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Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti
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Marttojen vinkit 
stressittömään 
jouluun
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Ota talteen 
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tapahtumaliite

Rauhallista 
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LYHYESTI KATSE KIRKKOON
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SIILINJÄRVEN kirkko

KUOPION ev.lut. seurakuntien yhteinen 
kirkkovaltuusto valitsi hallintojohtajan 
virkaan Mika Pulkkisen. Hän työskente-
lee tällä hetkellä Kuopion ev.lut. seura-
kuntayhtymän aluekeskusrekisterin 
johtajana. Mika Pulkkinen on koulutuk-
seltaan teologian maisteri ja tekniikan 
kandidaatti. 

Pulkkisella katsottiin hakemuksen, 
haastatteluiden sekä henkilöarvioinnin 
perusteella olevan monipuolinen koulu-
tustausta ja sujuvat vuorovaikutustaidot.

Lisäksi hänellä on viranhoidossa 
eduksi katsottava kirkollisen päätök-
sentekomenettelyn tuntemus, pitkäai-
kainen johtamiskokemus, virkaan liitty-
vien osa-alueiden tuntemus, muutos-
johtamistaidot sekä hyvinä näyttäytyvät 
henkilöstöjohtamisen valmiudet, jotka 
kaikki kokonaisuutena antavat vakaan 
pohjan tehtävässä menestymiselle. 

Kelpoisuusvaatimukset täyttäviä 
hakemuksia tuli määräaikaan mennes-

sä 11, joista haastatteluun valittiin 5 ja 
henkilöarviointiin 2 hakijaa. 

Mika Pulkkinen aloittaa hallintojohta-
jan virassa 1.1.2023. 

Hallintojohtajaksi valittiin  
Mika Pulkkinen    

TU
IJ

A 
H

YT
TI

N
EN

JUMALAN 
myötätunnon juhla

Myötätunnolla tarkoite-
taan kykyä ajatella tois-
ten hyvinvointia. Aset-
tua toisen asemaan. Elää 
voimakkaasti mukana tois-

ten iloissa ja suruissa – ja aivan erityi-
sesti vastoinkäymisissä.

Kun meitä koskettaa toisten kärsimys 
ja suru, silloin myötätunto aktivoituu. 

Haluamme toimia tuon tunteen moti-
voimana kärsivän puolesta. Myötätun-
to on yksi tärkeimmistä voimista. Ilman 
sitä hyvän elämän ja inhimillisen yhteis-
kunnan rakentaminen olisi vaikeaa, jopa 
mahdotonta.

Monet antiikin filosofit pitivät myötä-
tuntoa heikkouden merkkinä, jonkin-
laisena nolona altistumisena muuttu-

vaisuudelle. Siksi sitä pidettiin antiikin 
jumaluuksille sopimattomana. Juma-
lat elivät omaa elämäänsä eivätkä 
vaivanneet itseään tavallisten ihmisten 
murheilla.

Jouluna on toisin. Jouluna suuri 
Jumala syntyi pieneksi ihmiseksi. Halvan 
tallin hämärässä nukkuu maailman 
Valo. Surkeassa seimessä lepää taivaan 

ja maan tekijä. ”Äidin rintaa tarvitsee 
– hän, ken kaikki ravitsee. Lapsi hän 
on turvaton, vaikka kaiken Herra on.”  
(Virsi 19).

Jouluna kristityt juhlivat siis myös 
Jumalan myötätuntoa. Emme usko 
jumaluuksiin, jotka pitävät pitojaan 
Olympos-vuorella ihmisten kärsimyk-
sestä välittämättä. Uskomme Jumalaan, 
joka katsoo myötätuntoisesti jokaisen 
ihmisen kipua ja syntyy niiden keskelle.

Synti ja kuolema. Sodat ja sairaudet. 
Riidat ja vihanpito. Yksinäisyys ja masen-
nus. Välinpitämättömyys ja epätoivo. 
Kaikkien tämän maailman murheiden 
keskelle Jumala syntyy Kristuksessa ja 
yhdistää ne itseensä.

Myötätuntomme on valitettavasti 
rajallinen: tutkijoiden mukaan se ei ole 
kaikille ihmisille loistava aurinko, vaan 
pikemminkin vain tietynlaisiin kohdistu-
va kapea valokiila. Kykenemme myötä-
tuntoon vain tietynlaisia, usein juuri 
minunlaisia ihmisiä kohtaan.

Joulu on Jumalan myötätunto – 
armon, suosion ja rakkauden juhla. Se 
valaisee kaikki, jotka tahtovat tulla sen 
valoon. Jouluna Jeesus Kristus syntyy 
kaikkia varten. Ei vain omaa kansaa, 
kieliryhmää tai sukupuolta varten.

Siksi joulu kutsuu myös meidät osoit-
tamaan myötätuntoa toisille ja laajenta-
maan sen piiriä. Osoita hyvyyttä omaisil-
le, ystäville, naapurille – ja niillekin, joita 
et tunne. Jos mahdollista, muista Ukrai-
nan sodasta ja Afrikan nälästä kärsiviä. 
Osoita myötätuntoa pihalinnuille ja koti-
eläimille, jos sinulla on sellaisia.

Ilon, kiitoksen ja myötätunnon 
siunaamaa joulun juhlaa toivottaen,

JARI JOLKKONEN
Kuopion hiippakunnan piispa
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TEOLOGISESTI oppinutta, 
mutta yleistajuista, ajan aattei-
ta, ilmiöitä ja henkeä kriittisesti 
analysoivaa kirjallisuutta ilmes-
tyy harvakseltaan. Jari Jolk-
kosen uutuusteos Ymmärrystä 
etsivä usko (Väyläkirjat) kuuluu 
oivaan joukkoon.

Piispa pyrkii vastaamaan 
kirkolle heitettyihin haastei-
siin, joita esimerkiksi ilmaston-
muutos ja -ahdistus, uskon ja 
tieteen kompleksinen suhde 
sekä kärjistynyt keskustelukult-
tuuri tuottavat.

Jolkkonen jakaa Anselm 
Canterburylaisen (1033—1109) 
käsityksen uskon ja ymmär-
ryksen toisiaan täydentäväs-
tä kumppanuudesta. Piispa ei 
kannata fundamentalistista tai 
irrationaalista ”sokeaa uskoa”. 
Kristitty ei ”lampsi laput silmil-
lä” eikä käperry ylimielises-
ti uskoonsa, saati sulkeudu 
pelokkaasti ghettoon.

Voimat kannattaa  
yhdistää
Tehtävämme on käyttää tervettä 
järkeä, kun etsimme yhä syvem-
pää kokonaiskäsitystä elämästä, 
ihmisestä ja Jumalasta. Kuunte-
lemme sekä Jumalan ilmoitusta 

että aikamme parhainta tieteel-
listä tietoa.

Kirkon ja kristinuskon 
puolustaminen ei merkitse 
muiden tahojen vastustamis-
ta. Jolkkonen kirjoittaa raken-
tavasti, että erilaisten autta-
mistyötä tekevien toimijoiden 
kannattaa yhdistää voimansa, 
olivat ne uskovia, agnostikkoja 
tai ei-uskovia.

”Kuka tahansa hyvän tahdon 
ihminen haluaa eläytyä kärsivän 
osaan ja auttaa heikompiosai-
sia, hänen kanssaan kannattaa 
pyrkiä liittoutumaan.”

Piispa ymmärtää tehtäväk-
seen tukea eri poliittisia aattei-
ta ja katsomuksia edustavia 
ihmisiä tekemään yhteistyötä 
rauhan, oikeudenmukaisuuden 
ja luomakunnan eheyden hyväk-
si. Hän toivoo, että voisi auttaa 
kiisteleviä osapuolia näkemään 
yhdistäviä asioita. Ennakkoluu-
lojen sijasta tarvitsemme luot-
tamusta, halua tulkita toista 
osapuolta suopeasti.

Kirkon kuuma peruna
Jolkkonen sivuaa myös kirkon 
kuuminta perunaa: avioliitto-
keskustelua. Hän kertoo kasva-
neensa jo opintojensa lopussa 

ulos konservatiivi- ja liberaali- 
leireistä. Tätä taustaa vasten 
käy ymmärrettävämmäksi, miksi 
piispa näyttää jääneen etsimään 
ymmärrystä asiasta jonnekin 
leirien väliin.

Jolkkonen puhuu painees-
ta siihen, että ihmisoikeuksiin 
vetoamalla pyritään suitsimaan 
uskonyhteisöjen omaa opetus-
ta ja seksuaalietiikkaa. Niihin 
kohdistetaan syrjintäväitteitä 
vihkimiskäytäntöjensä vuoksi.

Näin tapahtuneekin, ellei 
avioliittoasiassa edetä. Tällöin 
tullee elintilaa taistelevien 
ateistien propagoimalle asen-
teelle, josta Jolkkonen aiheel-
lisesti varoittaa: Pois Suvivirret 
ja sotilasvalat! Oma oikeus olla 
osallistumatta uskonnonhar-
joittamiseen halutaan laajen-
taa kaikkia koskeviksi kielloik-
si. Piispa vastaa terävästi, ettei 
uskontoa tule eliminoida julki-
sesta tilasta Neuvostoliiton tai 
Pohjois-Korean tapaan.

Uskon älyllisille puolusta-
jille on ajassamme tarvetta, ja 
tässä pyrinnössä Jari Jolkkonen 
on eturivin teologejamme.

JANNE VILLA

Ymmärrystä etsivä piispa
Piispa Jari Jolkkonen pyrkii uutuuskirjassaan vastaamaan 
kirkolle heitettyihin haasteisiin.

&

KUUKAUDEN VALINNAT RUKOILEN

Pyhä Jumala! 
Kiitos, että annat  
Valosi maailmaan. 
Suo, että osaisimme  
nähdä sen niin omassa  
kuin kansojen pimeydessä. 
Valmista sydämemme  
Joulun lapselle, 
Vapahtajallemme.  
Anna rauhasi meille. 

10 €

1,45 %

KIRKOLLISKOKOUS  hyväksyi Evankelisen 
lähetysyhdistyksen Suomen ev.lut. kirkon 
kahdeksanneksi viralliseksi lähetysjärjes-
töksi.

LUTERILAISEN Kulttuurin Säätiö on 
myöntänyt vuoden 2022 tunnustuspal-
kinnon kirjailija Anna-Mari Kaskisel-
le. Säätiön hallituksen puheenjohtaja 
piispa Jari Jolkkonen luovutti palkin-
non Kaskiselle Kuopion tuomiokirkossa 
pidetyssä Martinpäivän kirkkojuhlas-
sa 13.11. Palkintoperusteluissa todetaan 
muun muassa, että filosofian maisteri 
Anna-Mari Kaskinen on erittäin moni-
puolinen kirjailija, runoilija, sanoittaja 
ja käsikirjoittaja. Hänen laajaan tuotan-
toonsa kuluu mietelmä- ja lastenkir-
jallisuutta, näytelmiä, runoja, musikaa-
likäsikirjoituksia ja virsien sanoituksia.

KUOPION kaupunki on myöntä-
nyt hopeisen kunniamerkin hiljat-
tain eläköityneelle tuomiorovasti 
Ilpo Rannankarille. Kunniamerkki on 
tunnustus pitkäaikaisesta ja merkit-
tävästä toiminnasta ja elämäntyöstä 
Kuopion ja kuopiolaisten hyväksi.

8

KIRKON Ulkomaanavun 10 euron arvoinen 
Toisenlainen lahja mahdollistaa siemenla-
jitelman hankkimisen kehitysmaahan.

KUOPION ev.lut seurakuntien yhteinen kirk-
kovaltuusto on vahvistanut veroprosentik-
si 1,45 % vuodelle 2023. Veroprosentti laski 
puoli prosenttiyksikköä. 

Niiaus, pokkaus ja kumarrus   

Seurakuntavaalit on saatu päätökseen ja luottamus-
henkilöt tulevalle nelivuotiskaudelle on valittu.  

Vaalien teemana oli Uskottu, toivottu, rakas-
tettu. Kirkko on yhteisö, jonne kaikki ovat terve-
tulleita sellaisina kuin ovat. Keskustelua herätet-

tiin kolmen valtakunnallisen vaaliviestin kautta: Tulevaisuus 
tehdään nyt. Yhdessä yksinäisyyttä vastaan. Myötätunnon 
ääni ajassamme. 

Valitut luottamushenkilöt päättävät muun muassa siitä, 
minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja mihin 
seurakunnan rahoja käytetään. 

Vaaleissa pettymys oli äänestysprosentin lasku edel-
lisiin vaaleihin verrattuna. Tämä on erityisen huolestutta-

vaa, sillä äänestysprosent-
ti on muutenkin ollut erittäin 
alhainen. Jo edellisten seura-
kuntavaalien jälkeen pohdit-
tiin vaalitavan kehittämis-
tä helpommaksi äänestäjil-
le. Uudistuspaineet saavat 
varmasti lisää pontta. 

Ehdokkaiksi toivottiin kaiken ikäisiä ja erilaisia seurakun-
talaisia. Ehdokkaita saatiinkin Kuopion ja Siilinjärven seura-
kunnissa riittävä määrä ja sopuvaaleilta säästyttiin.  

Ennakkoäänestyspaikoista kiitosta sai erityisesti Kuopion 
tori ja kauppakeskukset. Torille toivottiin lisää kirkon työn-
tekijöitä kohtaamaan seurakuntalaisia. Toriäänestyksestä 
kannattaisikin tehdä seuraavissa vaaleissa vielä suurem-
pi tapahtuma. 

Ehdokaslistojen ja ehdokkaiden esittelyyn tarvitaan 
edelleen lisää selkeyttä. Onneksi vaalikoneeseen vastasi-
vat Kuopion ja Siilinjärven alueella kiitettävästi lähes kaik-
ki ehdokkaat, sillä valtakunnallisesti vaalikoneeseen vasta-
si vain reilu puolet ehdokkaista.  

Lämmin kiitos kaikille ehdolle asettuneille, vapaaehtoi-
sille vaaliavustajille ja äänestäjille. 

Toivotan valituille luottamushenkilöille onnea, voimia 
ja siunausta tulevaan kauteen. Edessä on myös vaikeita 
päätöksiä. Kirkon tulevaisuutta rakennetaan yhdessä. 

MINNA SIIKANIVA

Ehdokkaita saatiin 
riittävästi. 

PÄÄKIRJOITUS

Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi



SEURAKUNTAVAALIT 2022

PUOLET Kuopion valtuutetuista  
on uusia 
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Seurakuntavaaleissa  
valitti in Kuopion 
seurakuntien yhtei-
seen kirkkovaltuus-
toon 51 henkilöä, jois-

ta 25 on valtuutettuina uusia. 
Kuopion kuuden seurakunnan 
seurakuntaneuvostot uusiu-
tuivat vielä reilummin: 84 luot-
tamushenkilöstä 43 on uusia. 
Uusien valtuutettujen keski-ikä 
on 57 vuotta, vuoden enemmän 
kuin neljä vuotta sitten. 

Eniten yhteisen kirkkoval-
tuuston vaalissa ääniä saivat 
Tuomiokirkkoseurakunnassa 
Sakari Pääkkö, Alavan seurakun-

nassa Sakari Kainulainen, Kalla-
vedellä Pekka Niiranen, Männis-
tössä Tarja Välimäki, Puijolla 
Oliver Sivula ja Järvi-Kuopiossa 
Jukka Parviainen.

