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Pääkirjoitus
Turvaa
ystävyydestä
ja yhteisöllisyydestä
R

eilun kuukauden verran olen taas
saanut olla omieni parissa Petosen
perukoilla. Olen jälleen saanut kokea,
mikä on elämässä tärkeintä. Ihminen
tarvitsee toki työtä ja toimeentuloa mutta
ilman ystäviä ja läheisiä elämä olisi tyhjää
ja merkityksetöntä. Eikä pelkästään jouluna vaan aina, vuoden jokaisena päivänä. On suuri rikkaus kun tietää, että voi
suruineen ja iloineen olla sellaisten ihmisten joukossa, jotka tuntevat, ymmärtävät ja tarvittaessa auttavat kipuamaan
vaikean ajan yli. Kiitos rakkaat ystävät,
ihanaa että olette olemassa.
Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuntalaisten hyvinvointi ovat myös kaupungin
järjestöille suuntaamien avustusten kriteereinä tulevana vuonna. Mekin asukasyhdistyksessä olemme nyt miettineet
miten osaisimme parhaiten kuvata, millä
tavoin toiminnallamme olemme vuodesta 1987 noita asioita edistäneet ja miten
tulemme ensi vuonna sitä työtä jatkamaan. Kaupungin avustusten haku on
muuttunut edukseen, nyt yleisavustuksia
voidaan hakea etukäteen suunnitelmien pohjalta. Se on todella merkittävä ja
hyvä uudistus. Palvelualueuudistuksen
myötä kaikki ns. vapaaehtoistoimijat on
laitettu samalle viivalle. Sekin on sinänsä
hyvä, mutta toivon todella, että erilaisten
toimijoiden erilaisia toimintoja osataan
jakotilanteessa arvioida oikeudenmukaisesti. Miten mitataan urheilu-, kulttuuri-, eläkeläis- tai asukasyhdistysten
osallisuuden, hyvinvoinnin tai yhteisöllisyyden edistämisen kykyä? Onko pienen
asukasyhdistyksen tuottama asukkaiden
hyvinvointi yhtä merkityksellistä kuin
massoja liikuttavien urheiluseurojen tai
kulttuuria koko kaupungin alueelle järjestävien seurojen? Olennaista on, että
niiden toimijoiden avuntarvetta pidetään
olennaisempana, jotka eivät pienuutensa vuoksi kykene muita rahoituslähteitä
hyödyntämään.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
järjestää perinteisesti yhdessä asukastuvan ja muiden alueen toimijoiden kanssa
Joulutapahtuman Pinarilla 18.12.2010.
Toivomme runsasta osallistumista, tarjoamme iloa ja hengähdystaukoa joulukiireiden lomaan. Tulkaapa siis kuulemaan
lasten laulua, tekemään hyviä ostoksia
käsityöläisten pöydistä ja nauttimaan
joulupuuroa yksin tai yhdessä lasten,
naapureiden, isovanhempien tai ystävien kanssa. Juuri näinä aikoina on tärkeää vaalia yhteisiä ja läheisiä tekemisiä.
Maailman tuulet ovat kylmät ja navakat,
meidän valtiomme päättäjät tuntuvat pitävän tärkeämpänä tukea holtittomasti
asioitaan hoitaneita pankkeja kuin oman
maan kansalaisten tarpeita. Olkaapas
tarkkoina tulevissa eduskuntavaaleissa ja
antakaa äänenne oikeille ihmisille. Niille,
jotka eivät pelkästään lupaa vaan joilla on
myös näyttöä siitä, että ovat tehneet jotakin lupaamaansa vallan kammareissa.
Hyvää Joulua ja antoisaa asukastoiminnan vuotta 2011,
Riitta Katajamäki
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
puheenjohtaja 2011

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti. Jaetaan Petoselle, Pirttiin,
Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 10 000 kpl.

Archipelago – yhteispeliä
Saaristokaupungissa
n Archipelago on Saaristokaupungin alueella elokuun alussa alkanut nuorten osallisuutta
tukeva hanke. Tavoitteena on löytää yhdessä
nuorten kanssa uusia tapoja saada nuorten ääni
kuulumaan vielä rakenteilla olevassa lähiössä.
Toisena tavoitteena on löytää toimintatiloja ja tekijöitä alueelta sekä saattaa eri toimijoita yhteen.
Nuorten Palvelu ry:n, Ely-keskuksen ja Kuopion
kaupungin rahoittamaa ja Nuorten Palvelun hallinnoimaa hanketta vetää projektiohjaaja Asta
Sajaniemi apunaan hankkeessa harjoittelijana
toimiva Heini Karhunen. Projekti käynnistyi
elokuun alussa ja jatkuu maaliskuun 2011 loppuun, jatkoa on haettu elokuun 2011 loppuun.

