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Rekisteröidyn parisuhteen puolesta voi rukoilla, s. 2
Sorsasalossa ensimmäinen Puijon seurakunnan laskiainen, s. 5
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Kuopion paloasemalla 
oli pari viikkoa sitten 
täysi hässäkkä pääl-
lä. Hälytysajoneuvo-
jen hätävilkut vilk-

kuivat, palo- ja poliisiautoihin oli 
tungosta ja hydrokopterillakin olisi 
ollut kysyntää. Onneksi kyseessä 
ei kuitenkaan ollut suuronnetto-
muushälytys vaan valtakunnallinen 
112-päivä, jota vietetään joka vuosi 
helmikuun 11. päivänä. Kuopion pa-
loasemalle oli kutsuttu arviolta 750 
kuopiolaista 3-5 -luokkalaista tutus-
tumaan pelastuslaitoksen, poliisin 
ja hätäkeskuksen toimintaan.

”Tänä vuonna päivää vietetään 
Kuopiossa paljon suuremmassa 
mittakaavassa kuin aikaisemmin, 
koska saimme mukaan kolme eri 
toimijaa”, palomestari Kauko Lau-
rila kertoo.

”Päivän pääjuttu on lanseerata 
Arjen sankarit -nettipeli, joka on 
suunniteltu lapsille ja nuorille. Esit-
telemme koululaisille myös kalustoa 
ja toimintaamme.”

”Toivomme, että hätänumero ja 
oikea toiminta hätätilanteessa tuli-
sivat tällä tavalla tutuiksi jo alakou-
luikäisille.”

Arjen sankarit auttavat
Lapset viihtyvät nykyään netissä 
ja siksi on luontevaa, että nettiä 
hyödynnetään myös opetuksen ja 
valistuksen välineenä. Pohjois-Sa-

von pelastuslaitos ja Pohjois-Savon 
poliisilaitos ovat yhteistyössä suun-
nitelleet ja käsikirjoittaneet Arjen 
sankarit -nettipelin, joka esiteltiin 
laajemmalle käyttäjäkunnalle 112-
päivänä. Tavoitteena on, että lapset 
oppivat peliä pelaamalla huomioi-
maan tärkeät turvallisuusasiat niin 
kotona, koulussa kuin vapaa-aika-
nakin, sekä toimimaan oikein on-
nettomuuden sattuessa.

Kauko Laurila oli palopuolen 
edustajana käsikirjoittamassa pe-
liä.

”Toiveenamme on, että peli le-
viäisi valtakunnalliseen käyttöön ja 
sitä hyödynnettäisiin mahdollisim-
man paljon kouluopetuksessa.”

”Kuulin juuri eräältä opettajalta, 
että he olivat pelanneet tunnilla yh-
tä osiota ja sen jälkeen keskustelleet 
siitä luokassa. Tuo on mielestäni 
oiva tapa hyödyntää peliä.”

Laurilan mukaan juuri alakoulu-
ikäiset ovat otollisimmillaan turval-
lisuusvalistukselle.

”Jos peli ehkäisee yhdenkin vam-
mautumisen tai jopa kuoleman, on 
se paikkansa ansainnut.”

Välinpitämättömyys 
uhka turvallisuudelle
Laurilan mielestä ihmisten nyky-
päivänä kokema turvattomuuden 
tunne on hieman kaksipiippuinen 
juttu.

”Se riippuu aika paljon siitä, mis-

sä asut ja minkä ikäinen olet. Tietyt 
alueet koetaan turvattomammiksi 
kuin toiset, ja vanhukset tuntevat 
enemmän turvattomuutta kuin 
nuoremmat.”

Eräs pahin turvattomuutta tuot-
tava asia on Laurilan mukaan li-
sääntynyt välinpitämättömyys.

”Yhteiskunta on muuttunut ja 
sen myötä välinpitämättömyys ja 
uusavuttomuus ovat lisääntyneet 
merkittävästi. Enää ei osata enna-
koida mitä seurannaisvaikutuksia 
eri asioilla voi olla.”

”Myös suvaitsemattomuus on 
nostanut päätään yhä enemmän, 
erilaisuutta ei hyväksytä.”

Yhtenä osa-alueena Arjen sanka-
rit -pelissä on koulukiusaaminen.

”Sen osion tarkoituksena on pai-
nottaa puuttumisen ja vääryyksien 
kitkemisen tärkeyttä.”

Hätänumero 112 on kuulemma 
jo hyvin iskostunut vanhempien 
kansalais-

ten selkäytimiin. Soittamista kui-
tenkin arkaillaan yllättävän paljon, 
varsinkin sairaustapauksissa.

”Jos yhtään epäilee hätätilannet-
ta, on soitettava. Mieluummin liian 
herkästi kuin liian myöhään.”

”Paljon ilmenee niitä tapauksia, 
että odotellaan ja katsellaan, josko 
sairauskohtaus vaikka helpottaisi. 
Siinä menetetään elintärkeitä mi-
nuutteja.” 

 Hätätilanteet tuttuja
Rajalan koulun viidesluokkalaiset 
Antti Veräjänkorva, Eevi Kum-
ling, Iita Pylkkänen ja Maija Kos-
kinen olivat innoissaan päästessään 
tutustumaan pelastustoimintaan 
näinkin läheltä.

”Minua kiinnostavat eniten po-
liisiautot”, Antti tuumasi.

Tyttöjen mielenkiinnon puoles-
taan herättivät palomuseossa esillä 

olleet pienoismallit ja historia, sekä 
tietysti itse palomiehen työ.

Antti kertoi, että koulussa ei ole 
kovin paljon käyty läpi turvallisuu-
teen liittyviä asioita.

”Muistaakseni joskus on poliisi 
käynyt pitämässä esitelmää.”

Antti ei ole koskaan joutunut 
törmäämään tilanteeseen, jossa olisi 
tarvittu pelastustoimen tai poliisin 
apua. Maija ja Iita sen sijaan ovat 
nähneet verissäpäin makaavan hu-
malaisen, ja Eevi on pienempänä 
kuullut naapurista väkivaltaan viit-
taavia ääniä.

Kaikki neljä tietävät kuinka toi-
mia hätätilanteessa.

”Soittaisimme varmaan 112-nu-
meroon tai ainakin kertoisimme 
jollekin aikuiselle.”

Heli Haring

Hätäapu kolmen numeron päässä
Numerot 112 kannattaa iskostaa mieleen jo pienestä pitäen.

”Kouluissa käy-
dään nykyään 
aika vähän läpi 
turvallisuuteen 
liittyviä asioita, 
kun kansalais-
taitokin on jää-
nyt pois ope-
tuksesta. Siksi 
tällaiselle valis-
tuspäivälle on 
kysyntää ”, pa-
lomestari Kau-
ko Laurila ker-
toi 112-päivä-
nä.

Opeta lapselle perustiedot
Kauko Laurila suosittelee, että vanhemmat kävisivät lapsensa kanssa läpi 
muutamia perustietoja.

Jokaisen lapsen pitäisi tietää osoitteensa, se helpottaa avun perille 
tuloa.
Jos lapsi löytää lähiympäristöstään jotain vaarallista, esimerkiksi 
lääkkeitä, niistä pitää ilmoittaa vanhemmille.
Laatikaa yhdessä kodin pelastautumissuunnitelma esimerkiksi tu-
lipalon varalle.

1.

2.

3.

Helinä Schroderus
�



Köyhä hymyilee onnellisesti

pääkir joitus

k o l u m n i

Johtajuudella 
riittää haasteita

Haussa: kirkolle johtaja. Arkkipiispan 
virka auki, toinen kierros käynnistyi.

Kun mediaa seuraa, haussa on nope-
asti katsottuna jompikumpi: uudistus-
mielinen edistäjä tai taantumukselli-
nen konservatiivi, kehityksen jarru, ja 
ratkaisevana erottelevana tekijänä on 
suhtautuminen rekisteröidyn parisuh-
teen siunaamiseen.

ei se niin yksinkertaista ole. Mielipi-
teet eivät tee hyvää johtajaa, olivatpa 
ne miten vapaamielisiä tai perinteisiä 
tahansa. Asenteet eivät takaa tervettä 
toimintakulttuuria eikä nyky-yhteis-
kunnan tuntemus takaa uskonnollisen 
julkisoikeudellisen yhteisön kelpoa lin-
janvetotaitoa. 

nyt tarvitaan kirkon perinteen tunti-
jaa ja samalla napakkaa muutosjohta-
jaa ihan vain siksi, että kirkon toimin-
taympäristö muuttuu voimakkaasti – jo 
yksin taloudellisten supistusten vuoksi. 
On keskusteltava ja keskityttävä oleel-
lisen etsimiseen, vapaaehtoistyön orga-
nisointiin ja työyhteisön sitouttamiseen 
muuttuvassa tilanteessa. Suhtautu-
minen seksuaaliseen suuntautumiseen 
näyttää marginaalisen väestönosan 
asialta suuressa maallistumisen tuot-
tamassa haasteessa.

ruotsin mallista puhutaan usein 
seurattavana esikuvana. Ruotsissa 
valtiopäivät on hyväksynyt sukupuoli-
neutraalin avioliittolain. Se johti siihen, 
että jokainen kirkkokunta tai yhteisö 
joutui anomaan avioliittoon vihkimisen 
oikeutta erikseen.

viHKioiKeus on Ruotsissa myös esi-
merkiksi katolisella kirkolla, joka kun-
nioittaa perinteistä miehen ja naisen 
välistä avioliittoa. Ruotsin evankelis-
luterilainen kirkko halusi itse muuttaa 
avioliittokäsitystään perinteistä käsi-
tystä laajemmaksi ja alkoi vihkiä samaa 
sukupuolta olevia pareja.

arKKipiispanvaali tai piispainkokouk-
sen juuri hyväksymä selvitys parisuh-
delain seurauksista eivät yksin muuta 
mitään. Kansankirkon väljyys on kris-
tillisen uskon viitekehyksen lisäksi se 
voima, joka sitoo monenlaiset toimi-
jajoukot saman katon alle. Muu ei ole 
realismia. 

yKsipuolisuus keskustelussa näyttää 
siltä, että häntä heiluttaa koiraa. Eri-
tyisen surulliselta se näyttää, jos näin 
keskeisessä asiasssa kuin arkkipiispan 
vaalissa ehdokkaan menestyksen rat-
kaisee suhtautuminen seksuaalivähem-
mistöihin. Hännässäkö on paras vainu 
nykykirkolle suuntaa etsittäessä?Pakkastalvena vetäydyin Intian vii-

dakkoashramiin.  Majesteettiset 
vuoret vartioivat pohjolan poikaa 
sakeassa sademetsässä. Teknisesti 

elämä laski kivikaudelle. Sielu leijaili para-
tiisin porteilla.

Iltaisin nuotio valaisi leiriä ja kypsytti 
kasvisruokaa savikipoissa. Sirkat sirisivät ja 
pikkuliskot viuhahtivat kuuman kuun alla.

Me voivottelemme pienestä kolmiosta. 
Intialainen sulloo ison perheen yksiöön. Län-
nen kasvattia ahdistaa yksityisyyden puute. 
Intian ruuhkissa on kuitenkin kiva hengailla, 
kun vastassa on valoisia ihmiskasvoja.

Siinä missä savolainen hermostuu Ant-
tilan kassalla, Mumbayn slummeissa äidit 
ahertavat levollisesti kohtaloonsa tyytyen. 
Pakanahindut eivät palvo tyhmästi lehmiä. 
Elämää he kunnioittavat.

Äläkä sano, että olet nähnyt dokumentin 
Kalkutan seksiorjista.  Olet nähnyt toimitta-
jan tekeleen, jolla on haettu miljadikansan 

yksityiskohdalla kohua.
Intialainen hakee iloa sisäisestä rauhas-

ta, minkä länkkäri sotkee tunteisiin. Siksi 
400 miljoonaa köyhää hymyilee onnelli-
semmin kuin sinä, joka olet riippuvainen 
huippufiiliksistä ja mammonasta.

Intialainen oivaltaa jo lapsena, että paha 
on aina itsessä ja syyllisten etsiminen väärä 
elämänkatsomus.  Länsilogiikka työllistää 
kallonkutistajia.  Tuki puuttuu, kilpailu hal-
litsee, itsetunto oireilee.

Intiassa en ole tavannut Jumalan tu-
putajia mutta paljon ihmisiä, jotka ovat 
Jumalan kuvia. En kiihkoilua ja pelottelua 
Jumalan ruoskalla!

Suomen enemmistölle Jumala annetaan 
ostopalveluna. Saamme kirkollisveron vasti-
neeksi kauniit joululaulut, hautajais- ja hää-
palvelut.  Itse Jumala ei ole niin tärkeä kuin 
väittely naispappeudesta ja homoliitoista. 
Tasa-arvokeskustelijat pitävät hengellisyyt-
tä satuna.

Meillä on hillitön tarve luokitella: Ne 
hindut, nuo ortodoksit, vapaiden suuntien 
hihhulit ja peräpohjolan tosikristityt. Minä-
kin luokittelen. Nykysuomalaiset ovat epä-
varmoja ja ahneita. Ilomme on vahingoniloa 
ja mielemme myrkky on kateus.

Nasikissa pojat kyyköttivät ojan penkalla 
aamutarpeilla kuin koiranpennut. Tajusin, 
etteivät nämä veijarit kaipaa koulukuraat-
toreita.

Kerran pääsin viiden tähden hotellin 
omistajan mittatilausautoon.  Istuin uppo-
rikkaiden ystävien kanssa.  Mitä opin: Ri-
kaskin kadehtii köyhää, jos hän on sisäisesti 
onnellinen ja lähellä Jumalaa.

Suomessa Jumala on poistettu näyteik-
kunoista, privaattiin. Ja sen huomaa. Pe-
ruskoulu muistuttaa apinatarhaa. Musta-
mieliset tieteen papitkaan eivät tajua, että 
meidät on ohjelmoitu väärin.

Ismo Vornanen

Ulla Remes 
ulla.remes@evl.fi

Ismo Vornanen 
Kirjoittaja on erityisopettaja, 

toiminnanjohtaja ja 
viestintäyrittäjä.

Parisuhteensa re-
kisteröinyt pari voi 
saada pastoraalisen, 
vapaamuotoisen ru-
koushetken papin 

tai muun kirkon työntekijän 
johdolla. 

Piispainkokouksen tuoreen 
päätöksen mukaan kirkon hen-
gelliseen rukousperinteeseen 
kuuluvaa aineistoa voidaan 
harkinnan mukaan käyttää pa-
risuhteensa rekisteröineiden 
kanssa rukoiltaessa. Rukous 
voidaan toteuttaa yksityisesti 
tai yhteisöllisesti. 

Se, saadaanko tähän tar-
koitukseen kirkkotilaa, jää 
kunkin seurakunnan kirkko-
herran päätettäväksi. Kysymys 
ei kuitenkaan ole parisuhteen 
siunaamisesta eikä esimerkiksi 
sormusten vaihtoa hetkeen voi-
da liittää. Pappi voi myös halu-

tessaan kieltäytyä rukouksesta 
omantunnon syistä.

Näin linjasi piispainkokous 
äänin 16-4 pitkään keskustelut-
tanutta kiistakysymystä. Kuo-
pion piispa Wille Riekkinen 
esitti parisuhteen siunaamista. 
Arkkipiispaehdokkaista vain 
Turun piispa Kari Mäkinen 
on kertonut kannattavansa re-
kisteröidyn parisuhteen siunaa-
mista.

Kompromissina pidetty 
päätös on koettu sekä konser-
vatiivi- että liberaalirintamalla 
pettymykseksi.

Ei sukupuolineutraalia 
avioliittoa
Norjan mallin mukainen käy-
täntö pitää kiinni perinteisestä 
avioliittokäsityksestä, jonka mu-
kaan Jumala on luonut ihmisen 

mieheksi ja naiseksi ja asettanut 
avioliiton.

”Sitoutumiseen ja kunnioit-
tamiseen perustuva avioliitto 
luo turvallisimman kasvuympä-
ristön sekä puolisoille että lap-
sille”, piispainkokous perustelee. 
Sukupuolineutraalia avioliittoa 
piispainkokous ei kannata.

Parisuhdetyöryhmä jät-
ti viime keväänä yksimielisen 
ehdotuksen piispainkokouk-
sen selvitykseksi parisuhdelain 
näkökohdista. Piispainkokous 
kävi siitä lähetekeskustelun sil-
loin, ja nyt piispainkokous antoi 
asiasta lausunnon. Asia etenee 
toukokuussa kirkolliskokouk-
seen, jota perinteisesti pidetään 
konservatiivisempana kuin piis-
painkokousta.

Lopputulos on osittain me-
nettelytapakysymys: jos asia 
vain merkitään hyväksytyksi, 

piispainkokouksen kanta me-
nee sellaisenaan läpi yksinker-
taisella enemmistöllä. Jos asia 
katsotaan erityiseksi opilliseksi 
lausumaksi, sen läpimenoon 
tarvitaan kolmen neljänneksen 
määräenemmistö, jonka saami-
nen on vaikeaa.

Viime huhtikuussa vihreiden 
kansanedustaja Oras Tynkky-
nen teki lakialoitteen, jossa hän 
esitti sukupuolineutraalia avio-
liittoa myös Suomeen. Aloitteen 
allekirjoitti kansanedustajia yli 
puoluerajojen: kokoomuksesta 
Harri Jaskari, keskustasta Tan-
ja Karpela, demareista Tarja 
Filatov ja Vasemmistoliitosta 
Paavo Arhinmäki. Kristillis-
demokraateista ja perussuoma-
laisista ei tullut allekirjoittajia.

Ulla Remes

Rekisteröidyn parisuhteen 
puolesta voi rukoilla

Keskustelua rekisteröidyn parisuhteen siunaamisesta on käyty ainakin vuodesta 2003 saakka. Piispainkokouksen kannanotto etenee 
toukokuussa kirkolliskokoukseen. Jari Jolkkonen, Jukka Paarma ja Simo Peura esittelivät piispainkokouksen hyväksymää selvitystä.

Matti Karppinen/Kuvakotimaa
�
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• Kuopion kaupunginkirjasto: 
Kirjailija, matemaatikko 
Osmo Pekonen kertoo 
Suomen ja Ranskan Fran-
ce-Comté-maakunnan 
välisistä kulttuurisuhteista 
24.2. klo 18 (suomi, rans-
ka); Kuopion Isänmaallisen 
seuran yleisöluento, ent. 
pääministeri Paavo Lippo-
nen: Kuopiosta maailman-
politiikkaan 3.3. klo 18. 

