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Hiljentymisen  
vaikeus

 

N äin aikoinaan ilmoituksen arkiret-
riitistä. Innostuin ja ilmoittauduin 
mukaan yksilöohjaukseen. Ensimmäi-
sessä kokoontumisessa sain tehtävät ja 
huomasin, että niitä olikin joka päivälle 

omansa. Jakso osui hyvin kiireiseen elämänvaihee-
seen ja ensimmäisen viikon olin vielä matkoilla. Tun-
tui haasteelliselta löytää jokaiselle päivälle aika hiljen-
tymiseen. 

Tarkkanäköinen ohjaajani kysyi ensimmäisessä 
tapaamisessamme ”Haluatko jatkaa arkiretriittiä?” 
Vastasin rehellisesti ”En, mutta jatkan silti. Minusta 
tuntuu, että tämä on minulle tällä hetkellä hyvin tar-
peellista.” Retriitti nousee aina tarpeesta, ei pakosta. 
Koin voimakkaasti, että minulla oli tarve pysähtymi-
seen, vaikka se tuntui vaikealta. Niin alkoi oma kah-
deksan viikkoa kestävä taipaleeni. Aavistukseni osui 
oikeaan, hiljentyminen oli minulle todella hyödyksi.

Alussa oli vaikea keskittyä. Tuntui, että ajatuk-
set karkasivat väkisinkin elämän kiireisiin. Minulle 
oli tärkeää toistuva rytmi. Lopetin oman mietiskelyni 
aina Isä meidän -rukoukseen, uskontunnustukseen ja 
Herran siunaukseen. Opin olemaan suorittamatta teh-
täviä ja hyväksyin sen, että ajatukseni leijailivat välillä 
muualle. Kirjasin hajanaiset ajatukseni päiväkirjaan. 

Antoisinta olivat keskustelut ohjaajani kanssa. Päi-
väkirjamerkintöjä kerratessa tuntui, että punainen 
lanka kaiken keskeltä alkoi löytyä. Oli tärkeää saada 
sanoitettua kärsivälliselle kuulijalle ajatusteni vyyhti. 
Puhuessa ajatukset saivat selvemmän sävelen. Mie-

leeni jäi erityisesti, että aja-
tuksiini nousi alussa paljon 
laulujen sanoja. Myös sakra-
mentit: kaste ja ehtoollinen 
muodostuivat merkityksel-
lisiksi. Vesi oli usein läsnä 
pohdinnoissani.

Arki on arkea. Juuri siksi 
on tärkeää löytää arjen keskellä hiljentymisen, raama-
tunluvun ja rukouksen hetki. Jo ennen arkiretriittiä 
minulla oli tapana aloittaa aamuni lukemalla minulle 
tärkeitä kirjoja, jotka sisältävät kullekin päivälle omat 
rukouksensa ja raamatuntekstinsä. 

Päivän päättävä hiljentyminen ei ole vieläkään täy-
sin onnistunut, mutta sain arkiretriitistä uskon siihen, 
että voin kehittyä. Toivon, että löydän oman hiljenty-
misen muotoni.

”Tie valmis on voin löytää sen, keskellä kysymyksien. ” 
(virsi 511).

MINNA SIIKANIVA 
minna.siikaniva@evl.fi

Virsikirjan  
lisävihko valmisteilla
Virsi on rukous, joka kantaa 
kirkon uskoa ja oppia.

”Kun ajattelen maailman tilannetta juuri nyt, 
niin mielessäni on virsi 600 eli Hyvyyden voi-
man ihmeelliseen suojaan, joka on synty-
nyt keskitysleirillä saksalaisen papin Dietrich 
Bonhoefferin kynästä ja siinä on Anna-Mai-
ja Raittilan suomennos. Siinä on jotain, joka 
tuo tähän tilanteeseen hienon viestin”, tote-
aa virsikirjan lisävihkoa valmistelevan työryh-
män puheenjohtajana toimiva Puijon seura-
kunnan kirkkoherra Jaana Marjanen.

Päivityksen aika 
Virsikirjan lisävihkon valmistelu käynnistyi 
kirkolliskokouksen aloitteesta vuonna 2010. 
Edellisestä virsikirjan päivityksestä on ehtinyt 
kulua jo liki kolmekymmentä vuotta.  

”Vuoden 1986 jälkeen on tullut paljon uu-

sia hienoja hengellisiä lauluja, joita kirkois-
sa käytetään. Toisaalta meillä on aihealueita, 
kuten kansainvälistyminen ja monikulttuu-
risuus, jotka puutuvat virsikirjasta. Lisävihko 
vastaa juuri näihin kysymyksiin ja aihealuei-
siin”, Marjanen kuvaa. 

Virsikirjan lisävihkoon tulee täysin uusia 
sävellyksiä ja tekstejä, jotka edustavat musii-
kin eri tyylejä. 

”Mukana ei ole yhtään virttä, joka olisi 
sellaisella sävelmällä, joka virsikirjassa jo on, 
vaan kaikki ovat virsikirjaan uusia.”

Herättänyt kiinnostusta 
Jaana Marjanen kertoo, että virsikirjan lisä-
vihkon valmistelu on herättänyt valtavasti 
kiinnostusta. 

”Kun virsi kiinnostaa, niin se kertoo sii-
tä, että virret merkitsevät paljon suomalaisil-
le. Kirkossa tästä voidaan olla tyytyväisiä ja 
nyt pitäisikin ottaa vaarin siitä, että pidetään 
virsiä esillä. Virsi on rukous, joka kantaa kir-
kon uskoa ja oppia, ja sanoittaa ihmisen ko-
kemusta pyhän Jumalan edessä.” 

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, 
virsikirjan lisävihko otettaisiin käyttöön ad-
venttina vuonna 2016. Maistiaisia uusista vir-
sistä on saatavilla kuitenkin Puijon kirkossa jo 
5.10, jolloin jumalanpalveluksessa lauletaan 
ehdotukseen mahdollisesti tulevia virsiä. 

ANNE HEIKKINEN

 ✚ Tuomiokirkon, Alavan, Kal-
laveden ja Puijon seurakunnat 
lahjoittivat oman osansa tämän 
vuoden Yhteisvastuukeräyksen 
tuotosta Kuopion kaupungin 
saattohoidon tukiyksikölle Har-
julan sairaalassa.

Lahjoitussumma oli yhteensä 
5600 euroa. 

Suurin hankinta on ilmapat-
ja, jonka hinta on yli 3000 euroa. 
Loppusummalla hankitaan mui-
ta saattohoitopotilaan arkea hel-
pottavia apuvälineitä. 

Järvi-Kuopion seurakunta lah-
joitti keräysosuutensa oman alu-
eensa laitoshoidolle käytettäväk-
si saattohoitopotilaiden hyväksi.

Männistön seurakunnan 
osuus puolestaan osoitettiin 
Kirkkopalveluille, joka jakaa 
summan kotimaan ja ulkomaan 
keräys kohteille.

 ✚ Kansanedustaja Jani Toivo-
la lähtee mukaan syksyn seura-
kuntavaalien kampanjakasvoksi. 
Omien, kirkon kanssa käymien ki-
puilujensa kautta Toivola sanoo 
huomanneensa, että vaikuttami-
nen ja äänestäminen seurakunta-

vaaleissa ovat oikeita tapoja muo-
kata kirkkoa ja seurakuntaa.

 ✚ Seurakuntavaalien ehdokas-
asettelu on päättynyt. Käy tutus-
tumassa ehdokkaisiin ja äänes-
tysaikatauluun osoitteessa www.
kuopionseurakunnat.fi/seura-
kuntavaalit

Saman osoitteen kautta pää-

see myös vaalikoneeseen, joka au-
keaa 13. lokakuuta.

”Retriitti 
nousee aina 
tarpeesta

pysäkillä

Ajankohtaista pääkirjoitus

Rehellisyys ja rohkeus mahdollistavat muutoksen

T
eologian tohtori Pirk-
ko Lehtiö pääsi yli 20 
vuotta sitten kansain-
välisissä koulutuksissa 
sisälle hengellisten har-
joitusten maailmaan 
ja alkoi opettaa niitä 
Suomessa.

Lehtiö oppi anta-
maan uskonelämässään tilaa omakohtaisille 
kokemuksilleen, tunteilleen ja mielikuvituksel-
leen. Lehtiö sanoo, että rukouksen sisältö on 
vuoropuhelu Jumalan kanssa. Hiljentyessään 
ihminen kohtaa Jumalan lisäksi oman itsensä. 
Hengellisissä harjoituksissa mietiskellään rau-
hassa ja kiireettömästi Jumalan sanaa. 

Tavoitteena raamatun- 
luku ja rukous
Arkiretriitti käydään normaalissa päiväryt-
missä ja elämässä. Oleellista on miten jo-
kapäiväiseen elämän saadaan sopimaan 
hiljentyminen, raamatunluku ja rukoilu. Esi-
merkiksi elämän käännekohdissa voi nousta 
tarve hiljentymiseen. Retriittiä ei kuitenkaan 
suositella elämän kriiseissä. 

”Meitä kehotetaan rukoilemaan, mutta ei 
anneta tarkkoja ohjeita miten. Kirkossa pu-
hutaan paljon. On saarnoja, hartauspuhei-
ta ja raamatunselityksiä. Luterilaisessa pe-
rinteessä ei ole vuorovaikutuksen kulttuuria. 
Pitäisi ottaa tosissaan, miten ihminen kokee 
raamatuntekstin ja mitä se merkitsee hänen 
elämässään. Retriiteissä ja raamattupiireissä 
pystytään jonkun verran jakamaan kokemuk-
sia, mutta ne eivät ole kovin yleisiä ja tapah-
tuvat usein ryhmissä ”, pohtii Lehtiö.

”Minulle oli merkityksellistä hiljentymi-
sessä se, että opastettiin kirjoittamaan omat 
pohdintani ja se mitä Raamatussa sanottiin. 
Sain kohdata toisen ihmisen, jolle sain sanoi-

tettua kokemukseni. Hän oli juuri minua var-
ten ja kuunteli.  Ohjaaja pystyi opastamaan ja 
sanomaan, että näinhän se on. Tällaisella on 
laajempikin merkitys. Koskaan hän ei sano-
nut, että noin ei saa kokea.” 

Mielikuvitus on lahja
Pirkko Lehtiö kertoo arkiretriitin rakenteesta. 
”Arkiretriitin alussa pysähdytään pohtimaan, 
kuka minä olen ja kuka on Toinen, joka on läs-
nä siinä tilanteessa. Kenen edessä hiljennyn? 
Koetaan oivallus siitä, että voin hiljentyä Juma-
lani edessä. Pohditaan, millainen on Jumala?”

”Seuraavaksi aloitetaan tutustuminen Jee-
sukseen. Kuka ja millainen on Jeesus evan-
keliumiteksteissä ja ihmisenä. Evankeliumin 
kertomusten äärelle rakennetaan näyttämö. 
Pysähdytään miettimään mitä kertomuksessa 

tapahtuu, kuka puhuu, minkälainen tunnelma 
on, mihin sijoitan itseni kertomuksessa ja mi-
tä se merkitsee minulle. Kuka Jeesus on ihmi-
senä ja Jumalana? Evankeliumikertomukset in-
himillistyvät. Niitä ei pelkästään lueta vaan ne 
eletään mukana, yhtenä osallistujana. Tähän 
tarvitaan mielikuvitusta ja rohkeutta.  Mieliku-
vitus ei ole peikko, vaan lahja.”

Hiljentyminen on opeteltava
”On tärkeää löytää omille tunteille nimi ja us-
kallus kohdata ne. Tunteet osoittavat mitä 
minussa ja elämässäni tapahtuu juuri nyt.”

”Olen saanut ohjaajana kuulla paljon. On 
käsittämätöntä, millä tavalla Jumala toimii eri 
ihmisten kohdalla. Miten yllättävää ihmette-
lyn iloa se on.”

”Hiljaisuudessa voi tulla esiin mitä vaan.  Ei 
ole olemassa tiettyjä kysymyksiä tai asioita jot-
ka ilman muuta tulevat esiin. Retriittiläisen pi-
tää olla itsensä kanssa rehellinen. Raamatun-
kohta voi nostaa omasta elämästä esiin asian, 
jonka on halunnut työntää pois. Ei ole huo-
mannut, että on korjaamisen paikka. Jostakin 
asiasta voi ajatella eri tavalla ja hiljaisuudessa 
se näyttäytyy uudessa valossa.  Pitää uskaltaa 
olla rehellinen ja rohkea, eikä pitää kiinni van-
hasta. Raamatun lukeminen uudella tavalla voi 
nostaa esiin muutostarpeen ja sille pitää uskal-
taa antautua. Prosessi vie aikansa ja hiljenty-
minen on opeteltava”, Lehtiö painottaa. 

”Oma kokemukseni oli, että löysin itseni 
Hongkongista. Suunnitelma oli jo pinnan al-
la. Minulla oli Hongkongista pieni kokemus, 
mutta oma arkiretriittini osui juuri ratkaisu-
vaiheeseen”, muistelee Lehtiö.

MINNA SIIKANIVA 

Kuopion seurakuntien järjestämä arkiretriit-
ti 22.-29.10. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 
10.10. mennessä Raija Luomanperä  
040 4848248, raija.luomanpera@evl.fi
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Maistiaisia uusista virsiehdotuksista saadaan Puijon kirkossa lokakuun alussa.
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”Hiljentyminen voi olla vaarallista, voi löytää itsensä vaikkapa Hongkongista”, sanoo teologian tohtori Pirkko Lehtiö pilke silmäkulmassaan.

Hiljaisuutta kohtaan tunnettu kiinnostus on lisääntynyt  
viime vuosina. Hiljaisuus on yksinkertaisuutta. Mietiskely  
hiljaisuudessa voi auttaa oivaltamaan, mikä elämässä on   
oleellista ja merkityksellistä.

Pirkko Lehtiö
 ✚ syntynyt Juvalla 26.8.1932. 
 ✚ väitteli tohtoriksi vuonna 1979. 
 ✚  vihittiin ensimmäisten naisten  
joukossa papiksi vuonna 1988. 

 ✚ retriitinohjaajan koulutus 
vuonna 1989. 

 ✚ seurakuntatyön kokemusta  
lähes 20 vuotta. 

 ✚ lisäksi toiminut muun muassa Kir-
kon kasvatusasiainkeskuksen var-
haiskasvatuksen sihteerinä 1975-1978, 
Helsingin hiippakunnan koulutus-
sihteerinä 1978-1984 ja pääsihteeri-
nä 1985-1989, Suomen Lähetysseuran 
Hongkongin Luterilaisen Teologisen 
seminaarin professorina 1986-1996, 
jonka jälkeen jäi eläkkeelle. 

 ✚ julkaissut useita kirjoja. 

 ✚ Arkiretriitti on hengellisen ohjauk-
sen muoto, joka perustuu ignatiaani-
selle spiritualiteetille. Arkiretriitti on 
väline tarjota hengellistä ohjausta sitä 
kaipaaville seurakuntalaisille.

 ✚ Arkiretriitissä rukoillaan ja mietis-
kellään omassa arjessa ohjaajan anta-
man raamatuntekstin äärellä. Ohjaa-
ja tavataan kerran viikossa ja hänen 
kanssaan jaetaan viikon aikana ru-
kousmietiskelyssä esiin nousseita aja-
tuksia. Arkiretriitti kestää kahdeksan 
viikkoa ja jokaiselle päivälle on oma 
tehtävä. Päivittäinen hiljentyminen on 
kestoltaan noin 30 minuuttia, mielel-
lään aina samassa paikassa ja samaan 
aikaan.  Hiljentymisen jälkeen kirjoite-
taan mieleen nousseet asiat päiväkir-
jaan. Arkiretriittejä järjestetään myös 
pienryhmissä.

Tuomiorovasti Ilpo Rannankari ja Kallaveden seurakunnan dia-
koni Irene Savolainen luovuttavat lahjoituksen Harjulan sairaa-
lan osastonlääkäri Hanna Sepälle. 

mailto:minna.siikaniva@evl.fi
http://www.kuopionseurakunnat.fi/seurakuntavaalit
http://www.kuopionseurakunnat.fi/seurakuntavaalit
http://www.kuopionseurakunnat.fi/seurakuntavaalit
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I tä-Suomen yliopistosta tuli keväällä Suomen 
kuudes Reilun kaupan korkeakoulu. Arvonimi 
myönnettiin Joensuun kampuksella Flooran päi-
vän juhlassa.

Käytännössä arvonimen saaminen tarkoittaa 
sitä, että Itä-Suomen yliopiston ja ylioppilaskunnan ti-
laisuuksissa on siirrytty käyttämään Reilun kaupan kah-
via ja teetä, ja myös kaikissa korkeakoulun ravintoloissa 
ja kahviloissa on saatavilla Reilun kaupan tuotteita. Rei-
lusta kaupasta myös viestitään, yliopisto muun muassa 
osallistuu Reilun kaupan viikolle lokakuussa.

Reilun kaupan merkityksestä yliopistolle ker-
too Itä-Suomen yliopiston laatupäällikkö Sir-
pa Suntioinen.

Mitä tekee Reilun kaupan  
yliopiston laatupäällikkö?

”Itä-Suomen yliopistossa on sovittu, 
että laatupäällikkö toimii Reilun 
kaupan toiminnan vetäjänä.  
Eli olen kannatustyöryhmän 
sihteerinä - siis eräänlaisena 
unilukkarina ja joka paikan 
höylänä.”

Millainen prosessi oli saada 
Reilun kaupan tunnus?

”Reilun kaupan tunnuksen saa-
miseksi meillä asiaa käsiteltiin ensin joh-
toryhmässä keväällä 2013 ylioppilaskun-
nan aloitteesta. Siellä kaikki tiedekunnat 
sitoutuivat lähtemään mukaan Reilun kau-
pan toimintaan. Ylioppilaskunnan ainejär-

jestöistä yli puolet sitoutui Reilun kaupan periaatteisiin. 
Neuvottelimme myös ruokapalveluidemme tarjoajan 

kanssa ja se sitoutui ottamaan Reilun 
kaupan kahvin ja teen kaikkiin palvelu-

pisteisiinsä. Koko prosessi vei noin 10 
kuukautta.”

Onko vastuullisuus ja tietoisuus  
lisääntynyt yliopistolla kampanjan 

myötä?

”Kyllä se on vaikuttanut positiivisesti. 
Kampanja ja arvonimen saaminen 

on tehnyt ihmisistä tietoisem-
pia kestävän kehityksen peri-

aatteista ja Reilun kaupan toi-
minnasta.”

Onko tunnuksella myös 
jotain laajempaa  
merkitystä?

”Itä-Suomen yliopiston 
arvonimi edistää osal-
taan Kuopion matkaa 
Reilun kaupan kaupun-
giksi. Joensuu on jo saa-

nut Reilun kaupan kau-
punki -arvonimen ja ollut 

arvokkaana tukena ja kannusta-
jana yliopiston pyrkimyksis-

sä Reilun kaupan korkea-
kouluksi.”

ANNE KORHONEN

Surutalossa

P öytäpinnat ovat täynnä kukkakimp-
puja, joka puolella valkoista ja vih-
reää; taivaallisen rauhan ja puhtau-
den väri yhdessä toivon, kasvun ja 
iankaikkisen elämän värin kanssa. 

