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Kirkkoon haetaan viisasta johtajaa. Sivu 3.
Eläkkeellä tauditkin paranevat. Sivu 7.
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Kun Espoon hiip-
pakunta päätti pa-
ri viikkoa sitten 
lähettää Pohjan 
kirkkoherran Kar-

jala-lausuntoja koskevan kantelun 
kurinpitoasiamiehen tutkittavaksi, 
saattoi mikkeliläinen varatuomari 
Ari Liikanen ruveta odottamaan 
postia. 

Liikanen toimii Espoon, Helsin-
gin, Kuopion ja Mikkelin hiippa-
kuntien sekä Turun arkkihiippa-
kunnan kurinpitoasiamiehenä.

Käyttäytyi sopimattomalla 
tavalla
Kurinpitoasiamiehen tehtävä on 
sivutoiminen. Päätyökseen Ari Lii-
kanen hoitaa Mikkelin kaupungin-
lakimiehen virkaa. Kirkon kurin-
pitoasioita hänen käsiteltäväkseen 
tulee vuosittain 2-5. 

Tämä vuosi on tosin alkanut ta-
vallista vilkkaammin. Kahdestakin 
eri hiippakunnasta tuli hiljattain 
seurakuntien työyhteisöongelmia 
koskeva asia käsiteltäväksi ja Poh-
jan kirkkoherraa koskevat paperit 
tulevat minä päivänä hyvänsä.

Kurinpitoasiamiestä tarvitaan 
silloin, kun tuomiokapitulit tai seu-
rakunnat tarvitsevat ulkopuolista ja 
puolueetonta apua viranhaltijoiden-
sa toimien tutkimiseen ja selvittä-
miseen. 

Tuomiokapitulit kääntyvät ku-
rinpitoasiamiehen puoleen lähinnä 
viranhaltijoista kuten papeista tai 
lehtoreista tai tuomiokapitulien 
omista työntekijöistä tehtyjen kan-
teluiden perusteella. Seurakunnat 
käsittelevät puolestaan muiden vi-
ranhaltijoiden kuin pappien ja leh-
toreiden kurinpitokysymyksiä.

”Useimmiten on kyse siitä, että 
viranhaltija toimii vastoin virkavel-
vollisuuksiaan, laiminlyö niitä tai 
käyttäytyy muuten virka-asemaan-
sa sopimattomalla tavalla”, kuvaa 
Ari Liikanen.

Alkoholiongelmat ja 
naispappeuskiistat

Yleisimmin kurinpitoasiamiehen 
käsittelyyn tulee kirkon viranhal-
tijoiden alkoholiongelmia koskevia 
kanteluita. 

Viime vuosina Ari Liikanen 
on joutunut aika ajoin ratkomaan 
myös naispappeuskiistan synnyt-
tämiä tasa-arvokysymyksiä silloin, 
kun joku on esimerkiksi kieltäyty-
nyt yhteistyöstä naispapin kanssa. 
Varsin yleisiä ovat myös seurakun-
tien työyhteisöongelmat.

Kurinpitorangaistuksena voi-
daan määrätä kirjallinen varoitus, 
virantoimituksesta erottaminen 1-6 
kuukaudeksi tai viraltapano. Kurin-
pitoasiamies ei päätä rangaistukses-
ta, vaan esittää siitä vaatimuksen ja 
päätös tehdään tuomiokapitulissa 
tai seurakunnan päättävissä eli-
missä. Päätöksentekijät eivät voi 
kuitenkaan langettaa ankarampaa 
rangaistusta kuin kurinpitoasiamies 
on esittänyt. Esitystä lievempään 
rangaistukseen ne voivat kuitenkin 
päätyä.

Toisaalta kurinpitoasiamies voi 
todeta, ettei virhettä ole tapahtunut 
tai että virhe on ollut niin vähäinen, 
ettei siitä vaadita rangaistusta.

Useimmat  Ari Liikasen käsit-
telemät tapaukset ovat kuitenkin 
johtaneet johonkin seuraamukseen. 
Jos viranhaltijan menettely puo-
lestaan edellyttää normaalia tuo-
mioistuinkäsittelyä, ei kirkko enää 
käytä omaa kurinpitomenettelyään 
muutoin kuin harkitessaan sitä, voi-
daanko papilta evätä rikoksen takia 
myös pappisoikeudet.

Liikanen painottaa kuitenkin, 
että kurinpitorangaistus tulee vir-
kamiesoikeudellisin perustein.

”On hyvä muistaa, että vaikka 
viranhaltija saisi kurinpitorangais-
tuksen, hän ei ole syyllistynyt ri-
kokseen”, Liikanen sanoo.

Papit, poliisit ja sotilaat 
suurennuslasin alla

Läheskään kaikki kantelut eivät 
edes tule kurinpitoasiamiehelle 
saakka. 

Ennen asian ohjaamista kurin-
pitoasiamiehelle tapauksen taustoja 
selvittää hiippakunnan tutkinta-
asiamies. Tuomiokapitulit tai seu-
rakunnat kääntyvät kurinpitoasia-
miehen puoleen vasta tutkinta-asia-
miehen selvityksen jälkeen, jos vielä 
sittenkään. 

”Tutkinta-asiamiehen selvityk-
sen pohjalta viranomainen harkit-
see, onko asiassa ilmennyt jotain 
sellaista, joka edellyttää kurinpito-
asiamiehen käyttämistä”, Ari Lii-
kanen sanoo. 

Kurinpitomenettely kestää usein 
kuukausia. 

Kirkon kurinpitomenettely pe-
rustuu ajatukseen siitä, että kirkon 
viranhaltijan tulee olla esimerkkinä 
ja käyttäytyä virka-asemansa mu-
kaisesti. 

Vastaavalla tavalla Suomessa 
tarkan suurennuslasin alla ovat 
myös poliisit ja sotilaat.

Luterilaisen kirkon piirissä on 
vireillä kurinpitomenettelystä luo-
puminen, koska järjestelmä on hidas 
ja osin vanhentunut. Kirkolliskoko-
us teki esityksen lain muuttamisesta 
viime marraskuussa.

Ari Liikanen vahvistaa, että 
kurinpito voidaan todennäköisesti 
helpostikin korvata normaalilla vir-
kamiesoikeudellisella menettelyllä.

”Kyse olisi siis siitä, että selvitet-
täisiin, onko viranhaltija toiminut 
virkansa edellyttämällä tavalla ja 
työnantajan määräysten mukaises-
ti. Näinhän kuntien ja valtionkin 
virkamiesten kohdalla toimitaan”, 
Liikanen sanoo.

Kirkon viranhaltijoiden kuten 
esimerkiksi pappien kohdalla on 
tosin joissakin tilanteissa pohdit-
tava myös sitä, pitääkö papilta viran 
ohella viedä myös pappisoikeudet.

Tampereen hiippakunnan ku-
rinpitoasiamiehenä toimii Kimmo 
Ikonen, Oulussa Pentti Tuppurai-
nen, Porvoossa Kaj Rosendahl ja 
Lapualla Mikael Juujärvi.

Matti Laitsaari

Kurinpitoasiamies Ari Liikasen käsiteltäväksi on alkuvuoden aikana tullut kaksi kantelua, kolmas on postitettu 
Espoon hiippakunnasta. 

Matti Laitsaari

Kirkon kurinpitoasiamies on 
kohta historiaa. Virkamie-
hen korvaa normaali oikeu-
dellinen menettely. 

Kirkollinen 
kurinpitäjä
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Pyhät ja pahat

pääkir joitus

k o l u m n i

Läskillä 
lähimmäiseksi
SAMAAN AIKAAN KUN Haitissa järisi ja 
saarenpuolikkaalle ahdetut ihmiset menet-
tivät kuka kotinsa kuka henkensä, meillä 
markkinoitiin ”Läskillä lukutaitoa” -kam-
panjaa. 
Jompikumpi tuli väärään aikaan. Kun mil-
joonat ihmiset kurkkivat kohti keksinpalaa 
ja vesikanisteria, meillä hyvinvoivilla oli 
katse omassa navassa ja huoli vyötärön 
kurvikkuudesta.

TUNTEMATTOMANA pysyttelevä hen-
kilö haastoi suomalaiset laihduttamaan 15 
euron kilohinnasta. Tämän summan hän on 
luvannut maksaa jokaisesta laihdutetusta 
kilosta Nepalin opettajakoulutukseen. 

Lahjoittajan toiveena on, että seurakun-
nat organisoivat punnitukset sekä kolmen 
kuukauden kuluttua kokoavat tiedot ”ostet-
tavan läskin” määrästä.

KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄ ei 
ole mukana kampanjassa. Ei järjestä pun-
nituksia, ei pidä painorekisteriä eikä tee 
toukokuussa rekisteriselosteita.

Kirkon ei tarvitse eikä se voi lähteä 
mukaan kaikkeen hyväänkään – varsinkin 
kun tämä kampanja sisältää myös eettisesti 
arveluttavia näkökohtia.

LÄHIMMÄISENRAKKAUTTA ei voi 
ehdollistaa eikä hinnoitella.  Lähimmäisen-
rakkaus toimii vapaan tahdon nojalla ilman 
ulkoisia ohjeita.

Kirkon tehtävään ei kuulu antaa piilo-
viestiä: Jumala kyllä hyväksyy sinut sellai-
sena kuin olet, mutta me tahdomme, että 
laihdut, vaikkakin hyvän asian puolesta.

Ylipainoiset ovat tämän maan b – kan-
salaisia.  Kirkkoon ja seurakuntatiloihin 
pitää saada tulla ilman että ”näkymätön-
kään” vaaka odottaa asehuoneessa.

LÄSKILLÄ LUKUTAITOA -kampanjan 
nimi on iskevyydessään hauska, mutta 
samalla irvokas. Läski on aina ollut haukku-
masana, koulukiusaamisesta alkaen. Kilo-
jensa kantaja on yliherkkä eikä jaksa ottaa 
hyvyyttäkään huumorilla. 

Läskistä tehdään viihdettä. Television 
painonpudotusohjelmat nöyryyttävät kat-
sojankin myötähäpeän partaalle.

USEIDEN TUTKIMUSTEN mukaan kir-
kolta odotetaan ensi sijassa sitä, että se 
olisi kirkko, siis hengellinen yhteisö ja toisi 
omimman viestinsä ihmisten arkeen.

Arkkipiispa John Vikström puhui hiljat-
tain televisiohaastattelussa siitä, kuinka 
ihmisillä on hengellisyyden, elämän tarkoi-
tuksen ja pyhyyden kokemisen nälkä.

Kirkon kultainen hetki on nähdä tämä 
nälkä joka päivä.  Vyötärönympäryksen 
kohentaminen kuuluu kunkin kansalaisen 
oman järjenkäytön ja yhteisen vastuun vyö-
hykkeelle. 

Pyhä on valittu yhdeksi painopiste-
alueeksi Meidän kirkko  -strategi-
an toteuttamisessa. Tavoitteena on 
saada ihmiset pysähtymään ja hil-

jentymään keskeisen äärellä. Valitettavasti 
sanoma ei useinkaan tavoita niitä, joille se 
olisi erityisen tarpeellista.

Pyhä tarkoittaa erotettua. Pyhä eroaa 
arjesta, tavallisesta, yhdentekevästä. Jos 
kaikki on pyhää, silloin ei mikään ole. Kaikki 
olisi yhtä ja samaa, millään ei olisi mitään 
väliä. Siksi pyhyyden tunto on välinpitämät-
tömyyden vastakohta. 

Samojen asioiden pitäminen pyhänä yh-
distää  ihmiset yhteisöksi, jolla on yhteinen 
identiteetti.

Mikä on pyhää? Joku kokee pyhyyt-
tä vain kirkollisissa toimituksissa ja toinen 

taas istuessaan yksin hiljaisessa metsässä 
suurten puiden keskellä tai tuijottaessaan 
nuotion hehkua. Pyhä hetki voi syntyä, 
kun pitelee pientä lasta sylissään. Pyhä on 
jotain mysteeristä, jonka tuntee, mutta jota 
ei oikein käsitä. 

Pyhyyden kosketus on tietoisuutta siitä. 
että syvällä pinnan alla on jotain tosi tär-
keää. Siksi se ehkä kiinnostaa yhä tämän 
päivän ihmistä. Usein ihmisiä myös huoles-
tuttaa se, että pyhyyttä tuntuu olevan niin 
vähän. Pahuutta on senkin edestä. Kuitenkin 
moni meistä on elämänsä jossain vaiheessa 
kokenut jotain erilaista, joka eroaa siitä, 
mitä on aiemmin kokenut.

Onko pyhä elämä sama kuin moraali? 
Tietoisuutta siitä, mikä on oikein ja mikä 
väärin. Kun sanomme, että mikään ei näytä 
olevan enää pyhää, tarkoitammeko juuri 

sitä, että keskinäinen kunnioitus on mu-
rentumassa ja tilalle on tullut itsekkyys ja 
oman edun tavoittelu.  

Voisiko pyhä elämä olla hengellisyyden 
lisäksi sitä, että eletään sääntöjen ja ohjei-
den mukaan toiset huomioon ottaen eikä 
kaikessa olisi etusijalla ”minä itse”? Pyhyys 
on elämän ennakkoehto, se ylläpitää ja 
suojelee elämää ja myös ihmisiä toisiltaan. 
Kaikkialla siellä, missä ihminen ei tunnusta 
rajallisuuttaan ja kasvunsa rajoja, pyhyys 
murtuu.

”Pyhyys on ennen kaikkea asennoitu-
misen tapa. Se on tapa kohdata se, mikä 
pakenee ymmärrystämme. Se on tapa koh-
data se, mitä emme voi hallita (Johannes 
Ojansuu).”

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi

Jari Kolehmainen
Kirjoittaja on Savon ammatti- ja 

aikuisopiston lehtori sekä 
kirkolliskokousedustaja Siilinjärveltä.

Kuopiolaiset va-
litsijat odottavat 
arkkipiispalta sekä 
hengellistä että 
mediajohtajuutta.

Kuopion hiippa-
kunnan äänes-
täjät toivovat 
tulevalta kirkon 
johtajalta oppi-

neisuutta, luontaista karismaa, 
vahvaa keulakuvaa, viisasta ih-
misten kohtaamista sekä me-
diaosaamista.

”Arkkipiispa osaa keskittyä 
olennaiseen eikä ole kenenkään 
vietävissä”, sanoo Tuusniemen 
kirkkoherra Reijo Leino.

”Hän tarvitsee kykyä kuun-
nella ja ymmärtää ihmisiä ja 
aikaa, jossa kirkko elää”, sanoo 
lääninrovasti Jaana Marjanen. 

”Sekä taitoa tulkita kristin-

uskon syvintä sanomaa ymmär-
rettävästi.”

Arkkipiispa on 
hengellinen johtaja 
”Valitsen kokeneen johtajan, jo-
ka kestää paineita”, kirkkoherra 
Reijo Leino selvittää tulevaa ää-
nestyspäätöstään. ”Hänen pitää 
uskaltaa korottaa äänensä epä-
oikeudenmukaisuuden edessä.”

Jaana Marjasen päätöksessä 
vaikuttaa monipuolinen koke-
mus kirkon elämän eri alueilta 
sekä kyky kuunnella ihmisiä, 
ja sanoittaa kristinuskon ydin-
sanomaa.”

”Arkkipiispan tehtävä on 
antaa tilaa avaralle, monimuo-
toiselle hengellisyydelle. Kirkon 
johtaja on aina ensisijaisesti 
hengellinen johtaja. Media on 
väline pitää kristillisen uskon 
tulkintaa esillä.”

Hengellistä johtajuutta ko-
rostaa myös Kuopion tuomio-
kapitulin lakimiesasessori Tui-

ja Alatalo. 
Kuopiolainen maallikkova-

litsija Ulla Ryynänen harmitte-
lee sitä, että käsitys ehdokkaista 
syntyy pääosin median kautta. 
”Valintakriteerinä pidän oppi-
neisuutta, laaja-alaista ajattelua 
ja viisasta hengellisyyttä.   Pi-
dän arkkipiispaa erityisenä kir-
kon pr -henkilönä.”

Männistön kirkkoherra Rei-
jo Virolaisen äänestyspäätök-
sen ratkaisee ehdokkaan sopi-
vuus tehtävään. Hän odottaa 
arkkipiispalta laajaa oppinei-
suutta ja sydämen sivistystä.

”Arkkipiispalta on löydyttä-
vä oppineisuuden lisäksi luon-
taista karismaa. Hänen tulee 
olla julkisuudessa kirkon vahva 
keulakuva”, puntaroi siilinjär-
veläinen lehtori Jari Kolehmai-
nen. ”Kansalaisille tarvitaan 
instituutio eli kasvot kuten pre-
sidenttikin on.”

Kun uusi arkkipiispa on 
valittu, mikä on kysymyksesi 
hänelle?

Jari Kolehmainen: Onko Ju-
mala olemassa?

Reijo Leino: Miten jäsen-
kato ja taloudellinen heikkene-
minen voidaan kääntää kirkon 
vahvuudeksi?

Jaana Marjanen: Mikä on 
voimanlähteenne virassa, johon 
kohdistuu suunnattomasti epä-
realistisia odotuksia?

Lahja Pyykönen

Arkkipiispaehdokkaita on seitse-
män ja ensimmäinen vaalipäivä 
on 18.2. Mikäli kukaan ehdok-
kaista ei saa yli puolta annetuista 
äänistä, toinen vaalikierros on 
11.3. Jukka Paarma jää eläkkeelle 
kesäkuun alussa.

Kuopion hiippakunnasta ääni-
valtaisia ovat kirkolliskokoukseen 
valitut pappis- ja maallikkoedus-
tajat sekä hiippakuntavaltuuston 
ja tuomiokapitulin jäsenet. Ark-
kipiispan valitsijoita on yhteensä 
1226.

Etsitään arkkipiispaa

Piirros: Kari Kuronen
�



Perheen 
pyhäpäivä

Perheen Pyhäpäivää vietetään 
sunnuntaina 28.2. klo 16 Pyhän 
Johanneksen kirkolla Yhteisvas-
tuukeräyksen merkeissä.  Annukka 
Knuuttila laulattaa ja leikittää lap-
sia.  Kirkkohetki ja tarjoilu.
Mukulamessu "Ole arkien-
keli" sunnuntaina 21.2. klo 16 
Neulamäen kirkolla. Alkaen klo 15 
poniajelua, lumienkeleitä, mäen-
laskua, eurokirppis ja myytävänä 
yhteisvastuutuotteita. Vapaaehtoi-
nen ruokamaksu esim. 5 e/ perhe, 
poniajelu 2e. 
Perheen pyhäpäivän kirkkohetki 
Puijon kirkolla sunnuntaina 14.2. 
klo 16. 4-vuotissynttärit. Tarjoilua 
ja toimintatuokio.
Perheen pyhäpäivä Vehmersalmen 
kirkossa sunnuntaina 21.2. klo 16. 
Jumalanpalvelus koko perheelle 
laulun ja leikin merkeissä.

