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Viikon aluksi yhteisellä puurolla
Monien lieksalaisten maanantaiaamupäivien perinteeksi on tullut kokoontua puurolle seurakuntakeskukseen.
Yhteisen ruokailun lisäksi osallistutaan aamuhartauteen ja rupatellaan muiden kanssa.
Monet puurolla kävijät ovat yksinasuvia ja arvostavat sitä, että yhteisen ruokailun merkeissä voi kohdata muitakin.
Seurakunta tarjoaa puuron ja kahvit. Pöydällä on rahalipas mihin voi halutessaan lahjoittaa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Seuraavan keräyksen aiheena on
vanhusten yksinäisyyden torjuminen eli samalla asialla ollaan. Monesti uusien
työntekijöiden mukana tulee myös uusia ideoita ja nämä puurohetket ovat diakoni Arvo Yrjölän mukana tullut piristys seurakuntaamme.

Eläkkeellä oleva kanttori Aulis Toikkanen
säestää virren puurohetken alkuhartaudessa.

Tuula Rötsä nostaa puurokattilan
pöytään ja on aika käydä yhteiselle
aterialle, turvavälit huomioiden.

Vapaaehtoiset huolehtivat tarjoiluista
Puuronkeittäjinä vuorottelevat vapaaehtoiset pareittain. Kattilaan kaadetaan
vettä yleensä viisi litraa. Jos puuroa jää tähteeksi, Merja Nuutisen johdolla
sovitaan, kuka paistaa sämpylöitä ja niitä saadaan taas herkutella seuraavalla
kerralla. Suureen kattilaan mahtuu vettä enemmänkin eli uudet puuronsyöjät
toivotetaan tervetulleiksi.
Tuula Rötsä kertoo näiden vapaaehtoistehtävien kautta viimeisen vuoden
aikana osallistuneensa paljon enemmän muuhunkin seurakunnan toimintaan.
- Ensin vähän arastellen arvelin, että kuulunko tänne. Mutta näiden tehtävien
myötä olen tutustunut ihmisiin ja nyt olen osallistunut muuhunkin toimintaan.
Kerran olen nyt ollut mukana Päivikeissä ja varmasti tulen uudestaankin.
Tuula kertoo olevansa mukana monissa yhdistyksissä ja erilaisissa vapaaehtoistehtävissä. Piristää, kun käy jossain, on vaihtelua kotioloille, vaikka kotonakin viihtyy hyvin. Kalenteriin on jo varattu aika lähetystyön piirakkatalkoisiin.
Nurmijärvellä asuvat sisarukset Irmahelena ja Aune Räsänen käyvät mielellään puurohetkessä tapaamassa toisia ja osallistumassa hartaushetkeen.
- Minä en tosin tykkää syödä puuroa, mutta täällä on myös hyvää kahvia ja
leipää, paljastaa Aune.
- Yleensä ollaan pitkä päivä keskustassa ja hoidetaan samalla reissulla monia
asioita niin ei tarvi kotoa ottaa eväitä mukaan, kertoo Irmahelena.
Kauppa-asioiden lisäksi he käyvät Kotipirtissä asuvan äidin luona.
Irmahelena osallistuu moniin vapaaehtoistehtäviin seurakunnassa. Hän mm.
keittää kahvia joka toinen torstai kokoontuvassa Seurakuntakerhossa.

Aamupuuro ja kahvia Seurakuntakeskuksen nuorisotilassa
maanantaisin klo 10–11.
Seuraavat kerrat 30.11., 7.12. ja jatkuu taas 11.1.2021

TEIJA TURUNEN

Lieksan seurakunta toivottaa
kaikille hyvää ja siunattua joulunaikaa!
Joulutervehdyksiin varatut rahat käytetään tänäkin vuonna
diakoniatyön kautta vähävaraisten perheiden jouluavustuksiin.
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Titta Turunen
työskentelee
tarvittaessa myös
Lieksan kirkolla
kuten Yö kirkossa
-tapahtumassa.

