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Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti. www.kirkkojakoti.fi
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Kristittyjen yhteys

V iimeiset viikot olemme eläneet paas-
ton aikaa. Minulla on ollut mahdolli-
suus osallistua työpaikallani koko paas-
tonajan arkipäivisin aamun rukous-
hetkeen. Tuo rukoushetki osoittautui 

minulle koko tämän paastonajan merkittävimmäksi 
kokemukseksi. 

Viikkojen aikana huomasin, että minulle oli tär-
keää, että tunnistin aamuisin vähitellen tutuksi käy-
viä kasvoja joukossa. Vieressäni seisoi työkavereita. 
Joukkoon liittyi mukaan myös entisiä työntekijöitä 
ja seurakuntalaisia. 

Siinä me olimme aamuisin koolla, pieni joukko, 
yhteisellä paastomatkalla. Voiko olla rauhoittavam-
paa tapaa aloittaa työaamu? Minä jään kaipaamaan 
näitä hetkiä. 

Kristikunnan yhteiseen paastonaikaan sisäl-
tyy aivan erityinen siunaus. Yhteisön tuki kantaa 
jokaista. Pyhien yhteys on apuna ihmisille, vaikka 
nämä eivät ole itse siitä tietoisia. 

Kymmenen vuotta sitten osallistuin hiljaisuuden 
retriittiin Ranskassa. Retriitti pidettiin munkkiluos-
tarissa, joka sijaitsi Saint-Honoratin saarella. 

Mieleenpainuvin hetki oli, kun osallistuin aamu-
yön rukoushetkeen. Lähdin huoneestani ja käve-
lin kuun valossa poikki hiljaisen sisäpuutarhan. Kir-
kossa oli paikalla kahdeksan munkkia, minä ja kaksi 
muuta retriittivierasta Euroopasta.  Rukoushetki 
pidettiin ranskaksi ja tunsin suurta iloa, kun tun-
nistin tutun raamatunkohdan. Suurimman vaiku-
tuksen teki kuitenkin munkkien upea rukouslaulu. 

Tuo tunnelma on vielä-
kin mielessäni. Aurinko 
alkoi juuri nousta, kun 
palasin huoneeseeni 
nukkumaan. 

Ilman yhteistä kieltä 
voi kokea suurta yhteen-
kuuluvaisuuden ja osal-
lisuuden tunnetta. Me 

jaamme yhteisen uskon. Tätä kokemusta kuvailee 
myös Matti Järveläinen Santiago de Compostelan 
pyhiinvaelluksellaan. 

Pääsiäisen tapahtumat tempaavat meidät mukaan 
suurten tunteiden äärelle. Paastonajan jälkeen siir-
rymme kiirastorstain ja pitkäperjantain synkistä 
hetkistä riemukkaaseen ylösnousemuksen juhlaan. 
Pääsiäisen sanoma yhdistää kristittyjä ympäri maa-
ilman. 

”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman 
voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.”

Minna Siikaniva 
minna.siikaniva@evl.fi

Getsemanesta 
pääsiäisen iloon

T
änä keväänä minulle avautui virkamatkan yhtey-
dessä mahdollisuus hiljentyä ja rukoilla yksin Get-
semanen puutarhassa, Kidronin laakson pohjalla. 
Nykyisin paikka on kaunis ja rauhoittava. Vierei-
sen vuoren päällä näkyy Jerusalemin vanhakau-
punki, toisella puolella kohoaa Öljymäki.

Getsemane on paikka pohjalla. Siellä Jeesus 
rukoili vapisten ja tuskan vallassa. ”Isä, ota pois 

minulta tämä malja.” Jostakin syystä kuuluisan kuopiolaisen kirjai-
lijan Minna Canthin kodin seinällä oli kuva Getsemanessa rukous-
kamppailua käyvästä Kristuksesta.

Getsemane on myös mielen tila. Mikä on Sinun getsemanesi? Sai-
raus vai särkynyt ihmissuhde? Läheisen menetys vai sielun synkkä 
salaisuus? Vallanhimo vai mukavuudenhalu?

Kiirastorstaina ollaan Getsemanessa. Mutta pääsiäinen ei pääty 
sinne. Sinne ei tarvitse eikä pidä jäädä. Ei myöskään Sinun, olipa 
ahdistuksesi aihe mikä tahansa.

Pääsiäisenä Kristus nousi kuolleista! Pääsiäisenä Sinä kuulut Voit-
tajan seuraan, mitä tahansa on tapahtunut. Pääsiäisenä Kristus tah-
too avata elämässäsi uuden sivun.

Pääsiäisyön messun päätössiunauksen sanat kuuluvat sinulle - ja 
kaikille uskossaan horjuville ja elämässään kompasteleville:

”Ylösnousemuksen säteilevä kirkkaus loistaa voitonsankarimme 
Kristuksen haudasta. Synnin ja kuoleman kahleet on murrettu, usko-
vien pääsiäinen on alkanut. Maailman on saanut toivon. Sen täh-
den, veljet ja sisaret, ottakaa vastaan pelastavan kärsimyksen voiton-
merkki, sillä te kuulutte Kristukselle - häneen teidät on kastettu. Elä-
kää uudessa kuuliaisuudessa! Viettäkää iloiten suurta juhlaa!”

Jari Jolkkonen 
kuopion hiippakunnan piispa

” 
Kristus nousi 
kuolleista, 
totisesti nousi

pääkirjoitus

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen vierailee huhti- 
toukokuun vaihteessa ensimmäisen kerran Siilinjärven seurakunnassa 
piispantarkastuksen ja seurakunnan 90-vuotisjuhlan merkeissä.

P iispantarkastus on monivaihei-
nen prosessi, jonka julkisin ja nä-
kyvin osa on piispan vierailu seu-
rakunnassa. Tämä niin sanottu 
piispanvisitaatio alkaa Siilinjär-

vellä tiistaina 29.4. kello 9 kaikille avoimella 
rukoushetkellä Siilinjärven kirkossa. Päivän 
aikana piispa seurueineen vierailee Siilinjär-
ven kunnassa, Karjalan Lennostossa, joissa-
kin yrityksissä ja koulussa. Tiistai-ilta päättyy 
kaikille avoimeen keskustelutilaisuuteen seu-
rakuntatalolla.

”Tärkeää on, että yhdessä pohditaan paik-
kakuntalaisten ilon ja huolenaiheita. Yhdessä 
etsimme uskoa tulevaisuuteen ja uskoa Juma-
laan”, sanoo piispa Jari Jolkkonen.

”Siilinjärveläisiä huolettaa, saavatko kun-

ta ja seurakunta säilyä itsenäisenä. Piispantar-
kastuksessa emme voi tätä ratkaista, mutta 
parhaita vaihtoehtoja varmasti kartoitetaan.”

Kerran kymmenessä vuodessa
Piispa tekee tarkastusmatkan hiippakun-
tansa seurakuntiin noin 8–10 vuoden vä-
lein ja toteuttaa näin piispalle keskeisesti 
kuuluvaa kaitsijan tehtäväänsä seurakun-
nan työn tukemiseksi ja yhteistyön edistä-
miseksi. Piispantarkastuksessa tarkastetaan 
seurakunnan toiminta, hallinto ja talous. 
Piispantarkastuksen tavoitteena on tukea 
seurakuntaa, sen työntekijöitä ja luottamus-
henkilöitä oman perustehtävänsä toteutta-
misessa ja kehittämisessä.

Piispan vierailu Siilinjärven seurakunnas-

sa jatkuu lauantaina 3.5., jolloin piispa pereh-
tyy seurakunnan työyhteisön toimintaan ja 
neuvottelee työntekijöiden ja luottamushen-
kilöiden kanssa. Sunnuntaina 4.5. Siilinjärven 
kirkossa vietetään juhlamessua, jonka piispa 
Jari Jolkkonen avustajineen toimittaa. Messun 
päätyttyä piispa arvioi loppulausunnossaan 
Siilinjärven seurakunnan tilannetta ja tulevai-
suuden haasteita. Piispa Jolkkonen osallistuu 
myös kirkkokahvien jälkeen kirkossa alkavaan 
seurakunnan 90-vuotisjuhlaan.

Kirkkoherra Seppo Laitanen sanoo, että 
piispantarkastus ja siihen liittyvä piispan vie-
railu on suuri ilon ja juhlan aihe Siilinjärven 
90-vuotiaassa seurakunnassa. 

teksti: 
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Piispantarkastus Siilinjärven seurakunnassa

Tervetuloa pääsiäiskirkkoon
TUOMIOKIRKKO
Alakoulujen pääsiäishartaus to 17.4. klo 11.15 
Kiirastorstain messu to 17.4. klo 18. 
Sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 10. 
Kristuksen hautaamisen muistohetki pe 18.4. klo 18 
Pääsiäisyön messu la 19.4. klo 23 
Messu su 20.4. klo 10 
Kansainvälinen messu ma 21.4. klo 14 
Perhemessu ma 21.4. klo 17.15 

ALAVAN KIRKKO 
Kiirastorstain ehtoolliskirkko to 17.4. klo 19
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 18.4. klo 10
Pääsiäisyön messu la 19.4. klo 22
Pääsiäispäivän messu su 20.4. klo 10 
2. pääsiäispäivän messu ma 21.4. klo 10

NEULAMÄEN KIRKKO
Pääsiäispäivän messu su 20.4. klo 13

KALLAVEDEN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 17.4. klo 19  
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 10 
Pääsiäisen messu su 20.4. klo 10  
Perhemessu ma 21.4. klo 16  

HIRVILAHDEN KAPPELI
Pääsiäisen messu su 20.4. klo 13 

KARTTULAN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 17.4. klo 19  
Sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 10  
Pääsiäisen messu su 20.4. klo 10  
 
AIRAKSELAN SEURANTALO
Kyläkirkko ma 21.4. klo 10 

VALOHARJU
Lasten ja perheiden pääsiäishartaus to 17.4. klo 10.15

PUIJON KIRKKO
Kiirastorstain messu to 17.4. klo 19
Sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 10
Hiljaisen viikon vaellus pe 18.4. klo 11.30
Messu su 20.4. klo 10
Perhemessu ma 21.4. klo 11

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO
Ehtoolliskirkko to 17.4. klo 18
Draamallinen sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 10 
Draamallinen messu su 20.4. klo 10
Iltakirkko ma 21.4. klo 18 

MÄNTYLÄN PALVELUTALO
Ehtoollishartaus to 17.4. klo 13.30

RIISTAVEDEN KIRKKO
Ahti ja Hpe to 17.4. klo 19
Sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 10
Messu su 20.4. klo 10
Veteraanipäivän messu su 27.4. klo 10

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO
Sanajumalanpalvelus ma 21.4. klo 10
Viikkomessu ti 22.4. klo 12

KESÄMÄKI 
Maakirkko ma 21.4.  klo 13

JUANKOSKI, YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO
Kiirastorstain Messu to 17.4. klo 19
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 18.4. klo 10
Pääsiäisaamun messu su 20.4. klo 8

KAAVIN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 17.4. klo 19
Sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 13
Messu su 20.4. klo 13

MUURUVEDEN KIRKKO
Ahti ja Hpe to 17.4. klo 19
Sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 13
Messu su 20.4. klo 13

NILSIÄN KIRKKO
Ahti ja Hpe to 17.4. klo 19
Sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 10
Pääsiäisyön messu la 19.4. klo 23
Messu ma 21.4. klo 10

TAHKON KAPPELI
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe 18.4. klo 15
Pääsiäispäivän messu su 20.4. klo 18

SÄYNEISEN KIRKKO
Kiirastorstai-illan ehtoolliskirkko to 17.4. klo 19
Sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 13
Messu su 20.4. klo 13
Sanajumalanpalvelus ma 21.4. klo 13

TUUSNIEMEN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 17.4. klo 18
Sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 10
Messu su 20.4. klo 10

HAURGANGIN 
NUORISOSEURAN TALO
Maakirkko ma 21.4. klo 13 

VEHMERSALMEN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 17.4. klo 19
Sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 13
Konfi rmaatiojumalanpalvelus su 20.4. klo 13
Sanajumalanpalvelus ma 21.4. klo 13

SIILINJÄRVEN KIRKKO
Kiirastorstain viikkomessu to 17.4. klo 10.30 
Kiirastorstain messu to 17.4. klo 19
Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus klo 10 
Pääsiäisyön messu la 19.4. klo 23
Pääsiäisaamun messu su 20.4. klo 10
Sanajumalanpalvelus ma 21.4. klo 10

VUORELAN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 17.4. klo 19
Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus 18.4. klo 13
Hartaus lapsille ja perheille pe 18.4. klo 18–18.30 
Pääsiäispäivän messu su 20.4. klo 13

PALVELUKESKUS AKULIINA
Pääsiäishartaus to 17.4. klo 14 



54 Nro 7 — 16.4.2014 Nro 7 — 16.4.2014& &

väistyksen. He pukivat hänet narrikuninkaan punaiseen 
viittaan ja väänsivät orjantappuroista kruunun hä-
nen päähänsä. Se oli ivamukaelma roomalaisten juhlis-
saan käyttämästä ruususeppeleestä. Valtikaksi he pani-
vat hänen käteensä ruokokepin, jolla sitten löivät häntä 
päähän. 

Karjalassa syntyi uskomus, että sotilaat pieksivät 
Jeesuksen riippakoivun oksista tehdyllä ruoskalla. 

Iisoppi
Jeesus sanoi ristiltä: ”Minun on jano.” Sotilaat kastoi-
vat sienen hapanviiniin, kiinnittivät sen iisoppiruokoon 
ja nostivat sen hänen huulilleen. Jeesus joi viinin ja sa-
noi: ”Se on täytetty.” Hän kallisti päänsä ja antoi hen-

kensä. Iisoppi on mainittu Raamatussa useaan ottee-
seen sisäisen ja ulkoisen puhtauden symbolina: ”Vihmo 
minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeam-
maksi.” (Ps. 51:9)

Ruusu ja 
ketoneilikka
Ristiinnaulitun käsistä, jaloista ja piikkikruunun repi-
mistä haavoista vuoti verta Golgatalle. Verestä kasvoi 
punaisten ruusujen lisäksi naulanmuotoisia ketonei-
likoita. Oli kuudes tunti. Silloin, keskipäivällä, aurinko 
pimeni. Pimeys tuli koko maan ylle, ja siitä yhdeksän-
teen tuntiin saakka. Ketoneilikka vetäytyi surusta sup-
puun. Yhä vielä se muistaa kaiken ja 
sulkee kukkansa auringon laski-
essa. Saamelaisen legendan 
mukaan vaivaiskoivut syn-
tyivät Kristuksen kuolin-
hetkellä ja sen vuoksi nii-
den pienet, pyöreät lehden 
muuttuvat syksyisin punaisik-
si kuin veripisarat.

Kivirikko
Illalla Golgatalle tuli arimatialainen Joo-
sef. Hän otti Jeesuksen ruumiin, kääri 
sen puhtaaseen pellavavaat-
teeseen ja pani 
kalliohautaan. 
Hän vierit-
ti haudan ovel-
le suuren kiven. 
– Jossakin Lapin tun-
tureilla on syntynyt legen-
da hentoisesta kivirikosta, 
joka kasvaa kallioiden hal-
keamissa ja joka oli juurtu-
nut Jeesuksen hautaholvia 
kaunistamaan.  

Narsissi
Kristus nousi kuolleista, kuo-
lemalla kuoleman voitti. Antii-
kin Narkissos-tarina antoi nimen narsissille. Kristillisessä 
kirkkotaiteessa kukka symboloi ylösnousemusta, voittoa 
kuolemasta ja ikuista elämää. Sama sisältö on myös val-
koisella pääsiäisliljalla, jota on pidetty ruusun ohella pa-
ratiisin kukkana.   

Perimätiedon mukaan Jumalanäiti vaelsi suruissaan 
niityllä poikaansa kiihkeästi kaivaten. Hänen kyyne-
leensä putosivat poimulehdelle. Silloin tapahtui ihme: 
pisara heijasti aamuruskon pilvestä Kristuksen hymyi-
levät kasvot.  

teksti: liiSa PaJukaarre 
kuvat: tuiJa HYttinen

  
 

 

Pääsiäisen tapahtumiin liittyy 
hämmästyttävä määrä kasveja. 
Kokonainen floora on syntynyt 
suuren viikon jokaisesta vai-
heesta. Annetaan siis kukkien, 
puiden ja pensaiden kertoa. 

R
unkona tässä on käytetty lähinnä Mat-
teuksen evankeliumia. Sen ympärille on 
vuosisatojen mittaan kehkeytynyt legen-
doja, tarinoita ja vertauskuvia. Oman kas-
visymboliikkansa on luonut kirkkotaide. 
Se on vaikuttanut suullisen kertomape-
rinteen syntyyn aikana, jolloin lukutaito 
oli harvinaista. 

Gladiolus
Aloitetaan miekkaliljasta eli gladioluksesta. Kirkkotaiteessa 
se symboloi Marian tulevaa tuskaa, jonka vanhurskas Simeon 
ennusti Jeesusta temppeliin tuotaessa: ”Hänet on pantu mer-
kiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on 
miekka käyvä.” (Luuk. 2:35)

Pääsiäisen lähestyessä Jeesus opetuslapsineen oli Betanias-
sa Lasaruksen vieraana. Maria voiteli hänen jalkansa nardusöl-
jyllä. Jeesus ennakoi pian tapahtuvaa: ”Hän tekee tämän hau-
taamistani varten.” Näihin päiviin asti on yritetty selvittää, 
mistä yrteistä nardus koostui. 

Palmu ja paju
Seuraavana päivänä Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Siellä kan-
sanjoukko otti hänet palmunoksin vastaan. Palmusta tu-
li jo varhaiskristillisellä ajalla elämänpuu, joka symboloi voit-
toa kuolemasta. Tuo eksoottinen puu tavataan jopa Suomen 

keski aikaisten kivikirkkojen seinämaalauksissa. 
Palmusunnuntain vietto alkoi Euroo-
passa jo 600-luvulla. Pohjolassa pal-
mu on korvattu pajulla. Siitä tuli 

ylösnousemuksen ja uuden elä-
män vertauskuva. Monis-

sa kulttuureissa pajul-
la on uskottu olevan 
kosolti hyviä omi-
naisuuksia: se paran-
si monet vaivat, suo-

jeli onnettomuuksilta 
ja antoi virvottaessa ter-

veyttä.  

Tulppaani
Jeesus puhui 
lähestyvästä 

kuolemastaan 
vertauksella: 

”Totisesti, totises-
ti: jos vehnänjyvä 
ei putoa maahan ja 
kuole, se jää vain yh-
deksi jyväksi, mutta 
jos se kuolee, se tuot-

taa runsaan sadon.” 
(Joh. 12: 24) Pääsiäisaterialla 

Jeesus asetti ehtoollisen. Hän 
otti happamattoman leivän, jo-

ka oli vehnää. Vehnää on myös 
meidän ehtoollisleipämme. - Ja hän 

otti maljan, jossa oli viiniköynnök-
sen antia. (Matt. 26: 39). Kirkkomaa-

lauksissa punainen tulppaani on Kristuk-
sen kärsimyksen maljan vertauskuva. 

Valkolehdokki
Ennen kuin ihmisen Poika antautui ristiinnaulitta-

vaksi, hän rukoili lievitystä kuoleman tuskaansa Get-
semanessa. Opetuslapset eivät jaksaneet valvoa hänen 
kanssaan. Vanha legenda kertoo, että valkolehdokki oli 

hereillä. Se avasi kukkansa enkelten asettua niille. Niinpä 
Jumala antoi sille ainoastaan öisin loistavan kukinnon. Ja 

se sai tuoksun, huumaavan kuin ambrosia, joka on enkel-
ten leipää. Leivästä enkelten syntyi leipä ihmisten. 

Haapa

Etsiessään Jeesusta ristiinnaulittavaksi sotilaat kyselivät puil-
ta. Kaikki olivat vaiti paitsi haapa, joka läpisi: Getsemanessa 
Getsemanessa Getsemanessa… Karjalainen perimätieto ker-
too, että rangaistukseksi siitä haavanlehdet ovat alituisessa 
liikkeessä. 

Kun Jeesus oli tuomittu kuolemaan Juudas, kavaltaja, katui 
tekoaan. Jossain päin Suomea syntyi legenda, jonka mukaan hän 
hirttäytyi haavanoksaan. Siitä syystä haapa havisee ikuisesti. 

Orjantappura
Kun maaherra Pilatus oli langettanut kuolemantuomion, so-
tilaat veivät Jeesuksen palatsiin aloittaen julman pilkan ja hä-

Uskonnonvapauden 
kaksi puolta

P erusoikeuslain ja uskonnonvapa-
uslain mukaisesti henkilöllä on 
oikeus ilmaista vakaumus ja harjoit-
taa uskontoa. Häntä ei saa pakottaa 
tähän. 

Oikeus uskontoon muodostaa positiivisen 
uskonnonvapauden ja pakon kieltäminen nega-
tiivisen uskonnonvapauden. Molemmat on tur-
vattu lailla.

Laki ei koske vain yksityiselämää ja vapaa-
aikaa. Perusoikeudet ovat voimassa yhteiskun-
nassa, ellei niitä erityisellä lailla rajoiteta. 

Uskonnonvapaus perustuu kansainvälisiin 
ihmisoikeussopimuksiin. Suomessa se  on kehit-
tynyt vuoden 1889 eriuskolaislaista vuonna 
1923 säädetyn  uskonnonvapauslain kautta 
1990-luvun uudistukseen. 

 Kahdessa ensimmäisessä laajennettiin mui-
den kuin luterilaisten oikeuksia uskontoon. Vii-
meisin uudistus 
lähti valmistelu-
asiakirjoissa posi-
tiivisen uskonnon-
vapauden kärki 
edellä. Mutta lain 
säätämisen jälkeen 
yhteiskunnallinen 
keskustelu on pai-
nottunut negatii-
visen uskonnon-
vapauden takaa-
miseen. Tulkintaa 
ovat vahvistaneet myös korkeat oikeusvalvonta-
virkamiehet suosituksissaan.

Uskonnonvapauden periaatteita on toteu-
tettu mm. koulun uskonnonopetuksessa, joka 
nykyisin määritellään oman uskonnon opetuk-
seksi ja tälle vaihtoehtoisessa elämänkatsomus-
tiedossa. Pidän tätä ongelmallisena. 

Kannatan alakoulun (1 ja 2 luokka) jälkeistä 
kaikille yhteistä uskonnonopetusta. Siinä pereh-
dyttäisiin niin kristinuskon kuin maailmanus-
kontojenkin oppeihin , pyhiin kirjoihin ja käy-
tänteisiin. Etiikan, joka nykyisin vie suuren osan 
uskontotunneista, sijoittaisin omaksi oppiai-
neekseen.

En poistaisi uskonnollista toimintaa kou-
lusta. Se kuuluu uskonnonvapauteen, joka ei 
ole mikään omalla ajalla toteutuva yksityisasia. 
Koulun on hyvä järjestää yhdessä seurakunnan 
kanssa aloitus- ja lopetusjumalanpalveluksia kir-
kossa sen jäsenille. Papin vierailu ja hartauspuhe 
koulussa uskonnon jäsenille ei loukkaa uskon-
nonvapautta, vaan toteuttaa sitä.

Näiden tilanteiden rinnalle on kehitettävä 
mielekästä katsomuksellista toimintaa niille, 
jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen 
yhteisöön. 

Sekä positiivista että negatiivista uskonnonva-
pautta pitää puolustaa. Se ajaa ihmisoikeuksia.  
Ei se, että perusoikeuksia rajoitetaan.

Petri Järveläinen

” 
En poistaisi 
uskonnollista 
toimintaa 
koulusta

kolumni

Orjantappuralla pää  pyhä kruunattiin

Orjantappurakruunu 
oli ivamukaelma rooma-

laisten ruususeppeleestä.

Tärkeimmät lähteet:

Cotterell Arthur: 
Maailman myytit ja tarut.  
WSOY 1991.

Hageneder Fred: 
Die Weisheit der Bäume.  
Stuttgart 2005. 

Järvinen Irma-Riitta: 
Karjalan pyhät kertomukset.  
SKS 2004. 

Lempiäinen Pentti: 
Sano se kukkasin WSOY 1992.

SKS:n kansanrunousarkisto. 

Ajurinkatu 43, Kuopio 
Avoinna ma–pe 10–17 
Tule tekemään löytöjä!

TERVETULOA
MARTTAKIRPPIKSELLE

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ESA-MATTI KOPONEN
Puijonkatu 26, III kerros puh. (017) 261 3370

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppak.  •  p. 3613 802  •  MA-PE 9-19, LA 8-18, SU 12-16

Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 9-19

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

ARK. 9-17, LA 9-14 • www.kodinkukkapalvelu.fi

Kukka-Hanski
Kauppahalli •  p. 2626 221  •  MA-PE 8-17, LA 8-15

Heikkisen Kukkatarha
Jokipellontie 96,  Vehmasmäki  •  p. 017 3623 215 

MA-PE 10-18, LA-SU 10-16  •  www.kukkatarha.fi  •  myynti@kukkatarha.fi

Kukkakauppa Cosmos
Kauppakatu 9  •  p. 050 542 2800  •  MA-PE 9-19, LA-SU 9-15  

• www.atcosmos.fi, kukkakauppa@atcosmos.fi

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Männistön Ostoskeskus  •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-14

Kukkakauppa Floretta
Kauppakatu 63 • p. 017 281 1655 • MA-PE 8.30-17.30, LA 8.30-14, SU 10-14

•  www.floretta.fi  •  kukkapaja@floretta.fi
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Hiljaisen viikon vaellus Puijon kirkolla kutsuu rauhoittumaan.

M aaliskuun viimeise-
nä lauantaina Puijon 
kirkon Ystävän kam-
marissa käy kova ku-
hina. Suunnitelmia 

syntyy ja muistiinpanoja kirjoitetaan 
ylös. Mitä tarvikkeita tarvitaan? Ku-
ka osallistuu rekvisiitan pystyttämi-
seen? Kuka opastaa?

Innokas vapaaehtoisten joukko 
suunnittelee jo perinteeksi muo-
dostuneen hiljaisen viikon vael-
luksen toteuttamista.

”Tänä vuonna vaelluksen jär-
jestelyissä on mukana yli kolme-
kymmentä vapaaehtoista”, Puijon 
seurakunnan pappi Teemu Vouti-
lainen kertoo.

