurakuntasalissa.
Päiväkuoron harjoitukset ti 9.1. klo 13 seurakuntasalissa.
Tuomiokirkkokuoron
harjoitukset to 9.1. klo
16.30 seurakuntasalissa.
Veteraaniseurat ti 14.1.
klo 13. kahviossa.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 15.1. klo 11. Raamattutunti “Kristittyjen yhteys” Ilpo Rannankari, Iltapäivällä “Matka Kapkaupungista Sambesi-joelle” Kalle Syrjä. Matkasta
kuvakirja myytävänä 35 €.
Lounas ja kahvi 6 €.

MUUTA
Kauneimmat joululaulut
ke 18.12. klo 13.30 Suokadun
palvelukeskuksessa. Pekka
Leskelä ja Pirjo Litmanen.
Inkilänmäen seurakuntakerho to 9.1. klo 13 Tätilässä.

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

KASTETUT
Minea Joanna Mäklin.

AVIOLIITTOON
KUULUTETUT
Markus Eero Juhana Ratilainen ja Miia Josefiina Viljamaa.

KUOLLEET
Anssi Petteri Holopainen
43 v, Eila Laina Maria Korhonen 87 v, Lauri Antero
Kukkonen 81 v, Paavo Allan Räsänen 91 v, Maija
Liisa Hietainen 75 v, Pekka Risto Sovinen 81 v, Ahti
Emil Reinikainen 88 v,
Väinö Koski 87 v, Maire
Linnea Sutinen 88 v.

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.

alava
ALAVAN KIRKKO
Keihäskatu 5
040 4848 298
Mieskuoro Kuopion
Kvartetin joulukonsertti
ke 18.12. klo 19.
Seimen lapsi -joulukonsertti to 19.12. klo 19. Kristiina Brask, Antti Kajanus,
nuorten bändi, Ossi Jauhiainen, ohjelma 10 € lähetystyölle.
“Kun joulu on” Paula

Koivuniemen joulukonsertti pe 20.12. klo 19. Liput lippupalvelusta 30,50
€, tuntia ennen ovelta 32 €.
4. adventtisunnuntain
Kauneimmat joululaulut -messu su 22.12. klo 10.
Pirjo Kuula, Juha Välimäki, Ossi Jauhiainen, seniorikuoro.
Jouluaaton hartaus ti
24.12. klo 13. Pirjo Kuula, Leila Savolainen, lapsikuoro.
Jouluyön jumalanpalvelus ti 24.12. klo 23. Hannu
Koskelainen, Ilkka Koponen, Leila Savolainen, Zipporim, nuorten bändi.
Joulupäivän jumalanpalvelus ke 25.12. klo 10. Juha
Välimäki, Anna Väätäinen,
Ossi Jauhiainen.
Tapaninpäivän messu to
26.12. klo 10. Anna Väätäinen, Juha Välimäki, Ossi
Jauhiainen.
Messu su 29.12. klo 10. Pirjo Kuula, Anna Väätäinen,
Leila Savolainen, Hanna
Eskel, viulu.
Uudenvuodenaaton tuomasmessu ti 31.12. klo 20.
Pirjo Kuula, Ilkka Koponen, Ossi Jauhiainen, Zipporim, nuorten bändi.
Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus ke 1.1. klo
10. Anna Väätäinen, Pirjo Kuula, Leila Savolainen,
Hanna Eskel, viulu.
Messu su 5.1. klo 10. Raimo Hakkarainen, Juha Välimäki, Ossi Jauhiainen.
Loppiaisen messu ma 6.1.
klo 10. Karita Laisi SLS:sta,
Anna Väätäinen, Ossi Jauhiainen. Messun jälkeen lähetyslounas (vapaaehtoinen maksu) ja koulutustilaisuus Pienen kirkon elämää Palestiinassa – Jordanian ja Pyhän Maan ev.lut.
kirkon työstä, Karita Laisi.
Messu su 12.1. klo 10. Ulla
Rissanen, Krista Sutinen,
Ilkka Koponen, Leila Savolainen.

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

NEULAMÄEN KIRKKO
Vesurikuja 4
040 4848 311

rukoilemme
VARHAISNUORET
Päällä synnin maan rauhaa kaivataan
Kerhot
jatkuvat viikolla 2,vihaa sydämistä,
karkottamaan
alk. ti 7.1. Tarkemmat tieHerran kansaa ihmisistä.
dotluomaan
verkkosivuilta.

Oi, jos sana jouluyön saisi tehdä rauhantyön.
VARHAISNUORET
Kouluikäisten kuorokerho ke 8.1. klo 16.30 keskusseurakuntatalon takkahuoneessa, Suokatu 22
E. Tied. Anna Kosola 040
4848 279.

Niilo Rauhala

Joulupäivän jumalanpalvelus ke 25.12. klo 12. Juha
Välimäki, Anna Väätäinen,
Ossi Jauhiainen.
Messu su 5.1. klo 13. Raimo
Hakkarainen, Juha Välimäki, Ossi Jauhiainen.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 7.1. klo 18. Yhteyshenkilö Ilkka Sormunen 040
5426 280.
Ystäväntupa to 9.1. klo
12.30. Tupa aloittaa kauden teemalla Joulumieli.
Sanan ja yhteyden ilta su
12.1. klo 16. Heikki Huttunen – Kasteen lahja.

SÄRKINIEMEN
SEURAKUNTATALO
Särkiniementie 20
040 4848 307
Jouluaaton hartaus ti
24.12. klo 15. Pirjo Kuula, Leila Savolainen, lapsikuoro.
Särkitupa to 9.1. klo 13.
Messu su 12.1. klo 13. Ulla
Rissanen, Krista Sutinen,
Ilkka Koponen, Leila Savolainen.
Arkinen ateria ti 14.1. klo
11.30.
Särkiniemen hetkihartaus ti 14.1. klo 12.30, jonka
jälkeen keskusteluhetki.
Särkiniemen raamattuja rukouspiiri ke 15.1. klo
18. Yhteyshenkilö Sirkka
Pitkänen 044 379 3529.

DIAKONIA
Diakoniatoimistot: Diakoniatyön ajanvarausvastaanotot: Särkiniemen
diakoniatoimisto, Särkiniementie 20 tiistaisin klo
9–11, Sisko Laitinen 040
4848 326. Alavan diakoniatoimisto, Keihäskatu 5 B keskiviikkoisin klo
9–11, Sonja Tirkkonen 040
4848 324. Neulamäen diakoniatoimisto, Vesurikuja
4 torstaisin klo 9–11, Kati
Ukkonen 040 4848 325.
Viikolla 52 ja 1 ei päivystyksiä Alavassa.

MUUTA
Joulurauhaa Saaristokaupungissa pe 20.12. klo
18.30. Keilankannan tori.
Joulurauhan julistaa piispa
Jari Jolkkonen. Joululauluesitys. Tarjolla glögiä ja
pipareita. Toivotaan, että
mahdollisimman moni tulisi paikalle julkisella kulkuneuvolla liikenneruuhkan ja parkkipaikkaongelman välttämiseksi. Järj.
Saaristokaupungin asukasyhdistys.

KASTETUT
Amalia Emmi Sofia Koikkalainen, Lila Aleksandra
Ropponen, Ellen Alina
Tuulia Suonpää, Mea Aurora Timonen.

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

LÄHETYS
SLEY:n lähetyspiiri ke 8.1.
klo 18.30. Kerhuone Aaronissa, Suokatu 22 C.
Maanantain lähetyspiiri
ma 13.1. klo 16. Kerhohuone Aaron, keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C.
Näpertäjät ti 14.1. klo 13.
Kerhohuone Aaron, keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C.