”Kunpa tätä ei
olisi ollutkaan!”
Tämä lause on mielessäni, kun katselen aikaa taaksepäin. Onhan se vahvasti sanottu, mutta kun tarkkailee
mitä tämä kulunut puoli vuotta on tuonut tullessaan, ei
se sittenkään ole liioittelua.
Se, että maailma lähes pysähtyy, on ennen kokematonta
nuoremmalle sukupolvelle. Kaiken ikäisille tämä aika on
tuottanut yllätyksiä, monesta hyvästä on täytynyt luopua.
Kenelle se sitten on ollut vaikeampaa; joku sanoo että nuorille, toinen että ikäihmisille. Kuka tietää. Yksinäisyyden
kestokyky lienee yksilöllinen taito. Monen nuoren opiskelu
on muuttunut istumiseksi kotona näyttöpäätteen edessä
tehtäväpinon kanssa. Monen ihmisen elämä on muuttunut jännitteiseksi, huoleksi oman ja läheisten terveydestä.
Mutta eteenpäin on menty. Monesta epävarmuudesta
selvitty.
Läheisten ja ystävien tuki on kaikille tärkeä. Sanotaan,
että pitäisi olla ainakin muutama uskottu ihminen. Toivon, että jokaisella on sellainen.
Myös seurakunnassa on menty eteenpäin. Ilahdun
erityisesti tämän vuoden rippikoulujen onnistumisesta.
Viimeiset konfirmaatiot olivat syksyllä.
Perheet lapsineen ovat jälleen kesän jälkeen voineet
tulla yhteen. Ja iloitsen suuresta Lieksan kirkosta, jonne
olemme saaneet kokoontua jo kesäkuusta asti jumalanpalveluksiin ja tilaisuuksiin. Iloitsen ryhmistä ja ihmisten
kohtaamisista eri toimitusten yhteydessä.
Ja paljosta muusta. Normaalioloissa ei tule edes miettineeksi kaikkea sitä mille nyt annamme arvon. Yksinkertaiset pienet asiat ovatkin elämän perustaa.
Kristillinen usko on läsnä meidän keskellämme kaikissa olosuhteissa, se ei jätä eikä hylkää meitä. Yksi tapa
harjoittaa kotona uskonnollisuutta on rukous. Yleisimmin sen muoto on sanaton rukous. Mutta
rukous voi olla laulu, virsi, lausuttu tai
kirjoitettu tai lapsena opittu iltarukous.
Nyt juhla-aika on edessä. Emme
tiedä millainen se tulee olemaan,
mutta rukoillen lähdemme sitä
kohti. Kristus on meidän kanssamme.

Uusi
Testamentti
2020

Suomen Pipliaseura käänsi Uuden testamentin kreikankielisestä
alkutekstistä suomeksi. UT2020
julkaistiin 22.10.2020. Historiallinen käännös on saatavilla vain
puhelinsovelluksena. Vaikka
tekstin sanoma pyrkii uskollisuuteen alkukielelle, nuorten
kielentaju ja älylaitteiden näytön koko määrittelivät kieliasua.

Miksi käännös
Käännöksellä ei haettu Raamatun sanoman muuttamista,
vaan kielen päivittämistä. Maallikolle hankkeen idea selviää
normaalin kielen käytön myötä. Millekään puhutulle kielelle
ei ole olemassa tarkkaa sanasta sanaan -käännöstä toisessa
maassa. Suomalainen vastaa kiitokseen ”ole hyvä”, britti ”olet
tervetullut”.
Käännöksessä kielen on pakko muuttua, jotta tekstin merkitys aukeaisi kohdekielen ihmiselle. Suomen kieli muuttuu
jatkuvasti. Jos luemme vain vanhoja käännöksiä, emme enää
ymmärrä raamattua.