Vaellusta voineekin hyvällä 
syyllä kutsua vapaaehtoisten voi-

mainponnistukseksi - seurakunnan työnte-
kijöiden panosta toki unohtamatta.

Tehdään yhdessä
Erkki ja Tuula Pesonen ovat varsinaisia vaellus-
konkareita. Molemmat ovat olleet mukana va-
paaehtoisena lähes siitä asti, kun vaellus ensim-
mäisen kerran järjestettiin vuonna 1985.

”Niin pitkään olen tähän ottanut osaa, etten 
nyt saa edes laskettua kuinka monta vuotta on 
takana”, Erkki nauraa.

”Alkuvuosina lapsemme olivat vielä pieniä, 
joten itselläni jäi joitakin kertoja silloin väliin”, 
Tuula puolestaan laskeskelee.  

Jokin vaelluksessa selvästikin vetää vapaaeh-
toisia.

”Päällimmäisenä on se yhdessä tekemisen 

tunne. Pääsiäisen sanoma tulee konkreettisella 
tavalla esille.”

Erkin mukaan hiljaisen viikon vaellus kuuluu 
ehdottomasti pääsiäiseen.

”Tätä ei järjestetä joka vuosi. Täytyy myöntää, 
että välivuosina tuntuu vähän oudolta.” 

Matka omaan mieleen
Tuulaan vetoaa vaelluksen hiljaisuus ja rau-
hoittuminen.

”Alussa katsellaan kuvia Israelista ja taustalla 
soi hiljainen musiikki. Siinä pääsee rauhalliseen 
tilaan, matkalle omaan mieleen.”

Vaelluksella kuljetaan oppaan johdolla reitti, 
jonka varrella on kaksitoista pysähdyspaikkaa.

”Näillä paikoilla tutustutaan tilanteisiin ja ta-
pahtumiin Jeesuksen elämässä. Vapaaehtoiset 
ja työntekijät roolittavat tapahtumia”, Erkki sel-
vittää.

Erkki itse on vuosien mittaan ollut niin Pila-
tuksen, Pietarin kuin Jeesuksenkin rooleissa.

”Useammassa roolissa olen varmaan tänäkin 
vuonna, koska miehiä on porukassa vähemmän.”

Teemu Voutilainen on nyt ensimmäistä ker-
taa mukana järjestämässä vaellusta.

”Tuntuu uskomattomalta, että tällainen yli-
päätään toteutuu. Ilman vapaaehtoisia se ei oli-
si mahdollista.”

”Peesaan sujuvasti konkareita. Heidän kyytiin-
sä voin ensikertalaisena hypätä turvallisin mielin.”

Kommelluksia 
ja kylmiä väreitä
Erkillä on vuosien varrelta monenlaisia muistoja 
hiljaisen viikon vaelluksesta.

”Kun olin ensimmäistä kertaa mukana vael-
luksella ja Pilatuksen roolissa, olin tosi hermos-

tunut. Muistin vuorosanat sinne päin ja tein asi-
at päinvastaisessa järjestyksessä kuin oli sovittu.”

”Jälkeenpäin olin huojentunut, kun opas ker-
toi, ettei vaeltajista kukaan ollut huomannut mi-
tään erikoista. Hehän eivät tienneet miten asioi-
den oikeasti piti mennä.” 
Välillä on sattunut myös huvittavia tilanteita.

”Olin Pietarina nuotiolla odottelemassa ryh-
mää. Yleensä nuotiolla on rekvisiittana leipää ja 
kalaa, mutta kerran siellä odotti myös ketsup-
pipullo. Onneksi ehdin piilottaa sen ennen ryh-
män tuloa.” 
Pietarin rooli on erityisellä tavalla koskettanut 
Erkkiä.

” Alkuvuosina rooliin kuului vain kieltää 
Jeesus kolmesti hiilivalkealla ja jäädä sinne petty-
neenä itkemään. Myöhemmin Pietari sai keskus-
tella Jeesuksen kanssa ja tehtävän kaitsea hänen 
lampaitaan.” 

”Tämä tasapainotti Pietarin roolia. Saman-
lainen on usein myös meidän roolimme - välillä 
kieltää ja pettyä, sitten taas Jeesuksen nostama-
na lähteä hänen seuraajakseen.”

Tuula puolestaan muistelee ensimmäistä kul-
kuaan saattueessa, jossa vietiin Jeesusta ristille.

”Minulle tuli oikein kylmät väreet. Vaelluksel-
la pääsiäisen tapahtumat tulevat kokemukselli-
sesti hyvin lähelle.”

teksti: Heli HarinG

Arkissa tapahtuu
 ✚ Arkki veisaa hiljaisella viikolla ke 16.4. 
klo 14 Apajan alatorilla. Yhteislaulua. 
Heikki Martikainen ja Koitto-yhtye.

 ✚ Ilonaa etsimässä. Rovasti Lauri Paate-
ro Arkissa to 17.4. klo 14. Paatero kertoo 
tyttärensä katoamisesta ja hänen ihmeel-
lisestä löytymisestään Jerusalemissa.

Kirkonmenoja
 ✚ Pääsiäisyön messu Tuomiokirkossa 
la 19.4. klo 23. Saarna piispa Jari Jolkko-
nen, liturgia Ilpo Rannankari. Kanttori-
na Pekka Leskelä, urkurina Anu Pulkki-
nen, Tuomiokirkon kamarikuoro, Tapani 
Heiskanen, trumpetti.

 ✚ Siioninvirsiseurat Alavan kirkossa 
sunnuntaina 20.4. klo 14. Hannu Tikano-
jan 80-vuotissyntymäpäiväseurat, puhu-
jina Hannu Koskelainen, Tuomo Ruuttu-
nen ja Ilpo Rannankari.

 ✚ Sateenkaarimessu lauantaina 26.4. 
klo 18 Pyhän Johanneksen kirkossa.

 ✚ Ylösnousemuksen kirkon vihki-
misen vuosipäivän rukoushetki 
tiistaina 6.5. klo 18 kirkossa. Iltatee seu-
rakuntatalossa.

Kokoonnumme 
yhteen

 ✚ Eläkeläisten virkistyspäivä keskus-
seurakuntatalolla keskiviikkona 23.4. klo 
11. Raamattutunti ”Ylösnousseen koh-
taaminen” Lauri Kastarinen. Iltapäiväl-
lä yhteislaulua kera Kuopion tyttölyseon 
seniorikuoron. Lounas ja kahvi 6 €. Tulk-
kaus viittomakielelle.

 ✚ Guatemala-ilta ti 29.4. klo 17 Nilsiän 
seurakuntakodin yläsalissa. Pientä pur-
tavaa, askartelua, Yhteisvastuutuottei-

ta, valokuvia, kertomuksia ja 
yhdessäoloa Yhteisvastuun 
hengessä. Mukana Kirsi Leino. 

Tarjoilun vuoksi il-
moittautumiset 22.4. 

Hannalle 040 4888 
677. Vapaaehtoi-
nen maksu Yh-
teisvastuulle.

 ✚ Virsijamien jat-
kot Nilsiän kirkossa keski-
viikkona 30.4. klo 18–21/22. 
Lauletaan virsikirjan liite-
osa kanttori Annette Kärp-
pä-Leskisen johdolla alusta 
loppuun.

 ✚ Lähetystilaisuus kes-
kusseurakuntatalolla sunnun-
taina 4.5. klo 12. Botswanan 
nimikkolähetti Iiris Kontra 
kertoo kokemuksistaan lä-
hetyskentillä. Lähetyskahvit 
klo 11.30.

 ✚ Yötön yö Yhteisvas-
tuulle Neulamäen kirkos-

sa la–su 3.–4.5. Alkaa la klo 16 ja 

päättyy su klo 13 alkavaan messuun. Pal-
jon erilaista ohjelmaa. Lisätietoa ohjel-
masta www.kuopionseurakunnat.fi/alava.

 ✚ ”Kun me yhdessä kuuntelemme 
Jumalaa, Hän avaa tien...» Kirk-
kopäivistä on nyt kulunut vuosi – Hil-
jaisuuden talon väki toivottaa jälleen 
tervetulleeksi Vanhaan Pappilaan, Ku-
ninkaankatu 12, keskiviikkona 7.5. klo 17 
alkaen. Rukoushetki klo 18.

Piispantarkastus 
ja 90-vuotisjuhla 
Siilinjärvellä

 ✚ Siilinjärven seurakunta perustettiin 
1.5.1924. Tiistaina 29.4. vietetään klo 9 
rukoushetki Siilinjärven kirkossa ja 
klo 18 Puhuta piispaa -ilta, joka on 
seurakuntalaisten ja piispa Jari Jolkko-
sen yhteinen keskustelu- ja tutustumisti-
laisuus seurakuntatalolla. Iltatilaisuutta 
edeltää kahvitarjoilu klo 17.30.

 ✚ Sunnuntaina 4.5. on seurakuntatalos-
sa klo 8.30 seurakunnan 90-vuotis-
juhlan tervehdysten vastaanotto. 
Kello 10 Siilinjärven kirkossa vietetään 
juhlamessu, jossa saarnaa piispa Ja-
ri Jolkkonen. Kirkkokahvit ja klo 12.15 
90-vuotisjuhla kirkossa.

Sururyhmä 
Järvi-Kuopiossa

 ✚ Sururyhmä läheisensä menettä-
neille kokoontuu Kaavin seurakuntata-
lolla tiistaina 29.4. klo 14. Päiväaika voi-
daan vaihtaa ilta-ajaksi, mikäli se on 
osallistujille parempi. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut toimistosihteereille puh. 040 
4888 611 tai 040 4888 602. Ryhmään voi 
ilmoittautua Järvi-Kuopion alueelta.

Vappuna
 ✚ Vappujuhla Tuomiokirkossa torstaina 
1.5. klo 12. Sapporon luterilaisen seura-
kunnan urkuri ja pianonsoiton opettaja 
Masako Kondo konsertoi ja tuo terveisiä 
Japanista. Konsertin jälkeen kirkossa si-
ma- ja kahvitarjoilua.

 ✚ Yhteisvastuutapahtuma Nilsiässä 
1.5. klo 14. Leikkimielinen yllätyksellinen 
jalkapallo-ottelu aikuiset vastaan nuo-
ret Yhteisvastuun hyväksi. Tule pelaa-
maan ja kannustamaan! Lisätietoja Reet-
ta Kankkuselta, puh. 040 4888 675.

 ✚ Vappujuhla kaikenikäisille Syvän-
niemen Hermannintalossa ke 30.4. klo 
18.30. Juontajana Jouni Oksman, pääesiin-
tyjä stand up -koomikkopappi Sampsa 
Simpanen, arvontaa osallistujille, kasvo-
maalausta ja toimintapisteitä lapsille ja 
nuorille . Kahvio, makkaranpaistoa ja toi-
mintapisteet ovat auki klo 18. Kasvomaa-
laus alkaa klo 18. Järjestäjinä Syvänniemen 
kyläyhdistys ja Kallaveden seurakunta.

 ✚ Kahden maan lauluja ja kuvia 
Vappukonsertti Puijon kirkossa tors-
taina 1.5. klo 15. Zipporim-kuoro solis-
teineen esittää Ariela Toivasen hepreas-
ta suomentamia lauluja ja messiaanisia 
ylistysvirsiä. Kuoroa johtaa kanttori Lei-
la Savolainen. Suomennokset ja aiheet 
moniin maalauksiin ovat muistoja Toi-
vasen lukuisilta Israelin matkoilta. Ariela 
Toivanen juhlii 70-vuotispäiväänsä vap-
pukonsertin ja akvarellinäyttelyn mer-
keissä. Näyttely on Puijon kirkon seura-
kuntasalissa 23.4.–7.5.

Äitienpäivänä
 ✚ Äitienpäivän konsertti Tuomiokir-
kossa sunnuntaina 11.5. klo 14. Tuomio-
kirkon kappelissa Anna Maria McElwain, 
klavikordi.

 ✚ Lauluja äidille -kahvikonsertti 
Karttulan seurakuntakodilla sunnuntai-
na 11.5. klo 15. Karttula-kvartetti ja Las-
ten lauluryhmä. Kakkukahvit.

 ✚ Äitienpäiväkakkukahvikonsertti 
Petosen seurakuntatalolla sunnuntaina 
11.5. klo 16. Mari Vuola-Tanila, lapsikuo-
ro, nuorten lauluryhmä ja nuoria soitta-
jia. Liput 5 €/perhe, 2 €/henkilö, äidit il-
maiseksi. Lapsiparkki.

Herättäjä-juhlamatka
 ✚ Lapualle 4.–6.7. Lähtö perjantaina 4.7. 
klo 9.45 Puijon kirkolta ja klo 10 Maljalah-
den kadulta. Majoittuminen Seinäjoella 
perhehotelli Nurmelassa. Majoitus ja bus-
simaksu 130 €, pelkkä matka 65 €. Sitovat 
ilmoittautumiset 30.5. mennessä 017 158 
111 tai 050 569 1302.

kirkkojakoti@evl.fi

 ✚ Jeesuksen seitsemän sanaa ristil-
lä Alavan kirkossa keskiviikkona 16.4. klo 
18. Joseph Haydn. Kuopion kaupunginor-
kesteri, Erkki Lasonpalo, kapellimestari. Järj. 
Kuopion kaupunginorkesteri. Vapaa pääsy.

 ✚ Hiljaisuudessa kuuluu laulu -kon-
sertti Puijon kirkossa keskiviikkona 16.4. 
klo 19. Puijon kamarikuoro ja Kuopion yh-
teiskoulun musiikkilukion kamarikuoro 
yhdessä lukion soitinyhtyeen kanssa tar-
joavat konsertin, jossa kuullaan kärsimys-
aikaan sopivaa musiikkia, mm. J.S. Bachin 
koraaleja, G.F. Händelin orkesterimusiik-
kia, sekä Dietrich Buxteduhen kantaatti Je-
su meine Freude.

 ✚ Stabat mater ja muuta paastonajan 
musiikkia Tuomiokirkossa lauantaina 
19.4. klo 15. Kuopion Tuomiokirkon Psal-
mikuoro, jyväskyläläinen naiskuoro Puls-
si sekä kuopiolainen soitinyhtye esittävät 
yhteistyössä G. B. Pergolesin syvällisen klas-
sikkoteoksen Stabat mater. Teoksen joh-
taa Anna Antikainen. Solisteina toimivat 
Noora Määttä, sopraano sekä Anna Koso-
la, mezzosopraano. Konsertissa kuullaan 
myös muuta barokkimusiikkia viulun, sel-
lon, teorbin sekä urkujen esittämänä. Va-
paa pääsy, ohjelma 5 €.

 ✚ Musiikkinäytelmä Erämaaseikkailu 
Tuomiokirkossa maanantaina 21.4. klo 16. 
Esiintyjinä tuomiokirkkoseurakunnan ker-
holaisia, seurakunnan työntekijöitä sekä 
vapaaehtoisia. Musiikki Snellmanin koulun 
ja Steinerkoulun kuorokerhot sekä nuor-
ten lauluryhmä ja soitinyh-
tye. Myös yleisö pääsee lau-
lamaan. Musiikkinäytelmä 
on suunnattu alakoulu-
ikäisille. Kesto n. 45 min. 
Mehutarjoilu. Erämaa-
seikkailun jälkeen alkaa 
perhemessu klo 17.15.

 ✚ Sotkamon kama-
rikuoron pääsiäis-
konsertti Nilsiän kir-
kossa toisena pääsiäispäivänä 
maanantaina 21.4. klo 16. Kon-
sertin laulut kuljettavat pääsiäi-
sen sanomaa Marian saamasta 
ilmoituksesta ristin kautta ylös-
nousemuksen riemuun. Lau-
lujen säveltäjistä mainittakoon 
Johann von Gardner, Ahti Son-
ninen ja Kari Tikka. Kuoroa joh-
taa Pirkko Kupiainen. Ohjelma-
lehti 5 €.

 ✚ Koululaiskonsertti Pekka 
Laukkarinen duo Alavan  
kirkossa tiistaina 22.4. klo 18. 
Vapaa pääsy.

 ✚ Elämä voittaa! Amani-kuo-
ron konsertti Siilinjärven kir-
kossa sunnuntaina 27.4. klo 18. Amani on 
Suomen Lähetysseuran yhteydessä toimi-
va laulajien ja muusikkojen ryhmä, joka on 
omistautunut afrikkalaiselle musiikille.

 ✚ Balladeja-jazzkonsertti Siilinjärven 
kirkossa perjantaina 2.5. klo 19. Rauno Tik-
kanen Quartet & Ossi Jauhiainen. Tunnel-
mallisia hengellisiä sävelmiä ja virsiä jazz-
tyyliin esitettynä. Ohjelma 10 €, tuotto 
Aholansaaren hyväksi. Konsertti on myös 
kirkkoherra Seppo Laitasen 60-vuotisjuh-
lakonsertti, jota edeltää kahvitus seurakun-
tatalossa klo 17 alkaen.

 ✚ Kiittäkää Herran nimeä! Kamari-
kuoro Krysostomoksen Romaniaan 
lähtökonsertti Tuomiokirkossa lauan-
taina 3.5. klo 18. Kuoroa johtaa Mikko Sido-
roff. Vapaa pääsy, ohjelma 15/10 €.

Vapaaehtoisten voimainponnistus

tapahtuukonsertteja

Tahdon tahdon. Kuopion alatorin Arkissa vietetään häälauantaita 3.5. klo 11–15. Missä häät pidetään? Mitä voi valita 
musiikiksi? Paikalla on pappeja ja kanttoreita vastaamassa kysymyksiin.
Teemaan liittyen Tuomiokirkossa on Häämusiikkituokio edellisen viikon lauantaina 26.4. klo 15. Häämusiikkiurkurina 
toimii Anu Pulkkinen.

”Päällimmäisenä on 
yhdessä tekemisen tunne  

< Hiljaisen vii-
kon vaelluksella 
rauhoitutaan 
pääsiäisen sano-
man äärelle. 
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ensikertalaisen 
hermoilla, kun on 
kokeneita vapaa-
ehtoisia rinnalla”, 
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Juhani Ahosta 
kasvoi Suomen 
kansalliskir-
jailija ja hänen 
veljestään Pekka 
Ahosta  lehtimies 
sekä  kristilli-
sen lehdistön 
uranuurtaja. 

K
irjailija Juha-
ni Aho syntyi 
Lapinlahdel-
la vuonna 1861 
Theodor Bro-
feldtin kym-
menenlapsi-
sen perheen 

esikoisena. Kolme vuotta myöhem-
min perheeseen syntyi toinen poi-
ka, Petter Fredrik, joka myöhem-
min käytti kirjailijanimeä Pekka 
Aho. Hänet tunnetaan myös Suo-
men kristillisissä piireissä nimellä 
Pietari Brofeldt. 

 Juhani ja Pekka Ahosta tuli ai-
kansa tunnetuimpia radikaale-
ja, suomen kielen esitaistelijoita 
ja kulttuurivaikuttajia. Pekka Aho 
hengellisen kääntymyksen koettu-
aan  vaikutti myös muun muassa 
Kotimaa-lehden perustamiseen ja 
toimi sen päätoimittajana lehden 
alkuvuosina. 

Veljesten isä Henrik Gustaf 
Theodor Brofeldt oli pappi jo kol-
mannessa polvessa. Myös Juhani 
Ahon äiti Karolina Fredrika Eme-
lie  oli  harras uskovainen.  

Theodor oli kansanomainen ja 
pidetty pappi. Jopa niin, että vielä 
vuosikymmeniä hänen kuoleman-
sa jälkeen koristi savolaismökki-
en seiniä hänen kuvansa. Theodor 
Brofeldtin savon murteella pitämät  
saarnat olivat eläviä. Puhujalla oli 
pilkettä silmäkulmassaan ja huu-
mori kukoisti. Pääsiäisen tapahtu-
mia hän kuvaili seuraavasti:  

”Kyllä Jeesus tiesi kelle se ilmes-
tyy, kun se niille akoille. Jos se oli-
si niille ukon jurnakkeille, niin ne 
tok ei ois puhunu mitään. Pitä-
neet kaikki omana tietoinaan ja ih-
metelleet mielessään. Vaan kun se 
niille akoille, niin ne otti hameen 

helemat hampaisiinsa ja lähtivät 
juoksuttamaan, että nyt on tapah-
tunut ihme!”  

Lapsia hän varoitteli sanomal-
la, että jos ette ole hiljaa, niin hän 
saarnaa koko päivän. 

Kirjallisia vaikutteita  
Helsingissä 
Veljekset Juhani ja Pekka  sai-
vat  viettää lapsuutensa idyllises-
sä savolaisessa maisemassa kym-
menpäisen sisarusparven keskellä. 
Molemmat lukivat ylioppilaiksi 
Kuopion lyseossa. Juhani valmistui 

vuonna 1880 ja Pekka pari vuot-
ta myöhemmin.  Lyseosta he siir-
tyivät opiskelemaan Helsingin 
yliopistoon.  Myös poikien isä 
Theodor Brofeldt oli käynyt sa-
maa opinahjoa. 

Helsingissä  vaikutti  Venäjällä, 
Pietarissa syntyneen aatelisrou-
va Elisabeth Järnefeltin kirjallinen 
salonki. Hänen poikiensa Arvid 
ja Kasper Järnefeltin välityksel-
lä Ahot pääsivät mukaan  salon-
kiin. Tällä seikalla oli merkittävä 
vaikutus heidän molempien kir-
jallisella urallaan ja myös sano-
malehtimiehinä.  Salongissa he 
tutustuivat  venäläisiin mestari-
kirjoittajiin. 

Elisabet Järnefeltin kirjallises-
sa salongissa ja Iisalmen pappilan 
yläkerrassa yhdessä hioutui Juha-

ni Ahon menestysnovelli Rauta-

tie, jota oli edeltänyt realismin ajan 
helmi Siihen aikaan kun isä lam-
pun osti.  Kirjoja alkoi tulla tasai-
seen tahtiin ja Ahon kirjailijan mai-
ne kasvoi. Juhani Ahon varhaisen 
tuotannon merkittäväksi teokseksi 
nousee myös romaanipari Papin 
tytär ja Papin rouva.  

Ystävyys Järnefeltien kanssa 
koet teli kuitenkin Juhani ja Pekka 
Ahon kristillistä uskoa. Kirkkoa vas-
taan hyökkääminen oli tyypillistä 
tuon ajan realistiselle kirjallisuudel-
le. Nuoret Järnefeltit ja heidän ys-
tävänsä eivät säästäneet kirkkoa ja 
sen edustamaa kristillisyyttä. Juu-
ri toveripiirin vaikutuksesta Pekka 
Aho luopui myös aikeestaan ryh-
tyä papiksi. Hänen ja Juhani-veljen 
asenteet kristillisyyttä kohtaan ra-
dikalisoituivat.  

Hylätty kosiomies
Juhani Aho oli tunnelmien mies. 
Nämä tunnelmat elävät muun mu-
assa hänen lastukokoelmissaan. 
Ahon voimakas tunne-elämä aihe-
utti ongelmia hänen henkilökoh-
taisissa suhteissaan. Kahden epäon-
nistuneen kihlauksen jälkeen hän 
rakastui ja kosi Elisabet Järnefeltin 
tytärtä Ainoa. Kosinta sai tylyn lo-
pun: ”Hyvänen aika, minähän olen 
pitänyt sinua setänä”, totesi rakkau-
den kohde. 

Aho lähti nuolemaan haavojaan 
Pariisiin. Siellä hän huomasi lehdes-

tä, että säveltäjä Jean Sibelius ja 
Aino Järnefelt olivat menneet kih-
loihin. Tästä hermostuneena Aho 
kirjoitti kohuromaaninsa Yksin. 

 Avioliiton Juhani Aho solmi  
myöhemmin tunnetun naistaiteli-
ja Venny Soldanin kanssa ja sai tä-
män kanssa kaksi lasta.   

Karkoitetut 
kansallissankarit
Juhani Aho ei ollut ainoastaan 
maineikas kirjailija vaan myös ai-
kansa uudismielinen sanomalehti-
mies yhdessä Pekka Ahon kanssa.  
Joulukuussa 1885 Juhani Aho va-
littiin Keski-Suomen päätoimitta-
jaksi; aputoimittajaksi tuli  Pekka. 
Veljekset asuivat tällöin Kuopios-
sa. Kuopiolainen kirjailija ja sano-
malehtinainen Minna Canth oli 
veljesten hyvä ystävä ja he olivat 
usein nähtyjä vieraita Minna Cant-

hin kirjallisessa salongissa Kant-
tilassa. Työpestinsä vuoksi Ahon 
veljekset muuttivat kaupungis-
ta Jyväskylään. Pestistä Keski-Suo-
mi-lehdessä ei tullut kuitenkaan 
pitkää. He erosivat toimitukses-
ta vuoden 1886 päättyessä. Eroa 
siivittivät todennäköisesti  hei-
dän radikaalit kirjoituksensa, jois-
ta kaikki eivät hyväksyneet. 

Ensimmäinen vakava yhteenot-
to aiheutui Pekka Ahon Jyväskylän 
kirjeestä, jossa hän lausuu ihmet-
telynsä ja paheksuntansa Jyväsky-
län Kauppakadun varrella sijait-
sevista lukuisista viinakaupoista, 
jotka hänen mielestään eivät ol-
leet kunniaksi kaupungille ja levit-
tävät turmelusta ja pahennusta ko-
ko maakuntaan. Lehden osakkaana 
oli viinakauppiaita, jotka tieten-
kin pitivät ammattiaan täysin kun-
niallisena.  

Ahon veljekset palasivat takaisin 
Kuopioon ja jatkoivat Savo-lehden 
toimittamista. Venäläisvastaisten 
mielipiteiden ja räväköiden kan-
nanottojensa takia lehti lakkautet-
tiin. Tämän jälkeen Pekka Aho jat-
koi Uusi Savo –nimisessä lehdessä. 
Samaan aikaan hän toimitti yhdes-
sä veljensä Kalle Brofeldtin kanssa 
laajalevikkistä Uusi Kuvalehti  
–nimistä aikakauslehteä. 

