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”Teologisessa ajattelussa yhteinen sanoittaminen 
on valtavan tärkeää. Esimerkiksi virsikirja laaditaan ko-
ko kirkkoa varten, ja virsiä lauletaan yhdessä, eikä kukin 
veisaa vain omia karaokekappaleitaan.”

Älä jähmety puolustuspoteroon
Teologian ja muiden aatevirtausten, kuten luonnontie-
teiden, välillä on ollut joskus juopa.

”Kirkon puolella aatteellisen keskustelun kiusauk-
sena on usein ollut puolustusasemiin jähmettyminen. 
Muunlaisten ideologioiden ja aatteiden merkitys on 
torjuttu joskus liian kepeästi.”

Huovisen mielestä kirkossa on opittava vuoropuhe-
lua jyrkkien vastakkainasettelujen sijasta.

”Aiemmin puhuttiin paljon apologetiikasta, kristin-
uskon älyllisestä puolustamisesta. Pelkän puolustautu-
misen sijasta meidän pitäisi nyt olla avoimia aatteelli-
seen mielipiteenvaihtoon.”

Kuunneltakoon toista osapuolta
Ajassa elävien aatteiden moninaisuudella on kirkon 
kannalta myönteisiäkin merkityksiä. Esimerkiksi musli-
mit ja juutalaiset ymmärtävät puolustaa sitä, että kou-
lussa annetaan oman uskonnon opetusta.

”He tajuavat, miten tärkeää ihmiselle on ymmärtää 
oman kulttuurinsa juuret, jotta hän voi olla rakentavas-
sa vuorovaikutuksessa toisten kanssa.”

Vanha sananlasku sanoo: ”Arvaa oma tilasi, anna ar-
vo toisillekin”. Tämä on myös kirkon elämän kannalta 
tärkeä ajatus.

Jos haluamme puhua kirkon moninaisuuden puoles-
ta, tehtävämme on puolustaa meidän kanssamme eri 
mieltä olevien oikeutta puhua, piispa linjaa.

”Moniäänisyyden kannattajat tuntuvat usein tar-
koittavan lähinnä sitä, että heidän omille mielipiteil-
leen pitäisi olla enemmän tilaa. Tämän tulisi olla toi-
sinpäin: meidän on huolehdittava siitä, että toistenkin 
ääni pääsee kuuluviin.”

Kerro reilusti Jeesuksesta
Piispa Eero Huovinen tähdentää apostoli Paavalin aja-
tusta: Kristuksen ruumis on yksi, mutta siinä on monia 
erilaisia jäseniä.

Moninaisuudelle täytyy olla tilaa kirkossa – kunhan 
koko ajan muistetaan, että olemme sen yhden ruumiin 
jäseniä.

”Sekä meidän pappien että poliitikkojen tulisi käyt-
tää enemmän korvia eli kyetä kuuntelemaan ihmisiä ja 
heidän kysymyksiään.”

”Pappi on puhetyöläinen ja poliitikon pitää puhua 

niin, että saa kannattajia. Tämä ei ole väärin, mutta us-
kon, että kuuntelevalla korvalla saa usein enemmän ai-
kaiseksi kuin paljon puhuvalla suulla.”

”Mitä sinulle kuuluu? Oletko voinut hyvin? Näitä ky-
symyksiä meidän tulisi tehdä toisillemme useammin. 
Samalla täytyy kuitenkin kertoa myös reilusti Jumalas-
ta ja Jeesuksesta.”

Säilytä sisäinen rauha
Viime vuodet ovat olleet kirkossa murroskautta.

”Koulussa opettajani totesi aikanaan, että historia 
on aaltoliikettä. Ahdasmielisyys ja avaramielisyys vaih-
televat. Historia ailahtelee, mutta osaa myös tehdä kor-
jausliikkeitä, jotka oikaisevat ylilyöntejä.”

Eero Huovinen näkee kristillistä kulttuuriamme näi-
vertävät tekijät ja uhkakuvat, mutta hän suhtautuu nii-
hin tyynesti.

”Tarvitsemme avoimuutta, valmiutta ja rohkeut-
ta keskusteluun. Mutta samalla tarvitsemme sisäistä le-
vollisuutta ja vahvaa luottamusta uskomme sisältöön.”

Turvaa ennen kaikkea Jumalaan
Voimme olla kirkossa hermostumatta ulkoisten uhkien 
edessä, Huovinen toppuuttelee kirkon tappiotunnel-
miin taipuvaisia hätäilijöitä.

”Olen ollut monesti isäni suhteen aika kriittinen, eri-
tyisesti suhteessa hänen hartauskirjoihinsa. Mutta hän 
antoi yhdelle kirjalleen hienon nimen: Parhaat päivät 
edessäpäin.”

”Meillä on kirkossa turvallinen tulevaisuus niin kauan 
kuin teologiamme turvaa Jumalaan. Hän pitää meistä vii-
me kädessä huolta – eilen, tänään ja iankaikkisesti.”

JANNE VILLA 

Arkienkelit

M enin helmikuisena arki-iltana kaup-
pojen jo sulkeuduttua läheiseen kios-
kiin. Kassalla oli reipas nuori myyjä-
tär, joka jutteli iäkkäämmän rouvan 
kanssa. Hänellä ei ollut mitään kii-

rettä. Rouva kävi hakemassa yhden asian ja jutteli, sitten 
haki seuraavan ja vaihtoi taas muutaman sanan. Tätä 
jatkui hetken aikaa ja myyjä alkoi jo vilkuilla huolestu-
neena minun suuntaani. Rouvakin huomasi, että olin 
paikalla. Hän tarjoutui ystävällisesti päästämään minut 
edelleni, mutta häneen ostoksena olivat jo kassassa eikä 
tapahtumaa kannattanut keskeyttää. Pettyneen oloisena 
hän suoritti ostoksensa loppuun. Minulle tuli tunne, 
että hän saattoi olla yksinäinen ja iltainen kioskimatka 
hänelle mahdollisesti jopa päivän ainoa ihmiskontakti. 

Joka toinen päivä yksinäinen vanhus tekee Suomessa 
itsemurhan. Muun muassa taksinkuljettajat, kaupan 
myyjät, kampaajat ja farmaseutit ovat tietämättään 
oikeita arkienkeleitä. He saattavat olla monen yksinäi-
sen ihmisen päivän ainoa juttukaveri. Ystävällinen kes-
kustelu ja hymy saattavat auttaa taas jaksamaan seuraa-
vaan päivään. 