Siilinjärven 27-jäseniseen 
kirkkovaltuustoon uusia valittiin 
maltillisemmin: valituista kuusi 
on uusia, mikä on puolet vähem-
män kuin edellisissä vaaleissa. 
Ehdokkaita oli kahdelta listalta, 
ja listojensa ääniharavoita olivat 
Ossi Jauhiainen ja Tapio Mark-
kanen. Siilinjärven seurakunta 
on itsenäinen seurakunta, joten 
seurakuntavaaleilla valitaan vain 
kirkkovaltuuston jäsenet. Siilin-

järveläisvaltuutettujen keski-ikä 
on 61 vuotta.

Äänestysinto väheni 
Äänestysvilkkaus heikkeni koko 
maassa: Kuopion seurakunnissa 
äänestämässä kävi 8,4 prosent-
tia äänioikeutetuista, Siilinjär-
vellä 12,1 ja valtakunnallisesti 
12,7 prosenttia. Edellisiin (v. 2018) 
vaaleihin verrattuna äänestys-
prosentti väheni Kuopiossa 1,4, 
Siilinjärvellä peräti 3,3 ja valta-
kunnallisesti 1,7 prosenttiyksik-
köä. 

Seurakuntavaaleissa ääni-
oikeus on jo 16 vuotta täyttä-

neillä seurakuntalaisilla, mikä 
ei kuitenkaan vaikuta äänes-
tysvilkkauteen. Näissä vaaleis-
sa 16–17-vuotiaiden äänestys-
prosentti oli Kuopiossa 3,2, joka 
sekin laski edellisistä vaaleista 
(4,0). Siilinjärveläisnuorista ääni-
oikeutetuista äänesti tänä vuon-
na vain 2,5 prosenttia. 16-vuoti-
aat saivat äänestää ensimmäi-
sen kerran seurakuntavaaleis-
sa vuonna 2010, jolloin nuorten 
äänestysprosentti kipusi Kuopi-
ossa peräti 14,9:ään.

Suurin osa (57,6 %) kaikis-
ta äänistä annettiin Kuopios-
sa ennakkoon. Suosituin ennak-

koäänestyspaikka oli Kuopion 
kauppatori. Myös Siilinjärvel-
lä ennakkoon äänesti yli puolet 
äänestäjistä (57,8 %). Koko maas-
sa ennakkoon äänestäminen oli 
vielä suositumpaa (62,4 %).

Seurakuntavaaleissa äänioi-
keutettuja oli Kuopion seura-
kunnissa 72 074 ja Siilinjärvellä  
12 150. Seurakuntien uudet luot-
tamushenkilöt toimivat tehtä-
vässään vuodet 2023–2026.

Tuuli Vaittinen, Tuomiokirkko-
seurakunta (uusi)

1. Haluan olla mukana päättä-
mässä minulle tärkeän yhteisön 
asioista. Kirkko tekee hyviä asioi-
ta ja tärkeää työtä kaikkien ikä- 
ja ihmisryhmien kanssa, ja halu-
an olla mukana varmistamassa,  
että seurakuntien tiukentuvassa  
taloudellisessa tilanteessa 
resursseja löytyy jatkossakin 
laadukkaaseen ihmisten kohtaa-
miseen ja toimintaan ihmis-
ten kanssa. Erityisesti sydän-
täni lähellä ovat lasten, nuor-
ten, perheiden ja ikäihmisten 
asiat. Haluan myös olla muka-
na edistämässä yhdenvertai-
suuden, tasa-arvon ja ympäris-
töasioiden toteutumista kirkon 
toiminnassa.

2. Minulle kirkossa tärkeää on 
luonnollisesti kristilliset arvot. 
Tärkeää on myös kirkon tarjo-
ama yhteisöllisyys, toiminta ja 
työ, jota tehdään kaikkien ikä- 
ja ihmisryhmien keskuudessa.

3. En osaa nimetä yhtä asiaa, 
mutta toivoisin, että tulevalla  
kaudella löytäisimme uusia 
tapoja tavoittaa niitä ihmisiä, 
jotka ovat etääntyneet kirkos-
ta. Lisäksi toivoisin, että tule-
valla kaudella kirkosta tulisi yhä 
avoimempi ja helpommin lähes-
tyttävä edistämällä juuri yhden-
vertaisuutta ja tasa-arvoa. Olisi 
hienoa, jos kauden päätyt-
tyä tasa-arvoinen avioliittolaki 
olisi voimassa nykyisen sekavan 
käytännön sijaan.

Henna Lukkarinen, Alavan 
seurakunta (uusi)

1. Olen lapsuudesta asti 
ollut partiolainen, ja sitä kautta  
aktiivinen kansalaisuus on 
ollut minulle itsestäänselvyys. 
Tärkeintä minulle on kuitenkin 
palvella muita ihmisiä ja seura-
kuntaani. Ajatus asettumises-
ta ehdokkaaksi tuli eri henkilöi-
den pyynnöistä ja jäi pyörimään 
mieleeni. Päätin kokeilla, kuin-
ka minun käy. Koen, että minul-
la on paljon annettavaa ja uusia 
ajatuksia, joita voin tuoda seura-
kunnan päätöksentekoon.

2. Kirkko ja seurakuntani  
ovat minulle toinen koti. Ne 
ovat hengellisen elämäni pohja 
ja tila, jossa voin kasvaa uskos-
sani. Kirkko ja seurakunta ovat 
minulle kuin turvaverkko, johon 
voin luottaa. Kirkossa minul-
le on tärkeää sen arvopohja ja 
lähimmäisten auttaminen eri 
tavoin. Kirkko on yhteiskuntam-
me tärkeä peruspilari.

3. Minulla ei ole tiettyä agen-
daa, jota haluan ajaa seurakun-
taneuvostossa tai kirkkoval-
tuustossa. Haluan tuoda seura-
kuntalaisten äänen mahdolli-
simman hyvin kuuluviin, myös 
niiden, jotka ääntä vähiten pitä-
vät. Haluan, että asioita noste-
taan esille monesta eri näkökul-
masta. Erityisesti lasten, nuor-
ten ja perheiden asiat ovat lähel-
lä sydäntäni, mutta seurakunnan 
tulee palvella meitä kaikkia eri 
elämäntilanteissa.

Anu Turpeinen, Kallaveden 
seurakunta (uusi) 

1. Kirkko ja seurakunta ovat 
tärkeitä instituutioita monen 
ihmisen arjessa ja juhlassa. Siel-
lä tehty työ on paljon merkityk-
sellisempää kuin monesti ajatel-
laan. Halusin tarkemmin perehtyä 
ja vaikuttaa seurakuntien ja kirkon 
toimintaan ja päätöksentekoon. 

2. Se, että kirkko kuuluu kaikille 
meille. Tärkeitä arvoja ovat oikeu-
denmukaisuus, tasa-arvoisuus 
sekä läpinäkyvyys. Kirkon tehtä-
vistä diakonia on minulle ehkä 
läheisin.

3. En koe tarpeelliseksi tehdä 
mitään yksittäisiä nostoja. Paikal-
lisesti on tärkeää yhdessä tehdä 
järkeviä ja pitkäjänteisiä ratkaisuja 
esimerkiksi kiinteistöjen käytös-
sä ja muussa taloudenpidossa. 
Isommassa kuvassa toivon voiva-
ni edistää avoimuutta ja läpinä-
kyvyyttä kaikessa toiminnassa ja 
päätöksenteossa. Kirkolle kysy-
mys tasa-arvoisesta avioliitosta 
on ollut pitkään vaikea. Toivon, 
että kirkko ottaa tässä nyt moni-
en toivoman askeleen ja hyväksyy 
samaa sukupuolta olevien parien 
vihkimisen kirkossa.

Teemu Kallio, Männistön seura-
kunta (kirkkovaltuustossa uusi)

1. Olen asunut Männistön 
seurakunnan alueella jo 14 vuot-
ta. Opiskelijatyössä ja nuorisomu-
siikin puolella olen päässyt teke-
mään kirkon työtä, mutta tämän 
seurakunnan asiat ovat olleet 
minulle etäisiä. Nyt, kun omatkin 
lapset kasvavat, haluan olla kehit-
tämässä seurakunnan toimintaa.

2. Kirkosta tulee ensimmäise-
nä mieleen turva. Kirkko ja seura-
kunta luovat turvaa Kaikkival-
tiaan avustuksella. Tärkeää on 
voida tulla sanan ääreen ja tutus-
tua siihen, kukin omaan tahtiinsa 
ja kenenkään häiritsemättä. Jos 
joku haluaa keskustella, pitää 
siihenkin luoda mahdollisuus. 

Lapsi-, nuoriso- ja musiikki-
työ ovat minulle kirkon työs-
tä läheisintä työnikin kautta. 
Toivoisin, että kirkko olisi enem-
män keskellämme, ei vain paik-
ka tai yhteisö jonne kokoonnu-
taan tiettyinä aikoina. Seurakun-

ta toimisi yhdessä joka päivä, joka 
tilanteessa.

3. Ei ole yhtä tiettyä asiaa. 
Kirkon toimintaa on hyvä tehdä 
näkyvämmäksi ja lähemmäksi  
koko alueella asuvia ihmisiä, 
kuului kirkkoon tai ei. Toimin-
nan pitää olla rehellistä Juma-
lan työtä. Seurakunnan iltapäi-
vätoiminta voi alkaa hartaudella 
tai jalkapallokerho rukouksella.  
Tällaista haluan lisätä. Kirkon 
työntekijät ja vapaaehtoiset ulos 
kirkkosalista, mukaan kouluun, 
työpaikoille, torille ja baariin. 
Mennään kirkkona sinne, missä 
ihmiset ovat, jaetaan ilosanomaa 
ja levitetään hyvää ympärille.

Oliver Sivula, Puijon 
seurakunta (uusi)

1. Kirkko on minulle tärkeä 
yhteiskunnallisessa, kulttuuri-
sessa ja hengellisessä mielessä.

2. Kirkon perustehtävä on 
osoittaa tie Taivaaseen. Luthe-
rin mukaan tienviitat löytyvät 
Raamatusta ja sen perustalle 
kirkon tuleekin tukeutua uskossa,  
opissa ja elämässä. Kyky saat-
taa ihmisiä Jumalan yhteyteen 
on heikentynyt: Jumalan sanan 
kaksi puolta, synnintunnon herät-
tävä lain saarna ja ehjän jumala-
suhteen palauttava ja tunnonrau-
han antava anteeksiantamuksen 
evankeliumin saarna kuuluvat 
yhä ohuempana kirkon opetuk-
sesta.

3. Ajattelen olevani kykene-
mätön muuttamaan yhtäältä 
Jumalan moraalia sekä toisaalta 
toisen ihmisen tulkintaa Juma-
lan moraalista. Kun käsitykset 
pyhästä eroavat, pitäisi pyrkiä 
kuuntelevan keskustelun kaut-
ta etsimään sitä, mikä toisen 
ajattelun ytimessä on pyhää. 
Näin mahdollistuu myös toiselle  
pyhän näkökulman kunnioitta-
minen. Kirkon sisäinen opillinen 
dialogi on ainoa tie keskinäisen 
kunnioittamisen sekä konserva-
tiivien ja liberaalien kirkollisen 
yhteiselon toteutumiselle.

Jukka Parviainen, Järvi-Kuopi-
on seurakunta (uusi)

1. Olen ollut aina kiinnostu-
nut yhteisten asioiden hoidos-

ta. Kiinnostukseni seurakunnan  
toimintaan on kasvanut iän 
myötä. Eräs hyvä ystäväni myös 
kehotti minua asettumaan 
ehdolle seurakuntavaaleihin.

2. Kirkon on oltava lähellä 
seurakuntalaista. Kynnys tulla 
mukaan kirkon ja seurakunnan  
toimintaan pitää olla matala. 
Lisäksi kirkon näkyvyys pitää 
olla riittävä yhteiskunnassa, ja 
kirkon on oltava nykyaikainen, 
toki perinteitä kunnioittava.

3. Tulevalla kaudella pidän 
tärkeimpänä asiana hyvää talou-
denpitoa, kuitenkin niin ettei 
seurakunnan tarjoamia palveluja 
jouduta karsimaan. Seurakunnan 
tiloille pitäisi saada lisää käyt-
töä, etenkin kirkoille. Esimerkik-
si kirkkoihin soveltuvia konsert-
teja pitäisi olla enemmän ja niis-
tä voisi saada lisää tuloja talou-
denpitoon.

Satu Mononen, Siilinjärven 
seurakunta (uusi)

1. Haluan nähdä seurakunnan 
toiminnan sisäpuolelta, miten 
ja millä perusteilla päätök-
siä tehdään. Haluan olla muka-
na vaikuttamassa seurakunnan 
toimintaan ja tuoda mukaan 
omia kokemuksiani ja näkemyk-
siäni asioista. Uutena valtuutet-
tuna odotan innolla tulevia haas-
teita, päätöksiä ja yhteistyötä 
muiden valtuutettujen kanssa.

2. Tasa-arvoisuus, toinen 
toisensa huomioiminen. Kirkko 
on helposti lähestyttävä – voi 
tulla ja olla juuri sellaisena kuin 
on. Turvallisuus, hiljaisuus, avoi-
muus, tavoitettavuus.

3. Tärkein asia on nuorisotyö ja 
sen kehittäminen. Seurakunnan 
on elettävä tässä ajassa, jalkau-
duttava arkielämään ja oltava  
helposti löydettävissä. Tässä 
maailman hetkessä on tärkeää, 
että nuoria kuunnellaan, heille 
ollaan läsnä ja nuorten vaikutus-
mahdollisuuksien lisätään. On 
tärkeää viestiä ja näkyä sosiaa-
lisessa mediassa sekä järjestää 
nuorten teemapajoja ja moni-
puolistaa rippileirivalikoimaa. 
Miten saada nuoret jäämään 
seurakunnan toimintaan rippi-
koulun jälkeen?

Jututimme muutamaa valittua päättäjää. Kaikki 
Kuopion seurakuntien luottamushenkilöt valittiin 
sekä yhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon että 
seurakuntansa seurakuntaneuvostoon;  
Siilinjärveltä vastaaja on kirkkovaltuutettu.

