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Teille on syntynyt Vapahtaja!
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Joulupuu on yleistynyt lähes 
koko maailmassa. Pohjoismai-
hin tapa lienee tullut Saksasta, 
jossa tieto joulupuun rakenta-
misesta on 1400-luvun alusta: 

Freiburgin leipurikisällit pystyttivät 
joulupuun erääseen hospitaaliin, ko-
ristivat sen omenoilla, päärynöillä, 
värjätyillä pähkinöillä, paperikoris-
teilla sekä öyläteillä. 

Keskiajalla paratiisinäytelmät 
olivat yleisiä, ja noiden näytelmien 
elämänpuu otettiin mukaan joulun 
viettoon joulupuuksi. Jouluaatto 
on Adamin ja Eevan päivä, ja siten 
tuosta päivästä on yhteys luomisker-
tomukseen ja elämän puun äärelle.

Joulukuusen edeltäjä 
oli nimipäiväkuusi
Suomessa joulupuuta alettiin 
käyttää vasta 1800-luvun lopulla. 
Joulukuusen edeltäjänä oli ollut 
nimipäiväkuusi, joka tuotiin sisään 
perheen jäsenten nimipäivinä, eli 
kasteen muistopäivinä. Nimipäivä-
kuusi kuvasi sitä kuinka Kristus on 
lakastumaton elämänpuu, ja kuin-
ka hänen seurakuntansa jäsenyys ja 
kasteessa annettu nimi lahjoittavat 
pääsyn elämänpuulle, osallisuuden 
ikuiseen elämään. Aluksi, tavan alet-
tua Suomessa joulunakin jokaisella 
perheenjäsenellä oli oma kuusi.

Elämän puu esiintyy yleisenä 
muinaisissa Lähi-Idän ja Egyptin 
kuvallisissa ja myyttisissä esityksissä 
ilmaisemassa ihmisen ikuisen elä-
män ja sammumattoman nuoruuden 
kaipuuta. 

Tavallisesti taiteellisissa kuvauk-
sissa elämänpuuna on taatelipalmu, 
mutta myös muita puita, kuten loo-
tuskasvi, jonka vierellä on kauris, 
joka ojentautuu kohti lootuksen 
kukintoa. 

Paratiisin elämänpuuta 
vartoi leimuava miekka
Raamatussa elämänpuu esiintyy luo-
miskertomuksessa, Sananlaskuissa 
sekä Ilmestyskirjassa. Luomisker-
tomuksen mukaan Jumala kasvatti 
paratiisin keskelle kaksi puuta: elä-
mänpuun sekä hyvän- ja pahantie-
don puun. 

Elämänpuu jää kertomuksessa 
sivuosaan hyvän- ja pahantiedon 
puun ollessa tapahtumien keskiössä. 
Vasta kertomuksen lopulla elämän-
puu mainitaan jälleen. ”Sitten Herra 
Jumala sanoi: ’Ihminen on nyt kuin 
me: hän tietää sekä hyvän että pahan. 
Ettei hän nyt vain ota elämänpuusta 
hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti.’” 

Elämänpuu tulee tärkeäksi hy-
vän ja pahan tiedon puun rinnalle ja 
samalla se mahdollisuus, että siitä 
syömällä ihminen voisi saavuttaa 

Joulupuu, elämänpuu
Joulukuusi, elämän puu muistuttaa kadotetusta paratiisista.

Mutta samalla ehyemmästä todellisuudesta, jossa elämän puun luo johtava tie on auki.
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Joulukuusi kantaa mukanaan pitkän historian ja paljon symbolisia merkityksiä.

ikuisen elämän, jota hänelle ei ollut 
alun perin luvattu. 

Kertomuksen lopussa Jumala 
karkottaa ihmisen Edenistä ja aset-
taa puutarhan itäpuolelle kerubit ja 
salamoivan, leimuavan miekan var-
tioimaan elämän puulle vievää tietä.

Elämänpuu yhdistyy 
hurskaaseen elämään
Sananlaskujen kirjassa elämän puus-
ta puhutaan useammin kuin muualla 
ja luomiskertomukseen nähden se 
esiintyy toisenlaisessa, epämytolo-
gisessa tehtävässä. Kun ylistetään 
viisautta, viisaudesta sanotaan: ”Sen 

tiet ovat suloisia teitä, sen polut on-
nen polkuja. Se on elämänpuu niille, 
jotka siihen tarttuvat – onnellinen 
ken pitää siitä kiinni (Snl. 3:17,18).” 

Elämänpuu ei tässä ole ihmiselle 
saavuttamaton ja kaipauksen kohde, 
vaan puu, jonka viisauden ja tiedon 
harrastaja pystyy saavuttamaan. Se 
on muuttunut vertauskuvaksi, jol-

la tuodaan ilmi viisauden elämää 
edistävä voima. Elämänpuu on on-
nellisen elämän kuva, elämän jota 
kuvataan myös sanoilla ”pitkä ikä, 
rikkaus ja kunnia.”

Elämänpuu yhdistetään Sanan-
laskuissa myös hurskaaseen elä-
mäntapaan.  Hurskaat ovat oikea-
mielisiä, joiden elämä tuottaa hyviä 
seurauksia yhteisölle. Siinä mielessä 
he ovat kuin elämänpuu itselleen ja 
ympäristölleen. 

Elämänpuu esiintyy myös aihe-
piirissä, jossa on kyse puhumisesta ja 
kielen käyttämisestä oikealla tavalla.  

Sitä käytetään vertauskuvana so-
puisan ja rauhallisen puheen elämää 
palvelevista seurauksista: ”Sävyisä 
kieli on elämän puu, mutta vilpilli-
nen kieli haavoittaa mielen (Snl 15:4; 
v.1938 käännös).” 

Tietä elämän puulle 
vartioi Jumalan Poika
Elämän puu esiintyy Raamatussa 
uudelleen Ilmestyskirjassa ja ku-
vattuna uuden luomisen jälkeisessä 
tilanteessa. Elämän puu kasvaa elä-
män veden virran varrella. 

Se ”antaa vuodessa kahdettois-
ta hedelmät, uuden sadon kerran 
kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat 
saavat terveyden (Ilm. 22:2).”

 Tämän puun hedelmistä pääse-
vät nauttimaan ne, joiden nimet on 
kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan 
ja jotka saavat käydä sisälle taivaal-
liseen kaupunkiin. 

Ilmestyskirjan näkijä palaa sii-
hen, mikä oli kaiken alussa. Kado-
tettu paratiisi on jälleen ihmisten 
ulottuvilla. Elämän puulle vievää 
tietä eivät enää vartioi kerubit ja 
salamoiva miekka, vaan itse Juma-
lan Poika.  Elämän puu ei ole enää 
ihmisiltä kielletty puu. Uusi elämä 
uudessa luomisessa on suurempaa 
kuin paratiisissa vallinnut alkutila. 

Ihminen ei ole lakannut olemasta 
rajallinen, kuolevainen olento, mutta 
hän on saanut lupauksen siitä, että 
on olemassa toinen, suurempi ja ehy-
empi todellisuus. 

On olemassa uusi taivas ja uusi 
maa, jossa kuolemaa ei enää ole. Jou-
lukuusi muistuttaa tästä.

Salla Tyrväinen 
Kirjoittaja on 

rovastikuntapastorina 
Alavan seurakunnassa.

Kirjallisuus: 
Pentti Lempiäinen: Pyhät ajat.
Timo Veijola: Vanhan testamentin 
tutkimus ja teologia.
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Ihmetellään

pääkir joitus

k o l u m n i
Jarkko Maukonen 

Kirjoittaja on  
Kuopion seurakuntayhtymän  

nuorisokanttori.

Luo köyhän 
niin kuin rikkahan
Vuosi sitten olin kahden euron jouluaterial-
la Neulamäen kirkossa. Alavan seurakunta 
tarjoaa tätä ruokailumahdollisuutta muul-
loinkin kuin jouluna, kerran viikossa.

Julkisuuteen sieltä oli vaikeaa saada 
ketään. Sama tilanne on Männistön kou-
lun leipäjonossa – missä tahansa muualla, 
jossa ruokaa jaetaan ilmaiseksi tai vatsan-
sa saa pikkurahalla täyteen.

Köyhyys hävettää.

Viime lauantaina television ykkösaamussa 
arkkipiispa Kari Mäkinen oli huolissaan 
yhteiskunnan eriarvoisuudesta, jakautumi-
sesta kahtia. 

Vaikka suhteellinen köyhyys onkin vä-
hentynyt, tuloerojen kasvaminen on Suo-
messa viimeisen kymmenen vuoden aika-
na ollut Euroopan maista voimakkainta. 
Noin 700 000 suomalaista on pudonnut 
köyhyysrahan alapuolelle. Se tarkoittaa, 
että joka seitsemäs Suomessa on köyhä. 
Köyhyys jättää ulkopuolelle ja syrjään.

Eikä käännettä toisen suuntaan ole 
odotettavissa. 

Arkkipiispa myönsi sen, ettei hänellä ole 
kosketuspintaa huonosti toimeentulevan 
ihmisen elämään. Monella muullakaan 
hyväosaisella ei ole tietoa siitä, paljonko 
maitolitra maksaa. 

Köyhyyden asiantuntija on köyhä itse, 
mutta pitää olla melkoinen hätä ennen 
kuin hän lähtee estradille tuomaan puu-
tettaan julki. 

Köyhyys hävettää.

Julkisuudessa on näyttänyt siltä, että kirk-
komme on viime aikoina ollut opintulkin-
nasta kiistelevien hyvinvoivien ihmisten 
kerho.

Kristinusko syntyi köyhien uskontona ja 
kirkon pitäisi olla köyhien kirkko.

Kirkon diakoniatyö on varsinkin laman 
aikana asettunut sinne, missä hätä on suu-
rin, jakamaan leipää nälkäisille. Se on ensi-
apua, mutta nälkäongelma on ratkaistava 
ihmisarvoa paremmin kunnioitten.

Köyhien ruokailu on köyhien ruokailua, 
jossa eri sosiaaliluokista tulevat ihmiset 
eivät kohtaa toisiaan.  Hyvää tekemällä 
kirkko kasvattaa henkistä kuilua näiden 
ihmisryhmien välillä yhä syvemmäksi.

Pelkkä laupeus ja pidot köyhille eivät 
riitä.

autuaita olette te köyhät.
Ei millään tavalla onniteltavia köy-

hyytensä tähden, vaan siksi, että Jumala 
kääntää hyväksyvän katseensa heihin.

Joulun lapsessa ihmiseksi tullut Jumala 
kuulee huudon, näkee silmänurkan kyy-
neleen ja tuntee ahdistuksen. Kääntäköön 
hän rakastavan katseensa kaikkien meidän 
puoleemme.

Tänä jouluna.

Joitakin viikkoja sitten kotiimme eksyi 
lintu, sinitiainen. 

Perjantai-ilta oli kulunut rattoisasti 
kutsumatonta vierasta ulos hätistelles-

sä. Yhdeksän aikaan töistä palatessani lintu 
oli jo kadonnut ja kuvittelimme sen löytäneen 
ulos jostain, vaikkei sitä poistumisteiden ää-
reltä kukaan ollut bongannutkaan. 

Lauantai lähti käyntiin näyttävästi. Las-
tenhuoneosastolta kuului huutoa, fläpytystä 
ja tsirptsirp. Edellisen illan käypäläinen olikin 
vaan vetäytynyt aikaisin yöpuulle ja lenteli 
nyt virkeän hätäisenä ympäriinsä.

Huoneiden asukit reagoivat yllättävään 
tilanteeseen kukin eri tavoin. Yksi oli sul-
keutunut oven taakse ja huuteli sieltä hyviä 
neuvoja, kuinka tiainen tulisi toimittaa pi-
halle. Toinen, yläsängyssä nukkuva, oli li-

vahtanut hiljaa piiloon alasängyn peiton alle. 
Kolmas, alasänkyläinen, istui yläpetillä silmät 
lautasina ja hoki innoissaan: ”Voi jumpe! 
Helkattiii..!”

Joulua tuskin kukaan nykyään kutsu-
mattomaksi vieraaksi nimittää. Päinvastoin, 
melko lailla väkisin juhla arkeemme jo mar-
raskuun kulkiessa tarjotaan kuokkimaan. 
Kunnes sitten pyhien jälkeen hätistellään 
koko paketti pikaisesti pihalle.

Vihaan kliseitä, mutta silti tuntuu hyvältä 
sanoa, että oikea joulu on ihme. Kuten elä-
mäkin. Ja ihmeen äärellä reagoimme kukin 
tavallamme. Jotkut laittavat oven kiinni ja 
suojastaan käsin tarjoavat itselleen ja muille 
tiukkoja ohjeita kuinka toimia. Toiset mene-
vät muuten vain piiloon, eivätkä halua olla 
henkilökohtaisesti asian kanssa tekemisissä. 

Ja sitten ovat ne, jotka uutta ja ihmeellistä 
uhmaten silmät suurina ja sydän pamppaillen 
heittäytyvät täysillä mukaan kun tilanne on 
päällä. 

Toki kaikki piirteet meissä ovat tarpeel-
lisia. Toisinaan on hyvä mennä kokonaan 
piiloon. Kylmää harkintaa, teflonsydäntä ja 
ohjeiden huuteluakin tarvitaan. Tuskin ihmis-
kuntaakaan enää olisi, jos vain silmät kirkkai-
na olisimme syöksyneet outoihin tilanteisiin. 

Lintu löysi lopulta tiensä ulos ja elä-
mä talossa palautui ennalleen. Paitsi, että 
olimme yhtä yhteistä kokemusta ja tarinaa 
rikkaampia. Kunpa se olisi opettanut entistä 
hämmästyneempänä hokemaan: Voi jumpe, 
meillä on joulu!

n suurta Jumalan armoa, että 
taas kerran saamme hiljentyä 
viettämään Herramme ja Va-
pahtajamme syntymäjuhlaa. 

Sen nostalgisiin alkuhetkiin 
meitä yleensä saattelee Luukkaan 

jouluevankeliumi tai Matteuksen esit-
tämät Jeesuksen syntymään liittyvät kerto-
mukset. 

Apostoli Paavali, varhaisin Uuden testa-
mentin kirjoittajista, puolestaan ei halunnut 
tuntea Jeesusta ”lihan mukaan” ollenkaan. 
Sen sijaan hän aina korostaa -” jouluevanke-
liumissaankin” - ylösnoussutta Kristusta ja 
Jeesukseen liittyvän pääsiäisevankeliumin 
voimaa. Tämä joulun lapsi, Jeesus Kristus 
nimittäin kuoli ristillä noin kolmikymmen-
vuotiaana, mutta Jumala herätti hänet kuol-
leista. Siitä lähtien Jeesus vaikuttaa elävänä 
Herrana, Jumalan valittuna, Poikana, jolle on 

annettu valta toimia taivaassa ja maan päällä.
Apostoli Paavalin sanoin: 
”Julistamani evankeliumi, jonka Jumala 

on profeettojensa suulla edeltäpäin luvan-
nut pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen 
Pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puo-
lelta hän oli Daavidin jälkeläinen; pyhyyden 
Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika, jolla 
on valta, ylösnousemuksessa tähän asemaan 
asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän 
Herramme.” (Room. 1: 2-4)

Paavalin aikaan joka sunnuntai, viikon 
ensimmäinen päivä, vietettiin Herran päi-
vää eli juhlittiin Jeesuksen ylösnousemusta. 
Vasta 180-luvulla Jeesuksen syntymäjuhlaa 
ruvettiin julkisesti viettämään, ensin Egyp-
tissä, sittemmin eli 300-luvulta lähtien koko 
Rooman valtakunnassa. Olihan Rauhanruh-
tinas, Ihmeellinen neuvonantaja, maailman 
valo, ylösnoussut Jeesus Kristus syntymäpäi-

vänsäkin ansainnut. 
Kiitollisina saamme sitä viettää tänäkin 

jouluna pyytäen enkelten kosketusta ja jou-
lurauhaa koko maanpiirille, rajoillemme, 
seurakuntaamme, sisimpäämme ja perhei-
siimme.

Jumalan rauha onkin paras mahdollinen 
joululahja. Sitä ei osteta eikä anasteta, se 
annetaan aina lahjaksi. Tulkoon siis joulun 
lapsi sydämeesi ja valloittakoon hän sen sil-
lä uskolla, toivolla ja rakkauden Hengellä, 
jonka ylösnoussut Kristus läsnäolollaan voi 
meille antaa.

Teitä kaikkia lämmöllä ajatellen ja siu-
naten.

Piispa Wille Riekkinen

Joulurauhaa!

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi

Kuva Kaija Pyykönen
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• Maximin näyteikkunassa 
(entinen elokuvateatteri 
Haapaniemenkadun ja 
Maljalahdenkadun kulmas-
sa) näyteikkunassa Tanssi-
van joulukalenterin luukut 
avautuvat 1.–23.12. klo 
16.30 ja aattona klo 11. 

• Galleria Tila33 (Suokatu 
33): Riitta Hellén-Vuoti 
ja Seija Haarala, Punaista 
– Maalauksia ja Käsinkir-
jontaa 5.12.2010–9.1.2011. 
Taidelainaamo. ke ja pe 12-
18, la ja su 12-16. 

• VB-valokuvakeskus: Jo-
hanna Väisänen: Tehdas. 
Installaatio menneestä 
ajasta ja sen merkeistä; 
Ulla Shemeikka: Maise-
masta; Päivi Setälä: Asy-
lon – kosteaa valoa 17.12. 
2010–16.1.2011.

• Galleria Carreessa Tutut 
vieraat: Jari Roger Jans-
son, Harri Leppänen, Sakari 

Vierola, Pekka Homanen, 
Kaarina Kuusisto-Lukkari, 
Teija Takala, ja Kaija Hinku-
la12.–19.12.

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

Taidelainaamon kuukauden 
taiteilija Pentti Meklin.

• 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. Esillä 
on Pohjolaisen teoksia yli 
kolmenkymmenen vuoden 
ajalta.

• Kuopion museo: Joulu-
yön taikaa. Totta ja tarua 

revontulista 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 Savutu-
vassa jouluisia tarinoita (yli 
4-vuotiaille) 15.12. klo 17; 
16.12. klo 9.15 ja 10;17.12 
klo 9.15 ja 10; 18. ja 19.12. 
klo 11.30 ja 14; 21.12. klo 
9.15 ja 10; 22.12. klo 10; 
23.12. klo 9.15 ja 10.

• Puijon kirkossa Vox Novan 
Joulukonsertti 18.12. klo 18.

• Kuopion Musiikkikeskus: 
Koska meillä on joulu: Koko 
perheen joulukonsertti su 
19.12. klo 16.