Pyhä ateria
Pyhä-luentosarja jatkuu Siilinjärvel-
lä keskiviikkona 10.2. klo 18, iso 
sali, aiheena Pyhä ateria,  alustus 
Tapio Lepola, kommenttipuheenvuo-
ro kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Ilmari Hartikainen. Keskiviikkona 
17.2. Yrjö Jokirannan aiheena Pyhi-
en yhteys, kommenttipuheenvuoro 
projektisihteeri Kalle Savolainen. 
24.2. pyhäpäivää pohtii Eero Holma 
kommentoijanaan kauppias Helena 
Koponen.

•

•

•

•

Marianpäivän 
retriitti
Kaikki ilon lähteet puhkeavat. Ma-
rianpäivän retriiitti Ruokoniemessä 
19.-21.3.2010. Hinta 40 euroa oman 
seurakunnan jäsenet, muut 70 eu-
roa. Ohjaaja Sirpa Ylikotila jolle ilm. 
12.3. mennessä, puh 044 7284608.

Tule 
vapaaehtoiseksi
Koulutuspäivä Männistön Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla lauantaina 20.2. 
klo 10-14.5., ilmoittaudu 15.2. men-
nessä klo 9-15 p. 040 4848379. 
Lisätiedot Outi Pohjaselta 040 4848 
399.

Hiljaisuuden 
retriitti
Kohti hiljaista viikkoa-Hiljaisuuden 
retriitti Rytkyn leirikeskuksessa pal-
musunnuntain viikonloppuna 26. 
- 28.3., ohjaajina  rovasti Leena 
Rantakokko Kaarinasta ja diakonia-
työntekijä Sisko Laitinen. Ilmoittau-
du 15.3. mennessä p. 040 4848 286, 

sisko.nousiainen@evl.fi. Tarkempia 
tietoja p. 040 4848 326. 

Koko kylän 
kinkerit
Koko kylä kokoontuu kinkereille 
Vehmersalmella sunnuntaina 28.2. 
alkaen klo 11. ruokailulla. Kinkerin 
teemana "Virrestä viis". Lapsille oma 
puuhapaja. 

Paavali Jumppanen 
Tuomiokirkossa

Pianisti Paavali Jumppanen tuo Kuo-
pioon liki kaksituntisen Olivier Mes-
siaen pianoteoksen ”Kaksikymmentä 
katsetta Jeesus –lapseen”.
Konsertti kuullaan Tuomiokirkossa 
lauantaina 20.2. klo 19. Konsert-
ti liittyy Pro musica –sarjaan sekä 
Kuopion konservatorion talvikama-
riviikkoon. Erikoista konsertissa on, 
että flyygeli on keskellä kirkkosalia 
kattokruunun alla. 
Kaksikymmentä katsetta Jeesus –
lapseen on sävelletty vuonna 1944, 
kaksi vuotta sen jälkeen kun Mes-
siaen vapautui sotavankileiriltä Sak-
sasta. Sävellyksen keskeisiä piirteitä 
ovat mystisyys, jumalallinen rakkaus 
ja hurmio.

h e l m i v i n k i t

t a p a h t u u

r.kolehmainen@dnainternet.net

ulla.remes@evl.fi

•Kuopion kaupungintalo: 
Ikääntyvien yliopiston 
luentosarja. Ikääntymi-
sen haasteet asumisen ja 
palvelujen kehittämiseen 
Itä-Suomessa Projek-
tipäällikkö, TtT Tuulikki 
Hassinen-Ali-Azzani 11.2. 
klo klo 13–15; Kulttuurit 
kohtaavat ja törmäävät 
Maahanmuuttajien tervey-
denhoitaja Leila Savolainen 
18.2.

•Kuopion kaupunginkirjas-
ton ala-aulassa Ingmanin 
käsi- ja taideteollisuusop-
pilaitoksen opiskelijatöiden 
näyttely 12. 2. asti ja kir-
jahallissa

Kirjasto 100 vuotta sitten 
-näyttely 8.–20.2. Lasten 
osastolla Steiner-koulun 
näyttely 13.2. asti.

•VB-valokuvakeskus, Leena 
Louhivaara: Saa katsoa! 
Muotokuvia rintasyöpään 
sairastuneista; Jaana Ran-
nikko: Talven valoa. Hiljai-
suuden kuvia 22.1.–28.2.

•Kuopion museo: Afrikan 
Tähdet – Pelilaudan kään-
töpuoli ja Afrikan eläimiä 
26.1.–1.4.

•Korttelimuseon näyttelysa-
lissa Esiliinoja 26.1.–30.5. 
Näyttely esittelee naisten 
ja lasten esiliinoja eri 
vaiheista 1900-luvukua. 
Esillä on myös valokuvia, 
jotka kertovat esiliinojen 
käytöstä.

•Uutuus: Lasten talvikartta, 
jonka avulla lapsiperheet 
voivat seikkailla talvisessa 
museokorttelissa. Karttaa 
on saatavissa museon 
neuvontapisteestä, myös 
museon internetsivuilla.

•Kuopion taidemuseo: Säh-
köä ilmassa 2 – Kaamok-
sesta valoon 14.2. saakka; 
Lintukoto – Metsästä 
maailmalle uudistettu pe-
rusnäyttely.

•Galleria Carree: Ommeltu 
ja ajateltu, Minna Herralan 
maalauksia 3.–21.2.

•Galleria 12: Tuomo Saalin 
näyttely, Vaeltajan väri-
kartta 2.–21.2. ja gallerian 
projektitilassa Ulla ja Paula 
Remes: Haava 2.–21.2.

•Kirjanpitotoimisto Anna 
Korhonen (Puijonk. 9 A 6): 
Arto Nurron Piirustuskol-
laaseja 17.1.–17.3. 

•Kino Kuvakukko: Kansal-
lisen AV-arkiston sarja: 
Kuolema Venetsiassa 15.2. 
ja Oikeusjuttu 15.2. klo 19. 

•Hyvät Kuvat -elokuvaker-
hon kevätkausi on alkanut 
(kausikortti). 

•Finnkino: mm. Havukka-
ahon ajattelija (S), Ystä-

vänpäivä (S), Risto Räp-
pääjä ja polkupyörävaras 
(S), Prinsessa ja sammakko 
(K7).

•Musiikkikeskus: Ooppera-
gaala 12.2. klo 19. 

•Kuopion kaupunginor-
kesterin päivämatinea I: 
Vieraana Iiro Rantala 18.2. 
klo 12.

•Kuopion kaupunginteatteri, 
suuri näyttämö: Rakkaat 
Rissaset, Vaimoni Maurice 
ja Vanhan ruhtinaan rak-
kaus.

•Studio: Neiti Julie, Lapin 
kesä ja Räjähdysvaara.

•KOM-teatterin vierailunäy-
tös Odotus ma 15.2. klo 19 
suurella näyttämöllä ja ti 
16.2. klo 12.

•Arkkipiispalla vieraana -
tilaisuus kaupungintalolla: 
Puolustustoimain komen-
taja, kenraali Ari Puheloi-
nen 23.2. klo 18.30.

Pielavedellä syntyneen 
(1957) Tuomo Saalin öl-
jyväritöitä on esillä Gal-
leria 12:ssa. Tuulen tiellä 
on yksi oman polkunsa 
kulkijan maalaus.  

OMA KIRKKOLAHJA

Osallistuessasi pyhäpäivän jumalanpalvelukseen  
saat tarran kortin sisällä olevaan ruudukkoon. 

 Seitsemästä tarrasta saat ikioman kirkkolahjan.  
Edellinen kortti huomioidaan (säilytä vanha  
kirkkokortti). Kortti on henkilökohtainen ja  

tarkoitettu alle 18-vuotiaille.

Olen saanut kirkkolahjan

Olen saanut kirkkolahjan

1. adventti
29.11.

Matt. 21:1-9

3. adventti
13.12.

Matt. 11:2-10

jouluaatto
24.12.

Luuk. 2:1-14

joulupäivä
25.12.

Luuk. 2:1-20

loppiainen 
6.1.

Matt. 2:1-12

10.1.

Matt. 3:13-17

17.1.

Joh. 2: 1-11

24.1.

Matt. 8: 5-13

31.1.

Matt. 20:1-16

kynttilänpäivä
7.2.

Luuk. 2:22-33

laskiainen
14.2.

Luuk.18:31-43

21.2.

Matt. 4:1-11

28.2.

Matt. 15:21-28

14.3.

Joh. 6:1-15

Marian 
ilmestyspäivä 

21.3.
Luuk. 1:26-38

Palmu-
sunnuntai 28.3.

Joh. 12:12-24

2.pääsiäis-
päivä 5.4.

Luuk. 24:13-35

11.4.

Joh. 20:19-31

18.4.

Joh. 10:11-16

25.4.

Joh. 16:16-23

2.5.

Joh. 16:5-15

9.5.

Joh. 16:23-33

12.9.

Matt. 6:25-34

19.9.

Luuk. 7:11-16

26.9.

Luuk. 14:1-6

Mikkelinpäivä
3.10.

Matt. 18: 1-6, 10

10.10.

Mark. 2: 1-12

24.10.

Joh. 4:46-53

31.10.

Matt. 18:23-35

7.11.

Matt. 22: 15-22

14.11.

Matt. 25: 1-13

21.11.

Matt. 25: 31-46

28.11.

Mark. 11:1-10
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Ystävänpäiväjuhla "Olethan ar-
kienkeli" Särkiniemen seurakun-
tatalolla to 11.2. klo 13.
Lauluja ystävyydestä ja enke-
leistä. Ystävän Illan konsertissa 
14.2. klo 18. Siilinjärven kirkos-
sa. Kanttori Vesa Kajava, urut, 
lapsikuorot, Sola Gratia, nuorten 
lauluryhmä, solistiesityksiä sekä 
yhteislauluja. 
Laskiaisrieha Sorsasalon ravi-
radalla lauantaina 13.2. klo 12-
15 poniratsastusta, rekiajelua, 
mäenlaskua omilla liukureilla, 
lelukirppis, Muksula lasten leik-
kipaikkana, Päivärannan laulu-
ryhmän ja lapsikuoron esityksiä 
puolen tunnin välein. Hernerok-
kaa 3 euroa, kahvi ja mehu euron 
ja pulla euron.
Laskiaistiistain tapahtuma 16.2. 
klo 16.30-18.30 Pyhän Johan-
neksen kirkolla. Hernekeittoa, 
laskiaispullia, kahvia. Kirpputori. 
Tule myymään omia vaatteita ja 
tavaroita. Tiedustelut  puh. 040 

•

•

•

•

4848 283.
Ystävänpäivän konsertti "Riit-
tävä elämä" Alavan kirkossa 
sunnuntaina 14.2. klo 18. Sirpa 
Pesonen, laulu, Samuli Lepola, 
kitara, Henri Laitinen, basso, 
Markus Räsänen, rummut, Ossi 
Jauhiainen, koskettimet, tausta-
laulu Katriina Ruotsalainen, Mika 
Grön, Pekka Ritvanen. Runonlau-
sunta Mari Sihvo. Ohjelma 10/5 
euroa. 
Ruispuuroa Kuopion torilla 15. - 
20.3.2010. Puuroa jaetaan ilmai-
seksi, ropoja saa laittaa laittaa 
maitotonkkaan.
Terveisiä Haitista! Diakoni Martti 
Olsen kertoo Haitin matkakuulu-
misia laskiaissunnuntain messus-
sa Särkiniemen seurakuntatalolla 
sunnuntaina 14.2. klo 13,  Le-
väsen kammarissa maanantaina 
15.2. klo 12.30-14,  Varttuneen 
väen virkistyspäivässä keskiviik-
kona 17.2. klo 10-13 Kallaveden 
kirkolla, 

•

•

•

Hyvän Mielen Päivässä keski-
viikkona 10.2. klo 11-13.30 Pyhän 
Johanneksen kirkolla.

•

Poniratsastusta voi kokeilla yhteisvastuutapahtumassa Sorsasalon raviradalla 
lauantaina 13.2. klo 12-15.

Laastarina lähimmäiselle

Sirpa Pesonen laulaa yhteisvas-
tuulle.
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Paavali Jumppanen konsertoi 
Tuomiokirkossa.
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Elämä pyörittää ja arki vie mennessään. 

Askel-lehti antaa voimaa ja iloa jaksami-

seen. Harvoin voi lehdestä sanoa, että 

se todella huokuu lämpöä, läheisyyttä 

ja välittämistä – tätä kaikkea Askel on! 

Luettavaa on lähes yhtä paljon kuin 

hyvässä kirjassa: Askel-lehti tekee mieli 

jopa antaa hyvälle ystävälle.

Usko pois. ”

”52 v.MARJA-LIISA SARASTE

Usko, toivo ja rakkaus – kaikki samassa lehdessä.
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Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Askel
maksaa 
posti-
maksun.

Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden erikois-
hintaan 8 kk vain 29 € 
(norm. 44 €).

Lisäksi saan tilaajaetuna veloituksetta
Vuosikalenterin 2010 kaupan päälle. Etuni 15 €.  
Olen mukana 2 000 € matkalahjakortin arvonnassa!

T

Nimi    ALs0110

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä. 

Tarjous on voimassa 15.3.2010 saakka. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

29 € 

Tilaa 
Askel

8 kk vain 

(norm. 44 €)
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v i i k o n  v a l i n t a

v i i k o n  v a s t a a j a

Pyryllä pitkiä päiviä

Tuusniemellä asuva työ-
koneenkuljettaja Laila 
Karvonen on Kuopion 
kaupungin ainoa nais-
puolinen auraustrakto-

rin kuljettaja. Hän nauttii työstään, 
vaikka kovimpina pyrypäivinä töihin 
on pitänyt lähteä ennen kukon laulua.

Mikä sai sinut tulemaan hyvin mies-
valtaiselle alalle?

”Olin kaupungin puistotoimistossa 
määräaikaisessa työsuhteessa. Minulla 
on myös kuorma-auton kuljettajan ajo-
kortti. Neljä vuotta sitten paikka tuli 
auki ja sain kokopäivätyön. Oli paljon 
uutta opittavaa sillä auraustraktori oli 
uusi tuttavuus. Alussa tuntui kuin oli-
si matoa työntänyt neulansilmään.”

Miten pitkiä päiviä auraajat tekevät?
”Pahimmalla pyryllä aloitetaan 

aamuyöstä kolmelta. Päivystysaamut 
ovat toki vapaaehtoisia, mutta väylät 
on tärkeä saada kuntoon. Normaalisti 
aloitamme seitsemältä ja työpäivä lop-
puu puoli neljältä.”

Onko työkoneenkuljetta-
jilla omat alueet?

”Kyllä. Vastuullani on 
tori, linja-autoasema, Rö-
nö ja Linnanpelto. Alueet 
pitää hoitaa päivän aikana. 
Liikenteen takia työ on 
haasteellista.”

Miten jalankulkijat suh-
tautuvat auraajaan?

”Torilla ihmiset poukkoilevat ja 
aina he eivät kuule auraustraktorin 
ääntä paksuissa tamineissaan. Pitää 
olla tarkkana sillä 
aurassa on laajat 
kääntöliikkeet." 

Haittaavat-
ko parkkee-
ratut autot 
työtä? 

”On-
han niistä 
haittaa. Kun 
lumia poiste-
taan, autojen 
pysäköintiä 
ohjataan lii-
kennemer-
kein.”

Auraus-
vallit ovat 
liittymi-
en haitta 
- entä 
nuoska-
keli?

”Auratraktoreissa on lumitopparit, 
joilla estetään liittymävallit. Kuor-
ma-autojen auroissa topparia ei ole ja 
valleja tulee ihmisten harmiksi. Nu-
oskalla on aurauksen jälkeen liukasta 
ja hiekoitusvaunu on oltava perässä. 
Pakkaskelillä hiekoitetaan erikseen.”

Joko lumen tulo saisi riittää?
”Varaudumme aina 

myös tulevaan. Tilaa 
aurataan mahdollisel-

le uudelle lumelle ja 
väljennämme leven-

nyksiä ja pysäk-
kejä.”

Miten viihdyt 
työssäsi?

”Työ on it-
senäistä ja nä-
en työni jäljen 
heti. Nautin 
kauniista työ-
ympäristöstäni. 
Mukavalta tun-

tuu, kun ihmiset 
hymyilevät ja 
nostavat kannus-
tavasti peukun 
pystyyn.” 

Teksti ja 
kuva

Hilkka Sipilä

Jäsenlanka 
katkeamassa
Suuri joukko kansankirkon jäsenistä 
on hyvin ohuesti sitoutunut kirk-
koonsa. Ei tarvita paljoakaan, niin 
jäsenlanka katkeaa. Eivätkä kirk-
koon sitoutuneetkaan löydä sieltä 
omaa paikkaansa. Mitä siis pitäisi 
tehdä?

Kysytään neuvoa kolmelta vii-
saalta herralta, tulevaisuudentutkija 
ja yritysvalmentaja Ilkka Halavalta, 
Tampereen diakoniajohtaja Matti 
Heliniltä ja Vantaan yhteisen seura-
kuntatyön johtaja Pontus Salmelta. 

Heidän mukaansa kirkon pe-
rusongelma on perinne. Kaikessa 
toiminnassa ja ajattelussa lähdetään 
aina liikkeelle siitä, mitä on tehty 
ja ajateltu ennenkin. Näin toiminta 
rakentuu liian työntekijä- ja organi-
saatiolähtöiseksi.

Sen sijaan lähtökohtana tulisi 
olla kirkon jäsenten tarve. On tosis-
saan kysyttävä, minkälaisia ihmisiä 
paikkakunnallamme asuu ja minkä-
laisessa toiminnassa he haluaisivat 
olla mukana. Seurakuntalaisten se-
kalaista sakkia ei voi niputtaa min-
kään yhteisen nimittäjän alle, joten 
toimintaa on eriytettävä eri intressi-
ryhmien mukaan.

Esimerkkinä tästä kirjoittajat ot-
tavat esiin jumalanpalveluksen. Uu-
distimme sitä kysymällä neuvoa kir-
kon vanhalta traditiolta, ekumeeni-
silta pyrkimyksiltä ja pientä sisäpiiriä 
edustavilta kirkkoaktiiveilta. 

