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Ajankohtaista

pääkirjoitus

Tasaus-kampanja auttaa kehitysmaiden vammaisia
MERJA LANG/SUOMEN LÄHETYSSEURA

Lähetysseura on vuosikymmenien ajan
työskennellyt vammaisten ihmisten
aseman parantamiseksi kehitysmaissa.
Tasaus on kampanja, jolla tuetaan Lähetysseuran tekemää kehitysyhteistyötä eri puolilla maailmaa. Kampanja syntyi vuonna 1992
kevät- ja syyspäiväntasauksen innoittamana.
Valo jakaantuu maailmassa tasan kaksi kertaa vuodessa, mutta elämisen edellytykset eivät koskaan. Siksi tarvitaan hyvinvoinnin tasaamista.
Asenteet vammaisia ihmisiä kohtaan kehitysmaissa ovat yhä kielteisiä. Vammaisia ihmisiä hävetään ja piilotellaan. Syrjäytyminen,
hyväksikäyttö ja heitteillejättö ovat yleisiä
ongelmia.
Työtä tehdään yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Perusperiaatteena on,
että vammaisille ihmisille kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin ihmisille. Lähetysseura
tukee vammaisten ihmisten oikeutta arvokkaaseen elämään, jossa vammaiset ihmiset

nähdään toimijoina eikä passiivisina avunsaajina. Erityisesti Lähetysseura tukee vammaisten lasten kouluun pääsyä.

Allekirjoita vetoomus
Tasaus-kampanjan tukijoihin on liittynyt monia tunnettuja suomalaisia vammaisia, jotka
haluavat parantaa vammaisten elämänlaatua
myös kehitysmaissa.
Kehitysvammaisista jäsenistä koostuva
Pertti Kurikan Nimipäivät punk-bändin laulaja Kari Aalto ei epäröinyt hetkeäkään, kun
häntä pyydettiin kampanjan keulakuvaksi.
Syykin on selvä.
”Toivoisin, että tuolla ulkomailla kehareita
kohdeltaisiin niin kuin täällä Suomessa. Että
heille ei tehtäisi mitään pahaa. Heille pitäisi
olla ystävällisiä. Heidän tarvitsee pystyä olemaan ja elämään”, Aalto sanoo.
Kampanjan avulla suomalaiset voivat vai-

Laulaja Kari Aalto lähti kelakuvaksi kampanjaan.
kuttaa vammaisten aseman parantamiseen
myös allekirjoittamalla vetoomuksen. Vetoomus luovutetaan kehitysministerille lokakuussa.

Vetoomuksen vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisesta voi allekirjoittaa lokakuun puoliväliin asti osoitteessa
www.tasaus.fi.

✚✚ Kirkkohallitus on hyväksynyt
lissä esiintyy Kaksi kalaa -symboEnsiesitys kuullaan Jouluradion
viralliset kolehtikohteet vuodelle
li, Sisko Malisen huovutetuissa
avauksena ensimmäisen adventti2015. Kolehtikohteita päätettäessä
seinätekstiileissä puolestaan näsunnuntain ensisekunneilla.
noudatetaan täysistunnon hyväkkyy kristillisistä symboleista kyyh- ✚✚ Kirkon palveleva puhesymiä kolehtien määräytymisen
ky, Luther-ruusu, orjantappulin täyttää 50 vuotta 1. lokakuuperiaatteita. Keskeistä on kolehtira ja malja. Marika Korhonen on
ta. Palvelevaan puhelimeen tusuunnitellut ja kutonut kaitaliinat,
kohteen konkreettisuus.
li kuluneena kesänä 35 prosenttia
Eija Liimataisen käsialaa ovat viiKirkkohallitus määrää, mienemmän puheluja kuin vuotta
aiemmin, yhteensä lähes 58 000
hin yleisiin tarkoituksiin kolehteniköynnösaiheiset verhot.
puheluyritystä kolmen kuukauja on kannettava pääjumalanpal- ✚✚ Kirkko Suomessa facebooksivu on valittu ehdolle Some
veluksissa.
den aikana. Näistä 40 prosentAwards -kisaan. Kirkko kilpailee
Kirkkohallitus päätti myös petiin ehdittiin vastaamaan. Vuosamassa sarjassa Poliisin, Helsinrustaa Kirkon ympäristökasvadessa puheluyrityksiä tulee noin
180 000.
tuspalkinnon sekä hyväksyi palgin kaupungin rakennusviraston
ja Liikenneturvan kanssa Julkisyhkinnon säännöt. Palkinnon
tarkoituksena on nostaa esiin inteisö 2014-palkinnosta.
Some Awards -sosiaalisen
novatiivisia ja tuloksellisia ympämedian tapahtuma järjesteristökasvatustekoja ja -käytäntöjä kirkon kentässä, sekä motivoida
tään 11. marraskuuta.
seurakuntia ja muita kirkollisia
✚✚ Jesse Kaikuranta ja Lennitoimijoita aktiivisiksi ympäristöKalle Taipale tekevät Joukasvattajiksi. Kasvatuksen kentäsluradion perinteisen Hoosisä ei ole aiemmin ollut vastaavia
anna-sovituksen tulevaksi
palkintoja tai palkintojärjestelmiä.
jouluksi. Aiemmin vastaa✚✚ Ingmanin käsi- ja taidetevan kunnian ovat saaneet
Lauluyhtye Rajaton ja Kerkollisuusoppilaitoksen tekstiilimuotoilu- ja sisustusalan
ko Koskinen Kollektiivi.
opiskelijat ovat valmistaneet
Adventtiklassikon sanoiopinnäytetyönään Rautavaaran
tus säilyy ennallaan, mutseurakuntatalolle tekstiilit. Maita sävellys ja sovitus päiviteli Pihlon kudotussa seinätekstiitään ennakkoluulottomasti.

Yhdessä olemme
enemmän

M

inulla on ollut suuri onni saada työskennellä kaksikymmentä vuotta
arvostettujen suomalaisten suunnittelijoiden kanssa. Kyösti Varis, Esa
Ojala ja Petteri Meriluoma opettivat
minulle paljon visuaalisuuden merkityksestä ja pelkistämisen tärkeydestä. Vähän on enemmän. Heidän
käden jälkiään näemme lähes päivittäin. Finnair lennättää sinivalkoisin siivin, Verohallinto muistuttaa
meitä olemassaolostaan vuosittain ja VR kuljettaa paikasta toiseen ympäristöystävällisesti. Nämä yritystunnukset ovat helposti tunnistettavia ja kaikille tuttuja.
Risti on muuten yksi koko maailman tunnetuimmista symboleista. Risti on toivon symboli. Se muistuttaa meitä kristinuskon keskeisestä opista, Jeesuksen ylösnousemuksesta ja taivaaseen astumisesta.

pysäkillä
MIKKO PALONIITTY

Kirkon viestinnässä kuuluviin
seurakuntalaisten ääni

”S
Monien
mielikuvien kirkko

”Nyt kirkon viestissä ei ole ydintä”, Malmelin väittää. ”Puhutaan paljon armosta ja erilaisuuden sietämisestä, samalla on esillä tuo-

mitsevia näkemyksiä.” Malmelinin mukaan
kirkosta etäällä olevien ihmisten käsityksissä sekaisin menevät niin kirkon ja herätysliikkeiden painotukset, kuin kristinuskon perusteet ja muut uskomukset. ”Kirkon pitäisi tulla
ulos perusteistaan käsin. Ihmiset luulevat, että kristinusko on laki- eikä armouskonto. Ei
ole ymmärrystä esimerkiksi joulun ja pääsiäisen merkityksestä tai Vanhan ja Uuden testamentin eroista. Näitä ei voi vain kampanjoida
vaan viestintä vaatii pohtimista.”
Malmelin muistuttaa, että kirkon sanoma
aukeaa Raamatun ja Katekismuksen perustuntemuksen kautta. Arkielämään tarvitaan
myös käytännön teologiaa eli puhetta ihmisistä, jotka auttavat muita ja näkyvät kristittyinä katukuvassa.
”Meillä jokaisella on kirkosta jokin mielikuva, kuvien summa. Jokainen kohtaaminen
diakonin, pyhäkouluopettajan tai muun kristityn kanssa vaikuttaa siihen. Ei ole sanaa eikä
tekoa, joka ei viestisi. Ilman viestintää ei voi
myöskään johtaa kirkkoa – tai mitään muutakaan”, Malmelin korostaa.
”Mielikuvat kirkosta rakentuvat monella tavalla, sitä ei hallitse kukaan. On kuitenkin
hyvä tiedostaa erilaisia mielikuvia ja niiden
syntyä. Miten vaikkapa otamme lapset vastaan? Mikä paikka on seurakuntalaisilla?”
Mielikuvat kirkosta, uskosta ja Jeesuksesta kantavat niin myönteisiä kuin kielteisiä
kaikuja. ”On tutkittu, että monelle ihmiselle kirkko on etäinen ja saa kasvot vain kaste-,
rippi- ja hääjuhlissa ja hautajaisissa. Monelle kirkko on passiivinen, hampaaton, byrokraattinen.” Malmelinin mielestä tähän on
johtanut kirkon taloudellinen vakaus ja hyvinvointi.
”Usko oli ennen hyve, nyt marginaalis-

”

Kristillisen
perinteen vetovoima
ei katoa

sa, jotain vähän hassua ja erikoinen valinta”, Malmelin kuvaa. ”Jeesuksesta on nykyisin kiinnostuttu populaarikulttuurissa. Häntä
ihaillaan radikaalina ja köyhien ystävänä. Jeesus on myös kompastuskivi ja kirkon maineriski, koska Jeesukseen on pakko ottaa kantaa”, Malmelin väittää. ”Jos kirkko sanoo
olevansa Jeesuksen asialla, on sen oltava valmis ottamaan riskejä. Jos taas haluaa miellyttää kaikkia, ei voi käyttää Jeesusta esimerkkinään.”
”Vahvistaisin sitä kuvaa, että kirkko on
paikka, jonne voi aina mennä. Usko ilmenee aina suhteessa toisiin ihmisiin, etenkin
heikoimpiin.” Malmelinin mukaan muutosta taas kaipaisi käsitys seurakunnasta. ”Seurakunta ei ole virasto, vaan se on alueella asuvien kristittyjen yhteisö.”

Vastuunkanto
luo yhteyksiä
Karoliina Malmelin näkee kirkon muuttuvan parinkymmenen vuoden aikana. ”Kirkko
muistuttaa järjestöjä niin varainhankinnaltaan kuin työntekijöiltään. Kirkko on dynaamisempi ja kaikin puolin pienempi. Silloin todellakin joudutaan miettimään ydintä: Mitä
annetaan ja tarjotaan? Ketä kohdataan?”

”Kristillisen perinteen vetovoima ei katoa. Sanomaan rakastuu yhä. Sen sijaan kirkon henkilöt eivät ole vain työntekijöitä vaan
seurakuntalaisten rooli kasvaa. Kristittynä
ajattelen, että kun kirkko on kriisissä, ihmisistä nousee aloitteita.”
Malmelinin mukaan seurakunta voi olla paikka, jossa voi rakentua turvallisessa verkostossa ilman pätemistä ja voi samalla tehdä
mielekkäitä asioita. ”Kaikki seurakuntalaiset eivät ole joko yleisöä tai luottamushenkilöitä. Jokainen seurakuntalainen voi tarjota
osaamistaan ja osallistua niin kampanjoihin ja keräyksiin kuin vastuuryhmiin. Sitä kädenojennusta tarvitaan. Seurakunta on sinun
seurakuntasi, sinä olet seurakunta”, Malmelin
sanoo kannustaen.
”Australiassa näin, kuinka koko seurakunta ottaa vastuuta tapahtumista ja esimerkiksi
uusien kirkossa kävijöiden vastaanottamisesta. Myös lapset huomioitiin hienosti ikäryhmittäin. Pyhäkoulua vetivät vapaaehtoiset,
jotka saivat työhönsä opastuksen ja tuen.
Seurakuntalaisten vastuunkanto luo yhteyksiä heidän välilleen. Ehkä suomalaisetkin voisivat löytää uutta seurakuntayhteyttä yhdessä tekemällä.”
”Kyllä kirkko puhuttelee. Parhaiten silloin,
kun saa ihmisen kasvot ja kädet. Toisaalta
kirkko puhuttaa joskus pelottavan paljon. Jos
kirkosta ei välitettäisi, ei olisi puhettakaan.
Ei pidä lakata osallistumasta eikä toivoa hiljaisuutta. Vaan toivoa kirkkoa, joka on niin
merkityksellinen, että siitä jaksetaan väitellä.”
SINI-MARJA KUUSIPALO
Karoliina Malmelinin haastattelun
voi kuunnella nettiradiosta osoitteesta
http://go.kantti.net/3427

Kirkkohallitus on ottanut käyttöön muutama vuosi
sitten uuden visuaalisen ilmeen, joka koostuu yhteisestä tunnuksesta, tekstityypistä ja väreistä. Risti on
luonnollisesti tunnuksessa mukana. Monet seurakunnat ovat ottaneet tämän käyttöön. Yhteinen visuaalisuus näkyy myös tulevina vuosina useiden seurakuntien verkkosivuilla.
Käynnissä olevat seurakuntavaalit on hyvä esimerkki yhteisestä ilmeestä ja tavoitteesta. Kampanja
Usko hyvän tekemiseen näkyy tällä hetkellä kaikissa
seurakunnissa. Yhteistä hyvää kannattaa rakentaa
maanlaajuisesti.
Piispat julkaisivat muutama viikko sitten yhteysteesit. On tärkeää muistaa, että vaikka kirkon sisällä
on erimielisyyksiä, tavoitteemme on yhteinen.
Kirkon viestintäpäivillä professori Pekka Aula
painotti, että kirkosta
on lähtöisin myös yritysmaailmassa käytetyt termit: arvot, missio ja visio. Kansanedustajien puheista
on tehty paljon tutkimuksia. He viljelevät puheissaan
yllättävän paljon raamatuntekstejä.

”

Risti on
toivon symboli

Hampaaton ja virastomainen vai eloisa ja inhimillinen?
Viestinnän tutkijan mukaan nykymielikuvat kirkosta
kaipaavat tuuletusta yhteisölliseen suuntaan.
eurakunnat olettavat viestivänsä
kaikille, niin kuin
pitäisikin. Todellisuudessa viestitään niille, jotka tunnetaan, ja se
on suppea ryhmä.”
Tältä kirkon viestintä näyttää viestinnän tutkijalle ja kouluttajalle Karoliina Malmelinille. Viime vuosina
hän on pureutunut seurakuntien viestintään
Suomessa sekä tutkinut kristillisten järjestöjen
ja kirkkojen viestintää Australiassa.
Malmelin kehuu suomalaista kirkkoa uudistumiskykyiseksi ja nostaa esimerkiksi kirkon työntekijät Facebook-keskustelijoina
viestinnän palvelutehtävässä. ”Mutta edelleen ääni on liikaa kirkon johdolla ja työntekijöillä. Kristityn äänenä ei kuulu tavallisen
seurakuntalaisen tai lapsen ääni.”
Muutos seurakuntalaisten ääniseksi kirkoksi vaatii Malmelinin mukaan kutsumista, kysymistä ja kuuntelemista. ”Eri ihmisryhmät pitää nähdä tekijöinä, ei vain kohteina.
On tunnistettava erilaiset seurakuntalaiset, ei
vain ikäryhmät. Elämäntapa ja tila yhdistävät
ihmisiä paljon enemmän kuin ikä”, Malmelin painottaa.
”On yllättävää, että viestinnän kohdentaminen ei ole sisällä kirkon toimintamallissa.
On järkyttävääkin huomata, kuinka suppealle joukolle kirkko viestii.”

&

Kirkon uusi strategia kestää vuoteen 2020 saakka.
Kohtaamisen kirkon arvot ovat Usko, Toivo, Rakkaus. Missiona eli tehtävänä on ohjata ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Visio eli tavoite on, että seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana,
ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä.
Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.
Yhdessä olemme voimakkaita. Yhteistä hyvää
rakennetaan koko maassa. Paikallisuus tuo kokonaisuuteen tärkeällä tavalla omat erityispiirteensä.

MINNA SIIKANIVA
minna.siikaniva@evl.fi

Karoliina
Malmelin

✚✚ valtiotieteiden tohtori,
tutkinut yhteisöviestintää
Helsingin yliopistossa ja
Sydneyn teknillisessä yliopistossa
✚✚ kouluttaja ja konsultti
Seurakuntaopiston Agricolassa, erikoistunut seurakuntien ja järjestöjen
johtamiseen ja viestintään
✚✚ viimeisin kirja Seurakuntien viestintäkirja (Kirjapaja 2013), joka käsittelee kirkon ja seurakuntien
viestinnän kysymyksiä

”Jokainen seurakuntalainen voi tarjota
osaamistaan”, Karoliina
Malmelin rohkaisee.
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Vekkeri

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on päättynyt

S
Sinulle

surun aikana
Kuolema ja suru ovat tulleet lähellesi. On kuljettava läpi
pimeän, jotta voi nähdä valon. Jos tahdot jakaa kysymyksiäsi, ajatuksiasi, ehkä itkuasikin toisten kanssa,
olet tervetullut sururyhmään. Ryhmien koko on enintään
kahdeksan henkilöä.

Sururyhmä lapsille

KESKIVIIKKOISIN 11.3.–15.4. klo 17.0–19.00
Poukaman leirikeskus, Poukamantie 105.
Diakoniatyöntekijät Riitta Murtorinne ja Maarit Kirkinen.
ILMOITTAUTUMISET puh. 040 484 8437 tai
040 484 8369.

Sururyhmä työikäisille

TORSTAISIN 6.11.–11.12. klo 18.00–19.30.
Puijon kirkko, Kerhohuone 3.
Pastori Mari Voutilainen ja diakonissa Pirjo Miettinen.
ILMOITTAUTUMISET 22.10. mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat, sururyhmä työikäisille tai 040 4848410 arkisin klo 9-15.

eurakuntavaaleissa näkyy aiempien vaalien
tapaan poliittiset puolueet. Nuorten ehdokkaiden määrä väheni
viime vaaleista.
Kuopion seurakuntayhtymässä yhteiseen
kirkkovaltuustoon valitaan 51 jäsentä ja kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoihin 12–16 jäsentä. Maaninka liittyy osaksi Kallaveden seurakuntaa
vuoden 2015 alusta. Niinpä Kallaveden seurakunta saa eniten paikkoja yhteisestä kirkkovaltuustosta, 13 paikkaa.
Toiseksi eniten paikkoja on Järvi-Kuopion seurakunnalla, 10 paikkaa. Pienin
seurakunnista, Männistön seurakunta,
saa valita valtuustoon 6 edustajaa.
Maaninkalaiset eivät ole perustaneet
omia ehdokaslistoja, vaan ovat sulautuneet yhteisille Kallaveden ehdokaslistoille. Myöskään Järvi-Kuopion alueseurakunnilla ei ole enää omia listoja.