• Kuopion kaupunginorkes-

terin Joululaulukonsertti, 
kapellimestarina Atso Al-
mila ke 22. 12. klo 19.

• Uudenvuoden konsertti: 
Wieniläiseleganssia pe 
7.1.2011 klo19.

• Kuopion kaupunginteatte-
ri, suuri näyttämö: Lainate-
nori 16.12. klo 19; 18.12. klo 
14 ja 31.12. klo 19.

• Kilpakosijat 17. ja 18.12. 
klo 19; 31.12. klo 14.

• Studio: Pieni raha 16.12. 
klo 19.15; 18.12. klo 14.15 
ja 31.12. klo 19.15.

• Kiviä taskussa 18.12. klo 
19.15; 31.12. klo 14.15.

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

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

Musiikki  
tuo joulun
 Kuopion varhaiseläkkeensaajien 
kuoron joulukonsertti Puijon kir-
kossa torstaina 16.12. klo 18. 
 Jouluinen musiikkituokio Tuomio-
kirkossa lauantaina 18.12. klo 15. Ilpo 
Rannankari, laulu ja Anu Pulkkinen, 
urut.
 Puijon kamarikuoron joulukon-
sertti Puijon kirkossa sunnuntaina 
19.12. klo 18.
 Tuomiokirkon Kamarikuoron jou-
lukonsertti Tuomiokirkossa sunnun-
taina 19.12. klo 18. Johtajana Pertti 
Rusanen, urkurina Anu Pulkkinen. So-
listeina Erja Nykänen, mezzosopraano 
ja Pentti Toikkanen, basso. Ohjelma 
15 €.
 Lauluyhtye Vox Novan joulukon-
sertti Puijon kirkossa lauantaina 
18.12. klo 18. Ohjelmassa on sekä 
perinteisiä että uusia jouluaiheisia 
lauluja. Kuopiolainen vuonna 1973 
konservatorion kamarikuorona aloit-
tanut Vox Nova on nykyisin kymme-
nen muusikon lauluyhtye. Ohjelma 
10€.
 Dolcen joulukonsertti Kallaveden 
kirkossa lauantaina 18.12. klo 18.
 Kuusi tuntia joululauluja Kallave-
den kirkossa sunnuntaina 19.12. klo 
11-17. Yhteislaulua, jouluista tarjotta-
vaa pientä maksua vastaan, myyjäisiä 
ja arpajaisia. Mukana käsikellokuo-
rot klo 11-13, lapsikuoro ja nuorten 
lauluryhmä klo 13-15 ja seniori- ja 
kirkkokuoro klo 15-17.
 Yhteiskoulun musiikkilukion jou-
lukonsertti Alavan kirkossa maanan-
taina 20.12. klo 18. 
 Joulukonsertti ”Kolme yötä jou-
luun” Tuomiokirkossa tiistaina 21.12. 
klo 19. Marjukka Tepponen ja Kuopion 
Nuorisokuoro johtajana  Jussi Mattila. 
Järjestäjänä Kauko Sorjosen säätiö ja 
Kanttilan kulttuurikannatusyhdistys 
ry. Vapaa pääsy. 
 ule lähelle joulu, runo- ja musiikki-
ilta Alavan kirkossa torstaina 23.12. 
klo 18 ja Puijon kirkossa lauantaina 
25.12. klo 18. Viljo Kajavan ja Helena 
Viertolan tekstejä sekä perinteisiä 
joululauluja esittävät Markku Heik-
kinen, laulu, Auli Poutiainen, lausunta, 
Ossi Jauhiainen, urut. Ohjelma 10 €.

Jorma Hynnisen  
kirkkokonsertti
Oopperalaulaja Jorma Hynninen 
esiintyy uudenvuodenaaton kirkko-

konsertissa Kuopion Tuomiokirkossa 
säestäjänään dipl. urkuri Eero Vää-
täinen. Konsertin tuotto lahjoitetaan 
erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. 
Järjestäjänä on Suomen Uittoperin-
neyhdistys ry. Konsertti alkaa 31.12. 
klo 19. Sisäänpääsy avautuu klo 18.15. 
Liput 20 €.

Lapset mukaan  
auttamaan
 Tähtikirkko Viattomien lasten päi-
vänä Puijon kirkossa tiistaina 28.12. 
klo 18 yhteistyössä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Kuopion osaston 
kanssa. Tähtikirkossa kootaan leluko-

lehti Puijonlaakson päiväkodin lapsil-
le. Voit tuoda ehjiä ja puhtaita leluja 
tai antaa rahalahjan, jolla hankitaan 
uusia leluja. Heikki Hyvärinen saarnaa 
ja yhdessä lauletaan tuttuja lasten 
virsiä. Mehu- ja piparitarjoilu.
 Itämään Tietäjät tulevat loppiaisen 
perhetapahtumaan Männistön Pyhän 
Johanneksen kirkkoon torstaina 6.1. 
klo 16. Nuorten ryhmä esittää saar-
nan kuvaelmana. Ota mukaan lelu 
kolehtiin Saarijärven neuvolan tuke-
miseksi. Keittolounas, Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton lapsiryhmä laulaa. 
Kuusen valot sammutetaan joulukau-
den päätökseksi.

Puijon mäen joulu
 Puijon mäen jouluhartaus ja jou-
lurauhan julistus jouluaattona 24.12. 
klo 13. Tilaisuus järjestetään kymme-
nennen kerran suomeksi ja englannik-
si. Mukana on Puijon kamarikuoron 
kvartetti. Ennen tilaisuuden alkua klo 
12.30-13. Kuopion Matkailupalvelu 
järjestää ilmaisen glögitarjoilun.

Myyjäiset
 Joulumyyjäiset Vehmersalmen seura-
kuntakodissa sunnuntaina 19.12. klo 17.
 Jouluiset lähetysmyyjäiset Neu-
lamäen kirkossa sunnuntaina 19.12. 
Kauneimpien joululaulujen yhtey-
dessä klo 15.30 alkaen. Myynnissä 
joululaatikoita, rieskaa ja piirakoita 
sekä käsitöitä. Arpajaiset, glögi- ja 
piparitarjoilu. 

Joululaulut  
joulun jälkeen
 Jäivätkö Kauneimmat joululaulut 
laulamatta kiireiden vuoksi? Puijon 
kirkossa lauletaan vielä Tapaninpäi-
vän iltana 26.12. klo 19. Illan juon-
taa Kari Kuula ja kanttorina on Risto 
Ruuskanen. 
 Siilinjärven kirkossa Kauneimmat 
joululaulut loppiaisena 6.1. klo 15.

Christmas Carols
Traditional Christmas Festival of 
Nine Lessons and Carols on Friday 
Dedember 17th, 7 pm at Männistö Old 
Church.

Jouluvieras  
Petosella
Leo Tolstoin ”Jouluvieras” Petosen 
seurakuntatalossa sunnuntaina 19.12. 
klo 18. Kerronta Topi Litmanen, mu-
siikki Seppo Kirkinen ja Anna-Mari 
Linna. Esityksen lisäksi kahvitarjoilu.

Uudenvuoden 
yömessut
 Alavan kirkossa uudenvuodenaaton 
Tuomasmessu klo 20. 
 Syvänniemen kirkossa uudenvuo-
den aaton yömessu klo 22.
 Tuomiokirkossa rukoushetki vuoden 
vaihtuessa klo 23. 
 Siilinjärven kirkossa uudenvuoden 
aaton hartaus klo 23.30.

Kirkkoherran  
virkaanasettaminen
Messu ja Järvi-Kuopion seura-
kunnan kirkkoherran Reijo Leinon 
virkaanasettaminen Riistaveden kir-
kossa sunnuntaina 9.1. klo 10. Virkaa-
nasettamisen toimittaa Wille Riekki-
nen. Avustajina ovat Jaana Marjanen, 
Kirsi Leino, Raili Pursiainen, Hannu 
Savinainen ja Hannu Komulainen.

Laulunharjoittajaa 
etsitään Puijolla
Puijon seurakunta etsii laulunhar-
joittajaa keväälle 2011. Harjoittajal-
ta vaaditaan nuotinlukutaitoa ja sen 
verran kuorokokemusta, että stem-
mojen harjoittaminen onnistuu. Oh-
jelmisto koostuu helpohkoista perin-

teitä vaalivista 
hengellisistä lau-
luista 1-4 -ääni-
sinä. Työskentely 
on itsenäistä ja 
vapaaehtoisuu-
teen perustuvaa, 
mutta harjoitta-
jan tukena toimii 
kanttori Joona 
Saraste. Ota 
yhteyttä joona.
saraste@evl.fi

Kuopion museon väki on taas luonut joulutunnel-
maa, mitä Ben ja Min heräsivät ihmettelemään. 
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Loppiainen ilmaisee joulunpyhien loppumisen. Päivä on omistettu itämaan tietäjille ja lähetystyölle. 
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Oopperalaulaja Jorma Hynninen 
konsertoi Kuopion Tuomiokirkos-
sa uudenvuodenaattona. 
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Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra  
Reijo Leino asetetaan virkaan Riistaveden kirkossa 
sunnuntaina 9.1. klo 10.
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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

Kaikilla ei ole joulurauhaa
Kuopion perhekriisiyksikön yh-

teydessä Alavanmäellä toimi-
va turvakoti antaa suojan, jos 

turvaa on haettava kodin ulkopuolelta. 
Perhekriisiyksikköön voi ottaa yhteyttä 
kaikissa perheen kriisitilanteissa. Vas-
taava ohjaaja Arja Jämsén on toiminut 
alalla pitkään. 

Kenelle turvakoti on tarkoitettu?
”Lapsiperheille. Lapset pääsevät ai-

na turvaan, mutta päihtyneitä emme 
ota vastaan. Vastuullamme on lasten-
suojeluasiat ja hätätilanteet selvitetään 
perusteellisesti ja ryhdytään tarvitta-
viin toimenpiteisiin.”

Voiko turvakotiin tulla mihin aikaan 
tahansa?

”Meillä on ympärivuorokau-
den päivystys ja teemme kol-
mivuorotyötä. Tänne voi tulla 
suoraan tai ottaa puhelimella 
yhteyttä. Velvollisuutemme 
on ottaa vastaan kaikki, 
jotka apua tarvitsevat. 
Ohjaamme yksin tulevia 
aikuisia muihin yksiköi-
hin, sillä ketään ei jätetä 
auttamatta.”

Paljonko turvakodissa 
on tilaa ja henkilökun-
taa?

”Asiakashuoneita on viisi, 
ohjaajia on yksitoista ja yksi lai-
toshuoltaja. Kuopiolaiset ovat 
etusijalla, mutta teemme yhteis-
työtä monien kuntien kanssa.” 

Miten otatte tulijat vastaan?
”Rauhoittelemme tilannetta. Päih-

teet ja fyysinen väkivalta ovat usein ku-
vioissa mukana. Henkistä väkivaltaa ei 
mielletä helposti väkivallaksi ja monet 
salaavat sen pitkään. Väkivalta pahe-
nee ajan myötä, eikä se katso aikaa eikä 
paikkaa.”

Kuinka pitkään turvakodissa saa olla? 
”Asiakkuudet voivat kestää lyhyestä 

kriisikäynnistä useampaan kuukauteen. 
Vanhemmat voivat käydä töissä, lapset 
käyvät täältä koulua tai menevät päivä-
kotiin. Tärkeintä on saada perheen väki-
valtakierre katkaistua. Tilanteen rauhoi-
tuttua tuemme perheitä hoitamaan asiat 
kuntoon. Kriisitilanteissa vanhemman 
voi olla vaikeaa huomata, että lapset ovat 
samassa kriisissä mukana.”

Miten joulua turvakodissa vietetään?  
”Tarjoamme jouluista ruokaa ja 

joulusaunan. Lapsille tulee pukki ja 
laulamme joululauluja. Jokainen lapsi 
saa valita itselleen oman pehmolelun. 

Toivomme, että kynnys olisi matala 
tulla. Perheissä ajatellaan, että 

joulu pitäisi viettää kotona, 
vaikka olisi kuinka vaikeaa.”  

Miten koet työsi? Miten kan-
nustaisit perheitä?

”Empaattisuutta tar-
vitaan. Työni on mielen-
kiintoista, haastavaa ja 
vaativaa, jossa lapset ovat 

aina etusijalla. Vaikeista-
kin asioista voi selvitä ha-
kemalla apua, mikä on vah-
van vanhemman merkki.”

Teksti ja kuva: 
Hilkka Sipilä

Turvakoti päivystää ympäri 
vuorokauden puh.  017 183 393

Ei kyllä – kyllä ei
Tuomas Kyrö on lempeän ironian 
taitaja. Hänen tilannetajunsa iskee 
terävästi Mielensäpahoittajassa. Kyrö 
on etäännyttänyt harmittavat pikku-
asiat 80-vuotiaaan miehen kontolle. 
Jos nuori tai keski-ikäinen jurput-
taisi näitä, jutuista menisi terä. Nyt 
jokainen lukija ikään katsomatta voi 
samaistua jupinaan ja nauraa omassa 
sisimmässään itselleenkin. 

Mielensäpahoittaja puhuu asi-
ansa ensin nauhalle ja siirtää sitten 
sanottavansa paperille. Sitä tapaa voi 
suositella muillekin yleisönosastoon 
kirjoittaville.

Mielensäpahoittaja on todellisuu-
dessa aika viisas ja älykäskin, jotta 
hän saa tahtonsa perille. 

Kyrön vanha herra pahoittaa mie-
lensä melkein mistä tahansa, kahvilan 
maksullisesta vesilasillisesta, jonot-
tamisesta ja kevytruuasta, likhtistä. 

Mutta nuorisoa ei mielensäpahoit-
taja moiti, vaan osaa käyttää heitä 

avuksi dikipoksien kanssa.
Televisio-ohjelmista hänellä on 

tiukkaa sanottavaa. Yhdyn kymppi-
uutisten loppukevennysten moitti-
miseen. Ensin järkyttäviä uutisia ja 
sitten ”valtakunnassa kaikki hyvin”. 

Tarjouskahvista mielensäpahoit-
taja saa jutun juurta, samoin autoi-
lusta. Auto ei ole koti tai toimisto, 
hän valistaa.

Jämpti mies vaalii myös oikein-
kirjoitusta ja oikeakielisyyttä. Miten 
muka moottoritie on nopea?

Mielensäpahoittaja on mielelle 
hyvää tekevä kirja. Kyllä se minua 
niin nauratti!
Tuomas Kyrö: 
Mielensäpahoittaja, 
130 s., 22,70 e., WSOY 2010.

Turvattomuus on  
välinpitämättömyyttä
Markus Nummen Karkkipäivä on 
taitavasti rakennettu monikerroksi-

nen romaani. Nummi raottaa henki-
lögalleriaa vähitellen, joten ihmiset 
eivät pääse yllättämään, tapahtumat 
kyllä.

Ari jää viimeistelemään elokuva-
käsikirjoitustaan, kun vaimo ja ty-
tär lähtevät matkalle. Hän noukkii 
lauseita myös tulevaa romaaniaan 
varten. ”Kuka puolustaisi sitä joka 
on yksin?” 

Pikainen kaupassakäynti muuttaa 
rauhalliseksi suunnitellun kirjoitus-
rupeaman. Ari maksaa asiaa mietti-
mättä vieraan pojan ostoksista puut-
tuvat viisikymmentä senttiä. Poika, 
Tomi, alkaa seurata häntä ja sanoo 
ettei löydä kotiin. Näin se etenee; 
pitää vaan soittaa äidille, kännykkä 
ei toimi, numero on vain kännykän 
muistissa…

Pojan on jäätävä yöksi. Ari huo-
maa mustelmat ja soittaa sosiaalipäi-
vystäjälle. Tuleeko hänestä itsestään 
epäilty? Rappukäytävän ”vahti” tark-
kailee naapuriaan. Komiikkaa syntyy, 
mutta se ei naurata. 

Tomilla on huoli tytöstä, jota äiti 
pitää vankina. Onko Mirabella mie-
likuvituksen tuotetta vai totta? Lap-
silauman julmuus poikaa kohtaan on 
käsittämätöntä. Tilanhallintasuun-
nittelija ja lastensuojeluviranomaiset 
ovat kirjan tärkeitä henkilöitä. 

Teosta lukee kuin jännitysnäy-
telmää. Asiat tuntuvat loksahtavan 
kohdalleen, mutta kirja näyttää, ettei 
kaikella ole aina onnellinen loppu.

Karkkipäivä on rankka, mutta 
hyvä kirja. 
Markus Nummi: 
Karkkipäivä,  
383 s., 31,50 e., Otava 2010.

Ritva Kolehmainen

Rukoi lemme

Lainas imme

iljaisuus on laskeutunut yli maan.
Lasten äänet vaimenneet
yön syliin.
Hitaat kynttilät liekuttavat varsiaan

pimeällä hautausmaalla,
askeleet pysähtyneet.

Lupaus halki avaruuksien,
halki ikuisuuden porttien
kohmeisen maan syliin.

Lumi narskuu kengänanturan alla.
Lapset nukkuvat.
Pihakuusi juhlallisen tyyni,
pehmeää silkkiä
kuin seimenlapsen iho.

Kerran kävi Jumalalta käsky
että vapaus on koittava.
Se ei ollut iskusana
jota kansat mykkinä juoden
huutaisivat toreilla ja kaduilla;
sitäkin
mutta enemmän:
Jumala näki hyväksi tulla majakaksi
maajalkaan
kuoleman kentille.

Hiljaisuus taipui yli maan.
Jumalan käsivarret puristavat
yöstä valon,
epätoivosta toivon,
allekirjoituksen piltin pienoisen käsialalla.

Risto Kormilainen 
Sylipainia Jumalan kanssa.  

Kirjaneliö 1997.

illä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioi-
massa laumaansa. 

Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran en-
keli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko 

valtasi paimenet. 
Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö. Minä 

ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansal-
le. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt 
Vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Tämä on merkki-
nä teille, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna 
seimessä.”

Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri 
taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:

Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä 
rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.

Raamattu 
Luukas 2: 8 – 14
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kirkon kulmilta
Joulupirtti
Joulun alla lehtien sivuilta tulevat vas-
taan monet jouluasuun puetut pirtit ja 
tuvat tummine hirsiseinineen ja valko-
puitteisine ruutuikkunoineen.

Näiden hirsiseinäisten tupien tunnel-
maa pääsee Kuopiossakin aistimaan mo-
nissa yleisölle avoimissa kohteissa, Kuo-
pion museossa Pielavedeltä siirretyssä 
Koslosen savutuvassa, Korttelimuseossa, 
Puijon Konttilassa ja monissa pitopalve-
luina toimivissa vanhoissa taloissa.

