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Siioninvirsiä vaaralla
Juhannusaattona kokoonnuttiin
perinteiseen tapaan veisaamaan Siioninvirsiä Vuokatin vaaralle. Seurapuhujina tänä vuonna toimivat Petri Kortelahti Suomen Raamattuopistosta, Sauli Typpö Herättäjäyhdistyksestä sekä Maria Niinivaara ja
Antti Lankinen Sotkamon seurakunnasta.
- Vuokatin vaaralla on veisattu yhtäjaksoisesti siioninvirsiä vuodesta
1971 lähtien, Sotkamon paikallisosaston Yrjö Sorvari kertoo. Sotkamon herättäjäjuhlavuonna 1971 kokoonnuttiin isolla joukolla ja sen jälkeen siioninvirsiseurat on pidetty aina juhannuksen aikana.
Petri Kortelahti muisteli puheessaan seurakunta-aikojensa rippikoulun pitämistä nuorten kanssa Kreikassa. Nuoret esittivät hyviä kysymyksiä vanhoilla raunioilla ja palvontapaikoilla tällä matkalla. Mistä
tiedämme, että juuri kristinusko on
tie Jumalan luokse? Kortelahden
mukaan tuntui hyvältä julistaa nuorille Jeesuksen kertakaikkisen uhrin
evankeliumia. Muuta uhria ei tarvita.
Sauli Typpö pohti heikkoutta elämässä. Arjessa ’vahvat porskuttavat’
ja vahvaa ihmistä ihannoidaan. Miksi Paavali oli sanojensa mukaan mielistynyt heikkouteen, jopa hätään ja

vainoihin? ”Kun
olen heikko, silloin
olen väkevin”, apostoli jatkaa. Juuri ihmisen heikkouteen
Jumalan anteeksiantamus ja rakkaus
juurtuvat. Typpö
pelkäsi, että väärät
mielikuvat kristityn
vahvuudesta voivat
tulla esteeksi kirkossa ja ehtoollisella
käymiselle. Meidän
ei tulisi kuitenkaan
ajatella sitä, mitä ihmiset ajattelevat siitä, että lähdetään
kirkkoon ja käydään
ehtoollisella.

MUSIIKKITILAISUUDET:
Su 14.7. klo 19 Pianoduokonsertti srk-talossa.
Leevi Lipponen ja Wilhelm Pilch. Vapaa pääsy.

KESÄPÄIVÄN MUSIIKKIHETKET
keskiviikkoisin klo 14 Sotkamon kirkossa
Vapaa pääsy, kolehti seurakunnan musiikkityölle

Ke 17.7. Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, viulu
Ke 24.7. Vuokatti-kvartetti
Ke 31.7. Sanna Matinniemi, laulu, Kaisa Alasaarela, säestys
Ke 7.8. Johannes Lenius, urut

Sauli Typpö ja Maria Niinivaara Vuokatin vaaran seuroissa.

Maria Niinivaara
pohti Johannes Kastajan sanomaa
Jeesuksesta: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.” Sana ’katso’ on käännetty englanninkieliseen Raamattuun joissakin käännöksissä myös sanalla ’behold’. Se tarkoittaa katsomista ja vierellä olemista. Johannes osoittaa vierellään olevaa Jeesusta. Myös meidän tehtävämme osoittaa vierelle
tullutta Jeesusta, joka kantaa maailman synnin. Se on kuin seurakunnalle annettu pyhäkoulun läksy. Ei
tarvitse olla itse vahva kertoessaan
heikon pelastajasta. Meidän tehtä-

SUVILINNUN LAULUHETKI
-yhteislaulutilaisuudet

vämme on esitellä Jeesus maailmalle annettuna Jumalan Karitsana.

Ke 17.7. klo 18 Laakajärvellä
Hilja Savolaisella, Leppimäentie 9a
To 1.8. klo 18 Pohjavaaralla
Iivonperän laavulla, Kokkopurontien päässä
Su 4.8. klo 15 Seurakuntatalossa,
Kainuuntie 39

Antti Lankinen muistutti Jumalan
lupausten toteutumisesta. Johannes
Kastaja oli edelläkulkija, joka sanoi
Jeesuksesta, että ”kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden.” Me saamme myös tuon autuuden Jeesuksen
antamana. Jeesus sanoo: ”Autuaita
ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.”

ja. Matinniemi on palkittu useissa
laulukilpailuissa ja Suomessa häntä
on kuultu mm. Savonlinnan Oopperajuhlien solistina.

muistiin merkitsi
Antti Lankinen

Kesäpäivän musiikkihetkien esiintyjien esittelyt:
Hän soittaa musiikkia kaikilta aikakausilta, mutta hänen ohjelmistonsa on painottunut 1600–1800 –luvuille. Hän soittaa lisäksi alttoviulua
ja viola d’amorea sekä toimii konserttimestarina ja tässä tehtävässä
myös orkesterin johtajana.
Sibelius-Akatemian opintojen jälkeen (Yoshiko Arai, Jouko Heikkilä,
Kaija Saarikettu) Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch on opiskellut mm. Ana
Chumachenkon johdolla, sekä barokkiviulua opettajinaan mm. Monica Hugget ja Lucy van Dael.
Ke 17.7.
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch on
harvinaisen monipuolinen viulisti.