Lehdessämme kerrotaan kuinka Vehmasmäen koulun 
140 oppilasta tekivät ystävänpäiväkortit alueensa van-
huksille. Kortit ilahduttivat varmasti monia. 

Alatorin Arkissa vapaaehtoiset kohtasivat viime vuo-
den aikana yli 5 000 kävijää.

Yhteisvastuukeräys kut-
suu sinut mukaan liitty-
mään arkienkelien joukkoon. 
Keräys varat kohdennetaan 
Suomessa Suurella Sydämellä 
-vapaaehtoispalvelun kehit-
tämiseen. Apua tarvitsevat 
ja auttajat saatetaan yhteen 
verkossa. Voit lahjoittaa 
rahaa keräykseen tai ryhtyä 
vapaaehtoiseksi. Apua kaiva-
taan vaikkapa ulkoilukave-
riksi vanhukselle, varamum-
moksi lapsiperheelle tai tuki-
henkilöksi nuorelle. 

Vapaaehtoiset saavat auttamistyöstä paljon hyvää 
mieltä ja voimaa omaan elämäänsä. Tehdään siis työtä 
Suurella Sydämellä yhteiseksi hyväksi.

"Yksin emme työtä tee, toinen toistaan tarvitsee. 
Tuomme vaihtopöydälle lahjamme ja puutteemme. 
Tässä valtakunnassa, ovat heikot vahvoja, sairas terveen 
parantaa, saaja auttaa antajaa."  Virsi 428:4-5.

Liittymisiä ja eroja ennätysmäärä
Vuoden 2014 lopussa evankelis-luterilaiseen kirkkoon  
kuului ennakkoarvion mukaan 75,2 prosenttia Kuopion  
seurakuntayhtymän alueella asuvista. 

Kuopion seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 
lopussa 89 127. Määrä väheni vuoden aikana 
1 135 jäsenellä. Jäsenmäärä kasvoi ainoastaan 
Alavan seurakunnassa, kaikissa muissa se las-
ki. Alavan kasvu selittyy ennen kaikkea uusille 
asuinalueille muuttaneiden suurella määrällä.

Kirkosta erosi vuoden 2014 aikana 2 108 
henkilöä. Tämä on jäsenmääräänkin suh-
teutettuna enemmän kuin koskaan aiemmin. 
Eronneita oli selvästi eniten 18–29 -vuotiais-
sa, noin 40 prosenttia eronneista kuului tä-
hän ikäryhmään. Edellisvuosiin verrattuna 
vanhempien ikäryhmien suhteellinen osuus 
kirkosta eronneista oli kuitenkin kasvanut. 
50-vuotiaita ja sitä vanhempia oli kirkosta 
eronneissa nyt vajaa 23 prosenttia.

Kirkkoon liittyi vuoden 2014 aikana 338 
uutta jäsentä. Liittyneitäkin oli enemmän 
kuin koskaan aiemmin. Myös liittyneitä oli 
eniten ikäryhmässä 18–29 -vuotiaat, kaikkiaan 
103 henkilöä.

Vihkimisissä suurta vaihtelua
Kasteen kautta seurakuntiin liittyi 907 hen-
kilöä. Kuolleita oli 942. Luonnollinen jäsen-
määrän väheneminen jatkui toista vuotta pe-
räkkäin. Tämä kehitys on ollut odotettavissa 
jo pidemmän aikaa, mutta ikärakenteeltaan 
vanhusvoittoisempien alueiden liittyminen 
seurakuntayhtymään on nopeuttanut sitä. 

Seurakuntien muuttovoitto oli vuoden 2014 
aikana 712 jäsentä. Muuttovoitto perustuu 

Kuopion kaupungin jatkuneeseen kasvuun.
Kirkollisia vihkimisiä oli tilastovuonna 

280 ja siviilivihkimisiä 182. Kirkollisten vihki-
misten osuus oli reilu 60 prosenttia. Tämän 
suhteen on suurta vaihtelua seurakunnit-
tain. Alavassa kirkollisten vihkimisten osuus 
oli noin 70 ja Järvi-Kuopiossa taas 53 pro-
senttia. Selkeä pidemmän aikavälin suunta-
us on ollut kirkollisten vihkimisten osuuden 
pieneneminen. 

Siilinjärvellä kirkkoon kuului vuoden lo-
pussa 17 319 jäsentä, joka on noin 80 prosent-
tia kunnan väestöstä.

Kirkosta erosi 310 henkilöä ja kirkkoon liit-
tyi 58 ihmistä. Kastettujen ja avioliittoon vi-
hittyjen määrä laski viime vuodesta. 

” 
Ystävällinen 
keskustelu  
auttaa  
jaksamaan 
seuraavaan 
päivään

Teologia ei ole opillista 
saivartelua eikä ”moni-
äänistä” toisten ohi 
puhumista, vaan uskon 
pukemista yhteisiksi 
sanoiksi ja teoiksi, näkee 
Suomen kirkon voima-
hahmo, Helsingin emeri-
tuspiispa Eero Huovinen.

H
uovinen arvioi, että aikam-
me muotivirtaukset koros-
tavat elämyksellisyyttä ja 
kokemuksellisuutta. Rau-
hallista harkintaa ja levol-
lista pohtimista vieraste-
taan välillä teologiassakin.

”Kristinuskon sisällön 
huolellinen etsiminen ja 

ajatteleminen ei saisi kaventua. Siksi teologia on kir-
kon elämässä aina erittäin tärkeä asia.”

”Teologia ei merkitse ensisijaisesti akateemisia 
oppiarvoja, vieraskielisten kirjojen lukemista eikä 
monimutkaisten aaterakennelmien synnyttämistä, 
vaan yksinkertaisesti Jumalan tekojen ja Kristuksen 
läsnäolon ihmettelemistä”, piispa määrittelee.

Ihminen on luotu ajattelevaksi olennoksi. Huovi-
nen muistelee vanhaa ja viisasta kristillistä sanontaa: 
”uskon, jotta ymmärtäisin”.

”Usko auttaa ymmärtämään, millaista on tämän 
maailman meno, mihin kannattaa luottaa ja minkä 
varaan panna toivonsa.”

