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Kynttilät syttyvät

P yhäinpäivänä omaisten haudoille sytytettiin 
kynttilöitä. Monissa kirkoissa järjestettiin ilta-
jumalanpalveluksia, joissa muisteltiin kulu-
neen vuoden aikana kuolleita seurakuntalai-
sia sytytetyin kynttilöin. Piispa Jari Jolkkonen 

pyysi seurakuntia muistamaan rukouksissa Rautavaaran 
auto-onnettomuuden uhreja ja omaisia. 

Kynttilät syttyvät ympäri Suomea myös sunnuntaina 
16.11. itsemurhan tehneiden muistopäivänä. Kynttiläta-
pahtumalla kunnioitetaan itsemurhaan kuolleiden muis-
toa. Oman käden kautta kuolee maassamme vuosittain 
lähes 1000 ihmistä. 

Tein aikoinaan teologisen tiedekunnan lopputyöni itse-
murha-ajatusten kohtaamisesta. Haastattelin tutkimuk-
seen keskusteluapua tarjoavia pappeja ja seurakuntalaisia. 
He tekevät työtään vapaaehtoisina. Yksinäisyys ja ihmis-
suhdeongelmat sekä toimeentuloon liittyvät huolet olivat 
itsemurhaa hautovien keskeisiä elämänongelmia. Ajatuk-
sia ei ilmaista suoraan, vaan ne tulevat esiin verhottuina. 
Tunteet kertoivat toivottomuudesta, voimattomuudesta ja 
merkityksettömyydestä sekä yksinäisyydestä. Nämä ovat 
tyypillisiä masentuneen ihmisen tuntemuksia. Kuunteli-
jan intuitiolla on suuri merkitys. Yksi auttaja kuvaili tun-
temuksiaan näin: ”Mikään hänen sanoilla ilmaistu ei vies-
tinyt mulle mitään, mutta se kehon kieli oli niin konemai-
sen kylmä, että mulle tuli voimakas tunne, että tää ihmi-
nen on jo päättänyt…”

Auttajien mielestä itsemurhavaarassa olevaa ihmistä 
auttaa parhaiten kuuntelu, keskustelu ja rukous. Ruko-
uksessa näkymätön yhteys yhdistää Jumalan, auttajan ja 
masentuneen ihmisen.

Itsemurha-ajatusten 
sanoittaminen ja niistä 
äänen puhuminen ovat 
tärkeä ensiaskel avun pii-
riin. Palveleva puhelin 
perustettiin aikoinaan 
ehkäisemään itsemurhia. 

Epätoivon hetkellä on 
tärkeää muistaa, että kirkon puoleen voi aina kääntyä. 
Usko hyvän tekemiseen tarkoittaa muun muassa seura-
kuntien perheneuvontaa, diakoniatyötä ja keskusteluavun 
tarjoamista kaikille ihmisille. Seurakuntavaaleissa äänes-
tämällä voit vaikuttaa siihen, mihin kirkon varoja omassa 
seurakunnassasi tulevaisuudessa käytetään. Vapaaehtois-
työ tarjoaa kaikille mahdollisuuden tehdä itse hyvää ja 
auttaa lähimmäisiä. 

Mihin hyvään sinä uskot?

MINNA SIIKANIVA 
minna.siikaniva@evl.fi

Helposti ilmaista apua
Harva pääsee elämän läpi ehjin nahoin.  
Tarvitaan toisten apua ja kuuntelevia korvia.

Suurin osa kohtaa ennemmin tai myöhem-
min niin vaikeita tilanteita, ettei niistä sel-
viä yksin. Tässä kirkolla voi olla yllättävän pal-
jon annettavaa. Sen työntekijät on koulutettu 
käymään luottamuksellisia keskusteluita ih-
misten kanssa. Eikä se maksa mitään.

Ajatellaan vaikka seuraavaa tilannetta. Per-
heessä on aviokriisi. Isä ei tiedä, kenen kanssa 
puhua asiasta. Onhan kyseessä arkaluontei-
nen tilanne, josta ei haluaisi muiden tietävän.

Perheen isä voi soittaa kenelle tahansa kir-
kon työntekijälle, ja keskustella puhelimessa 
tai sopia henkilökohtaisen tapaamisen. Omaa 
nimeä ei tarvitse kertoa. 

Kirkon työntekijää puolestaan sitoo vaiti-
olovelvollisuus. Hän saa palkkaa siitä, että on 
käytettävissä, joten autettava ei jää minkään-
laiseen kiitollisuuden velkaan.

Lisäksi kirkolla on joukko keskusteluapuun 
erikoistuneita työmuotoja, joista tunnetuim-
pia ovat sairaalasielunhoito, Palveleva puhelin 
ja perheasiain neuvottelukeskus.

Puhuminen selkiyttää
Apua on vain osattava hakea. Eikä sekään ole 
kovin vaikeaa.

Soitto seurakunnan työntekijälle aloitetaan 
vaikka näin: ”Päivää. Minulla on vaikea tilanne. 
Voisitteko hetken keskustella kanssani?”

Vastaaja ymmärtää kyllä, mistä on ky-
se, joten hän auttaa soittajaa eteenpäin kysy-
myksillään. Soittajan ei siis tarvitse tietää, mi-
ten tässä nyt pitäisi keskustella.

Mikä puhumisessa sitten auttaa? Eihän se 
muuta mitään? Tilanne ei muutu, mutta puhu-
minen muuttaa sitä, miten mieli käsittelee asiaa.

Kun pohtii vaikeaa tilannetta yksin, siitä 
tulee musta möykky, josta ei saa otetta. 

Mutta kun kertoo siitä toiselle, asiat selkiy-
tyvät. Näkee paremmin, mikä ahdistaa. Ja kun 
sanoittaa ahdistuksen, jaksaa paremmin kan-
taa sitä.

Puhuminen kannattaa, vaikka aloittami-
nen voikin olla vaikeaa.

KARI KUULA

 ✚ Arkkipiispa Kari Mäkinen on 
perustanut laajapohjaisen köy-
hyysryhmän, jonka tavoitteena 
on laatia yhteinen vetoomus köy-
hyysongelmien ehkäisemiseksi ja 
vähentämiseksi.

Ryhmän pyrkimyksenä on laatia 
konkreettiset toimenpide-esitykset 
otettavaksi huomioon seuraavassa 
hallitusohjelmassa. Köyhyysryhmä 
haluaa vaikuttaa yhteiskunnalli-
seen kehitykseen ja päätöksente-
koon, jotta kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisten asemaa 
voitaisiin parantaa.

Ryhmässä ovat mukana kes-
keiset työmarkkinajärjestöt sekä 
muita yhteiskunnallisia toimijoita, 
kuten Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos, Kuntaliitto, Suomen Yrittä-
jät, sosiaali- ja terveysalan katto-
järjestö SOSTE, Mielenterveyden 
keskusliitto, Työttömien valtakun-
nallinen yhdistys ja Helsingin Dia-
konissalaitos.

 ✚ Kirkkohallitus suosittaa seu-
rakuntia liputtamaan lapsen oi-
keuksien päivänä. Lapsen oikeuk-
sien päivä perustuu YK:n lapsen 
oikeuksien sopimukseen ja päi-

vää vietetään useimmissa maissa 
20.11. muistutuksena kaikkien las-
ten ihmisarvosta ja tärkeydestä.

Viime vuonna lapsen oikeuksi-
en päivä oli ensimmäistä kertaa li-
putuspäivä.

 ✚ Vuoden kristillinen kirja 
2014 on Jouni Tillin teos Suomen 
pyhä sota, papit jatkosodan ju-
listajina. Kirja kuvaa elävästi pap-
pien ristiriitaista tilannetta jat-
kosodassa: miten kristityn pitää 

toimia, kun esivalta käskee tappa-
maan? Viides käsky kielsi tappa-
misen, mutta voiko sota olla oi-
keutettu?

Voittajan valitsi tänä vuon-
na kirjailija ja äidinkielenopettaja 
Pauliina Rauhala. Tulos julkistet-
tiin Helsingin Kirjamessuilla loka-
kuun lopussa. 

Kristilliset kustantajat ry:n jär-
jestämä kilpailu oli avoin kaikille 
kustantajille.

 ✚ Kirkon Ulkomaanapu aloittaa 
työn Eritreassa, yhdessä maail-
man köyhimmistä valtioista. Työn 
päätavoite on Eritrean koulutus-
sektorin kehittäminen. Tarkois-
ta yhteistyön muodoista tehdään 
parhaillaan suunnitelmia Eritrean 
opetusviranomaisten ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. 

Ulkomaanavun hankkeet alka-
vat Eritreassa tammikuussa 2015.

 ✚ Männistön seurakunnan 
kirkkoherran Aulikki Mäkisen 
haastattelu vaaleihin ja kirkon tu-
levaisuuden linjauksiin liittyen on 
kuunneltavissa netin kautta osoit-
teessa: http://go.kantti.net/3478

”Kuuntelijan 
intuitiolla on 
suuri merkitys

pysäkillä

Ajankohtaista pääkirjoitus

Lapset lapsia, 
kasvattajat aikuisia
Lepo, liikunta ja leikki ovat lääkkeitä lapsen levottomuuteen. 
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen ei anna kasvatusohjeita, mutta kehottaa menemään ongelle.

K
urkistus 2010-luvun 
lapsen maailmaan saa 
kasvattajat kysymään 
neuvoja asiantuntijoil-
ta. Lastenpsykiatri Jari 
Sinkkonen ei avaa oh-
jekirjoja, mutta kuvaa 
osuvasti tätä päivää, 
kuten levottomuutta 

lapsen elämässä.
”Levottomuuden ongelmavyyhti on te-

kemisissä ajan muuttumisen kanssa. Lapset 
elävät keskellä sellaista ärsyketulvaa, jota he 
eivät pysty käsittelemään.” Läheskään aina le-
vottomuudessa ei ole kyse ylivilkkaudesta tai 
diagnosoitavasta tarkkaavaisuushäiriöstä. 

Levottomuutta eivät usein ratkaise pille-
rit, vaan olennaisempia ovat rajat, joita aikui-
nen asettaa. ”Aikuisen on suojeltava lapsia lii-
alta ärsyketulvalta. On tärkeää olla tekemättä 
mitään”, Sinkkonen sanoo.

 ”Lapset ovat lapsia, pieniä ja kypsymättö-
miä. Lapsi kestää kaikkea paljon vähemmän 
kuin aikuinen. Lapsen aivotkin ovat rakenteel-
taan erilaiset.” Sinkkosen mukaan aivojen toi-
mitusjohtaja, eli tiedonkeruun ja oman toi-
minnan säätelyn keskus kehittyy valmiiksi 
vasta parikymppisenä. 

”Ärsyketulvan muotoja on paljon. Ziljoona 
kaveria WhatsAppissa tuo helposti äärettömän 
paljon viestejä ja viestiketjuja. Videoiden katse-
luun netissä sujahtaa helposti monta tuntia.” 

”Olen törmännyt vanhempien kovakorvai-
suuteen netin riskejä kohtaan”, Sinkkonen sa-
noo ja viittaa väkivaltaisiin peleihin ja nettipor-
noon. ”Ei ole tarkoitus palata entiseen, vaan 

käyttää nettiä fiksusti ja rajatusti.” Sinkkosen 
mukaan vanhempien kuuluu huolehtia lasten-
sa kasvusta rajojen avulla, olipa kyse herkutte-
lusta, tv:n katselusta tai netin käytöstä.

Sinkkonen kannustaakin kokeilemaan per-
heen tai koko lapsen kasvuyhteisön kesken 
solmittua parin viikon pelipaussia. Se voi joh-
taa myönteiseen muutokseen: liikuntaan ja 
raittiiseen ilmaan sekä hyviin yöuniin ja yhtei-
seen aikaan.

Nukkuuko lapsi  
– oikeasti?
Mistä sitten on tytöt ja pojat tehty? Lasten-
psykiatrin mukaan hyvään kasvuun tarvitaan 
lepoa, leikkiä, liikuntaa ja turvallinen kiinty-
myssuhde aikuiseen. 

Ärsyketulvivassa elämässä unesta tulee tin-
gittyä. ”Lapset eivät saa tarpeeksi unta ilman 
aikuisten tukea ja nukkumaan saattamista.” 
Tutkimusten mukaan suomalaislapset ovat 
90-luvulta lähtien nukkuneet vähemmän 
kuin monissa länsimaissa. Joka viides alakou-
lulainen valvoo puolille öin muulloinkin kuin 
viikonloppuna. 

Sinkkonen patistaa vanhempia ottamaan 
selvää, nukkuuko lapsi todella vai pelaako 
kenties puhelimella peiton alla. Sinkkonen ni-
meää lasten nukkumattomuuteen ainakin 
neljä syytä: masentuneisuus, kodin rauhan 
puute ja turvattomuus, netin käyttö ja pelaa-
minen iltamyöhällä sekä se, että vanhemmat 
eivät valvo lapsen unensaantia.

Sinkkonen peräänkuuluttaa myös leikkivää 
lapsuutta. ”Leikki vaatii stressitöntä, levollista 
joutenoloa. Se synnyttää mielikuvia.” 

Kolmanneksi Sinkkonen korostaa liikun-
nan merkitystä. ”Lapsissa on himoliikkujia, 
mutta yhä useampi unohtaa arkisen liikku-
misen. Enää ei painita tai kiipeillä puissa. Kun 
fyysinen kunto heikkenee ja keskushermosto 
kuormittuu yksipuolisesti, ei väsymyskään ole 
luonnollista eikä uni levollista.”

Suojele stressiltä!
Ärsykkeiden arjessa lapsi kohtaa stressiä eri 
muodoissaan. ”Pitkäkestoinen stressi on hai-
tallista kaikille, varsinkin lapsille.  Niin van-
hempia kuin lapsia on suojeltava stressiltä.”

Äärimmillään stressi kasvattaa teräasei-
siin tarttuvia lapsia, mutta stressiä kohdataan 
myös eri elämäntilanteissa monissa perheissä. 
Lasta kuormittaviksi stressitekijöiksi Sinkko-
nen nimeää muun muassa sisaruksen synty-
misen ja vanhempien parisuhdeongelmat. 

Kirjoissaan ja luennoillaan Sinkkonen pu-
huu sensitiivisestä kasvattamisesta. ”Herkkyys 
on oikea-aikaista reagointia lapsen viesteihin.” 
Oikeaa ajoitusta on Sinkkosen mukaan se, et-
tä vanhempi ei ehätä liian nopeasti tyydyttä-
mään lapsen tarpeita, muttei myöskään anna 
lapsen stressaantua liiasta epävarmuudesta. 

Sensitiivisyys kulkee käsikkäin lapsen 
ja vanhemman kiintymyssuhteen kans-
sa. ”Kiintymyksen rakentumisessa keskeis-
tä on ennakoitavuus. Lapsi oppii varhain sen, 
käyttäytyykö aikuinen luotettavasti ja odo-
tuksenmukaisesti.”

Ennakoitavuudessa piilee myös rajojen aset-
tamisen juju. ”Huono käytös pitää nimetä huo-
noksi käytökseksi ilman selittelyä. Näin raken-
netaan lapselle malli, ja lapsi oppii rakentamaan 

omat toimintatapansa. Lapsen on saatava kiin-
ni vanhempien tavasta toimia.” Kasvattajan 
tehtävänä on myös tuottaa pettymyksiä. 

”Kasvattajan pitää auttaa lasta tunteiden 
säätelyssä. Saa olla kiukkuinen, riemuissaan 
tai mitä vaan tilanteen mukaan.” 

Kasvattajan tulee eläytyä lapsen maail-
maan ja pyrkiä ymmärtämään, mitä lapsi käy-
töksellään haluaa sanoa. ”Hyvä kasvattaja ei 
tiedä asioita etukäteen vaan menee ongelle. 
Eli kalastaa tiedon ollessaan vuorovaikutuk-
sessa lapsen kanssa.”

SINI-MARJA KUUSIPALO

KIRKON KUVAPANKKI / AARNE ORMIO

Arkkipiispa Mäkinen on perus-
tanut köyhyystyöryhmän.

 ”Lapsi kestää kaikkea paljon 
vähemmän kuin aikuinen”, lasten-
psykiatri Jari Sinkkonen korostaa.

TUIJA HYTTINEN

”On tärkeää olla 
tekemättä mitään

Jari Sinkkonen
 ✚ ylilääkäri ja lastenpsykiatri Pelastakaa 
Lapset ry:ssä, dosentti Turun yliopis-
tossa

 ✚ keskustelee ja kirjoittaa aktiivisesti  
kasvatuksesta, lastensuojelusta ja  
lasten kehityksestä, etenkin poikien 
haasteista

 ✚ sai Kirkon tiedonvälityspalkinnon  
v. 2008

 ✚ teoksia mm. Isäksi ensi kertaa (WSOY, 
2012); Kouluun! (Timo Parvelan kanssa, 
WSOY, 2011); Mitä lapsi tarvitsee  
hyvään kasvuun (WSOY, 2008)
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 ✚ Kuopion seurakuntien perheasiain neu-
vottelukeskuksessa on käynyt viime 
vuosina reilu 500 ihmistä hakemassa 
apua perhekriiseihin.

 ✚ Valtakunnalliseen kirkon Palvele-

vaan puhelimeen tuli viime vuonna yli 
180 000 soittoa.

 ✚ Kuopion seurakuntien sairaalasielun-
hoidossa palvelee tällä hetkellä neljä 
pappia.

Perheasiain neu-
vottelukeskus auttaa 
parisuhde- ja perhe-
kriiseissä.

mailto:minna.siikaniva@evl.fi
http://go.kantti.net/3478
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Enkeleiden 
miettimisestä

R anskalainen ateistifilosofi ja psy-
kologi Lacan kirjoitti kerran, että 
enkelit ovat huolestuneita ihmi-
sistä. Enkeliuskon vähennyttyä 
ihmiset yrittävät olla enkeleitä itse.

Enkelinä oleminen on epäinhimillistä. Kes-
kiajan enkeliopin mukaan enkeli on aikaan ja 
paikkaan sitoutumaton ohjelmoitu äly. Enkeli 
voi välittää viestejä ja esiintyä ilmasta purista-
massaan ruumiissa. Mutta enkeli ei kehity. 

Ruumiittomuuden takia enkeleitä mahtuu 
neulansilmään niin paljon kuin niitä on, mutta 
neulalla voi puhkaista enkelin ilmaruumiin.

Miksi laulaisimme ihmiselle ”ole minulle 
enkeli”?

Enkeleiden miettiminen on muistakin syistä 
kuin ihmisyyden luonteen selventämisen kan-
nalta kiinnostavaa.

Keskiajalla kehi-
teltiin teorioita, 
jotka ovat moder-
nien ajatteluteori-
oiden ja viestintä-
teknologian, sekä 
myös fysikaalista 
todellisuutta kos-
kevien teorioiden 
käsitteellisiä edel-
lytyksiä. 