1. Miksi asetuit ehdolle?

2. Mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita kirkossa?

3. Minkä asian haluaisit saada läpi tulevalla kaudella?
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Tuuli
Vaittinen
Tulkaa kaikki
112 ääntä   UUSI

Sakari
Pääkkö
Tulkaa kaikki
142 ääntä

Seppo
Jauhiainen
Tulkaa kaikki
95 ääntä   UUSI

Maija
Taskinen
Tulkaa kaikki
71 ääntä

Marja
Hedman
Tulkaa kaikki
104 ääntä   UUSI

Heli
Norja
Sanasta elämä
89 ääntä   UUSI

Eija
Vähälä
Tulkaa kaikki
74 ääntä   UUSI

Kuopiossa yhteiseen kirkkovaltuustoon valitut

Tuomiokirkkoseurakunta

Alavan seurakunta

Kallaveden seurakunta

Sakari
Kainulainen
Vastuunkantajat
112

Petri
Hoffren
Vastuunkantajat
39   UUSI

Sauli
Paavilainen
Kaikista pidetään 
huolta – SDP
33

Upi
Heinonen
Kirkon rakentajat
48   UUSI

Elli
Voutilainen
Vastuunkantajat
63

Liisa
Tiilikainen
Vastuunkantajat
64

Taina
Tammekann
Vastuunkantajat
64

Henna
Lukkarinen
Vastuunkantajat
92   UUSI

Kari
Loponen
Kaikkien kirkko
74

Erkki
Oinonen
Kaikkien kirkko
52

Markku
Huttunen
Kaikkien kirkko
65

Maarit
Kosunen
Kaikkien kirkko
41   UUSI

Pekka
Niiranen
Kaikkien kirkko
128

Antti
Airas
Kaikkien kirkko
118   UUSI

Hilkka
Jauhiainen
Kaikkien kirkko
65

Marjut
Niemelä
Kaikkien kirkko
109   UUSI

Markku
Virta
Kaikkien kirkko
55   UUSI

Jaana
Turunen
Tulkaa kaikki
63

Anu
Turpeinen
Tulkaa kaikki
47   UUSI

Leena
Kumpusalo
Tulkaa kaikki
72

Katja
Hovi
Tulkaa kaikki
38   UUSI

Kari
Rytkönen
Tulkaa kaikki
56

Männistön seurakunta

Heidi
Pasanen
Männistön 
seurakuntaväki
54   UUSI

Kari
Niskanen
Männistön 
seurakuntaväki
58

Teemu
Kallio
Männistön 
seurakuntaväki
69   UUSI

Carita
Korhonen
Männistön 
seurakuntaväki
43   UUSI

Jussi
Hakala
Männistön 
seurakuntaväki
54

Tarja
Välimäki
Männistön 
seurakuntaväki
73

Kuopiossa yhteiseen kirkkovaltuustoon valitut

5Nro 11 — 30.11.2022 &

ÄÄNESTYS-
PROSENTTI

ENNAKKOÄÄNESTYS-
PROSENTTI *

16–17 -VUOTIAIDEN 
ÄÄNESTYSPROSENTTI KESKI-IKÄ

UUSIA  
PROSENTTEINA

8,4 57,6 3,2 49 57
* Ennakkoäänestysprosentti
laskettu äänestäneiden määrästä.
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Kuopion seurakuntien äänestysaktiivisuus ja 
seurakuntaneuvostoihin valitut 

Tuomiokirkkoseurakunta

 Äänestysprosentti kirkko-
	 valtuuston	vaalissa	10,1	%,	
 seurakuntaneuvoston 
	 vaalissa	10,2	%
	 Äänioikeutettuja	11	609

Pääkkö	Sakari,	126
Vaittinen	Tuuli,	115	• UUSI
Hedman	Marja,	102	• UUSI
Norja	Heli,	94	• UUSI
Vähälä	Eija,	80
Jauhiainen	Seppo,	76	• UUSI
Wetzell	Eero,	73
Taskinen	Maija,	69
Klaavo	Eero,	79	• UUSI
Tallbacka	Titta,	52	• UUSI
Väätäinen	Seppo,	34	• UUSI
Päivinen	Arja,		 26
Martikainen	Maria,	26	• UUSI
Arpomaa	Anna-Liisa,	24	• UUSI

Alavan seurakunta

 ÄÄNESTYSPROSENTTI 6,7	%
 ÄÄNIOIKEUTETTUJA 11	776

Kainulainen	Sakari,	105
Lukkarinen	Henna,	94	• UUSI
Tiilikainen	Liisa,	45
Voutilainen	Elli,	42
Tammekann	Taina,	37	• UUSI
Hoffren	Petri,	30	• UUSI

Kananen	Sylvi,	31	• UUSI
Tolonen	Mari,	26	• UUSI
Heinonen	Upi,	40
Tammekann	Miika,	26
Burman	Tuomo,	23	• UUSI
Ruotsalainen	Henri,	22	• UUSI
Soini	Teemu,	21
Karhunen	Riitta,	21

Kallaveden seurakunta

 ÄÄNESTYSPROSENTTI	7,1	%
 ÄÄNIOIKEUTETTUJA 19	638

Niiranen	Pekka,	118
Kumpusalo	Leena,	67
Niemelä	Marjut,	100
Mankinen	Marita,	86
Turpeinen	Anu,	63	• UUSI
Loponen	Kari,	68
Oinonen	Erkki,	55
Rytkönen	Kari,	54
Airas	Antti,	52
Svärd	Maija,	45
Jauhiainen	Hilkka,	49	• UUSI
Keränen	Anne,	48	• UUSI
Hovi	Katja,	39	• UUSI
Huttunen	Markku,	47
Kosunen	Maarit,	39	• UUSI
Runko	Kaisa-Maria,	37

Männistön seurakunta 

 ÄÄNESTYSPROSENTTI 8,1	%
 ÄÄNIOIKEUTETTUJA	7	237

Kallio	Teemu,	64
Välimäki	Tarja,	58
Niskanen	Kari,	56
Hakala	Jussi,	47
Pasanen	Heidi,	43	• UUSI
Kantele	Tuomo,	40
Korhonen	Carita,	34	• UUSI
Sopanen	Arja,		 31	• UUSI
Ahtiainen	Kati,	29	• UUSI
Poikolainen	Heljä,	28
Haatainen	Matti,	24	• UUSI
Vainikainen	Oke,	24

Puijon seurakunta

 ÄÄNESTYSPROSENTTI 9,5	%
 ÄÄNIOIKEUTETTUJA	9	001

Sivula	Oliver,	130	• UUSI
Mäki-Kahma	Matleena,	81	• UUSI
Helle	Riitta,	65	• UUSI
Sutinen	Krista,	76	• UUSI
Helle	Risto,	64
Vuojärvi	Heli,	59
Kankimäki	Olli	 ,	39
Juutinen	Heikki,	45
Laurinkari	Juhani,	39
Vuorio	Osmo,	32
Malinen	Stiina,	37	• UUSI

Lintunen	Jouni,	30	• UUSI
Jokiniemi	Pirjo,	24	• UUSI
Merjola-Partanen	Tuula,	28

Järvi-Kuopion seurakunta

 ÄÄNESTYSPROSENTTI 9,7	%
 ÄÄNIOIKEUTETTUJA	12	813

Ruponen	Anu-Kaisa,	120
Hanttu	Soili,	112
Parviainen	Jukka,	117	• UUSI
Räsänen	Leena,	105	• UUSI
Juvonen	Soile,	92	• UUSI
Nykänen	Juha,	81	• UUSI
Kärkkäinen	Unto,	64
Iskanius	Raija,	87
Niskanen	Unto,	60	• UUSI
Ikonen	Kari,	52	• UUSI
Tuunainen	Tuula,	58	• UUSI
Hassinen	Teijo,	37	• UUSI
Harjunen	Salme,	46	• UUSI
Kankkunen	Katriina,	24	• UUSI

Puijon seurakunta

Järvi-Kuopion seurakunta

Olli
Kankimäki
Ihmisten kanssa 
elävä seurakunta
49

Risto
Helle
Ihmisten kanssa 
elävä seurakunta
124

Krista
Sutinen
Tulkaa kaikki
78   UUSI

Juhani
Laurinkari
Ihmisten kanssa 
elävä seurakunta
48

Oliver
Sivula
Ihmisten kanssa 
elävä seurakunta
131   UUSI

Matleena
Mäki-Kahma
Tulkaa kaikki
70   UUSI

Heli
Vuojärvi
Tulkaa kaikki
70

Leena
Räsänen
Kirkko keskellä kylää
104   UUSI

Anu-Kaisa
Ruponen
Kirkko keskellä kylää
90

Jukka
Parviainen
Kirkko keskellä kylää
121   UUSI

Juha
Nykänen
Kirkko keskellä kylää
73   UUSI

Unto
Niskanen
Kirkko keskellä kylää
58   UUSI

Unto
Kärkkäinen
Kirkko keskellä kylää
69

Raija
Iskanius
Ilo evankeliumista
92

Soili
Hanttu
Ilo evankeliumista
110

Soile
Juvonen
Ilo evankeliumista
92   UUSI
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ÄÄNESTYS-
PROSENTTI

ENNAKKOÄÄNESTYS-
PROSENTTI*

16–17 -VUOTIAIDEN 
ÄÄNESTYSPROSENTTI KESKI-IKÄ

UUSIA  
PROSENTTEINA

12,1 57,8 2,5 22 61
* Ennakkoäänestysprosentti
laskettu äänestäneiden määrästä.Siilinjärvellä kirkkovaltuustoon valitut

Ossi 
Jauhiainen
Yhteistyöryhmä
117

Ritva 
Venäläinen
Kotikirkko
71

Leena 
Korhonen
Yhteistyöryhmä
61

Tapio 
Markkanen
Kotikirkko
102

Ilkka 
Ahonen
Kotikirkko
60

Lauri 
Katainen
Yhteistyöryhmä
43

Kyllikki 
Puustinen
Kotikirkko
55

Liisa 
Väätäinen
Kotikirkko
41

Markku 
Sopanen
Kotikirkko
50

Riitta 
Korhonen
Kotikirkko
50

Eeva 
Savolainen
Yhteistyöryhmä
51   UUSI

Anita 
Snellman
Yhteistyöryhmä
49

Päivi 
Heikkinen
Yhteistyöryhmä
31

Saara 
Lehtola
Yhteistyöryhmä
35

Päivi 
Hiltunen
Yhteistyöryhmä
39   UUSI

Kirsi 
Tuomainen
Kotikirkko
33

Vesa 
Pennanen
Yhteistyöryhmä
32   UUSI

Kalle 
Savolainen
Kotikirkko
33   UUSI

Eeva 
Jäppinen
Kotikirkko
35

Eero 
Utriainen
Kotikirkko
39

Janne 
Kasurinen
Yhteistyöryhmä
36

Kari 
Ojala
Yhteistyöryhmä
27

Jukka 
Markkanen
Kotikirkko
29

Annukka 
Jäntti-Ciprian
Yhteistyöryhmä
28   UUSI

Satu 
Mononen
Kotikirkko
21   UUSI

Risto 
Kröger
Kotikirkko
31

Merja 
Oksman
Yhteistyöryhmä
27

Siilinjärvellä kirkkovaltuustoon valitut

Onnittelut sinulle, valittu. 
Lämmin kiitos kaikille ehdokkaille, vaaliavustajille ja äänestäjille. 

uskottu luotettu valtuutettu
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PYSÄKILLÄ

Jostain syystä joulu on vuoden 
kaikista juhlapyhistä se, jonka 
suhteen monet kokevat valta-
via paineita. Kodin tulisi kiiltää 
puhtauttaan, pöydän notkua 

lukuisista eri herkuista ja kaikkien viih-
tyä kuusen äärellä.

Miksi näin?
”Jouluun liittyy paljon valmisteluja jo 

ennen varsinaista juhlaa. Kortit pitäi-
si lähettää ja lahjat hankkia. Olisi myös 
ehdittävä siivota ja tehdä tai hankkia 
ruuat. Jo ajatuksena tuo kaikki alkaa 
hengästyttää”, Savon Marttojen kotitalo-
usasiantuntija Satu Räsänen pohtii.

”Markkinat ovat hyvin pitkälti luoneet 
kuvan siitä, millainen hyvän joulun 
tulee olla. Siihenhän kuuluu, että kaik-
ki on hienoa, runsasta ja lämminhenkis-
tä. Tähän ihmiset sitten yrittävät kovalla 
vimmalla yltää.”

Asiat voi kuitenkin tehdä myös toisin.

Ajan kanssa 
Räsänen vinkkaa, että hyvä konsti välttää 
jo lähtökohtaisesti joulustressi, on aika-
tauluttaa tekemisensä.

”Mikään pakko ei ole jättää kaikkea 
ihan pyhien kynnykselle. Pientä siivoi-
lua, lahjojen hankkimista ja leipomista 
voi tehdä pitkin joulukuuta.”

”Kannattaa kirjoittaa lista tehtävistä 
asioista ja katsoa niille kalenterista sopi-
vat ajankohdat.”

Siivoamisen suhteen Räsänen liputtaa 
säännöllisyyden puolesta.

”Kun siivoaa säännöllisesti ympäri 
vuoden niin, että paikat pysyvät suhteel-

lisen siisteinä ja järjestyksessä, ei joulu-
siivouksestakaan muodostu ylivoimainen 
operaatio.”

”Silloin selviää myös miedommil-
la pesuaineilla eikä tarvitse turvautua 
ympäristöä rasittaviin, voimakkaampiin 
aineisiin.”

Joulu kaapissa?
Räsänen painottaa, että jouluksi ei tarvit-
se jynssätä juuriharjalla jokaista mahdol-
lista kaapin nurkkaa.

”Meillä Martoilla on slogan, jonka 
mukaan kaappeja ei kannata kuurata ja 
järjestellä, mikäli ei aio viettää jouluaan 
siellä kaapissa.”

”Ne tilat, joissa oleskellaan, voi siivo-
ta paremmin. Käytännössähän se yleensä 
tarkoittaa keittiötä ja olohuonetta.”

Hyviä konsteja tilojen raikastamiseen 
on mattojen imurointi, tyynyjen tamppa-
us ja huoneen tuulettaminen.

”Mattoja ei tarvitse välttämättä viedä 
ulos, sillä nykyiset imurit ovat tehokkaita.”

”Makuuhuoneisiin kannattaa vaihtaa 
vuodevaatteet ennen joulua, sillä puhtaat 
lakanat tuovat juhlan tuntua.”

Monissa kodeissa saunan pesu on 
tärkeä rituaali juuri joulun alla. Siihen 
Räsäsellä on muutamia vinkkejä.

”Lauteet kostutetaan ensin lämpimäl-
lä vedellä, jotta puun syyt aukeavat. Sitten 
puhdistus yleispuhdistusaineella, ruoka-
soodalla tai sitruunahapolla. Lopuksi huuh-
telu kylmällä vedellä, että syyt taas sulkeu-
tuvat.”

”Klooripitoisia pesuaineita ei kannata 
käyttää, koska saunan lämmetessä niis-

tä haihtuu ilmaan silmiä ja hengitysteitä 
ärsyttäviä höyryjä.”

Minimoi ruokahävikki
Ruokalajien suhteen joulu tuppaa mene-
mään aika monessa taloudessa överik-
si ja tähteitä pyöritellään pitkään joulun 
jälkeenkin. Pahimmassa tapauksessa ne 
päätyvät lopulta roskikseen.

”Kohtuullisuus olisi hyvä pitää mieles-
sä, ruokahävikkiä on mahdollista mini-
moida jo ennakkoon. Jokainen voisi miet-
tiä, pitääkö ihan oikeasti olla kymme-
niä sortteja tarjottavaa vai riittäisikö vain 
muutama”, Räsänen esittää.

”Ja mitä enemmän lajeja on tarjolla, 
sitä vähemmän yhtä tuotetta menee. Se 
kannattaa huomioida hankinta- ja valmis-
tusmäärissä. Sekään ei liene katastrofi, 
jos joku laji pääsee loppumaan. Nykyään-
hän kaupat ovat käytännössä aina auki, 
joten täydennystä on yleensä helppo 
hakea.”

Monet jouluruuat jakavat mielipiteitä 
– yhdelle on ehdottomasti oltava lanttu-
laatikkoa, toinen ei voi sietää sitä.

”Jos ollaan koolla isommalla porukal-
la, kannattaa itse kunkin mieltymyksiä 
kysellä jo etukäteen. On turha hankkia 
sellaisia tarjottavia, joilla ei ole menek-
kiä.” 

Sitäkin olisi Räsäsen mukaan syytä 
miettiä, onko joka päivä pöydässä oltava 
kaikki lajit tarjolla.

”Jotkut tekevät niin, että esimerkiksi 
jouluaattona ja -päivänä syödään kink-
kua ja laatikoita. Tapanina puolestaan on 
kalaruokien vuoro.”

Laatikoista letuiksi
Toisille on äärimmäisen tärkeää tehdä 
jouluruuat ja leivonnaiset itse. Stressiä 
ei silti siitäkään pidä ottaa.