• Kuopion kaupungintalo, 
Ikääntyvien yliop. luento-
sarja: Kansalaisen vastuu 
omasta terveydestään, 
Professori Esko Länsimies 
25.2. klo 13–15. 

• Kuopion yliopisto Snell-
mania, luentos. L21, 
Humanismin illat -sarja: 
Tulevaisuuden tutkija Mika 
Mannermaan luento Tu-
levaisuus ja arki – hyvien 
ihmisten juhla? klo 18.30.

• Raittiustalolla Kuopion 
Isänmaallisen Seuran Kale-
valan päivän juhla 28.2. klo 
14.

• Kuopion Muotoiluakate-
mia, Taitemia: For winters 
to come – Ekomuotia 

avantgarden hengessä 
17.3. asti.

• VB-valokuvakeskus, Leena 
Louhivaara: Saa katsoa! 
ja Jaana Rannikko: Talven 
valoa 28.2. asti.

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

• Korttelimuseon näytte-
lysalissa Esiliinoja, myös 
valokuvia 26.1.–30.5. 

• Kuopion taidemuseo: Uu-
det näyttelyt avautuvat 
26.2. ja Lintukoto – Met-
sästä maailmalle jatkuu.

• Galleria Carree: Jaakko 
Rönkkö 24.2.–14.3.

• Galleria 12: Maisu Ahon, 
Noora Erosen ja Taru Ny-
lundin näyttely Feelings, 
alakerran tilassa Matias 
Murolen ja Pekka Ovaskai-
sen veistosinstallaatio Piiri 
23.2.–14.3. 

• Kirjanpitotoimisto Anna 
Korhonen: Arto Nurron Pii-
rustuskollaaseja 17.1.–17.3.

• TILA 33 (Suokatu 33): 
Runoa – Maalauksia, Eri-

laisia sävyjä, Seija Haarala 
ja Riitta Hellén-Vuoti pe 
12–18 ja su 13–17. Sunnun-
taisin klo 14 (ei 21.3.) Seija 
Haarala lukee näyttelyn 
synnyttämiä runoja.
• Kino Kuvakukko: 
Säveltäjätapaaminen 
(Penderecki) + elokuva 
The Saragossa Manuscript 
– Saragosan salaisuudet 
(K15) 1.3. klo 19; Paha per-
he (K13) 27.2.–3.3.  
• Hopeatähti-elokuva-
kerho: Täällä Pohjantähden 
alla (K13) ti 2.3. klo 13. 
• Finnkino: mm. Risto 
Räppääjä ja polkupyörä-
varas (S), Havukka-ahon 
ajattelija (S), Prinsessa ja 
Sammakko (Dub).

• Musiikkikeskus: Sinfoni-
asarja III, Kuopion kau-
punginorkesteria johtaa 
Sascha Goetzel; Paavali 
Jumppanen, piano 25.2. 
klo 19; Sinfoiniasarja IV:n 
konsertin kapellimestarina 
Krzysztof Penderecki; Ra-
dovan Vlatkovi, käyrätorvi 
4.3. klo 19.

• Talvikamari-festivaali, 
20.–28.2.

• Kuopion kaupunginteatteri: 
Rakkaat Rissaset, Vaimoni 
Maurice ja Vanhan ruhti-
naan rakkaus; Studiossa 
Neiti Julie, Lapin kesä ja 
Räjähdysvaara.

• Aula: Työtä! ensi-ilta 3.3. 
klo 19.

• Pohjois-Savon pelastus-
laitoksen ja Pohjois-Savon 
poliisilaitoksen turval-
lisuuspeli lapsille osoit-
teessahttp://www.kuopio.
fi/arjensankarit

Runolaulumessu 
Tuomiokirkossa
Luterilaiseen kulttuuripäivään liitty-
vä runolaulumessu Tuomiokirkossa 
sunnuntaina 28.2. klo 10. Rovasti 
Risto Kormilainen Suomussalmelta 
saarnaa, liturgina on rovasti Pekka 
Vapaavuori.
Sibelius-Akatemian Kuopion osaston 
sekä Pohjois-Karjalan ammattikor-
keakoulun muusikoita johtaa MuT 
Sanna Kurki-Suonio.

Siksi veisaan

Lauluyhtye Histan veisaajien kon-
sertti Puijon kirkossa sunnuntaina 
7.3. klo 18.
Espoon kaupunginteatterin me-
nestysnäytelmästä ”Histan häät” 
syntynyt 11 –henkinen lauluyhtye 
konsertoi Siionin virsistä koostuvalla  
ohjelmistollaan. Vuosisatainen virsi-
perinne on saanut tuoreutta ja elin-
voimaa Säde Bartlingin sovittamina.
Näytelmä Histan häät kertoi espoo-
laisessa Histan kartanossa viete-
tyistä kaksoishäistä, joissa oli kool-
la silloinen herännäisyyden kerma 

Paavo Ruotsalaisesta Niilo Kustaa 
Malmbergiin. Uskonriitoja ja rahvaan 
syväluotauksia säesti Siionin virsien 
veisuun ajaton poljento. Säde Bart-
ling sovitti näytelmään Siionin virret 
moniäänisesti veisattavaksi.
Puijon kirkossa myös yhteisveisuuta.

Talkoot Vakassa

Lähetyskauppa Vakka (Kuninkaanka-
tu 12) järjestää talkoot joka toinen 
perjantai.
Ensi perjantaina 26.2. tehdään japa-
nilainen kirjanen, maze book.

Lakia ja 
evankeliumia
Mihin lakia tarvitaan? Luento- ja 
keskusteluilta tiistaina 9.3. klo 18 
Männistön vanhassa kirkossa. Polii-
sipäällikkö Yrjö Aamuvuori ja pastori 
Lauri Paatero alustavat keskustelun.

Perheen 
pyhäpäivä

Pyhän Johanneksen kirkossa sunnun-

taina 28.2. klo 16 kirkkovaellushar-
taus, musiikkipaja ja laululeikkejä.
Päivärannan kirkossa Mukulamessu 
sunnuntaina 28.2. klo 16. Päiväran-
nan lapsikuoro. 

Koko kylän 
kinkerit
Teemalla ”Virrestä viis” pidetään 
koko kylän kinkerit Vehmersalmen 

seurakuntakodissa sunnuntaina 28.2. 
klo 11. Messu kirkossa klo 13.

Matkat ja retket
Talviveisuut Joensuussa 6. -7.3.  
Matka ja yö Kimmelissä 80 euroa. 
Ilmoittautuminen 26.2. mennessä 
Herättäjä-Yhdistyksen aluesihtee-
ri Tuomo Ruuttuselle puh. 040 506 
1386.

Olli-Matti Oinosen ohjaa-
ma Räjähdysvaara on hy-
vä ja ajankohtainen nuor-
ten näytelmä. Kuvassa 
Lotta Huitti ja Henna Ha-
verinen virtuaalimaail-
massa. 
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Kuopiosta kotoisin oleva teologi-
an opiskelija Tuomas Meurman 
laulaa Histan veisaajissa. Histan 
häät näytelmässä Meurman esit-
ti hevosvaras Sutki-Santeria. 
”Väkevä näytelmä oli voimakas 
sisäinen kokemus.  Taide raaputti 
todellisuuden pintaa.” Puijon 
kirkko sunnuntaina 7.3. klo 18. 
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Philomela –kuoro konsertoi Tuomiokirkossa sun-
nuntaina 28.2. klo 18. Marjukka Riihimäki johtaa. 
Kuoro esittää mm kolme Annamari Kähärän sävel-
lystä, Jaakko Mäntyjärven Ave Marian sekä Ilmo 
Riihimäen sovitukset Hyvyyden voima ja Päivä vain. 
Ohjelma 10 euroa Yhteisvastuukeräykseen.
Yhteisvastuun Tuomasmessu sunnuntaina 28.2. klo 
18 Alavan kirkossa. Iltateellä esillä Haiti.
Keisarinkeittoa yhteisvastuulle Vehmersalmen 
seurakuntakodissa tiistaina 2.3. klo 14 – 17. Viisi 
euroa.
Piirakkakahvit ja arpajaiset Ukintuvassa (Pyhän 

•

•

•

•

Johanneksen kirkko) torstaina 4.3. klo 12.
Yhteisvastuulounas Keskusseurakuntatalossa kes-
kiviikkona 3.3. klo 11 – 13. Kahdeksan euroa.
Messu ja Haiti - tapahtuma Kallaveden kirkossa 
sunnuntaina 7.3. klo 10. Kirkon ulkomaanavun 
avustustyössä Haitissa ollut Hannu Rantanen ker-
too tilanteesta maanjäristyksen jälkeen. Haitin 
oloihin solidaarinen tarjoilu. 
Ruispuuroa Kuopion torilla koko viikon 15.3. -20.3. 
Puuroa ilmaiseksi. Rahaa yhteisvastuulle voi kilaut-
taa maitotonkkaan.

•

•

•

Apua Haitin ja 
Suomen lapsille

Tältä näyttää epis-
kopaalisen kirkon 
ylläpitämä 1600 
oppilaan koulu Hai-
tissa. Kirkon ulko-
maanapu pystyttää 
koulutelttoja, jotta 
lapset saataisiin 
päivärytmiin. Yh-
teisvastuukeräys 
Haitiin jatkuu.
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Poliisipäällikkö Yrjö Aamuvuori ky-
syy, mihin lakia tarvitaan. Män-
nistön vanha kirkko tiistaina 9.3. 
klo 18. 
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Tuhkimo sai Siljalta 
suukon kiitokseksi 
hienosta ratsastusko-
kemuksesta.
Silja Rautiaisen suu oli yhtä hymyä, 
kun hän istui pikkuisen Tuhkimo-
ponin selkään ja lähti ratsastus-
kierrokselle Sorsasalon raviradalla 
Puijon seurakunnan laskiaistapah-
tumassa. Tukena ja turvana vierellä 
kulki Arja-mummo. Kokemus oli 
Siljalle niin hieno, että ratsailta las-
keuduttuaan hänen piti vähän aikaa 
suukotella Tuhkimon turpaa.

Siljan äiti Jonna Rautiainen 
kertoi tulleensa Sorsasaloon ensisi-
jaisesti kirpparin takia.

”Samalla tuli jäätyä tähän laski-
aisriehaankin.”

Sisällä ravintolassa Jere ja Siiri 
Pulliainen nauttivat hyvällä ruo-
kahalulla hernerokkaa, pullaa ja 
mehua.

”Olimme ensin poniratsastuk-
sella ja nyt piti tulla vähän lämmit-
telemään ja syömään. Seuraavaksi 
aiomme mennä laskemaan mäkeä”, 
Jere-isä kertoi.

Isä ja tytär olivat liikkeellä kah-
destaan,  perheen äiti oli jäänyt ko-
tiin hoitamaan kuukauden ikäistä 
kuopusta.

”Olen itse nyt pitkällä lomalla, 
joten minulla on paremmin aikaa 
lähteä Siirin kaveriksi erilaisiin ta-
pahtumiin. Kivaahan täällä on ol-
lut, meille molemmille oli tosi kova 
juttu päästä näkemään hevosia ja 
poneja ihan läheltä.”

Kolme tapahtumaa 
yhtä aikaa
Iloinen iltapäivä tarjosi ponirat-
sastusta, rekiajelua ja mäenlaskua. 
Hernerokkaa unohtamatta.

Aurinkoinen pakkaspäivä hou-
kutteli runsain määrin lapsiperhei-
tä Sorsasalon raviradalle. Talvisen 
ulkoilun ja mukavan yhdessä olon 
lisäksi tilaisuuden tarkoituksena 
oli esitellä seurakunnan toimintaa 
ja kerätä varoja Yhteisvastuun hy-
väksi.

Raviradan sisätiloissa oli samaan 
aikaan kirpputori ja radalla harjoi-
tusravit. Järjestäjät pitivät sitä kui-
tenkin vain tervetulleena yhteen-
sattumana.

”Kolme eri tapahtumaa vetää 

varmasti enemmän väkeä kuin 
me yksin. Uskon, että esimerkiksi 
monet kirpparikävijät jäävät viettä-
mään aikaa meidän riehassamme”, 
pastori Heikki Hyvärinen arveli.

Mäenlasku mielessä
Raviradan reunalla oleva korkea 
lumikasa suorastaan pöllysi, kun 
innokkaat mäenlaskijat viilettivät 
sen rinnettä alas. Asialla eivät olleet 
pelkästään lapset, vaan muutama 
rohkea isä ja äitikin hyppäsi pulkan 
kyytiin. Mervi ja Timo Rönkä kui-
tenkin tyytyivät seuraamaan sivusta 
lapsikatraan mäenlaskua.

”Tulimme tänne lähinnä viettä-

mään aurinkoista talvipäivää yhdes-
sä. Meitä on vähän isompi porukka, 
sillä poikamme Tuukan lisäksi mu-
kanamme ovat myös veljenpoika-
ni ja kaksi ystäväperheen tytärtä”, 
Mervi Rönkä selvitti.

Puolen kilometrin päässä ravira-
dalta asuvat Röngät ovat sitä miel-
tä, että ravirataa voisi hyödyntää 
enemmänkin perhetapahtumien 
järjestämisessä.

”Tänne voisi kesällä pystyttää 
vaikka temppuradan.”

Tuukka oli etukäteen odottanut 
kovasti mäenlaskua ja makkaran-
syöntiä. No, makkaraa ei tapahtu-
massa ollut tarjolla, mutta mäessä 

nuori mies 
viihtyi hyvinkin tiiviisti.

”Ehkä minä saatan ponillakin 
ratsastaa, jos ehdin”, Tuukka huik-
kasi kivutessaan takaisin mäkeen.

Lelut vaihtoivat omistajaa
Laskiaisriehassa oli myös lelukirp-
pis, jonne oli kertynyt aikamoinen 
määrä pehmoleluja.

”Tänne voi tuoda oman lelun 
ja ottaa tilalle toisen. Jos ei satu 
olemaan mukana vaihtolelua, voi 
sellaisen ostaa maksamalla vapaa-
ehtoisen summan Yhteisvastuun 
hyväksi”, kirpparipöytää hoitanut 
vapaaehtoistyöntekijä Heli Nuuti-

nen kertoi.
”Jäljelle jääneet lelut jaetaan dia-

koniatyön kautta eri lapsiperhei-
siin.”

Puijon seurakunta laajeni maan-
tieteellisesti vuoden 2009 alusta 
käsittämään myös Sorsasalon ja 
Ranta-Toivalan alueet. Seurakun-
nallista toimintaa ei Sorsasalossa 
ole kovinkaan paljon ollut. Laski-
aisriehan tarkoituksena oli tehdä 
uutta kotiseurakuntaa tutuksi alu-
een asukkaille.  

Heli Haring 
Kuvat Helinä Schroderus

Tuhkimo-poni oli 
laskiaisriehan vetonaula

Lelukirppikselllä moni lelu löysi 
uuden omistajan.

Tuukka ja Sebastian-serkku hyppäsivät samaan kelkkaan. 

Silja Rautiainen pääsi poniratsastukselle mummonsa Arja Rautiaisen valvon-
nassa.

Siiri ja Jere Pulliainen tankkasivat välillä, että voimia riittäisi vielä pulk-
kamäkeen.
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Apokryfillinen 
Raamattu
Nyt kun ensimmäiset uuden kään-
nöksen mukaiset apokryfilliset Raa-
matut ovat tulleet kirjakauppoihin, 
käytössämme on kaksi erilaista 
Raamattua, lyhyempi ”pelkkä Raa-
mattu” ja apokryfillinen ”Koko pyhä 
Raamattu”. 

Jälkimmäinen on tietenkin se ”al-
kuperäinen” Raamattu, sillä Vanhan 
testamentin apokryfikirjat kuuluivat 
ensimmäisten kristittyjen Raamat-
tuun. 

Apokryfien lukija huomaa nope-
asti niiden antavan tärkeää taustaa 
Uudelle testamentille. Makkabi-
laiskirjojen kuvaukset juutalaisten 
haluttomuudesta tinkiä uskostaan 
auttaa ymmärtämään, minkälaista 
hengellistä ahdinkoa Rooman pak-
kovalta toi Uuden testamentin ajan 
Palestiinaan. Viisauden ja Siirakin 
kirjasta löytyy puhuttelevia Messias-
ennustuksia, kun sanan ”viisaus” ti-
lalla luetaan Jeesus. Apokryfit tuovat 
ylösnousemususkon aivan uudella 
voimalla Vanhaan testamenttiin. 

Lisäksi niiden elämänviisaus 
ja filosofiset pohdinnat tempaavat 
mukaansa. Mutta kritiikkiäkin 
tarvitaan, sillä eräät patriarkaaliset 
korostukset ja lastenkasvatusohjeet 
tuoksahtavat astian maulta, eivät ai-
dolta Jumalan sanalta, jos suoraan 
sanotaan. 

Mitään uusia teologisia oppeja 
apokryfit eivät esittele, vaan syven-
tävät muun Raamatun sanomaa. Ja 
mahtavasti syventävätkin, sillä on-
han meillä nyt 250 sivua lisää ker-
tomuksia, rukouksia, viisautta ja 
historiaa. 

Minkä apokryfillisen Raamatun 
sitten hankkisin? Itse suosittelen 
Kirjapajan versiota sen mahtavan 

200-sivuisen artikkeliliitteen takia. 
Siitä saa helposti perustiedot raama-
tunhistoriasta ja sen kulttuurisesta 
taustasta, joskin joidenkin artikke-
leiden uskonnonhistoriallinen lähes-
tymistapa tuo pienen riitasoinnun 
kokonaisuuteen. 

Ja vielä, Kirjapajan apokryfiraa-
mattu kyyhkynen on ulkoisesti kau-
nis kuin karkki.

Kari Kuula

Koko pyhä Raamattu. 
Kirjapaja 1920 sivua. 
Vanhan testamentin apokryfikirjat. 
Kirjapaja 2009 (630 sivua). 
Laajennettu apokryfien erillispainos.

Liikahduksia   
Jyrki Heikki-
sen Kalevan-
poika houkut-
taa lukemaan 
kerralla läpi. 
Lukumatkalla 
sattuu silmiin 
tuttua ja yl-
lättävää kuin 
tienviittoja. 