Yksi tällai-
nen teema liittyi 
enkelten ajatteluun. Enkelit kuviteltiin Jumalan 
ohjelmoimiksi merkityksellisen informaation 
säiliöiksi, joilla on kyky nähdä johtopäätökset 
suoraan lähtökohdista. Kykyä kutsuttiin nimellä 
computatio.

Enkelit käsitettiin ensisijaisesti viestinvie-
jiksi, joiden käyttämää viestintävälinettä kut-
suttiin nimellä radio.

Enkelten liike vastasi kvanttimekaniikkaa: 
niiden liikettä ja sijaintia ei voinut samanaikai-
sesti nähdä, vaan ne olivat paikasta A paikkaan 
B siirtyessään suoraan kohteessa.

Enkeliteoria yhdisti keksimisen kaksi lähtö-
kohtaa: puhtaan teoreettisen mielikuvituksen ja 
tarpeen.

Kun neljältäkymmeneltä Nobel-palkinnon 
saajalta kysyttiin heidän teorioidensa kehittä-
misen kannustinta, yksikään heistä ei pitänyt 
hyötyä ja sovellettavuutta tärkeänä. Tämä on 
teoreettista ja tieteellistä keksimistä.

Mutta kun elämässä on tarve ja ongelma, on 
löydettävä selviytymiskeino. Tämä on sovelta-
vaa keksimistä.

Enkelit ovat tyydyttäneet älyllistä uteliai-
suutta ja samalla vastanneet ihmisenä olemisen 
paikantamiseen, sekä suojelemista koskevaan 
tarpeeseen. Sellaisena enkelit ovat harvinaislaa-
tuisen täydellinen keksintö, riippumatta niiden 
keksijää koskevista uskomuksista.

Toivotan kullekin oman enkelinsä!

PETRI JÄRVELÄINEN 

Nenäpäivänä pallomereen!

V uosittaista Nenäpäivää vietetään taas perjan-
taina 7.11. Päivän tarkoituksena on kerätä va-
roja maailman köyhimmissä oloissa elävien 
lasten hyväksi ja yllyttää suomalaisia haus-

kaan varainkeräykseen. 
Idean takana on Nenäpäivä-säätiö. Sen ovat vuonna 

2004 perustaneet Suomen Punainen Risti, Kirkon Ul-
komaanapu ja Suomen UNICEF. Säätiön toiminnassa 
ovat mukana myös Pelastakaa Lapset, Plan Suo-
mi Säätiö, Suomen Lähetysseura, Fida Interna-
tional, Solidaarisuus ja SASK.

Kuopion Nenäpäivä-tapahtumassa on 
tänä vuonna mukana muun muassa Savo-
nia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 
yTiimi.

Millä tavalla osallistutte Nenä- 
päivään, yTiimin Nenäpäivän projek-
tipäällikkö Jonna Sirkkiä?

”Pystytämme kauppakes-
kus Apajaan pallomeren. 
Olemme porukalla hoita-
neet kehikoiden, pallojen 
ja kuljetusten hankkimisen. 
Ennen Nenäpäivää olem-
me kutsuneet lapsiryhmän 
päiväkodista leikkimään pallo-
mereen ja se kuvataan videolle, 
joka on sitten katsottavissa ne-
tissä. Meillä on myös netissä 
sivut, joiden kautta haastam-
me yrityksiä mukaan lahjoit-
tamaan rahaa. Lahjoittavat 

yritykset saavat näkyvyyttä Nenäpäivä-tapahtumas-
samme.”

Miten iso ponnistus tämä on ollut?

”Alkusyksystä saakka olemme neljän hengen porukal-
la tätä valmistelleet. Ensimmäinen ideamme osoittautui 
liian kalliiksi ja hankalaksi toteuttaa, joten suunnitelmia 

piti muuttaa kesken kaiken. Olemme paiskin-
eet paljon töitä tempauksen eteen, ja tie-

tysti meillä kaikilla on ollut siihen päälle 
vielä opiskelutkin. Tem paus on toteutet-
tu nollabudjetilla, joka sekin on asetta-
nut omat haasteensa. Siitä huolimatta 
tämä on ollut erittäin mukavaa ja pal-
kitsevaa puuhaa.”

Millaiset odotukset tiimillä on 
Nenäpäivästä?

”Ideamme on jo etukäteen herät-
tänyt sen verran kiinnostusta, että 
odotamme runsaasti kävijöitä. Ta-
voitteenamme on kerätä lahjoituk-

sina tuhat euroa.”

Onko kiinnostusta osallistua 
myös ensi vuonna?

”Savonian yTiimi on nyt mu-
kana ensimmäistä kertaa. Jos 

tempauksemme onnistuu, niin 
innostusta jatkoon saattaa hyvin-

kin löytyä. Olisihan se mukavaa, jos 
tästä tulisi yTiimille perinne.”

HELI HARING  

”Enkeli-
uskon vähen-
nyttyä ihmiset 
yrittävät olla 
enkeleitä itse

kolumni

historiallista mitä mielessä?

E
nnakkoääniä annet-
tiin yhteensä 5 965 
ja Siilinjärvellä aina-
kin 1 098. Kuopiossa 
tori on ollut erityi-
sen suosittu paikka, 
siellä on äänestänyt 
yhteensä 1 514 seura-

kuntien jäsentä.  
”Ehdokkaan valintaa helpottaa 

vaalikone, joka toteutettiin yhdessä 
MTV:n kanssa. Vaalikoneen vastaan-
otto on ollut hyvä. Erityisesti positii-
visesti yllättää suuri vaalikoneen täyt-
täneiden ehdokkaiden määrä”, kertoo 

MTV Uutisten tuottaja Sami Ruo-
kangas.

Vaalikoneen on torstaihin 30.10. 
mennessä täyttänyt 10 608 ehdokas-
ta. Tämä on selkeä enemmistö vaali-
en reilusta 15 000 ehdokkaasta. Eh-
dokkaille vaalikoneen täyttäminen oli 
avoinna perjantaihin 25.10. asti.

Myös yleisön vastaanotto on ollut 
positiivista. ”Jo ensimmäisen viikon ai-
kana vaalikonetta käytti yli 100 000 
henkilöä”, Ruokangas lisää.

Torstaihin 30.10. mennessä vaa-
likonetta on käyttänyt jo lähes 200 
000 henkilöä, tarkalleen ottaen 
180 147.

Vaalikoneelle tilausta
”Vaalikoneen pyrkimys on lisätä avoi-
muutta yhteiskuntaan. Siksi vaaliko-
neen kautta voi myös nähdä esimer-
kiksi ehdokkaan poliittisen puolueen 
tai hänen taustallaan vaikuttavan he-
rätysliikkeen. Nämä ovat asioita, jot-
ka perinteisesti on monesti piiloteltu 
epäselvien ehdokaslistanimien taak-
se, vaikka äänestäjälle olisi reilumpaa 
tietää taustat ja motiivit”, Ruokan-
gas kertoo.

Verkkoviestintäpäällikkö Sami Kal-
lioisen mukaan vaalikone on juuri 
seurakuntavaaleissa erityisen tärkeä.

”Seurakuntavaalien ehdokkaat 
ovat todennäköisesti äänestäjille vie-
raampia kuin kunnallis- tai eduskun-
tavaaleissa. Myös ehdokaslistat ovat 
vaikeammin tulkittavissa. Tässä tilan-
teessa vaalikone on oivallinen väline 
tietoisuuden lisäämiseen ja valinnan 
helpottamiseen”, hän tarkentaa.

Vaalikone löytyy osoitteesta  
seurakuntavaalit.fi.

Seurakuntavaaleissa voi äänestää vielä isänpäivänä

K eisarillinen senaatti hyväksyi 
vuonna 1899 Kuopion emä-
seurakunnan jakamisen kol-
meen osaan, eli kaupunki- ja 

maaseurakuntiin sekä Vehmersalmen 
seurakuntaan. 

Päätös edellytti kahden uuden kir-
kon rakentamista, sillä kirkkolain mu-
kaan jokaisella seurakunnalla tuli olla 
oma kirkko. 

Maaseurakunnan talonpoikien olisi 
siis pitänyt rakentaa toinen kivikirkko 
seurakuntansa keskuspaikkaan, Kuopi-
on kaupunkiin. Senaatti päätti sen ra-
kentamisesta jo 1901. Kirkolle varattiin 
paikka nykyisen sankarihautausmaan 
tienoilta. 

Yhä uusien seurakuntien perusta-
minen alkoi kuitenkin tuntua järke-
vämmältä, jotta selvittäisiin pienem-
millä kirkoilla. Ensin lähtivät liikkeelle 
maaseurakunnan pohjoiset kylät yh-
dessä Maaningan ja Nilsiän reunakyli-
en kanssa, ja kohta riistavetiset yhdes-
sä Tuusniemen kylien kanssa. 

Vauraat ja liikenteellisesti keskeiset 
Kasurilan, Räimän ja Rissalan kylät pi-
tivät kokousta uudesta seurakunnasta 
vuonna 1902. Vaikeinta oli päättää seu-
rakunnan nimestä. Vanhastaan oli jo 
olemassa Viinamäen hautausmaa, jon-

ka mukaan nimeksi esitettiin ja hyväk-
syttiin Viinamäen seurakunta.  Viina-
sanan takia varsinainen kirkonkokous 
kuitenkin hylkäsi sen ja otti uudeksi ni-
meksi Kasurilan seurakunnan. 

Senaatti hyväksyi Kasurilan seura-
kunnan muodostamisen vuonna 1908. 
Kun Siilinjärven rautatieasema ja pos-

titoimisto olivat jo vakiinnuttaneet 
paikkakunnan nimen, nimi vaihdet-
tiin Siilinjärven seurakunnaksi vuonna 
1910.  Pääkylä Kasurila oli jo jäänyt syr-
jään asutuksen ja liike-elämän keskitty-
essä aseman seudulle.

Siilinjärveläiset eivät olleet yksin Vii-
namäkensä kanssa, sillä Nimiarkiston 
paikannimikokoelmassa niitä on kol-
misen sataa ja peruskartassakin 120.  
Toinenkin Viinamäen hautausmaa on 
olemassa, Liedossa.

Liedon hautausmaa on saanut ni-
mensä maanomistajan mukaan, mutta 
Siilinjärvellä ei taustalla ole henkilöni-
mi, vaan oletettavasti itse viina. Nimi-
arkistoon on muistitietona merkitty, 
että hevosliikenteen aikaan tälle kor-
kealle mäelle päästyä oli tapana pysäh-
tyä hevosia lepuuttamaan ja avata pul-
lonkorkki.   Viinaryyppy saattoi kuulua 
asiaan hautajaissaattojenkin lepopai-
koilla, kuten Mikkelin Viinamäestä on 
muistiin merkitty.

Kirkkojen hajasijoittaminen todella-
kin toimi ja tepsi, sillä maaseurakunta 
pystyi lykkäämään oman kirkon raken-
tamista kuntaliitokseen ja siitäkin vie-
lä vuoteen 1983 saakka, jolloin Kallave-
den kirkko valmistui. 

KAIJA VUORIO

Kolmesti nimetty seurakunta 
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Siilinjärven kirkko valmistui vuo-
den 1923 syksyllä ja seurakunta 
pääsi aloittamaan vapulta 1924.
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Hiljennä vauhtia ja kuule kirkon kutsu
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Kirkko kaikille valitsijayhdistys

Matti Mänttäri
seurakuntaneuvoston jäsen
Tuomiokirkkoseurakunta
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Upi Heinonen  ekonomi, yrittäjä

KIRKOSTA VOIMAA
IHMISTEN ARKEEN

Valitse kokenut 
yhteistyön rakentaja uudelleen

Alavan seurakunta
seurakuntaneuvosto
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MARTINPÄIVÄN 
KIRKKOJUHLA JA KONSERTTI

KUOPION TUOMIOKIRKOSSA MAANANTAINA 
10.11.2014 KLO 18

Ohjelmassa mm. 
Piispa Jari Jolkkosen puhe
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön 
kamarikuoron konsertti
johtaa Heikki Liimola, urut Kaisa Alasaari, laulu Eveliina 
Ylikoski (sopraano) ja Olli-Jaakko Miettunen (baritoni), 
cembalo Anna Antikainen.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

 

Pihasuunnitelmat • Maalaus- ja tapetointityöt • Laminaatti ja parkettien 
asennukset • Käsilumityöt • Nyt varattavissa joulusiivoukset, vielä vapaita 

aikoja niin kotien kuin toimistojen siivouksiin.

www.antinpihajakiinteistoapu.fi
p. 050 575 3410 antti 050 495 8888 kati

ANTIN KIINTEISTÖ JA PIHA

katso

uudistuneet

sivumme

Usko 
hyvän  
tekemiseen
”Eteenpäin vie se, että sanomme 
tahtomme ääneen ja maalaamme 
sellaisen seurakunnan kuin haluamme.”

Tee kirkosta itsesi näköinen. 

Äänestysohjeet: 
• Äänioikeutettuja ovat kaikki 16  

vuotta täyttäneet.

• Varsinainen vaalipäivä on isänpäivä-
nä 9.11, jolloin voi äänestää voi vain 
omassa seurakunnassa.

• Äänestää voi oman seurakunnan eh-
dokasta yhteiseen kirkkovaltuustoon 
ja seurakuntaneuvostoon. Siilinjär-
vellä äänestetään jäsenet kirkkoval-
tuustoon. 

• Tarkista äänestyspaikka ja aika

• Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja 
ilmoitus äänioikeudesta kortti

• Valkoisella lipulla äänestetään oman 
seurakunnan jäsentä kirkkovaltuus-
toon 

• Oranssilla lapulla äänestetään oman 
seurakunnan jäsentä seurakuntaneu-
vostoon

• Mikäli henkilö on ehdolla kumpaan-
kin, hänellä on kumpaankin eri äänes-
tysnumerot ja eriväriset vaaliliput

Äänestyspaikat  
ja -ajat 9.11.:
KUOPION TUOMIO- 
KIRKKOSEURAKUNTA
• Tuomiokirkko, Vuorikatu 

klo 11.00–20.00

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA
• Alavan seurakuntakeskus  

Seurakuntasali, Keihäskatu 5 B 
klo 11.00–20.00

KUOPION KALLAVEDEN  
SEURAKUNTA
Kanta-Kallaveden äänestysalue
• Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21 

klo 11.00–20.00 
Karttulan äänestysalue
• Karttulan kirkko, Kirkkotie 23 

klo 11.00–20.00
Maaningan äänestysalue
• Maaningan kirkko, Maaningantie 33 

klo 11.00–20.00

KUOPION MÄNNISTÖN  
SEURAKUNTA
• Pyhän Johanneksen kirkko, 

Kellolahdentie 8 
klo 11.00–20.00

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA
Puijon kirkko, Taivaanpankontie 3 
klo 11.00–20.00

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA
• Riistaveden kirkko, Joensuuntie 2505 

klo 11.00–13.00
• Juankosken seurakuntatalo, Mäntytie 5 

klo 14.00–20.00 

SIILINJÄRVEN SEURAKUNTA 
• Siilinjärven kirkko, Haarahongantie 2 

klo 11.00–13.00 ja klo 17.00–20.00  
• Vuorelan kirkko, Rissalantie 2 

klo 14.00–16.00

Ennakkoäänestys päättyi viime viikolla. 
Kuopion seurakunnissa äänestettiin melko vilkkaasti, 
Siilinjärvellä hieman innokkaammin kuin neljä vuotta sitten. 
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Kirkkomusiikkiviikko
 ✚ Päivämusiikki Tuomiokirkossa perjan-
taina 7.11. klo 12. Jorma Hynnisen mestari-
kurssin laulajat. Vapaa pääsy.

 ✚ Hymn to Freedom – Toivekonsert-
ti pianolla Tuomiokirkossa perjantaina 
7.11. klo 20.30. Virsiä, jazzklassikoita, vapaa-
ta improvisaatiota, yleisön valitsemia toi-
vekappaleita. Pianisti Janne Maarala. Ohjel-
ma 10/5 €.

 ✚ Puijon kamarikuoro 25 vuotta Tuo-
miokirkossa lauantaina 8.11. klo 15. Puijon 
kamarikuoro juhlii 25-vuotista taivaltaan 
esittämällä kuoron perustajan, Jorma Han-
nikaisen, johdolla ranskalaisen Louis Vier-
nen Messe Solennellen kuorolle ja kaksille 
uruille sekä Bachin Magnificatin kuorolle, 
solisteille ja orkesterille. Uruissa Anu Pulk-
kinen ja Outi Keskisipilä. Sopraano Ma-
ri-Anni Hilander, sopraano Talvikki Atti-
la-Pekonen, altto Marjatta Airas, tenori 
Olli-Pekka Hiltunen ja basso Olavi Hautsa-
lo. Orkesteri. Ohjelma 10 €.

 ✚ Isänpäivän konsertti keskusseurakun-
tatalolla, Suokatu 22, sunnuntaina 9.11. klo 
15. Kuullaan mustan musiikin parhaimpia 
helmiä sopraano Tuula Hyttisen sekä pia-
nisti Samuli Moilasen esittäminä. Ohjel-
ma 12 €.

 ✚ Martinpäivän kirkkojuhla ja kon-
sertti Tuomiokirkossa maanantaina 10.11. 
klo 18 päättää Kirkkomusiikkiviikon. Taide-
yliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yk-
sikön kamarikuoro, tulevat kirkkomusiikin 
ammattilaiset, konsertoivat Heikki Liimo-
lan johdolla. Puheen pitää piispa Jari Jolk-
konen. Juhlan järjestävät Kuopion ev.lut. 
seurakuntayhtymä, Taideyliopiston Sibe-
lius-Akatemian Kuopion yksikkö, Kuopion 
hiippakunta ja Luterilaisen Kulttuurin Sää-
tiö. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Katso lisää Kirkkomusiikkiviikon kon-
serteista ja esittäjistä www.kuopionseura-
kunnat.fi/kirkkomusiikkiviikko

Jazz&Gospel
 ✚ Konsertti Alavan seurakuntatalossa sun-
nuntaina 16.11. klo 17. Laulu ja piano Os-
si Jauhiainen, kitarassa Samuel Huhtahaara, 
bassossa Henri Laitinen ja rummuissa To-
mi Kämäräinen. Ohjelma 10 €, tuotto lähe-
tystyölle.

Klassikkojen  
sunnuntai

 ✚ Kuopion kamarimusiikkiseuran 
konsertti Riistaveden seurakuntatalossa 
sunnuntaina 16.11. klo 18. Konsertissa soit-
tavat Rauno Tikkanen klarinettia, Timo 
Törmä selloa ja Katariina Liimatainen pia-
noa. Konsertin ohjelmassa on Schubertin 
Sellosonaatti a-molli ja Brahmsin Klarinet-
titrio a-molli, käsiohjelmia voi ostaa ovelta 
käteisellä 10 € / 2 € opiskelijat.