Poliittisen ilmapiirin kiristyes-
sä Suomessa, Juhani Ahon veljet 
Pekka ja Kalle karkotettiin maas-

ta vuonna 1903 heidän poliittisten 
kirjoitustensa vuoksi.  Pekka Aho 
kuului jyrkkänä venäläistämispoli-
tiikan vastustajana sortovallan lait-
tomuuksia vastaan taistelevaan  
maanalaisjärjestöön ”kagaaliin”.   
Juhani Aho puolestaan tuki kagaa-
leja kirjoittamalla näille tekstejä – 
nimettömänä tietenkin. 

Maasta karkotus teki veljeksis-
tä kansallissankareita. Juhani Ahon 
poika Antti J. Aho kuvaa isänsä 
elämänkerrassa lähdön tunnelmia 
seuraavasti: 

”Kuopiosta lähtö muodostui san-
tarmien vastatoimenpiteistä huoli-
matta valtavaksi surujuhlaksi. Ase-
malle oli koko kaupunki lähtijöitä 
saattamassa. Rovasti Brofeldt hyväs-
teli poikiaan vesissä  silmin, mutta 
pani tapansa mukaan heitä kohdan-
neen onnettomuuden omaksi syyk-
seen: ”Kai minä olen heitä kaltoin 
kasvattanut, kun vielä Bobrikovinkin 
täytyi heitä näin kurittaa.” 

Asemasillalle hyvästelemään 
saivat tulla vain ne, jolla oli mat-
kaliput. Lippuja ostettiin niin pal-
jon, että ne loppuivat kesken. Ju-
nan lähtiessä Kalle huusi vielä 
viimeisen tervehdyksen ja kuo-
piolaiset vastasivat kuorossa: ”Elä-
köön Brofeldtit!”

Juhani Aho katsoi myös viisaam-
maksi poistua maasta vapaaehtoi-
sesti samana vuonna. Hän suunnis-
ti perheensä kanssa Itävaltaan sekä 

myös Italiaan. 
Kalle Brofeldt suunnisti Ame-

rikkaan, kun taas Pekka Aho pää-
tyi Ruotsiin. Täällä hän koki hengel-
lisen herätyksen ja tuli uskoon; nyt 
hän vihdoinkin oli saavuttanut sen 
varmuuden ja henkisen tasapainon, 
jota oli aina kaivannut. 

Sanomalehtitaidot 
kristillisyyden asialla
Maanpaosta palattuaan vuonna 
1905  Pekka Aho työskenteli toimi-
tussihteerinä Suomen Lähetysseu-
rassa, jonka ensimmäinen  lehti oli 
Kotilähetys. Isänmaallisuudesta tun-
nettu lehtimies alkoi ajaa nyt Juma-
lan valtakunnan asiaa. Pekka Aho 
kiersi myös matkasaarnaajana. Hä-
nen työvaljakkonaan oli muun mu-
assa lähetysjohtaja Jooseppi Mus-
takallio. 

Pekka Aho alkoi puuhata myös 
Kotimaa-lehteä. Lehti perustet-
tiin joulukuussa 1905 ja Ahosta tu-
li sen ensimmäinen päätoimittaja. 
Uusi lehti tiedotti yhteiskunnallisis-
ta asioita ja palveli samalla tähän ai-
kaan kaikkia uskonnollisia yhteisöjä 
ja ryhmittymiä. Myöhemmin Koti-
maasta tuli yhä luterilaisempi lehti. 
Kotimaasta Aho jättäytyi pois vuon-
na 1910 ja alkoi sen jälkeen julkaista 
omaa lehteään Toivon Tähteä. Pekka 
Aho voidaankin lukea yleisten sano-
malehtien  lisäksi myös yhdeksi Suo-
men kristillisten lehtien airueksi ja 

alkuun saattajaksi.  
Kun Pekka Aho ahkeroi hengel-

lisessä työssä, hänen veljensä Juhani 
Aho puolestaan niitti mainetta uraa 
uurtavana kirjailijana, sanomalehti-
miehenä ja perhokalastajana.    

Vaikka Juhani Ahon elämässä oli 
ristiriitaisuuksia, kirjailijana hän oli 
vailla vertaa. 

Ahon mikrofilmattu kirjallinen 
jäämistö Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seurassa käsittää parikymmen-
tä isoa rullaa.  Hänen teoksiaan on 
käännetty yli 20 kielelle. 

Juhani Aho oli yhteiskunnallisten 
muutosten ja ristiriitojen kuvaaja, 
mutta myös huumorin mestari. Hän 
sai  ihmiset hyvälle tuulelle ja hymyi-
lemään kirjoituksillaan.  

Juhani Ahon radikaalit asenteet 
hengellisiä asioita kohtaan lien-
tyivät ajan kuluessa. Hän kirjoit-
ti kirjan Heränneitä, ja se  herät-
ti ihastusta hänen vanhemmissaan. 
Juhani Aho valittiin myös raama-
tunkäännöskomiteaan. 

 Kun Juhani Aho kuoli  elokuussa 

1921, häntä  suri koko Helsinki.  Hen-
gellisen kodin perintö vaikutti hänen 
sielunmaailmassaan ja on oletetta-
vaa, että hän teki Jumalan kanssa so-
vinnon ennen poismenoaan.  

Kansalliskirjailija Ahon  kuolema 
oli monelle suomalaiselle järkytys. 
Hänen hautajaisensa Helsingin Dia-
konissalaitoksen kappelissa pidet-
tiin kansallisena surujuhlana . Seu-
raavana päivänä Juhani Ahon arkku 
laskettiin Iisalmen multiin.   

Täyskäännös 
Jumalan mieheksi
Pekka Aho, joka vielä nuorena radi-
kaalina oli hyökännyt voimakkaasti 
hengellisyyttä, kirkkoa ja papistoa 
vastaan,  oli tehnyt täyskäännöksen 
elämässään.  Hän ei toiminut aktii-
visesti ainoastaan hengellisenä leh-
timiehenä, vaan myös puhujana ja 
hengellisten kirjojen kirjoittajana. 

Pekka Aho avioitui elämän-
sä aikana kaksi kertaa. Ensimmäi-
nen puoliso  Edla Vilhelmina kuo-
li vuonna 1917. 

Hänen poismenonsa jälkeen 
Aho meni naimisiin sievän pankki-
neidin  Jenny Sofia Bergelin kans-
sa, joka kuoli vasta 1970-luvun al-
kupuolella.  Tästä liitosta syntynyt 
tytär Saara Helena elää vielä ja 
asuu Helsingissä. 

Pekka Aho kuoli 1.4.1945 Raahes-
sa, jonne hänet myös haudattiin. 

Savolaisen rovastin pojat       oman aikansa radikaaleja

”Juhani Aho 
valittiin raamatun 
käännöskomiteaan

”Maasta  
karkoitus teki  
veljeksistä  
kansallis-
sankareita

Mansikkaniemen pappila toimii nykyään Juhani Ahon museona. 

Rautatiestä tuli Juhani Ahon 
menestysnovelli.

Juhani ja Pekka Aho olivat nuorena varsinaisia radikaaleja. 
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Sanomalehti Keskisuomalainen 
kirjoitti hänen muistokirjoitukses-
saan seuraavasti:

”Pekka Brofeldt oli tulisieluinen 
taistelijaluonne, joka monessa koet-
telemuksessa vielä hioutui hienostu-
neeksi persoonallisuudeksi. Hänen 
työnsä ja toimintansa maamme yh-
tenä itsenäisyysajatuksen toteutta-
jista on joka tapauksessa merkittä-
vä. Pekka Brofeldtin mukana siirtyi 
menneisyyteen palanen koko kan-
samme elämää, elämää, jossa Bro-
feldtien veljeksillä, eikä vähiten Pek-
ka Brofeldtilla, oli merkittävä sijansa 
kansallisen historiamme lehdille 
piirtyvistä itsenäisyytemme esitais-
telijoista.”

teksti: 
tarJa laPPalainen
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Raimo Myyryläinen 
Juankoski 

”Ystäväni on tehnyt luonnonvärisestä puusta tämän ristin. Se 
kuvastaa minulle puuristiä, johon Jeesus naulittiin. Se 

kertoo myös siitä, että risti on tyhjä. Jeesus on ylös-
noussut. Ristin pohjassa on raamatunkohta Room. 
5:6-11. Risti on minulla kotonani Raamatun vieressä 
näkyvällä paikalla. Se muistuttaa minua päivän aika-
na, kuka on minun turvani.”

”Olen saanut palata tuhlaajapojan tieltä. Ju-
mala rakkaudessaan lähestyi minua ja sain suu-
ren keloristin juurelle polvistua 25 vuotta sitten. 
Sairauksien keskellä Jumalan armo ja Jeesuk-
sen ristintyö on läsnä joka päivä. Sain talvella 
sydänkohtauksen, mutta Jumalan ihmeellinen 
rauha kannatteli siinäkin tilanteessa.”

”Elän Jeesuksen jalanjäljissä, Jumalan varas-
sa. Olen huomannut omassa elämässäni, että 

kun omat voimat ja viisaus loppuvat, vasta silloin 
Jumalan mahdollisuudet alkavat. Hädässä voimme 

mennä turvallisin mielin ristin luokse. Jumala näkee ja 
tietää, vaikka ei tuntuisi miltään ja vaikka kapinoisim-

mekin tilannetta vastaan. Risti on voimavara, turva, 
rakkaus ja tulevaisuus.”

Maire Lempinen 
Kuopio

”Kaulallani riippuvan kultaisen ristin olen saanut edes-
menneeltä mieheltäni 30 vuotta sitten. Se on annettu 
rakkaudella. Tiedän, että risti ei häviä mihinkään. Tämä 
riipus oli talven yli lumen alla, ja ihmeellisesti se löytyi  
keväällä laattakivien välistä.” 

”Tulee mieleen laulun sanat: Ei ole mitään pysyvää, 
jälkemmekin häviää, risti vain, jäljelle jää. Kipujen ja 
särkyjen keskellä apu tulee Jeesukselta. Ja jonakin 
päivänä selkänikamani ovat kunnossa, siihen us-
kon  sataprosenttisesti.”

”Risti kantaa. Ristin juurelle polvistun ja sii-
tä saan voimaa jaksaa päivän kerrallaan. Olen 
elänyt aikaa myös ilman ristiä ja sen johdatusta. 
Elämä oli silloin tyhjää, nyt sillä on tarkoitus.” 

”Ilman ristiä meillä ei ole iankaikkisen elämän 
toivoa.”  

Sini-Maria Tiainen 
Kuopio

”Ostin ristin useampi vuosi takaperin muistaakseni Isosta Kirjasta Keuruulta. 
Ristikoru on rähjääntynyt reissussa, mutta se varmaan tekee siitä erityisen 
koskettavan. Pidin ristiä välillä yötä päivää kaulassani, kun minulla oli elä-
mässäni kriisejä. Itse asiassa ristikorussa oleva naru on kulunut melkein 
poikki. Ristikorussa on helmiä, jotka vaihtavat väriä lämpöti-
lan mukaan. Alunperin hopean värinen risti on muuttu-
nut osin pronssiseksi. Ristin toinen puoli on sileä, toinen 
röpelöinen.”

”Ristikoruni on erittäin symbolinen. Ihmiselämä-
kään ei ole tasainen. On röpelöpuoli ja se tasaisem-
pi puoli. Kun laitan ristikorun kaulaan, tulee minulle 
rauhallinen ja turvallinen olo. Tunnen itseni varmem-
maksi. Kannan ylpeästi ristini. Olen aina kiitollinen, 
jos ristikoruni herättää keskustelua.” 

”Meillä kaikilla on ´ristimme´. Usein teen ristinmer-
kin aamulla tai lähtiessäni töihin. Se on mielestä-
ni kaunis tapa. Minulle Jeesuksen ristinkuolema 
on iso ja elämää suurempi asia. Sen suurem-
paa rakkautta ei voi olla. Tunnen itseni pie-
neksi sellaisen rakkauden ympäröimänä. 
Risti edustaa pysyvyyttä. Pekka Simojoen 
sanoin: Sama vanha ristinpuu, kaiken ylle 
kaareutuu, risti vain, ei kestä mikään muu.” 

teksti ja kuvat: 
Hanna karkkonen

mukaan apostoli Andreas kärsi marttyyri-
kuoleman vinoristiin naulittuna.

Krusifiksin kärsivä 
ja voittava Kristus 
Nykyisin kirkkoihin ja kristittyihin kotei-
hin kuuluvat krusifiksit yleistyivät vas-
ta toisen vuosituhannen alussa niin sa-
notun kärsimysmystiikan vaikutuksesta. 
Krusifikseja on kahta päätyyppiä: voittava 
Kristus ja kärsivä Kristus. Triumfiristi esittää 
Jeesusta ristillä majesteettisessa asennossa, 
elävänä ja pää pystyssä. Ikään kuin hän sa-
noisi: ”Se on täytetty.” Kärsimyskrusifiksissa 
Kristuksen orjatappurakruunua kantava 
pää on painunut alas, vartalo riippuu ja kei-
häänpiston seurauksen kyljestä vuotaa ver-
ta. On kuin Jeesus huutaisi: ”Jumalani, Ju-
malani, miksi hylkäsit minut.” Keskiajan 
lopulla kärsimyskrusifiksi tuli vallitsevaksi, 

vaikka triumfiristi paremmin kuvaa itse ris-
tintapahtuman merkitystä. 

Toivon ja voiton merkki 
Ristin merkitystä ja tyhjää ristiä ei kris-
tinuskossa voi erottaa toisistaan. Sa-
moin kuin Jeesuksen ristinkuolemaa 
ja ylösnousemusta ei voi erottaa toi-
sistaan. Rististä tuli voiton, toivon ja 
elämän merkki vain sen ansiosta, et-
tä Jeesuksen ristinkuoleman käsit-
tämätön kärsimys sai ratkaisunsa 
ylösnousemuksen kautta. Jeesuksen 
ristiinnaulitsemisesta tuli Jumalan an-
teeksiantavan ja itsensä uhraavan rakkau-
den merkki. Pyhityksen, siunaamisen ja so-
vinnon merkki. Tyhjä risti on pelastuksen 
ja ylösnousemuksen merkki. Multien pääl-
lä se on todistus uskosta ja toivosta kuollei-
den ylösnousemukseen. Siitä syystä hauta-
usmaamme ja kuolinilmoituksemme ovat 
täynnä ristejä.

Ristinmerkki joka päivä
Ristinmerkkiä on käytetty jo 100-luvun lo-
pulla. Kirkkoisä Tertullianus kirjoitti 200-lu-
vulla: ”Jokaisella askeleella, tullessamme ja 
lähtiessämme, pukeutuessamme, peseyty-
essämme, syödessämme, sytyttäessämme 
lyhdyn, käydessämme nukkumaan, istuutu-
essamme ja kaikissa toimissamme me kris-
tityt teemme otsallemme ristinmerkin.”

Martti Luther liittyi tähän perintöön sa-
noessaan ”Noustessasi aamulla vuoteesta 
siunaa itsesi pyhällä ristinmerkillä ja lausu: 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen haltuun. Aa-
men.” Samat sanat tuli lausua illalla nukku-
maan mentäessä. 

Lännen kirkossa ristinmerkki tehdään oi-
kealla kädellä niin, että ensin kosketetaan 
otsaa, sitten rintaa ja olkapäitä vasemmal-
ta aloittaen. Ristinmerkki kuvaa ajatustem-
me, tunteittemme ja kättemme töiden siu-
naamista. Se on uskontunnustus, joka kertoo, 
että kasteessa meidät on otettu Kristuksen 
opetuslapsiksi ja hänen kirkkonsa jäseniksi. 
Ristimerkki myös vakuuttaa, että kastees-
sa Jumala on liittänyt meidät Kristuksen kuo-
leman ja ylösnousemuksen osallisuuteen ja 
merkinnyt meidät itselleen. Me kuulumme 
hänelle.

Ave crux, spes unica- Terve risti, ainoa 
toivo.

teksti: Satu väätäinen

Risti – kuoleman ja elämän merkki 

I
hmisen historiansa aikana tekemiä, 
erilaisia ristejä on laskettu olevan 
kaikkiaan yli 400. Risti on ollut mm. 
auringon, kaikkeuden ja jumaluu-
den vertauskuva. Risti on siis ollut 
olemassa jo kauan ennen kristin-
uskon syntyä. Nyt risti on kaikkien 
kristittyjen yhteinen tunnus. 

Kärsimyksen ja kuoleman symboli rististä 
tuli, kun kuolemaan tuomittuja alettiin teloit-
taa sitomalla tai naulitsemalla heidät ristille. 
Tiedetään, että tätä äärimmäisen julmaa ran-
gaistusta käytti jo mm. Aleksanteri Suuri 300 
vuotta ennen Kristusta. Jeesuksen ajan Palestii-
nassa valtaa pitäneet roomalaiset ristiinnaulit-
sivat juutalaisia kapinnallisia ja suuria rikollisia. 

Historian kuuluisin ristiinnaulittu on Jee-
sus Nasaretilainen. Kaikki evankeliumit ker-
tovat yhdenmukaisesti, että Jeesus kuoli ris-
tillä. Evankelista Markuksen mukaan Jeesus 

lyötiin ristille kolmannella hetkellä, yhdek-
sältä aamulla. Auringon ollessa korkeimmal-
la, kahdeltatoista, tuli yhtäkkiä pimeys, joka 
kesti kolme tuntia, Jeesuksen kuolinhetkeen 
saakka. Saatuaan hapanviiniä hän sanoi: ”Se 
on täytetty” ja lausui sitä ennen Jumalaan 
turvautuvan juutalaisen iltarukouksen: ”Si-
nun käsiisi minä uskon henkeni.” Sitten hän 
huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

Ristiinnaulitseminen  
Yksinkertaisimmillaan risti oli maahan lyö-
ty häpeä - ja kidutuspaalu. Siitä kehittyi T:n 
muotoinen risti, jossa pystypuu päättyi poik-
kipuuhun. Tätä ns. egyptiläistä ristiä monet 
tutkijat pitävät kristikunnan vanhimpana ris-
tin mallina ja arvelevat Jeesuksen ristin olleen 
sen muotoinen. Tämä, myös Antoniuksen ris-
tiksi kutsuttu T-risti, ja nykyään länsimaissa 
yleisin latinalainen risti olivat ilmeisesti teloi-

tuspaikkojen tavallisimpia ristejä.
Ristiinnaulitseminen oli raaka, alkeellinen 

ja hirvittävä tapa kuolla. Tavoite ei ollut aino-
astaan tappaa rikollinen, vaan häpäistä myös 
hänen ruumiinsa jättämällä se hajoamaan 
ristille. Mooseksen lain mukaan juutalaiset 
kuitenkin hautasivat ruumiit, ettei maa saas-
tuisi. Kristinuskon laillistanut keisari Konstan-
tinus Suuri kielsi ristiinnaulitsemisen hallitus-
kautensa lopulla 300-luvulla. 

Krusifiksi - risti, 
 jolla Jeesuksen ruumis riippuu
Kristityt alkoivat kuvata Jeesusta ristiinnaulit-
tuna vasta 400-luvulla.Ensimmäisellä vuosi-
sadalla tyhjä risti oli sekä uskontunnustus et-
tä viittaus ylösnousseeseen Herraan. Toinen 
varhainen kristittyjen tunnus on kala eli iktys.
Vainojen aikana kristityt 200-luvun alkupuo-
lella ilmaisivat uskoaan katakombien seiniin 

tehdyillä piirroksilla, joissa myös risti esiintyy. 
Jeesus kuitenkin kuvataan näissä piirroksissa 
Paimenena, lapsena Marian sylissä, opettaja-
na ja parantajana sekä ehtoollisleipänä, mut-
ta ei koskaan ristiinnaulittuna. Vaikka Gol-
gatan tapahtumista oli samanaikaisesti tullut 
kristittyjen ehtoollisen vieton ydin.

Kun vainot 300-luvun alussa loppuivat, 
kristittyjen vainajien sarkofageihin kuvattiin 
joskus kärsimyshistorian tapahtumia, mutta 
Jeesuksen ristiinnaulitseminen puuttuu niis-
tä kokonaan. Sen sijaan esimerkiksi miekal-
la mestatun Paavalin ja ristiinnaulitun Pieta-
rin marttyyrikuolemasta niissä voi olla kuvia. 
Perimätiedon mukaan Pietari ristiinnaulittiin 
pää alaspäin, koska hän ei mielestään ollut tar-
peeksi arvokas kuolemaan Herransa tavalla. 
Tästä syystä ristiä, jonka poikkipuu on alhaalla, 
kutsutaan Pietarinristiksi. Apostolien histori-
aan liittyy myös vinoristi X, sillä perimätiedon 

”Ristinmerkki 
siunaa ajatukset, 
tunteet ja teot

Ristikuvio on ikivanha, ihmiskunnan yhteistä perintöä oleva symboli, jonka merkitys on vaihdellut eri kulttuureissa ja eri uskonnoissa.

Lännen kirkossa ristinmerkki teh-
dään oikealla kädellä niin,että ensin 
kosketetaan otsaa, sitten rintaa ja 
olkapäitä vasemmalta aloittaen.

Minun ristini

Sini-Maria Tiainen

Maire Lempinen

Raimo Myyryläinen

tu
ija

 h
y
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tin

en

”Kun laitan ristikorun kaulaan, 
tulee minulle rauhallinen ja turvallinen olo. 
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Paastonajasta 
pääsiäisen valoon

E lämämme eri vaiheita voi aja-
tella ovina. Jotakin vaihetta 
elämässämme odotamme ja 
valmistaudumme astumaan 
sisään. Toisista ovista taas on 

astuttava sisälle yllättäen, odottamatta, 
sen enempää niihin valmistautumatta 
tai tahtomatta.

Paastonaikana astumme myös eri-
laisista ovista sisään seuraten Jeesuk-
sen elämän viimeisiä päiviä maan päällä.  
Minkälaiset ajatukset risteilivät Jeesuk-
sen mielessä?  Halusiko hän astua hänel-
le suunnitelluista ovista sisään? Miten 
rakastetulla hyväntekijällä 
oli niin paljon? Horjuiko 
opetuslasten usko ja luot-
tamus heidän esikuvaansa 
ja Mestariinsa?

Pääsiäistä edeltää pal-
musunnuntaista alkava 
hiljainen viikko. Hiljaisella 
viikolla mietiskellään Jee-
suksen kärsimystietä. Kii-
rastorstain sisältönä on 
ehtoollisen asettaminen. 
Pitkäperjantaina muiste-
taan Jeesuksen ristinkuo-
lemaa syntien sovituk-
seksi. Kiirastorstai-illasta 
alkaa ristin ja ylösnou-
semuksen pääsiäisen viet-
to, joka ulottuu pääsiäis-
päivän iltaan.

Risti ja ylösnousemus, 
kärsimys ja ilo muodosta-
vat pääsiäisen sanoman 
kaksoisytimen: ylösnou-
semuksen kirkkaus nousee 
haudan ja pahuuden pi-
meydessä. Pitkäperjantaita 
seuraavana hiljaisena lau-
antaina muistetaan Jeesuk-

sen haudassa oloa. Pääsiäinen puolestaan 
julistaa Kolmiyhteisen Jumalan rakkauden 
voittoa pimeyden valloista. 

Pääsiäinen on kirkkovuoden kes-
kus ja kohokohta. Pääsiäisenä juhlitaan 
Kristuksen ylösnousemista kuolleista.
Kristityille todellinen toivo ja mahdol-
lisuus pelastua iankaikkiseen elämään 
tulevat todeksi vasta Kristuksen ristin-
kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Hän 
on näin avannut itse meille oven kuo-
lemasta elämään, synnistä sovitukseen 
ja kadotuksesta pelastukseen. Kristuk-
sen kuolema ja ylösnousemus ovat kris-

tillisen uskon ydinkohtia. 
Ilman ylösnousemusus-
koa ei olisi kristillistä kirk-
koakaan.

Usko, rakkaus ja te-
ot kuuluvat yhteen. Kris-
tus haastaa meidät pa-
rannukseen arkielämän 
keskellä ja lupaa meille 
syntien anteeksiantamus-
ta. Hän itse tarjoaa meil-
le rauhaa ja tietoisuutta 
siitä, että meistä huoleh-
ditaan. Läsnä oleva, elä-
vä Kristus antaa rauhaa 
ja toivoa sydämiimme ja 
elämäämme.

Julistakoon jokainen 
kevään merkki sinulle ylös-
nousemuksen ihmettä.

Kertokoot auringon sä-
teet ja heräävä luonto si-
nulle Jumalasta, joka pitää 
sinusta huolen.