Keltaisessa kannessa on kevään väri, 
kuin ilo ensimmäisestä leskenleh-
destä.

Heikkinen kuvaa tarkasti pieniä 
arkisia asioita, ”säpin mutka koho-
aa aspin yli”. Hän käyttää vanhoja 
sanoja ja lasten lorun sekarloa sekä 
moderneja kuvia luontevasti sekai-
sin. Alitajunnasta nousevien kuvien 
parissa riittää ajatuksille askaretta. 

Autiotalo on komea kuva hylä-
tystä talosta, ”se on linnunlauluun 
nukahtanut”. Esittely-runon koti on 
tätä päivää, minut on valokuvattu!

Runot hytkäyttävät naurulla ja 

panevat mietteliääksi, kuten Liiku-
tus-runon loppusäkeet: pesän pe-
rustajan kruunu / ei päätä purista 
nurmen alla.

Jyrki Heikkinen: Kalevanpoika, 
80 s., 20,60 e., Otava 2010.

Muistomerkki   
Minne Toivalan taistelijoiden muis-
tomerkki on kadonnut? Vastaus löy-
tyy Riitta Huuhtasen kokoamasta 
kirjasesta Kolmesti pystytetty.

Suomen sodan muistomerkeistä 
yksi on Toivalassa. Silloinen Kuopi-
on Isänmaallisen Seuran puheenjoh-
taja Edvard Vaarama sanoi: Kansalla 
ei ole tulevaisuutta, ellei se osaa kun-
nioittaa menneisyyttään.

Muistomerkille saatiin maa-alue 
lahjoituksena. Nelisivuinen lähes 
kuusimetrinen patsas koottiin 250 
suuresta kivestä. Patsaan paljastus-
juhla 24.9.1933 veti paikalle 4000 
ihmistä. 

Liikenne laajeni ja tie leveni, 
muistomerkki piti siirtää vuonna 
1962 ja 2009 se oli taas siirrettävä. 
Uusi paikka löytyi Vuorelan Kun-
nonpaikan puistosta. Lokakuussa 
paljastettu muistomerkki on nyt en-
tistä näyttävämmin esillä.

Kolmesti pystytetty, 
koonnut Riitta 
Huuhtanen, 
40 s., 9 e, 
Kuopion 
Isänmaallinen 
Seura 2009.

Ritva 
Kolehmainen
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Neulomisesta hyvä mieli

Talvella Eine Mönkkönen 
neuloo lämpimiä asus-
teita omaksi ja toisten 
iloksi.

Hän on neulonut ja 
virkannut aikanaan paljonkin, mutta 
nykyisin hän tykkää tehdä värikkäistä 
langoista sukkia, kintaita ja myssyjä 
läheisille ja ystäville sekä vauvan tos-
suja KYS:n synnytysosastolle.

Oletko aina harrastanut neulomis-
ta?
”Käsityötaitoni oli nuorena aivan on-
netonta. Kuvittelin, ettei käsityöt ole 
minua varten. Vasta nelikymppisenä 
innostuin kokeilemaan virkkaamista 
ja itsetunto koheni kummasti, kun 
huomasin osaavani.”

Miten käsityötaitoja voi kohen-
taa?
”Pitää sinnikkäästi yrittää, niin 
taito kasvaa ja lopputulos on 
sellainen kun itse haluaa. 
Alan liikkeistä saa neuvoja 
ja käsityölehdissä on paljon 
hyviä vinkkejä ja vaihtoeh-
toja eri malleista. Ystävien 
ja tuttujen kanssa on mukava 
vaihtaa ideoita.” 

Mitä käsitöiden tekeminen an-
taa itsellesi?
”Elämän sisältöä, kun kotona ollessa 
ei aina viitsi lukea tai katso televisio-
ta. Neulomisesta saa hyvän mielen ja 
näkee työnsä tuloksen. Ihailen aikaan 
saannoksiani ja ilostun, kun toisetkin 
tykkäävät.” 

Toivovatko läheiset tietynlaisia neu-
leita?

”Tyttärille ja lasten-
lapsille olen neu-
lonut paljonkin 
ja aina he tykkä-
sivät. Tyttären-
tytär pyysi teke-
mään valkoiset 
polvisukat. Vävyni 
halusi tietyn tyyli-
sen pipon. 

Kolmannen pipon hän sitten hyväksyi 
ja se oli hauskaa. Sukkia he saavat aina 

jouluksi.” 

Neulot myös vauvan tossuja?
”Olen ollut Mummon mökissä 
mukana kymmenen vuotta. 
Siellä on ideoitu, että kaikki 
halukkaat voivat neuloa vau-
van töppösiä, jotka annetaan 
joulun ja uudenvuoden aikaan 

Kysissä syntyneille vauvoille.” 

Ajatteletko neuloessasi saajaa?
”Jo lankoja valitessa ajattelen 

mistä väreistä kukin pi-
täisi. Saajan

persoonalla on mer-
kitystä ja tehdessä on 
mukava ajatella hän-
tä.”

Mitä muistoja tulee 
mieleesi lapsuuden 
”neulemuodista?”
”Mummoni kehrä-
si lampaan villasta 
lankaa ja äiti kutoi 
minulle pitkät su-
kat, joita sanottiin 
pässinpökkimiksi. 
Ne pysyivät ylhääl-

lä sukkanauhoilla. 
Hävetti pitää, kun os-

tosukat olivat minusta 
nätimpiä.”

Teksti ja kuva 
Hilkka Sipilä

Rukoi lemme

Askarrellen auttamaan
Eeva Korhosen kipinä lähetystyölle syttyi perhekerhos-
sa, jossa äiti kahden tyttärensä kanssa kuunteli lähettien 
kertomuksia maailmalta. Vuosi sitten Korhonen pääsi 
matkalle Etiopiaan näkemään, miten hänenkin käden-
töillään saatavat varat menevät muun muassa afrikkalais-
ten auttamiseen. 

Vapaaehtoistyö muodossa jos toisessakin on Leväsellä 
asuvan perheen elämäntapa.

“Yritän olla apuna siellä, missä pystyn”, Korhonen 
toteaa.

Perheenäiti onkin ollut tervehtimässä Mukulames-
sussa, pistämässä pystyyn Tuomasmessun alttaria ja val-
mistamassa keittiössä kirkkovieraille iltapalaa. Korhonen 
huoltaa myös Kallaveden lapsikuoron asuja ja auttelee 
Lähetyskauppa Vakassa. 

“Käsityöt on kuitenkin kaikkein läheisin asia. Seitse-
män vuotta olen kulkenut maanantain lähetysaskartelu-
piirissä. Siellä suunnittelemme uutta ja teemme yhdessä 
monenlaista langoista ja kankaista muun muassa Vakassa 
myytäväksi. Huovuttaminen on yksi lempihommamme.”

“En koe olevani puhujatyyppiä. Käsillä voin antaa 
oman panokseni. Tärkeintä on, että tekee asioita sydä-
mestään, kuin tekisi Herralle. Kauniiden asioiden luomi-
nen tuo iloa itsellekin”, Korhonen sanoo. 

Tulevana lauantaina Kallaveden kirkolla on askarte-
lutalkoot. Sinne kotiäidin kädet jo hamuavat painovärejä 
kokeilemaan.

Teksti ja kuva: Hanna Karkkonen 

Ark ienke l i

Korhosen näppärissä sormissa syntyy kaikkea ihanaa - 
kuvaan pääsi muiden otusten lisäksi yksi tekijän suo-
sikki, harmaa pörrökarhu.

Rakas Jumala,
niin minusta on luontevaa sanoa Sinulle
vaikka en tiedä minkälaista uskon pitäisi olla.
Jotkut sanovat halleluja,
jotkut kehottavat että huokaile vain.
Eikä minusta ole kumpaankaan.
Kunhan hengittelen.
Harjoittelen sinun läheisyyttäsi.
Haluan purkaa sydäntäni
jotenkin vain
ja elämä tuntuu helpommalta
vaikka et ilmestykään siihen vaikeaan hetkeen
ja simsalabim: kaikki ongelmat ovat poissa.

Ei.
Sytytän kynttilän.
Sinulle ja itselleni.
Liekki on hauras, levoton.
Värähdellen palaa.
Riittää että
olet kotona, rakas Jumala."

Risto Kormilainen:
Sylipainia Jumalan kanssa.
Kirjaneliö 1997.
Rukouksen valitsi oppilaitospastori
Sanna Husso.
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Kun kuulee tutun laulun, 
mielessä läikähtää aivan 
erityisellä tavalla.

Kallaveden kirkolle saapui ys-
tävänpäivän iltana runsain 
määrin kaiken ikäisiä mu-
siikin ystäviä kuuntelemaan 
ja laulamaan suosituimpia 

riparilauluja. Nuoren seurakunnan veisu-
kirja vuosimallia 2005 oli ahkerassa käy-
tössä, kun yleisö etsiskeli sivuilta sitä omaa 
ikisuosikkiaan. Esityksistä ja säestyksestä 
vastasivat Lähde-yhtye ja nuor-
ten lauluryhmä.

”Illan ohjelmisto koostuu 
niistä lauluista, joita perinteises-
ti on ripareilla toivottu”, Lähde-
yhtyeen kosketinsoittaja Heikki 
Tanila kertoi.

”Helposti ajatellaan, että ripa-
rilaulut ovat vain nuorten lauluja, 
mutta kyllä ne koskettavat myös 
keski-ikäisiä”, yhtyeen solisti ja 
Kallaveden seurakunnan kantto-
ri Mari Vuola-Tanila painotti.

Kitara ja leirinuotio
Oman suosikkilaulun nimeäminen rippi-
kouluajoilta tuotti Heikki Tanilalle vaike-
uksia.

”Huh, mahdanko edes muistaa enää niitä 
aikoja. Siitä tuntuu olevan niin kauan.”

”Mikään yksittäinen laulu ei erityisesti 
jäänyt mieleen. Mutta olihan se kovin tun-
nelmallista istua iltaisin nuotion äärellä ja 
laulaa kitaran säestyksellä.”

Sen sijaan uudemmista riparilauluista 
Tanilan mieleen on ”Kohottakaa huuto”.

”Se on ylistyslaulu, jossa vetoaa loistava 
kokonaisuus, hyvät sanat ja hyvä sävel. Mo-
net kappaleet ovat hyviä vain joko sanoituk-
sensa tai sävelmänsä puolesta.”

Suosikki vielä hakusessa
Sirke Kaikkosen oma suosikkilaulu antoi 
vielä odotuttaa itseään, sillä ripari on vuo-
rossa vasta tulevana kesänä.

”Siskoltani olen kuullut joitakin riparilla 
laulettavia lauluja, mutta nimet eivät jääneet 
mieleen.”

”Monet niistä kyllä kuulostivat tutuilta 
ja ihan mukavilta. Riparin jälkeen ne ovat 

varmasti läheisempiä mi-
nullekin.”  

Kaikkosen mielestä 
musiikki ja laulut ovat 
tärkeä osa rippikoulua.

”Uskon, että musiikin 
ja yhteisten laulujen myö-
tä riparista tulee paljon 
hauskempi. Monet nuoret 
kuitenkin tykkäävät lau-
lamisesta.”

Lämpimiä muistoja
Sari Jauhiainen-Schalck 
oli tullut lauluiltaan ystä-

vän houkuttelemana.
”Mikäs sen parempi tapa juhlistaa ys-

tävänpäivää, kuin kuunnella lauluja, jotka 
tuovat nuoruuden mieleen.”

Jauhiainen-Schalck muisteli lämmöllä 
omaa rippileiriään Rytkyllä.

”Sieltä on paljon ihania muistoja. Pieniä 
ihastumisiakin taisi leirillä olla.” 

”En millään enää saa mieleen niiden lau-
lujen nimiä, joita siellä laulettiin. Muistan 
kuitenkin, että kappale, joka alkoi sanoil-

la: tuli kirkkoon mies ja lapsi, kolahti mi-
nuun.”

”Sen laulun sanat ja sanoma puhuttelivat 
silloin – ja puhuttelevat edelleen. Toivon 
kuulevani sen tänään täällä.”

Hyvä yhteislaulu ei vanhene
Nuoren seurakunnan veisukirja uudistuu 
viiden vuoden välein. Hiljattain on ilmesty-
nyt vuoden 2010 versio.

”Joka kerta noin puolet tai kaksi kolmas-
osaa kappaleista menee uusiksi”, Kuopion 
seurakuntien nuorisokanttori Jarkko Mau-
konen kertoo.    

Tietyt klassikot, kuten Tilkkutäkki tai 
Kirkossa, puolestaan säilyttävät asemansa 
vuosikymmenestä toiseen.

Maukonen iloitsee siitä, että veisukirjan 
uusimpaan versioon on päässyt paljon van-
hoja kappaleita.

”Sieltä löytyy yllättävän paljon sellaisia 
lauluja, jotka on levytetty jo 80-luvun alku-
puolella.”

”Tuo osoittaa, että hyvä ja toimiva yh-
teislaulu ei vanhene koskaan.”

Maukonen luonnehtii uutta kirjaa valoi-
sammaksi kuin edeltäjänsä.

”Edellinen versio oli aika syntipainottei-
nen. Nyt mukana on laajempi skaala kris-
tinuskon eri osa-alueita.”

Veisukirjaa uudistettaessa kysytään 
myös seurakuntien mielipiteitä.

”Olen itsekin vastannut kyselyihin niiden 
kokemusten pohjalta, mitä olen ripareilta 
saanut.”

Suosio on mysteeri
Maukosen mukaan ei voi ikinä etukäteen 
tietää mikä laulu nousee suosikiksi ja klas-
sikkoasemaan.

”Esimerkiksi kappale Tänään Häneen 
uskon on ikisuosikki. Monesti olen miet-
tinyt, että miksi? Se ei ole ollenkaan nuo-
risomusiikin tyyppistä. Suosio on lopulta 
aikamoinen mysteeri.”

Maukonen uskoo, että musiikilla on ää-
rimmäisen tärkeä merkitys riparilaisille.

”Yhteislaulujen sanoma on kollektiivi-
nen, kuka tahansa pystyy jollain lailla tart-
tumaan siihen.”

”Vaikka leirin alussa osa porukasta vain 
vilkuilee sivuilleen ja kieltäytyy laulamasta, 
niin jossain vaiheessa he kuitenkin tulevat 
mukaan. Yhdessä laulamalla saadaan ai-
kaan yhteisöllisyyden tunnetta.”

Heli Haring 
Kuvat Ari-Pekka Keränen

kirkon kulmilta
Uimosen kulma
Barsokevitschin kuva kertoo, miltä Pui-
jonsarven kulmaus näytti sata vuotta 
sitten. Silloin hotellin paikalla Maa-
herrankadun ja Minna Canthin kadun 
kulmassa oli Pekka Uimosen kauppa. 
Vuonna 1852 rakennettu talo oli siirty-
nyt Uimosen omistukseen vuonna 1907 
ja sen jälkeen tehdyissä muutostöissä se 
sai kuvassa näkyvän asunsa suurennet-
tuine näyteikkunoineen. 

Rakennusmestari Kalle Penttisen 
suunnittelemien muutosten jälkeen 
talossa oli asuinhuoneiden lisäksi viisi 
myymälää. Uimosen puodin vieressä 
Minna Canthin kadulla oli August Sa-
volaisen Wiipurilainen leipomo. Maa-
herrankadun puolella oli J. Pr Turu-
sen räätälinliike. Sillä oli naapureinaan 
Hedvig Strunckin koruompeluliike, 
Reinhold Suomen johtama Kuopion 
lakkitehdas ja Kalle Väätäisen partu-
riliike.

Uimosen toisessa asuin- ja liiketa-
lossa Minna Canthin kadun puolella oli 
viini- ja hedelmäkauppa ja kivijalassa 
Kansanruokala. Tässä puutalossa oli 
tontin rajalla tiilinen lisäosa, jossa toimi 
”elävien kuvien” teatteri, Kuopion Biog-
rafiteatteri.

Pekka Uimosen toimesta kauniin ju-
gendtyylisen ulkoasun saanut rakennus-
ryhmä tuhoutui talviöisessä tulipalossa 
joulukuun alussa 1913. Korjauskelvotto-
miksi palaneet puurakennukset puret-
tiin ja paikalle nousi Samuel Niskasen 
rakennuttama liiketalo, joka muutaman 
vuoden kuluttua siirtyi Kuopion osuus-
liikkeen omistukseen. 

Kuvan rakennukset liittyvät myös 
oopperalaulajana mainetta niittäneen 
Annikki Uimosen elämänvaiheisiin. 
Hän oli kauppias Pekka Uimosen tytär, 
joka kotimaan opintojen jälkeen siir-
tyi ulkomaille. Hänen menestyksekäs 
uransa Keski-Euroopan näyttämöillä 
katkesi ensimmäiseen maailmansotaan. 
Edessä ollut viisivuotissopimus Wie-
nin valtionoopperan kanssa jäi, kun hän 
palasi kotimaahan. Täällä hän esiintyi 
oopperassa ja oratorioissa, antoi kon-
sertteja ja toimi opettajana. Carmen oli 
yksi hänen suurista rooleistaan.

Annikki Uimonen kuoli Kuopiossa 
kesäkuussa 1937 juuri 46 vuotta täy-
tettyään. Hänet on haudattu Kuopion 
Isolle hautausmaalle. Haudalla on Kuo-
pion Isänmaallisen seuran pystyttämä 
muistokivi.

Helena Riekki

Riparilaulut
       vievät nuoruusmuistoihin

Lähde-yhty-
een Mikko 
Löppönen 
(rummut), 
Salomo Hie-
talahti (bas-
so), Veksi Vai-
nikainen 
(sähkökitara), 
Heikki Tanila 
(koskettimet) 
ja Mari Vuo-
la-Tanila vas-
tasivat omal-
ta osaltaan 
illan esityk-
sistä. 

Punaisesta veisuukirjasta 
ilmestyi juuri uusi versio.

Sirke KaikkonenSari Jauhiainen-Schalck
Kuva:Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.
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Kun isä ja
poika Sariola 
kohtaavat, 
piispuus ja 
vammaisuus  
jäävät sivu- 
seikaksi.