Ensi vuonna Kuopio saa yhden mer-
kittävän rakennusperintökohteen lisää, 
kun se saa Riuttalan talomuseon Karttu-
lan kunnan liittyessä kaupunkiin.

Riuttalan talomuseo on maailmanpe-
rintökohteen luokkaa oleva kokonaisuus. 
Se on ”maailmanperintöä” siksikin, että 
se edusti suomalaista maanviljelystilaa 
Pariisin suuressa maailmannäyttelyssä 
vuonna 1900 I. K. Inhan komeasti ku-
vaamana.

Riuttalan vuonna 1852 valmistunut 
asuinkartano on perinteinen paritupa-
rakennus. Keskellä on suuri eteinen mo-
lemmille puolille avautuvine hulppeine 
tupineen.  

Kuva on porstuasta vasemmalle ole-
vasta asuintuvasta. Sen uuni on ollut 
lämmönlähde. Siinä on tehty ruuat ja 
paistettu leipomukset. Pöytä on oikeas-
sa peränurkassa. Seinänvieriä kiertävät 
penkit.

Tupaa on sanottu miestentuvak-
si. Siinä on ollut sorvi ja höyläpenkki. 
Siinä on kiertävä suutari tehnyt kengät 
talonväelle. Uunin puoleisessa kulmauk-
sessa naisväki on karstannut, kehrännyt, 
kutonut ja ommellut. Toinen tupa, joka 
on kulkenut naistentuvan nimellä, on 
ollut käytössä pääosin kesäisin. Silloin 
ruokailukin tapahtui siellä. Siksi se tun-
netaan myös ruokatupana.  

Aitta- ja tallikartano on pihan ete-
läsivulla. Sitä vastapäätä on pihanpää 
eli pytinki. Itäsivuilla pihaa rajaa karja-
kartano. Muut rakennukset sijaitsevat 
vapaasti tämän pihaneliön ulkopuolella. 
Siellä ovat hirrestä salvotut paja, tuu-
limylly ja sauna. Siellä on vinttikaivo, 
ruumisaitta ja muut rakennukset. 

Tämä Riuttalan talonpoikaiskulttuu-
rin suojelusäätiön vuonna 1975 museoima 
kokonaisuus kertoo jo kadonneesta elä-
mänmuodosta. Samoin on käynyt asumi-
sen alkusanoihin kuuluvalle pirtti-sanalle. 
Se on saanut väistyä tupa-sanan tieltä.  

Puhumme kuitenkin joulupirtistä. 
Hyvää joulua! 

Helena Riekki

Keski-ikä
Keski-iässä yksilön maailmankatsomus on 
saavuttanut stabiilin tilan. Yksilö tiedos-
taa omat, peruuttamattomat sitoumuk-
sensa. Useimmilla keski-ikä on perheen 
ja lasten kasvattamisen aikaa.

Ikävaiheessa voidaan sitoutua tiettyyn 
uskonnolliseen traditioon. Halutaan näh-
dä jälkeläiset samassa jatkumossa, minkä 
itse on kulkenut.

Keski-ikään voi liittyä myös uutta maa-
ilmankatsomuksellista etsintää, omien 
arvojen uudelleenarviointia.

Uskon kannalta ikävaihe merkitsee 
monesti joko–tai -ajattelusta luopumista. 
Avoimuutta elämän paradoksaalisuudelle.

Neliosaisessa sarjassa Uskon ajat 
käsitellään uskon ja elämänkaaren 
suhdetta. Edelliset osat on julkaistu 
17.11. sekä 1.12. Viimeinen osa 
julkaistaan 12.1.2011.

Sisäinen veto kirkkoa kohti
Luottamus elämään palautui 
seurakunnan yhteydessä.

Kuva Timo Hartikainen

Katsastusmiehen hengellinen koti löytyi seurakunnasta. Tämän syksyn vaaleissa  
Jarmo Oksasesta tuli myös Kallaveden seurakunnan luottamusmies.

Kuopiolainen Jarmo Oksanen, 
52, päätti aikuisiällään sitoutua 
luterilaiseen kirkkoon. Hän 
halusi, että myös hänen jälke-
läisensä kastetaan ja he saavat 

kristillisen kasvatuksen.
Nyt vuosien jälkeen Oksanen on tehnyt 

pitkän, monipolvisen matkan uskon tiellään: 
kirkon rivijäsenestä on tullut aktiivimaallikko.

Seurakuntavaaleissa Oksanen tuli valituksi 
Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvos-
toon ja yhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon 
ensimmäiselle kaudelleen.

Iltarukous muistui 
aina hädän hetkellä
Jarmo Oksanen kertoo uskoneensa Jumalaan 
niin kauan kuin muistaa. Lapsuudenkodin sa-
volaisessa pienviljelijäperheessä uskonasioihin 
suhtauduttiin vakavuudella, vaikka kirkossa 
käytiinkin vain ani harvoin käytännön syis-
tä: kodista oli kirkonkylälle matkaa liki 30 
kilometriä.

Usko toi turvaa. Teini-iästä lähtien Oksa-
nen muistaa rukoilleensa iltarukouksen usein, 
lähes päivittäin.

”Olin mielestäni tavallinen suomalainen. 
Turvauduin Jumalaan erityisesti hädän het-
kellä.”

Oksasen mukaan usko muhi tuolloin kui-
tenkin pinnan alla, vaikka hän ei hengellisiä 
asioita syvällisesti lapsuudessa ja nuoruudessa 
ajatellutkaan.

Nuorena aikuisena Oksanen avioitui ja tuli 
isäksi. Pian liitto päättyi kuitenkin eroon, ja 
mies jäi pienen tyttären yksinhuoltajaksi.

”Se oli koettelemuksen aikaa elämässäni. 
Avioero oli kova paikka.”

Elämä kulki kuitenkin eteenpäin. Löytyi 
uusi kumppani, jonka kanssa mies solmi liiton 
ja perusti perheen. Heillä on nyt kaksi lasta.

Katsastusmiehen 
hengellinen kokemus
Jarmo Oksanen kertoo, ettei hänen elämän-
polkunsa ole ollut tasainen tallata: avioero oli 
ensimmäinen kova paikka.

Toinen koettelemus tuli eteen noin kuu-
si vuotta sitten. Silloin miehellä oli vaikeaa 
työpaikallaan, ja hän joutui myös jäämään 
selkäsairauden takia pitkälle sairauslomalle.

”Olin viisikin viikkoa yhtäjaksoisesti sän-
gyn pohjalla.”

Kivut olivat kovat. Sairaus koetteli. Tuol-
loin uskonasiat nousivat mielen syvyyksistä 
uudestaan pintaan.

”Koin, että Jumala puhutteli silloin minua 
voimallisesti.”

Oksanen hakeutui seurakunnan pariin, ja 
papin juttusilla hänelle heräsi uudestaan luot-
tamus ja toivo: kyllä elämä kantaa.

Oksanen kertoo saaneensa keskustelua 
seuranneena yönä voimakkaan hengellisen 
kokemuksen.

”Siinä hetkessä koin, että tuli voima tai-
vaasta, joka pyyhkäisi ylitseni ja muutti ajatus-
maailmani ja sitten itse asiassa koko elämäni 
täysin.”

Ja niin tapahtui: mies, joka aikaisemmin 
ei tuntenut kirkossa oloaan kotoisaksi, ryhtyi 
käymään jumalanpalveluksissa ja erilaisissa 
hengellisissä tilaisuuksissa. Hän avasi myös 
Raamattunsa ja ryhtyi lukemaan sitä yksin 
ja yhdessä muiden kanssa raamattupiireissä.

Seurakunnasta löytyi hengellinen koti ja 
kasvupaikka.

”Nyt käyn kirkossa usein, jos mahdollista. 
Minulla on sinne sisäinen veto.”

Kohti viisautta ja 
hengellistä ymmärrystä
Uskossa Oksaselle on nyt tärkeintä on tuntea 
Jumalan armo ja Jeesuksen rakkaus omakoh-
taisesti ja ”päästä kerran osalliseksi Taivasten 
valtakunnasta”.

”Koen tärkeänä olla myös heikompaa aut-
tava, kuunteleva ja tukea-antava lähimmäinen, 
ja että minut hyväksytään omana itsenäni seu-
rakuntaan.”

Kasvun suunta on selvillä: Oksanen kertoo 
haluavansa kasvaa rukoilevaksi kristityksi ja 
oppia tuntemaan Jeesusta Uuden testamentin 
kautta.

”Haluaisin syventää elämän viisautta ja 
hengellistä ymmärrystä, mikä auttaisi uskon 
säilymistä vastoinkäymisissä ja koettelemuk-
sissa”, Jarmo Oksanen kertoo.

Markus Partanen Kuva Jarmo Koponen, 1982. 
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.
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 TERVETULOA

syntymäpäiväjuhlaani
tiistaina 21.12.

Keskusseurakuntatalolle,
     Suokatu 22

- tarjoilu klo 17
- ohjelma klo 18

 Ei lahjoja, kolehti kerätään.
Kaija Lähdesmäki, 80.

KIITOS

hyvät asiakkaamme ja
yhteistyökumppanimme

kuluneesta vuodesta.
                      Toivotamme Teille

antoisaavuotta 2011!

Ev.lut. seurakuntien leirikeskukset:
Hirvijärvi, Poukama, Rytky

Kuva Petri Jauhiainen

Leikin asia.

Tilaa: www.kotimaa-yhtiot.fi/
tilaukset
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Jäikö  
veteraani  
yksin?
Lähteminen ja 
osallistuminen ei 
aina ole helppoa.
Tämä on todettu Suomen Sotavete-
raaniliitossa, joka järjestää Kuopiossa 
maksuttoman leirin sotaveteraaniles-
kille. Tuki- ja virkistysleiri järjestetään 
Rytkyn leirikeskuksessa 31.11. – 4.2. 2011. 
Viikko sisältää täysihoidon ja monipuo-
lisen ohjelman.

Viikon aikana puhutaan myös elä-
mänkumppanin menetyksestä. Surusta 
ja ikävästä, jotka vievät voimia ja elä-
mänuskoa.

Suomen Sotaveteraaniliitto ry. on 
Suomen sotiin 1936 – 1945 osallistuneita 
miehiä ja naisia yhdistävä valtakunnal-
linen järjestö. Jäsenyhdistyksiin kuuluu 
lähes 35 000 tunnuksen omaavaa vete-
raanijäsentä.  Veteraanien keski-ikä on 
noin 87 vuotta.

Ilmoittautumiset 10.1. mennessä Poh-
jois-Savon Sotaveteraanipiirin sosiaali-
neuvoja Riitta Huittiselle puh. 040 537 
0031 tai riitta.huittinen@pp.inet.fi 

Ukin kanssa paraatissa
Itsenäisyyden menettäminen 
on Päivi Savolaisesta pelottava ajatus. 
Ukki Reino Savolaisesta tilanne 
olisi lähes mahdoton.

Tilanne, jossa suoma-
laiset eivät päättäisi 
omista asioistaan, 
tuntuu kaukaiselta. 

86-vuotiaalle sota-
veteraani Reino Savolaiselle viholli-
sen uhka ja oman maan menetyksen 
pelko ovat olleet turhankin tuttuja 
tuntoja.  Hän ei koskaan unohda 
puolentoista  vuoden mittaista rin-
tama-aikaa jatkosodassa vanhassa 
karjalaisessa Kaninan kylässä, neljän 
kilometrin päässä venäläisten etulin-
jasta, aivan vihollisen vieressä.

Liikkuvassa  
ruumisarkussa
”Tuntui, kuin olisi ollut liikkuvassa 
ruumisarkussa”, kuvaa Savolainen 
asemasodan jälkeistä vaikeaa vetäy-
tymisvaihetta. Silloin suomalaiset 
sotilaat joutuivat vetäytymään rin-
tamalta henkensä kaupalla, mutta 
säilyttivät silti maamme itsenäisenä. 

Hän uskoo vakaasti, että nykyi-
set sukupolvet tekisivät saman, mitä 
maatamme puolustaneet aikanaan 
tekivät. Olemme liian itsenäinen 
kansa, jotta sallisimme kenenkään 
valloittaa maatamme.

”Emme yksinkertaisesti voisi hy-
väksyä sitä, enkä epäile, ettei nyky-
polvi taistelisi vastaan.”

Vaikka sotakokemukset edelleen 
kirpaisevat, ja ihonalainen granaa-
tinsirpaleenpala muistuttaa päivit-

Kuva Helinä Schroderus

Itsenäisyyspäivä on  
tärkeä juhla sota- 
veteraani Reino  
Savolaiselle ja pojan-
tytär Päivi Savolaiselle. 
Päiville juhlallisuudet 
nostattavat kylmät  
väreet, ukki tuntee  
ylpeyttä oltuaan  
taistelemassa rinta-
malla. Ukki ja pojan- 
tytär paraatikatsel-
muksessa Kuopion  
Keskuskentällä.

täin hengenvaarallisista kilometreis-
tä autonkuljettajana, ei hän koskaan 
tunne itsenäisyyspäivänä vihaa. 

Sen sijaan sielussa soi ylpeys sii-
tä, että hän on ollut rakentamassa 
Suomea valtioksi, jota tänään ar-
vostetaan jopa maailman parhaana 
maana elää, asua, kouluttautua ja 
tehdä työtä.

Sisukas  
suomalainen henki
28-vuotias pojantytär Päivi Savolai-
nen on 56 vuotta ukkiaan nuorempi. 
Hän on saanut isältään Pekka Savo-
laiselta ja Reino-ukiltaan verenpe-
rintönä syvän kunnioituksen niitä 
kohtaan, jotka taistelivat maamme 
puolesta. Hän sytyttää joka joulu-
kuun kuudes päivä kynttilät osoit-
tamaan kiitollisuutta, kun saa asua 
Suomessa.

Mutta hän epäilee, osaavatko 
kaikki hänen ikäisensä arvostaa it-
senäisyyttä. Olisiko meistä taiste-
lijoiksi, uskaltaisiko hän itse ryhtyä 
vastarintaan? Jos taivaalta sataisi 
pommeja, löytyisikö hänestä samaa 
rohkeutta, kuin Reino-ukista ja 
Maire-mummosta? 

Mutta jostain sisimmästä nousee 
päättäväisyys ja periksi antamatto-
muus. Ukkikin sanoo tuntevansa 
lapsenlapsensa suoraselkäisyyden.

”Kyllä minusta pulpahtaisi pin-
nalle sisukas suomalaisuuden henki.” 

Perinteistä  
kumpuaa itsenäisyys
Molemmat arvostavat perinteitä. 
Reino Savolainen on aktiivijäsen 
Kuopion Sotaveteraanit ry:ssä. Kos-
ka yhdistyksen väki vanhenee, on 
päätetty, että sen ylläpitämiä tradi-
tioita, kuten itsenäisyyspäivän sep-
peleenlaskua sankarihautausmaalle 
jatkavat tulevaisuudessa muun mu-
assa Pohjois-Savon Rauhanturvaajat 
ja reserviläisjärjestöt. 

Suomen uhat ovat molempien 
mielestä tänään muualla kuin so-
dassa. Reino Savolaiselle eräs niistä 
on Euroopan unionin matka kohti 
Yhdysvaltojen kaltaista liittovaltiota. 

”Siinä pienet valtiot kärsisivät 
suurten tehdessä päätökset meidän 
puolestamme.

Pojantytär Päivi kiteyttää itsel-
leen pahimman itsenäisyyden uhan.

”Pahinta olisi, että unohtaisimme 
perinteemme ja kulttuurimme. Niis-
tä kumpuaa itsenäisyys.” 

Pirjo Tiihonen
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Kuopion kristillinen koulu
rehtori Jaakko Haapala  

kiittää kuluneesta vuodesta
vanhempia ja yhteistyökumppaneita

ja toivottaa Siunausta alkavalle!

Matkamatias ky Matti Turunen 

kiittää asiakkaitaan, ystäviään ja yhteistyökumppaneitaan
kuluneesta vuodesta ja toivottaa onnea v. 2011!
Tulevia matkoja:
Kylpylämatka Toilaan hiihtolomaviikolla (täysihoidolla)

Kysy myös muita matkojamme!

Soita ja kysy lisää puh. 040 588 5167, fax (017) 625 167
www.matkamatias.fi sp. matti.@matkamatias.fi

Sähköasennusliike E. Gröhn
Kasarmikatu 16, Kuopio

Puh. (017) 282 0653
www.sahkogrohn.fi 

Rauhaisaa
Joulua
ja lukuisia
ilonhetkiä
vuodelle 2011

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

Palveluasumista ikäihmisille koulutetun  
henkilökunnan avustuksella. Voit asua maaseudun 

keskellä Kallaveden rannalla Kortejoella  
Vehmersalmentie 735, rakennus 1.

Soita 017-3621 249

• Hoivapalvelut • Siivouspalvelut
• Kotisairaanhoidon palvelut

Palveluja kotiin jo vuodesta 1993
Gerttu Ky – Kuopion Hellähoito Oy – Kotihoito Saga Oy
Puh. 044 355 54 51 Haapaniemenkatu 2, 70100 Kuopio

Joulurauhaa ja Onnea
Vuodelle 2011

Foto-PUIJO
T:mi Merja Halonen

Puijonkatu 14, 70110 Kuopio
p. 2612 074

Hyvää Joulua ja

HAUTAKIVET
Lisänimien 

kaiverrus/kultaus- 
sekä entisöintityöt.

Kivilyhtyjä

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio
puh. 050 575 0004

017-2622695
www.kivipajasarik.fi

Itkonniemenkatu 13
puh. (017) 2621 130

• Merkkipäivät • Häät
• Muistotilaisuudet

• Perhejuhlat
• Joulujuhlat ja pikkujoulut
TYYLILLÄ JA TAIDOLLA

TÄYDEN PALVELUN
JUHLAPALVELU

Alavan palvelutalon  
Parturi-Kampaamo

Puh. (017) 2614064
Siikaniemenkatu 4, Kuopio

Elina  Nissinen Anne Asikainen
Kiitos asiakkailleni kuluneista vuosista
lähtiessäni opiskelemaan - Mari Sivula

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

www.kuopiontammenkoti. 

• Ikääntyvien fysioterapia • Dementoituvien fysioterapia
• Muistikuntoutusryhmät • Veteraanikuntoutus

• myös lahjakortit

Marja Korhonen,
geriatriseen kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti

p. 044 594 8477
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Onnellista Uutta Vuotta 2011!

Hyvää Joulua!
Kukka ja hautauspalvelu
ROSANNA

Puijonkatu 17
Sanna Hiltunen 0400-945919
Arni Hiltunen 0440-945919

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

• Matot
•vuodevaatteet • ym.