Puolueilla omia listoja
Kuopiossa puolueiden organisoimia ehdokaslistoja on edellisvuosien tapaan.
Vaaliliittoja on vain yksi, Kirkko kaikille,
jonka takana ovat vaaliliitossa sosiaalidemokraatit ja vihreät, mutta joukossa on myös puolueisiin sitoutumattomia henkilöitä. Kirkko kaikille -tunnus
on yhteinen seurakuntayhtymän kaikissa seurakunnissa. Kokoomus- ja keskustataustaisilla on omat listansa, joiden nimet vaihtelevat seurakunnittain.
Puijolla ja Männistössä kokoomuslaiset
esiintyvät avoimesti puoluetunnusten
alla. Perussuomalaiset esiintyivät vuoden 2010 vaaleissa ensimmäistä kertaa

omilla listoillaan. Nyt heillä on ehdokaslistat Tuomiokirkkoseurakunnassa sekä Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakunnissa.

Nuorten ehdokkaiden
määrä väheni
Ehdokasmäärä laski viime vaaleista, jolloin seurakuntaneuvostoihin pyrki 212
ehdokasta ja kirkkovaltuustoihin 201.
Nyt luvut ovat 179 ja 178, vaikka mukana
ovat myös Maaningan ja Nilsiän alueet.
Myös uusien ehdokkaiden määrä putosi, seurakuntaneuvostovaaleissa
115:stä 97:een ja kirkkovaltuustovaalissa
125:stä 100 uuteen ehdokkaaseen.
Alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden määrä väheni merkittävästi edellisvaaleihin verrattuna, sillä nyt nuoria on ehdolla vain kuusi. Vuoden 2010 vaaleissa
oli seurakuntaneuvostoihin ehdolla 22 ja
kirkkovaltuustoon 23 alle 30-vuotiasta.

Siilinjärvellä seurakuntavaaleissa liki 70 ehdokasta
– puolet uusia

Siilinjärven seurakunnassa seurakuntavaaleissa on ehdolla 68 seurakuntalaista. Edellisvaaleissa ehdokkaita oli 67.
Noin puolet (32) ehdokkaista on uusia
eli ehdokkaita, jotka eivät olleet ehdolla
viime vaaleissa. Nuorin ehdokkaista on
19-vuotias, vanhin 78-vuotias. Kaikkiaan
alle 30-vuotiaita ehdokkaita on viisi.
Ehdokkaita on kahdella listalla: Kotikirkko ja Yhteistyöryhmä. Molemmat
olivat mukana myös edellisissä seurakuntavaaleissa.
Seurakuntavaaleilla valitaan 27 jäsentä Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuustoon.

– ajatusta ja antiikkia
osto ja myynti
p. 045 895 6680

Sururyhmä itsemurhan
tehneiden omaisille

TORSTAISIN 5.2., 12.2., 19.2, 26.2., 12.3., 26.3. ja 7.5. klo
17.00–18.30.
Alavan seurakunnan kokoustila.
Pastori Pirjo Kuula ja diakoni Sonja Tirkkonen.
ILMOITTAUTUMISET
16.1. mennessä puh. 040 484 8324.

Järvi-Kuopion sururyhmät

Riistaveden srk-talo, ryhmä alkaa marraskuussa.
Pastori Marjaana Mäkinen ja diakoniatyöntekijä
Minna Puustinen.
ILMOITTAUTUMISET 15.10. mennessä
puh. 040 488 8602 tai 040 488 8611.

Karttulan ja Tervon sururyhmä

PERJANTAISIN 13.3., 20.3., 27.3., 10.4. ja 8.5.
klo 10.00–11.30.
Tervon kirkkoherranvirasto takkahuone,
Pappilantie 3. Diakoniatyöntekijät Tuula Makkonen
(Karttula) ja Salme Selamo (Tervo).
ILMOITTAUTUMISET Karttulassa Tuula Makkoselle
puh. 040 484 8539 ja Tervossa Salme Selamolle
puh. 044 387 2457.

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Kotitalous
Kotitalous-vähennys 45%

Puolueet näyttävästi esillä
myös muissa kaupungeissa

www.orden.fi

Poliittisia listoja on vaaleissa aiempaa
enemmän. Puoluetausta näkyy noin
45 prosentissa kaikista ehdokaslistoista. Ehdokkaiden määrä on pudonnut
kautta maan. Edellisvaaleissa ehdokkaita oli noin 23.000, tänä vuonna lukema
on noin 19.300. Nuorten ehdokkaiden
määrä on selvästi laskenut valtakunnallisesti. Koko maan ehdokkaiden keskiikä on hieman yli 53 vuotta.

040 5844 045

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

SINI-MARJA KUUSIPALO
MINNA SIIKANIVA
KAIJA VUORIO

Lisätietoa seurakuntavaaleista:

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen
Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

✚✚ www.kuopionseurakunnat.fi/
seurakuntavaalit
✚✚ www.siilinjarvenseurakunta.
fi/593-seurakuntavaalit-2014
✚✚ www.seurakuntavaalit.fi
✚✚ Tiedot on koottu epävirallisten
listojen pohjalta. Ehdokaslistat
hyväksytään myöhemmin vaalilautakuntien kokouksissa lokakuun alussa.
✚✚ Vaalikone aukeaa 13.10.
Vaalien ennakkoäänestys on
27.–31.10. ja varsinainen vaali
päivä 9.11.
✚✚ Seuraava Kirkko ja koti
-lehti 22.10 on vaalinumero.

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Siunaustilaisuudet ym. perhejuhlat
viihtyisissä tiloissamme Niiralassa

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

KIRKKO, KUNTA JA VALTIO – KANSALAISTA VARTEN

historiallista

Pois kadulta – yrittäjiksi kadulle

M

tarkoitti ruokaa ja rahaa: kesällä kasitä yhteistä on lastenmaan diakonia, mutta uudeksi katujen
alati turmiollisen vaikutuksen torjujaksuojelulla ja kengänkiilvimaapalstoja ja talvella puutöitä ja
verkkopussien valmistusta.
lotuksella? Yhteiset sosi järjesteltiin alaikäisille pojille kengänLastenkaitsijayhdistys sai tukea
siaalityön alkujuurille
kiillotustyötä.
myös kaupungilta, toisin kuin itse siulottuvat juuret.
Yhdistys palkkasi kesäkuukausikKuopiossa kengänkiillottaja- eli
sälähetysyhdistys. Tuki lakkasi vuonsi valvojan, jonka alaisuudessa 16 poilankkipojat ilmestyivät katukuvaan ke- na 1923, jolloin köyhäinhoitoasetus siir- kaa sai kesäisin työskennellä kadulla
lankkipoikina. Yhdistys hankki pojilsällä 1924. Kyse oli alun alkaen kirkollisi lastensuojelun kaupungin vastuulle
sesta diakoniasta, josta vastasi 1940-lu- ja toisaalta oppivelvollisuuslaki siivosi
le yhtenäiset työasut, välineet ja järkadut siellä aikaansa kuluttaneista ala- jestysnumeron sekä järjesti työpisteet
vulle saakka Kuopion kaupungin
sisälähetysyhdistys. Lankkipojat olivat
Snellmanin puistoon, Kauppatorille ja
ikäisistä.
sen alaosaston, Lastenkaitsijayhdistykvaihtelevasti muuallekin.
Yhdistys ei enää kyennyt palkkaaValvoja piti poikiin yhsen toimialaa.
ENSIO SEIES / KUOPION KULTTUURIHISTORIALLINEN MUSEO
Diakoniatyö on ollut
teyttä ja kuulusteli syksylseurakuntien lakisääteinen
lä kesäläksyn, Isä meidän
velvollisuus vasta vuodes-rukouksen.
Poikien työllistämistä
ta 1944. Kuopio oli monelkengänkiillotusyrittäjinä
la tapaa edelläkävijä eikä
pidettiin niin tehokkaayhdistyspohjaisuus tehnyt
itse työstä sen huonomna tapana pitää alaikäipaa. Sisälähetysyhdistystä
set poissa poliisin kirjoista,
johti kirkkoherra ja määräettä myös kaupunki turahat tulivat seurakunnan
ki Lastenkaitsijayhdistystä
kassasta.
sotavuosiin saakka.
Lastenkaitsijayhdistys
Helsingissä lankkipojat
pystyi palkkaamaan diaolivat NMKY:n työmuoto
jo 1930-luvulla. Kuopiossakonin johtamaan kunnon
koti- ja koulukasvatusta
kin lankkipojat siirtyivät sovaille jääneen poikanuotien jälkeen NMKY:n konNuorisotakuu mallia 1931 Kuopion torilla. Lankkirison työtoimintaa. Usein
tolle, jonka alaisuudessa työ
yhdistys sai asiakkaansa po- poikien tuolit näkyvät oikeassa alakulmassa, jossa on
jatkui 1960-luvulle saakka.
nykyisin Veljmies suihkulähteineen.
KAIJA VUORIO
liisin kautta. Työtoiminta

Tule tapaamaan
meitä 2.10.2014
klo 11 - 12.30
Kuopion torille
kauppakeskus
Apajaan.

mitä mielessä?

Evankeliumia gospelin sävelin

K

uopiolainen Gospelband Sade on vuodesta
2012 alkaen vienyt evankeliumin ilosanomaa
eteenpäin musiikin keinoin.
Suomenkielistä gospelia esittävä bändi
haaveilee saavansa ohjelmistoonsa edes yhden hepreankielisen kappaleen.
”Se olisi aivan upeaa. Toivottavasti onnistumme siinä”, bändin basisti ja taustalaulaja Jone Pekkarinen
kertoo.
Pekkarisen lisäksi bändissä
esiintyvät Kirsi Ylönen, Päivi
Kokkonen, Juha Heinonen
ja Mervi Heinonen.
Miten bändi sai alkunsa,
Jone Pekkarinen?
”Juha Heinonen ja minä soitimme aikaisemmin tanssimusiikkia.
Meillä molemmilla oli ristiriipukset kaulassa ja aloimme sitten jutella keskenämme, että hengellinen
musiikki voisi olla meidän juttumme. Molemmat kokivat, että maallisen musiikin kuviot oli jo nähty.”
Onko keikkoja riittänyt?
”Keikkapyyntöjä on tullut
enemmän, kuin mitä pystymme tekemään. Itseäni lukuun
ottamatta muut bändin jäsenet käyvät kokopäiväisesti
töissä, joten se rajoittaa jonkin

verran keikkailua. Eri puolilla Suomea olemme kiertäneet kirkoissa ja hengellisissä tapahtumissa. Kuopion
alueelle pystymme lähtemään kyllä melko lyhyelläkin
varoitusajalla. ”
Oletteko jo levyttäneet?
”Ensimmäinen promolevy on tehty ja isompi on tulossa vähän myöhemmin. Nyt on materiaalin työstäminen meneillään. Meistä viidestä neljä on sellaisia,
jotka osallistuvat säveltämiseen ja sanoittamiseen.
Mietimme kristillisiä aiheita, ja
niistä sanoitukset sitten
kumpuavat. Emme tee
gospelia rahasta, vaan
rakkaudesta.”
Millaista palautetta
olette saaneet?
”Kannustavaa palautetta on tullut, mikä tietysti ilahduttaa. Esiintyessä on aistinut, että
yleisö tykkää. Erityisen
mukavalta on tuntunut,
että sellaiset alan konkarit kuin Jukka Leppilampi ja Nina Åström
ovat kehuneet bändin
raikasta otetta.”

MERJA HALONEN

www.kuopionseurakunnat.fi
www.kirkkojakoti.fi
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Tietokoneapu

Sururyhmä ikääntyneille

keskiviikkoisin 5.11., 12.11., 26.11. ja 3.12.
klo 12.00-13.30. Muut kokoontumisajat
sovitaan ryhmässä.
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C.
Pastori Marjo Parttimaa ja diakonissa Maija Huttunen
ILMOITTAUTUMISET
17.10. mennessä puh. 040 484 8248.

&

HELI HARING

Kaupunginjohtaja
Petteri Paronen
Kuopion kaupunki

Ylijohtaja
Elli Aaltonen
Itä-Suomen
aluehallintovirasto

Piispa
Jari Jolkkonen
Kuopion
hiippakunta

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus
alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

leveys 125 mm, korkeus 60 mm

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

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

&
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musiikkia

PEKKA SIMOJOKI

✚✚ Exitin ja Pekka Simojoen konsertti
Kaavin kirkossa torstaina 2.10. klo 18. Vapaa
pääsy, ohjelman hinta 5 €, josta tuotto Suomen Lähetysseuralle Tasaus-keräykseen.

Vanhustenviikolla
✚✚ Arvokas vanhuus on ihmisoikeus.
Aina. Luento- ja keskustelutilaisuus,
jossa mm. tietoa hoitotestamentista ja
omaishoitajan puheenvuoro omasta
arjesta, tiistaina 7.10. klo 15–17 Kuopion
pääkirjastolla, Maaherrankatu 12.
✚✚ Eläkeläisten virkistyspäivä keskusseurakuntatalolla keskiviikkona 8.10.
klo 11. Lounas ja kahvi 6 €.
✚✚ Etsitään yhdessä avaimia hyvään
ikääntymiseen Puijon kirkolla Ystävänkammarilla, Taivaanpankontie 3. Avaimia hyvään ikääntymiseen käynnistyy
keskiviikkona 8.10. klo 13–15. Syksyn aikana kokoonnutaan keskiviikkoisin kahdeksan kertaa etsimään näkökulmia elämään
eläkevuosina. Kokoontumisia johdattelevat Marjatta Pirskanen ja Lea Tuiremo.
✚✚ Tuomiokirkon Mikkelinpäivän
jumalanpalvelukseen sunnuntaina 5.10. klo 10 järjestetään saattoapua
ja kirkkokuljetus apua tarvitseville.
Ottakaa yhteyttä diakonissa Pirjo Litmaseen puh. 040 4848 282 tai toimistosihteeri Raija Luomanperään to 2.10.
mennessä.
✚✚ Katso lisää Mikkelinpäivän ja Vanhustenviikon tapahtumista seurakuntasi
kirkollisista ilmoituksista alkaen sivulta
10, siilinjarvenseurakunta.fi tai
kuopionseurakunnat.fi.

kirkkojakoti@evl.fi

nessä seurakuntien vaihteeseen, mirja.
poutiainen@evl.fi tai puh. 017 158 111
klo 8–16. Lisätietoja Maarit Kirkiseltä
puh. 040 4848 369.

Torilla nähdään!

✚✚ Kirkko, kunta ja valtio -kansalaistapaaminen Kuopion torilla kauppakeskus Apajassa torstaina 2.10. klo 11–
12.30. Kuopion hiippakunnan piispa Jari
Jolkkonen, Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen
ovat paikalla keskustelemassa vapaamuotoisesti asiasta kuin asiasta kaupunkilaisten kanssa.

Tutustu kasteeseen
✚✚ Vehmersalmen urkujen 80-vuotisjuhlakonsertti perjantaina 3.10. klo 18.
Muusikko, urkuasiantuntija ja Vehmersalmen urkujen korjaaja Marko Koskinen
esiintyy. Vapaa pääsy. Konsertin jälkeen
mahdollisuus tutustua urkuihin lähemmin.
✚✚ Holopaisten veljesten konsertti ja
kotiseutupäivä Tuusniemen seurakuntatalolla perjantaina 3.10. klo 18. Tarjoilua.

✚✚ Arkissa lauantaina 11.10. klo 10–15,
Kauppakeskus Apajassa. Mitä kaste hyödyttää? Mihin vettä tarvitaan? Kuka voi
olla kummina? Miksi puku on valkoinen? Esillä kastepöytä ja kastepukuja.

Aasialainen ateria

✚✚ Keskusseurakuntatalolla sunnuntaina 12.10. klo 12.30. Ruoka ja kahvi 20 €,
tuotto Sri Lankan köyhien lasten koulutuksen hyväksi. Liput ja varaukset
puh. 050 520 6997.

Lähimmäispalvelua

✚✚ Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen lähimmäispalvelun peruskurssi pidetään pe–su 24.–26.10.
Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5.
Kaikki ilmoittautuneet haastatellaan.
Ilmoittautuminen kurssille 10.10 men-

S

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen
luennoi ti 21.10. klo 18 Siilinjärvellä
Siilinlahden koulun Salmin salissa.
Työkaluja tavallisen vanhemmuuden
ja kasvatustyön tueksi. Lastenhoito
järjestetty. Tilaisuuden järjestävät
Siilinjärven seurakunta ja MLL:n
Siilinjärven paikallisyhdistys.
Tuomo Ruuttunen Herättäjä-Yhdistyksestä. Kuopion virsikuoroa johtaa Päivi
Perttilä. Keittolounas ja jälkiruoka 10 €,
kahvi ja pulla 3 €. Lounaan jälkeen
Siioninvirsiseuroissa raamattutunnin
pitää rovasti Pentti Simojoki.
✚✚ Ekumeenisen lähetyspyhän messu
Kallaveden kirkossa sunnuntaina 12.10.
klo 10. Lähetyskahvit ja käsityömyyjäiset.
✚✚ Sadonkorjuumessu Karttulan kirkossa sunnuntaina 19.10. klo 10. Tuottajien
kirkkopyhä. Messun jälkeen uutispuuroa
ja kirkkokahvit seurakuntakodilla.

Hiljaisuuteen
Kokoonnutaan yhteen

✚✚ Vehmasmäen kappelin käyttöönoton perhekirkko ja juhlakahvit
sunnuntaina 5.10. klo 13. Mukana Dolce Minores, Vehmasmäen ja Kurkimäen päiväkerholaiset ohjaajineen, alueen
piirit, kappelin remontoijat ja tukiyhdistys. Kahvituksesta vastaa Vehmasmäen Martat.
✚✚ Herättäjän päivät la–su 11.–12.10.
Puijon kirkolla. Myyjäiset lauantaina klo
10–13 nuorisotalossa ja Puijontorilla.
Hartaus klo 10. Hernekeittoa omiin astioihin ja leivonnaisia. Messussa sunnuntaina klo 10 saarnaa aluesihteeri

✚✚ Hiljaisuuden retki lauantaina 11.10.
klo 14. Poukamasta Satulanotkoon
yhteistyössä Kuopion luonnonystäväin
kanssa. Kävellään 2–3 km, kuunnellaan
ja mitataan äänten voimakkuutta ja
häiritsevyyttä. Hiljaisuuden rukoushetki
Satulanotkossa.
✚✚ Hiljaisuuden talon ilta ma 13.10. klo 18
Vanhassa Pappilassa, Kuninkaankatu 12.
Illassa vieraana anglikaanipastori, hengellinen ohjaaja, Henry Morgan Englannista.
✚✚ Hiljaisuuden retriittejä ja retkiä
järjestetään loka-marraskuussa useita.
Katso tarkemmat tiedot kirkollisista
ilmoituksista alkaen sivulta 10 sekä verkosta sivulta www.kuopionseurakunnat.
fi/hengellisen-elaman-vahvistaminen.
EIJA HARTEMAA-KALLINEN

Esa Toivola
✚✚ Yöllistä urkumusiikkia Tuomiokirkossa tiistaina 7.10. klo 19. Urkutaiteilija Esa
Toivolan ohjelmistossa Bach, Raitio, Alain
ja Reubke. Vapaa pääsy.
✚✚ Jumala on rakkaus -konsertti Kaavin
kirkossa keskiviikkona 8.10. klo 18.
✚✚ Armo riittää – sana- ja musiikkitilaisuus Vehmersalmen kirkossa sunnuntaina 19.10. klo 17. Puheenvuorot ja laulut:
Liisa Lehtinen, Pentti Waris, Marjaana Mäkinen. Järjestäjänä Järvi-Kuopion seurakunta ja Suomen Raamattuopisto.
✚✚ Virsikirjan lisävihkon maistiaisia
on tarjolla Puijon kirkossa mikkelinpäivän
messussa sunnuntaina 5.10. klo 10. Kaikki
messun virret ovat mahdollisesti tarjolla lisävihkoon, jonka valmistelutyö on loppusuoralla. Lisävihkotyöryhmän puheenjohtaja Jaana Marjanen ja varapuheenjohtaja
Erkki Tuppurainen kokoavat kirkkokahvilla
palautetta virsiehdotuksista.