DIAKONIA

Tuija Hyttinen

LÄNSIVUOREN

040 4848 256
avoinna klo 10–15
lisäksi pe klo 18–23.
Hiljaisuuden messu
(Viikkomessu) ke 18.12.
klo 18. Salla Savonlahti, huilu.
Samuli Edelman – “Hiljaisuuden valo” kirkkokonsertti pe 20.12. klo
19. Liput lippupalvelusta
27,50 € toimituskuluineen
tai tuntia ennen kirkon
ovelta 28 €.
Jouluinen lauantaituokio “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 kamarikuoro johtaa Anna Kosola, yksinlaulua Pertti Rusanen, urkurina Anu Pulkkinen. Vapaa pääsy.
Jouluaaton perhejumalanpalvelus ti 24.12. klo 15.
Marjo Parttimaa, kanttorina Pekka Leskelä, urkurina Anu Pulkkinen. Joulukuvaelman paimenet laulavat.
Armas Maasalon jouluvesper ti 24.12. klo 17.
Saarna piispa Jari Jolkkonen, liturgia Ilpo Rannankari, Tuomiokirkkokuoro,
johtaa Pekka Leskelä urkurina Anu Pulkkinen.
Jouluyön messu ti 24.12.
klo 23. saarna Liisa Penttinen, liturgia piispa Jari
Jolkkonen, Tuomiokirkon
kamarikuoro, johtaa Anna
Kosola, urkurina, Anu
Pulkkinen, Ilkka Meurman, trumpetti.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus ke 25.12. klo
7. Saarna Ilpo Rannankari, liturgia Satu Karjalainen, kanttorina ja urkurina Pekka Leskelä, Tuomiokirkkokuoro.
Tapaninpäivän messu to
26.12. klo 10. Saarna Lauri Kastarinen, liturgia Satu
Karjalainen, kanttorina ja
urkurina Anna Kosola.
Urkutuokio “Oi ruusu Iisain juuren” la 28.12. klo 15.
Anu Pulkkinen, urut.
Messu su 29.12. klo 10.
Saarna Mika Pulkkinen, liturgia Liisa Penttinen, kanttorina Pekka Leskelä ja urkurina Anu Pulkkinen.
Uudenvuodenaaton hartaus ti 31.12. klo 23. Marjo
Parttimaa, kanttorina Pekka Leskelä.
Uudenvuodenpäivän
messu ke 1.1. klo 10. saarna
Marjo Parttimaa, liturgia
Lauri Kastarinen, kanttorina Anna Kosola.
Lauantaituokio “Noël
– Joululauluja Euroopan
maista” la 4.1. klo 15. Lauluyhtye Lux Auribus. Ohjelma 5 €.
Messu su 5.1. klo 10. saarna Lauri Kastarinen, liturgia Marjo Parttimaa,
urkurina Anu Pulkkinen,
Lux Auribus.
Hiljaisuuden messu su
5.1. klo 18. Sari Kärhä, Anu
Pulkkinen, Marika Raninen, huilu, Ellinoora Raninen, huilu, Pauliina Raninen, viulu ja Ilkka Raninen,
sello. Pippi 60. Kirkkokahvit kirkossa.
Loppiaisen messu ma 6.1.
klo 10. Saarna Virpi Soveri, liturgia Liisa Penttinen,
kanttorina Pekka Leskelä,
urkurina Anu Pulkkinen.

puh. 040 4848 253 Birgitta Oksman. Inkilänmäen
diakoniatyöntekijän Varpu Ylhäisen päivystys ilman ajanvarausta, Suokatu
22 C, ti klo 9–10.30, puhelinaika klo 10.30–11.30 puh.
040 4848 254, muuna aikana 040 4848 255.

Diakoniatoimisto Vastaanotot: Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C. Päivystys ilman ajanvarausta ma klo 9–10.30 ja puhelinaika klo 10.30–11.30 puh.
040 4848 253 Pirjo Litmanen, muuna aikana 040
4848 282. Ke klo 9–10.30 ja
puhelinaika klo 10.30–11.30

kallavesi
KALLAVEDEN KIRKKO
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Vapaaehtoisten joulujuhla ke 18.12. klo 18. Kirkkohetki ja tarjoilu. Matti Pentikäinen, Matti Turunen ja Anna-Mari Linna.
Käsikellokuoro Dolcen
joulukonsertti la 21.12.
klo 18.
4. adventtisunnuntain
messu su 22.12. klo 10. Liturgia Raili Rantanen,
saarna Anni Tanninen ja
kanttorina Seppo Kirkinen. Seppo Kirkisen lähtöjuhla. Kirkkokahvit.
Perheiden aattokirkko
ti 24.12. klo 15. Sirpa Num-

menheimo, Sanna Alanen,
Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro, nuorten lauluryhmä, Salla Nicholls, trumpetti, Tuulia Tanila, viulu,
Kaisa Kurkinen, klarinetti
ja Verneri Immonen, sello.
Tekstinluku Tatu Tanila.
Jouluaaton kynttiläkirkko ti 24.12. klo 22. Sanna
Alanen, Anna-Mari Linna
ja Richard Nicholls.
Jouluaamun joulukirkko
ke 25.12. klo 8. Raili Rantanen, Veli Mäntynen, Anna-Mari Linna ja kirkkokuoro.
Tapaninpäivän messu to
26.12. klo 10. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Matti
Pentikäinen ja kanttorina
Mari Vuola-Tanila.
Messu su 29.12. klo 10. Liturgia Veli Mäntynen,
saarna Markku Virta ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Uudenvuoden sanajumalanpalvelus ke 1.1. klo
10. Sirpa Nummenheimo
ja Richard Nicholls.
Messu su 5.1. klo 10. Liturgia Anna-Maija Hella, saarna Sanna Alanen
ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Loppiaisen messu ma 6.1.
klo 10. Liturgia Matti Pentikäinen, saarna Anni Tanninen, kanttorina Richard
Nicholls ja urkurina Colin
Nicholls.
Messu su 12.1. klo 10. Liturgia Anna-Maija Hella. saarna Veli Mäntynen
ja kanttorina Anna-Mari Linna.

PETOSEN
SEURAKUNTATALO
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Rukouspiiri keskiviikkoisin alk. 8.1. klo 18:30. Vastuuhenkilönä Merja-Riitta
Jaakkonen 040 5573 285.

MUUTA
Sanasta suuntaa elämään -raamattupiiri tiistaisin alk. 7.1. klo 18.30
Jaakkosilla, osoitteessa Pitkäsiima 15. Piiristä vastaa
Merja-Riitta Jaakkonen
040-5573 285.

VEHMASMÄEN
KAPPELI
Sotkanniemi 15
040 4848 351
Jouluaaton aattokirkko
ti 24.12. klo 14. Jouluevankeliumi nukkekuvaelmana. Raili Rantanen ja Inkeri
Rantanen.
Joulupäivän kirkko ke
25.12. klo 10. Veli Mäntynen ja Anna-Mari Linna.

10. Veli Mäntynen ja Anne
Keränen.
Messu su 5.1. klo 10. Mikko 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 Pentikäinen, Anne Keränen ja Milja Markkanen laulaa. Kirkkokahvit ja Karttulan ideapäivä srk-kodilla.

MUUTA
Joululauluilta Airakselassa to 19.12. klo 18 Esko
ja Seija Karttusella, Karhulantie 81.
Koiraväen jouluhartaus
to 19.12. klo 18 Hirvijärven
leirikeskuksen kodalla.
Seurakuntapiiri joululaulujen merkeissä to
19.12. klo 19 Kaisu ja Jukka Vasaralla, Saarisenraitti
457, Syvänniemi.
Jouluaaton rukoushetki ti 24.12. klo 13 Karttulan
sairaalassa.
Tapaninpäivän kyläkirkko Jaakkolassa to 26.12.
klo 13 Matti Pentikäinen ja
Anne Keränen.
Miesten saunailta to 16.1.
klo 17.30 Jukka Vasaralla, Saarisentie 457, Syvänniemi.

KARTULAN
SEURAKUNTAKOTI
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Lea Vetelin muistoseurat su 29.12. klo 11.30. Keittolounas.

SYVÄNNIEMEN
KIRKKO
Kuttajärventie 117
Kyläkoulujen joulukirkko pe 20.12. klo 9.30.
Minun jouluni -konsertti
pe 20.12. klo 19. Olli Lindholm ja yhtye.
Messu su 22.12. klo 14. Raili Rantanen ja Richard
Nicholls.
Kuule taivaan tiukujen
soivan –joulukonsertti
su 22.12. klo 19. Jaana Pöllänen, laulu, Ville Uusitalo,
säestys. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €. Järjestäjä: Kallaveden seurakunta.
Joulukirkko ke 25.12. klo 8.
Markku Virta, Anne Keränen ja kirkkokuoro.
Nuortenilta Kurkimäessä kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18 alk. 15.1. Kenttätien kerhohuoneessa.
Vapaamuotoinen ilta, jossa myös tarjoilua.