Molempien värien voidaan ajatella symboloivan 
uutta alkua, uutta elämää. Yksi talon asukas on 
kuitenkin poissa, elämä hänen osaltaan on ohi. 
Hänet on saatettu matkaan omassa kodissaan. 
Ethän soita ovikelloa -lappu on siirretty ulko-
ovesta eteiseen. Sitä ei enää tarvita. Saattami-
sen matka on päättynyt. Talo on hiljainen. Suru-
talo. Kaikki puhuvat rauhallisella äänellä. Jos 
kahvikuppien kilinä ja keskustelut välillä ylty-
vät tai odottamaton nauru tyrskähtää, pian taas 
palataan kuulostelemaan hiljaisuutta. Yksi kävijä 
kertoo juuri nähneensä valkoisen höyhenen lei-
juvan parvekkeelle. Joku availee kortteja, lukee 
lauseita, jotka on lähetetty osanotoksi ja loh-
duksi. Näin kuluu päiviä.

Uusi elämä, uusi 
alku. Kuoleman mys-
teeri. Saattojoukko on 
luvannut lähtevälle 
jatkaa elämää, pärjätä 
ja pitää huolta toisis-
taan. Surun ja ikävän 
keskellä kaikki luvattu 
tuntuu mysteeriltä 
niin kuin kuolema-
kin. Miten elämää jat-
ketaan, kun rakas 
ihminen on poissa? 
Aikakausilehdet ovat 
täynnä selviytymistarinoita, mutta ne eivät vält-
tämättä surun keskellä lohduta. Jokaisen on 
elettävä ja luotava tarinansa itse; yksin, vaikka-
kin aina suhteessa toiseen, suhteessa häneen, 
jota ikävöi ja suhteessa niihin, jotka jäävät sure-
maan rinnalla, suremaan omaa menetystään. 

On sanottu, että elämä on kuin näytelmää, 
jossa esiintyjät vaihtuvat. Kukin vuorollaan pois-
tuu näyttämöltä. Jokainen jättää itsensä mentä-
vän aukon. Talo tyhjenee lähtijänsä verran. 

Ja vaikka tavarat ovat paikoillaan - tuossa-
kin kaksi pientä lasista lintua nököttää lipas-
ton päällä, toinen valkoinen, toinen punainen - 
vaikka ihmisiä tulee ja menee, talo on silti joten-
kin tyhjä. 

Jatkuuko näytelmä jossain toisessa ulottu-
vuudessa, onko kuoleman jälkeistä näytelmää? 
Mieli on tyhjää täynnä. Tai, kun mieleen nousee 
lause, se päättyy kysymysmerkkiin. Kysymys lei-
juu vastausta odotellen.

Joku muistaa juuri joukosta poistuneen sano-
neen, että hänelle metsä oli kirkko. Tuo muisto, 
karviaisten poimiminen piikikkäästä pensaasta 
ja syysaurinko, kaikki tämä, tuovat mieleen vir-
ren Maat metsät hiljenneinä. Kuin vastauk-
sena ilmassa leijuviin kysymyksiin sanon hiljaa 
mielessäni: ”Vaikene puhe huulten, vain sydän 
puhua nyt saa.”

JOHANNA JAUHIAINEN

Reilun kaupan yliopisto 

” 
Jokaisen  
on luotava 
tarinansa 
itse

kolumni

historiallista mitä mielessä?

Kuopiolainen Ansa Ikonen päätti reilut 
kolme vuotta sitten lähteä vapaa
ehtoiseksi mukaan seurakunnan  
ystäväpalveluun.

L
eppoisaa seurustelua, 
kahvittelua ja maail-
manmenon ihmettele-
mistä. Näin Ikonen ku-
vailee kohtaamisiaan 
palvelun kautta löyty-
neen iäkkään ystävän-
sä kanssa. 

”Alussa kävin hänen luonaan sään-
nöllisesti, mutta nyt täytyy edetä sen 
mukaan, mikä on hänen vointinsa”, Iko-
nen kertoo.

”Yleensä soitan ennen kaupungille 
lähtöä ja kysäisen, että jaksaako hän ot-
taa vastaan. Etukäteen ei tapaamisia oi-
kein voi sopia.”

Ajatus hautui vuosia
Ikonen kertoo miettineensä vapaaeh-
toiseksi ystäväksi ryhtymistä useamman 
vuoden ajan.

”Katselin monena syksynä ilmoitus-
ta seurakunnan lähimmäispalvelukurs-
sista ja ajattelin, että olisi mielenkiintois-
ta osallistua.”

”Kun sitten jäin pois työelämästä, 
päätin, että nyt tai ei koskaan. Jos en nyt 
osallistu kurssille, olen kohta itse se pal-
velun tarpeessa oleva vanhus.”

Niinpä Ikonen otti yhteyttä oman 
seurakuntansa diakoniatyöntekijään ja 
kävi juttelemassa tämän kanssa. Seuraa-
vaksi tie vei viikonlopun mittaiselle lä-
himmäispalvelun peruskurssille.

”Sieltä sain äärimmäisen hyviä eväi-
tä. Kurssilla valkeni monia sellaisia asioi-
ta, joita en ollut aikaisemmin tullut edes 
ajatelleeksi.”

”Luennoitsijoina oli muun muassa 
lääkäri, psykologi ja seurakunnan edus-

taja. Myös muutama kurssin aikaisem-
min käynyt oli kertomassa kokemuksis-
taan. Oli ihanaa kuulla, että joillakin oli 
lähimmäispalvelun kautta syntynyt jopa 
kahdenkymmenen vuoden pituisia ystä-
väsuhteita.”

Yhteinen tie
Lähimmäispalvelun vapaaehtoiset ei-
vät käy pelkästään yksinäisten vanhus-
ten luona.

”Joukossa on kaiken ikäisiä ihmisiä, 
jotka kaipaavat ystävää.”

Jotkut vapaaehtoiset saattavat käydä 
useammankin ihmisen luona pitämäs-
sä seuraa.

”Se on ihan itsestä kiinni. Omaan elä-
mäntilanteeseeni sopii tällä hetkellä par-
haiten, että minulla on tämä yksi ystävä.”

”Olen käynyt hänen luonaan nyt kol-
men vuoden ajan. Koen, että tuttavuu-
temme rikastuttaa meitä molempia. Myös 
minä olen saanut itselleni uuden ystävän.”

”On mukavaa kuunnella hänen ta-
rinoitaan menneistä ajoista, hänellä on 
ollut hyvin vaiherikas elämä. Lisäksi hän 
on avoin ja ihmisläheinen ihminen, jon-
ka kanssa on helppo tulla juttuun.”

Ikonen on päättänyt kulkea ystävän-
sä kanssa yhteistä tietä niin pitkään kuin 
kumpikin jaksaa. 

”En minä tästä toiminnasta ihan he-
villä luovu. Katsotaan sitten jatkan-
ko tulevaisuudessa tätä jonkun toisen 
kanssa.”

Lähimmäispalvelu rikastuttaa   elämää

J atkosodan päättymispäivä 4.9. 
oli nyt ensimmäistä kertaa ylei-
nen liputuspäivä. Näin kauan 
suomalaiset ovat siis saaneet 

seistä nurkassa jatkosodan takia, vaik-
ka se oli kokonaisen sukupolven inhi-
millinen tragedia.

Jatkosota oli nuorten miesten so-
taa, sillä 20-40 -vuotiaiden ikäluokka 
osallistui siihen miltei kokonaisuudes-
saan. Vanhimmat ikäluokat kotiutet-
tiin, mutta silti aseissa oli yli puoli mil-
joonaa suomalaista.

Kannaksen suurhyökkäyksen tor-
juntavoittojen ansiosta Suomelta ei 
vaadittu ehdotonta antautumista. Tali-
Ihantalan, Siiranmäen tai Vuosalmen-
Äyräpään kaltaisten taistelujen hinta 
oli hirmuinen, mutta venäläiset pysäy-
tettiin. Heinäkuun puolimaissa 1944 
Neuvostoliitto alkoi siirtää joukkojaan 
Saksan rintamille. 

Ihantalassa ilma oli päivästä toiseen 
sakeanaan rautaa, maata, kiviä ja ase-
veljien ruumiinkappaleita. Muutaman 
neliökilometrin alueella oli noin 50 
000 suomalaista ja 150 000 venäläistä. 
Ihantalan lihamylly vaati noin 36 000 
ihmisen verta, sillä tässä Pohjolan his-
torian suurimmassa taistelussa kaatui 

tai katosi 2 200 suomalaista 
ja haavoittui yli 6 000; ve-
näläisten tappioiksi on ar-
vioitu 6 000 kaatunutta ja 
22 000 haavoittunutta. 

Moni haavoittui myös 
mieleltään. Tieto-Finladialla 
palkitun Ville Kivimäen te-
os Murtuneet mielet osoit-
taa 18 000 sotilaan jou-
tuneen sotapsykoosin tai 
-neuroosin vuoksi psykiat-
riseen laitoshoitoon. Kan-
naksen suurhyökkäys ke-
sällä 1944 näkyi piikkinä 
tässä tilastossa.  

Kaikki eivät traumati-
soituneet, mutta jo näiden vaikeimmin 
vammautuneiden määrä vastasi viittä 
täysvahvuista jalkaväkirykmenttiä. Pit-
kään sota näkyi myös sydänkuolleisuus-
tilastoissa.

Psyykkisesti vammautuneita ei koh-
deltu sotainvalideina eivätkä se saa-
neet vamman vuoksi korvauksia, päin-
vastoin, heidät unohdettiin. Sotilaiden 
traumaattisilla kokemuksilla, saati 
psyykkisillä häiriöillä, ei ollut tähän asti 
sijaa edes historian kirjoissa. 

VB-keskuksessa on avautunut SA-

kuviin perustuva näyttely Särkynyt ar-
ki.  Se on kurkistusaukko olosuhteisiin, 
joita nykyihminen ei enää osaa kuvi-
tella. Sen avulla voi tutustua köyhän 
maan ankarissa oloissa varttuneeseen 
ja kovia kokeneeseen nuorisoon, jolta 
uusi sota ei katkaissut mitään auvoista 
onnen ja yltäkylläisyyden aikaa. 

Kansakunnan itseymmärryksen 
vuoksi pitäisi yrittää suhtautua myö-
tätuntoisesti sotasukupolven kaikkiin 
uhreihin.

KAIJA VUORIO

Sodasta lankesi 
pitkä varjo 
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Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa. 

Puh. 020 754 2350
www.sacrum.fi

Tilaa!Tilaa!
Puh. 044 355 5451Puh. 044 355 5451Puh. 044 355 5451Puh. 044 355 5451Puh. 044 355 5451Puh. 044 355 5451Puh. 044 355 5451
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70100 Kuopio70100 Kuopio70100 Kuopio70100 Kuopio70100 Kuopio

Yksilöllistä 

kotipalvelua ja 

omaishoitoa

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppak.  •  p. 3613 802 

•  MA-PE 9-19, LA 8-18, SU sulj., 1.10. alk. 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 9-18 LA-SU 9-16  •  www.kukkatarha.fi  •  myynti@kukkatarha.fi

Päivi Hokkanen
RE-sielunhoitoterapeutti, FM

p. 050 300 2634
hokkanen.paivi@gmail.com

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

terapeuttista sielunhoitoa

Puijon Maja
 palvelee lämmöllä
 arjessa ja juhlassa
 niin ilon kuin 
 surunkin hetkinä

www.puijo.com

Puijotie 135, 70300 Kuopio

 • juhlaravintola
 • lounasravintola
 • hotelli
 • sauna- ja kokoustilat
 
Kysy lisää ja pyydä tarjous

puh. 044 552 4810
myynti@puijo.com

”On mukava 
kuunnella tarinoita 
menneistä ajoista

”Lähimmäispalvelun peruskurs-
silta sain myös uusia tuttavia, 
joiden kanssa tapaamme muuta-
man kerran vuodessa”, Ansa Ikonen 
kertoo.

Rohkeasti mukaan
Ystäväpalvelun ohella Ikonen te-
kee jonkin verran vapaaehtoistyötä 
myös Neulamäen kirkon keittiöllä.

”Keittiöhommat alkoivat nekin 
kolmisen vuotta sitten eräistä pii-
rakkatalkoista. Sen jälkeen olen au-
tellut kirkolla satunnaisesti.”

Ikosen omassa tuttavapiirissä ei 
ole muita, jotka olisivat lähteneet 
mukaan seurakunnan vapaaeh-

toistoimintaan - vielä. Kiinnostusta 
kuulemma on ollut kovastikin.

”Monet ystäväni ovat kertoneet, 
että heitäkin kiinnostaisi eläkkeelle 
päästyään ryhtyä vapaaehtoisiksi. He 
ovat kyselleet, miten sellaiseksi pää-
see ja onko vapaaehtoistyö vaikeaa.”

Ikonen on kannustanut kyselijöi-
tä lähtemään rohkeasti mukaan.

”Lähimmäispalvelukurssin käy-
minen ei velvoita mihinkään. Jos 

tuntuu siltä, ettei minusta taida-
kaan olla tähän, niin hommasta voi 
jättäytyä pois. Yrittänyttä ei laiteta.”

”En itsekään tiennyt, mitä odot-
taa, ennen kuin kokeilin. Ja nyt täy-
tyy sanoa, että onneksi kokeilin.”

HELI HARING

Lisää seuraavasta lähimmäis- 
palvelun peruskurssista sivulla 14.
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Lohduton oli nuoren, linjojen takaa omien 
puolelle harhailleen rättiväsyneen sotilaan 
tulevaisuuden näkymä kesällä 1944.
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”Fanit sanoo, että sä oot Kari selviytyjä.
Mun mielestä maailmassa on  
kovempiaki selviytyjiä.
Niitä mä ihailen.”

KARI AALTO 
laulaja, Pertti Kurikan Nimipäivät

Tasaus-kampanjalla tuetaan kehitysmais-
sa asuvien vammaisten lasten ja nuorten kou-
lunkäyntiä sekä autetaan heidän perheitään. 
Voit tehdä lahjoituksen myös suoraan verkos-
sa www.tasaus.fi 

 ✚ Tasauspäivän konsertti Tuomiokirkos-
sa tiistaina 23.9. klo 19. Esiintyjinä Pertti Ru-
sanen, Sanna Rosberg, Pekka Leskelä, Pirjo 
Tossavainen, Kirsi Ylönen, Alavan kirkko-
kuoro ja Ossi Jauhiainen Houseband. Pu-
heen pitää Suomen Lähetysseuran palve-
lupäällikkö Matti Huotari. Konserttiin on 
vapaa pääsy, ohjelma 10 €. Myytävänä ta-
saussämpylöitä. 

 ✚ Tasauspäivänä Siilinjärvellä 23.9. pääsee 
tekemään hyvää ja juhlimaan seurakun-
taa. Seurakuntatalolla myydään hernekeit-
toa Tasauskeräyksen hyväksi klo 10.30–
12.30. Vuorelan torilla juhlitaan vielä kerran 
90-vuotista seurakuntaa klo 14–17. Tarjolla 
on niin lettuja kuin kohtaamisia vapaaeh-
toistyön, seurakuntavaalien ja muun ajan-
kohtaisen äärellä.

Tule messuun
 ✚ Muuruveden kirkon 110 v. Juhla-
messu sunnuntaina 21.9. klo 10 (huo-
maa aika!). Kuopion nuorisokuoro 
esiintyy, johtajanaan Jussi Mattila. Juh-
lakahvit. Kirkon historian tapahtumista 
kertoo intendentti Helena Riekki. Ei ju-
malanpalveluksia muissa Järvi-Kuopion 
kirkoissa.

 ✚ Työyhteisöjen messu Kallaveden kir-
kossa sunnuntaina 21.9. klo 10. Kutsum-
me Sinua mukaan työn merkeissä riip-
pumatta siitä, missä vaiheessa työuraasi 
olet. Jumalanpalvelus on elämässä py-
sähtymisen ja pyhän kohtaamisen paik-
ka. Missä mennään? Miten jaksan? Saan 
viedä asioitani seurakuntalaisena yhtei-
sössä Jumalalle. Jumalanpalveluksen jäl-
keen nautitaan keittolounas ja kahvit.

 ✚ Sanajumalanpalvelus Tätilässä sun-
nuntaina 21.9. klo 12.

 ✚ Merisunnuntain sanajumalanpal-
velus Vuorelan kirkossa sunnuntaina 
21.9. klo 13. Muistetaan maalla ja merel-
lä matkaavia.

 ✚ Svenskspråkig mässa sö 21.9. kl 14 i 
Puijo kyrka, Taivaanpankontie 3. Vill du 
sjunga och höra Guds ord på svenska, 
så är du välkommen till mässan. Maria 
Sten från kyrkans centrum för svensks-
prågit arbete predikar och Tintti Tinkala 
tjänstgör som kantor. Församlingen bju-
der på kyrkkaffe.

 ✚ Muistimessu Pyhän Johanneksen kir-
kossa sunnuntaina 21.9. klo 16. Muistivii-
kon lyhyt ehtoolliskirkko muistisairail-
le ja heidän omaisilleen. Messun jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntasalissa. Messus-
sa ja kirkkokahveilla mukana muistilii-
ton väkeä ja diakonissa Ulla Halonen. 
Järjestäjänä Sairaalasielunhoito.

 ✚ International communion servi-
ce – Maailmojen messu Vuorelan kir-
kossa perjantaina 26.9. klo 18.30.

 ✚ Tuomasmessu Neulamäen kirkossa 
sunnuntaina 28.9. klo 18. Hyppää kyytiin 
kotikirkoltasi! Bussikuljetus: Pyhän Jo-
hanneksen kirkko klo 17.00, Puijon kirk-
ko klo 17.10, Tuomiokirkko (pääovi) klo 
17.20, Alavan kirkko klo 17.30. Messu al-
kaa klo 18. Paluukyyti samaa reittiä mes-
sun jälkeen.

Exit ja Simojoki  
konsertoivat Kaavilla

 ✚ Exitin ja Pekka Simojoen konsert-
ti Kaavin kirkossa torstaina 2.10. klo 18. 
Vapaa pääsy, ohjelman hinta 5 €, tuot-
to Suomen Lähetysseuralle Tasaus-ke-
räykseen.

Kuolleiden lasten 
muistopäivänä

 ✚ Pyhän Markuksen kappelissa alkaa mu-
siikkihartaus tiistaina 23.9. klo 18. 
Kappelilta jatketaan kulkueena Suuren 
hautausmaan lasten muistomerkille sy-
tyttämään kynttilät. Musisoimassa Tert-
tu-Liisa ja Valtteri Tuomikoski, mukana 
pastori Raili Rantanen ja Muistopäivän 
Kuopion seudun työryhmä.

Apua tarvitaan
 ✚ Tarvitsemme perheystäviä lähim-
mäiseksi lapsiperheisiin arjen tueksi pa-
rina tuntina viikossa. Jos kiinnostuit, ky-
sy lisää Pirjo Rissanen puh.040 4848 252 
tai Pirjo Litmanen puh. 040 4848 282.

Apua tarjotaan
 ✚ Tuomiokirkon Mikkelinpäivän jumalan-
palvelukseen sunnuntaina 5.10. klo 10 
järjestetään saatto- ja kirkkokulje-
tusapua tarvitseville. Ottakaa yhteyttä 
diakonissa Pirjo Litmaseen puh. 040 4848 
282 tai toimistosihteeri Raija Luomanpe-
rään keskiviikkoon 1.10. mennessä.

Etsitkö paikkaasi 
seurakunnassa?