Ryhmähengen rakentuminen
vaatii tutustumista
Tutustuminen, läheisyys, vertaistuki, yhteisöllisyys.
Kaikki kauniita asioita, mutta niiden syntyminen vaatii joskus pientä auttamista.

Tukihenkilöitä
kaivataan
✚✚ Uusia vapaaehtoisia tukihenkilöitä nuorille koulutetaan la–su
25.–26.10. klo 9–15 keskusseurakuntatalon nuorisotilassa ja tiistaina 28.10. klo
17.30–19.30 Savon ammatti- ja aikuisopistolla. Ilmoittautumiset 13.10.
mennessä Riitalle, puh. 040 487 4683 tai
riitta.ronkko@nuortenpalvelu.fi.
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Debussyn Tuhlaajapoika-kantaatti soi kirkkokonserttina perjantaina 10.10. klo 19 Siilinjärven kirkossa. Solisteina
Ossi Jauhiainen, Eeva Hartemaa ja Petteri Lehikoinen, pianossa Erkki Rännäli. Kantaatin lisäksi konsertissa kuullaan
suomalaista hengellistä musiikkia. Ohjelma 10 €.

avon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoilla on mahdollisuus saada tätä apua Kuopion Vanhassa Pappilassa, jossa vierailee syksyn aikana lähes
tuhat opiskelijaa. He tutustuvat toisiinsa ja pohtivat hyvän ryhmän muodostumista sekä ryhmähengen kehittymistä.
”Tässä lähdetään ihan perusasioista. Pysähdymme hetkeksi ryhmässä tutustumaan
toinen toisiimme, ehkä vähän uudessa tilassa
ja tilanteessa”, kertoo oppilaitospastori
Panu Pohjolainen ryhmäytymishetken perusajatuksesta.
Ryhmäytymispäivän tavoitteena on, että jokainen tuntisi ryhmänsä jäsenet nimeltä
ja löytäisi ainakin yhden kaverin jonka kanssa puhua.
”Koulumaailma on aika hektistä, oppitunneilla mennään tilanteesta toiseen. Tutustuminen toimii varmaan niinkin, mutta tuntuu siltä
että tässä pystytään aika nopeasti kuulemaan
toinen toisesta ja pääsemään lähemmäs.”

KUVAT KIMMO SALVÉN

Exit-yhtye

tapahtuu

TUIJA HYTTINEN

Voi, mikä riemu,
kun jälleen yhdessä vietämme juhlaa
soi kiitos korkeuksiin.
Voi, mikä riemu,
kun itse Jumala toivoaan tuhlaa
taas meihin toivottomiin.

&
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Kuin nyyttikestit
Pohjolainen arvioi että nyt vierailulla olevat
hotelli-, ravintola- ja catering-alan kaksoistutkinto-opiskelijat olisivat syksyn 30. ryhmä. Jo
ennen varsinaisen ohjelman alkamista opiskelijat oleilivat varsin rennosti ja tuttavallisesti pappilan sohvilla. Ryhmissä on Pohjolaisen
mukaan paljon eroja.
”Jos yksilöt ovat ainutlaatuisia, niin ovat
ryhmätkin. Eroja on sen suhteen mitä he
opiskelevat ja mistä ikäluokasta tulevat. Peräkkäisinä päivinä voi olla ryhmä 15–16-vuotiaita tai joku aikuisryhmä, jossa jokaisella on
takana jo ehkä useampikin tutkinto ja paljon
elettyä elämää. Se totta kai näkyy näissä tilanteissa, joissa ollaan ihmisen iholla.”
Monenkirjavan joukon vahvuus onkin
usein sen osasten erilaisuus. Siksi ryhmäytymishetkissä pyritään myös tunnistamaan ja
esittelemään näitä vahvuuksia ryhmän muille jäsenille.
”Työkaverini sanoi, että tällainen ryhmä
on kuin nyyttikestit. Jokainen tuo siihen omia
tuomisiaan”, Pohjolainen kertoo.

Kirkko luonteva kumppani
Oppilaiden ryhmänohjaajille ryhmäytymishetket ovat hyvä paikka tarkkailla ryhmän jäseniä ja ryhmän dynamiikkaa.
”Kyllähän tällaiset tutustumiset täällä pappilassa on kullanarvoisia ryhmänohjaajalle,

Oppilaitospastori Panu Pohjolainen ja ryhmänjohtaja Marianne Honkonen etsivät opiskelijoiden vahvuuksia ja löysivät myös
omansa: Panu “osaa odottaa” ja Marianne on “hyvä tekemään asioita”.

täällä oppii tuntemaan opiskelijoita vähän paremmin. Se tuo aina oman vivahteensa, kun
ollaan poissa oppilaitosympäristöstä. Ehkä
opiskelijatkin uskaltavat olla vähän rennompia”, arvioi ryhmänohjaaja Marianne Honkonen Savon ammatti- ja aikuisopistosta.
Paikkana Vanha Pappila onkin rento ja vapauttava perinteiseen luokkahuoneeseen
verrattuna. Mutta miksi ryhmäytyminen sitten on näin vahvasti kirkon tontilla? Pohjolainen kertoo, että tässä ollaan oppilaitospastorin työn ytimessä, opiskeluyhteisön jäsenten
hyvinvoinnin tukemisessa.
”Olen todella kiitollinen siitä, että saamme kirkkona olla yhteistyökumppanina luo-

massa tällaista yhteisöllisyyttä. Sanana yhteisöllisyys kajahtaa juhlapuheissa aika
komeasti, todellisuuden jäädessä vähäisemmäksi. Kirkko on luonteva kumppani pohdittaessa opiskelijan hyvän elämän olemusta ja
rakennettaessa yhteistä hyvää ja turvallista
oppilaitosilmapiiriä”, Pohjolainen arvioi.

Mitä kuuluu?
Nuoret itsekin olivat tyytyväisiä ryhmäytymishetkeen arjen keskellä. Normaalista luokkatilanteesta poikkeava, rento ja keskusteleva
ilmapiiri tekee tutustumiselle ja sitä kautta
ryhmähengen kehittymiselle hyvää.
”Moni ihminen, joka on ollut aika hiljaakin, pääsi ääneen ja uskalsi olla mukana”, arvioi opiskelija Janna Miettinen. Hänen mielestään kouluissa käytetään tutustumiseen
liikaa turhia leikkejä, joiden avulla ei oikeasti
tutustu ihmisiin.
”Voisi olla enemmänkin tällaista. Ei mitään hyppimistä jonkin ponipelin kanssa,
vaan ihan kunnollista juttelua. Oppii tuntemaankin ihan oikeasti, eikä vaan saa tietää
miten joku pomppii siinä ponipelissä”, Miettinen pohtii.
Mitkä sitten ovat ne metodit, joilla ryhmäytyminen saadaan aikaan? Kuinka tuntemattomat ihmiset saadaan tutustumaan, muodostamaan suhteita ja vertaistukiverkostoja? Tätä
Pohjolainen on saanut selittää muillekin.
”Selvitin eräälle toiselle alan ihmiselle, että
alamme tilaisuudet yleensä istumalla rinkiin,
kerron kuka olen ja kysyn mitä kuuluu. Hän
kysyi, mikä menetelmä tuo on? Ajattelin, että kyllä se taitaa olla ihmiskunnan vanha viisaus, että on hyvä istua alas, esitellä itsensä ja
kysyä mitä toiselle kuuluu. Onneksi sitä ei ole
ainakaan vielä tuotteistettu tai kaupallistettu”, Pohjolainen nauraa.
Siitä olisi varmasti usein arjessakin hyvä
aloittaa.
KIMMO SALVÉN

www.yhteishenki.fi
✚✚ Perjantaimessut Tuomiokirkossa
klo 19. Sykkivä ja elämänmakuinen ehtoollisen vietto kaupungin sydämessä.
Perjantaimessun jälkeen on Vanhassa Pappilassa ( Kuninkaankatu 12)
avointen ovien ilta, klo 20 alkaen. Jatkoilla on tarjolla toisten opiskelijoiden
seuraa, iltateetä, oleilua ja pelailua.
Kerran kuukaudessa Pappila Klubi,
tarjolla elävää musiikkia.”
✚✚ Tuomasmessu kutsuu etsijät ja epäilijät Neulamäen kirkkoon joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo
18.Tuomasmessun bussikuljetukset
Neulamäkeen jatkuvat ainakin vuoden loppuun. Messubussin reitti: Pyhän
Johanneksen kirkko klo 17.00, Puijon
kirkko klo 17.10, Tuomiokirkon pääovi/
Kuninkaankatu klo 17.20, Alavan kirkko klo 17.30 ja Neulamäen kirkko. Paluukyyti on samaa reittiä takaisin heti
messun jälkeen. Seuraavat Tuomasmessut: 26.10. saarnaa Katja Hedberg /Kirkon Ulkomaanapu ja 30.11.saarnaa Teemu Voutilainen.
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Kokonaisvaltaista hyvää oloa
Hiki virtaa, ruoka maistuu ja maailma parantuu siinä sivussa. Seurakuntien miesryhmät

ovat mitä parhaimpia latautumispaikkoja.

HANNA KARKKONEN

KUVAT TUIJA HYTTINEN

Kunnon
kohotusta ja
katekismuksen
kertausta
Puijon seurakunnan miesten sählyiltojen konsepti on yksinkertainen. Ensin
hikoillaan sählymailan varressa ja lopuksi käsitellään lyhyesti jokin kristinuskon kohta katekismuksesta.
Antti Karttunen huomasi ilmoituksen lehdestä vuosi sitten. ”Olen ollut alusta asti toiminnassa mukana,
vain muutama kerta on jäänyt väliin.
Hyvässä porukassa on hauska tavata
viikoittain. Ikähaarukka on sopivan laaja, mukana on 25–60 -vuotiaita. ”
”Katekismuksen osuus on lyhyt.
Mielestäni se voisi olla pidempikin, ei
seurakuntayhteyttä tarvitse piilottaa”,
Ville Kuusela puolestaan pohtii.
Miesten sählyä Puijon kirkon pallosalissa tiistaisin klo 16.00 - 17.30. Vuoro
on maksuton.
”Tule hyvä mies mukaan harhauttamaan pastori pelikentällä!”, aikuistyön
pappi Teemu Voutilainen kehottaa.
MINNA SIIKANIVA

Miesten lenkkipiiri herättelee iloitsemaan liikunnasta. Jari Partanen näyttää esimerkkiä.

Miehet perinneherkkujen äärellä

R

iistaveden seurakuntatalon keittiöstä leijailee
tuoksu, joka saa veden
kielelle. On syksyn ensimmäinen miesten ruokapiirin kokoontuminen ja
omenapiirakka on juuri
otettu uunista ulos.
Lassi Pasanen ja Pentti Laatikainen tutkivat huolellisesti, onko piirakka varmasti
kunnolla paistunut. Se todetaan nappisuoritukseksi ja saa jäädä jäähtymään pöydälle.
Samaan aikaan Jukka Nyyssönen ja Markku Repo huolehtivat pöydän kattamisesta ja
laittavat muikkupadan uuniin.
Tänään syödään pitkän kaavan mukaan. Tarjolle kannetaan raastesalaattia, muikkupataa perunamuusin kera ja lopuksi pistetään suu makeaksi omenapiirakalla ja kahvilla. Nytpä kelpaa
ruokapiirin muiden osallistujien astua pöytään.

Erikoiset vesirinkelit
Miesten ruokapiiri kokoontuu kerran kuussa. Keittiövuorossa on aina vaihtuva 4–5 miehen porukka.
”Jokaisen tapaamisen päätteeksi sovitaan,
ketkä kokkaavat seuraavalla kerralla”, Pasanen selvittää.
Keskimäärin ruokapiirissä käy noin viisi-

toista miestä.
Ruokailuhetki aloitetaan joka kerta ruokavirrellä, sen jälkeen ohjelma
on vapaa.
”Nautimme hyvästä ruuasta, vaihdamme kuulumisia ja päivitämme kylän asiat. Parisen tuntia meillä yleensä
täällä vierähtää”, tämänkertainen kokkiporukka kertoilee.
Miehet vakuuttavat kuin yhdestä
suusta, että aina on syntynyt syömäkelpoista sapuskaa.
”Kauppansa se on joka kerta tehnyt. Voi olla, että monet ovat jopa
huomanneet laittavansa parempaa
evästä kuin emännät kotona”, Nyyssönen velmuilee.
Hänen mukaansa pahimmillaankin aikaansaannokset ovat korkeintaan erikoisia.
”Kerran teimme vesirinkeleitä, jotka olivat
kyllä ihan maukkaita, mutta ulkonäöltään –
noh, erikoisia.”

Intoa kotikokkailuun
Ruokapiirissä ei turhia nipoteta reseptien
suhteen.
”Kokkiohjelmissakin aina laitetaan hyppysellinen yhtä ja toinen mokoma toista maus-

tetta. Samalla periaatteella
täälläkin mennään”, Nyyssönen raottaa reseptien saloja.
”Esimerkiksi
tämänpäiväinen
muikkupata on
valmistettu siitä,
mitä on sattunut
olemaan. Muikkujen lisäksi laitoimme kermaa,
purjoa ja punasipulia.”
Ajatuksena
kuitenkin on, että jokaisella kerralla yritetään
valmistaa perinneherkkuja sesongin mukaan.
”Helmikuussa herkutellaan matikkakeitolla
ja maaliskuussa hernesopalla. Jos hirvimiehiltä jää ylimääräistä hirvenlihaa, niin sitten laitamme siitä paistin.”
Nyyssönen arvelee, että kokkailu ruokapiirissä antaa monelle intoa kokeilla taitojaan
myös kotikeittiössä.
”Koskaan ei muuten ole ruoka loppunut

kesken. Jos ylimääräistä jää, se jaetaan mukaan kotiin vietäväksi. Pääsevät vaimotkin
maistelemaan.”
Illan päätteeksi keittiö vielä siivotaan siihen kuntoon, missä se oli ennen kokkien saapumista.
”Muuten tulee ankarat moitteet”, Laatikainen huikkaa.

Hyvä ruoka – hyvä teko
Kukkaron päälle ruokapiirissä herkuttelu ei
käy, sillä kertamaksu on vain viisi euroa. Siitäkin summasta kertyy silti vuoden mittaan
mukava potti.
”Saamme aika paljon ruokatarpeita ihan
omasta takaa, joten niihin ei tarvitse ruokailumaksuja kokonaisuudessaan uhrata”, Jukka
Nyyssönen kertoo.
”Yritämme hakea kertyneille rahoille aina
jonkun sopivan käyttökohteen. Olemme esimerkiksi hankkineet pyörätuolin seurakuntatalolle.”
Riistaveden miesten ruokapiiri sai alkunsa
lenkkipiirin kokoontumisista.
”Siellä ruvettiin aikoinaan puhumaan ruokakerhosta ja ajatus herätti innostusta.”
Ruokapiiri käynnistettiin syksyllä 2009.
HELI HARING

Tietotaitoa riittää jaettavaksi
Fysioterapeuttina toimivalla Partasella on itsellään sekä kilpaurheilu-, että kilpavalmennustausta. Liikunta on elämäntapa, ja sitä
ilosanomaa hän haluaa jakaa myös muille.
”Nyt koen tärkeänä valmentaa terveysliikkujia ja saada miehetkin liikkeelle. Olen
sydämelläni mukana auttamassa.”
Lenkkipiirissä on monen eri alan osaajia,
joten tietotaitoa riittää jaettavaksi.
”Saunan jälkeen meillä on yleensä joku
teema, josta on alustus. Itse kukin otamme
vastuun omasta aihepiiristämme, esimerkiksi
minä liikunnasta ja Kuhasen Jarkko psykologina elämän kriisien käsittelystä. Lisäksi on ollut eräaiheita, luonnonpuistoon tutustumista
ja terveyden avaimia lääkärin opastamana.”
”Sauna on tärkeä paikka rentoutumiselle ja keskustelujen virittymisille. Siellä ollaan
riisuttuna kaikesta, joten puheenaiheetkin
joskus riipaisevat syvältä”, Jari kertoo.

Fyysinen kunto ei ratkaise
”Hyvä olo on osatekijöiden summa. Siihen

Lenkkipiirit
suosittuja
✚✚ Lähes jokaisesta seurakunnasta löytyy
miehille oma lenkkipiirinsä. Yksi pisimpään toimineista on Poukaman leirikeskuksessa kokoontuva Alavan seurakunnan lenkkipiiri. Se houkuttelee
jatkuvasti keskimäärin viisikymmentä miestä lenkkeilemään, saunomaan
ja kuulemaan alustusta illan teemasta. Tämän syksyn aiheita Poukamassa
ovat muun muassa:
✚✚ 14.10. Aasia lähetystyön painopistealueena
✚✚ 28.10. Urheilujalkineet
✚✚ 11.11. Karjalan lennosto ja Hornet-laivue Suomen rajojen turvana
✚✚ Katso lisätietoja oman seurakuntasi
lenkkipiireistä ja muusta miestoiminnasta osoitteesta www.kuopionseurakunnat.fi tai www.siilinjarvenseurakunta.fi
✚✚ Voit myös ottaa yhteyttä oman seurakuntasi työntekijään.
kuuluu fyysinen, sosiaalinen, henkinen ja
hengellinen hyvinvointi. Lenkkipiirissämme
yritämme hoitaa näitä kaikkia.”
”Vaikka olisi kuinka hyvä kunto, niin jos
henkisesti voimat ovat lopussa, ei ihminen
voi hyvin. Toisaalta vaatii henkistä kuntoa,
kuten motivaatiota, että haluaa hoitaa kuntoaan ja huolehtia terveellisestä ruokavaliosta. Rauhan ja levon löytäminen sisimpään

on tärkeää, koska stressin hallinnalla ehkäistään monia sairauksia.”