MUSIIKKI

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

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

044 275 7936.
Jouluaaton aattokirkko
ti 24.12. klo 14. Jouluevankeliumi nukkekuvaelmana. Esko Konttinen, Milla 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 Kumpusalo laulaa.
Messu su 29.12. klo 10.
Matti Pentikäinen ja Anne
Keränen.
Uudenvuoden sanajumalanpalvelus ke 1.1. klo

DIAKONIA
Henkilökohtaisia keskusteluja ja kotikäynti- ja
ehtoollispyyntöjä varten
voit ottaa yhteyttä: Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, päivystys ma
klo 9–10 puh. 040 4848
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PERHETYÖ
Perhekerhot alkavat vk.
3: Petosen srk-talo: tiistaisin klo 9.30–11. Valoharju: tiistaisin klo 9.30–11.
Kallaveden kirkko: keskiviikkoisin klo 9.30–11. Jynkänvuoden kerhohuone:
(Isännäntie 22) keskiviikkoisin klo 9.30–11. Kurkimäki, Kurkipirtti: keskiviikkoisin klo 9.30–11. Rytkyn 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, Netta Peppi Emilia Mesimäki, Jori Matti Moilanen,
Iina Elena Pietarinen, Raija Assi Päivikki Tiihonen,
Oskar Ville Johannes Summanen, Topi Erkki Petteri Huttunen, Anssi Matias Kainulainen, Eemil Henrik Aleksanteri Pappi, Sisu
Veikko Juhani Piirainen,
Paulus Ahti Oskari Kivilä, Väinö-Olavi Hartikainen, Sulo Väinö Elias Kurru, Amanda Enni Marjaana Feodoroff.

KUOLLEET
Sirkka Tellervo Kampman 62 v, Sami Anton Tapani Hiltunen 29 v, Lahja Johanna Korhonen 87 v,
Eino Vilho Suhonen 60 v.

NUORET

MUUTA

HIRVILAHDEN
KAPPELI
Länsirannantie 2410

332 (Jynkkä, Levänen, Rautaniemi ja Läntinen maaseutu). Petosen srk-talo,
Pyörönkaari 21, ma ja ke
klo 9–10 puhelinpäivystys
puh. 040 4848 333 ja klo
10–11 päivystysvastaanotto(HUOM! päivystys
muuttuu 8.1. keskiviikolle),
(Petonen, Pirtti, Savolanniemi, Pitkälahti ja Eteläinen maaseutu. Karttulan
srk-koti, Kissakuusentie
14, to klo 9–11 puh. 040
4848 539. HUOM! Vastaanotot ja päivystykset
peruttu viikolla (52).
Toiminnan miehet perjantaisin alk. 10.1. klo 13–15
Petosen srk-talon takkahuoneessa.
Ystäväpiiri varttuneille torstaisin alk. 16.1. klo
12–13.30. Petosen srk-talon
kerhopäädyssä.

&

Joonas vähäsöyrinki

&
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männistö
PYHÄN
JOHANNEKSEN
KIRKKO
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Kalevalan koulun joulukirkko to 19.12. klo 12.15.
Sanna Husso.
Mäntykankaan koulun
joulukirkko pe 20.12. klo
10. Aulikki Mäkinen.
Pohjantien koulun joulukirkko la 21.12. klo 9.15.
Sanajumalanpalvelus 4.
adventtisunnuntaina 22.12.
klo 10. Saarna ja liturgia
Salla Tyrväinen, kanttorina
Tintti Tinkala.
Perheiden jouluhartaus jouluaattona 24.12.
klo 15. Saarna ja liturgia
Heikki Hyvärinen, kanttorina Tintti Tinkala.
Jouluyön messu ti 24.12.
klo 23. Saarna Juha Antikainen, liturgia Heikki Hyvärinen, kanttorina Tintti Tinkala, nuorten lauluryhmä.
Joulukirkko joulupäivänä 25.12. klo 10. Saarna ja liturgia Aulikki Mäkinen, kanttorina Anna Antikainen.
Joululaulukirkko Tapa-

Malli Joosef

H

ratkaisuissa piirretään kaksiulotteista kuavukka-ahon ajattelijaa
alkoi pelottaa ja kylmävaa. Unen myötä voi löytyä uutta syvyyttä maailmankaikkeuden
tä, ymmärtämisen kolmas ulottuvuus.
tyhjyys. Ratkaisuksi hän
Harva meistä lienee unessa enkekeksi rakentaa hirsitalon
lin nähnyt, mutta paljon muuta hyvää
kaikkeuden ympärille. Kun päivät kuja tärkeää unet voivat meille paljastaa.
Moni on aamulla herännyt hieman viiluivat leipätyössä, oli rakennettava yöllä unissa. Ja unitöihin otettiin mukaan
saampana, hieman selkeämpänä, jonkin
työkaveritkin, jotka kuvittelivat rauhasuuden näkökulman tai ajatuksen löytäsa nukkuvansa, vaikka raatoivat yöt pitneenä. Silloin voi hyvin sanoa enkelin siikät Konstan maailmankaikkeuden raven koskettaneen ikkunamme ruutua,
niin kuin joululaulussa. Muista siis myös
kennustalkoissa.
nukkua, ei vain valvoa ja pohtia pohtiUrakan jälkeen odottikin yllätys. Kun
kuvitteli itsensä uudisrakennuksen katolmasta päästyä.
”Malli Joosef” on jotain muuta kuin
le korsteenin viereen, niin mitä näkikään:
yhdistelmä pienimpiä pahoja tai riittäsamaa tyhjyyttä jatkui loputtomiin. Tyhjyyden takaa voi löytyä vielä lisää tyhjyyt- vän hyviä ratkaisuja. Malli Joosefissa on
käytössä koko ihminen,
tä, joutui Konsta pettyniin järki kuin sydänkin.
neenä toteamaan.
4. adventtiSe rakentaa elämää ja rakOikean takaakin voi
sunnuntai
vielä löytyä jotain, ymkautta jäämättä anomaan
Matt. 1: 18-24
mitään rakennuslupia ratmärtää evankeliumin Joosef omat unitalkoonsa
…hänelle ilmestyi yölkaisulleen. Se myös kantaa
tehtyään. Hän, joka oli jo
lä unessa Herran enkeli, vastuuta - ei vain omasta
suunnitellut valitsevanjoka sanoi: “Joosef, Daa- vaan toisenkin puolesta.
”Älä pelkää”, sanotaan
sa pelkän pienimmän pavidin poika, älä pelkää
ottaa Mariaa vaimokse- evankeliumissa jälleen kerhan tien, perusratkaisun
ongelmaansa, löysi oikean
si. Se, mikä hänessä on
ran. Nyt Joosefille, vaiktakaa Sen Oikean.
siinnyt, on lähtöisin Py- ka hänellä olikin suhteesYön yli nukkumisen
hästä Hengestä. Hän
sa vähemmän pelkäämistä
viisauteen törmätään tässynnyttää pojan, ja sikuin rakkaallaan. Pelkäävä
sä jälleen kerran. Yöllähän
nun tulee antaa pojalle pelastaa vain omaa nahihmisen sisimmän syvemnimeksi Jeesus, sillä hän kaansa, pelkonsa jättäneelpelastaa kansansa sen
mät äänet saavat puheenlä riittää aikaa ja ajatusta
synneistä.” Tämä kaikmuillekin.
vuoron. Joskus ne ovat
Joulun kynnyksellä meipelkoja, joskus toiveita ja
ki tapahtui, jotta kävihaaveita, joskus toisensi toteen, mitä Herra on tä kutsutaan rohkeuteen.
profeetan suulla ilmoit- Malli Joosefissa liikutaan
laista syvempää ymmärkenties vain evankeliumin
tämistä.
tanut…
reuna-alueilla. Silti sekin
Valveillaolon ratkaisut
Unesta herättyään
on evankeliumia meille, symenevät usein opittuja,
Joosef teki niin kuin
totuttuja ratoja, niin kuin
Herran enkeli oli käske- vimmiltään lähtöisin Vaon opittu ja moneen kernyt ja otti Marian vaipahtajasta itsestään.
taan laskettu ja siten rutiimokseen.
SEPPO LAITANEN
Siilinjärven kirkkoherra
niksi tullut. Valveillaolon

&
Perunkirjoitukset
Nro 22 — 18.12.2013

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

Nro 22 — 18.12.2013

Joulurauhaa ja Onnea
Vuodelle 2014

Foto-PUIJO

T:mi Merja Halonen
Puijonkatu 14, 70110 Kuopio
p. 2612 074

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

KAATUMISEN JA SELÄN
KIPEYTYMISEN JÄLKEEN

TUTKIMUKSIIN

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

Tutkimus sisältää
osteoporoosilääOn muitakin
tapoja
kärin vastaanoton,
testata luun
lujuutta
selän kuvauksenja
ja
tasapainoa.
luuntiheys- ja tasapainomittauksen.
Selän kuvaus,
luuntiheys- ja
tasapainomittaus.
Hinta 350€, Kela 115€
Hinta 350 €, Kela n.
omavastuu
n. 235€
omavastuu
n.
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Markku Hyvönen

