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Kauneimmat joululaulut. Sivu 5
Hoosiannaa 120 vuotta. Sivu 9
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”Jeesuksen vuorisaarna on ihmiskunnan tärkein hengellinen ja moraalinen opetus. Jos tuomiohenkiset kristi-
tyt rikkovat sitä vastaan, on se yksilöiden eikä kristinopin rajoittuneisuutta”, sanoo Jorma Hynninen.

”Joulussa on keskeisintä Kristukseen liittyvä ilo”, sanoo 
oopperalaulaja Jorma Hynninen, jonka mielen syksyinen 
homokeskustelu veti välillä matalaksi.

”Joulutunnelma. Se on ih-
meellinen asia. Se ei voi-
si ollenkaan syntyä, ellei 
sen takana olisi niin suuri 

ja tärkeä asia – ihmisen kaikkein 
tärkein asia. Tänä jouluaattoiltana 
tuntuu todella siltä, kuin taivaat soi-
sivat kiitosta tässä hiljaisessa talven 
rauhassa.

Jouluyössäkin on jotain valoisaa 
ja pyhän tuntua. Rauha on aina niin 
suuri ja voimakas, että se yhtäkkiä 
tuntuu korvaavan koko syksyn kii-
reet. Joulun voima on niin suuri, että 
silloin on rakkauden helpompi olla 
sydämessä”, Jorma Hynninen kirjoit-
ti päiväkirjaansa jouluaattona 1974.

Hynnisen perheen joulutraditiot 
ovat yhä vahvat:

”Koko joulunaika, joka alkaa 
adventista, on ollut aina minulle 
merkittävä. Lapsuudesta lähtien 
siihen on liittynyt jännä, voimak-
kaaseen kokemukseen ja tunteeseen 
perustuva mieliala, joka on kaikessa 
pohjalla.”

”Kristuksen syntymäjuhlaan liit-
tyvä ilo on tietysti joulussa keskeisin-
tä: Kristus on syntynyt! Hengellisen 
elämän kaikki perustarpeet liittyvät 
siihen, mitä Jeesus oli ja opetti. On 
suuri onni ja ilo muistaa tämä yhden 
kerran vuodessa vielä tehokkaam-
min kuin muulloin.”

Resepti ahdistukseen ja 
stressiin
Lapsuudessa Leppävirralla Hynni-
sen perhe vietti normaalia suoma-
laista joulua. Uskonnollisuus oli 
siihen aikaan paljon vahvemmin 
läsnä kotona, koulussa ja koko yh-
teiskunnassa.

”Nykyään jouluevankeliumi täy-
tyy lukea jo sen takia, ettei joulun 
sanoma unohtuisi.”

 Jormasta tuntui lapsena, että 
kaikki viesti joulusta koko joulu-
kuun ajan.

”Lumiset puut, arkiset askaret 
ja koko elämänmeno kertoivat siitä, 
että nyt ollaan lähestymässä joulua. 
Hyvin kirkkaasti tuli esiin se, miten 
ainutlaatuinen aika vuodesta joulu 
on. Sitä kokemusta pyrin välittä-
mään edelleen.”

Lapsuudenusko ei kadonnut, 
muttei myöskään auttanut ”hullun 
lailla” työskennellyttä nuorta taitei-
lijaa ajautumasta kriisiin. Stressistä 
johtunut ahdistus ilmeni parin vuo-
den ajan sydämentykytyksinä. Lääke 
löytyi vanhalta, hyväksi havaitulta 
taholta.

”Vähitellen alkoi syttyä sellainen 
kaipuu, että tämä asia täytyy selvit-
tää henkisellä tasolla. On löydettävä 
henkinen tasapaino, etsittävä rauhaa 
jatkuvaan levottomuuteen.”

Ennen nukahtamista Jorma 
Hynninen alkoi lueskella partituu-
rien sijasta Raamattua ja hengellisiä 
kirjoja. Vähitellen hän sai Jumalalta 
kaipaamansa sisäisen rauhan. Seura-
kuntayhteys ja ”suora yhteys yläker-
taan” on jatkunut tiiviinä.

Homokeskustelun järkyttävä 
taso hätkähdytti
Suomen kansainvälisesti menesty-
neimpiin ja arvostetuimpiin ooppe-
ralaulajiin vuosikymmeniä kuulu-
neen, tasapainoisuuden perikuvana 
pidetyn baritonin mielenrauhaa 
rikottiin lokakuussa.

”Katsoin TV2:n Homoillan ja 
olin järkyttynyt! Vanhauskoisten 
asenteet ovat vain jyrkentyneet. Tu-
hoa kirkolle tehneen ja hullun kes-
kustelun lopputulos oli toimittajien 
etukäteen suunnittelema.”

”Toivoa täytyy, että viimeistään 
tämän keskustelun jälkeen ihmiset 
alkaisivat käyttää järkeään. Hengel-
listä ravintoa antavat raamatunteks-
tit eivät vastaa kaikilta osin nykyis-
tä tieteellistä tietämystä. Jumala on 
antanut meille myös kyvyn ajatella 
omilla aivoilla ja tarkistaa vanhentu-
neita näkemyksiä”, Jorma Hynninen 
huomauttaa.

Hän korostaa, etteivät raama-
tuntekstit ole kaikilta osin nouda-
tettavissa kritiikittömästi. Sellaista 
farisealaisuutta vastustanut Jeesus 
antoi omalla esimerkillään selkeän 
ohjenuoran kristittyjen elämälle.

”Jeesus ei erotellut ihmisiä pu-
huessaan rakkaudesta eikä hän 
laittanut ihmisiä parempaan tai 
huonomaan asemaan heidän hen-
kilökohtaisten ominaisuuksiensa 
perusteella. Hän käski rakastamaan 
kaikkia ihmisiä. Siksi ketään ihmistä 
ei saa torjua!”

Olisin saattanut olla 
kivenheittäjä
Homokeskustelu koskettaa Jorma 
Hynnistä henkilökohtaisesti, koska 
hänen ainoa poikansa, viisi vuotta 
sitten aivokalvontulehdukseen kuol-
lut Marko, oli homoseksuaali. Papin 
urastakin haaveilleen pojan yritykset 
muuttua heteroksi epäonnistuivat.

”Minäkin olisin saattanut olla ki-
venheittäjä, ellen olisi ollut vuosien 
prosessin myötä pakotettu mietti-
mään, mistä homoseksuaalisuudessa 
on kysymys. Ulkopuolisen voi olla 
vaikea ymmärtää näitä asioita.”

”Mielestäni homoseksuaalisuus 
on joidenkin ihmisten kohtalo, hei-
dät on luotu sellaisiksi. Kun ihminen 
ei voi itse päättää asiaa, ei kenellä-
kään ole oikeutta tuomita häntä sii-
tä.”

Hynnistä huolestuttaa äärikon-
servatiivien tuomitseva ja vähätte-
levä suhde seksuaalivähemmistöi-
hin. Homoseksuaaleja syyllistetään 
tietyissä uskonnollisissa liikkeissä 
yksisilmäisen ymmärtämättömästi.

”Minulla on huoli siitä, että kirk-
ko muuttuu näiden tuomitsijoiden 
takia joidenkin ihmisten silmissä 
naurettavaksi instituutioksi ja he 
luopuvat samalla koko kristinuskon 
äärimmäisen tärkeästä sanomasta.”

Mistä joulutähti löytyy
Kaikissa yhteisöissä, myös kristil-
lisissä yhteisöissä, esiintyy epäoi-

keudenmukaisuutta ja rakkaudet-
tomuuttakin, kylmää tuomitsevaa 
asennetta. Rakkauden käskyn to-
teuttaminen ja hyvyyden tavoittelu 
ovat kuitenkin aina voitolla kristil-
lisessä kirkossa, Jorma Hynninen 
uskoo.

Taiteilija kiittää musiikkia ja 
suurta taidetta, jonka kautta hän it-
se on saanut yhteyden elämän syvä-
ulottuvuuteen. Mies korostaa, ettei 
taide sen enempää kuin filosofinen 
pohdiskelukaan tee harrastajaansa 
välttämättä muita viisaammaksi.

Hynnisellä on pelkistynyt näke-
mys uskon ytimestä: Yksinkertainen 
lapsenusko riittää. Monimutkainen 

etsintä ja pohdiskelu voi olla jollekin 
oma tie, mutta se ei tee hänestä muita 
täydellisempää.

Usko on olotila, joka saavutetaan 
oppimisen ja kuulemisen kautta, 
mutta enemmän se on kyselemätön, 
turvallinen mielen tunnetila, joka ih-
misille pikemminkin annetaan kuin 
että se itse saavutetaan.

Tätä tilaa Jorma Hynninen 
odottaa tänäkin jouluna. Taiteensa 
kautta tinkimätön laulajatähti tekee 
parhaansa osoittaakseen, mistä se 
varsinainen joulun tähti löytyy.

Janne Villa

Kuva Tanja Ahola
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Toisenlainen lahja

pääkir joitus

k o l u m n i
Maarit Niskanen 

Kirjoittaja on diakoniopiskelija  
ja pienen perheen äiti Kuopiosta.

Omat kyvyt 
hyvään käyttöön
Ilman vapaaehtoIsIa olisimme viime sun-
nuntaina jääneet vaille Männistön kirk-
koherran läksiäisten kalakeittoa, kahvia 
ja pannukakkua.

Ilman vapaaehtoisia söisimme adven-
tin aikaan paljon vähemmän torttuja ja 
riisipuuroa.

Missä olisivat myyjäiset, joista ton-
tumpikin saa kotopöytään piparkakkuja, 
jouluvehnästä ja porkkanalaatikkoa. 

Jos vapaaehtoisia ei olisi, olisiko Kuo-
piossa ollenkaan lähetyskauppa Vakkaa? 
Entä miten toimisi Palveleva Puhelin? 
Kuka pitäisi pyhäkoulua?

vapaaehtoIstyö on kirkossa päivän sana.
Vaikka se sanana onkin yhtä mahdo-

ton yhdistelmä kuin surutyö, jossa kaksi 
toisilleen vierasta sanaa on väenväkisin 
lyöty toistensa kumppaniksi.

Kirkko on avautumassa myös niin, 
ettei kaikkea enää voida eikä pidä tehdä 
palkattujen työntekijöitten voimin. 

Vapaaehtoisuus on kasvattanut itse-
tuntoa niin, ettei vapaaehtoinen enää ole 
vain työntekijän pikkuapuri tai yllättävi-
en tilanteitten hätävara. Vapaaehtoinen 
saa ja hänen pitää odottaa seurakunnas-
ta mielekkäitä tehtäviä.

anne BIrgItta pessIn tutkimuksissa 
vapaaehtoisuudesta todetaan, ettei 
pyyteetöntä auttamista ole. Eikä tarvit-
sekaan olla.

Myös vapaaehtoiskenttä saa osaltaan 
olla omien intressien toteuttamisen 
areena kunhan toiminta tapahtuu yhteis-
työssä ja yhteisön rajat tuntien.

Vapaaehtoistyössä yksilö voi par-
haimmillaan toteuttaa omia lahjakkuuk-
siaan ja kykyjään viitekehyksessä, joka 
on hänelle tärkeä ja jonka arvot ovat 
merkityksellisiä.

Vapaaehtoisuuden mielekkäissä tehtä-
vissä myös omat kyvyt saavat kehittyä. 

vapaaehtoIsuus on seurakunnan jäsenyyt-
tä. Mutta seurakunnan jäsenyys ei ole 
vapaaehtoistyötä, kuten kirkon vapaaeh-
toistyön linjauksessa todetaan.

Vapaaehtoisuuden pitäisi olla yhtä 
luontevaa kuin hengitys. Se on hyvän 
tasaamista, ihmisten kohtaamista ja eri-
laisuuden sietämistä. 

Vapaaehtoisuus on turvattomuuden 
vastavoima aikana, joka korostaa yksilön 
pärjäämistä ja riippumattomuutta.

Turvan lisäksi vapaaehtoisverkosto 
parhaimmillaan antaa hyvää mieltä sekä 
uskoa ihanteisiin, hyvien voimien voit-
toon. 

Julmaa – ajattelen, kun vuosi toisensa 
perään revin roskikseen joulun kauniit 
kortit. Kuukauden  ilahduttavat etei-
sen sisäovessa, heijastuvat peileistä. 

Enkelit, kuuset, omenat, karamellit, Maria ja 
Joosef lastaan katsellen. 

Viisi miljoonaa joulukorttia – tapa, josta 
suomalainen, varsinkaan kristitty ei hevin 
luovu. Eikä tarvitsekaan. 

Itse sitä miettii. Vastuu painaa. Jossain 
asuu joku, jolle ei tule joulu jos emme auta. 
Kongoon rakennettiin koulu, kun kuopiolaiset 
niin halusivat. Kaksi vuotta kerättiin varoja. 
Kännykkäkolehti, haastekampanjoita, yksityi-
siä lahjoittajia ja toisenlaisia lahjoja. 

Ihmisillä on auttamisen halua. Pelastus-
armeijan patakeräykset pullistelevat. Jou-
lupuukeräys tuottaa jo toisen kerran iloa 
sadoille kuopiolaisille lapsille. MLL lahjoittaa 
perheille Hyvän joulumielen  lahjakortteja ja 
Lions Club Kuopio/Canth tempaisee kierrät-
tämällä leluja.

Lähetyssihteerikurssilla oppii ja kuulee 
miten paljon on avuntarvetta, kaukana ja 
lähellä. Esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavun si-
vuilla voi tehdä joululahjavalintoja, vaikkapa 
KUA:n naisten pankkiin. Jo 25 euron pienlai-
nan avulla yhden naisen ja hänen perheensä 
elämä saa täysin uuden suunnan. 

Samalla (ja moninkertaisella!) summalla 

liian monessa suomalaisessa perheessä juo-
daan joulun ”ilolientä”. Valitettavasti. 

Olen läksyni lukenut. Teen päätöksen. En 
lähetä tänä vuonna yhtään joulukorttia. Ensi 
vuonna vien vanhat joulukortit lähetyskaup-
pa Vakkaan. Kierrätettäväksi! Joululahjaksi 
ostin seimirakennelman Kallaveden seura-
kunnan lähetysmyyjäisistä. 

Apu muuttuu todellisuudeksi kun sille 
annetaan kasvot. Rakkaus haluaa kertoa, 
rukous on siunauksen pyytämistä ja rahaa 
voi kuluttaa tekemällä oikeita valintoja. 

Oikeudenmukaistakin joulua!

”Kiitävi aika, vierähtä-
vät vuodet”, lauletaan 
Vehmasmäen kappelin 
lämmössä sen jälkeen 
kun pakkasviima on 

värittänyt nenän punaiseksi ja kohmettanut 
varpaat.

Mielenilmaus kappelin kellotornin juu-
rella adventin aattoillan hämärtyessä kokosi 
80 kyläläistä.

Kyltin kantajien takana on huoli kappelin 
korjauksesta. ”Meitä ei ole kuultu”, kyläläiset 
väittävät.

Liian monta vuotta on asukkaitten mie-
lestä vierähtänyt, eikä kappelin korjaukselle 
ole tehty mitään.

Vehmasmäen kappelin kannatusyhdis-
tys luovutti vetoomuksen kappelin perus-
korjauksesta  Kuopion seurakuntayhtymän 
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle Matti 
Miettiselle.

Vetoomuksen oli allekirjoittanut 22 eri 
yhteisöä Etelä-Kuopion alueelta.

Keräyslupaa odotetaan
Missä maaseurakunnan metsävarat? Joulu-
kirkossako sylikkäin? Missä juodaan muis-
tokahvit?

Miksi kattoa ei korjattu? 
Samaa kysymystä pyörittelee mielessään 

Anneli Sikanen, joka talon työntekijänä on 
nähnyt vesivuodot lisärakennuksen valmis-
tumisesta lähtien. ”Jo ensimmäisenä keväänä 
vettä vuoti joka puolelta ja asettelimme äm-
päreitä alle. Tilaa ei kuivatettu.”

Vehmasmäen kappeli valmistui vuonna 
1957 ja sen lisäosa vuonna 1986. Käyttökiel-
toon laajennusosa joutui kosteusongelmien 
vuoksi vuonna 2008.

Tällä hetkellä kappelissa voidaan pitää 
siunaustilaisuuksia, mutta muistotilaisuu-
delle on paikka haettava muualta. Keittiö 
on käyttökiellossa. Lasten kerhot pidetään 
toistaiseksi Valoharjun nuorisotalossa.

”Kukaan ei hoida omaa taloaan sillä 
tavalla kuin tätä taloa on hoidettu”, sanoo 
Pirkko Nousiainen kappelin kannatusyh-
distyksestä.

Kylällä on jo aloitettu luvan hankkimi-
nen korjausvarojen keräämiseen. Kymme-
nen vuotta sitten kyläläiset keräsivät rahaa 
kappelin urkuihin, jotka otettiin käyttöön 
vuonna 1999. ”Miten urkujen käy, jos kappe-
lin lämmityksestä aletaan säästää”, huolehtii 
kanttori Seppo Kirkinen.

”Katseet pitää nyt suunnata rohkeasti tu-
levaisuuteen ja tehdä korjausrakentaminen 
sen mukaan”, hän ehdottaa.

Korjauksen ajankohta arvoitus

”Me haluamme kuulua kirkkoon ja meillä 
on oikeus omaan kirkkoon. Tätä toivetta 
seurakunta voisi arvostaa”, toivoo kylä- ja 
nuorisoseura-aktiivi Kaarina Korhonen. 

”Synkkyyteen ei nyt pidä vaipua”, Matti 
Miettinen rauhoitti kyläläisiä ja kertoi to-
siasiat. Kappelin peruskorjaukseen ei ole 
varattu rahaa ensi vuoden talousarvioon. 
Investointisuunnitelmassa se on ajoitettu 
vuodelle 2013. Kappeliosan korjaus maksai-
si 480 000 euroa, laajempi vaihtoehto olisi 
850 000 euron arvoinen.

Seurakuntien ensi vuoden aikana toteu-
tettava rakenneselvitys saattaa vielä tuoda 
muutoksia suunnitelmiin.

Martta Ruuskanen on juuri tullut poi-
kansa haudalta. Viime kesänä lapsensa me-
nettänyt Martta tempaistiin lähestulkoon 
haudalta ajamaan kappelin kunnostusta. 
Muistotilaisuutta ei voitu enää järjestää 
kappelin tiloissa.

Martta, 80, on valmis keräämään kor-
jausrahoja vaikka ovelta ovelle kunhan luvat 
saadaan kuntoon.

”Kuolinpaidassa ei ole taskuja ollenkaan”, 
on sisukkaan kyläveteraanin mottona. 

Lahja Pyykönen

Kyltti kädessä kappelin puolesta

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi
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Kirkollinen mielenilmaus  
Vehmasmäen kappelin  
kellotornin kupeessa toi  
myös lapsia toivomaan  
omia kerhotiloja takaisin. 

Vehmasmäessä aloitetaan rahankeräys 
kappelin korjaamiseksi.
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t a p a h t u u

r.kolehmainen@dnainternet.net

kirkkojakoti@evl.fi

• Sotku: Tanssitaiteilija Jo-
hanna Tuukkasen Twirling 
World -esitys 1.12. klo 13. 

• Puistokartano (D141 Teo-
ria): Runoilta 1.12. klo 19.

• VB-valokuvakeskus: Va-
lokuvien myyntinäyttely 
2.–12.12.

• Kuopion kaupunginkir-
jaston ala-aulassa Risto 
Rätyn näyttely: Maailman 
ympäri 40 päivässä, va-
lokuva- ja runokokoelma 
29.11.–11.12. 