Olkoon ylösnoussut 
Kristus kanssasi.

liiSa tiilikainen 
Siilinjärven seurakunnan 

johtava diakoniaviranhaltija

Tuomiokirkko

Avoinna klo 10–15
lisäksi pe klo 18–23
040 4848 256
Hiljaisen viikon aamueh-
toollinen ke 16.4. klo 7.30. 
Liisa Penttinen ja Pekka 
Leskelä.
Hiljaisuuden messu 
(Viikkomessu) ke 16.4. 
klo 18. Marjo Parttimaa ja 
Anna Kosola.
Alakoulujen pääsiäis-
hartaus to 17.4. klo 11.15. 
Satu Karjalainen, Kaisa Pa-
jarinen ja Anu Pulkkinen. 
Koululaisten lauluryhmä, 
johtaa Anna Kosola.
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 18. Saarna Ilpo 
Rannankari, liturgia Satu 
Karjalainen kanttorina 
Pekka Leskelä, urkurina 
Anu Pulkkinen, Tuomio-
kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 18.4. 
klo 10. Saarna Satu Karja-
lainen ,liturgia Lauri Kas-
tarinen, kanttorina Pek-
ka Leskelä. Tuomiokirk-
kokuoro.
Kristuksen hautaami-
sen muistohetki pe 18.4. 
klo 18. Lauri Kastarinen, 
Anna Kosola, ja Anu Pulk-
kinen, urut.
Pergolesi: Stabat Mater 
ja muuta paastonajan 
musiikkia la 19.4. klo 15. 
Tuomiokirkon Psalmi-
kuoro ja Naiskuoro Pulssi. 
Noora Määttä, sopraano, 
Anna Kosola, Mezzosop-
raano. Soitinyhtye, joht. 
Anna Antikainen. Ohjel-
ma 5 €.
Pääsiäisyön messu la 
19.4. klo 23. Saarna piis-
pa Jari Jolkkonen, liturgia 
Ilpo Rannankari. Kantto-
rina Pekka Leskelä, urku-
rina Anu Pulkkinen, Tuo-
miokirkon kamarikuoro, 
Tapani Heiskanen, trum-
petti.
Pääsiäispäivän messu su 
20.4. klo 10. Saarna Lau-
ri Kastarinen, liturgia Liisa 
Penttinen, kanttorina Pek-
ka Leskelä, urkurina Anu 
Pulkkinen, Tuomiokirkko-
kuoro. Tapani Heiskanen, 
trumpetti.
Kansainvälinen messu 
ma 21.4. klo 14.
Musiikkinäytelmä Erä-
maaseikkailu ma 21.4. klo 
16. Esiintyjinä Tuomiokirk-
koseurakunnan kerholai-
sia, seurakunnan työnte-
kijöitä sekä vapaaehtoisia. 
Musiikki Snellmanin kou-
lun ja Steinerkoulun kuo-
rokerhot sekä nuorten 
lauluryhmä, soitinyhtye. 
Myös yleisö pääsee lau-
lamaan. Musiikkinäytel-
mä on suunnattu alakou-
luikäisille. Kesto n. 45 min. 
Mehutarjoilu. Perhemes-
su Erämaaseikkailun jäl-
keen klo 17.15 Marjo Part-
timaa.
Pääsiäisajan ehtoollinen 
ke 23.4. klo 18. 
Häämusiikkituokio la 
26.4. klo 15. Anu Pulkki-
nen, urut.
Messu su 27.4. klo 10. 
Saarna Marjo Parttimaa, 
liturgia Lauri Kastarinen, 
kanttorina Anna Kosola ja 
Urkurina Anu Pulkkinen, 
Soitinyhtye.
Pääsiäisajan ehtoollinen 
ke 30.4. klo 18.
Vappujuhla to 1.5. klo 12. 
Japanilainen urkuri Masa-
ko Kondo konsertoi ja tuo 
terveisiä Japanista.
”Varjosta valoon”-urku-
konsertti pe 2.5. klo 13. 
Emilia Soranta.
Perjantaimessu pe 2.5. 
klo 19.
Lauantaituokio la 3.5. klo 
15. Taija Korri, urut

Kiittäkää Herran nimeä! 
la 3.5. klo 18. Kamarikuoro 
Krysostomoksen Romani-
aan lähtökonsertti, johtaa 
Mikko Sidoroff. Sidoroff – 
Leppänen – Matvejeff – 
Jalkanen - von Gardner – 
Moody. Vapaa pääsy, käsi-
ohjelma 15/10 € 
Messu su 4.5. klo 10. Saar-
na nimikkolähetti Iiris 
Kontra, liturgia Liisa Pent-
tinen, kanttorina ja urku-
rina Pekka Leskelä. Kuo-
pion Poliisilaulajat, johtaa 
Pertti Rusanen.
Pääsiäisajan ehtoollinen 
ke 7.5. klo 18.
Perjantaimessu pe 9.5. 
klo 19.
Messu su 11.5. klo 10. Saar-
na Satu Karjalainen, litur-
gia Ilpo Rannankari, kant-
torina Pekka Leskelä, ur-
kurina Anu Pulkkinen.
Äitienpäivän konsertti 
su 11.5. klo 14. Tuomiokir-
kon kappelissa, Anna Ma-
ria McElwain, klavikordi.
Viikkomessu ke 14.5. 
klo 18.

KESKUS- 
SEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
040 4848 259
Raamattupiiri ti 22.4. klo 
17. kerhohuone Aaron, 
Suokatu 22 C 2.krs
Eläkeläisten virkistys-
päivä ke 23.4. klo 11. Raa-
mattutunti ”Ylösnousseen 
kohtaaminen” Lauri Kas-
tarinen. Iltapäivällä yhteis-
laulua Kuopion tyttölyse-
on seniorikuoro. Lounas ja 
kahvi 6 €. Retki-ilmoittau-
tumiset. Tulkkaus viitto-
makielelle.
Lähimmäispalvelijoiden 
kokoontuminen ma 28.4. 
klo 16. kerhohuone Sa-
mulissa.
Lähetystilaisuus su 4.5. 
klo 12. Botswanan nimik-
kolähetti Iiris Kontra ker-
too kokemuksistaan lähe-
tyskentillä. Lähetyskahvit 
klo 11.30.
Raamattupiiri ti 6.5. klo 
17. kerhohuone Aaron, 
Suokatu 22 C 2.krs

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
040 4848 272
Avoinna ma–to klo 11–15
Raamattutuokio ti 22.4. 
klo 13.
Papin päivä ti 29.4. klo 13. 
Liisa Penttinen.
Toivevirret ke 7.5. klo 13. 
Aura Tuppurainen.

LÄHETYS
Näpertäjät ti 29.4. klo 13. 
Kerhohuone Aaron, kes-
kusseurakuntatalo, Suo-
katu 22 C.
Lähetystilaisuus su 4.5. 
klo 12. Botswanan nimik-
kolähetti Iiris Kontra ker-
too kokemuksistaan lähe-
tyskentillä. Lähetyskahvit 
klo 11.30.
Maanantain lähetyspiiri 
ma 5.5. klo 16. Kerhohuo-
ne Aaron, keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C.

MUUTA
Ehtoollishartaus ke 16.4. 
klo 13. Suokadun palve-
lukeskus, Suokatu 6. Lau-
ri Kastarinan ja Pirjo Lit-
manen.
Messu ja kirkkokahvit su 
27.4. klo 12. Marjo Partti-
maa, Anna Kosola ja Tuo-
miokirkon päiväkuoro.
”Kun me yhdessä kuun-
telemme Jumalaa, Hän 
avaa tien...” ke 7.5. klo 17. 
Vuosi Kirkkopäivistä! Hil-
jaisuuden talon väki toi-
vottaa tervetulleeksi. Van-
haan Pappilaan (Kunin-
kaankatu 12 ) ke 7.5.klo 
17 alkaen. Rukoushet-
ki klo 18.

kanssasi Alavalla nuorte-
nilloissa, isoskoulutukses-
sa, leireillä, retkillä, kuo-
rossa ja bändissä vuosina 
1991–2000? Oletko miet-
tinyt mitä heille kuuluu? 
Nyt tavataan ja vaihde-
taan kuulumiset! Jos halu-
at ilahduttaa joukkoa jol-
lain ohjelmanumerolla tai 
osallistua tapahtuman jär-
jestelyihin, ole yhteydessä 
paivi.gronholm@evl.fi tai 
leila.savolainen@evl.fi Il-
tapalaa tarjolla. Voit myös 
palvella musiikin lahjalla 
illan pääsiäisehtoollisella 
klo 22 Alavan kirkossa.
Diakonia- ja lähetyspiiri 
ti 22.4. klo 12 uusi neuvot-
teluhuone, B-rappu.
Kirjallisuuspiiri to 24.4. 
klo 14 kerhohuone 1:ssä. 
Kirja: Lauri Viita, Runoja. 
Yht. henk. Aino Mikkonen 
040 7071 499.
Varttuneenväen päivä-
piiri ti 29.4. klo 11. seura-
kuntasalissa. Ateriamak-
su 4 €.
Esikoislestadiolaisten 
seurat su 4.5. klo 14. Seu-
rakuntakodin alakerran 
kerhohuone.
Varttuneenväen päivä-
piiri ti 13.5. klo 11. seura-
kuntasalissa. Ateriamak-
su 4 €.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Pääsiäispäivän messu su 
20.4. klo 13. Juha Välimäki, 
Anu Kiviranta, Ossi Jauhi-
ainen, Hanna Eskel, viulu, 
Mieskuoro Kuopio Kvar-
tetti, pääsiäiskahvit.
Israelilainen pääsiäisa-
teria ja raamattuluen-
to ma 21.4. klo 15. ”Pääsi-
äisaterian salaisuus” FM 
Daniel Brecher. Musiikkia, 
Leila Savolainen ja Zippo-
rim. Myyntipöytä. Ateria-
liput ennakkoon varan-
neille.
Esikoislestadiolaisten 
seurat su 27.4. klo 13 ja 17.
Yötön yö Yhteisvastuul-
le la–su 3.–4.5. Alkaa la 
klo 16 ja päättyy su klo 13 
alkavaan messuun. Pal-
jon erilaista ohjelmaa ks. 
www.kuopionseurakun-
nat.fi/alava.
Messu su 4.5. klo 13. Saar-
naa Juha Välimäki, litur-
gina Anu Kiviranta, kant-
torina Leila Savolainen, 
Nuorten bändi, Zipporim.
Sanan ja yhteyden ilta su 
11.5. klo 16. Johannes Hä-
kämies. Lastenhoito järjes-
tetty. Tarjolla iltapalaa.

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20
040 4848 307
Messu su 27.4. klo 13. Saar-
na ja liturgia Ilkka Kopo-
nen, kanttorina Ossi Jau-
hiainen.
Messu su 11.5. klo 13. Saar-
naa Hannu Koskelainen, 
liturgina Juha Välimä-
ki, kanttorina Ossi Jauhi-
ainen.

DIAKONIA
Alavan ja tuomiokirkko-
seurakunnan yhteinen 
omaishoitajien ryhmä 
ma 28.4. klo 13. Keskusseu-
rakuntatalo, kerhohuone 
Samuli. Tied. Sonja Tirk-
konen 040 4848 324.

MUUTA
Lähimmäispalvelijoiden 
kuukausikokous ma 28.4. 
klo 17.30 Alavan seurakun-
takodin kerhotilassa. Vie-
railija Näkövammaisten 
keskusliitosta perehdyttää 
näkövammaisen kohtaa-
miseen ja apuvälineisiin. 
Alavan piirien yhteinen 
kevätretki to 22.5. Rau-
talammin Törmälään (ai-
kataulu 14.5. ilmestyvässä 
lehdessä). Omavastuu 20 

€ sis. kuljetuksen, ruuan ja 
kahvit. Ilm. 16.5. mennes-
sä piireissä tai Alavan seu-
rakunnan toimistoon 040 
4848 286.

PERHETYÖ
Perhekerhot Viikolla 17 
Neulamäessä ja Alavas-
sa Risti – Jeesuksen merk-
ki, Särkiniemessä ja Leh-
toniemessä Väriseikkailu 
ja viikolla 18 (30.4.) perhe-
kerhoretki Rytkylle. Viikol-
la 19 kaikissa kerhoissa ai-
heena Äitienpäivä ja vii-
kolla 20 Raamattu – kirja 
täynnä kertomuksia. Per-
hekerhot Neulamäessä 
tiistaisin, Alavassa, Särki-
niemessä ja Lehtoniemes-
sä keskiviikkoisin.
Perhekerhojen kevätret-
ki Rytkyn leirikeskukseen. 
Tarkemmat tiedot ja il-
moittautuminen verkkosi-
vuilla www.kuopionseura-
kunnat.fi/alava-lapset-ja-
perheet.

KASTETUT
Ida Maria Anette Pekka-
rinen, Ethan Nana-Kwa-
si Owusu, Pihla Mirka An-
nika Karvonen, Timi Otto 
Emil Natunen, Akseli Veli 
Antero Pellikka, Aino Sel-
ja Lydia Mecklin, Amanda 
Beanna Raudaskoski, Len-
ni Onni Mikael Nyyssö-
nen, Lumi Taika Amanda 
Nyyssönen.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Miika Vesa Uusitalo ja 
Satu Marjukka Saaranen, 
Osmo Jonas Sillman ja Su-
sanna Joensalo, Anssi Jo-
hannes Laine ja Iina Ele-
na Kaisko.

KUOLLEET
Väinö Heikki Tiihonen 
94 v, Kerttu Vappu Reu-
namäki 93 v, Helli Iines 
Partanen 88 v, Erkki Jaak-
ko Mäenpää 86 v, Eino Ju-
hani Ruotsalainen 84 v, 
Sirkka Liisa Matikka 78 v, 
Alma Elina Kahelin 73 v, 
Kari Eemeli Nissinen 72 v.

kallavesi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Varttuneen väen ahti-
kirkko ke 16.4. klo 12. An-
na-Maija Hella, Anna-Ma-
ri Linna ja seniorikuoro. 
Kahvitarjoilu.
Hiljaisen viikon musiik-
kia ke 16.4. klo 19. Kalla-
veden kirkkokuoro Han-
na Pishron johdolla, Ai-
no-Leena Ojala, nokkahui-
lu, Eija Kajava, viulu, An-
na-Mari Linna, laulu ja sel-
lo sekä Eeva Kivioja, urut. 
Vapaa pääsy.
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19. Liturgia Juha 
Määttä, saarna Matti Pen-
tikäinen ja kanttorina 
Richard Nicholls, Hanna 
Pishro ja Martina Jalonen, 
klarinetti.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 18.4. 
klo 10. Liturgia Anni Tan-
ninen, saarna Juha Määt-
tä, kanttorina Anna-Mari 
Linna ja kirkkokuoro.
Pääsiäisen messu su 20.4. 
klo 10. Liturgia Matti Pen-
tikäinen, saarna Sirpa 
Nummenheimo, kanttori-
na Richard Nicholls, Han-
na Pishro ja Dolce.
2. Pääsiäispäivän perhe-
messu ma 21.4. klo 16. Li-
turgia Veli Mäntynen, 
saarna Sirpa Nummen-
heimo ja kanttorina Mari 
Vuola-Tanila, lapsikuoro ja 
nuoria soittajia.
Messu su 27.4. klo 10. Li-

turgia Juha Määttä, saarna 
Risto Huotari ja kanttori-
na Mari Vuola-Tanila.
Kallaveden kirkon raa-
mattupiiri ma 28.4. klo 
18. Vastuuhenkilönä Jarmo 
Oksanen.
Afrikkalainen gospel-
messu ja jatkoina Tai-
vaallisen ihanat Vappu-
pippalot ke 30.4. klo 18. 
Juha Määttä, Mari Vuola-
Tanila, Lähde-bändi, lapsi- 
ja nuortenkuorot, sudani-
laisten ja karenilaisten lau-
luryhmä ym. Tuo muka-
nasi nyyttärisyötävää yh-
teiseen pöytään.
Perhepäivän messu su 
4.5. klo 10–14 ”Sinun kans-
sasi läpi elämän” Litur-
gia Veli Mäntynen, saarna 
Markku Virta ja kanttori-
na Richard Nicholls. Oh-
jelmaa lapsille ja aikuisil-
le. Keittolounas (vapaaeh-
toinen maksu) ja päätös-
kahvit. Päivässä mukana 
perheasiansuunnittelukes-
kuksesta Markku Virta ja 
Tarja Liinamaa.
Äitienpäivän perhemes-
su su 11.5. klo 10. Litur-
gia Sirpa Nummenheimo, 
saarna Anna-Maija Hel-
la ja kanttorina Anna-Ma-
ri Linna.
Kallaveden kirkon raa-
mattupiiri ma 12.5. klo 18. 
Vastuuhenkilönä Jarmo 
Oksanen.

MUUTA
Miesten Raamattupii-
ri to 24.4. ja 8.5. klo 18.30 
Jynkänvuoren kerhohuo-
neella (Isännäntie 22). Pii-
ristä vastaa Veijo Olli 040 
8275 304.
Perheraamattupiiri su 
27.4. ja 11.5. klo 16.30 Kir-
kon alakerrassa. Raamat-
tupiiristä vastaa Pia Karja-
lainen 050 5251 012.
Siioninvirsiseurat to 1.5. 
klo 18. Rytkyn leirikeskuk-
sessa. Kahvit klo 17.30 al-
kaen.
Poukaman miesten sau-
na- ja takkailta pe 2.5. klo 
18. Poukaman leirikeskuk-
sessa. Illan aiheena ”Elä-
män poluilta ja rämeiltä”, 
Esko Konttinen.
Seurakuntalaisten ke-
vätretki Kajaaniin ma 5.5. 
Lähtö kirkolta 5.5. klo 9 ja 
paluu klo 18. Matkan hin-
ta on 40 € (sis. lounaan ja 
kuljetuksen). Ohjelmassa: 
Kajaanin kaupunkiin tu-
tustuminen. Matkanjoh-
tajana Matti Pentikäinen. 
Ilm. 25.4. mennessä 040 
4848 327.
Miesten Raamattupii-
ri to 8.5. klo 18.30. Jynkän-
vuoren kerhohuoneel-
la (Isännäntie 22). Piiris-
tä vastaa Veijo Olli 040 
8275 304.

PETOSEN 
SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Ystäväpiiri varttuneil-
le torstaisin klo 12–13.30. 
Seurakuntatalon kerho-
päädyssä.
Kutsu yhteyteen -ilta ma 
21.4. klo 17. Illassa opetus-
ta /pastori Anni Tanni-
nen), ylistystä, ehtoolli-
nen, seurakuntalaisen pu-
heenvuoro, rukouspalve-
lua ja kahvitarjoilu. Lap-
sille oma ohjelmahetki. 
Kallaveden srk ja Kutsu 
yhtey teen -ryhmä.
Juttutupa työikäisille 
maanantaisin klo 12–13.30 
Avoin kohtaamispaikka 
työikäisille työelämän ul-
kopuolella oleville.
Toiminnan miehet per-
jantaisin klo 13–15 Seu-
rakuntatalon takkahuo-
neessa.
Messu su 27.4. klo 16. 
Anni Tanninen.
Aikuisten takkailta ke 
7.5. klo 18 takkahuoneessa.

Äitienpäivän kakkukah-
vikonsertti su 11.5. klo 16. 
Mari Vuola-Tanila, lapsi-
kuoro, nuorten lauluryh-
mä ja nuoria soittajia. Li-
put 5 €/perhe, 2 €/henki-
lö, äidit ilmaiseksi. Lapsi-
parkki.

MUUTA
Sanasta suuntaa elä-
mään - raamattupiiri 
tiistaisin klo 18.30 Jaakko-
silla, Pitkäsiima 15. Piiristä 
vastaa Merja-Riitta Jaak-
konen 040 5573 285.
Donkkis Big Night-toi-
mintailta pe 25.4. klo 18–
20. Vapaa pääsy. Tied. 
www.donkki.net tai Ce-
cilia Kurkinen 050 381 
4459. Järjestäjänä Kansan-
lähetys.

VEHMASMÄEN 
KAPPELI
Lasten ja perheiden pää-
siäishartaus to 17.4. klo 
10.15 Valoharjulla.

HIRVILAHDEN 
KAPPELI 
Länsirannantie 2410
044 275 7936
Pääsiäisen messu su 20.4. 
klo 13. Matti Pentikäinen, 
Richard Nicholls ja Han-
na Pishro.

MUUTA
Syntymäpäiväseurat ti 
22.4. klo 12 Eino Könösel-
lä, Viitajärventie 346. Raili 
Rantanen.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19. Mikko Väisä-
nen, Anne Keränen, Tuula 
Makkonen ja Virpi Koso-
nen, laulu.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 18.4. 
klo 10. Sirpa Nummenhei-
mo, Anne Keränen ja kirk-
kokuoro.
Pääsiäispäivä messu su 
20.4. klo 10. Mikko Väisä-
nen, Anne Keränen ja kirk-
kokuoro.
Kansallisen veteraani-
päivän seppeleenlasku 
su 27.4. klo 9.
Äitienpäivän messu su 
11.5. klo 10. Veli Mäntynen 
ja Anne Keränen.

MUUTA
Ehtoollishetki ke 16.4. klo 
13. Marinpiha. Mikko Väi-
sänen ja Anne Keränen.
Ehtoollishetki ke 16.4. klo 
14 Ainolassa. Mikko Väisä-
nen ja Anne Keränen.
Ehtoollishetki to 17.4. klo 
13 Jaakkolassa. Mikko Väi-
sänen ja Anne Keränen.
Ehtoollishetki to 17.4. klo 
14 Karttulan sairaalassa. 
Mikko Väisänen ja Anne 
Keränen.
Kyläkirkko ma 21.4. klo 
10. Airakselan kylätalol-
la. Anni Tanninen ja Anne 
Keränen.
Miesten lenkkipiiri ti 
22.4. klo 17.45. Rytkyn leiri-
keskus.” Miehen tie” pääsi-
äiseen liittyen., Mikko Väi-
sänen ja Tauno Salmi.
Hartaus to 24.4. klo 12 
asukastuvalla. Mikko Väi-
sänen.
Miesten saunailta to 
24.4. klo 17.30 Eero Kek-
kosella, Raitalantie 203, 
Tervo.
Hernekeitto ja vohve-
leita pe 25.4. klo 10.30 
Karttulan torilla, Yhteis-
vastuun hyväksi. Keittoa 
myydään myös omiin as-
tioihin.
Kansallisen veteraani-
päivän juhla su 27.4. klo 
13 Hermannintalon teatte-
risalissa.
Hautausmaan siivoustal-
koot ma 5.5. ja ti 6.5. klo 8 
alkaen Vanhalla hautaus-

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri Pou-
kamassa ma 5.5. ja ma 
19.5. klo 18–20.30. 
Sauna ja iltapala 4 €.

KASTETUT
Mette Loviisa Tall-
backa, Alma Hille-
vi Tallbacka, Iina Elina 
Niskanen, Ronja Ali-
na Rannankari, Nina Eeva-
Maria Miettinen.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Joni Mikael Nissinen ja 
Aino Eveliina Väkeväinen.

KUOLLEET
Helmi Loviisa Soininen 
96 v, Anna Liisa Rissanen 
94 v, Kerttu Liisa Jauhiai-
nen 92 v, Hilja Hartikainen 
91 v, Liisa Anneli Heloterä 
86 v, Alpo Veikko Johan-
nes Kiuru 85 v, Otto Pou-
tiainen 84 v, Antti Martti 
Tomminen 67 v, Timo Ka-
levi Vanninen 58 v, Harri 
Sakari Vola 55 v.

alava

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298
Jeesuksen seitsemän sa-
naa ristillä ke 16.4. klo 18. 
Joseph Haydn. Kuopion 
kaupunginorkesteri, Erkki 
Lasonpalo, kapellimestari. 
Järj. Kuopion kaupungin-
orkesteri. Vapaa pääsy.
Kiirastorstain ehtoollis-
kirkko to 17.4. klo 19. Piis-
pa Matti Sihvonen, Han-
nu Koskelainen, Leila Sa-
volainen, Zipporim.
Pitkäperjantain juma-
lanpalvelus pe 18.4. klo 
10. Juha Välimäki, Ilkka 
Koponen, Ossi Jauhiainen, 
seniorikuoro.
Pääsiäisyön messu la 
19.4. klo 22. Ilkka Kopo-
nen, Anna Väätäinen, Lei-
la Savolainen, nuorten 
bändi.
Pääsiäispäivän messu su 
20.4. klo 10. Hannu Kos-
kelainen, Anu Kiviran-
ta, Ossi Jauhiainen, Popo 

Salami Band, Lauluyhtye 
Melodiva. Kirkkokahvit.
Siioninvirsiseurat su 
20.4. klo 14. Hannu Ti-
kanojan 80 v. syntymäpäi-
väseurat, puhujina Han-
nu Koskelainen, Tuomo 
Ruuttunen ja Ilpo Ran-
nankari.
2. pääsiäispäivän messu 
ma 21.4. klo 10. Anu Kivi-
ranta, Juha Välimäki, Leila 
Savolainen, Hanna Eskel, 
viulu, Virsikuoro.
Koululaiskonsertti ti 
22.4. klo 18. Pekka Laukka-
rinen duo. Vapaa pääsy.
Messu su 27.4. klo 10. 
Saarnaa Opkon pääsih-
teeri Jussi Miettinen, litur-
gina Ilkka Koponen, kant-
torina Ossi Jauhiainen. 
Suomen Evankelisluteri-
laisen Opiskelija- ja Kou-
lulaislähetys ry:n 40-vuo-
tisjuhlajumalanpalvelus.
Tuomasmessu su 27.4. 
klo 18. Saarna perhetyön-
kouluttajat pastori Matti 
Palmu ja diakonissa, ter-
veydenhoitaja Anna-Kaa-
rina Palmu. Klo 16 seura-
kuntasalissa Palmujen lu-
ento ”Perhe voimavarana”.
Messu su 4.5. klo 10. Saar-
naa Juha Välimäki, liturgi-
na Ilkka Koponen, kantto-
rina Leila Savolainen. 
Messu äitienpäivänä su 
11.5. klo 10. Saarnaa Han-
nu Koskelainen, liturgina 
Juha Välimäki, kanttori-
na Ossi Jauhiainen, senio-
rikuoro.

ALAVAN 
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Alavan seurakunnan 
”vanhat” nuoret la 19.4. 
klo 19 nuorten tiloissa. Oi 
niitä aikoja! Muistatko nii-
tä tyyppejä jotka kävivät 

Pääsiäispäivä 
Joh. 20: 1–10
Sapatin mentyä, viikon 
ensimmäisenä päivänä 
Magdalan Maria tuli jo 
aamuhämärissä haudal-
le ja näki, että haudan 
suulta oli kivi siirretty 
pois… Simon Pietari tuli 
hänen perässään, meni 
hautaan ja katseli siellä 
olevia käärinliinoja. Hän 
huomasi, että Jeesuksen 
kasvoja peittänyt hiki-
liina ei ollut käärinliino-
jen vieressä vaan eril-
lään, omana käärönään. 
Nyt tuli sisään myös se 
toinen opetuslapsi, joka 
oli ensimmäisenä saapu-
nut haudalle, ja hän näki 
ja uskoi. Vielä he näet ei-
vät olleet ymmärtäneet, 
että kirjoitusten mu-
kaan Jeesus oli nouseva 
kuolleista.
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Seurakunnat 16.4.–14.5.14

rukoukseni

Tuomasmessu 

Alavan kirkossa 

27.4. klo 18.

Jumalan Poika, 
myös luomakunta
sinua kaikkineen ylistää.
Toivoon sen suljet,
se kiittää siitä
valossa kantaen elämää. 

Svk 755:3

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

puh. (017) 282 2211 • faksi (017) 282 3101
www.kalevipitkanen.com • aatsto@kalevipitkanen.com

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Matti Reinikainen, 
Ville Heikinheimo, Katriina Manninen, Kristian Kakko

Kauppakatu 39 A, 4.krs, 70100 KUOPIO
(017) 265 7777/puh. (017) 261 1085/fax. 

www.kolari-co.fi

jokaisena viikonpäivänä Kuopiossa 
jo yli 10 vuoden ajan.