 ✚ Vapaaehtoistoiminnan teemaillat 
Siilinjärven seurakuntatalolla ovat sinul-
le. To 18.9. Ohjaajuus ja kohtaaminen. 
To 9.10. Auttavat kädet keittiö-, kiinteis-
tö- ja puutarhatyössä. To 30.10. Jumalan-
palveluksessa avustaminen. Kahvit klo 

17.30, illan aihe klo 18–20. Kouluttajina 
seurakunnan työntekijät. Toivotaan en-
nakkoilmoittautumista netissä: www.sii-
linjarvenseurakunta.fi

Seminaari
 ✚ Tulkoon sinun valtakuntasi -se-
minaari Ravintola Ajassa lauantaina 
4.10. klo 12. Anglikaanipastorit Simon 
Allaby ja Bob Payne New Wine -verkos-
tosta Englannista. Musiikista vastaa-
vat Sakari Heikkilä, Mika ja Tiina Kilkki. 
Osallistumismaksu 5 €. Lounas 10 €. Il-
moittautuminen seminaariin 28.9. men-
nessä: ville.h.kuusela@gmail.com tai 
puh. 040 774 3321. Avoin iltatilaisuus klo 
17, ylistystä, opetusta ja rukouspalvelua.

Perheessä lapsen koti
 ✚ Perheneuvoja ja sosiaalipsykologi Saa-
ra Kinnunen luennoi parisuhteesta ja 
vanhemmuudesta Alavan seurakuntasa-
lissa sunnuntaina 21.9. klo 16–18.

Parisuhteelle
 ✚ Parisuhteen rikastuttamiskurs-
si 28.–30.11. Hirvijärven leirikeskuksessa. 
Kaipaatko uutta virtaa parisuhteeseen? 
Etsitkö syvempää yhteyttä kumppanii-
si? Parisuhdekurssilla se voisi olla mah-
dollista. Työskentelymenetelminä pienet 
alustukset ja yhteiset keskustelut. Vii-
konlopun kestävän kurssin pitävät Lii-
sa ja Kyösti Survo. Täysihoito 80 €/pa-
riskunta. Ilmoittautumiset viimeistään 
28.10. www.kuopionseurakunnat.fi/pui-
jo-aikuiset tai Mirja Turunen, puh. 040 
4848 410 arkisin klo 9–15.

kirkkojakoti@evl.fitapahtuutasaus-keräys

Enemmän eväitä elämään!
Tässä ne tulevat – Siilinjärven seurakunnan ensi vuoden rippikoulut. Valitse omasi 13 ryhmästä ja 
ilmoittaudu verkossa viimeistään 21.9.2014: www.siilinjarvenseurakunta.fi
Ryhmä 1 Talvilomaripari  
2.–6.3.2015 Ruokoniemessä, konfirmaatio 15.3. 
Ryhmä 2 Talvilomaripari  
2.–6.3.2015 Tuusniemen Viitakossa, konfirmaatio 22.3.
Ryhmä 3 Päiväripari  
1.–5.6., 8.–11.6.2015, konfirmaatio 13.6. (ei leiriä, Siilinjärvi)
Ryhmä 4 Leiriripari  
1.–5.6., 8.–11.6.2015, konfirmaatio 14.6. (leiri ensin, Siilinjärvi)
Ryhmä 5 Leiriripari  
1.–4.6., 8.–12.6.2015, konfirmaatio 14.6. (Vuorela)
Ryhmä 6 Leiriripari  
15.–18.6., 22.–26.6.2015, konfirmaatio 28.6. (Siilinjärvi)
Ryhmä 7 Leiriripari  
22.–25.6., 29.6.–3.7.2015, konfirmaatio 5.7. (Vuorela)
Ryhmä 8 Leiriripari  
29.6.–2.7., 6.–10.7.2015, konfirmaatio 12.7. (Siilinjärvi)
Ryhmä 9 Leiriripari  
20.–24.7., 27.–30.7.2015, konfirmaatio 2.8. (leiri ensin, Siilinjärvi)
Ryhmä 10 Leiriripari  
20.–23.7., 27.–31.7.2015, konfirmaatio 2.8. (Siilinjärvi)

Ryhmä 11 Pienryhmäripari,  
viikonloppuja keväällä, leirit 30.1.–1.2., 22.–24.5.2015, 
konfirmaatio 7.6.
Ryhmä 12 Muualla rippikoulunsa käyvät
Ryhmä 13 Kehitysvammaisten rippikoulu,  
järjestetään tarvittaessa

Kaikkien ryhmien yhteinen startti  
rippikoulusunnuntaina 26.10.2014.
Suurin osa leireistä järjestetään seurakunnan leirikeskuksessa 
Ruoko niemessä. Useimmissa leiririppikouluissa on ensin  
päivä opetusta (suluissa paikka), sitten leiri. Poikkeukset on  
merkitty listaan.
Konfirmaatiot vietetään Siilinjärven kirkossa, pienryhmäriparin  
(ryhmä 11) Vuorelan kirkossa.
Lisätietoja netistä ja pastori Sanna Marinilta, 
044 7284 608, sanna.marin@evl.fi

PUIJON SEURAKUNTA

ALAVAN SEURAKUNTA

Talviloma
28.2.-7.3. Hirvijärven 
leirikeskus, majatalo
kaupunkiopetuspäivät 
14.2. ja 23.5., konfirmaatio 24.5.

Partaharju
8.-15.6. Partaharjun toimintakeskus
kaupunkiopetuspäivät 7.6. ja 27.6., 
konfirmaatio 28.6.

Rytky 1
10.-17.6. Rytkyn leirikeskus
kaupunkiopetuspäivät 9.6. ja 27.6.,  
konfirmaatio 28.6.

Rytky 2
8.-15.7. Rytkyn leirikeskus
kaupunkiopetuspäivät 7.7. ja 18.7., 
konfirmaatio 19.7.

Hirvijärvi
29.7.-5.8. Hirvijärven leirikeskus
kaupunkiopetuspäivät 28.7. ja 8.8., 
konfirmaatio 9.8.

ILMOITTAUTUMINEN RIPPIKOULUUN 
TAPAHTUU 10.-24.10.2014 
INTERNETIN KAUTTA.

Vuonna 2000 syntynyt saat kotiisi
Rippikoulut 2014 -kortin viikolla 42.
Seurakuntiemme työntekijät vierailevat
alueemme kouluilla viikoilla 40 ja 41
jakaen rippikouluinformaatiota.

Mikäli tarvitset apua ilmoittautumiseen, 
ota yhteyttä oman seurakuntasi toimistoon 
tai nuorisosihteerin.

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Rytkyn 
hiihtolomaleiri 28.2.-7.3.
Konfirmaatio 24.5. klo 10

Törmälä 11.-18.6.
Konfirmaatio 28.6. klo 10

Hirvijärvi I 22.-29.7.
Konfirmaatio 2.8. klo 10

Hirvijärvi II 29.7.-5.8.
Konfirmaatio 9.8. klo 10

KALLAVEDEN SEURAKUNTA
Päiväkoulu hiihtolomalla 
2.-7.3. sekä leirijakso Hirvijärvellä 10.-12.4. 
Konfirmaatio 19.4. Kallaveden kirkossa

Päiväkoulu Kallaveden seurakunnassa 1.-10.6. 
Konfirmaatio la 14.6. klo 14 Kallaveden kirkossa

Rytky 1, leiri 3.-10.6. Konfirmaatio 14.6. klo 10 Kallaveden kirkossa

Hirvijärvi 1-2, leiri 10.-17.6. Konfirmaatiot 21.6. klo 10 ja 14 Kallaveden kirkossa

Törmälä 1, leiri 22.-29.6. Konfirmaatio 5.7. klo 14 Kallaveden kirkossa

Hirvijärvi 3-4, leiri 24.6.-1.7.
Konfirmaatiot 5.7. klo 10 Kallaveden kirkossa (H3) ja klo 14 Syvänniemen kirkossa 
(H4)

Törmälä 2, leiri 29.6.-6.7. Konfirmaatio 12.7. klo 10 Kallaveden kirkossa

Rytky 2, leiri 1.-8.7. Konfirmaatio 12.7. klo 14 Kallaveden kirkossa

Aholansaari 1-2, leiri 6.-13.7. Konfirmaatiot 19.7. klo 10 ja 14 Kallaveden kirkossa

Hirvijärvi 5-6, leiri 15.-22.7. Konfirmaatiot 26.7. klo 10 ja 14 Kallaveden kirkossa

Puokama 1, leiri 15.-22.7. Konfirmaatio 26.7. klo 10 Maaningan kirkossa

Hirvijärvi 7, leiri 22.-29.7. Konfirmaatio 2.8. klo 10 Kallaveden kirkossa

Rytky 3, leiri 22.-29.7. Konfirmaatio 2.8. klo 10 Syvänniemen kirkossa

Rytky 4, leiri 29.7-5.8. Konfirmaatio 9.8. klo 10 Kallaveden kirkossa

Puokama 2, leiri 29.7.-5.8. Konfirmaatio 9.8. klo 10 Maaningan kirkossa

Hirvijärvi hiihtolomaleiri 28.2.-7.3.
Perhepäivä 15.2., seurakuntapäivä 8.3.
Konfirmaatio 14.5. 

Partaharju 8.-15.6., Perhepäivä 15.2.
Seurakuntapäivä 16.6., Konfirmaatio 30.8. klo 10

Rytky 24.6.-1.7., Perhepäivä 15.3.
Seurakuntapäivä 2.7., Konfirmaatio 30.8. klo 13

Hirvijärvi 1.-8.7., Perhepäivä 15.3.
Seurakuntapäivä 9.7., Konfirmaatio 13.9. klo 10

TU
OMIOKIRKKOSEURAKUNTA

                              Hirvijärvi I -leiri 3.-10.6. 
                              Konfirmaatio 14.6.

                   Hirvijärvi II -leiri 1.-8.7. 
                   Konfirmaatio 12.7.

Kaikille yhteinen rippikoulustartti 
11.1. klo 10 Keskusseurakuntatalolla, 
Suokatu 22.

LEIR IR I P P I KO U L U
Leiririppikoulu kestää 
viikon ja niitä pidetään 

leirikeskuksissa. 
Kuopion seurakunnissa 

leiririppikouluja on 
koulujen hiihto- ja

kesälomilla.

RIPPIKOULUT 2015

PÄ
IV

ÄR I PP IKOULU

Päivärippikouluja 
järjestetään 

Kallaveden ja Järvi-
Kuopion seurakunnissa.

Päiväkoulu pienryhmässä 
1.-10.6. 
Vanhalla Pappilalla, 
Kuninkaankatu 12. 

Konfirmaatio 14.6.

I L
TAR I PP I KOU LU

Iltarippikoulu 
kokoontuu 

arki-iltaisin kaksi 
kertaa viikossa 

alkaen tammikuusta. 
Konfirmaatio 

toukokuussa.
Rippikoulustartti 11.1. klo 
Keskusseurakuntatalolla, 

Suokatu 22.

ERITYISRIPPIKOULUErityisrippikoululeiri 
1.-6.6. Hirvijärven 

leirikeskuksessa, 
konfirmaatio 7.6.

TAI AIEMMIN SYNTYNYT

ILMOITTAUDU 10.-24.10.

www.kuopionseurakunnat.fi/rippikoulu2015

JÄ

RVI-K
UOPION SEURAKUNTA

Talvilomaleiri 
28.2.-7.3. Hirvijärven 

leirikeskus, konfirmaatio 
Nilsiän kirkossa 14.5.

Päivärippikoulu 1.-6.6. 
Riistaveden seurakuntatalo, konfirmaatio 

Riistaveden kirkossa 7.6.

Poukama 1 13.-10.6.
Konfirmaatio Kaavin kirkossa 14.6.

Poukama 2 10.-17.6.
Konfirmaatio Muuruveden kirkossa 21.6.

Aholansaari 1 29.6.-6.7.
Konfirmaatio Nilsiän kirkossa 12.7.

Aholansaari 2 29.6.-6.7.
Konfirmaatio Juankosken kirkossa 
12.7.

Viitakko 1 16.-23.7.
Konfirmaatio Tuusniemen kirkossa 
26.7.

Viitakko 2 23.-30.7.
Konfirmaatio Vehmersalmen kirkossa 
2.8. 

Lisäksi muualla rippikoulun käyvät 
muodostavat talvijaksoksi oman 
ryhmänsä.

Pertti Rusanen
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110-vuotiasta Muuruveden kirkkoa juhlitaan sunnuntaina 21.9. klo 10.
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Riidasta ymmärrykseen  
ammattilaisen tuella
Parisuhteen vuorovaikutusta  
tutkaillaan myös kirkon 
työntekijöiden kanssa.

”Suurin osa pareista hakeutuu asiak-
kaaksemme, kun suhteessa on riite-
lyä tai muita vuorovaikutusongelmia. 
Puhumattomuus vaivaa. Ei ymmär-
retä, mitä kumpikin toivoo. Työn ja 
kotielämän yhteensovittaminen tuo 
paineita”, Irene Venejärvi Perheasi-
ain neuvottelukeskuksesta kuvailee 
parisuhteiden arkea.

Toiseksi apua haetaan eroajatus-
ten keskeltä. Kolmantena syynä on 
muu kriisi, kuten uskottomuus.

Perheasiain neuvottelukeskuksessa 
Kuopion seudulla käy vuosittain yli 500 
asiakasta, joista suurin osa pariskunnit-
tain (naisia 55 %, miehiä 44 %). Valtaosa 
(67 %) kävijöistä on 30–49-vuotiaita eli 
ns. lapsiperheiässä. Yhä useammin yh-
teydenottaja on mies.

”Meille tullaan avoimella mielel-
lä. Pareilla on halu käsitellä suhteen 
vaikeita asioita. Työstämme aiheita 
luottamuksellisesti.”

Siilinjärven seurakunnan perhe-
työntekijä Helena Mattinen tunnis-
taa parisuhteiden haasteeksi myös 
yhteisen ajan puutteen ja aikasyöpöt. 
”Vastaanotolla jaetaan ajatuksia, mi-
ten puolisot valitsisivat perhearjesta 

kahdenkeskistä aikaa. Jotkut kokevat 
olevansa vain kämppiksiä. Kahden-
keskisen ajan myötä aukeaa mah-
dollisuus löytää kumppani naisena 
tai miehenä, ei vain äitinä tai isänä”, 
Mattinen muistuttaa.

Toisaalta kirkon perhetyössä koh-
dataan väsymystä ja tyhjyyden tun-
netta. ”Talo, tavarat ja taloudellinen 
hyvinvointi ei täytä. Vastaanotolla 
käydään keskustelua siitä, mikä pa-
reille on tärkeää ja mikä arjessa kan-
taa”, Helena Mattinen kertoo.

Perheneuvojan ja perhetyönteki-
jän työssä parisuhteet avautuvat sol-
mujen kautta. ”Usein meille hakeu-
dutaan vasta, kun on jokin ongelma. 
Teemme korjaavaa työtä parien tar-
peista käsin. Esiin tulevat myös lasten 
ja nuorten kokemukset”, Irene Vene-
järvi kuvaa.

”On tärkeää, että kumpikin pys-
tyy kertomaan omat tarpeensa ja 
odotuksensa, tyytyväisyyden ja tyy-
tymättömyyden. Ryhmissä ja leireillä 
muut parit toimivat peilinä, vastaan-
otollamme taas työntekijöiden am-
mattitaito”, Venejärvi selittää.

SINI-MARJA KUUSIPALO

tiin tullessa tervehtimään ensin Marikaa, 
sitten vasta syliin juoksevia tyttöjä”, Timo 
selittää. ”Vanhempien suhde on lasten ko-
ti. Siksi haluamme hoitaa liittoamme”, Ma-
rika tiivistää.

Muututko sinä,  
muutunko minä?
Puolisot kasvavat toisiaan kohti. ”Aluk-
si ajattelin, että kun Timo muuttuu, jot-
kin asiat alkavat sujua. Nyt ajattelen, että 
minun on muutettava omaa asennettani 
ja sanomisen tapaa”, Marika kuvaa. Timo 
tunnustaa epäilevänsä, paljonko todella 
voi itseäkään muuttaa. Leiriltä saadut pu-
humisen ja kuuntelemisen työkalut kui-
tenkin jäsentävät omaa toimintaa ja tah-
toa parisuhteen hyväksi.

Viimeisimmän leirin jälkeen Timo on 
kysynyt itseltään, hyväksyykö vaimon-
sa erilaisuuden. ”Olen oppinut, että vai-
mo odottaa mieheltä kuuntelua, ei ratkai-
sujen tarjoamista.” Kuuntelu, vähät sanat ja 

myötätuntoinen halaus ruokkivat suhdet-
ta enemmän kuin tyhjentävät ja tyrkyte-
tyt ratkaisut. Mihin omat keinot eivät riitä, 
mies kutsuu Taivaan Isää viisaammakseen.

SINI-MARJA KUUSIPALO

Ystävyyttä, arvostusta, vertaisuutta.  
Siitä on Suomisten mielestä hyvä avioliitto tehty. 

”K
umppaneik-
si toinen tois-
ta arvostaen. 
Toteutunee-
ko tuo ihan-
ne koskaan, 
mutta otam-
me askelia sii-

hen suuntaan”, hyvää avioliitoa arvioi Marika 
Suominen liki 10 aviovuoden jälkeen. Kultai-
sia haaveita elättelemällä Siilinjärvellä asuvat 
Marika ja Timo Suominen eivät avioaskelia 
ota, vaan liitto on vaatinut tekoja, valintoja ja 
tahtomista. ”Käymme vuosittain avioliittolei-
reillä ja -kursseilla. Aikaisemmin luimme kir-
joja, mutta vasta vertaisten tapaaminen lei-
rillä on auttanut siirtämään vinkkejä arkeen.”

Suomisille suhde on elinikäinen prosessi 
ja siksi viikonlopun tai viikon leirejä tarvitsee 
säännöllisesti. ”Olemme valinneet käyttää 
yhden yhteisen lomaviikon leiriin, joka ke-
sä viiden viime vuoden ajan”, Marika kertoo. 
”Elämä vie eteenpäin, ja eri asiat nousevat 
ajankohtaisiksi eri aikoina. Vuoden mittaan 
tulee palattua aiempien leirien opetuksiin ää-
nitteitä kuuntelemalla”, Timo tiivistää.

Pelkällä leiritankkauksella Suomisten ar-
ki ei pitkälle rullaa. Tärkeiksi koetut opetuk-
set parien viestinnästä sekä suhdetarpeiden 
ja tunteiden jakamisesta puntaroidaan lapsi-
perheen arjessa. ”Kun lapset ovat unessa, jut-
telemme päivän kuulumiset. Vielä kahden-
keskisen ajan järjestäminen on usein jäänyt 
ajatuksen tasolle, mutta se on tärkeä hoitaa 
kuntoon jatkossa”, Timo sanoo.

Ajan antaminen ja jakaminen onkin yk-
si perheen keskeisistä työsaroista. ”Leireil-
lä suositellaan tavoitteeksi 15 tuntia yhteistä 
kahdenkeskistä aikaa viikossa”, Marika ker-
too. ”Kyllä se aikamoista tahtomista vaatii. 
Jos perjantaista sunnuntaihin käyttää päi-
vittäin kaksi tuntia ja muina päivinä tunnin, 
tulee kasaan jo kymmenen tuntia viikossa”, 
Timo laskee.

Peli päästi piinapenkistä
Kun liiton hoitamisessa tarvitsee omaa aja-
tusta pidempää, Suomiset ottavat esiin kir-
joja ja muita keskustelun virittäjiä. ”Löydet-

tiin tämmöinen I love samarakas -peli”, Timo 
esittelee. ”Minä menen lukkoon, jos puoliso 
pyytää keskustelemaan eikä nimeä aihetta. 
Pelin korteilla pääsemme puhumaan syvem-
mälle tasolle ilman, että koen olevani piina-
penkissä”, Timo selittää.