”Joulun alla on paljon myyjäisiä, jois-
sa on kotitekoisia leivonnaisia, sinappeja 
ja jopa laatikoita. Myös kaupoista löytyy 
laaja valikoima valmiita ruokia. Ihan kaik-
kea ei ole välttämätöntä tehdä itse, vähän 
voi höllätä vaatimuksista.”

”Varsinkin, jos viettää joulua yksin tai 
kaksin, on järkevämpää ostaa valmista.” 

Mikäli tykkää kokkailla, mutta ei pitkän 
kaavan mukaan, voi jouluruuista tehdä 
uusia sovelluksia.

”Suhteellisen helppo vaihtoehto laati-
koille on uunijuurekset. Siihen voi kuuti-
oida oman maun mukaan juureksia, 
sekaan mausteita ja öljyä tai hunajaa. 
Hyvä valinta myös silloin, jos perinteiset 
joululaatikot eivät oikein maistu.”

Joulupöydästä mahdollisesti jäänei-
tä tähteitä Räsänen kannustaa jatkoja-
lostamaan.

”Kinkun rippeet uppoavat mainiosti 
hernekeittoon, kiusaukseen tai munak-
kaaseen. Laatikoiden jäämistä taas saa 
hyviä kasvislettuja.”

”Kalat ovat vähän hankalampia, koska 
niiden säilyvyys on heikompi. Lohta voi 
kuitenkin hyödyntää vaikkapa suolaisten 
piirakoiden täytteenä.” 

HELI HARING

Jouluvalmistelujen kanssa ei ole pakko stressata.  
Joulu tulee kyllä vähemmälläkin puuskuttamisella.

IS
TO

C
K 

 

JOULUKSI kannattaa siivota 
paremmin vain ne tilat, joissa 
oleskellaan eniten.

KOHTUUDELLA kohti joulua
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MITÄ MIELESSÄ?
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Iltaisin ja viikonloppuisin 
puh.  040 585 0456 

toimisto@hautaustoimistoparviainen.fi

www.hautaustoimistoparviainen.fi

Savonkatu 18 | 70110 Kuopio | ma-pe 9-16 | puh. 017 261 3771 

Hautaustoimisto 
Parviainen Oy

Palvelemme teitä kaikissa hautausjärjestelyihin 
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SURUN KOHDATESSA:

 ARKISTOJEN AARTEITA 

Valtavalla kalustolla suoraa lähetystä
LOPPIAISENA 1985 ei Kuopion  
kirkonmäen tungosta voinut 
olla huomaamatta. Piispa Matti 

Sihvosen piispanvihkimys radi-
oitiin ja televisioitiin, ja siksi kirk-
koa piiritti kymmenen kuvaus- 

autoa. Kuvaustiimissäkin oli 
peräti 38 henkeä. 

Poikkeuksellisen raskas 
kalusto herätti Kuopios-
sa huomiota, mutta sinällään 
televisioinneissa ei enää ollut 
mitään uutta. Kuopion kaape-
liverkossakin kokeiltiin juma-
lanpalvelusten televisiointia jo 
samana vuonna. 

Piispanvihkimyksen ohjasi 
Ylelle Kirkon tiedotuskeskuksen 
ohjelmatoimittaja Satu Väätäi-
nen. Hän toi tv-ohjaajan taidot 
mukanaan sittemmin pappisu-
ralle: Siilinjärven kappalaisena 
hän aloitti suorat verkkojuma-
lanpalvelukset Siilinjärveltä jo 
adventtina 2014. 

Satu Väätäinen tunnetaan 
myös tv-dokumenttien tekijä-
nä. Viimeksi hän on ohjannut 
Luterilaisen Kulttuurin Säätiön 
tuottamat ja piispa Jari Jolkko-
sen käsikirjoittamat dokumen-
tit Martti Lutherista, Franciscus 
Assisilaisesta ja Paavo Ruotsa-
laisesta.

KAIJA VUORIO

Millainen piikki joulu on 
sähkön käytössä? 
”Sähkön kulutuksessa näkyy 
selvästi, mihin kohtaan viik-
koa joulu osuu. Nyt kun aatto 
on lauantai ja perjantai työpäi-
vä, kulutus kasaantuu herkäs-
ti yhdelle päivälle. Valmiste-
lut ja aatto itsessään lisää-
vät kotitalouksissa kulutusta”, 
sanoo palvelupäällikkö Ilkka 
Vaarasuo Kuopion Sähköverk-
ko Oy:stä.

Miten joulutoimet 
ajoittaisi viisaasti?
”Pörssisähkön seuranta auttaa 
arvioimaan sähkönkäytön ruuh-
ka-aikoja. Näitä voi seurata 
meidän alueellamme Väppi-
mobiilisovelluksella, koko 
maassa Fingridin sovelluk-
sella tai vaikka teksti-tv:stä. 
Kannattaa välttää pörssisähkön 
kalleimpia aikoja, koska silloin 

kulutus voi olla suurinta ja ener-
giaa niukasti tarjolla. 

Ihmiset voivat vaikuttaa kulu-
tukseen omalla käytöksellään. 
Sähköpulan todennäköisyyttä 
ja ajankohtaa on vaikea ennus-
taa. Sääennuste auttaa arvioi-
maan niin sähkön määrää kuin 
tarvetta. Katkojen varalta 72 
tunnin kotivara on hyvä pitää 
mielessä myös jouluna.”

Miten kodeissa voi 
säästää sähköä jouluna?
”Tarvitseeko joulusaunan olla 
päällä kolme tuntia, riittäisikö 
yksi? Miten porrastaisi ruuan-
laittoa? Voisiko kinkun paistaa 
muulloin kuin ruuhkaisimpaan 
aikaan? Ovatko kodin jouluva-
lot energiapihejä ledejä? Ovat-
ko laitteet valmiustilassa vai 
pois päältä?

Eniten energiaa kuluu lämmi-
tykseen. Saunanlämmityksen 

lyhentäminen tai huoneläm-
pötilan laskeminen vaikutta-
vat enemmän kuin jouluvalois-
ta tinkiminen. Toki nyt on syytä 
opetella, että ei polttaisi valoja-
kaan koko ajan: jos kukaan ei ole 
valvomassa päällä olevaa valoa, 
se kannattaa sammuttaa. Lisäk-
si sähköiset lattialämmitykset, 
irtopatterit ja lämmittimet ovat 
yllättäviä sähkösyöppöjä. Joulu-
kuusen ledejä ei kannata vaih-
taa aitoihin kynttilöihin, eikä 
tottumattoman kannata käyt-
tää kaasua ruuanlaitossa.

On hyvä kiinnittää huomiota 
pieniin asioihin ja karsia turhat 
pois, mutta kuristumisen linjalle 
tarvitse lähteä. Nyt on saumo-
jen sauma kokoontua yhteen, 
tehdä ruuat ja polttaa valo-
ja yhdessä paikassa eikä joka 
torpassa erikseen.”

SINI-MARJA KUUSIPALO

Sähköistä vai sähkötöntä joulua?

KIRKKO JA KOTI 25.1.1985

Koillis-Savon oma asianajaja
Suomen asianajajaliiton jäsen

Pekka Vartiainen
Perhe- ja jäämistöasiat, testamentit,

perunkirjoitukset, perinnönjaot

rikosasiat, riita-asiat ym.

Nilsiäntie 81, Nilsiä | p. 045 631 6960
pekka.vartiainen@parvarky.fi

www.lakiasiantoimistopekkavartiainen.fi

Sammuvatko soihdut kesken joulun? 
Sähkön kulutuksen seuranta auttaa jouluvalmisteluissa.
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KOLUMNI

Kantapään oppimäärä

Äiti, ootko sää ikinä oppinu 
mittään kantapään kautta?” 
kysyi kymmenvuotias lapseni 

taannoin. Tuo hellyttävä hetki muuta-
man vuoden takaa putkahti taas jostain 
mieleeni ja sai ajatukset liikkeelle. 

Olen sitä ihmistyyppiä, joka naut-
tii opiskelusta ja oppimisesta. Työs-
tän tälläkin hetkellä työni ohessa 
uutta tutkintoa. Voimavarakeskeiseksi 
työnohjaajaksi opiskelu vaatii rutkasti, 
mutta antaa vielä enemmän. Lähiopin-
tojaksojen aikana aivoni valtaa saman-
lainen tunne, kuin lomalla ollessa. Ajat-
telulle, luovuudelle ja uusille näkökul-
mille on eri tavalla tilaa. Tästä on kiit-
täminen etenkin opiskelukavereitani. 
Miten virkistävää onkaan olla yhteisen 

asian äärellä niin laajan kirjon poru-
kalla. Miten riemastuttavaa on kasvaa 
yhdessä uuteen ammatilliseen identi-
teettiin, hyvin erilaisia polkuja pitkin, 
mutta toisiamme tukien.

Ihminen määritellään usein ensi- 
sijaisesti ammattinsa kautta. Taiteilija, 
insinööri, opettaja, pappi, myyjä; tittelit 
luovat tietyn mielikuvan ihmistyypistä, 
vaikka meistä jokainen on aina paljon 

enemmän kuin ammattinsa edustaja. 
Antoisimmat kohtaamiset syntyvätkin 
järkiään silloin, kun tittelit ja koulu-
tustaustat unohdetaan. Keskitytään 
olemaan ihmisiä toisillemme. Tuon 
taidon opettelu kestää läpi elämän ja 
taitaa onnistua vain kantapään kautta.

Ajattelen oppimisen olevan elämän 
parhaita investointeja. Voimme menet-
tää läheisemme, terveytemme, kotim-
me, työmme ja omaisuutemme, 
mutta elämän opit kulkevat henkisenä 
pääomana mukanamme loppuun saak-
ka. Olipa oppi sitten hankittu tietoisesti 
opiskellen tai kantapään kautta. 

KATARIINA KUMMALA

Keskitytään olemaan 
ihmisiä toisillemme.

RISTIVETOA
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NAISTEN oma ilta
Työikäisille naisille suunnatut after work -illat Poukamassa 
ovat saaneet innostuneen vastaanoton.

Sauna on lämpiämässä, takas-
sa palaa tuli ja pöydillä tuik-
kukynttilät. Poukaman leiri-
keskuksen rantasaunalla on 
pimeänä marraskuun ilta-

na lämmin ja kotoinen tunnelma. Eipä 
siis ihme, että ovi käy tiuhaan ja etei-
seen alkaa kerääntyä kenkäpareja ruuh-
kaksi asti.

Viime keväänä käynnistyneet työikäis-
ten naisten after work -illat ovat kerta 
kerran jälkeen vetäneet yhä enemmän 
kävijöitä.

”Ensimmäisellä kerralla mukana oli 
kahdeksan naista, viime kerralla jo hyvän 
matkaa yli kaksikymmentä”, iltaa emän-
nöivä Kallaveden seurakunnan vs. seura-
kuntapastori Laura Tanskanen kertoo.

Hetki kauneuden äärellä
Tänään teemana on kauneus ja kauneu-
denhoito. 

”Se kiinnostaa kovasti naisia, ja siihen 
voi liittyä myös monenlaisia paineita 
ja epävarmuuden tunteita”, Tanskanen 
perustelee illan aihetta.

”Tykkään meikata ja teen itse someen 
paljon kauneusvideoita. Olen saanut niis-
tä kivaa palautetta. Monet ovat kannus-
taneet, että on täysin ok nauttia kauneu-
desta.” 

Kauneusteemasta on kertomassa 
kosmetologi Terhi Kahelin, joka saakin 
vastailla kiinnostuneen yleisön lukuisiin 
kysymyksiin.

”Jokainen meistä on kaunis omalla, 
yksilöllisellä tavallaan. Sisäinen kauneus  
on tärkeintä, ja pitää muistaa, että se 
säteilee myös ulos päin”, Kahelin painot-
taa.

Aihe saa naiset pohtimaan kauneut-
ta hieman pintaa syvemmältä: merkit-
seekö kauneus kaikille samoja asioita, 
ja meikkaammeko itseämme vai muita 
varten.

Kävijöitä kauempaakin
Minna Salberg on illanvietossa mukana 
ensimmäistä kertaa.

”Seuraan Lauraa Instagramissa ja 
huomasin siellä maininnan tilaisuudes-
ta. Kauneusteema kiinnosti ja päätin 
tulla katsomaan, minkälaista täällä on. 

Muutamat kaverinikin olisivat halunneet 
lähteä, mutta eivät sitten lopulta pääs-
seet mukaan.”

”Sen verran mukavaa on ollut, että 
varmasti tulen uudestaankin”, Salberg 
pohtii iltapalan ääressä.

Laura Tanskanen kertoo, että illoissa 
on käsitelty aikaisemmilla kerroilla muun 
muassa parisuhdeasioita ja arjessa jaksa-
mista. Ohjelmaan kuuluu aina myös ilta-
pala, saunomismahdollisuus ja iltaharta-
us. 

”Olemme yrittäneet nostaa esille 
teemoja, jotka kiinnostavat erityisesti 
työikäisiä naisia.”

Kiinnostusta todella tuntuu riittävän, 
sillä osallistujia on tullut jopa Maanin-
galta saakka.

”Kevätkaudella on suunnitelmissa 
jatkaa after work -iltoja kerran kuukau-
dessa. Syksyllä voisimme yrittää mahdol-
lisuuksien mukaan kokoontua vähän 
useamminkin, koska innostusta ja kysyn-
tää selvästikin on.”

HELI HARING

Seuraava after work -ilta Pouka-
man rantasaunalla to 8.12. klo 17. Aihe: 
Voimaannuttavat mielen kuvat, kuva-
taideterapeutti Marjaleena Kellberg.

ROSA DAHLSTRÖM kuuntelee 
Tarja Kahelinin vinkkejä 
kauneudenhoidosta. 

TU
IJ

A
 H

YT
TI

N
EN

PAULA WEGELIUS  on osallistunut 
after work -iltoihin alusta asti.  
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Kesällä Kuopion seura-
kuntien oppilaitos-
työn väki ideoi Pappi-
laan pientä seimi-
asetelmaa kuusen 

juurelle tai kuistin pöydäl-
le. Ideointiin osallistui myös 
Savonia ammattikorkeakoulun 
muotoilijaopiskelija Tiina Tiik-
kainen, joka hoksasi unelmoida 
isommin. Entä jos -kysymyk-
sestä syntyikin jotain näyttä-
vämpää kuin miniatyyri.

Jeesus löytyi Torista
Seimen keskiössä härkien  
kaukalon heinillä Jeesusta 
esittää vauvanukke. Nukke ei 
ole tuiki tavallinen lelulaatik-
kolöytö vaan vastasyntynyttä 
ihmisvauvaa aidosti muistut-
tava reborn-nukke. Seimipro-
jektin suunnittelija ja toteutta-
ja Tiina Tiikkainen bongasi sen 
Tori-kirpputoripalvelusta. 

Kierrätys on muutenkin osa 
tekijän materiaalivalintoja.

”Marian ja Joosefin vaat-
teet etsin kirpparilta ja ompe-
lin kierrätetyistä kankaista. 
Tukirakenteisiin saatiin metal-
lia antennin telineestä. Pehkuja 
lahjoitti naapurini, puuta löytyi 
perheeni varastoista”, Tiikkai-
nen kertoo.

Maria ja Joosef puoles-
taan ovat mallinukkeja, ihmi-
sen kokoisia nekin. Entises-
sä elämässään ne palvelivat 

vieremäläisellä kirpputoril-
la. Hiukset ja meikin ne saivat 
Savon ammattiopiston hius- ja 
kauneudenhoitoalan opiskeli-
joilta.