• Galleria Carreessa Tutut 
vieraat Jari Roger Jansson, 
Harri Leppänen, Sakari 
Vierola, Pekka Homanen, 
Kaarina Kuusisto-Lukkari, 
Teija Takala ja Kaija Hinku-
la 12.–19.12.

• Galleria 12:ssa Elina Sar-
lin: Muutamia hiljaisuuksia 
30.11.-30.12.  

• Korttelimuseon joulu-
näyttely, Museokodit jou-
luasussa, Näyttelysalissa 
Joulun paperit 9.12.2010–
2.1.2011. 

• Lasten joulutyöpajassa 
tehdään entisajan joulu-

kuusenkoristeita su 19.12. 
klo 12–15. 

• Kuopion taidemuseossa 
Pauno Pohjolaisen näyttely 
13.2.2011 saakka.

• Kuopion museo: Jouluyön 
taikaa, Metsän väen jou-
luyö revontulten loisteessa 
26.11.2010–9.1.2011.

• Tositarina – välähdyksiä 

Kuopiosta 16.1.2011 saak-
ka. Näyttelyssä tutustu-
taan Kuopioon kymmenen 
ihmisen tarinan ja muiston 
kautta. 

• Kuopion museon Torni: 
Muovia ja maria -näyttely 
30.1.2011 asti. 

• Kuopion museon Savu-
tuvassa jouluisia tarinoita 

(yli 4-vuotiaille) alkaen 
14.12. klo 9.15 ja 10 sekä 
15.12. klo 17 aatonaattoon 
saakka.

• Kuopion Musiikkikeskus: 
Pekka ja susi, perhekon-
sertti, Kuopion kaupun-
ginorkesteria johtaa Atso 
Almila, kertojana Hannu 
Kapanen 1.12. klo 18. 

• Vesa-Matti Loiri: Sydä-
meeni joulun teen 3.12. 
klo 19. 

• Winter Wonderland, 
Kuopion Nuorisokuoro & 
Rauno Tikkanen Quartet 
4.12. klo 19. 

• Pentti Hietanen: Joulu-
konsertti 5.12. klo 19. 

• Itsenäisyyspäivän juhla, 
Kuopion kaupunginorkes-
teri; Atso Almila, kapelli-
mestari 6.12. klo 15.

• Sinfoniasarja VIII, Kuopion 
ja Joensuun kaupunginor-
kestereiden yhteisorkesteri, 
Atso Almila, kapellimestari; 
Mi-Kyung Lee, viulu 9.12. 
klo 19.

• Kuopion kaupunginte-
atteri, suuri näyttämö: 
Lainatenori 1., 4., 9., 10. ja 

11.12.; Kilpakosijat 2., 3., 
4., 8., 11.12. 

• Studio: Punainen pallo 
2.12. klo 10.15 (viim. esitys). 

• Pieni raha 1., 4., 9., 10. ja 
11.12.; Kiviä taskussa 3., 4. 
ja 11.12. 

• Räjähdysvaara 7.12. klo 
19.15 ja 8.12. klo 12.15 
(viim. esitys).  

• Kino Kuvakukko: Nowhere 
Boy (John Lennonin nuo-
ruudenkuvaus) vielä 1.12. 
klo 20.

• Kuvakukko, Hopeatähti: 
Saiturin joulu (K11) 7.12. 
klo 13.

• Kuopion ylioppilaste-
atteri, Työnkulma (Maa-
herrank.25): Kertomus 
sokeudesta 2., 4., 5., 9., 11. 
ja 12.12. klo19.

• Myllyn joulu 26.11.–18.12. 
perjantaisin klo 10–17 ja 
lauantaisin klo 9–15 Minna 
Canthin katu 4 C, 1. krs. 

• Pikku Pietarin torikuja 
(Hatsalank. 24/ Puistok. 
21) avoinna 10.–12.12. ja 
17.–19.12. pe-la klo 10–17 
ja su klo 12–17.  

Itsenäisyyspäivänä
Itsenäisyyspäivänä 6.12. jumalanpal-
velukset kirkoissa klo 10, Vehmersal-
mella klo 13. Itsenäisyyspäivän sep-
peleenlasku Vehmasmäen kappelissa 
ja Hirvilahden kappelissa klo 13.

 Seppeleenlasku Kuopiossa sanka-
ripuistossa klo 8.30 
 Sanajumalanpalvelus Kuopion Tuo-
miokirkossa klo 10.
 Itsenäisyyspäivän paraatikatsel-
mus Keskuskentällä klo 12. Valtakun-
nallisen itsenäisyyspäivän paraatin 
ohimarssi Tulliportin kadulta lähtien 
klo 13.15. 

Myyjäisiä
 Lähetystyön myyjäiset perjantaina 
3.12. klo 9.30-14 Puijonlaakson ostos-
keskuksessa. Käsitöitä, joulukortteja 
ja kirjakirpputori.
 Joulumyyjäiset Inkilänmäen seu-
rakuntatalossa lauantaina 4.12. klo 
10.30 alkaen. Leivonnaisia, käsitöitä 
sekä arpajaiset.
 Adventtilaulajaiset ja myyjäiset 
Ritoharjun metsästysmajalla tiistaina 
7.12. klo 18.30. 
 Lähetyksen joulumyyjäiset Siilin-
järven seurakuntatalolla lauantaina 
11.12. klo 9. Jouluruokia, leivonnai-
sia, käsitöitä sekä hernekeittoa omiin 
astioihin.
 Jouluiset lähetysmyyjäiset Kau-
neimmat joululaulut -tilaisuuden yh-
teydessä Alavan kirkolla sunnuntaina 
12.12. klo 15 alkaen. Joululaatikoita, 
rieskaa ja piirakoita sekä käsitöitä, 
arpajaiset, glögi- ja piparitarjoilu.

Parisuhteen  
parhaaksi
Parisuhteen palikat -tapahtuma 
Kallaveden kirkossa sunnuntaina 
5.12. klo 16. Aiheena: sitoutuminen. 
Alustajina Mari Vuola-Tanila ja Heikki 
Tanila. Lastenhoito järjestetty.

Kansainvälistä joulua
 Kansainvälinen joulujuhla kutsuu 
lauantaina 11.12. klo 14 Kallaveden 
kirkkoon. Luvassa on kansainvälistä, 
jouluista ohjelmaa, mukavaa yhdessä-

oloa ja joulusyömistä. Juhlan kielenä 
on suomi, tulkkaus englanniksi. Juhliin 
ovat tervetulleita sekä suomessa asu-
vat ulkomaalaiset että suomalaiset. 
Lastenhoito on järjestetty. Juhlaan 
tulijoita pyydetään tuomaan nyyttä-
ripöydälle oman maansa jouluherkkuja.
Monikulttuurinen lasten pikkujou-
lu maahanmuuttaja- ja suomalaislap-
siperheille Petosen Pinarilla lauan-
taina 4.12. klo 15-16.30. Järjestäjinä 
Monikulttuurinen Kansalaistoiminta 
–hanke ja Monikulttuurikeskus Kom-
passi.

Konsertti tuo  
joulumieltä 
 Sydämeni joulu -joulukonsertti 
Siilinjärven kirkossa lauantaina 4.12. 
klo 19. Mirka Arola, mezzosopraano, 
Ari Honkanen, baritoni ja Petri Herra-
nen, piano. Ohjelma 15/10 €.
 Kuopio-Kvartetin konsertti Tuo-
miokirkossa lauantaina 4.12. klo 18. 
Adventinajan-, joulu- ja isänmaallisia 
lauluja. Johtaa dir. mus. Juha Hilan-
der, urut Kalevi Kiviniemi. Ohjelma 10 
euroa. Kuopio-Kvartetti konsertoi 
myös Riistaveden kirkossa perjantaina 
10.12. klo 19. Vapaaehtoinen käsioh-
jelma 5 €, osa tuotosta käytetään 
Riistaveden seurakunnan nuorisotyön 
tukemiseen.
 Kuopion seniorikuoron konsertti 
Puijon kirkossa sunnuntaina 5.12. 
klo 14. ”Adventista jouluun” Juha ja 
Rauni Komulainen. Ohjelma 10 eu-
roa, tuotto koulutarvikkeita Kongoon 
-keräykseen.
 Haapaniemen koulun joulukonsertti 
Alavan kirkossa tiistaina 7.12. klo 18. 

 Joulun toivelaulukonsertti Alavan 
kirkossa keskiviikkona 8.12. klo 19. 
Mukana Ancora-kuoro.
 PPuijon Laulun ja Puijon Laulun 
Perinnekuoron joulukonsertti Pyhän 
Johanneksen kirkossa torstaina 9.12. 
klo 19. 
 Lauluyhtye Rajattoman Joulukon-

sertti Rajaton Joulu 2010 
Tuomiokirkossa torstaina 
9.12. klo 19.30. Liput 30 €, 
Lippupisteistä.
 Päiväkonsertti Siilinjärven 
kirkossa torstaina 9.12. klo 
13, esiintyjinä Sibelius-Aka-
temian laulunopiskelijoita.
 Seimen lapsi -joulukon-
sertissa Kuopiossa ja Siilin-
järvellä esiintyvät Kristiina 
Brask, kanttori Ossi Jau-
hiainen ja muusikko Antti 
Kajanus. Konsertti Alavan 
kirkossa perjantaina 10.12. 
klo 18. Mukana myös kirk-

kokuoro. Ohjelma 10 € Pohjois-
Savon maksa- ja munuaispotilaille. 
Samana iltana konsertti myös Siilin-
järven kirkossa klo 20. Ohjelma 10 €.
 Jouluinen urkutuokio kaksilla uruilla 
Tuomiokirkossa lauantaina 11.12. klo 
15. Anu Pulkkinen ja Outi Keskisipilä.
 Joulukonsertti ”Jouluna maa-
ilman ympäri” Alavan kirkossa 
maanantaina 13.12. klo 18. Esiinty-
mässä Kuopion yliopiston kamari-
kuoro johtajanaan Anna Kosola sekä 
lauluyhtye. Käsiohjelmat 8/5 €.

Perheille 
 Jouluinen perhetapahtuma Riista-
veden seurakuntatalossa lauantaina 
11.12. klo 11-15. Tule askartelemaan, 
laulamaan ja kuulemaan tarinoita. 
Tarjolla ruokaa ja kahvit.
 Koko perheen joulujuhla tiistaina 
14.12. klo 18 Vehmersalmen kirkossa, 
josta juhla jatkuu Majakalle.

 Perhemessu Siilinjärven kirkossa 
sunnuntaina 12.12. klo 10, Eero Hol-
ma, Matti Hoffrén, Marjaana Kaisto 
ja lapsikuoro.

Hengellisen matka-
kumppanuuden ilta
Hengellisen Matkakumppanuuden il-
ta maanantaina Vanhassa Pappilassa 
13.12. klo 16.30. Virikepuhe Marja-
Leena Virolainen Pyhän Fransiskuk-
sen seurassa. Tule mukaan, jos olet 
kiinnostunut hiljaisuuden viljelystä.

Katulähetys  
50 vuotta
Kuopion Katulähetys ry juhlii 50-vuo-
tista taivaltaan torstaina 16.12. klo 
17 Kallaveden kirkolla. Tarjolla jou-
lupuuro lisukkeineen ja kahvit sekä 
juhlaseurat kirkkosalissa. Mukana 
muun muassa Esko Konttinen, Jorma 
Huusko, Hannu Hyvärinen, Veli Män-
tynen ja Lähde-yhtye.

Retki adventti- 
tapaamiseen
Kainuun Opistolla järjestetään mies-
ten adventtitapaaminen 11.12. Päi-
vän aikana pohditaan evankeliumin 
ja huumorin suhdetta. Mukana muun 
muassa pastori ja kuvataiteilija Juha 
Luodeslampi ja piispa Wille Riekkinen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeita 
Kainuun Opistolta. Bussikuljetuksesta 
lisätietoja Aholansaaresta, Kari Iko-
selta p. 044 748 1412.

Sirkku Peltolan Pieni raha 
-näytelmällä Markku  
Söderström sanoo isot  
jäähyväiset katsojille ennen 
eläkkeelle jäämistään ensi 
syksynä. Kuvassa Markku 
Söderström ja Jaakko  
Myllyniemi.
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Itsenäisyyspäivänä 6.12. jumalan-
palvelukset kirkoissa klo 10, Veh-
mersalmella klo 13. Itsenäisyyspäi-
vän seppeleenlasku Vehmasmäen 
kappelissa ja Hirvilahden kappelis-
sa klo 13. 

K
u

va
 S

e
ija

 R
yt

kö
n

e
n

Jouluinen perhetapahtuma Riistaveden seurakuntatalossa lauantaina 
11.12. klo 11-15 ja Vehmersalmen kirkossa tiistaina 14.12. klo 18.

Sudanilaisten lauluryhmä esiintyy  
Kansainvälisessä joulujuhlassa Kallaveden 
kirkossa lauantaina 11.12. 



5



6

v i i k o n  v a l i n t a

v i i k o n  v a s t a a j a

Jouluposti venyttää työpäiviä

Postinjakelijoilla on käsillä kiirei-
set viikot ennen joulua. Joulu-
kortteja ja paketteja lähetetään 

paljon. Postinjakaja Kari Laine on ollut 
alalla 27 vuotta ja tietää varautua nor-
maalia pidempiin työpäiviin.  

Onko joulu jakajille vuoden kiirei-
sintä aikaa?

”Kyllä on. Joulukorttisesonki alkaa 
itsenäisyyspäivän jälkeen ja hiljenee vas-
ta joulun alla. On hyvä, että korttiperin-
ne on säilynyt. Jaamme myös enintään 2 
kilon painoiset paketit. Marraskuussa 
työtä lisää mainosjakelujen tulva. Joskus 
työpäivä venyvät kellon ympäri.” 

Palkataanko joulusesonkiin lisää ja-
kajia? Paljonko on vakituisia?

”Joulusesonkiin pes-
tataan vaihtelevasti lisää 
5-10 jakajaa. Keskustan 
70100 alueella on vaki-
tuisesti parikymmentä 
jakajaa.” 

Mitä työpäivääsi sisäl-
tyy?

”Normaalisti aloi-
tan Kuninkaankadun 
jakelupisteessä kuuden 
jälkeen aamulla. Lajit-
telemme postit lohkoi-
hin, jotka jakeluauto vie 
kunkin alueen jakelu-
laatikoihin. Kymmenen 
maissa lähden jakamaan 
postia ja kahteen men-
nessä kierros on tehty. 

Keli ja postin määrä vaikuttavat. Kuu-
kauden viimeinen ja ensimmäinen viik-
ko ovat työteliäitä, kun jaossa on kerran 
kuussa ilmestyvät lehdet.”

Oletko aamun virkku? Paljonko kilo-
metrejä kertyy päivässä?

”Periaat-
teessa kyllä, 
mutta var-
sinkaan 
pimeällä 
ja huonol-

la ke-
lillä 

lähteminen ei aina huvittaisi. Kuljen 
työmatkan Kelloniemestä kävellen tai 
pyörällä, joten herätä pitää jo ennen 
viittä. Jakoalueeni käsittää Musiikki-
keskuksen ympäristön. Työlenkki on 
noin seitsemän kilometriä.” 

Ovatko osoitteet oikein? Tulevatko 
asiakkaat tutuiksi? 

”Yllättävän paljon on epämääräi-
siä osoitteita, joita yritämme selvittää. 
Asiakkaat tervehtivät ja jäävät välillä 
juttelemaan. Pieniä lahjapaketteja olen 
joskus saanut, mutta yleensä toivotel-
laan hyvää joulua.”

Miten päädyit postinjakajaksi?
”Isä ajoi aikanaan keltaista postiau-

toa. Ala tuli tutuksi pienestä pitäen ja 
tuntui luontevalta mennä postiin töi-
hin. Aloitin jakajan työt Männistössä.”

Onko työ fyysisesti raskasta?
”Tässä ammatissa on paljon selkä-, 

polvi- ja jalkavaivoja. Postinippua jou-
tuu jakaessa kantamaan toisella käsi-
varrella ja se aiheuttaa jännitettä. Van-
hemmille jakajille pyritään antamaan 
kevyempiä reittejä.” 

Maistuuko liikunta vapaa-aikana? 
Mikä on työssä paras puoli?

”Liikun perheen kanssa luonnossa, 
pelaan jalkapalloa ja talvella hiihtelen. 

Nautin kesäaamuista ja kesäaikana 
on jaettavaakin vähemmän.”

Teksti ja kuva 
Hilkka Sipilä

Rukoile ja tee työtä
Raimo Kerman kirjoittaa kummi-
tädistään Hanna Partasesta (1891–
1969) sukukirjassa Hanna Partanen 
ja Kuopion kalakukko. Pappilan tor-
passa lapsuutensa viettäneestä tytöstä 
tuli maankuulu kalakukkomestari, 
jonka kukot tunnetaan myös maa-
ilmalla.

Ajan tavat ja maailmameno kuva-
taan ihmisten elämänvaiheitten rin-
nalla. Kirjan savon murteiset puheet 
juoksuttavat kerrontaa eteenpäin. 
Kun tarinankertojia on ollut monia, 
samoja asioita toistuu.

Kuopion elämä vilkastuu 1800-lu-
vun lopulla Saimaan kanavan ansios-
ta. Vesi oli tärkeä kulkureitti Savos-
sakin. Se vaati veronsa, veneellä liik-
kujia ja jäällä kulkevia hukkui usein. 

14-vuotiaana Hanna oli koulun-
sa käynyt, hän hankkii myöhemmin 
ompelijan taidot. 

Sisarensa Ainon kanssa Hanna 
käy torilla muikkuja myymässä, ensin 
äidin apuna sitten kaksistaan. 

Lapset oppivat työnteon jo var-
hain, ja pian Hanna pääsee kokei-
lemaan kukon tekoa. Vähitellen 
sukua muuttaa kaupunkiin, Kasar-
minkadun talosta tulee tukikohta ja 
leipomo. 

Nuoret löytävät parinsa. August 
Partanen ja Hanna Kerman kih-
lautuvat 1912 ja seuraavana kesänä 
heidät vihitään. Sota opetti talkoo-
henkeä, naapuriapu oli luonnollista 
ja sukuyhteys vahva. Hanna Partasen 
lähimmäisenrakkaus näkyi arjessa, 
henkilökunta oli yhtä perhettä. Hän 
osallistui seurakuntaelämään elä-
mänsä loppuun saakka.

Kertalukukirjaksi kuvitettu teos 
ei jää, siksi se olisi kaivannut tukevat 
kannet. 
Raimo Kerman: 
Hanna Partanen ja  
Kuopion kalakukko, 
186 s., 20 e., Omakustanne 2010.

Muistatko,  
tunnistatko?
Pirjo Jantunen ja Kari Jämsén ovat 
tehneet upean teoksen, jonka paris-
sa viihdytään joukolla. Valokuvaaja 
Victor Barsokevitsch. Kuvia vanhasta 
Kuopiosta säilyttää ammattilaisten 
työt tulevillekin sukupolville. Kir-

jan johdanto kertoo valokuvaamisen 
käynnistymisestä Kuopiossa.

Kuvauskohteina on ollut iso-
ja tuotantolaitoksia, muun muassa 
Hallmanin tulitikkutehdas, Raninin 
mylly, kirjapaino ja huonekalutehdas.

Komeita näkymiä on kuvattu 
Puijolta, Luuperin mäeltä ja kirkon 
tornista. Kauppoja henkilökuntineen 
ja Kuopion Kauppa-apulaisyhdistyk-
sen jäseniä vuodelta 1899 on kirjassa 
mukana.

Kuopion orkesteri kaupunginta-
lon juhlasalissa 1910 oli vielä pieni. 
Valtava joukko väkeä puolestaan ke-
rääntyi Kansanvalistusseuran laulu- 
ja soittojuhlaan. 