Kortit vievät keskusteluun unelmista, teh-
tävistä, läheisyydestä ja erimielisyyksistä. Ky-
sytään vaikkapa, miten kumppanisi osoit-
taa sinulle arvostusta. ”Sinä kuuntelet minua. 
Teet jotain minulle mahdolliseksi”, Marika sa-
noo Timolle. ”Arvostus on minulle miehe-
nä erityisen tärkeää. Sinä kannustat minua. 
Kuuntelet asioissa, joista haluan kertoa ha-
vaintojani”, Timo sanoo Marikalle.

Suomiset puhuvat suhdetarpeista, siitä 
mitä kumpikin suhteessa tarvitsee naisena ja 
miehenä. ”Molemmilla on oikeus ja velvol-
lisuus kertoa omista tarpeista, mutta sitä ei 
voi puolisolta vaatia”, Timo Suominen tiivis-
tää avioliittoleirillä oppimaansa.

Arvot järjestykseen
Toisinaan parisuhdeleirien ja -kurssien yllä vel-
loo kriisiepäilyjen pilviä. Mihin tavallinen pa-
ri luentoja tarvitsee? Suomisilla on kasvun asen-
ne: osallistumiseen ei tarvita kriisiä eikä lentäviä 
lautasia, evästä elämään taas tarvitsee jokainen.

Ensimmäiselle avioliittoleirilleen Suomi-
set lähtivät pienten lasten kanssa. ”Kun tulee 
lapsia, äidiltä loppuu oma aika. Elämän ra-
sittavuus toi meille vauvaperheessä tarpeen 
hoitaa suhdettamme.”

Suomisista molemmat halusivat lähteä lei-
rille mutta tuntevat pareja, joissa osallistumi-
nen ei ole päivän selvää. ”Moni mies ei tunnu 
haluavan lähteä, koska ajattelee joutuvansa 
mestauslavalle”, Marika kertoo. Todellisuus 
leirillä on toinen: ”Jokainen kertoo itsestään 
ja suhteestaan minkä haluaa. Toisten koke-
muksista oppii paljon. Vertaisuus on merkit-
tävää. On lupa kommentoida ja puhua tur-
vallisessa 3–4 parin ryhmässä, mutta saa olla 
hiljaakin.”

Pieksämäellä ja Levillä vietetyt Parempi 
Avioliitto ry:n kristilliset avioliittoleirit ja pari-
suhdetyö on Suomisten juttu. Parisuhdeleire-
jä ja -kursseja järjestävät myös muun muassa 
Kataja ry, Kansan Raamattuseura ja seura-

kunnat. ”Meille leirien kristillisyys on tärkeää, 
mutta kyllä samoille leireille voi osallistua, 
vaikka kristillisyys nostaisi näppyjä. Ketään 
ei työnnetä uskonratkaisuun. Leirillä ollaan 
suhdetta hoitamassa.”

Kristilliseltä leiriltä Suomiset ovat löytäneet 
kultaisen säännön elämänsä arvojärjestyksen 
ihanteeksi. ”Ensiksi tulee oma jumalasuhde, 
sitten puoliso ja minä itse, kolmanneksi lapset. 
Sitten seurakuntayhteys, työ ja opiskelu, oma 
kunto, muut ihmiset ja harrastukset.” 

Puolison asettaminen lapsia tärkeämmäk-
si ei kuitenkaan ole valinnoista yksinkertaisin. 
”Kun saimme lapsia, pinnistelin, jotta huomi-
oisin Marikan ennen heitä. Opettelin töistä ko-

Leiri lähentää liittolaisia

”Osallistumiseen 
ei tarvita kriisiä

Liitot ja erot tilastoissa  vuonna 2013
 ✚ Kuopion seurakunnissa 455 uutta avioliittoa ja 207 avioeroa
 ✚ Siilinjärven seurakunnassa 93 uutta avioliittoa ja 51 avioeroa 
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”Puolisosta ja itsestä oppii koko ajan uutta. Keskustelemaan taas oppii vaikkapa pelin avulla”, vakuuttavat Marika ja Timo 
Suominen. 
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 ✚ ”Perheessä lapsen koti”, 
perheneuvoja ja sosiaalipsykolo-
gi Saara Kinnunen luennoi pa-
risuhteesta ja vanhemmuudes-
ta Alavan seurakuntasalissa 21.9. 
klo 16 –18.

 ✚ Parisuhteen rikastuttamis-
kurssi Hirvijärven leirikeskuk-
sessa 28.–30.11. Ilmoittautumiset 
28.10. mennessä www.kuopion-
seurakunnat.fi/puijo-aikuiset tai 
Mirja Turunen 040 4848410.

Aikaa ja sanoja
Viisi viestintävinkkiä pariskunnille

 ✚ Pitäkää suhteenne treenipäivä-
kirjaa. Miten sijoittaisitte 10–15 
yhteistä treenituntia viikossa? 

 ✚ Pitäkää sunnuntaisin perhepala-
veri tulevan viikon menoista. Jär-
jestäkää teille kahdelle yhteistä 
aikaa vaikkapa yhteiseen saunail-
taan tai kävelylenkkiin. 

 ✚ Opetelkaa toinen toisenne rak-
kauden kieltä. Jos toinen kaipaa 
sanoja, älä anna vain lahjoja.

 ✚ Syökää yhdessä koko perheenä – 

puhukaa ruokapöydässä. Perhe-
yritys Oy Ab:ssä pitää huolehtia 
sisäisestä viestinnästä.

 ✚ Ongelmien keskellä vetäiskää 
henkeä ja päättäkää puhua. Äl-
kää viekö menneen taakkaa tule-
vaisuuteen.

 
Asiantuntijoina kuultu aviopa-
ri  Marika ja Timo Suomista, perhe-
neuvoja Irene Venejärveä ja perhe-
työntekijä Helena Mattista.
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http://www.kuopionseurakunnat.fi/puijo-aikuiset
http://www.kuopionseurakunnat.fi/puijo-aikuiset
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Vapahtaja, sinä tunnet minut

T emppelialu-
eella juuta-
laisten suu-
rena juhlana 
oli paljon 

kansaa liikkeellä. Teksti 
tuo eteemme sairaiden 
ryhmän pylväshalleissa 
makaamassa.

 Jännittyneinä he 
odottivat Betesdan lam-
mikon veden liikehti-
mistä ja ehtimistä silloin 
kiireesti sinne ensim-
mäisenä. Parantuminen 
olisi kallisarvoista. Yk-
sinäinen, halvaantunut 
mies oli jo sairastanut 
hyvin kauan ja nyt hän 
makaa odottamassa pa-
rantumista lammikon 
reunalla toivottomana. 
Hänellä ei ole auttajaa, 
joka veisi hänet oikealla 
ajalla nopeasti lammikkoon.

Jeesus liikkui juhlilla sairaiden keskel-
lä, näki miehen ja tiesi tarkalleen hänen 
tilanteensa. ”Tahdotko tulla terveek-
si?”, Jeesus kysyi halvaantuneelta. Sairas 
vastasi olevansa yksinäinen ja avuton. 
”Ota vuoteesi ja kävele.” Näin Jeesus sa-
noi. Mies lähtee heti kävelemään ja ker-
tomaan muille parantumisestaan. Vuo-
detta kantaessaan sapattina hän kohtaa 
arvostelua tärkeän sapattisäännöksen 
rikkomisesta.

On lohdullista kuulla tänäänkin, et-
tä Jeesus tietää ja tuntee sairautemme, 
avuttomuutemme ja yksinäisyytemme. 
Hän huomaa yksinäisen ja syrjään jää-
neen. Tästä kertovat Raamatussa monet 
Jeesuksen ihmeteot ja kohtaamiset eri-
laisissa elämäntilanteissa olevien ihmis-
ten kanssa.

”Kantakaa toistenne taakkoja, niin te 

toteutatte Kristuksen lain”, 
kehotetaan Galatalaiskir-
jeessä.

Raamatussa seurakuntaa 
verrataan perheeseen. Per-
heenjäsenet huolehtivat toi-
sistaan. Jospa näkisimme 
apua tarvitsevan ihmisen lä-
hellämme. Olisimme kuule-
via ja näkeviä lähimmäisem-
me tarpeille.

 Vaikeuksissa jäämme 
helposti arkoina yksin, jos 
lähellä ei ole ymmärtäväis-
tä ihmistä. Esirukous - yksi-
tyinen ja seurakunnan yh-
teinen - on huolehtimista ja 
toisen hädän tuomista Kaik-
kivaltiaan Jumalan eteen.

Sunnuntain aiheena kirk-
kovuodessa on kiitollisuus. 
Kiitollinen mieli nousee saa-
dusta avusta. Kaikkivalti-
aan Jumalan apu voi yllättää 

meidät niin kuin tekstimme halvaantu-
neen miehen.

Lähetystyössä kohtasin vasta uskon 
löytäneitä seurakuntalaisia. He iloitsivat 
uskosta ja erikoisesti syntiensä anteeksi-
saamisesta: ”Jeesus on sovittanut syntini 
ja antanut elämään toivon vaikeuksien-
kin keskellä.”

Virsi 289 kuvaa luottamusta ja kiitol-
lisuutta Vapahtajan täydelliseen ymmär-
tämiseen asioissani.
Vain sinä tunnet minut, Vapahtaja
ja tiedät lääkkeen kaikkiin haavoihin.
Jos luoksesi en pääse voittajana,
saan tappioni tuoda kuitenkin.
…ja lapsen lailla jäädä turviisi,   
saan katumuksen tuskan alta pyytää: 
Nyt minuun tartu, Vapahtajani!

MAIJA ANTIKAINEN 
Diakonissa, TM 

Puijon seurakunta 

Tuomiokirkko

Avoinna klo 10–15,  
lisäksi pe klo 18–23.
040 4848 256
Viikkomessu ke 17.9. 
klo 18.
Perjantaimessu pe 19.9. 
klo 19.
Messu su 21.9. klo 10. Saar-
na Satu Karjalainen, litur-
gia Lauri Kastarinen, kant-
torina Pekka Leskelä ja ur-
kurina Anu Pulkkinen.
Kansainvälinen juma-
lanpalvelus su 21.9. klo 14. 
kappelissa.
Tasauspäivän konsert-
ti ti 23.9. klo 19. Pertti Ru-
sanen, Sanna Rosberg, Pek-
ka Leskelä, Pirjo Tossavai-
nen, Kirsi Ylönen, Alavan 
kirkkokuoro. Ossi Jauhiai-
nen houseband. Puhe Suo-
men Lähetysseuran palve-
lupäällikkö Matti Huotari. 
Ohjelma 10 €. Myytävänä 
Tasaus-sämpylöitä.
Viikkomessu ke 24.9. 
klo 18.
Perjantaimessu pe 26.9. 
klo 19.
Messu su 28.9. klo 10. Saar-
na Liisa Penttinen, liturgia 
Ilpo Rannankari, kanttori-
na Pekka Leskelä ja urkuri-
na Anu Pulkkinen.
Viikkomessu ke 1.10. 
klo 18.

KESKUS- 
SEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
040 4848 259
Keskikaupungin palvelu-
piiri ke 17.9. klo 13 kerho-
huone Eetussa, Suok. 22 C.
Raamattupiiri ti 23.9. klo 
17. kerhohuone Aaronissa, 
Suokatu 22 C, 2.krs.
Eläkeläisten virkistys-
päivä ke 24.9. klo 11. Raa-
mattutunti ”Kiitollisuus” 
Olli Viitaniemi, iltapäiväl-
lä virsilaulantaa Anu Pulk-
kisen johdolla. Lounas ja 
kahvi 6 €.
Kouluikäisten kuoroker-
hot keskiviikkoisin alkaen 
17.9. Snellmanin koulul-
la klo 15.15–16, keskusseu-
rakuntatalolla klo 16.20–
17.05. Ilmoittaudu Anna 
Kosolalle 040 4848 279 tai 
anna.kosola@evl.fi.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
Avoinna ma–to klo 11–15
040 4848 272
Raamattutuokio  
ti 23.9. klo 13.
Papin päivä ti 30.9. klo 13. 
Liisa Penttinen.

LÄHETYS
Keskiviikon / Kotien lä-
hetyspiiri ke 17.9. klo 
12.30. Maija Erosella, Tulli-
portinkatu 26 B 26.
Keskiviikon / Kotien lä-
hetyspiiri ke 1.10. klo 12.30. 
Seija ja Viljo Hyvösellä, 
Minna Canthin katu 38 A 3.

DIAKONIA
Tarvitsemme perheystä-
viä lähimmäiseksi lapsiper-
heisiin arjen tueksi parina 
tuntina viikossa. Jos kiin-
nostuit, kysy lisää Pirjo Ris-
sanen 040 4848 252 tai Pir-
jo Litmanen 040 4848 282.
Mikkelinpäivän juma-
lanpalvelukseen sunnun-
taina 5.10. klo 10 järjeste-
tään saattoapua ja kirkko-
kuljetus apua tarvitsevil-
le. Ottakaa yhteyttä dia-
konissa Pirjo Litmaseen 
040 4848 282 tai toimis-
tosihteeri Raija Luoman-
perään ke 1.10. mennessä.
Lähimmäiset ma 29.9.  
klo 16. Kerhohuone Sa-
muli, keskusseurakuntata-
lo, Suokatu 22 C.
Seurakuntayhtymän yh-

teinen lähimmäispalve-
lun peruskurssi pe–su 
24.–26.10. Alavan srk-sa-
lissa, Keihäskatu 5. Ilmoit-
tautuminen seurakuntien 
vaihteeseen Mirja Pouti-
aiselle 017 158 111 tai mirja.
poutiainen@evl.fi. Lisätie-
toja diakoni Kirsi Launo-
selta 040 4848 255.
Diakoniatoimiston vas-
taanotot: Keskusseurakun-
tatalo, Suokatu 22 C. Päi-
vystys ilman ajanvaraus-
ta ma klo 9–10.30 ja puhe-
linaika klo 10.30–11.30 puh. 
040 4848 253 Pirjo Litma-
nen, muuna aikana 040 
4848 282. Ke klo 9–10.30 ja 
puhelinaika klo 10.30–11.30 
puh. 040 4848 253 Birgit-
ta Oksman muuna aikana 
040 4848 284. Inkilänmä-
en diakoniatyöntekijän Kir-
si Launosen päivystys ilman 
ajanvarausta, Suokatu 22 C.  
Ti klo 9–10.30, puhelinai-
ka klo 10.30–11.30 puh. 040 
4848 253, muuna aikana 
puh. 040 4848 255.

MUUTA
Inkilänmäen seurakun-
takerho to 18.9. klo 13 Tä-
tilässä. Lauri Kastarinen.
Sanajumalanpalvelus  
su 21.9. klo 12. Tätilässä. 
Satu Karjalainen, Pekka 
Leskelä ja Päiväkuoro.

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri Pou-
kamassa ma 22.9. klo 18–
20.30. Sauna ja iltapala 4 €.
Perhekerho ti 23.9.  
klo 9.30–11. ja ti 30.9.  
Keskusseurakuntatalo, 
Suokatu 22 €.
Tarvitsemme perheys-
täviä lähimmäiseksi lapsi-
perheisiin arjen tueksi pa-
rina tuntina viikossa.  
Jos kiinnostuit, kysy lisää 
Pirjo Rissanen 040 4848 
252 tai Pirjo Litmanen  
040 4848 282

KASTETUT
Grace Katri Wade, Leila 
Willow Wade.

KUULUTETUT
Olli Mikko Julkunen ja Ai-
no-Maria Fredrica Koivisto.

KUOLLEET
Jouko Tapani Kasurinen 
90 v, Laila Sofia Kallunki 
89 v, Eine Annikki Väänä-
nen 88 v, Tyyne Siiri Hiltu-
nen 87 v, Eine Maria Ryy-
nänen 86v, Varpu Reetta 
Huttunen 82 v, Jaakko Mi-
kael Kervinen 76 v, Teuvo 
Ensio Tuovinen 68 v, Merja 
Seija Anneli Taskinen 64 v.

alava

ALAVAN 
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Messu su 21.9. klo 11 seu-
rakuntasalissa. Saarna 
Anna Väätäinen, liturgia 
Anu Kiviranta, kanttori 
Leila Savolainen. Isoiskou-
lutus 1 leiriläiset mukana.
Tehdään yhdessä -piiri ti 
23.9. klo 12. Yhdistetty dia-
konia- lähetys- ja käsityö-
piiri. Nuorten tila (alakerta).
Kirjallisuuspiiri to 25.9. 
klo 14 kerhohuone 1:ssä. 
Kirja: Marianna Flincken-
gert-Glusch Koff. Yht. 
henk. Aino Mikkonen  
040 7071 499.
Lähimmäisen päivän ju-
malanpalvelus su 28.9. 
klo 11. Seurakuntasalis-
sa. Saarna Anu Kiviran-
ta, liturgia Ilkka Koponen, 
kanttori Ossi Jauhiainen.
Messu su 12.10. klo 11. 
Saarna Ilkka Koponen, li-
turgia Hannu Koskelainen, 
kanttori Ossi Jauhiainen.

MUUTA
Kuolleiden lasten muis-
topäivän musiikkihar-
taus ti 23.9. klo 18. Pyhän 
Markuksen kappelissa ja 
kynttilöiden sytytys Suu-
rella hautausmaalla las-
ten muistomerkille. Mu-
siikki Terttu-Liisa ja Valtteri 
Tuomikoski, Raili Rantanen 
ja muistopäivän Kuopion 
seudun työryhmä.
Miesten sauna ja takkail-
ta pe 26.9. klo 17.30 Pou-
kaman leirikeskuksessa. Il-
taan kuuluvat sauna, uinti/
avanto ja iltapala. Markku 
Virta teemalla ”Päihteet ja 
perhe/parisuhde”.
Rukajärven kirkkoret-
ki su 28.9. klo 8. Linja-au-
to ajaa reittiä: Pyhä Johan-
neksen kirkko, Puijon kirk-
ko, keskusta Maljalahden-
katu, Alavan kirkko, Särki-
niemen srk-keskus, Kalla-
veden kirkko. Ohjelmas-
sa messu Nurmeksen kir-
kossa, kirkkokahvit. Ruka-
järvikeskus, kenraali Raap-
panan elämäntyö. Lieksan 
kirkko ja kotiseutumuseo. 
Lounas. Retken hinta 70 € 
maksetaan bussissa. Ilm. ke 
24.9. mennessä Jaakko Vet-
tenranta 040 836 6408 tai 
vettja9@gmail.com ja Elsa 
Tenhunen 0400- 894 888.
Miestenpiiri Jynkänvuo-
rella to 2.10. klo 18.30 Jyn-
känvuoren kerhohuoneel-
la (Isännäntie 22). Piiristä 
vastaa Veijo Olli  
040 8275 304.

PETOSEN 
SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Kutsu yhteyteen -messu 
su 21.9. klo 17.
Messu su 28.9. klo 16.
Aikuisten takkailta  
ke 1.10. klo 18 takkahuo-
neessa.

MUUTA
Donkkis Big Night -toi-
mintailta pe 19.9. klo 17. 
Vapaa pääsy. Lisätietoja 
www.donkki.net tai Ceci-
lia Kurkinen 050 381 4459. 
Järj. Kansanlähetys.

