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Tervetuloa juhlimaan
150-vuotiasta
Sotkamon viidettä kirkkoa
seurakunnan pyhättönä
sunnuntaina 30.8.

K

irkon rakentamisessa sotkamolaiset eivät olleet ensikertalaisia,
kun nykyistä kirkkoa rakennettiin. Olihan seurakunta eronnut Paltamon emäseurakunnasta jo n. 200 vuotta aiemmin.
Kirkkoa aloitettiin rakentamaan 1850-luvulla, mutta valmiiksi se tuli
1870. Vanhan kirkon kohtalo on mielenkiintoinen: se purettiin vasta
24 vuotta uuden kirkon rakentamisen jälkeen ja hirret käytettiin
Naapurinvaaran kansakoulun rakentamiseen. Kierrättäminen oli
tuolloin jo varteenotettava vaihtoehto, ainakin rakennusmateriaalien
suhteen. Tätä nykyistä kirkkoa on sittemmin kunnostettu, ettei enää
olisi tarvetta ihan uutta rakentaa, vaan vanha ja arvokkuutta henkivä
rakennus voisi seisoa ylpeänä Sotkamolaisten pyhäkkönä vastakin.

Kirkkomme on taas uudistumisen kynnyksellä. Monin paikoin on
korjattavaa ja kunnostettavaa. Kunnostaminen aloitettiin tornin paanukaton uusimisella tänä kesänä. Ilo on ollut kirkkoa lähestyä, kun
uusi katto on jo kaukaa näkynyt ja aukkojen kuparipellitykset ovat
kimallelleet auringossa. Edessä on tietysti vielä suuri urakka, joka
jatkuu ulkoverhouksen kohdalla ensi kesänä ja sittemmin päästään
sisätilojakin kunnostamaan.
Nyt on kuitenkin kiitosjuhlan aika. Jumalalle kiitos Sotkamon kirkosta! Juhlaa vietämme sunnuntaina 30.8 klo 10 alkavalla juhlamessulla, jonka toimittaa Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen.
Messu on seurattavissa myös netin kautta linkistä https://vimeo.
com/451046852. Juhlapäivää jatkamme pienen tauon jälkeen kirkossa
esitettävällä katkelmalla kirkko-oopperasta, josta enemmän toisaalla
näillä sivuilla. Senkin seuraaminen onnistuu tuon saman nettilinkin
kautta. Kirkkokahvit tarjotaan kirkon pihalla.
Tule mukaan juhlintaan, joko paikan päälle tai
netin välityksellä. Olkoon juhlamme Jumalan
läsnäolon juhla.
Juhani Saastamoinen
Sotkamon kirkkoherra

Syyskuun tapahtumia Sotkamon kirkossa
Su 30.8. klo 10 Sotkamon kirkko 150 v. -juhlamessu Sotkamon kirkossa, saarna ja lit. piispa Jari
Jolkkonen, Lukkari-Syrjäniemi, Kuja-Kanto, Kuusisto, Lankinen, Saastamoinen, mukana juhlakuoro ja
soittajia. Messun jälkeen Tolpojen tarina -minioopperaesitys. Kirkkokahvit kirkon pihalla.
Messu ja ooppera-esitys katsottavissa osoitteessa
https://vimeo.com/451046852
Su 6.9. klo 12 Messu, saarnaa Lauri Vartiainen,
Saastamoinen, Lukkari-Syrjäniemi.
Pe 11.9. klo 18 Iltamusiikki Kirkkomusiikin päivän kunniaksi.
Vapaa pääsy.
Su 13.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus, Niinivaara, Lukkari-Syrjäniemi.
Diakoniaväen syyskauden avaus. Jumalanpalveluksen jälkeen
kirkkokahvit kirkon pihalla.
Su 20.9. klo 10 Messu, Lankinen, Lukkari-Syrjäniemi,