Henkilökuvat olivat kaiketi aika 
harvinaisia, joten kuvaukseen tälläy-
dyttiin hienoiksi. 

Kuopiosta kertovissa romaaneissa 
puhutaan usein elokuvateattereista 
Pohjantähti ja Scala. Ne paikallistu-
vat valokuvateoksen avulla.

Hienoja interiöörejä on paljon, 
mutta vankileiri ja voijonot kertovat 
ankeista ajoista. Vastakohtana ikä-
ville asioille on kuva lastentarhasta. 
Perhepotretit kuuluvat asiaan, esi-
merkkinä kuurojenkoulun perustaja 
Kustaa Killinen perheineen.

Mustavalkoisten kuvien yksityis-
kohdat ovat tarkkoja. Iloksemme. 
Pirjo Jantunen, toimitus,  

Kari Jämsén, ulkoasu  
jataitto: 
Valokuvaaja Victor  
Barsokevitsch 
Kuvia vanhasta Kuopiosta, 
191 s., 38 e., Kuopion  
kulttuurihistoriallinen  
museo 2010. 

Ritva Kolehmainen

Rukoi lemme

”Silloin murruin Jumalan edessä. Sanoin hänelle, ett-
en ole esimerkillinen kristitty, en käy kirkossa, en lue 
Raamattua säännöllisesti enkä edes rukoile päivittäin. 
En tuntenut ansaitsevani ihmettä, mutta silti Jumala 
antoi sen minulle.”

Lähihoitaja Margit Güldenkoh 
Sana 18.11.2010

”Meillä on vain tämä nopeasti katoava hetki mutta 
kallisarvoinen hetki. Se on sekä elämän kauneuden 
oivaltamisen että laulujemme lähtökohta.”

Runoilija Anna-Mari Kaskinen  
ja laulaja, säveltäjä Petri Laaksonen 

Askel  11/2010

”Jumalan rakkaus voi eheyttää sellaisetkin sydämet, 
ruumiit ja mielet, joihin me ihmiset olemme jo aikoja 
sitten lyöneet ”toivoton tapaus” –leiman.”

Muusikko Anton Laurila
Sanansaattaja 25.11.2010

”Jokaisella on oma talvisotansa, kokemus, joka muuttaa 
ihmistä syvästi. Minulla se oli pyhiinvaellus.”

Kauppaneuvos Pauli Leimio 
Eeva 11/2010

”Jeesus puhui siitä, että olemme kuin oksia samassa 
puussa, jonka runko hän on. Kirkon tehtävä on olla 
elinvoimainen kokonaisuus, jossa kaikilla on paikkansa 
ja kaikki kytkeytyvät Kristukseen. Minulle kirkkoon 
kuuluminen on tapa toteuttaa kristityn kutsumusta. 
Kirkon jäsenenä koen, että minulla on vastuu siitä, 
minkälainen kirkko on.”

Opiskelija Katja-Maaria Vilén vastaa 
kysymykseen, miksi kuulun kirkkoon

Kotimaa 25.11.2010

La inas imme

Herra, en tiedä
mitä minun pitäisi pyytää.
Vain sinä tiedät, mitä tarvitsen. 
Sinä rakastat minua paremmin
kuin itse osaan itseäni rakastaa. 
Isä, anna lapsellesi sitä,
mistä hän ei edes tiedä,
miten sitä sinulta anoisi. 
En uskalla edes pyytää. 
Annan vain sinulle sydämeni
ja avaan sen sinulle.

Katso hätääni, jota en edes itse tunne.

Francois de Fénelon (1651-1715)

Kuva Hanna Karkkonen
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kirkon kulmilta
Haminalahden  
löytö
Otsikko ei viittaa Haminalahden kar-
tanoon eikä siitä kotoisin olleiden von 
Wrightin taiteilijaveljesten maalaamiin 
maisema- ja lintutauluihin, vaan Hami-
nalahdesta 1800-luvulla tehtyyn rauta-
kautiseen esinelöytöön. Kiviröykkiöstä 
löydetyt korut kertovat paikalla olleesta 
viikinkiaikaisesta (800–1100 jKr.) naisen 
haudasta.

Kuvassa olevat esineet kuuluvat Suo-
men kansallismuseon kokoelmiin. Kuo-
piolainen Reinhold Fabritius luovutti 
ne marraskuusta 1874 museon hoidosta 
silloin huolehtineelle Suomen Muinais-
muistoyhdistykselle.

Emme tiedä, oliko Fabritius myös 
löydön tekijä. Ainakin hän liikkui pal-
jon Haminalahdessa. Kartano oli hänen 
sukulaistalonsa. Hän vietti kesiään kar-
tanon Lahdenpohjassa olevassa torpas-
sa.  Myös luonnontutkijana, perhosten 
keräilijänä, hän liikkui paljon ympäris-
tössä.

Esineiden löytökohta ei ole enää pai-
kannettavissa aivan tarkasti, mutta se 
asettuu kartanon maille Karttulan tien 
risteyksen tienoille. Paikan on kerrottu 
sijainneen ½ virstaa (noin puoli kilomet-
riä) Haminalahden kartanosta etelään. 
Niillä main kyseeseen tulevia kivikasoja 
on ollut Mustamäen tien vieressä sijain-
neilla pelloilla. 

Muutama vuosi sitten avatun Hami-
nalahden kulttuuripolun opastauluissa 
kerrotaan myös tästä Mustamäen ko-
rulöydöstä ja siitä, että vastaavanlaisia 
koruja on löytynyt Päijänteen rannoilta 
Sysmästä, muiden muassa Hovilan kal-
mistosta samanlainen kupurasolki.

Haminalahden korulöytöön kuu-
luvat pronssikorut, kupurasolki, ran-
nerengas, ketjunjakajasolki ja riipukset 
on tallennettu Kuopioon. Ne ovat esil-
lä museossa Pohjois-Savon historiasta 
kertovassa näyttelyssä yhdessä niiden 
pohjalta myöhemmin tehtyjen kaleva-
lakorujen kanssa.

Koruista Kuopion solkena tunnet-
tu kupurasolki, ketjunjakajaneula ja 
rannerengas kuuluvat Kalevalan juhla-
vuonna 1935 perustetun Kalevala Korun 
perinnekorujen sarjaan. Myös Börje Ra-
jalinin toisesta riipuksesta 1960-luvulla 
suunnittelema hopeakoru on sekin poh-
jimmiltaan perinnekoru, vaikka ilmeel-
tään modernilta se voisi kuulua myös 
nykykoruihin.

Meille näistä historiallisista mui-
naiskoruista on Kalevalan siivittämänä 
tullut osa tämän päivän arkea ja juhlaa.  

Helena Riekki

Nuorena 
aikuisena

Varhainen aikuisuus on itsenäisty-
misen ja oman identiteetin muo-
toutumisen aikaa.

Vaihetta leimaa vastuunotto – myös 
maailmankatsomuksellisista ja uskonnol-
lisista asioista.

Siinä missä lapsuus ja nuoruus olivat 
suurien psykologisten ja fyysisten muutos-
ten aikaa, nuori aikuinen kokee muutoksia 
muun muassa sosiaalisessa verkostossaan. 
Hän muuttaa usein omilleen, perustaa eh-
kä perheen tai asettuu elämään pysyvässä 
parisuhteessa.

Uskoa leimaa monesti yksilöllinen ajat-
telu. Ei hyväksytä ulkoista auktoriteettia. 
Nuori aikuinen etsii omaa juttuaan, mutta 
on myös valmis ottamaan vastuuta sitou-
tumalla.

Nuori aikuinen erottaa uskon ja ins-
tituution. Tämä ikäryhmä on se, jonka 
jäsenet eroavat eniten kirkosta.

Palasin kirkkoon 
kuin kotiin

Kuopiolainen Sinikka Repo haluaa 
antaa tilaa uskon salaisuudelle.
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Kuopiolainen opiskelija Sinikka 
Repo, 28, erosi kirkosta kuutisen 
vuotta sitten, samoihin aikoi-
hin, kun hän sairastui masen-
nukseen.

”En uskaltanut erota aikaisemmin, sillä pel-
käsin, mitä muut ajattelevat. Olin jo pitkän 
aikaa ollut henkisesti irrottautunut luterilai-
sesta kirkosta.”

Vaikka kirkko jäi, usko pysyi osana elämää.

Miksi lähtisin 
pois juuriltani
Nuoruuden ja lapsuuden Sinikka Repo eli 
Suonenjoella. Sieltä, lapsuudenkodistaan hän 
imi luterilaisen hengen.

Vaikka vanhemmat eivät kuulu mihinkään 
herätysliikkeeseen, olivat uskon asiat esillä 
luontevana osana arkea.

Rippikoulun Repo kävi Aholansaaressa. 
Oli tilaa pohtia. Se oli myönteinen kokemus. 
Nuoruusvuosina Repo ajautui hiljalleen hen-
kisesti erilleen seurakunnallisista kuvioista ja 
lopulta erosi kirkosta.

Vaikea elämäntilanne vaikutti taustalla.
”Vaikeuksien keskellä uskon merkitys ko-

rostui, vaikka en enää kuulunut kirkkoon.”
”Minun perusolettamukseni oli, että usko 

on niin syvällä sielussani, että se ei lähde pois, 
vaikka kaikki muu menisi.”

Noihin aikoihin Repo ryhtyi etsiskelemään 
tietoa myös muista kirkkokunnista ja uskon-
noista. Hän mietti ortodoksiseen tai jopa roo-
malaiskatoliseen kirkkoon liittymistä. Kului 
vuosia.

”Lopulta tajusin: Miksi lähtisin kauemmas 
siitä, missä minun juureni ovat. Se oli helpotta-
va tunne, ymmärtää, että luterilaisuus on mun 
juttu. Olin ollut välillä siitä kauempana, mutta 
se oli aina ollut osa minua.”

Sinikka Repo palasi kirkon jäseneksi ke-
vättalvella 2010.

”Kirkkoon palaaminen oli henkiseen kotiin 
palaamista.”

Kaikkea ei tarvitse 
selittää rikki
Vähitellen Repo on löytänyt tiensä myös ju-
malanpalveluksiin.

Erityisen viehättynyt hän on Tuomiokir-
kossa perjantai-iltaisin pidettävään perjantai-
messuun. Siellä hän osallistuu mielellään myös 
yhteiseen uskontunnustukseen. Repo näet 
“allekirjoittaa” uskontunnustuksen ja uskoo 
esimerkiksi neitseestäsyntymisen.

”Kaikkea ei tarvitse selittää tai repiä rikki. 
Kaikkeen ei tarvitse löytää vastauksia. Filosofi 
Søren Kierkegaardin mukaan usko on hyppy. 
Hyppy jyrkänteeltä toiselle, jossa voi luottaa, 
että löytää perille.”

Repo haluaa jättää tilaa uskon salaisuudel-
le. Hän ei kaipaa joko–tai-maailman kristal-
linselkeitä vastauksia.

Jumala on  
olemisen perussyy
Ikäisekseen Repo tuntuu miettineen uskon-
nollisia kysymyksiä paljon.  Jumala -kuvakin on 
muuttunut matkan aikana melkoisesti.

”Lapsena mielikuvani Jumalasta oli suu-
ri pilvi, jolla oli silmät ja suu.” Enää Repo ei 
ajattele Jumalaa visuaalisena hahmona, vaan 
olemisen perussyynä.

Elämä uskontiellä jatkuu. Uskon tapa 
muuttuu, kun vuosia tulee. ”Toivoisin, että 
uskoni kypsyisi rauhallisemmaksi. Voisi py-
sähtyä virsien äärelle.”

Revolle uskosta nouseva moraali on myös 
tärkeää.

”En tarkoita sillä, että olisin jotenkin pa-
rempi kuin muut, vaan lähimmäisenrakkautta. 
Yritän olla hyvä ihminen toisille, ajattelen, 
että se riittää.

Markus Partanen

Neliosaisessa sarjassa Uskon ajat käsitellään 
uskon ja elämänkaaren suhdetta. 
Ensimmäinen osa ilmestyi 17.11., 
seuraava 15.12.

”Kaikkeen ei tarvitse löytää 
vastauksia.” Sinikka Repo  
haluaa jättää tilaa uskon  
salaisuuksille.

Kuva Kuopion kulttuuri-
historiallinen museo
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Männistön kirkko-
herra Reijo Vi-
rolainen aloitti 
adventtina uuden 
kirkkovuoden – 

ilman kirkkoherran viran iloja ja 
murheita.

Isoa pestiä hän hoiti 12 vuotta. 
Lipereitä Liperistä lähtöisin oleva 
Virolainen on kantanut 37 vuotta.

Aivoille ja hauiksille töitä
Jono Pyhän Johanneksen kirkossa 
kiemurtelee käytäville. Messun jäl-
keen monella on kiitettävää, lahjoi-
tettavaa tai muuten vain sanottavaa. 

Hiippakuntasihteeri Juha Anti-
kainen tuo piispa Wille Riekkisen 
terveiset. 

Kuopion seurakuntayhtymän 
kirkkoneuvoston puheenjohtaja 
Hannu Koskelainen paljastaa, 
että Virolaisen sydämeen on aina 
mahtunut ”kaksi ämmää”, Män-
nistö ja missio. 

”Ämmien” lisäksi Virolaisen 
työnäkyyn ovat kuuluneet vapaa-
ehtoiset. Virolainenhan olisi val-
mis entistä enemmän luovuttamaan 
kirkon avaimia seurakuntalaisille. 

Vapaaehtoisuus kulkee perin-
teenä Pyhän Johanneksen kirkossa 
Yrjö Tengvallin ajoista alkaen. Le-
gendaarisilla ”penkinkääntäjillä” on 
tänäänkin töitä kun puolet kirkko-
salista messun jälkeen käännetään 
pikavauhtia ruokailutilaksi.

Mutta lähtöjuhlijan puheille 
päästäksensä kannattaa välillä käydä 
syömässä lohikeittoa. Pannukakun 
päälle lakkahilloa ja taas jaksaa. 

Ruoka-aikana lahjapöydälle 
on kertynyt monenmoista. Lahja-
kortti Maken Pyydykseen lienee 
mieluinen tuominen metsästäjälle 
ja kalastajalle. 

Herran kädet. Kaunis muisto 
Virosta, Nömmen kirkkoherra 
Owe Sanderilta, joka perheineen 
on tullut Virolaisen lähtöjuhlaan 
Kuopioon.

Työntekijät, kirkkokuoro, ystä-
viä, jono jatkuu.

”Sohvalle ei saa jäädä makaa-
maan”, poliisin ohjeen eläkkeelle 
siirtyvälle antaa konstaapeli Yrjö 
Aamuvuori, diakoniatyön johto-
kunnan puheenjohtaja.

”Aivoille ja hauiksille pitää antaa 
työtä.”

”Usein olemme tuoneet kaupun-
gin vieraita tähän kirkkoon”, sanoo 
Kuopion kaupungin viestintäjoh-
taja Kaija Nousiainen vuoroaan 
odottaessaan.

 ”Tämä kirkko on aina herättä-
nyt ihailua myös sellaisissa ihmisis-
sä, joilla kotiseudullaan on kauniita 
vanhoja ja koristeellisia kirkkoja. 
Tämä on niin erilainen”, Nousiai-
nen sanoo ja kiittää kirkkoherra 
Virolaista vieraanvaraisuudesta. 

”Joka kerran täällä oli opas ja 
myös musiikkia vieraillemme.” 

Fordin kyydissä kirkkoon
Viininpunainen Ford, vuosimallia 
1939 haki Reijo ja Marja-Leena 

Virolaisen sunnuntaiaamuna ko-
tiovelta messuun ja läksiäisjuhlaan.

Kello käy pitkällä iltapäivää 
kun pariskunta ehtii kalakeitolle 
pöydän ääreen. Ympärillä lapset, 
kukkia, paketteja, kohta hiljainen 
Pyhän Johanneksen kirkko, ulkona 
joulua enteilevä, hiljainen  lumisa-
de.

Keittiössä vielä kolisee, viimeisiä 
leivänmurusia pyyhitään salin pöy-
diltä.  Parinkymmenen vapaaehtoi-
sen joukko on aloittanut aamunsa 
silloin kun kirkkoväki vielä nukkui.

Nämä vapaaehtoiset, Virolaisen 
ja kirkon aarteet.

 Lahja Pyykönen

Tavaralahjan sijasta voit antaa tänäkin vuonna 
Toisenlaisen Lahjan. www.toisenlainenlahja.fi 
Puh. 020 787 1201.

Joko sinä
näet tähtiä?

Osuuspankista saat kaikki kodin ja perheen
vakuutukset. Kun keskität asiointisi meille,
voit maksaa kertyneillä OP-bonuksilla 
vaikkapa Pohjolan vakuutusmaksuja.
Etua elämään OP-Pohjolasta.

Missiona missio
Reijo Virolaisella on ollut työssään kaksi 
missiota: lähetys ja vapaaehtoisuus. 

Monella oli asiaa lähtijälle. Vuorossa Hilkka ja Jouko Pirskanen, taka-
na Liisa ja Hannu Savinainen.
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Eläimet hyppivät metsästäjänä ja kalastajana tunnetun kirkkoherran 
läksiäislahjoissakin.

”Heissä on kirkon tulevaisuus.” Kirkkoherra Reijo Virolainen ja läksiäisjuhlan vapaaehtoiset.
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Hoosianna-hymni soi 
neliäänisenä Veh-
mersalmen kivikir-
kon urkuparvelta. 

Kanttori Mar-
jatta Piironen ohjeistaa loppuka-
denssia, kuorolaiset kommentoivat 
ääntämystä, yhteinen tulkinta löytyy 
kokemuksen tuomalla varmuudella. 

Olo kuin uudestisyntyneellä
Sama sävelkulku kaikui Vehmer-
salmella jo vuonna 1890, kun opet-
taja Hulda Holopaisen harjoittama 
neliääninen kuoro lauloi adventtina 
kirkon mäellä. Nyt kirkkokuoro on 
valmistautunut adventinaikaan ja 
omaan 120-vuotisjuhlaansa.

Kuorossa laulaminen on ollut iloa 
ja voimaa antava kokemus. Eikä sillä 
väliä, mikä kenenkin siviiliura on.

”Kuoron yhteisöllisyys kannus-
taa”, Sirkka J. Miettinen sanoo. ”Po-
rukalla on mukava laulella”,  kuoron 
puheenjohtaja Keijo Puustinen li-
sää. ”Kyllä se tuo elämänvirikettä.”

”Nytkin saa joulumielen heti al-
kuun, kun joulun lauluja harjoitel-
laan”, Elsa Tuomainen sanoo.

”Jos joskus kuoroon lähtiessä 
väsyttää ja tympäisee, niin kotiin 
tullessa olo on kuin uudestisynty-
neellä”, Unto Holopainen kuvaa.

Ylistetään Jumalaa, saadaan 
armoa
Kun kanttorivuoro vaihtuu, myös 
kuoron johtaja vaihtuu.

”On vain mielenkiintoista työs-
kennellä eri kanttorien kanssa”, Ai-
li Reinikainen vakuuttaa. ”Toinen 
johtaa toisella tavalla. Kuoroharjoi-
tukset ovat joka tapauksessa iloinen 
kohtaaminen yhteisen harrastuksen 
merkeissä.”

”Tunnelma on hyvin reipas”, Elsa 
Tuomainen naurahtaa. ”Ja leppoisa”, 
Keijo Puustinen täydentää. 

Omaa kirkkokuoroa pidetään 
seurakunnassa hyvin tärkeänä.