”On ollut mielenkiintoinen 
tehtävä, ei ihan jokapäiväi-
nen”, neljä opiskelijaa kertovat 
samalla, kun liimaavat Mari-
alle kulmakarvoja ja Joosefil-
le partaa.

Ennen maskeerauskeikkaa 
on etukäteen opeteltu parran 
tekemistä ja mietitty tilantee-
seen sopivaa olemusta.

”Parta ei saa olla liian siis-
ti, eihän Joosef suoraan partu-
rista tullut”, lehtori Sari Joki-
nen sanoo.

”Tällainen aito työtilaisuus 
ja erilainen ehostus voi avata 
huomaamaan, mitä kaikkea 
alan työ voi olla”, opettaja kiit-
tää.

Jouluikkuna näkyy 
pihalle
Seimi on sijoitettu Kuopion 
Vanhan Pappilan kuistille. Sitä 
voi käydä katsomassa loppi-
aiseen asti ulkoa ikkunoiden 
takaa milloin vain, ja sisälle-
kin voi mennä kurkkaamaan 
aina ovien olleessa avoinna – 
niin jouluvalmistelujen huis-
keessa kuin jouluyön hiljai-
suudessa.

Oppilaitospastori Raimo 
Hakkarainen uskoo, että oikei-

den ihmisten kokoinen seimi 
puhuttelee erityisellä tavalla.

”Tästä voi tulla kuopiolainen 
pieni jouluvaelluskohde, uusi 
näyteikkuna, jossa on näköala 
joulun sanomaan”, Hakkarainen 
unelmoi. 

Pyhän perheen yhteyttä 
ovat todistamassa myös aasi 
ja lammas. Nuo Raamatusta 
tutut elikot on seimelle luonut 
huopataiteilija Elena Bondar 
Kuopion Palonurmesta. Kaiken 
kaikkiaan seimiprojekti yhdis-
tää monia tekijöitä Kuopion ja 
Iisalmen seudulta. Yhteistyössä 
toteutettu seimi aiotaan pitää 
Kuopion joulussa vastakin.

”Meille on tärkeää ottaa 
mukaan oppilaitoksia ja arjen 
kumppaneitamme. Heillä on 
ammattitaitoa tehdä sano-
mamme näkyväksi ja koet-
tavaksi”, Raimo Hakkarainen 
sanoo.

SINI-MARJA KUUSIPALO

PAPPILAAN nyt 
Jeesus-lapsi syntyy 
uudelleen

Kauppakatu 55-57, KUOPIO, puh. 040 505 6287
hautaustoimisto@nurro.fi    www.nurro.fi

Suru on 
   hitaasti vaalenevia varjoja...

Alina auttaa arjessasi

044 355 5451
kuopio.puijonlaakso@alinahoivatiimi.fi
kuopio.keskusta@alinahoivatiimi.fi

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Paikallisen Alinan monipuoliseen  
valikoimaan kuuluu mm. 
•  Hoiva- ja kotisairaanhoitopalvelut   
•  Kotityöpalvelut   
•  Lapsiperheiden kotipalvelut  
•  Hoitotarvikkeet

www.alinahoivatiimi.fi 

Alina on osa Norlandiaa

MUISTA
KOTITALOUS-
VÄHENNYS

Ortodoksisia ja karjalaisia sekä muita kansainvälisiä 

JOULUHERKKUJA 
 
Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa 
(Snellmaninkatu 8) lauantaina 17.12. klo 11.00 alkaen.   
 
Myytävänä perinteisiä joulun leivonnaisia, laatikoita, 
piirakoita ym. 

Arpajaiset. Tarjolla kahvia ja pullaa! 
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Kuopion kaupungin

Itsenäisyyspäivän
juhla 6.12.2022
Kuopion Musiikkikeskus

12.00 Kahvitus yleisölle 
13.00 Kaikille avoin itsenäisyyspäivän juhla 
 
Tilaisuudessa on tulkkaus suomalaiselle viittomakielelle.  
Juhlassa pyydetään käyttämään tummaa pukua ja kunnia
merkkejä. Juhlan järjestää Kuopion kaupunki. 

Juhlan ohjelma ja kaikki Kuopion itsenäisyyspäivän tapahtumat: 
kuopio.fi/itsenaisyyspaiva 

Vanhan Pappilan kuistilla tuoksuu puu. Tallin 
pärekaton yllä loistavat tähdet, pehkuilla nukkuu 
pienokainen. Kuopion vanhimpaan puurakennukseen 
on yhteistyössä koottu ihmisen kokoinen seimi.
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24 kysymystä joulusta – 
TESTAA TIETOSI 
Kulje jouluun kysymysten mukana.  
Joka päivälle oma kysymyksensä jouluun asti. 

Vastaukset:  
1.  Herran saapumista/tulemista. 
2.  Liljain ja ruusujen. 
3.  Valkoinen. 
4.  Hoosianna! -huudahdus on alun perin rukous "oi auta, pelasta!". 
5.  Huomenna, jos Jumala suo. 
6.  Raamattu ei kerro. 
7.  Korvatunturi on Savukoskella, lähellä Venäjän rajaa. Rovaniemi markkinoi itseään  
 joulupukin virallisena kotikaupunkina. 
8.  Tähti. Evankeliumin mukaan itämaan tietäjät päättelivät tähden ilmestymisestä,  
 että ennustettu juutalaisten kuningas, Messias, oli syntynyt, ja se myös opasti  
 heidät vastasyntyneen Jeesus-lapsen luokse. 
9.  b) Tuo kotihin, nyt pieneenkin, nyt joulujuhla suloisin. 
10. Mänkki. 
11.  Toisena adventtina ajatellaan saapuvaa kuningasta ja Jumalan valtakunnan  
 kunniaa. Kunniassaan saapuva kuningas tuo oikeudenmukaisuuden, mutta on  
 myös pelottava tuomari. 
12.  Stille Nacht esitettiin ensimmäisen kerran joulukuun 24. päivänä vuonna 1818 
 pienessä Oberndorfin kylässä Itävallassa. Paikallinen pappi Joseph Mohr oli  
 tehnyt runon, jonka hän halusi sävellettävän jouluaaton messua varten. Paikalli- 
 sen koulun opettaja Franz Xaver Gruber teki sävellyksen. Ensiesitys tapahtui  
 jouluaattona keskiyön messussa kitaran säestyksellä, sillä Pyhän Nikolauksen  
 kirkon urut olivat rikki. 

13.  d) Porkkanalaatikko. Joulun laatikkoruuat ovat alun perin suomalaisia. Niistä  
 vanhin perinneruoka on perunalaatikko Lipeäkala, kinkku ja riisipuuro ovat tulleet  
 Suomeen Ruotsista. 
14.  Kyrenius. Keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. 
15.  Matka oli noin 145 kilometriä. Linnuntietä etäisyys on 113 kilometriä. 
16.  Suomessa 25.12., mutta monessa ortodoksisessa maassa, kuten Venäjällä 7.1. 
17.  Aasin. 
18.  Suomen ensimmäisessä adventtikalenterissa oli ruskea piparkakkutalon kuva,  
 sen ikkunat toimivat kalenterin luukkuina. 
19.  Saksaksi Vom Himmel hoch on Martti Lutherin vuonna 1535 kirjoittama jouluvirsi. 
20. Luukkaan evankeliumissa. 
21.  Perinne on alkanut 1300-luvulla ja joulurauha on julistettu Turussa joka joulu  
 vuoden 1827 Turun palon jälkeen. Ainoastaan vuonna 1917 ja talvisodan aikana  
 vuonna 1939 joulurauha jäi julistamatta. 
22. Nuutin päivänä eli 13. tammikuuta. 
23. Tapaninpäivä on ensimmäisen marttyyrin, Stefanoksen ja hänen myötään 
 kaikkien marttyyrien muistopäivä. Tapani on suomalainen versio nimestä   
 Stefanos, ja päivä onkin samalla Tapanin nimipäivä. 
24. Kristillisen perimätiedon mukaan Jeesus syntyi 24.-25.12. välisenä yönä, mutta  
 Raamatussa ei missään kohtaa sanota, että Jeesus syntyi juuri tuolloin. Joulun  
 ajankohta on enemminkin kirkollispoliittinen päätös. Vuonna 217 esitti kirkkoisä  
 Hippolytos Jeesuksen syntymäpäiväksi 25. joulukuuta ja vuonna 354 päivästä tuli 
 paavin määräyksellä virallinen syntymäpäivä.

Mitä sana adventti tarkoittaa? 

Millaisten kukkien seassa nukutaan 
joululaulussa Heinillä härkien? 

Ensimmäisenä adventtina laule-
taan kirkoissa virttä numero yksi 
Hoosianna-hymniä. Mitä Hoosianna 
tarkoittaa?

Raamatun mukaan Jeesus-lapsen 
luona vieraili tietäjiä. Montako heitä 
oli? 

Mikä johdatti itämaan tietäjät 
Jeesus-lapsen luokse?

Mikä on toisen adventin teema 
kirkossa? 

Kuka tiernapojista pitää kädessään 
keppiä, jonka päässä on pyörivä tähti?

Mikä on liturginen väri jouluaattona 
evankelis-luterilaisessa kirkossa?

Millä lauseella alkaa jouluaattona 
Turussa julistettava joulurauha? 

Missä päin Lappia Korvatunturi 
sijaitsee?

Mikä säe kuuluu lauluun En etsi valtaa, 
loistoa? 
a) Hetken kestää elämää, sekin synkkää 
ja ikävää.
b) Tuo kotihin, nyt pieneenkin, nyt joulu-
juhla suloisin.
c) Kansa kartanon hiljaisen yösydän 
untaan kiskoo.
d) Kirkasna aina sielujen laulun taivainen 
sointu säilyy vaan.

Millä tavalla on syntynyt maailman 
tunnetuin joululaulu Jouluyö, juhlayö?

Mikä seuraavista on alun perin- 
suomalainen jouluruoka?
a) lipeäkala
b) kinkku
c) riisipuuro
d) porkkanalaatikko

Kuka oli jouluevankeliumin mukaan 
Syyrian maaherrana, kun ensimmäinen 
verollepano tapahtui?

Maria ja Joosef matkustivat Nasaretista 
Beetlehemiin. Kuinka kaukana nämä 
kaupungit ovat toisistaan?

Milloin on ortodoksien joulu? 

Minkä eläimen Maria ja Joosef 
ottivat mukaan pitkälle matkal-
leen Galilean Nasaretista Betle-
hemiin?

Mikä kuva oli Suomen ensimmäi-
sessä adventtikalenterissa? 

Kuka on kirjoittanut alun perin 
virren Enkeli taivaan?

Missä Raamatun osassa joulu-
evankeliumi on? 

Turku julistaa joulurauhan joulu-
aattona kello 12. Milloin perinne 
on alkanut?

Milloin perinteisesti joulurauha 
päättyy?

Kenen muistolle tapaninpäivää 
eli toista joulupäivää vietetään?

Kristityt viettävät joulua Jeesuk-
sen syntymän kunniaksi. Mutta 
milloin Jeesus oikeasti syntyi?
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Kuinka kauan on jouluun, kyselee 
lapsi yhä uudestaan. Juhlaan 
tuntuu olevan iankaikkisuus. 
Äiti yrittää lohduttaa. Joulu on 
jo täällä. Nyt eletään neljän 

viikon mittaista paastonaikaa ja sekin 
kuuluu jouluun.

Arkisessa juhlassa on sama raken-
ne kuin kirkollisessa. Ensin valmistel-
laan. Sitten vietetään juhla ja sen jälkeen 
muistellaan. Kirkkovuoden suuria joulun 
ja pääsiäisen juhlia edeltää pitkä valmis-
telun jakso, jota kutsutaan paastonajak-
si.

Moni tosin aloittaa paastonsa joulun 
jälkeen. Herkut jätetään pois, jotta pääs-
täisiin eroon kertyneistä kiloista. Paasto 
liitetään usein juuri ruuasta pidättäyty-
miseen. Sitä se oli alun perinkin.

Pyrkimys  
oikeudenmukaisuuteen
Jo Vanhassa testamentissa paastot-
tiin ruuasta katumuksen ja rukouksen 
merkiksi. Se auttoi muistamaan, että 
jokapäiväisen ruuan tavoin saamme 
kaiken muunkin Jumalalta. Hän toimii 
useimmiten välikäsien kautta, joten vain 

usko näkee hänet kaiken hyvän perim-
mäisenä antajana.

Paastoon liittyvä katumuksen idea on 
erityisen kiinnostava. Syntejähän kadu-
taan. Tekoja ja tekemättä jättämisiä. Ei 
ole helppoa jättää ruokaa pois päiväk-

si. Niinpä paastoaja on koko ajan selvil-
lä paastostaan. Jos hän liittää paas-
toonsa katumuksen ajatuksen, sekin 
pysyy mielessä koko ajan. Tästä ja tästä 
paheesta haluaisin vapautua.

Tietenkin paaston aikana harjoite-
taan omia helmapaheita torjuvia hyveitä. 
Juoruilija puhuu hyvää toisista. Kadehtija 
kiittää Jumalaa naapurin menestyksestä.

Näin paasto sisältää pyrkimyksen 
oikeudenmukaisuuteen. Paastoaja tutkii, 
miten hän voi muuttaa lähimaailmaan-
sa paremmaksi paikaksi. Miten Jumalan 
valtakunta tulisi näkyviin hänessä? Paas-
tolla ei haeta vain omaa hyötyä.

Yksinkertainen on pyhää
Joulua edeltää peräti neljän viikon 
mittainen paastonaika. Näin pitkää aikaa 
ei tietenkään vietetä syömättä. Eihän se 
olisi mahdollista. Perinteisen paasto-
ohjeen mukaan ruokaa yksinkertaiste-
taan jättämällä liha pois. Näinkin tavoi-
tellaan oikeudenmukaisuutta: en elä 
toisten tuntevien olentojen kustannuk-
sella.

Nykyään paasto mielletään keventä-
misenä. Joulun alla jätetään pois jotakin 
turhaa. Vähennetään herkkuja tai puhe-
limella roikkumista. Ehkä samalla yrite-
tään liikkua enemmän tai syödä terveel-
lisemmin. Ja toivotaan, että joku elämän-
parannus muuttuisi pysyväksi tavaksi.

Vähentämisestä ei tosin ole paljon 
hyötyä, jos joulunpyhien jälkeen mene-
tys otetaan takaisin korkojen kera. Eikä 
elämän yksinkertaistaminen ole muuten-
kaan helppoa joulun alla, jolloin meitä 
kehotetaan ostamaan kaikkea mahdol-
lista. Toisen muistamisen idealla oikeute-
taan turhakin kulutus.

Siksi paastonaika lähettää tärkeän 
viestin. Nyt on syytä katua ja muuttaa 
suuntaa. Planeetan näkökulmasta meil-
lä ei ole varaa kuluttaa nykyisellä taval-
la. Eikä meillä korkean elintason suoma-
laisilla ole moraalista oikeutta nykyiseen 
elämänmuotoon. Jokainen tietää tämän, 
vaikka emme pystykään elämään sen 
mukaan.

Joskus ympäristövastuusta muistut-
taminen koetaan syyllistävänä ja osoit-
televana. Tottahan se on. Mutta syyllisyy-
dentunto ei ole mikään paha asia. Päin-
vastoin. Se on terve signaali siitä, että 
jonkin pitäisi muuttua.

Meidän pitäisi paastota koko vuoden 
kierto. Vähemmän tavaraa, lentämistä 
ja lihaa sekä sisälämpötilaa alemmaksi. 