Yksilöllisesti juuri Sinulle! 
Soita ja sovi ilmainen 
tutustumiskäynti.

Yksikön päällikkö
Heidi Kinanen 
p. 040-7263501

Ammattitaitoista kotihoitoa

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

Tapionkatu 5–9 Kuopio 
(myös Siilinjärvi, Nilsiä) 
Tilisara p. 046-892 1422

Siunaustilaisuudet ym. perhejuhlat
viihtyisissä tiloissamme Niiralassa

Kotkankallionkatu 14 • 70600 Kuopio
p. 044 5155 219 • www.herkkukeittio.fi

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

 
 
 

KotitalousKotitalousKotitalous---
vähennys 45%vähennys 45%vähennys 45%   

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Itkonniemenkatu 27, 70500 Kuopio
Puh. (017) 263 3128

  09 276 360    asiakaspalvelu@fennomedical.fi    fennokauppa.fi

FENNO MEDICAL OY

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEENTERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEEN

fennokauppa.fi

Pyydä 
ILMAINEN 

näyte  



Moli LAAJA VALIKOIMA SUOJIA VIRTSANKARKAILUUN
Varmoja, hyvin istuvia, hajua neutraloivia. 
Naisille ja miehille.

Terveys 
Liikunta

Apuvälineet
Kotiapteekki

Ensiapu
Haavanhoito

Hygienia
Virtsankarkailu

Katetrit
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www.piplia.fi  ■  

kultainen nimipainatus
Nahkakantisen Raamatun ja virsikirjan 
kanteen. useita eri kansivaihtoehtoja. 
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teemamukit 
arabian teemamukit arkeen ja juhlaan. 
maalaukset heljä liukko-sundströmin. 
saatavana vain Pipliasta. ■ 26 € / kpl

             lahjat

HOpeaRiipukset
korulahja ajatuksella. herran siunaus 

-riipus saatavana myös kultaisena.

P
voimasanoja 
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Vekkeri
– ajatusta ja antiikkia

osto ja myynti
p. 045 895 6680

fia Rosa Olivia Leskinen, So-
fia Emilie Taylor, Kasper Il-
mari Aho.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Pekka Juhani Hiltunen ja 
Sari Johanna Suutarinen.

KUOLLEET
Lyyli Kaarina Turunen 
82 v, Saimi Siviä Kanniai-
nen 81 v, Pentti Antero Hä-
mäläinen 62 v, Esko Ola-
vi Saastamoinen 44 v, 
Ronja Kristiina Säilä 6 v.

männistö

PYHÄN JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Pohjantien koulun kirk-

ko to 17.4. klo 9.15. Sanna 
Husso.
Mäntykankaan koulun 
kirkko to 17.4. klo 10.15. Au-
likki Mäkinen.
Kalevalan koulun kirkko 
to 17.4. klo 12. Sanna Husso.
Kiirastorstain ehtoollis-
kirkko to 17.4. klo 18. Saar-
na Salla Tyrväinen, liturgia 
Aulikki Mäkinen, kanttori-
na Heikki Mononen. Altta-
ri riisutaan ja puetaan mus-
taan messun päätteeksi. 
Vain Kristus-kynttilä jää pa-
lamaan.
Draamallinen sanajuma-
lanpalvelus pitkäperjantai-
na 18.4. klo 10. Saarna Sanna 
Husso, liturgia Heikki Hyvä-
rinen, kanttorina Tintti Tin-
kala. Kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän draamalli-
nen messu su 20.4. klo 10. 
Saarna Heikki Hyvärinen, li-
turgia Aulikki Mäkinen, 
kanttorina Tintti Tinkala. 
Kirkkokuoro.
2. pääsiäispäivän iltakirk-
ko ma 21.4. klo 18. Salla Tyr-
väinen, Mari Mertanen, 
Heikki Mononen.
Sateenkaarimessu la 26.4. 
klo 18. Saarna Aulikki Mä-
kinen, liturgia Salla Tyrväi-
nen, kanttorina Tintti Tin-
kala. Iltatee.
Messu su 27.4. klo 10. Saar-
na Anna-Kaarina ja Matti 
Palmu, liturgia Aulikki Mä-
kinen, kanttorina Tintti Tin-
kala, päiväkuoro. Palmujen 
tulojuhla, kirkkokahvit.
Messu su 4.5. klo 10. Saar-
na ja liturgia Sanna Hus-
so, kanttorina Heikki Mo-
nonen.
Messu su 11.5. klo 10. Saar-
na Heikki Hyvärinen, liturgia 
Salla Tyrväinen, kanttorina 
Tintti Tinkala. Isosten siu-
naus. Kirkkokahvit.

NUORET
Kolmikannan rippikou-
lun oma ilta to 24.4. klo 17 
Pyhän Johanneksen kirkon 
takkahuoneessa.

MUSIIKKI
Musiikkia Jeesuksen kuo-
linhetkenä pitkäperjantai-
na 18.4. klo 15 Pyhän Johan-
neksen kirkossa. Salla Tyr-
väinen soittaa viululla Jo-
hann Sebastian Bachin mu-
siikkia. Heikki Mononen.

Laulupäivä to 8.5. klo 12 Py-
hän Johanneksen kirkon 
srk-salissa. Heikki Mononen. 
Ukintupa kahvittaa klo 11.

LÄHETYS
Seurakuntailta lähetys-
työn merkeissä pe 25.4. klo 
18 Pyhän Johanneksen kir-
kon takkahuoneessa. Ni-
mikkolähetit Anna-Kaarina 
ja Matti Palmu, Salla Tyrväi-
nen. Kahvit SLS:n hyväksi.

DIAKONIA
Hyvän Mielen Päivän ret-
ki ke 21.5. Outokumpuun 
ja Polvijärvelle. Jääskeläi-
sen auton reitti: Kellonie-
men kaupan jälkeinen py-
säkki kaupunkiin päin klo 
8.30, Sotilaspojankatu 2 py-
säkki klo 8.35, Lönnrotinka-
tu 11 pysäkki klo 8.40, Poh-
jolankatu 28 pysäkki 8.45, 
Saariaitan pysäkki klo 8.50 
ja Kellolahdentien pysäkki 
Kellolahteen päin Pyhän Jo-
hanneksen kirkon kohdal-
la 8.55. Kohteina Outokum-
mun kaivosmuseo, Polvijär-

ven Saarilan maatilamat-
kailutila ja kirkko. Hinta 

25 €. Tiedustele vapaita 
paikkoja Ulla Halo-

selta 040 4848 405.
Diakoniatyön ajan-

varausvastaanotto 
1.6–31.8. tiistaisin klo 

9–10. Diakoniatyönte-
kijät Ulla Halonen 040 

4848 405, Merja Hyvä-
rinen 040 4848 407 ja Mari 
Mertanen 040 4848 406.
Ikääntyneiden leiri tulos-
sa 12.–14.8. Tiedustelut Ulla 
Halonen 040 4848 405.
Hyvän Mielen Päivän hil-
jaisen viikon messu ke 16.4. 
Pyhän Johanneksen kirkos-
sa. ”Jeesus tuomitaan”, Heik-
ki Hyvärinen. Ruoka klo 11, 

messu klo 12, kahvit klo 13–
13.30. Linja-autokuljetus 
(Jääskeläisen auto): Päivä-
rannantie, Citymarketin jäl-
keinen pysäkki Kettulanlah-
teen päin klo 9.50. Autota-
lo Kuopion pysäkki klo 9.55. 
Pihlajaharjuntien ja Rahu-
sentien risteys klo 10. Kello-
niemen Sale klo 10.05. Itkon-
niemi (Malminkatu 13 py-
säkki) klo 10.10. Sotilaspo-
jankadun pysäkki klo 10.15. 
Tellervonkadun pysäkki klo 
10.20. Lönnrotinkadun py-
säkki (Lönnrotinkatu 11 koh-
dalla) klo 10.25. Pohjolanka-
dun pysäkki (Pohjolankatu 
28 kohdalla) klo 10.30. Kil-
lisenkadulle ja Pohjolanka-
tua Lönnrotinkadulle, Saari-
aitan pysäkki klo 10.40. Py-
hän Johanneksen kirkko. Pa-
luu samaa reittiä klo 13.30. 
Päivän hinta 5 €.
Elämää etsimässä -kerho 
to 24.4. klo 14.30–16 Pyhän 
Johanneksen kirkon srk-sa-
lissa. Lea Tuiremo alustaa ai-
heesta Arjen voimavarat.
Ukintuvan kevätjuhla ti 
6.5. klo 12–14 Pyhän Johan-
neksen kirkolla. Salla Tyr-
väinen, Mari Mertanen, päi-
väkuoro.

MUUTA
Kettulan koulun kirkko to 
17.4. klo 11.30 koululla. Salla 
Tyrväinen.
Ehtoollishartaus kiirastors-
taina 17.4. klo 13.30 Män-
tylän palvelutalolla, Unta-
monkatu 5.

PERHETYÖ
Sunnuntaikerho lapsil-
le askartelun ja ulkoilun 
merkeissä 27.4.–25.5. sun-
nuntaisin klo 15.30–17 Py-
hän Johanneksen kirkon päi-
väkerhotilassa, D-ovi Saari-

järventien puolelta. Ilm. ker-
hon vetäjä Riitta Ruotsa-
laiselle 23.4. mennessä 040 
5641 531.
Lasten pääsiäiskuvaelma 
ke 16.4. klo 10.15 Pyhän Jo-
hanneksen kirkossa.
Nallekirkko leikki-ikäisil-
le ja leikkimielisille su 27.4. 
klo 16 Pyhän Johanneksen 
kirkossa. Salla Tyrväinen ja 
Tintti Tinkala. Oma nalle 
mukaan. Mehuhetki.
Keväinen perheleiri Rytkyn 
leirikeskuksessa 16.5.-18.5. 
Mukana Juha Mertanen, Sal-
la Tyrväinen ja Tiina Tiainen. 
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset Juha Mertaselle 040 
4848 407.

AIKUISTYÖ
Iloa yhdessä – Vanhenevi-
en parien iltapäivä la 26.4. 
klo 13–16 Pyhän Johannek-
sen kirkon takkahuoneessa. 
Kaipaanko vielä lähelle? Mi-
ten pysyä lähellä toista? Per-
hetyön kouluttajat Anna-
Kaarina (terveydenhoitaja, 
seksuaaliterapeutti, työnoh-
jaaja) ja Matti Palmu (rovas-
ti). Kahvi- ja välipalatarjoilu.
Naisia raamatussa ke 14.5. 
klo 18. Työikäisten naisten 
raamattupiiri Pyhän Johan-
neksen kirkon srk-salissa.

KASTETUT
Ida Emma Olivia Mönkkö-
nen, Klara Leena Linnea Re-
mes, Roope Jaakko Ilmari 
Koponen, Samuel Veikka Ju-
hani Hartikainen.

KUOLLEET
Helvi Esteri Jääskeläinen 
90 v, Pauli Johannes Luo-
ma 88 v, Liisa Irene Kinnu-
nen 87 v, Katri Maija Savo-
lainen 83 v, Seppo Kustaa 
Sakari Lipponen 70 v, Mar-

ja-Liisa Leskinen 63 v, Pet-
ja Tapani Tuovinen 38 v.

puijo

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Hiljaisuudessa kuuluu lau-
lu -konsertti ke 16.4. klo 19. 
Kuopion yhteiskoulun mu-
siikkilukion kuoro ja soitin-
yhtye, Puijon kamarikuoro, 
Juha Hilander, Mari-Anni Hi-
lander, Outi Keskisipilä.
Hiljaisuudessa kuuluu lau-
lu -konsertti ke 16.4. klo 19. 
Kuopion yhteiskoulun mu-
siikkilukion kuoron ja soi-
tinyhtyeen ja Puijon kama-
rikuoron yhteinen konsert-
ti. Johtajana Juha Hilander, 
laulu Mari-Anni Hilander ja 
urut Outi Keskisipilä.
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19. Sanna Alanen 
saarnaa, Jaana Marjanen, 
Mari Voutilainen. Kanttori-
na Päivi Paaso. Puijon kirk-
kokuoro.
Hiljaisen viikon vaellus 
pitkäperjantaina 18.4. 
klo 11.30–18.
Pitkäperjantaina sanaju-
malanpalvelus pe 18.4. klo 
10. Pekka Nieminen saarnaa, 
Sanna Alanen, Mari Vouti-
lainen. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä. Puijon kamarikuo-
ron kvartetti.
Messu su 20.4. klo 10. Tee-
mu Voutilainen saarnaa, 
Pekka Nieminen, Jaana Mar-
janen, Sanna Alanen. Kant-
torina Outi Keskisipilä. Pia-
nomusiikkia.
Perhemessu ma 21.4. klo 11. 
Huom. aika. Mari Voutilai-
nen saarnaa, Teemu Vouti-
lainen. Kanttorina Päivi Paa-
so. Veikka Haavisto, urut.
2. pääsiäispäivän perhe-
messu ma 21.4. klo 11. Mes-
sussa mukana pikku-urkuri 
Veikka Haavisto. Mari Vou-
tilainen saarnaa, kanttorina 
Päivi Paaso. Laulamme mm. 
lasten pääsiäisvirsiä.
Messu su 27.4. klo 10. Mark-
ku Virta saarnaa, Teemu 
Voutilainen, Pekka Niemi-
nen. Kanttorina Päivi Paaso.
Kahden maan lauluja ja 
kuvia -vappukonsertti to 
1.5. klo 15. Ariela Toivasen 
suomentamia heprealaisia 
lauluja ja ylistysvirsiä. Zippo-
rim-kuoro, johtaa Leila Sa-
volainen.
Kokonaisvaltaiseen kas-
vuun Kristuksessa -ilta to 
1.5. klo 17. Iloa ja toivoa elä-
mään. Rukoustyön terveiset 
ja vaikutukset Britannias-
ta, Malcolm Field ja Ivy Blair. 
Pekka Nieminen.
Perhemessu su 4.5. klo 10. 
Sanna Alanen saarnaa, Pek-
ka Nieminen. Kanttorina 
Outi Keskisipilä. 
Kutsu yhteyteen -messu su 
4.5. klo 17. Tarja Säynevirta 
opetus, Pekka Nieminen.
Viikkomessu ja raamat-
tutuokio ke 7.5. klo 11. Lou-
nas klo 12.15. Pekka Niemi-
nen, Maija Antikainen, Outi 
Keskisipilä.
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat la 10.5. klo 18.
Messu su 11.5. klo 10. Jaa-
na Marjanen saarnaa, San-
na Alanen, Markku Puhakka, 
Pekka Nieminen. Kamarikuo-
ron kvartetti, Outi Keskisipi-
lä. Isosten siunaaminen.

PUIJON 
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 16.4. klo 
9.30, 9.45 tai 10 Hiljaisen vii-
kon vaellus. Lähtö nuoriso-
talon alakerrasta paikoitus-
alueen puolelta.
Ystävän kammari tiistaisin 
11–14. Kiireetöntä yhdessä-
oloa ja kahvitarjoilu.

Siioninvirsiseurat ma 21.4. 
klo 18. Pekka Anttila, Erkki 
Laitinen, Mari Voutilainen.
Perhekerho ke 23.4. klo 
9.30. Kotikirkko tutuksi.
Midinetti-lähetyspiiri ke 
23.4. klo 13.
Israel-piiri ke 23.4. klo 14. Lä-
hetystyöntekijä Iiris Kontra 
kertoo työstään Botswanassa.
Ariela Toivasen akvarel-
linäyttely ke 23.4. klo 14. 
Näyttely on esillä 7.5. saakka.
Eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 12.30. Lähetystyöntekijä 
Iiris Kontra.
Perhekerho ke 30.4. klo 
9.30. Vappua.
Eläkeläisten kerho to 1.5. 
klo 15. Zipporim-kuoron 
konsertti ja retkiasioita.
Perhekerho ke 7.5. klo 9.30. 
Äideistä parhain.
Perhekerho ti 13.5. klo 9.30. 
Polku.

POUKAMA 
Poukamantie 105
Ystävänpäiväkerho ke 16.4. 
klo 11. Ruokailu. Klo 12–13.30 
Unkarin esittely. Kaija Tuppu-
rainen ja Riitta Murtorinne.
Perhekerho ti 22.4. klo 9.30. 
Katsokaa taivaan lintuja.
Perhekerho ti 29.4. klo 9.30. 
Iloista vappua.
Ystävänpäiväkerho ke 30.4. 
klo 11. Ruokailu. Klo 12–13.30 
tuolijumppa, Seija Heinonen.
Perhekerho ti 6.5. klo 9.30. 
Yksi äideistä.
Ystävänpäiväkerho ke 7.5. 
viikkomessu Puijon kirkossa 
klo 11. Kuljetus Ranta-Toiva-
lasta alkaen klo 10.
Perhekerho ti 13.5. klo 9.30. 
Polku.

RANTA-TOIVALA
Ranta-Toivalan seurakun-
tapiiri to 24.4. klo 18.30. Kaa-
rina ja Risto Knuutisella, Pirt-
tipolku 77. Sanna Alanen.

MUUTA
Lähetysmyyjäiset ke 30.4 
klo 10–14 Puijon toril-
la. Myytävänä simaa ja kä-
sitöitä.
Perhekerho Toukolan päi-
väkodilla ti 22.4. klo 9.30. 
Kevätsää lämmittää.
Virsiä kanttorin kanssa pe 
25.4. klo 13. Puijonlaakson 
palvelukeskuksen juhlasalis-
sa. Päivi Paaso.
Perhekerho Toukolan päi-
väkodilla ti 29.4. klo 9.30. 
Vappua.
Perhekerho Toukolan päi-
väkodilla ti 6.5. klo 9.30. Äi-
deistä parhain.

KASTETUT
Juho Tuomas Niskanen, 
Urho Ville Olavi Savolai-
nen, Eetu Antti Juhani Ahti-
nen, Aada Satu Vilhelmiina 
Mönkkönen.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Antti Sakari Juntunen ja 
Riikka Elina Korkealaakso.

KUOLLEET
Kaarlo Pietari Vänskä 84 v, 
Tauno Olavi Toropainen 
79 v, Pentti Olavi Autio 77 v, 
Pirkko Liisa Koponen 64 v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19. M. Mäkinen, 
Tuura, Puustinen. Kirkko-
kuoro.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 18.4. klo 10. 
M. Mäkinen, Tuura.
Pääsiäispäivän messu su 
20.4. klo 10. U. Mäkinen, 
Tuura.
Messu su 27.4. klo 10. U. Mä-
kinen, Ahonen. Veteraani-

päivä ja partiolaisten kirk-
kopyhä.
Messu su 4.5. klo 10. M. Mä-
kinen, Pauliina Vuorinen.
Riistavedellä, tiekirkko on 
avoinna kesällä 23.6.–31.7. 
ma–pe klo 11–16. Tervetu-
loa kirkonvartijaksi! Kirk-
ko-oppaiden infotilaisuus ti 
3.6. klo 18 kirkossa. Mukana 
Esa Heikkinen. Kirkonvarti-
jaksi ilmoittautuminen ke-
väällä tilaisuuksien yhtey-
dessä sekä toimistosihteeril-
le 040 4888 602. Tied. alue-
pappi Marjaana Mäkinen 
040 4888 612.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
2. pääsiäispäivän sanaju-
malanpalvelus ma 21.4. klo 
10. M. Mäkinen, Ossi Jauhi-
ainen.
Viikkomessu ti 22.4. klo 12. 
M. Mäkinen.
Neulepiiri to 24.4. klo 12 
takkahuoneessa.
Siioninvirsiseurat ma 28.4. 
klo 19. Risto Voutilainen.
Pihatalkoot ti 29.4. klo 12–
15. Siivoamme yhdessä seu-
rakuntatalon pihan ja lo-
puksi juomme talkookahvit. 
Oma harava mukaan!
Alakouluikäisten toimin-
tapäivä su 4.5. klo 9–12.
Raamattupiiri ma 5.5. klo 18 
takkahuoneessa.
Ennen vanhaan -päivä ti 
6.5. klo 12 takkahuoneessa.
Äitienpäivän sanajuma-
lanpalvelus su 11.5. klo 10. 
M. Mäkinen, Ahonen. Keit-
tolounas ja kakkukahvit.
Virkistyspäivä ti 13.5. klo 18.
Yhteiset kevätlaulajaiset ti 
13.5. klo 18. Kolehti Yv-kerä-
yksen hyväksi.
Naisten ilta ke 14.5. klo 18. 
Tule viihtymään ja virkisty-
mään naisten kesken! Ilm. 
ruokailun vuoksi allergioi-
neen 9.5. mennessä toimis-
tosihteerit 040 4888 602 tai 
040 4888 611.

MUUTA
Kyläseurat ke 23.4. klo 14. 
Ryönän Kettukankaalla, 
Alpo ja Ritva Tapanisella. Pi-
dämme pienet arpajaiset.
Miesten lenkkipiiri ma 
5.5. klo 18. OP:n kerhohuo-
neessa.
Seurakuntakerhon ja va-
paaehtoisten retki Vala-
moon 8.5. Lähtö klo 10.20 
seurakuntatalon edestä. 
Lounas Valamon noutopöy-
dästä 14 €. Kotimatkalle n. 
klo 14.30. Ilm. Minna Puusti-
selle 040 4888 608.

YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO 
Mäntytie 5, Juankoski
Hiljaisen viikon Ahti ke 
16.4. klo 19. K. Leino, Saarela.
Kiirastorstain Messu to 
17.4. klo 19. K. Leino, Jukka 
Leutonen.
Pitkäperjantain jumalanpal-
velus pe 18.4. klo 10. K. Leino, 
Saarela. Kirkkokuoro.
Pääsiäisaamun messu su 
20.4. klo 8. K. Leino, Ahonen.
Ei jumalanpalvelusta Ylös-
nousemuksen kirkossa, 
Maakirkko klo 13. Ma 21.4. 
yhteinen Muuruveden kans-
sa, Toisen kontin kodalla Ke-
sämäessä.
Sanajumalanpalvelus ja 
yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat Säyneisen kanssa 70, 
80, 90 ja yli 90 vuotta al-
kuvuodesta täyttäville su 
27.4. klo 10. Juhla seurakun-
tatalolla, Ilm. diakoni Leila 
Asikainen 040 4888 620 tai 
toimistosihteerit 040 4888 
602, 040 4888 611. K. Leino, 
Saarela, Asikainen.
Messu su 4.5. klo 10. K Lei-
no, Ahonen.
Ylösnousemuksen kir-
kon vihkimisen vuosipäi-
vän rukoushetki ti 6.5. klo 
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maalla. Lounas seurakun-
takodilla.
Keskustelutuokio ti 6.5. 
klo 13 Villenpihassa. Tuula 
Makkonen.
Miesten lenkkipiiri ti 6.5. 
klo 17.45. Rytkyn leirikes-
kus. Liikunnan merkitys 
terveydelle, Jari Partanen 
ja Mikko Väisänen.
Airakselan varttuneen-
väen kerho to 8.5. klo 
12.30 Elina Laakkosella, Ai-
rakselantie 508.
Laulutuokio Jaakkolas-
sa to 8.5. klo 13. Anne Ke-
ränen.
Ehtoollishetki to 15.5. klo 
14 Ainolassa. Mikko Väisä-
nen ja Anne Keränen.

KARTTULAN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Varttuneen väen virkis-
tys- ja palvelupäivä ke 
23.4. klo 10–12. Lounas 6 €.
Lasten puuhailta 
4–6-vuotiaille ma 28.4. 
klo 17. Ilm. tekstiviestillä 
(lapsen nimi, ikä ja huol-
tajan tiedot) 25.4. klo 16 
mennessä, Tuija Soini 040 
4848 543. Ryhmään mah-
tuu 15 lasta. Ohjaajina Tui-
ja Soini ja Mari Paukkonen.
Kevätlaulukirkko su 4.5. 
klo 18. Mikko Väisänen, 
Anne Keränen ja musiik-
kiryhmä.
Lauluja äidille – kahvi-
konsertti su 11.5. klo 15. 
Karttula-kvartetti ja Las-
ten lauluryhmä. Kakku-
kahvit.

SYVÄNNIEMEN 
KIRKKO 
Kuttajärventie 117, 
Karttula
Veteraanipäivän sanaju-
malanpalvelus ja seppe-
leenlasku su 27.4. klo 10. 
Liturgia Mikko Väisänen, 
saarna kenttärovasti Sau-
li Keskinen ja kanttorina 
Richard Nicholls.

MUUTA
Vappujuhla kaikenikäi-
sille ke 30.4. klo 18.30. Sy-
vänniemen Hermannin-
talossa. Juontajana Jou-
ni Oksman, pääesiintyjä 
stand up -koomikkopap-
pi Sampsa Simpanen. Ar-
vontaa, kasvomaalausta ja 
toimintapisteitä lapsille ja 
nuorille. Kahvio, makka-
ranpaistoa ja toimintapis-
teet on auki klo 18. Kasvo-
maalaus alkaa klo 18. Jär-
jestäjinä Syvänniemen ky-
läyhdistys ja Kallaveden 
seurakunta.
Hautausmaan siivous-
talkoot to 8.5. klo 8 alka-
en Syvänniemen hauta-
usmaalla. Lounas kirkko-
pihalla.

NUORET
Nuortenillat ti 22.4., 29.4., 
6.5. ja 13.5. klo 17.30 Kal-
laveden kirkolla. Ilto-
jen aiheita: 22.4. Ylösnou-

semuksen ja ilon ilta, 29.4. 
Kevään ilta, 6.5. Musiikin 
ilta, riparikonsertti ja 13.5. 
Nuorten kevätjuhla.

LÄHETYS
Naisten lähetyslöylyt ke 
23.4. klo 18 Rytkyllä. Läh-
tö kirkolta klo 17.30, Peto-
selta klo 17.35. Vapaaeh-
toinen 5 € maksu lähetyk-
selle. Saunominen ja ilta-
pala. Lähetyskokemuksis-
taan kertoo Botswanan 
nimikkolähettimme Iiris 
Kontra.
Lähetysaskartelut vielä 
kerran ennen kesätaukoa 
ma 28.4. klo 18–20 Peto-
sen seurakuntatalolla.