”Kuorolaulu on tärkeä osa toi-
mitusta siinä kuin papin saarnakin”, 
Sirkka J. Miettinen sanoo. ”Yliste-
tään Jumalaa, pyydetään ja saadaan 
armoa.”

”Kuoron osallistuessa jumalan-
palvelus on juhlavampi ja kosketta-
vampi”, Aili Reinikainen kuvaa.

Mestaruus lehmän 
huudossakin
Kirkkokuoroon on monia polkuja. 
Keijo Puustinen lauloi isänsä hauta-
jaisissa ja pyydettiin mukaan. Suoma 
Koponen osallistui pelosta täristen 
kanttorin koelauluun ja nimettiin 
sopraanoksi saman tien. Sirkka J. 
Miettistä houkuteltiin kauppareis-
suilla, lopulta nuoren emännän pieni 
lapsi jäi kuoron ajaksi isän ja anopin 
hoitoon. 

Kuorolaisten musiikkiharrastus 
on laaja-alaista, todisteena vaikkapa 
Sirkan Suomen mestaruus lehmän 
huudossa!

Kanttori pyysi Unto Holopaisen 

Kivikirkon Hoosianna
120 vuotta sitten Vehmersalmen kirkkokuoro 
lauloi Hoosiannan kirkonmäellä.
Laulajat ovat vaihtuneet, mutta sanoma on sama. 
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Vehmersalmen kirkkokuoro  
aloitti vuonna 1890  
neliäänisellä Hoosiannalla.  
Sama ylistys soi edelleen.

Vehmersalmen kivikirkon akustiikka saa kehuja tenorikolmikolta: 
Vesa Knuutinen, Unto Holopainen ja Keijo Puustinen.

Kanttori Marjatta Piironen ohjeistaa, kuorolaiset kommentoivat, yhtei-
nen näkemys löytyy vankalla kokemuksella.

kuoroon jo 1966. Eri kokoonpanoja 
on kertynyt yksinlaulusta mieskuo-
roon, kvintettiin ja kvartettiin. 

”Jonkun aikaa laulettiin isän 
kanssa samassa kirkkokuorossa”, 
Unto Holopainen kertoo. 

”Kyllä kai niitä nuotteja on kerty-
nyt kaikkiaan jo ainakin viidentoista 
sentin pino. Aina oppii jotain uutta, 
ei pelkästään uusia lauluja, vaan tai-
toa ja tekniikkaa. Valmista ei tule 
koskaan.”

Kuoron juhlapäivänä Unto Ho-
lopaiselle luovutettiin pitkästä ja 
asialle omistautuneesta kuorotyöstä 
Suomen Kirkkomusiikkiliiton kuo-
rolaisen erityisansiomerkki.

Soitin, työväline ja kumppani
Vehmersalmella on aika tyypillinen 
kirkkokuoro, jossa laulajien ikä on 
melko korkea.

”Täällä kuitenkin on toimiva 
kuoro, mitä kaikkialla ei ole”, kant-
tori Marjatta Piironen huomauttaa. 

”Kirkkokuoro on kanttorille soi-
tin, työväline ja yhteistyökumppani. 
Vaatii tiettyä kurinalaisuutta ja yh-
teistyötä, että hyvää tulosta syntyy.” 

Marjatta Piironen kokee työn 
kirkkokuorojen kanssa hyvin mer-
kitykselliseksi ja sosiaaliseksi. 

”Se on tärkeää näille ihmisille, 
ja tutkittua tietoa kuorolaulun ter-
veellisyydestäkin jo on. Se on aika 
terapeuttinen tilanne.”

”Kanttorina toivoisi, että yhä use-
ampi ihminen, joka tykkää laulami-
sesta, löytäisi kirkkokuoroon ja siitä 
iloa elämäänsä. Ettei sana ”kirkko” 
estä mukaan tulemista.”

Kirsi Pehkonen
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Ester Mawi ja ensimmäiset piirrokset upouuteen kouluvihkoon.

Hyvä kantaa kauas

Itä-Kongossa 

Bunian kaupungissa 

on muuan lähiö, 

jossa kuopiolaisista 

puhutaan 

lämmöllä.

Perheet iloitsivat, kun 
Kuopio keräsi rahaa lä-
hiön alakouluun. Uusi 
keräys koulutarvikkei-
siin oli jo melkein liian 

hyvää ollakseen totta.

Karibu! Karibu!
Metakka on valtaisa Kongossa Bu-
nian kaupungissa, kun Nyamukaun 
alakoulun 700 oppilasta huutaa yh-
teen ääneen suahilin kielellä terve-
tulotoivotuksensa.

Täältä on Suomeen linnuntietä 
seitsemisen tuhatta kilometriä, ja 
silti Kuopion ja Bunian välille on 
syntynyt kaunis ja kestävä side.

Hyvä kantaa kauas.
Kuopiolaisten ansiota on sekin, että 
lapset nyt noin riehakkaasti riemuit-
sevat koulunsa pihassa.

Tätä hetkeä on odotettu. Koulun 
pihassa pressujen päällä on iso kasa 
reppuja, toistakymmentä mustaa 
nahkasalkkua ja liitulaatikoita. On 
siinä toistakymmentä jalkapalloakin 
- kaikki kuopiolaisten keräämällä 
rahalla ostettu.

Reppuja on 200. Ne annetaan 
ekaluokkalaisille. Joka repussa on 
seitsemän ruutuvihkoa, kolme mus-
tekynää, lyijykynä, teroitin ja kou-
lupuku.

Kaikki 15 opettajaa saavat salkun, 
jossa on liitupaketti, laskin, viivoitin, 
kyniä sekä vihkoja.

Mahtava lahja koulussa, jossa 
rahanpuutteen takia ei ole käytössä 
yhtään oppikirjaa.

Napanuora  
Afrikkaan kestää
Kuopiolaisten rahoittama Nyamu-
kaun alakoulu vihittiin käyttöön 
vuosi sitten. Samalla vaatimattoman 
lähiön elämä kohentui merkittävästi. 
Enää lasten ei tarvitse kävellä kau-
pungin toiselle laidalle koulun vir-
kaa tehneeseen rähjäiseen varastoon, 
keskelle sotilasleiriä.

Nyt on oma koulu kodin lähellä. 
Ei ihme, että 25000 asukkaan lähi-
össä kuopiolaisista puhutaan läm-
möllä. Perheille ja koulun opettajille 
oli yllätys, että koulun valmistuttua 
kuopiolaiset keräsivät rahaa vielä 
opetustarvikkeisiin.

Tavaroiden jakohetkestä kehkey-
tyikin lukuvuoden alkajaisiksi tun-
teikkaan herkkä juhla. Aluksi salkoon 
nousi Kongon lippu. Oppilaat lauloi-
vat Kongon kauniin kansallishymnin.

Kiitospuheissa lähetettiin sydä-
mellisiä kiitoksia kauas pohjoiseen.

”On suuri ilo, että napanuora Bu-
nian ja Kuopion välillä kestää. Niin 
paljon kuopiolaiset ovat tunteneet 
myötätuntoa meitä kohtaan, että he 
ovat kaiken tämän meille lahjoitta-
neet. Koulu onkin meille hyväsydä-
misyyden ja rakkauden vertausku-
va”,  kiitti paikallisen Luterilaisen 
maailmanliiton (LML) toimiston 
projektijohtaja Flory Apyera.

Koulu tuo  
paremman huomisen
Vanhempainyhdistyksen puheen-
johtaja Henri D’odz Korr muistutti 
puheessaan menneestä.

”Muistan aina päivän, jolloin lap-
semme saivat koulun omaan lähi-
öönsä. Kun kuulimme kuopiolaisten 
uudesta keräyksestä, se oli jo lähes 
liian hyvä uutinen ollakseen totta. 
On liikuttavaa, että kuopiolaiset vä-
littävät meistä. He pysyvät ikuisesti 
sydämissämme”,  Korr sanoi.

Rehtori Nyama Sezabu kertasi, 
kuinka kovia koulu on vuosien mit-
taan kokenut.

”Meillä ei valitettavasti ole antaa 
kuopiolaisille vastalahjaksi kuin ru-
kouksemme.”

Bunian kaupungin koulutoimen-
johtaja Boniface Kakisiabo Mutana 
painotti, että oma koulu heijastuu 
lasten elämään pitkälle tulevaisuu-
teen. Hän toivoo, että joskus Bunian 
kaikki lapset pääsevät kouluun.

Vielä tavoite on kaukana: 300 

000 asukkaan kaupungissa noin 40 
prosenttia kouluikäisistä on täysin 
opetuksen ulkopuolella.

Koulussa oppii  
tasa-arvoakin
Tänä syksynä Nyamukaun alakou-
lun ekaluokalle ilmoittautui peräti 
200 lasta.

Koulu onkin tehokäytössä. Ope-
tusta annetaan kahdessa vuorossa: 
kuusi luokkaa on aamusta pimeään 
ääriään myöten täynnä lapsia. Muu-
tamissa luokissa on yli 70 oppilasta.

Sähköä ei ole. Eikä juoksevaa 
vettä. Kouluruokailu on tuntema-
ton asia.

Opintie on vaatimaton, mutta 
koulutus rakentaa valoisampaa huo-

Neema Omani ei oikein tiedä, 
kuinka reppu laitetaan selkään. 
Kirkon ulkomaanavun Kongon 
maaohjelman alue-edustaja  
Anna Muinonen sekä Luterilaisen 
maailmanliiton paikallinen  
työntekijä Eugenie Otuma  
auttavat.

Ekaluokkalaiset Jeannette Sifa (vas.), Baraka Shangwe  
ja Germain Buguneze eivät malttaneet ottaa reppua selästä  
oppituntienkaan aikana. Kolmikko viittasi innokkaasti  
opettajan jokaiseen kysymykseen.
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Hyvä kantaa kauas

Kuopion seurakuntayhtymän ja Kirkon Ulko-
maanavun (KUA) Koulu Kongoon -hanke 
alkoi vuonna 2007. Mukaan keräykseen lähti 

kuopiolaisia yrityksiä sekä yksittäisiä kaupunkilaisia.
Bunian kaupunkiin rakennettu Nyamukaun 

alakoulu maksoi 60 000 euroa, josta Kuopio keräsi 
40 000 euroa. Koulu vihittiin käyttöön syyskuussa 
2009.

Sen jälkeen seurakuntayhtymä aloitti uuden ke-
räyksen. Tuotto oli kesän alussa n. 3600 euroa, jolla 
hankittiin kouluun opetustarvikkeita. Keräys jatkuu 
vuoden loppuun: tili on Nordea 157230-500504.

Nyamukaun alakoulu rakennettiin 500 lapsel-
le. Nyt koulussa on jo 700 oppilasta. Opettajia on 
15. Opettajan kuukausipalkka on noin 38 euroa.

Koulun opetuskieli alaluokilla on suahili, kolman-
nesta luokasta ylöspäin ranska.

Bunia on Iturin maakunnan pääkaupunki, jonka 
lähihistoria on traaginen. Kongon viimeisin sisäl-
lissota päättyi virallisesti vuonna 2002, mutta sen 
jälkeen 

Iturin maakunnan etnisessä konfliktissa vuonna 
2003 menehtyi 50?000 ihmistä.

Rajujen taistelujen keskus oli Iturin pääkaupun-
gissa Buniassa, jossa pääheimot hemat ja lendut olivat 
lähellä ajautua kansanmurhaan. Vasta YK:n paikalle 
hälyttämät EU:n erikoisjoukot saivat syksyllä 2003 
palautettua rauhan Buniaan.

Buniassa on noin 300 000 asukasta. Kongossa 
asukkaita on noin 70 miljoonaa

Kuvat Jukka Gröndahl

Bunia on sodasta 
toipuva kaupunkimista: koulun tärkeä tehtävä muun 

opetuksen ohessa on totuttaa eri 
heimojen lapset tasaveroiseen yh-
teistyöhön keskenään.

Se on tärkeä tavoite kaupungis-
sa, joka vielä seitsemän vuotta sitten 
oli jakautunut kahden pääheimon 
kesken ja jossa rajut heimotaistelut 
olivat johtaa kansanmurhaan.

Koulutus on  
rauhantyötä
Uuden koulun tärkeä tavoite on 
lisäksi saada tytöt opintielle. Ny-
amukaun alakoulun kuutosluok-
kien yli 90 oppilaasta tyttöjä on 
liki kolmannes. Yleensä tytöt tässä 
iässä keskittyvät maanviljelykseen, 
polttopuiden ja veden kantamiseen 

Nyamukaun alakoulun suurim-
massa luokassa on 72 oppilasta. 
Ekaluokkalaisia opettavat Maurice 
Lobo Liripa (etualalla) sekä Ana-
stasie Vive Manorosi (takana).

Uzele Kayenyi on harvinainen  
kongolaistyttö: hän aikoo  
jatkaa koulua lukioon asti:  
”Haluaisin opiskella synnytys- 
lääkäriksi”, suunnittelee Kayenyi, 
joka sodan takia joutui  
keskeyttämään koulun  
ja käy nyt 16 –vuotiaana  
kuudetta luokkaa.sekä lähestyvään avioliittoon sekä 

sen myötä äitiyteen.
”Meillä tytöillä pitäisi olla samat 

oikeudet opiskeluun kuin pojilla”, 
sanoo kuutosluokkalainen Uzele 
Kayenyi.

”Itse aion jatkaa yläkouluun ja lu-
kioon. Haluaisin opiskella synnytys-
lääkäriksi”, tyttö kertoo. Hän tietää 
olevansa harvinainen teini.

”Moni tyttökaverini on jo lopet-
tanut koulunkäynnin, osa rahan-
puutteen takia. Minun vanhempani 
ovat kalakauppiaita, ja heillä on va-
raa maksaa kouluni.”

Uzele Kayenyi on kuudennella, 
vaikka hän on 16-vuotias.

”Kun olin pieni, kotiseudullani 
syntyi rajuja taisteluja. Pakenimme 
sotaa, ja me kaikki perheen seitse-
män lasta jouduimme keskeyttä-
mään koulun.”

”Lopulta uskaltauduimme aset-
tautua Buniaan, ja pääsin takaisin 
kouluun. Se on elämäni iloisin asia.”

Ekaluokkalaisia opettavan Mave 
Djoiydjongan mukaan sodasta toi-
puvassa maassa koulutus on tärkeää 
jälleenrakennus- ja rauhantyötä.

”Maamme kehittyy paremmaksi 
vain lapsia kouluttamalla. Mitään 
muuta tietä ei ole, jos haluamme 
kulkea kohti turvallisempaa ja ke-
hittyneempää Kongoa”, hän sanoo.

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

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

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

Kukka ja hautauspalvelu Rosanna
Puijonkatu 17, keskusta •  p. 2611 456, 0400 945 919 

MA-PE 9-18, LA 9-15 •  www.kukkajasidontarosanna.fi

Kukka ja Sidonta Floretta Ky
Kauppakatu 63, keskusta •  p. 2811 655  •  MA-PE 9-18, LA-SU 9-15 

•  www.floretta.fi

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppakeskus  •  p. 3613 802  •  MA-PE 9-19, LA 9-18

Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 8-19 

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

MA-PE 9-18, LA 9-15 SU 10-15, 6.12. 10-15

Keskus-Kukka ja  
Hautauspalvelu Käsnänen Ky

Toritie 10, Siilinjärvi  •  p. 4624 260 Maaninka  •  p. 3811 449,  0400-571 327

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Männistön Ostoskeskus  •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-15

Lahjoita joulukeräykseen!

Suomen Lähetysseuran joulukeräyksen tuotto 

käytetään tänä vuonna lasten hyvinvoinnin 

edistämiseen. Osallistu keräykseen ja anna 

lapselle mahdollisuus parempaan huomiseen.

Kiitos lahjastasi. Toivotamme rauhallista joulua.
Kampanjan tuotto käytetään vuosina 2011-2012 Lähetysseuran yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja diakonian työhön. 

Keräyslupa: OKH626A, voimassa 2009-2010 koko Suomessa (ei Ahvenanmaalla). Myönnetty 3.12.2008, Etelä-Suomen lääninhallitus.

Pankissa

Tilinumero  
800014-161130
Viestiksi J10
IBAN: Fi3880001400161130
BIC: DaBaFiHH

TeksTiviesTillä

Lähetä viesti  
JOUlU5 (5 euroa) tai
JOUlU10 (10 euroa) 
numeroon 16160

sOiTTamalla

0600 01515  
(15,07 € + pvm)

inTerneTissä

www.mission.fi /joulukerays

Joulun sanoma  
kuuluu kaikille

JOULUKERÄYS 2010

Oikaisu

Edellisessä Kirkko ja koti -lehdessä oli väärä kuva Maija Räsäsen 
kohdalla. Järvi-Kuopion seurakunnan Järvi-Kuopio keskellämme 
–valitsijayhdistyksestä valittiin yhteiseen kirkkovaltuustoon 
matkailuyrittäjä, emäntä Maija Räsänen. 
Ohessa oikea kuva Maija Räsäsestä.

Seurakuntavaalit Siilinjärvellä

Äänestäneitä: 2263
Äänioikeutettuja: 13357
Äänestysprosentti 16,9 
Nuorista 16-17 -vuotiaista 
äänesti 16.8% (98)

Kirkkovaltuustoon valitut

Kotikirkko
Markkanen Tapio, 221 
Väätäinen Liisa, 111
Kraft Beatrice, 78, uusi
Konu Vesa, 67, uusi
Kiiski Pekka, 65
Mielityinen Kauko, 54
Rautiainen Merja, 54, uusi
Puustinen Kyllikki, 52, uusi
Kolehmainen Jari, 49
Hyvönen Elisa, 46, uusi 
Luomi Erkki, 45, uusi
Markkanen Jukka, 44, uusi
Villman Kirsti, 44, uusi 
Eskola Suvi, 43, uusi

Ruuskanen Riitta, 40 
Kajan Ritva, 37, uusi
Hokkanen Raija, 32 
Nuutinen Viljo, 31, uusi

Yhteistyöryhmä
Jauhiainen Ossi, 292, uusi
Ojala Pirjo, 56, uusi
Kerkola Riitta, 51
Sihvonen Helena, 37, uusi
Niemelä Anne, 34
Joutsenoja Pekka, 30
Snellman Tuomo, 24, uusi
Heikkinen Päivi, 23, uusi
Lappalainen Marianne, 22, uusi

Siilinjärven äänestysprosentiksi 
seurakuntavaaleissa tuli 16.9.  
Ylivoimainen ääniharava oli  
Alavan seurakunnan kanttori  
Ossi Jauhiainen, joka keräsi  
292 ääntä.
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nKaikkea maan ja
taivaan väliltä.
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Puijonlaaksontie 4, Kuopio   Puh. 044 345 7916 
info@pitokammari.com 

PITOKAMMARI PUIJONLAAKSOSSA 
Lounasravintola - Kahvila - Tilausravintola - Pitopalvelu 

 

Kaikenlaiset perhejuhlat 
ristiäiset, syntymäpäivät, muistotilaisuudet. 

Ryhmäruokailut 
 

Teemme mielellämme tarjouksen tilaisuutenne järjestelyistä. 

Jouluinen lounas  
adventtipyhinä 5.12., 12.12. ja 19.12.

Lounaan lomassa 19.12.  
laulamme kauneimpia joululauluja

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

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

Kiitos 
luottamuksesta 

”Ihmisten kanssa elävä seurakunta” 
Puijolta 

Upi Heinonen  ekonomi, yrittäjä

KIRKOSTA VOIMAA
IHMISTEN ARKEEN

Kiitos
luottamuksesta

T u h a n n e t    
k i i t o k s e t
kannatuksestanne 
Puijon seurakuntavaaleissa!