Kirkonmenoja
 ✚ Valvomisen sunnuntain perhe-
messu ja vauvakirkko Puijon kirkos-
sa sunnuntaina 16.11. klo 10. Tervetuloa 
laulamaan virsiä ja köröttelylauluja, eh-
toolliselle ja siunattavaksi vauvasta vaa-
riin! Mukana Mari Voutilainen, Jaana 
Marjanen, Teemu Voutilainen, Kirsi Suo-
laniemi, Tuula Pitkänen, Joona Saraste. 
Veera Nurmela soittaa kanteletta. Joita-
kin lauluja voidaan säestää helistimellä.

 ✚ Särkiniemen tilojen siunaus, mes-
su ja avoimet ovet Särkiniemen ker-
hotilassa sunnuntaina 16.11. klo 14. Esiin-
tymässä nuorten lauluryhmä.

 ✚ Tuusniemellä jumalanpalveluk-
set pidetään marraskuun alusta lähtien 
pääsääntöisesti seurakuntakodin kirkko-
salissa, Koivukuja 2.

Arkissa
 ✚ Usko hyvän tekemiseen lauantaina 
8.11. klo 10–15. Huomenna äänestämään. 
Arkissa kannustetaan sekä ehdokkaita 
että äänestäjiä kahvin voimalla.

 ✚ Syntyi neitsyt Mariasta lauantai-
na 15.11. klo 12. Kysy Raamatusta. Pap-
pi vastaa.

 ✚ Perheasiain neuvottelukeskuksen 
avoimet ovet keskiviikkona 19.11. klo 
11.30. Piispa Jari Jolkkonen.

Lasten eroryhmä
 ✚ Ryhmä kokoontuu perjantaina 21.11. 
klo. 17–19 ja la 22.11. klo 10–16. Ryhmä 
on tarkoitettu 7–12-vuotiaille lapsille, 
joiden vanhempien erosta on kulunut jo 
jonkin aikaa. Ryhmäkoko on 4–6 lasta. 
Hinta 10 €/lapsi sisältää välipalan ja lou-
naan. Toteutetaan yhteistyössä Kallave-
den seurakunnan ja Yhden Vanhemman 
Perheiden Liiton kanssa. Ilmoittautumi-
nen 14.11. mennessä Mervi Hakkaraisel-
le puh. 0400 441 708 tai mervi.hakkarai-
nen@yvpl.fi.

”Poika on  
tullut kotiin”

 ✚ Isänpäivän tapahtuma ja 
perhejumalanpalvelus Neu-
lamäen kirkossa sunnuntaina 
9.11. klo 16. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen voit käydä toimin-
tapajoissa ja jäädä päivälliselle 
(4 € / 2 €). Myytävänä on kä-
sitöitä, piirakoita ja kokkiker-
holaisten pikkuleipiä. Mukana 
ovat Särkiniemen ja Neulamä-
en päiväkerholaiset ohjaajineen, 
Neulamäen iltapäiväkerho se-
kä varhaisnuorten kerhot. Esiin-
tymässä Lapsikuoro ja nuorten 
musiikkiryhmä kanttori Leila Sa-
volaisen kanssa.

Kokoonnutaan
 ✚ Eläkeläisten virkistyspäivä keskus-
seurakuntatalolla keskiviikkona 5.11. klo 
11. Raamattutunti ”Jeesuksen lähettiläät” 
Ilpo Rannankari. Iltapäivällä kulttuuria 
eläkeläisille tarjoaa Kuopion kaupungin 
kulttuurihoitaja Kirsi Heikkinen. Lounas 
ja kahvi 6 €.

 ✚ Vauvaperhekerho keskusseurakunta-
talolla perjantaina 7.11. klo 9.30–11. Suo-
katu 22 E.

 ✚ Perhepäivää vietetään keskusseura-
kuntatalolla lauantaina 8.11. klo 10–14. 
Päivän aikana pajatoimintaa, jossa mm. 
askartelua, pelejä ja leikkejä. Lounas ja 
4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat.

 ✚ Siioninvirsiseurat keskusseurakun-
tatalolla sunnuntaina 9.11. klo 18. Kahvi-
tus alkaa klo 17.30.

 ✚ Infotilaisuus tuhkahautaukses-
ta Vehmersalmen seurakuntakodilla 
maanantaina 10.11. klo 18. Kuopion Tuh-
kausyhdistys ry. Kahvitarjoilu.

 ✚ Angolalainen ilta Riistaveden seura-
kuntatalossa torstaina 13.11. klo 18. Lä-
hetti Riikka Halme-Berneking kertoo 

kuulumisia Angolasta. Tule 
kuulemaan elämästä Ango-

lassa ja maistelemaan An-
golan makuja. Tarjoam-
me illassa Angolalaista 
ruokaa. Illassa mukana 
myös Kirsi Leino.

 ✚ Maailmanil-
ta ”Venäjä kutsuu” 
Vehmersalmen seura-
kuntakodilla torstaina 
13.11. klo 18. Tule tutus-
tumaan Venäjän ihmi-
siin, ääniin ja makuihin. 
Mukana Muurmans-
kin vankilalähetti Olavi 
Hartikainen. Marina ja 
Julia Reinhardt musisoi-
vat venäläistä musiikkia, 
kokki-ukot tarjoavat ve-
näläistä ruokaa. 

 ✚ Nuortenilta Kurkimäessä torstaina 
13.11. klo 18–19.30 Kurkimäen kerhohuo-
neella.

 ✚ Turinatupa on avoin kohtaamispaikka 
kaikenikäisille tiistaisin klo 13–14.30 Jyn-
kän kaupunginosassa, Ravintola Käskyn-
kän kabinetissa, jonne sisäänkäynti ap-
teekin puoleiselta parkkipaikalta. Tule 
turisemaan ja hörppäämään päiväkahvit 
mukavassa seurassa.

Eväitä parisuhteeseen 
ja Etiopian Palmujen 
juhla

 ✚ Pitkän uran lähetystyössä tehneet per-
hetyöntekijät Anna-Kaarina ja Matti Pal-
mu vierailevat Siilinjärvellä. Ryppyjä ja 
Rakkautta -parisuhdetapahtumassa 
Siilinjärven seurakuntatalolla lauantai-
na 15.11. klo 14 Palmut johdattavat paris-
kuntia pohtimaan aikuista parisuhdetta.

 ✚ Etiopian Palmujen elämäntyönjuh-
la vietetään sunnuntaina 16.11. Juhla al-
kaa messulla klo 10 Siilinjärven kirkossa 
ja jatkuu seurakuntatalolla lähetyslou-
naalla ja päiväjuhlana. Ohessa myös lä-
hetysmyyjäiset.

kirkkojakoti@evl.fi

Torille pystytetyn äänestyskontin ovi kävi tiuhaan  
seurakuntavaalien ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä. 

A
amu on valjennut su-
muisena ja sateisena. 
Vain muutama myyn-
tikoju on noussut Kuo-
pion torille. Ihmiset 
sateenvarjoineen kii-
ruhtavat vauhdilla 
kauppakeskusten kat-

tojen suojiin. Sää ei tunnu suosivan seurakun-
tavaalien ennakkoäänestyksen aloitusta.

Vaan kun avaa torilla seisovan äänestys-
kontin oven, on kuin astuisi eri maailmaan. 
Ihmisiä seisoo jonossa odottamassa omaa 
vuoroaan äänestyskopeille. Ovi käy jatkuvasti 
ja porukka vaihtuu.

”Täällä on käynyt paljon äänestäjiä, vaikka 
on ollutkin kauhea ilma. Olen itsekin positii-
visesti yllättynyt”, kontissa äänestäjiä neuvo-
massa oleva Männistön seurakunnan kirkko-
herra Aulikki Mäkinen iloitsee.

Ensimmäistä kertaa  
äänestämässä
Vaaliuurnille on kovasti toivottu myös nuoria 
seurakuntalaisia. Muista vaaleista poiketen 
seurakuntavaalien äänestysikäraja on kuusi-
toista vuotta.

Ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä 
konttiin löysi tiensä ainakin yksi nuoremman 
polven edustaja.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun äänestän 
seurakuntavaaleissa”, Eeva Juutinen kertoo.

Ehdokkaan löytäminen ei tuottanut vai-
keuksia.

”Hän oli tuttu, joten mitään vertailua ei 
tarvinnut tehdä. En käynyt tutustumassa 
edes vaalikoneeseen.”

”Välttämättä en ehkä olisi tullut äänestä-
mään ollenkaan, mikäli ei ehdolla olisi ollut 
tuttua ihmistä”, Juutinen myöntää.

Hän arvelee, että myöskään omassa kave-
ripiirissä äänestysinnokkuus ei ole kovin kor-
kealla.

”Kirkon asiat näyttäytyvät nuorille aika 
vanhanaikaisina. Nuoret ovat kiinnostuneem-
pia uusista ilmiöistä.”

”Kirkolla pitäisi olla vapaamielisempää 
ajattelua. Se ehkä vetoaisi paremmin nuoriin 
ja saisi heidät paremmin mukaan seurakun-
nan toimintojen piiriin.”

Pitää uskoa hyvään
Äänestäminenhän ei ole mitään ilman vaa-
likahveja. Sellaiset on tarjolla myös Kuopi-
on torilla äänestyskontin viereen pystytetys-
sä kahviteltassa.   

Aili Mensio pohtii pullakahvien äärellä 
omaa äänestämistään.

”Kyllä minä äänestää aion, mutta vasta 
varsinaisena vaalipäivänä.”

”Ehdokaskin on jo katsottuna. Valinta ei 
ollut vaikea, vaikka valikoima on laaja.”

Mensio ei suinkaan ole aktivoitunut ää-
nestämään aina seurakuntavaaleissa.

”Olen vähän tällainen impulssiäänestäjä.”
Vaaliuutisointia Mensio kertoo seuran-

neensa tänä syksynä tarkkaan.
”Seurakuntavaalit ovat olleet hyvin esillä 

esimerkiksi lehdissä. Tiedon puutteesta ei ai-
nakaan pitäisi jäädä äänestämisen kiinni.”

Männistön seurakunnan vapaaehtoistyön-
tekijä Sirpa Vuori pitää teltassa huolen siitä, 
että kaikille varmasti riittää kahvia ja pullaa.

”Vilskettä on riittänyt. Jos rauhallisem-
pi hetki tulee, yritän itsekin käydä äänestä-
mässä.”

Vuoren mukaan vaalien slogan Usko hy-
vän tekemiseen on todella hieno.

”Maailmassa tapahtuu tällä hetkellä niin 
paljon pahaa, että jokaisen pitäisi yrittää teh-
dä omalta, pieneltä osaltaan hyvää. Ja nyt tar-
vitaan juuri tuota uskoa hyvän tekemiseen.” 

Kontti keräsi kiitosta
Äänestyskontissa on mahdollisuus käyttää vaali-
konetta, mikäli oma ehdokas on vielä hakusessa.

”Ainakin jotkut ulkopaikkakuntalaiset ovat 
käyttäneet sitä omien ehdokkaidensa numeroi-
den tarkistamiseen”, Aulikki Mäkinen kertoo.

Kontti on nyt ensimmäistä kertaa seura-
kuntavaalien ennakkoäänestystä varten kes-
kellä Kuopion toria. Siitä on Mäkisen mukaan 
tullut paljon hyvää palautetta.

”Ihmisten mielestä on hienoa, että äänes-
tysmahdollisuus on tarjolla näin keskeisellä 
paikalla. Monet ovat kertoneet tulleensa ää-
nestämään vain siksi, että se käy näin helpos-
ti, vähän kuin ohikulkumatkalla.” 

Äänestys kauppareissulla
Kuopion torin lisäksi eri seurakuntien alueilla 
oli yhteensä useita kymmeniä ennakkoäänes-
tyspaikkoja. Matkuksen kauppakeskukses-
sa oli mahdollista äänestää ennakkoon kahte-
na päivänä. Jaana Hartikainen tarttui tähän 
mahdollisuuteen.

”Äänestäminen kävi vaivattomasti kauppa-
reissun yhteydessä. Voi olla, että muuten olisi 
jäänyt kokonaan äänestämättä.”

Kallaveden seurakunnan pappi Veli Mänty-
nen oli Matkuksessa ohjeistamassa äänestäjiä.

”Tämä on itsellekin kivaa vaihtelua. On 
hienoa, kun pystyy houkuttelemaan ihmisiä 
mukaan vaikuttamaan. Yksikin ohikulkija otti 
esitteen, lupasi harkita ostoskierroksen ajan – 
ja palasi lopulta äänestämään.”

HELI HARING

Kuopion torilla vilkas vaalistartti

tapahtuumusiikkia

Kirkkomusiikkiviikko tarjoaa klassisen musiikin ystäville runsaasti nautintoja Kuopion tuomiokirkossa – Bachin ja 
Viernen kirkkomusiikkiteosten parissa kuoroineen, solisteineen ja orkestereineen sekä uudemman musiikin tulkintoja 
aina negrospirituaaleista jazz-henkiseen pianoimprovisaatioon.
Katso lisää: www.kuopionseurakunnat.fi/kirkkomusiikkiviikko

”Nyt tarvitaan  
uskoa hyvän  
tekemiseen
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Usko hyvän 
tekemiseen on 
toimiva vaali-
lause.

Syksyinen koiranilma ei säikäyttänyt äänestäjiä. 

Jaana Hartikainen kertoi ehdokkaan löytyneen helposti.
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Anna-Kaariina ja Matti Palmua juhli-
taan Siilinjärvellä.
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Toimii työssä ja parisuhteessa
Hyvän työmotivaation aakkoset löytyvät siis au-
tonomiasta sekä työn hallinnasta ja merkityk-
sestä. Myös työilmapiirillä on valtava vaikutus. 
”Työyhteisössä tuhoavaa on valittamisen ilma-
piiri, suuttumus ja vihamielisyys. Se, että ilmais-
taan koko ajan, että en ole tyytyväinen tähän tai 
tähän asiaan. Näitä kun viljelee, niin kyllä saa kyy-
tiä hyvä työilmapiiri. Varsinkin luovassa työssä la-
tistaminen ja mitätöiminen tekevät aivoille hallaa 
ihan psykologisestikin”, Petteri Kallio kertoo. 

Kallio antaa mainion vinkin positiivisen pa-
lautteen antamisesta. ”Me suomalaiset olemme 
huonoja antamaan positiivista palautetta. Hyvä 
nyrkkisääntö positiivisen ja negatiivisen palaut-
teen suhteen on kuuden suhde yhteen eli kuusi 
positiivista ja yksi negatiivinen. Toimii myös pari-
suhteessa”, Kallio vinkkaa. 

Työkaveria voi myös auttaa kohti flow-tilaa. 
”Ratkaisukeskeisyys on kova sana, ei keskitytä 
ongelmiin vaan mahdollisuuksiin.” 

Ihminen ei ole yksilö vaan suhdelo
Palataan vielä hyvän työvireen saavuttamiseen. 
Petteri Kallio siteeraa David Rockia, joka on lan-
seerannut yritysmaailmassa jo hyvin tunnetun 
SCARF-mallin. 

”Ihminen voi työyhteisössä hyvin, jos muuta-
miin olennaisiin asioihin kiinnitetään huomiota. 
Ensimmäinen pointti on status eli asema. Kaikki 
on hyvin, jos työntekijän asema on vakaa ja mat-
kalla mieluummin ylös kuin alaspäin. Toinen on 
ennustettavuus: jatkuvat yt:t ja organisaatiouu-
distukset luovat epävarmuutta. Kolmas on se jo 
esille nostettu autonomia ja neljäs tekijä on yh-
teenkuuluvuus.” 

”Ihmiset haluavat olla mukana yhteisöissä. 
On sanottu, että ihminen ei ole yksilö vaan suh-
delo. Ihminen hakee muista vertaista ja siksi pa-
laute on äärimmäisen tärkeää. Viimeinen tekijä 
SCARF-mallissa on oikeudenmukaisuus.”

 Pyöräile hyvää virtausta
”Itselleni flow-kokemus syntyy monesti silloin, 
kun ideoidaan uutta, harvemmin sitä syntyy EU-
raporttia kirjoittaessa. Ideointipalaverit ja ideoi-
den heittely vastapelureiden kanssa, se on paras-
ta flow-tilaa”, Petteri Kallio tuumaa. 

Virtaustila voi hyvinkin löytyä kaikkialta 
muualta kuin työpöydän ääreltä. ”Polkupyöräi-
ly on sellainen laji, jossa ajatukset pääsevät hy-
vin liikkeelle.”

 ANNE HEIKKINEN

Flow selättää syksyn harmauden
Flow-kokemuksesta voi saada virtaa arkeen – myös pimeän ja väsyttävän kaamoksen keskellä.

A
jatus virtaa selkeä-
nä ja kirkkaana. Mieli 
on keskittynyt ja läs-
nä – tässä ja nyt. Ul-
kopuolinen maailma 
hämärtyy taustalle 
ja työ etenee sutjak-
kaammin kuin kos-

kaan. Käsi ylös: kuinka monen arkityö tun-
tuu tältä? 

Kyseessä on flow-ilmiö eli virtauskoke-
mus, joka tuntuu olevan muodissa monel-
la elämän eri saralla. ”Työelämässä flow on 
sitä, kun omat kyvyt ja työn haasteet koh-
taavat”, toteaa projektipäällikkö Petteri 
Kallio Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja 
kehittämispalvelu Aducatesta. 

Uusi asia flow ei suinkaan ole, vaan sitä 
on tutkittu jo 1970 -luvulta lähtien. 

”Flow-kokemuksen tunnistaa siitä, että 
ajatus luistaa ja tiedostamaton mieli toimii 
taustalla. Kaikki palaset tuntuvat loksahte-
levan paikoilleen. Flow voi löytyä kirjoitta-
misesta, lukemisesta tai vaikkapa, kun käyt 
kuuntelemassa hyvää konserttia. Kaikki 
toimii ja kaikki on siinä hetkessä.” 

”Flow eli virtaus voi tuntua myös fyy-
sisenä kokemuksena. Jotkut kuvaavat sen 
lämpimänä tunteena rinnassa tai erityisen 
elähdyttävänä kokemuksena. Olennaista 
on tunne kovasta haasteesta ja kokemus, 
että haasteeseen pystyy vastaamaan.” 

Etsintäkuulutus:  
haetaan sisäistä motivaatiota 
Työnteko tuntuu turhan usein rutiinipalave-
reissa istumiselta tai tutun ja turvallisen tois-
ton suorittamiselta. Työilmapiirissäkin olisi 
parantamisen varaa. Petteri Kallio tietää kei-
not työn kokemuksen kohentamiseen. 

”Tietotyöläisen kohdalla voi luetella kol-
me perusasiaa, joiden tulisi olla kunnossa. 
Ensimmäinen niistä on autonomia, eli työn-
tekijän pitäisi pystyä vaikuttamaan oman 
työnsä sisältöön. Toinen on oman työn hal-
linta: osaan tämän duunin ja tässä on vie-
lä mahdollisuuksia kehittyä. Kolmas point-
ti on työn merkitys. Kannattaa silloin tällöin 
kysyä itseltään, että miksi menen töihin, mi-
kä merkitys työlläni on. Kun nämä kolme 
asiaa ovat balanssissa, alkaa löytyä sisäisen 
motivaation kanava ja sen jälkeen työnteki-
jä ei tarvitsekaan muuta motivaatiota.” 