Hankkeen eteneminen

Titta Turunen
Viekin suntioksi

Viekin osa-aikaisen suntion tehtävään on valittu Titta Turunen. Suurtalouskokin ja puutarhurin koulutukset käynyt
Titta on jo neljänä vuotena ollut kesäkauden eli puoli vuotta
hautausmaatyöntekijänä. Viime kesänä hän työn ohessa hoiti
myös suntion tehtäviä.
Vuoden kiertoon mahtuu hyvin monenlaisia tehtäviä ja
Eero Eskelisen opastuksella Titan perehtyminen erilaisiin
tehtäviin jatkuu edelleen.
- Olen kyllä tosi tyytyväinen, että pääsin tähän hommaan.
Työ on mukavaa ja vaihtelevaa, iloitsee Titta.
Suntion työn lisäksi Titta osallistuu siskonsa kanssa karjanhoitoon kotitilallaan.
Titta on hyvin reipas ja urheilullinen nuori nainen. Monet
Isänpäivän aikoihin Viekissä haudoilla käyneet ihmettelivät, kun
sinne pyhäinpäivänä tuodut hautakynttilät olikin jo siivottu pois.
Osoittautui, että uusi suntiohan siellä oli jo tehtäviään hoitanut.

Dosentti Niko Huttunen tuotti karkean käännöksen raamatunkreikasta nykysuomeksi. Sen jälkeen kieliasiantuntija Tuomas Juntunen muotoili tekstin nykysuomeksi, jota on luonteva lukea kännykän pieneltä ruudulta. Lopuksi seitsemästä
kirkkokunnasta ja raamatun tutkimuksen asiantuntijoista
koostunut ohjausryhmä antoi palautetta kääntäjille tekstistä.
Palaute kohdistui kielen ymmärrettävyyteen. Teksti tavoitteli
15–25 ikäisten kielentajua.

Kommentti:
pappi asensi käännöksen kännykkäänsä
UT2020-käännöstä oli jokseenkin vaikea löytää Google
Play-kaupasta. Lopulta löysin Pipliaseuran raamattusovelluksen, joka sisälsi uuden käännöksen. Klikkasin mielenkiinnolla
Johanneksen evankeliumin auki. Ensireaktio oli myönteinen.
Kieltä oli sujuva lukea ja pelko raamatun sanoman muuttumisesta alkoi karista. Tekstin yksinkertaisuus jopa tarkensi
ymmärrystä Raamatun tapahtumista.
LÄHTEET: SUOMEN PIPLIASEURAN NETTISIVUT

LEA EL BARDI
TEIJA TURUNEN

JUHO KAMULA

Töissä jouluna
Tänä vuonna jouluaaton ollessa torstaina peräkkäin on harvinaisen
monta pyhäpäivää. Suurimmalle osalle ne ovat tervetulleita
vapaapäiviä, mutta monille myös työpäiviä.
Lampaat mukana joulun vietossa
Maanviljelijöillä on oikeus saada lomittaja
kolmeksi pyhäpäiväksi vuodessa.
- Ei kannata ottaa jouluksi, koska siinä menisi
koko vuoden kaikki pyhät kerralla, pohtii Isäntärengin lammastilaa pyörittävä Ville Kuivalainen.
Lampaat ruokitaan kahdesti päivässä ja jouluna, kuten muinakin pyhinä, välttämättömiinkin töihin menee pari tuntia aamuin illoin.
Kuivalaisen perheessä joulua vietetään per-

Lampaitaan hoitava Ville Kuivalainen järjestää
jouluna eläimillekin vähän ylimääräistä syötävää,
enemmän rehuja tai kuusenoksia. Ja toivoo
ettei tulisi sähkökatkoja tai muita ongelmia.

heen kesken kotona perinteisesti saunan ja
aterian merkeissä lampaiden hoidon lomassa.
Isovanhempien kanssa kyläilyt puolin ja toisin
kuuluvat myös suunnitelmiin. Joulunakin syödään lammasta eikä itse valmisteta kinkkua,
mutta kyllä sitäkin on aina jostain ilmaantunut.
- Joulurauhaa arvostan ja sitä toivon niin ih- Marika Kiiskinen yhdessä muiden Varpusen
misille kuin eläimillekin.
työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa valmistelee joulua monin tavoin.