Alueet ja ryhmät

Hankkeen aikana on kartoitettu ja kartoitetaan
alueet ja paikat, joissa nuoret liikkuvat sekä kuinka ja missä he viettävät vapaa-aikaansa. Samalla
on jo haettu ratkaisuja eri nuorten ryhmien vapaa-ajan vieton kehittämiseksi. Havainnointien
perusteella löytyi muutamia selkeitä ryhmiä,
joita yhdisti joko yhteinen harrastus tai alue, jolla aikaansa viettävät. Skeittaajat on yksi ryhmä,
jolla on toiveena saada skeittipaikka Lippumäen puistoon sekä aikuisten hyväksyntä harrastukselleen. VT:n porukaksi nimitettyä ryhmää
yhdistää oleilu alueen Valintatalon seutuvilla.
Heidän toiveissaan on oma kokoontumispaikka.
Softaajat on oma ryhmänsä, joka myös kaipaa
omaa paikkaa pelaamiseen.
-Marraskuun alusta Valintatalolla kokoontuvat nuoret ovat saaneet Hautalahdenkujalta tilaa
omaan käyttöön. Sinne kaivattaisiin vapaaehtoisia aikuisia mukaan toimintaan, kertoo Asta.
Keilakannan alueella suunnitteilla on avoimia
nuorten iltoja yhdessä seurakunnan kanssa. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki alueen 10-17
-vuotiaat, samalla voi kertoa toiveitaan alueen
palveluiden suhteen.
Alueen koulut (Aurinkorinne, Kallavesi, Jynkänlahti ja uutena Martti Ahtisaaren koulu) ovat
luonnollisesti keskeisiä paikkoja nuorten tavoittamiseksi. Koulujen oppilaskunnat ovat tärkeä
linkki verkottumisessa.

Työkalut

Viime kesän asuntomessuilla Archipelago-hanke osallistui lasten ja nuorten teemaviikkoon.
Messualueella kerättiin tietoa lasten ja nuorten
ajatuksista ja näkökulmista. Tämä liittyy hankkeen tavoitteeseen lisätä lasten ja nuorten äänen
kuulumista omaa kasvu- ja elinympäristöä koskevissa kysymyksissä.
Kallaveden koulun 7B-luokan leirikoulu elokuun lopussa oli tilaisuus kokeilla Sallittu Kaupunki –draamapeliä. Pelin teemoina ovat osallisuus, kunnallinen demokratia ja ilkivalta.
-Nuoret ideoivat ihannekaupungin ja sinne

Heini Karhunen (vas) ja Asta Sajaniemi.
palvelut, ja kriisin jälkeen he joutuivat myös
miettimään, mistä olisivat valmiit luopumaan.
Tämän testiryhmän avulla pääsemme kehittämään peliä lisää. Sallittu Kaupunki –peli on
hyvä pohja lähteä rakentamaan mallia Saaristokaupungin tarpeita vastaavaksi, kertovat Asta ja
Heini.
Aurinkorinteen koululla hanke osallistui
syysloman vieton suunnitteluun yhdessä oppilaskunnan kanssa. Toimintaa olikin lomaviikon jokaiselle päivälle maanantaista torstaihin.
Jumppasalissa oli mahdollisuus lasten toiveista
riippuen pelata erilaisia pallopelejä tai hyppiä
vaikka trampoliinilla. Tiistaina ja keskiviikkona
mukana olivat myös tanssimatot.
-Sormiskedeparkki oli nuorten oma idea ja
esimerkki nuorten omasta tekemisestä, joka ei
aikuiselle olisi tullut mieleenkään, muistelee
Asta.
Jynkänlahden koululla toteutetusta toimintapäivästä 4. marraskuuta oli juttua lehtemme
edellisessä numerossa. Päivän aikana tutustuttiin
mm. Aloitekanavaan, jossa nuorten ideat jalostetaan oikeiksi aloitteiksi oikeille päättäjille. Aloitekanava.fi on käytössä jo yli yhdeksässäkymmenessä kunnassa ympäri Suomen.
-Aloitteet tavoittavat todellakin virkamiehet
ja lautakunnat. Nuorisolaki jo velvoittaa toteuttamaan nuorille oikeuden päästä osallistumaan
erityisesti nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien
asioiden käsittelyyn, sanoo Asta.