Erkki Kukkonen

Tapaamisiin osoitteessa  
http://erkkikukkonen.fi

KLO 16 KUOPION MUSIIKKIKESKUS, KONSERTTISALI
	 Juhlapuhe	Kuopion	kaupungin		
	 kultaisen	kunniamerkin	saaja	2010
	 Professori	Riitta	Ahonen,	Itä-Suomen	yliopisto

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUMALANPALVELUKSET
PYHÄN	NIKOLAOKSEN	KATEDRAALI
klo	9.30	 Vedenpyhitys	ja	liturgia

KUOPION	TUOMIOKIRKKO
klo	10	 Sanajumalanpalvelus

ITSENÄISYYSPÄIVÄN MUUT TAPAHTUMAT
SANKARIPUISTO
klo	8.30	 Seppeleenlasku,	Karjalan	Lennosto

KUOPION	KAUPPATORI
klo	10-15	 Kalustonäyttely,	Karjalan	Lennosto

KESKUSKENTTÄ
klo	12	 Paraatikatselmus,	Karjalan	Lennosto

TULLIPORTINKATU	
klo	13.15	 Valtakunnallisen	itsenäisyyspäivän	paraatin	
	 ohimarssi,	Karjalan	Lennosto

KUOPION	MUSIIKKIKESKUS,	VALOHALLI
klo	15-16	 Kahvitus	yleisölle

SOTKU	–	SANKARIHAUDAT	–	TULLIPORTINKATU/	
KAUPUNGINTALON	EDUSTA
klo	18	 Soihtukulkue,	Itä-Suomen	Yliopiston	Ylioppilaskunta

Kuopion kaupungin  
itsenäisyyspäivän juhla 
6.12.2010

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
Aki Pärnänen

Pohjolankatu 26 A 28, Kuopio
p. 017-262 8000

HammasProteesit
– Uusien valmistus

– Tiivistyspohjaus, Korjaus

HAUTAKIVET
Lisänimien 

kaiverrus/kultaus- 
sekä entisöintityöt.

Kivilyhtyjä

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio
puh. 050 575 0004

017-2622695
www.kivipajasarik.fi

Neuvontaa ja hoitoa mielen- ja
seksuaaliterveyden ongelmiin

Eila Huttunen – Kuopio
Sh(AMK), mielenterveyden

erityisopinnot
ET-psykoterapeuttiopisk.

P. 045 2018 869 (ti, pe klo 19-20)

• Matot
•vuodevaatteet • ym.

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

TILAA RUUAT 
HELPOSTI KOTIISI!

www.kotiinkuljetus.palvelee. 

Puh. 050 466 9989

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

LÄMMIN  
KIITOS 

äänestäjilleni  
seurakunta- 

vaaleissa 
saamastani tuesta.

Eila Haajanen

Luottamuksesta 
kiittäen 

Helena Riekki

Pitkärannan joulukeräys: Nordea 202718- 35217. 
Saaja: Kuopion ev.lut. srk-yhtymä. Merkintä: Pitkärannan joulukeräys.

Pitkärannan kassa
ammottaa tyhjillään

Avustusinto Pitkärannan 
seurakuntaan on hiipunut.

Joulukeräys Pitkärannan seu-
rakunnalle aloitettiin viiti-
sentoista vuotta sitten. Nyt 

kuopiolaisten avustusinto ystä-
vyysseurakunnalle on hiipunut, 
vaikka avuntarve köyhyyden run-
telemassa Venäjän Karjalassa on 
kipeän todellista. 

Hiukan ylellisyyttäkin
Pitkärannan luterilaisen seurakun-
nan kirkkoherra Juho Kajava ottaa 
Kuopiosta tulleen Aunus -ryhmän 
iloiten vastaan. Kuuma tee lämmit-
tää matkalaisten vatsaa. 

Kirkkoherra Kajavan sydäntä 
lämmittävät ne 3000 euroa, jotka 
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä 
antoi jouluavustuksena seurakun-
nan joulupaketteihin ja muuhun 
kirkon toimintaan. Ensi vuoden 
jouluavustuksen määrä on vielä ar-
voitus, sillä joulukeräyksen kassa 
ammottaa nyt tyhjyyttään. 

”Seurakuntamme toimii näillä 
rahoilla, joten avustuksella on val-
tava merkitys”, painottaa Kajava.  

”Joulupaketteja jaetaan yli sa-
dalle seurakuntalaiselle ja yhden 
paketin arvo on noin 15 euroa. 
Kysyn seurakuntalaisilta, mistä 
ruoasta on eniten pula. Pyrimme 
laittamaan pakettiin myös hieman 

ylellisyyttä eli rusinoita, suklaata ja 
parempaa teetä”, valottaa Kajava. 

Loppurahasta riittää iloa pit-
käksi aikaa. ”Myös raamattupiirin, 
pyhäkoulun, nuorisotoiminnan, ju-
malanpalveluksien ja seurojen pito 
ensi vuonna mahdollistuvat tämän 
avustuksen myötä.” 

Apu henkilökohtaisesti 
perille
Kallaveden seurakunnan seura-
kuntamestari Markku Heikkonen 
on käynyt Venäjän Karjalassa yli 
60 kertaa.  Hän toimii autonkul-
jettajana, käytännön asioiden hoi-
tajana ja myös virsien säestäjänä. 
Tänä vuonna on Kallaveden seu-
rakunnan vuoro jakaa joulupaketit 
pitkärantalaisille.  

Pitkärannan kirkossa on 11. jou-
lukuuta Kauneimmat joululaulut – 
tilaisuus, jossa jaetaan sinne tulleil-
le seurakuntalaisille joulupaketit. 

”Päivällä kiertelemme kylillä 
liikuntakyvyttömien ja huonokun-
toisten vanhusten luona. Viemme 
paketit perille, laulamme virsiä ja 
jaamme ehtoollista”, kertoo Heik-
konen. 

Seija Rytkönen
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”Kuopiolaisten apu 
on kiitosrukouksen 
aihe”, sanoo  
kirkkoherra  
Juho Kajava. 
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Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja 
hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23.  p. 040 4848 256
Adventtiajan ehtoollinen ke 1.12. klo 
19. Liisa Penttinen.
Perjantaimessu pe 3.12. klo 19. 
Urkutuokio la 4.12. klo 15. 
Mieskuoro Kuopio Kvartetin kon-
sertti la 4.12. klo 18. Adventinajan-, 
joulu- ja isänmaallisia lauluja. Johtaa 
dir. mus. Juha Hilander. Kalevi Kivinie-
mi, urut. Ohjelma 10 euroa.
2. adventtisunnuntain messu su 
5.12. klo 10. saarna Satu Karjalainen, li-
turgia Olli Viitaniemi, kanttorina Pertti 
Rusanen, urkurina Eero Väätäinen. mu-
kana Tuomiokirkon kirkonvartijat.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpal-
velus ma 6.12. klo 10. saarna Seppo 
Laitanen, liturgia Liisa Penttinen, Poh-
jois-Savon Poliisilaulajien kuoro, johtaa 
ja kanttorina Pertti Rusanen, urkurina 
Eero Väätäinen
Adventtiajan ehtoollinen ke 8.12. klo 
19. Liisa Penttinen.
Joulukonsertti Rajaton Joulu 2010 
to 9.12. klo 19.30. Lauluyhtye Rajaton. 
Liput 30 euroa, Lippupisteistä kautta 
maan.
Nuorten Kauneimmat joululaulut 
pe 10.12. klo 19. Lauri Kastarinen, Jark-
ko Maukonen & bändi.
Jouluinen urkuuokio kaksilla uruil-
la la 11.12. klo 15. Anu Pulkkinen ja 
Outi Keskisipilä.
3. adventtisunnuntain messu su 
12.12. klo 10. saarna Sari Kärhä, liturgia 
Ilpo Rannankari kanttorina Anu Pulkki-
nen ja urkurina Eero Väätäinen. Tuo-
miokirkon psalmikuoro.
Kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 
15. Tuomiokirkkokuoro ja Tuomiokir-
kon päiväkuoro, johtaa Anu Pulkkinen. 
Urkurina Eero Väätäinen. Liisa Pentti-
nen.
Kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 
18. Tuomiokirkon psalmikuoro, johtaa 
Anu Pulkkinen, urkurina Eero Väätäi-
nen. Liisa Penttinen.
Kauneimmat joululaulut ma 13.12. 
klo 19. Yksinlaulua Ilpo Rannankari, 
urkurina Anu Pulkkinen. Liisa Pentti-
nen.
Lasten joulukirkko ti 14.12. klo 9 ja 
klo 10. Pirjo Rissanen, Sari Kärhä ja Anu 
Pulkkinen.
Taizémessu (viikkomessu) ke 15.12. 
klo 19. Sari Kärhä, Pirjo Rissanen.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit p. 040 4848 259
Torstaiseurat to 2.12. klo 18 kerho-
huone Samuli. 
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 8.12. 
klo 11. Klo 11 raamattutunti, Olli Viita-
niemi ja näytelmäryhmä. Iltapäivässä 
mukana Anu Pulkkinen. Jouluinen ruo-
ka 10 euroa.
Veteraaniseurat ti 14.12. klo 13 kahvi-
ossa.
Raamattupiiri ti 14.12. klo 17.30. Olli 
Viitaniemi, kerhohuone Aaron, Suoka-
tu 22 C. 

INKILÄNMÄEN  
SEURAKUNTATALO 
Inkiläntie 7
emäntä p. 040 4848 269
Palvelu-, askartelu- ja käsityöpiiri-
en sekä eläkeläisten joulujuhla ke 
1.12. klo 11 jouluaterian ja mukavan 
jouluisen ohjelman tunnelmissa. 
Joulumyyjäiset la 4.12. klo 10.30. 
Myyjäiset klo 10.30-13. Hartaus, joulu-
leivonnaisia, käsitöitä ym. lahjaksi so-
pivaa, arpajaiset.
Messu su 5.12. klo 12. Saarna Satu Kar-
jalainen, liturgia Sari Kärhä, kanttorina 
Eero Väätäinen, Maranata-kuoro.
Kauneimmat joululaulut ti 14.12. klo 
18. Sari Kärhä, Anu Pulkkinen.
Lasten joulukirkko ke 15.12. klo 9.30. 
Pirjo Rissanen, Sari Kärhä ja Anu Pulk-
kinen.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10 
Avoinna ma-to klo 11-15. 
p. 040 4848 272
Pikkumyyjäiset ke 1.12. klo 13. 
Viriketuokiossa ke 8.12. klo 13 musiik-
kituokio, kanttori Pertti Rusanen.

NUORET
Nuortenilta to 2.12. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalossa, Suokatu 22 E. 
Huom! 9.12 ei nuorteniltaa
Isoskoulutus to 9.12. klo 17 Keskus-
seurakuntatalossa, Suokatu 22 E.

LÄHETYS
Kotien lähetyspiiri ke 1.12. klo 13. 
Lähetyspiirien joulujuhla ke 15.12. 
klo 12 Keskusseurakuntatalossa, Suo-
katu 22.

DIAKONIA
Diakoniatoimisto Inkilänmäen dia-
koniatoimisto (Inkiläntie 7) avoinna 
tiistaisin klo 9-10.30. Puhelinpäivystys 
tiistaisin klo 10.30 - 11.30, p. 040 4848 
254, diakoni Varpu Ylhäinen, p. 040 
4848 255.
Keskusseurakuntatalon diakonia-
toimisto Suokatu 22 C-rappu. Avoinna 
ma, ke klo 9.00 - 10.30, puhelinpäivys-
tykset ma ja ke 10.30 - 11.30, p. 040 
4848 253. Diakonissa Pirjo Litmanen, p. 
040 4848 282 ja diakoni Birgitta Oks-
man-Kettunen, p. 040 4848 284.
Alavan ja Tuomiokirkkoseurakun-
nan omaishoitajaryhmä ma 13.12. klo 
12. Omaishoitajien ryhmä Neulamäen 
seurakuntakodissa, Vesurikuja 4. Ilmoit-
tautuminen to 9.12. mennessä seura-
kuntien vaihteeseen, p. 017-158111. Li-
sätiedot diakonissa Liisa Tiilikainen p. 
040 4848 324 ja diakoni Birgitta Oks-
man-Kettunen, p. 040 4848 284.

PERHETYÖ
Perhekerho ti 7.12. klo 9.30. -11. Joulu-
puuro. Keskusseurakuntatalossa, Suo-
katu 22 E.
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30. -11. Jou-
lupuuro. Inkilänmäen seurakuntatalos-
sa, Inkiläntie 7.
Naisten lenkkipiiri ma 13.12. klo 18 
Poukamassa. Lenkkeily, sauna, iltapala 
ja iltahartaus. Vetäjänä Pirjo Rissanen, 
p. 040 4848 252.

PYHÄKOULU
Kotipyhäkoulu Rönössä. Katso lisää 
Rönön sillan kupeessa olevalta ilmoi-
tustaululta.
Pyhäkoulu su 12.12. klo 17 Hermanni-
naukion 3 Sibelius-Akatemian tiloissa. 

KASTETUT
Amanda Inka Cecilia Hintikka, Hilla Mi-
nea Tsupari, Emil Otto Johannes Meri-
ranta, Uuno Ukko Johannes Turunen, 
Piitu Ellen Savolainen, Venla Sofia Haa-
raniemi, Erica Leena Olivia Ahonen, 
Vilma Ilona Lahtinen.

KUOLLEET
Matti Vilhelmi Niskanen 74 v, Viljo Ola-
vi Kivelä 94 v, Hanna Eliina Tuovinen 
94 v, Martti Kustaa Grönfors 91 v, Hei-
no Matti Ensio Mertanen 87 v, Maija 
Liisa Räsänen 85 v, Jouko Pauli Antero 
Häkkänen 67 v, Terttu Inkeri Ailomaa 
71 v, Kimmo Olavi Koponen 39 v, Raili 
Helena Mustonen 59 v, Tyyne Aada 
Räisänen 92 v, Tuuli Maria Maldonado 
46 v, Jenny Mirjam Knuutinen 89 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
p. 040 4848 298
2. adventtisunnuntain messu 5.12. 
klo 10. Jouko Kauhanen, Sanna 
Husso,Ossi Jauhiainen,seniorikuoro. 
Kirkkokahvit ja Marja-Johanna Matilai-
sen kuulumisia. Kansanlähetyksen Ja-
panin lähetyspyhä. 
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 
ma 6.12. klo 10. Heikki Kemppainen, 
Juha Välimäki, Leila Savolainen, Kuopi-
on kristillisen koulun kuoro. 

Haapaniemen koulun joulukonsertti 
ti 7.12. klo 18. Puhe Heikki Kemppainen. 
Joulun toivelaulukonsertti ke 8.12. 
klo 19. Ancora-kuoro.
Joulukonsertti pe 10.12. klo 18. Kristii-
na Brask, Antti Kajanus, Ossi Jauhiai-
nen, Alavan kirkkokuoro. Ohjelma 10 
euroa munuais- ja maksapotilaat ry:lle. 
3. adventtisunnuntaina jumalan-
palvelus 12.12. klo 10. Sanna Husso, 
Ossi Jauhiainen, nuorten bändi. Rippi-
koulun aloituskirkko 
Jouluiset lähetysmyyjäiset su 12.12. 
klo 15 alkaen. Kauneimmat joululaulut 
klo 16, jonka jälkeen myyjäiset jatku-
vat. Myynnissä joululaatikoita, piira-
koita, leivonnaisia sekä käsitöitä. 
Kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 
16. Pirjo Kuula, Leila Savolainen, lapsi-
kuoro. Glögi- ja piparitarjoilu. Perheen 
pyhäpäivä. Joulumyyjäiset. 
”Jouluna maailman ympäri” ma 
13.12. klo 18. Kuopion yliopiston kama-
rikuoro johtajanaan Anna Kosola sekä 
lauluyhtye. Käsiohjelmat 8/5e. 
Joulukuvaelma ke 15.12. klo 9.30. 

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B 
Käsityö- ja askartelupiiri to 9.12. klo 
13 kirkon alasalissa. 
Nuorten joulujuhla pe 10.12. klo 19 
konsertin jälkeen seurakuntasalissa. 
Eläkeläisten puurojuhla ti 14.12. klo 
12 seurakuntasalissa. Hannu Koskelai-
nen, Liisa Tiilikainen. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
p. 040 4848 311
Taizé-messu ke 8.12. klo 19. Juha Väli-
mäki, Liisa Tiilikainen, Pia Sahi Sousa. 
Kohtaamispaikka su 12.12. klo 16. 
Kansanlähetys. 
Joulukuvaelma ti 14.12. klo 10.30. 

SÄRKINIEMEN  
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20 
p. 040 4848 307 
Kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 
18. Juha Välimäki, Leila Savolainen, 
Zipporim-kuoro 
Joulukuvaelma ma 13.12. klo 10.30. 
Jouluinen arkinen ateria ja joulu-
juhla ti 14.12. klo 11.30. Juha Välimäki, 
Leila Savolainen, Sisko Laitinen. 

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan kirkko 
ajanvarausvastaanotto keskiviikkoisin 
klo 9 – 11, p. 040 4848 294 diakonia-
työntekijä Liisa Tiilikainen. Neulamäen 
kirkko-seurakuntakeskus Ajanvaraus-
vastaanotto torstaisin klo 9 – 11, p. 040 
4848 296 diakoniatyöntekijä Ulla Turu-
nen. Arkinen ateria kirkolla torstaisin 
klo 11 – 12. Särkiniemen kirkko-seur-
akuntakoti ajanvarausvastaanotto ti-
istaisin klo 9 – 11, p. 040 4848 295. 
Diakoniatyöntekijä Sisko Laitinen, p. 
040 4848 326. Arkinen ateria kirkolla 
tiistaisin klo 11.30 - 12.30. 

PERHETYÖ
Perhekerhot Neulamäen kerhotila ti 
7.12, Särkiniemen kerhotila ja Lehto-
niemen kerhotila ke 8.12. Kaikissa ker-
hopisteissä askarrellaan jouluksi. 

KASTETUT
Aurora Onerva Kirjavainen, Alva Maria 
Haatainen, Toivo Johannes Haatainen.

KUULUTETUT
Marko Kalevi Hirvonen ja Anni Elisa 
Martikainen.

KUOLLEET
Eira Hilma Annikki Puustinen 89 v.

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
2. adventtisunnuntain messu 5.12. 

HAUTAKIVET SUORAAN 
TEHTAANLIIKKEESTÄ.

Meiltä myös graniitti-, marmori- ja kvartsitasot keittiöihin, 
kylpyhuoneisiin ja kodinhoitotiloihin.

Pohjolankatu 1, Kuopio, puh. 0440 343 543 
www.muotokivi.fi , muotokivi@muotokivi.fi 

ASIANAJOTOIMISTO 
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Eero Heikinheimo, 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. 

017 369 0700

p. 017 369 0700

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

se on tietenkin Isännöintipalvelu Isarvo Oy.

Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 0400 438 161 
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

lääkärintutkimus, luuntiheysmittaus 
ja verikoe (D-vitamiinin ja kalkki)

Hinta 238€, josta 
Kelan korvaus n. 96€

Osteoporoosiin perehtynyt 
yleislääketieteen erikoislääkäri
MARKKU HYVÖNEN

Kiekkotie 2, KUOPIO. Puh. (017) 282 8244
www.puijonlaaksonlaakarikeskus.fi 

4

Hinta 238€, josta 
Kelan korvaus n. 96€

Luun murtuman jälkeen...Luun murtuman jälkeen...
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2. adventtisunnuntain teksti on Luuk. 35 - 40 

Valepuvussa  
keskelle arkea

Toisena adventtisunnuntaina 
Jeesuksen ensimmäisen ja 
toisen tulemisen odotus kie-
toutuvat toisiinsa. Vaikka kat-

seemme ovatkin kääntyneet Betle-
hemin lapseen, meille avautuu myös 
uusi näkökulma Jeesuksen tulemi-
seen. Häntä odotetaan palaavaksi 
kunnian kuninkaana keskellemme. 
Juhlan sävy on odottava, täynnä 
toivoa ja iloa.