Ajatusten herättelijä
Lenkkipiirin kokoontumisia on yleensä viisi kertaa kevät- ja syyskaudella. Osallistujina
on ollut 10–20 eri-ikäistä miestä ja lisääkin
otetaan mielellään mukaan.
”Jokainen on tervetullut ikään ja kuntoon
katsomatta. Kynnys halutaan pitää mahdollisimman matalalla.”
Alkusysäyksessä Jari ja Petteri kiersivät silloisessa Karttulassa kylältä toiselle. Joka kerralla kokoonnuttiin eri paikassa. Nyt lenkkipiiriläiset saapuvat useimmiten Rytkyn
leirikeskukseen.
”Kallaveden seurakunta on ottanut hyvin
meidät miehet vastaan ja tukee toimintaa”,
Jari kertoo kiitollisena.
”Vaikka joskus kehtuuttaisi työpäivän jälkeen startata matkaan, niin lenkkipiirin jälkeen on aivan mahtava olo. Siellä vallitsee levollisuus, leppoisuus ja samalla saa tehtyä
hyvän liikuntaharjoituksenkin.”
”Armeija on miehille ryhmäytymiskoulu
ja miesten on varmaan yleisesti ottaen helppoa olla ryhmässä. Osa on hiljaisempia, osa
vilkkaampia. Tärkeintä on kunnioitus toista kohtaan. Jokainen hyväksytään omassa ainutkertaisessa persoonassaan sellaisena, kun
on”, Jari pohtii.
Hänen teesinsä arjessa on: ”Mitä ajattelet,
se vahvistuu.”
”Itse miellän lenkkipiirin myös ajatusten
herättelijäksi. Ja haluan muistuttaa jokaista huolehtimaan omasta kunnostaan kokonaisvaltaisesti.”

HANNA KARKKONEN

”

Ville Kuusela kohottaa kuntoaan
Puijon sählyillassa.

TUIJA HYTTINEN

L

Lassi Pasanen ja Pentti Laatikainen arvioivat omenapiirakan kypsyyttä.

enkkeilyä luonnossa kunnon mukaan, saunan höyryiset keskustelut ja kaverillista jakamista. Siinä
pääpiirteittäin Kallaveden seurakunnan miesten lenkkipiirin ydin.
Syvänniemellä asuvat Jari Partanen ja Tauno Salmi sekä aikaisemmin Karttulassa pappina työskennellyt Petteri Hämäläinen aloittivat keväällä 2010 kokoamaan miehiä yhteen.
”Tavoitteena meillä oli kokonaisvaltainen
hyvinvointi. Minä ja Petteri olemme urheilumiehiä, joten yhteinen harrastus kiteytti luontevasti porukkaa, jota ryhdyimme kokoamaan.”

Hyvässä
porukassa on
hauska tavata
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PuiJON kiVi

HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
MUUT KIVITYÖT
Olemme muuttaneet
Pyöräkatu 15, kuOPiO

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO
Savonkatu 25, Kuopio
(Sokoksen takana)

Tervetuloa tutustumaan
myyntinäyttelyyn!
www.puijonkivi.fi 017 282 9000

www.lansivuoriky.fi
p. 017 261 3665

Hautakivi näyttely
liikkeessämme
-tervetuloa tutustumaan!

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• 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.
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Seurakunnat 1.-21.10.14
Tuomiokirkko
TUOMIOKIRKKO

LÄHETYS

Avoinna talviaikaan
klo 10–15, lisäksi pe klo
18–23. P. 040 4848 256
Viikkomessu ke 1.10.
klo 18.
Perjantaimessu pe 3.10.
klo 19.
Lauantaituokio la 4.10.
klo 15.
Mikkelinpäivän perhemessu su 5.10. klo 10.
Saarna Marjo Parttimaa,
liturgia Satu Karjalainen,
urkurina Anu Pulkkinen.
Luomus-kuoro, joht. Jarkko Maukonen. Kirkkokahvit kirkossa.
Yöllistä urkumusiikkia
Tuomiokirkossa tiistaina
7.10. klo 19. Urkutaiteilija Esa Toivolan ohjelmistossa Bach, Raitio, Alain ja
Reubke. Vapaa pääsy.
Viikkomessu ke 8.10.
klo 18.
Perjantaimessu pe 10.10.
klo 19.
Lauantaituokio la 11.10.
klo 15. János Gyülvés, urut
Messu su 12.10. klo 10.
Saarna Eeva Vähäsarja,
liturgia Liisa Penttinen,
kanttorina ja urkurina
Anna Kosola.
Viikkomessu ke 15.10.
klo 18.
Perjantaimessu pe 17.10.
klo 19.
Lauantaituokio la 18.10.
klo 15.
Messu su 19.10. klo 10.
Saarna Ilpo Rannankari,
liturgia Satu Karjalainen,
kanttorina Pekka Leskelä
ja urkurina Anna Kosola.
Kuorokerho.
Vastuuviikon hiljaisuuden messu (Viikkomessu) ke 22.10. klo 18.

Keskiviikon / Kotien lähetyspiiri ke 1.10. klo
12.30. Seija ja Viljo Hyvösellä, Minna Canthin katu
38 A 3.
Maanantain lähetyspiiri
ma 6.10. klo 16. Kerhohuone Aaron, keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C.
Keskiviikon / Kotien lähetyspiiri ke 15.10. klo
12.30.
Näpertäjät ti 21.10. klo 13.
Kerhohuone Aaron, keskusseurakuntatalo, Suok.
22 C.

KESKUSSEURAKUNTATALO
Suokatu 22

puh. 040 585 0456

www.kotimaa.fi

Hyvä seurakuntavaaliehdokas.
Tavoita äänestäjät tehokkaasti.
Seurakuntavaalit lähestyvät.
Vaali-ilmoittelu paikallisesti ilmestyvässä seurakuntalehdessä 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

Raamattutuokio ti 7.10.
klo 13 ja ti 14.10. ja ti 21.10.
klo 13.
Toivevirret ke 8.10. klo 13.
Tuula Rönkä.

Seurakuntamestarit
040 4848 259
Keskikaupungin palvelupiiri ke 1.10. klo 13 kerhohuone Eetussa, Suokatu 22 C.
Raamattupiiri ti 7.10. klo
17 kerhohuone Aaronissa,
Suokatu 22 C 2.krs
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 8.10. klo 11. Raamattutunti ”Uskonto elokuvissa” Lauri Kastarinen,
iltapäivällä istumajumppaa; Aino Manninen. Lounas ja kahvi 6 €.
Aasialainen juhla-ateria su 12.10. klo 12.30. Ruoka ja kahvi 20 €, tuotto
Sri Lankan köyhien lasten
koulutuksen hyväksi.
Liput ja varaukset
050 520 6997.
Pappilan korttelikerho
ti 14.10. klo 13 poikkeuksellisesti kerhohuone Samulissa, pastori Lauri Kastarinen mukana.
Veteraaniseurat ti 14.10.
klo 13 kahviossa.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 15.10. klo 13.
Kerhohuone Eetu, Suokatu 22 C.
Raamattupiiri ti 21.10.
klo 17. Kerhohuone Aaron, Suokatu 22 C 2. krs.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 22.10. klo 11. Raamattutunti ”Rakkauden
kaksoiskäsky” Liisa Penttinen, iltapäivä Ensihoito, ylilääkäri Jouni Kurola
Kys. Lounas ja kahvi 6 €.

MUMMON MÖKKI
Puijonkatu 10
Avoinna ma–to klo 11–15
040 4848 272
Viriketuokio to 2.10. klo
13. Japanilaiset häät. Virpi
Soveri. Viriketuokiot torstaisin klo 13.

DIAKONIA
Mikkelinpäivän jumalanpalvelukseen sunnuntaina 5.10. klo 10 järjestetään
saattoapua ja kirkkokuljetus apua tarvitseville. Ottakaa yhteyttä diakonissa
Pirjo Litmaseen 040 4848
282 tai toimistosihteeri Raija Luomanperään to
2.10. mennessä.
Seurakuntayhtymän yhteinen lähimmäispalvelun peruskurssi pe–su
24.–26.10. Alavan srk-salissa, Keihäskatu 5. Ilmoittautuminen seurakuntien
vaihteeseen Mirja Poutiaiselle 017 58 111, mirja.poutiainen@evl.fi. Lisätietoja diakoni Kirsi Launoselta
040 4848 255.
Diakoniatoimiston vastaanotot: Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C.
Päivystys ilman ajanvarausta ma klo 9–10.30 ja
puhelinaika klo 10.30–
11.30 puh. 040 4848 253
Pirjo Litmanen, muuna aikana 040 4848 282. Ke klo
9–10.30 ja puhelinaika klo
10.30–11.30 puh. 040 4848
253 Birgitta Oksman muuna aikana 040 4848 284.
Inkilänmäen diakoniatyöntekijän Kirsi Launosen
päivystys ilman ajanvarausta, Suokatu 22 C.
Ti klo 9–10.30, puhelinaika
klo 10.30–11.30 puh. 040
4848 253, muuna aikana
040 4848 255.

MUUTA
Inkilänmäen seurakuntakerho to 2.10. klo 13.
Retki Antikkalan laavulle.
Omat kyydit. Sateella Tätilässä.
Inkilänmäen seurakuntakerho to 16.10. klo 13.
Tätilässä. Liisa Penttinen.

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri Poukamassa ma 6.10. klo 18.
-20.30. Sauna ja iltapala 4 €.
Perhekerho ti 7.10. klo
9.30–11 ”Rakkaus”, ti 21.10.
klo 9.30–11 ”Vastuu”. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 E. HUOM! 14.10. ei
perhekerhoa, syysloma.
Vauvaperhekerho pe
10.10. klo 9.30–11. Keskusseurakuntatalo, Suok. 22 E.
Naisten lenkkipiiri Poukamassa ma 20.10. klo 18–
20.30. Sauna ja iltapala 4 €.

KASTETUT
Mikko Henrik Ryhänen,
Viivi Nella Aleksandra
Parppei.

KUOLLEET
Anja Anna-Liisa Helle 93 v,
Elsa Partanen 92 v, Hannes Niiranen 86 v, Anja
Margetta Jormalainen
83 v, Aarre Jarmo Untamo
Voutila 82 v, Kauko Kalevi Mönkkönen 81 v, Lea
Pöntynen 80 v, Elvi Anneli
Korhonen 78 v, Jaakko Tapio Kärppä 75 v.

alava
ALAVAN
SEURAKUNTAKESKUS
Keihäskatu 5 B
Raamattu- ja rukouspiiri ma 29.9. klo 18. Aina parillisten viikkojen maanantai klo 18 neuvottelutilassa. Yhteyshenkilö Anja Komulainen 044 9446 407.
Mikkelinpäivän perhemessu su 5.10. klo 11. Perhekirkko, Alavan ja Lehtoniemen päivä- ja perhekerhot. Saarna Juha Välimäki, liturgia Anu Kiviranta, kanttori Leila Savolainen, lapsikuoro, nuorten bändi.
Alavan lähimmäispalvelijoiden tapaaminen Alavan seurakuntasalissa 6.10.
klo 18.30. Tarjolla kahvia
ja pientä suolaista. Alavan srk:n diakoniatyöntekijä Piia Jääskeläinen 040
4848 326.
Tehdään yhdessä -piiri on yhdistetty diakonia-, lähetys- ja käsityöpiiri. Nuorten tila (alakerta).
Parittomien viikkojen tiistai klo 12–14. Ti 7.10. klo 12
mukana Vappu Palmu,
ti 21.10. klo 12 mukana diakoni Piia Jääskeläinen.
Messu su 12.10. klo 11.
Saarna Ilkka Koponen,
liturgia Hannu Koskelainen, kanttori Ossi Jauhiainen. Kirkkokuoro.
Messu su 19.10. klo 11.
Seurakuntasalissa.Saarna Anna Väätäinen, liturgia Juha Välimäki, kanttori Ossi Jauhiainen. Seniorikuoro.

NEULAMÄEN
KIRKKO
Vesurikuja 4
040 4848 311
Sanan ja yhteyden ilta
su 5.10. klo 16. Neulamäen
kirkossa, Veijo Olli ”Raamattu – Jumalan sanansaattaja”, Vehnänjyvä-musiikkiryhmä, lastenhoito,
tarjoilua.
Messu su 12.10. klo 16.
Saarna Ilkka Koponen, liturgia Hannu Koskelainen,
kanttori Ossi Jauhiainen.
Kirkkokuoro.

gia Anna Väätäinen, kanttori Ossi Jauhiainen.
Arkiretriitti – ohjattua
rukousta 22.–29.10. Ohjaajina ignatiaanisen retriitin ohjaajat Ulla Turunen, Marja-Leena Virolainen ja Sisko Laitinen. Arkiretriittiin liittyy päivittäinen puolen tunnin rukousmietiskely Raamatun tekstin pohjalta ja tapaaminen ohjaajan kanssa
sekä yhteiset kokoontumiset aloitus- ja lopetuspäivän iltana klo 16.30 Tuomiokirkon kappelissa. Retriitin hinta 40 €, eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 20 €/ Kuopion seurakuntien jäsenet. Yhtymän
ulkopuolelta voi tulla mukaan, jos jää paikkoja, hinta 60 € /30 €. Retriittiin
otetaan 12 vaeltajaa ja se
on tarkoitettu sekä seurakunnan työntekijöille että
seurakuntalaisille. Ilmoittautuminen 10.10. mennessä Raija Luomanperä 040 4848 248, raija.luomanpera@evl.fi Lisätietoja
Anna Väätäinen 040 4848
316, anna.vaatainen@evl.
fi. Järjestää Kuopion seurakuntayhtymän hengellisen
matkakumppanuuden ja
retriittityön työryhmä.

PERHETYÖ
Perhekerhot: Keskiviikkoisin Särkinemen kerhotilassa, Alavan kirkon päiväkerhotilassa ja Lehtoniemen kerhotilassa klo 9.30–
11. Tiistaisin Neulamäessä
klo 9.30–11. Perjantaisin
Vauvatupa Lehtoniemessä
(alle 1 v.+vanhemmat) klo
9.30–11. Lisätietoja vs. lapsityönohjaaja Vappu Palmu 040 4848 297.

KASTETUT
Tatu Albinus Kinnunen,
Juho Pekka Kinnunen, Iivo
Viljami Vaaramo, Ellen
Aina Jessica Savolainen,
Luukas Ilari Malinen, Emilia Aino Katariina Rönkkö, Alisa Helmi Julia Kalhio, Miko Heikki Aleksi
Tuovinen.

KUULUTETUT
Juuso Iivari Hartikainen ja
Jaana Elina Karhunen.

KUOLLEET
Toivo Aukusti Hiltunen
80 v, Leena Kyllikki Madetoja 65 v.

MUUTA
Puurojumppa ja hetkihartaus ke 1.10. klo 12. Särkiniemen kerhotila, Särkiniementie 4 (ent. kirjasto).
Parillisten viikkojen keskiviikkona puurojumppa
klo 12 ja hetkihartaus klo
12.30. Yht. henk. Toini Jääskeläinen 0400 786 166.
Särkitupa to 2.10. klo
13. Särkiniemen kerhotila (ent. kirjasto) aina torstaisin klo 13–14.30. Kohtaamis- ja keskustelupaikka. Yhteistyössä entisen
diakonia- ja lähetyspiirin
kanssa. Kuukauden viimeisenä torstaina lähetysaihe. Yht. hlöt Sylvi Viippola
040 5955 882 ja Ulla Pitkänen 044 5235 991.
Särkiniemen raamattuja rukouspiiri ke 8.10. klo
18. Parittomien viikkojen
keskiviikkoisin klo 18. Särkiniemen kerhotila (ent.
kirjasto). Yht. hlö Sirpa
Pitkänen 044 3793 529.
Varttuneen väen päiväpiiri ti 14.10. klo 11. Varttuneen väen päiväpiirit seurakuntasalissa aina parillisten viikkojen tiistai klo 11–
13. Ateriamaksu 4 €.
Viikkomessu Särkiniemen kerhotila su 19.10.
klo 14. Viikkomessu Särkiniemen kerhotila, Särkiniementie 4 Saarna, litur-

huoneella (Isännäntie 22).
Piiristä vastaa Veijo Olli
040 827 5304.
Miesten sauna- ja takkailta pe 17.10. klo 17.30
Poukaman leirikeskuksessa. Iltaan kuuluvat sauna, uinti/avanto ja iltapala.
Heimo Enbuska, ”Vapauttava totuus”.
Leväsen messu ti 21.10.
klo 13.30. Anni Tanninen.

PETOSEN
SEURAKUNTATALO
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Aikuisten takkailta ke
1.10. klo 18 takkahuoneessa.
Kutsu yhteyteen -messu
su 12.10. klo 17. Anni Tanninen.

MUUTA
Rauhanyhdistyksen seurat pe 17.10. klo 19. Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21.

VEHMASMÄEN
KAPPELI
Sotkanniemi 15
040 4848 351
Vehmasmäen kappelin
käyttöönoton perhekirkko ja juhlakahvit su 5.10.
klo 13. Liturgia Matti Pentikäinen, saarna Raili Rantanen, kanttorina Richard
Nicholls. Dolce Minores,
Vehmasmäen ja Kurkimäen päiväkerholaiset ohjaajineen, alueen piirit, kappelin remontoijat ja tukiyhdistys. Kahvitus Vehmasmäen Martat.
Esikoislestadiolaisten
seurat su 12.10. klo 16. Esikoislestadiolaiset ry.

HIRVILAHDEN
KAPPELI
Länsirannantie 2410
044 275 7936.
Perhekirkko su 12.10. klo
13 kansanlaulukirkkona.
Juha Määttä, Mari VuolaTanila ja lapsikuoro.

KARTTULAN KIRKKO
Kirkkotie 23
040 4848 545
Messu su 12.10. klo 10.
Mikko Väisänen ja AnnaMari Linna.
Sadonkorjuumessu su
19.10. klo 10. Matti Pentikäinen ja Anne Keränen.
Tuottajien kirkkopyhä.
Messun jälkeen uutispuuroa ja kirkkokahvit seurakuntakodilla.

MUUTA
kallavesi
KALLAVEDEN KIRKKO
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Mikkelinpäivän Enkelikirkko su 5.10. klo 10. Liturgia Sirpa Nummenheimo, saarna Anna-Maija Hella ja kanttorina Mari
Vuola-Tanila. Mukana Kallaveden kirkon ja Jynkänvuoren päiväkerhot ohjaajineen.
Ekumeenisen lähetyspyhän messu su 12.10. klo
10. Liturgia Anni Tanninen, saarna Juha Määttä ja kanttorina Richard
Nicholls. Lähetyskahvit ja
käsityömyyjäiset.
Kallaveden kirkon raamattupiiri ma 13.10. klo
18–19.30 Kirkon seurakuntasalissa. Vastuuhenkilönä
Jarmo Oksanen.
Messu su 19.10. klo 10.
Liturgia Veli Mäntynen,
saarna Raili Rantanen
ja kanttorina Anna-Mari Linna.