Paastolla ei haeta vain 
omaa hyötyä.

IS
TO
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K

PAASTON aikana  
vähemmän on  
enemmän

Kirkkovuoden suuria joulun ja pääsiäisen 
juhlia edeltää paasto. Se on paljon muutakin 
kuin ruuasta pidättäytymistä.

Joulun alla jätetään pois 
jotakin turhaa.
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Vanhaa korjataan, kierrätetään ja käyte-
tään pitempään. Tarvitaan myös suuria 
yhteiskunnallisia energiaan, raaka-ainei-
siin ja ympäristöön liittyviä ratkaisuja. 
Lista on niin pitkä, ettei tämä lehti riitä 
siihen. 

Tällaisessa paastossa toteutuu oikeu-
denmukaisuus ja yhteinen hyöty.

Toisin sanoen, kristillinen vaatimatto-
muuden arvo olisi palautettava kunniaan. 
Vanha talvitakki on hienompi kuin uusi.

Vähästä on vaikea vähentää
Moni joutuu vähentämään väkisin. Rahat 
eivät riitä koviin sähkölaskuihin. Moni ei 
voi hankkia edes kaikkea tarvitsemaan-
sa. Heistä paastopuhe tuntuu kummal-
liselta. Mistäs vähennät, kun kaikkea on 
jo vähän?

Tosiasia onkin, että parhaiten toimeen-
tuleva joukko kuluttaa eniten. Hyvillä 
tuloilla ostetaan paljon, uusitaan tavaraa 
usein ja lennetään kauas. Heitä varsinkin 
ympäristö kutsuu itsetutkisteluun. Tosin 
vaatimattomuus on vaikeaa, jos omistaa 
paljon. Onhan rahasta saatava nauttiakin, 
kun sitä kerta siunaantuu.

Paastonajan haasteet nostavat 
kipeästi esiin maailman ristiriitaisuuden. 
Emme edes synny tasa-arvoisiksi. Joku 
tuodaan synnytyslaitokselta sähköautol-
la suureen omakotitaloon, toinen bussil-
la vuokrayksiöön. Sekin on harhaa, että 
elämä olisi omissa käsissämme. Sattuma 
määrää niin paljon.

Tästäkin syystä kristinusko – ja muut-
kin uskonnot – kutsuvat pitämään paas-
toa. Paastoon kun kuuluu myös antami-
nen. Omasta runsaudesta jaetaan niil-
le, joilla on vähemmän. Yhteisvastuun 
yhteiskunta perustuu samalle periaat-
teelle. Verottaja pakottaa enemmän 
ansaitsevia auttamaan vaikeassa tilan-
teessa olevia.

Moni osallistuu joulun alla johonkin 
kristilliseen keräykseen. Sekin on paas-
toamista, vaikka antaja ei ehkä ajattele 
asiaa niin. Siinä toteutuu kauniilla taval-
la paastoon kuuluva ilo. Kuten hyvin 
tiedetään, kaksikymppisen antamisesta 
tarvitsevalle tulee parempi mieli kuin sen 
löytämistä kadulta. 

Jeesus itse totesi saman sanoessaan 
”antakaa, niin teille annetaan”.

KARI KUULA

”SE PITÄS immeisen osata ellee 
sillä laella, että jos millon sattuu 
kuolemaan, ei jäes kellenkään 
hyvin paha mielj”, muisteli Nilsiän 
alueseurakunnan rovasti Raili 
Pursiainen edesmennyttä ukki-
aan Savon kielen seuran Aakusti- 
lehden lokakuun numerossa.

Syyskuussa Kuopion Männis-
tön seurakunnan kappalainen 
ja Savon kielen seuran nykyi-
nen puheenjohtaja Heikki Hyvä-
rinen puhui kiitoksesta Leppä-
virran kirkon savolaisessa kirk-
kopyhässä: ”Lähheiset immeiset 
ne on meille a ja o. Ei immeistä 
oo tarkoitettu elämään itekseen. 
Jos eijoo ommoo joukkoo, niin 
kyllä sitä muitae löötyy, kun vuan 
männöö immeisten ilimoelle.”

Siinä kaksi maistiaista, että 
uskonasioista puhuttaessa ei 
välttämättä tarvitse edes papin 
heittäytyä itseään hienom-
maksi. Tai savoksi ilmaistu-
na: sannoo voep selevittee 
myös savoks ilman, että yläker-
ran isäntä siitä loukkaantuu.  
	 1980-luvulla	 juuri	 Pohjois-
Savosta alkanut Suomen murtei-
den elvytys on ulottunut myös 
maakunnan seurakuntiin. Raili 
Pursiaisen tai Heikki Hyväri-
sen lisäksi täällä on montakin 
hengenmiestä ja -naista, joille 
murteella puhuminen on luontai-
nen tapa ilmaista asioita – ilman, 
että he itse sitä edes huomaavat. 
Sattumaa tai mitä, mutta Savon 
kielen seuran hallituksessa on 
Pursiaisen ja Hyvärisen lisäksi 
kolmaskin pappi, juuri Kuopion 
tuomiokirkkoseurakunnan uute-
na tuomiorovastina aloittanut 
Risto Voutilainen.

Kaikkien kolmen sukujuuret 
ovat syvällä maakunnan mullas-
sa. Me maallisemmat seuran 
jäsenet olemme kiitelleet kolmik-

koa, että ”kelepoo meijän savo-
laesten aekanaan männä taevaan 
portille, kun meellä on siellä 
Pietarin vieressä kolome puoles-
tapuhujoo”.

Savolaisesta kirkkopyhästä 
on tullut Savon kielen seuralle 
mieluinen perinne syyskaudelle.

Ensimmäisen kerran kokoon-
nuttiin itseoikeutetusti Iisal-
men entisen maaseurakunnan 
pääkirkkoon, Kustaa Aadolfin 

kirkkoon, jossa kansalliskirjaili-
ja Juhani Ahon isä rovasti Theo-
dor Brofelt	 ohjasi	 1800-luvul-
la laumaansa oikeille teille rehe-
vällä kansankielellä.

Sanan väkevyydestä todistaa, 
että vielä nyt neljä, viisi suku-
polvea myöhemminkin muis-
tetaan erityisesti Ylä-Savossa 
ukkorovastin jylinä saarnastuo-
lista, että ”luulettako työ iisala- 
melaeset piäsövännä kepulj- 
konsteilla taevaaseen?” Ikivih-
reäksi on jäänyt myös rovas-
tin sanonta kirjailevasta Jussi-
pojastaan, jota uskonasiat eivät 
etenkään nuorempana juuri kiin-
nostaneet. Aikansa taitavim-
pana suomen kielen käyttäjänä 
Aho kutsuttiin kuitenkin mukaan 
raamatunkäännöskomiteaan, 
ja sekös isää riemastutti: ”Kyllä 
Jumalalla on konstisa. Tällä laella 
se sae meijän Jussinnii lukemaan 
Raamatun kannesta kanteen”.

Syksyisen kylmästä kaatosa-
teesta huolimatta Kustaa Aadol-
fin kirkkoon tuli aikanaan yli 

kaksisataa sanankuulijaa. Parisen 
sataa oli kuulolla Suonenjoella, ja 
Nilsiässä kirkko oli jopa täynnä - 
kuutisen sataa henkeä. Kiuruve-
dellä jäätiin pahimpaan korona-
aikaan alle.

Maaningalla vuosi sitten oltiin 
sadan paremmalla puolella, ja nyt 
viimeksi Leppävirralla puhuttiin 
taas parista sadasta. Maakun-
nan kirkot ovat vanhojen aiko-
jen perua isoja, joten enemmän-
kin niihin väkeä sopisi, mutta 
kaikkinensa: ihmiset ovat tykän-
neet kuulla sanaa tutulla seleväl-
lä savolla.

Ja jos ihminen ymmärtää 
savoa, niin ei sen luulisi olevan 
ylivoimaista Taivaan Isällekään. 
Sanotaan, että ”suurta on se, 
mikä liikuttaa sydäntä”, ja virka-
kielellä se harvoin onnistuu.

SEPPO KONONEN

Sannoo savoks
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Suurta on se, mikä 
liikuttaa sydäntä.

Syyllisyydentunto ei ole 
mikään paha asia.

KUOPION seurakuntien joulukuuset 
haettiin seurakuntien omilta mailta 
Rytkyn alueelta. Joulukuusia 
tarvitaan kirkkoihin ja seurakuntien 
tiloihin	yhteensä	noin	40	kappaletta.
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Unelma, siitä sai Tuomiokirkon 
kastepuu aikanaan alkunsa. 
Nyt unelmasta on tullut totta 
ja puusta veistetty lopputulos 
komistaa kirkon seinää – ulot-

tuupa sen oksisto kiertymään jopa kirkon 
kattoonkin.

”Saattaa olla että, kyseessä on Suomen 
suurin kastepuu”, tilaustyön suunnitelleet 
ja toteuttaneet taiteilija Jaana Partanen 
ja arkkitehti Heikki Lamusuo Partanen & 
Lamusuo Oy:stä kertovat.

Kastepuun lisäksi Tuomiokirkkoon tilat-
tiin Partaselta ja Lamusuolta myös lasten 
alttari osaksi lasten nurkkausta.

”Sen suhteen toiveena oli, että tilas-
ta tulisi mahdollisimman lapsiystäväl-
linen.”

Pitkä prosessi
Partanen ja Lamusuo kertovat työstä-
neensä kastepuuta parin vuoden ajan, 
mikä heidän mukaansa on taideprojek-
tiksi melko pitkä aika.  

”Prosessi on kuitenkin sisältänyt monia 
vaiheita, ja koska teimme tiivistä yhteis-
työtä seurakuntaneuvoston kanssa, 
meidän oli myös noudatettava sen rytmiä. 
Koronakin siinä omalta osaltaan vaikut-
ti aikatauluihin.”

”Toisaalta kun miettii, että kastepuu 
tulee osaksi yli 200-vuotiasta rakennus-
ta, joka toivon mukaan on pystyssä vielä 
vuosisatoja tästä eteenpäinkin, niin lyhyt 
aikahan se kaksi vuotta lopulta on.” 

Tuomiokirkossa pidetyt työpajat 
ohjaustyöryhmän kanssa olivat Partasen 
ja Lamusuon mukaan suuressa roolissa 
alkuidean syntymisessä.  

”Ohjaustyöryhmällä oli unelmia ja 
tarpeita olemassa. Me nappasimme niis-
tä kiinni ja työstimme aihetta eteenpäin 
omalla ammattitaidollamme. Tykkääm-
me ottaa mukaan prosessiin ihmisiä, joil-
le työstettävä asia on tärkeä ja jotka tilo-

ja lopulta käyttävät. Kastepuu onkin siis 
meidän kaikkien yhteinen luomus”, Parta-
nen ja Lamusuo painottavat.

Sinä olet ihme
”Paikka ohjasi hyvin pitkälti lopullisen 
teoksen muotoutumista. Kastepuun 
kohdalla tuntui, että se ikään kuin kasvoi 
sille tarkoitettuun paikkaan. Juuri tämä 
puu ei voisi olla missään muualla kuin 
Tuomiokirkossa.”

Nimekseen teos on saanut osuvasti: 
Sinä olet ihme. 

Kastepuu on materiaaliltaan koivua 
ja suunnittelijat ovat itse veistäneet sen 
viime kesän aikana Kurkimäen vanhan 
juna-aseman laiturilla tiiminsä kanssa. 

”Fyysisesti se oli aika kova ponnistus, 
koska puu on niin iso. Myös teknisesti 
prosessi oli vaativa.” 

Oman haasteensa suunnittelulle ja 
toteutukselle asettivat kirkkorakennuk-
sen suojelutekniset asiat, jotka tuli ottaa 
huomioon.

Lasten nurkkaukseen tehty alttaripöy-
tä on sekin koivua. 

”Alttarissa hyödynsimme myös 
Tuomiokirkon vanhojen penkkien päätyjä. 
Sidoimme näin uuden alttaripöydän osak-
si kirkkotilaa ja sen historiaa.” 

Ilo ja kunnia
Partanen ja Lamusuo ovat tehneet työtä 
yhdessä yli kaksikymmentä vuotta. He 
ovat suunnitelleet taideteoksia, tilo-
ja, rakennuksia ja ympäristöjä eri puolil-
le Suomea. 

Kirkkotiloissa Partasen ja Lamusuon 
kädenjälki näkyy muun muassa Tikkuri-
lan uudessa kirkossa, johon pariskunta on 
tehnyt neljä sisä- ja ulkotaideteosta. 

”Meille on ollut kunniatehtävä ja suuri 
ilo päästä nyt tekemään myös kotikau-
pungin kirkkoon kastepuu ja lasten altta-
ri.”

”Olemme palveluammatissa ja halu-
amme omalta osaltamme tehdä maail-
masta paremman paikan. Toivottavas-
ti nämä Tuomiokirkon teokset tuovat iloa 
ja kauneutta kuopiolaisille vielä pitkään.”

HELI HARING

UNELMASTA versonut puu
Ensimmäisenä adventtina pääsi kirkkokansa ihailemaan 
Tuomiokirkon uutta kastepuuta ja lasten alttaria.
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KIRKOLLISET

TUOMIOKIRKKO  
 
KASTETUT
Elias Väinö Eerik Pitkänen, Sulo 
Sakari Nieminen, Lukas Jalmari 
Räsänen, Eero Heikki Kaarne

KUOLLEET
Erkki Tapani Rissanen 94, Reino 
Olavi Pääkkönen 93, Kusti  
Kalevi Föhr 87, Ritva Anneli  
Kröger 82, Pirkko Marjatta 
Konttinen 86, Aino Elina  
Korhonen 102, Esko Ilmari  
Korhonen 71, Martta Kananen 94,  
Hilja Sylvia Tuulikki Leskinen 91, 
Elma Rauha Ruotsalainen 93, 
Aaro Seppo Ensio Pyykönen 84, 
Elvi Parviainen 94, Reino Armas 
Kerman 90, Sirkka Halttunen 88,  
Martta Rauha Antikainen 92, 
Hilkka Kosunen 81 

 
 
 ALAVA  
 
KASTETUT
Leo David Mikael Tchoukanov, 
Toivo Benjam Sivula, Oiva Ensio 
Korhonen, Elmo Ilari Joensuu, 
Saara Annikki Tanskanen, Aatos 
Ilmari Luukkonen, Taavi Tapani  
Sulku, Paulus Uuno Elmeri  
Partanen, Onni Kaarle Tapani  
Reijonen, Viljam Leo Elia  
Pyykkönen, Toivo Tapio Holma, 
Linnea Juulia Jasmine  
Kankkunen, Ilmi Aila Margit 
Ikonen, Vertti Eemil Smura

KUOLLEET
Jukka Tapio Kanninen 73,  
Mauri Jalmari Korhonen 73 

 
 
 
 
JÄRVI-KUOPIO  

 
KASTETUT
Helmi Iida Odette Hassinen, 
Kaavi; Taito Ilmari Ojalehto, 
Tuusniemi; Moona Olivia  
Vehviläinen, Muuruvesi; Jerry 
Kristian Korkalainen, Riistavesi;  
Eeli Veikka Matias Hiltunen, 
Riistavesi