VEHMASMÄEN 
KAPPELI 
Sotkanniemi 15
040 4848 351
Perinteinen, odotettu 
toivevirsi ja runoilta  
su 21.9. klo 18. Raili Ranta-
nen ja Richard Nicholls.
Seurat su 28.9. klo 16. Seu-
rakahvit, Esikoislestadio-
laiset ry.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Messu su 21.9. klo 10. Litur-
gia Juha Määttä, saarna An-
na-Kaarina ja Matti Palmu, 
ja kanttorina Anne Kerä-
nen. Messun jälkeen lähe-
tyslounas ja -tilaisuus Kart-
tulan seurakuntakodilla.
Messu ja 70-, 75- ja 
80-vuotiaiden syntymä-
päiväjuhla su 28.9. klo 10. 
Mikko Väisänen, Anne Ke-
ränen ja Tuula Makkonen. 
Tänä vuonna 70, 75 ja 80 
vuotta täyttävien synty-
mäpäiväjuhla messun jäl-
keen Karttulan seurakun-
takodilla.

MUUTA
Anna-Kaarina ja Mat-
ti Palmu vierailee Asu-
kastuvalla Karttulassa to 
25.9. klo 12.
Koskenkylän, Syvännie-
men ja Soinlahti-Vir-
maanpään yhteinen seu-
rakuntapiiri to 25.9. klo 
19. Toini ja Viljo Paukko-
sella. Mukana Anna-Kaari-
na ja Matti Palmu. Kahvi-
tus alkaa klo 18.30.

KARTTULAN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Rukousilta su 28.9. klo 18.
Lasten puuhailta 
4–6-vuotiaille ke 1.10. klo 
17–18.30. Ilmoittautumi-
nen tekstiviestillä (lapsen 
nimi, ikä ja huoltajan tie-
dot) 26.9. klo 16 mennes-
sä, Tuija Soini 040 4848 
543. Ryhmään mahtuu 15 
lasta. Ohjaajina Tuija Soini 
ja Mari Paukkonen.

SYVÄNNIEMEN 
PAPPILA 
Kuttajärventie 6
040 4848 548
Raamattupiiri ma 29.9 
klo 18 ja jatkuu parillisten 
viikkojen maanantaisin.

LÄHETYS
Lähetysaskartelut maa-
nantaisin klo 18.20 Peto-
sen srk-talolla.
Lähetysseurat pe 26.9. 
klo 19 Rissasilla, Lohitie 5, 
Karttula. Mukana Palmut. 
Kahvitus alkaa klo 18.30.
Lähetyksen tyynyliina-
talkoot la 4.10. klo 9–15 
Jynkänvuoren kerhohuo-
neella (Isännäntie 22). Tal-
koolaisille tarjotaan lou-
nas, siksi ilmoittautumi-
nen 29.9. mennessä Katril-
le 040 4848 334.

DIAKONIA
Ystäväpiiri varttuneil-
le torstaisin klo 12–13.30. 
Petosen seurakuntatalon 
kerhopäädyssä.
Leväsen kammari ma 
22.9. klo 13–14.30. Leväsen-
tie 27, uusi puoli, 2.krs. Sa-
nan maanantai.
Kuopion ev.lut. seura-
kuntien yhteinen lähim-
mäispalvelun peruskurs-
si 24.–26.10. Alavan seura-
kuntasalissa, Keihäskatu 5. 
Ilmoittautuminen kurssil-
le 10.10 mennessä seura-
kuntien vaihteeseen, mir-
ja.poutiainen@evl.fi tai 
017 158 111 klo 8–16. Kaik-
ki ilmoittautuneet haasta-
tellaan. Lisätietoja Maarit 
Kirkiseltä 040 4848 369.
Hyvän hoidon päivä 
ke 24.9. klo 10.30–14.30 
Rytkyn leirikeskukses-
sa. Ilmoittautuminen dia-
koniatoimistoon 040 
4848 332 ma klo 9–10. 
Voit jättää myös viestin 
vastaajaan.
Vapaaehtoisten ja lä-
himmäisten ilta ke 24.9. 
klo 18–20 Petosen seura-
kuntatalon takkahuonees-
sa. Aiheena sitoutumi-
nen. Anna-Kaarina ja Mat-
ti Palmu.
Avoimet ovet ja kahvi-
tarjoilu diakoniatoimis-
tossa Petosella to 25.9. 
klo 12–14. Pyörönkaari 26.

PERHETYÖ
Perhekerhot alkaa seu-
raavasti: Vehmasmäen 
kappelissa tiistaisin 16.9. 
alkaen klo 9.30–11. Jyn-
känvuoren kerhohuo-
neella (Isännäntie 22) kes-
kiviikkoisin klo 9.30–11. 
Kurkimäen Kurkipirtissä 
keskiviikkoisin klo 9.30–11. 
Rytkyn leirikeskuksessa 
parillisen viikon keskiviik-
kona klo 9.30–11. Petosen 
seurakuntatalolla tors-
taisin klo 9.30–11. Kart-
tulan seurakuntakodil-
la tiistaisin klo 9.30–11. Sy-
vänniemen pappilassa 
keskiviikkoisin klo 9.30–11. 
Kerhot eivät kokoonnu 
syyslomalla vk. 42.

PIIRIT
Niemisjärven olotila to 
18.9. klo 11.30–13. Aihee-
na Kun isä lampun osti – 
muistellaan sähkön tule-
mista. Raili Rantanen.
Kaislastenlahden päivä-

piiri ti 23.9. klo 13 Veikko ja 
Raija Lyytikäisellä, Kaislas-
tentie 36. Mukana nimik-
kolähetit Anna-Kaarina ja 
Matti Palmu. Arpajaiset.
Puutossalmen lähetys-
piiri pe 26.9. klo 14 Rit-
va Heikkisellä, Koljonnie-
menpolku 13. Mukana ni-
mikkolähetit Anna-Kaa-
rina ja Matti Palmu. Ar-
pajaiset.
Rytkyn lähetyspiiri  
ti 30.9. klo 18 Anni ja Onni 
Krögerillä, Siltapuro 2.

PYHÄKOULU
Pyhäkoulut seuraavas-
ti: Petosen srk-talolla 
klo 13.30 (14.9., 21.9., 28.9., 
19.10., 26.10., 2.11., 16.11., 
23.11., 30.11., 7.12. ja 14.12). 
Haminalahti / Hiekka-
lassa klo 11 (aloitus 7.9., 
muut kokoontumiset so-
vitaan yhdessä). Kotimet-
sän kirkkoretket Jynkän-
vuoressa klo 16–17.30  
su 28.9. ja 5.10. Soininlah-
dessa / Jauhiainen klo 13 
kuukauden 3. sunnuntai 
(ensimmäinen kokoontu-
minen 21.9.). Vehmasmä-
en kappelilla klo 13 (aloi-
tus 21.9., muut kokoontu-
miset sovitaan yhdessä).

KASTETUT
Reeta Ramona Räsänen, Ii-
ris Elviira Verronen, Jason 
Jerry Paulus, Lenni Elme-
ri Lind, Topi Arvi Juhani Jär-
venpää, Lilian Eevi Emi-
lia Räbinä, Hilma Vieno Ilo-
na Korolainen, Aino Melina 
Siikavirta, Iida Emilia Laiti-
nen, Onni Eemil Ronkainen, 
Sanni Aino Eveliina Lau-
nonen, Jasmin Helli Emilia 
Lehti, Ida Maria Tissari.

KUULUTETUT
Olli Lassi Juhani Savolai-
nen ja Kaisu Katleena Ka-
rakorpi , Sampsa Olavi Pit-
känen ja Katriina Anna-
Riikka Mäki.

KUOLLEET
Mikko Toroi 84 v, Pek-
ka Olavi Tirronen 75 v, 
Ritva Marjatta Airaksi-
nen 68 v, Kirsi Marjaa-
na Huttunen 46 v, Timo 
Olavi Penttinen 46 v.

männistö

PYHÄN 
JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Messu su 21.9. klo 10. Saar-
na Panu Pohjolainen, litur-
gia Sanna Mertanen, kant-
torina Tintti Tinkala. Pau-
liina Kämäräinen, laulu.
Muistimessu su 21.9. klo 
16. Saarna sairaalapasto-
ri Anna-Maija Louheranta, 
liturgia Sanna Mertanen, 
kanttorina Outi Keskisipilä. 
Kirkkokahveilla Muistilii-
ton väkeä ja Ulla Halonen. 
Järj. Sairaalasielunhoito.
Messu su 28.9. klo 10. Saar-
na Salla Tyrväinen, liturgia 
Aulikki Mäkinen, kanttori-
na Heikki Mononen.

NUORET
Nuorten iltakahvila pe 
19.9. klo 18–22 Pyhän Jo-
hanneksen kirkon takka-
huoneessa. Anu Viippola 
040 4848 408.
Varhaisnuoret
4.–6.-luokkalaisten tyt-
töjen ja poikien leiri 3.–
5.10. Hirvijärven leirikes-
kuksessa. Leirimaksu 16 €. 
Ilmoittautumiset ma 22.9. 
klo 17–20 sekä ti 23.9. klo 
18–20 Juha Mertaselle 040 
4848 409. Ilmoittautuneil-
le lähetetään leirikirje.

MUSIIKKI
Laulupäivä to 18.9. klo 12 
Pyhän Johanneksen kir-
kon srk-salissa.

DIAKONIA
Kuopion ev.lut. seura-
kuntien lähimmäispalve-
lun peruskurssi 24.–26.10. 
Alavan srk-salissa, Keihäs-
katu 5. Ilmoittautuminen 
srk:ien vaihteeseen 10.10. 
mennessä 017 158 111. Il-
moittautuneet haastatel-
laan. Lisätietoja antaa An-
ne-Mari Mertanen  
040 4848 406.
Virikekerho torstaisin  
klo 13. Malminkatu 12 B, 
kerhohuone.
Hyvän Mielen Päivä ke 
17.9. klo 11–13.30 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla. Turval-
lisesti kotona ja liikenteessä, 
poliisi opastaa. Linja-auto-
kuljetus (Jääskeläisen auto): 
Päivärannantie, Citymarke-
tin jälkeinen pysäkki Ket-
tulanlahteen päin klo 9.50. 
Autotalo Kuopion pysäkki 
klo 9.55. Pihlajaharjuntien ja 
Rahusentien risteys klo 10. 
Kelloniemen Sale klo 10.05. 
Itkonniemi (Malminkatu 13 
pysäkki) 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 25.9. klo 14.30–16 Pyhän 
Johanneksen kirkon srk-sa-
lissa. Heikki Hyvärinen 040 
4848 397.

MUUTA
Hartaus to 25.9. klo 13.30 
Mäntylän palvelutalol-
la, Untamonkatu 5. Merja 
Hyvärinen.

AIKUISTYÖ
Miesten männistöpii-
ri 23.9. alkaen parittomi-
en viikkojen tiistaina klo 
18–20 Pyhän Johanneksen 
kirkon yläkerran aulassa. 
Esko Iisalo.
Bibliodraamaryhmä Py-
hän Johanneksen kirkol-
la 25.9., 2.10., 23.10. ja 30.10. 
klo 18–20. Ilmoittautu-
minen Heikki Hyväriselle 
10.9. mennessä 040 4848 
397 tai sähköpostilla heik-
ki.hyvarinen@evl.fi.
Keskusteluja Raamatun 
äärellä to 2.10. klo 12 Pyhän 
Johanneksen kirkon srk-sa-
lissa. Heikki Hyvärinen.

KASTETUT
Juho Eino Johannes Nou-
siainen, Sanni Sofia Or-
vokki Nissinen, Selena Hel-
mi Hannele Nissinen, Sanni 
Aada Lyydia Muhonen, Elisa 
Amelia Nissinen, Anna Ma-
ria Freetriikka Jäntti, Miisa 
Sarootta Tuulia Torssonen, 
Hilda Aleksandra Tiihonen.

KUULUTETUT
Jukka Antero Keisala ja 
Maria Annika Lund, Mat-
ti Olavi Haatainen ja Tiina 
Johanna Lukin.

KUOLLEET
Aimo Aulis Pyyny 80 v, 
Irja Kaarina Pajarinen 74 v, 
Sylvi Ester Valta 74 v, Juk-
ka Olavi Koponen 38 v.

puijo

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Harmonisen laulun 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Sanan ja yhteyden ilta 
Neulamäen kirkossa, ro-
vasti Matti Vuolanne, 
Koitto-musiikkiryhmä, 
ehtoollinen Juha Välimäki. 
Tilaisuudessa on lasten-
hoito ja tarjoilua.
Tuomasmessu su 28.9. klo 
18 Neulamäen kirkossa. 
Saarna Lauri Paatero, litur-
gia Anna Väätäinen. Bussi-
kuljetus: Pyhän Johannek-
sen kirkko klo 17.00, Puijon 
kirkko klo 17.10, Tuomio-
kirkko (pääovi) klo 17.20, 
Alavan kirkko klo 17.30. 
Messu alkaa klo 18.00. Pa-
luukyyti samaa reittiä mes-
sun jälkeen.

VARHAISNUORET
Kouluikäisten kerhot al-
kavat viikolla 39 ja niihin 
ovat tervetulleita koulu-
ikäiset lapset ja nuoret. 
Kerran viikossa kokoon-
tuvissa kerhoissa tarjoam-
me monipuolista toimin-
taa sekä tutustumme kris-
tinuskon perusasioihin 
ja kirkkovuoden kulkuun 
hartauksissa. Vetäjinä toi-
mii 2–4 koulutettua ker-
honohjaajaa. Kerhoihin ei 
tarvitse ilmoittautua etu-
käteen. Kerhopaikat ja 
-ajat päivitetään nettiin 
viikolla 38 www.kuopion-
seurakunnat.fi/alava. Sa-
malla viikolla Alavan seu-
rakunnan alueen kouluis-
sa koululaisille jaetaan kut-
su, jossa on syksyn toimin-
ta kokonaisuudessaan.
Lisätietoja kerhoista ja 
syksyn leireistä Pia Sahi 
Sousa 040 4848 293, pia.
sahisousa@evl.fi tai Jukka 
Korhonen 040 4848 292, 
jukka.korhonen@evl.fi

MUUTA
Viikkomessu Särkinie-
men kerhotila su 21.9.  
klo 14. Viikkomessu Sär-
kiniemen kerhotila, Särki-
niementie 4 Saarna, litur-
gia Anna Väätäinen, kant-
tori Leila Savolainen.
Viikkomessu Särkinie-
men kerhotila su 19.10. 
klo 14. Viikkomessu Särki-
niemen kerhotila, Särkinie-
mentie 4. Saarna,liturgia 
Anna Väätäinen, kanttori 
Ossi Jauhiainen.
Arkiretriitti – ohjattua 
rukousta 22.–29.10. Oh-
jaajina ignatiaanisen ret-
riitin ohjaajat Ulla Turu-
nen, Marja-Leena Virolai-
nen ja Sisko Laitinen. Arki-
retriittiin liittyy päivittäi-
nen puolen tunnin rukous-
mietiskely Raamatun teks-

tin pohjalta ja tapaaminen 
ohjaajan kanssa sekä yh-
teiset kokoontumiset aloi-
tus- ja lopetuspäivän ilta-
na klo 16.30 Tuomiokirkon 
kappelissa. Retriitin hinta 
40 €, eläkeläiset, opiskeli-
jat ja työttömät 20 € / Kuo-
pion seurakuntien jäsenet. 
Yhtymän ulkopuolelta voi 
tulla mukaan, jos jää paik-
koja, hinta 60 € /30 €. Ret-
riittiin otetaan 12 vaelta-
jaa ja se on tarkoitettu sekä 
seurakunnan työntekijöil-
le että seurakuntalaisil-
le. Ilmoittautuminen 10.10. 
mennessä Raija Luomanpe-
rä 040 4848 248, raija.luo-
manpera@evl.fi. Lisätietoja 
Anna Väätäinen 040 4848 
316, anna.vaatainen@evl.
fi. Järjestää Kuopion seura-
kuntayhtymän hengellisen 
matkakumppanuuden ja 
retriittityön työryhmä.

KASTETUT
Osku Juho Henrik Veste-
rinen, Vanessa Ada Ade-
le Burtsov, Joel Juhani Jo-
kinen, Sampo Joakim Pit-
känen, Neo Nuutti Joosua 
Pitkänen, Riku Aarni Ak-
seli Huotari, Lenni Eemil 
Olsson, Jaako Oiva Hei-
kinpoika Rantala.

KUULUTETUT
Jori Samuli Reijula ja Emmi 
Elina Itkonen, Tuomas Juho 
Paavali Huusko ja Heidi Su-
sanna Päärnä, Roope Pent-
ti Einari Vartiainen ja Jen-
ni Johanna Jänis, Harri Juha 
Mikael Pitkänen ja Tiina 
Reeta Kettunen.

KUOLLEET
Tarja Anita Hiltunen 51 v,  
Hilkka Annikki Rissa-
nen 88 v.

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Työyhteisöjen messu  
su 21.9. klo 10. Kutsumme 
sinua mukaan työn mer-
keissä riippumatta siitä, 
missä vaiheessa työuraa-
si olet. Liturgia Veli Män-
tynen, saarna Matti Pen-
tikäinen ja kanttorina 
Richard Nicholls. Messun 
jälkeen nautitaan keitto-
lounas ja kahvit.
Messu su 28.9. klo 10. Li-
turgia Juha Määttä, saar-
na Matti ja Anna-Kaari-
na Palmu, Mari Vuola-Ta-
nila ja sudanilaisten laulu-
ryhmä. Lähetystilaisuus ja 
kirkkokahvit.
Kallaveden kirkon raa-
mattupiiri ma 29.9.  
klo 18–19.30 Kirkon seura-
kuntasalissa. Vastuuhen-
kilönä Jarmo Oksanen.

Joh.5:1-5
Oli eräs juutalaisten 
juhla, ja Jeesus lähti Je-
rusalemiin. Jerusalemis-
sa on Lammasportin 
lähellä allas, jonka hep-
reankielinen nimi on 
Betesda. Sitä reunustaa 
viisi pylväshallia, ja niis-
sä makasi suuri joukko 
sairaita: sokeita, ram-
poja ja halvaantunei-
ta. Nämä odottivat, et-
tä vesi alkaisi liikkua. 
Aika ajoin näet Herran 
enkeli laskeutui lam-
mikkoon ja pani veden 
kuohumaan, ja se, jo-
ka ensimmäisenä astui 
kuohuvaan veteen, tuli 
terveeksi, sairastipa hän 
mitä tautia tahansa.
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• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

Kauppakatu 55-57 KUOPIO Puh. 017-2613065, 040 5056287
saila.lehto@nurro.  www.nurro. 

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

www.kotimaa.fi

Hyvä seurakuntavaaliehdokas.

Tavoita äänestäjät tehokkaasti.

Seurakuntavaalit lähestyvät. 

Vaali-ilmoittelu paikallisesti ilmestyvässä seurakunta-
lehdessä on kustannustehokas tapa tavoittaa äänestäjät.