Kallaveden seurakunta ja Saaristokaupungin
asukasyhdistys. Alueellisia harrasteryhmiä tai
yhdistyksiä ei kartoituksessa löytynyt. Uusi yhdistys on Partiolippukunta Saariston Nuotta ry.
- Saaristokaupungin alueella ei juuri toimijoita ole. Tämä saattaa osin selittyä sillä, että alueen rajat ovat vielä hieman epämääräiset. Voi
olla epätietoisuutta siitä kelle jokin osa alueesta
kuuluu. Tällöin on vaarana, että osa nuorista jää
väliinputoajiksi, toteavat Asta ja Heini.

Alueen toimijat

Teksti: Teppo Uotinen
Kuva: Tomi Knuutinen

Alueen toimijoita ovat vanhempainyhdistykset,

Tulevaisuus

- Hankkeen aikana on tavoitteena saattaa alueen toimijat yhteen ja verkottumaan. Hanke ei
saa jäädä irralliseksi, vaan kertynyttä ja kertyvää
tietoa ja kokemuksia tulee hyödyntää jatkossa.
Avoin tieto on käytettävissä valtakunnallisesti.
Sallittu Kaupunki –peliä kehitetään edelleen pilottiryhmän Kallaveden 7B-luokan kanssa. Mallikokeilujen kokemuksista kertyvä tieto leviää
Nuorten palvelun kautta muiden käytettäväksi. Pelkät tilat eivät riitä ratkaisemaan nuorten
ongelmia, tarvitaan aktiivisia aikuisia mukaan
toimintaan, summaavat Asta ja Heini hankkeen
nykyvaihetta ja tulevia näkymiä.
-Nuoret kyllä hyväksyvät aikuisen mukaan
vapaa-aikaansa. Tästä esimerkkinä voisin kertoa
nuorten kommentit kerrottuani olevani joulun
ajan vapaalla työstäni. ”Silloinhan sinulla on aikaa olla kanssamme” kommentoivat VT:n nuoret, kertoo Asta.

Pyörön koululle 1100
euroa kampanjatukea
n Pyörön koulu saa 1100 euroa hankkeeseen,
jonka avulla kehitetään koulun kieliluokkien
erityisopetusta. Myönnetty tuki on osa Sampo
Pankin Koululahjoituskampanjaa, jonka puitteissa tuetaan erityisopetuksen hankkeita ympäri Suomea.
Tämän vuoden Koululahjoituskampanjan teemana on erityisopetus, jonka tarve on viime vuosien aikana selkeästi kasvanut. Valtakunnalliseen
kampanjaan saapui syyskuun loppuun mennessä
vajaat 500 hakemusta, ja tukea myönnettiin 33

koululle eri puolilla Suomea.
Saatu tuki käytetään Temppu ja Taito -hankkeeseen, johon sisältyy erilaista opetusmateriaalia ja toimintapäivä.
-Kieliluokilla opiskelee dysfaattisia lapsia, joilla on ongelmia kielen ymmärtämisessä ja sen
tuottamisessa. Tavoitteena on sosiaalisten taitojen, motoriikan ja itsenäisen ongelmanratkaisun
tukeminen. Hankittavien materiaalien avulla toteutamme pajatyöskentelyä luokkien yhteistyö-