DIAKONIA
Petosen diakoniatoimis-
to on muuttanut Pyö-
rönkaari 26. (entinen Nii-
ralan Kulman toimisto). 
soittoaika ma ja ke klo 
9–10 p. 040 4848 333, päi-
vystysvastaanotto ma ja 
ke klo 10–11.
Varttuneen väen ahti-
kirkko ke 16.4. klo 12–14 
Kallaveden kirkolla, Rau-
halahdentie 21. Anna-Mai-
ja Hella, Anna-Mari Linna 
ja seniorikuoro.
Hyvän hoidon päivä 
ke 23.4. 10.30–14.30 Ryt-
kyn leirikeskuksessa. Ilm. 
diakoniatoimistoon 040 
4848 332 ma klo 9–10. 
Voit jättää myös viestin 
vastaajaan.
Leväsen kammari ma 
28.4. klo 12.30–14. Yv-asi-
aa, Irene Savolainen.
Leväsen kammari ma 12.5. 
klo 12.30–14. ”Kiitos lauluin 
kohti kesää”, Maarit Kirki-
nen ja Arja Mielikäinen.
Kallaveden seurakun-
nan Vapaaehtoisväen 
(Diakonia- ja lähetysvä-
en) kiitosateria ti 13.5. klo 
17 Koivumäen kartanos-
sa. Ilm. Eija Räsäselle 2.5. 
mennessä 040 4848 327.
Kevätretki Rautalammil-
le Diakoniatyön ryhmil-
le ja yksinäisille ke 28.5. 
Kohteena Rautalammin 
kirkko, Törmälän kurssi-
keskus ja Korholan karta-
no. Lähtö klo 10 ja paluu 
noin klo 16. Retken hinta 
20 €. Ilm. pe 16.5. mennes-
sä Petosen diakoniatoi-
mistoon ma ja ke klo 9–10 
p. 040 4848 333.

PERHETYÖ
Perhekerhot ei kokoon-
nu Hiljaisella viikolla (vko 
16). Kevätretki 7.5., muu-
toin kerhot eivät kokoon-
nu. Perhekerhot jäävät ke-
sätauolle vkolla 20. Syksyl-
lä aloitamme vkolla 36.
Taidetiistai ti 22.4., 29.4., 
6.5. ja 13.5. klo 9.30–11.30. 
tai 13–15 Tervetuloa koko 
perhe taiteilemaan Kalla-
veden kirkon kerhotiloi-
hin (Rauhalahdentie 21). 
Ota mukaan taiteiluun 
sopivat vaatteet ja omat 
eväät. Aiheita: 22.4 ja 29.4. 
Tehdään puusta, 6.5. Äi-

dille suukkoja ja 13.5. Tai-
teesta voimaa.
4-vuotissynttärit su 27.4. 
klo 16. Kallaveden kirkolla. 
Sirpa Nummenheimo ja 
Mari Vuola-Tanila.
Kallaveden seurakunnan 
perhekerhojen yhteinen 
kevätretki ke 7.5. Rytkyn 
leirikeskukseen. Retkellä 
leikimme ja laulamme, as-
kartelemme ja ulkoilem-
me sekä syömme retki-
lounaan nuotiolla. Ilm. ja 
tied. kerhoihin tai Katrille 
(040 4848 334) 28.4. men-
nessä. Retken hinta 5 €.
Perhekerhot seuraavas-
ti: Petosen seurakunta-
talo tiistaisin klo 9.30–11 
(ei kokoonnu 6.5.). Valo-
harju tiistaisin klo 9.30–
11 (ei kokoonnu 6.5.). Kal-
laveden kirkko keskiviik-
koisin klo 9.30–11. Jyn-
känvuoren kerhohuone 
(Isännäntie 22) keskiviik-
koisin klo 9.30–11. Kurki-
mäki, Kurkipirtti keski-
viikkoisin klo 9.30–11. Ryt-
kyn leirikeskuksessa kes-
kiviikkona 23.4.klo 9–11. 
Karttulan seurakunta-
kodilla maanantaina 28.4. 
klo 9.30–11. Syvänniemen 
pappilassa tiistaisin klo 
9.30–11.

PIIRIT
Niemisjärven olotila to 
24.4. klo 11.30–13. Kevät-
tä rinnassa tulevaan tä-
hyillen.
Kaislastenlahden päivä-
piiri ti 29.4. klo 13 Aatu-
lassa, Makkarapurontie 19.
Rytkyn lähetyspiiri ti 
29.4. klo 18 Raija ja Esko 
Väisäsellä, Matomäki 39. 
Sirpa Nummenheimo.
Työseurojen yhteinen 
kevätjuhla ti 6.5. klo 18 
Rytkyn leirikeskuksessa. 
Raili Rantanen.
Haminalahden työseu-
ra ti 13.5. klo 18.30 Kyllikki 
Kinnusella, Haapasaaren-
tie 37. Matti Pentikäisen.

PYHÄKOULU
Kotimetsän kirkkoret-
ki perheille su 4.5. klo 
16–17.30. Tule retkeile-
mään yhdessä äidin, isän 
tai muun tutun aikuisen 
kanssa Jynkänvuoren met-
sään! Kirkkoretkellä nau-
titaan yhdessäolosta, lei-
kitään, tutkitaan ja ihme-
tellään luontoa, syödään 
eväitä sekä vietetään py-
häkouluhetki. Lähtö Jyn-
känvuoren kerhohuoneen 
edestä (Isännäntie 22). 
Mukaan kumisaappaat, 
sään mukainen vaatetus, 
reppuun istuinalusta ja 
pienet eväät sekä iloista 
retkimieltä.

KASTETUT
Iina Julia Marilin Teppo, 
Siiri Maria Airaksinen, Väi-
nö Eemeli Johannes Lep-
pänen, Aino Helmi Ilona 
Kinnunen, Väinö Verneri 
Kemppainen, Minka Lotta 
Helmiina Markkanen, So-

Sateenkaari- 
messu la 26.4. 
klo 18 Pyhän Johanneksen kirkossa.
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18 kirkossa. Iltatee seurakun-
tatalossa.
Äitienpäivän kirkko su 11.5. 
klo 10. Kakkukahvit seura-
kuntatalolla. K. Leino, Saarela.

JUANKOSKEN 
SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Seurakuntakerho, ke 23.4. 
klo 11–13. Piristyspäivä, ohjel-
maa ja Hyvän Mielen ateria.
Liikunta- ja näkörajoitteis-
ten ryhmä mukana Aivo-
parkit pe 25.4. klo 12.
Donkkis Big Night pe 25.4. 
klo 18–20 varhaisnuorten 
toimintailta.
Siioninvirsiseurat 27.4. klo 
19 perutaan Veteraanien 
juhlallisuuksien ja syntymä-
päivän vuoksi. Uusi seurojen 
ajankohta ilmoitetaan myö-
hemmin.
Avoin mukulatiistai kerran 
kk:ssa ti 29.4. ja ti 13.5 klo 
9.30–11. Tervetulleita kaikki 
lapset ikään katsomatta yh-
dessä aikuisen kanssa.
Taidepyhäkoulu lapsille su 
4.5. klo 10.
Seurakuntakerho, ke 13.5. 
klo 11–13.
Mukulatiistain yhteinen 
kevätjuhla to 15.5. klo 18.

MUUTA
Ahti Latvala 70 v synty-
mäpäiväkahvit ja konsert-
ti su 27.4. klo 15.30. Sankari-
haudoilla lippuvartioin sep-
peleenlasku klo 15.30. Synty-
mäpäiväkahvit seurakunta-
talolla, sen jälkeen konsert-
ti, Muuruveden Laulumie-
het ja Kaukopartio-orkeste-
ri. Konsertin ohjelma 10 €, 
muut muistamiset Sotavete-
raanit ry tilille 509614-45207 
”Ahti 70”.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Lasten pääsiäisajan har-
taus ”Tie pääsiäisen salai-
suuteen” ke 16.4. klo 9.30.
Pääsiäisajan kirkkoilta ke 
16.4. klo 18. Koululaisten 
avoin ohjelma kaikille.
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19. Huhtala, Taru 
Parviainen, Julkunen.
Sanajumalanpalvelus pe 
18.4. klo 13. Huhtala, Lukka-
ri-Lohi.
Messu su 20.4. klo 13. Huh-
tala, Lukkari-Lohi.
Ei jumalanpalvelusta Kaa-
vin kirkossa, ma 21.4. klo 13, 
vaan yhteinen Maakirkko 
Tuusniemen kanssa Haur-
gangin nuorisoseuran talol-
la. (ent. Laukka-ahon koulu). 
Hagman-Puustinen, Huhta-
la, Lukkari-Lohi.
Messu su 27.4. klo 13. Huh-
tala, Lukkari-Lohi. Kansalli-
sen veteraanipäivän messu. 
Juhla koulukeskuksessa.
Armo riittää seurakunta-
päivä su 27.4. klo 17. Huhta-
la, Liisa Lehtinen Raamattu-
opistosta, Pentti Waris, kita-
ra ja laulu.
Messu su 4.5. klo 13. Huhta-
la, Ahonen. Syntymäpäivä-
juhlamessu. Ks. juhlasta seu-
rakuntakodin ilmoituksista.
Äitienpäivän nallemessu 
su 11.5. klo 13. Huhtala, Luk-
kari-Lohi. Messuun mukaan 
nalle tai muu pehmolelu.

KAAVIN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Sanan ja yhteyden ilta to 
24.4. klo 18.30. Järj. Pohjois-
Savon Kansanlähetys.
Raamattupiiri ma 28.4. 
klo 13.
Sururyhmä läheisensä me-
nettäneille ti 29.4. klo 14. 
Päiväaika voidaan vaihtaa 
myös ilta-ajaksi, mikäli osal-
listujille parempi. Ilm. ja tied. 
toimistosihteereille 040 
4888 611 tai 040 4888 602. 
Ryhmään voi ilmoittautua 
myös muualta Järvi-Kuopi-
on alueelta.
Yhteiset syntymäpäivä-
juhlat 70, 80, 90 ja yli 90 v. 

tammi-toukokuun aika-
na täyttäneille/täyttävil-
le su 4.5. messun jälkeen klo 
14.30. Ilm. ja erityisruokava-
liot toimistosihteereille 30.4. 
mennessä 040 4888 611 tai 
040 4888 602.
Vanhemman väen leiripäi-
vä ma 5.5. klo 10. Reijo Lei-
no. Lisäksi asiaa liikennetur-
vallisuudesta: liikennetur-
van kouluttaja Kari Savo-
lainen. Ruokailu. Ilm. 25.4. 
mennessä toimistosihtee-
reille 040 4888 611 tai 040 
4888 602.

MUUTA
Elsan kerho to 17.4. klo 14. 
Luikonlahden koulussa. Mu-
kana aluepappi Mikko Huh-
tala.
Vanhemman väen ret-
ki Juukaan ma 2.6. Käym-
me Juuan kirkossa, Kivikes-
kuksessa, jossa ruokailem-
me, sekä Kolinportilla. Läh-
tö Kaavin matkahuollosta 
klo 8.15, paluu illalla. Mat-
kan omavastuuhinta 15 €/
hlö. Ilm., erityisruokavali-
ot ja lähiomaisen yhteys-
tiedot 19.5 mennes-
sä toimistosihteereil-
le 040 4888611 tai 040 
4888 602.

MUURUVEDEN 
KIRKKO 
Kirkkotie 2
Ahti ja Hpe to 17.4. klo 19. 
Keihänen, Saarela. Kirkko-
kuoro.
Sanajumalanpalvelus pe 
18.4. klo 13. Keihänen, Saa-
rela.
Messu su 20.4. klo 13. Keihä-
nen, Saarela.
Ei jumalanpalvelusta 
Muuruveden kirkossa ma 
21.4., vaan yhteinen Maa-
kirkko Juankosken kans-
sa, K. Leino, Saarela. Toisen 
kontin kodalla Kesämäes-
sä klo 13.
Messu su 27.4. klo 13. Hag-
man-Puustinen, Saarela.
Messu su 4.5. klo 13. K. Lei-
no, Saarela.
Messu su 11.5. klo 13. K. Lei-
no, Saarela.

MUURUVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Pääsiäisseurat ma 21.4. 
klo 18.
Seurakuntakerho to 24.4. 
klo 13.
Perhekerholaisten, päivä-
kerholaisten ja lapsiper-
heiden kevätjuhla ti 13.5. 
klo 18.30.

MUUTA
Kiitosseurat ke 23.4. klo 12. 
Hirvolassa, Kaija ja Raimo 
Partasella, Rajatie 30.
Seurakuntakerhon ja va-
paaehtoisten retki Vala-
moon 8.5. Lähtö kirkolta 
klo 10, paluu n. klo 16. Lou-
nas Valamon noutopöydäs-
tä 14 €. Ilm. Minna Puusti-
selle 040 4888 608.
Hautausmaan siivoustal-
koot 5.5. klo 9. Omat hara-
vat mukaan. Lounas ja kah-
vit talkooväelle.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Virsi-ilta ke 16.4. klo 18. Tar-
jolla simaa ja munkkia uusi-
en virsien lomassa.
Virsiahti ke 16.4. klo 19.
Ahti ja Hpe to 17.4. klo 19. 
Nuorten pääsiäistapahtu-
ma. Pursiainen, Kärppä-Les-
kinen, Väätäinen, Kantele, 
Kokkonen.
Sanajumalanpalvelus pe 
18.4. klo 10. Pursianen, Aho-
nen. Eläkeläiskuoro.
Pääsiäisyön messu la 19.4. 
klo 23. Pursiainen, Saarela.
Messu Tahkolla, kirkossa 
ei messua su 20.4. klo 18.
Messu ma 21.4. klo 10. He-
rättäjänseurat jumalanpal-
veluksen jälkeen srk-kodis-
sa. Korkalainen, Ahonen.

Sotkamon kamarikuoron 
-konsertti ma 21.4. klo 16.
Messu su 27.4. klo 10. Pursi-
ainen, Jukka Leutonen.
Virsijamien jatkot 30.4. klo 
18–21/22. Lauletaan virsikir-
jan liiteosa kanttori Annet-
te Kärppä-Leskisen johdolla 
alusta loppuun.
Messu su 4.5. klo 10. Saar-
naa Jorma Manninen, Rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä. 
Messun jälkeen seurat srk-
kodissa. Korkalainen, Kärp-
pä-Leskinen.
Messu su 11.5. klo 10. Korka-
lainen, Kärppä-Leskinen.

NILSIÄN 
SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Nilsiän Eläkeläisten Kris-
tillisen yhdistyksen seurat 
ke 16.4. klo 12–15.15 seura-
kuntakodin alasalissa.
Mannaruokailu ke 16.4. 
klo 12. Työttömille, päihde-

ongelmaisille ja yksinäisille, 
maksuton.
Naisten raamattupiiri ma 
21.4. ja ma 28.4. klo 18–20 
alasalissa.
Guatemala -ilta ti 29.4. klo 
17 yläsalissa. Pientä purta-
vaa, askartelua, Yv-tuottei-
ta, valokuvia, kertomuk-
sia ja yhdessäoloa Yhteis-
vastuun hengessä. Mukana 
Kirsi Leino. Tarjoilun vuok-
si ilm. 22.4. Hanna 040 4888 
677. Vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuulle.
Sanan ja yhteyden ilta ti 
29.4. klo 18.30.
Mannaruokailu ke 30.4. 
klo 12. Työttömille, päihde-
ongelmaisille ja yksinäisille, 
maksuton.
Näkö- ja kuulokerho yh-
dessä Kuopiosta tulevien 
Pohjois-Savon Näkövam-
maisten ja heikkokuulois-
ten seurakuntapiirin kans-
sa ti 13.5. Aloitamme kirkko-
hetkellä klo 11, ruokailu klo 
12, yhteistä keväistä ohjel-
maa ja päätöskahvit n. klo 
14. Ruokamaksu 10 €. Ilm. 
Nilsiän osalta 9.5. Hanna 
040 4888 677.
Herättäjän seurat ti 13.5. 
klo 18.
Nilsiän Eläkeläisten Kris-
tillisen yhdistyksen seu-
rat ke 14.5. klo 12–15.15 ala-
salissa.
Mannaruokailu ke 14.5. 
klo 12. Työttömille, päihde-
ongelmaisille ja yksinäisille, 
maksuton.

MUUTA
Ystäväseurat ke 16.4. klo 18 
Lehtomäen kodilla.
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus Tahkon kappelilla 
pe 18.4. klo 15. Korkalainen, 
Ahonen.
Pääsiäispäivän messu su 
20.4. klo 18 Tahkon kappe-
lissa. Korkalainen, Saarela.
Vauvamuskari ke 23.4 klo 
12–12.45 Pikkupappilassa. Li-
sät. Annette Kärppä-Leski-
nen 040 4888 673
Bible in English ke 23.4. klo 
14 Sopukassa, Tilhintie 2.
Raamattupiiri perheille ja 
nuorille aikuisille to 24.4. 
klo 18 Lehtomäen kodilla.
Pisantien kerho pe 25.4. klo 
13. Pisantie 21 A.
Vilho Mustosen muisto-
seurat ti 29.4. klo 13. Hel-
vi Mustosella, Laitisenmä-
ki 100.
Rukous- ja raamattupii-

ri ti 29.4. klo 18 Lehtomä-
en kodilla.
Karhitien kerho ke 30.4. klo 
13. Karhitie 3.
Yhteisvastuutapahtuma to 
1.5. klo 14. Leikkimielinen yl-
lätyksellinen jalkapallo-ot-
telu aikuiset vastaan nuo-
ret Yhteisvastuun hyväksi. 
Tule pelaamaan ja kannusta-
maan. Lisät. Reetta Kankku-
nen 040 4888 675.
Käsityöpiiri pe 2.5. klo 12 
Lehtomäen kodilla.
Bible in English ke 7.5. klo 
14. Sopukassa, Tilhintie 2.
Raamattupiiri perheille ja 
nuorille aikuisille to 8.5. klo 
18 Lehtomäen kodilla.
Reittiö-Lehtomäen kylä-
seurat to 8.5. klo 19 Maiju 
Juutisella, Saarisentie 93.
Rukous- ja raamattupii-
ri ti 13.5. klo 18 Lehtomäen 
kodilla.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Hiljaisen viikon virsi-ilta ke 
16.4. klo 19. Vastuuryhmä.
Kiirastorstai-illan ehtool-
liskirkko to 17.4. klo 19. Kor-
kalainen, Ahonen, Asikai-
nen.
Pitkänperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 18.4. klo 
13. Korkalainen, Ahonen.
Pääsiäispäivän messu su 
20.4. klo 13. Korkalainen, 
Ahonen.
2. pääsiäispäivän sanaju-
malanpalvelus ma 21.4. klo 
13. Keihänen, Ahonen.
Messu su 27.4. klo 13. Vete-
raanien kirkkopyhä. Messun 
jälkeen seppeleen lasku san-
karihaudalla. Kirkkokahvit. 
Pursianen, Jukka Leutonen.
Messu su 4.5. klo 13. Korka-
lainen, Kärppä-Leskinen.
Messu su 11.5. klo 13. Korka-
lainen, Kärppä-Leskinen.
Avoimen päiväkerhon ja 
lapsiperheiden yhteinen 
kevätjuhla ma 12.5. klo 19.

SÄYNEISEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A
Keskustelupiiri ti 22.4. 
klo 13.
Seurakuntakerho ja Kir-
konkylän-Viitaniemen-
Ala-Siikajärven kinkerit to 
24.4. klo 12.
Seurakuntakerho to 8.5. 
klo 12.

MUUTA
Sanajumalanpalvelus ja 
yhteiset syntymäpäivä-
juhlat 70, 80, 90 ja yli 90 
vuotta alkuvuodesta täyt-
täville Juankoskella su 27.4. 
klo 10. Ilm. diakoni Leila Asi-
kainen 040 4888 620 tai toi-
mistosihteerit 040 4888 
602, 040 4888 611. Mikä-
li tarvitset kyytiä, mainit-
se siitä ilmoittautumisen yh-
teydessä.
Seurat to 1.5. klo 18 Paula ja 
Paavo Lukkarisella, Lastu-
koskentie 749.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 18. Kirkkokuoro, 
Hagman-Puustinen, Lukka-
ri-Lohi.
Sanajumalanpalvelus pe 
18.4. klo 10. Tuustytöt, Hag-
man-Puustinen, Lukka-
ri-Lohi.
Messu su 20.4. klo 10. Kirk-
kokuoro, Hagman-Puusti-
nen, Lukkari-Lohi.
Ei jumalanpalvelusta Tuus-
niemen kirkossa, ma 21.4. 
klo 13, vaan yhteinen Maa-
kirkko Kaavin kanssa Hau-
rangin nuorisoseuran talol-
la. Hagman-Puustinen, Huh-
tala, Lukkari-Lohi.
Messu su 27.4. klo 10. Sep-
peleen lasku sankarihaudoil-
le. Huhtala, Lukkari-Lohi.
Messu su 4.5. klo 10. Juan-
kosken kirkkokuoro vierailee, 
Hagman-Puustinen, Saarela.
Messu su 11.5. klo 10. Huhta-
la, Lukkari-Lohi.

TUUSNIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskitie 22 (Koivukuja 
2:n remontin ajan)
Kuvakuunnelma ”Kutsu” 
sanoin, kuvin ja sävelin ke 
16.4. klo 18. Kukilan perhe ja 
Hagman-Puustinen.
Palvelupäivä ke 23.4. klo 10.
Toivevirsihartaus to 24.4. 
klo 18. Aiheena, ilo. Lukkari-
Lohi, Hagman-Puustinen.
Ilta Sanan äärellä ma 28.4. 
klo 18.
Palvelupäivä ke 14.5. klo 10.
Toivevirsihartaus ke 14.5. 
klo 18. Aiheena, luonto. Luk-
kari-Lohi, Hagman-Puus-
tinen.

MUUTA
Koulukinkerit Tuusjärven 
koululla pe 25.4. klo 9. Kylä-
läiset mukaan!
Lähetyspiiri pe 25.4. klo 12. 
Irmi Sollolla, Harjutie 1
Toukosiunaus Konttimäen 
Mäkimajalla to 8.5. klo 10.
Laivaseurat to 8.5. klo 13 
Ms Juovesi -laivalla. Mukana 
Kansanlähetys.
Äitienpäiväseurat ja lähe-
tyspiirin vierailu pe 9.5. klo 
14 palvelukeskuksella.
Palvelupäivä to 15.5. klo 10 
Hirvolassa, ilm. Aulille 040 
4888 631.

VEHMERSALMEN 
KIRKKO 
Lempeläntie 17
Koulun ja kaikkien las-
ten pääsiäiskirkko to 17.4. 
klo 8.45.
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19. U. Mäkinen, Pau-
liina Vuorinen.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 18.4. klo 13. 
U. Mäkinen, Vuorinen.
Pääsiäispäivän messu ja 
konfirmaatio su 20.4. klo 13. 
M. Mäkinen, Tuura.
2. pääsiäispäivän sanaju-
malanpalvelus ma 21.4. klo 
13. U. Mäkinen, Jauhiainen.
Messu ja Vehmersalmen 
Syöpäosaston kirkkopyhä 
su 27.4. klo 13. U. Mäkinen, 
Ahonen, kirkkokahvit.
Messu su 4.5. klo 13. M. Mä-
kinen, Tuura.
Äitienpäivän sanajuma-
lanpalvelus su 11.5. klo 13. 
U. Mäkinen, Ahonen, kak-
kukahvit.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Hiljainen raamattuilta to 
24.4. klo 18 salissa.
Puurokammari ma 28.4. klo 
10–12 kammarissa.
Munkkimyyjäiset ke 
30.4. klo 11 alkaen. Tuorei-
ta munkkeja ja lähetyspiirin 
käsitöitä yhteisvastuun hy-
väksi. Ennakkotilauksia ot-
taa vastaan Virpi Jetsonen 
040 4888 641.
Varttuneen väen virkistys-
päivä ti 6.5. klo 10–12 salissa. 
Ruokamaksu 5 €.
Kokki-ukkojen kokkaami-
nen ti 6.5. klo 17.
Lähimmäisen kammari ma 
12.5. klo 10–12 kammarissa.
Tule vapaaehtoiseksi sun-
tioksi ja tiekirkon oppaak-
si ke 14.5. klo 18. Suunnitel-
laan työvuorot pienen ilta-
palan kera.

MUUTA
Mustinlahden hiljaisen vii-
kon hartaus ke 16.4. klo 19. 
Mustinlahden kylätalo.
Puutosmäen hautausmaan 
talkoot ma 28.4. klo 17 alka-
en, kahvia, mehua ja suolais-
ta purtavaa.
Kirkonkylän hautausmaan 
talkoot ma 5.5. klo 8 alka-
en, kahvia, mehua ja suolais-
ta purtavaa.

YHTEISET
Naisten ilta ke 14.5. klo 18 
Riistaveden seurakuntata-
lossa. Tule viihtymään ja vir-
kistymään naisten kesken! 

Ilm. ruokailun vuoksi, aller-
gioineen 9.5. mennessä toi-
mistosihteerit 040 4888 602 
tai 040 4888 611.

KASTETUT
Milma Liisa Toivanen, Nilsiä, 
Tommi Tapani Makkonen, 
Nilsiä, Eeli Onni Johannes 
Kokkonen, Nilsiä, Ella Sofia 
Hassinen, Tuusniemi, Viliina 
Milja Marjaana Pekkarinen, 
Pajulahti, Nooa Pekka Eeme-
li Pesonen, Tuusniemi.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Heikki Juhani Nissinen ja Pia 
Susanna Heikkinen, Antti Ju-
hani Miettinen ja Taija Mar-
jaana Tirkkonen.