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch on toiminut kamarimusiikin professorina
Stavangerissa, Norjassa, sekä vanhan musiikin professorina Tanskan

Kuninkaallisessa konservatoriossa
ja Bremenin Taideakatemiassa. Tällä hetkellä Sirkka-Liisa KaakinenPilch toimii vanhan musiikin professorina Krakovan Musiikkiakatemiassa, sekä viulunsoiton lehtorina
Tampereen Ammattikorkeakoulussa. Hän toimii Euroopan Unionin
Barokkiorkesterin kouluttajana sekä
opettaa lukuisilla mestarikursseilla.
Nykyään hän on kysytty konserttimestari lähes kaikissa vanhan musiikin nimekkäissä orkestereissa sekä eri kaupunginorkestereissa, joiden kanssa esittää ohjelmistoa barokin ja klassismin ajalta. Soolo-ohjelmistosta on mainittava 1500- ja
1600-lukujen sooloviuluteokset.

Ke 31.7.
Wienissä asuva, Keski-Euroopassa
uraa luova suomalainen oopperalaulaja, sopraano Sanna Matinniemi
esittää tunnelmallisessa, kesäisessä
”Suomalaisin sävelin” -konsertissaan
rakastetuimpia suomalaisia kansanlauluja sekä kauneimpia yksinlaulu-

Ke 7.8.
Johannes Lenius:
Ke 24.7.
Vuokatti-kvartetti on v. 1997 Sotkamon Mieslaulajista muodostettu
13-miehinen 4-äänisesti laulava
mieskvartetti Sotkamosta. Johtajana ensimmäiset 10 v. oli musiikin
maisteri Pirkko Kupiainen. Hän luo-

vutti tahtipuikon v. 2007 musiikinopettaja Olli Pautolalle, joka on vastannut myös koko kvartetin ajan
säestyksistä soittimena joko piano,
urut tai kontrabasso.
Vuokatti-kvartetti on vieraillut myös
ulkomailla, esim. Espanjan aurinkorannikolla itsenäisyyspäivän pää-

juhlassa, Virossa, Egyptissä ja Gran
Canarialla. Esiintymisiä on ollut yli
200 kertaa erilaisissa tilaisuuksissa
eri kokoonpanoilla. Vahvuutena
kvartetilla on, että he voivat esiintyä
joko 4-miehisenä kvartettina, 8-miehisenä tuplakvartettina tai koko vahvuudella.

- syntynyt Wienissä
- musiikin peruskoulutus wieniläisessä kirkkomusiikkikoulussa (Leopold Hengsberger), kirkkomusiikin
opinnot musiikki- ja taidekorkeakoulussa vuosina 1979–85 (Hans
Haselböck ja Peter Planyavsky, urkujen soitto; Erwin Ortner, kuoronjoh-

Kaisa Alasaarela on sotkamolainen
pianonsoitonopettaja. Hän on piano- ja urkupedagogi sekä kirkkomuusikko, joka on tehnyt urkujensoitosta A-tutkinnon.
to)
- osallistuminen kurssille: J. S. Bach
ja vanha musiikki (Josef Mertin, Peter Widensky); lasten kuoronjohto
(Robert Göstl), urkukurssi Haarlemissa (Jean Boyer, Lorenzo Ghielmi)
- vuonna 1990 ”Magister artium”
- vuosina 1985–88 kirkkomusiikkiviraston sihteeristön johtaja ja itävaltalaisen kirkkomusiikkityöryhmän
sihteeri
- vuodesta 1989 alkaen aluekanttori
Pohjois-Wienissä, neuvonantaja urkurakentamisessa ja radiojumalanpalveluksissa
- urkujen soiton, saksalaisen virsilaulun ja lasten kuoronjohdon opettaja wieniläisessä kirkkomusiikin
konservatoriossa
- kanttori ja urkuri Wienin Votiivikirkossa ja urkufestivaalin taiteellinen
johtaja 1997–2011
- vuodesta 2011 urkuri ja kanttori
Stockeraussa
- konsertteja Itävallassa, Saksassa,
Italiassa, Slovakiassa ja Suomessa

