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Korona-ajan kuulumisia
Nämä sivut on toimittanut Sotkamon seurakunta.

Hyvää loppusyksyä!

O

tsikon tavoin olen toivotellut, kalenterista huolimatta,
ihan viimeisiin päiviin asti. Uskomattoman lauhaa onkin
ollut ja mieli ei oikein tahtoisi taipua siihen, että tulevana
sunnuntaina alkaa jo adventin aika. Eikä taida pelkästään sää
olla syynä siihen, että ajantaju jotenkin pettää. Monet asiat ovat
toisella tavalla kuin aikaisemmin. Syynä tietysti tämä viheliäinen
korona-aika. Monista erilaisista vuodenkulun pysähdyspaikoista
on pitänyt luopua ja ehkä siksi on vaikeampi tavoittaa sitä, että
joulukin on jo nurkan takana. Mutta minkälainen joulunajasta
onkaan tulossa? Huolta ja hämmennystä herättää erityisesti seuraava kysymys: Ei kai joulua ole peruttu??
Tämä kysymys on heitetty ilmoille useassa keskustelussa ja
lukemissamme julkaisuissa. Vastaus tähän kysymykseen on moninainen. Kun on kyseessä niin perinteinen juhla kuin joulu on,
saattaa vastauksiakin olla niin monta kuin kysyjääkin. Joillekuille
joulu on juhla, jossa kaikki pitää olla niin kuin jo lapsuudessa oli.
Tai ainakin melkein samalla tavalla. Voi olla, että tällöin tulevaa
joulunaikaa odottaa pelonsekaisin tuntein. Sillä ainakin nyt näyttää siltä, että korona-ajan jouluna joutuu luopumaan ehkä siitä
tärkeimmästä, yhteen kokoontumisesta. Voi olla, että tulee tunne
joulun peruuntumisesta.
Toisaalta ehkä juuri tänä aikana voi joulu tulla ihan uudella
tavalla. Kun on pakko tarkastella tapojaan, niin ehkäpä löytyykin
uusi joulu. Kaikki perinteisen joulun tehtävät ja menemiset eivät
tunnukaan niin välttämättömiltä. Uusi tapa viettää joulua on jo
ovella. Löytyykö siitä uudesta joulusta kenties jotain syvempää ja
merkityksellisempää? Tai johtaako luopuminen joistakin perinteistä siihen, että on vaan enemmän aikaa levätä?
Joulun kristillinen sanoma voi tulla jälleen kerran todeksi niin
joulun peruuntumista pelkääville kuin uusien jouluperinteiden
etsijöille ja kaikille muillekin: Teille on syntynyt VAPAHTAJA!
Hänen lähellään on jokainen tapa viettää joulua yhtä arvokas ja
mielekäs.

Juhani Saastamoinen
Sotkamon kirkkoherra

Sotkamon seurakunnan jumalanpalveluksia
Su 29.11.
klo 10 1. adventtisunnuntain messu Sotkamon
kirkossa, Lankinen, Lukkari-Syrjäniemi, mukana
kirkkokuoro.
Su 6.12.
klo 11 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
Sotkamon kirkossa, Lankinen, Partanen, mukana
Sotkamon Mieslaulajat. Jumalanpalveluksen jälkeen
seppeltenlasku vapaussodan muistomerkillä.
To 10.12.
klo 18 Jouluinen Matkamiehen messu Sotkamon kirkossa, Niinivaara,
Lukkari-Syrjäniemi.
Lauletaan kauneimpia joululauluja.
Su 13.12.
klo 10 3. adventtisunnuntain messu Sotkamon kirkossa, Saastamoinen,
Partanen.
Su 20.12.
klo 10 4. adventtisunnuntain messu Sotkamon kirkossa, Niinivaara,
Lukkari-Syrjäniemi.
Sotkamon kirkon jumalanpalvelukset ovat katsottavissa kahden viikon
ajan seurakunnan facebook-sivulla www.facebook.com/sotkamonseurakunta.
www.sotkamonseurakunta.fi

Itsenäisyyspäivän
6.12. vietto
Sotkamossa
klo 11 Sanajumalanpalvelus Sotkamon kirkossa
Klo 17 Partiolaisten soihtukulkueen lähtö
Aatoksen pihamaalta ja kynttilät syttyvät sankarihaudoille.
Klo 17.30 Soihtukulkueen saapuminen, hartaus
ja seppeleenlasku sankarihaudoille.