Piispa Yrjö Sariola on 
kuopiolaisille tuttu mo-
nestakin syystä: yksi 
niistä on se, että hänen 
veljensä, kuopiolainen 

Aarne Sariola on Kuopion seura-
kuntien pitkäaikainen luottamus-
mies.

Yrjö Sariolan poika Jukka puo-
lestaan on kuopiolaisille tuntemat-
tomampi. Yllättävä linkki kuitenkin 
löytyy, hänellä on asiakkuussuhteita 
Savoon päin: Kuopion seurakun-
nat käyttävät hänen kehittämäänsä 
sähköistä tilojen varaajajärjestelmää 
ja työaikaseurantajärjestelmää, joita 
Rauhala-yhtiöt jälleenmyyvät.

”Olen etuoikeutettu. Saan tehdä 
työtä. Monella kaltaisellani hengi-
tyskoneen ja pyörätuolin käyttäjällä 
ei sitä mahdollisuutta ole”, sanoo 
Jukka Sariola.

”Tänä päivänä ei juuri töitä saa 
ellei ole satakymmenprosenttista 
työkykyä. Minusta kirkon on löy-
dettävä itsensä ei vain hengellisenä 
yhteisönä vaan myös rekrytoinnissa 
armollisena työyhteisönä”, Jukka 
sanoo.

”On vietävä kirkolliskokoukseen 
saakka kannanotto ja ohjelma vam-
maisten työllistämiseksi, se puuttuu 
vielä”, isä ja poika ovat yhtä mieltä.

Vaikuttamista, 
uskoa, tietokonetta
Isää ja poikaa yhdistää muun muas-
sa aktiivisuus. Molemmat toimivat 
kirkon lisäksi erilaisissa järjestöissä 
edistäen suomalaisen yhteiskunnan 
suvaitsevaisuutta. Jukka toimii joh-
topaikoilla valtakunnallisissa vam-
maisjärjestöissä Hengityslaitepoti-
laat ry:ssä ja Lihastautiliitto ry:ssä.

Mikä muu miehiä yhdistää?
”Toinen tärkeä meitä yhdistävä 

asia on uskon yhteys. Se on olen-
naista, keskustelemme uskon poh-
jalta, rukoilemme ja luemme Sanaa 
yhdessä ja etsimme tietä”, piispa-isä 
kuvaa.

Jukalla on sama asia mielessä: 
”Hengellinen yhteys on luonteva, 
elämää kannatteleva voimantuoja, 
merkittävä osa-alue elämässä. Isä 
on myös kirjallinen ohjaajani, kes-
kustelukumppani.”

Molemmat muistavat tärkei-
tä yhteisiä hetkiä elämän varrelta: 
yhteiset joulut Jukan kodissa, ke-
sämökkielämä Virroilla, urheiluki-
soissa käynti.

Millainen asia vammaisuus on 
isän ja pojan välisessä ihmissuhtees-
sa?

”Ei siitä tarvitse puhua jatku-
vasti. Se on osa meidän normaalia 
elämäämme: miten jaksat, onko 
erityistä. Vamma on aina mukana, 
se tuo omat vaikeutensa arkeen”, 

isä sanoo.
”Meillä on kahden aikuisen mie-

hen ystävyys, elämme kumpikin 
omaa elämäämme”, poika korostaa. 
Lapuan piispa Yrjö ja hänen vai-
monsa viettävät nyt eläkepäiviään 
Jyväskylässä, Yrjön lapsuus- ja vai-
mon opiskelukaupungissa, ja Jukka 
asuu omassa kolmiossa Seinäjoella.

Oman elämän eläminen ei ole 
aina ollut itsestään selvää. Kun Juk-
ka lähti opiskelemaan Helsingin 
yliopistoon, tulikin yllätyksiä. 

”Sairauteni paheni. Jouduin 
palaamaan sieltä kotiin hengitys-
koneessa, riippuvaisempana kuin 
lähdin.”

Eikö pyörätuoli riittänyt
Tuota aikaa isä ja poika muistavat 
yhtenä vaikeimmista.

”Silloin kysyin Jumalalta, eikö 
pyörätuoli riittänyt. Miksi piti tulla 
vielä hengityskone?” Jukka puhuu. 
Murrosikäisenä heikommat lihak-
set tuntuivat luonnolliselta, kriisi 
tuli hengityskoneen myötä.

”Vain Jumala tietää, miten meis-
tä jokainen on omaa hiljaista pai-
niaan käynyt eri elämänvaiheissa”, 
piispa katsoo lattiaan. 

Yrjö muistaa, kuinka erityises-
ti Jukkaa koko ikänsä hoitaneelle 
äidille oli vaikeaa luottaa pojan it-
senäiseen pärjäämiseen. Jukka ku-
vaa, kuinka merkityksellistä on se 
että voi lähteä itsenäiseen elämään 
omasta tahdostaan, myönteisten ta-

voitteiden avulla eikä pakosta.
”En ollut ennen vertaistukita-

paamisia tiennyt, että laki turvaa 
hengityskoneen käyttäjälle avusta-
jan omaan kotiin”, Jukka kertoo. 
Hänellä on ympärivuorokautinen 
avustaja kodissaan.

”Tarvitsen myös reilummin ti-
laa, jotta sähköpyörätuoli mahtuu 
liikkumaan.”

Vanhempien kodissa tuli eteen 

tilanne, että hissiremontin jälkeen 
uuteen hissiin ei mahtunutkaan 
sähköpyörätuoli.

”Minulla on koti, jota etsin kau-
an, sellainen joka kolahti ja tuntuu 
omalle. Olen siinäkin hyväosai-
nen.”

”Minussa on kaksi täysin eri-
laista puolta. Olen kiinnostunut 
tietokoneista, matematiikasta, loo-
gisen päättelykyvyn ongelmista, 

Kyvyt käyttöön, tarpeet täyttöön oli teemana kol-
mipäiväisessä Kirkko kaikille –symposiumissa 
toissaviikolla Kuopiossa. Kirkkohallituksen järjes-
tämään valtakunnalliseen seminaariin kokoontui 
vammaisalan järjestöjen ja kunnallisten vammais-
järjestöjen edustajia, kirkon työntekijöitä ja seura-
kuntien luottamusmiehiä. 

Symposium jatkoi kahdeksan vuotta sitten al-
kanutta keskustelua vammaisten työllistämisestä 
kirkkoon: Jyväskylässä 2002 kirjattu ohjelma päi-
vitettiin nyt ja tarkistettiin, miten sitä on lähdetty 

toteuttamaan.
”Kirkko voisi työllistää huomattavasti enemmän 

vammaisia kuin se nyt tekee jo arvopohjansa vuok-
si”, sanoi päivillä puhunut sosiaalieetikko Liisa 
Björklund. Hänen tutkimustensa mukaan kirkko 
työllistää hyvin vähän vammaisia.

Kirkon työntekijöiden antamassa palautteessa 
on koettu, etteivät työntekijöiden valmiudet riitä 
vammaisen työhönohjaukseen.

Ulla Remes

Yrjö ja Jukka Sariola:

Aikuisten miesten ystävyyttä, täyttä elämää
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Keskusteluyhteys isän ja pojan välillä kantaa eri elämän vaiheissa, sanovat Yrjö ja Jukka Sariola.
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ja samalla henkis-hengelliset asiat 
ovat minulle hyvin tärkeitä”, miettii 
Jukka.

Äkkiä miehet äityvät kehumaan 
toisiaan:

”Nostan hattua isälle, joka eläk-
keellä ollessaan opetteli sähköpos-
tin käytön ja sähköisen laskunmak-
sun ja on kirjoittanut neljä kirjaa 
tietokoneella”, Jukka kiittää.

”Jukka osaa aina neuvoa, kysyin 
minä mitä vain hölmöyksiä, aina on 
tuki lähellä”, Yrjö kiittää.

Terveen veljen performance 
Jukka Sariola on syntymästään 
saakka ollut erilainen vammansa 
vuoksi. Kaksi vanhinta veljeä syn-
tyivät peräkkäin, sitten Jukka kol-
men vuoden tauon jälkeen ja vielä 
viiden vuoden jälkeen neljäs veljes.

”Luonnollisesti sain enemmän 
huomiota kuin muut. Se on ollut 
pikkuveljelle vaikea asia, minkä olen 
vasta aikuisena tullut tietämään. 
Pikkuveljestä tuli kuvataiteilija: 
hän kerran maalasi minusta huike-

an muotokuvan ja teki sen ympäril-
le performanssin siitä, millaista oli 
kasvaa pikkuveljenäni. Hän työsti 
siinä suhdettaan minuun ja omia 
kokemuksiaan.”

Tänä päivänä tuo kuvataiteilija-
veli on juuri aloittanut työt Kallion 
seurakunnassa Helsingissä.

”Hän yritti etsiä kuvataiteesta 
vastauksia syviin kysymyksiin, mut-
ta päätyi papiksi.”

Jukalta on ilmestynyt kak-
si kirjaa, joissa hän pohtii elämää 
vammaisena. Jotakin omasta pro-
sessistaan, kipeästäkin, Jukka avaa 
kirjassaan Hyväosainen (Uusi Tie 
2002):

”Kun olin minua vanhemman 
veljen häissä, odotin, että joku kysyy 
- kuten usein tapana on – minulta, 
seuraavalta naimattomalta veljeltä, 
milloin vietetään minun häitäni. 
Kukaan ei kysynyt.”

Ulla Remes

Yrjö ja Jukka Sariola:

Aikuisten miesten ystävyyttä, täyttä elämää

Vammaista uhkaa 
yksinäisyys ellei
tukea tule.

Edellisessä vammaisten asioita 
esiin nostavassa  symposiumissa 
Jyväskylässä 2002 valmisteltiin 
Kirkko kaikille -ohjelmaluonnos, 
kirkon vammaispoliittinen ohjel-
ma. Kirkkohallituksen täysistun-
to hyväksyi ohjelman 2003. Kirk-
kohallitus perusti silloin Kirkon 
vammaistyön neuvottelukunnan, 
jonka yhtenä tehtävänä on seu-
rata ohjelman toteutumista kir-
kossamme.

Diakoniatyöntekijä Leena Var-
tiainen Kuopion seurakunnista, 
missä mennään kirkossa vam-
maisten tilanteen suhteen?
Puhetta on paljon, mutta tekoja 
mielestäni vielä ruohonjuurita-
solla seurakunnissa vähän. Vam-
maisia työntekijöitä on vähän, 
vain muutama näkövammainen 
ja viittomakielinen.

Miten kirkko huomioi 
erilaisia vammaisryhmiä?
Seurakunnissa on erityisvirko-
ja lähinnä diakonian puolella. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 
vertaistukitoimintaa ryhmissä, 
kotikäyntejä ja asiointiapua, viit-
tomakielisiä ja tulkattuja messu-
ja. Selkokielinen käännöstyö on 
hyvällä alulla ja viittomakieliset 
käännökset myös. Erityisrippi-
kouluja pidetään eri vammais-
ryhmille.

Miten vammaisten kyvyt saa-
taisiin käyttöön ja tarpeet täyt-
töön?
Yhdessä tekemällä, kuuntele-
malla ja tutustumalla erilaiseen 
arkeen. Olisi hienoa jos ottaisim-
me todesta yhdessä tekemisen ja 
seurakuntalaisuuden. Vammaiset 
yleensä työllistävät muita, mutta 
eivät itse työllisty edes vapaaeh-
toistyöhön. Seurakunta vois olla 
suunnannäyttäjänä tekemällä 
niin kuin opettaa.

Olen varmaankin sinisilmäi-
nen haaveilija, mutta haluaisin 
nähdä seurakunnan ja kirkon 
paikkana, joka kokoaisi kaiken-
laisia ihmisiä yhteen yhdessä 
tekemään. Tarvitaan myös omia 
ryhmiä, mutta nykyisin on liiaksi 
eriytetty eri toimintoja. Haluai-
sin nähdä kokoavaa toimintaa, 
jossa tarpeet täytetään ja kyvyt 
laitetaan käyttöön. Ei kynttilöitä 
vakan alle. 

Miten arkea voisi helpottaa 
vammaisen kannalta?
Tarpeet selviävät, kun uskallam-
me käydä avointa keskustelua 
esteistä. Valitettavan usein es-
teeksi muodostuu asenne. Näki-
sin mielelläni, että mahdollisim-
man moni seurakunnan päättäjä 
ja työntekijä voisi olla mukana 
esimerkiksi Hoiva ry:n juhlassa, 
jossa 30-40 kehitysvammaisen 
orkesteri soittaa ja laulaa – siinä 
näkyy ilo ja into tehdä yhdessä.

Pienillä asioilla on suuri mer-
kitys. Näkövammaiset ovat pyy-
täneet, että virren numeron voisi 
jumalanpalveluksessa sanoa ää-
neen ja samoin, miten virsi alkaa. 
Nykyistä tapaa ei kuitenkaan 
muutettu. 

Aina ei ole näkövammaisel-
le neuvottu tietä kahvipöytään, 
vaikka kahvi tuoksuu nenään, tai 
ei ole talutettu ehtoolliselle. Sii-
hen apuun riittäisi tavallinen lä-
himmäisyys, ei aina tarvita seura-
kuntamestaria. Tarpeet tulisivat 
huomioiduksi, jos lähimmäisyys 
voisi olla tekoja enemmän kuin 
sanoja. Esimerkiksi näkövam-
maiset voisivat olla seurakunnan 
eri tilaisuuksissa paremmin mu-
kana, kun auttavia käsiä löytyisi 
heitä ohjaamaan. 

Mitkä ovat tulevaisuuden 
haasteet?
Näen suurena haastee-
na sen, miten koh-
data kuuroutuvat 
ja huonokuuloiset, 
jotka eivät käytä 
viittomakieltä, 
mutta eivät myös 
apuvälineiden avulla 
pysty kommunikoi-
maan. Eriasteisten 
näkövammaisten van-
husten määrä kasvaa. 
Eristäytyminen ja yksin 
jääminen on suuri uh-
ka.

Kuopiossa tarvi-
taan toinen vammais-
työntekijä. Erityisesti 
näkövammaisten pa-
rissa tehtävä työ jää 
liian vähälle huomi-
olle. Vammaistyössä 
tavallisten diakonia-
työhön kuulu-
vien asioiden 
hoitami-
nen asiak-
kaan 
kans-
sa on 
aikaa-
viepää ja monin tavoin erilaista, 
kun pitää huomioida kieli, liik-
kumisen esteet ja muu sellai-
nen. Saappaat ovat suuret näis-
sä tehtävissä: diakoniakeskuk-

sen vammaistyön virkaan kuuluu 
työ kuurojen, kehitysvammaisten 
ja sokeiden kanssa. 

Torniossa on toinen vastaa-
va laaja-alainen virka. Yleensä 
tälläista työmäärää hoitaa 2-4 
työntekijää. Toinen huolenaihee-
ni on Joensuun erityisdiakonian 
virka, jota hoitaa Tuula Merta-
nen. Tuula on tietääkseni tällä 
hetkellä ainut kirkkomme kuu-
ro diakoni. Hänen työuransa on 
katkolla vuoden lopussa. 

Vaikka fyysiset esteet sai-
simme pois meidän toimipisteis-
tämme, jää jäljelle vaikein este: 
asenteemme. Sen poistamiseen 
tarvitsemme tietoa ja avoimuut-
ta. Usein kielteisen asenteemme 
takana on oma pelko tai epävar-
muus siitä, miten pitäisi toimia. 
On helpompi alkaa syrjiä kuin 
tunnustaa oma avuttomuus. 

Ulla Remes

Keskusteluyhteys isän ja pojan välillä kantaa eri elämän vaiheissa, sanovat Yrjö ja Jukka Sariola.

Ojenna kätesi 
näkövammaiselle

Näkövammaisten määrä kasvaa tulevaisuudessa ja vaatii myös 
seurakunnilta pohdintaa muuttuvassa tilanteessa.

Leena Vartiainen kaipaa yhdes-
sä tekemistä, kaikenlaisia ihmi-
siä kokoavaa toimintaa seura-
kuntaan enemmän.

Helinä Schroderus
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Tuomiokirkko
p. 040 4848 256
Tuomiokirkko avoinna tutustumis-
ta ja hiljentymistä varten klo 10-15, 
lisäksi perjantaina 18-23. 
Paastonajan ehtoollinen ke 24.2.
klo 19. Liisa Penttinen.
Perjantaimessu pe 26.2. klo 19. 
Urkutuokio la 27.2. klo 15. 
2. paastonajan sunnuntain messu 
28.2. klo 10. Luterilaiseen kulttuuripäi-
vään liittyvä runolaulumessu. Saarna 
rovasti Risto Kormilainen, liturgia ro-
vasti, MuT Pekka Vapaavuori. Musiikin 
toteutus Sibelius-Akatemian Kuopion 
osaston ja Pohjois-Karjalan ammatti-
korkeakoulun nykyisiä ja entisiä oppi-
laita, johtajana kansanlaulaja MuT 
Sanna Kurki-Suonio. Runolaulumessu 
CD (12 euroa)myynnissä kirkon ovilla 
messun jälkeen.
Yhteisvastuukonsertti su 28.2. klo 
18. Philomela kuoroa johtaa Marjukka 
Riihimäki. Ohjelma 10 euroa Tuomio-
kirkkoseurakunnan yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi. Ohjelmia myytävänä, 
Raija Luomanperä, Keskusseurakunta-
talo Suokatu 22 C.
Kirkkokonsertti ti 2.3. klo 19. Ville 
Urponen, urut. 1900-luvun urkumusii-
kin puutarhassa.
Paastonajan ehtoollinen ke 3.3. klo 
19. Ilpo Rannankari.
Perjantaimessu pe 5.3. klo 19. 
Urkutuokio la 6.3. klo 15. 
3. paastonajan sunnuntain messu 
7.3. klo 10. Saarna Olli Viitaniemi, litur-
gia Liisa Penttinen. Kanttorina ja urku-
rina Eero Väätäinen.
Paastonajan ehtoollinen ke 10.3. klo 
19. Olli Viitaniemi.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22 
seurakuntamestarit,
p. 040 4848 259
Torstaiseurat to 25.2. klo 18 kerho-
huone Samulissa.
Kuopion Lottaperinneyhdistys ry:n 
vuosikokous ti 2.3. klo 16 kahviossa.
Raamattupiiri ti 2.3. klo 17.30 kerho-
huone Aaron, Suokatu 22 C.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 3.3. 
klo 11. Raamattutunti "Rukous ja 
usko", Risto Voutilainen. Yhteisvastuu-
lounas 8 euroa.
Yhteisvastuulounas ke 3.3. klo 11. -
13, hinta 8 euroa, järjestää Keskikau-
pungin palvelupiiri. Pullamyyjäiset klo 
12 alkaen.
Veteraaniseurat ti 9.3. klo 13 kahvi-
ossa.