klo 10 Sotkamon kirkko 150 v. -juhlamessu Sotkamon kirkossa,
saarna ja lit. piispa Jari Jolkkonen, Lukkari-Syrjäniemi, Kuja-Kanto,
Kuusisto, Lankinen, Saastamoinen, mukana juhlakuoro ja soittajia.
Messun jälkeen Tolpojen tarina -minioopperaesitys.
Kirkkokahvit kirkon pihalla.
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Miniooppera alkulaulussa solistit Laura Mäkitalo, Antti Pakkanen, Niilo Erkkilä, Marjaana Ritanen ja Johannes Pessi
kertovat, miten lapset oppivat tarkkailemalla vanhempiensa toimia. Säestäjänä Olli Mikkonen.
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Messu ja ooppera-esitys katsottavissa myös osoitteessa
https://vimeo.com/451046852
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Sotkamon kunta onnittelee juhlivaa
Sotkamon seurakuntaa ja sen 150 vuotiasta kirkkoa!
Sotkamon kirkonkylän katukuvaa hallitsee kirkon silhuetti. Tänä kesänä tuota näkyä on korostanut uusittu
paanukatto ja kirkkaana ilta-auringossa loistavat uusitut
kupariosat. Sotkamon kirkonkylän taajamakokonaisuus
on muodostunut kirkon sijainnin kautta sen näköiseksi
kuin me sen tänään näemme.
Nämä tämän vuoden poikkeusolot antavat meille ehkä
hieman ymmärrystä siitä, kuinka suuri päätös ja voimain
ponnistus kirkon rakentaminen on ollut reilut 150 vuotta sitten. Kirkon rakentamisen ajanjaksoon ovat osuneet
nälkävuodet, pitäjärakenteen muutokset ja hallintojärjestelmän uudistaminen. Vaikeudet pystyttiin tuolloin voittamaan ja kasvu sekä kehitys pääsivät vauhtiin pitäjässämme. Kirkon valmistumisen aikaan Sotkamossa asui noin
5 000 asukasta ja kolmekymmentä vuotta myöhemmin
väestömäärä lähestyi jo 9000.

Kirkko rakennuksena on palvellut hyvin seurakuntalaisiaan nyt täyteen tulevan 150 vuoden jakson. Oikein toteutetuilla sekä ajoitetuilla huolto- ja kunnostustoimenpiteillä se toimii kirkollisten toimitusten keskuspaikkana kauas
tuleviin vuosiin ja vuosisatoihin.
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Kirkko 150 vuotta
Sotkamon kunnan puolesta
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja

1. Vaaramaiseman korkeuksiin nousee tornin risti.
Paanukattokin uusittiin juhlan kunniaksi.
Hirsiseinät tukevat, kirkon katto korkeella,
alttarilla vaarat Öljymäkeen vaihtuvat.

Sotkamon kirkko
150 vuotta

”Säilytä se hyvä, mikä sinulle
on uskottu.” 1 Tim 1:14

Copyright © als2020
Vuosia sata ja viisikymmentä
kotikirkkomme täyttää ja näyttää,
mikä pysyvää on ja kestävää,
mikä ikuista valoa loistaa.

Kirkko on pyhä paikka, jumalanpalvelukselle ja hengelliselle elämälle omistettu koti. Kristittyinä suhtaudumme kirkkorakennukseen syvällä kunnioituksella, sillä
haluamme osoittaa paikan olevan omistettu Jumalalle.
Pyhäkkö on juuri se keskeinen tila, joka kutsuu ihmisiä
kohtaamaan Jumalan ja toisensa. Seurakunnan elämä
toteutuu parhaimmillaan pyhäkössä ja sen ympärillä elävässä yhteisössä.

Hyvät naapurisuhteet ovat suuri siunaus. Muutettuani
neljä vuotta sitten Sotkamoon, sain nopeasti huomata
Sotkamon seurakuntien hyvän ja mutkattoman keskinäisen yhteyden. Yhteys oli löytänyt myös käytännön ilmenemismuotoja. Jeesukseen uskovat eri seurakunnista
ovat kokoontuneet yhteiseen raamattupiiriin. Siellä on
yhdessä Jumalan sanan ääressä opiskeltu Jeesuksen tuntemista. Samalla on opittu tuntemaan myös toisiamme.
Sama konstailematon lähimmäisenrakkaus on ilmennyt
myös yhteisessä diakoniaponnistuksessa, EU-ruuanjaossa. Yhdessä toteutettu ruokakassien jakaminen on saanut
palvella sotkamolaisia jo usean vuoden ajan.