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

Verhoomo Senjan
Huonekaluverhoilua

Veneverhoilua
Korjausompelua

Tilauskankaita yms.
Männistön ostoskeskus, 

kirkon vastapäätä
puh. 045-126 0457.

Ota yhteyttä!

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

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

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
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Jokaisella köyhällä on tarinan-
sa.

Näitä tarinoita kuopiolai-
nen raamatuntutkija, teologi-
an tohtori Sakari Häkkinen 

kuunteli Afrikassa ja Palestiinassa.
Ne olivat erilaisia tarinoita. Af-

rikan köyhissä näkyy onnellisuus, 
eivätkä he häpeä puutteenalaisuut-
taan.  Länsirannan palestiinalaisille 
köyhyys sen sijaan on epäoikeuden-
mukaisuutta.

Kun Afrikassa raamatuntekstit 
köyhyydestä kääntyivät hengellisek-
si lohdutukseksi,  Palestiinassa ne 
imaistiin suoraan omaan elämänti-
lanteeseen.

Jumalan valtakunnan on tultava 
todeksi nyt. Jeesuksen vuorisaarna 
antaa siihen jopa toimintaohjeet.

Häkkisen tapa tehdä raamatun-
tutkimusta kuuntelemalla, nauhu-
rin ja kameran kanssa ihmisten luo 
matkaten on uutta. ”Köyhyyttä ei 
tutkita kirjoituspöydän takana, sil-
lä köyhyyden historia on rikkaitten 
kirjoittamaa historiaa”, Häkkinen 
sanoo.

”Kristinusko on köyhien uskonto. 
Kristinuskossa Jumala tulee aivan 
oikeasti ihmiseksi, ei vain valepuvus-
sa tarkkailemaan ihmisiä niin kuin 
saduissa.”

Autuaita olette te köyhät,  
sillä teidän on  
Jumalan valtakunta

Syrjäisessä afrikkalaisessa kylässä 
lupa vierailuun oli ensin kysyttävä 
kyläpäälliköltä tuomisten kanssa. 
Vieraanvaraisuus savimajoissa oli 
teetä ja kananmuna.

Tutkija halusi tietää, mitä nä-
mä eri uskontoja edustavat ihmiset 
ajattelevat Jeesuksen vuorisaarnan 
autuaaksi julistuksista. 

”Köyhät kuuntelivat mielellään, 
mutta rikkaat suuttuivat ja olisivat 
voineet lyödä häntä”, muuan kylä-
läinen arveli Jeesuksen puheen vai-
kutuksista.

”Jos kristinusko lähti liikkeelle 
pienistä, köyhistä kylistä ja oli aluksi 
köyhien uskonto, mitä tapahtuu sit-
ten kun nämä ihmiset pääsevät eroon 
köyhyydestä”, Häkkiseltä kysyttiin.

”Onko meidän kohtalomme sa-
manlainen kuin teidän länsimaalais-
ten ihmisten, joista monella ei ole 
enää uskoa ollenkaan.”

Raamatuntutkijan yllätti matkal-
la monta kysymystä, joihin hyväosai-
sella suomalaisella ei ollut vastausta. 

”Kristinusko syntyi köyhien 
liikkeenä ja kasvoi sitten valtionus-
konnoksi. Kristinuskoon on aina 
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Täällä sanoma köyhien Jumalasta on ilouutinen.
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”Suomessa köyhyys on häpeällistä. Se on yksinäisyyttä ja 
uusavuttomuutta”, Sakari Häkkinen sanoo. Hän toivoo sosiaa-
liluokkien rajojen murtamista, yhteistä kohtaamista vaikkapa 
jouluaterialla.

Köyhän huuto
Se on hiljainen huokaus tai ahdistus kurkussa.

Kuuleeko Jumala köyhän huudon?

Kari Latvus, Sakari Häkkinen, 
Hanne von Weissenberg: 
Köyhien Raamattu. Kirjapaja 2010.
Häkkisen tutkimus köyhyydestä jul-
kaistaan myöhemmin myös 
englanninkielellä. 

kuulunut se, että köyhistä pidetään 
huolta.”

Häkkinen joutui antamaan seli-
tyksen sillekin, miten köyhästä Suo-
mesta on kehittynyt hyvinvointival-
tio. ”Kovalla työllä, koulutuksella 
ja yhteisellä vastuunkantamisella, 
johon jokainen osallistuu.”

Herra hankkii  
oikeutta sorretuille, 
nälkäisille  
hän antaa leipää

Köyhässä afrikkalaisessa kylässä 
autuaaksi julistamiset nähtiin hen-
gellisenä hyvänä, joka toteutuu vasta 
kuolemanjälkeisessä elämässä. Mi-
tään mahdollisuutta lupausten to-
teutumiseen he eivät tämän elämän 
aikana nähneet.

Täysin toisella tavalla raamatun-
teksti ymmärrettiin Israelin pales-
tiinalaisalueella Yanounin kylässä.

Jumalan valtakunta tarkoittaa tä-
mänpäiväistä todellisuutta. Jeesuk-
sen julistama Jumalan valtakunnan 
todellisuus kokoaa Galilean köyhiä 
yhteen toiminaan oikeudenmukai-
suuden puolesta vääryyttä vastaan.

Lukioikäisille palestiinalaisnuo-

rille ennen kuulematon kertomus 
Laupiaasta samarialaisesta oli heti 
totta. –Kuka se mies oli, joka hakat-
tiin. Kuka se oli? Oliko se palestiina-
lainen, tivattiin vastausta.

”Jeesuksen vertaukset koettiin 
voimallisina. Sanoilla on merkitys-
tä.”

Häkkisen mieleen on voimak-
kaasti painautunut se varakas jorda-
nialainen liikemies, jonka oliivitarha 
oli jäänyt aidan toiselle puolen. Sekä 
se Itä-Jerusalemissa kadulla asuva 
perhe, jonka koti oli vallattu.

Mielenosoitusta ja Israelin po-
liisin toimia hän seurasi muutaman 
metrin päästä. 

Katsokaa  
taivaan lintuja: 
eivät ne kylvä,  
eivät ne leikkaa

Kun tätä tekstiä luettiin alueella, 
jossa oli ollut nälänhätä, kuulijat 
suuttuivat. Heidän, joilla vielä oli 
jotakin jäljellä, on pakko murehtia.

- Jos joku naapurikylästä tulisi 
puhumaan minulle tuollaisia, ajatte-
lisin, että hänellä ei ole kaikki kun-
nossa tai hän hautoo jotain pahaa, 
sanoi nainen pieni lapsi selässään. 
Toisen mielestä sellainen ihminen 
olisi mielenvikainen.

Kun Häkkinen kysyi, tuntevatko 
he ketään, joka ei murehtisi päivittäi-
sen ruuan tai vaatetuksen perään, he 
kielsivät tuntevansa.

”Tuossa köyhyyden täyttämässä 
kylässä Jeesuksen sanat saivat aivan 
toisenlaisen sisällön. Jos ne eivät olisi 

olleet Jeesuksen sanoja, niitä olisi pi-
detty käsittämättöminä ja harhaan-
johtavina.”

”Sitten kun ei ole enää mitään, 
kun ei enää kykene elättämään it-
seään, on pakko etsiä sitä yhteisöä, 
joka pitää huolen.”

Sakari Häkkinen toivoo myös ko-
tikaupunkiimme sellaista yhteisölli-
syyttä, joka hyväksyy lähiyhteisön yli 
sosiaalirajojen. Ja joka huolehtii siitä, 
ettei yhteisön ulkopuolelle jäädä.

Hän arvostaa köyhien ruokailu-
jen järjestämistä, mutta ehdottaa:

”Entä jos rikkaat kustantaisivat 
jouluruokailuja vähäosaisille ja tu-
lisivat itse mukaan syömään. Rik-
kaalla ja köyhällä olisi silloin myös 
puheyhteys. Uskon, että yrityksistä 

löytyisi sellaista auttamisen halua. 
Ovathan kuopiolaiset rakentaneet 
koulun Kongoonkin.”

”Kristinuskon perussanoma 
on hyvinvoinnin jakaminen ja hä-
dänalaisista huolehtiminen”, Häk-
kinen muistuttaa.

Sitten tuli  
köyhä leskivaimo ja 
pani arkkuun  
kaksi pientä lanttia

”Lesken ropo”, Häkkinen vastaa 
välittömästi kysymykseen Uuden 
testamentin puhuttelevimmasta 

köyhyystekstistä. 
Ugandalainen nainen löysi itsen-

sä kertomuksen leskivaimona, ei to-
sin antajana, vaan riiston kohteena. 

”Jeesus ei puhukaan siitä, kuka 
uhraa eniten, vaan kuka riistää eni-
ten.”

Uhriarkku, johon köyhä leski an-
toi kaikkensa ei ollut hyväntekeväi-
syysrahasto, vaan rahasto temppelin 
korjauksia varten.  Rahan tuominen 
ei ollut vapaaehtoista kolehtia, vaan 
köyhä leskivaimo osallistui viimei-
sillä kolikoillaan temppelin raken-
nustöihin.

Nainen antoi koko elämänsä, 
koska Jumalan laki, Toora määräsi 
niin.

Häkkisen mielestä on ironista, 
että tätä raamatunkohtaa on luettu 
aivan päinvastaisella tavalla ja köy-
hää leskeä on pidetty esimerkillisenä 
uhraajana.

”Kaikki on jo uhrattu. Jeesuksen 
jälkeen ei tarvitse uhrata mitään. Ih-
misarvoinen vanhuus ei ole sitä, että 
vanhukselta viedään viimeinenkin 
ropo niin sanottuun hyvään tarkoi-
tukseen.”

Lahja Pyykönen
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Jeesuksen kehotus 
”Älkää huolehtiko 
huomispäivästä” 
on vaikeaa  
ymmärtää siellä, 
missä huomisen 
ruoka ei ole  
itsestäänselvyys.

Afrikkalaisen Masukanzin kylän suurimmat ongelmat olivat AIDS, malaria, ruuan ja veden 
puute. Kylän vahvuutena oli yhteisöllisyys ja toisista huolehtiminen.
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n tämä aikamoinen ihme. Ei tarvita kuin 
kirkon ovet auki ja lauluvihkonen käteen 
– ja se on siinä. 

Kauneimmista joululauluista, yhdessä 
laulamisesta on tullut kolmessa vuosikymme-

nessä suomalaisen joulun uusi perinne. Kanttori 
Matti Heroja iski aikanaan kultasuoneen, kun hän 
markkinoi Kauneimmat joululaulut hiljaiselle kol-
mannelle adventtisunnuntaille. 

Ensimmäisellä kerralla mukaan ilmoittautui 140 
seurakuntaa. Nyt Suomen Lähetysseuran lauluvih-
kosesta laulaa jo yli miljoona suomalaista.

Viime sunnuntaina Kuopion tuomiokirkko oli 
tikattu viimeistä istuinpaikkaa myöten täyteen. Yli 
tuhannesta laulajasta olisi tosin kuvitellut lähtevän 
melkoisen kuorolaulun.  Mutta katoaako ääni kir-
kon korkeisiin holvistoihin vai miksi yhteislaulua 
ei kuulu?

Auttaisikohan jos kuorolaiset heleine sopraanoi-

neen ja jykevine bassoineen laskeutuivat parvelta alas 
eri puolille kirkkoa. Varmojen laulajien läheisyydessä 
heikompikin ääni panisi parastaan. Ja yhteisen laulun 
voima sulattaisi kovemmankin kivisydämen.

Yhtä asiaa ihmettelin jo vuosi sitten – ja sanon-
pahan sen nyt vuoden harkinnan jälkeen.

Miksei lauluvihkosta lauleta järjestyksessä alusta 
eteenpäin, vaan vihkosta selataan edestakaisin. 

Joo, arvaan. Valitussa järjestyksessä oli ”teolo-
ginen kaari”. Mutta rohkenen epäillä, että harva 
laulajista sitä tavoitti – tai tuli edes ajatelleeksi.

Vieruskaverin kanssa unohdettiin jo ensimmäi-
sen laulun aikana, mikä numero oli se toinen, kol-
mannesta puhumattakaan.

Mutta tultiinpa tutuiksi. Yhdessä etsiessä ja vei-
satessa.

Lahja Pyykönen

Kauneimmista kaunein
Kauneimmista joululauluista on tullut 30 vuodessa jouluperinne, 

samalla tavalla kuin joulukirkosta ja kynttilöiden sytyttämisestä hautausmaalla.
Mutta mikä on se kaikkein kaunein?

REINO TUPPURAINEN 
”Maa on niin kaunis. Siinä on 

Suomen luonto ja talviset 
lumiset hanget. Sitä laulua 

ilman ei osaa olla.”
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TIINA KUHMONEN 
”Heinillä härkien kaukalon  
on yksi suosikeistani. Joulun 

tunnelmaan pääsee ehkä 
paremmin vanhojen ja 
perinteisten laulujen 

siivittämänä, vaikka monet 
uudemmatkin laulut ovat ihan 

kivoja.”
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MIIA KETTUNEN 
”Ensimmäisenä tulee mieleen 
Jouluyö, juhlayö. Pidän sekä 
vanhoista, että uudemmista 

joululauluista, mutta kyllä ne 
vanhemmat laulut tuovat 
joulutunnelman. Niitä on 
kuitenkin kuunnellut ihan 

pienestä pitäen.”
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NIINA SAHLBERG 
”Minuun kolahtaa eniten laulu 

Niityillä lunta. Vanhoja ja 
perinteisiä joululauluja 

tykkään yleensä kuunnella 
enemmän kuin uusia.”
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VILLE KEKKONEN 
”Näin äkkiseltään en osaa 
nimetä mitään suosikkia. 

Vanhemmista joululauluista 
kuitenkin pidän enemmän, 

mitkään amerikkalaiset 
pukkirenkutukset eivät 

miellytä ollenkaan.”
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LASSI MAKKONEN 
”Minulla on moniakin 
suosikkeja, esimerkiksi 

Ilouutinen on yksi. Pidän sekä 
vanhemmista, että uudemmista 

joululauluista. Tilanteesta ja 
esitystavasta riippuu kumpi 

tuntuu kulloinkin 
paremmalta.” 
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LIISA PENTTINEN 
”En etsi valtaa loistoa. Ilman 
tätä laulua joulu ei voi tulla. 
Saan laulaa työssäni paljon 

joululauluja, mutta en niihin 
kyllästy. Lauluissa on joulun 

sanoma.”

Haastattelut:
Heli Haring

Kauneimmat joululaulut auttaa 
tänä vuonna lapsia parempaan 
huomiseen. Suomen Lähetys-
seura ohjaa kolehtien tuoton las-
ten hyvinvoinnin edistämiseen.

Tulkaa kaikki 
nyt laulamaan
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Yritetään pysyä pulssissa

Lukiolaiset, 
kirkkokuoro, 
kamariyhtye 
ja bändi.
Tästä seuraa 
hyvää.

Kallaveden lukion abi-
turientti Miitta Jun-
tunen oli iloissaan 
kuullessaan vuosi 
sitten lukiokuoron ja 

Männistön kirkkokuoron yhteiskon-
sertista. 

”Se toi lisää intoa harjoitteluun. 
Haasteita kaipaavalle tämä oli erin-
omainen juttu.”

Elämäntyönsä lukiolaisten kans-
sa tehnyt Eila Juutilainen nyökkää ja 
sanoo, että uudet, nuorekkaat laulut 
ovat tuoneet mukavaa vaihtelua kuo-
ropuurtamiseen.

”Tämä on tosi upeaa!”
Miitta Juntunen kertoo olleensa 

mukana aikaisemmin seurakunnan 
ja koulun yhteistyöprojekteissa Iisal-

messa. Kirkkokuoron kanssa esiin-
tyminen tai vanhemmat hengelliset 
laulut eivät olleet siis vieraita. Kirk-
ko on tullut tutuksi niin esiintyjänä 
kuin kuuntelijanakin. 

Tässä harrastuksessa 
ei pää sammaloidu
Männistön seurakunnan kanttori 
Heikki Mononen ja Kallaveden 
lukion musiikinopettaja Kaija Ma-
tilainen valitsivat esitettäväksi pe-
rinteisiä ja uudempia joululauluja.

”Ohjelmisto saa kyllä kiitosta! 
Se on monipuolinen. Jännittävää 
oli nähdä, miten yhteisharjoitukset 
lähtivät kulkemaan”, kuorolaiset 
kertovat.

”Ohjelmistosta löytyi minulle 
uusi kappale, Pekka Simojen sävel-
lys ja Anna-Mari Kaskisen sanoitus 
Niityllä lunta. Miten kauniit sanat 
ja kaunis laulu”, Juutilainen tuumaa. 

Eri-ikäisten vahvuudet tukevat 
tosiaan. 

”Yhteiskuorossa on raikkautta ja 
kypsyyttä. Kuoro saa pohjaa miesää-
nistä. Vanhemmat voivat tukeutua 
uusissa lauluissa nuoriin ja päinvas-
toin”, johtajat tuumaavat.

Eila Juutilainen on ollut Männis-
tön kirkkokuorossa lähes 30 vuotta. 
Hän kertoo, että oli aikoinaan it-
sekin lukiolaiskuorossa Mikkelissä. 

Juntunen on soittanut viulua 
useita vuosia ja yläasteella hän löysi 
kuoroon. Tänä päivänä kuorolaulun 

lisäksi hän soittaa bändissä kosket-
timia. 

”Tämä on harrastus, joka tekee 
hyvää. Ei pää sammaloidu, kun opet-
telee uusiin lauluihin stemmoja”, 
Juutilainen toteaa. 

Vieruskaveria 
kannattaa kuunnella
Millainen on hyvä kuorokonsertti? 

”Itse tykkään säestyksettömästä 
kuorolaulusta”, kertoo Juutilainen. 

”Se olisi tärkeää, että laulajilla-
kin olisi hauskaa. Että voi aidosti 
tuoda esille laulamisen iloa”, heittää 
Juntunen.

Mitä vinkkejä konkarikuorolai-
nen antaa nuorelle laulajalle?

”Tämä on harjoittelua ja sitou-
tumista vaativaa, mutta myös niin 
paljon antavaa.”

”Yhdessä tekeminen on hauskaa. 
Vieruskaveri on tärkeä, jota kannat-
taa kuunnella”, hymyilee Juutilainen. 

Hanna Karkkonen

Rajojen rikkojat

Kallaveden lukion kuoron ja Männistön 
kirkkokuoron toinen yhteinen harjoi-
tuskerta on alkamassa. Alkuviritysten 

jälkeen paikat löytyvät rivistä ja äänet pääsevät 
parin laulun jälkeen valloilleen. 