KUOLLEET
Veikko Räsänen 92 v, Kaa-
vi, Yrjö Koponen 91 v, Veh-
mersalmi, Erkki Kalevi Bril-
li 39 v, Vehmersalmi, Anja 
Kirsti Räsänen 81 v, Tuusnie-
mi, Kauko Esa Antero Parvi-
ainen 82 v, Nilsiä, Elsa Mir-
jam Kotilainen 73 v, Nilsiä, 
Juho Eino Ilmari Ahonen 7 v, 
Nilsiä, Juha Antero Kuosma-
nen 44 v, Nilsiä, Aino Inkeri 
Pekkarinen 96 v, Nilsiä, Veik-
ko Roivainen 77 v, Nilsiä, 
Helmi Maria Mönkkönen 
99 v, Vehmersalmi, Eelis Kul-
lervo Miettinen 83 v, Tuus-
niemi, Heikki Juhani Hassi-
nen 62 v, Tuusniemi, Pentti 
Juhani Pitkänen 77 v, Kaavi.

siilinjärvi

Kirkkoherranvirasto ja ta-
loustoimisto avoinna arki-
sin klo 9–11 ja 12–14 p. 017 
288 4600 (khranvirasto), 017 
288 4620 (talouststo). Haar-
ahongantie 4.
www.siilinjarvenseurakunta.
fi, www.facebook.com/siilin-
jarvenseurakunta

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ke 16.4. klo 19. Heikki Kasta-
rinen, Heini Heide.
Kiirastorstain viikkomessu 
to 17.4. klo 10.30. Satu Vää-
täinen, Sanna Marin, Airi 
Heiskanen. Myös Eläkeliiton 
kerho osallistuu.
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19. Heikki Kastari-
nen, Seppo Laitanen, Vesa 
Kajava, Sola Gratia -kuoro.
Pitkänperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 18.4. klo 
10. Unto Niskanen, Matti 
Hoffrén, Heini Heide, Mies-
kuoro Lauluveikot.
Pääsiäisyön messu la 19.4. 
klo 23. Seppo Laitanen, Unto 
Niskanen, Airi Heiskanen, 
laulu Kaarina Heikkinen.
Pääsiäisaamun messu su 
20.4. klo 10. Matti Hoffrén, 
Satu Väätäinen, Vesa Kajava, 
Nuorten kuoro, avustajat.
Sanajumalanpalvelus ma 
21.4. klo 10. Seppo Laitanen, 
Vesa Kajava.
Perjantaimessu pe 25.4. klo 
18.30. Yrjö Jokiranta, Satu 
Väätäinen, Heini Heide. Ilta-
tee päätysalissa.
Messu su 27.4. klo 10. Unto 
Niskanen, Heikki Kastarinen, 
Heini Heide. Kehitysvam-
maisten kirkkopyhä, messun 
jälkeen ruokailu ja tilaisuus 
isossa salissa.
Elämä voittaa! Amani-kuo-
ron konsertti su 27.4. klo 18. 
Amani on Suomen Lähe-
tysseuran yhteydessä toi-
miva laulajien ja muusikko-
jen ryhmä. Amani murtaa 
eri kulttuurien ja ikäryhmien 
raja-aitoja, levittää evankeli-
umia ja kertoo lähetystyös-
tä. Kuoro on omistautunut 
afrikkalaiselle musiikille.
Piispantarkastuksen ru-
koushetki ti 29.4. klo 9. Lee-

na Laurinkari, Matti Hoffrén, 
Heini Heide.
Balladeja-jazzkonsertti 
pe 2.5. klo 19. Rauno Tikka-
nen Quartet & Ossi Jauhiai-
nen. Tunnelmallisia hengel-
lisiä sävelmiä ja virsiä jazz-
tyyliin esitettynä. Ohjelma 
10 €, tuotto Aholansaaren 
hyväksi. Konsertti on myös 
kirkkoherra Seppo Laitasen 
60-vuotisjuhlakonsertti, jota 
edeltää kahvitus seurakun-
tatalossa klo 17 alk.
Juhlamessu su 4.5. klo 10. 
Messun toimittaa piispa 
Jari Jolkkonen avustajineen, 
Sola Gratia -kuoro, Nuor-
ten kuoro.
Siilinjärven seurakunnan 
90-vuotisjuhla su 4.5. klo 
12.15. Muistitietoa ja muis-
tiin merkittyä seurakunnan 
varhaisilta vuosikymmeniltä. 
Juhlatervehdysten vastaan-
otto ennen aamun messua 
klo 8.30 seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 
11.5. klo 10. Satu Väätäinen, 
Matti Hoffrén, Vesa Kajava.
Häämusiikkikonsertti pe 
16.5. klo 19.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Hyvän sanan ilta Raamat-
tuopiston kanssa ti 22.4. klo 
18.30 pieni sali. Jouko Kau-
hanen, Mauri Voutilainen ja 
Unto Niskanen.
Lähetyskahvila ja askarte-
lupiiri ke 23.4., 30.4., 7.5. ja 
14.5. (kevään viimeinen ker-
ta) klo 9–12 lähetyskellaril-
la. Hartaus klo 9, kahvit, kä-
sitöitä, Lähetyksen Putiik-
ki avoinna.
Omaishoitajakerho hoita-
jille ja hoidettaville ke 23.4., 
14.5. klo 12 päätysalissa.
Miestenkerho Aikamiehet 
ke 23.4. klo 18 Rauhanpuis-
ton hautausmaan kappe-
lin alakerrassa. Nikkaroidaan 
linnunpönttöjä eläinkunnan 
ja lähetystyön hyväksi.
Ravintoa Raamatusta to 
24.4. klo 18 kokoushuo-
ne. Tutustumme Pyhän Kir-
jan maailmaan ja kyselem-
me, mitä sen sanoma antaa 
meille tänään.
Nuorten perjantaikah-
vilailta pe 25.4. klo 18–22 
nuorten kerhotila.
Sunnuntaipyhäkoulu su 
27.4., 11.5. klo 10–11 kerho-
tiloissa.
Seurat su 27.4. klo 15 iso sali, 
järj. Rauhanyhdistys.
Kuulokerho ma 28.4. klo 13 
päätysalissa.
Seurat ti 29.4. klo 13 pie-
ni sali. Satu Väätäinen. Järj. 
Kristilliset eläkeläiset.
Puhuta piispaa -ilta ti 29.4. 
klo 18 isossa salissa. Seura-
kuntalaisten jaa piispa Jari 
Jolkkonen yhteinen keskus-
telu- ja tutustumistilaisuus 
uskon ja elämän kysymyksis-
tä. Kahvitarjoilu klo 17.30.
Vappumyyjäiset ke 30.4. 
klo 14 alk. kahvio. Simaa ja 
munkkeja, voit nauttia pai-
kan päällä tai ostaa kotiin 
vietäväksi. Tuotto Yhteisvas-
tuukeräykseen.
Lähetyksen sydänäänet ke 
7.5. klo 9–10 lähetyskellaril-
la. Matti Hoffrénin johdolla 
Gal. 5. ja 6. luku.
Siioninvirsiseurat ti 13.5. 
klo 18 pieni sali. Esko Tas-
kisen syntymäpäiväseurat. 
Mahdolliset muistamiset 
Aholansaaren työlle.
Seurakuntavaali-info to 
15.5. klo 18 pienessä salis-
sa. Kohti seurakuntavaaleja 
– otatko haasteen vastaan? 
Marraskuussa 2014 käydään 
seurakuntavaalit, ja niiden 
ehdokasasettelun päättyy 
15.9. Vaaleilla valitaan päät-
täjiä – seurakuntalaisia, jot-
ka ovat valmiit toimimaan 
seuraavat neljä vuotta seu-
rakuntamme luottamushen-
kilöinä kirkkovaltuustossa. 
Vaali-infossa saat lisää tietoa 
vaaleista. Usko hyvän teke-
miseen ja tule mukaan!

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Pienten hiljainen viikko ma 
14.4., ke 16.4., pe 18.4. klo 18–
18.30. Palmusunnuntaista 
pääsiäiseen kuulostellen, lau-
laen, liikkuen ja rukoillen. Hil-
jaisen viikon hartaus lapsille, 
lapsiperheille ja kaikille haluk-
kaille. Leena Laurinkarin joh-
tamana.
Kiirastorstain messu to 17.4. 
klo 19. Satu Väätäinen, Riitta-
Liisa Taskinen, Airi Heiskanen.
Pitkänperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 18.4. klo 13. 
Unto Niskanen, Heini Heide.
Pääsiäispäivän messu su 
20.4. klo 13. Matti Hoffrén, 
Leena Laurinkari, Airi Heis-
kanen.
Arjen ateria to 24.4. klo 11–12.
Messu su 27.4. klo 13. Unto 
Niskanen, Heini Heide.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 
28.4. klo 13.
Raamattu- ja rukouspiiri ma 
28.4. klo 18. Unto Niskanen. 
Kevään viimeinen kerta.
Vuorelan lähetyspiiri: Ti 
29.4 klo 10–11.30 Arja Ke-
koni kertomassa Kirkon Ul-
komaanavun Naisten Pank-
ki -toiminnasta ja matkas-
taan Ugandaan. Ti 13.5 klo 10–
11.30 ohjelmassa hemmotte-
lua mm. käsihoidoin, Henna 
Tuomainen.
Messu su 11.5. klo 13. Satu 
Väätäinen, Vesa Kajava.

MUUTA
Pääsiäishartaus to 17.4. klo 
14 Akuliinassa. Seppo Laita-
nen, Erja Valkonen, Heini Hei-
de, Siilinjärven invalidit ja 
Akuliinan väki.
Arkkis alakouluikäisten py-
häkoulu ti 22.4., 6.5. klo 18–
19.30 Leppäkaarteen kerho-
tilassa.
Lähetystyön myyntikoju Sii-
linjärven torin markkinoil-
la to 24.4.
Vesijärven-Harjamäen lähe-
tyspiiri to 24.4. klo 18.30 Ves-
terisellä, Kalastajantie 16 B 10. 
Leena Laurinkari.
Perhepyhäkoulu su 27.4. klo 
11–12 Savolaisella, Nuottipol-
ku 8.
Ystävän Tupa ma 28.4. klo 
9 Leppäkaarteen kerhohuo-
neessa, Honkarannantie 8.
Risulantien kerho ma 12.5. 
klo 13 Risulantie 12 kerhohuo-
neessa.
Kotipolun kerho ti 13.5. klo 13 
Kotipolku 6 kerhohuoneessa.
Mielenterveyskuntoutujien 
Virkistyspäivä ke 14.5. Ruo-
koniemessä. Tied. ja ilm. Vir-
kistys 044 210 3339, diakonia-
toimisto 044 7284 644.
Hartaus ke 14.5. klo 14 Akulii-
nassa. Matti Hoffrén ja Vesa 
Kajava.
Lasten ja perheiden kesälei-
reille ilmoittautuminen ver-
kossa huhti-toukokuussa. Lue 
lisää verkkosivuiltamme.
Vielä ehdit Jelppiä: Yhteis-
vastuuhaasteemme Jelpi.fi-si-
vustolla on avoinna huhti-
kuun loppuun asti. Tule mu-
kaan hyvän tekemiseen!
Lasten päiväkerhoilmoit-
tautuminen käynnissä. Syk-
syllä alkaviin päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen on alkanut 
seurakunnan verkkosivuil-
la ja päättyy 21.4. Tied. 044 
7284 605.

KASTETUT
Joona Juho Aleksi Viinikai-
nen, Otto Valtteri Rissanen, 
Elias Matti Aleksanteri Sipo-
nen, Lumi Marikki Kraft, Ee-
meli Armas Sirviö, Neea Aino 
Emilia Pesonen, Emma Mai-
ja Linnea Koistinen, Anton 
Viljami Sillanpää, Paavo Ola-
vi Vehviläinen, Venla Annika 
Heiskanen.

KUULUTETUT
Kari Juha Sakari Venäläinen 
ja Eija Päivi Hannele Tirkko-
nen, Sampsa Arttu Tapani 
Parkkonen ja Lotta Anna Emi-
lia Heino.

KUOLLEET
Virpi Helena Pekkarinen 32 v, 
Taisto Antero Pekkarinen 
71 v, Elvi Maria Karjalainen 
78 v, Reetta Mirjam Hakkarai-
nen 89 v

arkki
 

Kauppakeskus Apaja
Arkki veisaa hiljaisella vii-
kolla ke 16.4. klo 14. Yhteis-
laulua. Heikki Martikainen ja 
Koitto-yhtye.
Ilonaa etsimässä. Rovas-
ti Lauri Paatero Arkissa kiiras-
torstaina 17.4. klo 14. Paatero 
kertoo tyttärensä katoamises-
ta ja hänen ihmeellisestä löy-
tymisestä Jerusalemissa.
Tahdon tahdon. Arkissa vie-
tetään häälauantaita 3.5. klo 
11–15. Missä häät pidetään? 
Mitä voi valita musiikiksi? Pai-
kalla on pappeja ja kanttorei-
ta vastaamassa kysymyksiin.

Diakonia-
keskus

Suokatu 31
Avoinna ma, ke ja pe klo 
9.40–12.
Lahjoitustavaroiden vas-
taanotto aukioloaikoina tai 
muuhun aikaan sopimuksen 
mukaan (040 4848 468).
Ma, ke ja pe klo 9.50 kaikil-
le avoin aamuhartaus ja klo 
10–12 diakonien vastaanotot 
ilman ajanvarausta, sekä kah-
vio Nuotta ja kierrätyspis-
te avoinna. Kahviossa on luet-
tavissa päivän lehdet SS ja HS, 
sekä kristillisiä viikko- ja kuu-
kausilehtiä.
Kehitysvammaisten kahvi-
kerho ke 23.4. klo 13.30 Dia-
koniakeskus, kahvio Nuotta. 
Vieraina Kuopion Työkeskuk-
sen kulttuuri- ja harrasteryh-
mäläiset.
Katulähetyspiiri ke 23.4. klo 
17, Diakoniakeskus, kahvio 
Nuotta.
Kuurojen lähetyspiiri to 
24.4. klo 17, Keskusseurakun-
tatalo, kerhohuone Samuli.
Hyväntuulenpiiri ti 29.4. klo 
12 Diakoniakeskus, kahvio 
Nuotta.
Hyväntuulenpiiri ti 6.5. klo 
12 Diakoniakeskus, kahvio 
Nuotta.
Pullakirkko pe 9.5. klo 12, 
NNKY:n sali, kirkkokahvit 
kahvio Nuotta.
Huonokuuloisten seurakun-
tapiirin kevätretki Nilsiään 
yhdessä näkövammaisten 
kanssa ti 13.5. Ilm. huonokuu-
loisten piirin osalta 30.4. men-
nessä Sari Hyväriselle 040 
4848 464. Lähtö klo 10 näkö-
vammaisten toimiston edes-
tä, Kuninkaankatu23 A. Klo 
11 viikkomessu Nilsiän kirkos-
sa (Raili Pursiainen ja Hanna 
Kokkonen), klo 12 lounas, klo 
13 ohjelmatuokio (mahdolli-
suus omien runojen esittämi-
seen, yhteislauluja yms.), klo 
14 kahvit ja klo 14.30 kotiin-
lähtö. Retken hinta 10 €.
Hyväntuulenpiiri ti 13.5. klo 
12 Diakoniakeskus, kahvio 
Nuotta.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista keskustelu-
apua parisuhteen kysymyksis-
sä. Yhteydenotot ma–pe klo 
9–11 040 4848 480 tai sähkö-
postitse perheneuvonta.kuo-
pio@evl.fi
Sinun kanssasi läpi elämän 
– päivä perheelle ja parisuh-
teelle Kallaveden kirkolla 4.5. 
klo 10–14. Aloitamme messul-
la, jonka jälkeen keittolounas, 
ohjelmaa erikseen aikuisille 
ja lapsille. Päätöskahvit. Sään 
salliessa ohjelma osin ulkona. 
Päivä toteutetaan yhteistyös-
sä Kallaveden seurakunnan 

ja Perheasiain neuvottelukes-
kuksen kanssa.

järjestöt

KANSAN 
RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.
fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Muotinäytös Lounasravin-
tola Aika Inkiläntie 7 pe 25.4. 
klo 18.
Pienpiirit Sanan Kulmalla:
Ma Rukouspiiri klo 18–19.30 
Ma pariton vk Raamattupii-
ri klo 18–19.30 aiheena Da-
nielin kirja.
Ti pariton vk Naisten solu klo 
18–19.30.
Ke parillinen vk 
Opintopiiri:Kolmiyhteinen 
Jumala:Isä, Poika, Pyhä Henki 
klo 18–20
To Krito-ryhmät klo 18–
20 044 9446 407/Anja.
Pe klo 13–16 Rukouspäivystys 
ja avoimet ovet.
Nuorekkaiden naisten ko-
tisolu pariton ke klo 18 Tied. 
marjut.rasanen@gmail.com 
tai ninattpartanen@hotmail.
com.
Kirjamyyntipiste avoinna ti-
laisuuksien aikana ja perjan-
taisin klo 13–16.

SUOMEN LUTERILAINEN 
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri ke. 
16.4. klo 18.30 keskusseura-
kuntatalolla Aaronissa, aihee-
na Kristuksen esikuvat.
Sanajumalanpalvelusto. 
24.4. klo 19 NNKY:n tilois-
sa Myllykatu 5, aiheena Ylös-
nousseen kohtaaminen, Jo-
hannes Häkämies.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke. 
30.4. klo 18.30 keskusseura-
kuntatalolla Aaronissa, aihee-
na Kristuksen esimerkki.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ke. 14.5. klo 18.30 keskusseura-
kuntatalolla Aaronissa, aihee-
na Kristuksen ihmeteot.
SLEY:n Itä-Suomen piirin 
työntekijä on Johannes Hä-
kämies, 050 321 2938, johan-
nes.hakamies@sley.fi

POHJOIS-SAVON EV.LUT. 
KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon 
Kansanlähetys.
Pienryhmät Lähetyskodil-
la Kuopiossa. Ma klo 7 aa-
murukoushetki, klo 9.30 äi-
ti-lapsipiiri. Ke klo 12 päivä-
hartaus ja kahvihetki, klo 18 
nuorten aikuisten 3Kohtaa-
mista. To 4 viikon välein klo 
18.30 nuorten Nuotta-ilta. Pe 
klo 12 raamattu- ja lähetyspii-
ri joka toinen viikko (paritto-
mien). La klo 18 Opkon opis-
kelijailta. Soluasioista vastaa-
vat Satu ja Tuomas Halmetoja 
044 330 1620.
Sanan ja yhteyden ilta to 24.4. 
klo 18.30 Kaavin srk-talolla.
Donkkis Big Night pe 25.4. 
klo 18–20 Juankosken srk-ta-
lolla ja pe 25.4. klo 18–20 Pe-
tosen srk-talolla.
Seurat su 27.4. klo 16 Lähetys-
kodilla Kuopiossa, Ilkka Sor-
munen.
Sanan ja yhteyden ilta ti 
29.4. klo 16 Nilsiän srk-talolla.

SUOMEN 
RAAMATTUOPISTO
Pienryhmät kokoontuvat:
Raamattupiiri ti klo 
18.30 Merja-Riitta Jaak-
kosella, Pitkäsiima 15, 
Kuopio.
Rukouspiiri ma klo 
16.30 Kuopion NNKY:n 
toimistossa, Myllykatu 5. 
Ei ma 21.4.
Keskusteleva raamattupii-
ri ma klo 17 Kuopion NNKY:n 

toimistossa, Myllykatu 5. Ei 
ma 21.4.
Miesten ja naisten kunto-
piiri ma klo 10 Niiralan uima-
hallissa.
Skype-raamis ma klo 19, ilm. 
044 290 2450. Ei ma 21.4.
Novum-alkeiskurssi Skypes-
sä ma klo 20, ilm. 044 290 
2450. Ei ma 21.4.
Hyvän sanoman ilta ”avoi-
men oven edessä” Siilinjär-
ven srk-talon pienessä salissa 
ti 22.4. klo 18.30. Unto Niska-
nen, Mauri Voutilainen, Jouko 
Kauhanen.
”Luterilaisuuden aarteet”, lu-
ento Kuopion NNKY:ssä, Myl-
lykatu 5, su 27.4. klo 16. Luen-
noitsijana Matti Turunen.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
050 569 1302
Toimipiste avoinna keski-
viikkoisin klo 10–13 (kahvi-
tarjoilua ja veisuut/seurat klo 
11). Saatavana yhdistyksen 
tuotteita.
Tietoja myös www.h-y.fi 
aluetyön sivuilta.
Hannu Tikanojan syntymä-
päiväseurat su 20.4.klo 14 
Kuopiossa Alavan kirkolla.
Seurat messun jälkeen ma 
21.4. Nilsiän seurakuntakodilla
Herättäjän kirkkopyhä La-
pinlahdella ma 21.4. klo 10. 
Messu kirkossa, keittoruokai-
lu seurakuntatalolla ja Jaak-
ko Löytty & K2 konserttiseu-
rat kirkossa.
Pääsiäisseurat ma 21.4.klo 18 
Kuopiossa Puijon kirkolla.
Vappuseurat to 1.5. klo 18 
Kuopiossa Rytkyn leirikes-
kuksessa.
Seurat ti 13.5. klo 18 Nilsiässä 
seurakuntakodilla.
Kevätseurat su 18.5. klo 18 
Kuopion keskusseurakunta-
talolla.

KUOPION YMPÄRISTÖN 
RAUHANYHDISTYS 
Ahmatie 22
Yläkouluilta pe 2.5 klo 18.30 
Rauhanyhdistys.
Seurat la 3.5 klo 19 Rauhan-
yhdistys.
Yhteinen pyhäkoulu su 4.5 
klo 14 Rauhanyhdistys.
Seurat su 4.5 klo 15.30 Rau-
hanyhdistys.
Seurat ke 7.5 klo 19 Rauhan-
yhdistys.
Seurat la 10.5 klo 18 Puijon 
kirkko.
Äitienpäivä-ja kevätjuhla su 
11.5 klo 14 Rauhanyhdistys.
Seurat su 11.5 klo 15.30 Rau-
hanyhdistys.
Seurat ke 14.5 klo 19 Rauhan-
yhdistys.

AHOLANSAARI
Tied. ja ilm. 050 464 1000, 
www.aholansaari.fi, aholan-
saari@aholansaari.fi
Kevättalkooviikko 19.–23.5. 
Tule laittamaan Saarta kesä-
kuntoon, päiväksi tai pariksi 
tai koko viikoksi!
Aholansaaren ystäväpäivät 
23.–25.5. 24.5. klo 13 hartaus-
hetki Paavon muistopatsaan 
äärellä, mukana patsaan tekijä 
moottorisahataiteilija Seppo 
Ruotsalainen. 24.5. klo 15 esi-
telmä Ukko-Paavon ajoista ja 
ajatuksista, Pentti Simojoki.
Aholansaaripäivä 25.5. klo 
10 Siioninvirsimessu, klo 13.15 
seurat.

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Eronnut vanhemmalla iällä?

Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen.
Elämällä on vielä paljon tarjottavaa. Hinta 110 e / 5 vrk.

Seuraavat Erosta eheäksi® -kurssit
12.–16.5.2014  Ilkon kurssikeskus, Kangasala
23.–27.9.2014  (yli 5 v. sitten eronneille) 
 Lehmirannan lomakeskus, Salo

Tiedustelut puh. (09) 7257 1177 tai erostaeheaksi@elakeliitto.fi

Kysy myös Yhtäkkiä yksin® -kursseja leskeytyneille
p. (09) 7257 1199 tai yhtakkiayksin@elakeliitto.fi

www.elakeliitto.fi

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

puh. 040 585 0456

HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 
Olemme muuttaneet 

Pyöräkatu 15, kuOPiO
Tervetuloa tutustumaan 

myyntinäyttelyyn!  
www.puijonkivi.fi 017 282 9000

PuiJON kiVi

Savonkatu 25, Kuopio
(Sokoksen takana)
www.lansivuoriky.fi
p. 017 261 3665

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki
YTM, sosiaalityöntekijä, 
Sielunhoitoterapeutti (ACC)
Vastaanotto Kuopiossa
P. 045 3156464, 
hennalehtimaki@gmail.com
www.sydanjuuri.fi 

terapeuttista sielunhoitoa
Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa. 

Puh. 020 754 2350
www.sacrum.fi

Mannaruokailu Nilsiän seurakunta- kodilla ke 16.4., 30.4. ja 14.5.

Pääsiäinen Kuopion seurakunnissa: 
www.kuopion- 

seurakunnat.fi/paasiainen

https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=43236a04f5e046368a7cc5b3a9c91a78&URL=mailto%3ajohannes.hakamies%40sley.fi
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=43236a04f5e046368a7cc5b3a9c91a78&URL=mailto%3ajohannes.hakamies%40sley.fi
tel:017 262 2082
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=9307015d474d4c37a0926fc0d20c8881&URL=http%3a%2f%2fwww.p-savonkl.sekl.fi%2f
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=439af445472c4022860c8d83e13f6aeb&URL=http%3a%2f%2fwww.h-y.fi
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Seurakuntavaalien keskusteluti-
laisuuksia on järjestetty kaikissa 
Kuopion seurakunnissa. Tilai-
suuksiin kutsuttiin viime vaali-
en ehdokaslistojen asiamiehet, 
nykyiset luottamushenkilöt ja 
kaikki asiasta kiinnostuneet

Järvi-Kuopion kirkkoher-
ra Reijo Leino iloitsi siitä, että 
Juankoskella järjestetyssä tilai-
suudessa oli osallistujia kaikista 
kahdeksasta alueseurakunnas-
ta. Alueella tarvitaan vaalilau-
takuntaan jokaisesta seurakun-

nasta yksi jäsen ja 
hänelle varajäsen. 

” Kahdeksan 
alueseurakuntaa 
ovat väestömää-
rältään erikokoisia. 
Kaikkia kohdellaan 
päätöksenteos-
sa tasapuolisesti.  
Edellisissä vaaleis-
sa oli hyvä tilanne, 
sillä valituiksi tu-
li henkilöitä jokai-
sesta alueseurakun-
nasta”, kertoi Leino. 

”On tärkeää, et-
tä listat kertovat 
avoimesti paino-
pisteistään. Ehdok-
kaita toivotaan eri-
tyisesti nuorten 
joukosta lisää. Lis-
tavaihtoehdoista 
olisi hyvä olla tieto 
seurakunnan toi-

mistossa hyvissä ajoin. Näin eh-
dokkaat voivat valita, mille lis-
talle haluavat asettua ehdolle”, 
painotti Leino.

teksti ja kuva: 
eSko taSkinen

Männistön 
vanha kirkko 
vihitään lau-
antaina 3. 5. 
Pyhän Jose-

fin kirkoksi. Vuonna 1951 han-
kittu alttarimosaiikki Kris-
tus ristillä jäi katolisen kirkon 
omaisuudeksi. 