Raamatun mukaan Jeesus syntyi 
talliin Betlehemiin ihmisen pojaksi, 
meidän veljeksemme. Useat histori-
alliset teokset Raamatun ohella ker-
tovat Jeesuksesta ja hänen olemassa 
oloaan pidetään historiallisena tosi-
asiana. Mutta mitä meitä hyödyttää 
tieto siitä, että 2000 vuotta sitten 
syntyi Jeesus -niminen mies Betle-
hemin tallissa, ellemme usko häntä 
vapahtajaksemme? Vain uskon kaut-
ta joulunlapsi syntyy myös meidän 
sydämissämme. 

Kristus syntyy siis kaksi kertaa; 

ensin talliin Betlehemissä ja sitten 
meidän sydämiimme.  Kerran hän 
syntyi Marian ja Joosefin lapseksi 
talliin. Sydämen joulussa hän syntyy 
uudelleen meidän sisimpäämme. 

Pienen lapsen asettaminen maa-
ilman keskukseksi pakottaa meidät 
pohtimaan uudelleen arvojamme. 
Ylpeyden sijaan tulee nöyryys, itsek-
kyyden sijaan lähimmäisenrakkaus, 
rahan tavoittelun sijaan kohtuulli-
suus, tekojen sijaan usko. 

Kristuksen rakkaus antaa halun 
ja voiman rakastaa toisia. Hänen 
seurassaan saamme armon ja hä-
nen esimerkkiään seuraten olemme 
armollisempia toisillemme.

Jeesuksen syntymäjuhlan lisäksi 
me odotamme toisena adventtisun-
nuntaina Jeesuksen uutta tulemista. 
Kerran Jumalan poika saapuu tuo-
mitsemaan meidät; ei tekojemme 
tähden, vaan tekemättä jättämisi-
emme. 

Kaiken, mitä olemme tehneet 

vähäisimmälle veljellemme, sen me 
olemme tehneet Jumalalle. Ja mitä 
olemme jättäneet tekemättä lähim-
mäisellemme, sen olemme jättäneet 
tekemättä Jumalalle. 

Me emme tiedä milloin ja miten 
ihmisen poika tulee, mutta on var-
maa, että hän tulee.  Miten tunnem-
me hänet kun hän saapuu? Kenties 
hän tuleekin lähimmäisen valepu-
vussa keskelle arkea. Olennaista on 
kuitenkin se, että me emme odota 
maailmanloppua, vaan uutta maa-
ilmaa; rauhan, rakkauden, toivon 
ja oikeudenmukaisuuden lopullista 
läpimurtoa. 

Pitäkäämme siis vaatteemme 
vyötettyinä ja lamppumme pala-
mamassa.

Satu Karjalainen 
Kirjoittaja on 

Tuomiokirkko-
seurakunnan pappi.

Joonas Vähäsöyrinki

klo 10. Saarna Juha Määttä, liturgia Raili 
Rantanen, kanttorina Anna-Mari Linna 
ja kirkkokuoron seniorit sekä Sudanilai-
set. Messun jälkeen lähetystilaisuus, 
jossa nimikkolähetti Ville Tams kertoo 
työstään Mongoliassa.
Rauhanyhdistyksen seurat ja isän-
maallisia lauluja su 5.12. klo 18. Puhu-
jana Teuvo Mononen.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpal-
velus ma 6.12. klo 10. Saarna Esko Kont-
tinen, liturgia Matti Pentikäinen ja kant-
torina Seppo Kirkinen. Partiolaisten lu-
pauksenanto. Kirkkokahvit.
Kansainvälinen Joulujuhla la 11.12. 
klo 14. Kansainvälistä ohjelmaa, ihmisiä 
ympäri maailmaa, mukavaa yhdessä-
oloa, joulusyömistä. Kielenä Suomi 
(tulkkaus englanniksi). Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy. Lastenhoito järjestetty. 
Tuo oman maasi jouluherkkuja nyyttä-
ripöydälle.
3. adventtisunnuntain messu 12.12. 
klo 10. Saarna Veli Mäntynen, liturgia 
Esko Konttinen, kanttorina Mari Vuola-
Tanila. 
Perheiden kauneimmat joululaulut 
su 12.12. klo 16. Veli Mäntynen, Mari 
Vuola-Tanila ja lapsikuoro. Juonto Tuula 
ja Eero Holmlund.
Kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 
19. Juha Määttä. Seppo Kirkinen ja Dol-
ce.
Seurakuntailta ma 13.12. klo 18.30 
koulutussalissa. Johannes Kastajan ad-
ventti - Jer. 3:21-25; Joh. 1:35-37.
Vapaaehtoisväen joulujuhla ke 15.12. 
klo 18. 

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörökaari 21
Parisuhteen palikat -tapahtuma su 
5.12. klo 16. Aiheena sitoutuminen, 
alustajina Mari Vuola-Tanila ja Heikki 
Tanila. Lastenhoito järjestetty.
Aikuisten takkailta ke 8.12. klo 18. 
Yhteyshenkilönä Alvar ja Terttu Saval-
lampi.
Kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 
18. Esko Konttinen, Anna-Mari Linna ja 
kirkkokuoro.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15 
Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku 
ma 6.12. klo 13. Matti Pentikäinen ja 
Seppo Kirkinen.
Kauneimmat joululaulut to 16.12. klo 
19. Raili Rantanen ja Anna-Mari Linna.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410 
Itsenäisyyspäivän hartaus ja seppe-
leenlasku ma 6.12. klo 13. Esko Kontti-
nen.
Kauneimmat joululaulut to 16.12. klo 
19. Matti Pentikäinen, Seppo Kirkinen ja 
Dolce Minores.

NUORET
Nuortenilta to 2.12.klo 18-21 Kallave-
den kirkolla. Joulun ihme.
Nuortenilta to 9.12. klo 18-21 Kallave-
den kirkolla. Joulujuhla.

DIAKONIA
Hyvän hoidon päivät (Omaishoitajille, 
hoidettaville ja kyytipalvelua käyttävil-
le) ke 1.12. klo 10.30- 14.30 Rytkyn leiri-
keskuksessa. Adventin aika. Ohjelmassa 
mukavaa yhdessä oloa ja lounas (5 €). 
Ilmoittautumiset Maarit Kirkinen, p. 040 
4848 369 tai Riitta Reima, p. 040,4848 
370 tai diakoniatoimisto, p. 040 4848 
332.
Haluatko tuoda joulumieltä leipo-
malla? Diakoniatyöntekijät toimittavat 
leipomukset joulumieltä tarvitsevien 
koteihin joulun alla. Tarkemmat tiedot 
ja yhteydenotot diakoniatoimistoihin 
ma 13.12. mennessä, p. 040 4848 332 /
Kallaveden kirkko ma ja to tai, p. 040 
4848 333/Petosen diakoniatoimisto ma 
ja ke klo 9-10 (voit myös jättää viestin ja 
yhteystietosi vastaajaan).
Varttuneen väen joulujuhla ke 15.12. 
klo 12-14. Joulukuvaelma, hartaus Esko 
Konttinen, kanttorina Anna-Mari Linna. 
Joulupuuro ja kahvit. 

MUUTA
Donkkis Big Night-toimintailta 7-13 
vuotiaille pe 10.12. klo 18-20 Petosen 
seurakuntatalossa.
Kodin siunaus ja Aunen 75-vuotispäi-
vä su 19.12. klo 13 Hirvilahdessa Aune ja 
Pekka Ikäheimolla, Särkisentie 249.

PERHETYÖ
Perhekerhot kokoontuvat viikolla 49 
ennen joulutaukoa seuraavasti: tiistaina 
7.12. klo 9.30-11 Petosen seurakuntata-
lossa ja Valoharjussa, keskiviikkona 8.12. 
klo 9.30-11 Kallaveden kirkolla, Jynkän-
vuoren kerhohuoneessa ja Kurkipirtissä. 
Perheiden jouluhartaudet viikolla 50.
Taidetiistai koko perheelle kädentai-
tojen parissa ti 7.12. ja ti 14.12. klo 9.30.-
11.30 ja klo 13-15 Kallaveden kirkolla. 
Lasten ja perheiden jouluhartaudet 
ti 14.12. klo 9.30 Petosen seurakuntata-
lossa ja Valoharjulla. Ke 15.12. klo 9.30 
Kallaveden kirkolla ja klo 10 Jynkänvuo-
ren kerhohuoneessa.

PIIRIT
Hirvilahden työseura ti 7.12. klo 18.30 
Hirvilahden kappelissa. Anni Tanninen.
Puutossalmen lähetyspiiri ke 8.12. klo 
13 Irja Hyvärisellä, Puutossalmentie 1179.
Rytkyn seurakuntapiiri ke 8.12. klo 18 
Leena Koposella, Kellomäki 360. Anna-
Maija Hella.
Kaislastenlahden päiväpiirin joulu-
puurojuhla Eräkalliolla su 12.12. klo 13. 
Veli Mäntynen ja Seppo Kirkinen.

AIKUISTYÖ
Miesten sauna- ja takkailta pe 10.12. 
klo 18 Poukaman leirikeskuksessa. ”Jou-
lu on taas”, Ja kattilatkin täynnä puu-
roo, jota nautimme jouluisen ohjelman 
kera. Mukana mm. Esko Konttinen ja 
Veli Mäntynen. Osanottomaksu 4 €, jo-
hon sisältyy sauna ja iltapala.

KASTETUT
Rasmus Eeli Viljami Karjalainen, Joonas 
Olavi Korhonen, Vilma Lumia Hartikai-
nen, Tinja Selenia Blomberg, Riia Lumia 
Peppiina Hämäläinen, Maija Johanna 
Kinnunen, Tommi Ville Juhani Väänä-
nen, Nelli Sara Emilia Laurinen, Milla 
Vera Eveliina Laurinen, Iiris Anna Aurora 
Lappi, Aapo Timo Aleksi Niiranen, Heik-
ki Eelis Liukkonen, Vilho Rafael Ruuska-
nen, Akseli Otto Juhani Suikka.

KUOLLEET
Paavo Ilmari Prami 79 v, Voitto Matti 
Vilho Hämäläinen 68 v, Merja Inkeri Tu-
runen 57 v, Meri Siviä Hämäläinen 88 v, 
Aila Marketta Kukkonen 78 v.

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-11. 
Pohjantien koulun joulukonsertti to 
2.12. klo 18-19.30. 
Messu 2. adventtisunnuntaina 5.12. klo 
10. Saarna ja liturgia Tarja Säynevirta, 
kanttorina Riitta Matilainen.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpal-
velus ma 6.12. klo 10. Saarna ja liturgia 
Salla Tyrväinen, kanttorina Riitta Mati-
lainen.
”Nyt riemuiten tänne, kiiruhusti tul-
kaa...” ti 7.12. klo 18.30. Esiintyjinä Kuo-
pion Tyttölyseon Seniorikuoro ja Siilin-
järven-Maaningan kansalaisopiston 
naiskuoro TriAngeli.
Papin piiri ke 8.12. klo 18-19.30 srk-sa-
lissa. Raamatun tutkiskelua papin kans-
sa. Käsitellään seuraavan sunnuntain 
tekstejä.
Puijon laulun joulukonsertti to 9.12. 
klo 19. (Huomaa muuttunut kellonaika.)
Messu 3. adventtisunnuntaina 12.12. 
klo 10. Saarna ja liturgia Lauri Paatero, 
kanttorina Heikki Mononen.
Bachin Jouluoratorio ma 13.12. klo 
18.30. Sibelius-Akatemian Kuopion 
osaston kamarikuoro.
Lasten jouluhartaudet ke 15.12. klo 
9.30 ja 10.15. 

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 391
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-11. 
Ke 8.12. puuropäivä ja leluesittely, vie-
railijana Sari Satuli.
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Silja Kallion oppilaiden kantele-
konsertti pe 3.12. klo 18. 
Deutschsprachiger Gottesdienst 
5.12., um 17 Uhr in der Alte Kirche, 
Uwe Mäkinen.
Törmälän ystävät ti 7.12. klo 11-13 si-
vusalissa. Annikki Tenhunen.
Suomalais-unkarilainen jouluhar-
taus ti 7.12. klo 18-19.30. 
Kätevät kädet ti 14.12. klo 17-20. Vie-
no Arpola.
Lasten jouluhartaus to 16.12. klo 10. 

DIAKONIA
Diakoniatyöntekijöiden ajanvara-
uspäivystys ti klo 9-10 Vanhalla kir-
kolla p. 040 4848 385 ja Pyhän Johan-
neksen kirkolla, p. 040 4848 384. Ulla 
Halonen 040 4848 405. Mari Merta-
nen, p. 040 4848 406. Kirsi Niskanen, 
p. 040 4848 407.
Ukintuvan joulujuhla to 2.12. klo 12 
Pyhän Johanneksen kirkossa. Salla 
Tyrväinen, Mari Mertanen, Heikki Mo-
nonen ja päiväkuoro. Yhteislaulua, 
puuro ja soppa, arpajaiset.
Männistön, Kallaveden ja Puijon 
omaishoitajien joulujuhla ti 7.12. 
klo 12 Poukaman leirikeskuksessa, 
Poukamantie 105.
Hyvän Mielen Päivän linja-auton 
retkireitti ke 8.12: Päivärannantie, 
Citymarketin jälkeinen pysäkki Kettu-
lanlahteen päin klo 8.50, Kaijan Padan 
pysäkki klo 9.00, Pihlajaharjuntie (Ra-
husentien risteys) klo 9.05, Kellonie-
men Sale klo 9.15, Itkonniemen kioski 
klo 9.20, Tellervonkadun pysäkki klo 
9.25, Lönnrotinkatu 52 klo 9.30 (enti-
nen seurakuntatalo), Saariaitta klo 
9.35, Pyhän Johanneksen kirkon park-
kipaikka 9.40. Paluu kello 15 men-
nessä. Ilmoittautumiset otettu vasta-
an Hyvän Mielen päivässä. Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla ei ole Hyvän Mie-
len päivää ke 8.12.

MUUTA
Miesten piirin retki Hirvijärvelle ke 
8.12. Lähtö klo 17 Pyhän Johanneksen 
kirkolta linja-autolla ja paluu samaan 
paikkaan n. klo 22. Omat pyyhkeet 
mukaan. Ilmoittautuminen 1.12. men-
nessä Risto Huotarille, p. 040 4848 
398, risto.huotari@evl.fi.
Joulun ajan ehtoollinen ma 13.12. 
klo 13 Sunnen kodissa, Päivärinteen-
tie 29. Salla Tyrväinen.
Kauneimmat joululaulut ke 15.12. 
klo 20 Ravintola Ampiaisessa. Salla 
Tyrväinen, Heikki Mononen.

KASTETUT
Lili Viviane Henriikka Valve, Tuikku 
Maaria Juntunen, Jesse Jami Juhani 
Leskinen, Veera Elina Juulia Kumpu-
lainen.

KUULUTETUT
Simeon Sasaki ja Jenni Tuulikki Vänskä.

KUOLLEET
Kauko Vilhelm Lind 84 v, Vilho Arvid 
Parviainen 89 v, Reino Olavi Hyvärinen 
88 v, Veli Inhilä 85 v, Eeva Liisa Kainulai-
nen 86 v, Anna Kaarina Tengvall 78 v.

Pu i j o

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
2. adventtisunnuntain messu 5.12. 
klo 10. Jaana Marjanen saarnaa, Heikki 
Hyvärinen, Markku Puhakka ja isos-
koulutettavat, kanttorina Outi Keskisi-
pilä. Uusien kirjaliinojen käyttöönotto.
Kuopion seniorikuoron konsertti 
su 5.12. klo 14. ”Adventista jouluun” 
Juha ja Rauni Komulainen. Ohjelma 
10 euroa, tuotto koulutarvikkeita 
Kongoon –keräykseen.
Itsenäisyyspäivän sanajumalan-
palvelus ma 6.12. klo 10. Piio Lappa-
lainen, Kari Kuula, Konsta Kaukonen, 
trumpetti. kanttorina Outi Keskisipilä. 
Puijon Pakertajien lupauksen anto. 
Kirkkokahvit.
3. adventtisunnuntain messu 12.12. 

klo 10. Pekka Nieminen saarnaa, Piio 
Lappalainen, lauluryhmä Verso, kant-
torina Joona Saraste. Kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus. Uusi nimikkolähetti 
Tuula Makkonen kertoo tulevasta 
työstään Angolassa.
Perheen kauneimmat joululaulut 
su 12.12. klo 16. Piio Lappalainen. Ra-
jalan musiikkiluokkien kuoro.
Kauneimmat joululaulut su 12.12. 
klo 19. Piio Lappalainen. Marianne 
Sihvonen, huilu.
Kauneimmat joululaulut ma 13.12. 
klo 19. Jaana Marjanen. Kamarikuoron 
kvartetti.
De vackraste julsångerna ti 14.12. 
klo 19. Jaana Marjanen. Tintti Tinkala.
Lasten jouluhartaus ke 15.12. klo 
9.45. 

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Ystävän kammari kaikenikäisten 
kohtaamispaikka on avoinna tiistaisin 
klo 11-14. Yhdessäoloa ja kahvitarjoi-
lua.
Perhekerho ke 1.12. klo 9.30. Nyt sy-
tytämme kynttilän.
Midinetti-lähetyspiiri ke 1.12. klo 12. 
Käsitöitä ja myyjäisvalmisteluja.
Muuttuuko ihminen ja mihin suun-
taan? ke 1.12. klo 13. Avoin tilaisuus 
eläkkeelle siirtyville ja hiljattain eläk-
keelle jääneille. Alustus terveystietei-
den tohtori Ritva Kuokkanen. Kahvi-
tarjoilu. 
Eläkeläisten iltapäiväkerho to 2.12. 
klo 12.30. Naiset sodan ja rauhan asi-
alla, Pirkko Nousiainen.
Siioninvirsiseurat su 5.12. klo 18. 
Pekka Nieminen, Matti Pentikäinen, 
Juha Antikainen.
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30. Ja valo 
laajenee.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO 
Tuomikuja 4
p. 040 4848 426
Perhekerho ke 1.12. klo 9.30. Nyt sy-
tytämme kynttilän.
Ystävänpäivä ke 1.12. klo 11 ruokailu 
ja klo 12-13.30 ohjelma, Kauneimmat 
joululaulut, Outi Keskisipilä ja Riitta 
Murtorinne.
2. adventtisunnuntain jumalanpal-
velus 5.12. klo 13. Jaana Marjanen, 
Outi Keskisipilä.
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30. Valo 
laajenee.
Ystävänpäivä ke 8.12. klo 11. Vanha 
testamentti, Mooses. Ruokailu ohjel-
man jälkeen. Heikki Hyvärinen.
Kauneimmat joululaulut su 12.12. 
klo 13. Pekka Nieminen. Kuopion So-
taveteraanien mieskuoro.
Perheen kauneimmat joululaulut 
su 12.12. klo 16. Heikki Hyvärinen. Päi-
värannan lapsikuoro.
Ystävänpäivä ke 15.12. Joulujuhla 
Rytkyn leirikeskuksessa. Ilmoittautu-
minen kerhossa Riitta Murtorinteelle.
Lasten jouluhartaus ke 15.12. klo 
9.45. 