Hoivakodissakin joulu eroaa arjesta

Varakoti Varpusessa ei ole vielä vahvistettu joulunpyhien työvuoroja, mutta lähihoitaja Marika
Kiiskinen arvelee olevansa ainakin aattona aamuvuorossa, kuten oli viime vuonnakin.
Sitten jäisi aikaa viettää aattoiltaa perheen
kanssa, kolmen lapsen äiti kertoo.
- Varmaankin Tero menee sitten lasten kanssa
yöksi Viekin mummolaan ja minä saan toivomani joululahjan eli saan nukkua rauhassa yön yksin
kotona, haaveilee kevätvauvaa odottava Marika.
Työssä joulu eroaa muista päivistä. Silloin on
asukkaita vähemmän paikalla ja henkilökuntaa suhteessa enemmän. Ihan perushoitokin
voidaan tehdä rauhallisemmassa tahdissa ja
muistella vanhoja jouluja, niiden tapoja, ruo-

kia, lahjoja ja rakkaita ihmisiä. Varpusessakin
halutaan luoda asukkaille joulutunnelmaa
tuoksujen, laulujen ja lahjojenkin avulla. Joulurauhanjulistuksen kuunteleminen on tärkeä
perinne ja yhdessä lauletaan joululauluja Marikan tai muiden hoitajien johdolla.

Kanttorikaan ei kyllästy joululauluihin
Musiikki on tärkeä tunnelmanluoja monien jouluvalmisteluissa ja itse joulussa. Kanttoreille joululaulujen laulattaminen on kiireistä, mutta mukavaa aikaa. Svetlana Perttu kertoo, että tapahtumien miettiminen ja kuorojen kanssa musiikin
harjoittaminen alkaa jo kuukausia ennen joulua.
Svetlana on lapsena Venäjällä kastettu orto-

Kanttori Svetlana Perttu aloittaa syksyllä hyvissä ajoin sopia esiintyjiä ja järjestää harjoituksia
joulun tilaisuuksia varten.
doksisen kirkon jäseneksi, mutta nuorena aikuisena hän liittyi luterilaiseen kirkkoon. Siellä kanttorina toimiessaan hänelle tulivat tutuiksi ihan
samat rakkaat joululaulut, joita täälläkin lauletaan esimerkiksi Kauneimmissa joululauluissa.
- Virsikirjaan on lisätty virsi Hetkeksi hiljene
maa. Monelle täällä se on vieläkin vieras, mutta
itse opin sen Venäjällä jo 20 vuotta sitten, kun
seurakunnassa vieraili joku suomalainen ryhmä.
Vaikka joululaulut ovat paljon läsnä Svetlanan työssä, tykkää hän kuunnella joulumusiikkia vielä kotonakin, joko klassista tai uudistettuina vanhoja lauluja.
TEIJA TURUNEN
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Sillä minulla on oikeus olla juuri minä.
Sinäkin voit olla ihan oma sinä.
Lapsella on oikeus kaikki tietää sen.
Minulla on oikeus olla juuri minä.
Sinäkin voit olla ihan oma sinä.
Lapsella on oikeus kaikki tietää sen.