KUOLLEET
Ari Pekka Ruuskanen 58, 
Vehmersalmi; Eino Vilho  
Rissanen 75, Nilsiä; Reino 
Petter Antikainen 81, Nilsiä; 
Anja Marjatta Urpila 87, Juan-

koski; Toivo Eemil Lyytinen 84,  
Vehmersalmi; Jukka Kalevi  
Korhonen 70, Riistavesi; Anna-
Liisa Laakkonen 83, Kaavi;  
Terttu Annikki Hämäläinen 80, 
Tuusniemi; Liisa Eliina  
Valtonen 91, Muuruvesi; Keijo 
Antero Vaittinen 60, Kaavi; Tuula  
Orvokki Martikainen 67,  
Muuruvesi; Kerttu Maria  
Soininen 85, Vehmersalmi; 
Veli Matti Antero Kinnunen 74, 
Muuruvesi

 
 
 
 KALLAVESI  
 
KASTETUT
Kasper Ville Juhani Hoffrén, 
Aino Kanerva Merivaara, Haze 
Harvey Nenonen, Venni Juhani  
Ylikärppä, Helmi Lea Orvokki  
Jalkanen, Aada Liisa Malinen, 
Topias Juha Jooseppi Piiparinen,  
Elmeri Aapo Elias Pöyhönen, 
Viljo Eino Aaretti Airas, Kouta 
Joonatan Raunismaa, Hertta  
Miina-Malin Lyyra, Siiri Leena 
Aurora Haimi, Erica Mariia 
Kauppinen, Seela Sinikka  
Löyttinen, Pyry Tapio Tiainen, 
Elias Veikka Pesonen, Venla 
Viola Pätynen, Evelina Lara 
Aurora Karhunen, Huugo Erkko 
Vilhelmi Keränen, Nelli Amalia 
Keinänen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Antti Henrik Kauppinen ja Laura 
Johanna Heiskanen

KUOLLEET
Valma Sinikka Koskelo 84, 
Pentti Kalervo Uolevi Nurmi 78, 
Kristiina Helena Toivanen 74, 
Leila Rissanen 91, Varpu  
Kaarina Kinnunen 79, Anna Liisa 
Sutinen 93, Jarmo Ilmari  
Antikainen 62, Helmi Annikki  
Piisinen 90, Eila Maria Husso 87,  
Helvi Elina Parviainen 96

 
 
 
 MÄNNISTÖ  
 
KASTETUT
Eemi Kusti Juhani Leskinen, 
Jami Luukas Santeri Eronen, 
Elmo Kaleva Aaretti Heikkinen,  
Mila Amanda Ellen Ruotsalainen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Tomi Kristian Raittila ja Anna 
Liisa Räsänen

KUOLLEET
Markku Kalevi Rissanen 68, 
Toivo Kalervo Juutilainen 88, 
Raija Helena Leskinen 83, Auli 
Annikki Niilonen 83, Juha Petri 
Toivonen 54, Raili Anneli  
Tirkkonen 84, Kai Pauli  
Nenonen 79, Eini Milja  
Immonen 89, Aila Kaija  
Kyllikki Eskelinen 91, Leena 
Maire Helena Jylhä-Ollila 83 

 
 
 
 
 PUIJO  
 
KASTETUT
Lilja Adessa Kilpiö, Jenna 
Anneli Sisso, Mionell Alex 
Moilanen, Fanni Fiona Sofia 
Rautiainen

KUOLLEET
Elsa Inkeri Kettunen 89, Seppo 
Reima Ilmari Pesonen 77,  
Jaakko Johannes Jauhiainen 80,  
Pauli Juhani Suortti 91, Eino 
Päiviö Kotamäki 81, Hanna 
Margareeta Puurunen 91, Ritva 
Anneli Lindholm 83, Ilkka Jouni 
Juhani Kelovaara 74 

 
 
 
 
 
 SIILINJÄRVI  
 
KASTETUT 
Vilja Elisa Piiparinen, Emilia 
Katariina Haapamäki, Remi 
Eemil Hartikainen, Eetu Kalevi  
Leppänen, Verna Olivia Saukko,  
Lempi Esteri Venäläinen, Oliver 
Henrik Jauhiainen, Eino Aatos 
Antero Korhonen, Siiri Helmi 
Lydia Immonen, Lotta Eevi 
Anneli Koistinen, Hugo Oliver 
Ruotsalainen, Viljo Juhani 
Antero Jalasaho

AVIOLIITTOON KUULUTETUT 
Petri Juhani Ryynänen ja Tiina 
Karoliina Pasanen 

KUOLLEET
Pekka Tapani Aalto 66,  
Tyyne Mirjami Honkipuro 97, 
Auli Raakel Selkäinaho 92, 
Maire Ester Julkunen 81,  
Toivo Armas Rissanen 89, 
Tarmo Tapio Pakarinen 83, 
Jarno Kalevi Hiltunen 40

SANALLISTA

2. adventtisunnuntai
”Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. 
Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häis-
tä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkut-
taa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palates-
saan tapaa valvomasta! Totisesti: hän vyöttäytyy, kutsuu 
heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä.” 
(Luuk. 12:35-37)

Isi, milloin ollaan perillä?  
Auton takapenkiltä kuuluu vähän väliä kysymys. Janot-
taa ja pissittää vuorotellen, pysähdytään huoltoasemal-
le syömään ja ulos jaloittelemaan. Matkanteko on monesti 
pienistä pitkästyttävää. Saattaapa pientä tappeluakin joskus 
syntyä, ja sitten huudetaan kilpaa etu- ja takapenkiltä. Voi 
kunpa tultaisiinkin jo äkkiä perille!

Elämän matkan varrelle sisältyy monenlaista matkantekoa 
ja monenlaisen perillepääsyn odottamista. Ihmisen elämän 
suorituskeskeisyys ja kiireisyys hoputtavat: on ehdittävä 
sinne ja tänne ja tuonne – ja vielä vähän tuonnemmas. 

Tähän kohtaan Jumala laittaa meille liikennemerkin: Stop. 
Pysähdy. Älä kiirehdi minnekään. Katso ja ymmärrä: Minä 
itse tulen sinun luoksesi. Lakkaa juoksemasta edestakai-
sin, lakkaa suorittamasta elämää. Ole vain valmiina ja ota 
minut vastaan.

Jumalan liikennemerkki on kaikkensa antava, seimen ja 
ristin muotoinen. Luukkaan evankeliumissa Jeesus lupaa, 
että kun avaat hänelle oven, hän itse palvelee sinua. 

Perillä ollaan silloin, kun annamme Herran itsensä palvella 
ja hoitaa meitä. Tule, Herra Jeesus!

PAULA HAGMAN 
Hallintokappalainen

Järvi-Kuopion seurakunta

Virsi 918

Rauhan Herra,

suo rauha.
Rauhaa me kaipaamme niin.

VIRRESTÄ VOIMAA

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa.

Palveleva
puhelin
0400 22 11 80 
Joka ilta 18-24

Palveleva
chat
Ma–pe 12–20

evl.fi/kirkonkeskusteluapu
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Sunnuntaina 20.11. Puijon kirkon karkeloissa paljastettiin emeri-
takirkkoherra Jaana Marjasen muotokuva. Marjanen työskenteli 
Puijon seurakunnassa 30 vuotta, ja kirkkoherraksi hänet valittiin 
vuonna 2003. Muotokuva on valokuvaaja Mikko Mäntyniemen 
käsialaa. Valokuvan paljastustilaisuudessa Marjanen kiitti lämpi-
mästi edeltäjäänsä Reijo Mattilaa tuesta. Marjasen ja Mattilan 
kuvat sijaitsevat nyt samalla seinällä.

Puijon seurakunnan kolmas kirkkoherra Teemu Voutilainen 
asetettiin virkaansa ensimmäisen adventin jumalanpalveluk-
sessa.

Puijon kirkolla järjestettiin seura-
kuntavaalipäivänä koko päivän 
karkelot, joissa ohjelmaa riitti 
sirkustempuista peleihin, treenei-
hin ja takkatunnelmaan. Nuoret 

kokoontuivat alkuillasta omiin vaalivalvo-
jaisiinsa Puijon kirkon nuorisotaloon.

”Lähetkö sä nyt äänestämään?” kaveri 
kysäisee toiselta kesken biljardin peluun. 

Osa nuorten olohuoneeseen kokoon-
tuneista on äänestysikäisiä, mutta näissä 
valvojaisissa hengailu on pääasia. Tunnel-
ma on rento – ja lämmin, sillä takassa 
hohkaa tuli ja kavereiden kanssa saa istua 
sohvalla kylki kyljessä.

Nuorisotilat, tasa-arvo ja 
ympäristö puntarissa
Ensimmäistä kertaa äänestänyt Niilo Pent-
tinen piti ehdokkaansa valinnassa tärkeä-
nä, että tämä ajaa nuorten asioita. Nuorten 
tilojen säilymiseen ja monipuolisuuteen 
pitäisi vaikuttaa. Äänestystukea Penttinen 
sai vaalikoneesta.

Vaalikone auttoi myös Jasmin Liljaa, 
joka on äänestäjänä miettinyt ehdokkai-

den suhtautumista tasa-arvoiseen avio-
liittoon. Myös ympäristöasiat puhuttavat 
nuoria. 

”Minulle on tärkeää, että seurakunnas-
sa tehtäisiin paljon ympäristötietoisem-
pia valintoja ja suosittaisiin lähiruokaa ja 
muuta ekologisesti tuotettua”, sanoo Lotta 
Ryynänen.

Puijon seurakunnassa panostettiin 
siihen, että nuorilla äänestäjillä olisi tietoa 
vaaleista ja äänestämisestä. Nuorten pappi 
Elina Knuuttila oli järjestämässä nuorille 
vaalilähetystä Instagramissa ja nuorten-
iltaa, johon noin puolet ehdokkaista tuli 
tentattavaksi.

”Nuoret halusivat tietää ehdokkaiden 
kannan samaa sukupuolta olevien kirkolli-
seen vihkimiseen ja seurakuntamme nuori-
sotilojen kohtaloon”, Knuuttila kertoo.

”En itse päässyt mukaan tuohon iltaan, 
mutta kuulin keskustelusta kavereilta, ja 
sekin vaikutti äänestämiseeni”, Jasmin Lilja 
sanoo.

”Minäkin kuulin illasta, ja se helpotti 
oman ehdokkaan valintaa”, Sofia Tuuna-
nen sanoo.

Kirkon työ arjessa sai liikkeelle
Samaan aikaan pihan toisella puolel-
la äänestyspaikan ovi kävi tasaisen verk-
kaisesti. Liikkeellä oli etenkin aikuista 
väkeä. Vaali-iltana äänioikeuttaan käyttä-
nyt Hannu Turunen halusi äänestää nuor-
ta ehdokasta.

”Toivon, että nuoret ottaisivat päätök-
senteossa huomioon kirkon muuttuneen 
aseman yhteiskunnassa.”

Aira Pesonen taas kaipaa päättäjien 
ääntä kaikkien ikäluokkien hyväksi. 

”Olen tykännyt siitä, miten kirkko on 
lähestynyt ihmisten arkea. Se on tärkeää 
kirkon pysyvyydenkin kannalta.”

Puijon seurakunnassa nuorimpien 
äänestäjien eli 16–17-vuotiaiden äänes-
tysprosentti oli 3,5. Heitä vilkkaammin 
samasta ikäluokasta äänestivät Kuopi-
ossa Männistön (4,0 %) ja Järvi-Kuopion  
(3,8 %) seurakuntien nuoret.

SINI-MARJA KUUSIPALO

Perinteikäs,
täyden palvelun
hautaustoimisto.
Savonkatu 25, Kuopio

Puh. 017 261 6531, 040 512 1035
www.lansivuoriky.fi

HAUTAUSTOIMISTO

LänsivuoriLänsivuori

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

Leväsentie 21, 70780 Kuopio
Puh. 044 989 4592

pyykkisatama.fi

Kivipaja Sari Kämäräinen
Siunauskappelintie 2, Kuopio

myynti@kivipajasarik.fi
www.kivipajasarik.fi
puh. 050 575 0004

• Lisänimen kaiverrustyöt
• Hautakivet ja entisöintityöt
• Pronssituotteet, Kivilyhdyt
• Paikallista palvelua

Kiven
Kauneutta
Kunnioittaen

20-vuotta

040 5844 045 

 
 
 Kotitalous-

vähennys 45% 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

puhelimet & tabletit  
Kotitalous-
vähennys 

LYHYESTI

APUA ASIAKIRJOJEN  
LAADINTAAN

Perunkirjoitukset, veroilmoitukset,
edunvalvontavaltuutukset ja testamentit 
sekä  erilaisten lomakkeiden täyttö.  

Kysy tarjous! 

Kuopion Invalidit ry.
Savonkatu 16, puh. 0440 378 451

toimisto@kuopioninvalidit.fi

VARPAISJÄRVEN GRANIITTI OY
Savonkatu 24, Ollinpuisto,
Kuopio, puh. 017 263 3408
Graniitintie 7, Varpaisjärvi

puh. 017 771 811
Myös lisänimen kaiverrukset 

ja kivien enstisöinnit

HAUTAKIVET 
SUORAAN VALMISTAJALTA

Ilon ja surun keskellä 
olemme palveluksessanne

Kaikkiin kodin juhliin maukkaat kylmät ja lämpimät pitopöydät.
*pitopöytä sisältää tuoreet ruiskuoriset riisipiirakat ja perunarieskat 

ilman lisämaksua

Kotileivonnaiset tilauksesta, ilmainen kotiinkuljetus

Meiltä myös astiat, liinat, kukkalaitteet, tarjoilu henkilökunta jne.

Kotileipomo § Pitopalvelu PIIRAKKA & PULIKKA
Sari Tenhunen

p. 050 305 1737
piirakkapulikka@hotmail.com

Pitopalvelua

VAIKUTTAMINEN ja hengailu 
mahtuvat samaan pihaan

VAALI-ILTANA  Sofia Tuunanen (vas.), 
Lotta Ryynänen ja Jasmin Lilja 
viettivät rennosti aikaa Puijon kirkon 
nuorisotalolla.

Mainosmyynti 
Eine Kotamaa 
050 315 5849

eine.kotamaa@hillagroup.fi

Seuraava julkaisupäivä 28.12.,

varaukset 12.12. mennessä.

Puijon kirkolla uusi Jaana 
Marjasen muotokuva
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SIILINJÄRVI

LUOTTAMUSHENKILÖ

Onneksi armo pysyy
Maija Räsänen on Kaavin alueseurakunnan pitkäai-
kainen luottamushenkilö. Hän on aloittanut Kaavin 
seurakunnan kirkkovaltuustossa jo vuonna 1978. 
Vuosien aikana hän on toiminut valtuuston lisäksi 
kirkkoneuvostossa ja jäsenenä diakoniatoimikun-
nassa. 

Noista vuosista Maija haluaa nostaa esille muutamia 
isoja asioita, joita seurakunnassa tapahtui. Alkuvuo-
det olivat opettelua, kokouskutsutkin tulivat paperi-
sina postin kautta. Valtuutetutkaan eivät aina olleet 
kovin hyvin perehtyneet päätettäviin asioihin. Mutta 
kiirettä ei ollut, kokousten jälkeen jäätiin vaihtamaan 
kuulumisia lehmien poikimisista ja viljan kasvusta.

Suuri murhe tuli 1980-luvun alussa, kun rakas kirk-
ko paloi. Kyllä sitä ihmeteltiin ja itkettiin. Onneksi oli 
seurakuntakoti, jossa seurakunnan toimintaa voitiin 
jatkaa.

Heti palon jälkeen alettiin suunnitella uutta kirk-
koa. Se valmistuikin pian palaneen kirkon paikal-
le. Uusi kirkkorakennus oli kaunis, valoisa ja sisälsi 
aivan erikoisen alttaritaulun. Mutta Maijan mieles-
tä kirkosta puuttui entisen kotikirkon henki. Uusi oli 
kylmä ja kalsea.