Vaalialennuksemme on 25 %,

puolen sivun ja kokosivun alennus on 30 %.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Pirjo Teva
myyntipäällikkö
puh 020 754 2284
gsm 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
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mailto:jukka.korhonen@evl.fi
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 Seurakunnat  17.–30.9.14
ryhmä  aloittaa pe 19.9.  
klo 16.15. Ilmoittautumi-
set: posti@laulutiina.com
Perhemessu ja 4-vuotiai-
den synttärit su 21.9.  
klo 10. Mari Voutilainen 
saarnaa, kanttorina Joona 
Saraste. Sanna Alanen, Jaa-
na Marjanen, Sanna Ollikai-
nen, Tuula Pitkänen, Kirsi 
Suolaniemi. Synttärikahvit.
Ruotsinkielinen messu su 
21.9. klo 14. Maria Sten kir-
kon ruotsinkielisen työn 
keskuksesta saarnaa, Jaana 
Marjanen. Kanttorina Tint-
ti Tinkala. Kirkkokahvit.
Svenskspråkig mässa sö 
21.9. kl 14 i Puijo kyrka, 
Taivaanpankontie 3. Vill 
du sjunga och höra Guds 
ord på svenska, så är du 
välkommen till mässan. 
Maria Sten från kyrkans 
centrum för svensksprågit 
arbete predikar och Tint-
ti Tinkala tjänstgör som 
kantor. Församlingen bju-
der på kyrkkaffe.
Pieni iltakirkko su 21.9. klo 
18. Mari Voutilainen. Lau-
luryhmä Verso. Kirkkotee.
Messu su 28.9. klo 10. Sai-
raalapastori Sari Kärhä saar-
naa, Pekka Nieminen, Tee-
mu Voutilainen, Mari Vou-
tilainen, Raili Lehtoviita. 
Kanttorina Outi Keskisipilä. 
Vanhan musiikin soitinyh-
tye. Lapsille pyhäkoulu.

PUIJON 
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 17.9. klo 
9.30. Kuulumisia Taivaan 
Isälle.
Rukousryhmä keskiviik-
koisin klo 18–19.30 Ys-
tävän kammarissa. Riit-
ta Helle.
Eläkeläisten kerho 
to 18.9. klo 12.30.
Ystävän kammari tiis-
taisin klo 11–14. Kohtaa-
mispaikka kaikenikäisille. 
Kahvitarjoilua.
Raamattu ja raha -kes-
kusteluilta ma 22.9. klo 
18. Jaana ja Seppo Marja-
nen, Matti Anttila, laulu, 
Outi Keskisipilä.
Lähimmäisten ilta ma 
22.9. klo 18. Kerhohuone 
3. Kuntohoitaja Janne Ii-
varinen terveyskeskuksen 
kuntoutuspalvelu, ”Liike 
on lääke”.
Perhekerho ke 24.9.  
klo 9.30. Syksyn lahjat.
Israel-piiri ke 24.9. klo 14. 
Ariela Toivanen.
Lähetyksen kirjallisuus-
ryhmä ke 24.9. klo 18. Lue-
taan seurakunnan lähetys-
työhön liittyviä kirjoja.
Eläkeläisten kerho 
to 25.9. klo 12.30. 
Siioninvirsiseurat su 
28.9. klo 18. Jaro Julkunen, 
Pekka Nieminen, Olli Vii-
taniemi, Markku Virta.
Perhekerho ke 1.10. klo 9.30. 
Jokainen voi olla enkeli.
Midinetti-lähetyspiiri 
ke 1.10. klo 13.

POUKAMA 
Poukamantie 105
Perhekerho to 18.9. klo 

9.30. Kuulumisia Taivaan 
Isälle.
Perhekerho to 25.9.  
klo 9.30. Syksyn lahjat.

RANTA-TOIVALA
Ranta-Toivalan seura-
kuntapiiri ti 23.9. klo 
18.30 Anne Kumpulaisella, 
Ranta-Toivalantie 248. 
Jaana Marjanen.

VARHAISNUORET
Kouluikäisten kerhot al-
kavat viikolla 38. KER-
HOT POJILLE Puijon kir-
kolla: Sähly 4.–6. lk tor-
stai klo 16.30–17.30. Säh-
ly 1.–3. lk tiistai klo 17.30–
18.30. Sähly 7.–8. lk torstai 
klo 17.30–18.30. Autorata- 
ja pelikerho 1.–3. lk torstai 
klo 16.30–17.30. Autorata- 
ja pelikerho 4.–6. lk tiistai 
klo 17.30–18.30. Pehmo-
miekkailu 1.–4.lk keskiviik-
ko klo 16.30–17.15. Peh-
momiekkailu 5.–7.lk keski-
viikko klo 17.15–18. Sirkus-
kerho torstai klo 17.30–
18.30 ja Puijonsarven 
koululla: Sähly ja liikunta 
4.–6. lk tiistai 16–17. Säh-
ly ja liikunta 1.–3. lk tiistai 
16–17. KERHOT TYTÖILLE 
Puijon kirkolla: Peli- ja lii-
kuntakerho esikoulu–2. lk 
maanantai 17–18. Peli- ja 
liikuntakerho 3–4 lk maa-
nantai 18–19. Kokkiker-
ho 5–6 lk maanantai 17–
19. Kokkikerho 3–4 lk tiis-
tai 17–19. Kokkikerho 1–2 
lk keskiviikko 17–19. Kuvis-
kerho 4–6 lk torstai 17–19. 
Poukaman leirikeskuk-
sessa: Kokkikerho 1–4 lk 
keskiviikko 17–19.
Avoin toimintatiistai 1.–
4. -luokkalaisille Puijon 
kirkolla viikoittain 26.8.–
16.12. (ei syyslomalla, ei 
2.12.) klo 12.30–15.30.
Aikuisten ja lasten illat 
Puijon kirkolla tiistaisin 
16.9.–9.12. klo 18.30–19. (ei 
syyslomalla). Ohjelmas-
sa yhteistä tekemistä: lii-
kuntaa, askartelua, pelejä 
ja autorata-ajoa. 16.9. per-
heolympialaiset ja 23.9 as-
karrellaan heijastimia.
Syysleiri 7–14 v. tytöille ja 
pojille 24.–26.10. Hirvijär-
ven leirikeskuksessa. Hin-
ta 16 €. Ilmoittautuminen 
maanantai 6.10 klo 15–16.30 
tytöt Sanna Ollikaiselle 
0404848414 ja pojat Niklas 
Grönholmille 0404848415. 
Huom! Ei tekstiviestillä.

MUUTA
Kuopion ev.lut. seura-
kuntien yhteinen lähim-
mäispalvelun peruskurs-
si 24.–26.10. Alavan srk-sa-
lissa, Keihäskatu 5. Ilmoit-
tautuneet haastatellaan. 
Ilmoittautumiset 10.10. 
mennessä mirja.poutiai-
nen@evl.fi tai seurakun-
tien vaihde 017 158111. Li-
sätietoja Raili Lehtoviita 
040 4848 438.
Perhekerho Toukolan 
päiväkodilla ti 23.9. klo 
9.30. Syksyn lahjat.
Laulutuokio ja hartaus 
pe 26.9. klo 13. Puijonlaak-

son toimintakeskus, Mari 
Voutilainen, Esa Sihvonen.
Perhekerho Toukolan päi-
väkodilla ti 30.9. klo 9.30. 
Jokainen voi olla enkeli.
Parisuhteen rikastutta-
miskurssi 28.–30.11. Hir-
vijärven leirikeskukses-
sa. Kaipaatko uutta virtaa 
parisuhteeseen? Etsitkö 
syvempää yhteyttä kump-
paniisi? Kurssimaksu 80 €/
pariskunta. Ilmoittautu-
miset www.kuopionseura-
kunnat.fi/puijo-aikuiset.
Tulkoon sinun valtakun-
tasi -seminaari lauantai-
na 4.10. klo 12, Ravinto-
la Aika, Inkiläntie 7. Angli-
kaanipastorit Simon Alla-
by ja Bob Payne New Wine 
-verkostosta Englannista. 
Muusikko, Sakari Heikkilä, 
Mika ja Tiina Kilkki. Osallis-
tumismaksu 5 €. Lounas 10 
€. Ilmoittautuminen 28.9. 
mennessä: ville.h.kuusela@
gmail.com tai puh. 040 774 
3321. Avoin iltatilaisuus klo 
17, ylistystä, opetusta ja ru-
kouspalvelua.

KASTETUT
Helmi Sofia Kotimaa, Vilja 
Karoliina Hintsala, Vilma 
Tuulia Karhunen, Samuel 
Elias Kuivalainen.

KUULUTETUT
Ricardas Svalbonas ja 
Svetlana Räsänen.

KUOLLEET
Kirsti Katri Lasonen 87 v, 
Pia Eirene Malkki 84 v, 
Pentti Ilmari Näyhä 84 v, 
Veikko Koistinen 81 v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN 
KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu su 28.9. klo 10.  
M. Mäkinen, Tuura.
Iltamusiikkia Riistave-
den kirkossa ke 1.10. klo 
18. Jumala on rakkaus -tee-
malla laulu- ja urkumusiik-
kia esittävät kanttorit Alii-
sa Lukkari-Lohi ja Riikka 
Tuura. Vapaa pääsy.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Neulepiiri to 18.9. klo 12 
takkahuoneessa.
Raamattupiiri ma 22.9. 
klo 13.
Miesten ruokapiiri  
ma 22.9. klo 17.
Siioninvirsiseurat  
ma 29.9. klo 19.
Naisten ilta ma 6.10. klo 
18. Kansainvälinen ilta. 
Arja Kekoni esittelee Nais-
ten Pankin toimintaa ja 
musiikkia ja laulua Popo 
Salami. Iltapala. Lasten-
hoito järjestetty. Ilm. ma 
29.9. mennessä 040 4888 
602 tai 040 4888 611.

MUUTA
Aluepapin päivystys 

Riistavedellä siirtyy tois-
taiseksi kirkon sakastiin klo 
9–11.

YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO, JUANKOSKI 
Mäntytie 5, Juankoski
Perheiden kirkkohetki su 
28.9. klo 10. Tasaustapahtu-
ma kirkonmäellä. Kirkon jäl-
keen toimintapisteitä eri 
ikäisille. Tapahtuman tuotto 
Suomen Lähetysseuran Ta-
saus-kampanjalle. K Leino, 
Parviainen.

JUANKOSKEN 
SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Sururyhmä Juankoski/Säy-
neinen ke 24.9. klo 18. Ilm. 
toimistosihteerit 17.9. men-
nessä, 040 4888 602, 040 
4888 611
Seurakuntakerho to 25.9. 
klo 11.
Vaalipaneeli, su 26.10. klo 
19. Kahvitarjoilu.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Messu su 28.9. klo 13. Huh-
tala, Lukkari-Lohi. Saarnaa 
Jaana Marjanen. Eläkeliiton 
Pohjois-Savon piirin kirk-
kopyhä. Juhla koulukeskuk-
sessa.
Exitin ja Pekka Simojoen 
konsertti to 2.10. klo 18. Va-
paa pääsy, ohjelman hinta 5 
€, tuotto Suomen Lähetys-
seuralle Tasaus-keräykseen.

KAAVIN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Raamattupiiri pe 19.9. klo 
13. Tuula Räsänen.
Mielenterveyspiiri ti 23.9. 
klo 13.
Elsan kerho to 25.9.  
klo 11. Teemana muisti ja 
muistiongelmat. Muka-
na muistihoitaja Mari Hal-
likainen.
Sanan ja yhteyden ilta to 
25.9. klo 18.30. Matti Vuo-
lanne.
Raamattupiiri ma 29.9. 
klo 13.

MUURUVEDEN 
KIRKKO 
Kirkkotie 2
Messu su 28.9. klo 13. Hag-
man-Puustinen, 
Parviainen.

MUURUVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Seurakuntakerho 
to 25.9. klo 13. 

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Lasten syyskirkko to 18.9. 
klo 10.
Messu su 28.9. klo 10. Saarna: 
Niilo Räsänen, Korkalainen, 
Kärppä-Leskinen.

NILSIÄN  
SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Gospelkuoro jälleen sun-
nuntaisin srk-kodilla klo 16–
17.30 alk. 21.9. Tervetuloa 
myös uudet!
Nilsiän Eläkeläisten Kristil-
lisen yhdistyksen seurat ke 
17.9. klo 12–15.15 seurakunta-
kodin alasalissa.
Syntymäpäiväseurat 
ti 23.9. klo 13.
Sanan ja yhteyden ilta  
ti 23.9. klo 18.30 ala-salissa. 
Kansanlähetys.
Mielenterveysryhmä Lup-
sakka ke 24.9. klo 12–14.

MUUTA
Ystäväseurat ke 17.9. klo 
18 Lehtomäen kodilla. Lau-
lusiskot-lauluryhmä ja vie-
railijoita Polvijärveltä, Leo 
Mehtälä.
Käsityö- ja toimintapii-
ri pe 19.9. klo 12 Lehtomä-
en kodilla.

Bible in English ke 24.9. klo 
14Sopukassa.
Kodin siunaaminen ke 
24.9. klo 19 Mirja ja Paavo 
Summasella, Kangaslahden-
tie 265.
Pisantien kerho pe 26.9. klo 
13, Pisantie 21 A.
Kanssasi kotiin -ilta pe 
26.9. klo 18. Zipporim -kuo-
ro Leila Savolaisen johdolla.
Syyspäivät 26.–28.9. Lehto-
mäen kodilla. Kts. ohjelma 
www.lehtomaenkoti.net.
Varhaisnuorten toiminta-
päivä ja nuortenilta. Toi-
mintapäivä klo 13–14.30, 
nuortenilta klo 15–18 Ison 
Pappilan nuorten tilassa.
Rukous- ja raamattupii-
ri ti 30.9. klo 18 Lehtomä-
en kodilla.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 28.9. klo 13.  
Korkalainen, Kärppä- 
Leskinen.

SÄYNEISEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A 
Kirkkokuoro keskiviikkoisin 
klo 18 alk. 17.9.
Seurakuntakerho to 25.9. 
klo 12.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Urkumusiikin ja runojen 
ilta ”Elämälle kiitos” pe 
19.9. klo 18. Eija Vesa-Koi-
vunen.
Messu su 28.9. klo 10. Hag-
man-Puustinen, Lukka-
ri-Lohi.

TUUSNIEMEN  
SEURAKUNTATALO 
Koivukuja 2
Tuusniemen naiskuoro 
Tuustytöt to klo 16 uudessa 
kirkkosalissa alk. to 18.9. Alii-
sa Lukkari-Lohi 040 488 626.
Tuusniemen kirkkokuoro 
to klo 17.15 uudessa kirkko-
salissa alk. to 18.9. Aliisa Luk-
kari-Lohi 040 488 626.
Israel-ilta to 18.9. klo 18 
seurakuntatalon monitoimi-
salissa, järj. Israelin ystävät
Rukouspiiri ti 23.9. klo 10 
monitoimisalissa.
Palvelupäivä ke 24.9.  
klo 10. monitoimisalissa.
Toivevirsiseurat ke 24.9. klo 
18. Aiheena kiitollisuus.
Naisten piiri pe 26.9.  
klo 18 monitoimisalissa.

MUUTA
Lähetyspiiri pe 26.9. klo 12 
Anja ja Viljo Tikkaselle, Pel-
totie 25 C 10.

VEHMERSALMEN SEU-
RAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Perhekerho perjantaisin klo 
9.30–11 salissa.
Lähimmäisen kammari to 
18.9. klo 10–12 kammarissa.
Puurokammari to klo 10–
12 kammarissa.
Sadonkorjuun kiitosjuma-
lanpalvelus su 28.9. klo 13. 
U. Mäkinen, Tuura.
Kirkkokuoro maanantai-
sin 29.9. alk., klo 10. Kanttori 
Riikka Tuura 040 4888 634.

JÄRVI-KUOPION  
YHTEISET
Muuruveden kirkon 110 v. 
Juhlamessu su 21.9. klo 10 
(huom. aika). Keihänen, Pur-
siainen, Huhtala, U Mäki-
nen, Kärppä-Leskinen, Saa-
rela. Kuopion nuorisokuoro 
joht. Jussi Mattila. Juhlakah-
vit. Kirkon historian tapah-
tumista kertoo intendent-
ti Helena Riekki. Ei juma-
lanpalveluksia muissa Järvi-
Kuopion kirkoissa.
Päihteetön leiri Aholan-
saaressa 29.9.–30.10. Vetä-
jinä diakonissa Eeva Väätäi-
nen ja diakoni Birgitta Oks-
man. Maksuton. Ilmoittautu-
minen Eeva Väätäiselle 22.9. 
mennessä 040 4888 676.

KASTETUT
Urho Heikki Matias Rant-
si, Nilsiä, Väinö Juho Tapani 
Saastamoinen, Vehmersalmi, 
Kasper Elias Kaunisharju, Nil-
siä, Ariana Victoria Happo-
nen, (PV/Ranska) Tuusniemi, 
Ella Anniina Ahonen, Säynei-
nen, Juho Oskari Vänttinen, 
Kortejoki, Emma Minttu Lin-
nea Nousiainen, Mustinlahti, 
Jere Topias Heimonen, Var-
tiala (Riistavesi), Kerttu Edith 
Ilona Puustinen, Nilsiä, Noel 
Milo Luukas Huovinen, Juan-
koski, Matias Antti Daniel 
Heikkinen, Nilsiä, Leevi Pekka 
Sakari Asikainen, Nilsiä, Paula 
Maria Turunen, Nilsiä.

KUULUTETUT
Hannu Pekka Laitinen ja 
Suvi Tuulia Tuppurainen.

KUOLLEET
Elvi Annikki Turunen 83 v, 
Muuruvesi, Lauri Roivainen 
82 v, Nilsiä, Ulla Riitta Kiis-
ki 67 v, Nilsiä, Irma Raak-
kel Pelkonen 84 v, Tuusnie-
mi, Osmo Kalevi Bäck 60 v, 
Tuusniemi, Markku Juha-
ni Törrönen 59 v, Tuusniemi, 
Erkki Petter Holopainen 90 v, 
Nilsiä, Lauri Kalevi Parviainen 
86 v, Nilsiä, Tauno Johan-
nes Parviainen 85 v, Riistave-
si, Viljo Aukusti Iivarinen 81 v, 
Nilsiä, Valde Veikko Lång-
ström 50 v, Tuusniemi.