Kirkko tutuksi lapsille
Mitä kaikkea kirkosta löytyykään ja millaista on nukkua kirkon lattialla? Tervetuloa makuupussin ja
makuualustan kanssa yökylään Lieksan kirkkoon. Näillä sanoilla Yö kirkossa -tapahtumaa esiteltiin
3.–6.-luokkalaisille ja tulijoita olisi ollut enemmän kuin mukaan pystyttiin ottamaan.
Lauantai-iltana kirkosta loistivat valot ja kirkkopuiston
pimeydessä vilkkuivat kymmenet lamput ja ääntä kuului,
kun Yö kirkossa –tapahtuman
osallistujat pelasivat isosten ja
ohjaajien johdolla erilaisia pelejä. Otsa- ja taskulamppujen
valossa kaikki osallistujat etsivät suurten kuusten luota itselleen heijastavan pöllön. Sitten
mentiin piiloon pöllöjen kanssa ja isoset toimivat etsijöinä.
Lopuksi toteutettiin vielä lasten
toive ja isoset menivät piiloon.
Vähän jännitti, mutta tosi kivaa,
oli monien kommentti. Ulkona

pimeässä porukalla pelaaminen olikin monien mielestä
tapahtuman hauskin juttu.
Illalla jokainen sai valita kirkkosalista mieleisensä
nukkumapaikan. Valtauksia
tehtiin vihkiryijyn alle, saarnatuolin ja alttarin läheisyyteen,
pitkin käytäviä sekä penkeille
ja penkkien väleihin. Aamulla jotkut valittivat, että yöllä
oli vähän kylmä, sillä kivilattiat osoittautuivat viileiksi.
Parhaiten taisivat nukkua ne,
jotka levittivät makuupussinsa kirkonpenkeille. Lieksan
kirkko antaa tosi hyvät puit-

Yhteisen ohjelman lisäksi aikaa oli myös kavereiden kanssa pelailuun. Moona Keronen (vas.), Veera Nevalainen, Sohvi Hiltunen
ja Saara Kärki tutustuivat Rosvo ja poliisi -peliin

teet tällaisen tapahtuman järjestämiselle. Joissain muissa
kirkoissa vessatilatkin ovat
erillisessä rakennuksessa.
Lieksan tapahtuma toteutettiin yhteistyössä 4H:n ja seurakunnan kesken.
Leena Pääkkösen johdolla tutustuimme Lapsen
oikeuksiin ja harjoittelimme
siihen liittyvän laulun mikä
esitettiin sunnuntain jumalanpalveluksessa. Lopuksi
seurakunta tarjosi maittavan
keittolounaan tapahtumaan
osallistujien perheille takasalin täyttyessä iloisesta ja

tyytyväisestä kirkkokansasta.
Kirkkopuisto alueena oli
monille vieras paikka. Kuljimme siellä alueeseen tutustuen
ja ryhmät vuorollaan sytyttivät kynttilät tärkeille paikoille. Kierroksen päätteeksi
kokoonnuimme kaikki saman
suuren kuusen juurelle laulamaan Jumalan kämmenellä
-virren. Sama virsi laulettiin
myös sunnuntain messussa
ja sen sanoman toivomme
jäävän kaikkien näiden lasten
mieliin.
TEIJA TURUNEN

Tarjolla oli monenlaista ruokaa ja herkkua. Iltapalalla Oskari Kärki
(vas.) ja Jonathan Lomba nauttivat pannarista.

Eskarissa ystävystyneet ja nyt kirkolla vuosien jälkeen tavanneet Karita Virkkunen ja Santtu Nuutinen halusivat nukkua
alttarin vieressä.