”Ei tarvitse säästellä”
Kahden lukiolaisen ja muutaman hieman van-
hemman mieslaulajan poppoo ylärivillä nau-
rahtaa, kun kanttori Heikki Mononen roh-
kaisee laulamaan. Äänen käytössä ei tarvitse 
kuulemma pihistellä.

Ensimmäisessä kappaleessa heitetään ar-
kihuolet pois, sitten laulu kajahtaa latinaksi ja 
kohta rummut lyövät tahtia Petri Laaksosen 
sävelille Tulkoon joulu.

Sekä Mononen että lukion musiikinopettaja 
Kaija Matilainen ovat vuorollaan johtamassa 
kokoonpanoa. Kuorot ovat tankanneet syksyn 
aikana lauluja omissa kuoroissaan ja nyt teh-
dään viimeistelyä. Ennen konserttia porukka 

harjoittelee yhdessä kolme kertaa. 
Projektin ajatuksena on yhdistää eri-ikäiset 

laulajat ja rikastuttaa molempien kuorojen si-
sältöä sekä rikkoa perinteisiä rajoja. 

”Se kuulostaa kivalta”
Kuorolaiset ja ohjaajat antavat ideoita, miten 
kappaleesta saisi vielä enemmän irti. Joku kysyy 
laulun rytmistä, yksi ehdottaa, josko loppusoin-
nut voisivat mennä hieman eri tavalla. Mono-
nen kysyy sellistiltä, onko hänen mahdollista 
soittaa vaihtoehtoista sävelriviä.

Lähes neljänkymmenen laulajan yhteissointi 
kuulostaa mukavalta ja viihdyttävältä. Kappa-
leiden joukosta löytyy monia helmiä ja sykäh-
dyttäviä lauluja jokaiselle. Rohkeasti kuorot 
ottivat haasteen vastaan ja tuloksena syntyy 
varmasti hyvää - uusia oivalluksia ja rikkaita 
kokemuksia tuleviin projekteihin. 

Hanna Karkkonen

Kallaveden lukion kuoron ja 
Männistön kirkkokuoron jou-
lukonsertti Pyhän Johanneksen 
kirkossa keskiviikkona 15.12. klo 
18. Vapaa pääsy.
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Krista Toroi  
on konsertin solisti.

Kanttori Heikki Mononen näyttää alkutahtia bändille ja kuorolle. 
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Sytytä kynttilä
Kynttilä kuuluu iloon ja suruun. 
Muinaisesta valon lähteestä on tullut tunnel-
man tuoja arkeen ja juhlaan.

utkosen perheessä 
kynttilöitä poltetaan 
arjessa ja juhlassa. 

”Suvussamme tykä-
tään polttaa kynttilöitä, ne 

rauhoittavat ja luovat läm-
mintä tunnelmaa”, viiden lapsen äiti 
Jenni Putkonen hymyilee.

 ”Lapset tykkäävät kynttilöistä 
ja pimeänä aikana niitä poltetaan 
usein. Adventtikynttilät sytytetään 
aina.” 

”Steinerkoululaisten vanhempien 
kanssa olemme valaneet kolmihaa-
raisia kynttilöitä myyjäisiin ja su-
jautan Ingrid Hesolanderin tekstin 
mukaan.” 

”Adventtiaikana sytytämme kou-
lussa joka aamu oman kynttilän”, sel-
vittää 11 -vuotias Eetu. 

”Eetu pyysi pienenä: sytytä mum-
mo rukouskynttilä ja niin me rukoi-
limme yhdessä”, Ritva Putkonen 
muistelee.

Mummon  
kynttilänjalka
Putkosen isän ostama Lucia  -kynt-
tilänjalka on nyt tyttären perheessä. 

”Jouluaattoaamuna jalassa paloi 
kynttilä puurolautasen vieressä. Lap-
suudesta muistuu äidin tapa laittaa 
syntymäpäivänä sänkyni viereen 
jakkaralle valkoinen liina ja viereen 
kynttilä palamaan. Nämä perinteet 
jatkuvat nyt Jennin perheessä”, Ritva 
iloitsee. 

Seurakunnalta saadut kastekynt-
tilät ovat tärkeässä käytössä. 

”Lasten syntymäpäiviä juhlitaan 
aina, jolloin pöydällä palaa kaste-

Kirkon kynttilöillä on 
tarkka symboliikkansa. 
”Arkisunnuntaisin alttarilla palaa 
kaksi kynttilää ja suurempina juh-
lapyhinä kynttilöitä on kuusi. Pitkä-
perjantai on ainoa juhlapäivä, jolloin 
kynttilät sammutetaan. Pääsiäisenä 
kynttilä tuodaan kirkkoon kulkuees-
sa”, kertoo Kallaveden seurakunta-
mestari Markku Heikkonen. 

Poisnukkuneille sytytetään mes-
sun yhteydessä oma kynttilä.

”Pyhäinpäivän muistotilaisuu-
dessa omaiset sytyttävät itse muis-
tokynttilän. Seurakunnissa on 
erilaisia käytäntöjä, mutta vuoden 
aikana kuolleita muistetaan aina 
kynttilöin.” 

Kastemaljan vieressä seisoo lat-
tialla iso kynttilä. 

”Kastetilaisuudessa sytytetään 
myös pienempi kastekynttilä, jossa 
on kyyhkyn kuva Pyhän Hengen 
symbolina. Kastekynttilän saavat 
kaikki kastettavat lapset, vaikka 
kastetilaisuus ei olisikaan kirkossa”, 

Heikkonen kertoo. 
Lähetyskynttelikössä palaa yksi 

kynttilä. Kynttelikkö saa valoa, kun 
kirkossa kävijät sytyttävät kynttilöi-
tä omaistensa muistoksi.

”Kauneimpiin joululauluihin ja 
aattoillan kynttiläkirkkoon laitam-
me paljon kynttilöitä.  Kahvipöydis-
sä kynttilät juhlistavat tilaisuuksia 
pimeänä vuoden aikana.”

Hilkka Sipilä

Kynttilät olivat ennen valon läh-
de pimeimpänä vuoden aikana. 
Varakkaissa taloissa kynttilöitä 
poltettiin jouluna jo 1840-luvulla. 
Itä-Suomessa kynttilä oli 1700-lu-
vulla monella alueella tuntematon 
rahvaan parissa. 

Joulukirkkoon voitiin ottaa 
oma kynttilä, jota varten monissa 
kirkoissa oli selkänojaan kaiverret-
tu syvennys. Jouluaamuna kynttilä 
saatettiin asettaa ikkunalle var-
haisten kirkkoon menijöiden iloksi 
ja valaisemaan pimeää tietä. 

Adventtikynttiläperinne on 
lähtöisin Saksasta. 

Symboli  
ja protesti
Aluksi kynttilät sytytettiin ik-
kunoille kuninkaan ja keisarin 
vieraillessa tai heidän merkkipäi-
vinään luomaan juhlatunnelmaa 
ja samalla saatiin katuvalaistus. 
Kun tekninen kehitys toi kau-
punkeihin kaasu- ja sähkövalot, 
jäivät kynttilät elämään juhlari-
tuaaleissa.

Oman maan merkkihenkilöi-
tä, kuten Runebergiä on kunnioi-
tettu juhlavaloilla jo 1850 luvulta 
lähtien. Vuosisadan lopulla ikku-
nakynttilöiden poltto sai syvem-
pääkin merkitystä. Sortovuosina 

juhlavalaistuksesta muodostui 
poliittinen kannanotto ja Ru-
nebergin päivän kynttilät olivat 
samalla protesti venäläistymistä 
vastaan.

Älä naura  
valaessa
Kaupunkikulttuurissa kynttilöi-
den valmistamisesta huolehtivat 
saippuankeittäjät ja myöhemmin 
kaupunkien teurastajat. Maalais-
talouksissa kynttilät valmistettiin 
kotona ravinnoksi kelpaamatto-
masta lehmän tai lampaan talista. 

Kynttilöitä tehtiin kerralla ko-
ko vuoden tarpeiksi. Sanottiin, 
ettei valaessa saanut nauraa, muu-
toin kynttilät rätisivät palaessa. 

Teolliset steariinikynttilät tu-
livat 1870-luvulla markkinoille. 
Joulupöydässä kolmihaarainen 
kynttilä oli koristeena maalla ja 
kaupungissa.

Muistitietojen mukaan hel-
sinkiläisen professorin kodissa 
oli jo 1830 -luvulla vahakynttilät 
joulukuusessa.

Lähteet:  
Suuri perinnekirja, 
toim. Satu Aalto. Karisto 2001. 
Juhlan aika. 
Sirpa Karjalainen. WSOY 1994.

Kuvat Hilkka Sipilä

Putkosen perheen viidestä lapsesta vanhin Eetu ja kuopus 
Veikko ihailevat kastekynttilöiden valoa. Syntymäpäivän  
juhlapöydässä palaa lapsen oma kastekynttilä.

Ritva Putkosen äidin vanhassa kynttilänjalassa  
on punaiset lasipallot. 

Alttarilla kaksi kynttilää

Oma kynttilä 
joulukirkkoon

kynttilä. Rakas muisto mummolta 
on korkea kynttilänjalka, jossa juhla-
aikoina palaa kynttilä”, Jenni kertoo. 

”Muistan lapsuudesta, miten 
mummo vielä iäkkäänä jaksoi tar-
kistaa, että kaikki kynttilät olivat 
jouluna perinteisillä paikoilla.”

Pitkät perinteet
”Taloyhtiömme jakaa asukkaille 
itsenäisyyspäivän kunniaksi kyntti-
lät”, Jenni Putkonen kertoo.

Itsenäistyneessä Suomessa kynt-
tilävalaistus liitettiin uuteen kansal-
liseen merkkipäivään. Itsenäisyyden 
Liitto ajoi asiaa 1920 -luvulla ja vähi-
tellen kynttilöiden poltto vakiintui 
itsenäisyyspäivänä. 

 ”Perinteiden vaaliminen on tär-
keää. Meille kynttilöiden sytyttä-
minen omaisten haudoille yhdessä 
läheisten kanssa on merkittävä ta-
pahtuma.”

Ensimmäiset tiedot hautakynt-
tilöistä ovat Saksasta vuodelta 1367. 
Pohjoismaissa kynttilöitä on viety 
haudoille vasta 1900 -luvulla. 

”Sytytän aina lähetyskynttelik-
köön kynttilät jokaiselle viidelle 
lapsenlapselleni. Kynttilä kuuluu 
iloon, suruun, ikävään, arjen hetkiin, 
juhlaan, rukoukseen ja kiitokseen”, 
Ritva kiteyttää.

Hilkka Sipilä
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Kiitämme kaikkia
      Kaarina Tengvallin

muistoa kunnioittaneita ja muistaneita.

Kaarinaa lähellä ollutta Männistön seurakunnan diakoniatyötä
muistaneita oli yli 150 henkilöä ja rahaa kertyi 3596 euroa.

Omaiset

Kongon kouluun 
tarvitaan lisäluokka
Kuopiolainen Koulu Kongoon –keräys jatkuu. 

Koululaisille on keräysvaroilla saatu reppuja sekä 
koulutarvikkeita. Seuraava tavoite on, että alakouluun 
saataisiin lisäluokka. Nyt Nyamukaun alakoulun suu-
rimmassa luokassa on 72 oppilasta.

Lisäluokan saamiseksi tarvittaisiin rahaa noin 
10 000 euroa.

Savonia ammattikorkeakoulu on järjestänyt ra-
hankeruuprojektin luokan saamiseksi. Nuorten tiimi 
kiertää yrityksiä lahjoitusten merkeissä.

Myös yksittäiset lahjoittajat voivat osallistua luok-
kakeräykseen vuoden loppuun asti.

Kirkon ulkomaanavun keräystili on
Nordea 157230 – 500504 viitteellä Kuopion koulu.

Kirkon kulttuuripalkinto 
arkkitehti Juha Leiviskälle
Vuoden 2010 kirkon kulttuuripalkinto on myönnetty 
arkkitehti, akateemikko Juha Leiviskälle.

Leiviskä sai palkinnon pitkäaikaisesta ja sitoutu-
neesta kirkkojen ja sakraalitilojen suunnittelusta.

Leiviskän suunnittelemia kirkkoja ovat muun mu-
assa Pyhän Johanneksen kirkko Kuopiossa, Pyhän 
Tuomaan kirkko Oulussa, Vantaan Myyrmäen kirkko 
sekä Pakilan kirkko. 

Leiviskän arkkitehtuurin erikoispiirre on valon 
käyttö. Hänen valaisinmuotoilussaan korostuvat yk-
sinkertaiset linjat ja lämmin valo.

Ritarimerkki kirkkoherra 
Hannu Savinaiselle
Tasavallan presidentti Tarja Halonen myönsi 6.12. 
Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan ritarimerkin 
kirkkoherra Hannu Savinaiselle. Hän on Riistaveden 
seurakunnasta eläkkeelle jäänyt kirkkoherra. 

Muistelupaikka 
lapsensa menettäneille
Kuopion isolle hautausmaalle perustetaan muistelu-
paikka lapsensa menettäneille, lapsettomille tai kes-
kenmenon kohdanneille.

Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkko-
neuvosto päätti, että muistelupaikka tulee muualle 
haudattujen muistopaikan viereen. 

Paikalle asennetaan muistomerkki, jonka päälle 
kiinnitetään veistos. Muistomerkin tekstiksi esitetään 
”Enkelimme” ja alueen nimeksi Lapsensa menettänei-
den ja lapsettomien muistelupaikka.

Mika Pulkkinen jatkaa 
vt. rekisterinjohtajana
Pastori Mika Pulkkinen jatkaa Kuopion seurakun-
tayhtymän vt. rekisterinjohtajana 31.8. 2011 saakka.

Kuopion seurakuntayhtymässä selvitellään par-
haillaan rekisterinjohtajan viran muuttamista yhteisen 
seurakuntatyön johtajan viraksi.

Viran mahdollisesta muuttamisesta päättää yhtei-
nen kirkkovaltuusto.

Alavan seurakunnan lapsityönohjaajan virkaan on 
valittu nuorisotyönohjaaja Sirpa Pesonen. 

u u t i s i a

Kirkkotekstiilisarjat 
täydentyivät Puijolla

Adventin aika on  
myös paaston aikaa,  
jolloin kirkollisena  
värinä on violetti.  
Violetti kirjaliina  
tuotiin kulkueessa  
Puijon kirkon  
messuun.
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Puijon kirkossa otet-
tiin toisena adventti-
sunnuntaina käyttöön 
uudet lukupulpetin 
kirjaliinat.
Tekstiilit on toteuttanut kuopiolai-
sen Hanna Korvela Designin tiimi 
yhteistyössä paikallisten osaajien 
kanssa.

Suunnittelun  lähtökohtana 
ovat olleet kirkon vanhat, käy-
tössä olevat liturgiset tekstiilit. 
Lukupulpetin kirjaliinat on teh-
ty täydentämään näitä liturgisia 
tekstiilisarjoja. Tärkeäksi asiaksi 
suunnittelussa on nostettu kirkon 
kuoriosan jumalanpalveluksen toi-
mituksellisten paikkojen hierarkia. 

Lukupulpetin tekstiilissä sym-
bolien viesti on pelkistetty suhtees-
sa saarnatuolin kirjaliinaan ja Ju-
malanpalveluksen keskuksena ole-
van alttaripöydän antependiumiin. 
Lisäksi tekstiilien suunnittelua on 
tarkasteltu tilan arkkitehtuurin ja 
värien kautta.

Vihreä 

Antependiumissa  ja saarnatuolin 
kirjaliinassa kulkee läpi tekstiili-
pinnan vaakalinjainen viiniköyn-
nös. Uudessa kirjaliinassa tämä 
vaakasuuntainen viiniköynnös on 
pelkistetymmässä asussa, muodos-
taen ristin vaakapalkin.

Violetti
Antependiumissa on viiden leivän 
ja kahden kalan symbolikuvat, jot-
ka viittaavat Jeesuksen vertaukseen. 
Violettiin lukupulpetin kirjaliinan 
on nostettu symbolikuvioksi yksi 
leipä, joka on kuvattu ympyränä. 
Tämä sama leipä löytyy myös saar-
natuolin kirjaliinasta. Ympyräku-
vio kuvaa myös jatkuvuutta ja pysy-
vyyttä. Se on ikuisuuden symboli.

Valkoinen
Tekstiiliin on otettu symboliksi 
ristikuvio, joka on myös kirkon 
saarnastuolin kirjaliinassa ja ante-
pendiumissa runsaampana. 

Punainen

Antependiumissa ja saarnatuolin 
kirjaliinassa on kuvattu Pyhän 
Hengen kyyhkynen ja päällekkäin 
asetetut kreikan kielen kirjainsym-
bolit, jotka muodostavat Kristus-
monogrammin. Lukupulpetin 
kirjaliinaan on nostettu symboli-
kuvioksi vinoristi, joka on samal-
la toinen Kristus-monogrammin 
kirjaimista.

Kaikkien lukupulpetin kirjalii-
nojen pohjalla on ristipinnanjako. 
Risti on koko kristinuskon sym-
boli. Se viestii koko pelastuksen 
sanomaa. 

  Puijon kirkko on vihitty 
4.9.1977, jolloin Orvokki Huja-
sen suunnittelemat vanhat kirk-
kotekstiilit otettiin käyttöön. Lu-
kupulpetti kirkkoon tuli vuonna 
1995 sisätilojen muutostöiden yh-
teydessä.