LÄNSI-PUIJON KERHOHUONE 
Rypysuontie 28-30
p. 040 4848 419
Perhekerho ti 7.12. klo 9.30. Ja valo 
laajenee.

MUUTA
Omaishoitajien joulujuhla ti 7.12. 
klo 12-15 Poukamassa jouluaterian (10 
€), jouluisen ohjelman ja yhdessäolon 
merkeissä. Muutaman euron pikkupa-
ketti mukaan! Ilmoittautumiset 30.11. 
mennessä Raili Lehtoviidalle, p. 040 
4848438.
Kauneimpia joululauluja jouluisel-
la lounaalla 4. adventtisunnuntaina 
19.12. klo 12-14 Lounasravintola Pito-
kammarissa, Puijonlaaksontie 4. Iiris 
Rissanen, Ville Partanen, lauluryhmä 
Verso.
Lähetystyön myyjäiset pe 3.12. klo 
9.30-14.00 Puijonlaakson ostosk-
eskuksessa. Käsitöitä, joulukortteja ja 
kirjakirpputori. 

KASTETUT
Topias Alex Eemeli Kekäläinen, Aatu 
Matti Oliver Jalkanen.

KUOLLEET
Unto Eljas Karvinen 86 v, Aira Pauliina 
Launonen 75 v.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

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

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

SUOMEN ORTODOKSINEN  
KIRKKOMUSEO

Kaunis 
PRONSSIRISTI
näyttävä lahja 

Tilaukset: 
p. 0206 100 263 tai 
kirkkomuseo@ort.fi

27 €
+ postikulut

JOULUMARKK
Kuopiohallissa 11.–12.12.10
Avoinna klo 10–18, www.nettimessut.fi
Vapaa sisäänpääsy, Opistotiellä P-maksu. Puh. 017 263 2910

KUOPION JOULU-
MARKKINAT 2010
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Miljoonat lapset kärsivät 
tänäkin jouluna nälästä. 

Sinä voit toteuttaa yhden 
toiveen. 

Lahjoita keräykseen 
maailman lasten 
auttamiseksi. 

YKSI TOIVE

Minulla on yksi toive. 
Haluaisin syödä joka päivä.

Soita 0600-11700 (20,11 e / puhelu + pvm)
Nordea 157230-500504, viestiksi ”Adventtikeräys” 

Lahjoita verkossa: www.kirkonulkomaanapu.fi

Soita 0600-11700 (20,11 e / puhelu + pvm)

Adventtikeräys 2010

www.teatteri.kuopio.fi  
Palvelunumero 0600 061616 (0,99e/min+pvm)

Ensi-iltakortit 2011 myynnissä!
Vakiopaikka Suuren näyttämön tai Studion ensi-illoissa, 
vaatesäilytys, väliaikatarjoilu sekä käsiohjelma. 

Lahjakortin voi ostaa haluamalleen summalle 
ja se on voimassa vuoden ostopäivästä. 

Lahjakortit

Uusivuosi pe 31.12.2010
Kilpakosijat klo 14

Liput: á 25e (norm. 33e)

Kiviä taskussa klo 14.15

Liput: á 15e (norm. 19e)

Lainatenori klo 19 

Liput: 16-23e

Lippukassa avoinna 21.12. saakka esityspäivinä 
12 - esityksen alkuun, muutoin arkisin 12-17

Pieni raha klo 19.15

Liput: á 15e (norm. 19e)
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Lue itse tai vanhempiesi kanssa Luuk. 21: 25 – 33. 
Täytä ristikko vihjeiden mukaan.  
Ristikon vihjeet:  
3. Kevään jälkeen tulee______. Jeesus totesi puheessaan tämän 
tulevan, kun puu kukkii.  
4. Jumalan ______ ei katoa. 
5. Jeesus sanoi: “_____valtakunta on lähellä.” 
6. Maan yläpuolella 
Pystysuoraan:  
Jumalan poika, jonka syntymäjuhlaan valmistaudutaan adventtina 

Tehtävän laati: Paula Remes

P y h ä P u u h a  

R i i s t ave s i

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
Messu su 5.12. klo 10. Kimmo Kivelä, 
Joose Vähäsöyrinki.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 
ma 6.12. klo 10. Juha Määttä, Marjatta 
Piironen. Mukana partiolaiset ja vete-
raanien edustus. Seppeleen lasku san-
karihaudoille.
Kuopiokvartetin joulukonsertti pe 
10.12. klo 19. Mukana Hannu Savinai-
nen. Vapaehtoinen käsiohjelma 5 €. Osa 
tuotosta käytetään Riistaveden seura-
kunnan nuorisotyön tukemiseen.
Isoskoulutus su 12.12. klo 9.45. Koulu-
tus aloitetaan messulla. Tuomo Kantele.
Messu su 12.12. klo 10. Kirsi Leino, Joo-
se Vähäsöyrinki.
Perheen kauneimmat joululaulut su 
12.12. klo 16. Kirsi Leino, Marjatta Piiro-
nen, tyttökuoro.
Kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 
19. Kirsi Leino, Marjatta Piironen, kirkko-
kuoro.
Lasten jouluhartaus ke 15.12. klo 10. 

RIISTAVEDEN SEURAKUNTA-
TALO, Keskustie 2 
Perhekerho ke 1.12. klo 9.30. Tuomo 
Kantele, Irmeli Mustonen.
Jouluinen perhetapahtuma la 11.12. 
klo 11-15 Askartelua, laulua, tarinoita. 
Ruokailu ja kahvit.
Virkistyspäivä ke 1.12. klo 12. Marjatta 
Piironen, päiväkuoro.
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30. 
Isoskoulutus ke 8.12. klo 15. Tuomo 
Kantele.
Eläkeliiton Riistaveden yhdistyksen 
joulujuhla to 9.12. klo 11. Kirsi Leino, 
Marjatta Piironen, päiväkuoro.
Miesten lenkki- ja ruokapiirin joulu-
ateria ma 13.12. klo 17. Ilmoittautumi-
nen 7.12. mennessä seurakunnantoi-
mistoon, p. 040 4848440.

MUUTA
Kauneimmat joululaulut ma 13.12. klo 
18.30. Jännevirran koululla. Kirsi Leino, 
Marjatta Piironen.
Roinilan hoitokodin hartaus ja eh-
toollinen ke 15.12. klo 14.15. Kirsi Leino, 
Marjatta Piironen.

KASTETUT
Odessa Vanamo Vepsäläinen.

KUULUTETUT
Janne Pauli Koistinen ja Heidi Maria 
Korhonen.

Ve h m e r s a l m i

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 15
Jumalanpalvelus su 5.12. klo 13. Kim-
mo Kivelä, Marjatta Piironen.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 
ma 6.12. klo 13. Kimmo Kivelä, Marjatta 
Piironen. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Toimintakeskuksen joulukirkko ja 
joulujuhla ke 8.12. klo 12. Jumalanpal-
veluksen jälkeen joulujuhla seurakunta-
kodilla. Perheet ovat myös tervetulleita.
Messu su 12.12. klo 13. Kirsi Leino, Mar-
jatta Piironen.
Koko perheen joulujuhlan seimiku-
vaelman harjoitukset ma 13.12. klo 18. 
Enkeleitä ja paimenia tarvitaan esityk-
seen.
Koko perheen joulujuhla ti 14.12. klo 18. 
Juhla alkaa kirkossa ja jatkuu Majakassa.

VEHMERSALMEN SEURA- 
KUNTAKOTI, Lempeläntie 10
Perhekerho ke 1.12. klo 9.30. 
Varttuneen väen virkistyspäivän 

joulujuhla ti 7.12. klo 10. 
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30. Puurotar-
joilu. Syksyn viimeinen. 
Lähimmäisen Kammarin joulujuhla 
ma 13.12. klo 10. 
Kokki-ukot ke 15.12. klo 17. Huom. aika.

MUUTA
Joululaulajaiset su 5.12. klo 15 Räsälän 
Iiittolassa. Kimmo Kivelä ja Marjatta Pii-
ronen. Alavan tiernapojat. Joulupuhve-
tista torttukahvit. Joululeivonnaisia ko-
tiin vietäväksi, arvontaa. 
Adventtilaulajaiset su 5.12. klo 19 
Mustinlahden kylientalossa.
Seppeleiden laskut sankarihaudoille 
ma 6.12. klo 9.30 Puutosmäen ja kirkon-
kylän hautausmailla.
Adventtilaulajaiset ja myyjäiset ti 7.12. 
klo 18.30 Ritoharjun metsästysmajassa.
Nuorten ilta ke 8.12. klo 19. Majakassa. 
Syksyn viimeinen.
Adventtilaulajaiset ma 13.12. klo 19 
Puutosmäessä Mäenpäässä.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO 
Haarahongantie 4
Sydämeni joulu -joulukonsertti la 
4.12. klo 19. Mirka Arola, mezzosopraa-
no, Ari Honkanen, baritoni ja Petri Her-
ranen, piano. Ohjelma 15/10 e.
Sanajumalanpalvelus su 5.12. klo 10. 
Seppo Laitanen ja Vesa Kajava. Ripari-
pyhä, kirkkoon kutsutaan erityisesti 
ryhmiä 1-4. Kirkkokahvit ja missio-
kööri jumalanpalveluksen jälkeen lähe-
tyskellarissa.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpal-
velus ma 6.12. klo 10. Sirpa Ylikotila, Ta-
pio Lepola, Vesa Kajava ja Lauluveikot.
Herkkupadan joulukonsertti ti 7.12. 
klo 19. Mieskuoro Kuopio-Kvartetti.
Päiväkonsertti to 9.12. klo 13. Esiintyjinä 
Sibelius-Akatemian laulunopiskelijoita.
Kauneimmat joululaulut lapsiper-
heille to 9.12. klo 18.
Perhemessu su 12.12. klo 10. Eero Hol-
ma, Matti Hoffrén, Marjaana Kaisto ja 
lapsikuoro. Riparipyhä, kirkkoon kut-
sutaan erityisesti ryhmiä 5,7,8, ja 10.
Kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 
16 ja klo 18.

SEURAKUNTATALO
Askartelu- ja käsityöpiiri ke 1.12. ja ke 
8.12. klo 9 lähetyskellarissa. Tutustutaan 
toimintaan ja juodaan kahvia. 
Omaishoitajakerho ke 1.12. klo 12 pää-
tysali. Hoidettaville omaa ohjelmaa. 
Kulttuuri Sii-Man yhteislauluilta to 
2.12. klo 18. Airi Heiskanen.
Miesten piiri ti 7.12. klo 13 kokoushuo-
neessa.
Lähetyksen sydänäänet ke 8.12. klo 
8.30 lähetyskellarissa.
Nuorten perjantaikahvila pe 10.12. 
klo 18-22. Mukana isoskoulutusryhmä.
Lähetyksen joulumyyjäiset la 11.12. 
klo 9. Jouluruokia, leivonnaisia ja käsi-
töitä. Hernekeittoa omiin astioihin.
Seurat su 12.12. klo 15 isossa salissa 
(Rauhanyhdistys).
Siiliemot ma 13.12. klo 17.30-19.30 seu-
rakuntatalon alakerrassa.
Kohtaamispaikan joulujuhla (Kan-
sanlähetys) ma 13.12. klo 18 pienessä 
salissa. Matti Salomäki, Matti Hoffrén, 
juonto Simo Karjalainen, musiikki Välke 
sekä joulupuuro ja torttukahvit.
Eläkeikäisten ja kaikkien diakonia-
työn ryhmien yhteinen joulujuhla ti 
14.12. klo12 alkaen messulla kirkossa ja 
jatkuen puurojuhlana seurakuntatalolla.
Donkkisilta ti 14.12. klo 18-20.
Mielenterveyskuntoutujien joulujuh-
la ke 15.12. klo 11 yhteistyössä potilasyh-
distys Virkistyksen ja Siilisetin kanssa.

VUORELAN KIRKKO
Raamattuhetki Sananen to 1.12. klo 
18.30.
Nuorten perjantaikahvila pe 3.12. klo 
18-22. Rukous- ja lauluhetki klo 19.30.
Messu su 5.12. klo 13. Seppo Laitanen ja 
Vesa Kajava. Riparipyhä, kirkkoon kut-
sutaan erityisesti ryhmiä 1-4.
Vuorelan lähetyspiiri ti 7.12. klo 10.
Perhemessu su 12.12. klo 13. Eero Hol-

ma, Marjaana Kaisto. Riparipyhä. Kirk-
koon kutsutaan erityisesti ryhmiä 6 ja 9.
Kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 
18.
Kauneimmat joululaulut lapsiper-
heille ke 15.12. klo 18.

MUUTA
Vertaisryhmä vanhemmille ke 1.12. klo 
18-20 MLL:n perhekeskus Kotirinteellä. 
Onko lapsellasi todettu / viitteitä neu-
ropsykiatrisesta erityisvaikeudesta 
(adhd, dysfasia, autismi jne.)? Lastenhoi-
to järjestetty, iltapala, ryhmä maksuton. 
Lisätietoja perhetyö, p. 044 7284 646. 
Kauneimmat joululaulut to 2.12. klo 
18.30 Pöljän koululla. Kahvio klo 18 al-
kaen.
Kodinsiunaamistilaisuus su 5.12. klo 
15 Marja-Leena ja Osa Torppavirralla, 
Varpaskummuntie 55, Koivumäki. Mu-
kana Seppo Laitanen.
Kauneimmat joululaulut su 5.12. klo 
15 Kehvonsalon Kartanossa, Kehvonsa-
lontie 220.
Koivusaaren lähetyspiiri ti 7.12. klo 18 
joululaulujen merkeissä Salo-Mattilassa 
(Eljas Ylönen).
Jouluhartaus to 9.12. klo 17.30 Kasuri-
lan-Jälän erämiesten kodassa Räsälän-
mäentien varrella. 
Hartaus Akuliinassa ke 15.12. klo 14. 
Seppo Laitanen ja Vesa Kajava.

KASTETUT
Iita Matilda Mikkonen, Julia Adelina Lai-
tinen, Sofia Minttu Maria Kokkonen, Joa 
Juhani Sebastian Koistinen, Otto Henrik 
Juhani Aholainen, Juni Pieta Maria Kyl-
lönen, Jasper Johannes Leskinen, Elma 
Mirjam Hartikainen.

KUULUTETUT
Hannu Tapani Salo ja Tuula Sinikka Har-
tikainen.  

KUOLLEET 
Eino Korhonen 87 v., Taavi Johannes Ko-
mulainen 75 v., Sirkka Anneli Koivunen 
68 v., Mauno Johannes Risulainen 82 v. , 
Kalevi Leander Haikola  75 v. , Unto Heik-
ki Ilmari Korhonen 86 v. , Hilja Maria 
Jääskeläinen 82 v., Erkki Roivainen 83 v. 

Diakoniakeskus

Suokatu 31
p. 040 4848 464
Työntekijöiden asiakasvastaanotto il-
man ajan varausta ma, ke ja pe klo 10-
12.   Vammaistyöntekijän asiakasvas-
taanotto ilman ajan varausta ma ja ke 
klo 10-12.  
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma, ke 
ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50. 
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe klo 
10-12. 
Hengellinen syöpäpiiri ke 1.12. klo 13. 
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 8.12. klo 13.30. 
Pullakirkko pe 10.12. klo 12. 
Hengellinen syöpäpiiri ke 15.12. klo 
13. 
Sokeiden lähetyspiiri to 2.12. klo 16 
Poukaman leirikeskuksessa.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22 
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 
1.12. ja ke 15.12. klo 13. 

Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja 
hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi 

perjantaina 18-23, p. 040 4848 256.

KANSANLÄHETYKSEN  
OPISKELIJATOIMINTA  
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamista.com 
keskiviikkoisin klo 18
Itsenäisyyspäivä ma 6.12. Vanha pap-
pila.
Mitä ajatella Israelista? 8.12. Eeva Sil-
janen.
Kauden päätös 15.12

OPISKELIJA JA  
KOULULAISLÄHETYS
Sairaalakatu 11
www.opkp.fi/kuopio
Opiskelijaillat la klo 19.
Jumalan tekoja elämässäni 4.12.
Joulujuhla 11.12.

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta kes-
kusteluapua parisuhteen kysymyksis sä. 
Käynnit sopimuksen mukaan. Tieduste-
lut, p. 040 4848 480 ma-pe klo 9-11.

Palveleva puhelin
 
päivystää su - to klo 18-01, pe - la klo 
18-03, p. 01019 0071. Puhelun hinta on 
paikallisverkkomaksu/matkapuhelin-
maksu. Nettiosoite: pp.kuopio@evl.fi

J ä r j e s t ö t

NNKY, Myllykatu 5 
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
Naisten iltapäivä la 4.12. klo 14.
Itsenäisyysjuhla ma 6.12. klo 15. Juhla-
puhe past. Paavo Riekkinen. Puheen-
vuoroja Matti Turunen, Jouko
Kauhanen ym. Musiikkia Leo Louhivaa-
ra, Välke, Minna Tirkkonen. Juhlakahvit. 
Maamme.
Raamattupiiri ke 8.12. klo 13 ja nais-
ten hyvinvointipiiri klo 17.30.
Joulujuhla  su 12.12. klo 14. Perinteistä 
jouluohjelmaa. Torttukahvit.
Perhekahvila ma klo 13 - 15.30 ja to klo 
9.30 – 12.  Perhekahvilan pikkujoulu
to 9.12. klo 9.30.
Puhelinpäivystys kansliassa ti ja to klo 
9 - 11, p. 017 2614 500.
Yhteiskristillinen raamattu- ja ru-
kousilta tiistaisin klo 18.
Itu -vertaistukiryhmä abortin läpikäy-
neille naisille alkaa helmikuussa. Yh-
deksän kertaa kokoontuvaan ryhmään 
mahtuu kuusi osanottajaa. Tiedustelut 
ja ilmoittautuminen Itu -puhelin 
044 5766 670 ma-pe klo 17 -21 tai Riitta 
Mäntylä p. 044 3212 725. 
Itu-vertaistukiryhmä abortin läpi-
käyneille naisille alkaa helmikuussa. 
Yhdeksän kertaa kokoontuvaan ryh-
mään mahtuu kuusi osanottajaa. Tie-
dustelut ja ilmoittautuminen Itu -puhe-
lin 044 576 6670 ma-pe klo 17 -21 tai 
Riitta Mäntylä 044 321 27 25. 