Sunnuntain jumalanpalvelusta valmisteltiin ja toteutettiin monin
tavoin yhdessä. Nadja Pehkonen (vas.) ja Essi Yli-Hakola avustivat Virpi Komulaista messukasukan pukemisessa.
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Kauneimmat joululaulut Jaetaan joulun sanomaa
Kolin kirkko

pe 11.12. klo 19

Lieksan kirkko

su 13.12. klo 14 erityisesti riskiryhmäläisille turvallisuuden takaamiseksi
su 13.12. klo 16
su 13.12. klo 18

Nurmijärven kirkko

ti 15.12. klo 18

Pankakosken Rientola ke 16.12. klo 18

Lähettien kuulumiset:

Hattuvaaran kylätalo pe 18.12. klo 18

Segezan seurakunta Venäjällä kaipaa edelleen tukeamme.
Marja Alastalo Botswanassa toimii Suomen Lähetysseuran
aluetyöntekijänä.
Sirpa Rissanen on palannut Kyprokselta käsin tekemään
mediatyötä Sanansaattajien palveluksessa.
Sadeharjun perhe odottaa lupaa palata raamatunkäännöstyön tukitehtäviin Papua-Uusi-Quinealle.
Tiina Latva-Rasku hoitaa Suomesta käsin Japanissa tehtävää internet-työtä.

Viekin kirkko

Mietteitä joulun
lähestyessä
En liene ainut, jonka elämässä kiireiset ja tapahtumattomat
jaksot eivät sitten millään tunnu tasoittuvan. Kun ei ole mitään
tekemistä, ei todellakaan tapahdu mitään. Toisaalta silloin, kun
on tekemistä ja puuhailua, niin sitähän sitten riittää. Syyskuussa,
kun pyydettiin tähän kirjoitushommaan, olin ihan tyytyväinen:
olisihan edes jotain tekemistä, kun sitä ei muuten tahtonut työn
lisäksi löytyä. Nyt, kun tämän aika olisi, olisi vaikka mitä muutakin puuhaa. Tähän saumaan kun osuvat myös kaikkien opettajien rakastamaa pedagogisten asiakirjojen laadintaa (sarkasmivaroitus) ja yhdessä kirjaprojektissakin olen luvannut mukana
olla. Siinäkin pitäisi saada tekstiä aikaiseksi. Ja kuten ostos-TV:ssä: eikä tässä vielä kaikki. Tulin sopineeksi asuntokaupat lieksalaisesta rivarikämpästä. Muutto ole ihan vähätöinen urakka.
Entisen asunnon myyntiä ja pankin muuttuvien käytäntöjen
kanssa telkkuamista liittyy tähänkin projektiin enemmän kuin
äkkiä luulisi. Asioita ei todellakaan enää hoideta kertakäynnillä
pankkikonttorissa. Koko ajan sisällä asuu epäilyksen ja itsekritiikin demoni, joka hokemalla hokee, miten tyhmää on ostaa asunto muuttotappiokunnasta, josta ei ole onnistunut edes vakituista
työpaikkaa saamaan. Elämä ei ollut mennyt niin kuin perinteisissä elämäkäsikirjoituksissa, joissa tämän ikäisenä pitäisi jo olla
vakiintunut ja seestynyt yhteiskunnan tukipilari.