INKILÄNMÄEN 
SEURAKUNTATALO 
Inkiläntie 7 
emäntä, p. 040 4848 269
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 24.2. 
klo 11. Hartaus klo 11 "Rukous ja usko", 
Sari Kärhä, lounas (6 euroa)Iltapäiväo
hjelmassa "Kelan perusturva ikäänty-
ville", Pohjois-Savon kelan apulaisjoh-
taja Jukka Kääriäinen. 
Käsityöpiiri ma 1.3. klo 9.30. Maanan-
taisin.
Inkilänmäen palvelupiiri ke 3.3. klo 
13. "Muistoja menneiltä vuosilta" seu-
rakuntatalon yläkerrassa. 
Raamattupiiri ti 9.3. klo 17.30. 
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 10.3. 
klo 11. "Jeesus pahan vallan voittaja", 
Olli Viitaniemi. Lounas (6 euroa).Ilta-
päivän ohjelmassa, virsilaulua, Eero 
Väätäinen.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
Avoinna ma - to 11-15. 
p. 040 4848 272
Viriketuokio keskiviikkoisin klo 13, 
toteuttajina lähihoitajaopiskelijat.
Puuropäivä ma 1.3. klo 11. 
Papin päivä ti 2.3. klo 13. Liisa Pentti-
nen.
Viriketuokio klo 13 keskiviikkoisin.

NUORET
Nuortenilta Keskusseurakuntatalo, 
Suokatu 22 E, takkahuone. Mukana 
Penkereen rippikouluryhmä. 

Nuortenilta to 4.3. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalossa, Suokatu 22 E. Viikolla 
10 ei nuorteniltaa, vietämme hiihtolo-
maa.

VARHAISNUORET
Hiihtolomaviikolla ei ole kerhoja.

LÄHETYS
Kotien lähetyspiiri ke 24.2. klo 13 
Hanna Konttisella, Savonkatu 22 A.
Kotien lähetyspiiri ke 10.3. klo 13 
Kaija ja Väinö Ranisella, Käsityökatu 
10.

DIAKONIA
Keskusseurakuntatalon diakonia-
toimisto Suokatu 22 C-rappu Avoinna 
ma, ke klo 9.00 - 10.30, puhelinaika ma 
ja ke 10.30 - 11.30, p. 040 4848 253 
Verenpaineen mittaus ajanvarauk-
sella to klo 9.00 - 10.30.
Inkilänmäen diakoniatoimisto (In-
kiläntie 7) Vastaanotto ti klo 9-10.30, 
soittoaika ti 10.30 - 11.30, p. 040 4848 
255.

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri ma 1.3. klo 18 
Poukamassa. Lenkkeilyä, sauna, ilta-
pala ja iltahartaus. Vetäjänä Pirjo Ris-
sanen, p. 040 4848 252.
Perhekerho ti 2.3. klo 9.30. "Pienen 
pojan eväät". Keskusseurakuntatalos-
sa, Suokatu 22. Ei perhekerhoa 9.3. on 
hiihtoloma. 
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30 Inkilän-
mäen srk-talossa. "Pienen pojan 
eväät". Ei perhekerhoa 10.3. on hiihto-
loma.

KASTETUT
Sanni Elsa Emilia Vainikainen, Ronja 
Aleksandra Lipponen.

KUOLLEET
Lauri Paavo Pyykönen 88 v, Pirkko 
Mirjam Tenhunen 71 v, Tauno August 
Holopainen 82 v, Anna Liisa Räsänen 
81 v, Raija Anneli Karkkonen 68 v, Mai-
ja Sisko Koponen 77 v, Pirjo Helena 
Granö 64 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 
p. 040 4848 298
Messu su 28.2. klo 10. Saarna Lauri 
Palmu ja Salla Tyrväinen, liturgia Anna 
Väätäinen ja Ilkka Koponen, kanttori-
na Leila Savolainen, Zipporim-kuoro, 
Palmun perheen lähtöjuhla ja kirkko-
kahvit. Kansanlähetyksen lähetyspy-
hä. 
Yhteisvastuun Tuomasmessu su 
28.2. klo 18. Gospel-kuoro Luomus. 
Iltateellä Haiti-infoa ja myyjäispöytä. 
Messu su 7.3. klo 10. Saarnaa Pirjo 
Kuula, liturgia Juha Välimäki, kanttori-
na Ossi Jauhiainen. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 
p. 040 4848 311
Messu su 7.3. klo 13. Saarnaa Pirjo 
Kuula, liturgia Juha Välimäki, kanttori-
na Ossi Jauhiainen. 

ALAVAN 
SEURAKUNTAKESKUS  
Keihäskatu 5 B 
Kirjallisuuspiiri to 25.2. klo 14 kerho-
huone 1. Kirja Anne Tylerin Amerikan 
lapset. Yhteyshenkilö Aino Mikkonen, 
p. 040 7071 499. 
Eläkeläisten päiväpiiri ti 9.3. klo 12. 
Diakoni Martti Olsen kertoo Yhteis-
vastuun ulkomaisesta keräyskohtees-
ta Haitista sanoin ja kuvin. 

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20 
p. 040 4848 307 
Messu su 28.2. klo 13. Saarnaa Ilkka 
Koponen, liturgia Anna Väätäinen ja 
kanttorina Leila Savolainen, isosleiri-
läiset mukana.

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan kirkko: 
ajanvarausvastaanotto keskiviikkoi-
sin klo 9 - 11 p. 040 4848 324, dia-
koniatyöntekijä Liisa Tiilikainen. Neu-
lamäen kirkko-seurakuntakeskus: 
ajanvarausvastaanotto torstaisin 
klo 9 – 11, p. 040 4848 296, diakonia-
työntekijä Ulla Turunen, p. 040 4848 
325. Diakoniatyöntekijä Ulla Halonen 
ma ja ti, yhteydenotot ajanvarausta 
varten puhelimitse, p. 040 4848 405. 
Särkiniemen kirkko-seurakuntako-
ti: ajanvarausvastaanotto tiistaisin 
klo 9 – 11, p. 040 4848 295, diakonia-
työntekijä Sisko Laitinen, p. 040 4848 
326. 

MUUTA
Hiljaisuuden retriitti - kohti hiljais-
ta viikkoa Rytkyn leirikeskuksessa 
palmusunnuntain viikonloppuna 26. 
- 28.3. Saapuminen Rytkylle klo 17 - 
18. Ohjaajina rovasti Leena Rantakok-
ko Kaarinasta ja diakoniatyöntekijä 
Sisko Laitinen. Hinta 50 euroa (liina-
vaattein 57 euroa). Majoittuminen 
yhden hengen huoneissa. Jokainen 
osallistuja järjestää itse kyydin (oma 
vastuu). Kerro ilmoittautuessasi, jos 
tarvitset kyytiapua. Retriitti päättyy 
palmusunnuntain messuun Särkinie-
men kirkossa klo 13. Ilm. 15.3. men-
nessä, p. 040 4848 286, sisko.nousiai-
nen@evl.fi. Tarkempia tietoja Sisko 
Laitinen, p. 040 4848 326. 

PERHETYÖ
Perhekerhot Särkiniemen seurakun-
takoti ma 1.3. klo 9.30 Älä anna perik-
si, 8.3. hiihtoloma. Neulamäen kirkko 
ti 2.3. Rukouksia päivän mittaan, 9.3. 
hiihtoloma. Alavan kirkko ke 3.3. Ru-
kouksia päivän mittaan ja 10.3. hiihto-
loma. 

KASTETUT
Ella Maria Pietiläinen, Albert Eliel Kin-
nunen, Lilli Iita Amalia Räsänen, Noel 
Elmo Samuel Parviainen, Oona Minea 
Iljin, Helmi Peppiina Pesonen, Henri 
Aleksi Daniel Blomberg, Sisu Markus 
Partanen.

KUULUTETUT
Juuso Oskari Nyyssönen ja Laura Ma-
ria Aholainen.

KUOLLEET
Liisa Marjatta Hoffren 80 v, Salme An-
nel Hartikainen 82 v.

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
Psalmit kristityn matkaeväänä - 
Seurakuntailta ke 24.2. klo 18.30. 
Psalmit 23, 52, 88. Raili Rantanen.
Kaupunkikinkerit ke 3.3. klo 18.30. 
Kinkeriaiheena Pyhä. Esko Konttinen 
ja Seppo Kirkinen.
Maailman rukouspäivän ekumeeni-
nen rukoushetki pe 5.3. klo 18. "Kaik-
ki te, joissa on elämän henkäys, ylistä-
kää Herraa!" Raili Rantanen, Saara 
Lehtimäki, Anna-Mari Linna. Yhteis-
lähtö NNKY:ltä klo 17.30.
Messu ja YV-juhla Haitin avuksi su 
7.3. klo 10. Saarna Esko Konttinen, li-
turgia Raili Rantanen, kanttorina Mari 
Vuola-Tanila, Nuorten lauluryhmä. 
Haitista KUA:n avustustyöstä palannut 
Hannu Rantanen ja sinne opintomat-
kan tehnyt Martti Olsen.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410 
Sanajumalanpalvelus su 7.3. klo 13. 
Lauri Kastarinen ja Mari Vuola-Tanila.

VARHAISNUORET
Varhaisnuorten kerhoja ei ole viikolla 
10. 

LÄHETYS
Lähetysaskartelut Kallaveden kirkon 
pikkutalossa parillisilla viikoilla maa-

10

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

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

HAUTAMUISTOMERKIT SUORAAN TEHTAANLIIKKEESTÄ.
Meiltä myös graniitti-, marmori- ja kvartsitasot keittiöihin, 

kylpyhuoneisiin ja kodinhoitotiloihin.

Pohjolankatu 1, Kuopio, puh. 0440 343 543

www.muotokivi.fi , muotokivi@muotokivi.fi

Tule käymään tai soita!

Kirkossamme vietetään Pyhä-
teemavuosia 2010 – 2012. 
Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöt 
tarjoaa teemaa tukevia tuotteita, 
palveluja ja toimintoja Pyhä puhuu 
–sinetin alla. 

Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi
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Sunnuntain evankeliumiteksti on Matt.15:21-28.

Usko on tärkeintä, ei tavat

Matteus kertoo 15. lu-
vussaan siitä kuinka 
juutalaisten uskonnol-
liset johtajat syyttävät 

Jeesusta vääräoppiseksi; Jeesus 
kun ei ole turhantarkka juutalais-
ten perinnäissääntöjen noudatta-
misessa. Tämän ties monennenko 
samantapaisen välikohtauksen jäl-
keen Jeesus ehkä vähän tuohtunee-
nakin lähtee litomaan Välimeren 
rannikkokaupunkeja Tyyrosta ja 
Sidonia kohti, mitkä olivat juuta-
laisten mielissä epäpyhiä paikkoja. 
Asukkaat eivät olleet juutalaisia, 
eikä heidän kanssaan juutalaisten 
sopinut olla missään tekemisissä. 
Eräs tuolla seudulla elävä nainen 
tulee kuitenkin Jeesuksen luo ja 
alkaa huutaa: ”Herra, Daavidin Poi-
ka, armahda minua!”, sillä hänen 
tyttärensä on sairas.

Jeesus ei ota kuitenkaan kuule-
viin korviinsakaan naisen aneluja. 
Hänen toimintansa tuntuu kum-
malliselta. Ehkä hän haluaa näyt-
tää opetuslapsilleen kuka voi olla 
uskova ja kuka ei. Nainen nimittäin 

jatkaa huutamistaan niin, etteivät 
opetuslapset jaksa enää kuunnella, 
vaan pyytävät Jeesusta panemaan 
tuo nainen hiljaiseksi. Jeesus toteaa 
vain että häntähän ei ole lähetetty 
kuin Israelin kansan luokse. Nainen 
ei kuitenkaan lopeta avunpyyntö-
jään, vaan anelee Jeesusta autta-
maan uskoen häneen. Ehkä Jeesus 
näkee opettaneensa nyt oppilai-
taan tarpeeksi ja parantaa naisen 
tyttären. Jeesus näet osoittaa, että 
kuka tahansa ja mistä kansasta ta-
hansa voi ja saa uskoa Jeesukseen 
maailman Vapahtajana. Jeesus on 
kaikkien ihmisten Herra. Nainenhan 
osoitti itse nimittäessään Jeesusta 
Daavidin Pojaksi, että hän uskoi 
Jeesuksen olevan profeettojen lu-
paama messias, Jumalan poika.

Valitettavan usein meidän ai-
kanammekin käy niin, että erilaisia 
ihmisiä pidetään kummajaisina, joi-
den kanssa ei pidä olla tekemisissä. 
Periaatteessa on helppo hyväksyä 
erilaisuus ja erilainen uskontulkinta, 
mutta käytännössä se saattaa olla 
vaikeaa. ”Eihän tuolla tavalla elä-

viä voi pitää kristittyinä”, ajattelee 
moni nähdessään itselleen vieraan 
tavan elää. On tärkeää tiedostaa, 
mihin ja miten itse uskoo, mutta 
yhtä tärkeää on antaa myös eri ta-
valla eläville ja ajatteleville oikeus 
toteuttaa kristillistä vakaumustaan 
täydestä sydämestä. 

Kristityn, olipa hän näöltään tai 
elämäntavoiltaan millainen tahan-
sa, todellinen sydämestä lähtevä 
huuto kohti taivasta on: ”Herra, 
armahda minua!”. Sinäkin saat us-
koa, että Jumala kuulee ja armah-
taa. Hän on luonut sinutkin omaksi 
kuvakseen, vaikka oletkin erilainen 
kuin joku muu. Saat elää rohkeasti 
ja iloiten Jumalan ihmeenä.

Heikki Hyvärinen, 
Puijon seurakunnan 

kappalainen

Joonas Vähäsöyrinki

nantaisin klo 18-20. Petoselta kyytiä 
voi tiedustella Katrilta, p. 040 4848 
334.

DIAKONIA
Leväsen kammari ma 1.3. klo 12.30-
14. "Minä aikana ihminen kaunein on", 
Maarit Kirkinen. Juodaan kuppi kuu-
maa ja jaetaan elämisen iloja ja suru-
ja.
Hyvän hoidon päivät (Omaishoitajil-
le, hoidettaville ja kyytipalvelua käyt-
täville) ke 3.3. klo 10.30- 14.30 Rytkyn 
leirikeskuksessa. Diakoni Martti Olsen 
tuo terveiset Haitin matkalta. Ohjel-
maan kuuluu mukavaa yhdessä oloa ja 
lounas (5 €). Ilmoittautumiset Maarit 
Kirkinen, p. 040 4848 369 tai Riitta 
Reima, p. 040 4848 370 tai diakoniatoi-
misto, p. 040 4848 332.
Avoin kohtaamispaikka torstaisin klo 
10-12 ”hyvää huomenta arki” aamu-
kahviaikaan Petosen diakoniatyön vä-
liaikaisissa tiloissa, Alakatu 6 B. 
Kallaveden seurakunnan toimistossa 
(Rauhalahdentie 21) on myytävänä 
adresseja diakoniatyön hyväksi 10 
€/kpl.

MUUTA
Donkkis Big Night-toimintailta 7-13 
vuotiaille pe 26.2. klo 18-20 Pyörön 
koulun ruokasalissa.

PERHETYÖ
Perhekerhoja ei ole viikoilla 10,
12 ja 13. 

PIIRIT
Lamperila-Niemisjärven seurakun-
tapiiri ti 2.3. klo 12 Tuomaalassa Lea ja 
Aimo Mikkosella, Mikkosentie 57.
Haminalahden työseura ti 2.3. klo 
18.30 Erja ja Jouni Räsènillä, Savolan-
mäentie 50.
Rytkyn seurakuntapiiri ti 2.3. klo 
18.30 Annikki ja Aarne Sopasella, Pirt-
tilä 31.

AIKUISTYÖ
Miesten Raamattupiiri to 25.2. klo 
18.30-20 Jynkänvuoren kerhohuo-
neessa. Lisätietoja Veijo Olli, p. 044 
3182 146 tai Veijo.Olli@iwn.fi.
Miesten sauna- ja takkailta pe 26.2. 
klo 18-20 Poukaman leirikeskuksessa. 
Kiinnostavia alustuksia, veljellistä yh-
dessäoloa ja sauna. Kevyt iltapala. 
Osallistumismaksu 4 €. Mukana Terttu 
Möykkynen Lähetyskauppa Vakasta 
kertoo Israelin lähetystyöstä. Myytä-
vänä Vakkatuotteita.

KASTETUT
Jenna Maria Aleksandra Eskelinen, Art-
tu Aleksi Heikkinen, Vili Veikka Tapani 
Kivinen, Joona Elmeri Luotomäki.

KUULUTETUT
Ari Tapio Kuusela ja Suvi Johanna Kart-
tunen, Antti Kalevi Jaatinen ja Elisa 
Maarit Karvinen, Sami Henri Tertsunen 
ja Riina Hannele Vartiainen.

KUOLLEET
Eino Ensio Huovinen 54 v, Reijo Ferdi 
Juhani Rissanen 59 v, Kauko Eelis Juu-
tilainen 79 v.

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-
11. Hiihtolomalla 10.3. ei ole perheker-
hoa.
Eväitä arkeen ke 24.2. klo 17-18. Raa-
mattu- ja keskustelupiiri takkahuo-
neessa. "Rukous ja usko", Juha Välimä-
ki.
Elämää etsimässä -kerho to 25.2. klo 
14.30-16 muutoksen kokeneille. Sosio-
nomi Minna Piippa Kriisikeskuksesta, 
aiheena Kriisi ja siitä selviytyminen.