Yhteislaulua karaoken sijasta
Kristinusko on olemukseltaan yhteisöllinen asia. Ru-
koukset, virret ja Raamatun sanat yhdistävät ja kan-
tavat kaikkia kristittyjä sukupolvia.

”Uskon ilmaisumuodot ovat toisaalta monet. 
Moninaisuus ei ole uhka, mutta yltiöyksilöllisyys on. 
Moninaisuus saattaa olla hyvinkin yhteisöllistä”, Eero 
Huovinen muotoilee.

”Yksinäinen puu ei pala nuotiossa. Kristillinen us-
ko on yhdessä elämistä.”

MINNA SIIKANIVA 
minna.siikaniva@evl.fi

AJANKOHTAISTA

”Mika Pulkkinen on valittu Kuopion seu-
rakuntien keskusrekisterin johtajaksi. 
Hän on hoitanut virkaa määräaikaisena 

vuoden 2010 kesäkuusta alkaen.

”Siilinjärven seurakunnalle myönnettiin 
tämän kuun alussa kirkon ympäristödip-
lomi. Se on kirkkohallituksen myöntämä 

todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut ke-
hittämään toimintaansa ympäristön kannalta 
jatkuvasti paremmaksi.

”Siilinjärven seurakunnan verkkosivuil-
la on kysely, jolla haetaan kouluikäisten 
vanhemmilta palautetta ja ideoita seu-

rakunnan toimintaan. Kysely avoinna 28.2. asti, 
linkki siihen löytyy seurakunnan verkkosivuilta. 
Palautteet ja uudet kehitysideat tulevat seura-
kuntaan ilman vastaajan nimi- ja lähetystietoja.

”Kirkon viestintäpalkinto 2013–2014 
myönnettiin Kansallisoopperan taiteelli-
selle johtajalle, oopperalaulaja Lilli Paa-

sikivelle. Perusteluna oli, että hänen järjestämä 
Suvivirsi-tempaus toi esille kirkon ja sen edusta-
man pitkän tradition myönteisellä tavalla.

93 %

210 000

533 000

Rippikoulun suoritti vuoden 2014 aikana Kuopion seura-
kuntien alueella noin 93 prosenttia 15-vuotiaiden ikäluokasta.

Seurakuntavaalien yhteydessä järjestettiin vaalikeräys, jo-
ka tuotti yhteensä ennätykselliset 210 298,38 euroa. Tuotto 
käytetään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen Suo-
messa ja kehittyvissä maissa.

Toivontuottajien Jouluradio ylsi joulukuussa historiansa 
parhaisiin kuuntelulukuihin. Kansallisen radiotutkimuksen 
mukaan kanavalla oli 533 000 viikkokuuntelijaa. 

PYSÄKILLÄ

KUUKAUDEN VALINNAT PÄÄKIRJOITUS

Alavan seurakunnan alueelle on muut-
tanut paljon lapsiperheitä.
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Teologian loistavan 
tulevaisuuden lähtö-
kohta on yksinker-
tainen: ”Kristittyjen 
täytyy yrittää ymmär-
tää sekä oman uskonsa 
sisältöä että toisten 
katsomusten kannatta-
jien ajattelua”, kiteyt-
tää Eero Huovinen.

Tulevaisuuden kirkko 
-luentosarja 
Alavan seurakuntasalissa. 

 ✚ 1.3. Tulevaisuuden kirkon teologia,  
piispa emeritus Eero Huovinen. 

 ✚ 8.3. Tulevaisuuden kirkon spiritualiteetti,  
arkkipiispa emeritus John Vikström.

 ✚ 15.3. Seurakunnan elämä tulevaisuuden kirkossa, 
piispa emeritus Matti Sihvonen.

 ✚ Luennot alkavat klo 14.

Tulevaisuuden teologia teh dään yhdessä

TU
IJA

 H
YT

TI
N

EN

32 Nro 2 — 25.2.2015 Nro 2 —  25.2.2015& &



Hyvää päivää 
eli ajatuksia 
hyvyydestä

K un kerroin ystävälleni mahdolli-
suudestani kirjoittaa Kirkko ja koti 
-lehteen, hän ilahtui. ”Sinä kirjoi-
tat hyvyydestä, siitä ei koskaan kir-
joiteta liikaa”, hän sanoi. Niinpä 

päätin tarttua tähän haasteelliseen aiheeseen 
ensimmäisessä kolumnissani. En näe itseäni eri-
tyisen hyvänä ihmisenä, mutta aihe kiinnostaa 
minua humanistina, taidekasvattajana ja erityi-
sesti 1,5-vuotiaan lapsenlapseni mummina.

Lapsenlapseni on elämän suuren hyvyyden 
ilmentymä. Pienen lapsen synnynnäinen vilpi-
tön hyvyys ja luottamus on valtavaa ja rajatonta. 
Pidän ilmiselvänä, että lapsi syntyy luottamaan 
siihen, että hänen ympärillään olevat ihmiset 
haluavat hänelle hyvää ja toimivat sen mukai-
sesti. Mitä enemmän lapsi kasvaa hyvyyden ja 
rakkauden ympäröimänä, sitä paremmat mah-
dollisuudet hänellä on kehittyä ja kasvaa onnelli-
seksi ihmiseksi. Hyvyyden läsnäolo rakentaa lap-
sen luottamusta elämään. Eikä sitä ole koskaan 
liikaa.

Työssäni taidekasvattajana olen huomannut, 
kuinka tärkeää on hyvyyden ja kunnioituksen 
ilmapiiri oppimistilanteissa. Tällä tarkoitan sitä, 
että opettaja kunnioittaa ja arvostaa opetetta-
viaan ja ajattelee heistä lähtökohtaisesti hyvää 
– olipa sitten kyse 
lapsista, nuorista, 
työikäisistä tai seni-
oreista. Hyvyyden 
ja luottamuksen 
ilmapiirissä opis-
kelija oppii parhai-
ten ja haluaa antaa 
itsestään eniten.

Meidän täy-
tyy antaa kor-
keatasoista ope-
tusta. Tekniikoi-
den ja materiaalien 
on oltava hyviä. Ja 
kuitenkin tärkeintä on opiskelun ystävällinen ja 
lämmin ilmapiiri, jossa työskenteleminen sujuu 
mukavasti ja hyvin. Opiskelijoita kunnioittava 
oppimista edistävä ilmapiiri ei synny ainoastaan 
tiloista ja välineistä. Sen syntyy hyvistä ihmi-
sistä, opettajista.