Mutta jäsentemme suuren enem-
mistön tarpeita ei juuri huomioitu. 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
suomalaiset ovat edelleen uskonnol-
lisia, mutta eivät niin korkealla pro-
fiililla kuin ennen. Siksi jumalanpal-
velus olisi pitänyt suunnitella maan-
läheisemmäksi, yksinkertaisemmak-

si ja matalakirkollisemmaksi. 
Yksi ja sama messutyyli ei muu-

tenkaan toimi moniarvoisessa maas-
samme. Nyt olisi korkea aika luoda 
pari kolme erilaista jumalanpalvelus-
tyyliä, joita kaikkia toteutettaisiin 
säännöllisesti. 

Tässä yksi näyte myytinmurtaji-
en diagnoosista ja terapiaehdotuk-
sesta. 

Kansankirkon myytinmurtajat.  
Ilkka Halava, Matti Helin, Pontus 
Salmi.  
Edita 2009. 132 sivua.

Kari Kuula

Rypyille ei ryppyillä
Riitta Tulusto ja Heidi Kukkumä-
ki kirjoittivat rennolla otteella Lupa 
ryppyillä – Ikääntymisen ihanuus 
-kirjan.

Kirjassa on paljon lasten ja 
nuorten ajatuksia vanhenemisesta. 
Tuntemus löytyy usein omien iso-
vanhempien kautta. Pienten lasten 
ajatusten hauskuus syntyy väärin-
ymmärryksistä ja yllättävistä asioi-
den yhdistämisistä. Tiedä sitten siitä 
filosofiasta, vaikka joku sitä ”totuus-
vainuksi” nimittääkin. 

Nuoret näkevät ristiriidat, van-

hojen ihmisten elämänkokemusta 
voisi hyödyntää enemmän. Toisaalta 
huonoa on köyhyys ja ylimääräinen 
aika. Nuoret eivät pidä vanhojen 
meikkausta tarpeellisena, tyhmää 
pilata vanhenemisen kauneutta.

Kirjantekijät ovat kuin äiti ja 
tytär, Tulusto 63,  Kukkumäki 35. 
Tuluston ikäiselle kirjan anti on 
käytännössä tuttua. Kukkumäki eh-
dottaa kolmas ikä -nimityksen tilalle 
kypsis-sanaa. 

Nuorten kanssa touhunneita 
eivät sanomiset yllätä. Vastakohtia 
riittää. ”Tekee mitä haluu ja on rela.” 
”Kiukuttelevat, riehuvat, istuvat kei-
nutuolissa ja valittavat kaikesta.”

Kaupallinen senioriteollisuus 
koukuttaa, mutta ryppyjä vastaan 
ei tarvitse kapinoida. Luonnollinen 
vanheneminen ei ole sairaus.

Senioriliikkeen keulahahmo 
Sirkka-Liisa Kivelä muistuttaa hen-
kisestä pääomasta. Professori Antti 
Hervonen sanoo, että vanhuus on 
korvien välissä.

Riitta Tulusto ja Heidi Kukkumäki: 
Lupa ryppyillä – Ikääntymisen 
ihanuus 
kuvitus Annika Mannström 
143 s., 25,90 e., Minerva 2010.   

Ritva Kolehmainen

Rukoi lemme

Kirkonkulkijan opastaja
“Kirkonvartijan tehtävänä on auttaa ja vastata, jos kirk-
kovieraat haluaisivat kysyä jotain tai tarvitsevat apua”, 
kertoo Hannu Klemetti. 

Graafisena suunnittelija työskentelevä Klemetti on ol-
lut Kuopion Tuomiokirkon kirkkovartijoiden porukassa 
vajaa pari vuotta.  Hän oli taannoin kertonut rovasti-
kuntapastori Olli Viitaniemelle, että olisi käytettävissä 
vapaaehtoistyöhön. 

“Minut sitten järjestettiin kirkonvartijoiden kokouk-
seen ja niin pääsin osallistumaan toimintaan. Muutaman 
kerran vuodessa arvotaan vastuuvuorot ja minulle niitä 
on osunut vuosittain 3-5 kertaa.”

“Yksinkertaisimmallaan kirkonvartijoiden tehtävänä 
on pitää Tuomiokirkon ovia avoimena pidempään perjan-
tai-iltaisin, kesäisin myös keskiviikkoisin.”

Vieraita opastetaan tarvittaessa englanniksikin, ulko-
maan turistit löytävät kirkkoon varsinkin kesäaikaan.

“Tämä on mukava tapa osallistua yhteiseen toimin-
taan, tavata uusia ihmisiä ja nähdä asioita uusilta kan-
teilta. Yllätyin miten vaihteleviin tapahtumiin voi tätä 
kautta päästä osallistumaan”, Klemetti kertoo. 

“Vapaaehtoistyön kautta olen saanut monia uusia 
tuttuja. Osallistuminen on mielekästä ja tunnen pikem-
minkin itse saavani kuin antavani jotain itseltä.”

Hanna Karkkonen 

Tunnetko arkienkelin, arjen auttajan, hiljaisen hyvän-
tekijän tai näppärän naapurin?
Kerro hänestä meille osoitteeseen kirkkojakoti@evl.fi 
Me kerromme eteenpäin.

Ark ienke l i

Sinä tiedät, miten on parasta
Herra, sinä tiedät, miten on parasta:
tapahtukoon niin tai näin, aivan kuin sinä tahdot.
Anna mitä tahdot
niin paljon kuin tahdot ja milloin tahdot.
Menettele kanssani mielesi mukaan.
Minä olen kädessäsi,
käännä ja väännä minua joka puolelle.

Enemmän kuin mitään muuta
suo minun haluta lepoa sinussa
ja anna sydämeni löytää sinussa rauha.
Sinä olet sydämen tosi rauha,
sinä olet ainoa lepo,
sinun ulkopuolellasi kaikki on
kovaa ja levotonta.
Juuri tässä rauhassa eli sinussa
ainoassa, korkeimmassa
ja iankaikkisessa Hyvässä
olen nukkuva ja löytävä levon.

Tuomas Kempiläinen (1380 – 1471): 
Kristuksen seuraamisesta. 
Suomentanut Seppo A. Teinonen.
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Hannu Klemetillä on keväällä kaksi kirkonvahtivuoroa, 
arpaonni heitti seuraavan keikan huhtikuulle.
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kirkon kulmilta
Puijonlaakson 
Mallitalo
Tulossa olevilla Saaristokaupungin 
asuntomessuilla ja 30 vuotta sitten jär-
jestetyillä Jynkän messuilla on Kuopi-
ossa kaukainen edeltäjä. 

Se on Puijonlaakson rinteessä sijain-
nut Mallitalo. Se rakennettiin pienvil-
jelijän mallitilaksi vuonna 1906 järjes-
tettyyn Suomen yleiseen maanviljelys-
näyttelyyn. 

Varsinainen näyttelyalue oli Nii-
ralassa. Se levittäytyi Huuhanmäen ja 
Kotkankallion rinteitä alas Niiralanka-
dulle ja Valkeisen lammelle. 

Myös mallitaloa suunniteltiin tälle 
alueelle. Mutta kun se olisi merkinnyt 
rakennusten purkamista heti näyttelyn 
päätyttyä, päädyttiin varsinaisen näyt-
telyalueen ulkopuoliseen sijaintiin. Mal-
litalo nousi rautatien toiselle puolelle 
Puijonlaakson etelärinteeseen.

Rakennusryhmä näkyy lumisen 
maiseman keskellä Lauri Tuomaisen 55 
vuotta sitten, talvella 1955, ottamassa 
valokuvassa. Vaalea asuinrakennus pil-
kottaa punamullatun aitan ja navetan 
takaa.

Päärakennus käsitti 36 neliön suu-
ruisen tuvan leivinuuneineen ja kama-
rin alkoveineen. Kolmas asuinhuone oli 
yläkerran päädyssä. Lisäksi ullakolle oli 
mahdollisuus rakentaa myöhemmin li-
sää. 

Rakennukset piirsi koko näyttelyn 
pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti 
Yrjö Sadeniemi, joka myöhemmin toimi 
Yleisten rakennusten ylihallituksen joh-
tajana. Sen ohella Sadeniemi tunnetaan 
eri puolille maata suunnittelemistaan 
kouluista. Hänen käsialaansa oli myös 
1910-luvun alussa tehty maalaiskansa-
koulujen mallipiirustuskokoelma. 

Nykyisin Kuopion seurakuntien lei-
rikeskuksena toimiva Hirvijärven koulu 
Karttulassa on rakennettu tämän malli-
kokoelman piirustuksilla.

Savonian alapuolisessa rinteessä si-
jainneen Mallitalon pihapiirissä oli puu-
tarha hedelmäpuineen, kasvimaineen ja 
kukkatarhoineen. Tilan hoidosta vastasi 
August ja Alma Nuutisen jälkeen hei-
dän tyttärensä, puutarhaneuvoja Sai-
ma Nuutinen. Mallitalon puutarhassa 
kasvatettiin myyntiin kukkia, taimia ja 
vihanneksia.

Taloryhmän paikalla on nyt Malli-
talon puisto. Vanhojen pihapuiden kat-
veessa kasvaa Kuopion puutarhaseuran 
kymmenen vuotta sitten istuttama tam-
mi. 

Paikan menneisyydestä muistuttaa 
myös Mallitalontie. 

Helena Riekki
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Osasuurennos Lauri Tuomaisen kuvasta 
vuodelta 1955. 

”Jokainen haluaa elää pitkän elämän, mut-
ta kukaan ei halua tulla vanhaksi”, sitee-
raa yleislääketieteen professori Olli-Pekka 
Ryynänen irlantilaista anglikaanipappia 
Jonathan Swiftiä.

Ryynäsen mukaan unelma pitkästä iästä 
on jo muuttunut todeksi. 

Kun suomalaisten keskimääräinen elin-
ikä pyöri vielä 1930-luvulla viisissäkymme-
nissä, elämme nyt helposti 80 vuoden ikäi-
siksi. Vanhuus on muuttunut. 50 vuotta 
sitten kuusikymppisiä pidettiin vanhoina, 
tänään monet eläkeikäiset sanovat elävänsä 
parasta aikaansa.

Laihuus ja lääkkeet 
ovat pahimmat riskit
Tilastot todistavat, että sairastaminen on 
yleistä juuri hilkulla ennen eläkeikää. Käyrä 
laskee heti vapaapäivien alettua, kun työelä-
män stressi hellittää ja elämä saa vapaammat 
kuviot. Todellinen vanhuus on siirtynyt yhä 
kauemmas, se näkyy voimakkaammin vasta 
75 -80 -vuotiaissa.  

”Eläkkeelle jääminen on paras lääke sai-
rauksiin.”

Mutta kun unelma muuttuu todeksi, 
siitä tulee ongelma. Kolikolla on kääntö-

puolensa. Koska ikäihmisten määrä kasvaa, 
kasvaa myös sairaiden joukko. Yli 70 % yli 
80-vuotiaista on vaikeuksia päivittäisissä 
toiminnoissa, viidesosalla esiintyy päivit-
täistä kipua. 

Eniten varttuneet pelkäävät oman kont-
rollin menetystä, joista yleisin on muisti-
häiriöt. Alkoholisoituneet vanhukset ovat 
terveydenhoidon uusi haaste, ja ikäihmi-
silläkin on vakavia mielenterveyshäiriöitä. 
Varttuneiden liiallinen lääkkeiden käyttö 
on eräs vakava ongelma. 

Suomi on kansainvälisesti verrattuna 
myös hyvin laitosvaltainen maa.  ”Useissa 
muissa maissa ei meidän terveyskeskussai-
raaloitamme ole lainkaan. ” 

Samat seikat, joiden takia sairastetaan 
ennen eläkeikää, kääntyvät yli 80 vuoden 
iässä päälaelleen. Ylipainon, verenpaineen 
ja korkean kolesterolin merkitys muuttuu, 
ja laihuus onkin pahin riskitekijä. 

”Näiden riskitekijöiden hoitaminen saat-
taakin olla kyseenalaista yli 80-vuotiailla. 
Sydäntaudin jo saaneille hoitoa kannattaa 
jatkaa pidempään.”

Aivot rakastavat rasitusta
Lääketiede on löytänyt dna:sta ihmisen elin-

iän määrittävän tekijän. Biologisen kellon 
arvellaan sijaitsevan telomeereissä, dna-so-
luissa sijaitsevassa kengännauhan pään kal-
taisissa sulkijoissa. Telomeerit rispaantuvat 
solun jakaantuessa. Kun ne lopulta hajoavat, 
maanpäällinen elo loppuu.

Lihavuus, tupakointi, stressi ja aineen-
vaihdunnan sivutuotteina syntyvät jäteai-
neet, vapaat radikaalit, ovat telomeerien 
pahimpia vihollisia.

”Kun keksitään aine, joka lujittaa telo-
meerit, elämme entistä pidempään.”

Tätä ennen on tärkeää pitää mieli virkeä-
nä, huolehtia ihmissuhteista, jumpata kehoa 
ja mieltä sekä torjua masennusta. 

Ryynänen patistaa liikkumaan päivit-
täin. Aivot rakastavat, kun niitä rasittaa. 
On sama, mitä harrastaa, kunhan toiminta 
tuottaa mielihyvää. Jos joutuu sairauden 
takia petiin, sieltä on paras nousta mahdol-
lisimman pian ylös. Paraneminen on usein 
itsestä kiinni. 

”Mitä parempi lihaskunto ennen sai-
raspetiä, sitä paremmin sieltä noustaan 
ylös.”

Pirjo Tiihonen
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”Menossa on orientaatiovaihe uu-
teen elämään”, sanoo lokakuussa 
eläkkeelle jäänyt 62-vuotias Tapio 
Kuokkanen.

Talouspäällikkönä työskennel-
leen Kuokkasen kokemukset en-
simmäisistä eläkekuukausista ovat 
hyviä.  Ryynäsen luento herätti 
ajatuksia siitä, miten pysyä vapaa-
herrana virkeänä, kuinka huolehtia 
terveellisestä ruokavaliosta ja liikun-
nasta.  

Vapaaherran väitöskirja
Tosin hyötyliikunnalle löytyi heti 
saumaa syksyn metsätöissä. Nyt 
riittää aikaa halonhakkuuseen ja 
mökkeilyyn. 

Kuokkanen valmistelee väitös-
kirjaa yritysten hallitustyöskente-
lystä. Tavoitteena on väitellä tämän 
vuoden lopulla, joten aivotyöskente-
lyä tullee riittämään. 

Eila Eskelinen jätti vuoden vaih-
teessa työelämän taakseen. Samalla 
vaihtui asuinpaikka. Tammisaaressa 
lääketehtaan laadunvarmistusfar-
maseuttina ollut Eskelinen muutti 

juurilleen Savoon.
”Etsin parhaillaan uusia harras-

tuksia”, hän sanoo.  
Eskelinen harkitsee liittyvänsä 

mukaan SPR:n ystäväpalvelutoi-
mintaan. Hän on kiitollinen siitä, 
että sai olla 64-vuotiaaksi työssä. 
Kun työstressi helpotti, helpotuksen 
tunteitakin syntyi.

”Nyt tuntuu, että voisin olla toi-
sille hyödyksi.”

38 vuotta perushoitajana ollut 
Mirja Pitkänen haluaa nyt aikaa 
itselle. Eläkkeellä oli ilo huomata, 
ettei herätyskello soinutkaan aamu-
viideltä. Työpäivän jälkeen oli usein 
takki tyhjänä. 

Pitkänen olisi kaivannut jo eläk-
keelle jäätyään valmennusta, sillä 
työelämän jättäminen tuntui aluksi 
kuin putoukselta tyhjän päälle. Nyt 
hän on jo tottunut pitkiin aamu-
uniin ja uuteen elämänrytmiin.

”Elämää ei voi pidentää, mutta 
sitä voi laventaa.”

Pirjo Tiihonen

Virkeänä vapaaherraksi

Eläkkeelle 
jääminen 
on paras 
lääke
sairauksiin.

Helpotus putouksen jälkeen
Elämää ei voi pidentää, mutta leventää voi.

Eila Eskelinen muutti eläkepäivilleen Tammisaaresta 
Kuopioon.

Professori Olli-
Pekka Ryynänen 
puhui eläkeläisille 
järjestetyssä Va-
lon päivän tilai-
suudessa Puijon 
kirkolla.
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Mediakasvatukselle 
tulee Tampereen 
yliopistoon oma 
professuuri.

Suomen evan-
kelisluterilainen kirkko on lähtenyt 
tukemaan Tampereen yliopistoon 
perustettavaa mediakasvatuksen 
professuuria. Yliopiston rahoitu-
sanomus tuli Kirkkohallitukselle 
alkuvuodesta 2009.Virka on vasta 
perustettu ja on tulossa hakuun. 

Kirkkohallituksessa nähtiin 
tuottaja Mervi Ritokosken mu-
kaan tärkeäksi olla perillä media-
kentän muutoksista ja niiden vaiku-
tuksista lasten ja nuorten elämään. 
Mediakasvatus on tärkeä osa lasten 
mediakulttuurin ymmärtämisessä. 
Kirkko haluaa olla mukana turvaa-
massa hyvää elämän lapsille.

Kirkon lisäksi professuuria tu-
kevat useat muut tahot kuten Kris-
tillinen Mediasäätiö.

Miksi mediakasvatuksen pro-
fessuuri nähtiin tarpeelliseksi ja 
mitä työltä odotetaan, Kristillisen 
Mediasäätiön puheenjohtaja Juha 
Rajamäki?

Median rooli ihmisten - niin 
aikuisten kuin erityisesti lasten ja 
nuorten - arkipäivässä on niin mer-
kittävä, että siihen tarvitaan myös 
kasvatuksellista tukea. Vanhemmat  
ja muut kasvattajat eivät enää vält-
tämättä hallitse sitä mediakenttää, 
jossa heidän lapsensa elävät. 

Toisaalta medioita käytetään 
myös kasvatuksen välineenä ja sii-

hen tarvitaan koulutusta. Kirkon 
tavoitteet ja odotukset mediakas-
vatukselle ovat varmasti hyvin yh-
densuuntaiset, kuin muuallakin yh-
teiskunnassa ja siten esim. kirkon 
kasvatustoiminnassa mukanaolevat 
työntekijät tarvitsevat yhtälailla 
valmiuksia niin medialukutaidossa 
kuin median käytössä kasvatustoi-
minnassa.