Seurakunnat 18.12.2013–15.1.2014
ninpäivänä 26.12. klo 16.
Saarna ja liturgia Salla Tyrväinen, kanttorina Tintti Tinkala.
Messu su 29.12. klo 10.
Saarna ja liturgia Salla Tyrväinen, kanttorina Heikki
Mononen.
Sanajumalanpalvelus uudenvuodenpäivänä 1.1. klo
10. Saarna ja liturgia Heikki Hyvärinen, kanttorina
Tintti Tinkala.
Messu su 5.1. klo 10. Saarna Salla Tyrväinen, liturgia
Heikki Hyvärinen, kanttorina Heikki Mononen.
Loppiaisen perhekirkko
ma 6.1. klo 16. Sanna Husso, Tintti Tinkala. Messu
toteutetaan yhteistyössä
MLL:n kanssa. Lelukolehti.
Keittolounas.
Messu su 12.1. klo 10. Saarna Heikki Hyvärinen, liturgia Matti Pehkonen, kanttorina Jarkko Maukonen.
Erityisrippikoulun perhepäivä. Keittolounas.

NUORET
Isoskoulutus 8.1. alk. keskiviikkoisin klo 17–18 takkahuoneessa.
Nuorten ilta 9.1. alk. torstaisin klo 18–21 takkahuoneessa.
Nuorten musiikkiryhmä
9.1. alk. torstaisin klo 17
takkahuoneessa.

VARHAISNUORET
1.–4. luokkalaisten toimintatupa 9.1. alk. maanantaisin ja torstaisin klo
12–15 takkahuoneessa.

MUSIIKKI

Kiekkotie 2, Kuopio

017 2828 244

www.puijonlaaksonlaakarikeskus.fi

Kuopion

Tila-Auto Oy
• 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

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
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Tilaa!
Puh. 044 355 5451
Maaherrankatu 15
70100 Kuopio

Kauneimmat joululaulut
ke 18.12. klo 18 Ravintola
Ampiaisessa. Heikki Hyvärinen ja Heikki Mononen.
Kauneimmat joululaulut
4. adventtisunnuntaina
22.12. klo 18 Pyhän Johanneksen kirkossa.
Kirkkokuoro 15.1. alk. keskiviikkoisin klo 18–19.30
Pyhän Johanneksen kirkossa, lapsiparkki yläkerran kerhohuoneessa.

DIAKONIA

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

Ukintupa – kaikille avoin kohtauspaikka
14.1. alk. tiistaisin klo 11 Pyhän Johanneksen kirkon
srk-salissa. Kahvit klo 11.
Hartaus klo 12, Anne-Mari Mertanen. Jumppa klo
12.30 srk-salissa.
Hyvän Mielen Päivän
viikkomessu ke 15.1. klo
11–13.30 Pyhän Johanneksen kirkolla. “Kasteen lahja”, Heikki Hyvärinen. Linja-autokuljetus (Jääskeläisen auto): Päivärannantie,
Citymarketin jälkeinen pysäkki Kettulanlahteen päin
klo 9.50. Autotalo Kuopion pysäkki klo 9.55. Pihlajaharjuntien ja Rahusentien risteys klo 10. Kelloniemen Sale klo 10.05. Itkonniemi (Malminkatu 13
pysäkki) klo 10.10. Sotilaspojankadun pysäkki klo
10.15. Tellervonkadun pysäkki klo 10.20. Lönnrotin-

kadun pysäkki (Lönnrotinkatu 11 kohdalla) klo 10.25.
Pohjolankadun pysäkki
(Pohjolankatu 28 kohdalla) klo 10.30. Killisenkadulle ja Pohjolankatua Lönnrotinkadulle, Saariaitan
pysäkki klo 10.40. Pyhän
Johanneksen kirkko. Paluu
samaa reittiä klo 13.30. Päivän hinta 5 €.

MUUTA
Jouluhartaus to 19.12. klo
12–13.30 Asukastupa Koillistuulessa. Heikki Hyvärinen ja Heikki Mononen.
Hartaus ja kauneimmat
joululaulut to 19.12. klo
13.30 Mäntylän palvelutalolla, Untamonkatu 5. Salla Tyrväinen, Tintti Tinkala, Päiväkuoro.
Kettulan koulun joulukirkko la 21.12. klo 9. Heikki Hyvärinen.
Hartaus to 16.1. klo 13.30
Mäntylän palvelutalolla,
Untamonkatu 5. Salla Tyrväinen.

PERHETYÖ
Joulukuvaelma lapsille
ke 18.12. klo 10.15 Pyhän Johanneksen kirkolla.
Perhekerho 15.1. alk. keskiviikkoisin klo 9.30–11 Pyhän Johanneksen kirkolla.
Vauvakerho 15.1. alk. keskiviikkoisin klo 9.30–11 Pyhän Johanneksen kirkon
2. kerroksen kerhohuoneessa.

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

KASTETUT
Jasu Valtteri Armas Ylönen, Ellen Adelea Elisabeth 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 Savolainen 92 v, Pentti Hänninen 93 v, Helli Marjatta Korhonen 80 v, Martti Parviainen 77 v, Iina Mirjam Hartikainen 84 v.

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

ta Murtorinne. Kanttorina
Päivi Paaso.

miset” la 21.12. klo 16. Sellisteinä Jussi ja Matti Makkonen sekä Sini Hyvärinen. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Messu su 22.12. klo 10.
Pekka Nieminen saarnaa,
Mari Voutilainen. Kanttorina Outi Keskisipilä. Heidi
Miettunen, sello.
Pieni iltakirkko ja ehtoollinen su 22.12. klo 18.
Teemu Voutilainen. Lauluryhmä Verso.
Jouluaaton perhejumalanpalvelus ja jouluseimen rakentaminen ti
24.12. klo 15. Mari Voutilainen saarnaa. Kanttorina Päivi Paaso. Hilanderin
perhe, musiikki.
Jouluyön messu ti 24.12.
klo 23. Teemu Voutilainen saarnaa, Kari Kuula, Mari Voutilainen, Maija Antikainen. Kanttorina
Outi Keskisipilä. Lauluryhmä Verso.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus ke 25.12. klo 8.
Jaana Marjanen saarnaa,
Pekka Nieminen. Kanttorina Päivi Paaso. Puijon kirkkokuoro.
Tapaninpäivän messu to
26.12. klo 10. Mari Voutilainen saarnaa, Kari Kuula. Kanttorina Outi Keskisipilä.
Kauneimmat joululaulut
to 26.12. klo 19. Maija Antikainen, Outi Keskisipilä.
Kauneimmat joululaulut
-jumalanpalvelus su 29.12.
klo 10. Kari Kuula saarnaa,
Jaana Marjanen. Kanttorina Outi Keskisipilä.
Kutsu yhteyteen -ilta ja
uuden vuoden vastaanotto ti 31.12. klo 22. Tarja
Säynevirta. Rukousta, ylistystä, keskustelua ja nyyttikestitarjoilu.
Messu ke 1.1. klo 10. Teemu Voutilainen saarnaa,
Kari Kuula. Kanttorina
Päivi Paaso.
Messu su 5.1. klo 10. Perheneuvoja, pastori Markku Virta saarnaa, Pekka
Nieminen, Mari Voutilainen. Kanttorina Outi Keskisipilä. Linda Sinervuo,
huilu.
Messu ma 6.1. klo 10. Pekka Nieminen saarnaa, Teemu Voutilainen, Maija Antikainen. Kanttorina Päivi
Paaso. Kirkkokahvit.
Messu su 12.1. klo 10. Mari
Voutilainen saarnaa, Jaana Marjanen, Teemu Voutilainen, Maija Antikainen.
Kanttorina Outi Keskisipilä. Taimi Lajunen, huilu.
Kylväjän lähetti Joel Norrvik kertoo nimikkokohteestamme, vammaistyöstä Mongoliassa. Lapsille
pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Miten uskoisin -keskustelusarja alkaa ma 13.1.
klo 18. Usko, tieto ja järki. Keskustelusarja uskosta. Kari Kuula ja Itä-Suomen yliopiston teologian
opiskelijat.
Viikkomessu ja raamattutuokio ke 15.1. klo 11.
Teemu Voutilainen, Riit-

PUIJON
SEURAKUNTAKESKUS
Taivaanpankontie 3
Usko, tieto järki -keskustelusarja alkaa ma
13.1. klo 18. Kari Kuula ja
Itä-Suomen yliopiston
teologian opiskelijat.
Ystävän kammarin kevätkausi alkaa ti 14.1. klo
11. Kokoontumiset keväällä tiistaisin klo 11–14. Kiireetöntä yhdessäoloa.
Kahvitarjoilu.
Yhtä Köyttä -mielenterveyskuntoutujien 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 nuoruuteen, Riitta Murtorinne.
Tehdään yhdessä -ryhmä
ma 13.1. klo 18. Skräppialbumi. Seija Rissanen, Riitta
Murtorinne.
Perhekerho ti 14.1.
klo 9.30.
Ystävänpäiväkerho
ke 15.1. klo 11. Viikkomessu Puijon kirkossa. Kuljetus Ranta-Toivalasta alkaen klo 10.