Diakonia-
keskus

Suokatu 31
040 4848 464.
Nuotta-kahvio, kierrätys-
myymälä ja diakoniatyön-
tekijöiden vastaanotot il-
man ajanvarausta avoinna 
ma, ke ja pe klo 10–12. Ovet 
avataan klo 9.40, aamuhar-
taus klo 9.50. Kahviossa lu-
ettavissa päivän lehdet SS ja 
HS sekä kristillisiä viikko- ja 
kuukausilehtiä.
Lahjoitustavaroiden vas-
taanotto aukioloaikoina tai 
muuhun aikaan sopimuk-
sen mukaan 040 4848 468.
Huonokuuloisten seurakun-
tapiiri ke 17.9. klo 13–14.30 
Keskusseurakuntatalo, Suo-
katu 22.
Kehitysvammaisten kah-
vikerho ke 24.9. klo 13.30. Li-
sätietoja diakoni Leena Var-
tiainen 040 4848 467
Katulähetyspiiri ke 24.9. 
klo 17 Diakoniakeskuksen 
kahviossa.
Kuurojen lähetyspiiri to 
25.9. klo 17 kerhohuone Sa-
mulissa, Suokatu 22.
Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotot suljettu ke 
1.10. klo 10. Nuotta-kahvio ja 
kierrätysmyymälä avoinna 
klo 10–12. Ovet avataan klo 
9.40, aamuhartaus klo 9.50.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista keskus-
teluapua parisuhteen ky-
symyksissä. Yhteydenotot 
ma–pe klo 9–11 040 4848 
480 tai sähköpostitse per-
heneuvonta.kuopio@evl.fi

siilinjärvi

Kirkkoherranvirasto ja talo-
ustoimisto avoinna arkisin 
klo 9–11 ja 12–14 p. 017 288 
4600 (khranvirasto), 017 288 
4620 (talouststo). Haarahon-
gantie 4, 71800 Siilinjärvi.
www.siilinjarvenseurakunta.
fi, www.facebook.com/siilin-
jarvenseurakunta, siilinjarvi.
suurellasydamella.fi

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Messu su 21.9. klo 10. Matti 
Hoffrén, Sanna Marin, Vesa 
Kajava.
Perjantaimessu 26.9. klo 
18.30. Sanna Marin, Heini 
Heide, Airi Heiskanen.
Messu su 28.9. klo 10. Rei-
jo Mattila, Seppo Laitanen, 
Vesa Kajava, Sola Gratia 
-kuoro. Herättäjän kirkkopy-
hä. Kirkkokahvit ja Siionin-
virsiseurat srk-talossa.
Perhekirkko su 21.9. klo 15 
Siilinjärven kirkossa. Leena 
Laurinkari, Airi Heiskanen ja 
lapsityöntekijät. Kirkkome-
hut ja -kahvit.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Kirkkoherranvirasto ja ta-
loustoimisto suljettu 25.–
26.9.
Kahvila Huili torstaisin klo 
9–13 alakerran kerhotiloissa. 
Vapaaehtoistoiminnan 
teemaillat. Kahvit klo 17.30, 
illan aihe 18–20. To 18.9. Oh-
jaajuus ja kohtaaminen. To 
9.10. Kädentaidot ja autta-
vat kädet keittiö-, kiinteis-
tö- ja puutarhatyössä. To 
30.10. Jumalanpalvelukses-
sa avustaminen. Kouluttaji-
na seurakunnan työntekijät. 
Ennakkoilmoittautuminen 
nettisivuilla toivottavaa.
Nuorisotyön Perjantaikah-
vila 19.9. klo 18. Rukoushet-
ki klo 19.30.
Sanan ja yhteyden ilta ma 
22.9. klo 18.30 pienessä salis-
sa. Matti Vuolanne ja Seppo 
Laitanen.
Hernekeittoa tasauspäi-
vän hyväksi ti 23.9. klo 10.30–
12.30 niin kauan kuin keittoa 
riittää. Ostos omaan astiaan 6 
€/litra tai lounas paikan pääl-
lä 6 €. Myynnissä myös Putii-
kin tuotteita ja arpajaiset.
Lauluja Viisikielisestä uu-
desta laulukirjasta ti 23.9.klo 
18.30 pieni sali.
Lähetyksen sydänäänet ke 
24.9. klo 9 lähetyskellarilla. 
Matti Hoffrénin johdolla Isä 
meidän -rukous.
Askartelupiiri alkaa ke 24.9. 
klo 9-12 lähetyskellarilla. As-
karrellaan tuotteita lähetys-
työn Putiikkiin itsenäisesti 
ja ohjatusti. Kokoontumiset 
joka keskiviikko (ei 15.10. ja 
22.10.), 1.10. mukana lähetys-
sihteeri Jenni Shakya. 
Pyhäkoulu su 28.9. klo 10 ju-
malanpalveluksen ajan ker-
hotilassa.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 
29.9. klo 13 isossa salissa.
Kristillisten eläkeläisten 
seurat ti 30.9. klo 13 pieni 
sali. Jenni Shakya.
Donkkis ke 1.10. klo 18 pää-
tysali. Koululaisten ikioma 
ilta. Ohjelmassa raamatun-
kertomus, nukketeatterihah-
mot Saku ja Ruut, musiikkia, 
toimintapisteitä. Tuo nyyttä-
ripöytään pientä suolaista tai 
makeaa. Iltaa ohjaavat nuo-
ret ohjaajat, Unto-pappi ja 
Airi-kanttori yhdessä nuori-
sotyöntekijän kanssa.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Merisunnuntain sanaju-
malanpalvelus 21.9. klo 13. 
Matti Hoffrén, Airi Heiska-
nen. Muistetaan maalla ja 
merellä matkaavia.
Raamattu- ja rukouspiiri 
ma 22.9. klo 18.
Naisten hyvän olon illat 
jatkuvat to 25.9. klo 18. En-
simmäisellä kerralla luvassa 
syyshemmottelua.
International communion 
service – Maailmojen mes-
su pe 26.9. klo 18.30. Juk-
ka Helle, Matti Hoffrén, Jen-
ni Shakya, Leena Laurinkari, 
Ossi Jauhiainen. Messun jäl-
keen mehua ja hedelmiä.
Messu su 28.9. klo 13. Satu 
Väätäinen, Vesa Kajava.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 29.9. klo 13.

Seuraava 

Kirkko ja koti

ilmestyy 

ke 1.10.

Ilmoitusaineistot
osoitteeseen

ilmoitusmyynti@kotimaa.� 

FENNO MEDICAL OY  

LAAJA VALIKOIMA 
APUVÄLINEITÄ EDULLISESTI

  5€

Erilaisia 
avaajia alk.

Tilaa kätevästi 
kotiovellesi asti:

09 276 360

fennokauppa.fi

  13€

Pitkävartinen  
kampa

Tarjoukset ovat voimassa 30.9.2014 asti. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja.

Terveyttä ja hyvinvointia arkeen

  15€

Kynsisakset 
tai -leikkuri 

TUTUSTUMISTARJOUS!

UUTUUDET

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

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

GSM: 045 109 1809 
E-mail: hautakivi@ 
hautakivihalvemmalla.fi 

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

Itkonniemenkatu 27, 70500 Kuopio
Puh. (017) 263 3128

 
 
 

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

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

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

Yhteistyössä:

Kauniit ja nopeat
nettisivut

www.sujuu.fi

Yhteistyössä:

KANTTORIN VIRKA
Virkatehtävät sijoittuvat nykyisen Maaningan seurakunnan 

alueelle ja viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 601 mukaisesti.

Hakuaika päättyy 30.9.2014 klo 15.00.

Tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Matti Pentikäinen 
puh. 040 4848 329 ja kanttori Richard Nicholls puh. 040 4848 366.

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan on kirkon rekrytointisivuilla osoit-
teessa: www.evl.fi/rekrytointi ja www.kuopionseurakunnat.fi

Kuopion Kallaveden seurakunnassa on haettavana 
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä

Vuorelan lähetyspiiri ti 
30.9. klo 10 (ei 14.10.)
Arjen ateria to 2.10. klo 
11–12.

MUUTA
Kouluikäisten harrastus-
kerhoja tarjolla: kokki-, säh-
ly-, enkkukerhot. Tutki va-
paita kerhopaikkoja netti-
sivuiltamme ja ilmoittaudu.
Sinun vuotesi -toripäivä ti 
23.9. klo 14–17 Vuorelan to-
rilla. Juhlitaan vielä 90-vuo-
tiasta seurakuntaamme: 
voit jututtaa työntekijöitä 
ja nauttia kahvia ja muurin-
pohjalettuja, tarjolla ajan-
kohtaisia kuulumisia. Tasa-
taan syyspäivää!
Hartaus ja ehtoollisen 
vietto ke 24.9. klo 14 Aku-
liina. Unto Niskanen, Hei-
ni Heide.
Vesijärven-Harjamäen lä-
hetyspiiri to 25.9. klo 14 An-
na-Liisa Lappalaisella, Ah-
venkuja 4 B 7. Matti Hoffrén.
Kouluikäisten pyhäkoulu 
ma 29.9. klo 18–19.30 Leppä-
kaarteen kerhotilassa.

KASTETUT
Kalle Antero Kotakorva, 
Samu Elias Kasperi Piekiäi-
nen, Alex Dani Antero Venä-
läinen, Terhi Tuuli Elina Me-
rikanto, Aku Tapani Bolo-
din, Fiia Inge Elise Pekkari-
nen, Elias Olavi Miettinen, 
Eeli Veli-Veikko Kiimalainen, 
Jaako Oiva Heikinpoika Ran-
tala, Aini Tuulia Kääriäinen.

KUULUTETUT
Aleksi Herman Toivanen ja 
Mari Hannele Finska, Joona 
Petri Vihtori Piirainen ja Pia 
Pauliina Ropponen, Jyri Mar-
ko Luukkonen ja Anne Mari 
Koponen, Mikko Ville Matti 
Jaakkonen ja Eija Marika Har-
tikainen.

KUOLLEET
Tauno Olavi Väänänen 65 v, 
Elvi Marjatta Laitinen 90 v, 
Hilja Kokkonen 86 v, Kalevi 
Johannes Heikura 66 v, Kalle 
Pekka Taskinen 80 v.

Järjestöt

KANSAN  
RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.
fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Musiikin majatalo Lounas-
ravintola Aika, Inkiläntie 7, la 
20.9. klo 18. Sari Essayah, Elii-
na Heinonen, Mika Huus-
ko, Joona Savolainen, Gospel-
bändi Sade, Zipporim-kuo-
ro, trubaduuri Juha Heiska-
nen. Meksikolainen menu 8 
€, työttömät, eläk, ja opisk 
(kortti osoitettava) ja lapset 5 
€, alle 5-v. ilmaiseksi.
Pienpiirejä Sanan Kulmal-
la: Ma Rukouspiiri klo 18. 
Ma pariton vk Raamattu-
piiri klo 18 alk. 22.9. aihee-
na Roomalaiskirje. Ti pari-
ton vk Naisten solu klo 18 

alk. 23.9. Ke pariton vk Opin-
topiiri klo 18 alk. 24.9. Kolmi-
yhteinen Jumala: Pyhä Henki. 
To Kritoryhmä: Toiveena si-
säinen paraneminen klo 18–
20 alk 25.9. Pe rukouspäivys-
tys ja avoimet ovet klo 13–16. 
Kirjamyyntipiste avoinna ti-
laisuuksien aikana ja perjan-
taisin klo 13–16.

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 päi-
vähartaus ja kahvihetki, klo 
18 nuorten aikuisten 3Koh-
taamista. To 2 viikon välein 
klo 18.30 nuorten Nuotta-
ilta. La klo 18 Opkon opis-
kelijailta.
Donkkis Big Night pe 19.9. 
klo 18–20 Petosen srk-talolla.
ReStart -tapahtuma la 20.9. 
klo 18 alkaen Kulttuuriareena 
44, Kuopio. Kontrol, Imma-
nuel, Park 7 ym. Tapahtuma 
on ikärajaton ja ilmainen.
Sanan ja yhteyden ilta su 
21.9. klo 16 Neulamäen kir-
kossa. Rovasti Matti Vuolan-
ne, Koitto-musiikkiryhmä, 
ehtoollinen. Tilaisuudessa 
on lastenhoito ja tarjoilua. 
Kyyti tarvittaessa keskustas-
ta 050 344 8543.
Sanan ja yhteyden ilta ma 
22.9. klo 18.30 Siilinjärven 
srk-talolla, Matti Vuolanne.
Sanan ja yhteyden ilta ti 
23.9. klo 18.30 Nilsiän srk-ta-
lolla, Matti Vuolanne, Välke-
musiikkiryhmä.
Sanan ja yhteyden ilta to 
25.9. klo 18.30 Kaavin srk-ta-
lolla, Matti Vuolanne.
Donkkis Big Night pe 26.9. 
klo 18–20 Juankosken srk-
talolla.
Seurat su 28.9. klo 16 Lähe-
tyskodilla, Markku Huttunen.
Donkkis Big Night ke 1.10. klo 
18–20 Siilinjärven srk-talolla.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
Herättäjä-Yhdistyksen toimi-
piste auki keskiviikkoisin klo 
10–13, virsihetki 11–12. Saata-
vana HY:n ja Aholansaaren 
tuotteita.
Tuomo Ruuttunen, alue-
sihteeri, www.h-y.fi, 
040 5061386 tuomo.
ruuttunen@h-y.fi
Körttifoorumi Aholansaares-
sa 19.–21.9., ilm. 050 464 1000.
Seurat Suonenjoella Nuor-
ten talossa su 28.9.jumalan-
palveluksen jälkeen
Seurat Puijon kirkolla 
su 28.9. klo 18.

SUOMEN  
LUTERILAINEN  
EVANKELIUMI- 
YHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ke. 17.9. klo 18.30 keskusseu-
rakuntatalolla Aaronissa.
Sanajumalanpalvelus to 

25.9. klo 19 NNKY:n tilois-
sa Myllykatu 5, Johannes Hä-
kämies.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ke. 1.10. klo 18.30 keskusseu-
rakuntatalolla Aaronissa.
SLEY:n Itä-Suomen piirin 
työntekijä on Johannes 
Häkämies, 050-3212938, 
johannes.hakamies@sley.fi

KUOPION YMPÄRISTÖN  
RAUHAN-YHDISTYS 
Ahmatie 22
Tutustumisilta ke 17.9.  
klo 19 Ry:llä.
Keskusteluilta la 20.9.  
klo 18 Ry:llä.
Seurat su 21.9. klo 14, 15.30 
ja 17 Ry:llä.
Seurat ti 23.9. klo 13.30 
Mäntylän palvelukeskuk-
sessa.
Lauluseurat ke 24.9.  
klo 19 Ry:llä.
Seurat to 25.9. klo 13.30 Riis-
taveden palvelukeskuksessa.
Syysmyyjäiset la 27.9.  
klo 17, ruokailu klo 16 Ry:llä.
Seurat su 28.9. klo 14, 15.30 
ja 17 Ry:llä.
Seurat ma 29.9. klo 19  
Maaningan srk-kodissa.
Seurat ti 30.9. klo 19 Siilin-
järven srk-talon pieni sali.

SUOMEN  
RAAMATTUOPISTO
Rukoushetki maanantai-
sin Kuopion NNKY:n salissa 
klo 16.30.
Raamattupiiri maanantai-
sin Kuopion NNKY:n salis-
sa klo 17.
Raamattuluento ”ehdoton 
ja suhteellinen Raamattu” 
Kuopion NNKY:llä su 21.9. 
klo 16. Luennoitsijana rovas-
ti Arno Toivanen.
Viisikielisen lauluilta Siilin-
järven srk-talon pienessä sa-
lissa ti 23.9. klo 18.30.

AHOLAN SAARI
Tied.ja ilm. 050 4641 000
www.aholansaari.fi
aholansaari@aholansaari.fi
Körttifoorumi 19.–21.9. He-
rättäjä-Yhdistys ja Aho-
lansaari kutsuvat osallistu-
maan keskusteluun, tapaa-
maan ystäviä ja veisaamaan 
yhdessä.
Nuoret ruskassa 2.–5.10. 
Opiskelijoiden ja nuorten ai-
kuisten talkooleiri, jossa val-
mistetaan saarta talven tu-
loon.
Hiljaisuuden retriitti 24.–
26.10. Unohtumaton hen-
kisen ja hengellisen elämän 
virkistäytymisviikonloppu, 
jossa hiljaisuus hoitaa, yh-
teistyössä Järvi-Kuopion 
srk:n kanssa.

tel:017 262 2082
http://www.p-savonkl.sekl.fi/
mailto:tuomo.ruuttunen@h-y.fi
mailto:tuomo.ruuttunen@h-y.fi
mailto:johannes.hakamies@sley.fi
http://www.aholansaari.fi/
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Mistä tietää, että Jumala on olemassa?

J os kysyy Jumalaan uskovilta 
ihmisiltä, mistä he tietävät, 
että Jumala on olemassa, vas-
taukset saattavat yllättää. 

Aika moni sanoo, ettei hän 
tiedäkään sitä varmasti. Hänellä vain on 
tuntu tai aavistus siitä, että on jotakin 
Suurempaa. Emme ole yksin maailman-
kaikkeudessa eikä maailmankaikkeus-
kaan ole yksin. Jokin aivan toisenlainen 
todellisuus, voima tai henki läpäisee kai-
ken ja kannattelee sitä.

Tuota Suuremman tuntua ei voi kut-
sua tiedoksi. Ehkä se on jonkinlaista 
sisäistä havainnoimista. 

Sanalla aavistus yritän sanoa, että 
kyse on hyvin hauraasta ja hienovirit-
teisestä tunnusta. Sen tuntee silloin kun 
on sopivan hiljaisessa tilassa ja mieli on 
oikealla tavalla rauhoittunut. 

Se on niin ohut tuntu, ettei siitä 
lopulta osaa sanoa, onko sitä olemassa 

vai ei. Sitä voi verrata oman sydämen 
lyöntien kuulemiseen. En tiedä, kuu-
lenko sydämeni äänen vai tunnenko vain 
sen liikkeen sisälläni.

Jumala-aavistukseen liittyy usein 
ikävä ja kaipaus, jota sitäkin on vaikea 
kuvata tarkasti. Tuntuu kuin elämästä 
puuttuisi jotakin, jota ei kuitenkaan osaa 
nimetä.

Kaikki on hyvin, eikä sittenkään ole. 
Sinänsä kauniista taulusta puuttuu rat-
kaiseva siveltimen veto. Ihana musiikki-
kappale tarvitsee vielä yhden instrumen-
tin.

Tätä puuttuvan palan ikävää voi pitää 
yhtenä merkkinä Jumalasta. Ihmisen 
sisällä on Jumalan muotoinen tyhjä tila. 
Samoin nälkä on merkki siitä, että jos-
sakin on ruokaa ja jano on merkki veden 
olemassaolosta.

Jumala-aavistusta voi verrata myös 
muistamiseen ja unohtamiseen. Koke-

mus on kaikille tuttu. Tiesin jonkin 
asian, vaikka kirjan nimen, mutta sitten 
unohdin sen. Kirjan nimi pyörii nyt kie-
len päällä, mutta en saa sanottua sitä. 
Olen unohtanut sen, mutta silti tiedän, 
että tiedän sen. Sitten välähtää: kirjan 
nimi on Uskon mysteeri. Tiesin sen koko 
ajan, mutta en saanut sanottua sitä.

Samalla tavalla voin kokea uskon 
Jumalaan. Minulla on sellainen tuntu, 
että tajuan Jumalan todellisuuden, 
mutta olen hukannut sen enkä saa siitä 
kiinni. Kun rukoilen, ajattelen ja kuun-
telen sisimpääni, Jumala tuntuu olevan 
lähellä, kuin kielen päällä pyörivä asia. 
Silti hän on poissa, kuten unohtunut 
asia, joka ei suostu palaamaan mieleen. 

Näin Jumala tiedetään samalla kun 
häntä ei tiedetä. 

Sisäinen tuntu tai kokemus on vain 
yksi tapa ”tietää”, että Jumala on. 

On myös järkiperäisempiä tapoja 

vakuuttua Jumalasta, kuten Raamattu 
tai klassiset jumalatodistukset. Useimmi-
ten ne puhuttelevat vain niitä, jolla on jo 
sisäinen tuntu tai kaipaus Jumalaan päin. 

KARI KUULA

ristivetoakulttuurikulma

Menovinkit 17.9.–1.10.2014
NÄYTTELYT

Galleria G12
 ✚ Tapio Kettunen 20.9.–9.10.

VB-valokuvakeskus
 ✚ Särkynyt arki 5.9.–2.11.