Joulu luo paineita
Jostain syystä juuri joulun lähestyminen lisää ajatusta siitä,
miten on epäonnistunut täyttämään kaikkia sosiaalisia konventioita. Joulumainokset ovat aloittaneet syyllistämisen jo
lokakuun puolella: ellei sinulla ole tarvittavia varusteita, oikeaoppisia lahjoja (ja niiden vastaanottajia lähipiirissäsi) tai
edes oikeita reseptejä jouluherkkujen valmistamiseen, olet jo
syrjäytynyt kiiltokuvajoulun ihanteista. Köyhän sopii ehkä ostaa paketti kinkkuviipaleita ja Fazerin sininen, jos ei muuten
pysty osallistumaan joulun kulutusjuhlaan.
Eräs tästä ahdistuksestaan kirjoittanut on muuten Helsingin
hiippakunnan emeritapiispa Irja Askola. Jossain vaiheessa
hän kuitenkin kertoi löytäneensä helpotusta adventtisohjon
kyntämisestä alkaneeseen jouluvaatimusten täyttämiseen.
Löytö oli yksinkertainen: hän luki Raamatusta ensimmäisen
joulun tapahtumat.
Hämmästyttävän monta jouluevankeliumissa pienin vihjein
annettua yksityiskohtaa viittaa siihen, miten mikään nykyiseen
joulunviettoon asetetuista sosiaalisista vaatimuksista ei toteudu. Evankeliumi kertoo kihlaparista, raskaana olevasta morsiamesta, keisarin mahtikäskystä, eläinten karjasuojasta, josta
tehtiin pop-up -synnytyssairaala, heikoin työehdoin työskennelleistä pätkätyöläisistä ja siitä, miten he löysivät lapsen, jolla ei
ollut edes omaa vuodetta. Oli vain eläinten ruokakuoppa.
Aika monessa muussakin kohtaa Raamattua lukiessa käy yllättäen niin, että teksti lyö ylevän hurskastelun bunkkerit soraläjiksi.
Miksi oikeastaan inisen viisikymppisen köyhyydestäni? Minun
iässäni Jeesus oli ristiinnaulittu jo kaksikymmentä vuotta sitten.
Entäs jos kokeilisikin samaa ihmiseksi suostumista, sitä samaa mitä Beetlehemissä tapahtui? Saahan sitä toki katsella
sisustusohjelmia ja kokkikisoja, kunhan muistaa, että meidän
elämällämme ei ole samoja käsikirjoittajia. Suurelta osin tuntemattomiksi jääneet Raamattuun tekstejä kirjoittaneet osuvat
joskus lähemmäksi arkitodellisuuttamme kuin valheellista tosi-tv:tä kirjoittavat unelmakauppiaat. Särkynyt voi joskus olla
ehjempi kuin se, joka ei koskaan ole mennyt rikki.
ELIAS TANNI

Kirjoittaja on Tampereelta monien mutkien kautta Lieksaan
päätynyt opettaja, joka kuvassa on ensimmäistä kertaa päässyt
oman peltikattonsa alle.

Koronan aikana kolehti- ym. keräystuotot ovat laskeneet. Lähetysjärjestöt, jotka välittävät maailmalla toivoa kaikkein heikoimmassa asemia olevien keskuuteen, tarvitsevat tukeamme.
Halutessasi voit lahjoittaa suoraan järjestölle tai oman seurakunnan kautta eteenpäin toimitettavaksi tilille FI33 5343
0710 0040 08. Voit tiedonantoihin kirjoittaa kyseisen lähetyskohteen nimen tai yleisesti ”lähetyskannatus”

su 20.12. klo 15 erityisesti riskiryhmäläisille turvallisuuden takaamiseksi
su 20.12. klo 17
su 20.12. klo 19

Joulunajan tapahtumia
su 20.12. Joululaulumessu

klo 10 Lieksan kirkko

to 24.12. Jouluaaton kirkko

klo 14 Viekin kirkko
klo 14 Nurmijärven kirkko
klo 16 Lieksan kirkko

pe 25.12. Jouluaamun kirkko

klo 8 Lieksan kirkko
klo 9 Kolin kirkko

la 26.12. Tapaninpäivän sanajp klo 10 Lieksan kirkko
su 27.12. Messu

klo 10 Lieksan kirkko

Joululaulutervehdys
Joukko seurakunnan työntekijöitä ja seurakuntalaisia kiertää
kahdessa ryhmässä laulamassa ja laulattamassa joululauluja

perjantaina 18.12. koulujen, kauppojen ja
hoitokotien piha-alueilla

klo 11.50 Keskuskoulu (Koulukatu) Rantalan koulu
klo 12.15 S-marketin edusta		
Iltarusko
klo 12.40 Partalanmäki (Jokikatu)
City-marketin edusta
klo 13.00 Lieksakoti		
Varakoti Varpunen
klo 13.20 Teeritie			Onnela