MUUTA
Miestenpiiri Jynkänvuorella to 2.10. ja to 9.10 klo
18.30 Jynkänvuoren kerho-

Airakselan varttuneenväen kerho ti 7.10. klo
12.30 Elina Laakkosella, Airakselantie 508.
Miesten lenkkipiiri ti
7.10. klo 17.30 Hirvijärven
leirikeskuksella.
Ehtoollishetki to 9.10. klo
13 Karttulan sairaalassa.
Ehtoollishetki to 9.10. klo
14 Jaakkolassa.
Miesten saunailta to 9.10.
klo 17.30 Pekka Huttusella,
Kujarintie 48, Karttula. Aiheena: Varustautuminen,
Jukka Vasara.
Keskustelutuokio ti 14.10.
klo 14 Villenpihassa.
Ehtoollishetki to 16.10.
klo 14 Marinpihassa.
Ehtoollishetki to 16.10.
klo 14 Ierikanpihassa.
Pyhäkoulu su 19.10. klo 13
Hilkka Jauhiaisella, Suonenjoentie 270.
Hautausmaan siivoustalkoot ma 20.10. ja ti 21.10.
klo 8. Vanhalla hautausmaalla. Talkoolounas seurakuntakodilla.
Laulutuokio Jaakkolassa
to 23.10. klo 14.

KARTTULAN
SEURAKUNTAKOTI
Kissakuusentie 14
040 4848 547

Lasten puuhailta
4–6 -vuotiaille ke 1.10. klo
17–18.30. Ilmoittautuminen tekstiviestillä (lapsen
nimi, ikä ja huoltajan tiedot) 26.9. klo 16 mennessä, Tuija Soini 040 4848
543. Ryhmään mahtuu 15
lasta. Ohjaajina Tuija Soini
ja Mari Paukkonen.
Perhejumalanpalvelus
ja 3-vuotiaiden synttärit
su 5.10. klo 16. Sirpa Nummenheimo, Mari VuolaTanila, Karttulan päiväkerholaiset ohjaajineen.
Naisten hyvän olon ilta
to 9.10. klo 18. Torstai on
laulua täynnä. Toivelauluilta. Iltapala.
Varttuneen väen virkistys- ja palvelupäivä ke
15.10. klo 10.

SYVÄNNIEMEN
KIRKKO, KARTTULA
– MUUTA
Hautausmaan siivoustalkoot to 23.10. klo 8 Syvänniemen hautausmaalla. Talkoolounas kirkkopihalla.

NUORET
Nuortenillat tiistaisin
30.9., 28.10., 4.11., 25.11. ja
9.12. klo 17–19 Petosen
seurakuntatalolla.
Nuortenillat Kurkimäessä torstaina 2.10. ja 16.10.
klo 18–19.30 Kurkimäen kerhohuoneella. Syyslomalla (vk 42) ei nuorteniltaa.

LÄHETYS
Lähetysaskartelut maanantaisin klo 18–20 Petosen srk-talolla.
Lähetyksen tyynyliinatalkoot la 4.10. klo 9–15
Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Talkoolaisille tarjotaan lounas, siksi ilmoittautuminen 29.9. mennessä Katrille 040 4848 334.

DIAKONIA
Ystäväpiiri varttuneille torstaisin klo 12–13.30
Petosen seurakuntatalon
kerhopäädyssä.
Toiminnan miehet perjantaisin klo 13–15 Petosen
seurakuntatalolla.
Leväsen kammari ma
6.10. klo 13–14.30 (parittomilla viikoilla) Leväsentie
27, uusi puoli 2.krs. ”Luontoelämysten äärellä”, filmituokio Suomen luonnosta
ja sen eläimistä, Arja Mielikäinen.
Turinatupa – avoin kohtaamispaikka kaikenikäisille tiistaisin klo 13–14.30
alkaen 7.10. Ravintola Käskynkän kabinetissa (sisäänkäynti apteekin puoleiselta p-paikalta).
Avoimet ovet ja kahvitarjoilu torstaisin klo 12
(parittomilla viikoilla). Petosen diakoniatoimistossa,
Pyörönkaari 26.
Hyvän hoidon päivä ke
22.10. klo 10.30–14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon 040 4848 332
ma klo 9–10. Voit jättää
myös viestin vastaajaan.
Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen lähimmäispalvelun peruskurssi 24.–26.10. Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5,
Ilmoittautuminen kurssille 10.10. mennessä seurakuntien vaihteeseen, mirja.poutiainen@evl.fi tai
017 158 111 klo 8–16. Kaikki ilmoittautuneet haastatellaan. Lisätietoja Maarit
Kirkiseltä 040 4848 369.
Valoa pimeyteen -marrasleiri 14–16.11. Rytkyllä yhdessä Alavan ja Puijon seurakuntien kanssa
Sinulle, joka olet työikäinen ja koet itsesi yksinäiseksi. Ohjelmassa hiljenty-

mistä, ulkoilua, yhdessäoloa, saunomista. Etusija
ensikertalaisilla. Omavastuu 10 €/hlö. Ilmoittaumiset 30.10. mennessä Kallaveden srk:n diakoniatoimistoon puh. 040 4848
333 ma ja ke klo 9–10 tai
hanna.rasa@evl.fi.

PERHETYÖ
Perhekerhot seuraavasti: Vehmasmäen kappeli:
tiistaisin klo 9.30–11. Jynkänvuoden kerhohuone: (Isännäntie 22) keskiviikkoisin klo 9.30–11. Kurkimäki, Kurkipirtti: keskiviikkoisin klo 9.30–11.
Rytkyn leirikeskus parillisen viikon keskiviikkona klo 9.30–11. Petosen
seurakuntatalo: torstaisin klo 9.30–11. Karttulan
seurakuntakoti tiistaisin klo 9.30–11. Syvänniemen pappila keskiviikkoisin klo 9.30–11. Kerhot eivät kokoonnu syyslomalla (vk. 42).

PIIRIT
Haminalahden työseura
ma 6.10. klo 18.30 Veikko
ja Raili Sutisella, Savolanmäentie 11.
Rytkyn lähetyspiiri ti
14.10. klo 18 Leena Koposella, Lumpeisentie 360.

PYHÄKOULU
Pyhäkoulut seuraavasti: Petosen srk-talolla klo
13.30 (19.10., 26.10., 2.11.,
16.11., 23.11., 30.11., 7.12. ja
4.12.).Haminalahti / Hiekkalassa klo 11 (aloitus 7.9.,
muut kokoontumiset sovitaan yhdessä). Kotimetsän kirkkoretket Jynkänvuoressa klo 16–17.30 su
28.9., 5.10. Soininlahdessa
/ Jauhiainen klo 13 kuukauden 3. sunnuntai (ensimmäinen kokoontuminen 21.9.). Vehmasmäen
kappelilla klo 13 (aloitus
21.9., muut kokoontumiset
sovitaan yhdessä).
Kotimetsän kirkkoretket
Jynkänvuoressa su 5.10.
klo 16–17.30.

KASTETUT
Akseli Antti Johannes Isotalo, Fanni Silja Matilda Miettinen, Aada Eveliina Lyytinen, Elli Lydia Kanniainen, Retu Evert Oskari Heimola, Elsi Sofia Tarvainen, Sofia Saaga Pauliina Hämäläinen, Mette
Mirjam Mäkelä, Lotta Elle
Wilhelmiina Vepsäläinen,
Ville Erik Vatanen, Anni
Eveliina Kärki, Inga-Riina
Seppel, Eelis Olavi Mikkonen, Meea Isla Inkeri Tikkanen, Iida Olivia Lähteenmäki, Ilmo Uolevi Heiskanen, Hilma Emilia Rissanen, Sampo Vilho Anselmi Okkola.

KUULUTETUT
Jari Markus Karjalainen ja
Anna Pauliina Louhevaara.

KUOLLEET
Risto August Roininen
78 v, Aarno Heikki Ollikainen 77 v, Veikko Antero
Laitinen 75 v, Pertti Juhani
Louhelainen 71 v.

männistö
PYHÄN
JOHANNEKSEN
KIRKKO
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Perhemessu ja 10-v. synttärit su 5.10. klo 10. Saarna ja liturgia Sanna Mertanen, kanttorina Tintti Tinkala.
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Siioninvirsiseurat su 5.10.
klo 18 takkahuoneessa.
Sanna Mertanen.
Vanhustenviikon päätösmessu ”Arvokas vanhuus
on ihmisoikeus” su 12.10.
klo 10. Saarna Heikki Hyvärinen, liturgia Salla Tyrväinen, kanttorina Heikki Mononen. Päiväkuoro.
Kirkkokahvit.
Messu su 19.10. klo 10.
Saarna Salla Tyrväinen, liturgia Sanna Mertanen,
kanttorina Tintti Tinkala.

NUORET
Nuorten iltakahvila pe
17.10. klo 18–22 Pyhän Johanneksen kirkon takkahuoneessa. Anu Viippola.

MUSIIKKI
Laulupäivä to 23.10. klo 12
Pyhän Johanneksen kirkon
srk-salissa.

DIAKONIA
Kuopion ev.lut. seurakuntien lähimmäispalvelun peruskurssi 24.–26.10.
Alavan srk-salissa, Keihäskatu 5. Ilmoittautuminen
srk:ien vaihteeseen 10.10.
mennessä 017 158 111. Ilmoittautuneet haastatellaan. Lisätietoja antaa Anne-Mari Mertanen 040
4848 406.
Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Luento- ja keskustelutilaisuus ti 7.10. klo 15–17 Kuopion pääkirjastolla. Tietoa hoitotestamentista ja
omaishoitajan puheenvuoro omasta arjesta.
Hyvän Mielen Päivä ke
8.10. klo 11–13.30 Pyhän Johanneksen kirkolla. Valtakunnallinen vanhustenviikko: Arvokas vanhuus
on ihmisoikeus, rovasti Toivo Pentikäinen puhuu vanhuudesta. Linjaautokuljetus (Jääskeläisen
auto): Päivärannantie, Citymarketin jälkeinen pysäkki Kettulanlahteen 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. Sotilaspojankadun pysäkki klo
10.15. Tellervonkadun pysäkki klo 10.20. Lönnrotinkadun pysäkki (Lönnrotinkatu 11 kohdalla) klo 10.25.
Pohjolankadun pysäkki
(Pohjolankatu 28 kohdalla) klo 10.30. Killisenkadulle ja Pohjolankatua Lönnrotinkadulle, Saariaitan
pysäkki klo 10.40. Pyhän
Johanneksen kirkko. Paluu
samaa reittiä klo 13.30. Päivän hinta 5 €.

MUUTA
Messu su 12.10. klo 13
Mäntylän palvelutalossa, Untamonkatu 5. Merja Hyvärinen, Salla Tyrväinen, Heikki Hyvärinen,
Heikki Mononen.

AIKUISTYÖ
Keskusteluja Raamatun äärellä to 2.10. klo 12
Pyhän Johanneksen kirkon srk-salissa. Heikki Hyvärinen.
Miesten piiri ke 8.10. klo
18 Pyhän Johanneksen kirkon srk-salissa. Heikki Hyvärinen.
Naisia raamatussa ke
22.10. klo 18. Työikäisten
naisten raamattupiiri Pyhän Johanneksen kirkon
srk-salissa. Aulikki Mäkinen.

KASTETUT
Vili Oiva Juhani Pöntinen,
Emma Laura Amalia Vehosalmi, Erika Eva Aurora Holma.

Lasten kaltaiset

J

on ymmärrettävää, eteesuksen sanat
herättävät tätä evankeliumiin liittyy
Matt.18:1-6
myös uhkaus: ”Mutta
näänkin mahjos joku johdattaa landollisuuden. MiOpetuslapset tulivat
Jeesuksen luo ja kytään ei ole vielä
keemukseen yhdenkin
menetetty, kaikki on mahnäistä vähäisistä, jotsyivät: ”Kuka on suudollista.
rin taivasten valtakunka uskovat minuun, häLapsen kaltaiseksi tulenassa?”
nelle olisi parempi, että
hänen kaulaansa panminen tarkoittaa vastaaSilloin Jeesus kutsui
luokseen lapsen, asetmista Jeesuksen kutsuun
taisiin myllynkivi ja häseurata ja pysähtyä ajatteti hänet heidän keskelnet upotettaisiin meren
syvyyksiin.”
lemaan elämämme suunleen ja sanoi:
Tänään tälle päivältaa. Syntejämme ja te”Totisesti: ellette käänkojamme. Ajattelemaan
ny ja tule lasten kaltaile riittää, että lapsen
kaikkea, mikä meitä ymtavoin voimme ristiä
siksi, te ette pääse taikätemme ja pyytää varpäröi. Näkyvää ja näkymävasten valtakuntaan.”
töntä. Jeesus kutsuu syntijelusta elämäämme.
Herra, Sinä rakennat meitä viisiä ihmisiä. Kaikkia meitä. Pysähtymään
ja miettimään suhdettamme Jeesuksen saudella. Sinä asut jokaisessa ihmisessä,
ja vastaamaan Hänen kutsuunsa. Kuin
olet asunut jo elämämme ensi hetkislapsi voimme luottaa Jeesuksen syliin
tä lähtien. Jokainen ihminen on Sinun
ja katseeseen, siunaaviin käsiin, luottaa
kättesi työtä. Sinun edessäsi olemme
Jeesuksen rakkauteen ja saada syntimkaikki samalla viivalla, yhtä rakkaina ja
arvokkaina. Auta meitä löytämään itme anteeksi. Hän antaa meille uuden
mahdollisuuden, että elämä maistuisi
semme, samalla löytäisimme ja ymmärtodelliselle.
täisimme myös Sinut itsessämme. AuJeesuksen vastaus, Lapsi, tarkoittaa
ta meitä luottamaan Sinuun ja niihin
ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Jo- suunnitelmiin, mitä varallemme olet
viisaudessasi ajatellut. Opeta rakastakainen lapsen ja vanhemman, lapsen ja
aikuisen välinen suhde heijastaa oikemaan. Niin kuin meitä opetetaan rakaa ihmisen ja Jumalan välistä suhdetkauden kaksoiskäskyssä rakastamaan
Jumalaa koko sielusta ja mielestä, ja rata. Lapsen luottamus aikuiseen on niin
horjumatonta, puhdasta ja kaunista.
kastamaan lähimmäistä niin kuin itseä.
Tämä yksinkertainen, koruton luottaOpeta ymmärtämään, että luottamus
ja rakkaus löytyvät sanojen, keskustemus asetetaan evankeliumissa meidän
kristittyjen ja Jumalan välisen suhteen
lujen, kysymysten, tekojen, anteeksi anperustaksi.
non, kohtaamisten kautta.
”Se joka nöyrtyy tämän lapsen kal”Siunatkoon Sinua kaikkivaltias ja
armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pytaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa
hä Henki”.
luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se
BIRGITTA OKSMAN
ottaa luokseen minut”.
Diakoni
Lapset ovat Jumalan silmäterä, ja
Tuomiokirkkoseurakunta
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Liikunta
Hyvinvointi
Apuvälineet
Kotiapteekki
Ensiapu
Haavanhoito
Hygienia
Virtsankarkailu
Katetrit

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEEN

fennokauppa.fi

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

Pyydä
ILMAINEN
näyte

FENNO MEDICAL OY

 09 276 360

asiakaspalvelu@fennomedical.fi

fennokauppa.fi
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Seurakunnat 1.-21.10.14
KUULUTETUT
Lari Mikael Nousiainen ja
Sari Anna Inkeri Kettunen,
Ville Kasperi Torvinen ja
Anna-Kaisa Tolonen.

KUOLLEET
Maria Ritoneva 98 v, Helmi Sofia Hakkarainen 92 v,
Maria Keinänen 88 v, Maija Liisa Mikkanen 85 v, Erkki Johannes Mikkonen
85 v, Irma Helena Mustonen 73 v.

puijo
PUIJON KIRKKO
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Mikkelinpäivän messu su
5.10. klo 10. Jaana Marjanen saarnaa, Teemu Voutilainen, Mari Voutilainen,
Outi Keskisipilä, Puijon kamarikuoron kvartetti. Virsikirjan lisävihkoon ehdolla olevia virsiä. Kirkkokahvilla palautekeskustelu virsiehdotuksista. Lapsille pyhäkoulu.
Kutsu yhteyteen -ilta su
5.10. klo 17. Jari Muta, opetus, Pekka Nieminen. Ylistystä, rukousta. Iltatee.
Messu su 12.10. klo 10.
Tuomo Ruuttunen Herättäjä-Yhdistyksestä saarnaa, Jaana Marjanen, Pekka Nieminen, Mari Voutilainen. Kuopion virsikuoro, johtaa Päivi Perttilä.
Keittolounas ja jälkiruoka
10 €, kahvi ja pulla 3 €.
Siioninvirsiseurat su
12.10. klo 12. ”Kristus ja
Raamattu Ukko-Paavon
kamarissa” raamattutunti, Pentti Simojoki, Jaana
Marjanen, Tuomo Ruuttunen.
Pieni iltakirkko su 19.10.
klo 18. Teemu Voutilainen.
Lauluryhmä Verso. Kirkkotee.

PUIJON
SEURAKUNTAKESKUS
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 1.10. klo
9.30. Jokainen voi olla enkeli.
Midinetti-lähetyspiiri
ke 1.10. klo 13.
Eläkeläisten kerho to
2.10. klo 12.30. Tallella ikä
eletty. Marja-Leena Konttinen.
Ystävän kammari tiistaisin klo 11–14. Kohtaamispaikka kaikenikäisille. Kahvitarjoilu.
Perhekerho ke 8.10. klo
9.30. Liikun ja rentoudun.
Avaimia hyvään ikääntymiseen keskiviikkoisin
8.10. alkaen klo 13–15 Ystävän kammarissa. Kokoonnutaan kahdeksan kertaa
etsimään näkökulmia elämään eläkevuosina, pohdinnassa mm. Voinko hy-

vin ja olenko onnellinen?
Onko toivoa näkynyt? Arjen voimavarat. Kahvitarjoilu. Marjatta Pirskanen ja
Lea Tuiremo.
Israel-piiri ke 8.10. klo 14.
Ariela Toivanen.
Eläkeläisten kerho to
9.10. klo 12.30. Hengelliset laulut, Markku Heikkonen.
Herättäjän päivän myyjäiset la 11.10. klo 10–13
nuorisotalossa ja Puijontorilla. Hartaus klo 10,
Mari Voutilainen. Hernekeittoa omiin astioihin ja
leivonnaisia.
Avaimia hyvään ikääntymiseen ke 15.10. klo 13. Ystävän kammarissa.
Lähimmäisten ilta ma
20.10. klo 18. Kerhohuone
3. Kulttuuriluotsitoiminnasta kertoo Tuula Merjola-Partanen, Raili Lehtoviita.
Perhekerho ke 22.10.
klo 9.30. Muuttolintuja
langalla.
Israel-piiri ke 22.10. klo 14.
Ariela Toivanen.