MUUTA
Jouluaaton hartaus ja
joulurauhan julistus ti
24.12. klo 13. Suomeksi ja
englanniksi Puijon mäellä,
tornin juurella. Kari Kuula, 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 Nousiainen 46 v.

kunnassa vuoden 2013 aikana syntyneet vauvat ja
vauvojen läheiset. Kakkukahvit.
Päiväkerhot alkavat viikolla 3.
Perhekerho ti 14.1.
klo 9.30. Ruokailu, ruokamaksu 5 €/perhe.
Virkistyspäivä ti 14.1.
klo 12. Ruokailu, ruokamaksu 5 €.
Lapsikuoro ti 14.1.
klo 17.30.
Kirkkokuoro ti 14.1.
klo 18.30.

MUUTA
Eläinten joulurauhan julistus ja kauneimmat
joululaulut lampolassa
su 22.12. klo 16. Glögiä ja
piparkakkutalomyyjäiset,
Riistakoskentie 410, Vehmersalmi. M. Mäkinen,
Saarela.
Hussonmäen kappelihartaus 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, Saarela, Kukilan perhe.
Joulupäivän sanajumalanpalvelus ke 25.12. klo
10. K Leino, Saarela, kirkkokuoro.
Tapaninpäivän joululaulukirkko to 26.12. klo 10.
Hannu Komulainen,
Saarela.
Messu su 29.12. klo 10.
Keihänen, Saarela.
Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus ke 1.1.
klo 10. Keihänen, Saarela.
Messu su 5.1. klo 10.
K Leino, Saarela.
Loppiaisen jumalanpalvelus ma 6.1. klo 10.
K Leino, Saarela.

Messu su 12.1. klo 10. Keihänen, Saarela.

KAAVIN KIRKKO
Kaavintie 24

JUANKOSKEN
SEURAKUNTATALO
Mäntytie 5

Kirkonkylän koulun joulukirkko la 21.12. klo 9.
Joululaulumessu, 4.
adventti su 22.12. klo 13.
Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi.
Kauneimmat joululaulut
su 22.12. klo 16. LukkariLohi, 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 sanajumalanpalvelus ke 25.12. klo
18. Jouluinen kuvahartaus,
Hagman-Puustinen,
Matti Saarela. Ei jumalanpalvelusta 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.

Naistenpiiri ma klo 12. Ensim. kokoontuminen 13.1.
Raamattupiiri ke klo 12
parittomina viikkoina. Ensim. kokoontuminen 15.1.
Naisten raamattupiiri to
klo 18 parittomina viikkoina. Ensim. kokoontuminen 16.1.
Lähetysaskartelu to klo
10–13 parittomina viikkoina . Ensim. kokoontuminen 16.1.
Seurakuntakerho ke 8.1.
klo 11–13.
Uudenvuodenpäivän
siioninvirsiseurat ke 1.1.
kirkon jälkeen srk-talossa.
Kirkkokahvit. Pentti ja Toini Väätäinen
Miesten raamattupiiri
toimintakausi alkaa ke 8.1.
klo 18, pienessä kerhohuoneessa.
Aamukahviryhmä to klo
10 parillisina viikkoina. Ensim. kokoontuminen 9.1.
Kirkkokuoron harjoitukset to 9.1. klo 18.
Päiväkerho (3–5 -vuotiaat) alkaa ma 13.1. klo
9–11.30, toinen ryhmä 13–
16. Päiväkerhotilassa.
Perhekerho tiistaisin klo
9.30–11. Ensim. kokoontuminen 14.1.
Miesten piiri ke klo 18. Ensim. kokoontuminen 15.1.

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

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

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

pyhäpuuha

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 sanajumalanpalvelus 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.

MUURUVEDEN
KIRKKO
Kirkkotie 1
Muuruveden koulun joulukirkko 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 Sanajumalanpalvelus 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 loppiaisena ma 6.1. klo 13.
K. Leino, Saarela.
Messu su 12.1. klo 13.
K. Leino, R. Leino, Saarela,
Kirkkoherran keskustelutilaisuus.

MUURUVEDEN
KIRKKO
Kirkkotie 1
Lasten kauneimmat joululaulut ti 17.12. klo 18.30.
Seurakuntakerhon, Eläkeliiton kerhon ja veteraaninen yhteinen joulujuhla 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 Sanajumalanpalvelus 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. Saarna rovasti Osmo Korkalainen, Pursiainen, Ahonen.
Messun jälkeen Erkki Leskion muistoseurat. Kirkkokahvit.
Messu su 5.1. klo 10. Keihänen, 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 jouluateria ke 18.12. klo 12.
Lasten kauneimmat joululaulut su 22.12. klo 16.
Siioninvirsiseurat su
29.12. klo 18. Mukana
Herännäisnuorten kuoron
kvartetti.

RIISTAVEDEN
SEURAKUNTATALO
Keskustie 2
Tapaninpäivän joululaulukirkko to 26.12. klo 10.
M. Mäkinen, Tuura.
Messu su 5.1. klo 10.
U. Mäkinen, Pauliina Vuorinen.
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. Takkahuone. Raamattupiiri alkaa, tule tutustumaan
Raamattuun yhdessä. Sovimme piirin työtavoista
1. kerralla.
Neulepiiri to 9.1. klo 12.
Takkahuoneessa.
Vauvakirkko su 12.1. klo
10. M. Mäkinen, Tuura.
Kutsumme kirkkoon kaikki Järvi-Kuopion seura-

&

21

muistio

Järvi-kuopio

Kari Kuronen

20

MUUTA

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

Lastulahdessa jouluiset Siionin Virret ja seurat pe 20.12. klo 19 Eeva
ja Tapio Väätäisellä Hauta-Ahontie 28.
Jouluaaton hartaus
ti 24.12. klo 13.30 Tahkon kappelilla. Pursiainen,
Kärppä-Leskinen.
Jouluaaton hartaus ti
24.12. klo 15 Murtolahden
hautausmaalla. Pöllänen,
Jukka Leutonen.
Kauneimmat joululaulut ke 25.12. klo 17 Tahkon
kappelilla, Ahonen.
Siioninvirsiseurat to
26.12. klo 19. Jouhilahti
(vanhat siionit).