Messu su 28.2. klo 10. Saarna ja litur-
gia Juha Välimäki, kanttorina Riitta 
Matilainen. Lapsikuoro.
Perheen Pyhä su 28.2. klo 16. Musiik-
kipaja - lauluja, laululeikkejä ja musi-
sointia lapsille, Annukka Knuuttila ja 
Riitta Matilainen. Kirkkovaellusharta-
us. Tarjoilu. Pika-arpajaiset Yhteisvas-
tuun hyväksi.
Messu ja Kansanlähetyksen kirkko-
pyhä su 7.3. klo 10. Saarna Kansanlä-
hetys, liturgia Reijo Virolainen, kantto-
rina Riitta Matilainen. Kirkkokahvit. 
Kansanlähetyksen lähetystyön näky-
miä.
Miesten piiri ke 10.3. klo 18-20 takka-
huoneessa. Mika Pulkkinen.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24
040 4848 391
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-
11. Hiihtolomalla 10.3. ei ole perheker-
hoa.
Messu su 7.3. klo 13. Saarna Kansanlä-
hetys, liturgia Reijo Virolainen, kantto-
rina Riitta Matilainen.
Afrikkalaisen naisen tulevaisuus 
kansainvälisenä naistenpäivänä ma 
8.3. klo 18. Puhujana Joensuun yliopis-
tossa taloustieteitä opiskeleva tansa-
nialainen Mercy Changa Ngogo tulkki-
naan Tuula Laine.
Laki ja evankeliumi ti 9.3. klo 18. Lu-
ento- ja keskustelutilaisuus. "Mihin la-
kia tarvitaan?", poliisipäällikkö (eläk-
keellä) Yrjö Aamuvuori. "Yhdeksänkö 
käskyä?", Lauri Paatero. 

DIAKONIA
Hyvän Mielen Päivä ke 10.3. klo 11-
13.30 Pyhän Johanneksen kirkolla. 
Pappina kansallissosialismin aikaan, 
Reijo Virolainen. Ruoka ja kahvit. Linja-
auton reitti: Päivärannantie, City Mar-
ketin jälkeinen pysäkki Kettulanlah-
teen päin klo 9.50, Kaijan Padan pysäk-
ki klo 10, Pihlajaharjuntie (Rahusentien 
risteys) klo 10.05, Kelloniemen Sale klo 
10.15, Itkonniemen kioski klo 10.20, 
Tellervonkadun pysäkki 10.25, Lönnro-
tinkatu 52 klo 10.30 (entinen seura-
kuntatalo), Saariaitta klo 10.35, Pyhän 
Johanneksen kirkko. Paluu samaa reit-
tä alkaen klo 13.30 Pyhän Johannek-
sen kirkolta. Päivän kustannukset 5 €.
Diakoniatyön ajanvarauspäivystyk-
set Männistön Vanhalla kirkolla 
(Lönnrotinkatu 24) tiistaisin klo 9-10, p. 
040 4848 385. Pyhän Johanneksen 
kirkolla (Kellolahdentie 8) torstaisin 
klo 9-10 p. 040 4848 384. Ulla Halonen 
ke-pe, p. 040 4848 405. Maija Huttu-
nen ke-pe, p. 040 4848 407. Merja Hy-
värinen ma-ke, p. 040 4848 283. Mari 
Mertanen, p. 040 4848 406. Sähköpos-
ti: etunimi.sukunimi@evl.fi 
Ukintuvan Sanan torstai to 25.2. klo 
12. Juha Välimäki.
Ukintupa to 4.3. klo 12. Sairaanhoitaja 
Leena Huuskonen kertoo kivusta. Pii-
rakkakahvit ja arpajaiset Yhteisvas-
tuulle. Piirakoita voi myös ostaa kotiin 
viemisiksi.
Vanhan kirkon ystäväkerho to 4.3. 
klo 13-14.30 Vanhalla kirkolla. Hartaus 
"Yksinäisyys", Mari Mertanen. Virsien 
veisuuta, Riitta Matilainen.

MUUTA
Afrikkalaisen naisen tulevaisuus 
kansainvälisenä naistenpäivänä ma 
8.3. klo 12-13.30 lounastilaisuus Kuopi-
on Osuuspankin 7. kerroksen kokousti-
loissa, Puijonkatu 25. Puhujana Joen-
suun yliopistossa taloustieteitä opis-
keleva tansanialainen Mercy Changa 
Ngogo tulkkinaan Tuula Laine. Jaana 
Marjanen, Reijo Virolainen ja toimin-
nanjohtaja Mikko Lännenpää (Suomen 
Liikemiesten Lähetysliitto). Ilmoittau-
tuminen Riitta Saarinen, p. 020 7815 
651, riitta.saarinen@missionmen.fi.

KASTETUT
Santeri Onni Tapani Tiihonen, Katarii-
na Aino Emilia Tervo, Tomi Kauko 
Puustinen.

KUOLLEET
Arvo Kalevi Venäläinen 67 v, Jouni An-
tero Viljanen 45 v, Uuno Ilmari Hiltu-
nen 79 v, Hellin Maria Pirinen 83 v, 
Helvi Greta Annikki Ruotsalainen 90 v, 
Mikko Leväsalmi 79 v, Viljo Ilmari Miet-
tinen 91 v.
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Pu i j o

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Messu su 28.2. klo 10. Teol. yo. Saila 
Karppinen saarnaa, Heikki Hyvärinen, 
Pekka Nieminen. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä. Lapsille pyhäkoulu.
Messu su 7.3. klo 10. Piio Lappalainen 
saarnaa, Jaana Marjanen. Kanttorina 
Outi Keskisipilä.
Lauluyhtye Histan veisaajat: Siksi 
veisaan su 7.3. klo 18. Säde Bartlingin 
sovittamia Siionin virsiä ja yhteisvei-
suuta. Vapaa pääsy/kolehti. 

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Eläkeläisten kerho to 25.2. klo 12.30. 
Pyhän edessä, Jaana Marjanen. 4.3. 
Martta toiminnassa, Puijonlaakson 
Martat.
Siioninvirsiseurat su 28.2. klo 18. Pu-
hujina Heikki Hyvärinen, Saila Karppi-
nen, Ilkka Raninen, Alpo Valkeavaara.
Raamattupiiri - Uskon ydin sielu ja 
pelastus ma 1.3. klo 18.30 kerhohuone 
3. Heikki Hyvärinen.
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30. Katin koti 
kontti vierailee.
Israel-piiri ke 3.3. klo 14. Ariela Toiva-
nen.
Midinetti-lähetyspiiri ke 10.3. klo 12. 
Käsitöitä ja askartelua. Lähettien kir-
jeitä.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO 
Tuomikuja 4
p. 040 4848 426
Ystävänpäivä ke 24.2. klo 10.45. Kiel-
letty hedelmä, Heikki Hyvärinen. 3.3 
klo 10.45-13 Pääsiäisaskartelu, Liisa 
Nenonen ja Riitta Murtorinne. 
Mukulamessu su 28.2. klo 16. Heikki 
Hyvärinen saarnaa, Jaakko Syynimaa. 
Kanttorina Joona Saraste. Päivärannan 
lapsikuoro solisteineen + bändi, joh-
taa Talvikki Attila-Pekonen.
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30. Yhteinen 
vastuumme - diakoni Riitta Murtorin-
ne.
Messu su 7.3. klo 13. Piio Lappalainen, 
Outi Keskisipilä.

LÄNSI-PUIJON KERHOHUONE 
Rypysuontie 28-30
p. 040 4848 419
Perhekerho ti 2.3. klo 9.30. Katinkon-
tit.

RANTA-TOIVALA
Seurakuntapiiri ti 2.3. klo 18.30. Heik-
ki ja Raija Kaarakaisella, Ranta-Toiva-
lantie 249. Heikki Hyvärinen.

MUUTA
Omaishoitajien tapaaminen ti 16.3. 
klo 13 Kallaveden kirkolla, Rauhalah-
dentie 21, yhdessä Kallaveden ja Män-
nistön omaishoitajien kanssa. Yleisön 
pyynnöstä rovasti Matti Keski-Nisula 
jatkaa aiheesta ”Lupa tuntea”. Ilm. 8.3. 
mennessä Railille, p. 040 4848 438.

KASTETUT
Niklas Henrik Valtteri Urpalainen, Otso 
Viljami Leinonen.

KUOLLEET
Eero Antero Kemppi 50 v, Eila Kyllikki 
Ålander 75 v, Ilta Saima Syrjä 85 v, Elsa 
Järvisalo 88 v.Riistaveden seurakunta

R i i s t ave s i

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
Messu su 7.3. klo 10. Kirsi Leino, Mar-
jatta Piironen.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2 
Omaishoitajien ja hoidettavien 
ryhmä ti 9.2. klo 12. Eeva Leinonen. 
Irja Tamn.
Perhekerho ke 24.2. klo 9.30. Mervi 
Mannila
Riistaveden sotaveteraanien vuosi-
kokous ke 24.2. klo 11. Esillä sääntö-
määräiset asiat. Mukana piirin pu-
heenjohtaja Olavi Karttunen ja tuo-
miorovasti Ilpo Rannankari.
Kansanlaulukirkko su 28.2. klo 10. 
Kalevalaisten naisten kirkkopyhä. Anni 
Tanninen. Pyhäjärven nuorisoseuran 
pelimannit. Kirkkokahvit.
Tiistaitupa ti 2.3. klo 8 kammarissa.
Virkistyspäivä eläkeläisille ke 3.3. 
klo 12. Nyyttikestit, runoja ja esityksiä. 
Tuo mukanasi jokin pieni ohjelma 
sekä pientä puitavaa kaikkien iloksi. 
Kahvitarjoilu. Eeva Leinonen, Irja 
Tamn.
Tiistaitupa ti 9.3. klo 8 kammarissa.
Eläkeliiton talviseurat ke 10.3. klo 13. 
Kirsi Leino. Marjatta Piironen.

MUUTA
Palvelukeskuksen hartaus ke 24.2. 
klo 13. Kirsi Leino. Marjatta Piironen.
Roinilan hoitokodin hartaus ke 24.2. 
klo 14.30. Sonja Fick.
Talvilomaviikolla (viikko 10) ei ole seu-
rakunnan kerhoja. 
Miesten lenkkipiiri ma 8.3. klo 18.30. 
Osuuspankin kerhohuoneessa. Vieraa-
na tuomiorovasti Matti Järveläinen ja 
hän kertoo pyhiinvaelluksesta Santia-
go de Compostelaan.

KASTETUT
Tuomas Juhani Suhonen.

KUOLLEET
Veikko Ilmari Venäläinen 80 v.

Ve h m e r s a l m i

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 15
Messu su 28.2. klo 13. Aulikki Mäki-
nen. Marjatta Piironen. Kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus su 7.3. klo 13. 
Aulikki Mäkinen. Marjatta Piironen.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 17
Peruttu toimintaesitteessämme il-
moitettu 24.2. klo 17.30 Oma ry:n ja 
seurakunnan yhdessä järjestämä 
avoin luento.
Koko kylän kinkerit su 28.2. alkaen 
klo 11 ruokailulla. Teema: "Virrestä 
viis". Pitäjiltä voi tulla taksilla linja-au-
totaksalla. Lapsille oma puuhapaja. 
Arpajaiset. Kinkereiden jälkeen messu 
kirkossa klo 13. Aulikki Mäkinen. Mar-
jatta Piironen. Kirkkokuoro. 
Luento luontokuvaamisesta ma 1.3. 
klo 18. Valokuvaaja Petri Jauhiainen. 
Tilaisuus on tarkoitettu partiolaisille ja 
myös muille luontokuvauksesta kiin-
nostuneille.
Keisarinkeittoa yhteisvastuun hy-
väksi ti 2.3. klo 14-17. Ruokamaksu 5 
€. Keittoa voi ostaa myös omiin astioi-
hin. Vieraana diakoni Martti Olsen, 
kertomuksia ja kuvia Haitista.
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30. 
Naisten hemmottelupäivä la 20.3. 
klo 10-15. "Matka omaan itseesi". Tyy-
likurssi, rentoutumista ja hartaus. 
Osanottomaksu 15 €. Ilmoittautumi-
nen seurakunnantoimistoon 17.3. 
mennessä, p. 040 4848 440. Järj.MLL 
ja SRK.

NUORET
Yökahvila pe 26.2. klo 19 Majakassa.

MUSIIKKI
Kirkkokuoro ti 2.3. klo 13. Kuorohar-
joitukset kirkossa Marjatan johdolla.

MUUTA
"Arjen tuupparit" työttömille tarkoi-
tettu kokoontuminen lähimmäisen 
kammarissa joka viikon torstai klo 9-
12. Tule sinäkin viihtymään ja keskus-
telemaan kahvikupposen äärellä, mu-
kana diakoni Sonja Fick.
Talvilomaviikolla (viikko 10) ei ole seu-
rakunnan kerhoja, partiota eikä nuor-
teniltaa. Ei myöskään kirkkokuoron 
harjoituksia.
Diakoni Sonja Fickillä ei ole virastopäi-
vystystä ke 10.2. 
Lasketteluretki kaiken ikäisille Tah-
kolle la 20.3. Lähtö klo 8.30 Vehmer-
salmen torilta, paluu n. klo 19. Retken 
hinta 35 €, sisältää kyydin, hissilipun ja 
ruokailun Aholansaaressa. Ilm. Jatalle 
16.3. mennessä, p. 040 4848 462. Järj. 
Vehmersalmen srk. ja Vehmersalmen 
Lions Club.
Lähimmäisen kammari ma 1.3.
klo 10 kammarissa.
Hoivakoti Vehmuksen hartaus
ti 2.3. klo 13.30. Sonja Fick. 
"Naisia raamatusta" keskusteluti-
laisuus ti 2.3. klo 18 Lähimmäisen 
kammarissa. Aiheena; Tamara. Aulikki 
Mäkinen.
Lähimmäisen kammari ma 8.3. klo 
10 kammarissa. Mukana Aulikki Mäki-
nen.

KUOLLEET
Meeri Kyllikki Pirttioja 76 v.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO  
Haarahongantie 4 
Perjantaimessu pe 26.2. klo 19. Risto 
Huotari, Yrjö Jokiranta ja Airi Heiska-
nen.
Messu su 28.2. klo 10. Eero Holma, 
Sirpa Ylikotila, Airi Heiskanen. 
Messu su 7.3. klo 10, lähetyspyhä. 
Saarnaa Jouko Kauhanen, Markku Ket-
tunen, Anne-Mari Kraft ja virsikuoro. 

SEURAKUNTATALO
Lähetyksen sydänäänet ke 24.2. klo 
8.30 lähetyskellarissa, Joh 11, Eero 
Holma.
Askartelupiiri ke 3.3. klo 9 ja 10.3. klo 
9 lähetyskellarissa. 
Omaishoitajakerho ke 24.2. klo 12 
takkahuoneessa.
Pyhä-luentosarja ke 24.2. klo 18 isos-
sa salissa. Pyhä päivä, alustus Eero 
Holma, kommenttipuheenvuoro 
kauppias Helena Koponen.
Venezuelan lähetti Leena Piiraisen 
tulojuhla ja lähetyslounas su 28.2. 
klo 11.30 isossa salissa.
Kirkonkylän päiväpiiri ma 1.3. klo 13 
Haarahongantie 4.
Pyhä-luentosarja ke 3.3. klo 18 isossa 
salissa. Pyhät kuvat, alustus piispa Ar-
seni, kommenttipuheenvuoro lasten-
tarhanopettaja Marja-Leena Kasuri-
nen.
Kansanlähetyksen kevätpäivät pe 
5.3. klo 18 pienessä salissa, ”Alkaen Is-
raelista”, Vilho Harvala.
Perjantaikahvila pe 5.3. klo 18-22. 
Sananurkka klo 19 ja klo 20, Jennin ja 
Simon ryhmä.
Kansanlähetyksen kevätpäivät la 
6.3. klo 15 pienessä salissa, Vilho Har-
vala.
Kansanlähetyksen kevätpäivät, 
seurat su 7.3. klo 11.30 pienessä salis-
sa.
Juttutupa ma 8.3. klo 10 lähetyskella-
rissa. 
Miesten piiri ma 8.3. klo 13 kokous-
huoneessa.

VUORELAN KIRKKO
Sananen ke 24.2. klo 18.30. Tapio Le-
pola.
Donkkis-ilta to 25.2. klo 18-20.
Perjantaikahvila pe 26.2. klo 18.22. 
Päiväkerhotilassa klo 19 ja 20 rukous-
hetket.
Messu su 28.2. klo 13. Eero Holma ja 
Vesa Kajava.
Vuorelan päiväpiiri ma 1.3. klo 12 
alkaen ruokailulla.
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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

www.kotiinkuljetus.palvelee.

Puh. 050 466 9989

HAUTAKIVET
Lisänimien

kaiverrus/kultaus-
sekä entisöintityöt.

Kivilyhtyjä

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio
puh. 050 575 0004

017-2622695
www.kivipajasarik.fi

Ei yleisiä juhlia 
merkkipäivänäni,

ainoastaan perhepiirissä.
Rauha Annikki Heikkinen 

Kuopio

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN 
JA  AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa. 
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Kuopiossa 6.4. 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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Sanajumalanpalvelus su 7.3. klo 13. 
Saarnaa Jouko Kauhanen, Risto Huotari 
ja Anne-Mari Kraft.
Vuorelan lähetyspiiri ti 9.3. klo 10.
Sananen ke 10.3. klo 18.30.

MUUTA 
Vesijärven-Harjamäen lähetyspiiri to 
25.2. klo 18.30 Anja Vesterisellä, Kalas-
tajantie 16 B 10, mukana Sirpa Ylikotila.
Ystävän Tupa ma 1.3. klo 9 Leppäkaar-
teen kerhohuoneessa.
Seurakunnan virastot kiinni to 4.3. 
klo 12 alkaen työntekijöiden ulkoilu- ja 
liikuntailtapäivän vuoksi.
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetys-
piiri to 4.3. klo 19 Riitta ja Keijo Kososel-
la, Haarahongantie 6 as. 3, mukana Ta-
pio Lepola.
Pariviestinnän kurssi Vuorelan kirkol-
la 4.3. klo 18 alkaen. Lisätiedot perhe-
työntekijä, p. 044 7284 646.  
Parisuhteen rikastuttamiskurssi 16.-
18.4. Ruokoniemessä. Ilmoittautuminen 
virastoon, p. (017) 288 4600.
Kaikki ilon lähteet puhkeavat. Mari-
anpäivän retriitti Ruokoniemessä 19.-
21.3. Hinta 40 euroa oman seurakunnan 
jäsenet, muut 70 euroa. Retriitin ohjaa-
jalle Sirpa Ylikotilalle ilm. 12.3. mennes-
sä, p 044 7284 608.
Isoiskoulutusryhmien yhteisvastuu-
keräystempaus ke 10.2. tuotti yhteen-
sä 810 €. Suurkiitokset kerääjille ja lah-
joittajille, olitte arkienkeleitä!
Lähde virkistävälle kevätretkelle Herät-
täjä-Yhdistyksen talviveisuihin Joen-
suuhun 6.-7.3. Matka ja yö hotelli Kim-
melissä yht. 80 €. Tiedustelut ja ilmoit-
tautuminen 26.2. mennessä aluesihtee-
ri T. Ruuttuselle, p. 040 5061 386.