nä. Lisäksi opettelemme soveltamaan taitoja eri
tilanteisiin käyttämällä tavoitteellista harjoitusohjelmaa kouluympäristön ulkopuolella, kertovat Temppu ja Taito – hankkeen vetäjät opettajat Piia Hannukainen, Hanna-Kaisa Kannisto
ja Marianne Kovero-Paakkinen.
-Parhaat onnittelut ja menestystä tärkeälle
hankkeelle, joka monipuolistaa opetusta ja tukee
tätä kautta myös oppimista ja muuta elämänhallintaa, Sampo Pankin pankinjohtaja Jouni Pekkarinen sanoo.
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Jouluun panostetaan viime vuotta enemmän
n Tänä vuonna suomalaiset panostavat jouluun viime vuotta reippaammin. Kuluttajat arvioivat käyttävänsä
omiin jouluvalmisteluihinsa ja lahjahankintoihinsa keskimäärin 439
euroa. Lisäystä viime vuoden 370 euroon on 18 prosenttia. Tiedot käyvät
ilmi Suomalaisen Työn Liiton www.
suomalainenjoulu.fi-kampanjan tutkimuksesta, jonka toteutti Taloustutkimus Oy.
Joulukaupan suuruutta arvioidaan
perinteisesti vähittäiskaupan myynnin
kautta. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Etlan arvion mukaan vähittäiskaupan kasvu joulukuussa on runsaat 5
prosenttia verrattuna vuoteen 2009.
-Joulukauppa on kokonaisuudessaan luultuakin merkittävämpää.
Tänä vuonna siitä tulee myös selvästi viimevuotista vilkkaampi, mikä on
vain hyvä merkki työllisyyden kannalta. Joulukaupan työllisyysvaikutus on
kokonaisuudessaan vähintään 10 000
henkilötyövuotta, sanoo Suomalaisen
Työn Liiton toimitusjohtaja Pekka
Tsupari.
Näkyykö jouluun panostaminen
paikallisten markettien ja Alkon joulumyynnissä ja tuotevalikoimassa, siitä kävimme ottamassa selvää.
S-market Petosella jututimme marketpäällikkö Miia Karjalaista, leipävastaava Arja Taskista ja lihavastaava
Tiina Sahlströmiä.
-Viime jouluna vaikutti olevan kireämpää, tänä vuonna rahaa käytetään väljemmin. Tämä näkyy kaikissa
tuoteryhmissä. Halvimman vaihtoehdon sijaan panostetaan enemmän laatuun. Esimerkkinä voisi mainita glögin; nyt ei välttämättä ostoskärryyn
päädy halvin vaihtoehto. Myös joulun
somistamiseen ja tunnelman luomiseen satsataan. Kynttilöitä, lyhtyjä ja
erilaisia koristeita menee edellisvuotta
enemmän, samoin leluissa näkyy lisääntynyt kysyntä, summaa Miia tätä
joulua.
Arja Taskinen kertoo itse leipomi-

tuvan vihjeen:
- Itse suosin joulupöydässä runsasta
salaattia. Lisukkeeksi ja tuomaan runsautta salaatteihin sopii jouluna hyvin
esimerkiksi omena. Kun vatsaansa
täyttää kevyellä salaatilla, välttyy ähkyltä. Niin, ja kinkkua voi taas pienen
tauon jälkeen syödä lisää, neuvoo
Seppo.
Lihan ostaminen eri sesonkeihin
vaatii hyvää ennakointia. Molempien
markettien haastateltavamme kertoivat joulun lihaostojen tehdyn jo

ennen juhannusta. Myös kinkun hintojen ja hintakilpailun osalta heillä oli
samansuuntaiset näkemykset: kilpailu on Kuopion seudulla maltillista ja
hinnat edellisvuoden tasolla.
Joulurauha julistetaan myös kaupoissa klo 12. Tämä on mattimyöhäisten syytä ottaa huomioon.
Teksti: Teppo Uotinen
Kuvat: Tomi Knuutinen
Lähde: Suomalainen Joulu
2010 –tutkimus

Jouluun panostetaan, totesivat S-marketin Arja, Tiina Ja Miia.
sen edelleen säilyttävän oman osuutensa. Osin käytetään valmiita taikinoita ja kotona paistamalla saadaan
jouluun liittyvää tuoksua tuomaan
tunnelmaa.
- Jouluna halutaan herkutella. Koristeelliset joulukranssit, tortut, piparit, joululimput ja savolaiseen joulupöytään kuuluva ruisleipä ovat joulun
kestosuosikkeja. Kysytyt ruis- ja riihiruisleivät sekä joulutortut tulevat
meille paikallisilta pienleipomoilta.
Myös pullan myynti näyttää tänä jouluna lisääntyvän, kertoo Arja.
Kinkku on joulupöydän kunkku.
Se kuuluu edelleen suomalaiseen jouluun. Karjalanpaisti on myös säilyttänyt asemansa jouluaterian osana.
- Kinkku on edelleen joulun pääartikkeli lihapuolella. Tuoresuolatun
kokonaisen kinkun rinnalla kysyntää
ovat lisänneet kinkkurullat, luuttomat
ja nahattomat kinkut. Yleisenä huomiona voi todeta ostettavien kinkkujen
koon pienentyneen. Ei ehkä haluta
syödä samaa lihaa koko vuodenvaihdetta ja potkasta itse tehty hernerokka on yhä harvinaisempi alkuvuoden
ruoka, toteaa Tiina.