Annostele flow harkiten
Flow-kokemus tuntuu tavoittelemisen ar-
voiselta, mutta miten hyvää virtausta voisi 

edesauttaa?
 ”On olemassa monia erilaisia tekniikoita 

flow-tilan saavuttamiseen. Niiden avulla voi 
analysoida, että kuinka tilan on saavuttanut 
ja palata siihen toistekin.”

”Yksi keino on laittaa kännykkään herätys 
kolmesta neljään kertaa päivässä ja kun puhe-
lin hälyttää, niin kirjaa ylös mitä on tehnyt ja 
miltä tuntuu. Tällä keinolla voi palata siihen, 
että millaisessa tilanteessa on ollut lähimpä-

nä flow-kokemusta ja tuunata työtä siten, et-
tä olisi niitä hyvää virtausta mahdollistavia ti-
loja. Joku tarvitsee kivan tilan, joku tarvitsee 
hyvää musiikkia ja joku voi saavuttaa sen bus-
sissa”, Petteri Kallio kuvaa. 

Oletko
kokenut eron?

www.kuopionseurakunnat.fi 
www.kirkkojakoti.fi 

Jos erostasi on aikaa vähintään puoli vuotta, voit hakeutua seurakuntien 
perheasiain neuvottelukeskuksen järjestämään eroryhmään. Ryhmässä on 
mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti eroon liittyvistä tunteista ja 
käytännön kysymyksistä. Osallistuminen on maksutonta.

Kokoontumiset:
Neuvottelukeskuksen tiloissa keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22. 
Keskiviikkoisin klo 18.00–19.30, alkaen 3.12.2014. Kokoontumisia talven 
aikana 8 kertaa.

Ohjaajat: 
perheneuvoja Tarja Liinamaa yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa 

Tiedustelut ja haastattelut: 
Tarja Liinamaa  puh. 040 484 8478 
pe 7.11. klo 10–12 tai ma 10.11. klo 8.15–10.00

Se on kriisi, mutta siitä on mahdollista päästä eteenpäin.

Kuopion perheasiain neuvottelukeskus viettää 

Perheneuvonnan valtakunnallista 
70-vuotisjuhlaa

keskiviikkona 19.11.2014  klo 11–16 
Arkissa, kauppakeskus Apajassa

11.00–16.00  Perheneuvonnan työn esittelyä
 Tellun kojusta ilmaisia parisuhdeneuvoja 
 Kahvitarjoilu   

11.30–12.00  Piispa Jari Jolkkosen tervehdyssanat

12.00  Kanttori Ossi Jauhiainen laulaa

14.00  Lapsikuoro ”Syksyisiä lauluja”

15.00  ”Virtaa välillemme” Kirsi ja Markku Virta 
 laulavat ja soittavat 

Kuopion kaupunki, Terve Kuopio -kioski
11–16  ”Asiaa vanhemmuudesta” 
 terveydenhoitaja Anja Paasisalo

14–16  Kuntoutus/puheterapia
 puheterapeutti Erja Nykänen

Oma ry Onnen ongintaa

”Autonomia + työn hallinta + 
työn merkityksellisyys = hyvä 
työmotivaatio”, Petteri Kallio 
summaa.

S yksyn pimenevät illat ja kolea sää 
eivät houkuta lenkkipolulle tai 
muutoinkaan aktiiviharrastusten 
pariin. Moni meistä huomaa käper-
tyvänsä sohvannurkkaan viltin al-

le ja mieli tuntuu painuvan horrokseen yhtä 
aikaa luonnon kanssa. Mutta voivatko mieli-
alan vaihtelut kulkea käsi kädessä vuodenai-
kojen mukaan? 

”Kaamosoireista, joihin kuuluu usein myös 
mielialan lievä lasku, kärsii suomalaisista yli 
30-vuotiaista naisista 20 ja miehistä 12 pro-
senttia. 75 vuotta täyttäneillä naisilla ja mie-
hillä kaamosoireilu on suunnilleen yhtä 
yleistä”, vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen tutkimusprofessori Timo Partonen.

”Kaamosoireiden syynä on päivän lyhe-
neminen ja etenkin aamujen pimeneminen 
syksyn ja talven aikana. Kaamosoireita vaka-
vampaa kaamosmasennusta sairastaa noin 

prosentti suomalaisista ja heillä mieliala las-
kee masennustilaan asti syksyn ja talven kulu-
essa, mutta paranee kevään ja kesän aikana.”

Partonen on perehtynyt vuodenaikaisvaih-
telun, valon ja unen terveysvaikutuksiin. 

Kaamos vaikuttaa eri tavoin
Valon määrän väheneminen vaikuttaa mei-
hin hyvin eri tavoin. Siinä missä joku naut-
tii hämäränhyssystä kynttilänvalossa, toinen 
saattaa kokea olonsa hyvinkin ahdistuneek-
si.  ”Ihmiset ovat tässä suhteessa erilaisia. Toi-
set ovat herkempiä saamaan oireita kuin toi-
set. Kaamosmasennus on oikea sairaus, jota 
on syytä hoitaa.”

”Kaamosmasennus ilmenee syksyn ja tal-
ven aikana. Muu masennus voi ilmetä mihin 
aikaan tahansa vuodesta. Sekä kaamosma-
sennuksessa että muussa masennuksessa oi-
reet ovat samanlaisia tyypillisiä masennusoi-

reita. Kaamosmasennuksessa on niiden lisäksi 
myös kaamosoireita.” 

Nukuttaa, nälättää ja laiskottaa
Tyypillisimpiä kaamosoireita ovat nukkumi-
sen, syömisen, liikunnallisuuden ja sosiaali-
suuden muutokset. ”Tavallisesti nukkuminen 
muuttuu siten, että yöuni pitenee, mutta täs-
tä huolimatta ei virkistä tarpeeksi, koska uni 
jää kevyeksi ja katkonaiseksi.” ”Syöminen voi 
muuttua siten, että ruokahalu kasvaa ja eten-
kin iltapäivisin ja iltaisin ilmaantuu makean-
nälkää. Silloin syödään tavallista enemmän 
sokereita tai tärkkelystä sekä rasvaa sisältäviä 
ruokia, kuten pikaruokaa, pullaa ja makeisia.” 

Syksyn pimeinä iltoina harrastuksiin lähte-
minen saattaa tuntua ylivoimaisen raskaalta. 
Kaamosoireista kärsivillä sekä liikunnallinen et-
tä sosiaalinen aktiivisuus hiipuu. ”Kaamosoirei-
leva pyrkii vetäytymään pois muiden seurasta. 

Myös ärtyneisyys kasvaa, mieliala laskee ja toi-
mintatarmo häviää”, Partonen summaa. 

Lisää valoa!
Mutta riittääkö kaamosmasennuksen oireiden 
hoitamiseen lepo ja tiukan elämäntahdin höl-
lääminen? Tutkimusprofessori Timo Partonen 
vastaa, että lievät kaamosoireet voivat helpot-
tua lepoa lisäämällä, mutta useimmiten tarvi-
taan muutakin oireiden lievittämiseksi.

”Kaamosoireita voi poistaa kirkasvalohoi-
dolla, jossa valo tulee epäsuorasti silmiin. Va-
lon lisääminen aamun tunteihin esimerkiksi 
kirkasvalohoidon avulla tavallisesti auttaa jo 
parissa viikossa.”

”Aamuisin kirkasvalossa olisi oltava noin 
puoli tuntia kello 5 ja 10 välillä, loppupäivän 
saa olla kuten tavallisesti. Kirkasvalon käyt-
töä voi jatkaa koko talven yli lokakuulta hel-
mikuulle asti tai käyttää 1–2 viikon mittaisina 

Yhtämittaiseen flow-huumaan ei ole tarkoitus 
pyrkiä. ”Flow aiheuttaa positiivista stressiä, jota si-
täkin on syytä rajoittaa. Jatkuva palavalla intohi-
molla tehty työ voi polttaa loppuun.” 
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”Lievät kaamosoireet voivat helpottua 
lepoa lisäämällä, mutta useimmiten 
tarvitaan muutakin oireiden lievittämi-
seksi”, toteaa tutkimusprofessori Timo 
Partonen.

kuureina aina silloin, kun kaamosoireita ilmaan-
tuu uudelleen. Valossa oleskellessa on hyvä kes-
kittyä tekemään jotakin, esimerkiksi lukemaan 
tai syömään aamupalaa.” 

Kirkasvalon lisäksi Partonen toteaa, että ylös, 
ulos ja lenkille! 

”Kuntoliikunta lievittää kaamosoireita. Kunto-
liikunta on rasittavaa liikuntaa, jossa sydämen syke 
nousee ja liikuntasuoritus kestää noin tunnin. Kun-
toliikuntaa tulisi harrastaa säännöllisesti kahdesta 
kolmeen kertaa viikossa, mutta ei kuitenkaan liian 
myöhään illalla, sillä se saattaa haitata yöunta.”

 ANNE HEIKKINEN

Voiko mielikin vaipua talvihorrokseen?

”Työyhteisössä 
tuhoavaa on  
valittamisen  
ilmapiiri
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Usko muuttaa 
elämämme
Uskonpuhdistuksen muistopäivä 9.11. 

S iihen aikaan, kun oppi-isäm-
me Luther vaikutti siellä Sak-
san maalla ja teki löytöjään 
Raamatun äärellä, mietti hän 
myös näitten löytämiensä us-

kon aarteiden siirtämistä eteenpäin ko-
ko kansalle ja myös jälkipolville. Hän 
kirjoitti silloin Vähä Katekismuksensa, 
johon oli koottu uskon aarteet niin kuin 
isän tulee ne opettaa perheväelleen. 
Ideana oli kristitty perhe, jonka elämäs-
sä kristinusko näkyisi tapoina ja uskon 
sisältöinä jokaisena päivänä. Kristilliseen 
elämäntapaan Lutherin mukaan kuului 
aamu- ja iltarukoukset, ruuan siunaami-
nen ruokailujen yhteydessä, kunnollisen 
ja työteliään arkielämän eläminen, py-
häpäivän pyhittäminen ja koko perheen 
osallistuminen seurakunnan jumalan-
palveluksiin. Perheen isän kuului myös 
opettaa perheväkeään tuntemaan kris-
tinuskon keskeisiä asioita ja Raamatun 
sanaa. Siihen apuneuvoksi Luther kir-
joitti Vähä Katekismuksen.

Lutherilta välittyvä elämisen malli 
on näkynyt suomalaisessa, luterilaisessa 
elämäntavassa menneinä vuosisatoina 
enemmänkin, mutta modernina aikana 
tuo elämisen tapa taitaa olla katoavaa 
kansanperinnettä. Kirkossa käyminen 
on vähentynyt, kirkkoon kuuluminen 
on vähentynyt, ilta- ja aamurukouksi-
en opettaminen kotona on vähentynyt 
– vain muutamia muutoksia mainitak-
seni. Toki suomalaisuudessa elää edel-
leen Lutherin perintönä työteliäisyys, 
työn arvostaminen ja korkea työmoraa-
li. Suomalainen rehellisyys on sekin tun-
nustettu ja paljon esillä pidetty arvo. 

Mutta vieläkö perheen isä opet-
taa perheväelleen sitä Lutherin suurin-
ta löytöä, joka liittyy vanhurskauttami-
seen: Ihminen pelastuu vain uskosta ja 
armosta ja vain Kristuksen tähden? On-
ko sekin tullut vanhanaikaiseksi?

Jo Lutherin aikana kysymys oli, ja on 
edelleen, uskomme perusteista. Siitä, 
mihin me uskomme. Kysymykset kristil-
lisistä tavoista, kuten ilta- ja ruokaruko-
uksista tai pyhäpäivän pyhittämisestä, 
ovat viime kädessä toissijaisia uskomme 
perustan rinnalla. Uskomme perustasta 
nousevat meidän kristilliset tapamme ja 
elämänmuotomme. Vieläkö me pidäm-
me totena Lutherin löytöä, että van-
hurskas on elävä uskosta?

Eli Jeesus Kristus on kuollut syntiem-
me vuoksi ja hänen kuolemansa tähden 
saamme syntimme anteeksi ja pääsem-
me taivaaseen. Emme voi itse tehdä mi-
tään pelastuksemme eteen: Kristus on 
tehnyt jo kaiken puolestamme! Vaik-
ka kuinka kristillisesti eläisimme, niin 
se ei meitä pelasta – vain Jeesus pelas-
taa. Kristillinen elämäntapamme on 
vain seurausta siitä, että pidämme tä-
tä uskon perustusta totena. Uskom-
me Jeesukseen Kristukseen panee mei-
dät rukoilemaan, elämään rehellisesti ja 
tekemään työtä lähimmäistemme ja it-
semme hyväksi. Se saa pitämään Juma-
lan käskyjä arvossa ja panee meidät elä-
mään niiden mukaan.

Uskomme Kristukseen muuttaa elä-
mämme. Se tekee meistä vanhurskaita, 
Jumalalle kelpaavia, kunnollisia ihmisiä.

ANNI TANNINEN 
Kallaveden seurakunnan pappi

Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
Avoinna klo 10–15
lisäksi pe klo 18–23
040 4848 256
Viikkomessu ke 5.11. 
klo 18.
Päivämusiikki pe 7.11. 
klo 12. Jorma Hynnisen 
mestarikurssin laulajat 
Vapaa pääsy.
Perjantaimessu pe 7.11. 
klo 19.
Hymn to Freedom – 
Toivekonsertti pianolla 
pe 7.11. klo 20.30. Virsiä, 
jazzklassikoita, vapaata 
improvisaatiota, yleisön 
valitsemia toivekappalei-
ta Janne Maarala, piano 
Ohjelma 10/5 €.
Puijon kamarikuoro 25 
vuotta la 8.11. klo 15. Lo-
uis Vierne: Messe Solen-
nelle Op.16 J. S. Bach: 
Magnificat Puijon ka-
marikuoro, johtaa Jorma 
Hannikainen. Urut Anu 
Pulkkinen ja Outi Keskisi-
pilä. Mari-Anni Hilander, 
sopraano. Talvikki Attila-
Pekonen, sopraano. Mar-
jatta Airas, altto. Olli-Pek-
ka Hiltunen, tenori. Olavi 
Hautsalo, basso. Orkeste-
ri. Ohjelma 10 €.
Messu su 9.11. klo 10. 
Saarna Satu Karjalainen, 
liturgia Ilpo Rannankari, 
kanttorina Pekka Leske-
lä ja urkurina Anu Pulk-
kinen.
Seurakuntavaalit su 9.11. 
klo 11. Seurakuntavaali-
en äänestys alkaa klo 11 ja 
päättyy klo 20.
Martinpäivän kirkko-
juhla ja konsertti ma 
10.11. klo 18. Puhe piispa 
Jari Jolkkonen. Taideyli-
opiston Sibelius-Akatemi-
an Kuopion yksikön Ka-
marikuoro, johtaa Heik-
ki Liimola. Vapaa pää-
sy. Järjestäjät: Kuopion 
ev. lut. seurakuntayhty-
mä, Taideyliopiston Sibe-
lius-Akatemian Kuopion 
yksikkö, Kuopion hiippa-
kunta, Luterilaisen Kult-
tuurin Säätiö.
Viikkomessu ke 12.11. 
klo 18.
Perjantaimessu pe 14.11. 
klo 19.
Lauantaituokio la 15.11. 
klo 15. Hannele Mehtä-
lä, urut.
Messu su 16.11. klo 10. 
Saarna Kirsi Perämaa, 
liturgia Liisa Penttinen, 
kanttorina ja urkurina 
Anu Pulkkinen. Yksinlau-
lua Seppo Niskanen. Kirk-
kokahvit kirkossa.
Hiljaisuuden messu 
(Viikkomessu) ke 19.11. 
klo 18.

KESKUS- 
SEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit 
040 4848 259
Eläkeläisten virkistys-
päivä ke 5.11. klo 11. Raa-
mattutunti ”Jeesuksen lä-
hettiläät” Ilpo Rannan-
kari, iltapäivällä kulttuu-
ritarjontaa eläkeläisil-
le. Kulttuurihoitaja Kir-
si Heikkinen, Kuopion 
kaupunki. Lounas ja kah-
vi 6 €.
Isänpäivän konsertti su 
9.11. klo 15. Tuula K. Hytti-
nen, laulu Samuli Moila-
nen, piano. Ohjelma 12 €.
Siioninvirsiseurat su 9.11. 
klo 18. Kahvitus alkaa klo 
17.30 kahviossa.
Veteraaniseurat ti 11.11. 
klo 13 kahviossa.
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 12.11. klo 13 ker-
hohuone Eetussa, Suoka-
tu 22 C.
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  Seurakunnat 5.-18.11.14
Raamattupiiri ti 18.11. klo 
17 kerhohuone Aaronissa, 
Suokatu 22 C, 2. krs.
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 19.11. klo 11. Raamat-
tutunti ”Valvokaa” Kir-
si Perämaa. Iltapäivällä 
hammashuolto, hammas-
lääkäriopiskelijat. Lounas 
ja kahvi 6 €.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
ma–to klo 11–15
040 4848 272
Toivevirret ke 5.11. klo 13. 
Tuula Rönkä.
Viriketuokio to 6.11. 
klo 13. ja to 13.11. klo 13.

LÄHETYS
Näpertäjät ti 11.11. klo 13. 
Kerhohuone Aaron, kes-
kusseurakuntatalo, Suo-
katu 22 C.
Keskiviikon / Kotien lä-
hetyspiiri ke 12.11. klo 
12.30.

DIAKONIA
Diakoniatoimiston vas-
taanotot: Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 
Päivystys ilman ajanva-
rausta ma klo 9–10.30 ja 
puhelinaika klo 10.30–
11.30 puh. 040 4848 253 
Pirjo Litmanen, muuna ai-
kana puh. 040 4848 282. 
Ke klo 9–10.30 ja puhe-
linaika klo 10.30–11.30 
puh. 040 4848 253 Birgit-
ta Oksman, muuna aika-
na 040 4848 284. Inkilän-
mäen diakoniatyönteki-
jän Kirsi Launosen päi-
vystys ilman ajanvaraus-
ta, Suokatu 22 C, ti klo 
9–10.30, puhelinaika klo 
10.30–11.30 puh. 040 4848 
253, muuna aikana 040 
4848 255.
Lähimmäisten jatko-
kurssi 25.11. klo 17–19 
keskusseurakuntatalos-
sa, Suokatu 22. Ilmoittau-
tuminen 18.11. mennes-
sä Kirsi Launoselle, kir-
si.launonen@evl.fi tai 
040 4848 255.

MUUTA
Inkilänmäen seurakun-
takerho to 13.11. klo 13 Tä-
tilässä. Asiaa romaanikult-
tuurista Ramona Åker-
lund. Hartaus Kirsi Lau-
nonen.