2000-luvun alussa löysin filosofi Eero Ojasen 
kirjat Hyvyyden filosofia, Hyvyyden maailma ja 
Hyvyyden yhteiskunta. Ojanen pohtii teoksis-
saan filosofisesta näkökulmasta hyvyyttä, tuota 
pientä sanaa, mutta voimakasta asiaa. Sana 
”hyvyys” ei ole konkretisoitavissa samalla tavalla 
kuin vaikkapa sanat ”pöytä” tai ”kukka”. Hyvyys 
on jotakin, jota ei voi koskettaa eikä tarkkaan 
kuvata. Silti hyvyys koskettaa meitä ja tekee elä-
mällemme hyvää. Hyvyyden koskettama jakaa 
hyvää eteenpäin.

EIJA TANNINEN-KOMULAINEN 
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n toiminnanjohtaja

” 
Hyvyyden ja 
luottamuksen 
ilmapiirissä  
oppii parhaiten

KOLUMNI

HISTORIALLISTA MITÄ MIELESSÄ?

Nilsiän kirkon remontin keskellä  
on harjoiteltu kirkkodraamaa  
Unohdettujen saari. 

M
usiikillinen ja 
tosipohjai-
nen draama 
kunnioittaa 
niiden nilsiä-
läismiesten 
muistoa, jot-
ka taistelivat 

6.3.1940 Laatokan Petäjäsaaressa kirjai-
mellisesti viimeiseen mieheen. 

Ensi-iltana tulee 75 vuotta Petäjäsaa-
ren taistelusta, jossa kaatui 117 miestä. 
Heistä nilsiäläisiä oli 23 ja rantasalmelai-
sia 46. Rantasalmea kohtasi talvisodan 
suurin yhtä paikkakuntaa koskenut me-
netys. 

Kirkkodraaman on dramatisoinut ja 
ohjannut  Matti Pajula. 

”Näytelmä suunniteltiin nimen-
omaan kirkkonäytelmäksi jo aiheensa-
kin vuoksi”,  Pajula kertoo. 

Elämästä ja kuolemasta on nimit-
täin kyse. 

Jälkipolvi ei muista Petäjäsaaren 
Thermopylaita, toisin kuin vaikkapa  Äy-
räpään taistelut päivää aikaisemmin. 

Musertavan voiman alla
Voimasuhteet Petäjäsaaressa ja neljäs-
sä muussa Pitkärannan edustan saares-
sa olivat talvisodan musertavimmat: 6.3. 
venäläisillä oli 7 000 miestä, 111 tykkiä, 87 
kranaatinheitintä ja 34 panssarivaunua.  
Lisäksi puna-armeijan ilmavoimat tekivät 
522 taistelulentoa ja pudottivat pommeja 
90 tonnia. Suomalaisilla oli 700 miestä ja 
vain yksi panssaritorjuntatykki.

Venäläiset olivat vallanneet Pitkäran-
nan ja valtaosan muutakin Impilahtea jo 
talvisodan alussa, mutta suomalaiset oli-
vat pysäyttäneet ja motittaneet heidät 
useisiin saartorenkaisiin. Suomalaiset oli-

vat ottaneet venäläisten huoltoreittien 
kannalta strategiset Laatokan kalliosaaret 
haltuunsa tammikuussa 1940. Niistä ku-
ten Petäjäsaaresta pystyttiin tuhoamaan 
huoltokuljetuksia Kitilän–Koirinojan 
suurmottiin.  Siinä motissa oli venäläis-
ten 168. divisioona, 20 000 miestä, koko-
naista kaksi kuukautta.

Suurmotti sitoi suomalaisten voimaa 
eikä sitä kyetty tuhoamaan. Venäläi-
set aloittivat mottien pelastusoperaati-
on peittelemättä valtaisia hyökkäysval-
mistelujaan, joista päämajakin oli hyvin 
tietoinen. Siinä vaiheessa Petäjäsaaren 
päällikkö luutnantti Ahti Suhonen anoi 
220 miehelleen vetäytymislupaa saarel-
ta. Kenraalimajuri Woldemar Hägglu-
nin kanta oli ehdoton: saaresta on pi-
dettävä kiinni viimeiseen mieheen. 

Viimeinen ase vaikeni
Venäläiset aloittivat tykistökeskityksellä 
aamuseitsemältä. Viimeisen Petäjäsaaren 
puolustajan ase vaikeni viiden aikaan ilta-
päivällä. Muista saarista pääsi illan tullen 
vetäytymään jäätien poikki mantereelle. 

Näytelmässä luutnantti Ahti Suho-
nen palaa esikunnasta saarelle kerto-
maan, ettei apujoukkoja saada eikä lu-
paa vetäytyä asemista tule. Suhonen 
olisi jäänyt vaikka yksin saarta puolus-
tamaan, jos vain miehet olisivat saaneet 
lähteä. Lopputuloksen kannalta oli ni-
mittäin sama, puolustiko saarta yksi vai 
kaksisataa miestä. Petäjäsaaren käskyn 
tiedetään myöhemmin hiertäneen Wol-
demar Hägglundin mieltä. 

Petäjäsaari pommitettiin täysin mus-
taksi. Ilmapommeja tuli niin paljon, et-
tä vuorenseinämä romahti ja valtavat 
lohkareet hautasivat sen suojassa olleen 
joukkosidontapaikan. Alle jäi 20 mies-

tä ikuiseen kalliohautaan.  Kesällä 2013 
paikka tunnustettiin hautarauha-alu-
eeksi ja siunattiin muistolehdoksi.

Kohti tuskien rintamaa
Petäjäsaaresta selvisi osa haavoittuneina 

Nilsiän kirkossa palataan      unohdetulle rintamalle

Ole ystävä minulle

Y stävänpäivä tuli ja meni. Tänä vuonna kysei-
nen päivä sai kuitenkin hymyn monen yksin 
asuvan vanhuksen huulille eteläisen Kuopion 
alueella. Vehmasmäen alakoulun oppilaat ni-

mittäin päättivät ilahduttaa kotipalvelun asiakkaita as-
kartelemalla heille kuvaamataidon tunneilla ystävän-
päiväkortit.