Mediasäätiössä päätettäessä tu-
kea mediakasvatuksen professuuria 
nostettiin esille erityisesti odotuk-
sest saada tutkimuksellista tietoa 
esimerkiksi  ohjelmien ja niiden si-
sältöjen vaikuttavuudesta.

Miten asia on edennyt?
Asiaa käsiteltiin säätiön hallituk-
sessa  viime vuoden aikana ensiksi 
keväällä ennakkoon yleiskeskus-
telun muodossa, jossa todettiin 
hankkeen tärkeys ja säätiön peri-
aatteellinen kanta sen mahdollises-
ta tukemisesta. Syksyllä hanketta 
käsiteltiin normaalisti hakupro-
sessin yhteydessä kahteen kertaan 
ja tukipäätös tehtiin joulukuussa. 
Päätöstä tehtäessä seurattiin tie-
tysti, miten hankkeen tukeminen 
Kirkkohallituksessa eteni.

Kenelle mediakasvatus kuu-
luu? Miten kirkko löytää oman 
roolinsa mediakasvattajana?

Mediakasvatus on lähtökohtai-
sesti jokaisen kasvattajan tehtävää, 
sitä ei voi ulkoistaa tai siirtää jolle-
kin muulle toimijalle. Mediakasva-

tus lähtee kotoa, vanhemmilla on 
siinä keskeinen rooli, mutta hekin 
tarvitsevat siihen välineitä.

Mediakasvatuksen professuuri 
on yksi tärkeä avaus mediakasva-
tuksen saamiseksi osaksi tutkimus-
ta ja koulutusta ja sitä kautta osaksi 
normaalia kasvatustoimintaa. Myös 
esimerkiksi ohjelmien tekijät tulevat 
varmasti tästä tutkimustoiminnasta 
hyötymään. 

Kirkolla on laaja kosketuspin-
ta kasvatukseen esimerkiksi lapsi-
, varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä 
ja siten pitäisi olla itsestään selvää, 
että myös mediakasvatuksellinen 
osaaminen on osa tätä kasvatustoi-
mintaa. Mediasäätiökin voi osaltaan 
olla mukana tässä ei ainoastaan 
tukemalla tätä mediakasvatuksen 
professuuria, vaan tukemalla myös 
esimerkiksi lapsille ja nuorille suun-
nattujen korkealaatuisten ohjelmien 
tekemistä medioihin.

Ulla Remes

Sarjakuvaa, plärän tekoa, 
lehtien lukua ja telkkarin 
katsomista yhdessä kes-
kustellen, nukketeatterin 
tekemistä ja katsomista. 

Monenlaisissa yhteyksissä on hyviä 
mahdollisuuksia kehittää medialu-
kutaitoaan, joka on jatkuvasti kas-
vavissa haasteissa.

Irc galleria on arkipäivää
Tuottaja Mervi Ritokoski Kirkon 
tiedotuskeskuksesta yhdessä me-
diakasvattaja Anu Ruhalan kanssa 
kouluttivat Kuopion lastenohjaajia 
mediakasvatukseen.

 Ohjaajat tekivät sarjakuvia ja 
pläriä, joissa piirretään taitetuille 
sivuille kuva, seuraavalle toinen 
hiukan muuttunut kuva ja sivuja 

pläräämällä nähdään miten syntyy 
vaikutelma liikkeestä. Yksinker-
taisen elokuvan mallissa lapsi saa 
mahdollisuuden ymmärtää, että 
elokuva on kuvien jatkumo eikä to-
dellisuutta.

Mervi Ritokoski on toiminut 
Kirkon tiedotuskeskuksen av-tuot-
tajana vuodesta 1999 lähtien tuot-
taen av-materiaalia seurakuntien 
ja koulujen tarpeisiin. Audiovisu-
aalisen materiaalin tuottamiseen 

on kuulunut myös opettajalle tai 
kasvattajalle suunnatut oheismate-
riaalit, joissa kerrotaan erilaisista 
mahdollisuuksista hyödyntää lap-
siryhmässä esimerkiksi elokuvia tai 
kuunnelmia. 

”Jotta seurakunnissa havahdut-
taisiin lasten maailman muutokseen 
ja mediakulttuurin kokonaisvaltai-
suuteen tarvitaan mediakasvatus-
ta.”

”Voi olla että lapsille ja nuorille 

Ole läsnä

Mervi Ritokoski ja Anu Ruhala avaavat mediakasvatuksen käsitettä 
käytännöllisesti.
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Medialukutaitoa kehitettävä

Nukketeatteria, 
elokuvaa, lehtiä, 
nettiä – omaa 
luovuutta, omaa 
ajattelua. Media-
kasvatuksen rajat 
ovat leveällä.
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Riips ja raaps. Men-
neen viikon sano-
ma- ja aikakausleh-
distä tulee suikaleita 
pienten taidekerho-

laisten käsissä.
Kallaveden kirkolla pidettävän 

lasten taidetiistain päivän teemana 
on lehtimateriaalin hyödyntämi-
nen taiteen tekemisessä.

”Ideana on leikata tai repiä leh-
distä itselle kiinnostavaa materiaa-
lia, jota käytetään teoksen osana. 
Lasten töistä tehdään kollaasi, jo-
ka laitetaan esille tulevan sunnun-
tain mukulamessuun”, kerhoa ve-
tävät lastenohjaajat Taina Kangas 
ja Leena Ollikainen selvittävät.

”Taidetiistain ohjenuora on 
alusta pitäen ollut: helposti, hal-
valla ja hyvää. Ei tarvitse ostaa 
kalliita välineitä kaupasta vaan voi 
hyödyntää kotoa löytyvää kierrä-
tysmateriaalia, kuten vessapaperi-
rullia, pilttipurkkeja ja margariini-
rasian kansia.”

Turhat suorituspaineet voi vetä-
jien mukaan myös jättää kotiin.

”Tavoitteena on, että täällä on 
tekemistä niin vauvoille kuin vähän 
vanhemmillekin lapsille. Kaikki 
osaavat luoda, kukin omien kyky-
jensä mukaan.”

Matalan kynnyksen 
nettikerho
Joka viikko pidettävän taidetiistain 
kokoontumisissa käy viitisenkym-
mentä lasta ja aikuista.

”Tämä ei ole pelkästään lasten 
juttu vaan mukana on aina myös 
aikuinen, olipa hän sitten äiti, isä, 

mummi, ukki tai hoitaja. Tarkoitus 
on, että lapsi ja aikuinen tekevät 
yhdessä”, Kangas ja Ollikainen pai-
nottavat.

Seurakunnalla on tarjota lap-
siperheille monenlaisia kerhoja, 
mutta aina perheellä ei ole mahdol-
lisuutta lähteä paikalle. Tähän tar-
peeseen ollaan nyt lanseeraamassa 
nettikerhoa, jonka suunnittelussa 
Kangas ja Ollikainenkin ovat mu-
kana. 

”Idea syntyi erään asiakkaan 
ehdotuksesta ja jos kaikki menee 
suunnitelmien mukaan, ensi syk-
synä nettikerho aukeaa.”

”Jos ei pääse osallistumaan per-
he-, päivä- tai taidekerhoon, voi 
netin kautta tehdä samoja juttuja 
kuin kerhossa. Sieltä löytyy esi-
merkiksi vinkkejä askarteluun tai 
hartauden pitämiseen kotona.”

”Ja varmasti netin kautta voi 
välittää kasvatukseenkin liittyviä 
neuvoja arkisella tasolla.” 

Kangas ja Ollikainen arvelevat, 
että nettikerho tarjoaa mahdolli-
suuden tavoittaa myös niitä perhei-
tä, jotka eivät ehkä muuten lähtisi 
mukaan seurakunnan toimintaan.

”Netin kautta on matalampi 
kynnys osallistua.”

Pahvista syntyy tietokone
Saara-Maria Sormunen ja hänen 

tyttärensä Rauna, Saini ja Viena 
ovat käyneet taidetiistai-kerhossa 
vuoden alusta lähtien. Neljä vuot-
ta kotona lasten kanssa ollut Sor-
munen pitää seurakunnan kerhoja 
varsinaisena henkireikänä.

”Voihan sitä kotonakin askarrel-
la ja leikkiä lasten kanssa, mutta on 
ihan toista tulla tapaamaan samalla 
muita ihmisiä.”

”Nykyään kotona täytyy sääs-
tää kaikki pahvit ja muut roskat, 
kun tytöt haluavat askarrella niistä 
muun muassa tietokoneita.”

Kotoa löytyy kaksi oikeaankin 
tietokonetta, mutta lasten pelailu 
jää kuulemma hyvin vähälle.

”Rauna käy joskus Pikku Kak-
kosen sivuilla ja sitä myös katso-
taan televisioista. Meillä oli välillä 
tv kokonaan pois käytöstä eikä sitä 
kukaan kovasti kaipaillut.”

”Lukemiseen meillä panoste-
taan sitäkin enemmän, kirjasto on 
kovassa käytössä.”

Lukemisen ja askartelun ystä-
viksi tunnustautuvat myös Inka 
Mustonen ja Roosa Tuunanen.

”Tietokonepeleistä emme oikein 
välitä eikä telkkariakaan tule paljon 
katsottua. Askartelu ja piirtäminen 
ovat kotonakin mukavaa puuhaa”, 
kaverukset tuumaavat.

Heli Haring
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Roosa Tuunanen ja Inka Mustonen ovat käyneet taidetiistaissa viime 
keväästä saakka. Tyttöjen seurana on aina Roosan mummo.

Eilisen uutinen on tämän päivän taidetta.

Uteliaisuus sai konttausikäisen Viena Sormusen ponnistautumaan askartelupöydän ääreen.

mediaviidakossa
on helpompi viestiä, jos ymmär-
retään sitä maailmaa, jossa lapset 
tällä hetkellä elävät. Irc Galle-
ria, verkkomaailma ja kamera-
kännykät ovat arkipäivää tämän 
ajan nuorille”, Mervi Ritokoski 
kuvaa.

Seuratkaa, pelatkaa, 
leikkikää
.”Seurakunnan piirissä haluai-
sin laajentaa mediakasvatuksen 
käsitettä vielä enemmän me-
diakulttuurin ymmärtämisen 
suuntaan. Olisi hyvä ymmärtää 
tämän ajan viestinnällisiä ta-
poja ja keinoja, jotta osaisim-
me myös itse viestiä 2010 luvun 
mediakulttuurissa. Mediakasva-
tuksessa on kyse kohderyhmästä 
riippumatta tietotaidon lisäämi-
sestä ja eettisten pelisääntöjen  ja 
arvojen siirtämisestä.” 

Tavoitteena työllä on myös 
median tarjoamien mahdolli-
suuksien hyödyntäminen Raa-
matun sisältöjen ja uskon todel-
lisuuden kertomisessa.

”Tällä hetkellä mediatarjon-
taa on paljon ja monenlaista, 
uusia juttuja ja innostavia vaih-
toehtoja. Mahdollisuuksia vies-
tiä, saada elämyksiä, olla yhte-
ydessä toisiin ihmisiin ja jakaa 
omia tuotoksia on pilvin pimein. 
Uhkana on että unohdetaan toi-
nen ihminen ja toisen ihmisen 
kosketus. Uhkana voi olla myös 
että vähemmän tärkeästä tulee 
elämän sisältö.” 

Lasten mediatodellisuus on 
muuttunut radikaalisti. 

”Meidän aikuisten ei tarvitse 
kuin miettiä omaa lapsuuttam-
me ja silloista mediatarjontaa ja 
verrata sitä tähän päivään. Muu-
tos on aikamoinen. Tarjontaa on 
paljon. Suurin muutos on ehkä 
siinä, että lapsista on tullut teki-
jöitä ja osallistujia, ei enää passii-
visia kuluttajia.”

”Lapsille suunnatussa media-
tarjonnassa tarvitaan vanhempia 
ja muita kasvattajia. Aikuisen 
tehtävä on päättää mitä lapsi kat-
soo ja mitä ei. Aikuisia tarvitaan 
yhä edelleen turvaamaan lapsille 
hyvä lapsuus. Lasta ei kuiten-
kaan voi eikä pysty eristämään 
medioista. Aikuisen tehtävä on 
antaa eväitä lapsille, jotta he sel-
viävät aikuisiksi nykyisessä me-
diaviidakossa.” 

Kokeneen tuottajan ja kou-
luttajan viesti vanhemmille 
ja mediaväelle on yhteinen: 
”Olkaa kiinnostuneita lasten 
mediatodellisuudesta, seurat-
kaa, pelatkaa, leikkikää ja kes-
kustelkaa. Olkaa läsnä lastenne 
mediaviidakossa.”

Ulla Remes

Sanomalehti taipuu taiteeksi

Saini, äiti Saara-Maria, Viena ja Rauna Sormunen tekivät yhteisen tai-
deteoksen.

A
ri

-P
e

kk
a 

K
e

rä
n

e
n

A
ri

-P
e

kk
a 

K
e

rä
n

e
n

A
ri

-P
e

kk
a 

K
e

rä
n

e
n

�



s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u  1 0 . – 2 3 . 2 . 1 0

Tuomiokirkko
TUOMIOKIRKKO

p. 040 4848 256
Tuomiokirkko avoinna tutustumis-
ta ja hiljentymistä varten klo 10-15, 
lisäksi perjantaina klo 18-23. 
Taizé-messu (Viikkomessu)
ke 10.2. klo 19. Sari Kärhä.
Perjantaimessu pe 12.2. klo 19. 
Urkutuokio la 13.2. klo 15. 
Messu su 14.2. klo 10. Saarna Sari 
Kärhä, liturgia Olli Viitaniemi, kantto-
rina Pertti Rusanen, urkurina Anu 
Pulkkinen.
Kansainvälinen jumalanpalvelus
su 14.2. klo 14 kappelissa.
Viikkomessu ke 17.2. klo 19.
Risto Voutilainen.
Perjantaimessu pe 19.2. klo 19. 
Urkutuokio la 20.2. klo 15. 
Pro Musica-konsertti la 20.2. klo 19. 
Paavali Jumppanen, piano. Ohjelma 
10/5 euroa.
Sanajumalanpalvelus su 21.2. klo 10. 
Saarna Tuomo Niemelä, liturgia Risto 
Voutilainen, kanttorina Pertti Rusanen 
ja urkurina Eero Väätäinen. Tuomio-
kirkkokuoro.
Paastonajan ehtoollinen
ke 24.2. klo 19. Liisa Penttinen.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit,
p. 040 4848 259
Torstaiseurat ja Tuomiokirkkoseu-
rakunnan paikallisosaston vuosi-
kokous to 11.2. klo 18 kerhohuone 
Samuli.
Raamattupiiri ti 16.2. klo 17.30
kerhohuone Aaron, Suokatu 22 C.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 17.2. 
klo 11. Raamattutunti, Laskiainen - 
"Jumalan rakkauden uhritie", Liisa 
Penttinen. Iltapäivän ohjelmassa Siio-
nin virret, urkuri Eero Väätäinen.
Lähimmäispalveluryhmä ke 17.2. klo 
16 kerhohuone Samuli. Teemana Tar-
tu virsikirjaan -"hengelliset elämän 
evväät", Risto Voutilainen. Ilmoittau-
tuminen, p. 040 4848 255.
Kuopion Virsikuoron kahvikonsert-
ti su 21.2. klo 14. Johtaa Anna Kosola, 
Ville Perkkiö, sello. Ohjelma 10 euroa 
sisältää kahvitarjoilun.

INKILÄNMÄEN 
SEURAKUNTATALO 
Inkiläntie 7 
Emäntä p. 040 4848 269
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 10.2. 
klo 11. Kynttilänpäivä "Kristus Jumalan 
kirkkauden säteily", Liisa Penttinen. 
Yhteisvastuulounas klo 11.30-12.30 (8 
euroa). Iltapäivän ohjelmassa, kansan-
lauluja hanurin säestyksellä, Julia Jär-
vinen ja Anni Putkonen.
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30. "Paas-
tonaika alkaa" ja 24.2. klo 9.30-11 "Mitä 
haluaisin sanoa Jumalalle?" 
Inkilänmäen palvelupiiri ke 17.2.
klo 13 seurakuntatalon yläkerrassa.
Sanajumalanpalvelus su 21.2. klo 12. 
Saarna Tuomo Niemelä, liturgia Jarmo 
Eskelinen, kanttorina Pertti Rusanen.
Raamattupiiri ti 23.2. klo 17.30. 
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 24.2. 
klo 11. Hartaus klo 11 "Rukous ja usko", 
Sari Kärhä, lounas (6 euroa). Iltapäivä-
ohjelmassa "Kelan perusturva ikään-
tyville", Pohjois-Savon kelan apulais-
johtaja Jukka Kääriäinen. 

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
 p. 040 4848 272
Avoinna ma - to 11-15. 
Viriketuokio keskiviikkoisin klo 13, 
toteuttajina lähihoitajaopiskelijat.

NUORET
Nuortenillassa osallistutaan YV-ke-
räykseen to 11.2. klo 16. Kokoontumi-
nen Keskusseurakuntatalolle, Suokatu 
22.
Nuortenilta to 18.2. klo 18-21 Keskus-
seurakuntatalossa, E-rappu.

LÄHETYS
Kotien lähetyspiiri ke 10.2. klo 13 
Taimi Toivasella, Hapelähteenkatu 3 
B.
Kotien lähetyspiiri ke 24.2. klo 13 
Hanna Konttisella, Savonkatu 22 A.

DIAKONIA
Keskusseurakuntatalon diakonia-
toimisto Suokatu 22 C-rappu. Avoin-
na ma, ke klo 9.00 - 10.30, puhelinaika 
ma ja ke 10.30 - 11.30, p. 040 4848 253 
Verenpaineen mittaus ajanvarauksella 
to klo 9.00 - 10.30.
Diakoniatoimisto Inkilänmäen dia-
koniatoimisto, Inkiläntie 7. Vastaan-
otto ti klo 9-10.30, soittoaika ti 10.30 - 
11.30, p. 040 4848 255.

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri ma 15.2. klo 18 
Poukamassa. Lenkkeily, sauna, iltapala 
ja iltahartaus. Vetäjänä Pirjo Rissanen, 
p. 040 4848 252.
Perhekerho ti 16.2. klo 9.30. "Paas-
tonaika alkaa" ja 23.2. klo 9.30-11 "Mitä 
haluaisin sanoa Jumalalle?". Keskus-
seurakuntatalo, Suokatu 22.
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30. "Paas-
tonaika alkaa" ja 24.2. klo 9.30-11 "Mitä 
haluaisin sanoa Jumalalle?" Inkilän-
mäen seurakuntatalossa.