PERHETYÖ
Vauvaperhekerho pe 
7.11. klo 9.30–11 keskus-
seurakuntatalossa, Suo-
katu 22 E.
Perhepäivä la 8.11. klo 10–
14 keskusseurakuntatalos-
sa, Suokatu 22. Päivän ai-
kana pajatoimintaa, jos-
sa mm. askartelua, pele-
jä ja leikkejä. Lounas ja 
4-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhlat.
Naisten lenkkipiiri Pou-
kamassa ma 17.11. klo 18–
20.30. Sauna ja iltapa-
la 4 €.

KASTETUT
Hilla Emilia Pirnes, Elli-
noora Ilona Tavasti, Jimi 
Onni Johannes Immonen, 
Veeti Arttu Tapani Möl-
känen.

KUOLLEET
Eeva Liisa Hujanen 97 v, 
Leena Kaisa Ruuska-
nen 90 v, Vieno Tellervo 
Grönfors 89 v, Sirkka-Lii-
sa Laaksovirta 88 v, Lau-
ri Kalevi Puustinen 84 v, 
Hilkka Annikki Miettinen 
79 v, Martti Antero Vouti-
lainen 75 v, Marjatta Kor-
honen 75 v, Martti Eeme-
li Lyytikäinen 74 v, Heik-
ki Kellokangas 74 v, Tert-
tu Marjatta Oksanen 69 v, 
Veikko Sakari Olavi Kank-
kunen 60 v.

alava

ALAVAN  
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Isänpäivän messu, 
huom! alkamisaika su 
9.11. klo 10. Saarna Hannu 
Koskelainen, liturgia Han-
nu Koskelainen, kanttori 
Ossi Jauhiainen. HUOM! 
Messu alkaa poikkeuk-
sellisesti klo 10. Seura-
kuntavaalien varsinainen 
äänestys alkaa heti mes-
sun jälkeen.
Seurakuntavaalit su 9.11. 
klo 11. Seurakuntavaalien 
varsinainen äänestyspäivä. 
Äänestys alkaa klo 11 ja 
päättyy klo 20. (Huom! 
messu alkaa poikkeuksel-
lisesti klo 10).
Raamattu- ja rukouspii-
ri ma 10.11. klo 18. Aina 
parillisten viikkojen maa-
nantaina klo 18 neuvot-
telutilassa. Yhteyshenkilö 
Anja Komulainen 044 944 
6407.
Varttuneenväen päi-
väpiiri klo 11–13, srk-sali. 
Ateria 4 €/hlö. Ossi kant-
tori. Varttuneen väen päi-
väpiiri seurakuntasalissa 
parillisten viikkojen tiistai-
na klo 11–13.
Valvomisen sunnun-
tain messu su 16.11. klo 11. 
Saarna Juha Välimäki, li-
turgia Anna Väätäinen, 
kanttori Leila Savolainen. 
Kuopion NMKY:n kirkko-
pyhä. Yht. hlö Elina Myk-
känen.
Jazz-gospelkonsertti su 
16.11. klo 17 seurakuntata-
lolla. Laulu ja piano Ossi 
Jauhiainen, kitara Samuel 
Huhtahaara, basso Hen-
ri Laitinen, rummut Tomi 
Kämäräinen. Ohjelma 10 
€, tuotto lähetystyölle.

Tehdään yhdessä -piiri 
ti 18.11. klo 12–14, nuorten 
tilassa (alakerta).

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Arkinen ateria Neulamä-
en seurakuntatalon kahvi-
ossa aina torstaisin klo 11–
12. Aterian hinta 4 €/hlö.
Isänpäivän tapahtuma 
ja perhejumalanpalvelus 
”Poika on tullut kotiin” su 
9.11.2014 klo 16 Neulamä-
en kirkossa. Jumalanpal-
veluksen jälkeen voit käy-
dä toimintapajoissa ja jää-
dä päivälliselle (4 € / 2 €). 
Myytävänä on käsitöitä, 
piirakoita ja kokkikerho-
laisten pikkuleipiä. Mu-
kana ovat Särkiniemen ja 
Neulamäen päiväkerho-
laiset ohjaajineen, Neula-
mäen ip-kerho sekä var-
haisnuorten kerhot. Saar-
na Anna Väätäinen, litur-
gia Anu Kiviranta, kant-
tori Leila Savolainen. Lap-
sikuoro, nuorten musiik-
kiryhmä.
Miestenpiiri Neulamä-
essä – miehille tarkoitet-
tu keskustelupiiri. Tule 
rohkeasti ja avoimin mie-
lin mukaan vapaamuotoi-
seen toimintaan. Yhteys-
henkilöt Toivo Väisänen 
045 233 8868, toivo.vaisa-
nen@gmail.com ja Toimi 
Kuivalainen 044 290 2434.
Raamattu- ja rukouspiiri 
aina tiistaisin klo 18 Neu-
lamäen kirkon takka-au-
lassa. Yhteyshenkilö Ilkka 
Sormunen 040 5426 280.

MUUTA
Särkiniemen raamattu- 
ja rukouspiiri ke 5.11. ja 
ke 19.11. klo 13. Parittomi-
en viikkojen keskiviikkoi-
sin klo 18. Särkiniemen 
kerhotila (ent. kirjasto). 

Yhteyshenkilö Sirkka Pit-
känen 044 3793 529.
Särkitupa to 6.11. ja 
to 13.11. klo 13. Särkinie-
men kerhotila (ent. kirjas-
to) aina torstaisin klo 13–
14.30. Kohtaamis- ja kes-
kustelupaikka. Yhteistyös-
sä entisen diakonia- ja lä-
hetyspiirin kanssa. Kuu-
kauden viimeisenä tors-
taina lähetysaihe. Yhte-
yshenkilöt Sylvi Viippola 
040 5955 882 ja Ulla Pitkä-
nen 044 5235 991.
Puurojumppa ja hetki-
hartaus ke 12.11. klo 12. 
Särkiniemen kerhotila, 
Särkiniementie 4 (ent. kir-
jasto) Parillisten viikkojen 
keskiviikko Puurojump-
pa klo 12 ja hetkihartaus 
klo 12.30. Yht. henk. Toi-
ni Jääskeläinen p. 0400 
786 166. 
Viikkomessu Särkinie-
men kerhotila su 16.11. 
klo 14. Särkiniementie 4. 
Saarna, liturgia Anna Vää-
täinen, kanttori Leila Soi-
ninen. Nuorten lauluryh-
mä. Särkiniemen tilojen 
siunaus ja avoimet ovet.
Joulukorttitalkoot kai-
kille su 16.11. klo 16 Lehto-
niemen kerhotilassa, Leh-
toniementie 107. Vapaa-
ehtoinen tarvikemaksu 
Alavan seurakunnan lähe-
tystyön hyväksi. Glögi- ja 
piparitarjoilu. Lastenhoito 
pienimmille.

KASTETUT
Niilo Topias Tiihonen, 
Iiris Leanna Heikkilä, Ainu 
Nelly Adele Kukkonen, 
Tomas Iivo Oliver Hämä-
läinen, Ellen Armi Emilia 
Pylvänäinen, Kerkko Jes-
per Juhani Koskell, Kaapo 
Onni Olavi Siintamo.

KUOLLEET
Kalevi Alvar Väätäinen 
90 v, Alpo Aapeli Hakuli-
nen 85 v, Mauri Vilho Ris-
sanen 74 v, Rauni Mar-
jatta Kunnas 70 v, Hannu 
Olavi Vartiainen 51 v, Mar-
ko Petri Hallikainen 38 v.

kallavesi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Isänpäivän messu su 9.11. 
klo 10. Liturgia Juha Määt-
tä, saarna Matti Penti-
käinen, Mari Vuola-Tani-
la, Anne Keränen ja Kart-
tulan kirkkokuoro. Kirk-
kokahvit.
Seurakuntavaalit su 9.11. 
äänestys klo 11.30–20. 
Karttulan kirkossa klo 
11–20.
Kallaveden kirkon raa-
mattupiiri ma 10.11. klo 
18–19.30 kirkon koulutus-
salissa. Vastuuhenkilönä 
Jarmo Oksanen.
”Mies matkalla rohkeas-
ti uuteen aikaa” -mies-
tapahtuma la 15.11. klo 11. 
Raamattuluento, Raimo 
Lappi. Veljesseurat; Pek-
ka Huttunen, Matti Kei-
nänen, Lauri Keinänen ja 
Jari Sulkunen. Seurapu-
he Matti Sihvonen. Kyös-
ti Kytöjoen konsertti, mu-
siikkia. Mahdollisuus sie-
lunhoitokeskusteluun. 
Avoin messu klo 17, litur-
gia Veli Mäntynen, saarna 
Raimo Lappi ja kanttori-
na Richard Nicholls. Lou-
nas ja kahvit. Tilaisuuden 
juontaa Veijo Olli. Arpa-
jaiset, kirjamyynti. Mah-
dollisuus verenpaineen-
mittaukseen, lääkäri Sa-
kari Kainulainen. Diako-
niakeskukselta (Suokatu 
31) edestakainen kyyditys 

kyytiä tarvitseville. Lähtö 
klo 10.15. Järjestäjänä Kal-
laveden seurakunta ja Ka-
tulähetys.
Messu su 16.11. klo 10. 
Liturgia Anni Tanninen, 
saarna Raili Rantanen ja 
kanttorit Richard Nicholls 
ja Eevi-Maria Korjonen.
4-vuotissynttärit su 16.11. 
klo 15. Veli Mäntynen, 
Richard Nicholls ja käsi-
kellokerholaiset.
Kutsu yhteyteen -mes-
su su 16.11. klo 17. Messus-
sa opetuspuhe, Anni Tan-
ninen, musiikkia, rukous-
ta, tarjoilu ja lasten toi-
mintapiste.

MUUTA
Miestenpiiri to 6.11. klo 
18.30. Jynkänvuoren ker-
hohuoneella (Isännäntie 
22). Piiristä vastaa Veijo 
Olli 040 8275 304.
Miesten sauna ja tak-
kailta pe 7.11. klo 17.30 
Poukaman leirikeskukses-
sa. Iltaan kuuluvat sau-
na, uinti/avanto ja iltapa-
la. Jaro Julkunen: Lähetys 
ja kehitys. Miksi kehitys 
ei riitä lähetystyön pää-
määräksi.
Leväsen messu ti 18.11. klo 
13.30 Leväsen palvelukes-
kuksessa. Sirpa Nummen-
heimo ja Anne Keränen.

PETOSEN  
SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Aikuisten takkailta 
ke 5.11. klo 18 takkahuo-
neessa.

MUUTA
Esikoislestadiolaisten 
seurat pe 7.11. klo 18 Pe-
tosen seurakuntatalol-
la, Pyörönkaari 21. Esikois-
lestadiolaiset ry. Seura-
kahvit.

VEHMASMÄEN 
KAPPELI – MUUTA
Esikoislestadiolaisten 
seurat su 16.11. klo 16 Veh-
masmäen kappelilla. Seu-
rakahvit. Esikoislestadio-
laiset ry.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 10. Anni Tanninen 
ja Anna-Mari Linna.
Messu ja Herättäjän päi-
vä su 16.11. klo 10. Mikko 
Väisänen, saarna rovasti 
Reijo Mattila ja kanttori-
na Anne Keränen. Messun 
jälkeen Siioninvirsiseurat 
ja kirkkokahvit seurakun-
takodilla, mukana Reijo 
Mattila ja Erkki Laitinen.

MUUTA
Keskustelutuokio ti 11.11. 
klo 14 Kotipihassa, Tuula 
Makkonen.
Ehtollishetki to 13.11. klo 
13 sairaalassa. Mikko Väi-
sänen ja Anne Keränen.
Ehtollishetki to 13.11. klo 
14 Jaakkolassa. Mikko Väi-
sänen ja Anne Keränen.
Hartaushetki to 13.11. klo 
14 Ierikanpihassa. Tuula 
Makkonen.
Miesten saunailta to 
13.11. klo 17.30 Jukka Hut-
tusella, Kuttaniementie 
153, Karttula.
Soinlahti-Virmaanpää 
seurakuntapiiri to 13.11. 
klo 19 Arja ja Unto Kanni-
aisella, Kärkkääläntie 1665.
Soinlahden pyhäkou-
lu su 16.11. klo 13 Hilkka 
Jauhiaisella, Suonenjoen-
tie 270.
Miesten lenkkipiiri ti 
18.11. klo 17.30 Rytkyn leiri-
keskuksella. Tauno Salmi.

KARTTULAN  
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547

Lasten puuhailta 
4–6-vuotiaille ke 5.11. klo 
17–18.30. Ilmoittautumi-
nen tekstiviestillä (lapsen 
nimi, ikä ja huoltajan tie-
dot) 31.10. klo 16 mennes-
sä, Tuija Soini 040 4848 
543. Ryhmään mahtuu 15 
lasta. Ohjaajina Tuija Soini 
ja Mari Paukkonen.
Kutsu yhteyteen -messu 
su 9.11. klo 17. Anni Tanni-
nen, Gospeliako-musiikki-
ryhmä Maaningalta.
Naisten hyvän olon ilta 
to 13.11. klo 18. Sytykeruu-
sutalkoot lähetyksen hy-
väksi.

NUORET
Nuortenilta Kurkimäes-
sä torstaina 13.11. klo 18–
19.30 Kurkimäen kerho-
huoneella.

LÄHETYS
Lähetysaskartelut maa-
nantaisin klo 18–20 Peto-
sen srk-talolla.

DIAKONIA
Turinatupa-avoin koh-
taamispaikka kaiken-
ikäisille tiistaisin klo 13–
14.30 Ravintola Käskynkän 
kabinetissa(sisäänkäynti 
apteekin puoleiselta p-
paikalta). Hörpi päiväkah-
vit mukavassa seurassa!
Leväsen kammari ma 
17.11. klo 13–14.30. Levä-
sentie 27, uusi puoli, 2. krs. 
”Tarinoita takkatulen läm-
mössä”, makkaranpaistoa, 
Arja Mielikäinen.
Varttuneen väen lähe-
tyspäivä ke 19.11. klo 10–
13 Kallaveden kirkolla. 
Juha Määttä ja Anna-Ma-
ri Linna. Vierailijana Mai-
ja Antikainen, Puijon seu-
rakunnasta. Ruokailu 6 €. 
Myyjäiset ja arpajaiset.
Lasten eroryhmä pe 21.11. 
klo 17–19 ja la 22.11. klo 
10–16. Ryhmä on tarkoi-
tettu 7-12v. lapsille, joiden 
vanhempien erosta on ku-
lunut jo jonkin aikaa. Ryh-
mäkoko 4–6 lasta. Hin-
ta 10 €/lapsi sis. välipalan 
ja lounaan. Ryhmä toteu-
tetaan yhteistyössä Kalla-
veden seurakunnan ja Yh-
den Vanhemman Perhei-
den Liiton kanssa. Ilmoit-
tautuminen 14.11. men-
nessä Mervi Hakkaraisel-
le 0400 441 708 tai mervi.
hakkarainen@yvpl.fi.
Kuopion ev.lut seura-
kuntien lähimmäisten 
koulutuspäivä ti 25.11. klo 
17–20 keskusseurakun-
tatalolla, Suokatu 22, ai-
heesta ”Kulttuuripalvelut 
ikäihmisille”, Kirsi Heik-
kinen, Kuopion kaupun-
gin kulttuurisuunnitteli-
ja. Ilmoittautuminen 17.11. 
mennessä Maarit Kirkisel-
le 040 4848 369.

PERHETYÖ
Perhekerhot seuraavas-
ti. Vehmasmäen kappe-
lissa tiistaisin klo 9.30–
11. Jynkänvuoden kerho-
huoneella (Isännäntie 22) 
keskiviikkoisin klo 9.30–11. 
Kurkimäen Kurkipirtissä 
keskiviikkoisin klo 9.30–11. 
Rytkyn leirikeskuksessa 
parillisen viikon keskiviik-
kona klo 9.30–11. Petosen 
seurakuntatalossa tors-
taisin klo 9.30–11. Karttu-
lan alueen perhekerhot: 
Karttulan seurakunta-
kodilla tiistaisin klo 9.30–
11 ja Syvänniemen pap-
pilassa keskiviikkoisin klo 
9.30–11.
4-vuotissynttärit su 16.11. 
klo 15 Kallaveden kirkol-
la. Veli Mäntynen, Richard 
Nicholls ja käsikelloker-
holaiset.

PIIRIT
Rytkyn lähetyspiiri ti 
11.11. klo 18 Anja Nissisellä, 
Kuuselankuja 15.

Haminalahden työseu-
ra ma 17.11. klo 18.30 Helvi 
ja Erkki Sutisella, Savolan-
mäentie 71.

KASTETUT
Kerttu Ellen Iljo, Rasmus 
Arvo Aleksanteri Blom-
berg, Selma Amalia Su-
tinen, Antti Otso Eeme-
li Konttinen, Hilla Seli-
na Sylvia Pietarinen, Mil-
ja Emilia Myllynen, Keji 
Anderia, Vilho Jaakko Jo-
hannes Tuominen, Mee-
ri Alma Erika Kiiskilä, Ella 
Katariina Niskanen, Niki 
Hermanni Topias Ihalai-
nen, Kaisla Helmi Katinka 
Torvinen, Erkko Hugo Ju-
hani Jäntti, Jenny Johan-
na Kela, Perttu Antti Ilari 
Vehniäinen.

KUOLLEET
Toini Terttu Linnea Kor-
pela 96 v, Helga Mirjam 
Koskinen 88 v, Erkki Petter 
Tiainen 86 v.

männistö

PYHÄN  
JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Isänpäivän sanajuma-
lanpalvelus su 9.11. klo 
10. Saarna ja liturgia Heik-
ki Hyvärinen, kanttorina 
Tintti Tinkala.
Seurakuntavaalit su 9.11. 
klo 11–20.
Messu su 16.11. klo 10. 
Saarna rovasti Toivo Pen-
tikäinen, liturgia Salla Tyr-
väinen, kanttorina Tintti 
Tinkala. Lähetyksen kirk-
kokahvit. Ulla ja Toivo 
Pentikäinen kertovat ku-
vin ja sanoin lähetystyös-
tä Namibiassa ja Tansani-
assa. Lähetyksen myynti-
pöydältä joulukortit ym.
Kynttilähartaus itse-
murhan tehneiden 
omaisille su 16.11. klo 18. 
Heikki Hyvärinen, Ulla 
Halonen, Tintti Tinkala.

MUSIIKKI
Kalakukko-konsertti 
ke 19.11. klo 19. Järj. Lions 
Club, Kuopio.
Laulupäivä to 20.11. klo 
12 Pyhän Johanneksen kir-
kon srk-salissa.