Mistä idea syntyi, opettaja  
Tarja Miettinen?

”Ajatus lähti alun perin koulun 
vanhempainyhdistykseltä, joka 
ehdotti, että voisivatko op-
pilaat jollain lailla ilahdut-
taa yksinäisiä vanhuksia. 
Tuloksena syntyi lähes 
140 ystävänpäiväkort-
tia, jotka kotipalvelu 
jakoi eteläisen alueen 
asiakkailleen.”

Miten oppilaat  
suhtautuivat 
ideaan?

”Lapset tekivät 
kortteja todel-
la suurella sy-
dämellä. Heitä 
selvästikin kos-
ketti ajatus sii-
tä, että joku sel-
lainen vanhus, 
joka ei edes pääse liikku-

maan kotoaan, voi ilahtua tästä eleestä. Oppilaathan 
eivät etukäteen tienneet, kenelle itse kunkin askartele-
ma kortti päätyy.”

Onko tästä kenties tulossa perinne?

”Voisihan sitä ajatella, että jotain tällaista tehtäisiin 
vuosittain. Ensin meillä oli korttitem-

pauksen suhteenkin ajatus, että op-
pilaat kävisivät itse luovuttamassa 
kortit jossakin palvelutalossa. Sen 
voisi mahdollisesti toteuttaa en-
si vuonna.”

Minkälaisen kortin sinä  
askartelit, Camilla Tikka?

”Tein korttiin värikkään sy-
dänpuun ja kirjoitin toisel-
le puolelle runon: Kolme 
sanaa sinulle, ole ystä-
vä minulle. Sain itse viime 
vuonna ystävänpäiväkortin, 

jossa oli tuo runo. Se kuulos-
ti niin mukavalta, että halusin 

välittää sen eteenpäin.”

Mitä arvelet kortin saajan 
ajatelleen?

”Toivon kovasti, että saaja on ilah-
tunut kortista. Minusta oli kaunis 
ajatus, että me koululaiset saimme 
mahdollisuuden muistaa yksinäisiä 

vanhuksia tällä tavalla.”

HELI HARING

S ananvapauden mahdin huomaa, 
jos se puuttuu. Minna Canthin 
ja tasa-arvon päivänä liput pitää 
vetää salkoon myös sananvapau-

den ja julkisen keskustelun aikaansaamal-
le valtavalle kehitykselle länsimaissa. 

Malliesimerkistä käy Minna Canthin 
novelli Köyhää kansaa vuodelta 1886.

Vaikka Köyhää kansaa oli vain yk-
si kuohuvan 1880-luvun äänistä, se 
konkretisoi kunnallisen vaivaishoidon 
ongelmat. Novellista tuli totuuden-
mukainen kurjuuden kuvaus, joka ei 
kaivannut edes taiteellista väritystä ta-
juntaan upotakseen.

Novelli kuvaa Kuopion Harjulan köy-
häinmajan oloja.  Kuopion kaupunki oli 
ostanut Harjulan hovin juuri suurten 
nälkävuosien aattona 1866. Nälkävuo-
det lisäsivät Kuopiossakin ankarasti ar-
vosteltua, mutta köyhäinhoitoasetuksen 
mukaista elätteelle huutokauppaamista.

Harjulan alku oli aivan puhdasta yk-
sityistä filantropiaa, sillä kaupunki vas-
tusti köyhäinmajan perustamista kor-
keiden kustannusten pelossa.  Niinpä 
räätälimestari Johan Jauhiainen avasi 
parin muun porvarin kanssa Harjulan 
vuonna 1873 omaan laskuunsa sitä kor-
vausta vastaan, jonka kaupunki käytti 
muutenkin vaivaishoitoon. 

Se oli Suomen ensimmäinen sote-
ulkoistus. Vaikka yksityistämistä kes-

ti vain vajaan vuoden, kokemuksesta 
huomattiin, että laitos lopettaa kadul-
la kerjäämisen ja tulee muutenkin kau-
pungille halvemmaksi.

Harjulan köyhäinmajaan sijoitettiin 
niin alaikäiset, vanhukset, mielisairaat 
kuin muutkin vaivaiset. Kansalaiskes-
kustelu toi päivänvaloon etenkin mie-
lisairaiden aseman, sillä Lapinlahden ja 
Niuvanniemen sairaaloista huolimatta 
suurin osa mielisairaista oli kokonaan 
vailla hoitoa. 

1880-luvun lopulla mielisairasasetus-
ta todellakin uudistettiin. Uusi asetus 
velvoitti kunnat varaamaan vaivaista-

loihinsa vähintään kolme paikkaa varat-
tomille mielisairaille. Edistyksen varjolla 
asetus tuli kuitenkin yhdistäneeksi köy-
hyyden ja sairauden, vaivaishoidon ja 
mielisairaanhoidon, ilman kuntien toi-
mintaa sääteleviä määräyksiä.

Vaivaistalojen mielisairasosas-
tot tulivat jäädäkseen kunnallisko-
tien mielisairasosastoina ja pysyäk-
seen suomalaisen mielisairaanhoidon 
häpeäpilkkuna aina vuoden 1972 kan-
santerveyslakiin saakka. Ne eivät kuu-
luneet edes terveydenhuollon valvon-
taan vaan sosiaalihuollon piiriin. 

KAIJA VUORIO 

Keskustelun kipinästä syttyi tuli
Harjulaan 
rakennettiin 
vuonna 1904 
kunnallinen 
mielisairaala 
Syrjälä, jossa oli 
32 sairaansijaa. 
Rakennus on 
yhä olemassa.
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Antti Heikkinen tulkitsee kaikki-
en kentälle jääneiden nilsiäläisten 
viime hetkien tunnot. Sotamiehen 
vaimon roolissa Mervi Nousiainen. 

ja joku ehjinkin nahoin. Kymmen-
kunta jäi sotavangiksi ja sai pala-
ta kotiin huhtikuussa 1940.  Kaik-
ki kaatuneet jäivät kentälle, eivätkä 
venäläiset sallineet rauhan tultua-
kaan hakea ruumiita saaresta.  

Näytelmässä Petäjäsaaren kuole-
manloukkuun jääneiden tunnot ki-
teytyvät Väinö Havaksen runoon 
sävelletyssä laulussa Testament-

ti pojalleni: ”Tänä aamuna poikani 
lähden kohti tuskien rintamaa.”