PYHÄKOULU
Pyhäkoulu su 21.2. klo 17 Hermanni-
naukion Sibelius-Akatemian tiloissa 
Haapaniemellä. 

KASTETUT
Helmi Matleena Juusola, Helmi Maija 
Katariina Haarala.

KUULUTETUT
Harri Juhani Voutilainen ja Kirsi Marjo 
Anneli Miettinen, Ristomatti Antero 
Huusko ja Elli Marjaana Räsänen.

KUOLLEET
Pentti Antero Johannes Sahrio 86 v, 
Toivo Mikael Leskinen 82 v, Milja Ma-
ria Mielola 86 v, Mikko Kukkonen 89 v, 
Jenny Lyytikäinen 85 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 
p. 040 4848 298
Messu laskiaissunnuntaina 14.2. klo 
10. Saarnaa Hannu Koskelainen, litur-
gina Pirjo Kuula, kanttorina Ossi Jauhi-
ainen, seniorikuoro. Mukana Puijon 
diabetesyhdistys. 
Ystävänpäivän yhteisvastuukon-
sertti "Riittävä elämä" su 14.2. klo 18. 
Sirpa Pesonen, laulu, Samuli Lepola, 
kitara, Henri Laitinen, basso, Markus 
Räsänen, rummut, Ossi Jauhiainen, 
koskettimet. Ohjelma 10/5 euroa. 
Messu su 21.2. klo 10. Saarnaa piispa 
Matti Sihvonen, liturgina Hannu Kos-
kelainen, kanttorina Ossi Jauhiainen, 
kirkkokuoro. Herättäjän päivä. Seurat 
ja keittolounas seurakuntasalissa, pu-
hujina piispa Matti Sihvonen, kirkko-
herra Hannu Koskelainen ja teol.yo. 
Anna Väätäinen. 

ALAVAN 
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B 
Eläkeläisten päiväpiiri ti 23.2. klo 12 
- 13.30. (kahvila).
Muistatko? -piiri ti 23.2. klo 13 kirkon 
alasalissa. Keskustelua historiasta ja 
yhteiskunnallisista asioista. 
Kirjallisuuspiiri to 25.2. klo 14 kerho-
huone 1. Kirja: Anne Tyler, Amerikan 
lapset. Yhteyshenkilö Aino Mikkonen, 
p. 040 7071 499. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 
p. 040 4848 311
Riparivirret to 11.2. klo 18. Laulattaji-
na Alavan kanttorit ja nuoria muusi-
koita.
Kohtaamispaikka "Olenko sinulle 
rakas" su 14.2. klo 16. Kansanlähetys. 

Mukulamessu "Ole arkienkeli" su 
21.2. klo 16. Saarnaa ja Pirjo Kuula, 
kanttorina Leila Savolainen, lapsikuo-
ro ja kirkkomusiikin opiskelijoita, ruo-
kailu. Perheen pyhä. Ohjelmassa mm. 
poniajelua lumienkeleitä, mäenlas-
kua, eurokirppis. Myytävänä yv-tuot-
teita. Vapaaehtoinen ruokamaksu, 
poniajelu 2 euroa. 

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20 
p. 040 4848 307 
Lasten Missio-koulutusviikonlop-
pu 20.-21.2. lauantaina klo 9 - 17, sun-
nuntaina klo 9 - 14. Kansanlähetys. 
Ystävänpäiväjuhla "Olethan arki-
enkeli" to 11.2. klo 13. yhteisvastuun-
hyväksi. Ohjelmassa lauluja ja leikkejä 
lasten kanssa, musiikkia muutenkin, 
runoja ja sanoja ystävyydestä. Arpa-
jaiset ja vapaaehtoinen kahviraha yh-
teisvastuulle. Mukana Salla Tyrväinen, 
kanttorina Leila Savolainen ja dia-
koniatyöntekijät Sisko Laitinen, Marja 
Eskelinen ja Särkiniemen esikouluryh-
mä. 
Yhteisvastuumessu laskiaissunnun-
taina 14.2. klo 13. Saarnaa teol.yo. Ilo-
na Yliräisänen, liturgina Ilkka Kopo-
nen, kanttorina Ossi Jauhiainen. Kirk-
kokahveilla diakoni Martti Olsen va-
lottaa elämää Haitissa ennen maanjä-
ristyksiä ja diakoni Sisko Laitinen ker-
too, missä arkienkelit liikkuvat yhteis-
vastuun hyväksi. 

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan kirkko: 
ajanvarausvastaanotto keskiviikkoisin 
klo 9 – 11, p. 040 4848 324, diakonia-
työntekijä Liisa Tiilikainen. Neulamä-
en kirkko-seurakuntakeskus: ajan-
varausvastaanotto torstaisin klo 9 – 11 
p. 040 4848 296, diakoniatyöntekijä 
Ulla Turunen, p. 040 4848 325. Dia-
koniatyöntekijä Ulla Halonen ma ja ti, 
yhteydenotot ajanvarausta varten, p. 
040 4848 405. Särkiniemen kirkko-
seurakuntakoti: ajanvarausvastaan-
otto tiistaisin klo 9 – 11, p. 040 4848 
295, diakoniatyöntekijä Sisko Laitinen, 
p. 040 4848 326. 

MUUTA
Kohti hiljaista viikkoa -Hiljaisuu-
den retriitti palmusunnuntain vii-
konloppuna 26. - 28.3. Rytkyn leirikes-
kuksessa Saapuminen klo 17 - 18. Oh-
jaajina rovasti Leena Rantakokko 
Kaarinasta ja diakoniatyöntekijä Sisko 
Laitinen. Hinta 50 euroa (liinavaattein 
57 euroa). Majoittuminen yhden hen-
gen huoneissa. Jokainen osallistuja 
järjestää itse kyydin (oma vastuu). 
Kerro ilmoittautuessasi, jos tarvitset 
kyytiapua. Retriitti päättyy palmusun-
nuntain messuun Särkiniemen kirkos-
sa klo 13. Ilm. 15.3. mennessä, p. 040 
4848 286, sisko.nousiainen@evl.fi. Tar-
kempia tietoja Sisko Laitinen, p. 040 
4848 326. 

PERHETYÖ
Perhekerhot Särkiniemen seurakun-
takodissa ma 15.2. klo 9.30 Pullan 
tuoksua ja 22.2. Jeesus pienenä - Raa-
matunajan lapsia, Neulamäen seura-
kuntakodissa ti 16.2. klo 9.30. Mäen-
laskua ja keittolounas (säävaraus) ja 
23.2. Jeesus 12-vuotiaana temppelis-
sä. Alavan seurakuntakodissa ke 17.2. 
Mäenlaskua ja keittolounas (säävara-
us) ja 24.2. Jeesus 12-vuotiaana temp-
pelissä (avoin kerho). 

KASTETUT
Zafira Chantal Esperanza Acuña Ma-
rin, Tuomas Matti Aukusti Backlund, 
Eemeli Mauritz Weisell, Nea Riikka So-
fia Lyytinen, Ida Emilia Karhunen, Cris-
tian Viljami Heikkinen, Nico Kasper 
Onnela, Janne Markus Olavi Lappalai-
nen.

KUULUTETUT
Mikko Johannes Vaurula ja Nina Jo-
hanna Pajunen.

KUOLLEET
Hilkka Hellevi Karppinen 61 v, Elsa 
Kaarina Jauhonen 58 v, Tyyni Hilja 
Kinnaslampi 100 v, Leila Annikki Jäntti 
75 v, Juha Ossi Mikael Koistinen 42 v.
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Hahmoterapeutti
Risto Tarkiainen
- yksilöterapiaa

  aikuisille ja nuorille
- työnohjausta
- luentoja

050-566 4695

• Matot
•vuodevaatteet • ym.

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

ASIANAJOTOIMISTO 
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Eero Heikinheimo, 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.

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. perusmuotoinen avioehto, testamentti, 
perunkirjoitus 200-300 € + kulut + alv 22 %

Asianajotoimisto Kalevi PitkänenOy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio, puh. 017-282 2211

faksi 017-282 3101, www.kalevipitkanen.com, 
aatsto@kalevipitkanen.com

Kristillinen

   
Kuopio puh. 044-36 25 820

Palvelemme laadukkaasti suoraan kotiin
Myös ilt. ja viikonloppuisin

VAIPAT ja
VUOTEEN-
SUOJAT
- myös kotiin kuljetettuna
● ihonhoito
● pesu- ja puhdistusaineet
● sisäpintojen- ja sisäilman-
   puhdistusjärjestelmät

Kuopion Hoitotarvikepalvelu
SOITA 044-353 3367
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Laskiaissunnuntain evankeliumiteksti on Luukas 18: 31 – 43.

Kirkollinen seuramatka

Muutama viikko sitten 
kävin Helsingissä mat-
kailumessuilla. 

Tuhatpäinen kan-
sanjoukko velloi messukeskuksessa 
unelmoiden, kuka minkäkinsortti-
sesta arjen irtiotosta. Eksoottisia 
kohteita, uusia kulttuurikokemuk-
sia, lumisia tuntureita. 

Laskiaissunnuntain evankeliumi-
teksti kutsuu meitä myös matkalle. 
Kulkemaan Jeesuksen seurassa 
kohti Jerusalemia, taivaltamaan 
matkaa kohti ylösnousemuksen 
pääsiäistä. Matkanvarrella meitä 
kehotetaan tarkastamaan kulku-
suuntaamme. 

Alkavassa paastonajassa ei vii-
mekädessä ole oikeastaan kysymys 
siitä kuinka hyvin kilvoittelemme 
tai mistä pystymme luopumaan. 
Ennemminkin kysymys kieltäyty-
misen sijaan on sanalla kyllä. Hiljai-
sella hyväksynnällä suostua Vapah-
tajan matkakumppanuuteen. 

Kiitollisuudesta siitä tiestä, 
jonka hän meille pääsiäismatkalla 

osoittaa. Eikä paasto ole mikä ta-
hansa seuramatka vaan kristillisen 
kirkon matkasaatto, joka rakkauden 
yhteisön itseään tutkien taivaltaa.

Ehkäpä rohkenisimme myös 
suunnata ajatuksemme ekumeeni-
sen paastonajan julistuksen mu-
kaan: 

”Me tahdomme puolustaa ih-
misarvoa käytännön toimin arki-
päivässä, seurakunnassamme, yh-
teiskunnassamme.”

”Edistää kaikkien maassamme 
olevien ihmisten terveyttä, hyvin-
vointia, perheyhteyttä ja elämän 
laatua ja ihmisoikeuksia.”

”Kutsua eri puolilta maailmaa 
tulleita sisariamme ja veljiämme 
yhteyteen ja osallisuuteen seura-
kunnissamme. Asettua hädässä 
olevien turvapaikanhakijoiden puo-
lelle ja puolustaa heidän oikeuttaan 
kansainväliseen suojeluun Suomes-
sa.” 

”Ottaa vastuumme, jakaa omas-
tamme ja toimia epäoikeudenmu-
kaisuuden poistamiseksi maailmas-

tamme.”  
Tässä paastonajan haasteessa, 

ystävänpäivän aikaan, Jumala ol-
koon meille armollinen ja anta-
koon rohkeutta ja viisautta kulkea 
paastoajan matkasaatossa taittaen 
matkaa, ei yksin vaan lähimmäis-
temme seurassa.  

Korvat viritettyinä herkästi ja 
vastuullisesti kuuntelemaan, keitä 
Kristus itse tahtoo antaa meille 
matkakumppaneiksi. 

Kirsi Leino

Kirjoittaja on 
Riistaveden 

vs. kirkkoherra.

Joonas Vähäsöyrinki

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
Usko avuksi huutamista - Seurakun-
tailta ke 10.2. klo 18.30. Kyrie - Herra 
armahda.
Laskiaissunnuntain messu 14.2. klo 
10. Saarna Anni Tanninen, liturgia teol.
harj. Ari Rautakoski, kanttorina Anna-
Mari Linna ja kirkkokuoron seniorit.
Riparilaulujen suosikit su 14.2. klo 18. 
"Puri sitten kesä tai nostalgiakärpänen, 
kaikki yhdessä laulamaan". Illan juontaa 
nuorisotyönohjaaja Marjukka Pakkala. 
Musiikissa mukana: Nuorten lauluryh-
mä, Lähde-yhtye; Mari Vuola-Tanila, 
laulu, Veksi Vainikainen, sähkökitara, 
Heikki Tanila, koskettimet, Salomo Hie-
talahti, basso ja Mikko Löppönen, rum-
mut. Tule ja tuo ystäväsikin. 
Tuhkamessu ke 17.2. klo 18. Saarna 
Anni Tanninen, liturgia Ari Rautakoski ja 
kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 21.2. klo 10. Saarna Ari Rauta-
koski, liturgia Raili Rantanen ja kanttori-
na Anna-Mari Linna.
Psalmit kristityn matkaeväänä - Seu-
rakuntailta ke 24.2. klo 18.30. Psalmit 
23, 52, 88. Raili Rantanen.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15 
Perhe jumalanpalvelus ja YV-tapah-
tuma Valoharjulla su 21.2. klo 13. Muka-
na Matti Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila, 
diakonityön piirineuvosto ja Valoharjun 
päiväkerholaiset.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410 
Messu su 14.2. klo 13. Anna-Maija Hella, 
kanttorina Anna-Mari Linna ja avustaja-
na Risto Huttunen.

VARHAISNUORET
Tyttöjen ja poikien (1-7 lk) leiri 19. - 
21.3. Hirvijärvellä. Ilmoittautuminen 15-
26.2. välisenä aikana osoitteessa http://
www.kuopionseurakunnat.fi/kevatlei-
ri2010 löytyvällä internetilmoittautu-
mislomakkeella. Ilmoittautua voi myös 
Kallaveden seurakunnan toimistosta 
saatavalla lomakkeella (Rauhalahdentie 
21), jonka voi hakea arkisin ajalla 15-
26.2. ja täyttää ja palauttaa saman tien. 
Postissa lähetetyt lomakkeet tulee olla 
perillä 26.2. Leirille otetaan 90 leiriläistä 
ilmoittautumisjärjestyksessä ja leiri on 
ensisijaisesti tarkoitettu Kallaveden 
seurakunnan jäsenille. Internetilmoit-
tautumisilla täytetään 70 ja postitse 
palautettavilla ilmoittautumisilla 20 lei-
ripaikkaa. Mikäli postitse ilmoittautu-
neita tulee enemmän kuin 20 leiriläiset 
arvotaan. Leirin työntekijät päättävät 
lopullisten leiriryhmien koosta. Vain il-
moittautumisaikana saapuneet huomi-
oidaan. Leirimaksu on 16 €. Lisätietoja 
Eija Huuskonen, p 040 4848 378.

LÄHETYS
Naisten lähetyslöylyt ke 24.2. klo 18 
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Pe-
toselta klo 17.35. Osallistumismaksu 5 €. 
Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asi-
aa lähetyksestä.
Lähetysaskartelutalkoot la 27.2. klo 
9-15 Kallaveden kirkolla. Ilmoittautumi-
set 22.2. mennessä Katrille, p. 040 4848 
334.

DIAKONIA
Leväsen kammari ma 15.2. klo 12.30-
14. Terveiset Haitin matkalta, diakoni 
Martti Olsen. Juomaan kuppi kuumaa 
ja jaetaan elämisen iloja ja suruja.
Omaishoitajien vertaisryhmä ti 16.2. 
klo 13-15 Kallaveden kirkolla, Rauhalah-
dentie 21. Teemana on muistihäiriöisen 
kohtaaminen. Mukana Eine Korhonen 
Muistiluotsista.
Petosen diakoniatyön toimitilat Ala-
katu 6 B (ent. päiväkodin tilat). Tervetu-
loa tutustumaan ti 16.2. klo 10-14. Tar-
jolla laskiaispullakahvit ja Yhteisvastuu-
infoa. Päivystykset entiseen tapaan: ma 
ja ke klo 9-10, p. 040 4848 333, myös 
kotikäyntipyynnöt.

Varttuneen väen virkistyspäivä ke 
17.2. klo 10-13 Kallaveden kirkolla. Yh-
teisvastuuteema, Ruokaa köyhille lapsi-
perheille kotimaassa ja Haitissa, josta 
diakoni Martti Olsen tuo terveisiä. Ryt-
kyn ja Hirvilahden piirineuvostojen 
myyjäiset ja arpajaiset yhteisvastuun 
hyväksi. Hartaus Matti Pentikäinen, 
kanttorina Mari Vuola-Tanila. Ruokailu 5 
€.

MUUTA
Leväsen messu ti 16.2. klo 13.30. Matti 
Pentikäinen, Maire Komulainen ja Sep-
po Kirkinen.

PERHETYÖ
Taidetiistai koko perheelle 23.2. klo 
9.30-11.30 tai klo 13-15. Kädentaitoja 
Kallaveden kirkon alakerrassa, Rauha-
lahdentie 21.

PIIRIT
Hirvilahden työseura to 11.2. klo 18.30 
Hirvilahden kappelissa.
Rytkyn seurakuntapiiri ti 16.2. klo 19 
Kirsti ja Erkki Oinosella, Poikkimäki 6.
Puutossalmen lähetyspiiri ma 22.2. 
klo 13 Vilho Pekkarisella, Levälahdentie 
105.
Niemisjärven olotilapäivä ti 23.2. klo 
11.30-13 Niemisjärven kylätalossa. Ka-
tulähetystyö, miestyö tänään. Jarmo 
Tarkkonen.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti 23.2. 
klo 13 Veikko Antikaisella, Anttilantie 9.
Puutossalmen lähetyspiiri ti 23.2. klo 13 
Veikko Laitisella, Kinnantie 11.
Sotkanniemen työseurat ti 23.2. klo 
18.30 Eila ja Pekka Kinnusella, Repo-
suontie 73, Hiltulanlahti.

AIKUISTYÖ
Miesten raamattupiiri to 11.2. klo 
18.30-20 Jynkänvuoren kerhohuonees-
sa. Lisätietoja Veijo Olli, p. 044 3182 146 
tai Veijo.Olli@iwn.fi.
Sinkkumaanantai ma 15.2. klo 18-
19.30. Mitä on kypsään ikään ehtineen 
ihmisen sinkkuus? Opintopiiri elämästä, 
ihmissuhteista, uskosta sinkuille. Lisä-
tietoja Raili Rantaselta, p. 040 4848 
360.