2. Senaatilta aikanaan saatiin lupa kirkkoon,
koska vanha oli niin laho sekä kolkko.
Oldenburg sen piirteli, laipioita vahvisti,
perustuksen kiviä jo joku keräili.

Kajaanin ortodoksinen seurakunta onnittelee juhlivaa
Sotkamon seurakuntaa ja rukoilee Jumalaa lausuen:
”Rukoilemme autuaiden ja aina muistettavien Sotkamon
kirkon rakentajien, huolehtijoiden, lahjantuojien, kaunistajien, siellä palvelevien, työtä tekevien, veisaavien ja
rukoilevan kirkkokansan puolesta, joka hartaasti odottaa
Sinulta suurta ja runsasta armoa, sillä Sinä olet hyvä ja
ihmisiä rakastava Jumala ja me kiitosta ja kunniaa kannamme sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja
iankaikkisesti.”

Keskinäinen yhteys on tavoite, johon me kaikki voimme
pyrkiä. Siunaava mielenlaatu on kaiken hyvän lähtökohta. Hyvää ajatellen ja puhuen, toisiamme siunaten, voimme säilyttää sen, mikä meille on ylhäältä annettu. Yhteys
rakentaa ja tuo siunauksen koko paikkakunnalle.
Sotkamon ev. lut. seurakuntaa
juhlapäivän johdosta onnitellen
ja Jumalan siunausta toivottaen,

pastori Reijo Marjomaa
kirkkoherra
Kajaanin ortodoksinen
seurakunta

Jaakko Sopanen
pastori
Sotkamon helluntaiseurakunta

Tolpojen tarina

Otteita kirkonrakentajaoopperasta
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Su 27.9. klo 10 Messu, Kuja-Kanto, Partanen.

www.sotkamonseurakunta.fi
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klo 16 Täällä Pohjantähden alla –25-vuotiskonsertti,
Petri Laaksonen. Ohjelma 20 € tuntia ennen ovilta.
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Sotkamon kirkko 150 vuotta

Suurin muutostyö kirkkoon tehtiin vuosina 1954-55. Kirkon alttariseinää siirtämällä saatiin tilat kahdelle seurakuntasalille. Ne ovat
valmistuttuaan toimineet yhteisinä kokoontumistiloina, rippikoululuokkina kuin myös perhejuhlien pitopaikkoina. Nykyisin yläsali on
lähinnä nuorten käytössä. Alasali toimii edelleenkin niin pienryhmien kokoontumistiloina, kirkkokahvien tarjoilupaikkana kuin myös
perhejuhlien pitopaikkana. Alttariseinän siirtämisen seurauksena
kirkon istumapaikat vähenivät 2300 henkilöstä 1500 henkilöön.
Nykyään sallittu kirkkovieraitten lukumäärä on 1400.
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Vuosia sata ja viisikymmentä…
3. Puita suuria kaadettiin käsisahan kanssa.
Hevoskärryllä kuskattiin Kirkkolammen rantaan.
Nälkään, kulkutauteihin moni silloin kuolikin;
kyynelin ja rukouksin kirkko noussut on.
Vuosia sata ja viisikymmentä…
4. Ristikirkkomme vihittiin vihdoin kansan käyttöön.
Kaksituhatta ylikin sanan kuuloon mahtui.
Ilman urkui veisattiin, pitkät saarnat kuunneltiin,
matkain takaa väki kirkkoon tiensä askelsi.
Vuosia sata ja viisikymmentä…
5. Vaaramaiseman korkeuksiin nousee tornin risti.
Risti vieläkin julistaa: tänne tulkaa siksi,
että uuden voiman saat, armo kantaa tulevaan,
Jumalamme siunausta matkallesi saat.
Vuosia sata ja viisikymmentä…
säv. ja san. Aliisa Lukkari-Syrjäniemi
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Sunnuntaina 30.8.2020 Sotkamon
kirkon 150 -vuotisjuhlajumalanpalveluksen jälkeen kuullaan ja nähdään
kirkossa mielenkiintoinen noin 30
minuutin pituinen minioopperaesitys, joka käsittää muutamia otteita
tulevasta, vuonna 2022 täysimittaisena esitettävästä, kolmen polven kirkonrakentajista kertovasta Tolpojen
Tarina -nimisestä kirkko-oopperasta.
Turkulaislähtöiset Tolpot olivat 1800
-luvun merkittävimpiä kirkonrakentajia kolmessa sukupolvessa:
Mårten Tolpo (1748–1805), tämän
poika Magnus Tolpo (1782–1845)
sekä hänen poikansa Theodor Tolpo
(1822–1868) rakensivat ja korjasivat
useita kymmeniä kirkkoja Suomessa. Tunnetuin niistä on Kerimäen
kirkko, jonka rakentamisen suvun
keskimmäistä polvea edustava Magnus aloitti ja kun hän kuoli kesken
rakennustyön, hänen 23-vuotias
poikansa Theodor saattoi kirkon valmiiksi ja rakensi lukuisia kirkkoja ItäSuomeen, mm. Liperiin, Rääkkylään
ja Ruokolahdelle. Hänen viimeinen,
kesken jäänyt rakennusurakkansa
oli Sotkamon kirkko. Theodor Tolpo
toimi myös kievariverkoston ja maatalouden kehittäjänä.