AA-ryhmä Nilsiässä Isossa Pappilassa ma klo 13 ja pe
klo 19 sekä Simolassa, Pajuniementie 11, ke klo 19.
AAL-ryhmä alkoholistisessa
tai toimintahäiriöisessä perheessä kasvaneille aikuisille ti klo 18–20 Suokadun Palvelutalolla, 2 krs., Suokatu 6,
www.aal.fi.
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmaisten läheisille, Hatsalankatu 37, p. 040 5579 470 ja Siilinjärvi p.050 3988 883.
Imetystukiryhmä Maljapuron päiväkodilla, Maaherrank.
24 parittomien vkojen ma klo
18. www.kuopionimetystukiryhma.fi
Irti huumeista puhelinpäivystys 010 80 4550. Läheisryhmät, 040 845 9052.
Katiska, Särkiniemen asukastupa, Rimpitie 2 avoinna ark.
klo 9–16, 017 2822 239. Leivänjakelu ma ja ke. www.sarkiniemi.toimikunnat.net.
Kompassi, Kuopion Setlementti Puijolan Monikulttuurikeskus, 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.kuopionakilta.fi
Kuopion Mielenterveystuki
ry. Keilahallissa Keilaus to klo
14.45. Voiportissa, Tulliportinkatu 52, ma klo 12 paritt. vkoilla avoin oma-apuryhmä ja parill. vkoilla Mieli Maasta-ryhmät miehille ja naisille, ke klo
12 paritt. vkoilla Kinotus (elokuvia), parill. vkoilla Laulatus (yhteislaulu). Tied. p. 040
733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon
avoimet illat 12–28 -vuotiaille tytöille Hapelähteenkatu 33,
2 krs. Avoimet illat kaikille tytöille ti klo 15–19 ja yli 16-vuotiaille to klo 16–19. Kysy lisää
050 554 8010/045 8776400 tai
www.hilimat.fi.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18 ma–pe 8–15, 050
4400 900, www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa mape 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 puhelimitse tapahtuviin vertaisryhmiin ilm. ja lisätietoja Mikko Savolainen p. 040 715 7431.
Petosen asukastupa Pyörön-

kaari 19, 2. krs. Avoinna mape klo 9–17, p. 3644 597, petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi, www.toimikunnat.net/
petonen.
Portti, terveysneuvonta- ja
välineiden vaihtopiste suonensisäisesti huumeita käyttäville, Vuorikatu 31–33. Avoinna
ma 12–16, ti 16–18, to 14–16.
Asiointi nimettömänä.
Petosen Pyörön Portti, Pyörönkaari 26, avoinna ke 14–16.
Päihdeklinikka Sammonkatu 16 A, hoitajan vastaanotto
ma–pe klo 8 alkaen p. 017 183
672. Päihdeosasto, Mäkikatu
11, p. 017 183 684.
Puijonlaakson asukastupa palvelukeskuksessa, Sammakkolammentie 12. Ma–pe
klo 9–15.
Rikosuhripäivystys – käytännön neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. Kuopion kriisikeskus 017 2627 738. Auttava puhelin 0203 16116. Juristin puhelinneuvonta 023 16117. www.
riku.fi.
Sotaveteraanimuseo avoinna
tilauksesta ryh. Varaukset 017
281 1130 ark. klo 9–13.
Tupa-vertaistukitoiminta
päihdeongelmaisten läheisille. Vertaisryhmä kk:n ensimmäinen ke klo 18.30-20,
Gottlundinkatu 8. Tukipuhelin ma klo 18–20 p. 044 7148
008. Tukisähköposti: tupaposti@sirkkulanpuisto.com.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksikkö, Lastentie 1.
Vapaaseurakunnan ViaDia
ilmainen ruokailu Vapaakirkolla ark. ma–to klo 11.
Vertaisryhmä itsemurhan
tehneiden läheisille Ajurinkatu 29 A 21. Tied. Liisa Paatelainen, Anneli Hartikainen, p.
044 056 4736.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu Myllykatu 1–3. Ti ja
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n eroinfo ma–
to klo 10–16, ke klo 10–19, p.
020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. Marjut Kankkunen
040 7332 197.

VERKOSTA TUKEA:
perheaikaa.fi – Väestöliitolta lapsiperheille.
riku.fi – rikosuhripäivystys.
pelastakaaalapset.fi/nuorisotoiminta – 13–29 –vuotiaille nuorille.
nyyti.fi – opiskelijoille.
mielenterveystalo.fi – edistää
psyykkistä hyvinvointia.

Nro 22 — 18.12.2013

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, KärppäLeskinen.
Kauneimmat joululaulut
su 22.12. klo 19.
Jouluaaton hartaus ti 24.12.
klo 13. Pöllänen, Ahonen.
Mukana Kirkkokuoro.
Jouluaamun Sanajumalanpalvelus 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 messu ke 1.1. klo 13. Pöllänen,
Ahonen.
Messu su 5.1. klo 13. Keihänen, Kärppä-Leskinen.
Loppiaisajan musiikillinen iltahetki su 5.1. klo 16.
Musiikista vastaavat: Raija,
Christina ja Carolina Rehnberg, Jouni Oksman, Juha
Vilhunen, Annette Kärppä-Leskinen. Päivän sana:
Reijo Leino. Ohjelmistossa
mukana myös kepeitä laulelmia mm. Juice Leskiseltä
ja Junnu Vainiolta seurakuntakodilla. Kahvitarjoilu.
Vapaa pääsy.
Messu ma 6.1. klo 13.
Pöllänen, Kärppä-Leskinen.
Messu su 12.1. klo 13. Pursiainen, Ahonen. Mukana Koillis-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 joulujuhla pe 20.12. klo 12.
Heimo Enbuskan joulukonsertti pe 20.12. klo 18.
Ei ohjelmamaksua.
Koulujen joulukirkko la
21.12. klo 9.15.
Joululaulumessu, 4. adventti. su 22.12. klo 10. Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi. Lauletaan virsien sijaan
kauneimpia joululauluja.
Jouluaaton hartaus ti 24.12.
klo 16. Hagman-Puustinen,
Lukkari-Lohi.
Jouluaamun Sanajumalanpalvelus ke 25.12. klo 8. Hagman-Puustinen, LukkariLohi. Tuustytöt.
Messu su 29.12. klo 10.
Hagman-Puustinen, Pauliina
Vuorinen.
Messu ke 1.1. klo 10.
Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi.
Messu su 5.1. klo 10. Hagman-Puustinen, Huhtala,
Lukkari-Lohi.
Messu ma 6.1. klo 10.
Huhtala, Lukkari-Lohi.
Messu su 12.1. klo 10.
Huhtala, Lukkari-Lohi.

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 Parviainen.
Jouluaamun Sanajumalanpalvelus ke 25.12. klo 8.
U. Mäkinen, Tuura. Kirkkokuoro.
Messu su 29.12. klo 13.
M. Mäkinen, Tuura.
Hartaus uuden vuoden
kynnyksellä ti 31.12. klo 19.
U. Mäkinen, Tuura.
Uudenvuodenpäivän messu ke 1.1. klo 13. U. Mäkinen,
Tuura.
Messu su 5.1. klo 13. U. Mäkinen, Pauliina Vuorinen.
Loppiaisen sanajumalanpalvelus ma 6.1. klo 13.
M. Mäkinen, Tuura. Joulukuusen riisuminen.
Messu su 12.1. klo 13.
M. Mäkinen, Tuura.

VEHMERSALMEN
SEURAKUNTAKOTI
Lempeläntie 15
Tapaninpäivän joululaulukirkko to 26.12. klo 13.
M. Mäkinen, Tuura.
Perhekerho pe 10.1.
klo 9.30–11.
Lähimmäisen kammari
ma 13.1. klo 10–12, kammarissa.
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 julistus ja kauneimmat joululaulut lampolassa su 22.12.
klo 16. Glögiä ja piparkakkutalomyyjäiset, Riistakoskentie 410, Vehmersalmi.
Jouluaaton hartaus ti 24.12.
klo 13. U. Mäkinen, Taru Parviainen. Puutosmäen kappelissa.
Lasten kerhotoiminta
alkaa loppiaisen jälkeen!

KASTETUT
Hertta Anni Eveliina Luostarinen, Nilsiä, Milaja Diana
Denise Nyman, Kaavi, Milo
Vincent Damsten, Kaavi, Alina Fanni Katriina Koljonen,
Pajulahti, Jere Erik Laitinen,
Palonurmi.