PYHÄKOULU
Pyhäkoulut Kallaveden kirkolla klo 10: 
14.2., 21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 28.3., 11.4.ja 
25.4. Petosen seurakuntatalon remon-
tin ajan ryhmä kokoontuu Kallaveden 
kirkolla klo 13.30;14.2., 21.2., 28.2., 7.3., 
14.3., 28.3., 11.4. ja 25.4. Haminalahti/
Hiekkala klo 11 opettajan ilmoituksen 
mukaisesti. Valoharjulla (Vehmasmäki) 
klo 14; 21.2., 28.2., 21.3., 28.3., 18.4. ja 
25.4. Lisätietoja saa pyhäkouluopettajil-
ta tai lapsityönohjaaja Tuula Hoffrén, p. 
040 4848 335 tai e-mail: tuula.hoffren@
evl.fi.

KASTETUT
Aliisa Jasmin Julietta Kraft, Jimi Martin 
Kasperi Turunen, Eetu Hermanni Rissa-
nen, Oliver Eemil Leivo, Juho Kristian 
Nikula, Kalle Urho Ilmari Soppi, Benjami 
Hugo Daniel Laulainen, Minttu Maria 
Eskelinen, Neela Selina Koskelo, Mino 
Elias Rissanen, Julius Aaron Olavi Heide, 
Alina Elvi Eveliina Airaksinen, Joonas 
Kim Kristian Rönkkö, Emilia Sanni Sofia 
Parviainen, Joonatan Veikko Suominen, 
Kasper Antero Suominen.

KUULUTETUT
Juha Kristian Miettinen ja Heidi Maria 
Jääskeläinen, Jani Juhani Haatainen ja 
Henna Annika Karhunen.

KUOLLEET
Väinö Vilho Ihalainen 73 v, Leena Anne-
li Uotinen 47 v, Katri Marjatta Hankimo 
65 v.
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M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Eväitä arkeen ke 24.2. klo 17-18. Raa-
mattu- ja keskustelupiiri takkahuo-
neessa. "Rukous ja usko", Juha Väli-
mäki.
Koulutuspäivä seurakunnan va-
paaehtoistyöstä kiinnostuneille la 
20.2. klo 10-14.15. Ilmoittautuminen 
viim. 15.2. klo 9-15, p. 040 4848 379. 
Lisätiedot Outi Pohjaselta, p. 040 
4848 399.
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-
11. Hiihtolomalla 10.3. ei ole perhe-
kerhoa.
Eväitä arkeen ke 10.2. klo 17-18. Raa-
mattu- ja keskustelupiiri takkahuo-
neessa. "Miten ja miksi paastoaisin?", 
Reijo Virolainen.
Miesten piiri ke 10.2. klo 17-19 tak-
kahuoneessa. Mika Pulkkinen.
Messu su 14.2. klo 10. Saarna ja litur-
gia Reijo Virolainen, kanttorina Riitta 
Matilainen. Kuopion nuorisokuoro, 
johtaa Jussi Mattila. Anu Viippolan 
tehtävään siunaaminen. Tarjoilu.
Yhteisvastuun laskiaistiistain ta-
pahtuma 16.2. klo 16.30-18.30. Tar-
jolla hernekeittoa, laskiaispullia, kah-
via. Kirpputori. Pika-arpajaiset. Yh-
teisvastuutuotteita. Kirpputorille voi 
tulla myymään omia hyväkuntoisia 
vaatteita ja tavaroita YV:n hyväksi. 
Myymättä jääneet tavarat on itse vie-
tävä pois. Tied. p. 040 4848 283.
Yhteislauluhetki to 18.2. klo 12. 
Heikki Mononen.
Messu su 21.2. klo 10. Saarna ja litur-
gia Lauri Paatero, kanttorina Heikki 
Mononen.
Mikkelin tuomiokirkon kuoron 
konsertti su 21.2. klo 18. 

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24
040 4848 391
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-
11. Tilaa on uusille mukaantulijoille. 
Hiihtolomalla 10.3. ei ole kerhoa.
Herättäjäyhdistyksen seurat
su 14.2. klo 18. Juha Välimäki,
Mika Pulkkinen.
Törmälän ystävät ti 16.2. klo 11.
Annikki Tenhunen.
Kätevät kädet ti 16.2. klo 17.
Vieno Arpola.
Tuhkakeskiviikon messu ke 17.2. 
klo 18. Saarna ja liturgia Juha Välimä-
ki, kanttorina Heikki Mononen. Hiih-
tolomarippikoululaiset mukana.
Messu su 21.2. klo 13. Saarna ja litur-
gia Lauri Paatero, kanttorina Heikki 
Mononen.

DIAKONIA
Diakoniatyön ajanvarauspäivys-
tykset Männistön Vanhalla kirkolla, 
Lönnrotinkatu 24 tiistaisin klo 9-10, 
p. 040 4848 385. Pyhän Johannek-
sen kirkolla, Kellolahdentie 8 tors-
taisin klo 9-10, p. 040 4848 384. Ulla 
Halonen ke-pe, p. 040 4848 405. Mai-
ja Huttunen ke-pe, p. 040 4848 407. 
Merja Hyvärinen ma-ke, p. 040 4848 
283. Mari Mertanen, p. 040 4848 406. 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi 
Hyvän Mielen Päivä ke 10.2. klo 11-
13.30 Pyhän Johanneksen kirkolla. 
Yhteisvastuu, diakoni Martti Olsen. 
Arpajaiset, ruoka ja kahvi. Linja-au-
ton (Jääskeläisen auto) reitti: Päivä-
rannantie, City Marketin jälkeinen 
pysäkki Kettulanlahteen päin klo 
9.50, Kaijan Padan pysäkki klo 10, 
Pihlajaharjuntie (Rahusentien risteys) 
klo 10.05, Kelloniemen Sale klo 10.15, 
Itkonniemen kioski klo 10.20, Teller-
vonkadun pysäkki 10.25, Lönnrotin-
katu 52 klo 10.30 (entinen seurakun-
tatalo), Saariaitta klo 10.35, Pyhän 
Johanneksen kirkko. Paluu samaa 
reittä alkaen klo 13.30 Pyhän Johan-
neksen kirkolta. Päivän kustannukset 
5 €.
Vanhan kirkon ystäväkerho to 18.2. 
klo 13-14.30. Hartaus "Katumus ja 
paasto", Mika Pulkkinen. Männistön 

Vanhan kirkon historiaa, intendentti 
Helena Riekki. 
Ikääntyneiden syntymäpäivät su 
21.2. klo 15-16.45 Pyhän Johannek-
sen kirkolla. Outi Pohjanen, Heikki 
Mononen. Tarjoilu.

MUUTA
Hartaus to 11.2. klo 13.15 Mäntylän 
palvelutalossa, Untamonkatu 5. Juha 
Välimäki, Riitta Matilainen. Yhteis-
vastuukeräys.
Hartaudet ma 22.2. klo 13 ja 13.30 
Sunnen kodissa, Päivärinteentie 29. 
Reijo Virolainen.

KASTETUT
Laura Anniina Heimonen, Nea Julia 
Eveliina Heikkinen, Eemil Johannes 
Asikainen, Emma Juulia Tiainen, Sai-
ma Nenna Sofia Koistinen, Lotta Ma-
tilda Korhonen.

KUULUTETUT
Nils Richard Hindström ja Tarja Marit-
ta Eskelinen.

KUOLLEET
Raili Kyllikki Ahonen 74 v, Ritva Anna-
Liisa Korhonen 68 v, Maria Rautio 76 
v, Irja Maria Mehtonen 88 v, Kalervo 
Johan Rasimus 76 v, Leila Tyyne Hille-
vi Satuli 81 v, Pekka Eivind Grünn 60 
v, Maire Linnea Tiainen 86 v, Antti 
Manninen 75 v.

Pu i j o

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Laskiaissunnuntain messu 14.2. klo 
10. Kari Kuula saarnaa. Jaakko Syyni-
maa, Pekka Nieminen, Susanna Pak-
kala-Koskelainen. Kanttorina Joona 
Saraste.
Perheen pyhäpäivän kirkkohetki 
su 14.2. klo 16. Saila Karppinen saar-
naa, Susanna Pakkala-Koskelainen. 
Kanttorina Outi Keskisipilä. 4-vuotis-
synttärit. Tarjoilua ja toimintatuokio.
Raamattuluento - Henki+ruumis = 
seurakunta ma 15.2. klo 18.30 ker-
hohuone 3. Kari Kuula, Maire Komu-
lainen ja Ari Rautakoski.
Messu su 21.2. klo 10. Jaakko Syyni-
maa saarnaa. Jaana Marjanen, Kari 
Kuula, Heikki Hyvärinen. Kanttorina 
Outi Keskisipilä. Kamarikuoron kvar-
tetti.
Pieni iltakirkko su 21.2. klo 18. Heik-
ki Hyvärinen, Erkki Pesonen. Laulu-
ryhmä verso. Teehetki.
Raamattuluento - Kuoleman rajan 
takana ma 22.2. klo 18.30 kerhohuo-
ne 3. Kari Kuula, Jarmo Eskelinen ja 
Tuomo Niemelä.

PUIJON 
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30-11 Lai-
tan pullat uuniin, vedän valmiit ta-
kaisin ja ke 17.2. Koska lasketaan 
pulkkamäkeä? No, tietenkin talvella! 
Yhteinen kerho Länsi-Puijon perhe-
kerholaisten kanssa.
Eläkeläisten iltapäivä to 11.2. klo 
12.30. ja to 18.2. klo 12.30.
Omaishoitajien tapaaminen ti 16.2. 
klo 13. kerhohuone 3. Pirkko Kuukka-
nen Kuopion seudun Omaishoitajat 
ja Läheiset ry:stä ja Raili Lehtoviita.
Israel-piiri ke 17.2. klo 14. 

PÄIVÄRANNAN KIRKKO 
Tuomikuja 4 
p. 040 4848 426
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30 - 10.45 
Ystävänpäivän merkeissä ja ke 17.2. 
Laskiaisen tunnelmissa.
Laskiaissunnuntain messu su 14.2. 
klo 13. Matti Olkkola Kansanlähetyk-
sestä saarnaa, Seppo Marjanen. Kant-
torina Joona Saraste. Kirkkokahvit.
Ystävänpäiväkerho ke 17.2. klo 
10.45. Jumppaa ja rentoutusta, Seija 
Heinonen ja Riitta Murtorinne. 24.2 
klo 10.45-13. Kielletty hedelmä, Heik-
ki Hyvärinen. 
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Sielunhoito-
terapia
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki
YTM, sosiaalityöntekijä, 
MU-sielunhoitoterapeutti
Vastaanotto Kuopiossa
P. 045 3156464, 
hennalehtimaki@gmail.com
www.chcry.net

Muistot
kauniisti

kehyksiin.
Kuninkaankatu 20

70100 Kuopio
050 328 3369
www.kehysta.fi

Avoinna
ma-pe 10-17.00 

la 10-15.00

www.teatteri.kuopio.fi  
Palvelunumero 0600 061616 (0,99e/min+pvm)

VANHAN RUHTINAAN 
F.M. Dostojevski Ruhtinaallisen riemukas ja riipaiseva tarina 

ahneudesta ja rakkaudesta.

RA AUS

Tilaa mm:
pe 12.2. klo 19
pe 19.2. klo 19
to 25.2.  klo 19
la 27.2.  klo 19
la 6.3.    klo 19
pe 12.3. klo 19
la 20.3.  klo 14
pe 26.3. klo 19

to 8.4.   klo 19
la 17.4. klo 19
to 22.4. klo 19
ke 28.4. klo 19
to 6.5.   klo 19
pe 14.5.klo 19
la 22.5. klo 19

Heimosen Kukkakauppa
Ruotsinkatu 54, Niirala  •  p. 2820 678  •  MA-PE 9-17, LA 8-13

Keskus-Kukka ja 
Hautauspalvelu Käsnänen Ky

Toritie 10, Siilinjärvi  •  p. 4624 260  •  MA-PE 9-18, LA 8-15, SU 10-15
Maaninka  •  p. 3811 449, 0400-571 327 • MA-PE 9-16.30, LA 9-13, SU ITSEPALV.

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

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

Kukka ja Sidonta Floretta Ky
Kauppakatu 63, keskusta •  p. 2811 655  •  MA-PE 9-18, LA-SU 9-15 

•  www.fl oretta.fi 

Kukka ja hautauspalvelu Rosanna
Puijonkatu 17, keskusta •  p. 2611 456, 0400 945 919 

MA-PE 9-18, LA 9-15 •  www.kukkajasidontarosanna.fi 

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppakeskus  •  p. 3613 802  •  MA-PE 9-20, LA 9-18

K-Citymarket, Päiväranta  •  p. 3633 288  •   MA-PE 9-20, LA 9-18 
Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 8-19 

Kukka-Lunaria Oy
Kuninkaankatu 22, keskusta •  p. 2811 661 •  posti@kukkalunaria.fi 

•  MA-PE 9-18,  LA 9-15, SU 10-15 

Kukka-Sokos
Haapaniemenkatu 24-26, keskusta  •  p. 192 844 

MA-PE 9-21, LA 9-18, SU 12-18 

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Männistön Ostoskeskus  •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-15

✁
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Tulevia
kulttuurimatkoja

1.-5.4. Pääsiäismatka
Enontekiön Hettaan

20.-23.5.Normandian rannikolle,
Finnairin liitäntälennolla Kuopiosta
11.-13.6. Loviisan Sibeliuspäiville /  
Kotkan Merimuseo, Langinkoski

1.-4.7. Pietari ja Valkeat yöt,
bussimatka

17.-18.7. Kuhmon 
kamarimusiikkipäiville

Oopperamatkoja Savonlinnaan
15.7. Lucia de Lammermoor, 
21.7. Tosca ja 22.7. Carmen

Ohj.  mukana Retretti päivittäin.
Tied. yht.henkilöltä 
puh. 050-529 1814,
klo 17.30 jälkeen

Matkoillamme vastuullisina
matkanjärj. toimivat matkatoimistot!

Tervetuloa!

1�
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Messu su 21.2. klo 13. Jaakko Syynimaa 
saarnaa. Jaana Marjanen. Kanttorina 
Outi Keskisipilä.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 22.2. klo 
18. Lorupussi, Riitta Murtorinne, Helena 
Heija-Nuutinen ja Seija Rissanen.

LÄNSI-PUIJON KERHOHUONE 
Rypysuontie 28-30
p. 040 4848 419
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30-11 Puijon 
kirkolla. Koska lasketaan pulkkamäkeä? 
No, tietenkin talvella! Yhteinen kerho 
Puijon perhekerhon kanssa. Ti 23.2. klo 
9.30-11 Yhteisvastuu.

YSTÄVÄN KAMMARI 
Taivaanpankontie 3
Kaikenikäisten kokoontumispaikka 
Puijon kirkon Ystävän kammarissa tiis-
taisin klo 11-14. Yhdessäoloa ja kahvi-
tarjoilu.

MUUTA
Laskiaistapahtuma koko perheelle la 
13.2. klo 12 Sorsasalon raviradalla. Yh-
teisvastuun hengessä mm. poniratsas-
tusta, ja reellä ajelua, mäenlaskua (omat 
liukurit ja pulkat mukaan), lelukirppis, 
johon voit tuoda leluja ja ottaa mielei-
sen tilalle, muksula - lasten leikkipaikka, 
Päivärannan lauluryhmä, infoa yhteis-
vastuukeräyksestä. Tarjolla hernerok-
kaa 3 e, kahvia ja mehua 1 e ja pullaa 1 
e. 

KASTETUT
Nelli Sofia Leskinen, Nea Ruut Haara-
nen, Carolina Piia Susanna Hujanen, 
Wilho Aarre Iisakki Miettinen.

KUULUTETUT
Jouni Petteri Karhunen ja Päivi Helena 
Majander, Jouni Juhani Vihavainen ja 
Hanna Eveliina Paatero.

KUOLLEET
Kaarlo Olavi Tuunainen 81 v, Teuvo Ahti 
Uolevi Kärki 76 v, Veikko Kalevi Mietti-
nen 59 v, Aarne Vartiainen 70 v, Aili Ilma 
Parviainen 87 v, Sonja Helena Lastunen 
54 v.

R i i s t ave s i

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
Laskiaissunnuntain messu 14.2.
klo 10. Kirsi Leino. Marjatta Piironen
Messu su 21.2. klo 10. Kirsi Leino.
Marjatta Piironen.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2 
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30.        
Päiväkuoro ke 10.2. klo 14.15. 
Kirkkokuoro ke 10.2. klo 19. 
Miesten ruokapiiri ma 15.2. klo 18. 
Äitien hellittelyilta ti 16.2. klo 18. 
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30.
Mervi Mannila
Virkistyspäivä ke 17.2. klo 12. Teema-
na: Ystävyys. Ruoka,5€. Eeva Leinonen
Arki-illan ehtoollinen ke 17.2. klo 18. 
Nuortenilta to 18.2. klo 17.30.
Mervi Mannila
Kohtaamispaikka to 18.2. klo 18.30 
Kammarissa.
Siioninvirsiseurat ma 22.2. klo 19. 
Tiistaitupa ti 23.2. klo 8. 
Perhekerho ke 24.2. klo 9.30.
Mervi Mannila.
Riistaveden sotaveteraanien vuosi-
kokous ke 24.2. klo 11. Esillä sääntö-
määräiset asiat. Mukana piirin puheen-
johtaja Olavi Karttunen ja tuomiorovas-
ti Ilpo Rannankari. 

MUUTA
Yhteisvastuun lipaskeräys 11.2.
Melalahdessa klo 17alkaen. 
Palvelukeskuksen hartaus ke 24.2. 
klo 13. Kirsi Leino. Marjatta Piironen.
Roinilan hoitokodin hartaus ke 24.2. 
klo 14. 

KUOLLEET
Laila Hillevi Iivarinen 68 v.

Ve h m e r s a l m i

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 15
Laskiaissunnuntain messu 14.2. klo 
13. Jaana Marjanen. Marjatta Piironen.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 17
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30. 
Vanhemmanväen virkistyspäivä
ti 16.2. klo 10. 
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30. 
PERHEENPYHÄ su 21.2. klo 16. (Huom! 
kellonaika) Jumalanpalvelus koko per-
heelle, laulun ja leikin merkeissä. Per-
heen sunnuntain tapahtuma ja tarjoilu 
seurakuntakodissa.
Toimintaesitteessämme ilmoitettu 24.2. 
klo 17.30 Oma ry:n ja seurakunnan yh-
dessä järjestämä avoin luento on pe-
ruttu.
Naisten hemmottelupäivä la 20.3.
klo 10 -15. "Matka omaan itseesi". 
Koko kylän kinkerit su 28.2. alkaen klo 
11 ruokailulla. Kinkerin teema: "Virrestä 
viis". Pitäjiltä voi tulla taksilla maksaen 
linja-autotaksan. Lapsille oma puuha-
paja. 