Hanna Korvela 
Jaana Marjanen
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Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja 
hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23. 
p. 040 4848 256
Taizémessu (viikkomessu) ke 15.12. 
klo 19. Sari Kärhä, Pirjo Rissanen.
Jouluinen musiikkituokio la 18.12. 
klo 15. Ilpo Rannankari, laulu ja Anu 
Pulkkinen, urut.
4. adventtisunnuntain messu 19.12. 
klo 10. Saarnan tilalla näytelmäryhmä 
esittää ”Pappa Panovin joulun”, liturgia 
Lauri Kastarinen, kanttorina Pertti Ru-
sanen, urkurina Anu Pulkkinen.
Tuomiokirkon Kamarikuoron joulu-
konsertti su 19.12. klo 18. Johtajana 
Pertti Rusanen, urkurina Anu Pulkki-
nen. Solisteina Erja Nykänen (mezzo-
sopraano) ja Pentti Toikkanen (basso). 
Ohjelma 15 €. 
Joulukonsertti ”Kolme yötä jou-
luun” ti 21.12. klo 19. Marjukka Teppo-
nen ja Kuopion Nuorisokuoro joht. 
Jussi Mattila. Järjestää Kauko Sorjosen 
säätiö ja Kanttilan kulttuurikannatus-
yhdistys ry. Vapaa pääsy.
Adventtiajan ehtoollinen ke 22.12. 
klo 19. Lauri Kastarinen.
Jouluaaton perhejumalanpalvelus 
24.12. klo 15. Pirjo Rissanen, Sari Kärhä, 
urkurina Eero Väätäinen. Pertti Rusa-
nen, Johanna Rusanen-Kartano ja Ville 
Rusanen laulavat.
Armas Maasalon jouluvesper pe 
24.12. klo 17. Saarna piispa Wille Riekki-
nen, liturgia Ilpo Rannankari, Tuomio-
kirkkokuoro, joht. Pertti Rusanen, ur-
kurina Eero Väätäinen.
Jouluyön messu pe 24.12. klo 23. 
Saarna Olli Viitaniemi, liturgia Satu 
Karjalainen Tuomiokirkon Kamarikuo-
ro, johtaa ja urkurina Anu Pulkkinen. 
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
25.12. klo 7. Saarna Lauri Kastarinen, 
liturgia Liisa Penttinen, Tuomiokirkko-
kuoro ja Tuomiokirkon päiväkuoro, 
johtaa ja kanttorina Pertti Rusanen, 
urkurina Eero Väätäinen. 
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10. 
Saarna Liisa Penttinen, liturgia Olli Vii-
taniemi, kanttorina ja urkurina Anu 
Pulkkinen.
Viikkomessu ke 29.12. klo 19. Olli Vii-
taniemi.
Rukoushetki vuoden vaihtuessa pe 
31.12. klo 23. Ilpo Rannankari, kanttori-
na ja urkurina Anu Pulkkinen. 
Uudenvuodenpäivän sanajumalan-
palvelus la 1.1. klo 10. Saarna Olli Viita-
niemi, liturgia Liisa Penttinen , kantto-
rina Pertti Rusanen ja urkurina Anu 
Pulkkinen.
Messu su 2.1. klo 10. saarna Liisa Pent-
tinen, liturgia Ilpo Rannankari, kantto-
rina Pertti Rusanen, urkurina Anu Pulk-
kinen.
Viikkomessu ke 5.1. klo 19. Lauri Kas-
tarinen
Loppiaisen messu to 6.1. klo 10. saar-
na Kati Kemppainen, liturgia Liisa 
Penttinen, kanttorina ja urkurina Anu 
Pulkkinen.
Itä-Suomen hovioikeuden istunto-
kauden ekumeeninen avajaisjuma-
lanpalvelus pe 7.1. klo 10.30. Isä Timo 
Honkaselkä, tuomiorovasti Ilpo Ran-
nankari, kanttori Anu Pulkkinen, urkuri 
Eero Väätäinen.
Urkutuokio la 8.1. klo 15. 
Messu su 9.1. klo 10. saarna Sari Kärhä, 
liturgia Lauri Kastarinen, kanttorina 
Anu Pulkkinen ja urkurina Eero Väätäi-
nen.
Viikkomessu ke 12.1. klo 19. Liisa 
Penttinen.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit p. 040 4848 259
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus to 
6.1. klo 11.30. Nimikkolähetti Kati 
Kemppainen.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 12.1. 
klo 13 kerhohuone Eetu.

INKILÄNMÄEN  
SEURAKUNTATALO 
Inkiläntie 7
Emäntä p. 040 4848 269
Lasten joulukirkko ke 15.12. klo 9.30. 
Pirjo Rissanen, Sari Kärhä ja Anu Pulk-
kinen.
4.adventtisunnuntain messu 19.12. 
klo 12. saarnan tilalla näytelmäryhmä 
esittää ”Pappa Panovin joulun”, liturgia 
Lauri Kastarinen, kanttorina Anu Pulk-
kinen.
Messu su 9.1. klo 12. Saarna Sari Kärhä, 
liturgia Lauri Kastarinen, kanttorina 
Anu Pulkkinen.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15. 
P. 040 4848 272
Puuropäivä ma 20.12. klo 11. 
Papin päivä, Huom! ma 20.12. klo 13. 
Jouluhartaus, Liisa Penttinen
Mökki suljettu 21.12.2010 – 10.1.2011. 

NUORET
Nuortenilta to 16.12. klo 18. Keskus-
seurakuntatalo, Suokatu 22 E. 

LÄHETYS
Lähetyspiirien joulujuhla ke 15.12. 
klo 12 Keskusseurakuntatalossa, Suo-
katu 22.

DIAKONIA
Inkilänmäen diakoniatoimisto (Inki-
läntie 7)avoinna tiistaisin klo 9-10.30. 
Puhelinpäivystys tiistaisin 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.

MUUTA
Kauneimmat joululaulut Suokadun 
palvelutalossa to 16.12. klo 13.30. 
”Matkoilla ” Akvarellinäyttely Mar-
ja-Terttu Pitkänen, Kuopion kaupun-
ginkirjastolla 3-15. 2011. Taulujen 
myyntitulot Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. 

KASTETUT
Joona Tapani Mustonen, Wille-Pekka 
Hermanni Miettinen, Mika Tapio Kotta, 
Miikka Aleksi Turtiainen, Nina Mianna 
Niemilä, Joonas Ville Johannes Korho-
nen, Nelli Maria Alexandra Kauhanen, 
Eeli Alex Gabriel Koponen, Paulus Iiva-
ri Hoffrén.

KUOLLEET
Jorma Yrjö Tapaninen 85 v, Anne-Ma-
rie Christine Westerberg 59 v, Toivo 
Armas Voutilainen 88 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 
p. 040 4848 298
Joulukuvaelma ke 15.12. klo 9.30. 
4. adventtisunnuntain messu 19.12. 
klo 10. Risto Voutilainen, Hannu Koske-
lainen, Leila Savolainen, Tiina Jortikka, 
laulu. Sairaalapastori Risto Voutilaisen 
virkaansiunaaminen. Kirkkokahvit. 
Rauhanydistyksen joulujuhlakirkko 
su 19.12. klo 15. Saarnaa Matti Vainikai-
nen. 
Kauneimmat joululaulut su 19.12. klo 
18. Hannu Koskelainen, Ossi Jauhiai-
nen ja bändi, kirkkokuoro, seniorikuo-
ro, joulumyyjäiset. 
Yhteiskoulun musiikkilukion joulu-
konsertti ma 20.12. klo 18. Huom! 
muuttunut kellonaika.
Runo- ja musiikki-ilta ”Tule lähelle 
joulu” to 23.12. klo 18. Viljo Kajavan ja 
Helena Viertolan tekstejä, sekä perin-
teisiä joululauluja esittävät Markku 
Heikkinen, laulu, Auli Poutiainen, lau-
sunta, Ossi Jauhiainen, urut, ohjelma 
10 euroa. 

Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 13. 
Pirjo Kuula, Leila Savolainen, lapsikuo-
ro. 
Jouluyön jumalanpalvelus pe 24.12. 
klo 23. Hannu Koskelainen, Sanna Hus-
so, Ossi Jauhiainen, kirkkokuoro. 
Joulupäivän jumalanpalvelus la 
25.12. klo 10. Juha Välimäki, Heikki 
Kemppainen, Leila Savolainen, Zippo-
rim-kuoro. 
Tapaninpäivän messu su 26.12. klo 
10. Heikki Kemppainen, Hannu Koske-
lainen, Leila Savolainen. 
Uudenvuodenaaton Tuomasmessu 
pe 31.12. klo 20. Juha Välimäki, Sanna 
Husso, Ossi Jauhiainen ja bändi, Ala-
van nuoret. 
Uudenvuodenpäivän messu la 1.1. 
klo 16. Huom. aika! Heikki Kemppai-
nen, Pirjo Kuula, Ossi Jauhiainen. 
Messu su 2.1. klo 10. Sanna Husso, 
Juha Välimäki, Ossi Jauhiainen. 
Loppiaisen messu to 6.1. klo 10. Jukka 
Koistinen, Salla Tyrväinen, Leila Savo-
lainen. Kirkkokahveilla Jordanian ja 
Pyhän Maan -kirkon kuulumisia. 
Messu su 9.1. klo 10. Saarnaa Hannu 
Koskelainen, liturgina Heikki Kemp-
painen, kanttorina Ossi Jauhiainen. 
Gideonien kirkkopyhä. 

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B 
Alavan raamattupiiri ma 10.1. klo 18. 
Piiri kokoontuu alasalissa maanantai-
sin parillisilla viikoilla. Vetäjänä Anja 
Komulainen, p. 0400 183 386. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 
p. 040 4848 311
Arkinen ateria ja joulujuhla to 16.12. 
klo 11. Sanna Husso, Leila Savolainen, 
Ulla Turunen. 
Jouluiset lähetysmyyjäiset su 19.12. 
klo 15.30 alkaen. Kauneimmat joulu-
laulut klo 16, jonka jälkeen myyjäiset 
jatkuvat. Myynnissä joululaatikoita, 
rieskaa ja piirakoita sekä käsitöitä. Ar-
pajaiset, glögi- ja piparitarjoilu. Järj. 
Ystävän Tupa ja Alavan seurakunta. 
Kauneimmat joululaulut su 19.12. klo 
16. Heikki Kemppainen, Ossi Jauhiai-
nen, Sirpa Pesonen, kirkkokuoro, jou-
lumyyjäiset. 
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 14. 
Sanna Husso, Leila Savolainen, lapsi-
kuoro. 
Joulupäivän jumalanpalvelus la 
25.12. klo 12. Juha Välimäki, Heikki 
Kemppainen, Leila Savolainen, Hanna 
Koistinen, viulu. 
Messu su 2.1. klo 13. Sanna Husso, 
Juha Välimäki, Ossi Jauhiainen. 

SÄRKINIEMEN  
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20
p. 040 4848 307 
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 15. 
Pirjo Kuula, Leila Savolainen, lapsikuo-
ro. 
Perhekirkko su 9.1. klo 16. Saarna ja 
liturgia Juha Välimäki, kanttorina Leila 
Savolainen. Mukana lapsikuoro ja Sär-
kiniemen päiväkerholaiset. Kirkkohet-
ken jälkeen tarjoilua ja yhteistä puu-
haa. 

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan seurakun-
nan diakoniatoimistot ovat kiinni ajalla 
21.12 - 30.12. Diakoniatyöntekijöistä 
Liisa Tiilikainen on töissä jouluviikolla 
20.-23.12, p. 040 4848 324 ja Sisko Lai-
tinen jouluviikolla 20. - 22.12. ja 31.12. 
p. 040 4848 326. Vuoden alusta dia-
koniatoimistot ovat auki ajanvarausta 
varten: Alavan ajanvarausvastaanotto 
ke klo 9-11, Liisa Tiilikainen, p. 040 
4848 324, Särkiniemen ajanvarausvas-
taanotto ti klo 9-11, Sisko Laitinen p. 
040 4848 326 Neulamäen ajanvaraus-
vastaanotto torstaina klo 9-11 Ulla Tu-
runen p. 040 4848 325. Toivotamme 
asiakkaillemme siunattua joulua ja hy-
vää alkavaa vuotta. 

PERHETYÖ
Perhekerhot Perhekerhoissa joululo-
ma viikoilla 51 - 2. Tavataan taas viikol-
la 3. Lisätietoja www.kuopionseura-
kunnat.fi/alava.

KASTETUT
Jirko Eemil Ilari Kokkonen, Alma Inari 
Matilda Ojainväli, Riku Juhani Korho-

Kaikkea maan ja
taivaan väliltä.

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 

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

KIRKONMÄKI Puh. 462 1253, 462 1154, 0400 576 249

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

ateria koko koko koko 

kylälle
kylälle
kylälle

232323€
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4. adventtisunnuntain evankeliumiteksti on Matt. 1: 18 – 21.

Joosef parka

Joosef tuntuu läheiseltä. 
Suomalaisen miehen perus-

luonteeseen kuuluu edelleen, 
kaikesta julkkishössötyksestä 

huolimatta tietty vetäytyvyys ja 
karuus. 

Mitä syvempiin ihmissielun pe-
rukoihin mennään, sitä hiljaisem-
maksi me miehet tulemme. Meillä 
ei ole sanoja, eikä aina tarvettakaan 
tuoda esiin sisimpiä tuntojamme. 
Me enemmänkin teemme kuin pu-
humme. Teemme arkisia käytännön 
asioita. Useimmiten juuri niissä saa 
tunteemme ilmaisunsa.

Siksi Joosef tuntuu läheiseltä – 
tämä mies joulun taivaallisen lois-
teen taustahämärissä. 

Valo kohdistuu Mariaan.  Koko 
kristikunnan jouluodotus on Marian 
odotuksen kuvajainen. Pian on tu-
leva Marian synnyttämisen aika ja 
paikka. Pian Jumalan lupaus makaa 
Betlehemin seimessä. Pian Kristus 
syntyy sydämiimme. Niin toivomme 
ja rukoilemme. Näin lupaus muuttuu 
lahjaksi – meille jokaiselle, erotte-
lematta.

Mutta entä Joosef? 
Mieleni tekee näin joulun alla 

keskustella Joosefin kanssa. On pal-
jon sanottavaa tälle taustahahmolle, 
jonka lähestulkoon ainoa ansio oli 
siinä, että hän oli ’Daavidin huo-
netta ja sukua’. 

Sanon sinulle Joosef näin: 
Et ole ainoa mies, joka huoleh-

tii perheen veroilmoituksesta.  Et 
ole myöskään ainoa mies, joka on 
muuttanut perheen kanssa moneen 
otteeseen. Et ole ainoa evakko etkä 
pakolainen, maahanmuuttaja. Et ole 
ainoa, joka on rakentanut ja rai-
vannut. 

Sitten vielä: 
Et ole ainoa mies, joka tuntee 

itsensä avuttomaksi niissä niin sa-
notuissa uskonasioissa. Et sinä ole 
ainoa mies, joka seuraa hämillään, 
kun Jumala tekee ihmeitänsä – et 
ainoa, jolle Jumalan salaisuudet ovat 
niin suuria, ettet niitä käsitä, mutta 
kunnioitat niitä vaistonvaraisesti.

Tämän sanominen tuntuu tar-
peelliselta, koska Joosef on monien 
sukulaissielu. Hänestä tiedetäänkin 

kovin vähän. Hän ei ole lööppien 
julkkis. Hän tuntuu silti tutulta, tai 
juuri siksi.

Ja lopuksi, Joosef, tahtoisimme 
oppia sinulta erityisesti yhden asian.

Vaikka sinä et kenties ymmärtä-
nyt paljonkaan siitä, mitä ympärilläsi 
tapahtui ja enkelinkin viesti oli pe-
rin outo, niin sinä pidit lupauksesi. 
Unelmasi varmaan kuolivat hetkeksi, 
kun sait tietää Marian olevan ras-
kaana, mutta sinä pidit lupauksesi.

Pyhissä kirjoituksissa sinä Joo-
sef et puhu meille mitään, mutta 
sinä teet sen, mitä rakkaus uskoo 
ja toivoo. Sinä olet sen rakkauden 
kuvajainen, jota Jumalan äiti kantoi 
kohdussaan.

Matti Järveläinen 
Kirjoittaja on eläkkeellä 

oleva Kuopion 
tuomiorovasti.

Joonas Vähäsöyrinki

nen, Mailis Martta Aliina Hartikainen, 
Elias Veikko Juhani Nykänen, Pekka Oli-
ver Lappalainen, Topias Veikko-Oskari 
Juhani Vilppo, Pinja Emilia Pauliina Sa-
venius, Aatu Onni Eemeli Kytömaa, Inka 
Eerika Vilhelmiina Lämsä, Luukas Taa-
vetti Tick, Jessica Milla Alisa Nuutinen, 
Pihla Linnea Rantala, Ronja Olivia Tallus.

KUOLLEET
Arvo Johannes Tuomainen 81 v, Lauri 
Tapani Kosonen  44 v, Merja Maritta 
Saareks 58 v.

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
Vapaaehtoisväen joulujuhla ke 15.12. 
klo 18. 
Kuopion katulähetys ry 50 vuotis-
juhla to 16.12. klo 17. Joulupuuro, juhla-
seurat, kristillinen kirjapöytä eteisaulas-
sa, tee löytöjä ! Arpajaiset Kuopion Ka-
tulähetyksen hyväksi, arvat 2 €/kpl. 
Dolcen joulukonsertti la 18.12. klo 18. 
Seppo Kirkinen ja Dolce.
4. adventtisunnuntain messu 19.12. 
klo 10. Saarna Pekka Niiranen, liturgia 
Anni Tanninen, kanttorina Seppo Kirki-
nen ja Dolce.
Kuusi tuntia joululauluja su 19.12. klo 
11-17. Yhteislaulua, jouluista tarjottavaa 
pientä maksua vastaan. Myyjäisiä ja ar-
pajaisia. Mukana klo 11-13 käsikellokuo-
rot, klo 13-15 lapsikuoro ja nuorten lau-
luryhmä, klo 15-17 seniori- ja kirkkokuo-
ro.
Seurakuntailta ma 20.12. klo 18.30. 
koulutussalissa. Marian adventti - Matt. 
1:18-24 Jumala kanssamme.
Perheiden jouluaaton kirkko 24.12. 
klo 15. Saarna Matti Pentikäinen, litur-
gia Anna-Maija Hella, kanttorina Mari 
Vuola-Tanila, lapsikuoro ja nuorten lau-
luryhmä.
Jouluaaton kynttiläkirkko 24.12. klo 
22. Veli Mäntynen, Anna-Mari Linna ja 
Seppo Kirkinen.
Joulukirkko la 25.12. klo 8. Saarna Anni 
Tanninen, liturgia Juha Määttä ja kant-
torina Anna-Mari Linna.
Tapaninpäivän messu su 26.12. klo 10. 
Saarna Anna-Maija Hella, liturgia Esko 
Konttinen ja kanttorina Seppo Kirkinen.
Uuden vuoden sanajumalanpalvelus 
la 1.1. klo 10. Esko Konttinen ja Anna-
Mari Linna.
Messu su 2.1. klo 10. Saarna Matti Pen-
tikäinen, liturgia Anni Tanninen ja kant-
torina Anna-Mari Linna.
Loppiaisen messu to 6.1. klo 10. Saar-
na Juha Määttä. liturgia Matti Pentikäi-
nen ja kanttorina Richard Nicholls.
Messu su 9.1. klo 10. Saarna Anni Tanni-
nen, liturgia Esko Konttinen ja kanttori-
na Anna-Mari Linna.
Seurakuntailta ma 10.1. klo 18.30 kou-
lutussalissa.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
Leo Tolstoin ”Jouluvieras” su 19.12. 
klo 18. Kerronta, Topi Litmanen, musiik-
ki Seppo Kirkinen ja Anna-Mari Linna. 
Kahvitarjoilu.
Aikuisten takkailta ke 12.1. klo 18 tak-
kahuoneessa.
Raamattupiiri ti 11.1. klo 18. Matti Tu-
runen.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15 
Kauneimmat joululaulut to 16.12. klo 
19. Raili Rantanen ja Anna-Mari Linna.
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 14. Esko 
Konttinen ja Anna-Mari Linna.
Joulukirkko la 25.12. klo 10. Anni Tan-
ninen ja Anna-Mari Linna.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410 
Kauneimmat joululaulut to 16.12. klo 
19. Matti Pentikäinen, Seppo Kirkinen ja 
Dolce Minores.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 14. 
Veli Mäntynen ja Seppo Kirkinen.