- Laatikot ostetaan suurelta osin valmiina, mutta puolivalmisteita, soseita,
ja ihan raakaa lanttuakin menee.
K-supermarket Petoselta tavoitimme lihamestari Seppo Pääkkösen ja
ruokamestari Pauli Pitkäsen. Heidän
kokemuksensa mukaan tuoresuolatun
kinkun osuus myynnistä on kasvanut,
pakastettua lihaa menee aiempaa vähemmän. Kinkku jouluksi varataan
usein ennakkoon, ensimmäiset varaukset tehtiin jo marraskuussa.
- Joulupöytään kuuluvat perinteiset
karjalanpaisti ja kinkku. Jouluna halutaan herkutella ja panostetaan laatuun
sekä pöydän antimien laajuuteen. Erilaiset pateet ja pasteijat ovat yhä useamman joulupöydän valikoimassa.
Myös kalaa eri muodoissa, savustettuna ja graavina, katetaan jouluaterialle,
toteavat Seppo ja Pauli.
Vaihteluna ja vaihtoehtona joulupöytään on tarjolla poroa tuorelihana.
Kalkkuna joulupöydässä ei ole löytänyt tietään savolaisten sydämiin ja
vatsoihin.
Kysyttäessä vaihtelua tai vaihtoehtoa perinteiselle jouluaterialle antoi
Seppo omaan kokemukseensa perus-

Sepon ja Paulin kinkunpaisto-ohje:
Liha ajoissa lämpiämään huoneenlämmössä
uuni 125 C 0 (kiertoilmauuniin 100–110 C 0)
paistomittarilla mitattuna lihan sisälämpö:
75 C 0 mehevä
80 C 0 ”hieman ylikypsä”
Arvioitu paistoaika noin yksi tunti/kilo.
He suosittelevat paistomittarin käyttöä aina lihaa
uunissa kypsennettäessä.

Joulupöydän juomavinkit

Virpi Kelavuori esittelee Alkon tarjontaa joulupöytään.

Leväsen Grillillä
uusi isäntä
n Lokakuun alusta Leväsen Grilliä on
isännöinyt uusi yrittäjä Marko Loikkanen. Aikaisemmin hän työskenteli
samassa yrityksessä työntekijänä kaksi
vuotta, kaikkiaan grillialan kokemusta
on kertynyt 15 vuoden ajalta.
-Ajatus yrittäjyydestä on ollut jo
kauan mielessä. Kun tarjoutui tilaisuus
aloittaa yrittäjänä jo tutussa paikassa,
oli päätös helppo, sanoo Marko.
Leväsen Grilli tarjoaa perusgrilli-

tuotteita ja makeisia. Arkipäivisin käy
lounasasiakkaita lähialueen yrityksistä, lounaita toimitetaan myös työpaikoille ja koteihin. Muina aikoina
asiakkaita tulee laajemmalta alueelta,
Leväsen lisäksi Petoselta, Särkilahdesta, Jynkästä ja jopa keskustasta saakka.
-Työ ei ole muuttunut yrittäjäksi
ryhtymisen jälkeen. Nykyisin työt
ehkä joskus seuraa ajatuksissa muka-

n Virpi Kelavuori Petosen Alkosta
kertoo vinkkejä joulupöytään sopivista juomavaihtoehdoista.
-Joulupöydässä on monia eri makuja, joten tuhtia punaviiniä paremmin toimii vähän kevyempi, aromikas
viini. Parhaiten sopii keskitäyteläinen
monikäyttöinen punaviini ja myös
buffet-pöytään sopiva viini. Liha ei
aina ole määräävä tekijä valittaessa
viiniä vaan kastike ja joulupöydän
makean happamat laatikot ja lisukkeet
voivat olla viinin valintaperusteena,
kertoo Virpi.
-Perinteiset kala-alkuruuat kuten
graavikala, savukala, mäti ja sillit ovat
vaikeita viinille, koska niissä on paljon erilaisia makuja, etikkaa, sokeria
ja rasvaa. Kaiken kaikkiaan ne edel-

Marko Loikkanen
grillinsä edustalla.