POUKAMA
Poukamantie 105
Perhekerho to 2.10. klo
9.30. Jokainen voi olla enkeli.
Perhekerho to 9.10. klo
9.30. Liikun ja rentoudun.
Hiljaisuuden retki la 11.10.
klo 14. Poukamasta Satulanotkoon yhteistyössä Kuopion luonnonystäväin kanssa. Kävellään 2–3
km ja kuunnellaan ja mitataan äänien voimakkuutta ja häiritsevyyttä. Hiljaisuuden rukoushetki Satulanotkossa, Mari Voutilainen.
Hiljaisuuden retki la 11.10.
klo 14. Poukamasta Satulanotkoon yhteistyössä Kuopion luonnonystäväin kanssa. Kävellään 2–3
km, kuunnellaan ja mitataan äänten voimakkuutta ja häiritsevyyttä. Hiljaisuuden rukoushetki Satulanotkossa, Mari Voutilainen.

RANTA-TOIVALA
Kynttiläkirkko su 5.10. klo
18. Halmejoen luontopolun laavulla. Teemu Voutilainen, Joona Saraste. Pientä purtavaa ja kahvit.
Ranta-Toivalan seurakuntapiiri ti 21.10. klo
18.30. Riitta Rissasella, Hirvonlanniementie 193. Riitta Murtorinne.

MUUTA
Tulkoon sinun valtakuntasi -seminaari la 4.10. klo
12. Lounasravintola AIKA,
Inkiläntie 7. Anglikaanipastorit Simon Allaby
ja Bob Payne New Wine
-verkostosta Englannista.
Muusikko, Sakari Heikkilä,
Mika ja Tiina Kilkki. Osallistumismaksu 5 €. Lounas
10 €. Lisätietoa seminaaris-

ta: ville.h.kuusela@gmail.
com tai 040 774 3321. Kaikille avoin iltatilaisuus
klo 17, ylistystä, opetusta
ja rukouspalvelua.
Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen lähimmäispalvelun peruskurssi 24.–26.10. Alavan srk-salissa, Keihäskatu 5. Ilmoittautuneet haastatellaan.
Ilmoittautuminen 10.10.
mennessä mirja.poutiainen@evl.fi tai seurakuntien vaihteeseen 017 158
111. Lisätietoja Raili Lehtoviita 040 4848 438.
Valoa pimeyteen -syysleiri 14.–16.11. Rytkyn leirikeskuksessa, yhdessä Alavan ja Kallaveden seurakuntien kanssa. Sinulle, joka olet työikäinen
ja koet itsesi yksinäiseksi.
Ohjelmassa hiljentymistä,
ulkoilua, yhdessäoloa, saunomista. Etusija ensikertalaisilla. Omavastuu 10 €/
henkilö. Ilmoittautumiset 30.10. mennessä Kallaveden srk:n diakoniatoimistoon 040 4848 333 ma
ja ke klo 9–10 tai hanna.
rasa@evl.fi.
Perhekerho Toukolan
päiväkodilla ti 7.10. klo
9.30. Liikun ja rentoudun.
Hiljaisuuden retriitti 7.–
9.11. Rytkyn leirikeskuksessa. Hiljaisuutta yksin ja yhdessä, rukoushetkiä, lepoa kauniin luonnon keskellä. Vetäjinä Piio Lappalainen ja Mari Voutilainen.
Retriitin hinta 80 €, sis. liinavaatteet. Ilmoittautumiset viimeistään 29.10.
www.kuopionseurakunnat.fi/Puijo-retriitti tai arkisin klo 9–15 Mirja Turunen 040 4848 410. Tiedustelut Mari Voutilainen
040 4848 433.
Perhekerho Toukolan
päiväkodilla ti 21.10. klo
9.30. Muuttolintuja langalla.

Järvi-kuopio
RIISTAVEDEN KIRKKO
Joensuuntie 2505
Iltamusiikkia Riistaveden
kirkossa ke 1.10. klo 18. Jumala on rakkaus -teemalla
laulu- ja urkumusiikkia esittävät kanttorit Aliisa Lukkari-Lohi ja Riikka Tuura. Vapaa pääsy.
Messu su 12.10. klo 10. Saarna: Matti Vainikainen, M.
Mäkinen. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. Messun jälkeen rauhanyhdistyksen seurat seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su
19.10. klo 10. M. Mäkinen,
Tuura.

RIISTAVEDEN
SEURAKUNTATALO
Keskustie 2
Sururyhmä läheisensä menettäneille marraskuussa.
Mukana aluepappi Marjaana Mäkinen ja vs. diakonissa
Minna Puustinen. Alustavat
tiedustelut ja ilmoittautuminen 15.10. mennessä toimistosihteerit Anita 040 4888
602 tai Raili 040 4888 611.
Olemme yhteydessä mm. aikatauluista ryhmäläisiin henkilökohtaisesti.
Askartelu ja kokkikerho alakouluikäisille ke 1.10.
klo 16.
Neulepiiri to 2.10. klo 12 takkahuoneessa.
Messu su 5.10. klo 10. Selkokielinen messu, muistisairaat
ja läheiset sekä Riistaveden
alueen srk-kerhojen ja piirien
kirkkopyhä. Kirkkokahvit. M.
Mäkinen ja Tuura.
Raamattupiiri ma 6.10.
klo 13.
Isoskoulutus ma 6.10.
klo 15.
Musapaja ja nuortenilta
ma 6.10. klo 16.30.
Naisten ilta ma 6.10. klo 18.
Naisten Pankki Arja Kekoni,
musiikki Popo Salami.
Iltapala.
Perhekerho ti 7.10. klo 9.30.
Ennen vanhaan -päivä ti
7.10. klo 12 takkahuoneessa.
Vauvaryhmä joka toinen ti
7.10. alkaen. Aiheena vauvamuskari.
Vanhusten virkistyspäivä ti
14.10. klo 12.
Neulepiiri to 16.10. klo 12
takkahuoneessa.
Raamattupiiri ma 20.10.
klo 13.
Vauvaryhmä ti 21.10. klo 14.
Aiheena imetysasiat. Mukana imetystukihenkilö Minni
Sinkkonen.
Miesten ruokapiiri ke 22.10.
klo 17.

KASTETUT
Runo Matti Sakarias Hartikainen, Teppo Pentti Antero Airaksinen, Emma
Amanda Reinikainen,
Onni Jimi Juhani Karhunen, Toivo Ilmari Rytkönen, Uuno Topias Huupponen.

KUULUTETUT
Ville Kustaa Kurikka ja
Nuppu Jatta Annika Jokinen.

KUOLLEET
Marja Sinikka Niikko 82 v,
Anna Liisa Simonen 94 v,
Hilja Kyllikki Kröger 91 v,
Kaija Linnea Laukkanen
91 v, Lasse Rainar Turunen 84 v, Liisa Viliina Venäläinen 81 v, Raimo Juhani Parviainen 73 v.

Parviainen. Messun jälkeen
siioninvirsiseurat srk-talolla.
Messu su 12.10. klo 10.
K. Leino, Saarela.
Raamattutapahtuman perhemessu su 19.10. klo 10.
K. Leino, Saarela.

JUANKOSKEN
SEURAKUNTATALO
Mäntytie 5
Sanan ja yhteyden ilta,
ti 7.10. klo 18.30. Järj. Pohjois-Savon Kansanlähetys ja
Juankosken aluesrk.
Lähetysaskartelu to 9.10.
klo 10 seurakuntasalissa.
Liikunta- ja näkörajoitteiset pe 10.10. klo 12 seurakuntasalissa.
Aamukahviryhmä, to 16.10.
klo 10 seurakuntatalossa.
Seurakuntakerho ke 22.10.
klo 11 seurakuntatalossa.

KAAVIN KIRKKO
Kaavintie 24
Exitin ja Pekka Simojoen
konsertti to 2.10. klo 18. Vapaa pääsy, ohjelman hinta
5 € Suomen Lähetysseuralle
Tasaus-keräykseen.
Messu su 5.10. klo 13. Huhtala, Lukkari-Lohi. Enkelikirkko.
Jumala on rakkaus -konsertti ke 8.10. klo 18. Tuura,
Lukkari-Lohi.
Messu su 12.10. klo 13.
Huhtala, Lukkari-Lohi.
Messu su 19.10. klo 13.
Huhtala, Parviainen.

KAAVIN
SEURAKUNTATALO
Kirkkorannantie 1
Vanhemman väen palvelupäivä ti 7.10. klo 11. Ruoka ja
kahvit 5 €.
Mielenterveyspiiri ti 21.10.
klo 13.
Elsan kerho to 23.10. klo 11.

MUUTA
Elsan kerhot to 9.10. klo 14.
Kortteisen koululla.

MUURUVEDEN KIRKKO
Kirkkotie 2
Sanajumalanpalvelus su
5.10. klo 13. Myyjäiset, otetaan vastaan myytävää lähetystyön hyväksi. Keihänen,
Parviainen.
Messu su 12.10. klo 13. Leino,
Saarela.
Messu su 19.10. klo 13. Syntymäpäiväjuhla 70-, 80-, 90- ja
yli 90-vuotiaille srk-talossa.
Leino, Saarela, Kokkonen.

MUURUVEDEN
SEURAKUNTATALO
Kirkkotie 1

Rukous- ja raamattupiiri ti 14.10. klo 18 Lehtomäen kodilla.
Ystäväseurat ke 15.10.
klo 18. Leena Mäkäräinen ja
Leo Mehtälä.
Käsityö- ja toimintapiiri pe 17.10. klo 12 Lehtomäen kodilla.

SÄYNEISEN KIRKKO
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 5.10. klo 13. Pursiainen, Kärppä-Leskinen.
Messu su 12.10. klo 13. Korkalainen, Parviainen.
Messu su 19.10. klo 13. Pursiainen, Kärppä-Leskinen.

SÄYNEISEN
SEURAKUNTAKOTI
Kirkkoharjuntie 2 A
Lähetyskahvila to 2.10.
klo 12.
Seurakuntakerho to 9.10.
klo 12.

MUUTA
Retki Iisalmeen ke 29.10.
Lähtö 9.30 Säyneisen kirkolta. Vierailemme Evakkokeskuksessa ja Kustaa Adolfin
kirkossa. Retken hinta 10 €,
sisältää matkat, lounaan ja
retken ohjelman Ilm. 22.10
mennessä toimistosihteeri
040 4888 611.

TUUSNIEMEN KIRKKO
Keskitie 21
Messu su 12.10. klo 10.
Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi.
Messu su 19.10. klo 10.
Huhtala, Parviainen.

TUUSNIEMEN
SEURAKUNTATALO
Koivukuja 2
Holopaisten veljesten konsertti ja kotiseutupäivä
pe 3.10. klo 18. Tarjoilu.
Koko perheen enkelikirkko su 5.10. klo 10. HagmanPuustinen, Lukkari-Lohi. Tarjoilu.
Rukouspiiri ti 7.10. klo 10.
Kokoontuu joka tiistai.
Isoskoulutus ti 7.10. klo
18.30-20.
Ilta Sanan äärellä ma 13.10.
klo 18. Vetäjänä Risto Happonen.
Viikkomessu ke 15.10. klo
11. Ruokailu ja seurat, yhteistyössä Pohjois-Savon Kristilliset eläkeläiset.
Naisten piiri perjantaisin
kerran kuukaudessa klo 18
pe 17.10.
Palvelupäivä ke 22.10. klo 10.

MUUTA

Aluepapin ja diakonissan
vastaanotto ma klo 9–11.
Aluepappi vuosilomalla viikon 43, jolloin yhteydenotot
toimistosihteeriin. Aluepapin vastaanotto tilapäisesti
kirkon sakastissa.
Vauvaryhmä jatkaa Riistaveden srk-talolla, parittomien viikkojen tiistaina, alkaen
7.10. klo 14–15.30. Tervetuloa
vauvan ja lapsosten kanssa
tapaamaan toisia vauvavuotta viettäviä. Vauvaryhmässä
kokoonnumme vauva-arjesta nousevien teemojen äärelle, juttelemaan ja jakamaan
vanhemmuutta. Hiljentyminen ja kahvitteleminen ovat
myös osa tapaamista.
Miesten lenkkipiiri ma
13.10. klo 18 OP:n kerhohuoneessa.

Messu su 5.10. klo 10. Pursiainen, Kärppä-Leskinen, mukana Eläkeläisten lauluryhmä
ja Lapsikuoro.
Messu su 12.10. klo 10. Korkalainen, Kärppä-Leskinen.
Messu su 19.10. klo 10. Pursiainen, Kärppä-Leskinen.

Syntymäpäiväseurat su
5.10. klo 14. Olavi Ollikainen,
Honkakodalla, Honkapurontie 251.
Lähetyspiiri pe 10.10. klo 12
Eeva Issakaisella, Rantakuja 3 A 2.
Palvelupäivä to 16.10. klo 10
Hirvolassa, ilm. Aulille edellisenä tiistaina 040 4888 631.
Kotiseurat to 16.10. klo 13
Vieno ja Risto Happosella,
Honkamäentie 227. Kansanlähetys.
Kyläseurat ja syyslaulajaiset to 16.10. klo 18 Tuusjärven koululla.

NILSIÄN
SEURAKUNTAKOTI
Nilsiäntie 59

VEHMERSALMEN
KIRKKO
Lempeläntie 17

Gospelkuoro jälleen SUNNUNTAISIN klo 16–17.30
srk-kodilla. Tervetuloa myös
uudet.
Nilsiän Eläkeläisten Kristillisen yhdistyksen seuroja ei ole, ke 15.10., vaan osallistutaan Tuusniemellä klo 11
messuun ja juhlaan.

YLÖSNOUSEMUKSEN
KIRKKO, JUANKOSKI
Mäntytie 5

Käsityö- ja toimintapiiri pe 3.10. klo 12 Lehtomäen kodilla.
Vuotjärven kyläseurat su
5.10. klo 19 Taattolassa, Taatontie 43.

Vehmersalmen urkujen 80
v. juhlakonsertti pe 3.10. klo
18. Muusikko, urkuasiantuntija ja Vehmersalmen urkujen korjaaja Marko Koskinen.
Vapaa pääsy. Konsertin jälkeen mahdollisuus tutustua
urkuihin lähemmin.
Messu su 5.10. klo 13. U. Mäkinen, Tuura. Piirien kirkkopyhä. Kahvit, ohjelma seurakuntakodissa.
Messu su 12.10. klo 13.
U. Mäkinen.
Messu su 19.10. klo 13.
M. Mäkinen, Tuura.
”Armo riittää” -sana ja mu-

MUUTA

KARI KURONEN

Messu su 5.10. klo 10. Saarna Per-Erik Bucht, Keihänen,

Seurakuntakerho to 9.10.
klo 13.
Seurat to 23.10. klo 13. Muuruveden sotaveteraanien tarjoama lohikeitto ja kahvit.

NILSIÄN KIRKKO
Kirkonmäentie 1

MUUTA

siikki su 19.10. klo 17. puheenvuorot ja laulut, Liisa
Lehtinen, Pentti Waris, Marjaana Mäkinen, Järvi-Kuopion seurakunta ja Suomen
Raamattuopisto.

VEHMERSALMEN
SEURAKUNTAKOTI
Lempeläntie 15
Perhekerho perjantaisin
klo 9.30–11. salissa. 17.10.
ei ole perhekerhoa.
Kirkkokuoro maanantaisin klo 10.
Lähimmäisen kammari
to 2.10. klo 10 kammarissa.
Kokki-ukot ti 7.10. klo 17.
Eero Hujasen johdolla kokkausta, elintarvikemaksu 5 €.
Varttuneen väen virkistyspäivä to 9.10. klo 10 salissa.
Ruokamaksu 5 €.
Lähimmäisen kammari
to 16.10. ja to 23.10 klo 10
kammarissa.

JÄRVI-KUOPION
SEURAKUNTA,
YHTEISET
Vauvaryhmä jatkaa Riistaveden srk-talolla, parittomien viikkojen tiistaina, alkaen
7.10. klo 14–15.30. Tervetuloa
vauvan ja lapsosten kanssa
tapaamaan toisia vauvavuotta viettäviä. Vauvaryhmässä
kokoonnumme vauva-arjesta nousevien teemojen äärelle, juttelemaan ja jakamaan
vanhemmuutta. Hiljentyminen ja kahvitteleminen ovat
myös osa tapaamista.
Kasvokkain-raamattutapahtuma, la–su 18.–19.10.
alkaen klo 10 Juankosken
seurakuntatalossa. La 18.10
klo 13 lasten taidepyhäkouluhetki.

KASTETUT
Sonja Enni Elina Tirkkonen,
Riistavesi, Topi Valtteri Kanniainen, Nilsiä, Aada Helmi Eveliina Miettinen, Tuusniemi, Vili Toivo Akseli Kauhanen, Nilsiä, Wilma Saana Kaarina Matikainen, Nilsiä, Kerttu Tuulia Aisla, Jännevirta.

KUOLLEET
Aino Marjatta Väätäinen
86 v, Nilsiä, Arvi Juntunen
82 v, Nilsiä, Irja Sofia Elisabet
Happonen 82 v, Vehmersalmi (Kortejoki), Hilda Hallikainen 94 v, Kaavi.

Diakonia
keskus
DIAKONIAKESKUS
Suokatu 31
Nuotta-kahvio, kierrätysmyymälä ja diakoniatyöntekijöiden vastaanotot ilman ajanvarausta avoinna
maanantaisin, keskiviikkoisin
ja perjantaisin klo 10–12 (erityistapaukset mainittu alla).
Ovet avataan klo 9.40, aamuhartaus klo 9.50. Kahviossa luettavissa päivän lehdet
SS ja HS sekä kristillisiä viikko- ja kuukausilehtiä.
Lahjoitustavaroiden vastaanotto aukioloaikoina tai
muuhun aikaan sopimuksen
mukaan 040 4848 468.
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.
Pullakirkko pe 3.10. klo 12
NNKY:n tiloissa, kirkkokahvit kahvio Nuotassa.
Hyväntuulenpiiri ti 7.10.
klo 12.
Kehitysvammaisten kahvikerho ke 8.10. klo 13.30. Lisätietoja diakoni Leena Vartiainen 040 4848 467.
Katulähetyspiiri ke 8.10.
klo 17.
Kuurojen lähetyspiiri to
9.10. klo 17 kerhohuone
Samuli, Suokatu 22.

Hyväntuulenpiirin saunaretki Poukaman leirikeskukseen ti 14.10. klo 13 ennakkoon ilmoittautuneille. Lähtö klo 13 Diakoniakeskukselta.
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 15.10. klo 13.
klo 13–14.30 keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22
Hyväntuulen piiri ti 21.10.
klo 12.
Kehitysvammaisten kahvikerho ke 22.10. klo 13.30. Lisätietoja diakoni Leena Vartiainen 040 4848 467
Katulähetyspiiri ke 22.10.
klo 17.

arkki
Kauppakeskus Apaja
040 4848 445
arkki.kuopio@evl.fi
Kaste tutuksi la 11.10. klo
10–15. Jumala lyö kasteessa ihmiseen yhden ainoa leiman: minun rakkaani. Kaste vapauttaa tulosvastuullisuudesta. Kaikki on lahjaa.
Kaikki on armoa. Mitä kaste
hyödyttää? Mihin vettä tarvitaan? Kuka voi olla kummina? Miksi puku on valkoinen? Esillä kastepöytä ja kastepukuja.