Joulumieltä lieksalaisille

Haluatko muistaa jouluna vähävaraista lähimmäistäsi Lieksassa?
Diakoniatyö jakaa avustuksia ja paketteja vähävaraisille
perheille ja yksineläville lieksalaisille. Viimevuotiseen tapaan
paketteja voi toimittaa seurakunnan toimistoihin tai työntekijöille 18.12. mennessä. Ne voi olla lahjakortteja paikallisiin
liikkeisiin, ruokakasseja, lahjapaketteja lapsille (paketin päälle
tieto tyttö/poika ja n. ikä) tai rahana seurakunnan tilille FI33
5343 0710 0040 08 mistä se ohjataan vähävaraisten avustuksiin.
Diakoniatyöltä voi hakea jouluavustusta. Hakemuskaavake
löytyy seurakunnan kotisivulta (www.lieksanseurakunta.fi),
diakoniatoimistosta ja kirkkoherranvirastosta.
Järjestämme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vähävaraisten jouluruokailun Hurtan Holvissa lauantaina 19.12.
Jouluateriakortteja saa diakoniatoimistosta.

Tervetuloa kaikki muutkin laulamaan yhdessä kanssamme!

Kransseja
myytävänä
Lieksan kirkolla pe 27.11. klo 14–14.30
sekä su 29.11. messun yhteydessä.
Kranssitalkoot kirkolla pe klo 12.
Tervetuloa!

Pyhäinpäivänä syttyivät
kynttilät vainajien muistoksi
Tarkennuksena vielä tieto, että kirkoissa luettiin niiden oman
seurakunnan jäsenten nimet, joiden hautauksen yhteydessä
nimen julkaisemiseen oli annettu lupa. Tällä kertaa kokoontumisrajoitusten vuoksi kutsukirjeitä tilaisuuksiin ei lähetetty
kenellekään.

JOULULAULUPOLKU

Tule lyhty mukanasi Tuomaan päivänä
ma 21.12. klo 18 kirkon sivuparkille.
Kävelemme Braheanpolkua joululauluja
laulaen ja joulurauhaa toivottaen.

Tervetuloa! T. joukko vapaaehtoisia
Tilaisuudet toteutetaan mikäli pandemiatilanne sen sallii.
Muistathan käsihygienian, turvavälit ja
tule paikalle vain terveenä!

Hän elää!

Pääsiäisen
musiikkinäytelmä
suunnitteilla kevääksi.
Seuraa ilmoittelua!

VARHAISKASVATUS
Puuhaparkki perjantaisin 9–12.
Avoin kerho yli 2-vuotiaille lapsille. Ilmoittautuminen tekstiviestillä
edellisenä päivänä lastenohjaajille puh. 0400 591 708.
Musamylly keskiviikkoisin klo 10.
Perheen musiikkihetki nuorisotilassa, laulut ja leikit ohjaa
Leena Pääkkönen. Tiedustelut 0400 199 810.
Perheiden joululaulajaiset Lieksan kirkolla ke 16.12. klo 18,
päiväkerholaiset esiintyvät. Kahvi- ja mehutarjoilua.
Päiväkerhoryhmissä on vapaita paikkoja,
tiedustelut lastenohjaajilta.
Pikkukirkkohetket ja treffi-illat
ilmoitellaan torstain Lieksan Lehdessä/seurakunnan ilmoitukset.
lieksanseurakunta.fi
Meidät löydät myös SOME-kanavista (Facebook, Instagram, Youtube)
hakusanoilla ”Lieksan seurakunta varhaiskasvatus”
Sieltä löytyy myös muuta nettimateriaalia lapsille ja perheille!
Toimituksen osoite
Kirkkoherranvirasto,
Mönninkatu 13
p. 0400 365 575
www.lieksanseurakunta.fi
Päätoimittaja
Lea El Bardi

Toimitussihteeri
Teija Turunen
Sivunvalmistus
PunaMusta Oy
Mikko-Pentti Einari Eronen
Painopaikka
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