NUORET
Nuortenilta ke 10.2. ei kokoonnu
Majakan yläkerrassa.

MUUTA
Lähimmäisen kammari ei kokoonnu 
ma 15.2. Kammarissa. 
Papinpäivystystä ei ole ke 17.2.
kirkkoherra Aulikki Mäkisellä. 
Lähimmäisen kammari ma 22.2.
klo 10. Mukana Aulikki Mäkinen.

KUOLLEET
Kauko Ilmari Holopainen 78 v.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO 
Haarahongantie 4
Sanajumalanpalvelus su 14.2. klo 10. 
Tapio Lepola, Sirpa Ylikotila, Airi Heiska-
nen ja virsikuoro.
Ystävän illan konsertti su 14.2. klo 18. 
Vesa Kajava, urut, lapsikuorot, Sola Gra-
tia -kuoro, nuorten lauluryhmä, solisti-
esityksiä sekä yhteislauluja. Vapaa pää-
sy. Kolehti Yhteisvastuun kautta köyhil-
le lapsiperheille kotimaassa ja Haitissa.
Messu su 21.2.klo 10. Pastori Alpo Järvi 
Herättäjä-Yhdistyksestä, Sirpa Ylikotila 
ja Airi Heiskanen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit ja siioninvirsiseu-
rat, Alpo Järvi ja Sirpa Ylikotila. Seuro-
jen jälkeen paikallisosaston vuosikoko-
us.

SEURAKUNTATALO
Askartelupiiri ke 10.2.,17.2. ja ke 24.2. 
klo 9 lähetyskellarissa. Hiljentymistä ja 
uutisia lähetysalueelta sekä käsillä te-
kemistä. 
Pyhä-luentosarja ke 10.2. klo 18 isossa 
salissa. Pyhä ateria, alustus Tapio Lepo-
la, kommenttipuheenvuoro kunnanval-
tuuston puh.joht. Ilmari Hartikainen.
Ystävän piiri to 18.2. klo 18-20 takka-
huoneessa. Keskustellaan ja suunnitel-
laan yhteistä tekemistä. Lisätiedot Pirjo 
Malkki, p. 040 7528 856.
Perjantaikahvila pe 12.2. klo 18-22. 
Sananurkka klo 19 ja klo 20 Hannan ja 
Matin ryhmä.
Alueseurat, Rauhanyhdistys, pe 12.2. 
klo 19 Eija ja Kauko Markkasella, Räi-
mäntie 97. Raimo Paukkeri.
Eläkeikäisten syntymäpäivät su 14.2. 
klo 14 isossa salissa ennakkoon ilmoit-
tautuneille.
Kirkonkylän päiväpiiri ma 15.2.

klo 13.
Pyhä-luentosarja ke 17.2. klo 18 isossa 
salissa. Pyhien yhteys, alustus Yrjö Joki-
ranta, kommenttipuheenvuoro projek-
tisihteeri Kalle Savolainen.
Perjantaikahvila pe 19.2. klo 18-22. 
Sananurkka klo 19 ja klo 20. Annimarian 
ja Teemun ryhmä.
Seurat su 21.2. klo 15 isossa salissa. 
Pertti Paukkeri, Rauhanyhdistys.
Juttutupa ma 22.2. klo 10 lähetyskella-
rissa. Kahvitellaan ja jutellaan yhdessä. 
Kuulokerho ma 22.2. klo 13 päätysalis-
sa.
Miesten piiri ma 22.2. klo 13 kokous-
huoneessa.
Lähimmäispalvelun tukiryhmä ma 
22.2. klo 18 pienessä salissa, vieraana 
SPR:n ystäväpalveluryhmä.
Seurat, Kristilliset eläkeläiset ti 23.2. 
klo 13 pienessä salissa.
Lähetyksen sydänäänet ke 24.2. klo 
8.30 lähetyskellarissa, Joh. 11, Eero Hol-
ma.
Omaishoitajakerho ke 24.2. klo 12 tak-
kahuoneessa.
Pyhä-luentosarja ke 24.2. klo 18 isossa 
salissa. Pyhä päivä, alustus Eero Holma, 
kommenttipuheenvuoro kauppias He-
lena Koponen.

VUORELAN KIRKKO
Sananen ke 10.2. klo 18.30.
Messu su 14.2. klo 13.
Tapio Lepola ja Vesa Kajava.
Vuorelan päiväpiiri ma 15.2. klo 13.
Risulantien kerho ma 15.2. klo 12
Risulantien kerhohuoneessa.
Tuhkakeskiviikon messu ke 17.2.
klo 19. Teetarjoilu.
Sanajumalanpalvelus su 21.2. klo 13. 
Markku Kettunen ja Airi Heiskanen. 
Vuorelan lähetyspiiri ti 23.2. klo 10. 
Mukana Tapio Lepola.
Sananen ke 24.2. klo 18.30. 
Tapio Lepola.

MUUTA 
Ystävän Tupa ma 15.2. klo 9 Leppä-
kaarteen kerhohuoneessa.
Risulantien kerho ma 15.2. klo 13
Risulantie 12 kerhohuoneessa.
Koivusaaren lähetyspiiri ja kodin siu-
naaminen ti 16.2. klo 18 Riitta ja Esko 
Paavolalla, Vehkasuontie 437. Mukana 
Matti Hoffrén.
Akuliinan hartaus ke 17.2. klo 14.
Vertaisryhmä ke 17.2. klo 18-20. Onko 
lapsellasi todettu neuropsykiatrinen 
sairaus (adhd, asperger, autismi jne.) 
Tule vanhempien keskusteluryhmään 
tukemaan ja tukeutumaan. Lapsille oh-
jelmaa lastenohjaajien johdolla. Ko-
koonnumme MLL:n Kotirinteellä kerran 
kuukaudessa ke klo 18-20. Lisätietoja 
Satu Martinez.
Kotipolun kerho ti 23.2. klo 13.
Rippikoululaiset yhteisvastuukerää-
jinä Toivala-Vuorelan alueella la 20.2. 
sekä isoskoulutettavat ti 23.2.
Kaikki ilon lähteet puhkeavat. Marian-
päivän retriitti Ruokoniemessä 19.-
21.3. Hinta 40 euroa oman seurakunnan 
jäsenet, muut 70 euroa. Ohjaaja Sirpa 
Ylikotila. Hänelle ilm. 12.3. mennessä,
p. 044 7284 608.

KASTETUT
Miro Leevi Valtteri Laitinen, Miika Au-
kusti Oikarinen, Roope Artturi Palopel-
to, Patrik Terho Abel Kontkanen, Roni 
Kristian Nissinen, Salla Alviira Skinnari, 
Jimi Urmas Mustonen, Lila Emilia Mus-
tonen, Arttu Johannes Eemeli Tolonen, 
Veikka Justin Tuomas Raatikainen.

KUULUTETUT
Pekka Matti Tapio Aittokoski ja Heidi 
Linnea Ruuskanen, Urho Tapio Kokkari-
nen 83 v.

KUOLLEET
Helge Johannes Hiltunen 78 v., Heikki 
Kalevi Kastelli 81 v., Mailis Annikki Hie-
tala 88 v.

Diakoniakeskus
Suokatu 31
Diakoniakeskuksen työntekijöiden 
asiakasvastaanotto ilman ajan vara-
usta ma, ke ja pe klo 10-12.

Vammaistyöntekijän asiakasvas-
taanotto ilman ajan varausta ma ja ke 
klo 10-12.
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma, ke 
ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50. 
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe klo 
10-12. 
Saunaretki ilmoittautuminen etukä-
teen diakoniakeskuksessa. 
Syöpäpiiri ke 10.2. klo 13. 
Sokeiden lähetyspiiri to 11.2. klo 13. 
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 17.2. klo 13.30. 
Hyväntuulenpiiri ti 23.2. klo 13. 
Katulähetyspiiri ti 23.2. klo 17. 
Syöpäpiiri ke 24.2. klo 13. 

KESKUSSEURAKUNTATALOSSA, 
Suokatu 22 
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 
10.2. ja ke 24.2. klo 13. 
Kuurojen lähetyspiiri ma 15.2. klo 17. 

YHTEISVASTUULLE PUUROA
Perinteistä ruispuuroa Yhteisvas-
tuun hyväksi Kuopion torilla viikolla 
11, eli 15. - 20.3.  Puuroa jaetaan voisil-
män kera kaikille ilmaiseksi. Halukkaat 
voivat tukea vapaaehtoisella summalla 
Yhteisvastuuta laittamalla roponsa tel-
talla olevaan maitotonkkaan.

Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

TUOMIOKIRKKO
p. 040 4848 256

Tuomiokirkko avoinna tutustumista 
ja hiljentymistä varten klo 10-15, li-
säksi perjantaina 18-23. 
Perjantaimessu joka perjantai klo 19. 
Perjantaimessu on opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten ehtoollisenvietto. 
Messun jälkeen mukavaa yhdessäoloa 
ja iltapalaa hyvässä seurassa vanhassa 
Pappilassa, Kuninkaankatu 12. 
International Service su 14.2. klo 14. 
International service in english on sun-
day 14.2. at 2pm at Kuopio Cathedral 
Chapel. You are very welcome to join us 
for these services and for refreshments 
and conversation afterwards.

KUOPION OPISKELIJALÄHETYS  
Museokatu 24  
www.opko.fi/kuopio 
Opiskelijaillat la klo 19.
Lootin seikkailut Sodomassa ja Go-
morrassa 13.2. Juha Muukkonen.
Ainutlaatuinen Jeesus -seminaarin 
opiskelijajatkot 20.2.
TIEDOKSI Kuopion evankelisluterilainen 
opiskelija- ja koululaislähetys OPKO:n 
kokoontumispaikka on vaihtunut Kan-
sanlähetyksen Lähetyskotiin.

KANSANLÄHETYKSEN 
OPISKELIJATOIMINTA 
Museokatu 24 
keskiviikkoisin klo 18
www.kolmekohtaamista.com  
Raamiksista soluihin?
17.2. Jouni Haverinen.
Kun on tunteet 24.2. Eliina Heinonen.

PyhäPuuha

ue aikuisen kanssa laskiaissunnuntain evankeliumiteksti Luuk. 
18:31-43, jossa Jeesus parantaa sokean miehen. Etsi sitten labyrin-
tista, mikä reitti vie sokean miehen perille Jeesuksen luo.

PyhäPuuha –palstaa toteuttaa Kallaveden lukiolaisista koottu ryhmä. 
Piirros Paula Remes
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s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u

m u i s t i o
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622 
621. Arkisin klo 11 ja 19, su klo 9 ja 
19. Palaverit savuttomia.
AA-naisten ryhmä ti klo 18.30-
20.30 Suokatu 6, p. 046 6199 131.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toi-
mimattomassa perheessä kasvaneil-
le aikuisille torstaisin klo 19 Hatsa-
lankatu 37.  p. 050 9294 548 ma ja ti 
klo 18-20.
http//www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongel-
maisten läheisille, Hatsalankatu 37 
su ja ti klo 19. Tied. p. 040 8540 558 
ryhmäaikana klo 19-20. Muina aikoi-
na, p. 040 5579 470.
Asukastupa Koillistuuli, Saarijär-
ventie 9, p. 2634 988. Avoinna ma-
pe klo 9-15. 
Esikoislestadiolaisten seurat su 
21.2.  klo 13 Kettulan seurakuntako-
dissa, Jäniksenpolku 2.
Imetystukiryhmä joka toinen viik-
ko, joko keskustassa NNKY:n perhe-
kahvilassa, Myllykatu 5 ma klo 18-
19.30 tai Petosen asukastuvassa, 
Pyörönkaari 19 ti klo 18-19.30. Lisä-
tietoja, p. 040 7283 654 tai www.
kuopionimetystukiryhma.net 
Irti huumeista puhelinpäivystys 
ma-pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Lä-
heisryhmät, p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukastupa, 
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 10-16, 
p. 017 2822 239. 
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita 
myytävänä arkisin tilaisuuksien ai-
kana Keskusseurakuntatalon aulas-
sa, Suokatu 22.
Kompassi Kuopion monikulttuuri-
keskus, Myllykatu 1-3. Avoinna ma-
pe klo 8.30-15, p. 044 7872 872. Il-
maiset suomen kielen kurssit ma klo 
9-12, ti klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
Kansainvälinen kahvila ke klo 15-17. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoin-
na ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setle-
mentti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 
050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa puhelinpäivys-
tys joka päivä klo 16-23, p. 2627 738 
ja 2627 733. Ajanvaraus klo 8-23.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, käyn-
ti päihdeosaston rak. päädystä. 
Avoimet vertaistuki-/keskusteluryh-
mät päihteettömyyden tukemiseksi 

ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 
ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset 
Keskusseurakuntatalon Samulissa 
16.2. klo 12.30. Mäntylän palveluta-
lossa 23.2. klo 13.15.
Kuopion mielenterveystuki ry. 
Koljonniemenkatu 2 II krs. P. 017 
2618 828,  040 7331 713, 046 6218 
133.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. 
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400 
900. www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna 
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, to 
ja pe  klo 11-13.
Maallikkoasiamiestoiminta tarjo-
aa maksutonta apua virastoissa asi-
oimisessa ja palvelujen löytämises-
sä. Päivystys p. 040 5464 597 arkisin 
klo 10-20. Päivystys maanantaisin 
klo 14-17 Kauppakatu 40-42 II krs. 
www.maallikkoasiamies.fi
Narsismia kohdanneiden vertais-
tukiryhmä maanantaisin klo 18 Ma-
jakassa, Minna Canthinkatu 4 C 3.
krs. narsistienuhrit.kuopio@wippies.
fi
Nimettömät narkomaanit su klo 
16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 42-44. Elämän-
katsomuspiiri joka tiistai klo 9.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja 
tukipalvelu yllätysraskaustilanteis-
sa ja abortin jälkeen ilmenneissä 
kriiseissä ma-pe klo 17-21, p. 044 
5766 670. www.ituprojekti.net 
Omaiset mielenterveystyön tuke-
na Itä-Suomi ry Mielenterveyspoti-
laiden ja -kuntoutujien omaisten 
päiväkahvit to 11.3. klo 14-15.30 Ma-
jakassa, Minna Canthin katu 4 C 3. 
krs. 
Petosen asukastupa Pyörönkaari 
19, 2. krs. Avoinna ma-to klo 9.30-18, 
pe 9.30-17, p. 3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdis-
tys Alavan palvelutalossa tiistaisin 
salijumppa klo 13.30 ja allasjumppa 
klo 14.30. Suokadun palvelutalossa 
allasjumppa ke klo 17. Puijonlaakson 
palvelutalossa kuntosali to klo 13.
Portti, terveysneuvonta- ja välinei-
den vaihtopiste suonensisäisesti 
huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-
33. Avoinna ti ja to klo 16-18. Asioin-
ti nimettömänä. 

Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, 2 
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe 
klo 9-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p. 
183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11 
p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön 
neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. 
Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627 
738. Auttava puhelin, p. 0203-16116, 
ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line p. 0203-16118 ma-ke klo 
15-18.  Juristin puhelinneuvonta ma-
to klo 17-19, p. 023-16117.  www.riku.
fi 
Sanan ja rukouksen aamu perjan-
taisin klo 8 Eelim - temppelissä, Vuo-
rikatu 29 (toimiston ovi).
Sotaveteraanimuseo ja kahvila 
Tulliportinkatu 37 rakennus D. 
Avoinna 31.5.10 asti ryhmille. Vara-
ukset p. 2811 130 klo 9-13. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksik-
kö, Lastentie 1.
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille to 11.2. klo 18                    
Mielenterveysseuran koulutustilas-
sa, Myllykatu 8, sisäpiha 2 krs. Tied. 
Riitta Mäntylä, p. 044 3212 725. An-
neli Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu 
Männistön koululla ti tai pe klo 10. 
Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, 
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistai-
iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. 
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6. 
Avoinna ma-pe klo 8-15, p. 044 7148 
004. 
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 
11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, 
la 10 -14.30, p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, 
Torikatu 17. Ma-pe klo 11-17, la klo 
10-15,  p. 2614 774.  
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen 
kirpputori, Kuninkaankatu 23. 
Avoinna ma-to klo 10-16, pe klo 10-
13. Tiedustelut 040 7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004. 
Otamme vastaan kuolinpesiä.
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityökatu 28. Avoinna ma-
pe klo 10-17, la 10-14, p. 3623 614. 

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta 
keskusteluapua parisuhteen 
kysymyksissä. Käynnit sopimuksen 
mukaan. Tiedustelut vastaanottosih-
teeriltä, p. 040 4848 480 ma-pe klo 9-
11. 

Palveleva puhelin
 

päivystää su - to klo 18-01, pe - la 
klo 18-03, p. 01019 0071. Puhelun 
hinta on paikallisverkkomaksu/matka-
puhelinmaksu. Nettiosoite: pp.kuo-
pio@evl.fi.

J ä r j e s t ö t
NNKY, Myllykatu 5 
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
Ystävänpäiväkestit laskiaissunnun-
taina 14.2. klo 14. Vapaata ohjelmaa, 
tule sinäkin, saat osallistua myös ohjel-
maan.

Lähetyspiiri ke 10.2. klo 13.
Raamattupiiri ke 17.2. klo 13.
Sanan ja sävelen ilta su 21.2. klo 18. 
Rov. Pekka Heiskanen Suomen Raa-
mattuopistosta. Musiikkia. Kahvi klo 
17.30.
Perhekahvila ma klo 13-15.30 ja to klo 
9.30-12.
Lauluryhmä ma klo 16.
Päivystys kansliassa ti ja to klo 9-11.
Yhteiskristillinen rukousilta tiistai-
sin klo 18.