Laulut ja sota-ajan virret sekä nii-
den esittäjä, nilsiäläinen laulaja ja 
laulunopettaja Matti Taskinen ovat 
muutenkin keskeisessä roolissa. Pu-
hepääosissa ovat kirjailija-näytteli-
jä Antti Heikkinen ja Mervi Nousi-
ainen, jotka esittävät sotamiestä ja 
tämän vaimoa. Lapsirooleissa näh-

dään Iida ja Ville Pirskanen. Ker-
tojina ovat toimittaja Tarja Närhi 
ja Jouko Lehtolainen, joka esittää 
myös luutnantti Suhosta.

 KAIJA VUORIO

Ensi-ilta Nilsiän kirkossa pe 6.3.  
klo 18 (ennakkoilmoittautuminen), 
muut esitykset su 8.3 klo 12, su 15.3. 
klo 12 ja su 22.3. klo 12. 
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Kirkon piirissä tapahtuu 
juuri nyt enemmän 
kuin vuosikausiin.
Kotimaa24.	  -uutispalvelu 
tarjoaa viimeisimmät 
uutiset, mielipiteet ja 
keskustelut osoitteessa 
kotimaa24.	 
– pysyt ajan tasalla.– pysyt ajan tasalla.

Vain

4,90
/kuukausi

kotimaa24.� /tilaa

Puh. 044 355 5451
LUOTETTAVAA KOTIHOITOPALVELUA VUODESTA 1993

Yksilöllistä  
kotipalvelua ja  
omaishoitoa!

Tilaa ilmainen 
kartoituskäynti!

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

www.puijo.com

Puijotie 135, 70300 Kuopio

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

puh. 044 552 4810
myynti@puijo.com
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Sivulla jossa ovat kirkolliset ilmoitukset tai vastaavaa. 

2 palstalla mv 

 

Lasku: 

Evankeliumin opintoyhdistys ry 

Uudenmaankatu 68 A 21 

05830 Hyvinkää 

evank@evank.org 

019 41 42 43 

 

Per-Olof Malk 

Suora: 040 716 6648 

Nuorten aikuisten ilta pe 13.2. klo 18.30, NNKY:n salissa 

Pohjois-Savon Kristuspäivät 14.-15.3. 

  Kuopio, NNKY:n sali, Myllykatu 5 
  Pelasta minut armosi tähden 

La 14.3. 
12.00 Päivän avaus. Saara Lehtimäki 
         ”Sieluni, miksi olet niin levoton?”  
          Ps 42-43. P-O Malk. 
13.30 Kahvi 
14.15 Iloa armosta, pisaroita Rooma-  
          laiskirjeestä. Heikki Mäkelä 
15.15 Pelasta minut armosi tähden,     
         Jaakko Pirttiaho 
16.15 Keittoruoka 
17.00 Päätöshartaus, keskustelua. 

Su 15.3. 
12.00 Jaksanko armon varassa? 
          Jaakko Pirttiaho 
13.30 Kahvitauko 
14.00 ”Kuulkaa minua, tulkaa minun    
           luokseni” Jes. 55:3. P-O Malk 
           Päätös ja loppurukous. 
 

Päivien musiikki mm. NNKY:n kuoro 
 
Lisää luentoja: www.evank.org 

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

terapeuttista sielunhoitoa
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Gospelia junnuille
 ✚ Gospel Junior -tapahtuma Neulamä-
en kirkolla sunnuntaina 22.3. klo 16. Mu-
sisoimassa lapsikuoro ja nuorten musiik-
kiryhmä, mukana koululaisten kerhot ja 
kuorolaiset ohjaajineen. Toimintapistei-
tä lapsille mm. Wii, valokuvaus, peliluola, 
10-kisa ja raamattuvisa. Leivonnaisia Yh-
teisvastuun hyväksi. Päivällinen 4 € / 2 €.

Käsitöitä Putiikista
 ✚ Lähetystyön Putiikki Siilinjärven viih-
tyisässä lähetyskellaris-
sa on auki maanantaisin 
klo 11–13 ja keskiviikkoi-
sin klo 9–12. Ilahduta ys-
tävää vapaaehtoisten val-
mistamilla käsitöillä: 
onnittelukorteil-
la, tyynyliinoilla, 
sukilla, puutöil-
lä ja koruilla. Putiikin 
tuotto ohjataan Sii-
linjärven seura-
kunnan lähetys-
työhön kirkon 
virallisten lähetysjärjestöjen 
kautta. Putiikki on suljettu  
hiihtolomalla ja hiljaisella viikolla.

Hiljaisuuteen
 ✚ Marianpäivän hiljaisuuden retriit-
tiä vietetään Rytkyn leirikeskuksessa pe–
su 20.–22.3. Retriitin ohjelma rakentuu 
messuista, hetkirukouksista ja yhteisistä 
aterioista. Hinta Alavan seurakuntalaisilta 
80 € / 60 € (eläkeläiset, opiskelijat, työt-
tömät), muilta 100 € / 80 €, seurakunnas-
ta voit kysyä avustusta tarvittaessa. Ret-
riitinohjaaja Minna Karttunen ja pastori 
Anna Väätäinen. Lisätietoja: anna.vaatai-
nen@evl.fi, 040 4848 316. Ilmoittautumi-
nen 25.2.–6.3. osoitteessa www.kuopio-
seurakunnat.fi/alava

 ✚ Hiljaisuuden talo -ilta Vanhassa  
Pappilassa (Kuninkaankatu 12) maanan-
taina 23.3. klo 18. Illan aiheena Katso Kris-
tuksen käsiä.

Ystäväksi! <3
 ✚ SPR:n Ystäväkurssi Riistaveden seura-
kuntatalolla lauantaina 21.3. klo 9. Kurssi 
on tarkoitettu kaikille ystävänä olemises-
ta kiinnostuneille ja antaa monipuoliset 
valmiudet erilaisten ystävien kohtaami-
selle sekä mahdollisuuden toimia ystävä-
nä lähimmäiselle seurakunnassa. Kurssis-
ta saa todistuksen ja kurssi on maksuton. 
Sitovat ilmoittautumiset diakonissa Min-
na Puustiselle, puh. 040 4888 608.

