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Kuopion seurakuntien menovinkit  12.–26.1.2021

Seurakunnat kulkevat rinnallasi

Koronatilanne aiheuttaa rajoituksia kokoontumisiin

Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa 22.1.2021 saakka. Kuopion seurakuntien 
yhteiset striimatut jumalanpalvelukset lähetetään Tuomiokirkosta. Seurakunnat julkaisevat 
verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavillaan hartauksia ja muutamia striimattuja jumalanpalveluksia. 
Seuraamme tilannetta ja ilmoitamme muutoksista mahdollisimman pian.

Viikkotoiminta ja tapahtumat

Seurakuntien kokoava toiminta keskeytetään ja pidetään tauolla 21.1.2021 saakka. Poikkeuksena kuitenkin 
päiväkerhot aloittavat toimintansa.

Kirkkojen aukioloajat

Tuomiokirkko on avoinna omatoimista tutustumista tai henkilökohtaista hiljentymistä varten

 ma-la klo 10-15 ja sunnuntaisin ja juhlapyhinä klo 11.30-15 
 lisäksi perjantaisin klo 18-22 vapaaehtoisten Kirkonvartijoiden toimesta 

Kirkossa ei ole opastusta, mutta seurakunnan työntekijä on paikalla joka päivä klo 12–14. 

Alavan, Neulamäen, Männistön Pyhän Johanneksen ja Puijon kirkot ovat avoinna keskustelua ja 
hiljentymistä varten 5.1. alkaen arkisin klo 12–14, jolloin myös seurakunnan työntekijä on paikalla. 

Petosen seurakuntatalolla on työntekijä paikalla arkisin klo 12–14. Seurakuntatalolla voi hiljentyä arkisin 
klo 9–15. 

Järvi-Kuopion kirkot (Tuusniemellä seurakuntakoti) ovat avoinna hiljentymistä ja keskustelua varten 
torstaisin klo 12–14. Seurakunnan työntekijä on paikalla.

Virastojen ja toimistojen aukioloajoista löydät lisätietoa poikkeusolosivustoltamme. Samaiselta 
sivustolta löytyy myös ajankohtaisin tieto Kuopion ev.lut. seurakuntien toiminnasta poikkeusolojen aikana.

Kuopion seurakunnat löydät verkosta kuopionseurakunnat.fi

Helposti vihille Hääyössä 21.1. Kuopion tuomiokirkossa sekä Alavan ja Puijon kirkoissa

Alttarille vaivattomasti – ilman juhlastressiä! Kirkon kotoisa tunnelma luo puitteet ikimuistoiselle hetkelle. 
Hääyössä kaikki on tehty teille valmiiksi. Hääyön aikana parit vihitään yksi kerrallaan, mutta samalla kertaa 
voidaan vihkiä esimerkiksi ystäväpariskunnat. Jos avioliitto on solmittu maistraatissa, voidaan Hääyössä 
toimittaa avioliiton siunaaminen.

Hääyö 21.1.2021 on tunnelmallinen vihkitilaisuus, jossa samana iltana vihitään useampi pari. Ennen 
vihkimistä pappi keskustelee vihkiparin kanssa ja paperiasiat laitetaan kuntoon. Vaikka ajat ovat tiiviisti 
peräkkäin, yksilöllisyydestä ei tingitä.

Ilmoittaudu seurakuntasihteereille viim. 13.1. klo 14. Varaukset ja lisätiedot puhelimitse: 
Tuomiokirkkoseurakunta: p. 040 4848 248, Alavan seurakunta: p. 040 4848 286, Puijon seurakunta: p. 040 
4848 410. Lisätietoa Hääyöstä Kuopion seurakuntien verkkosivulta ja Hääyö.fi-sivulta.

http://kuopion-seurakunnat-viestinta.mail-pv.fi/go/30566212-440592-184202740
http://kuopion-seurakunnat-viestinta.mail-pv.fi/go/30566216-468448-184202740
http://kuopion-seurakunnat-viestinta.mail-pv.fi/go/30566206-1045640-184202740
http://kuopion-seurakunnat-viestinta.mail-pv.fi/go/30566209-1930538-184202740
http://kuopion-seurakunnat-viestinta.mail-pv.fi/go/30566201-1469705-184202740


Minkä kappaleen haluaisit kuulla kirkkomusiikin toivekonsertissa?

Lähetä toiveesi pe 1.1. alkaen sähköpostilla puijo@evl.fi tai puhelimitse 040 4848436 tai paperilla Puijon 
kirkon aulan toivomuslaatikkoon tai instagramin kyselyyn osoitteeseen #puijonsrk. ”Sunnuntain toivotut - 
kirkkomusiikin toivekonsertit" järjestetään 21.2. ja 25.4. klo 15. Puijon kirkossa. Konserttien ohjelmat 
kootaan seurakuntalaisten toiveiden perusteella ja niitä ovat toteuttamassa kuopiolaiset muusikot. Lähetä 
toiveesi viimeistään 31.1. Lisätietoja kanttori Outi Keskisipilä 0404848436 tai outi.keskisipila@evl.fi.

Kaipaatko kuuntelijaa?

Kirkon keskusteluapu on sinua varten, kun kaipaat henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat 
vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä. Sivustolta löytyy erikseen 
keskusteluapua nuorille ja koululaisille. Kirkon keskusteluapu toimii normaalein aukioloajoin.

Palvelun tarjoaa Suomen ev.lut.kirkko. Palveleva puhelin on toiminut jo vuodesta 1964, Palveleva netti 
vuodesta 2005, Palveleva chat vuodesta 2014  ja Palveleva kirje aloitti vuonna 2015.

Kokoonnumme yhteen virtuaalisesti
 Torstain teetreffit "Kaste - suurin lahja lapselle" to 14.1. klo 13 Puijon seurakunnan 

Facebookissa ja YouTube-kanavalla. 

Sukkalankoja lahjoituksena hyväntekeväisyyteen 

Marttojen neulomista sukista ovat monet saaneet lämpöä diakoniatyön kautta. Martat keräävät lahjoituksena 
sukkalankoja - myös jämäkerät käyvät. Lankalahjoitukset voi tuoda Kuopiossa keskusseurakuntatalolle.
Ovien ollessa suljettuna voi soittaa vahtimestarille p. 040 4848 259. Langat voi toimittaa myös Marttojen 
toimistolle (Haapaniemenkatu 23 B) maanantaisin klo 8-16.

Lisää Kuopion seurakuntien tapahtumia verkkosivuiltamme ja Kirkko ja koti -lehdestä. Lehteä voit 

lukea myös verkossa.

http://kuopion-seurakunnat-viestinta.mail-pv.fi/go/30566214-3262651-184202740
http://kuopion-seurakunnat-viestinta.mail-pv.fi/go/30566210-225452-184202740
http://kuopion-seurakunnat-viestinta.mail-pv.fi/go/30566202-3699847-184202740
http://kuopion-seurakunnat-viestinta.mail-pv.fi/go/30566205-2491590-184202740
http://kuopion-seurakunnat-viestinta.mail-pv.fi/go/30566205-2491590-184202740
http://kuopion-seurakunnat-viestinta.mail-pv.fi/go/30566204-3900739-184202740
http://kuopion-seurakunnat-viestinta.mail-pv.fi/go/30566208-4170607-184202740