Laulu kuuluu kirkkotiellä musiikkityön kuulumisia
Uusi keskiviikkoillan iltamuskari käynnistyi uutena musiikkityön ja lapsityön yhteistyönä tänä syksynä. Muskari kokoontuu kirkossa ja kirkkotilaa ja urkuja onkin
hyödynnetty koko syksyn muskarin toiminnassa monipuolisesti. On muun muassa käyty urkuparvella testaamassa kirkon kaikua ja kuultu urkusatu siitä, miten
rotasta tuli kirkonrotta, sekä mikkelinpäivän lähettyvillä
kuljettu Maan korvesssa kulkevi -rata, joka kiersi kirkkosalissa.
Tiistaiaamun muskari on kokoontunut kirkon yläsalissa,
kirkkokuoro on jatkanut laulamista torstai-iltaisin, toki
hieman pienemmällä kokoonpanolla. Piispanmessu ja
kirkon 150-vuotisjuhlat juhlistivat tätä syksyä. Laulaminen on toki tänä aikana tapahtunut turvavälien kanssa ja
siihen luottaen, että tautitilanne pysyy hyvänä.
Joulu joutuu jo Kauneimpien joululaulujen ja joulukonserttien myötä. Suvi Teräsniskan konsertti on ensimmäisenä adventtisunnuntaina ja Mieslaulajien konsertti neljäntenä adventtisunnuntaina. Kolmantena adventtisunnuntaina on kirkossa Lasten kauneimmat joululaulut ja
perinteinen Kauneimmat jouulaulut -tilaisuus. Lisäksi
Kauneimpia joululauluja lauletaan joka viikko kirkossa,
jossa turvavälit huomioiden pystymme turvallisesti yhteislauluistakin nauttimaan.
Kauneimpia joululauluja voi laulaa myös joululauluvaelluksilla ulkoilmassa. Sisällä pidettävien laulutilaisuuksien kestoa on lyhennetty. Jos laulutilaisuuksiin ei
uskaltaudu mukaan, niitä voi seurata Sotkamon seurakunnan Facebook -sivuilta reaaliaikaisesti ja tallenteina.
Toivomme myös, että laulaminen perhepiirissä voisi olla tämän joulun erikoisteema; kokoa perhe tai lähipiiri
yhteen ja laulakaa muutama tuttu joululaulu, kun itse
laulaa, joulu tulee sydämeen - tänäkin jouluna!
Aliisa ja Pekka

Terveisiä diakoniatyöstä!
Diakonian perustyö on jatkunut koronasta huolimatta
koko ajan, muoto on vain vähän muuttunut. Keväällä
vaihdettiin lennosta etätyöhön, jota tehtiin elokuulle asti. Avuntarpeessa olevia ihmisiä on kohdattu koko ajan
puhelimen ja netin välityksellä. Syksyllä aloitettiin taas
kasvokkain kohtaamiset maskien kanssa. Ajanvaraaminen tapaamisiin onnistuu soittamalla suoraan työntekijöille. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos mieltäsi painaa jokin.
Ryhmätoimintaan vallitseva tilanne on tuonut muutoksia. Aikuistenkerho ja diakoniapiiri ovat tauolla ainakin
nyt syksyn ja keväästä ei kukaan vielä osaa sanoa mitään. Kotikäynnit ovat myös vähentyneet tartuntariskin
vuoksi. Kerran kuukaudessa on järjestetty jokin ulkoilmajuttu. Näihin tapaamisiin kaikki ovat tervetulleita.
Joulukuussa mukaan ehtii vielä ainakin Diakoniaväen
kirkkohetkeen 1.12 klo 10, jolloin on jaossa joululehtiä.
Niitä jaetaan myös joulukuussa vanhustentaloille postilaatikoihin.
Siunattua ja rauhallista joulun aikaa!
Riikka ja Ulla

JOULUKONSERTIT
Sotkamon seurakunnassa

Su 29.11. klo 19 Joulun henki 2020 -konsertti
kirkossa, Suvi Teräsniska.
Liput ja pääsyohjelmat 37,00€ ticketmaster.fi/
suviterasniska ja kirkon ovelta tuntia ennen.
Konserttiin pääsee vain ostamalla ohjelman.
La 5.12. klo 16 Joulu soi kappelissa. Anita Ortju, Sirpa Kemppainen ja Outi Vihanto, laulu; Ella
Vihanto, viulu; Pekka Partanen, piano ja urut.
Vapaa pääsy.
Ti 8.12. klo 18 Kansalaisopiston laulunopiskelijoiden konsertti srk-talossa.
Vapaa pääsy.
Su 20.12.klo 18 Sotkamon Mieslaulajien joulukonsertti Sotkamon kirkossa.
Solistivieraana Arja Koriseva. Ohjelma 20 €.
Ennakkomyynti: Moda Pajakka Sotkamossa ja
Kajaanin Musiikki Kajaanissa. Maksu vain käteisellä.
Konserttiin pääsee vain ostamalla ohjelman
ennakkoon.

KAUNEIMMAT
JOULULAULUT 2020
Kaikki tilaisuudet pidetään väljästi turvavälejä ja hyvää hygieniaa noudattaen,
sisätiloissa tilaisuuden kestoa lyhennetään,
lauluvihkoja ei kerätä pois, rahojen keräyksessä suositaan lipaskeräyksen lisäksi
tekstiviestejä ja nettilahjoittamista.

KIRKOSSA:
pe 4.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
(Helinä-kuoro)
to 10.12. klo 18 Jouluinen matkamiehen messu
(Kirkkokuoro)
su 13.12. klo 15 Lasten Kauneimmat joululaulut
(Facebook)
su 13.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
(Kirkkokuoro)
pe 18.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
(Musiikkiopisto)
la 26.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut –messu

KAUNEIMMAT JOULULAULUT –
VAELLUS ULKOILMASSA:
ke 9.12. klo 14 Tipasoja, Pungan kota,
Kotalahdentie 3
pe 11.12. klo 18 Juurikkalahti, veneranta,
Nurmestie 104
ke 16.12. klo 18 Rekivaara, Rekikestin piha,
Ohravaarantie 35
la 19.12. klo 16 Vuokatin vaara, lähtö yläparkista

MUISSA SISÄTILOISSA:
to 10.12. klo 11 Turinatuvalla, Akkoniementie 9
su 13.12. klo 13 Suovaara, Viertola,
Suovaarantie 57
ma 21.12. klo 18 Ontojoen kylätalo,
Kurikkalahdentie 2B