Perheasiain
neuvottelukeskus
Suokatu 22
Luottamuksellista keskusteluapua parisuhteen kysymyksissä. Yhteydenotot ma–
pe klo 9–11 puh. 040 4848
480 tai sähköpostitse perheneuvonta.kuopio@evl.fi

siilinjärvi
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna arkisin
klo 9–11 ja 12–14 p. 017 288
4600 (khranvirasto), 017 288
4620 (talouststo). Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi. Ke
8.10. Toimistot avoinna vain
iltapäivällä klo 12 jälkeen.
www.siilinjarvenseurakunta.
fi, www.facebook.com/siilinjarvenseurakunta

KIRKKO
Haarahongantie 2
Messu su 5.10. klo 10. Vanhustenviikon kirkkopyhä.
Heikki Kastarinen, Satu Väätäinen, Airi Heiskanen, Erja
Valkonen, Raija Hallikainen.
Virsikuoro. Kirkkokahvit.
Tuhlaajapoika-kirkkokonsertti pe 10.10. klo 19. Ossi
Jauhiainen, Eeva Hartemaa
ja Petteri Lehikoinen (laulu),
Erkki Rännäli (piano). Debussyn Tuhlaajapoika-kantaatti ja suomalaista hengellistä musiikkia. Ohjelma 10 €.
Messu su 12.10. klo 10. Lähetyksen kirkkopyhä. Satu Väätäinen, Matti Hoffrén, Heini
Heide, Jenni Shakya. Messun
jälk. srk-talolla lähetyslounas
ja -tilaisuus, jossa mukana
nimikkolähettimme Hongkongista.
Rauhanyhdistyksen seurat
su 12.10. klo 15.
Messu su 19.10. klo 10. Sadonkorjuun kiitosmessu.
Matti Hoffrén, Heikki Kastarinen, Airi Heiskanen. Messun jälkeen Siilinjärven tuottajien tarjoama uutispuuro,
mukana Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys. Messuun ja uutispuurolle kutsutaan mukaan erityisesti kaikkia kesän
tiekirkkopäivystäjä.
Rippikoulusunnuntai 26.10.
Vuoden 2015 rippikoulujen
alkajaistapahtuma riparilaisille ja vanhemmille.

SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4
Askartelupiiri ke 1.10. ja
8.10. klo 9–12 lähetyskellarilla. Tehdään tuotteita lähetystyön Putiikkiin itsenäisesti ja ohjatusti. Kokoontumiset joka keskiviikko: 1.10. lähetyssihteeri Jenni Shakya.
8.10. käsihoitoa ja hemmottelua, Henna Tuomainen. Ei
kokoontumista syyslomalla 15.10. ja retkipäivänä 22.10.
(ks. Muuta-kohta).
Donkkis ke 1.10. klo 18 päätysali. Koululaisten ikioma
ilta. Ohjelmassa raamatunkertomus, nukketeatterihahmot Saku ja Ruut, musiikkia,
toimintapisteitä. Tuo nyyttäripöytään suolaista tai makeaa. Iltaa ohjaavat nuoret ohjaajat, Oikariset Lapinlahdelta, Unto-pappi, Airi-kanttori
ja nuorisotyöntekijä.
Kahvila Huili torstaisin klo
9–13 alakerran kerhotiloissa.
Raamattupiiri Ravintoa
Raamatusta to 2.10. klo 18
kokoushuoneessa.
Nuorisotyön perjantaikahvila klo 18, hartaus klo 19.30.
Pe 3.10. mukana kesän rippikouluryhmä 9:n isosia, 10.10.
rippikouluryhmä 10:n isosia.
Yhdessä olemista, pelailemista, lukemista. Pientä syömistä ja juomista.
Askarteluilta ke 8.10. klo
17.30–19.30 lähetyskellarilla. Kohti joulua Heta Malisen
johdolla, erilaisia kädentöitä
itselle ja lähetystyölle. Seuraavat 5.11. ja 3.12.
Vapaaehtoistoiminnan
teemailta to 9.10. Klo 17.30
tarjoilu, klo 18–20 illan aihe
kädentaidot keittiö-, kiinteistö- ja puutarhatyössä. Anu
Eronen, Hilkka Lehto, Jarkko Kuosmanen, Jaakko Katainen ja Niina Kuosmanen.
Seur. 30.10. jumalanpalveluksessa avustaminen. Ennakkoilmoittautuminen toivottavaa: www.siilinjarvenseurakunta.fi
Pyhäkoulu su 12.10. klo 10
jumalanpalveluksen ajan
kerhotilassa.
Lähetyspyhän tilaisuus ja
lounas su 12.10. messun jälkeen. Vieraina Hongkongin
lähetit.
Kaikille avoin Yhteisvastuulounas ma 13.10. klo 11–
13. Hinta 7,50 €, sis. lohikeiton, leivän, juoman, jälkiruoan.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma
13.10. klo 13 isossa salissa.
Sanan ja yhteyden ilta ma
13.10. klo 18.30 pienessä salissa.
Kuulokerho ma 20.10. klo 13
päätysalissa.
Lähimmäispalveluryhmän
kokoontuminen ma 20.10.
klo 17–18.30 päätysalissa. Liisa Tiilikainen.
Siioninvirsiseurat ti 21.10.
klo 14 pienessä salissa.
Hyvän sanoman ilta Raamattuopiston kanssa ti 21.10.
klo 18.30 pienessä salissa.
Armon kalliolla – sielunhoidollinen seminaari 25.–
26.10. srk-talolla la klo 10–
16.30 ja Helluntaiseurakunnassa su klo 11. Vieraana rehtori pastori Petri Välimäki.
Tarkka ohjelma mm. seurakunnan verkkosivuilla.

VUORELAN KIRKKO
Rissalantie 2
Arjen ateria to 2.10. klo
11–12.
Sukupolvien messu su 5.10.
klo 10. Leena Laurinkari,
Unto Niskanen, Heini Heide,
lapsikuoro, lapsi- ja diakoniatyöntekijöitä. Keittolounas ja
monenlaista puuhaa kaikenikäisille vauvasta vaariin ulkona ja sisällä (sään mukainen pukeutuminen).
Raamattu- ja rukouspiiri
ma 6.10. ja 20.10. klo 18.
Donkkis-ilta ke 8.10. klo 18.
Perjantaikahvila pe 10.10.

klo 18–22 alakerrassa, rukoushetki klo 19.30. Mukana
rk 6 isosia.
Sanajumalanpalvelus su
12.10. klo 13. Unto Niskanen,
Heini Heide.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma
13.10. klo 13.
Vuorelan lähetyspiiri ei kokoonnu ti 14.10. (syysloma).
Sanajumalanpalvelus su
19.10. klo 13. Matti Hoffrén,
Vesa Kajava.
Viittomakielinen messu su
19.10. klo 15. Kuurojenpappi Seppo Laukkanen, Vesa
Kajava.
Kirjapiiri alkaa ke 22.10. klo
18–19.30. Keskustellaan luetun kirjan herättämien ajatusten pohjalta. Ensimmäisellä kerralla Minna Canthin novelli Hanna. Seuraavat kerrat 26.11. ja 10.12., sovitaan yhdessä, mitä luetaan.
Piiriä luotsaa Ulla Nissi 040
5656 924.
Rippikoulusunnuntai 26.10.
Vuoden 2015 rippikoulujen
alkajaistapahtuma riparilaisille ja vanhemmille.

MUUTA
Ystävän tupa ma 6.10. klo 9.
Leppäkaarteen kerhohuone,
Honkarannantie 8.
Näkökerho ma 6.10. klo 12–
13.30 Akuliinassa. Tilaisuus
jatkuu klo 14 näkö-ja kuulopäivänä.
Risulantien kerho ma 6.10.
klo 13. Risulantie 12 kerhohuone.
Koivusaaren lähetyspiiri ja Katri Helena Eskelisen
muistoseurat to 9.10. klo 18
Koukkuniemessä.
Perhepyhäkoulu su 12.10.
klo 11 Pyylammilla, Nuottipolku 8, Eeva ja Antti Savolaisella.
Siivoustalkoot ti 14.10. Viinamäen hautausmaalla klo
9–15 ja Rauhanpuiston hautausmaalla klo 12–15. Viinamäellä talkooväelle tarjolla keittoa ja kahvit, Rauhanpuistossa kahvit ja pientä
suolaista.
Kouluikäisten pyhäkoulu
ma 20.10. klo 18–19.30 Leppäkaarteen kerhotila.
Kotipolun kerho ti 21.10. klo
13. Kotipolku 6 kerhohuone.
Mitä lapsi tarvitsee hyvää kasvuun - Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen luento ti
21.10. klo 18 Siilinlahden koulun Salmin salissa. Lastenhoito järjestetty. Järj. yhteistyössä MLL:n Siilinjärven paikallisyhdistyksen kanssa.
Retki Lintulan luostariin
ke 22.10. Hinta 25 €/hlö, retki
avoin kaikille. Ilm. lähetyssihteerille viim. pe 10.10. jenni.
shakya@evl.fi, 044 7284 647.
Hartaus ke 22.10. klo 14 Akuliina. Heikki Kastarinen, Airi
Heiskanen.
Tule tekemään hyvää vapaaehtoisena! Tutustu tehtäviin ja ilmoittaudu hyväntekijäksi: siilinjarvi.suurellasydamella.fi

KASTETUT
Timi Petteri Kalevi Toivanen,
Renne Aleksi Hermanni Pitkänen, Otso Ilmari Oksman,
Amanda Emilie Reinikainen, Inari Saara Maria Kuusisto, Hertta Maria Karoliina
Valtonen, Elmeri Kaarle Oskari Häyrynen, Aida Amelia
Katriina Antikainen, Mimmi
Emma Elisabeth Nenonen,
Ville Väinö Tapio Lajunen.

KUULUTETUT
Harri Pekka Juhani Vilhunen
ja Jaana Marjatta Leinonen.

KUOLLEET
Unto Olavi Haukilahti 86 v,
Esko Sakari Savolainen 77 v,
Kerttu Iines Kiiski 93 v, Asko
Heikki Tapio Särkkä 66 v.
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Koonnut PIIA JULKUNEN
Järjestöt
KANSAN RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
”Jeesus antaa elämän” -luentosarja Johanneksen evankeliumista, evankelista
Kari Valkonen. Pe 3.10. klo 18 Jeesus, Elämän valo, pe 17.10. klo 18 Jeesus, Hyvä
paimenemme, pe 31.10. klo 18 Jeesus: Tie,
totuus ja elämä, pe 14.11. klo 18 Jeesus, Vapahtajamme.
KKK-retriitti Neulamäen kirkko 24.–
26.10. Lisätietoja/ilm. kkk.dy.fi
Pienpiirejä Sanan Kulmalla: Ma Rukouspiiri klo 18. Ma pariton vk Raamattupiiri klo 18 aiheena Roomalaiskirje. Ti pariton vk Naisten solu klo 18. Ke pariton vk
Opintopiiri klo 18 Kolmiyhteinen Jumala: Pyhä Henki. To Kritoryhmä: Toiveena
sisäinen paraneminen klo 18–20. Pe rukouspäivystys ja avoimet ovet klo 13–16.
Kirjamyyntipiste avoinna tilaisuuksien
aikana ja perjantaisin klo 13–16.

POHJOIS-SAVON EV.LUT
KANSANLÄHETYS
Sairaalakatu 11

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Herättäjä-Yhdistyksen toimipiste auki
keskiviikkoisin klo 10–13, virsihetki 11–12.
Saatavana HY:n ja Aholansaaren tuotteita.
Tuomo Ruuttunen, aluesihteeri, www.h-y.
fi, 040 506 1386 tuomo.ruuttunen@h-y.fi
Seurat Pyhän Johanneksen kirkolla su
5.10. klo 18.
Seurat Juankosken seurakuntatalolla su
5.10. jumalanpalveluksen jälkeen.
Aluetoimikunnan kokous Kuopion toimipisteellä 8.9. klo 17.30 (kahvi klo 17.00).
Mukana Simo Juntunen.
Myyjäiset Puijon kirkolla la 11.10. klo 10
alkaen.
Herättäjän kirkkopyhä Puijon kirkolla;
su 12.10. klo 10 messu (saarna T. Ruuttunen). Tarjoiluväliaika ja seurat.
Seurat Alavan kirkolla 19.10. klo 14.

ILMOITUS SEURAKUNTA
VAALIEN EHDOKAS
LISTOJEN YHDISTELMÄSTÄ
Siilinjärven seurakunnassa 9.11.2014 toimitettavien seurakuntavaalien
ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 19.10.–9.11.2014 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite Haarahongantie 4,
71800 Siilinjärvi.
Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen
aukioloaikoina maanantai–perjantai klo 9.00–11.00 ja 12.00–14.00.
Siilinjärvi 16.9.2014
Siilinjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Seppo Laitanen
puheenjohtaja

SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Rukoushetki klo 16.30 maanantaisin
Kuopion NNKY:n salissa.
Raamattupiiri klo 17 maanantaisin Kuopion NNKY:n salissa.
Raamattutapahtuma ”Kasvokkain”
Juankosken srk-talossa ja kirkossa la–su
18.–19.10., la klo 10–17 ja su klo 10–14. Järjestää SRO, P-SKL ja Järvi-Kuopion srk.

NNKY
Myllykatu 5
Kuoro tiistaisin klo 14. Tervetuloa uudetkin laulajat.
Lähetys-/ ja raamattupiiri vuoroviikoin
keskiviikkona klo 13.
Venäjänkielisten maahanmuuttajanaisten ryhmä kokoontuu tänä syksynä
ke 15.10., 12.11. ja 10.12.
Kahwihuone Wirwoitus – kaikille avoin
iltapäivä su 12.10. klo 14. Ohjelmaa, kuoro, yhteislaulua, kahvi/tee.
Yhteiskristillinen rukousilta tiistaisin klo 18.

SUOMEN LUTERILAINEN
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri ke. 1.10. klo
18.30 keskusseurakuntatalolla Aaronissa.
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä on
Johannes Häkämies, 050-3212938, johannes.hakamies@sley.fi

KUOPION YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22
Seurat ke 1.10. klo 10.45 Tuusniemen palvelukeskuksessa.
Lauluseurat ke 1.10. klo 18 Neulamäen
kirkossa.
Seurat to 2.10. klo 13.30 Riistaveden palvelukodissa.
Seurat la 4.10. klo 19 Ry:llä.
Seurakuntapäivä su 5.10. klo 14 Ry:llä.
Lauluseurat ja iltakylä ke 8.10. klo 19
Ry:llä.
Seurat la 11.10. klo 13.30 Leväsen palvelukeskuksessa.
Seurat la 11.10. klo 19 Ry:llä.
Riistaveden kirkkopyhä su 12.10. klo 10,
ruokailu ja kahvit klo 11, seurat klo 12 Riistaveden kirkossa ja srk-salissa.
Seurat su 12.10. klo 14 ja 15.30 Ry:llä.
Seurat su 12.10. klo 15 Siilinjärven kirkossa.
Lauluseurat ke 15.10. klo 19 Ry:llä.
Alueseurat: Siilinjärvi pe 17.10. klo 19
Mannisella, Koivusaarentie 461, Siilinjärvi.
Alueseurat: Suonenjoki ja Etelä-Kuopio pe 17.10. klo 19 Petosen seurakuntatalossa.
Seurat la 18.10. klo 19 Ry:llä.
Yhteinen pyhäkoulu ja seurat su 19.10.
klo 14 ja 15.30 Ry:llä.
Seurat ti 21.10. klo 13.30 Mäntylän palvelukeskuksessa.
Lauluseurat ke 22.10. klo 19 Ry:llä.

Keskusrekisterinjohtajan virka
Keskusrekisterinjohtajan tulee olla pappi. Lisäksi hänellä tulee olla
vakinaiseen papinvirkaan vaadittava pätevyys, perehtyneisyys
tehtävänalaan ja johtamistaitoa.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaisesti.
Hakuaika päättyy 23.10.2014 klo 16.00.

Tied.ja ilm. 050 4641 000
www.aholansaari.fi
aholansaari@aholansaari.fi
Nuoret ruskassa 2.–5.10. Opiskelijoiden
ja nuorten aikuisten talkooleiri, jossa valmistetaan saarta talven tuloon.
Ystäväpäivät 17.–19.10. Perinteiset ystäväpäivät kokoavat Aholansaaren ystäväkansan hengen ravinnon, veisuun, yhdessäolon sekä hyvän ruuan ääreen.
Hiljaisuuden retriitti 24.–26.10. Unohtumaton henkisen ja hengellisen elämän
virkistäytymisviikonloppu, jossa hiljaisuus hoitaa, yhteistyössä Järvi-Kuopion
srk:n kanssa.

Syyskauden toiminta on käynnistynyt.
Sanan ja laulun tilaisuus pe 3.10 klo 14
Lepolan Palvelukodissa.
Yhteislaulutuokio ja kerho ti 7.10 klo
12.30 keskussrk-talon Samulissa.
Retki Kristillisen Eläkeliiton Pohjois-Savon piiri ry:n syysjuhlaan Tuusniemen
kirkkoon ke 15.10. Tiedustelut 050 599
7011, 040 737 7860.

Tiedusteluihin vastaavat hallintojohtaja Timo Korhonen
puh. 040 484 8200 ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Hannu Koskelainen puh. 040 484 8289.
Hakuilmoitus kokonaisuudessaan kirkon rekrytointisivuilla
osoitteessa: www.evl.fi/rekrytointi ja www.kuopionseurakunnat.fi

Seurakunnan
työntekijä vailla

asuntoa

www.kuopionseurakunnat.fi
www.kirkkojakoti.fi

Salmin Sali, Siilinjärvi
✚✚ Järj. Siilinjärven kunnan sivistyspalvelut & Siilinjärven
musiikkiopisto

Lähetä vinkkejä
kulttuurikulma@gmail.com

NÄYTTELYT
Galleria G12
✚✚ Tapio Kettunen 20.9.–9.10.
✚✚ Antti Rönkä 11.10.–30.10.
Galleria Carree
✚✚ Reo Lintera 8.10.–26.10.
Kulttuurikeskus Vuorilinna
✚✚ Hanna Kilpiäisen 30-vuotis ikonijuhlanäyttely avoinna 1.10. ja
8.10 klo 12–15
✚✚ Taiteilijavieraana 1.10. kello 15–
18 Satu Voutilainen, Musaday
✚✚ King’s Kids ilta: varhaisnuoret
3.10. klo 18–20.30
Kuopion taidemuseo
✚✚ Taiteilijatoveruutta
25.9.2014–6.1.2015

ESITYKSIÄ,
KONSERTTEJA
Sotku
✚✚ Milla Virtanen & Koski Dance
Company: 5th Floor 3.10. klo 19
✚✚ Hanna Vilander & Otávio
Bastos: It’s a (wo)man’s world
4.10 klo 20 ja 5.10. klo 16
✚✚ Ahti-konsertti 7.10. klo 18,

Kino Kuvakukko
✚✚ 2.–5.10. Kuopion Vilimit,
www.vilimit.fi
✚✚ 8.10. alkaen: 20.000 Days on
Earth (Ohj. Iain Forsythin,
Jane Pollard)
✚✚ 10.10. alkaen: Tracks
(Ohj. John Curran)
Kuopion Musiikkikeskus,
ohjelmassa mm.
✚✚ 1.10. klo 19 Terem Quartet,
Konserttisali
✚✚ 2.10. klo 19 Sinfoniasarja II,
Konserttisali
✚✚ 8.10. klo 19 Korsuorkesterin
kertausharjoitukset, Konserttisali
✚✚ 9.10. klo 19 Sinfoniasarja III,
Konserttisali
✚✚ 17.10. klo 21.30 Nassaun Fasaani, Jazzklubi
✚✚ 20.10. klo 13 ”Arvokas vanhuus”
-vanhusten päiväkonsertti,
Konserttisali

Kuopion seudulta.
Soita 050 5327173

Kirkosta tukea
työssä jaksamiseen
Kallaveden kirkossa järjestettiin syyskuussa
ensimmäistä kertaa työyhteisömessu.