KUOLLEET
Erkki Kalevi Kettunen 83
v, Tuusniemi, Salme Inkeri 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 Pitkänen 88v, Nilsiä.

siilinjärvi
www.siilinjarvenseurakunta.fi
www.facebook.com/siilinjarvenseurakunta

SIILINJÄRVEN KIRKKO
Haarahongantie 2
Kauneimmat joululaulut lapsiperheille to 19.12.
klo 18. Vesa Kajava, Nuorten kuoro.
Seimen lapsi -konsertti
pe 20.12. klo 19. Kristina
Brask, Antti Kajanus ja Ossi
Jauhiainen Ohjelma 10 e.
Koko perheen juhlamessu su 22.12. klo 10 kirkossa ja
srk-talolla. Siilinjärven kirkon 90-vuotisjuhlajumalanpalvelus. Seppo Laitanen,
Kaisa Yletyinen, Airi Heiskanen, Marjaana Kaisto, Vesa
Kajava, Sola Gratia -kuoro,
Lapsikuoro, nuorten ja kerhojen lauluryhmä. Messun
jälkeen kirkkokahvit. Klo 12
kirkossa luento “Siilinjärven
kirkon lasimaalaukset osana
kirkollisen lasimaalauksen
kultakautta”, tuokio kirkon
kuvien parissa Henna Hietaisen opastuksella, srk-talolla
lasten kirkkomuskari. Iloitsemme kauniista kirkostamme! Huom. Autoja voi pysäköidä kunnantalon P-paikalle ja Markkasen kukkakaupan vastapäiväselle alueelle.
Kauneimmat joululaulut
su 22.12. klo 19. Vesa Kajava,
Mieskuoro Lauluveikot.
Jouluaaton hartaus ti 24.12.
klo 12. Satu Väätäinen, Marjaana Kaisto, Nuorten kuoro.
Jouluaaton hartaus ti 24.12.
klo 13.30. Satu Väätäinen,
Airi Heiskanen, Elina Hokkanen, yksinlaulu.
Jouluaaton hartaus ti 24.12.
klo 15. Unto Niskanen,
Airi Heiskanen.
Jouluaamun jumalanpalvelus ke 25.12. klo 8 (huom.
aika). Seppo Laitanen, Heikki
Kastarinen, Airi Heiskanen.
Tapaninpäivän messu to
26.12. klo 10. Sirpa Ylikotila, Satu Väätäinen, Airi Heiskanen.
Jumalanpalvelus su 29.12.
klo 10. Heikki Kastarinen,
Sirpa Ylikotila, Vesa Kajava.

Uudenvuodenaaton hartaus ti 31.12. klo 23.30. Seppo
Laitanen, Marjaana Kaisto.
Uudenvuodenpäivän messu ke 1.1. klo 10. Satu Väätäinen, Matti Hoffrén, Vesa
Kajava.
Messu su 5.1.2014 klo 10.
Aimo Hautamäki, Unto
Niskanen, Vesa Kajava.
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. Messun jälkeen ruokailu 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 Heiskanen.
Perhekirkko su 12.1. klo 15.
Leena Laurinkari, Airi Heiskanen, lastenohjaajat. “Jumalan lapseksi kastetut yhdessä koolla. Kellutaan kasteen armossa!” Kirkkoon
kutsutaan vuonna 2013 kastetut perheineen, kummeineen ja mummeineen kirkkoon.

SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4

lut su 22.12. klo 19. Marjaana
Kaisto, Gospel-ryhmä.
Jouluaaton hartaus ti 24.12.
klo 14. Kaisa Yletyinen,
Marjaana Kaisto.
Jouluaamun jumalanpalvelus 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. Matti Pentikäinen, Unto Niskanen, Vesa Kajava. Karjalan
lennoston alokkaiden tulokirkko.
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 Honkaselkä ortodoksiseurakunnasta. Mehu- ja piparitarjoilu. Mukana järjestelyissä
myös Vuorelan Kunto.
Kauneimmat joululaulut
ke 18.12. klo 19 Simpan baarissa Vuorelassa. Seppo Laitanen, Airi Heiskanen.

KASTETUT

Mielenterveyskuntoutujien joulujuhla ke 18.12.
klo 11 isossa salissa.
Miestenkerho Aikamiehet
to 19.12. klo 18.30 päätysalissa. “Mitä mies kunnioittaa?” Eri-ikäiset miehet ovat
tervetulleita kahvikupposen ääreen jakamaan tuntoja miehen elämästä.
Nuorten perjantaikahvilailta 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 askartelupiiri keskiviikkoisin 15.1. alk.
klo 9–12 lähetyskellarilla. Tervetuloa viettämään yhteistä aikaa lähetystyön merkeissä. Hartaushetki klo 9, jonka
jälkeen kahvit. Voit tehdä käsitöitä talon tarvikkeista tai
tuoda omankin. Myös lähetyksen 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-vuotisjuhlan vuoksi.
Kauneimmat joululau-

Helka Maisa Annika Kinnunen, Sara Lyydia Kurikkala, Jinna Maria Wilhelmiina Tynkkynen, Hilla Emilia
Pörsti, Saimi Matleena Kiljunen, Topias Jasper Juhani Lappalainen, Helmi Julia Soranta, Elias Matti Juhani Lamminmäki, Jimi Mikael
Hämäläinen.

KUULUTETUT
Kaarlo Sakari Hämäläinen ja
Suvi Taija Saastamoinen.

KUOLLEET
Viljo Olavi Taskinen 92 v,
Taina Elina Rissanen 79 v, Esteri 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 vastaanotto aukioloaikoina tai
muuhun aikaan sopimuksen
mukaan (040 4848 468).
Ma, ke ja pe klo 9.50 kaikille
avoin aamuhartaus ja
klo 10–12 diakonien vastaanotot ilman ajanvarausta, sekä kahvio Nuotta ja kierrätyspiste avoinna. Kahviossa on luettavissa
päivän lehdet SS ja HS, sekä

pyhäpuuha

kristillisiä viikko-/kuukausilehtiä.
Joululaulajaiset ja joulupuuropäivä ke 18.12. klo 10–
12 Diakoniakeskuksessa.
Kahvio Nuotta on suljettuna
pe 20.12. Asiakasvastaanotto avoinna.
Jos vietät Joulua yksin, olet
tervetullut yhteiseen jouluhetkeen Diakoniakeskukselle
jouluaattona 24.12. klo 18–20.
Tarjolla on pientä purtavaa,
musiikkia ja yhdessäoloa. Illassa ovat mukana diakoniatyöntekijät Maija Antikainen ja Stina Malinen. Lisätietoja tarvittaessa Stinalta
040 4848 466.
Diakoniakeskus on suljettuna 25.12.–6.1.2014.
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 8.1. klo 13.30
Diakoniakeskuksen kahviossa.
Maaseudun tukihenkilöt ma 13.1. klo 10–12 Diakoniakeskuksen kokoushuoneessa.
Kehitysvammaisten kerho
ke 15.1. klo 13.30 Diakoniakeskuksen kahviossa.
Katulähetyspiiri ke 15.1.
klo 17 Diakoniakeskuksen
kahviossa.

Perheasiain
neuvottelukeskus
Suokatu 22
Luottamuksellista keskusteluapua parisuhteen kysymyksissä. Yhteydenotot
ma–pe klo 9–11 040 4848
480 tai sähköpostitse perheneuvonta.kuopio@evl.fi

Järjestöt
NNKY
Myllykatu 5
017 2614 500, 044 7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
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. KANSANLÄHETYS
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon
Kansanlähetys.
Kuopio: Pienryhmät Lähetyskodilla: Ma klo 7 aamurukoushetki, klo 9.30, äiti-lapsipiiri. Ke klo 12 päivähartaus
ja kahvihetki, klo 18 nuorten
aikuisten 3Kohtaamista. To
klo 16 raamattu- ja lähetyspiiri joka toinen viikko (parittomien). To klo 18.30 nuorten Nuotta-ilta. La klo 18 Opkon opiskelijailta. Soluasioista vastaavat Satu ja Tuomas
Halmetoja 044 330 1620.
Sanan ja yhteyden ilta to
19.12. klo 18.30 Tuusniemen
srk-talolla.

SUOMEN
LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri 8.1. klo 18.30 keskusseurakuntatalolla 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 keskiviikkoisin 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 Nilsiässä Eeva ja Tapio Väätäisellä,
Hauta-ahontie 28.
Seurat (Vanhat Siionit)
26.12. klo 19 Nilsiässä Jouhilahdessa.
Loppiaisseurat 6.1. klo 18
Väärnin Pappilassa.
Seurat 6.1. klo 19 Nilsiässä
Hätilässä.
Seurat 14.1. klo 14 Siilinjärven seurakuntatalossa,
Haarahongantie 4.

AHOLANSAARI
Aholansaaren Joulu
23.–26.12.
Hiljaisuuden retriitti 24.–
26.1.2014. Retriitin ohjaavat
pastori Eeva Sankari ja retriitinohjaaja Minna Karttunen.
Ilm. 15.1. mennessä.
Maallikkopäivät 31.1.–
2.2.2014. Virsi elää ja sana
sytyttää. Tied. ja ilm.
050 4641 000, www.aholansaari.fi, aholansaari@aholansaari.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 osoitteessa www.kuopionrauhanyhdistys.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 seurakuntatalossa.
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.