Musiikkia
 ✚ Yhteisvastuukonsertti Vehmersal-
men kirkossa keskiviikkona 25.2. klo 18. 

Järvi-Kuopion seurakunnan kanttorit  
Aliisa Lukkari-Lohi, Annette Kärppä-Les-
kinen, Riikka Tuura ja Taru Parviainen 
esittävät yksinlauluja, duettoja sekä urku-
sooloja. Vapaa pääsy, ohjelma 5 € Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.

 ✚ Hiljaisuuden ja toivon lauluja Yh-
teisvastuulle Ylösnousemuksen kirkos-
sa su 15.3. klo 18. Iltateetarjoilu.

 ✚ Kuopion Virsikuoron Marianpäi-
vän kahvikonsertti keskusseurakun-
tatalossa sunnuntaina 22.3. klo 15. Kuoroa 
johtaa Päivi Perttilä. Puhe Liisa Penttinen. 
Ohjelma ja kahvi 10 €. 

 ✚ Hannu Musakan ”Muistojen lau-
lut” soivat Kaavin kirkossa 15.3. klo 16. 
Omaa 70-vuotistaivaltaan tänä vuon-
na juhliva baritoni esittää vanhoja ja rak-
kaita lauluja lapsuudesta tähän päivään. 
Säestäjänä toimii kanttori Aliisa Lukkari-

Lohi. Käsiohjelmia ovelta 10 €.

Matkailu avartaa
 ✚ Kirkkopäivät 22.–24.5. Kouvolassa. Pui-
jon seurakunnan jäsenille on varattu 30 
paikkaa ilmoittautumisjärjestyksessä 1.–
31.3. www.kuopionseurakunnat.fi/puijo-
ilmoittautumiset. Hinta 234 €/hlö (sisäl-
täen matkat, liput ja hotellimajoituksen 
Kotkassa, josta päivittäiset kuljetukset 
Kouvolaan). Matkanjohtaja Teemu Vouti-
lainen puh. 040 4848 434.

 ✚ Herättäjäjuhlamatka Sotkamoon 3.–
5.7. Lähtö Puijon kirkolta perjantaina 3.7. 
klo 10.45 ja Maljalahdesta klo 11. Ilmoit-
tautumiset Aune Pöyhöselle 050 569 1302

 ✚ Lasketteluleiri 4.–7. luokkalaisille Tah-
kolla ja Ruokoniemessä la–su 21.–22.3. 
Osallistumismaksu 14 € (muilta kuin Sii-
linjärven seurakuntalaisilta 22 €) sisäl-
tää bussikuljetukset, iltapalan, aamiaisen, 
lounaan ja välipalan Tahkolla sekä ma-
joituksen Ruokoniemen leirikeskuksessa. 
Omakustanteisia ovat hissiliput ja mah-
dolliset välinevuokrat ja koulutukset, se-
kä päivällinen Tahkolla. Mukaan mahtuu 
20 henkilöä. Lisätietoa Anne Roivaiselta, 
puh. 044 7284 653. Ilmoittaudu Siilinjär-
ven seurakuntien verkkosivuilla 8.3.2015 
mennessä.

Virtaa  
vanhemmuuteen

 ✚ Siilinjärven seurakunta järjestää kevään ai-
kana viisi tilaisuutta, joissa käsitellään eri-
laisten teemojen kautta vanhemmuut-
ta sekä sen vaikutusta lasten ja perheiden 
hyvinvointiin. Ensimmäinen ilta on tiis-
taina 24.3. klo 18 Siilinjärven seurakunta-
talolla, illan teemana Kuuntele ja kosketa 
– Ruoki suhdettasi. Muiden iltojen aihei-
ta ovat Kiintymyskeskeinen vanhemmuus 
7.4., Uusperheet 21.4., Erityislapsen arki 5.5. 
ja Mediakasvatus 19.5. Illoissa keskustellaan 
aiheesta yhdessä vanhempien kanssa.

Iltaa yhdessä
 ✚ Yhteisvastuu- 
ilta Tuusniemen 
seurakuntakodilla 
keskiviikkona 25.2. 
klo 18. Katsotaan vi-
deolta viime keväänä 
Tuusniemellä televisi-
oitu Ilta Särkyneille -messu. Tarjolla  
kahvit Yhteisvastuun hyväksi.

 ✚ Naisten hyvän olon ilta Karttulan 
seurakuntakodilla torstaina 12.3. klo 18.

 ✚ Kirkkoilta Riistaveden kirkossa keski-
viikkona 18.3. klo 18 ja Riistaveden seura-
kuntatalolla keskiviikkona 25.3. klo 18. Ter-
vetuloa mukaan vapaaehtoistoimintaan 
seurakuntaan! Keskustelemme ja opette-
lemme jumalanpalvelusten ja seurakunta-
työn vapaaehtoistehtäviä. Mahdollisuus 
ilmoittautua mukaan palvelutehtäviin.

 ✚ Rukous auttaa -ilta Tuusniemen seu-
rakuntakodilla perjantaina 20.3. klo 18. 
Naisten piirin järjestämä ilta kaikille.

 ✚ Majataloiltaa vietetään lauantaina 21.3. 
Ravintola Ajassa, Inkiläntie 7. Odotetta-
vissa ilta täynnä iloista musiikkia, läm-
mintä yhdessäoloa ja koskettavia sanoja. 
Luvassa afrikkalaisvaikutteista, vauhdi-
kasta musiikkia sekä rentoutta. Musiikis-
ta vastaa Popo Salami, sudanilainen kuo-
ro ja Majatalobändi. Illan puhujavieraana 
ovat Matti Pentikäinen, Eliina Heinonen 
ja Marja Leppälä.

 ✚ ”Haiti kutsuu” -maailmanilta Veh-
mersalmen seurakuntakodilla maanan-
taina 23.3. klo 18. Tule tutustumaan Haitin 
ihmisiin, ääniin ja makuihin! Diakoni Bir-
gitta Oksman kertoo Haitin matkastaan, 
mukana kirkkokuoro ja kokki-ukot.