K

irkossa rukoiltiin työn
oikeudenmukaisen jakautumisen, työssä jaksamisen, työn
jatkumisen ja työttömien puolesta. Messuun oli kutsuttu erityisesti alueen työyhteisöjä.
Messun jälkeen kirkkolounaalla
puhunut filosofian tohtori Jorma
Räsänen painotti, että työhyvinvointi vaikuttaa moneen asiaan.
Kaikki, mitä tapahtuu työn ulkopuolella vaikuttaa myös työhön.
Työpersoonaa ja vapaa-ajan persoonaa ei voi erottaa toisistaan. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ihmiseen on Raamatun mukaista. Sielu,

ruumis ja henki ovat kokonaisuuden osia. Hengellisyydestä haetaan
elämän tarkoitusta”, Räsänen pohtii.
Hän muistuttaa, että myös Jeesus vetäytyi välillä sekä itse, että
opetuslastensa kanssa yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen. ”Kirkon yhtenä tehtävänä on antaa tukea työssä
jaksamiseen. Levänneet työntekijät ovat innovatiivisempia ja tuotteliaimpia. Ilo ja nauru ovat tärkeitä
asioita työyhteisöissä”.

Erikoismessujen syyskuu
Syyskuussa vietettiin monia erikoismessuja. Sairaalasielunhoito järjesti
Männistön seurakunnan ja Muisti-

SEURAKUNTAVAALIT 2014

liiton kanssa yhteistyössä muistimessun 21.9 Pyhän Johanneksen
kirkossa. Muistisairaat ja heidän
omaiset tapasivat kirkkokahveilla
Muistiliiton työntekijöitä.
Kuolleiden lasten muistopäivän
musiikkihartaus järjestettiin 23.9 Pyhän Markuksen kappelissa. Muistokynttilät sytytettiin Suurella hautausmaalla lasten muistomerkille.
Joukko lapsensa menettäneitä vanhempia on kokoontunut viettämään päivää jo aiemmin Kuopiossa.
Hartaus järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa kappelissa.
teksti ja kuvat:
MINNA SIIKANIVA

Kuopion kaupunginteatteri,
ohjelmassa mm.
✚✚ Kaikki Kivestä, kantaesitys
18.10. Minna-näyttämöllä

Kuopion ja Siilinjärven
seurakuntalehti.
101. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 22.10.

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
Tiedottaja
Merja Tapio
puh. 040 4848 236
Toimitus
Verkkotoimittaja (vs.)
Kirjastokatu 5 A 1,
Tuija Hyttinen
70100 Kuopio
etunimi.sukunimi@evl.fi puh. 040 4848 514
Taitto: Kotimaa Oy
Viestintäpäällikkö,
Ilmoitukset:
Kirkko ja Koti -lehden Pirjo Teva
päätoimittaja
puh. 020 754 2284,
Minna Siikaniva
040 680 4057
puh. 040 4848 273
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset:
Tiedottaja (vs.)
Kuopion ulkopuolelle
Heli Haring
20 €/vuosikerta.
puh. 044 414 4801
www.kirkkojakoti.fi
www.facebook.com/
kirkkojakoti

Kunkin seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana seurakunnan toimistosta, kirkkoherranvirastosta ja seurakuntien keskusrekisteristä, joiden osoitteet ja aukioloajat ovat seuraavat:
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta
Kuopion Alavan seurakunta
Kuopion Kallaveden seurakunta
Kuopion Männistön seurakunta
Kuopion Puijon seurakunta
Järvi-Kuopion seurakunta

Maaningan seurakunta

1.10.2014

Painos 73 670 kpl

Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnassa, Kuopion Alavan, Kuopion
Kallaveden, Kuopion Männistön, Kuopion Puijon sekä Järvi-Kuopion
seurakunnissa 9.11.2014 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävinä 19.10–9.11.2014 kunkin seurakunnan ilmoitustaululla seurakuntien toimistojen ja kirkkoherranvirastojen yhteydessä.

Keskusrekisteri
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Suokatu 22 A IV-kerros, 70100 Kuopio
Keihäskatu 5 B, 70620 Kuopio
Rauhalahdentie 21, 70780 Kuopio
Kellolahdentie 8, 70460 Kuopio
Taivaanpankontie 3, 70200 Kuopio
Mäntytie 5, 73500 Juankoski

Nämä seurakuntien toimistot ovat avoinna
maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Taiteilijatoveruutta-näyttely Kuopion
taidemuseolla. Kuva:
Helene Schjerfbeck,
Syklaami maljakossa,
1940–41. Didrichsenin taidemuseo.

AHOLAN SAARI

KUOPION
KRISTILLISET ELÄKELÄISET
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä on haettavana

Menovinkit
1.–22.10.2014

RAUNO TRÄSKELIN

017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon
Kansanlähetys
Twitter: @SEKL_Savo
Pienryhmät Lähetyskodilla Kuopiossa. Ma klo 7 aamurukoushetki, klo 9.30
äiti-lapsipiiri. Ke klo 12 päivähartaus ja kahvihetki, klo 18 nuorten aikuisten 3Kohtaamista. To 2 viikon välein klo
18.30 nuorten Nuotta-ilta. La klo 18 Opkon opiskelijailta.
Donkkis Big Night ke 1.10. klo 18–20 Siilinjärven srk-talolla.
Sanan ja yhteyden ilta su 5.10. klo 16
Neulamäen kirkossa. Veijo Olli ”Raamattu - Jumalan sanansaattaja”, Vehnänjyvämusiikkiryhmä. Tilaisuudessa on lastenhoito ja tarjoilua.

Sanan ja yhteyden ilta ti 7.10. klo 18.30
Juankosken srk-talolla. Mirja Halonen.
Donkkis Big Night ke 8.10. klo 18–20
Vuorelan srk-talolla.
Sanan ja yhteyden ilta ma 13.10. klo
18.30 Siilinjärven srk-talolla (päätysali).
Sanna Marin.
Kotiseurat Risto ja Vieno Happosella Tuusniemellä, Honkamäentie 227, to
16.10. klo 13.
Raamattupäivät ”Kasvokkain” la 18.10
klo 10–16 ja su 19.10. klo 10–13 Juankosken srk-talolla ja kirkossa. Luentoja, ohjelmaa lapsille, perhemessu, ruoka- ja kahvitarjoilua.
Retkelle: Bussikuljetus Iisalmesta Kuopion kautta Miestenpäiville Ryttylään ja
takaisin 31.10.–2.11. Hinta: majoitus 85 €
/ hlö / vkl sis. majoituksen 3–4 hengen
huoneissa (omin liinavaattein) ja ruokailun. Opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille alennus -25 %. Bussikuljetuksen hinta
15–30 € lähtijämäärästä riippuen. Kyyti-ilmoittautumiset viim. pe 10.10. mennessä
Markku Snellman 050 590 5409, markku.
snellman@gmail.com.

Jakelu:
Itella Posti Oy,
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute:
jakelupalaute@
kotimaa.fi
www.suoralahetys.fi,
puh. 017 264 7800

Suokatu 22 B II-kerros, 70100 Kuopio
ma-pe klo 8–16
Satamatie 5, 71750 Maaninka
ma, ke, ja pe klo 9–12

Kuopiossa 29.9.2014
VAALILAUTAKUNTIEN
PUHEENJOHTAJAT

Seurakuntalaiset kokivat työyhteisömessun mukavana uutuutena. ”Ihana, että kirkko tulee tällä tavalla mukaan ihmisten arkeen.
Tuntuu oikein luontevalta”, kommentoi yrittäjä Tarja Peltola.

Filosofian tohtori Jorma
Räsänen kertoi messun jälkeen
laajemmin työhyvinvoinnin
merkityksestä.

kerron kirkosta

www.kuopionseurakunnat.fi

TUIJA HYTTINEN

Elämyksiä kerhoista ja leireiltä

S

yksy saapui ja koululaiset palasivat arkirytmiin. Arkeen kuuluu koulunkäynnin lisäksi
kaverit, harrastukset ja perheen kanssa vietetty aika. Seurakunnat tarjoavat koululaisille paljon harrastusmahdollisuuksia omalla
alueella. On muun muassa kokki-, salibandy-, puuha-, liikunta-, tanssi ja näytelmäkerhoja, lisäksi on leirejä ja tapahtumia. Toiminta on tarkoitettu 7–13
-vuotiaille lapsille. Se on kaikille avointa
ja pääsääntöisesti ilmaista. Kerhoja
ohjaavat koulutetut nuoret ja taustalla
tukena on aina työntekijä.
Esimerkiksi keppihevoskerhossa val-

mistetaan ensin oma keppihevonen ja
tuunataan sille sopivia varusteita. Sen
jälkeen onkin hyvä järjestää porukalla
ratsastuskilpailuja sekä hevosnäyttelyitä.
Esteinä kilpailuissa voivat toimia tuolit,
pöydät ja penkit – vain mielikuvitus on
rajana! Sählykerhossa taas pääsee pelaamaan kavereiden kanssa, välillä hiotaan
kuvioita ja harjoitellaan kikkailua. Kerhoihin liittyvien hartauksien kautta opitaan kristinuskon perusteita ja eletään
yhdessä kirkkovuotta.
Talven kolkutellessa ovelle voi vielä
palata kesän mukaviin leirimuistoihin!
Leirikeskukset täyttyivät iloisista lapsista, ystävyydestä, puuhailusta ja mukavasta toiminnasta. Viime kesän leiriläiset saivat mukavien muistojen lisäksi
mukaansa itse tekemänsä saunakassin
ja rytmimunan. Askartelun lisäksi ohjelmassa oli leiristä riippuen urheilua, telttaelämää, kaivosseikkailua sekä uintia

ja yhteisiä leikkejä.
Hienon näköisistä ja
salaperäisistä hartauslaatikoista avautui ovi kirkon sanoman äärelle. Seurakuntien kesäleirit
ovat hyvin suosittuja,
tänäkin vuonna noin Venla Ojala, Iida Huotari ja Tiina Kleemola kokkikerhossa.
800 lasta osallistui
leireille. Osa kesäsissa. Kesän koittaessa leirejä onkin palleireistä on tarkoitettu koko perheelle.
jon ja voit valita mieleisesi Leirikesän tarUutuutena tänä vuonna tuli kummien ja
jonnasta.
kummilasten leiri, joka sai heti huiman
Lisätietoa seurakuntien koululaisille
suosion ja jatkoa varmasti seuraa.
suuntaamasta toiminnasta saat sivuilta
Talven aikana järjestetään viikonwww.kuopionseurakunnat.fi/nuoret. Terloppuleirejä. Leireillä pelataan, laulevetuloa mukaan!
taan, askarrellaan ja hiljennytään. LeiPAULA PAAVILAINEN
reillä saa kokeilla uusia asioita, olla kavevs. nuorisosihteeri
reiden kanssa ja harjoitella kotoa poissa
Tällä palstalla kirkon työntekijät kertovat,
olemista turvallisissa olosuhteissa. Leimiten kirkko on mukana ihmisen
rit järjestetään seurakuntien leirikeskukeri elämänvaiheissa.
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TUIJA HYTTINEN

”

Rukoileminen on
paras tapa aloittaa päivä

Popo Salami muuttaa myöhemmin syksyllä takaisin Kuopioon. ”Haluan taas asettua tänne ja katsoa, mitä elämä tuo tullessaan. Suhtaudun luottavaisesti tulevaan, Jumala
pitää kyllä omistaan huolen.”

Ilon lähettiläs

Popo Salami on musiikillaan onnistunut koskettamaan ihmisten syvimpiä
tuntoja. Hänelle itselleen musiikki merkitsee iloa, vapautta ja sydämen rauhaa.

K

ävellessään Kuopion keskustassa Popo Salami suorastaan hihkuu riemusta.
”Ihanaa olla täällä! Rakastan Kuopiota!”
Tällä hetkellä Joensuussa yliopisto-opintojensa takia asuva mies myöntää kaipaavansa Savon
sydämeen.
”Kun ajan Joensuusta tänne, ja näen tien
varressa Tervetuloa Kuopioon -kyltin, tunnen
tulevani kotiin.”
Aina ei tilanne ole ollut yhtä auvoinen. Alkuajat Suomessa kysyivät kärsivällisyyttä.

Itkevät naiset ihmetyttivät
Popo Salami muutti Nigeriasta Kuopioon opiskelemaan it-alaa vuonna 2006. Kotimaassaan
hän oli valmistunut kemian insinööriksi ja kunnostautunut myös jalkapalloammattilaisena.
”Halusin pelata täällä KuPSin riveissä, mutta mursin nilkkani ja ajatus piti haudata joksikin aikaa. Aloin siinä sitten miettiä, että ehkä
olen jo liian vanha pelikentille.”
Jalkapalloa mies ei kuitenkaan joutunut
kokonaan hylkäämään, vaan hän päätyi valmentamaan naisten joukkuetta, Pallo-Kissoja. Samalla Popo sai tuntumaa suomalaisten ja
nigerialaisten välisistä kulttuurieroista.
”Naiset itkivät avoimesti hävityn pelin jälkeen. He itkivät myös ilosta, kun peli oli mennyt hyvin. Se oli minusta hämmentävää, sillä
Afrikassa naiset eivät itke. Heidät on opetettu

kätkemään kielteiset tunteensa.”
Ihmeissään Popo oli aluksi myös kämppäkavereidensa kanssa.
”He eivät puhuneet minulle oma-aloitteisesti mitään. Kun menin koputtamaan heidän
huoneidensa oville ja kysymään kuulumisia,
olivat he vallan kummastuneita moisesta.”
Popo arveli, että kirkon piiristä voisi löytyä
hengenheimolaisia.
”Afrikassa kirkkoon mennään tapaamaan
ystäviä, juttelemaan ja tanssimaan. Kuvittelin,
että täällä toimitaan samalla tavalla.”
Yllätys oli aikamoinen, kun mies ensimmäisen kerran asteli Puijon kirkkoon.
”Olivathan ne kirkonmenot aivan jotain muuta, kuin mitä odotin”, Popo muistelee nauraen.
Nyt täkäläinen mentaliteetti on tullut jo
tutuksi – ja rakkaaksikin.
”Olen oppinut kantapään kautta, että täällä ystävyyssuhteiden luominen vie aikaa. Mutta kun ystävyyden saavuttaa, se on todella aitoa ja kestävää.”

Jumalan suunnitelma
Popo saapui Suomeen sillä mielellä, että tänne hän myös jää. Muutaman kuukauden oleskelun jälkeen hän ei enää ollut niin vakuuttunut asiasta.
”Vanhempi veljeni asui Yhdysvalloissa, ja
aloin haikailla itsekin muuttoa sinne.”
”Oman alan töitä ei löytynyt, joten tein niitä hommia, joita sain. Jaoin muun muassa
lehtiä. Tuntui, että seinä on vastassa vähän jo-

ka suunnalla.”
Sitten tapahtui ihme. Popo sai kuin saikin
koulutustaan vastaavan työn Junttanilta ja
tunnelin päässä rupesi kajastamaan valoa.
”Koin, että Jumala koetteli kärsivällisyyttäni ja uskoni vahvuutta. Hän halusi, etten luovuta liian helpolla. Jumalalla oli minua varten
suunnitelma. Oli tarkoitettu, että jään tänne.”
Popolla on raudanluja luottamus siihen,
että Jumala näyttää jokaiselle oikean tien.
”Rukoilen joka päivä ja luen Raamattua.
Minusta rukoileminen on paras tapa aloittaa päivä.”
Popolta on kuulemma joskus kysytty, että
miten hän voi aina olla niin iloinen.
”En haudo ongelmiani, vaan annan ne Jumalan hoidettaviksi. Suomalaisten tuntuu
olevan vaikeaa käsittää sitä. Täällä halutaan
pikemminkin pyöritellä ongelmia ja yrittää
ratkaista ne itse.”
Muslimiperheessä varttunut Popo kääntyi
kristinuskoon äitinsä jalanjäljissä.
”Äiti koki voimakkaita ihmekokemuksia,
joiden seurauksena hän päätti antaa elämänsä Jeesukselle. Me muut perheenjäsenet seurasimme myöhemmin hänen esimerkkiään.”
”Nigeriassa se ei ollut mitenkään helppo
ratkaisu. Kutsumuksen edessä ei kuitenkaan
voinut muuta kuin antautua.”

Musiikki vei mukanaan
Suomessa asuessaan Popo on löytänyt uudelleen laulamisen.

”Nigeriassa lauloin kirkossa, mutta en
suunnitellut tekeväni musiikkia täällä.”
Mieli kuitenkin muuttui, kun mies huomasi suomalaisen hengellisen musiikin olevan kovin melankolista. Hän halusi tarjota esimerkkiä vähän iloisemmasta otteesta.
”Kun kuulin ensimmäisen kerran kanttori
Ossi Jauhiaisen laulavan, tykästyin hänen ääneensä ja tapaansa esiintyä. Menin kysymään
häneltä, että ryhdyttäisiinkö tekemään musiikkia yhdessä. Niin syntyi Popo Salami Band.”
Nyt Poposta tuntuu siltä, että jos hän saisi
valita, hän tekisi pelkästään musiikkia.
”Olen esiintyessäni nähnyt sen muutoksen,
minkä musiikki voi ihmisissä saada aikaan. Se
on antanut minulle valtavasti voimaa ja uskoa
siihen, että tätä minun kuuluu tehdä.”
Erityisesti Popon mieleen on jäänyt kaksi vanhempaa miestä, jotka tulivat hänen juttusilleen konsertin jälkeen viime vuonna Alavan kirkossa.
”Miehet kysyivät, että missä oikein olen ollut.
He kuulemma olivat ikänsä odottaneet tällaista
musiikkia ja iloa. Lopuksi vielä halasimme.”
Laulaminen ilman muuta jatkuu tulevaisuudessakin. Lähiaikoina Popolta on tulossa myös kirja, joka kertoo Jumalan myötätunnosta ja ihmisen uskosta.
”Olen keikoillani tavannut ihmisiä, jotka sanovat uskovansa Jumalaan, mutta kokevat, ettei Jumala vastaa heille. Toivon, että kirja vahvistaisi heidän uskoaan.”
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