Vanhin kristillinen taide 
jo alkukirkon ajoilta oli lat-

tia- ja seinämosaiikkia. Altta-
rimosaiikit olivat kuitenkin 
Suomessa 1950-luvun alussa 
uutta.

Elokuvan tekijänäkin pro-
filoitunut taiteen moniotte-
lija Uuno Eskola teki Männis-
tön pienen alttarimosaiikin 
samalla kuin Enontekiön kir-
kon valtavan, taivaita tavoit-
televan fresko- ja mosaiikki-

tekniikkaa yhdistävän työnsä.  
Siinä jutaava porotokka ja 
lapinpukuinen pariskunta 
todistavat Kristuksen ylösnou-
semusta. 

Ylösnousemusta kuvaavan 
mosaiikkityön Uuno Eskola 
ehti tehdä vuonna 1952 vielä 
Rovaniemen Viirikankaan siu-
nauskappeliinkin, ennen kuin 
toden teolla lähti Ravennaan, 
Pohjois-Italiaan, tutustumaan  
varhaiskristillisiin mosaiik-
keihin. 

Niistä Eskola oli saatta-
nut olla tietoinen ennen mat-
kaansakin, sillä ensimmäinen 
Ravennan mosaiikkijäljennös-
ten näyttely oli Pariisissa juuri 
vuonna 1951.  Ravennan mosa-
iikit ovat Unescon maailman-
perintölistan aarteita.

Ravennan matkansa jälkeen 
Eskola teki alttarimosaiikit 
vielä Kiuruvedelle sekä Iisal-
men uuteen kirkkoon. 

Männistön vanha kirkko 
oli alkuaan rukoushuone, 
jota ylläpiti Kuopion kaupun-
gin sisälähetysyhdistys. Se 
oli eräänlainen kirkon ja kau-
pungin sosiaalityön kattojär-
jestö, jonka palkkaamat sai-
raanhoitajakoulutetut dia-
konissat vastasivat kaupungin 
kotisairaanhoidosta. Yhdistys 
teki myös lastensuojelutyötä 
ja julkaisi Siunausta koteihin 
-lehteä.

Rukoushuone ja sivutoimi-
sen saarnaajan palkkaaminen 
osoittautui sisälähetysyhdis-
tykselle ylivoimaiseksi. Sota-
vuosina rukoushuone luovu-
tettiin varoineen ja velkoineen 
kaupunkiseurakunnalle.  

Kuin olojen palautumisen 
merkiksi piispa Eino Sormu-
nen vihki Männistön rukous-
huoneen kirkoksi kaksi päivää 
Lapin sodan päättymisen jäl-
keen vuonna 1945.

Alttarimosaiikki Kristus 
ristillä ei kuitenkaan miellyt-
tänyt piispa Eino Sormusta. 
Vuoden 1956 piispantarkas-
tuksessa hän vaati alttarisei-
nän uusimista ja mosaiikin 
korvaamista krusifiksilla. Näin 
tehtiin.

Mosaiikkityön toteutus oli 
Sormusen mielestä liian vapaa-
kirkollinen. Ehkä piispa näki 
toteutuksessa liikaa tunteelli-
suutta, ehkä halusi muuten opil-
lisesti ojentaa seurakuntaansa 
vapaiden suuntien suhteen. 

teksti: kaiJa vuorio 
 

kuvalähde ja kuvateksti: 
 kari JäMSén/  

kuoPion taideMuSeo  
uuno eskola, 

kristus ristillä, 1951.

historiallista

Liian tunteellinen 
Kristus ristillä

kulttuurikulma
Menovinkit 16.4.–14.5.
Lähetä vinkkejä kulttuurikulma@gmail.com

 ✚ Jeesuksen seitsemän 
sanaa ristillä 16.4. klo 
18. Joseph Haydn: Kuo-
pion kaupunginorkes-
teri Alavan kirkko

 ✚ Kulttuurikeitto 17.4. 
klo 12.

 ✚ Joona Halonen – Ly-
hyt matematiikka, en-
si-ilta, Sotku, Kuopio

 ✚ Mitä Minna kirjoit-
taisi facebookiin ja 
twitteriin? 23.4. klo 
18.30. Päätoimittaja Ja-
ri Tou runen Kuopion 
kaupungintalon juhla-
sali. Järj. Snellman-ke-
säyliopisto

 ✚ ILLUSIA-ilta 24.4. klo 
18 Kylpylähotelli Kun-
nonpaikka

 ✚ Urban City Blues Fes-
tival 25.–26.4.
Kuopio

 ✚ Filosofiakahvila 6.5. 
klo 18. Sosiaalisesta oi-
keudenmukaisuudes-
ta sosiaalisiin oikeuk-
siin. Professori Toomas 
Kotkas, Itä-Suomen yli-
opisto. Snellman-kesä-
yliopisto, Asemak. 7.  
Järj. Snellman-kesäyli-
opisto.

 ✚ Äitienpäivän klavi-

kordikonsertti 11.5. 
klo 14. Anna Maria 
McElwainin konsertti  
Kuopion Tuomiokir-
kon kappeli.

 ✚ J.V. Snellmanin koti-
museo 12.5. klo 10–15 
vapaa pääsy.

Galleria Carree
 ✚ Paula Oksman 
9.4.–4.5. 

 ✚ Päivi Latvala 7.–25.5. 

Galleria G 12 
 ✚ Mari Arvinen 12.4.–8.5.
 ✚ Ilppo Alho ja Marja 
Mali 10.5.–29.5.

Galleria KULMA
 ✚ Kari Cavén 5.4.– 26.4. 
 ✚ Käpälämäki 
1.5. 1.6.2014 

VB-valokuvakeskus
 ✚ 26.4.–11.5. Suomen ka-
meraseurojen liiton 
vuosinäyttely.

Kino Kuvakukko 
ohjelmassa mm.

 ✚ 11.4. alkaen: Laulu (ohj. 
Selma Vilhunen)

 ✚ 11.4. alkaen: Romanssi 

(Ohj. Anssi Mänttäri)
 ✚ 18.4. alkaen: Palsa (ohj. 
Pekka Lehto) 

 ✚ 18.4. alkaen: Suuri 
kauneus (Ohj. Paolo 
Sorrentino) 

 ✚ 2.5. alkaen: Tolonen 
(ohj. Lasse Keso)

 ✚ 2.5. alkaen: Tuhat ker-
taa hyvää yötä (ohj. 
Erik Poppe)

 ✚ 9.5. alkaen: Koomikot 
(ohj. Viktor Taus)

Kuopion 
Musiikkikeskus 
ohjelmassa mm. 

 ✚ Kansallisen veteraa-
nipäivän Kuopion 
juhla 27.4. klo 13

 ✚ Maailman ympäri 80 
minuutissa 6.5. klo 
18.30

 ✚ Sinfoniasarja VIII 8.5. 
klo 19

 ✚ W.A. Mozart: Taika-
huilu 9.5. klo 19

 ✚ Pienten tanssijoiden 
kevätjuhla 10.5. klo 10 
ja 11.30

 ✚ W.A. Mozart: Taika-
huilu 10.5. klo 16

koonnut 
Piia Julkunen

VB-valokuvakeskuksella Suomen kameraseu-
rojn liiton vuosinäyttely. Kuvassa Sami Heiniön 
Missä kuljimme kerran.

Pyhäkoulu

K aikki seurakunnan 
kasvatustoiminta, 
siis myös pyhä-
koulu, perustuu 
Jeesuksen anta-

maan käskyyn: ”Menkää siis ja 
tehkää kaikki kansat minun ope-
tuslapsikseni: kastakaa heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen ja opettakaa heitä nou-
dattamaan kaikkea mitä minä 
olen käskenyt teidän noudattaa.”

Pyhäkoulutyöllä on pitkät 
ja vahvat perinteet Suomessa. 
Pyhäkoulu on kirkkomme van-
hin seurakunnallisen lapsi-
työn ja kasteopetuksen muoto. 
1700-luvulla englantilainen 
Sunday School käännettiin suo-
meksi pyhäkoulu. Pyhäkoulut 
yleistyivät 1800-luvun lopulla. 
Vuonna 1872 tuomiorovasti 
Aaron Kustaa Borg perusti 
pyhäkouluyhdistyksen Kuopi-
oon. Pyhäkoulutyön tavoitteena 
on tukea kotien kristillistä kas-
vatusta ja ohjata lapsia ja per-
heitä seurakuntayhteyteen.

Pyhäkouluun ovat terve-
tulleita 4-14 vuotiaat lapset, 
mutta ikärajaa ei varsinaisesti 
ole. Alle 4- vuotiaan lapsen on 
hyvä tulla pyhäkouluun vaik-
kapa äidin, isän, mummin, ukin 
tai kummin kanssa.

Pyhäkoulu on lasten oma 
jumalanpalvelus, lasten kirkko, 
joka on sisällöltään monipuoli-
nen. Siellä kuullaan raamatun-
kertomuksia, rukoillaan, lau-
letaan, leikitään ja askarrel-
laan. Pyhäkoulussa on mahdolli-
suus hiljentyä, ihmetellä, kokea 
pyhyyttä ja iloa. 

Seurakunnissa toimii hyvin 
erilaisia pyhäkouluja. Perheiden 
rytmi on haaste pyhäkoululle. 
Sunnuntai on usein ainoa per-
heiden yhdessäolon hetki. Perin-
teisen sunnuntaipyhäkoulun 
rinnalle onkin tullut niin sanot-
tuja arkipyhäkouluja, muun 
muassa päiväkodeissa pidettä-
vät arkipyhäkouluhetket. Tar-
jolla voi olla myös metsäpyhä-
kouluja koko perheelle, sekä 
pyhäkouluja kehitysvammaisille 
ja maahanmuuttajille. Toimiva 
pyhäkoulu edellyttää jatkuvaa 
uudistamista toimintaympäris-
tön muuttuessa.

Pyhäkouluja pitävät yleensä 
seurakunnan vapaaehtoistyönte-
kijät. He ovat upea joukko aikui-
sia, jotka antavat omaa aikaansa 
seurakunnan käyttöön. Pyhä-
koulunopettajat ovat luotettavia, 
motivoituneita ja heidän sydä-
mensä sykkii pyhäkoulutyölle ja 
lapsille. Pyhäkoulussa lapsi saa 
kokea turvallisuutta. Pyhäkou-
lunopettajat sekä opetukset Tai-
vaan Isästä ja Jeesuksesta luovat 
turvallisuutta ja läheisyyttä.

Nykypäivänä pyhäpäivän 
ja hiljentymisen merkitys on 
vähentynyt. Tähän haasteeseen 
pyhäkoulu pyrkii vastaamaan. 
Tavoitteena on vastata lapsiper-
heen maailmasta nouseviin hen-
kisiin ja hengellisiin tarpeisiin, 
sekä luoda ja lujittaa yhteyk-
siä seurakuntaan. Pyhäkoulussa 
kasvetaan Jumalan kämmenellä 
ja juurrutaan seurakuntayhte-
yteen. Pyhäkoulusta lapsi saa 
eväitä koko elämäänsä varten.

tuula Hoffrén 
lapsityönohjaaja 

kerron kirkosta

Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, 
PL 1064, 70101 Kuopio, 
p. 158 111, faksi 158 288,
www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, 
Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, Pauli Kurkirinne,  
Marketta Rantama
Painos 73 670 kpl

Toimitus 
Suokatu 22 B, 5. krs.,  
avoinna ma–pe 
klo 8–15.30.

Viestintäpäällikkö, 
Kirkko ja Koti -lehden  
päätoimittaja
Minna Siikaniva 
puh. 040 4848 273
minna.siikaniva@evl.fi
Tiedottaja
Ulla Remes
puh. 040 4848 234
ulla.remes@evl.fi

Tiedottaja
Merja Tapio
puh. 040 4848 236
merja.tapio@evl.fi
Verkkotoimittaja 
Seija Rytkönen  
(virkavapaalla)
Verkkotoimittaja
Tuija Hyttinen (vs.)
puh. 040 4848 514
tuija.hyttinen@evl.fi
Taitto Kotimaa Oy
Ilmoitukset:  
Pirjo Teva 
puh. 020 754 2284,  

040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset 
Kuopion ulkopuolelle  
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy, 
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute: 
jakelupalaute@ 
kotimaa.fi 
www.suoralahetys.fi, 
puh. 017 264 7800
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Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
101. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 14.5.&&
www.kirkkojakoti.fi 
www.facebook.com/kirkkojakoti

Galleria G12 esittelee 
Mari Arvisen teoksia.

T uusniemel-
lä kokoonnut-
tiin nallekirkkoon 
huhtikuun ensim-
mäisenä sunnun-

taina. Nallet tietenkin olivat 
mukana. 

Kirkkoon oli tuotu mon-
ta nallea alttarin eteen ja viltte-
jä toimintaa varten. Mehut ja 
keksit odottivat sakastissa tilai-
suuden päätteeksi järjestettä-
vää tarjoilua varten. Yli sadan 
kirkkovieraan iloinen puheen-
sorina ja liikehdintä kirkossa 
vakuutti järjestäjät, että nalle-
kirkolle oli tarvetta ja kutsua 
oli kuultu. Puolet osallistujista 
oli lapsia.

Tervetulotoivotus tapahtui 
nallekirkon teeman mukaises-
ti. Työntekijät esittelivät ensin 
nallensa ja itsensä. Sen jälkeen 
tutustuttiin lasten ja muiden 
kirkkovieraiden mukanaan tuo-
miin nalle-ystäviin. 

Pappi Paula Hagman-Puus-
tinen toi esille Markuksen 

evankeliumissa olevat Jeesuk-
sen sanat opetuslapsilleen: ”Sal-
likaa lasten tulla minun tyköni, 
älkää estäkö heitä, sillä senkal-
taisten on Jumalan valtakunta.” 

Pappi käytti lapsille selkei-
tä ja ymmärrettäviä vertauksia, 
joita lasten uudesta virsikirjas-
ta lauletut virret tukivat. Päi-
vän evankeliumina kuultiin An-
ne Veijalaisen lukemana lasten 
evankeliumi.

Kirkossa saa hoivaa
Lapset saivat liikkua ja heidät 
kutsuttiin alttarin eteen saar-
nan ajaksi vilttien päälle. 

”Kun nalle on kipeä, se tar-
vitsee hoivaa. Kirkko on sel-
lainen paikka, jonne saa tul-
la kipeänä”, pappi kertoi. Sitten 
nallea hoivattiin ja nukahdet-
tiin lopuksi vilteille. Heräämi-
sen jälkeen lähdettiin Nalle pie-
ni nappisilmä -loruleikin tahtiin 
yhdessä katsomaan, mitä nal-
let näkevät kirkossa. Lapset ja 
nallet pyydettiin myös siunat-

taviksi alttarille, kuten kaikki 
muutkin kirkossa olleet. 

Esirukouksessa olivat avus-
tamassa  9-vuotiaat Tiia Miet-
tinen ja Kirsti Antikainen. 

Kolehdin kerääminen oli pie-
nimmille jännittävää seuratta-
vaa. Lapset pitivät tiukasti kä-
dessään kolehtiin varattua rahaa 
ja jotkut kurkistivat syvälle haa-
viin ennen rahan pudottamista. 
Se oli tärkeä tehtävä.

Herran siunauksen jälkeen 
olikin loppulaulun aika. Sen jäl-
keen keksit ja mehu maistuivat.  

Kirkossa olleiden kommen-
teista tuli vahvasti esille kiitol-
lisuus alueseurakunnalle tilai-
suuden järjestämisestä. 

”Lapsia kun piti tuoda kirk-
koon, niin siinäpä tuli samalla 
itsekin käytyä”, eräs isä totesi. 

Nallekirkko järjestettiin nyt 
ensimmäistä kertaa. Idean äi-
ti oli lastenohjaaja Sirpa-Liisa 
Pelkonen.

teksti ja kuva: eSko taSkinen

Nallekirkon kutsu 
kuultiin Tuusniemellä

Diakonissa Auli Kekkonen, lastenohjaaja Sirpa-Liisa Pelkonen, pappi Paula Hagman-Puus-
tinen, kanttori Aliisa Lukkari-Lohi ja nuorisotyönohjaaja Markku Holopainen nalleineen.

Mihin hyvään sinä uskot?

”Asetu ehdolle ja tee kirkosta näköise-
si”, kannustaa Reijo Leino.

kirkon kuvapankki

 ✚ Vaalilautakunnat on valit-
tava 31.5 mennessä. Ensim-
mäinen kokous on pidet-
tävä viimeistään 1.8.

 ✚ Ehdokkaaksi voi asettua 
18 vuotta täyttänyt konfir-
moitu kirkon jäsen. Ehdo-
kasasettelu päättyy 15.9.

 ✚ Ennakkoäänestys on 
27.10.–31.10.

 ✚ Varsinainen vaalipäivä on 
isänpäivänä 9.11.

 ✚ Äänestää saavat seura-
kunnan jäsenet, jotka 
ovat täyttäneet 16 vuotta 
9.11.2014 mennessä.

 ✚ Viralliset lomakkeet vaa-
leja varten ovat saatavissa 
seurakuntien toimistoista 
ja niitä saa myös tulos-
tettua  
www.seurakuntavaalit.fi

Pyhäkoulu on lasten oma jumalanpalvelus.

http://www.seurakuntavaalit.fi
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Pyhiinvaelluksella 
ongelmat kutistuvat.

M atti Järveläinen jäi vajaa 
kymmenen vuotta sitten 
eläkkeelle Kuopion tuomio-
rovastin virasta.  ”Eläkkeel-
le jäädessä syntyy hetkek-

si tyhjiö, kun on 40 vuotta tottunut olemaan 
tarvittu ja yhtäkkiä juuri kukaan ei enää 
kaipaakaan.”Järveläinen tapasi noihin aikoi-
hin hyvän ystävänsä, joka kertoi vaeltaneen-
sa Santiago de Compostelaan. ”Ajatus jäi itä-
mään ja vaimonikin oli sitä mieltä, että se on 
minun juttuni. Niinpä päätin yrittää”, kertoo 
Järveläinen. 

”Matkan valmistelu täytti ajatukset ja 
vaelluksesta tuli iso tavoite. Ajatuksena py-
hiinvaellus on lähellä omaa kristinuskon tul-
kintaani.  Tärkeä asia on kaipaus tulla ar-
mahdetuksi ja hyväksytyksi. Se on myös 
pyhiinvaelluksen syvä piirre.”

Järveläinen aloitti harjoittelun vähitellen. 
Lisäsi pikkuhiljaa reppuun tavaraa. Luki op-
paita, konsultoi ystäväänsä, ja kokeili varus-
teita. Hän harjoitteli muun muassa Puijon ja 
Julkulan maisemissa. Kun Järveläinen nou-
si ensimmäistä kertaa painavan repun kans-
sa Päivärannasta Julkulan mäelle, ajatuksis-
sa pyöri, ”ettei tästä mitään tule”. Mutta jano 
matkalle oli kova.

Lupa olla yksin 
Kiirastorstaina Järveläinen seisoi majatalon 
pihamaalla Pohjois-Espanjassa huonosti nu-
kutun yön jälkeen. Edessä oli kyltti: Santia-
go de Compostela 770 km. Oli kirpeä pakka-
saamu ja kirkas tähtitaivas.  ”Minua jännitti. 
Matkan pituutta en ymmärtänyt, mutta sen 
kyllä, että pitkä se on.”

”Ei auttanut kuin mennä etappi kerral-

laan. Kuljin yksin.  Ajattelin, että nyt on sel-
lainen vaihe elämässäni, että saan olla yksin. 
Noin pitkän matkan kulkeminen on melkoi-
nen fyysinen ja henkinen ponnistus.”

 Maiseman laajuus oli valtava, nousuja pe-
räjälkeen tai sitten monta päivää pelkää ta-
sankoa. Ihminen on ainoa eläin, joka on on-
gelma itselleen. Siellä kävellessä ongelmat 
kuitenkin kutistuvat selän, polven, reiden tai 
hartioiden kipuihin.  Ei osaa itsestään kovin 
suurta numeroa tehdä.

Rukousrytmi siivitti askelia
”Vähitellen päivääni rytmittivät vanhat ru-
koushetket, jotka ovat luostareista peräisin. 
Ne tulivat mukaan itsestään. Rytmi itsessään 
on osa ihmisen luontoa.  Viisi kertaa päivässä 
luin mielessäni uskontunnustuksen, Isä mei-
dän -rukouksen, Herran siunauksen ja sitten 
juttelin jonkinlaista rukousta omien rakkai-
deni puolesta.”

”Rukoushetket ovat arvossa pidettäviä asi-
oita. Ne rytmittävät elämää siten, että elämä 
kantaa. Opiskelukaverini Terho Pursiainen 
on sanonut, että ihmisillä on rytmin puute. 
Ei ole enää arjen ja juhlan rytmiä. Ne ovat ko-
konaan katoamassa. Ei ole enää tapakulttuu-
ria, joka kantaisi meitä.”

”Mikään ihmisen sisimmästä nouseva tarve 
ei kata pyhiinvaelluksen tai ihmisen koko kor-
pivaelluksen merkitystä. On tarpeita, joita pi-
tää tyydyttää. Koko elämän merkitys ei voi kui-
tenkaan olla tarpeiden tyydytys.” Järveläiselle 
tärkeintä on, että tuntee olevansa osa jotain it-
seänsä isompaa ja suurempaa. Jotain sellaista, 
joka ei tule ja mene ihmisen omien mielihalu-
jen mukana. Se kokemus pyhiinvaellusyhtei-
sössä on yhteinen. Se yksinkertaistaa elämää. 

Ihmisyyden ylpeys hävisi
”Kavereikseni tulivat esim. tuhatjalkaiset 
madot. Vaelsimme molemmat. Maailman-

kaikkeudessa meillä ei ole kovin suurta eroa, 
molemmat ovat Jumalan luomia. Ihmisyyden 
ylpeys hävisi. Tässä elämässä on niin paljon 
turhaa, pyrkimystä tyhjän perään. Tyhjyyttä 
tavoitellaan hinnalla millä hyvänsä. Ei elämän 
mieltä bilettämällä löydä.”

Kun Järveläinen oli kävellyt puolimatkan 
jälkeen monta päivää pelkkää tasankoa pit-
kin, matka ei enää ottanut vain jalkoihin, 
vaan päähän. Maisema ei muuttunut ja hän 
epäili jo kiertävänsä kehää. ”Aina, kun näin 
toisia vaeltajia, hoksasin, että muutkin käve-
levät samaa ’kehää’. Se on mittelöä oman it-
sensä kanssa”, Järveläinen kuvailee tunte-
muksiaan. 

”Kuljin yksin, mutta majapaikoissa näin 
tuttuja, joiden kanssa syötiin yhdessä ja jutel-
tiin kaikenlaisia asioita. Kun väsyneenä saa-
pui majataloon, oli mukava kuulla jonkun 
tervehtivän iloisesti: Suomi tulee.”  Tiesin, et-
tä jos jotain apua tarvitsisin, sitä varmasti sai-
sin.  Olin osa isoa joukkoa. Jos istui vaikkapa 
pitämässä taukoa polun reunalla, ohikulkija 
aina varmisti, että kaikki on hyvin ja toivotti 
’buencamino’, hyvää matkaa.”

Kaipuu laittaa liikkeelle
”Perillepääsyn kokemus oli kummallinen. Isot 
asiat ovat sellaisia, että niitä ei heti käsitä. 
Vanha keskiaikainen Santiago on mäen pääl-
lä, ja tuntui, etteivät nousut vaelluksella lopu 
ikinä. Yhtäkkiä huomasin olevani perillä ka-
tedraalin pihalla. Siellä istuskeli monia tuttu-
ja matkan varrelta. Kaikki ryntäsivät tervehti-
mään”, muistelee Järveläinen perillepääsyä.  

Järveläiselle jäi aikaa viettää Santiagossa nel-
jä päivää ja hän vietti tuon ajan paljolti kirkos-
sa. Puolenpäivän aikaan oli messu, jossa kerrot-
tiin, mistä päin maailmaa edellisenä päivänä oli 
päästy perille. Oli juhlallista olla satojen pyhiin-
vaeltajien joukossa ja kuulla: ”Yksi Suomesta.”

”Matka ei lähtenyt tarpeesta saada mer-
kittävä valaistuminen tai hengellinen koke-
mus. Tiesin, että matkalla on minulle suu-
ri merkitys, en vain tiennyt etukäteen, millä 
tavalla. Matka lähtee kaipuusta. Tuo kaipuu 
saa kymmenet, jopa sadat tuhannet ihmiset 
liikkeelle. Koin olevani osa yhteisöä, joitain 
suurempaa, näkymätöntä, mutta kuitenkin 
kouriintuntuvaa. Kukaan ei kysynyt usko-
ni perään, sain olla, mikä olen, omine aatok-
sineni ja kokemuksineni. Uskon, että vaellus 
opetti jotakin – ainakin kärsivällisyyttä.”

teksti: Minna Siikaniva

Rytmi pitää elämän kasassa

kuvat: Matti järveläinen

”Isot asiat 
elämässä ovat 
sellaisia, että 
niitä ei käsi-
tä nopeasti”, 
pohtii Matti 
Järveläinen. 

”Elämässä on paljon turhaa.  
Pyrkimystä,  jonka sisältönä on tyhjyys. 
Tyhjyyttä tavoitellaan hinnalla millä hyvänsä.

 ✚ 770 km, päättyy Santiago de Compostelan 
katedraaliin. Se on ollut yksi merkittävim-
piä kristillisiä pyhiinvaellusreittejä keskiajalta 
saakka, jo yli tuhat vuotta. 

 ✚ Katoliset pitävät vaellusta yhtenä niistä kol-
mesta reitistä, jolla kaikki synnit voidaan saa-
da anteeksi. Kaksi muuta ovat Via Francige-
na Roomaan ja pyhiinvaellus Jerusalemiin.

Pyhiinvaeltajan passi.

Pyhän Jaakobin 
pyhiinvaellusreitti

http://fi.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostelan_katedraali
http://fi.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostelan_katedraali
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kristinusko
http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskiaika
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Via_Francigena&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Via_Francigena&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rooma
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
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