KASTETUT
Heini Emilia Äikäs, Joonas Veikko Pii-
ponniemi, Oiva Aatu Benjamin Savolai-
nen, Jaro Samuel Toivanen

KUULUTETUT
Eetu Rikhard Kela ja Paula Johanna 
Riekkinen 

KUOLLEET
Urho Tapio Kokkarinen  83 v., Kari Juha-
ni Huovinen 59 v., Vesa Onni Kalevi 
Riekkinen 55 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. 
Hyväntuulenpiiri ti 2.3. klo 12. 
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 3.3. klo 13.30. 
Pullakirkko pe 5.3. klo 12. 
Syöpäryhmä ke 10.3. klo 13. 

KESKUSSEURAKUNTATALOSSA, 
Suokatu 22 
Huonokuuloisten seurakuntapiiri
ke 24.2. klo 13. 
Kuurojen lähetyspiiri ma 1.3. klo 17. 
Huonokuuloisten seurakuntapiiri
ke 10.3. klo 13. 

YHTEISVASTUULLE PUUROA
Perinteistä ruispuuroa Yhteisvas-
tuun hyväksi Kuopion torilla viikolla 
11, eli 15. - 20.3.  Puuroa jaetaan voisil-
män kera ja halukkaat voivat tukea va-
paaehtoisella summalla Yhteisvastuuta 
laittamalla roponsa teltalla 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. 

KUOPION OPISKELIJALÄHETYS  
Museokatu 24  
www.opko.fi/kuopio 
Opiskelijaillat la klo 19.
Nooa ja Silja Symphony 27.2. Jo-
hannes Häkämies.
Usko, kaste ja Pyhä Henki 6.3. Pekka 
Ryhänen.

KANSANLÄHETYKSEN 
OPISKELIJATOIMINTA 
Museokatu 24 
keskiviikkoisin klo 18  
Mikä on uskon ja tekojen suhde? 3.3. 
Raimo Lappi.
Minä, sinä ja Jumalan Sana 10.3.
www.kolmekohtaamista.com

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta 
keskusteluapua parisuhteen 
kysymyksissä. Käynnit sopimuksen mu-
kaan. Tiedustelut vastaanottosihteeril-
tä, 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/matkapuhe-
linmaksu.
Nettiosoite: pp.kuopio@evl.fi

J ä r j e s t ö t
NNKY, Myllykatu 5 
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
Lähetyspiiri ke 24.2. klo 13.
Raamattupiiri ke 3.3. klo 13.
Maailman rukouspäivän ilta pe 5.3. 
klo 18 Kallaveden kirkossa, rukouskoh-
teena Kamerun. Puhe, Raili Rantanen. 
Kyyti lähtee toimistolta klo 17.20.
Ilm. p. 017 2614 500 päivystysaikana. 
Kristus-päivä la 6.3. klo 13.
Per-Olof Malk ym. 
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 tiistaisin 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. Päivähartaus ja kahvi-
hetki keskiviikkoisin 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 28.2. klo 10 
Alavan kirkossa ja kirkkokahvit ja Pal-
mun perheen lähtöjuhla klo 11.30 srk-
talossa. Asako ja Lauri Palmu ja lapset, 
Salla Tyrväinen, Jouko Kauhanen. 
Avoimet ovet ja lähetysmyyjäiset 2.3. 
klo 9-20 Lähetyskodissa. 
Elämän Leipää sanoin ja sävelin 7.3. 
klo 16 Kuopion NNKY:ssä, Välke. 
Kohtaamispaikkamessu 14.3. klo 16 
Kallaveden kirkossa, Veijo Olli, Esko 
Konttinen, musiikki Jaspe.
Kevätpäivät 5.-7.3.Siilinjärvellä ”Alkaen 
Israelista” srk-talon pienessä salissa. Pe 
5.3. klo 18-21 Vilho Harvala, Pekka Kiis-
ki, Simo Karjalainen. La 6.3. klo 15-17 
Vilho Harvala, Pekka Kiiski, sanan ja ru-
kouksen ilta klo 17.30. Lähetyspyhän 
messu su klo 10 kirkossa ja lähetysjuhla 
klo 11.30 srk-talossa. Messu klo 13 Vuo-
relan kirkossa.
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. 
Tied. Jouko Kauhanen, p. 050 5773 780, 
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 Ericks-
son.
Petroskoin juutalaistyön juhla la 27.2. 
klo 17. Airi Luntinen. Juutalaisryhmä 
Petroskoista vieraana.
”Perjantai Kristukselle” pe 5.3. klo 18. 
Merja Leppälä.

SUOMEN LUTERILAINEN 
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri to 25.2. klo 
18.30 Keskusseurakuntatalon Aaronis-
sa. Uskon ABC.
Evankeliset opiskelijat to 4.3. klo 19 
Salla-Maarilla, Kipinäkatu 44 as 2,

mukana Joel Kerosuo.
Evankelisten opiskelijoiden kotisi-
vut www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.
html
Itä-Suomen piirin työntekijä Johan-
nes Häkämies, p. 050 3212 938,
johannes.hakamies@ sley.fi

KUOPION YMPÄRISTÖN 
RAUHANYHDISTYS, 
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa
 www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Lauluseurat ke 24.2. klo 19.
Seurat to 25.2. klo 13 Vehmersalmen 
palvelukeskuksessa.
Kasvattajailta pe 26.2. klo 18.
Keskusteluilta la 27.2. klo 18.
"Ystävyys" 
Seurat ja vuosikokous su 28.2.
klo 13.
Tiistaikerho ti 2.3. klo 10.30. 
Lauluseurat ke 3.3. klo 19. 
Seurat la 6.3. klo 19.  
Seurat su 7.3. klo 15. 

HERÄTTÄJÄYHDISTYS, 
Kuninkaankatu 22 
Avoinna ke klo 10-13,
virsituokio klo 11-12.
Lähde virkistävälle kevätretkelle He-
rättäjä-Yhdistyksen talviveisuihin 
Joensuuhun 6.-7.3. Matka ja yö hotelli 
Kimmelissä yht. 80€. Tiedustelut ja il-
moittautuminen 26.2. mennessä alue-
sihteeri T. Ruuttuselle, p. 040 5061 
386.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA, 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14.
Vakkatalkoot pe 26.2. klo 12 alkaen. 
Tehdään maze book, japanilainen pie-
ni kirjanen. Talkoot jatkuvat joka toi-
nen viikko perjantaisin. 
Kallaveden seurakunnasta on saapu-
nut iso lammaslauma! Tarjolla myös 
helminauhoja Sudanista, MissionPos-
sible -tulitikkuja Itä-Euroopan katulas-
ten hyväksi sekä uurnan kantokasseja. 
Kirja-ale jatkuu.
Lähetysyhdistys Kylväjän piiri ker-
ran kuussa. Seuraava to 4.3.
www.kuopionseurakunnat.fi/lahetys-
kauppavakka

AHOLANSAARI 
Hiihtoloma 19.2.-14.3. päivittäin
aamuveisuut klo 9 ja seurat klo 18.
Avoimet ovet -päivä 13.3. Aholan-
saaren ja Paavon pirtin sekä majoitus-
tilojen esittelyä, seurat, lounas, kahvi.
Eläkeläisten talviviikko 15.-18.3. Ai-
heena Pyhä arjessa. Mukana Airi Nou-
siainen, Vuokko Väätäinen, Jaro Julku-
nen ja Kari Ikonen.
Pääsiäinen 1.-5.4.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset,
p. 050 4641 000,
 www.aholansaari.fi

Kari Mäkinen ja 
Miikka Ruokanen 
jatkoon

Kari Mäkinen ja Miikka Ruoka-
nen pääsivät arkkipiispanvaalin toi-
selle kierrokselle

Luterilaisen kirkon arkkipiis-
panvaalissa ensimmäisellä kier-
roksella eniten ääniä saivat Turun 
arkkihiippakunnan piispa Kari Mä-
kinen (s. 1955) ja Helsingin yliopis-
ton dogmatiikan professori Miikka 
Ruokanen (s. 1953). Mäkinen sai 393 
ääntä ja Ruokanen 285 ääntä. Vaalin 
ensimmäinen kierros toimitettiin 
rovasti- ja hiippakunnittain torstai-
na 18. helmikuuta 2010.

Koska kukaan ehdokkaista ei 
saanut yli puolta annetuista äänis-
tä, vaalin toinen kierros järjestetään 
torstaina 11. maaliskuuta. Nykyinen 
arkkipiispa Jukka Paarma siirtyy 
eläkkeelle kesäkuun alussa 2010. 

Pop-messu 
televisioon 
Pop-messu esitetään YLE TV 1-
kanavalla sunnuntaina 14.3. kello 
10–11. Kyseessä on ensimmäinen 
kerta, kun Pop-messu esitetään te-
levisiossa Suomessa.

Messun toimittajat ovat ta-
vattavissa verkkokeskustelussa 
heti jumalanpalveluksen jälkeen. 
Keskustelu avautuu 14.3. kello 10 
osoitteessa www.messukeskustelu.
fi. Messun artistivieras on Johanna 
Iivanainen, liturgina toimii pastori 
Henna Hauta-aho ja saarnaaja-
na on Töölön kirkkoherra Auvo 
Naukkarinen.

Lähetys Pop-messusta uusitaan 
YLE TV1:llä tiistaina 16.3. kello 
13–14. Messun voi katsoa myös Yle 
Areenasta lähetyksen jälkeen neljän 
viikon ajan. Yle Areenan osoite on 
http://areena.yle.fi. 

Pop-messu on nuorten aikuisten 
suosima jumalanpalvelus, jonka mu-
siikista vastaa bändi ja Pop-kuoro. 

Päikki Prihalle 
kirkkotaiteen 
Engel-palkinto

Kirkkotaiteen Engel-palkinto on 
myönnetty tekstiilitaiteilija, profes-
sori Päikki Prihalle. Päikki Priha 
on suomalainen tekstiilitaiteilija ja 
Taideteollisen korkeakoulun pro-
fessori. Hänen ansionaan pidetään 
kirkkotekstiilien nostamista arvos-
tetuiksi taide-esineiksi.

Priha on suunnitellut kirkko-
tekstiilejä yli 30 kirkkoon, muun 
muassa vuonna 1998 Helsingin tuo-
miokirkkoon ja sen kryptaan. 

Kirkkotaiteen Engel-palkinnon 
myöntää Helsingin tuomiokirkko-
seurakunnan seurakuntaneuvosto 
taiteilijalle tai yhteisölle, joka on 
ansioitunut kirkkotaiteen alalla. 
Engel-palkinto on suuruudeltaan 4 
000 euroa ja se jaettiin nyt 15:nnen 
kerran. 

Kirkkotaiteen Engel-palkinnon 
ovat aiemmin saaneet: Valokuvaaja 
Seppo J.J. Sirkka, Cantores Mi-
nores -poikakuoro, tekstiilitaiteilija 
Maija Lavonen, sinfoniaorkesteri 
Vivo, oopperalaulaja Eero Erkkilä 
ja professori Tapani Valsta, gos-
pelmuusikko Jaakko Löytty, arkki-
tehti Tuula Mäkinen, kuvataiteilija 
Riikka Juvonen, näyttelijä Matti 
Ranin, runoilija Lauri Otonkoski, 
professori Wilhelm Helander, en-
tisöijä Jorma Pulla, Lasten Keskus 
ry. ja kirjailija Anna-Mari Kaski-
nen.

u u t i s i a

Mitkä koiranpennut ovat samanlaisia?
Auta tyttöä löytämään kolme paria.

Matt. 15:21-28

PyhäPuuha

PyhäPuuha –palstaa toteuttaa Kallaveden lukiolaisista koottu ryhmä. 
Piirros Sanna Ollikainen.
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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 
7.3. 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 monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Avoinna 
ma-pe klo 8.30-15, p. 044 7872 872. 
Ilmaiset 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 
avoinna ark. klo 8.30 -15. Kuopion 
Setlementti 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, 
käynti 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 
Laulutuokio Lepolan palvelutalossa 
pe 5.3. klo 14.

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 väli-
neiden vaihtopiste suonensisäises-
ti huumeita käyttäville, Vuorikatu 
31-33. Avoinna ti ja to klo 16-18. Asi-
ointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa palve-
lukeskuksessa, Sammakkolammen-
tie 12. Avoinna arkisin klo 9-16.
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 puhelinneuvon-
ta 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. 
Suomen Sairaanhoitajain Kristil-
linen Seura 1.3. klo 18.30 Mummon 
mökissä, Puijonkatu 10. Eettinen ku-
luttaminen.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksik-
kö, Lastentie 1.
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille to 4.3. 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 lahjoitusruokajake-
lu 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,  p. 3623 614. 

Jynkänlahden koulun oppilaskun-
ta lahjoitti marraskuisen taks-
värkkikeräyksen tuoton Kuopion 
Yliopistollisen sairaalan Lasten ja 
nuorten pitkäaikaissairaiden neu-
rologiselle osastolle.

Oppilaskunnan ohjaaja Elli 
Hyppölä kertoi oppilaiden halun-
neen lahjoittaa tuotto paikalliseen 
tarpeeseen, jotta he tietävät mihin 
tuotto oikeasti käytetään.

Noin neljäsataa yläkoululaista 
osallistui taksvärkkiin ja jokaisen 
päiväpalkka oli 12 euroa. ”Minä 
siivosin kotona”, sanoi Oona Ero-

nen ” ja minä mummolassa”, lisäsi 
Liisa Repo. 

Lahjoituksen arvo on yli 4200 
euroa. Tuotolla hankittiin ka-
lusteita, kirjoja, pelejä ja filmejä 
potilaiden viihdyttämiseksi. Osa 
tuotosta käytetään myöhemmin 
osaston henkilökunnan parhaaksi 
katsomalla tavalla. 

Nuorten nurkka tulee ensim-
mäisen kerroksen Lastentautien 
poliklinikan odotustiloihin. Op-
pilaiden edustajat saivat myös tu-
tustua apulaisosastonhoitaja Mari 
Heikkisen johdolla yhdeksännessä 

kerroksessa olevaan lasten ja nuor-
ten pitkäaikaissairaiden neurologi-
seen osastoon. 

Lastentautien ylilääkäri Mikko 
Perkkiö iloitsi oppilaiden lahjoi-
tuksesta.

”Potilaiden ikähaarukka on 4-
16 vuotta. Hieno ajatus lahjoittaa 
osastollemme, jonka potilaista 
suuri osa kuuluu samaan ikäryh-
mää kuin nuoret lahjoittajat.”

Teksti ja kuva 
Hilkka Sipilä

Iloa taksvärkkikeräyksellä

Nuorten nurkka 
saa oppilaiden te-
kemän nimikilven. 
Osastonhoitaja 
Helena Väänänen 
(vas.) Oppilaskun-
nan edustajina 
Richard Kanerva, 
Janne Mikkola, 
Oona Eronen ja 
Liisa Repo sekä 
oppilaskunnan oh-
jaaja Elli Hyppölä.
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TYYPIN 1 DIABETES  JA 
RUOKAVALIOTUTKIMUS
Etsimme insuliinihoitoisia diabeetikoita kevättalvella 
2010 alkavaan tutkimukseen, jossa selvitetään kasvi-
stanoliesterin terveysvaikutuksia. Tutkimuksessa koe-

henkilöt nauttivat levitettä, johon on tai ei ole lisätty stanoliesteriä
1 kuukauden ajan osana päivittäistä ruokavaliotaan. Tutkimuskäyntejä 
on 5 seulontakäynti mukaan lukien. Tutkimustuotteet koehenkilöt 
saavat tutkimuskäyntien yhteydessä. Tutkimukset ja tutkimustuotteet 
ovat ilmaisia tutkittaville.
Saatatte soveltua tutkimukseemme, jos
• teillä on tyypin 1 diabetes (pistoshoito)
• olette iältänne 18-70 –vuotias
• teillä on veren kolesteroliarvoja pienentävä statiinilääkitys
• sokerihemoglobiininne (HbA1c) on alle 9 %
Tutkimus toteutetaan Itä-Suomen yliopistossa kliinisen ravitsemustie-
teen yksikössä (Kuopion kampus, Canthia).
Tutkimuksen johtajana ja vastuulääkärinä toimii professori Helena 
Gylling kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä.
Ilmoittautumiset tutkimukseen tutkimushoitaja Päivi Rytköselle 
arkisin klo 8-11, puh 040-355 2975, muina aikoina tekstiviestillä tai 
sähköpostilla paivi.rytkonen@uef.
Lisätietoa tutkimuksesta antaa tutkija Maarit Hallikainen,
puh. 040-355 3977, maarit.hallikainen@uef.

  ilmoitusmarkkinointi

Ilmoitus Kirkko ja koti
-lehdessä huomataan!
Kysy lisää Vappu Kuusiniemi

p. (014) 619 824, 040 486 6726

Pohjois-Savon Kristus-päivä
Kuopiossa 6.3.2010 NNKY:n sali, Myllykatu 5
13.00 Avaus: Maire Lyytinen, Saara Lehtimäki, Hannu Anttila
          Jeesuksen jäähyväisrukous Joh. 17. Osa I. Per-Olof Malk. 
14.30 Kahvi. Luento: Kenet Jumala pelastaa? Oskari Nummela.
16.00 Jeesuksen jäähyväisrukous Joh. 17. Osa II. Malk.
17.00 Keittoruoka ja pöytäkeskustelut, myyntipöytä
18.00 Onko evankeliumi vielä julistuksen keskuksessa? Oskari Nummela.