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

Kiitos

MUUTA
Palvelupäivä to 19.12. klo 10.
Hirvolassa, ilm. Aulille 040
4888 631.
Tapaninpäivän joululaulukirkko to 26.12. klo 10.
Huhtala, Lukkari-Lohi. Etelä-Tuusniemen koululla,
Ruskilassa.
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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

muistamisista
jättäessäni diakoniaviran Kuopion seurakuntayhtymässä,
ja aloittaessani
Siilinjärven seurakunnan johtavana
diakoniaviranhaltijana.
Liisa Tiilikainen

Puijon kamarikuoro
Betlehemin tiellä
Luminen talvi antaa vielä odottaa itseään, mutta Savon sydämessä aletaan jo hiljalleen laskeutua kohti joulunaikaa.
Ensi vuonna 25-vuotisjuhliaan viettävä kuopiolainen Puijon kamarikuoro on julkaissut kolmannen omatuotantoisen cd-albuminsa Betlehemin tiellä. Levylle on
koottu jouluisia tunnelmia kuorolaulun keinoin. Mukana on sekä tuttuja, rakkaita säveliä, että hiukan tuntemattomampiakin joululauluja. Levyn tunnelma on lämmin ja perinteinen.
Vuonna 1989 perustettu Puijon kamarikuoro koostuu 30 kokeneesta laulun harrastajasta ja konsertoi
säännöllisesti. Kuoron kvartetti on myös jo perinteisesti
esiintynyt Puijon mäen
joulurauhan julistuksessa.
Puijon kamarikuoron ohjelmisto koostuu
varsin laajassa kirjossa
suurista kirkkomusiikkiteoksista, pienimuotoisemmista klassisista
kuorosovituksista sekä
kansanlauluista. Viime
vuosina toteutettuja suuria kirkkomusiikkiteoksia ovat
muun muassa Mozartin Requiem, joka esitettiin yhteistyössä kuopiolaisen sinfoniaorkesteri Tahdistimen kanssa sekä Benjamin Brittenin Saint Nicolas, jonka Puijon
kamarikuoro toteutti yhdessä Kuopion kaupunginorkesterin kanssa.
Kuoroa johtaa Puijon seurakunnan kanttori Outi
Keskisipilä.

Vanhoja joululauluja
uudelleenjulkaistuna
Suomen ensimmäistä joululaulukokoelmaa alettiin julkaista 1890-luvulla, jolloin ilmestyi Anna Sarlinin kokoaman Joululauluja-sarjan ensimmäinen vihko. Nyt
liminkalainen Pekka Tuomikoski on toimittanut koosteen Sarlinin kahdeksanosaisesta Joululauluja-sarjasta
alaotsikolla Otteita Suomen Wanhimmasta Joululaulukokoelmasta.
- Kokoelma sisältää vanhan ajan joulun taikaa. Mukana on sekä tuttuja että vähän vieraampia joululauluja. Jokaisesta laulusta on nuotit ja niistä kerrotaan myös
hieman taustaa, Tuomikoski kertoo.
Tuusniemellä syntynyt, mutta suurimman osan elämästään Helsingissä asunut laulupedagogi ja -kustantaja 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 ympärillä- ja Joulun airut -nimiset kokoelmat.

Hartaampaa ja kevyempää materiaalia
Professori Reijo Pajamo on todistanut Joululauluja-sarjan vanhimmaksi suomenkieliseksi joululaulukokoelmaksi. Sarlinin kokoelmassa pohjoismaisia, lähinnä
ruotsalaisia sekä suomenruotsalaisia joululauluja saatiin
ensimmäisen kerran suomen kielelle. Käännöksiä tekivät 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 monien tekstiasu on sittemmin muuttunut, Pajamo sanoo.
- Kokoelmassa yhdistyvät joulun molemmat puolet.
Siinä on hartaampaa joululaulustoa, myös joitain jouluvirsiä. Kevyempää materiaalia edustavat tonttuaiheet
ja muut iloiset laulut. Sarlinin
kokoelma kattaa joulun aiheiston varsin hyvin.
wanhatkirjat.fi

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

Taisteluissa tärähtäneet
15 700 miehen
kohtalo talvija jatkosodassa on Suomessa ollut varsin
vaiettu. Kaikkia
heitä yhdisti se,
että he joutuivat psykiatriseen
hoitoon sotatrauman vuoksi.
Historiantutkija Ville Kivimäki
on tarttunut tähän tärkeään aiheeseen ja Murtuneet mielet pohjautuu hänen
väitöskirjaansa.
Etenkin nuorten sotureiden oli tärkeää näyttää, ettei ollut mikään mammanpoika, akkamainen, kuten sotapsykiatrien johtohahmoihin
kuulunut Kondrad ”Peterin isä” von Bagh, asian
ilmaisi. Siksi sotapsykiatriseen hoitoon joutuneet
olivatkin useammin vanhempia miehiä, joilla oli
suurta sisäistä ristiriitaa maanpuolustustehtävän ja perhevelvoitteiden välillä. Vaikka kuitenkin juuri nuorukaisten kuva äidistä elämän tärkeimpänä naissuhteena suojasi mieltä enemmän
rintaman kauhuissa kuin perheellisten miesten ajatus isättömistä lapsukaisista ja köyhyyden
kurjistamasta sotaleskestä.
Ja järkyttävää oli tietenkin se, että 1940-luvun sotapsykiatria pyrki palauttamaan ongelman yksilön hermojen ja mielen heikkouteen ja
erottamaan sen itse sodasta ja sen kauheuksista. Sotilaiden kokeman seuraus eli sekoaminen
monenlaisine ruumiillisine oireineen yhdistettiin
jopa vähä-älyisyyteen, psykopaattisuuteen ja rikollisuuteen taipuvaisuuteen. Ennen kaikkea ajateltiin, että kuka tahansa saattoi kiperässä tilanteessa joutua sotaneuroosin valtaan, mutta vain
terveen sielun omaava kykeni ja – ennen kaikkea
– halusi parantua, sillä suurinta osaa pidettiin
pohjimmiltaan parantumattomina.
Ville Kivimäen potilaskertomuksiin pohjautuva tutkimus on monipuolinen analyysi ja samalla hieno kädenojennus niille veteraaneille, joiden
sotaretki ei päättynyt sankaruuteen. Kirja ei syyttä ole Tieto-Finlandia-ehdokkaana. Kukahan tallentaisi 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.” Kirjallisuuden valtaapitävät eivät nimittäin
aina kirjailijan
päätä silittäneet, sillä hänen arveltiin
asettuvan järjestäytynyttä
yhteiskuntaa
vastaan, ennen 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
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Koonnut: Terhi Laitinen

Salminen. Ja vaikka hän sanoo, että
ei tee kirjallisuustiedettä, hän arvottaa Haanpään tekstejä ja vertaa tätä
muihin kirjailijoihin. Ennen kaikkea
kirjailija suomii Eino Kauppista, joka Haanpään ajan kirjallisuudentutkijana ja kustannusmaailman suurena auktoriteettina melkein omi
Haanpää-tutkimukselle arvokkaan
tiedon itselleen. Salminen kirjoittaa
persoonallisesti, mutta valitettavasti sortuu usein nimeämään kuvaamisen sijaan. Sitä paitsi tietokirjassa

lähdeluettelo olisi kyllä henkilöhakemistoa tärkeämpi.
Elämän järjettömän tuskallisen
touhun lopettaja on Haanpään mukaan kuolema, jonka kirjailija itse
kohtasi hukkumalla niin sanotussa
parhaassa miehuudessaan, toivottavasti kuitenkin tämä kirja nostaa
renessanssiin Haanpään tuotannon
voidaksemme löytää mitä hyvää siinä on, nyt kun aika on toisenlainen
ja sotaakin tarkastellaan uusin silmin.

/ VICTOR BARSOKEVITSCH
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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.

KUVA KUOPION KULTTUURIHISTORIALLINEN MUSEO
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Kuopion ja Siilinjärven
seurakuntalehti.
100. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 15.1.2014

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
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Verkkotoimittaja
Tuija Hyttinen (vs.)
puh. 040 4848 514
tuija.hyttinen@evl.fi
Taitto Kotimaa Oy
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040 680 4057
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puh. 017 264 7800
www.kirkkojakoti.fi
www.facebook.com/kirkkojakoti
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JOULUEVANKELIUMI
antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen
ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon,
kukin omaan kaupunkiinsa.

SIIHEN AIKAAN

NIIN MYÖS JOOSEF LÄHTI Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa

varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. 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.
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 ilosanoman, 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.”
SILLÄ SEUDULLA OLI PAIMENIA

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 Jooseﬁn 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.
KUN ENKELIT OLIVAT MENNEET

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