na kotiin. Työaikani on yhdeksästä
puoleen yöhön, loppuaika on varattu
perheelle, naurahtaa Marko.
Vakavoiduttuaan Marko toteaa, että
perheelle on varattava oma aikansa.
Esimerkiksi joulun aikaan grilli on
suljettuna aaton ja joulupäivän.
-Tapanina maistuu jo grilliruoka,
uskoo Marko.
Teksti ja kuva: Teppo Uotinen

lyttävät viiniltä paljon hedelmäisyyttä,
raikkautta ja usein pienen, sopivan
määrän pehmentävää sokeria. Kalaalkuruuille ykkösvalinta juhlaan on
samppanja tai kuohuviini. Valkoviiniksi sopii runsaan hedelmäiset, aromikkaat, puhdaspiirteiset, kuivahkot
tai puolikuivat tammettomat tai vähätammiset viinit. Jälkiruuille voi valita
myös omat juomansa.
-Joulun jälkiruuat toimivat jo sellaisenaankin ilman viinejä, mutta niitä
voi juhlistaa myös hyvin kuohuviineillä. Varmoja valintoja ovat myös
raikasaromiset makeat muskatviinit.
”Pohjoismaissa jouluoluen juonti
on vanha perinne. Oluen juonti on
ehkä kaikkein vanhin sekä muinaissuomalainen että skandinaavinen

perusjoulutapa. Maito oli veljesten
elinaikana talvella harvinaista erityisherkkua. Joulujuomana olut oli yleisin.” http://www.tunturisusi.com/joulu/jukola.htm
-Joulupöytään sopii erinomaisesti
myös olut, sillä olut kestää monesti
joulupöydän runsasmakuisuutta, etikkaa, suolaisuutta, mausteita ja makeita
elementtejä. Kaloille kannattaa valita
vaaleita lageroluita tai vehnäolutta.
Lihan kanssa toimivat hyvin tummat
oluet, erityisesti monet joulun kausioluet.
-Jouluillan nautiskeluun voi varata
makunsa mukaan jotain erityistä, viini-, olut- tai väkevämaailmasta.
Teksti: Teppo Uotinen
Kuva: Tomi Knuutinen
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Gallupin tulos:

Perinteistä
joulua

Timo Hyvärinen. Timo viettää
perinteistä joulua äitinsä kanssa.
Jouluun liittyy mm. haudoilla
käynti.

Risto Karhunen. Myös Risto viettää joulua äitinsä kanssa. Hän
suuntaa jouluksi maaseudulle,
jouluun kuuluu luonnollisesti
myös kinkku.

Ritva Antikainen. Ritva viettää
joulua tyttärensä luona. Joulu vietetään perheen parissa, joulukirkko voisi kuulua suunnitelmiin,
aikainen aamu kello kuudelta tuo
oman tunnelmansa.

Minna Tolonen. Myös Minna
Tolonen odottaa rauhallista joulua
läheisten kanssa ilman kännyköiden pirinää.
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Se on Joulu nyt!
n Joulupukin odotus saa täyttymyksensä aattoiltana, kun punatakkinen ja
pipolakkinen vieras on saanut – isän
myötävaikutuksella – lahjat jaetuksi.
- Mutta ensi vuonna hän, saapuu lailla ystävän! yhtyy pukki koko perheen
lauluun.
-Ei voi toivo pettää!
Vuoden lopulla tihentynyt odotus
ja jännitys on purkautunut. Availlaan
paketteja. Innostuneet riemun kiljahdukset vahvistavat sen; moni toive
toteutui!
Lapset olivat hakeutuneet leikkimään pukin tuomilla rakennuspalikoilla.
–Hei, mä teen tallin ja seimen!, ilmoitti Antero.
–Saanko mä tehdä muovailuvahasta
lampaita ja aasin? Erno kysyy.
–Joo, mut varo sitten, että et tuhri
muovailuvahaan näitä legoja!
–Tyhmä, en tietenkään, Lapset up-

Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Vapaaehtoisväen
joulujuhla
ke 15.12. klo 18.
Kuopion katulähetys ry 50
vuotis juhla to 16.12. klo 17.
Joulupuuro, juhlaseurat, kristillinen kirjapöytä eteisaulassa, tee
löytöjä ! Arpajaiset Kuopion Katulähetyksen hyväksi, arvat 2 €/kpl.
Tervetuloa juhlimaan kanssamme
Kallaveden kirkkoon, Rauhalahdentie 21.
Dolcen joulukonsertti la 18.12.
klo 18. Seppo Kirkinen ja Dolce.
4. Adventtisunnuntain messu
su 19.12. klo 10. Saarna Pekka
Niiranen, liturgia Anni Tanninen,
kanttorina Seppo Kirkinen ja Dolce.
Kuusi tuntia joululauluja su
19.12. klo 11. mukana klo 13-15
kanttori Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro, nuorten lauluryhmä ja
nuoria soittajia.
Seurakuntailta ma 20.12. klo
18.30. koulutussalissa. Marian
adventti - Matt. 1:18-24 Jumala
kanssamme.
Perheiden jouluaaton kirkko
pe 24.12. klo 15. Saarna Matti
Pentikäinen, liturgia Anna-Maija
Hella, kanttorina Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä.
Jouluaaton kynttiläkirkko pe
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 kanttorina AnnaMari 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 Pentikäinen, liturgia Anni
Tanninen ja kanttorina Anna-Mari

poutuvat puuhiinsa.
-Kurjaa, että joulu on taas vasta
vuoden perästä!, keskeyttää Erno hiljaisuuden.
–Nii-in, vahvistaa siihen Antero.
–Jouluhan on vasta huomenna, nyt
on jouluaatto!, puuttuu puheeseen isä.
Eihän joulu lopu siihen, kun joulupukki on käynyt.
–Mut kun se on niin jännää saada
paketteja, Erno jatkaa.
–Vaikka onhan se kiva, kun ei tartte
mennä kouluun, kun on joululoma!
–Kaikki kiva kestää ihan liian vähän
aikaa, pohtii Antero.
-Oikeastaan se on totta, mutta silloinhan sitä osaa antaa arvon näille
juhlahetkille. Ja onhan joulun jälkeen
Uusi vuosi ja sitten Loppiainen, isä
jatkaa.
–Mutta eikös, pojat, lauleta muutama kiva joululaulu?
”Soihdut sammuu, kaikki väki nuk-

kuu…..”, ”On hanget korkeat nietokset……”, Hiljaa, hiljaa, joulun kellot
kajahtaa…. Jeesus tullut on!”
Kuusen eri väriset lasipallot heijastavat kynttilöiden valot moninkertaisina. Kun siristää silmiään voi
melkein nähdä enkelin siiven vilahduksen kuusen oksien välistä. Taru ja
tosi kohtaavat. Joulun salaisuus lahjapakettien muodossa ja Seimen lapsi, Jumalan Poika, maan päälle tullut
Vapahtaja. Hän, meidän Herramme!
Joulun lämpö täyttää mielen. Ja ihmisillä hyvä tahto.
-Mennään sitten ajoissa nukkumaan, että jaksetaan aamulla herätä
joulukirkkoon, huolehtii äiti, joka on
laulun aikana tullut olohuoneeseen.

Linna.
Loppiaisen messu to 6.1. klo
10. Saarna Juha Määttä. liturgia
Matti Pentikäinen ja kanttorina
Richard Nicholls.
Messu su 9.1. klo 10. Saarna Raili Rantanen, liturgia Veli Mäntynen
ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Seurakuntailta ma 10.1. klo
18.30. koulutussalissa.

käisille) harjoitukset keskiviikkoisin alkaen 12.1. klo 16-17 Kallaveden kirkolla. Kuoron johtajana
Richard Nicholls.

Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Leo Tolstoin “Jouluvieras” su
19.12. klo 18. Kerronta, Topi Litmanen, musiikki Seppo Kirkinen
ja Anna-Mari Linna. Kahvitarjoilu.
Aikuisten takkailta ke 5.1. klo
18. Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa.
Raamattupiiri ti 11.1. klo 18.
Piiristä vastaa Matti Turunen.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Kauneimmat joululaulut to
16.12. klo 19. Raili Rantanen ja
Anna-Mari Linna.
Jouluaaton hartaus pe 24.12.
klo 14. Esko Konttinen ja AnnaMari Linna.
Joulukirkko la 25.12. klo 10.
Anni Tanninen 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 (yläastei-

Hyvää Joulua Kaikkiin koteihin!
Esko Konttinen
Kallaveden seurakunnan
kirkkoherra