MUSIIKKI
Nuorten lauluryhmä (yläasteikäisil-
le) harjoitukset keskiviikkoisin alkaen 
12.1. klo 16-17 Kallaveden kirkolla. Kuo-
ron johtajana Richard Nicholls.

DIAKONIA
Varttuneen väen joulujuhla ke 15.12. 
klo 12-14. Joulukuvaelma. Hartaus kirk-
koherra Esko Konttinen, kanttorina An-
na-Mari Linna. Joulupuuro ja kahvit. 
Petosen piristys joka toinen maanan-
tai alkaen 10.1. klo 13-14.30 Petosen 
seurakuntatalossa, Pyörönkaari 21. Koh-
taamispaikka mielenterveyskuntoutu-
jille. Keskustelua eri teemoista, kahvit, 
retkiä ym.
Omaishoitajien vertaisryhmä kerran 
kuussa tiistaisin alkaen 11.1. klo 13-15 
Petosen seurakuntatalossa.
Hyvää huomenta arki Avoin kohtaa-
mispaikka keskiviikkoisin klo 11-13 aa-
mukahviaikaan alkaen 12.11.Petosen 
seurakuntatalon takkahuoneessa.
Ystäväpiiri torstaisin alkaen 13.1. klo 
12-13.30 Petosen seurakuntatalossa. Ys-
täväpiirissä tutustutaan, pohdiskellaan 
elämisen iloja ja murheita yhdessä tois-
ten kanssa ja juodaan kahvia. 

MUUTA
Leväsen messu ti 21.12. klo 13.30. Mat-
ti Pentikäinen, Anna-Mari Linna ja kirk-
kokuoron seniorit.
Uudenvuoden aaton yömessu pe 
31.12. klo 22. Syvänniemen kirkossa yh-
dessä Karttulan seurakunnan kanssa. 
Saarna Petteri Hämäläinen, liturgia 
Matti Pentikäinen ja kanttorina Anne 
Keränen.
Aikuisten teatterimatka Helsinkiin 
Kansallisteatterin Kristuksen morsian- 
näytelmään pe 7.1. Lähtö junalla pe 7.1. 
Kuopiosta klo 11.20, paluu la 8.1. junalla 
Kuopiossa klo 20.46. Matkan hinta yh-
teensä 125euroa/osallistuja. Hintaan si-
sältyy teatterilippu/kahvi, VR-matkat, 
yöpyminen Hotelli Helkassa. Ilmoittau-
tuminen pastori Raili Rantaselle, p. 040 
4848 360.

KASTETUT
Helmi Orvokki Voutila, Iida Sofia Katrii-
na Poussu, Luka Topias Kärnä, Liisa Ma-
ria Katariina Lauhava, Ada Matilda Piri-
nen, Frans Iisak Peltokorpi, Viola Anna 
Linnea Juntunen. Mila Katri Anniina 
Kauppinen, Iina Olivia Honkanen, Vilja 
Amanda Honkanen, Venla Inkeri Mali-
nen, Aamu Anniina Rantalainen, Voitto 
Valtteri Korpi, Valtteri Mikael Kristian 
Ukkonen.

KUOLLEET
Aila Helena Rissanen 44 v, Risto Pekka 
Pulkkinen 58 v, Rauha Mirjam Eskelinen 
98 v, Erkki Ensio Hämäläinen 76 v.

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Lasten jouluhartaudet ke 15.12. klo 
9.30 ja 10.15. 
Kallaveden lukion kuoron ja Männis-
tön kirkkokuoron joulukonsertti ke 
15.12. klo 18. Ohjelmassa vanhaa ja uut-
ta joulumusiikkia. Mukana kamariyhtye 
ja lukion bändi. Vapaa pääsy.
Vapaaehtoisten joulujuhla to 16.12. 
klo 18 kirkkohetki ja tarjoilu. Salla Tyr-
väinen, Heikki Mononen, Lauri Paatero. 
Messu 4. adventtisunnuntaina 19.12. 
klo 10. Saarna ja liturgia Unto Niskanen, 
kanttorina Riitta Matilainen.
Kauneimmat joululaulut perheille 4. 
adventtisunnuntaina 19.12. klo 16. Lauri 
Paatero, Riitta Matilainen, Pohjantien 
kuoro.
Kauneimmat joululaulut 4. adventti-
sunnuntaina 19.12. klo 18. Lauri Paatero, 
Riitta Matilainen, lapsikuoro.
Perheiden jouluhartaus jouluaattona 
24.12. klo 15. Lauri Paatero, Heikki Mo-
nonen.
Jouluyön messu pe 24.12. klo 23. Saar-
na ja liturgia Salla Tyrväinen, kanttorina 
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Aki Pärnänen
Pohjolankatu 26 A 28, Kuopio

p. 017-262 8000
HammasProteesit
– Uusien valmistus

– Tiivistyspohjaus, Korjaus

TILAA RUUAT 
HELPOSTI KOTIISI!

www.kotiinkuljetus.palvelee. 

Puh. 050 466 9989

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 • KE-TO 9-20 • JOULUAATTO 8-13 • LA sulj. • MA 26.12. 10-15

Salmen Kukka ja Hautaus
Vehmersalmentie 36

Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta! 

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

Hyvää Joulua  
ja  

Onnellista  
Uutta Vuotta 2011!

Kotimaa-yhtiöt
Vappu Kuusiniemi

p. 014-619 824

Annetaan vuokralle 
sähköistetty 

hirsimökki, johon 
kuuluu myös sauna-
mökki ja rantasauna 

Syvänniemeltä.

Tiedustelut
Jari Snellman 

p. 050 554 8996

Puijonlaakson

APTEEKKI

www.puijonlaaksonapteekki.�

Puijonlaakson

APTEEKKI

www.puijonlaaksonapteekki.�

Palvelemme joulun ja vuodenvaihteen aikana:
arkisin 9 - 20, lauantaisin 9 - 16

jouluaattona 9 - 12,  uudenvuodenaattona 9 - 18
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

                     puh. 017- 550 8800 fax.  017- 550 8801

Heikki Mononen. Kirkkokuoro.
Joulupäivän sanajumalanpalvelus 
la 25.12. klo 10. Saarna ja liturgia Tarja 
Säynevirta, kanttorina Riitta Matilai-
nen.
Tapaninpäivän messu su 26.12. klo 
10. Saarna ja liturgia Lauri Paatero, 
kanttorina Riitta Matilainen.
Uudenvuodenpäivän sanajumalan-
palvelus la 1.1. klo 10. Saarna ja litur-
gia Mika Niskanen, kanttorina Riitta 
Matilainen.
Messu su 2.1. klo 10. Saarna ja liturgia 
Lauri Paatero, kanttorina Riitta Matilai-
nen.
Loppiaisen perhekirkko ja Itämään 
Tietäjät -kuvaelmasaarna to 6.1. klo 
16. Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
lasten lauluryhmä. Ota Saarijärven 
neuvolan hyväksi kerättävään leluko-
lehtiin lelu mukaasi. Keittolounas. Tar-
ja Säynevirta ja isosten ryhmä, sekä 
MLL:n aktiivit toteuttavat perhekirkon. 
Sammutamme joulukuusen valot jou-
lukauden lopuksi. 
Messu su 9.1. klo 10. Saarna ja liturgia 
Unto Niskanen, kanttorina Riitta Mati-
lainen.
Papin piiri ke 12.1. klo 18-19.30 srk-
salissa. Raamatun tutkiskelua papin 
kanssa. Käsitellään seuraavan sunnun-
tain tekstejä.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 391
Lasten jouluhartaus to 16.12. klo 10. 
Christmas carols on friday 17.12. at 7 
p.m. 
Kauneimmat joululaulut 4. adventti-
sunnuntaina 19.12. klo 16 ja klo 18. 
Salla Tyrväinen, Heikki Mononen.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
la 25.12. klo 8. Saarna ja liturgia Tarja 
Säynevirta, kanttorina Riitta Matilai-
nen.
Messu su 9.1. klo 13. Saarna ja liturgia 
Unto Niskanen, kanttorina Riitta Mati-
lainen.
Miesten männistöpiiri 11.1. alkaen 
parillisten viikkojen tiistaina klo 18.30. 
Esko Iisalo.
Männistön lähetyspiiri 12.1. alkaen 
joka toinen keskiviikko klo 13 sivusalis-
sa. 

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, p. 040 4848 405. Mari Merta-
nen, p. 040 4848 406. Kirsi Niskanen, 
p. 040 4848 407. Huom! ti 21.12. ei dia-
koniatyöntekijöiden ajanvarausvas-
taanottoa.

MUUTA
Kauneimmat joululaulut ke 15.12. 
klo 20 Ravintola Ampiaisessa. Salla 
Tyrväinen, Heikki Mononen.
Kauneimmat joululaulut to 16.12. klo 
13.15 Mäntylän palvelutalossa, Un-
tamonkatu 5. Tarja Säynevirta, Heikki 
Mononen.

KASTETUT
Viljami Sisu Pussinen, Iida-Maria Kois-
tinen, Justus Pietari Peppanen, Oona 
Maija Jääskeläinen, Leena Kaisa Tissari, 
Helka Ilona Tissari.

KUOLLEET
Anna - Liisa Räsänen 91 v, Kauko Olavi 
Tirronen 57 v, Terttu Inkeri Niemenpe-
rä 82 v, Markku Juhani Lappalainen 44 
v.

Pu i j o

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Lasten jouluhartaus ke 15.12. klo 
9.45. 
Kuopion varhaiseläkkeensaajien 
kuoron joulukonsertti to 16.12. klo 
18. Pekka Leskelä.
Lauluyhtye Vox Novan joulukon-

sertti la 18.12. klo 18. Ohjelmassa on 
sekä perinteisiä, kaikille tuttuja että 
uusia jouluaiheisia lauluja Kotilaisesta 
Kekkoseen. Kuopiolainen v. 1973 kon-
servatorion kamarikuorona aloittanut 
Vox Nova on nykyisin kymmenen 
muusikon lauluyhtye. Ohjelma 10 €. 
4. adventtisunnuntain messu 19.12. 
klo 10. Kari Kuula saarnaa, Heikki Hy-
värinen. Kanttorina Risto Ruuskanen. 
Hiljaisen rukouslaulun ryhmä.
Puijon kamarikuoron joulukonsert-
ti su 19.12. klo 18. Outi Keskisipilä.
Jouluaaton perhejumalanpalvelus 
24.12. klo 15. Heikki Hyvärinen, Outi 
Keskisipilä. Jouluseimen rakentami-
nen. Kamarikuoron kvartetti.
Jouluyön messu pe 24.12. klo 23. Kari 
Kuula saarnaa, Pekka Nieminen, Piio 
Lappalainen, Raili Lehtoviita. Kanttori-
na Airi Lahtinen. Vuokko Lahtinen, viu-
lu. Lauluryhmä Verso.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
la 25.12. klo 8. Jaana Marjanen saarnaa, 
Heikki Hyvärinen. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä. Lauluryhmä.
Joulurunoja ja -musiikkia ”Tule lä-
helle, joulu” la 25.12. klo 18. Auli Pou-
tiainen, Markku Heikkinen, Ossi Jauhi-
ainen.
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10. 
Pekka Nieminen saarnaa, Kari Kuula. 
Kanttorina Risto Ruuskanen.
Kauneimmat joululaulut tapanin-
päivänä 26.12. klo 19. Kari Kuula, Risto 
Ruuskanen.
Tähtikirkko ti 28.12. klo 18. Viattomi-
en lasten päivänä yhteistyössä MLL:n 
kanssa. Heikki Hyvärinen, Joona Saras-
te. Lelukolehti Puijonlaakson päiväko-
din lapsille.
Uudenvuodenpäivän sanajumalan-
palvelus la 1.1. klo 10. Kari Kuula, Outi 
Keskisipilä.
Messu su 2.1. klo 10. Jaana Marjanen 
saarnaa, Kari Kuula. Kanttorina Outi 
Keskisipilä.
Loppiaisen messu to 6.1. klo 10. Pek-
ka Huttunen Kansanlähetyksestä saar-
naa, Pekka Nieminen, Miina Karasti. 
Kanttorina Outi Keskisipilä. Kamari-
kuoron kvartetti. Kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus, Pirkko Puputti kertoo ter-
veisiä Leena Mäkäräisen työstä Egyp-
tissä. 
Messu su 9.1. klo 10. Heikki Hyvärinen 
saarnaa, Jaana Marjanen, Pekka Nie-
minen. Kanttorina Joona Saraste.

PUIJON  
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Kuntojumppaa aikuisille naisille ti 
11.1. klo 19 pallosalissa, joka maanan-
tai klo 19-20.
Israel-piiri ke 12.1. klo 14.
Eläkeläisten iltapäivä 13.1 klo 12.30.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO 
Tuomikuja 4 
p. 040 4848 426
Ystävänpäivä ke 15.12. Joulujuhla 
Rytkyn leirikeskuksessa. Ilmoittautu-
minen kerhossa diakoniatyöntekijä 
Riitta Murtorinteelle.
Lasten jouluhartaus ke 15.12. klo 
9.45. 
Joulujuhla to 16.12. klo 18. Päiväran-
nan, Julkulan, Sorsasalon ja Ranta-
Toivalan väelle. Joulupuuro, torttu-
kahvit, arpajaiset, jouluista ohjelmaa. 
Heikki Hyvärinen, Joona Saraste, Riitta 
Murtorinne. Päivärannan lauluryhmä.
4. adventtisunnuntain messu 19.12. 
klo 13. Kari Kuula, kanttorina Risto 
Ruuskanen. Päivärannan lauluryhmä. 
Verna Paakkinen, huilu. Joona Parkki-
nen, oboe.
Jouluaaton perhejumalanpalvelus 
24.12. klo 15. Pekka Nieminen, Risto 
Ruuskanen. Jouluseimen rakentami-
nen. Kaisla ja Niila Saraste soittavat.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
25.12. klo 10. Jaana Marjanen, Outi 
Keskisipilä.
Messu su 9.1. klo 13. Heikki Hyvärinen, 
Joona Saraste.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 10.1. 
klo 18. Lorupussi.
Ystävänpäiväkerho ke 12.1. Ruokailu 
klo 11. Ohjelma klo 12-13.30 Ihanat as-
keleet, jokainen saa olla lähetystyössä, 
Markus ja Annie Laurinkari.

MUUTA
Kauneimpia joululauluja jouluisella 
lounaalla su 19.12. klo 12. Lounasra-
vintola Pitokammarissa, Puijonlaak-
sontie 4, klo 12-14. Iiris Rissanen, Ville 

Partanen, lauluryhmä Verso.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 13 
Flodbergin kappelissa, Kari Kuula, Ris-
to Ruuskanen.
Jouluaaton hartaus ja joulurauhan 
julistus Puijon mäellä 24.12. klo 13. 
Pekka Nieminen. Kamarikuoron kvar-
tetti ja Outi Keskisipilä. 
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 14 Py-
hän Markuksen kappelissa, Kari Kuula, 
Risto Ruuskanen.

KASTETUT
Miiko Onni Oliver Sinkko, Lauri Elias 
Kvist, Roosa Iira Maria Jääskeläinen, 
Luka Arimo Hartikainen, Pihla Sisko 
Maria Liukko, Alma Emilia Leikas, Lila 
Miina Henriikka Silovaara, Eino Eemeli 
Haapaniemi.

KUULUTETUT
Ari Petri Savolainen ja Eija Anneli Räsä-
nen, Kimmo Kalevi Randelin ja Piia 
Eveliina Mäyrä.

KUOLLEET
Aino Martta Eskelinen 84 v, Hilja Maria 
Ruotsalainen 90 v, Kerttu Kyllikki 
Böhm 83 v, Seppo Ilmari Ukkonen 65 v, 
Katri Hätinen 92 v. 

R i i s t ave s i

RIISTAVEDEN  
ALUESEURAKUNTA  
KIRKKO
Lasten jouluhartaus ke 15.12. klo 10. 
Messu su 19.12. klo 10. Kirsi Leino, 
Joose Vähäsöyrinki.
Yläkoulun joulukirkko ma 20.12. klo 
9. Kirsi Leino, Tuomo Kantele, Marjatta 
Piironen.
Alakoulujen joulukirkko ke 22.12. 
klo 9. Kirsi Leino, Tuomo Kantele, Mar-
jatta Piironen.
Perheiden aattohartaus 24.12. klo 
14. Kirsi Leino, Marjatta Piironen.
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 16. Kir-
si Leino, Marjatta Piironen, Henni ja 
Markku Hyvärinen, sello ja piano.
Jouluaamun jumalanpalvelus 25.12. 
klo 10. Kirsi Leino, Marjatta Piironen, 
kirkkokuoro. 
Uudenvuoden päivän messu 1.1. klo 
13. Reijo Leino, Marjatta Piironen.
Messu 2.1. klo 13. Kirsi Leino, Marjatta 
Piironen. 
Messu 9.1. klo 10. Järvi-Kuopion seur-
akunnan kirkkoherra Reijo Leinon 
virkaanasettaminen. Wille Riekkinen, 
Jaana Marjanen, Kirsi Leino, Raili Pursi-
ainen, Hannu Savinainen, Hannu Ko-
mulainen, Marjatta Piironen.

SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2 
Kohtaamispaikka to 16.12. klo 18.30. 
Jouko Kauhanen.
Tapaninpäivän jumalanpalvelus su 
26.12. klo 10. Kimmo Kivelä, Marjatta 
Piironen. 
Loppiaisen jumalanpalvelus 6.1. klo 
13. Kimmo Kivelä, Marjatta Piironen. 
Virkistyspäivä 12.1. klo 12. Leena Var-
tiainen. 