DIAKONIA
Ukintuvan teemator-
stai 13.11. Pyhän Johannek-
sen kirkon srk-salissa. Klo 
11.30 kahvit, klo 12–13 oh-
jelma: ”Kaverikoira”, Irme-
li Kivimäki.
Hyvän Mielen Päivä ke 
19.11. klo 11–13.30 Pyhän 
Johanneksen kirkolla. Tule 
laulamaan vanhoja kou-
lulauluja, laulattajina Pir-
jo ja Pertti Miettinen. Lin-
ja-autokuljetus (Jääskeläi-
sen auto): Päivärannan-
tie, Citymarketin jälkeinen 
pysäkki Kettulanlahteen 
päin klo 9.50. Autotalo 
Kuopion pysäkki klo 9.55. 
Pihlajaharjuntien ja Rahu-
sentien risteys klo 10. Kel-
loniemen Sale klo 10.05. 
Itkonniemi (Malminka-
tu 13 pysäkki) klo 10.10. 
Sotilaspojankadun py-
säkki klo 10.15. Tellervon-
kadun pysäkki klo 10.20. 
Lönnrotinkadun pysäkki 
(Lönnrotinkatu 11 kohdal-
la) klo 10.25. Pohjolanka-
dun pysäkki (Pohjolanka-
tu 28 kohdalla) klo 10.30. 
Killisenkadulle ja Pohjo-
lankatua Lönnrotinkadul-
le, Saariaitan pysäkki klo 
10.40. Pyhän Johanneksen 
kirkko. Paluu samaa reittiä 
klo 13.30. Päivän hinta 5 €.
Kuopion ev.lut seura-

kuntien lähimmäisten 
koulutuspäivä 25.11. klo 
17 keskusseurakuntata-
lolla, Suokatu 22. Aiheena 
”Kulttuuripalvelut ikäih-
misille”, Kuopion kaupun-
gin kulttuurisuunnitteli-
ja Kirsi Heikkinen. Ilmoit-
tautuminen 18.11. men-
nessä Kirsi Launoselle 
040 4848 255.

MUUTA
Hartaus to 20.11. klo 13.30 
Mäntylän palvelutalol-
la, Untamonkatu 5. Anne-
Mari Mertanen.

AIKUISTYÖ
Miesten piiri ke 5.11 klo 
18 Pyhän Johanneksen kir-
kon srk-salissa. Heikki Hy-
värinen.
Keskusteluja Raama-
tun äärellä to 6.11. klo 12 
Pyhän Johanneksen kir-
kon srk-salissa. Heikki Hy-
värinen.
Naisia raamatussa 12.11. 
on peruttu. Piiri pidetään 
26.11. klo 18.

KASTETUT
Oona Emilia Kokko, Mal-
la Emilia Härkönen, Miina 
Ella Juulia Huttunen.

KUOLLEET
Rauha Elina Routtu 
98 v, Usko Jalmari Ok-
sanen 95 v, Helvi Hele-
na Voutilainen 94 v, Lah-
ja Kaarina Holopainen 
86 v, Anna-Liisa Ruotsa-
lainen 86 v, Reijo Johan-
nes Heikkinen 81 v, Vil-
ho Kalevi Toivanen 80 v.

puijo

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 10. Teemu Vouti-
lainen saarnaa, Pekka Nie-
minen. Kuljetus Päivä-
rannasta klo 9.30 Metsä-
kummuntie-Puijonsar-
ventie-Rypysuontie-Ah-
kiotie-Puijon kirkko. Paluu 
klo 12.15.
Seurakuntavaalit su 9.11. 
klo 11–20.
Valvomisen sunnun-
tain perhemessu ja vau-
vakirkko su 16.11. klo 10. 
Mari Voutilainen, Jaana 
Marjanen, Teemu Vou-
tilainen, Kirsi Suolanie-
mi, Tuula Pitkänen, Joona 
Saraste. Veera Nurmela, 
kantele. Kirkkokahvit.
Pieni iltakirkko ja eh-
toollinen su 16.11. klo 18. 
Keskustelusaarna, Erk-
ki Pesonen ja Jaana Mar-
janen. Lauluryhmä Ver-
so. Iltatee.

POUKAMA 
Poukamantie 105
Isänpäivän tapahtuma 
ja messu su 9.11. klo 14. 
Teemu Voutilainen, Niklas 
Grönholm, Tuula Pitkä-
nen, Kirsi Suolaniemi. Per-
hekerholaisia. Koko per-
heen rastirata, yllätys isäl-
le, makkaranpaistoa nuo-
tiokatoksella, ehtoollis-
kirkko sisätiloissa.
Ystävänpäiväkerhon 
raamattutuokio ke 12.11. 
klo 11–13. Ruokailu klo 11. 
Teemu Voutilainen.

RANTA-TOIVALA
Ranta-Toivalan seura-
kuntapiiri ti 18.11. klo 
18.30 Jaakko ja Marja-Lee-
na Jauhiaisella, Ranta-Toi-
valantie 239. Teemu Vou-
tilainen.

MUUTA
Lähimmäisten koulu-
tusilta (yhtymän yhtei-
nen) ti 25.11. klo 17 keskus-

• 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. 

puh. 040 585 0456

HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 
Olemme muuttaneet 

Pyöräkatu 15, kuOPiO
Tervetuloa tutustumaan 

myyntinäyttelyyn!  
www.puijonkivi.fi 017 282 9000

PuiJON kiVi

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

Tilaa lehti, 
joka on

kirkon puolella.

vain 29 €
(Norm.44 €)

4 kk

TilaukseT:
soita  020 754 2333 
lähetä sähköpostia:   
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Joka torstai. Rakentava vaihtoehto
arvojen kaaoksessa. Tilaa Kotimaa-lehti.
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erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

FENNO MEDICAL OY  

LAAJA VALIKOIMA 
ARJEN APUVÄLINEITÄ

Tilaa kätevästi 
kotiovelle asti:

09 276 360

fennokauppa.fi

Terveyttä ja hyvinvointia arkeen

Ergonominen ja tyylikäs.  
Kolme eri pituutta.

Voimassa 15.11.2014 asti, ei sis. toimituskuluja.

   CLASSIC -KÄVELYKEPPI

6200
norm. 77,50

TARJOUS

Lahjaksi 
Isälle!

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

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

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 

Tarjoan siivouspalveluita.
P. 046 654 0812

Palveluitamme ovat mm.
• kotisiivoukset • asiointiapu • muut kotityöt

Varaa maksuton arviokäynti nyt ja
hyödynnä avajaistarjous!

Kysy lisää! 050 4635 654 / Pinja Torssonen • asiakaspalvelu@kotipalvelupajunkissa.fi 

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

 
 
 

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

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 
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  Seurakunnat 5.-18.11.14

seurakuntatalolla, Suoka-
tu 22 D. ”Kulttuuri van-
hustyössä”. Kulttuurisuun-
nittelija Kirsi Heikkinen. 
Keittolounas ja kahvit klo 
17. Ilmoittautumiset 18.11. 
mennessä Raili Lehtovii-
dalle 040 4848 438.

KASTETUT
Elsi Fiia Sylvia Juntunen, 
Toivo Olavi Korhonen.

KUOLLEET
Helvi Inkeri Kokko-
nen 93 v, Aune Mir-
jam Tenhunen 88 v, Lai-
la Milja Anelma Tilles 
79 v, Martti Richard Väi-
sänen 77 v, Tiiu Tuu-
li Korhonen 76 v, Pirk-
ko Tuulikki Alaranta 69 v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Seurakuntavaalien sana-
jumalanpalvelus su 9.11. 
klo 10. M. Mäkinen, R. Lei-
no, Tuura.
Seurakuntavaalit su 9.11. 
klo 11–13.

RIISTAVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Vanhusten virkistyspäi-
vä ti 11.11. klo 12.
Neulepiiri to 13.11. klo 12 
takkahuoneessa.
Lasten ja nuorten juma-
lanpalvelus ja 10-vuoti-
aiden synttärit su 16.11. 
klo 13. M. Mäkinen, J. Ut-
riainen, R. Kankkunen, T. 
Parviainen. Nuorten bän-
di ja isosia. Ei jumalanpal-
velusta klo 10.
Kuopion kamarimu-
siikkiseuran konsert-
ti ”Klassikkojen sunnun-
tai” su 16.11. klo 18. Kon-
sertissa soittavat Rau-
no Tikkanen klarinettia, 
Timo Törmä selloa ja Ka-
tariina Liimatainen pia-
noa. Konsertin ohjelmas-
sa on Schubertin Selloso-
naatti a-molli ja Brahmsin 
Klarinettitrio a-molli, käsi-
ohjelmia voi ostaa ovelta 
10 € / 2 € opiskelijat. Vain 
käteismaksu.
Raamattupiiri ma 17.11. 
klo 13.
Miesten ruokapiiri ma 
17.11. klo 17.

MUUTA
Miesten lenkkipiiri ma 
10.11. klo 18. OP:n kerho-
huoneessa.

YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO, JUANKOSKI 
Mäntytie 5
Messu su 9.11. klo 10. 
K. Leino, Saarela.
Messu su 16.11. klo 10. 
K. Leino, Saarela.

JUANKOSKEN  
SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Lähetysaskartelu to 6.11. 
klo 10 seurakuntasalissa.
Seurakuntavaalit su 9.11. 
klo 14–20.
Seurakuntakerho ke 12.11. 
klo 11. Lähetystyön kuulu-
misia Angolasta. Vieraa-
na nimikkolähetti Riikka 
Halme-Berneking. Peruna-
puuro ja myyjäiset.
Aamukahviryhmä to 
13.11. klo 10.
Taidepyhäkoulu lapsille 
su 16.11. klo 10. Pyhäkou-
lusta saat lisätietoa alue-
papilta Kirsi Leinolta 040 
4888 601. Pyhäkouluun ei 
tarvitse erikseen ilmoit-
tautua.
Lähetysaskartelu to 
20.11. klo 10 seurakunta-
salissa.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Tuomasmessu su 9.11. klo 
18. Huhtala, Lukkari-Lohi, 
Tuura. Mukana soitinyh-
tye ja Säde-lauluryhmä.
Messu su 16.11. klo 13. 
Huhtala, Lukkari-Lohi. 
Saarnaa nimikkolähetti 
Riikka Halme-Berneking. 
Pyöreitä täyttäneiden yh-
teiset syntymäpäiväjuhlat 
seurakuntakodissa.

KAAVIN  
SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Raamattupiiri pe 7.11. 
klo 18.30. Tuula Räsänen.
Raamattupiiri ma 10.11. 
klo 13. Huhtala.
Vanhemman väen palve-
lupäivä ti 11.11. klo 11. 
Ruoka ja kahvit 5 €.
Ilonpisarat su 16.11. 
klo 16.30.

MUUTA
Elsan kerho to 6.11. klo 14 
Luikonlahden koulussa.
Elsan kerho to 13.11. klo 14 
Kortteisen koululla.

MUURUVEDEN 
KIRKKO 
Kirkkotie 2
Messu su 9.11. klo 13. Lei-
no, Saarela.
Messu su 16.11. klo 13. Mu-
kana vankilalähetystyön-
tekijä Olavi Hartikainen. 
Keihänen, Saarela.

MUURUVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Perhekerho to 6.11. 
klo 9.30.
Seurakuntakerho to 6.11. 
klo 13.
Perhekahvila to 13.11. 
klo 9.30 päiväkerhotilassa.
Perhekerho to 20.11. 
klo 9.30.
Seurakuntakerho to 
20.11. klo 13.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Messu su 9.11. klo 10. 
Korkalainen, Parviainen.
Sanajumalanpalvelus 
su 16.11. klo 10. Keihänen, 
Kärppä-Leskinen.
Tuomasmessu su 16.11. 
klo 18. Keihänen, Kärppä-
Leskinen, mukana Gos-
pelkuoro.

NILSIÄN  
SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Ikäihmisten juhla yh-
dessä veteraanikerhon 
kanssa to 6.11. klo 11 ylä-
salissa.
Näpertäjät to 6.11. klo 12.
Naisten raamattupii-
ri ma 10.11. klo 18–20 ala-
salissa.
Näkö- ja kuulokerho ti 
11.11. klo 13 yläsalissa.
Nilsiän Eläkeläisten Kris-
tillisen yhdistyksen seu-
rat ke 12.11. klo 12–15.15 
alasalissa.
Näpertäjät to 13.11. klo 12. 
Mukana nimikkolähetti 
Riikka Halme-Berneking.
Siioninvirsiseurat ti 18.11. 
klo 18.
Näpertäjät to 20.11. klo 
12.

MUUTA
Diakoniatyöntekijän 
päivystys marraskuun 
alusta lähtien tiistaisin 
klo 9–11 Isossa Pappilas-
sa. Raili Pursiainen lomal-
la 3.–16.11. 
Ei papin päivystystä ma 
3.11. ja 10.11.
Ranta-Sänkimäki-Paju-
lahden kyläseurat ke 5.11. 
klo 19 Martta Iivarisella, 
Lahukantie 94.
Rukous- ja raamattupii-
ri ti 11.11. klo 18 Lehtomä-
en kodilla.
Käsityö- ja toimintapii-
ri pe 14.11. klo 12 Lehtomä-
en kodilla.
Vanhojen isosten viikon-
loppuleiri 14.–16.11. Riis-
taveden srk-kodilla.
Murtolahden kyläseurat 
pe 21.11. klo 19 Ikäheimol-
la Soipussa, Soipuntie 67. 
Eino Keihäsen kuvia ja ta-
rinoita pyhiinvaellukselta 
Santiogo Compostelaan.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 9.11. klo 13. Kor-
kalainen, Parviainen.
Messu su 16.11. klo 13. Elä-
keliiton kirkkopyhä. K. 
Leino, Kärppä-Leskinen.

SÄYNEISEN  
SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A
Seurakuntakerho to 6.11. 
klo 12 seurakuntasalissa.
Keskustelupiiri ti 11.11. 
klo 18.30. Aiheena ”Jukka 
Malmivaara, sanan ja mie-
kan mies”.
Ateria vapaaehtoisille 
ke 12.11. klo 17.30. Ilmoit-
tautumiset ke 5.11. men-

nessä seurakunnan toimis-
toon 040 4888 602 tai 040 
4888 611.
Lähetyskahvila to 13.11. 
klo 12.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Jumalanpalvelukset pide-
tään pääsääntöisesti mar-
raskuun alusta lähtien seu-
rakuntakodin kirkkosalissa, 
Koivukuja 2.

TUUSNIEMEN  
SEURAKUNTAKOTI 
Koivukuja 2
Kultaiset koululaulut to 
6.11. klo 18. Muistojen ja 
laulujen ilta. Jatkoa aiem-
mille kinkeri- ja koulumuis-
tot -illoille.
Messu su 9.11. klo 10. Hag-
man-Puustinen, Lukkari-
Lohi. Uudessa kirkkosalissa.
Nuortenillat ma 10.11. 
klo 18.
Ilta Sanan äärellä ma 10.11. 
klo 18. Vetäjänä Risto Hap-
ponen.
Palvelupäivä ke 12.11. 
klo 10.
Lähetyspiiri ja lähetys-
työntekijä Riikka Halme-
Bernekingin vierailu pe 
14.11. klo 12.
Naisten piiri pe 14.11. 
klo 18.
Messu su 16.11. klo 10. Huh-
tala, Lukkari-Lohi. Uudessa 
kirkkosalissa.
Isoskoulutus ti 18.11. 
klo 18.30.
Kuukausiseurat to 20.11. 
klo 11.30. Järj. Kristilliset Elä-
keläiset.

MUUTA
Lähetyspiiri pe 7.11. klo 12 
Irmi Sollolla, Harjutie 1 B 8.
Liukonpelto-Paakkila 
-työseura ke 12.11. klo 19 
Irja ja Juhani Mustosella, 
Kiukoonharjuntie 12.
Palvelupäivä to 13.11. 
klo 10 Hirvolassa. Ilm. 
Aulille edellisenä tiistaina 
040 4888 631.
Pajumäen työseurat su 
16.11. klo 17 Mirjam Hantul-
la, Salmenkyläntie 178.

Haurangin-Lapinjärven 
työseurat ma 17.11. klo 12 
Sinikka Miettisellä, Harju-
tie 1 B 9.

VEHMERSALMEN 
KIRKKO 
Lempeläntie 17
Isänpäivän sanajuma-
lanpalvelus su 9.11. klo 13. 
M. Mäkinen, Tuura. Pulla-
kahvit.
Messu su 16.11. klo 13. U. 
Mäkinen, Hannele Mehtälä. 
Lions Clubin 50 v. kirkkopy-
hä. Kirkkokahvit.

VEHMERSALMEN  
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Lähimmäisen kammari to 
6.11. klo 10 kammarissa.
Infotilaisuus tuhkahau-
tauksesta ma 10.11. klo 18. 
Kuopion Tuhkausyhdistys 
ry. Kahvit.
Varttuneen väen virkis-
tyspäivä to 13.11. klo 10 sa-
lissa. Ruokamaksu 5 €.
Maailmanilta ”Venäjä 
kutsuu” to 13.11. klo 18. Tule 
tutustumaan Venäjän ih-
misiin, ääniin ja makuihin. 
Muurmanskin vankilalähet-
ti Olavi Hartikainen, Mari-
na ja Julia Reinhardt. Venä-
läistä musiikkia, kokki-ukot, 
venäläistä ruokaa.

JÄRVI-KUOPION  
SEURAKUNTA,  
YHTEISET
Seurakuntavaalit su 9.11. 
klo 11–13 Riistaveden kir-
kossa ja klo 14–20 Juankos-
ken seurakuntatalossa.
Angolalainen ilta to 13.11. 
klo 18 Riistaveden srk-talos-
sa. Kuulumisia Angolasta, 
lähetti Riikka Halme-Berne-
king. Tule kuulemaan elä-
mästä Angolassa ja mais-
telemaan Angolan makuja. 
Tarjoamme illassa Angola-
laista ruokaa. Illassa muka-
na myös Kirsi Leino.
Kymppijuhla ja perhe-
kirkko su 16.11. klo 13 Riis-
taveden seurakuntatalos-
sa. Vuonna 2004 syntyneil-
le lapsille perheineen. Il-

moittautuminen ensisijai-
sesti sähköisesti henkilö-
määrineen 7.11. mennes-
sä https://vpk-tapahtu-
makalenteri.service.
innofactor.com/jar-
vi-kuopio. Anita Halli-
kainen 040 4888 602 
tai 040 4888 611. Lisä-
tietoja J. Utriainen 040 
4888 643.

KASTETUT
Eerika Jenna Johanna Lyy-
tinen, Vehmersalmi, Niklas 
Riko Santeri Jokinen, Juan-
koski, Seela Anna Eveliina 
Miettinen, Riistavesi, Eemil 
Otto Aukusti Jauhiainen, 
Muuruvesi, Iika Mikael Kor-
honen, Pajulahti, Samuel Ii-
sakki Pietarinen, Vartiala.

KUOLLEET
Veikko Olavi Korhonen 
89 v, Nilsiä, Alma Johanna 
Räsänen 88 v, Kaavi, Eino 
Olavi Räsänen 87 v, Kaa-
vi, Matti Jalmari Pentikäi-
nen 81 v, Nilsiä, Kauko En-
sio Tolppanen 66 v, Kaa-
vi, Aune Irene Hakkarai-
nen 89 v, Säyneinen, Anna 
Leppänen 80 v, Tuusnie-
mi, Jaakko Antero Vouti-
lainen 78 v, Riistavesi, Anja 
Liisa Kinnunen 77 v, Nil-
siä, Vesa Kullervo Leskinen 
75 v, Nilsiä.