POHJOIS-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
P. (017) 262 2082, www.p-savonkl.sekl.fi  
wwwtarjolla.net
Miesten aamupiiri ma klo 6 ”matkalla 
kohti aitoa miehuutta”, aamurukous 
klo 8, äiti-lapsipiiri klo 9.30, päivähar-
taus klo 13, raamattupiiri klo 17 paril-
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m u i s t i o
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622 
621. Arkisin klo 11 ja 19, su klo 9 ja 
19. Palaverit savuttomia.
AA-naisten ryhmä ti klo 18 - 20 
Suokatu 6.
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi to 
klo 19, la klo 9, su klo 18. Savuttomat 
palaverit.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toi-
mimattomassa perheessä kasvaneil-
le aikuisille torstaisin klo 18-20 Pro-
pellissa, Minna Canthinkatu 4 C 3 
krs. Satamakadun puolelta, p. 050 
9294 548 ma ja ti klo 18-20.
http//www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongel-
maisten läheisille, Hatsalankatu 37 
su ja ti klo 19, p. 040 5579 470.
Esikoislestadiolaisten seurat su 
12.12. klo 13 Kettulan seurakuntako-
dissa, Jäniksenpolku 2.
Imetystukiryhmä parillisten viikko-
jen maanantaisin Maljapuron päivä-
kodissa klo 18-19.30. Kaikille avoi-
mesta ryhmästä lisätietoja, p. 040 
7283 654 tai www.kuopionimetys-
tukiryhma.fi 
Irti huumeista puhelinpäivystys 
ma-pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Lä-
heisryhmät, p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukastupa, 
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 9-16, 
p. 017 2822 239. www.sarkiniemi.
toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita 
myytävänä arkisin tilaisuuksien ai-
kana Keskusseurakuntatalon aulas-
sa, Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti 
Puijolan Monikulttuurikeskus, Mylly-
katu 1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo 
8.30-15.30 ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset 
suomen kielen kurssit ma klo 9-12, ti 
klo 17-18.30 ja to klo 10-12. www.
puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoin-
na ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setle-
mentti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 
050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäivystys 
joka päivä klo 14 -21, p. 017 2627 738 ja 
2627 733. Ajanvaraus ma - pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, 
käynti päihdeosaston rak. päädystä. 
Avoimet vertaistuki-/keskusteluryh-
mät päihteettömyyden tukemiseksi 
ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 
ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset. 
Sanan ja laulun tilaisuus pe 3.12. klo 

14 Lepolassa Puijonlaaksossa. 
Kuopion mielenterveystuki ry. Kol-
jonniemenkatu 2 II krs. P. 017 2618 
828,  040 7331 713, 0400 889 827.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. 
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400 
900. www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna 
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke, 
to ja pe  klo 11-13.
Nimettömät narkomaanit su klo 
16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Elämän-
katsomuspiiri tiistaisin klo 9. Miesten 
raamattupiiri parillisen viikon ti klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja 
tukipalvelu yllätysraskaustilanteis-
sa ja abortin jälkeen ilmenneissä 
kriiseissä ma-pe klo 17-21, p. 044 
5766 670. www.ituprojekti.net 
Narsismia kohdanneiden vertais-
tukiryhmä  Majakassa, Minna Cant-
hinkatu 4 C 3. krs. narsistienuhrit. 
narsistienuhrit.kuopiowippies.fi
Narsistien uhrien vertaistukiryh-
mä maanantaisin klo 18 Majakassa, 
Minna Canthinkatu 4 C, 3 krs. Käynti 
Satamakadun puolelta.
Omaiset mielenterveystyön tuke-
na Itä-Suomi ry Majakassa, Minna 
Canthin katu 4 C 3. krs. Avoin tuki-
ryhmä vanhemmille, joiden lapsella 
on  mielenterveyden vaikeuksia tai 
on sairastunut psyykkisesti, paritto-
mien viikkojen ti klo17. Tiedustelut, 
p. 040 5564 292/Pirjo. Omaisten jou-
lukahvit to 16.12. klo 14  Majakassa. 
Petosen asukastupa Pyörönkaari 
19, II. krs. Avoinna ma-pe klo 9.30-15, 
p. 3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdis-
tys. Salijumppa ti klo 14.15 ja allas-
jumppa klo 15.15 Alavan palveluta-
lossa. Suokadun palvelutalossa allas-
jumppa ke klo 17. Salijumppa Puijon-
laakson palvelutalossa to klo 13.
Portti, terveysneuvonta- ja välinei-
den vaihtopiste suonensisäisesti 
huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-
33. Avoin na ma ja to klo 14-16, ti klo 
16-18. Asiointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa palve-
lukeskuksessa, Sammakkolammen-
tie 12. Avoinna ma-pe klo 9-15.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, II 
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe 
klo 9-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p. 
183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11 
p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön neu-

voja, ohjausta ja henkistä tukea. Pal-
velupiste/Kriisikeskus, p. 2627 738. 
Auttava puhelin, p. 0203-16116, ma-ti 
klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. Help line, 
p. 0203-16118 ma-ke klo 15-18. Juris-
tin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, 
p. 023-16117.  www.riku.fi 
Sanan ja rukouksen aamu perjan-
taisin klo 8 Eelim –temppelissä, Vuo-
rikatu 29, toimiston ovi.
Sotaveteraanimuseo ja kahvila Tul-
liportinkatu 37 rakennus D. Varaukset 
ryhmille, p. 2811 130 klo 9-13 ti – to. 
Suomen mielenterveysseuran 
keskusteluryhmä lapsena hyväksi-
käyttöä kokeneille ja heidän läheisil-
leen kuukauden 1. keskiviikkona klo 
17.30 aluetoimiston kokoustilassa, 
Myllykatu 8 II. krs.
Suomen Sairaanhoitajain Kristil-
linen Seura ma 13.12. klo 18.30 
Mummon mökissä, Puijonkatu 10. 
Joulun odotusta.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 1 83 393. Perhekriisiyksik-
kö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille to 9.12. klo 18
Mielenterveysseuran koulutustilas-
sa, Myllykatu 8, sisäpiha II krs. Tied. 
Liisa Paatelainen, p. 044 3313 710, 
Anneli Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu 
Männistön koululla ti tai pe klo 10.
Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, 
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistai-
iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. 
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6. 
Avoinna ma-pe klo 8-15, p. 044 7148 
004. 
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 
11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, 
la 10 -14.30, p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, 
Torikatu 17. Ma-pe klo 11-17, la klo 
10-15,  p. 2614 774. 
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen 
kirpputori, Kuninkaankatu 23 
avoinna ma-to klo 10-16, pe klo 10-
13. Tiedustelut, p. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004. 
Otamme vastaan kuolinpesiä.
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityökatu 28. Avoinna ma-
pe klo 10-17,  p. 3623 614. 

liset ma. Rukoillaan yhdessä klo 18 
parittomat ti. Alfa-kurssi klo 19. Päi-
vähartaus ja kahvihetki ke klo 12 ja 
nuorten aikuisten 3Kohtaamista klo 
18. Raamattu- ja lähetyspiiri paritto-
mat to klo 17 ja nuorten Nuotta-ilta 
to klo 18.30. Opkon ilta la klo 18.
Lähetyspyhän messu 5.12. klo 10 Ala-
van kirkossa. Saarna J. Kauhanen, lit. S. 
Husso.  Klo 11.30 kirkkokahvit ja Japa-
ni-lähetystilaisuus. 
Itsenäisyyspäiväjuhla 6.12. klo 15 
Kuopion NNKY:llä, mm. Leo Louhivaa-
ra.  Jouluinen Kohtaamispaikka 
12.12. klo 16 Neulamäen kirkossa, 
”Anna meille meidän jokapäiväinen 
leipämme”, opetus Ritva Holopainen, 
musiikki Kukilan perhe, lasten ohjel-
ma, torttukahvit ja joulupuuro.
Kohtaamispaikan joulujuhla 13.12. 
klo 18.30 Siilinjärven srk-talon pienes-
sä salissa. Joulupuuro ja torttukahvit, 
puhe Matti Salomäki, Matti Hoffrén, 
Simo Karjalainen, Välke-lauluryhmä.

KANSAN RAAMATTUSEURA  
Sanan Kulma, Tulliportin-
katu 22 
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio  krs-kuopio@
sana.fi
Rukouspäivystys ke, to, pe klo 13-16, 
Kirjanmyyntipiste. 
Pienryhmät: rukouspiiri ma klo 17.30-
19.00. 
Krito-ryhmät ti klo 18-20. 
Raamattupiiri ke parill. viikko klo 18-
19.30. p. 050 5484 087/Juha.
Miesten piiri ke klo 18-19.30 pariton 
viikko. p. iltaisin 044 0438 585/Topi
Naisten solu to pariton viikko klo 18-
19.30. 
Krito- ”Varjosta vapauteen” la klo12-
14, ellei la muita tapahtumia. 
Nuorekkaiden aikuisten kotisolu 
klo 18 pariton viikko. Lisätietoja mar-

jut.rasanen@gmail.com sekä ninatt-
partanen@hotmail.com Kaiken kan-
san joulujuhla la 4.12. klo 16-18 Ala-
van srk-salissa. Eliina Heinonen ja Jas-
pe.

SUOMEN LUTERILAINEN 
EVANKELIUMIYHDISTYS
Lähetys- ja raamattupiiri to 2.12. klo 
18.30 Keskusseurakuntatalon Aaronis-
sa. Aiheena Uskon ABC.
Evankelisten opiskelijoiden musail-
ta to 9.12. klo 19 Vanhassa pappilassa, 
Kuninkaankatu 12.
Lähetyspiirien joulujuhla ke 15.12. 
klo 12 Keskusseurakuntatalossa.
Evankelisten opiskelijoiden kotisivuo-
soite on www.sley.fi/eo/html/fi/kuo-
pio.html
Itä-Suomen piirin työntekijä Johannes 
Häkämies, p. 050 3212 938, johannes.
hakamies@ sley.fi

KUOPION YMPÄRISTÖN RAU-
HANYHDISTYS 
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa 
www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Lauluseurat ke 1.12. klo 19.
Siilinjärven alueseurat pe 3.12. klo 
19 Jokelantie 141. Hakulinen. 
Etelä-Kuopion alueseurat pe 3.12. 
klo 19 Rauhalantie 5, Airaksela. Manki-
nen.
Joulumyyjäiset la 4.12. klo 17.
Isänmaa lauluin ja virsin sekä seu-
rat su 5.12. klo 15 Kallaveden kirkossa.
Lauluseurat ke 8.12. klo 19.
Seurat la 11.12. klo 13.30 Leväsen pal-
velukeskuksessa, hoitokoti 1.
Keskusteluilta la 11.12. klo 18. Alustus 
”Ajan merkit”.
Seurat su 12.12. klo 15.
Seurat su 12.12. klo 15 Siilinjärven srk-
talossa.

Seurat ti 14.12. klo 13.15 Mäntylän 
palvelukeskuksessa.
Nuorten joulujuhla ke 15.12. klo 19.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS 
Kuninkaankatu 22 
Avoinna ke klo 10-13, virsituokio klo 
11-12.
Siioninvirsiseuroja: To 2.12. klo 18 
Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22, 
kerhohuone Samuli. Su 5.12. klo 18 
Puijon kirkolla. 
Siioninvirsiseurat su 5.12. klo 18 Pui-
jon kirkolla.
Jouluseurat to 16.12. klo 18 Keskus-
seurakuntatalon seurakuntasalissa.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA, 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14. 
Ajalla 7.-10.12. ti-pe klo 11-17, la klo 11-
14. www.kuopionseurakunnat.fi/lahe-
tyskauppa-vakka 
Teemapäivä pe 3.12. klo 12 Pentti Ris-
sanen kertoo Tiia ja Daniel Jutzin työs-
tä Keski-Aasiassa. Myynnissä afganis-
tanilaisia huiveja. Saapunut joulutava-
roita mm. erilaisia seimiä.

AHOLANSAARI 
Aholansaaren Joulu 23.-26.12. täysi-
hoitopaketti aatonaaton päivällisestä 
tapaninpäivän lounaaseen. Ohjelmas-
sa mm. aattohartaus klo 14.30 Paa-
von pirtissä jouluaamun jumalan-
palvelus klo 7, kauneimmat joulu-
laulut klo 11.30, konsertti klo 15.30, 
tapaninpäivän messu klo 10. Juma-
lanpalveluksissa mukana mm. rovasti 
Osmo Korkalainen ja pastori Samuli 
Korkalainen.
Aholansaaren uusivuosi 31.12.-2.1.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset, p. 050 
4641 000, www.aholansaari.fi aholan-
saari@aholansaari.fi

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. perusmuotoinen avioehto, testamentti, 
perunkirjoitus 200-300 € + kulut + alv 22 %

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

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

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

Avaa joulu 
Avaa joulu Intiassa

www.avaajoulu.� 

Suomen Pipliaseura  

OKU805A

800018-55783
SAMPO

viestiin: INTIA 6749

LEVYUUTUUS!          Tulpa CD
Oratorio PIETARI
Esiintyjät:
Heikki Rainio
Joose Vähäsöyrinki
Markku Liukkonen
Sirkka Rautakoski
Ari Rautakoski

Cantio Laudis -kuoro
Oulun kamariorkesteri
johtaa Olli Heikkilä

Joululevy BETLEHEM
Joose Vähäsöyrinki, baritoni
Vesa Kajava, urut

Tutustu ääninäytteisiin ja tilaa:
WWW.JOVEREC.COM

PÄIVIN TERAPEUTTISESTA OLOHUONEESTA

keskusteluapua parisuhde kiemuroihin
tukea vanhemmuuteen ja elämääsi

perheterapiaa koko perheelle
työnohjausta työntekijöille

• Etsikäämme hyvää vuorovaikutusta parisuhteeseen
• Etsikäämme tukea ja vahvuutta vanhemmuuteen
• Etsikäämme valon pilkahduksia pimeyteesi
• Etsikäämme keinoja haastaviin tilanteisiin
• Etsikäämme unelmia ja positiivisia polkuja elämääsi

Päivi Föhr
perheterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja

050-4301100
Savonkatu 7 B 46, Kuopio

paivintera@paivinterapeuttinenolohuone.fi
www.paivinterapeuttinenolohuone.fi

facebook: Päivin terapeuttinen olohuone
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t a p a h t u m a t
De vackraste julsångerna
Kauneimpia joululauluja lauletaan ruotsiksi tiet-
tävästi ensimmäistä kertaa Kuopiossa Puijon 
kirkossa tiistaina 14.12. klo 19. Tilaisuu-
teen kutsutaan erityisesti Kuopiossa ja 
ympäristössä asuvia äidinkieleltään 
ruotsinkielisiä ja muita ruotsin kie-
lestä kiinnostuneita. Tintti Tinkala 
säestää laulut ja Jaana Marjanen 
juontaa. 

Kom och sjung.

Heini Lehtisaari 
kertoo olleensa 
vielä viime vuosiin 
saakka tavallinen 
käsityöharrastaja, 

joka sitten hurahti totaalisesti neu-
lemaailman ihmeellisyyksiin. 

“Isosiskoni lähetti minulle pake-
tin, jossa oli hienot pyöröpuikot sekä 
täydellistä lankaa. Siitä asti puikot 
ovat kulkeneet mukana kaikkialla”, 
kahden pojan äiti kertoo samalla kun 
mustat alpakkasukat valmistuvat ru-
pattelun lomassa.

Lahjat käyttöön käsitöillä
Lehtisaari on iloinnut löytäessään 
uuden väylän yhdistää auttaminen ja 
käsityöt. Hän on yksi Monikulttuu-
rikeskus Kompassin vapaaehtoisista 
ja ohjaa kerran viikossa neulekerhoa. 

Kerho alkoi syksyllä ja mukana 
on tällä hetkellä naisia kuudesta 
maasta.

“Kerho haluaa olla tuomassa ih-
misiä yhteen, tutustuttaa maahan-
muuttajia suomalaiseen kulttuuriin 
ja suomalaisiin. Sekä tietenkin opet-
taa neulomaan”, Lehtisaari kertoo.

“Omien lahjojen antaminen 
käyttöön ei ole monimutkaista. Ja 
on mahtavaa tuntea olevansa oikeal-
la paikalla. Kerhotapaamiset tuovat 
päivään sisältöä sekä minulle ja var-
masti myös muille naisille.”

Apuna kalsarikaupassa
Lehtisaari on saanut monia uusia 
ystäviä ja kontakteja. Kerho pyörii 
englanniksi, vaikka suomenkielen 
sanojakin kysellään.

“Ja kun huomaa sen uuden oppi-
misen innostuksen! Osa ei ole ikinä 
nähnytkään puikkoja tai saati neu-
lonut, lähdemme alkuun ihan yksin-
kertaisista jutuista.”

Neulekerhossa on naisia, jotka 
ovat joutuneet lähtemään kotimaas-
taan pois olosuhteiden vuoksi, mutta 
paljon on myös ihmisiä, jotka tulevat 
Suomeen työn, opiskelun tai puoli-
son töiden perässä. 

Lehtisaari tietää, että monet tar-
vitsevat Suomessa apua aivan arki-
siin, yksinkertaisiin ongelmiin.

Hyvää mieltä ja lämpimiä varpaita

Kauneimmat joululaulut 
tuovat joulun tunnelman.

“Yhteistä aikaa, kuuntelemista, pyyteetöntä auttamista ja 
avun tarjoamista. Sitä on lähimmäisen rakkaus”, 
kertoo maahanmuuttajien neulekerhon ohjaaja 
ja sukkien taitaja Heini Lehtisaari.

Heini Lehtisaaren  
mukana neulepuikot  
kulkevat kaikkialla.  
Neulomisen myötä on 
tullut paljon ystäviä. 

“Kerran olin erään miehen mu-
kana kaupassa ostamassa pitkiä 
kalsareita. Hän tulee maasta, jossa 
alin lämpötila on +14. Eihän hänellä 
voi olla tietoa, miten talvipakkases-
sa pukeudutaan. Samalla reissulla 
etsittiin nappaskenkien tilalle talvi-
sempia vaihtoehtoja.”

Sukkia vähävaraisille
Neulominen ja lähimmäiset limit-
tyvät myös toisessa harrastuksessa. 
Kuopiossa järjestetään neuletapaa-

misia, jonka jäsenistä moni haluaa 
tehdä hyvää yhdessä.

Heini Lehtisaari oli mukana jo 
viime talvena sukkakeräyksessä, 
josta sukat löysivät perille pitkäai-
kaissairaille ja vanhuksille. Tänä 
jouluna sukkia kerätään Kuopiossa 
vähävaraisille perheille.

“Keräys on yksittäisten neulojien 
organisoima ja jokainen voi tuoda 
uusia villasukkia keräyspisteisiin 
joulukuun 10. päivään asti Nappi ja 
Nauha- sekä Lankamatka -liikkei-
siin.”

Mitä sukkien kautta saadaan 
aikaan?

“Hyvää mieltä ja lämpimiä var-
paita”, hymyilee Lehtisaari.

Hän pohtii, miten Suomessa ih-
misten on vaikea pyytää apua ja ottaa 
sitä vastaan. Niin se on hänenkin 
kohdalla, vaikka kyllä Lehtisaari ai-
dosti innostuu saadessaan neuleystä-
viltä niin sanottuja yllätyspaketteja.

“Postineidit nauravat, kun en 
malta olla avaamatta pakettia jo 
heti tiskillä ja katsoa, mitä kaikkea 
ihanaa kääreistä löytyy.”

Pehmeää tunnelmaa 

Joulu on Lehtisaarelle seimen lapsen 
juhla.

“Joulumuistoista paras on se, kun 
olin lapsena pienen kuntamme isossa 
kirkossa jouluaamun jumalanpalve-
luksessa.  Kirkko oli niin täynnä 
kyläläisiä, että istuimme sisarusten 
kanssa saarnastuolin portailla.”

“Kirkkoon olivat tulleet kaikki, 
jotka halusivat iloita joulun sano-
masta!”

Joulun odottaminen alkaa Leh-
tisaarella pyhäinpäivästä ja juhlat 
loppuvat vasta loppiaiseen. Edessä 
on siis vielä kotvanen aikaa kyntti-
löille, kauneimmille joululauluille ja 
tietysti pehmeiden pakettien puno-
miselle.” 

Teksti ja kuva 
Hanna Karkkonen 

Lähetyskauppa Vakasta löydät  
adventtikalenterit ja joulukortit.

Joulukortit  
ja lahjat Vakasta

Vakasta löydät kauniita järjestöjen joulukort-
teja ja mukavia lahjaideoita. Saatavana jälleen 
rukoushelmiä, herttaisia neulatyynyjä ja isoja 
tulitikkuja. Valikoimissa myös kierrätyspaperi-
helmiä Ugandasta ja ekologisempia hautakyntti-
löitä. Lähetyskauppa Vakka Kuninkaankadulla on 
avoinna ti-pe klo 11-15 ja la klo 11-14, viikolla 49 
7.-10.12. pidennetty aukioloaika klo 11-17. 

tue lähetystyötä.