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS, 
Museokatu 24
P. (017) 262 2082,
www.p-savonkl.sekl.fi. 
Lähetyskodissa aamurukoushetki ma 
klo 8. Päivähartaus maanantaisin klo 
13. Raamattupiiri parillisina maanan-
taina klo 17, rukouspiiri parillisen vii-
kon ti klo 18. Israelpiiri ti 16.2. klo 16. 
Päivähartaus ja kahvihetki keskiviik-
koisin klo 12. Nuorten aikuisten 
3Kohtaamista ke klo 18, raamattu- ja 
lähetyspiiri parittomina to klo 17, 
nuorten Nuotta-ilta to klo 18.30. 
KL-lähetyspyhän messu 14.2. klo 13 
Päivärannan kirkossa, Matti Olkkola. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus. 
Kohtaamispaikka 14.2. klo 16 Neula-
mäen kirkossa, ”Olenko sinulle rakas?”, 
Veijo Olli, Jouko Kauhanen, TM Hanne-
le Karppinen, Houseband, lapsille 
Donkkis-kerho ja pyhäkoulu. Kuljetus 
Maljalahdenkadun ja Puijonkadun kul-
masta klo 15.30. 
Kohtaamispaikka 18.2. klo 18.30 Riis-
taveden srk-talossa, ”Rakastakaa toisi-
anne”, Marja Hyttinen. 
Jeesus-seminaari 19-20.2. ”Ainutlaa-
tuinen Jeesus”, Inkilänmäen seurakun-
tatalossa pe klo 18-21 ja la  klo10-18. 
Opettajina Leif Nummela ja Vesa Olli-
lainen. Ilmoittautumiset ari.korho-
nen@sekl.fi tai, p. 044 3461 568. 

Raamatun opettaminen lapsille -
kurssi 20-21.2. Särkiniemen kirkossa. 
La klo 9-17 ja su klo 9-14. Opettajat: 
Pekka Siitonen ja Irma Mantsinen Las-
tenmissiosta, Helena Vähäkangas 
SEKL:stä. Ilmoittautumiset: Irma Mant-
sinen, p. 0440 665 508 tai sähköpostil-
la irma.mantsinen(at)gmail.com tai-
jouni.haverinen(at)sekl.fi. Kerro eri-
koisruokavaliosi.
Hiihto- ja Raamattuleiri Pallaksen 
maisemissa Vuontispirtillä 5.-11.4. yh-
dessä Savon KL:n kanssa. Ilmoittautu-
miset Pekka Kiiski, p. 044 5319 697. 
Israel-matka 2-9.5. Matkaan sisältyy 
Israel-päivät Ryttylässä syyskuussa 
2010. Tied. Jouko Kauhanen, p. 050 577 
3780, jouko.kauhanen@sekl.fi

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma, 
Tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207 681 660
Kirjamyynti Risto Ruuskanen,
p. 040 743 5615
Avoimet ovet ke, to, pe klo 14-17,
pe rukouspäivystys.
Rukouspiiri ma parill.vk klo 18 -19.30. 
Rukouskoulutus ma paritt.vk.
klo 17-19.30, ”Seurakunta rukoilee”. 
Jumppa naisille ti klo 12-13.30.
Raamattupiiri ke parill.vk klo 18-
19.30.
Alfa-kurssi to klo 18-20.30.
Kritot: Nuoret aikuiset ti klo 18-20. 
Aikuiset ke klo 11-13. Sanan ilta pe 
19.2. klo 18. Marc Ericksson.
Kristilliset vertaistukiryhmät alka-
vat: Nuoret aikuiset ja aikuiset ti 9.2. 
klo 18-20. Vetäjinä Juha Pekka Liima-
tainen ja Anja Komulainen, aineisto 
ilm. ryhmässä. 
Aikuiset ke 10.2. klo 11-13. Vetäjänä 
Terttu Mättö ja aineistona "Lupa tun-
tea" -kirja.

www.kotiinkuljetus.palvelee.

Puh. 050 466 9989

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

... ja hymysi huomataan
Puh. (017) 462 1511

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Paras ratkaisu muistomerkkiä 
valitessa on tutustua veistämöllä 

eri mallisiin, kokoisiin ja 
värisiin vaihtoehtoihin

HAUTAKIVETHAUTAKIVET
• Lisänimet
• Kultaukset
• Pronssikirjaimet - koristeet
• Uudelleenhionnat
• Muut kunnostukset
• Myös keittiötasot

 Suoritamme kaiverruksia
 myös hautausmaalla.

PUIJON KIVI
Kettulahdentie 25, 70400 Kuopio

Puh. (017) 282 9000

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN 
JA  AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa. 
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Kuopiossa 8.3. alk. yht. 17 pvää
* Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy työryhmineen.
* Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela. 
* Paikka: Kylpylä-Hotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, Kuopio
* Haku Kelan kautta, liitteeksi lääkärin B-lausunto ko. oireista.

Hakemuksia ja lisätietoja saa Kelalta ja netti-sivuilta www.kela.fi /
kuntoutus, kurssinro 35872 sekä  www.psykologiyhteistyo.fi  tai
info@psykologiyhteistyo.fi . Puhelimitse yhteyshenkilöt Anne 
Purhonen 0400-356 244 sekä Sirpa Kontulainen 040-571 2582.
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Kuopio puoltaa 
Järvi-Kuopion 
seurakuntaa

Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymän 
kirkkovaltuusto päätti yksimielises-
ti puoltaa Järvi-Kuopion seurakun-
nan muodostamista osaksi Kuopion 
seurakuntayhtymää. 

Juankosken, Kaavin, Riistave-
den, Tuusniemen ja Vehmersalmen 
seurakuntien muodostama Järvi-
Kuopion seurakunta liitettäisiin 
Kuopion seurakuntayhtymään 1.1. 
2011. 

Kirkkovaltuuston lausunto lähe-
tetään hiippakunnan tuomiokapi-
tulille. Seurakuntajaon muuttami-
sesta päättää kirkkohallitus.

Mikäli Järvi-Kuopion seurakun-
ta liitetään Kuopion seurakuntayh-
tymään, lakkautettavien seurakun-
tien kirkkoherranvirkojen haltijat 
siirretään uuden seurakunnan kap-
palaisen virkoihin. Järvi-Kuopion 
seurakunnan kirkkoherraksi siirtyy 
Tuusniemen seurakunnan kirkko-
herra Reijo Leino.  Pääkirkkona on 
Riistaveden kirkko.

Viisi hakijaa 
johtavaksi 
sairaalapapiksi 
Kuopioon
Kuopion seurakuntayhtymän joh-
tavan sairaalapastorin virkaa ovat 
hakeneet: 

Kallaveden seurakuntapastori 
Anna-Maija Hella, Joensuun seu-
rakuntayhtymän sairaalapastori 
Kati Häkkinen, Kuopion seura-
kuntayhtymän sairaalapastori Seija 
Riekkinen, pastori Sirpa Toppinen 
Kuopiosta ja Kuopion tuomiokirk-
koseurakunnan 1. kappalainen Risto 

Voutilainen.
Kuopion seurakuntayhtymän 

yhteinen kirkkoneuvosto tekee va-
linnan maaliskuussa. 

Nykyinen johtava sairaalapas-
tori Hannu Rönkä jää eläkkeelle 
syyskuun alussa.

 

Mäkinen ja 
Kääriäinen hakevat 
ulkoasiain johtoon

Kirkkohallituksen ulkoasiain joh-
tajan virkaa ovat hakeneet mm. 
Vehmersalmen vs. kirkkoherra 
TT Aulikki Mäkinen sekä Kir-
kon tutkimuskeskuksen johtaja TT 
Kimmo Kääriäinen. Virkaan on 16 
hakijaa.

Kirkon ulkoasian osasto hoitaa 
kirkon ekumeenisia suhteita sekä 
vastaa ulkomailla asuvien suoma-
laisten parissa tehtävästä työstä se-
kä ylläpitää kirkon suhteita muihin 
kirkkoihin.

Aikuiset to 11.2. klo 11-13. Vetäjänä 
Kerttu Helander ja aineistona "Toivee-
na sisäinen paraneminen -kirja. 
Ryhmiin voit tulla vielä mukaan! Meilaa 
tai soita anja.komulainen@sana.fi
p. 0400 793 446.

SUOMEN LUTERILAINEN 
EVANKELIUMIYHDISTYS
Evakelisten opiskelijoiden kotisivut 
www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.html
Itä-Suomen piirin työntekijä Johannes 
Häkämies, p. 050 3212 938, johannes.
hakamies@ sley.fi

KUOPION YMPÄRISTÖN 
RAUHANYHDISTYS, 
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa
www.kuopionrauhanyhdistys.net.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS, 
Kuninkaankatu 22 
Avoinna ke klo 10-13,
virsituokio klo 11-12.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA, 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14.

AHOLANSAARI 
Maallikkopäivät 12.-14.2. peruttu
Aholansaaren laskiainen 16.2. Mäen-
laskua, laskiaispöytä Hunajan Pisaras-
sa, seurat klo 13.
Hiihtoloma 19.2.-14.3. päivittäin aa-
muveisuut klo 9 ja seurat klo 18.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset,
p. 050 4641 000, www.aholansaari.fi
aholansaari@aholansaari.fi
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Jättiläisen murskaavat aske-
leet jykeltävät kirkkoon, kun 
Pakkaspäivien urkusatutuokio 

alkaa. 
Ilkeän jättiläisen puutarha on 

tyhjä linnuista, vain pakkanen ja 
lumi pesivät puutarhaan. Muut ei-
vät halua muuttaa sinne jättiläisen 
ilkeyden vuoksi.

Karttulan Airakselan alakou-
lun oppilaat yhdessä toisen ryh-
män kanssa kuuntelevat elävästi 
luettua ja taidokkaasti urkuimpro-
visaatiolla ryyditettyä Oscar Wil-

den satua hievahtamatta. 
Välillä joku säpsähtää säikäh-

dyksestä, kun jättiläinen jyrähtää 
tai myrsky ulvoo, ja välillä vir-
kistyy ilo kasvoille: herkkä lapsi 
saa jättiläisen pehmenemään ja 
linnutkin muuttavat puutarhaan 
uudestaan.

Sibelius-Akatemian kantto-
riopiskelijat, musiikinopettaja 
Hanna Pishro ja Liisa Väisänen 
antavat lapsille elämyksen antau-
tuvasti ja hyvillä mielin. Vapaaeh-
toisvoimin tarjotut tuokiot ovat jo 

monen vuoden traditio, ja jokai-
sella tuokiolla on oma satunsa ja 
eri esittäjät.

”Parasta oli jättiläisen kovat 
äänet. En ole ennen käynyt Tuo-
miokirkossa enkä Pakkaspäivillä, 

ehkä tulen uudestaan”, kertoo At-
te Beck, joka Airakselan ryhmän 
mukana jatkoi matkaansa Kortte-
limuseolle. 

Myös Katariina Mankinen oli 
ensikertalainen.

”Paras kohta oli se kun jättiläi-
nen muutti puutarhan lasten leik-
kipuistoksi. Ei minua pelottanut 
kovakaan musiikki.” 

Ulla Remes

Lapsi pehmensi jättiläisenkin
Jättiläinen rymisteli Tuomiokirkon urkuparvella. 
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vierailuohjaus Masi Eskolin
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Vappu Kuusiniemi 
p. (014) 619 824
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Kaikki, 
mitä tarvitset.Kaikki, 
mitä tarvitset.
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Reijo Leinoa ehdotetaan Järvi-
Kuopion seurakunnan kirkkoher-
raksi.

Tunnelmia 
seurapenkeiltä
Tuomiokirkkoseurakunnan He-
rättäjä-Yhdistyksen paikallisosasto 
täyttää 60 vuotta. 

Historiikkia varten kerätään 
sekä valokuvia että seuramuistoja 
60 vuoden ajalta.

Valokuvat ja tarinat lähetetään 
osoitteella raija.vaisanen@uef.fi tai 
postitse Puijonkatu 16 A 12, 70100 
Kuopio.

Kuvien taakse nimi ja osoite 
palauttamista varten.
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Hanna Pishro ja Liisa Väisänen toteuttivat pakkaspäivien urkusadun 
ensimmäistä kertaa.

Katariina Mankinen eläytyi satuun.
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t a p a h t u m a t
Tuli kirkkoon mies ja lapsi

Riparilaulujen suosikit Kallaveden kirkossa ys-
tävänpäivänä 14.2. klo 18. Nuorten lauluryhmä, 
Lähde-yhtye; Mari Vuola-Tanila, laulu, Veksi Vai-
nikainen, sähkökitara, Heikki Tanila, koskéttimet, 
Salomo Hietalahti, basso ja Mikko Löppönen, rum-
mut.  
Riparivirret Neulamäen kirkossa torstaina 11.2. 
klo 18 . Laulattajina Alavan kanttorit ja nuoria 
muusikoita.

Tule laulamaan riparilauluja.

Naiskuoro Philomela 
Kuopioon
Kansainvälisesti tunnettu Philomela -naiskuoro 
konsertoi sunnuntaina 28.2. klo 18 Tuomiokirkossa 
johtajanaan Marjukka Riihimäki.
Helsingissä toimiva Philomela on 2000-luvun ku-
luessa noussut yhdeksi Suomen arvostetuimmista 
kuoroista. Se on saanut 2001 mm. kansainvälisen 
Grand Prix -palkinnon Suomeen.
Kuoro kilpaili Kuopion nuorisokuoron kanssa Suo-
men paras kuoro –kisassa.

Naiskuoron sulosointuja Tuomiokirkossa. 

Pi
irr

os
 K

ar
i K

ur
on

en

”Kirkossa ymmärrän kaiken. 
Saunassa tunnen Singapo-
ren kuumuuden.”

Susan Virtanen istahtaa Kuopion 
keskustassa pienen kahvilan pöy-
tään. Hän voisi yhtä hyvin istua 
kupillisen ääressä keskellä Singa-
poren miljoonakaupungin ostoska-

tuja tai matalilla tyynyillä nepalilaisen vuoris-
tokylän maalattialla. 

Kotoutuminen ja kieli vaikeita
Äiti Nancy Nadasan sekä elämä kotikaupun-
gissa Singaporessa, kansojen ja uskontojen su-
latusuunissa ovat opettaneet kristityn naisen 
suvaitsevaiseksi maailmankansalaiseksi. 

Susan rakentaa elämänsä sinne, minne 
kohtalo hänet vie. Yhdeksän vuotta sitten 
hänen elämässään alkoi jakso, joka johdat-
ti hänet trooppisesta Singaporesta lumiseen 
pohjoiseen.

Susan tuli Suomeen vajaa kolme vuotta 
sitten. Hän on naimisissa kuopiolaisen järjes-
telmäasiantuntija Teemu Virtasen kanssa. 

Susan on opiskellut aktiivisesti suomen kiel-
tä, ja suunnittelee parhaillaan oman yrityksen 
perustamista. Juuri nyt hän odottaa pääse-
vänsä yrittäjäkurssille. 

Susanilla on jo kokemusta suomalaisesta 
toimistotyöstä kielen kursseihin kuuluvilla 
työharjoittelujaksoilla. Vaikka hän on ko-
kenut työelämän helpoksi, ei Suomeen ko-
tiutuminen ole aina ollut helppoa jo vaikean 
kielenkin takia. 

Susan kuitenkin luottaa Jumalan huolen-
pitoon.  Jos yksi ovi sulkeutuu, toinen aukeaa. 
Hän haaveilee omasta pienestä yrityksestä, 
jossa myydään singaporelaisia vaatteita ja ko-
ruja. 

”Jos kuopiolaiset eivät pääse Singaporeen, 
minä tuon Singaporen Kuopioon!”

Tarvitsenko kymmeniä kenkiä?
Susan Virtanen on ammatiltaan kirjanpitäjä. 
Hänen arvomaailmansa kristallisoitui vapaa-
ehtoistyössä Nepalissa kansainvälisessä kris-
tillisessä lähetysjärjestössä.  

Hän työskenteli ensin organisaation toi-
mistossa Singaporessa ja lähti sen jälkeen 
kahdeksi vuodeksi Nepaliin vastaamaan jär-
jestön tileistä sekä kirjanpidosta. Nepalin ko-
kemus opetti, ettei hän välttämättä tarvitse 

vaikkapa kymmentä paria kenkiä. 
Samaan aikaan kuopiolainen Teemu Vir-

tanen työskenteli Kosovossa rauhanturvaaja-
na. Susan oli tavannut toisella puolen maapal-
loa asuvan Teemun jo vuosia sitten sattumalta 
verkossa nettipeliä pelatessaan.  

”Chattailimme Teemun kanssa vuosikau-
sia. Opin tuntemaan hänet hyvin, ja vaih-
doimme valokuvia.”, Susan muistelee.

Kosovo ensin, vaimo sitten
Singaporelainen nainen ihastui kuopiolais-
miehen aitouteen. Hän oli tapaillut myös 
kotimaansa sulhoehdokkaita, mutta kukaan 
heistä ei tuntunut ”siltä oikealta”. Susan halu-
si tulevan miehensä olevan paras ystävänsä.

”Toisin kuin singaporelaismiehet, Teemu 
on aidosti kiinnostunut ajatuksistani. En ha-
luaisi muuttaa hänessä mitään.”

Teemu lensi Kosovosta Singaporeen. Kun 
mies asteli lentokoneesta Singaporen kama-
ralle, Susan totesi iloisesti kuin vanhan ystä-
vän nähdessään ”Siinähän sinä lopulta olet!”.

Ensimmäinen kohtaaminen osoittautui 
kohtalokkaaksi. Susan esitteli miehen myös 
äidilleen, joka kehui tätä herrasmieheksi. Lo-
pulta Susan kysyi Teemulta rohkeasti, voisiko 
tämä ajatella vakavampaa suhdetta.

”Teemu vastasi, että hän suorittaa Koso-
von tehtävän ensin loppuun. Sitten voimme 
olla yhdessä.” 

Samalla matkalla Teemu pyysi Susania 
vaimokseen. Singaporen tapojen mukaan vih-
kilupa piti pyytää myös nuorikon vanhem-
milta. Noin vuoden kuluttua pari vihittiin 
siviilivihkimisellä Singaporessa.

Saunassa Singaporen kuumuus
Tuomiokirkon englanninkieliset, kansainvä-
liset jumalanpalvelukset lievittävät hieman 
Susanin koti-ikävää.

”Siellä ymmärrän kaiken, mitä puhutaan 
ja lauletaan. On hienoa tavata kirkossa muita 
ulkomaalaisia.”

Hän löytää usein tiensä myös Tuomas-
messuun, jonka elävä musiikki ja traditionaa-
lisesta jumalanpalveluksesta erottuva kaava 
miellyttää eloisuudellaan. Hänen mielestään 
suomalaisten on silti ylläpidettävä perinteisiä 
kirkonmenoja. 

Saunalla taas on Susanille aivan toinen 
merkitys, kuin suomalaisille.  

”Löylyä heittäessäni voin tuntea saman 
kostean kuumuuden kuin Singaporessa.”

Pirjo Tiihonen

Ari-Pekka Keränen

Susan Virtanen muutti yhdeksän vuotta sitten tropiikista pohjolaan.

Kirkko helpottaa
 koti-ikävää
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