Diakonia-
keskus

Suokatu 31
Nuotta-kahvio, kierrä-
tysmyymälä ja diakonia-
työntekijöiden vastaan-
otot ilman ajanvaraus-
ta avoinna maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantai-
sin klo 10–12. Ovet avataan 
klo 9.40, aamuhartaus klo 
9.50. Kahviossa luettavissa 
päivän lehdet SS ja HS sekä 
kristillisiä viikko- ja kuu-
kausilehtiä.
Vastaanotamme lahjoi-
tuksina vaatteita ja kotita-
loustarvikkeita, ei huone-
kaluja. Pulaa on erityisesti 

Kynttilähartaus
heidän muistokseen, jotka eivät jaksaneet elää

sunnuntaina 16.11. klo 18
Pyhän Johanneksen kirkossa

Kellolahdentie 8

Kahvi- ja teetarjoilu

Yhteistyössä Diakoniakeskuksen, Mielenterveyden 
keskusliitto / Mielenterveystuki ry:n, Omaiset mielen-
terveystyön tukena Itä-Suomi ry:n, Suomen mielen-
terveysseura ry:n, Surunauha-itsemurhan tehneiden 
läheiset ry:n, Kuopion Kriisikeskuksen, Turvalinkin, 
Nuori Mieli ry:n kanssa.

isokokoisista vaatteista sekä 
talvivaatteista, etenkin lap-
sille. Lahjoitustavaroiden 
vastaanotto aukioloaikoina 
(ma, ke ja pe klo 10–12) tai 
muuhun aikaan sopimuk-
sen mukaan 040 4848 468.
Kehitysvammaisten kahvi-
kerho ke 5.11. klo 13.30. Lisä-
tietoja diakoni Leena Varti-
ainen 040 4848 467.
Katulähetyspiiri ke 5.11. 
klo 17.
Kuurojen lähetyspiiri to 
6.11. klo 17 keskusseurakun-
tatalolla kerhohuone Samu-
lissa, Suokatu 22.
Hyväntuulenpiirin sauna-
retki Poukaman leirikes-
kukseen, ennakkoon ilmoit-
tautuneille, ti 11.11. klo 12–
15. Lähtö klo 12 Diakoniakes-
kukselta. Lisätietoja diako-
ni Stina Malinen 040 4848 
466.
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 12.11. klo 13–
14.30 keskusseurakuntata-
lossa, Suokatu 22.
Hyväntuulenpiiri ti 18.11. 
klo 12. Mielenterveysryh-
mä. Lisätietoja diakoni Stina 
Malinen 040 4848 466
Kehitysvammaisten kah-
vikerho ke 19.11. klo 10. Lisä-
tietoja diakoni Leena Varti-
ainen 040 4848 467
Katulähetyspiiri ke 19.11. 
klo 17.

ARKKI

Kauppakeskus Apaja
040 4848 445
arkki.kuopio@evl.fi
Usko hyvän tekemiseen 
la 8.11. klo 10–15. Huomen-
na äänestämään. Arkissa 
kannustetaan sekä ehdok-
kaita että äänestäjiä kahvin 
voimalla.
Syntyi neitsyt Mariasta 
la 15.11. klo 12. Kysy Raama-
tusta. Pappi vastaa.
Parhaaksi perheelle ke 
19.11. klo 11.30. Perheasiain 
neuvottelukeskuksen avoi-
met ovet. Piispa Jari Jolkko-
nen klo 11.30.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus  

Suokatu 22
Luottamuksellista keskus-
teluapua parisuhteen ky-
symyksissä. Yhteydenotot 
ma–pe klo 9–11 puh. 040 
4848 480 tai sähköpos-
titse perheneuvonta.kuo-
pio@evl.fi

siilinjärvi

Kirkkoherranvirasto ja ta-
loustoimisto avoinna  arki-
sin klo 9–11 ja 12–14 p. 017 
288 4600 (khranvirasto), 
017 288 4620 (talouststo). 
Haarahongantie 4, 71800 
Siilinjärvi. Toimistot suljet-
tu 12.11. henkilökunnan vir-
kistyspäivän vuoksi.  
www.siilinjarvenseura-
kunta.fi, www.facebook.
com/siilinjarvenseurakun-
ta, siilinjarvi.suurellasyda-

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

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

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

pirjo.teva@kotimaa.fi

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa.

www.sacrum.fi

Muista  

verkkolehti  

www.kirkko-

jakoti.fi
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KIRKKO 
Haarahongantie 2
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 10. Leena Laurinka-
ri, Heikki Kastarinen, Hei-
ni Heide.
Seurakuntavaalien varsi-
nainen äänestyspäivä su 
9.11. klo 11–13 ja 17–20. Ks. 
myös Vuorelan kirkko.
Messu su 16.11. klo 10. Mu-
kana eläkkeelle siirtyvät pit-
käaikaiset nimikkolähettim-
me Anna-Kaarina ja Mat-
ti Palmu, Matti Hoffrén, Airi 
Heiskanen, Jenni Shakya. 
Messun jälkeen srk-talolla 
lähetyslounas ja juhla.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Kahvila Huili torstaisin klo 
9–13 alakerran kerhotilois-
sa. To 13.11.mukana nuoriso-
työnohjaaja Anne Roivainen 
klo 12–13.
Lähetyksen sydänäänet 
5.11. klo 9–10 lähetyskellaril-
la. Lähetyskäsky. Matti Hof-
fren.
Askarteluilta ke 5.11. klo 
17.30–19.30 lähetyskellarilla. 
Heta Malisen johdolla erilai-
sia kädentaitoja, voit tehdä 
töitä itsellesi ja lähetystyölle. 
Seuraava 3.12.
Donkkis ke 5.11. klo 18 pää-
tysalissa. Koululaisten oh-
jelmaa: raamatunkerto-
mus, nukketeatterihahmo-
ja, musiikkia, toimintapistei-
tä, nyyttärit. Makea tai suo-
lainen pikkutarjottava mu-
kaan! Mukana seurakunnan 
nuoret ohjaajat, Unto-pap-
pi, Airi-kanttori ja nuoriso-
työnohjaaja Anne.
Appari-apuohjaajakurs-
si 6.–7.-luokkalaisille 6.11., 
13.11., 20.11., 27.11., 1.12. klo 17–
19. Kysy lisää ja ilmoittaudu 
044 7284 654, tuomo.toiva-
nen@evl.fi
Raamattupiiri to 6.11. klo 18 
kokoushuone.
Nuorisotyön Perjantai-
kahvila pe 7.11., 14.11. klo 18 
nuorten kerhotila. Rukous-
hetki klo 19.30.
Pyhäkoulu su 9.11. klo 10 
kerhotilassa.
Lähetyslounas ma 10.11. klo 
11–13. Mukana nimikkolä-
hettimme Anna-Kaarina ja 
Matti Palmu, lähetyssihteeri 
Jenni Shakya. Lounas 8 €.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 10.11. klo 13 isossa salissa. 
Mukana nimikkolähettim-
me Anna-Kaarina ja Mat-
ti Palmu, lähetyssihteeri Jen-
ni Shakya.
Sanan ja yhteyden ilta ma 
10.11. klo 18.30 pienessä salis-
sa. Satu Väätäinen, Kalle Sa-
volainen.
Jyrsijä-team 6.–8.-luokka-
laisille ti 11.11., 18.11., 25.11., 
2.12., 9.12. klo 17–18 alaker-
ran nuorisotilassa. Jaamme 
tietoa jyrsijöistä, saat uusia 
karvaisia ystäviä ja opit, mi-
ten voit olla hyvä lemmikin 
omistaja. Ilmoittaudu teks-
tarilla tai soittamalla nume-
roon 044 7284 653.
Ryppyjä ja Rakkautta -pari-
suhdetapahtuma la 15.11. klo 
14 päätysali. Pohditaan aikuis-
ta parisuhdetta perhetyön 
kouluttajien Anna-Kaarina ja 
Matti Palmun johdolla.
Lähetysmyyjäiset su 16.11. 
klo 11.30–15 isossa salis-
sa. Myynnissä mm. joului-
sia herkkuja (piirakoita, laa-
tikoita, kuivakakkuja, pullia), 
käsitöitä, arpajaiset. Tule 
hyvän mielen ostoksille!
Lähimmäispalveluryh-
män kokoontumi-
nen 17.11. klo 17–18.30 
päätysalissa. Lähim-
mäispalvelija sairaa-
lassa. Sairaalateologi 
Maarit Koivurova.
Mies! Mitä tapahtuu 
kuoleman jälkeen? Ai-
kamiesten kokoontuminen 
suurten kysymysten äärellä 
ke 19.11. klo 18 päätysalissa. 

Vieraana TT Kari Kuula. Ilta 
kaikenikäisille miehille.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Arjen ateria to 6.11. 
klo 11–12.
Perjantaikahvila 7.11., 21.11. 
klo 18.
Sanajumalanpalvelus su 
9.11. klo 13. Leena Laurinka-
ri, Heini Heide. Lähetyksen 
kirkkokahvit.
Seurakuntavaalien varsi-
nainen äänestyspäivä su 
9.11. klo 14–16. Ks. myös Sii-
linjärven kirkko.
Siioninvirsiseurat su 9.11. 
klo 14.15 jumalanpalveluk-
sen jälkeen.
Siilinjärven marttayhdis-
tysten yhteinen kokoontu-
minen ma 10.11. klo 18. Vie-
raana Anna-Kaarina ja Mat-
ti Palmu, asiaa isovanhem-
muudesta. Puolisot mukaan!
Lähetyspiiri 11.11. klo 10–
11.30 kahviossa. Pirkko Sal-
mela.
Messu su 16.11. klo 13. Suo-
men Raamattuopiston 
75-vuotisjuhla. Rovasti Jari 
Nordman, Seppo Laitanen, 
Vesa Kajava. Kirkkokahvit ja 
juhla, juhlapuhe SRO:n ju-
listusjohtaja rovasti Pekka 
Heiskanen. Musiikki SRO:n 
opiskelijakuoro.
Raamattu- ja rukouspiiri 
ma 17.11. klo 18 kirkkosalissa.
Donkkis ke 19.11. klo 18. 
Koululaisten ikioma ilta, 
monenmoista puuhaa eri-
laisilla toimintapisteillä, raa-
mattuopetusta, pelejä, leik-
kejä, leikkimielisiä kilpailuja 
ja nyyttärit. Makea tai suo-
lainen pikkutarjottava mu-
kaan! Iltaa ohjaavat nuoret 
kerhonohjaajat, Unto-pappi, 
Airi-kanttori ja Tuomo-nuo-
risotyönohjaaja.
Tuomiosunnuntain perhe-
kirkko lapsenpäivän jälki-
mainingeissa 23.11. klo 15.

MUUTA
Ystävän Tupa ma 10.11. klo 
9 Leppäkaarteen kerhohuo-
ne, Honkarannantie 8.
Kouluikäisten pyhäkoulu 
ma 10.11., 17.11. klo 18–19.30 
Leppäkaarteen kerhotilassa.
Vesijärven-Harjamäen lä-
hetyspiiri to 20.11. klo 18 
Marjatta Kaipiaisella, Kalas-
tajantie 3 A 4. Heikki Kas-
tarinen.
Perhepyhäkoulu su 16.11. 
klo 11 Pyylammilla Nuotti-
polku 8 Eeva ja Antti Savo-
laisella.
Kotipolun kerho ti 18.11. 
klo 13 Kotipolku 6 kerho-
huoneessa.

KASTETUT
Kasperi Onni Tapani Kor-
honen, Taavi Frans Viljami 
Aholainen, Sampo Johan-
nes Pellinen, Noel Eemil Ta-
pio Hakonen, Emma Ma-
tilda Audejeff, Veera Olivia 
Nieminen, Pinja-Iida Johan-
na Koponen, Vili Veikko Rei-
no Hartikainen, Anton Toivo 
Tapio Hyvönen, Luke Anto-
nio Laurinpoika Eskelinen

KUULUTETUT
Sami Kalle Niskanen ja Hilk-
ka Anneli Nupponen

KUOLLEET
Pentti Päiviö Kolari 86 v, Rei-
no Joonas Heikkilä 96 v, Hel-

li Rauha Tamminen 79 v, 
Kerttu Savolainen 77 v, Teu-
vo Olavi Leinonen 91 v, Eila 
Anneli Marin 74 v, Yrjö Pet-
ter Ruotsalainen 67 v, Pentti 
Teodor Kääriäinen 86 v.

Järjestöt

KANSAN  
RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.
fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
0207681660
”Jeesus antaa elämän” 
-luentosarja Johanneksen 
evankeliumista evankelis-
ta Kari Valkonen pe 14.11. klo 
18. Jeesus, Vapahtajamme.
Ilta rakkaudelle la 8.11. klo 
18. Lounasravintola Aika, 
Inkiläntie 7. Tule viettä-
mään yhteistä aikaa puoli-
sosi kanssa, nauttimaan Eli-
na Vettenrannan konsertis-
ta, illallisesta(50 €/pari) ja 
yhdessäolosta toisten kans-
sa! Illassa mukana mm. Jaana 
ja Seppo Marjanen. Illallis-
korttien ja lastenhoidon va-
raaminen: krs-kuopio@sana.
fi tai 020 768 660 tai Sanan 
Kulmasta tilaisuuksien yh-
teydessä.
Majataloilta la 15.11. klo 18. 
Lounasravintola Aika, Inki-
läntie 7. Musiikki: Jukka Lep-
pilampi, Gospelband Sade. 
Puheenvuoroja mm. evanke-
lista Eliina Heinonen. Lasten-
hoito järjestetty. Italialainen 
menu aik 10 €, eläk./työttö-
mät 7 €, opisk ja lapset 5–10 
v. 5 €, alle 5 v. ilmaiseksi.
Pienpiirejä Sanan Kulmal-
la: Ma Rukouspiiri klo 18. Ma 
pariton vk Raamattupiiri klo 
18, aiheena Roomalaiskir-
je. Ti pariton vk Naisten solu 
klo 18. Ke pariton vk Opin-
topiiri klo 18, Kolmiyhteinen 
Jumala: Pyhä Henki. To Kri-
toryhmä: Toiveena sisäinen 
paraneminen klo 18–20. Pe 
rukouspäivystys ja avoimet 
ovet klo 13–16.
Kirjamyyntipiste avoinna 
tilaisuuksien aikana ja per-
jantaisin klo 13–16.

POHJOIS-SAVON EV.LUT  
KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon 
Kansanlähetys
Twitter: @SEKL_Savo
Pienryhmät Lähetyskodil-
la Kuopiossa: Ma klo 7 aa-
murukoushetki, klo 9.30 äi-
ti-lapsipiiri. Ke klo 12 päivä-
hartaus ja kahvihetki, klo 
18 nuorten aikuisten 3Koh-
taamista. To 2 viikon välein 
klo 18.30 nuorten Nuotta-il-
ta. La klo 18 Opkon opiske-
lijailta.
Donkkis Big Night ke 5.11. 
klo 18–20 Siilinjärven srk-
talolla.
Raamattupäivä la 8.11. Neu-
lamäen kirkossa, ”Vapau-
teen” Galatalaiskirje, Kan-
sanlähetysopiston rehtori, 
TT Niilo Räsänen. Klo 13.30 
Vain yksi evankeliumi. Klo 
15.00 kahvitauko. Klo 15.30 
Kristityn pyhitys. Klo 17.00 
päätös.
Sanan ja yhteyden ilta ma 
10.11. klo 18.30. Siilinjärven 
srk-talolla, Ilkka Sormunen.
Kotiseurat to 13.11. klo 13. 
Maire ja Hannu Koposella 
Tuusniemen Laukka-ahossa.
Donkkis Big Night ke 19.11. 
klo 18–20 Vuorelan srk-talolla.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
Toimipiste avoinna keski-
viikkoisin klo 10–13, virsi-
hetki 11–12. Saatavana HY:n 
ja Aholansaaren tuotteita.
Tuomo Ruuttunen, 
aluesihteeri, www.h-y.fi, 

040 506 1386, 
tuomo.ruuttunen@h-y.fi
Seurat Kuopiossa keskus-
seurakuntatalolla su 9.11. 
klo 18.
Herättäjän kirkkopyhä 
Maaningalla su 16.11. Messu 
klo 10, väliaika ja seurat

SUOMEN  
RAAMATTUOPISTO
Rukoushetki klo 16.30 maa-
nantaisin Kuopion NNKY:n 
salissa. Ei ma 17.11.!
Raamattupiiri klo 17 maa-
nantaisin Kuopion NNKY:n 
salissa. Käsittelemme Hep-
realaiskirjettä. Huom! Ma 
17.11. ei piiriä.
SRO:n Pohjois-Savon alu-
een ystäväpäivä, ”synti-
nen lähellä Jumalaa”, Kuopi-
on NNKY:llä la 15.11. klo 14. 
Mukana julistusjohtaja Pek-
ka Heiskanen ja aluejohtaja 
Jari Nordman. Musiikki Rami 
Tuomikoski.
Suomen Raamattuopiston 
Säätiön 75-vuotisjuhlames-
su Vuorelan kirkossa su 16.11. 
klo 13. Saarna Jari Nordman, 
liturgia khra Seppo Laitanen.
Suomen Raamattuopiston 
Säätiön 75-vuotisjuhla Vuo-
relan kirkon srk-salissa su 
16.11. klo 14.30. Aloitamme 
kahvituksella. Juhlapuheet 
julistusjohtaja Pekka Heiska-
nen ja khra Seppo Laitanen, 
musiikki Rami ja Maija Tuo-
mikoski.

NNKY 
Myllykatu 5
Kuoro tiistaisin klo 14.
Raamattu-/lähetyspiiri 
ke klo 13.
Venäjänkielisten maa-
hanmuuttajanaisten ilta 
ke 12.11 klo 18. Maija Anti-
kainen.
Suomen Raamattuopiston 
ystäväpäivä la 15.11. klo 14. 
Pekka Heiskanen.
Yhteiskristillinen rukous-
ilta ti klo 18.

SUOMEN  
LUTERILAINEN  
EVANKELIUMI- 
YHDISTYS
SLEY:n Itä-Suomen piirin 
työntekijä on Johannes 
Häkämies, 050 321 2938, 
johannes.hakamies@sley.fi

KUOPION  
YMPÄRISTÖN  
RAUHAN-YHDISTYS 
Ahmatie 22
Seurat ke 5.11. klo 10.45 
Tuusniemen palvelukeskuk-
sessa.
Lauluseurat ja iltakylä ke 
5.11. klo 19 Ry:llä.
Isien ilta la 8.11. klo 18 Ry:llä.
Isänpäiväseurat su 9.11. klo 
14 ja 15.30 Ry:llä.
Lauluseurat ke 12.11. klo 19 
Ry:llä.
Seurat la 15.11. klo 13.30 Le-
väsen palvelukeskuksessa.
Raamattutiedon ilta la 
15.11. klo 18 Ry:llä.
Seurat ja opistoesittely su 
16.11. klo 14, 15.30 ja 17 Ry:llä.
Seurat ti 18.11. klo 13.30 
Mäntylän palvelukeskuk-
sessa.
Lauluseurat ke 19.11. klo 19 
Ry:llä.