Rooleissa oopperalaulajia ja
säveltaiteen opiskelijoita
Theodor Tolpon pääroolin minioopperassa esittää bassobaritoni Antti
Pakkanen ja hänen Mari -vaimonaan kuullaan mezzosopraano Laura
Mäkitaloa. Molemmat ovat Sibelius-Akatemian kasvatteja. Sotkamon
kirkkoherra Helanderina kuullaan tenori Niilo Erkkilää, joka on jo
kolmannen polven laulaja ja keskenjääneen kirkkourakan Theodor
siirtää v. 1867 tapahtuvassa alkukohtauksessa joensuulaiselle kauppias Tujulinille, jota esittää baritoni Johannes Pessi. Theodorin kuolinkohtauksessa hänelle ilmestyvän Lovisa -äidin sieluna laulaa sopraano
Marjaana Ritanen. Kolme viimeksi mainittua solistia ovat pitkällä olevia laulutaiteen opiskelijoita. Säestäjänä toimivat pianonsoitonopettaja
Olli Mikkonen ja sellisti Ami Kimanen.
Teksti ja kuvat: Paavo Joensalo

Minioopperan tuottaa liperiläinen
Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin
Uudistajat EIKU ry, joka on v:sta.
2007 auttanut lupaavia kulttuurikykyjä siivilleen tuottaen 20 produktiota ja
lähes 80 esitystä 7:llä eri genrellä. Artisteja iältään 5 vk- 82 v. on ollut mukana noin 200 ja esityksissä on käynyt
katsojia yhteensä noin 5000.
Tolpojen Tarina -minioopperan, samoin kuin tulevan täysimittaisen
oopperan idean, libreton ja sävellykset on luonut karjalaista Härkösten
runonlaulajasukua oleva EIKU ry:n
perustaja ja toiminnanjohtaja Paavo
Joensalo, joka myös ohjaa esityksen
sekä vastaa sen tuotannosta. Evakossa v. 1942 syntyneellä Joensalolla on
juuria myös Kainuussa, koska hän
asui parhaat nuoruusvuotensa Kuluntalahden koululla ja kirjoitti ylioppilaaksi Kajaanin Lyseosta v. 1960.
Kulttuurin tuottaminen eri muodoissa on Joensalolle rakas harrastus, elämäntyönsä hän teki arkkitehtina ja
kehittämiskonsulttina.

Esityksen päähenkilöt ovat kirkonrakentaja Theodor Tolpo ( bassobaritoni
Antti Pakkanen ) ja vaimonsa Mari ( mezzosopraano Laura Mäkitalo ).