MUUTA
Roinilan hoitokodin hartaus ja eh-
toollinen ke 15.12. klo 14.15. Kirsi Lei-
no, Marjatta Piironen.
Palvelukeskuksen ehtoollishartaus 
ke 22.12. klo 13. Kirsi Leino, Marjatta 
Piironen.
Aattohartaus pe 24.12. klo 15. Hus-
sonmäen kappelissa. Kirsi Leino, Mar-
jatta Piironen.
Perinteisten joulutervehdysten si-
jasta olemme tukeneet Kirkon Ulko-
maanavun adventtikeräystä. Kiitäm-
me kaikkia vapaaehtoisia ja luotta-
mushenkilöitä kuluneen vuoden toi-
minnasta ja toivotamme siunattua 
joulunaikaa. Riistaveden seurakunnan 
työntekijät.

s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u  1 5 . 1 2 . 1 0 – 1 1 . 1 . 1 1
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Piirrä valmiiksi Herran enkeli täydentämällä toinen puoli 
mallin mukaisesti.

Tehtävän laati Susanna Holma

P y h ä P u u h a  

JUANKOSKEN  
ALUESEURAKUNTA  
KIRKKO
Uudenvuoden päivän messu 1.1. klo 
13. Juhani Saastamoinen, Matti Saarela.
Messu 2.1. klo 13. Juhani Saastamoi-
nen, Matti Saarela.
Loppiaisen messu 6.1. klo 13. Juhani 
Saastamoinen, Matti Saarela.
Messu 9.1. klo 10 vain Riistaveden kir-
kossa, kirkkoherra Reijo Leinon virkaan-
asettaminen. Piispa Wille Riekkinen, 
Jaana Marjanen, Kirsi Leino, Raili Pursi-
ainen, Hannu Savinainen, Hannu Komu-
lainen, Marjatta Piironen. Linja-auto 
Säyneisen Salen edestä klo 8.30, Viita-
niemi klo 8.40, Juankoski klo 8.50, Muu-
ruvesi Osula klo 9.05 ja paluu juhlan 
jälkeen. 
Seurakuntakerho 5.1. klo 12 seurakun-
tatalossa.

KAAVIN  
ALUESEURAKUNTA 
KIRKKO
Jumalanpalvelus 1.1. klo 13. Maire Lyy-
tinen, Jari Muta, Taru Parviainen.
Messu 2.1. klo 13. Jari Muta, Taru Parvi-
ainen.
Loppiaisen jumalanpalvelus 6.1. klo 
13. Jari Muta, Taru Parviainen.
Messu 9.1.klo 10 vain Riistaveden kir-
kossa, kirkkoherra Reijo Leinon virkaan-
asettaminen. Piispa Wille Riekkinen, 
Jaana Marjanen, Kirsi Leino, Raili Pursi-
ainen, Hannu Savinainen, Hannu Komu-
lainen, Marjatta Piironen.

MUURUVEDEN  
ALUESEURAKUNTA  
KIRKKO
Uudenvuoden päivän messu 1.1. klo 
16. Mikko Huhtala, Matti Saarela.
Messu 2.1. klo 16. Mikko Huhtala, Matti 
Saarela.
Loppiaisen messu 6.1. klo 16. Mikko 
Huhtala, Matti Saarela.
Messu 9.1. klo 10 vain Riistaveden kir-
kossa, kirkkoherra Reijo Leinon virkaan-
asettaminen. Piispa Wille Riekkinen, 
Jaana Marjanen, Kirsi Leino, Raili Pursi-
ainen, Hannu Savinainen, Hannu Komu-
lainen, Marjatta Piironen. Linja-auto 
Säyneisen Salen edestä klo 8.30, Viita-
niemi klo 8.40, Juankoski klo 8.50, Muu-
ruvesi Osula klo 9.05 ja paluu juhlan 
jälkeen. 

MUUTA
Kesämäen kyläseurat 10.1. klo 19 Ant-
ti ja Eeva Ahosella.
Miesten piiri 12.1. klo 18 seurakuntata-
lossa.
Hartaus 13.1. klo 13 Pirisen hoitokodis-
sa.

SÄYNEISEN  
ALUESEURAKUNTA  
KIRKKO
Uudenvuoden päivän messu 1.1. klo 
10. Hannu Komulainen, Taru Parviainen.
Messu 2.1. klo 10. Hannu Komulainen, 
Taru Parviainen.
Messu 6.1. klo 10. Hannu Komulainen, 
Taru Parviainen.
Messu 9.1. klo 10 vain Riistaveden kir-
kossa, kirkkoherra Reijo Leinon virkaan-
asettaminen. Piispa Wille Riekkinen, 
Jaana Marjanen, Kirsi Leino, Raili Pursi-
ainen, Hannu Savinainen, Hannu Komu-
lainen, Marjatta Piironen. Linja-auto 
Säyneisen Salen edestä klo 8.30, Viita-
niemi klo 8.40, Juankoski klo 8.50, Muu-
ruvesi Osula klo 9.05 ja paluu juhlan 
jälkeen. 
Lähetyskahvila 13.1. klo 12-14 seura-
kuntakodissa.

TUUSNIEMEN 
ALUESEURAKUNTA  
KIRKKO
Uudenvuoden päivän messu 1.1. klo 
10. Reijo Leino.
Messu 2.1. klo 10. Mikko Huhtala.
Loppiaisen messu 6.1. klo 10. Mikko 
Huhtala.
Messu 9.1. klo 10 vain Riistaveden kir-
kossa, kirkkoherra Reijo Leinon virkaan-
asettaminen. Piispa Wille Riekkinen, 
Jaana Marjanen, Kirsi Leino, Raili Pursi-
ainen, Hannu Savinainen, Hannu Komu-
lainen, Marjatta Piironen. Kuljetus seu-
rakuntatalolta klo 9.15 ja paluu juhlan 
jälkeen.

Ve h m e r s a l m i

VEHMERSALMEN  
ALUESEURAKUNTA  
KIRKKO 
Jumalanpalvelus su 19.12. klo 13. Kim-
mo Kivelä, Marjatta Piironen.
Perheiden kauneimmat joululaulut 
su 19.12. klo 16. Joululaulujen jälkeen 
tarjoilua seurakuntakodissa ja myyjäi-
set. Myytävänä myös lähetyspiirin val-
mistamia tuotteita. Toivotaan tuotavak-
si myyntiin leivonnaisia.
Kauneimmat joululaulut su 19.12. klo 
19. Kirkkokuoro ja Joose Vähäsöyrinki, 
laulu.
Koulujen joulukirkko ke 22.12. klo 
8.30. Kimmo Kivelä, Joose Vähäsöyrinki.
Aattohartaus pe 24.12. klo 14. Kimmo 
Kivelä, Joose Vähäsöyrinki.
Jouluyön messu pe 24.12. klo 22. Kim-
mo Kivelä, Joose Vähäsöyrinki.
Jouluaamun jumalanpalvelus la 
25.12. klo 8. Kimmo Kivelä, Joose Vähä-
söyrinki, kirkkokuoro.
Uudenvuoden päivän messu 1.1. klo 
10. Kimmo Kivelä, Marjatta Piironen.
Jumalanpalvelus 2.1. klo 10. Kimmo 
Kivelä, Marjatta Piironen.
Loppiaisen messu 6.1. klo 10. Kimmo 
Kivelä, Marjatta Piironen.
Messu 9.1. klo 10 vain Riistaveden kir-
kossa, kirkkoherra Reijo Leinon virkaan-
asettaminen. Piispa Wille Riekkinen, 
Jaana Marjanen, Kirsi Leino, Raili Pursiai-
nen, Hannu Savinainen, Hannu Komulai-
nen, Marjatta Piironen. Linja-auto kulje-
tus torilta klo 9 ja paluu juhlan jälkeen.

SEURAKUNTAKOTI
Kokki-ukot ke 15.12. klo 17. Huom. aika.
Joulumyyjäiset su 19.12. klo 17. 
Tapaninpäivän jumalanpalvelus su 
26.12. klo 13. 

MUUTA
Aattohartaus pe 24.12. klo 13 Puutos-
mäen hautausmaalla. Kimmo Kivelä, 
Joose Vähäsöyrinki.

KASTETUT
Elmeri Matias Kumpulainen.

KUOLLEET
Sisko Matilda Antila 90 v.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO 
Haarahongantie 4
Messu su 19.12. klo 10. Tapio Lepola, 
Sirpa Ylikotila, Airi Heiskanen ja virsi-
kuoro. Sotainvalidien ja veteraanien 
joulujuhla seurakuntatalossa jumalan-
palveluksen jälkeen.
Kauneimmat joululaulut su 19.12. klo 
16 ja klo 19.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 12. 
Eero Holma, Vesa Kajava ja nuorten 
kuoro.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 
13.30. Eero Holma ja Airi Heiskanen.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 15. 
Sirpa Ylikotila ja Airi Heiskanen.
Jouluaaton messu pe 24.12. klo 16.30. 
Sirpa Ylikotila, Matti Hoffrén ja Airi Heis-
kanen.
Joulupäivän sanajumalanpalvelus la 
25.12. klo 7. Seppo Laitanen, Vesa Kaja-
va ja Sola Gratia.
Joulupäivän messu la 25.12. klo 9. Sep-
po Laitanen, Tapio Lepola, Vesa Kajava 
ja Sola Gratia.
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus 
su 26.12. klo 10. Matti Hoffrén ja Marjaa-
na Kaisto.
Uudenvuoden aaton hartaus pe 
31.12. klo 23.30. Seppo Laitanen ja Vesa 
Kajava.
Uudenvuodenpäivän messu la 

1.1.2011 klo 10. Matti Hoffrén, Sirpa Yli-
kotila ja Vesa Kajava.
Sanajumalanpalvelus su 2.1. klo 10. 
Eero Holma ja Marjaana Kaisto.
Loppiaisen messu to 6.1. klo 10. Mark-
ku Kettunen, Yrjö Jokiranta ja Airi Heis-
kanen.
Kauneimmat joululaulut to 6.1. klo 15.
Messu, Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä 
su 9.1. klo 10. Saarnaa Sulo Kautto, Ta-
pio Lepola, Vesa Kajava ja nuorten kuo-
ro. Ruokailu klo 11.30 ja seurat klo 13 
seurakuntatalossa, Rauhanyhdistys.

SEURAKUNTATALO
Mielenterveyskuntoutujien joulu-
juhla ke 15.12. klo 11 yhteistyössä poti-
lasyhdistys Virkistyksen ja Siilisetin 
kanssa.
Siiliemot to 16.12. klo 18 pienessä salis-
sa. Joulupuuro ja askartelua.
Nuorten perjantaikahvila pe 17.12. ja 
pe 7.1. klo 18-22. Mukana isoskoulutus-
ryhmä.
Miesten piiri ma 10.1. klo 13 kokous-
huoneessa.
Kohtaamispaikka (Kansanlähetys) ma 
10.1. klo 18.30 pienessä salissa.

VUORELAN KIRKKO
Kauneimmat joululaulut lapsiper-
heille ke 15.12. klo 18.
Donkkis-ilta to 16.12. klo 18-20.
Nuorten perjantaikahvila pe 17.12. 
klo 18-22.
Sanajumalanpalvelus su 19.12. klo 13. 
Tapio Lepola ja Airi Heiskanen.
Kauneimmat joululaulut su 19.12. klo 
16 ja klo 19.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 15. 
Eero Holma, Vesa Kajava, Matti Anttila, 
laulu.
Joulupäivän sanajumalanpalvelus la 
25.12. klo 8, Yrjö Jokiranta ja Marjaana 
Kaisto.
Messu su 2.1. klo 13. Eero Holma ja Mar-
jaana Kaisto.
Sanajumalanpalvelus su 9.1. klo 13. 
Saarnaa Sulo Kautto, Seppo Laitanen ja 
Vesa Kajava. Kirkkokahvit ja koko 
perheen hetki joululauluja ja virsiä 
muistellen ja laulaen.

MUUTA
Hartaus Akuliinassa ke 15.12. klo 14. 
Seppo Laitanen ja Vesa Kajava.
Kauneimmat joululaulut pe 17.12. klo 
19 Simpan Baarissa Vuorelassa.
Yhteinen joulurauhan julistus ti 
21.12. klo 18 Paasisalon ulkoilureitin 
opastuspisteellä, mukana kylätoimi-
kunta, Vuorelan Kunto ja ortodoksinen 
seurakunta.
Hartaus ke 12.1. klo 14 Akuliinassa. Eero 
Holma ja Airi Heiskanen.

KASTETUT
Kaapo Topi Eemil Rautiainen, Hilda Eli-
na Häiväläinen, Nella Vilhelmiina Pellik-
ka, Aino Helmi Maria Korhonen, Camilla 
Emilia Lappalainen, Jenny Milla Katarii-
na Turunen, Elli Iida Alisa Parviainen, 
Mio Julius Rapo, Vertti Kalle Aro Tähti-
vaara, Aada Emilia Kinnunen

KUOLLEET 
Eevi Maria Heikkinen 88 v., Laina Hele-
na Issakainen 86 v., Liisa Magdaleena 
Koistinen 79 v., Anja Annikki Asikainen 
80 v. , Toivo Kalevi Puustinen 84 v.

Diakoniakeskus

Suokatu 31
p. 040 4848 464
Diakoniakeskuksen pyhien aika: 
Suljettu 23. - 28.12.  
Asiakasvastaanotto ja vaatevarasto 
auki 29. ja 31.12. 
Kahvio Nuotta avaa ovensa ma 
10.1.2011. 
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. 
Joulupuuro Nuotta kahviossa ke 
22.12. klo 10. 
Hengellinen syöpäpiiri ke 12.1. klo 13. 
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 
15.12. klo 13 Keskusseurakuntatalossa, 
Suokatu 22.
Kuopion Katulähetys ry:n 50vuotis-
juhla to 16.12. klo 17 Kallaveden kirkos-
sa, Rauhalahdentie 21.

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

OPISKELIJA- JA  
KOULULAISLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
www.opko.fi/kuopio

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 paikallisverkkomak-
su/matkapuhelinmaksu. 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
Piirit ja perhekahvila ovat joululomal-
la tammikuulle asti.
Uudenvuodenjuhla la 1.1. klo 14 . Ohj. 
lähetystyöstä, musiikkia. Kahvi.
Puhelinpäivystys kansliassa ti ja to klo 
9 - 11, p. 017 2614 500.
Yhteiskristillinen raamattu- ja ru-
kousilta tiistaisin klo 18.
Toivotamme kaikille Siunausrikasta ja 
Rauhallista Joulua !
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.
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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.
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. 
Itu-vertaistukiryhmä abortin läpi-
käyneille naisille alkaa helmikuussa. 
Yhdeksän kertaa kokoontuvaan ryh-
mään mahtuu kuusi osanottajaa. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Itu 
-puhelin 044 5766 670 ma-pe klo 17 
-21 tai Riitta Mäntylä p. 044 3212 
725. 
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. 
Koljonniemenkatu 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. Mies-
ten 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.
kuopio@wippies.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 al-
lasjumppa ke klo 17. Salijumppa 
Puijonlaakson 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 
neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. 
Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627 
738. Auttava puhelin, p. 0203-16116, 
ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line, p. 0203-16118 ma-ke klo 
15-18. Juristin puhelinneuvonta ma-
to klo 17-19, p. 023-16117.  www.riku.
fi 
Sanan ja rukouksen aamu perjan-
taisin klo 8 Eelim –temppelissä, Vuo-
rikatu 29, toimiston ovi.
Sotaveteraanimuseo ja kahvila 
Tulliportinkatu 37 rakennus D. Vara-
ukset 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.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 1 83 393. Perhekriisiyksik-
kö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille ti 11.1. 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. Sul-
jettu 17.12 - 7.1., avataan ma 10.1. 
2011. 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.

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

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

• Tarvitsemmeko avioehtosopimuksen?
• Pitäisikö testamentti päivittää?
• Miten perinnönjako hoidetaan?
• Kuka hoitaa asiani, jos en itse pysty?

Ota yhteyttä pankkimme lakipalveluihin, 
niin saat vastaukset Sinua askarruttaviin 
perheoikeudellisiin kysymyksiin. 

Kun olet OP-bonusasiakas, saat bonusta 
tavallisesta pankkiasioinnista - lainat 
mukaan lukien. Bonuksia voit käyttää myös 
lakipalveluiden palkkioiden maksamiseen.

Varaa aika asiantuntijoillemme numerosta 
010 258 8503 ja tule käymään.

Onko perheesi 
lakiasiat kunnossa?

POHJOIS-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS, 
Sairaalakatu 11
P. (017) 262 2082, www.p-savonkl.sekl.
fi  www.tarjolla.net  
Kristillinen kirjapalvelu auki ma-pe 
klo 11-15.
Päivähartaus ja kahvihetki ke 15.12. 
klo 12, nuorten aikuisten 3Kohtaa-
mista klo 18. Nuorten Nuotta-ilta to 
16.12. klo 18.30. Opkon opiskelijailta 
la klo 18.
Kohtaamispaikka to 16.12. klo 18.30 
Riistaveden srk-talossa. Jouko Kauha-
nen. 
Joulupuurojuhla su 19.12. klo 15 
NNKY:llä. Välke.
Toivotamme kaikille Ystävillemme 
siunattua joulunaikaa!

KANSAN RAAMATTUSEURA  
Sanan Kulma,  
Tulliportinkatu 22 
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuoipo 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 

SUOMEN LUTERILAINEN 
EVANKELIUMIYHDISTYS
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  
RAUHANYHDISTYS,  
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa 
www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Nuorten joulujuhla ke 15.12. klo 19.
Joulujuhlakirkko Alavan kirkko 19.12. 
klo 15.
Seurat ti 21.12. klo 13.30Vehmersal-
men palvelukeskuksessa.
Seurat su 26.12. klo 15.
Seurat pe 31.12. klo 18 Leena Koposel-
la, Kulhuantie 68, Räsälä.
Uudenvuoden seurat la 1.1. klo 15.
Seurat su 2.1. klo 15.
Lauluseurat ke 5.1 klo 19.
Loppiaisseurat to 6.1. klo 15.
Seurat la 8.1. klo 19.
Siilinjärven kirkkopyhä su 9.1. klo 10. 
Ruokailu klo 11.30, Seurat srk-talossa 
klo 13.
Messu su 9.1. klo 13 Vuorelan kirkossa.
Lauluseurat ke 12.1. klo 19.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS,  
Kuninkaankatu 22 
Avoinna ke klo 10-13, virsituokio klo 
11-12.
Jouluseurat to 16.12. klo 18 Keskus-
seurakuntatalon seurakuntasalissa.
Markkinaseurat ke 26.1. klo 18 Tuo-
miokirkossa ja klo 19.30 Keskusseura-
kuntatalossa sekä 27.1. klo 9 Keskus-
seurakuntatalon Samulissa.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA, 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14. 
Suljettu ajalla 24.12.2010 – 10.1.2011.
Avataan ti 11.1.
Siunattua Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

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



23



24

”…niin saatte vähän levähtää”

K
u

va
 P

e
tr

i J
au

h
ia

in
e

n