Kulttuurikeskus  Vuorilinna
 ✚ Hanna Kilpiäisen 30-vuotis iko-
nijuhlanäyttely avoinna 17.9. ja 
24.9. klo 12–15

TAPAHTUMIA, ESITYKSIÄ
Hopeatähti

 ✚ Mielensäpahoittaja 16.9. klo 13 
ja klo 15.30

Kino Kuvakukko
 ✚ Ikääntyvien yliopisto to 18.9. 
klo 13 
Ei oo kaikki intiaanit kanootissa 
– idomien ihmeellinen maailma 
Professori Pirkko Muikku-Wer-
ner. Kuopion kaupungintalon 
juhlasali

Pasimusic 18.–21.9. Pohjois-Savo
www.pasimusic.com
Filosofiakahvila ti 23.9. klo 17
Kuopion kaupunginkirjaston kahvila
ANTI – Contemporary Art  
Festival 23.–28.9.
www.antifestival.com
Digitaaliset pelit perheen arjessa 
ti 16.9. klo 17.30

Kuopion Muotoiluakatemian audi-
torio. Järj. Snellman-kesäyliopisto ja 
Kuopion Kriisikeskus

Sotku 23.9. klo 19
 ✚ Joona Halonen: Lyhyt matema-
tiikka ja Variskuoro

Humanismin ilta ke 24.9. klo 17 
Kuopion kaupunginkirjaston luen-
tosalissa

 ✚ Senaattorit kohtaavat nyky-
päivän – Leo Mechelinin ja J.V. 
Snellmanin ajatuksia tämän päi-
vän kysymyksistä

Kuopion Musiikkikeskus,  
ohjelmassa mm.

 ✚ Matinealounas ja päivämatinea 
18.9. klo 12 Konserttisali

 ✚ Sinfoniasarja 18.9. klo 19 Kon-
serttisali

 ✚ Operettigaala 19.9. klo 19 Kon-
serttisali

 ✚ Equally Stupid 19.9. klo 21.30 
Jazzklubi

 ✚ Terem Quartet 1.10. klo 19 Kon-
serttisali

Kuopion kaupunginteatteri,  
ohjelmassa mm.

 ✚ Koko kansan talo, ensi-ilta 20.9.

Leikkejä, läksyjä ja 
ulkoilua. Alakoulu
laisten toiminta
tuvalla iltapäivä 
kuluu kuin siivillä.

P yhän Johanneksen kirkon ker-
hotiloissa käy iloinen kikatus ja 
kiljahtelu. Toista luokkaa käy-
vä Emilia Mensonen ilahduttaa 
muita lapsia tekemällä tyylipuh-
taan spagaatin.

”Harrastin aikaisemmin sirkusta”, tyttö sel-
vittää.

Emilia ja kymmenisen muuta alakoulu-
ikäistä lasta ovat tulleet Männistön seura-
kunnan järjestämään toimintatupaan viettä-
mään aikaa koulupäivän jälkeen.

”On kiva, ettei tarvitse olla yksin kotona. 
Tänne on aina mukava tulla”, Emilia kertoo.

”Kaikkein hauskinta on, kun pääsee piirtä-
mään. Joskus teen läksytkin täällä.”

Toimintatupa on avoinna 1.–4. -luokkalai-
sille aina tiistaisin ja torstaisin.

”Käyn yleensä molempina päivinä.” 

Välipala maistuu
Sisarukset Sofia Hynynen ja Karoliina Ig-
natovich istuvat rinta rinnan läksykirjojen 
äärellä.

”Kävin toimintatuvalla jo viime talvena. 
Olen saanut täältä yhden uuden kaverinkin”, 
tokaluokkalainen Karoliina kertoo laskuhar-
joitusten lomassa.

Koulupäivän jälkeen leikkiminen ja lauta-
pelien pelaaminen on tyttöjen mukaan pa-
rasta ajanvietettä.

Ekaluokkalaiselle Sofialle toimintatuval-
la käyminen on vielä uutta – siitä huolimat-
ta hän on jo kuin vanha tuttu muiden kävi-
jöiden kanssa.

”Ihaninta on kuitenkin se, että saa olla yh-
dessä siskon kanssa.”

Läksyjen jälkeen sisarukset odottelevat jo 
malttamattomina välipalaa.

”Mulla on aina koulupäivän jälkeen kova 
nälkä”, Sofia selittää.

Mehu ja voileipä tekevätkin hyvin kaup-
pansa koko porukalle.

”Meidän mielestä tämä voisi olla auki 

vaikka joka päivä”, Sofia ja Karoliina summaa-
vat kokemuksiaan toimintatuvasta.

Toimintatupa  
koettu tärkeäksi
Männistön seurakunnan toimintatupa käyn-
nistettiin viime vuoden syksyllä.

”Aluksi vähän jännitimme, että tuleeko 
tänne ketään. Viime vuosi mentiin kokeilupe-
riaatteella. Kävijöitä alkoi kuitenkin ilmaan-
tua ja nyt toiminta on jo vakiintunutta”, las-
tenohjaaja Tiina Tiainen kertoo.

Vanhemmilta on tullut pelkästään positii-
vista palautetta.

”Tätä pidetään tosi tärkeänä palveluna. 
Tarve alakoululaisten iltapäivätoiminnalle on 

kova, sillä monet tokaluokkalaiset eivät enää 
mahdu koulujen iltapäiväkerhoihin.”

”Männistön seurakunta on pitkään teh-
nyt yhteistyötä alueen koulujen kanssa, siitä 
sitten luontevasti kumpusi ajatus käynnistää 
toimintatupa.”

Toimintatuvalle voi tulla ilman ennakkoil-
moittautumista ja palvelu on perheille mak-
sutonta.

”Emme myöskään kysele kenenkään kirk-
koon kuulumista, vaan kaikki halukkaat ovat 
tervetulleita”, Tiainen painottaa.

Vastaavanlaista toimintaa on tarjolla 
myös Puijon ja Kallaveden seurakunnilla.

HELI HARING

kysy uskosta
Julkaisija
Kuopion ev.lut. seurakunnat,
PL 1064, 70101 Kuopio,
puh. 017 158 111, faksi 017 158 288,
www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, 
Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama

Painos 73 670 kpl

Toimitus 
Kirjastokatu 5 A 1, 70100 Kuopio 
etunimi.sukunimi@evl.fi 
 
Viestintäpäällikkö, 
Kirkko ja Koti -lehden  
päätoimittaja
Minna Siikaniva 
puh. 040 4848 273

Tiedottaja
Ulla Remes  (virkavapaalla)

Tiedottaja (vs.) 
Heli Haring 
puh. 044 414 4801 

Tiedottaja
Merja Tapio
puh. 040 4848 236
 

Verkkotoimittaja 
Seija Rytkönen (virkavapaalla)
Verkkotoimittaja (vs.)
Tuija Hyttinen 
puh. 040 4848 514

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 1.10.&&

www.kirkkojakoti.fi 
www.facebook.com/kirkkojakoti

viikon valinnat
Sopuisasti ja sotaisasti

Matti  Sihvonen: Rinnakkain ra-
jalla. Ortodoksinen ja luterilai-
nen kirkko Raja-Karjalassa 1917 - 
1940. Ilias. 2014.

Kuopiolaisten hyvin muistama 
emerituspiispa edustaa nyky-yh-
teiskunnan kunniakansalaista te-
kemällä työtä eläkeläisenäkin ja 
eikä tässä vielä kaikki, karjalai-
sen sukutaustansa vuoksi hän 
on laajentanut teologista näkö-
alaansa myös ortodoksisuuden 
puolelle.  Raja-Karjalassa rinnak-
kaiseloa on ollut jo 1200-luvul-
ta.  Vuonna 1939 maailmanpalon 
evakkojen suhde oli n. 390 000 
luterilaista ja 52 000 ortodoksia, 
vaikka vuosisadan alussa heitä 
oli karjalaisista 70 %.

Ortodoksit ja luterilaiset kä-
vivät ristiin toistensa seurakun-
nallisissa tilaisuuksissa. Tosin 
epäluuloisuuttakin riitti, etenkin 
kuoleman rituaalit kummastut-
tivat, luterilaisten mielestä or-
todoksit suorastaan palvoivat 
vainajiaan viemällä näille esimer-

kiksi ruokaa haudalle, kun taas 
ortodoksien mielestä luterilai-
set eivät muistaneet kuolleitaan. 
Sen sijaan vuoden 1918 tapahtu-
mien seurauksena molempien 
uskontokuntien edustajat saa-
tettiin veljeshautaan, mutta vain 
silloin kun kummatkin osapuo-
let kuuluivat valkoisiin.

Hauska yksityiskohta kirjas-
sa on eri kirkkokuntien suhtau-
tuminen avoliittoon, karjalaiset 
käyttivät siitä ilmaisua hypyl-
lä naiminen.  Ortodokseilla se 
oli kansan tapa, joka hiljaises-
ti hyväksyttiin, mutta luterilaiset 
paheksuivat aviottomia lapsia. 
Myös muita inhimillisyyksiä Sih-
vonen tuo esille, kirkonmieskin 
saattoi elää oman moraalinsa 
mukaan, joitakin ortodoksipap-
peja löydettiin jopa maantieo-
jasta.

Rinnakkain rajalla on mielen-
kiintoisesti kirjoitettu kirja, joka 
valottaa ja käsittelee kohteitaan 
tasapuolisesti, ansaitsisi kyllä 

kunnon kustantajan ja sen myö-
tä kovat kannet ja ehkä vielä ku-
viakin rikastamaan lukijan saa-
maa tietoa. Tämä kuuluu niihin 
tutkimuksiin, joista laajemmat-
kin joukot voisivat kiinnostua.

TERHI LAITINEN
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OIKAISU
Viime lehden Suurella Sydämellä -palvelusta kertovaan juttuun oli 
eksynyt virhe. Jutussa kerrottiin, että Kuopion sivuilla käy arkipäivi-
sin 3000 kävijää. Oikea määrä on 30 kävijää. 

Aikaa jää hyvin myös läksyille.    

Koululaisten olohuoneessa

Aatu Vanninen, Karoliina Ignatovich, Sofia Hynynen ja Tiina Silvasvuori ryhtyivät toimintatuvalla linnanrakennuspuuhiin.

Teologian tohtori Kari Kuula vastaa 
palstalla kysymyksiin kirkosta ja us-
kosta. Lähetä kysymykset osoitteeseen 
kirkkojakoti@evl.fi

Sinua kutsutaan
Lähimmäispalvelu on tavallisten ihmisten taidoin tehtävää 
auttamista, tukemista ja kuuntelua. Samalla se on  osallistumista 
seurakunnan toimintaan.

www.kuopionseurakunnat.fi 

Koulutus antaa valmiuksia
• ihmisen kohtaamiseen
• vaikeassa elämäntilanteessa 
 olevan tukemiseen
• oman henkisen ja hengellisen 
 kasvun kehittämiseen
• mahdollisuuden toimia 
 lähimmäispalvelussa
• mahdollisuuden jatkokoulutukseen, 
 työn ohjaukseen ja virkistykseen 

Aika ja paikka 24.-26.10.2014
Alavan seurakuntasaliin, Keihäskatu 5

Ilmoittautuminen 
10.10. mennessä 
seurakuntien vaihteeseen,
mirja.poutiainen@evl.fi  tai (017) 158 111.

Lisätietoja antavat diakoniatyöntekijät 
Piia Jääskeläinen Alava  040 484 8326
Raili Lehtoviita Puijo 040 484 8438
Anne-Mari Mertanen Männistö  040 484 8406
Maarit Kirkinen Kallavesi  040 484 8369 
Kirsi Launonen Tuomiokirkko  040 484 8255
Auli Kekkonen Järvi-Kuopio  040 488 8631

Mahtavat menopelit taidemu-
seolla. Jan-Erik Andersson, Kol-
mio, ympyrä ja neliö tapaavat 
grillikioskilaivan, 1988. Pekka 
Halosen kokoelma. Kuopion 
taidemuseo. 
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Särkynyt arki -näyttely VB-
valokuvakeskuksella.
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Sannan lottovoitto
Sanna Laakso, 33, kutsuu itseään lottovoittajaksi. Ei tosin minkä tahansa arpapelin  
hän sai viime keväänä uuden munuaisen viiden ja puolen vuoden odottamisen jälkeen. 

M
arraskuussa 2011 Kirk-
ko ja koti -lehden Mitä 
mielessä -palstalla kuu-
lumisistaan kertoi nuori 
nainen, joka oli odotta-
nut jo reilu kolme vuot-
ta uutta munuaista. Mil-

tä odotuksen loppuminen tänä päivänä tuntuu? 
”Muutos on radikaali. Nyt kaikki on mahdol-

lista ja pystyn itse päättämään ja suunnittele-
maan tulevaa. ”

”Olen kaivannut normaalia arkea, sitä mitä 
terveet ihmiset tekevät. Odotan ja toivon tasapai-
noista elämää ja paljon matkoja”, Sanna kertoo.

”Australia kiehtoisi kovasti. Onneksi Kreikan 
matka on jo varattu tälle syksylle”, hän tuumaa 
ja listaa perään useita toivematkakohteita.

”Paljon olen onneksi päässyt reissaamaan, 
mutta paljon on vielä näkemättä.”

Sanna on ollut munuaissiirtojonossa aikai-
semminkin. Peittyvästi periytyvä munuaisten 
vajaatoiminnan sairaus heikensi munuaisten toi-
minnan ja 14-vuotiaana hän sai muutaman kuu-
kauden odottamisen jälkeen ensimmäisen mu-
nuaissiirron. Sen jälkeen hän sai elää terveenä, 
käydä koulut, opiskella, mennä naimisiin ja olla 
työelämässä pankkialalla.

Onko tämä totta?
Jos munuaiset eivät syystä tai toisesta toimi, jou-
tuu ihminen käymään hoidossa, jolla puhdiste-
taan kehossa kulkeva veri kuona-aineista. Dialyy-
sihoidot pitivät Sannan hengissä.

”Voisin kuvailla elettyä arkea niinkin järeällä 
sanalla kuin vankila. Jollakin tavalla vapaus vie-
dään, kun hoitoon on mentävä kolmesti viikos-
sa, oli sitten arki tai pyhä. Taksi tuli hakemaan 
määrättyyn aikaan ja toi takaisin. Elämän suun-
nittelu oli vaikeaa.”

”Voi tietysti kysyä, mikä on normaalia elämää? 
Hienointa on, jos ihminen uskaltaa tehdä omia 
ratkaisujaan. Mennyttä ei voi muuttaa, mutta tä-
hän päivään voimme vaikuttaa”, Sanna tuumii.

Sitten hän palaa ilon hetkeen. Odotettu pu-
helinsoitto tuli huhtikuun 9. päivänä. Sopiva 
munuainen oli löytynyt. 

”Voiko tämä olla totta, ihmettelin seuraavan 
vuorokauden aikana kymmeniä kertoja niin hoi-
tajille kuin lääkäreillekin. Osa jo hermostui mi-
nun kyselyihin”, Sanna nauraa. 

Matka Helsinkiin alkoi heti puhelun jälkeen. 
Leikkaus suoritettiin seuraavana iltana. Kolmen 
viikon kuluttua Sanna pääsi Kuopioon ja siitä vii-
kon päästä kotiin. 

”Vanhempani jännittivät toipumistani Turkis-
sa. En uskaltanut ilmoittaa heille leikkauksesta, 
ennen kuin se oli täysin varmaa. Vanhemmilleni, 
sekä siskoilleni ja miehelleni olen kiitollinen, että 
he jaksoivat olla tukenani odottamisessa ja leik-
kauksessa toipumisessa.” 

”Ystävät ovat olleet vuosien aikana suuri tu-
ki. Ilokseni huomasin, miten ihmiset olivat leik-
kauksen aikoina hengessä mukana. Sain yllättä-
viä tsemppauksia esimerkiksi facebookin kautta. 
Se kosketti.” 

Odottamiseen ei totu
”Paljon on vuosien aikana tullut pohdittua. Oli-
sinko voinut tehdä jotain toisin? Miten jaksan 
eteenpäin? Mikä on elämässäni tärkeää juuri 
nyt? Asioita joutui jäsentelemään.” 

”Vaikeimpina hetkinä olen Yläkertaan jutellut 
ja esittänyt kysymyksiäkin. Kyllä ihminen hädäs-
sään kääntyy jonkin isomman puoleen, kun omat 
neuvot loppuvat. Kaikkeen ei ihminen kykene.” 

Syksyt ovat olleet Sannalle vaikeita aikoja. Pi-
meää ja sateista. Se on auringon valosta ja läm-
möstä nauttivalle tuskaa.

”Sitä oli aina vuoden alussa toivonut, että tä-
nä vuonna saan uuden munuaisen. Pettymys oli 
suuri – ei vieläkään.” 

Sanna antoi itselleen myös luvan olla väsynyt. 
Aina ei tarvitse olla reipas. 

”Odottamiseen ei totu. Hyvää tarkoittavat 
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toivotukset ja lässytykset eivät auta. Tärkeintä 
olisi niissä tilanteissa kuunnella, olla läsnä. Mi-
nua helpotti, kun sain saa purkaa mieltäni ja vä-
lillä purnata. Kohteena yleensä vanhemmat, sis-
kot ja mies, jotka ovat joutuneet kestämään 
matkan varrella paljon.”

Vertaistuki on ollut Sannallekin merkittä-
vä pilari. Samoin dialyysissä käyvien keskuudes-
sa viljeltävä musta huumori. Ilot ja surut tulivat 
vierustoverin kanssa tutuiksi.

Sanna toimii Pohjois-Savon munuais- ja mak-
sayhdistyksen varapuheenjohtajana. Vuosien ai-
kana hän on tehnyt valituksia ja oikaisuja auttaak-
seen sekä itseään, että muita potilaita ratkomaan 
epäkohtia. Hän haluaa oikeudenmukaisuutta. 

”Olen kova luu taistelemaan”.
Elinluovutus on myös asia, josta yhdistys ha-

luaa muistuttaa. 
”Elimiä tarvitaan koko ajan. Testamentilla ih-

minen ilmaisee selkeästi tahtonsa asiasta. Se voi 
pelastaa useamman hengen tai jonkun odottami-

nen saa vastauksen, kuten minulla. Tutustu 
rohkeasti elinluovutuskorttiin.”

Hyvää kannattaa odottaa
Pienen villakoira Tedin ja miehensä Jou-
nin kanssa Jännevirralla asuvan Sannan 
elämä on edelleen odottavaista, mutta sil-
ti toiveikkaan erilaista. Työelämään hän 
haluaisi mahdollisimman pian.

”Toivottavasti se, että on ollut työelä-
mästä poissa sairauden takia muutaman 
vuoden, ei olisi pelote työnantajille. It-
se olen siirrännäisen saatuani terve ja into 
oppia uutta on kova.”

”Liitossamme olemme keskustelleet 
erityisesti siitä, miten nuorten ihmisten 
kohdalla sairaalajaksot vaikeuttavat työ-
elämään palaamista. Osa jaksaa tehdä 
työtä dialyysihoitojen ohessa, osa on ko-
konaan poissa. Asioista on hyvä ottaa sel-
vää. Ihmistä voisi pyytää vaikka käymään 

ja kertomaan omasta sairaudestaan”, San-
na heittää ehdotuksen työnantajille. 

”Olen aina kertonut avoimesti sairau-
destani. Ajattelen, että pääsee helpom-
malla, kun ei yritä piilotella mitään. Ulos-
päin sairaus ei välttämättä näy.” 

”Vaikka elin reippaasti, jouduin varo-
maan – ja joudun vieläkin. Pitää tietää 
omat rajansa, mutta ei saa pelätä elää.”

Odottajilta vaaditaan pitkää pinnaa. 
Pienillä arkisilla ja iloisilla asioilla on hyvä 
virkistää mieltä.

”Hyvää kannattaa aina odottaa, ja us-
koa siihen, että odotus joku päivä palki-
taan”, Sanna rohkaisee.   

HANNA KARKKONEN

Elinluovutuskortin voi tilata esimerkiksi 
osoitteesta: www.kyllaelinluovutukselle.fi

”Arki oli 
kuin vankila

Sanna Laakso etsii ja 
odottaa tänä syksynä 

työpaikkaa ja loma-
reissua lämpimään.

http://www.kyllaelinluovutukselle.fi