Tilaisuuksissa laulavat Erkki ja Kyllikki Holopainen, 
Lauri Hallikainen ja Hannu Anttila.
Lämpimästi tervetuloa!
Evankeliumin opintoyhdistys ry

Laadukasta palveluasumista.
Oma hoitohenkilökunta paikalla kellon ympäri.
puh. 266 4660, 266 4661
Taivaanpankontie 2, 70200 Kuopio
www.palvelutalolepola.fi

Nerokkaan pyörrepesän ansiosta Tulikivi-uuni palaa 
puhtaasti ja sen hyötysuhde on korkea. Puhtaampi 
valinta - Tulikivi. Lue lisää tulikivi.fi

Tulikivi-studio, Volttikatu 6, Kuopio, puh. 
0207 636 678, ma-pe 9-17, la 10-14

puhelut: 8
,2

1
 snt/puhelu +

 m
ax. 1

4
,9

 snt/m
in.

Puhtaampien tulisijojen

PUOLESTA!
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Älä tyydy mutisemaan itseksesi tai puhumaan seinille. 
Suu puhtaaksi -palsta on tarkoitettu Sinun mielipiteillesi.

Kirjoita nimellä tai nimimerkillä osoitteeseen: Kirkko ja Koti, PL 1064, 70101 Kuopio, sähköposti kirkkojakoti@evl.fi 

Pastorit vaalipaneelissa
Kuuntelin jokin aika sitten radiosta kris-
tillistä kanavaa. Ohjelman nimi taisi olla 
pastorit studiossa. 

Ohjelmaa kuunnellessa tuntui, kuin olisi 
kuunnellut poliittisten ryhmien edustajien 
vaalikeskustelua aiheesta, miten saada oman 
”puolueen” kannatus kasvuun. Jäsenmäärän 
kasvattaminen tuntui olevan kunkin kris-
tillisen yhteisön edustajan kannalta tärkein 
toiminnallinen päämäärä. 

Taustalla on tämä kirkon kannalta kiu-
sallinen jakaantumisilmiö. Makrotason 
ongelmiin ei ole syytä puuttua, mutta mik-
rotasolla voidaan pohtia näiden pienten us-
konnollisten kuppikuntien tehtävää ja mer-
kitystä varsinkin yksilön kannalta. 

Miksi sitten kirkko on jakaantunut niin 
moneen uskonnolliseen vastakulttuuriin? 
Onko kyse postmodernin ajan yksilökes-
keisestä arvomaailmasta, jossa usko yhtei-
söllisyyteen on hajonnut! Vai onko kyse 
vastareaktiosta tälle arvottomuuden ajalle, 
jossa haetaan voimakkaita tunne-elämyksiä 
karismaattisesti johdetuista yhteisöistä. 

Oli miten oli, ajan taloudellisten arvojen 
mukaisesti kullekin yhteisölle tuntuu olevan 
tärkeintä jäsenistönsä kasvattaminen ja tätä 
kautta taloutensa varmistaminen. Monissa 
näistä yhteisössä on sitten omat – hyvinkin 
ahdistavat ja jäsenistöä sitovat lakinsa – joil-
la kristillisyyden kanssa ei monestikaan ole 
mitään tekemistä. 

Toinen asia on uskon käsite. Ohjelmaan 
osallistujat puhuivat asiantuntijan vakau-
muksella uskoon kasvattamisesta. Kuka 
määrittelee käsitteen uskovainen? Näkyykö 
se ulkoisessa habituksessamme vai sisäisessä 

olemuksessamme? Asiantuntijamäärittelyis-
sä heijastui näiden pienten uskonnollisten 
yhteisöjen yhdenmukaisuuden paine ja eri-
laisuuden sietämättömyys. 

Tulee mieleen Jeesuksen ja roomalaisen 
sadanpäällikön tapaaminen, jossa korostuu 
tämän uskon inhimillinen piirre ja muoto. 

Ihmisen uskoa on luultavasti hyvin vai-
kea ulkopäin määritellä saati sitten ohjata. 
Sen voidaan olettaa olevan jotain ihmisen 
sisällä olevaa, inhimillistä henkisyyttä, jos-
sa näkyy Jumalan kosketus. Sen todellinen 
olemus olettaisi rikkovan tässä jakaantu-
neessa kirkossa toimivien ”tosiuskovaisten” 
pystyttämät raja-aidat. 

Valitettavasti meidän aikamme stereo-
typisoi kaiken inhimillisen toiminnan sen 
ulkoisen olemuksen ja taloudellisen mer-
kittävyyden kautta. Tämän takia uskokin 
määritellään tietynlaiseksi käyttäytymisri-
tuaaliksi, mikä palvelee erillään toimivien 
yhteisöjen kiinteyttä ja taloudellista uskot-
tavuutta. 

Mikko Löppönen 
Kuopio

Luther –säätiö ja 
syntisten Jumala
Luther –säätiö sai sitten piispansa. 

Sehän tiedetään, että säätiö ei hyväksy 
naispappeutta, vaikka laki sitä vaatii.

Melkoisena yllätyksenä koin sen, että 
Luther  -säätiö valitsee väkensä, joille se 
tarjoaa ehtoollisen.

Ystäväni pyysi minua mukaansa säätiön 

jumalanpalvelukseen. Hän kuitenkin kuis-
kasi, etten voi mennä ehtoolliselle, koska 
olen elänyt synnissä 30 vuotta. En voi viedä 
syntitaakkaani alttarille, koska kristillistä 
avioliittoa ei ole. Sanankuuloon toki voin 
tulla.

Olin hyvin surullinen. Jeesushan sanoi: 
”Tulkaa minun tyköni kaikki työtä teke-
vät ja raskautetut, niin minä annan teille 
levon.”

Jumalan Poika ei valinnut, keiden syn-
nit hän ristillä antaa anteeksi ja viimeisellä 
ehtoollisella tarjosi leivän ja viinin myös 
Juudakselle.

Pirkko Hämäläinen 
Kuopio

Olen onnellinen
Tähän ikään ehtineenä osaa hiljentää vauh-
tia ja nauttia kaikesta. Olla vähästä onnel-
linen.  Muistella ja kiittää kaikesta. Tuntea 
turvallisuuden ja Luojan läheisyyden. Teh-
tyäni päivän askareet tulee hyvä olo.

Lenkkeiltyäni tunnen suuren onnen, että 
jaksoin. Nähtyäni hyvän ystävän se on kuin 
päivän kortti. Tavatessani lapseni ja las-
tenlapset ja lastenlastenlapsen onnellisuus 
valtaa mielen.

Elämä on rikas. Luonnon vaihtelut ulko-
na komeudellaan puhuttelevat sieluun asti.

Henkinen asenne nöyryydessä ja hiljai-
suudessa tulkitsevat onnen tunteen.

Sinikka Luoma

Oletko kirjoittanut 
nettipapille?
Teen Helsingin yliopiston teologisessa tiede-
kunnassa pro gradu -tutkielmaa nettipappi-
sivuston (www.nettipappi.fi) sielunhoidol-
lisesta merkityksestä käyttäjän kokemana. 
Jokainen kokemus on kertomisen arvoinen, 
ja siksi toivoisin Sinun kirjoittavan minulle 
kokemuksistasi omin sanoin seuraavia kysy-
myksiä apuna käyttäen:

Miksi kirjoitit juuri nettipapille? Olet-
ko kirjoittanut sivustolle useasti? Koetko 
saaneesi sielunhoidollista apua nettipappi-
sivustolta? Millaisiin kysymyksiin? Miksi/
miksi et?  Jatkuiko sielunhoidollinen yh-
teydenpito nettipapin vastauksen jälkeen 
jossakin muualla?  

Kirjoituksesi käsitellään luottamuksel-
lisesti. Voit kirjoittaa nimettömänä, mut-
ta toivon, että kerrot itsestäsi ainakin su-
kupuolesi, ikäsi ja maakunnan, jossa asut. 
Mikäli haluat osallistumaan haastatteluun, 
liitä kirjeeseen myös yhteystietosi. Lisäk-
si voit liittää mukaan alkuperäisen kirjeesi 
nettipapille sekä hänen vastauksensa. 

Lähetä kirjoituksesi 28.2.2010 mennessä 
osoitteeseen nettipappitutkimus@gmail.
com tai Elina Viitasaari, Käytännöllisen 
teologian laitos, PL 33, 00014 Helsingin 
yliopisto. 

Elina Viitasaari

Siilinjärven kirkossa kuultiin ystävänpäivän yh-
teisvastuukonsertissa pieniä ja isoja musisoijia. 
Urkupillien ääressä ja Sola Gratia -kuoron sekä 
muidenkin esiintyjien johtajana toimi kanttori 
Vesa Kajava.

”Urkujen soitto toimii minulle niin hyvien kuin huono-
jenkin fiiliksien purkukanavana. Musiikki on kuin ystävä”, 
sanoo Kajava.

Musiikin ammattilainen rakastaa touhuamista laulun ja 
soiton parissa. Hän haluaa tuoda musiikilla jumalanpalveluk-
siin juhlan tuntua. Kajavan mielestä laulu toimii kuorotoimin-
nassa ihmisiä yhdistävänä tekijänä. Hyvällä kuorolla on oltava 
yhteinen näkemys ohjelmistosta. Sooloilu ei kuulu kuoroon, 
niin kuin ei ystävyyteenkään.

”Kuten kuorossakin, myös ystävyydessä on otettava toiset 
huomioon.”

Enkeleitä toisilleen
Konsertissa olleet Ritva Pakarinen ja Sirkka Heiskanen 
ovat olleet tuttuja 40 vuotta, mutta ystävyys alkoi muutama 
vuosi sitten kesäpäivänä Siilin torilla. Pakarinen keksi pyytää 
Heiskasta kaveriksi Pärnun matkalle. 

Nyt ystävykset tapaavat joskus kaksikin kertaa päiväs-

sä. He käyvät yhdessä uimassa, kuntosalilla, konserteissa ja 
kylässä toistensa luona. Naisten huumorintaju käy yksiin, ja 
usein maailma parantuu kahvikupin ääressä jutellen. Heitä 
yhdistää myös molempien leskeksi jääminen. 

”Joka on menettänyt puolisonsa, pystyy parhaiten ymmär-
tämään toista saman kohtalon kokenutta”, sanoo Heiskanen.

Molempien mielestä hyvä ystävä jaksaa kuunnella, vaikka 
kun toinen höpöttäisikin asiaa asian vierestä. 

”Tarvitaan vain ystävän soitto, ja päivä on pelastettu”, 
kiittää Pakarinen. 

Pirjo Tiihonen 
Kuvat Ulla Kenttä-Kohtala

Musiikki on ystävä

”Toisessa kädessä Jumala, toisessa sinä”, lauloivat Siilinjär-
ven lapsikuorolaiset.

Ystävänpäivänä iloa tuottaa musiikki ja ystävyys.

”Seurakuntalaiset ovat ottaneet minut hyvin vastaan”, kiit-
tää Siilinjärven seurakunnan kanttoriksi valittu Vesa Kaja-
va.

Ritva Pakarinen ja Sirkka Heiskanen parantavat usein 
maailmaa jutustellen ja myös toisiaan kuunnellen.
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Naisen tulevaisuus Afrikassa
Tansanialainen taloustieteitä Joensuun yliopis-
tossa opiskeleva Mercy Changa Ngogo puhuu 
afrikkalaisen naisen tulevaisuudesta kansainväli-
senä naisten päivänä maanantaina 8.3. Opintojen 
jälkeen Ngogo palaa kotimaahansa jatkamaan 
työtä naisen aseman parantamiseksi.

Lounastilaisuus yrittäjille Kuopion Osuuspankin 
7. kerroksen kokoustilassa (Puijonkatu 25) klo 12.

Iltatilaisuus Männistön vanhassa kirkossa klo 
18. 

Lounaalle ilmoittautuminen osoitteeseen riitta.
saarinen@missionmen.fi

Naisten päivän kysymyksiä.

Mutta mitäs miehille?
Miesten raamattupiiri torstaina 25.2. klo 18.30 
Jynkänvuoren kerhohuoneessa (Isännäntie 22). 
Vetäjänä on Veijo Olli, jolta myös lisätietoja osoit-
teesta veijo.olli@iwn.fi

Miesten saunailta Poukaman leirikeskuksessa 
perjantaina 26.2. klo 18. Iltapalasta veloitetaan 
neljä euroa. Vieraana on Terttu Möykkynen Lähe-
tyskauppa Vakasta. 

Miesten lenkkipiirissä Riistaveden Osuuspankin 
kerhohuoneella maanantaina 8.3. klo 18.30 vie-
raana on tuomiorovasti Matti Järveläinen.

Miehet lenkille ja saunaan.
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“Tunnollinen, kätevä käsistään, iloi-
nen ja hyvä sisustaja, joka tykkää 
kauniista“, tuumii Anna Virén ku-
vaillessaan Maija-kämppistään. 

Kun astuu Maija Ketolan huo-
neeseen kommentit tulevat eläviksi. 
Ympärillä on hempeitä värejä, it-
se tehty sängynpeitto, kynttilöitä, 
hauskoja kortteja, valokuvia per-
heestä ja ystävistä. Kotoisaa ja tyt-
tömäistä.

Kolmen lääkärin 
kommuunissa
Lääketiedettä opiskeleva Maija 
Ketola, 24, on asunut Kuopiossa 
liki kuusi vuotta. Ennen nykyisiä 
opintojaan hän luki vuoden verran 
fysiikkaa. Vimpelistä kotoisin oleva 
Maija tulee suurperheestä, hän on 
8-henkisen sisarusjoukon toiseksi 
vanhin. 

“Tällainen yhteiselo kolmen ty-
tön kommuunissa ei ole ollut vaike-
aa. Ihana, kun on juttuseuraa ja voi 
kysyä, jos koulujutut ovat jääneet 
vaivaamaan.” Asunnossa pyörii ni-
mittäin useimmiten kolme tulevaa 
lääkäriä. 

“Lääkärin ammatissa tiedon ja-
kaminen ja kollegalta avun kysymi-
nen ovat keskeisiä asioita. Vanhem-
mat kollegat auttavat nuorempia.”

Ketola kertoo, että ylimielisyyt-
tä ei voi nuorempien ja vanhempien 
työntekijöiden välissä olla. Kaikki 
ovat joskus aloittaneet samalta vii-
valta ja työ tähtää potilaiden aut-
tamiseen. “Neuvoa ja apua saa ja 
pitääkin kysyä.“

Tiede ja usko käsi kädessä
Yhdessä tekeminen ja toimiminen 
ovat Ketolalle tärkeää. Hän on ollut 
yliopiston kristillisen kerhon Kyy-

kyn, nykyisin yliopistojen yhdisty-
essä uudella nimellä toimivan Suo-
lan sihteerinä ja puheenjohtajana.  

“Suola kokoaa kristittyjä yliopis-
to-opiskelijoita yhteiskristillisesti.”

Perinteisesti isoin tapahtuma on 
syksyllä järjestettävä uusien opiske-
lijoiden ilta. Keskiviikkoisin yliopis-

ton kappelilla voi hiljentyä yhdessä 
rukoilemaan.

“Noin kerran lukukaudessa on 
järjestetty myös keskusteluiltoja, 
jossa on luennoitsijan alustuksen 
pohjalta pohdittu tieteellisesti ja 
ajankohtaisesti polttavia kysymyk-
siä. Syksyllä meillä oli abortti-aihe, 

maaliskuussa Kuopioon on tulossa 
ruotsalainen Stefan Gustavsson 
puhumaan Jeesuksen historialli-
suudesta.” 

“Haluamme saada vuoropuhe-
lua eri näkökulmista. Herättää kes-
kustelua, että kaikki voisivat tuoda 
omat mielipiteensä julki.”

Eri-ikäiset yhdessä 
seurakuntaan

Maija Ketola on mukana seura-
kunnassa ja järjestöjen toiminnas-
sa.

“Seurakunnassa on liian usein 
niin, että lapset ovat omassa ryh-
mässään, nuoret, nuoret aikuiset ja 
aikuiset omissa tilaisuuksissaan.”

Näin ei tarvitsisi kuitenkaan 
olla. 

“Olisi hyvä olla tilanteita, jossa 
kohdata eri-ikäisiä. Että vanhem-
mat tietäisivät, mitä pyhäkoulussa 
puhutaan tai mitkä asiat askarrut-
tavat nuoria. Kokemuksia ja näkö-
kulmia pitäisi saada vaihtoon.”

Ketola miettii, että useimmiten 
nuorten ja vanhempien kohtaami-
sessa on ennakkoluuloja.

“Osaako heidän kanssaan jutella 
ja miten pitäisi suhtautua vaikkapa 
hieman erilaisiin tapoihin tai elä-
mäntyyliin.”

“Arvostan sitä, että meidät nuo-
remmat otetaan mukaan keskuste-
luihin samanarvoisina. Että voidaan 
pohtia vaikkapa jotain hengellistä 
asiaa yhdessä, molempien tuumai-
luja kuunnellen.”

“Rohkeutta tarvitaan molemmin 
puolin”, Ketola myöntää.

Hyvässä huolenpidossa
“Opiskelijana on helppo mennä 
opiskelijatoimintaan, mutta miten 
sitten, kun on työelämässä. Onko 
jatkumoa opintojen jälkeenkin? 
Miten siirtyä aikuisten luokkaan 
ja mitä toimintaa seurakunnilla on 
tarjolla nuorille aikuisille?”; Ketola 
kyselee.

Elämää pidempään nähneiltä saa 
usein rohkaisua ja tukea. Saa kuul-
la, että elämä kantaa.

“Olen tällä hetkellä Suomen Lä-
hetysseuran esikoulutuskurssilla ja 
siellä on ollut mahtava kuunnella 
lähettien historiaa ja kertomuk-
sia heidän elämästään. Sitä, miltä 
tuntui nuorena lähteä maailmalle 
ja millaisia vaiheita he ovat läpi-
käyneet omassa kutsumuksessaan. 
On rohkaisevaa nähdä, kuinka Ju-
mala on johdattanut ja huolehtinut 
heistä.”

Esikoulutuskurssin harjoitte-
lukin kiinnostaisi suorittaa jossain 
päin maailmaa. Uudet haasteet tuo-
vat elämään kaivattua suolaa. 

Hanna Karkkonen 

Kesäksi Maija Ketola on menossa ensimmäistä kertaa töihin lääkärinä terveyskeskukseen.

Opiskelijasta aikuisten luokalle

Anatomiaa, 
solurakenteita 
ja sisätauteja.
Vastapainona 
leffailta tai hy-
vä kirja.
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