AHOLAN SAARI
Aholansaaren joulu 23.–
26.12. Perinteinen vanhan-
ajan joulu aatonaatosta ta-
paninpäivään. Ohjelmas-
sa mm. adventtivirret, kuu-
sen koristelua, aattohartaus, 
joulusauna, aatto-illan ohjel-
maa, joulukirkko, joululau-
lut, tapaninpäivän messu ja 
tietenkin herkkuja notkuvat 
joulu- ja kahvipöytä.
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 5.12. mennessä 050 
4641 000, www.aholansaari.
fi, aholansaari@aholansaari.fi

Uusien rippikoulujen kynnyksellä

E lämme sitä aikaa syksystä, 
jolloin tuleviin rippikoului-
hin on jo ilmoittauduttu netin 
kautta. Leiriryhmiin jakoja 
tehdään kuumeisesti seura-

kunnissa, ja pian tieto omasta rippikou-
luryhmästä putoaa postiluukusta rippi-
koululaisten koteihin.

Rippikoulu tavoittaa nuoret hyvin Suo-
messa. Voisikin kysyä, mikä mahtaa olla 
rippikoulun suosion salaisuus? Kyse-
lin hieman asiasta Puijon seurakunnan 
nuortenillassa rippikoulunsa jo käyneiltä 
nuorilta. 

Ensimmäisenä tulivat mieleen elä-
mykset. 

Oli saatu paljon uusia kavereita, lei-

rikeskusten ruoka oli hyvää, avannossa 
oli huippua kellua ja Jeesuksen toiminta 
sykähdytti. Moni oli ensimmäistä ker-
taa viikon poissa kotoa ilman vanhempia. 
Erilaiset hartaudet puhuttelivat, iltaoh-
jelmat leikittivät ja naurattivat. Oli myös 
helppoa tutustua uusiin ihmisiin, ja rip-
pikouluryhmän hyvää yhteishenkeä kii-
teltiin.

Rippikoulussa oli myös opittu paljon. 
Opittiin löytämään suhdetta Juma-

laan, omat sosiaaliset taidot hioutuivat, 
ja heittäytyminen erilaisiin tilanteisiin 
sai harjoitusta ja rohkeutta. Kristinuskon 
perusteet, itse valmisteltu jumalanpal-
velus, sakramentit, ja kymmenen käskyä 
tulivat nuorten mukaan opittua. Myös 
oman seurakunnan toiminta oli tullut 
tutuksi ja tärkeäksi.

Nuorilta irtosi myös hyviä neuvoja 
tuleville rippikoululaisille.

Leirille kannattaa tulla avoimin mie-
lin ilman ennakkoluuloja. Hyvällä asen-
teella riparista tulee huippua. Ei tar-

vitse pelätä, kannattaa käyt-
täytyä ihmisiksi, ja pitää tie-
tenkin paljon hauskaa. Nuo-
ret rohkaisivat tutustumaan 
uusiin ihmisiin ja lähtemään 
mukaan uusiin asioihin.  

Minua sykähdyttää erityi-
sesti nuorissa usein tapahtu-
vat muutokset rippikoulun 
aikana. Suhtautuminen seu-
rakunnan arvoihin ja toimin-
taan muuttuu entistä posi-
tiivisemmaksi. Moni poh-
tii ja ajattelee elämän suuria kysymyk-
siä ensimmäistä kertaa elämässään. Ja 
se alkuleirin hiljainen jurnuttaja haluaa-
kin jäädä vielä toiseksi viikoksi leirin lop-
puessa.

Rippikoulu on merkittävä tienhaara 
nuoren ihmisen elämässä. Sitä monet 
muistelevat lämmöllä vielä vanhainko-
din kiikkustuolissakin. Rippikoulussa on 
hyvä mahdollisuus etsiä ja pohtia ihmi-

sen elämän perusteita, suuntia ja tien-
viittoja. 

Rakkaan leirikoira Lolan muistoa kun-
nioittaen, yhteisiä rippikoulukokemuk-
siakin lämmöllä, rakkaudella, ja kaiholla 
muistellen.

MARKKU PUHAKKA 
nuorisotyönohjaaja 

Puijon seurakunta

ristivetoa

kerron kirkosta

Tuusniemen seurakuntakoti käyttöön
Tuusniemen uudistettu seurakuntatalo vihittiin talvikirkoksi, 
sillä varsinainen kirkko on kylmä ja kallis lämmittää talvella. 
Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen pyhitti kaikki ti-
lan eri paikat. ”Pyhitetään tämä Jumalan sanalle ja rukoukselle. 
Olkoon tämä sali Jumalan kohtaamisen paikka sekä keskinäi-
sen yhteyden ilon ja surun paikka.”

Piispa totesi, että varmaan kansan suussa paikalle löytyy 
jokin hyvä nimi, mutta hänestä seurakuntakoti olisi hyvä ni-
mitys. ”Koti on enemmän kuin talo. Domus dei on Jumalan 
asuinsija ja Domus ekklesia seurakunnan koti.”

Jolkkonen toivoi, että tähän tilaan kaikki voisivat tulla sel-
laisina kuin ovat. ”Täällä ei särkyneen tarvitse teeskennellä eh-
jää, eikä langenneen hurskasta. Tulkaa tänne rohkeasti saa-
maan lohtua ja antakaa ilon ja kiitoksen näkyä.”

Usko tuli näkyväksi
Paula Hagman-Puustinen saarnasi, kuinka Herran käsi on yl-
lämme ja se on voimakas. Hän puhui myös uskosta ja epäus-

kosta. ”Ei tahdottu uskoa todeksi, kun tämän seurakuntatalon 
remonttia alettiin suunnitella. Silloin epäusko meinasi saada 
vallan. Nyt usko on muuttunut näkyväksi. Tämä on seurakun-
talaisten koti, tänne saa tulla vapaasti ja täältä voi lähteä ke-
ventynein taakoin. Tässä usko on saanut vahvistusta.”

Seurakuntakotiin on rakennettu myös lapsille oma paik-
kansa, jossa he voivat leikkiä tapahtumien aikana. 

Oman tervehdyksensä toi myös ortodoksipappi Olavi Mat-
si. Hän kertoi, että hänen isänsä kulki evakkomatkalla Tuusnie-
men kautta Pielavedelle. ”15-vuotias isäni oli miettinyt, missä 
olisi turvallisin paikka yöpyä ja hän valitsi luterilaisen kirkon.”

Paikalla oli noin 180 seurakuntalaista ja tila täyttyi ääri-
ään myöten. Kirkkokuoro toi oman tervehdyksensä musiikin 
muodossa. 

teksti ja kuva:  
ERIKA SUOMINEN

kulttuurikulma

Menovinkit 5.–19.11.2014
Lähetä vinkit osoitteeseen kulttuurikulma@gmail.com  
kaksi viikkoa ennen seuraavan lehden ilmestymistä.

NÄYTTELYT
Galleria G12

 ✚ Kristian Kaarna  
1.–20.11. 

Koivumäen kartano
 ✚ Maijariitta Karhulahti 
6.1.2015 saakka 

Kirjastokahvila
 ✚ 3.–21.11. Veli-Matti 
Miettinen 

VB-valokuvakeskus
Nobuyuki Kobayashi ja 
Kaisu Häkkänen  
7.11.–14.12.

ESITYKSIÄ, LUENTOJA, KONSERTTEJA
 ✚ Ikääntyvien yliopis-
to 6.11. klo 13 Kuopion 
kaupungintalo. Sinik-
ka Vakimo: Vanhuus ja 
vanhuuteen suhtautu-
minen eri kulttuureissa

 ✚ Salmin sali 15.11  
klo 19 Sinua, sinua  
rakastan -musiikki-
näytelmä. Järj. Sawo En-
semble

 ✚ Filosofiakahvila 
18.11. klo 17

 ✚ Kuopion kaupun-
ginkirjaston kah-
vila Vilma Hänninen: 
Masennus ja hyvä  
elämä

 ✚ Sotku 19.11. klo 19  
Nina Viitamäki: 
 Jukebox

Kino Kuvakukko, 
ohjelmassa mm.

 ✚ 3.–9.11. Hopeatähdet 
-festivaali

 ✚ 7.11. alkaen: Luokka- 
juhla (ohj. Anna Odell)

 ✚ 14.11. alkaen: Elämän 
tanssi (ohj. Alejandro 
Jodorowsky)

Kuopion Musiikki- 
keskus, ohjelmassa mm.

 ✚ 6.11. klo 19 Sinfoniasarja 
V, Konserttisali

 ✚ 7.11. klo 21.30 PJ5,  
Jazzklubi

 ✚ 11.11. klo 18 Perhekon-
sertti: Katti konsertissa, 
Konserttisali

 ✚ 18.11. klo 18 Ti-Ti Nallen 
joulu-uni, Konserttisali

Koonnut PIIA JULKUNEN

VB-valokuvakeskuksella
Nobuyuki Kobayashin valokuvia

Hyvällä asenteella riparista tulee huippuelämys.

KIRKON KUVAPANKKI/JUSSI VIERIMAA

  Seurakunnat 5.-18.11.14

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

Painos 73 670 kpl

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

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

Tiedottaja
Merja Tapio
puh. 040 4848 236
Verkkotoimittaja (vs.)
Tuija Hyttinen 
puh. 040 4848 514
Taitto: Kotimaa Oy
Ilmoitukset:  
Pirjo Teva 
puh. 020 754 2284,  
040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset: 
Kuopion ulkopuolelle 
20 €/vuosikerta.

Jakelu:
Itella Posti Oy, 
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute: 
jakelupalaute@ 
kotimaa.fi 
www.suoralahetys.fi, 
puh. 017 264 7800 
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Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
101. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 19.11.&&

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

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän 
hautaustoimessa on haettavana 

Erityisammattimiehen
työsopimussuhteinen vakituinen toimi 

Erityisammattimiehen tehtäviin kuuluu mm. koneellinen haudan kaivu, 
hautauksiin liittyviä tehtäviä sekä hautausmaiden hoito- ja kunnossapitotyöt. 
Erityisammattimieheltä edellytämme työkokemusta kaivinkoneen käytöstä 
ja koneiden korjaustehtävistä. Ammatillinen koulutus luetaan eduksi. 

Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuus-
ryhmän 402 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista henkilökohtais-
ta palkanosaa (enintään 15 % vähimmäispalkasta). 

Työsuhde täytetään 2.1.2015 tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan 
neljän kuukauden koeaikaa. Ennen töiden vastaanottamista on esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa viimeistään 14.11.2014 klo 16.00 
mennessä os. Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymä, Hauta- ja puistotoimisto, 
Siunauskappelintie 3, 70110 Kuopio. Kuoreen merkintä ”Erityisammattimies”

Lisätietoja antaa puistopäällikkö Aarne Laukkanen, 040 484 8237 
tai työnjohtaja Miikka Väisänen, 040 484 8244.

www.kuopionseurakunnat.fi 
www.kirkkojakoti.ti

Kuopion Kallaveden seurakunnassa on haettavana

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Hakuaika päättyy 14.11.2014 klo 16.00.

Tiedusteluihin vastaavat 
nuorisotyön lähiesimies Eija Huuskonen puh. 040 484 8378 ja 
kirkkoherra Matti Pentikäinen puh. 040 484 8329.
 
Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan 
kirkon rekrytointisivuilla osoitteessa
www.evl.fi /rekrytointi ja www.kuopionseurakunnat.fi  

www.kuopionseurakunnat.fi  
www.kirkkojakoti.fi 

Tällä palstalla kirkon työntekijät kertovat,  
miten kirkko on mukana ihmisen eri  

elämänvaiheissa.

Elämä on rajallista ja koko ajan mitataan aikamme kulumista. Tämän symboliksi alueen yhdistykset lahjoittivat 
kelloja seurakunnalle.

Seuraava  

Kirkko ja koti 

ilmestyy  

19.11.

tel:017 262 2082
http://www.p-savonkl.sekl.fi/
mailto:tuomo.ruuttunen@h-y.fi
mailto:johannes.hakamies@sley.fi
http://www.aholansaari.fi/
http://www.aholansaari.fi/
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T
uula oli tuntenut patin toisessa rin-
nassaan ensimmäisen kerran jo 
vuonna 1996.

”Kävin useammankin kerran eri-
laisissa tutkimuksissa, mutta niissä 
ei koskaan löytynyt mitään syöpään 
viittaavaa”, hän muistelee.

Möykky ei silti jättänyt rauhaan ja niinpä Tuu-
la marssi kaksi vuotta myöhemmin sairaalaan lääkä-
rin puheille.

”Sanoin, että patti on nyt leikattava pois – olipa se 
mitä hyvänsä.”

Leikkauksen aikana selvisi, että kyseessä on syöpä. 
Se oli ehtinyt lähettää jo yhden pienen etäpesäkkeen 
kainalon imusolmukkeeseen.

”Nyt voin olla vain kiitollinen siitä, etten jäänyt 
odottelemaan vieläkin pidemmäksi aikaa.”

Tunteiden kirjo
Kun diagnoosi tuli, Tuulasta tuntui, että elämän pali-
kat menivät kerralla sekaisin.

”Minulle kerrottiin, ettei syöpäni ollut kaikkein ag-
gressiivisinta laatua. Sain myös kuulla lohduttavia lau-
suntoja siitä, miten moni sairastunut paranee täysin.”

”Näihin sanoihin yritin itsekin kovasti uskoa, mut-
ta vaikeaa se välillä oli. Tuntui, että koko tunteiden 
kirjo tuli käytyä diagnoosin jälkeen läpi.”

Tuula asui perheineen tuolloin Lieksassa, mutta 
hoitojen takia piti käydä tiuhaan Kuopiossa.

”Minulle määrättiin 25 sädehoitokertaa ja viiden 
viikon ajan istuin arkipäivisin taksissa matkalla Kuopi-
oon – ja taas takaisin Lieksaan.”

”Myös sytostaattihoitoja sain Kuopiossa ja Joen-
suussa.”

Tuulalla on kolme lasta, joista nuorin oli äidin sai-
rastuessa vasta 8-vuotias.

”Kyllähän se kovasti pelotti, että mitä, jos lapsi jää 
niin pienenä ilman äitiä. Vanhemmat lapseni olivat 
tuossa vaiheessa jo aikuisia.”

Kohti valoa
”Onneksi hoidot eivät minulle aiheuttaneet rankko-

ja sivuvaikutuksia ja jaksoin niiden aikana hoitaa lasta.”

Kiire loppui
Monien vakavasti sairastuneiden tapaan myös Tuu-
la pyöritteli alkuvaiheessa mielessään kysymystä, että 
miksi tämä tapahtui juuri minulle? 

”Pian kuitenkin ajattelin, että miksipä toisaalta ei. 
Ketä tahansa voi kohdata vakava sairastuminen tai 
onnettomuus. Ei voi ajatella, että itse olisi ikuisesti 
turvassa kaikelta tuollaiselta.”

Usein ihmisillä on myös tapana pohtia, mikä tar-
koitus sairastumisella on.

”Ennen sairauden toteamista meillä oli työpaikalla 
ollut pitkään kiireistä. Koska nautin työstäni, oli help-
po mennä kiireeseen mukaan.”

”Diagnoosin jälkeen opettelin sanomaan ei. Olen 
miettinyt, että sairaus pysäytti, kun en muuten ym-
märtänyt hellittää.”

”Olen kantapään kautta oppinut, että kaikkeen ei 
tarvitse lähteä mukaan. Ajankäytön hallinta on kui-
tenkin melko pitkälti omissa käsissä.”

Tuula mieltää diagnoosin eräänlaiseksi vedenjaka-
jaksi. On elämä ennen sairautta – ja sen jälkeen. 

”Nykyään en enää elä sitten kun -elämää, vaan yri-
tän ottaa kaiken irti tästä hetkestä. Haaveita kyllä on, 
ja ne toteutetaan, jos pystytään.”

Puoliso täyttä kultaa
Heti alusta saakka Tuula on puhunut sairaudestaan 
avoimesti perheenjäsentensä, ystäviensä ja työtove-
reidensa kanssa. 

”Heidän osoittamansa tuki oli tuolloin todella kal-
lisarvoista.”

Erityisellä kiitollisuudella Tuula muistaa puolisoaan, 
joka jaksoi tsempata alkuvaiheen järkytyksen yli.

”Leikkauksestakin hän totesi, että se on vain kos-
meettinen juttu. Olenkin monesti todennut, että mie-
heni on kahdeksankymmentä kiloa puhdasta kultaa.”

Myös työpaikalla Tuulan sairastumiseen suhtau-
duttiin hienosti.

”Sain osakseni avointa, reilua ja empaattista koh-
telua. Itsekin sanoin työkavereille, että minulta saa 
vapaasti kysyä asiasta.”

Tuula kävi diagnoosin jälkeen tiiviimmissä kontrol-
leissa viiden vuoden ajan.

”Aina, kun kontrolli oli onnellisesti ohi, nautimme 
työpaikalla leivoskahvit.”    

Vertaistuesta saa virtaa
Tuula muutti perheensä kanssa takaisin Kuopioon 
vuonna 2000.

”Olen Kuopiosta lähtöisin ja lähisukuni asuu täällä. 
Vaikka viihdyin Lieksassakin, kaipasin takaisin juuril-
leni erityisesti sairastumiseni jälkeen.”

Pian Kuopioon muuton jälkeen Tuula lähti mu-
kaan Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen toimintaan 
osallistumalla Rinnakkain-vertaistukiryhmään ja kou-
luttautui sitten tukihenkilöksi. 

”Haluan nyt antaa oman panokseni vapaaehtois-
työhön voimieni mukaan. Vapaaehtoistyöstä saa itse-
kin uutta virtaa arkeen.

Tällä hetkellä Tuulan elämässä ovat palikat taas oi-
keassa järjestyksessä.

”Olen niin kiitollinen siitä, että sain kasvattaa kuo-
pukseni aikuisuuteen ja näen kahden lapsenlapseni 
varttuvan.”

”Käyn tällä hetkellä kunnallisissa mammografioissa 
ja joka kerta tulos jännittää. Ei syövästä henkisellä ta-
solla ole kokonaan irti päässyt.”

”Suhtaudun kuitenkin tulevaisuuteen luottavaises-
ti. Ajattelen, että valoa kohti mennään.”

HELI HARING

Tuula Sapattinen sai viisitoista vuotta sitten kuulla sairastuneensa 
rintasyöpään. Elämän palikat menivät vähäksi aikaa sekaisin.

TUIJA HYTTINEN

”Sairastumisen jälkeen ammensin 
läheisten lisäksi voimaa musiikista. 
Muutamat levyt tuli soitettua lähes 
puhki”, Tuula Sapattinen muistelee.
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