Seuraava järkytys koettiin, kun Kaavi liittyi yhteiseen 
Järvi-Kuopion seurakuntaan. Kaikki meni. Rahat-
kin ovat yhteisiä. Sanottiin, että saadaan leveäm-
mät hartiat ja apua ongelmiin, esimerkiksi jos on 
henkilövajetta. Jumalanpalveluksetkin alkavat klo 
13. Sunnuntaisin ei jää aikaa kyläilyyn ja ystävien 
tapaamiseen.

Maijan mielestä seurakunta ei ole enää oma. Vuosi-
kymmenien kuluessa seurakunnan papitkin ovat 
vaihtuneet. Julistus sen myötä myöskin muuttunut. 
Onneksi armo on vielä sama. Nuoriakaan ei Maijan 
harmiksi näy enää kirkossa. Pyhäkoulut ovat kylillä jo 
vuosia sitten lakanneet, kinkeritkin ovat vain muisto.

Nykyisin päätöksenteko on kuitenkin selkeää ja 
kokousten henki kunnioittavaa. Asiat ovat myös 
hyvin valmisteltuja. Ei tarvitse lähteä kokouksesta 
kotiin itkien, kuten joskus aikaisemmin. Maija arve-
lee, että odotettavissa taitaa olla hänen kohdallaan 
vielä viimeinen järkytys eli nykyisen kirkon purku 
sisäilmaongelmien vuoksi. Suunnitteilla on uusi 
monitoimikirkko. Vielä pitäisi tietää, että mikä ihme 
semmoinen oikein on.

MAIJA RÄSÄNEN JA KAIJA JULKUNEN 
Kirjoittajat ovat Järvi-Kuopion seurakunnan 

luottamushenkilöitä

KIRKKO JA KOTI -LEHDEN  jakelus-
ta on tullut viime kuukausina jake-
lupalautteita. Palveluntarjoajan, 
Suomen Suoramainonnan (SSM) 
kanssa on keskusteltu asiasta ja 
jakelun laatuun kiinnitetään erityis-
tä huomioita. 

Jakelupalautetta voi antaa puhe-
limitse: 029 001 0043 torstaisin klo 
9–16, perjantaisin ja maanantaisin 
klo 9–14.

Jakelupalautteen voi antaa myös 
verkkosivuilla: jakelupalaute.fi 

Halutessasi voit liittyä jakeluseu-
rannan palauteryhmään Suomen 
Suoramainonnan verkkosivulla: 

jakeluseuranta.fi/jakeluseuranta/
liity. Liittyminen on ilmaista, eikä 
velvoita mihinkään. Palauteryh-
mään liittyvällä ei saa olla mainos- 
ja ilmaisjakelun kieltoa postiluukus-
sa. Lisäksi tarvitset oman sähkö-
postiosoitteen. 

Lehti jaetaan jokaiseen talou-
teen Kuopion ja Siilinjärven seura-
kuntien alueella pääsääntöisesti 
kuun viimeisenä keskiviikkona, pait-
si heinäkuussa. Jos postiluukussa 
on ilmaisjakelukielto, lehteä ei jaeta.

Mitä tehdä, jos lehti ei tule?  

JAKELUPALAUTE

IS
TO

C
K

KAMALA LUONTO

MENNEITÄ ja tulevia 
musiikkimuistoja
Nuoren seurakunnan veisukirja, Punainen laulukirja, Nysvä… 
Rakkaalla lapsella on monta nimeä. 

Nuoren seurakunnan 
veisukirja on seurakun-
nan nuoriso- ja rippikou-
lutyössä yleisesti käytet-
ty kristillisten laulujen 

kokoelma. Ensimmäinen Punai-
nen laulukirja julkaistiin vuonna 
1970, jonka jälkeen uusia painoksia 
on ilmaantunut noin viiden vuoden 
välein. Tuorein, eli yhdestoista 
painos, julkaistiin vuonna 2020.

Nysvä on täynnä elämää. Se on 
täynnä menneitä ja tulevia ripa-
rimuistoja. Se on taivaanmakui-
nen kattaus ihmisyyttä. Sen kautta 
eletään todeksi tunteita. Se yhdis-
tää sukupolvia vuodesta toiseen.

Kirja on ollut minulle hyvin rakas 
aina omasta rippikoulusta saak-
ka. Sen biisejä tuhansia kertoja läpi 
laulaneena en ole vieläkään kylläs-
tynyt siihen. Laulut eletään todek-
si yhä uudelleen – ja sanoma säilyy. 
Jokainen painos on raikas kattaus 
uutta ja vanhaa. Osa klassikoista, 
kuten Riihikirkkohymni ja Kirkossa 

ovat kulkeneet mukana vuosikym-
menten ajan.

Rakastan laulamista! Olen saanut 
kunnian olla nuoren seurakunnan 
veisuillan erilaisissa bändikokoon-
panoissa jo kolmen vuoden ajan. 
Nuoren seurakunnan veisuilta on 
suunnattu erityisesti rippikoululai-
sille, isosille ja muille nuorille. Sanat 
ovat esillä, joten mukana saa laulaa.

Idea seurakuntien väliseen 
yhteistyöhön syntyi yhdessä 
Varpaisjärven seurakunnan kantto-
ri Anna-Kaisa Tolvasen sekä Siilin-
järven kirkkoherra Olli Kortelaisen 
kanssa. Sekä minä että Olli olem-
me olleet aiemmin töissä Varpais-
järven seurakunnassa. Lauluke-
miat kohtasivat meidän kolmikolla 
nopsaan. Kokoonpanoon on kutsut-
tu myös muita musiikista kiinnostu-
neita. Tämän kauden bändissä ovat 
Olli Kortelainen (sähkökitara, laulu), 
Anna-Kaisa Tolvanen (kosketinsoit-
timet, laulu), Meiju Silvast (laulu), 
Markku Kurikka (basso), Jorma 

Hämäläinen (rummut), Janna Vilk-
kilä (laulu) ja Sauli Paavilainen 
(akustinen kitara, laulu). Teemme 
kaksi keikkaa: Varpaisjärven Pyhän 
Mikaelin kirkossa olimme 16.11. 
ja Siilinjärven kirkkoon tulemme 
1.3.2023 klo 18. Veisuiltaan on vapaa 
pääsy.

Yhteislauluilta kuuluu molem-
missa seurakunnissa rippikoulu-
suunnitelmaan ja sinne odotetaan-
kin paljon iloista väkeä. Tunnelma 
on katossa, kappaleen Turvapaik-
ka sanoin: ”Kuulua saan joukkoon, 
jossa kädet yhteen liittyy. Hymni 
nousee kirkon holviin ja laajenee.” 
Kirkossa on yhtä lailla tilaa hymneil-
le, rockille kuin räpillekin. Musiik-
ki yhdistää kaikenikäisiä ja kiinnit-
tää meidät Kristukseen. Jokainen 
on tervetullut sellaisena kuin on.

MEIJU SILVAST 
Kirjoittaja on Siilinjärven 

seurakunnan nuorisotyönohjaaja

Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
109. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 28.12.2022

& Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio, puh. 017 158 111
Toimitusneuvosto Hannu Koskelainen, Niko Noponen, Jenni Niskanen Painos 73 670 kpl Toimitus Tulliportinkatu 27 LH 1,
70100 Kuopio Viestintäpäällikkö, Kirkko ja koti -lehden päätoimittaja Minna Siikaniva, puh. 040 4848 273, minna.siikaniva@evl.fi 
Viestintäsuunnittelija Sini-Marja Kuusipalo, puh. 040 4848 234 Visuaalinen suunnittelija Tuija Hyttinen, puh. 040 4848 236 Tiedottaja 
Heli Haring, osa-aik. puh. 044 414 4801 Sihteeri Katja Nenonen, osa-aik. puh. 040 4848 514 Viestintäsuunnittelija Merja Tapio, Siilinjärvi 
puh. 044 7284 614 Taitto Hillagroup Oyj Ilmoitukset Eine Kotamaa, puh. 050 315 5849, eine.kotamaa@hillagroup.fi Tilaukset 20 €/vuosikerta 
Jakelu Suomen Suoramainonta Oy Jakelupalaute puh. 029 001 0043 torstaisin klo 9 -16,  pe ja ma 9-14 tai jakelupalaute.fi

 kirkkojakoti.fi,  www.kuopionseurakunnat.fi, siilinjarvenseurakunta.fi
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”On kiva, että kirkkoon tulee musiikin kautta kaikenikäisiä ihmisiä,  
jotka eivät ehkä muuten kirkossa kävisi”, sanoo loistavasti  
eläytyvänä laulujen tulkkina tunnettu Diandra. 

LAULUT tuovat taatusti joulumielen

Diandra Flores, 28, voit-
ti kymmenvuotiaana lasten-
laulukilpailu Staraoken ja vain 
17-vuotiaana Idols-kilpailun. 
Suuret yleisöt tulivat tutuiksi 

räppäri Cheekin kanssa stadionkeikoilla, 
mutta uudelle syvätasolle suomalaisten 
sydämiin hän pääsi TV1-kanavalla pyöri-
neessä Elämäni biisi -musiikkiohjelmas-
sa.

Tämän syksyn kohokohtia valovoimai-
sen Diandran tulkinnoista olivat Veikko 
Lavin Evakon laulu, Simon & Garfunke-
lin Bridge Over Troubled Water ja Vesa-
Matti Loirin Elegia.

”Evakon laulu räjäytti pankin, osui ja 
upposi. Sain siitä valtavan paljon palau-
tetta”, Diandra kertoo.

Joulun alla laulaja kiertää konsertoi-
massa kirkoissa eri puolilla Suomea.

Tulkoon juhla todellinen
Diandra on luterilaisen kirkon jäsen, 
jonka spiritualiteetti vaikuttaa samanlai-
selta kuin hänen persoonansakin: iloisel-
ta ja valoisalta.

”Toivottavasti parempia päiviä on 
enemmän kuin huonoja”, hän sanoo 
naurahtaen.

Laulajalle on luonnollista lähestyä 
joulun hengellistä puolta juuri laulujen 
kautta, kuten monelle muullekin suoma-
laiselle.

”Minusta joulussa on todella kaunis 
sanoma, johon suuri osa kirkkokiertueen 
ohjelmistosta liittyy. Se sisältää monia 
perinteisiä, kauniita hengellisiä lauluja.”

Uudemmista joululauluista Diandran 
yhdeksi ehdottomaksi suosikiksi on 
noussut Pekka Simojoen Tulkoon joulu.

”Tämä on virkistävän modernisti kirjoi-
tettu ja tarttuva laulu, jossa kerrotaan 
tosi hienosti joulun sanomasta.”

Diandran koskettavan tulkinnan myötä 
maailmanhistorian muuttanut jouluker-
tomus uppoutuu epäilemättä monen 
kuulijan tajuntaan. Sieluissa liikahtaa 
ja läikähtää jotain, niin kuin päiväko-
din lasten tai koululaisten joulukuvael-
mia katsoessa. Kyseistä laulua siteeraten 
taakse jää syksyn lohduttomuus...

Joulu on taas, kulkuset soi, jossa-
kin äiti lasta seimeen kapaloi. Tulkoon 
juhla todellinen, tulkoon Jeesus Herraksi 
sen, tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin 
joulu luonamme on.

Taivas sylissäni
Ruotsalaisen euroviisuvoittajan Caro-
la Häggkvistin säveltämä Taivas sylissä-
ni on modernien joululaulujen osastolta 
toinen Diandran suosikki.

”Pia Perkiön suomenkielinen käännös 
on loistava. Sanat on tehty nerokkaasti.”

Tekstissä eläydytään Jeesuksen äidin 
Marian sielunmaisemaan, kun eläinten 
suojaan synnyttämään päätynyt tyttönen 
joutuu yllättäen ja pyytämättä keskelle 
ensimmäisen joulun mysteeriä Bethe-
lemin tähtineen, tietäjineen ja paimeni-
neen.

Olet toisten kaltainen, lapsi lupauk-
sien. Tuotko lapseni nyt toivon maail-
maan? Olet aarre sydänten, miten sinut 

suojelen, helmassani kantaa itse taivas-
tako saan?

”Tarina puhuttelee. Tämä jo ihan 
pienenä opittu joulutarina kuuluu totta 
kai jouluun isoimpana osana. Sen takia-
han me sitä juhlaa vietetään”, Diandra 
kommentoi.

Lahjakas lapsikuorolainen
Kirkkomusiikin esittäminen tuli Diandral-
le miellyttäväksi rutiiniksi jo alle koulu-
ikäisenä.

Hyvinkääläinen kanttori ja kuoronjoh-
taja, laajasti Suomen hengellisen musii-
kin kenttään vaikuttanut musiikkineu-
vos Matti Heroja kiinnitti heti huomion-
sa lapsikuorolaiseen, joka oli ilmiselvästi 
synnynnäinen luonnonlahjakkuus.

”Matti huomasi, että minähän olen 
erittäin innokas esiintyjä. Jo piene-
nä esiinnyin joulun alla ja joulunpyhinä 
kirkossa, lauloin ja soitin viulua.”

Puhtaalla ja kirkkaalla äänellään pikku-
tyttö lauloi täysin palkein jopa Matteus-
passion kaltaisia suuria kuoroteoksia.

”Me kävimme Matin kanssa joulun 
aikaan ilahduttamassa ihmisiä myös 
esiintymällä sairaalassa”, Diandra muis-
telee esiintyvän taiteilijan uransa alku-
taivalta.

Ihana sukujoulu odottaa
Taiteilija itse on ollut aina ”todella 
jouluihminen”.

”Juhlavalmistelujen käytännön puoli 
vain jää valitettavasti aika lyhyeksi osalta-
ni, kun olen koko loppusyksyn kiertueella.”

Aatonaattona eli jokseenkin viime 
tingassa — ja pitkän keikkaputken päät-
teeksi liki viimeisillä voimillaan — Diandra  
käy kiireesti ostamassa lahjoja ja tarjoi-
luja juhlapöytään.

”Olen meillä jälkiruokavastaava. Tilaan 
herkut valmiina leipomosta, pakkaan ne 
autoon ja ajan Helsingistä Hyvinkäälle.”

Sukujoulussa on paikalla ainakin pari-
kymmentä henkeä, lapsista yli 90-vuoti-
aisiin isovanhempiin.

”Menoa ja meininkiä riittää. Syömme 
hyvin ja laulamme joululauluja yömyö-
hään. Perheeni joulunviettoperinteet ovat 
tosi ihania.”

Ihmisten ilo lämmittää
Mutta eipä mennä asioiden edelle. Ennen 
kuin lähellekään joulupöytää päästään, 
Diandra viimeistelee loppusyksyn yli 40 
konserttia sisältävän, hurjan kuuloisen 
keikkarumbansa.

Artisti luo lauluillaan ja joululevyllään 
meille joulumieltä, mutta miten hän itse 
valmistautuu mielessään juhlaan?

”Ihan mahtava tapa valmistautua 
jouluun on minullekin se, kun pääsen 
laulamaan näitä ihania joululauluja. 
Rakastan nähdä ihmisten kasvoilta sen 
ilon, kun he kuulevat oman lempijoulu-
laulunsa.”

JANNE VILLA

”JOULULAULUISTA ikisuosikkejani ovat 
Frank Sinatran Merry Christmas ja  
Oi jouluyö, jota ilman en voi pitää 
yhtään joulukonserttia”, Diandra 
kertoo.
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