Diakonia
Varttuneen väen joulujuhla ke
15.12. klo 12-14. Joulukuvaelma.
Hartaus kirkkoherra Esko Konttinen, kanttorina Anna-Mari Linna.
Joulupuuro ja kahvit.
Petosen piristys joka toinen
maanantai alkaen 10.1. klo 1314.30 Petosen seurakuntatalolla,
Pyörönkaari 21. Kohtaamispaikka
mielenterveyskuntoutujille. Keskustelua eri teemoista, kahvit,
retkiä ym.
Omaishoitajien vertaisryhmä
kerran kuussa tiistaisin alkaen
11.1. klo 13-15 Petosen seurakuntatalolla.
Hyvää huomenta arki Avoin
kohtaamispaikka keskiviikkoisin
klo 11-13 aamukahviaikaan alkaen 12.11.Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa.
Ystäväpiiri
torstaisin
alkaen
13.1. klo 12-13.30 Petosen seurakuntatalolla. Ystäväpiiri on paikka,
jossa voit tutustua ihmisiin, pohdiskella elämisen iloja ja murheita
yhdessä toisten kanssa ja juoda
kupin kuumaa.
Muuta
Leväsen messu ti 21.12. klo
13.30. Matti Pentikäinen, AnnaMari Linna ja kirkkokuoron seniorit.
Uudenvuoden aaton yömessu
pe 31.12. klo 22. Syvänniemen
kirkossa yhdessä Karttulan seurakunnan kanssa. Saarna Petteri
Hämäläinen, liturgia Matti Pentikäinen ja kanttorina Anne Keränen.

Kolumni
Joulussa on
parasta joulu!

J

oulun välipäivät ovat merkillisiä päiviä. Ympärillä ensin itsenäisyyspäivä ja joulun odotusta. 13.12 Lucian päivä. Ja pian kotiin alkaa tulvia joulukortteja. 21.12 on minulla nimipäivä, talvipäivänseisaus on
silloin tai 22.12. Sitten aatonaatto. Ja vihdoin jo vähintään elokuun lopulta
saakka odotettu: jouluaatto! Ja pehmeät ja kovat paketit vaan vyöryvät
syliin. Sitten joulupäivä, eli Jeesuksen synttärit. Tapaninpäivä. Sitten ne
neljä välipäivää. Niiden jälkeen uudenvuodenaatto. Uudenvuodenpäivä.
Ja kohta loppiainen. Mutta ne päivät noiden erityispäivien välissä, niissä
on jotain jännää. Vaikka oikeastaanhan ne ovat aivan normaaleja päiviä.
Niitä vaan ympäröi niin paljon kaikenlaisia upean spesiaaleja päiviä.
Mitä 27.-30. joulukuuta oikein tulisi tehdä? Miten noihin päiviin tulisi
suhtautua? Mitä virkaa noilla päivillä on? Minusta ne ovat lähes joka vuosi ehdottomasti parhaita päiviä. Ne ovat joulua, mutta niihin ei enää liity
joulustressi. Lahjatkin on jo saatu. Joulualeissa voi toki käydä riehumassa,
mutta sekin on jotenkin rentouttavaa, ei tarvitse miettiä mikä tulisi kenellekin – kaikki tulee itselle, ah!
Joskus olen ollut töissä joulun välipäivinä, ja tuntuipa hivenen lynchmäiseltä - absurdia vääntää hommia niska limassa samalla kun imeskelee konvehtia, tai kahvihuoneessa nautiskeltujen piparien maku vielä
lepäilee suussa.
Joulun välipäivät viettää useimmiten vain tuoreisiin lahjoihin tutustuen (toivottavasti ei kuitenkaan vain kymmentä sukkaparia jalkoihin
sovitellen), jouluruokien tähteitä naamaan mättäen. Semmoinen erittäin
lutuinen uppelusaika. Hieman kuin kuherruskuukausi, paitsi ei vaimoa,
vain ne kaikki tajuntaa järisyttävät lahjat ja ruoat.
Jouluruoka onkin parasta. Aivan perusjouluruoat, eli laatikot ja kinkku, kotikalja ja glögi, voittavat kaiken maailman viiden tähden ruoat. No
jouluna nyt ainakin; ei se porkkanalaatikko oikein vappuna tai juhannuksena ihan samalta maistu. Joulu on siis myös paras mauste. Ja joulunhenki
maailman paras placebo - se saa ihmeitä aikaan ruokien maussa, ja ihmisten mielissä. Ylivoimaisesti parasta joulussa on se, että jouluna on joulu!
Tomi Knuutinen
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