KIRKOSSA TAPAHTUU Löydä lisää 
tapahtumia fotoI

Naisten Pankki on Kirkon Ulkomaanavun hallinnoima vapaaehtoistyön verkosto, joka kerää varoja kehitysmaiden nais-
ten yrittäjyyden sekä koulutuksen tukemiseen. Kuopion alueelta kerättiin vuoden 2014 aikana Naisten Pankille rahaa noin 
52 500 euroa. Kuopion paikallisryhmän kaikille avoin kokous on tiistaina 24.3 klo 18 Puijon kirkon seurakuntasalissa. 
Tapahtuman aluksi toimittaja Katja Hedberg (kuvassa) kertoo Kongon-matkoistaan sekä Naisten Pankin koulutuksen tulok-
sista Kongossa.

Yhteistä matkaa tehdä saamme
turvaten vain Vapahtajaan.
Ja risti näyttää meille suunnan,
käy, Herra, meitä siunaamaan.

JAAKKO LÖYTTY

Rukoillaan
 ✚ Paastonajan aamurukous keskusseu-
rakuntatalon seurakuntasalissa joka arki-
aamu klo 8–8.15.

Luentosarja Alavalla
 ✚ Tulevaisuuden kirkko -luentosarja 
alkaa Alavan seurakuntakeskuksen salissa 
sunnuntaina 1.3. klo 14. Piispa emeritus Ee-
ro Huovinen luennoi aiheesta Tulevaisuu-
den kirkon teologia. 

Sunnuntaina 8.3. klo 14 arkkipiispa 
emeritus John Vikströmin aiheena on Tu-
levaisuuden kirkon spiritualiteetti. Sunnun-
taina 15.3. klo 14 luennoi piispa emeritus 
Matti Sihvonen aiheella Seurakunnan elä-
mä tulevaisuuden kirkossa.

Kirkonmenoja
 ✚ Messu ja Herättäjäyhdistyksen 
kirkkopyhä Pyhän Johanneksen kirkos-
sa sunnuntaina 1.3. klo 10. Piispa Matti Sih-
vonen saarnaa. Esiintymässä Kuopion vir-
sikuoro johtajanaan Päivi Perttilä. Messun 
jälkeen lounas ja seurat.

 ✚ Siioninvirsiseurat keskusseurakunta-
talon kerhohuone Samulissa sunnuntaina 
8.3. klo 18. Kahvitus alkaa klo 17.30.

 ✚ Svenskspråkig mässa på midfasto-
söndagen den 15 mars kl 15 i Puijo kyrka, 
Taivaanpankontie 3. Maria Sten från kyr-
kans central för det svenska arbetet predi-
kar och Tintti Tinkala tjänstgör som kan-
tor. Kyrkkaffe.

 ✚ Marianpäivän perhekirkko Hirvilah-
den kappelissa sunnuntaina 22.3. klo 13. 
Lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä esiin-
tyvät.

 ✚ Nallekirkko Tuusniemen seurakunta-
kodilla sunnuntaina 22.3. klo 10. Nallet ja 
pehmot mukaan! Kirkon jälkeen ruokailu.

 ✚ Marianpäivän vauvakirkko Riistave-
den seurakuntatalossa sunnuntaina 22.3. 
klo 10. Vauvakirkkoon kutsutaan erityises-
ti vuoden aikana kastettuja vauvoja per-
heineen ja läheisineen.

 ✚ Marianpäivän perheiden kirkko-
hetki ja Yhteisvastuu-tapahtuma 
Juankoskella Ylösnousemuksen kirkossa 
sunnuntaina 22.3. klo 10.

 ✚Tuomasmessu Neu-
lamäen kirkossa sunnun-
taina 29.3. klo 18. Saar-
naa Lauri Palmu. Messua 
ennen klo 16.30 Asako ja 
Lauri Palmu kertovat Ter-
veisiä Japanista. Hyppää 
tuomasmessubussin me-
no-paluukyytiin kotikir-

koltasi: Pyhän Johanneksen kirkko klo 
17, Puijon kirkko klo 17.10, Tuomiokirkko 
(pääovi) klo 17.20, Alavan kirkko klo 17.30 
ja Neulamäen kirkko klo 17.45.

Yhteiset eväät
 ✚ Yhteiset eväät -jumalanpalvelus-
foorumi Puijon kirkossa sunnuntaina 
22.3. klo 10–14. Vietämme klo 10 messua, 
jossa kuullaan Joona Sarasteen säveltämä 
Missa Piccola Puijon kamarikuoron esit-
tämänä. Yhteisvastuulounaan ja -kahvien 
jälkeen keskustelemme yhteisistä eväistä: 
Millainen on messu, josta et haluaisi jäädä 
pois? Miten rakennamme yhteyttä, johon 
kaikenikäiset ovat tervetulleita? Tule vai-
kuttamaan siihen, millainen on tulevaisuu-
den messu Puijon seurakunnassa.

2 0 1 5Kesäleiri 1
Kenelle: 7–12-vuotiaat 
tytöt ja pojat
Aika: 1.–3.6.
Paikka: Poukama
Leirimaksu: 25 euroa

Kesäleiri 2
Kenelle: 7–14-vuotiaat 
tytöt ja pojat
Aika: 2.–3.6.
Paikka: Rytky
Hinta: 15 euroa

Kesäleiri 3
Kenelle:  7–14-vuotiaat 
tytöt ja pojat 
Aika: 8.–10.6.
Paikka: Hirvijärvi
Hinta: 25 euroa

Keskikesänleiri 1 
Kenelle: 7–14-vuotiaat 
tytöt ja pojat 
Aika: 17.–18.6.
Paikka: Hirvijärvi
Hinta: 15 euroa

Keskikesänleiri 2.0
Kenelle: 10–14–vuotiaat 
tytöt ja pojat
Aika: 17.–18.6.
Paikka: Poukama
Hinta: 15 euroa

Tyttöjen kesäleiri 
Kenelle: 7–14-vuotiaat tytöt
Aika: 1.–3.6.
Paikka: Hirvijärvi 
Hinta: 25 euroa

Loppukesän leiri
Kenelle: 7–14-vuotiaat
tytöt ja pojat
Aika: 7.–9.8.
Paikka: Hirvijärvi
Hinta: 25 euroa

Poukaman 
leiripäivät   

Kenelle: 7–13-vuotiaat 
tytöt ja pojat
Aika: 22.–24.6. klo 8–16.15
Paikka: Poukama
Hinta: 20 euroa

Myllymökin 
arvoitus
Kenelle: 7–14-vuotiaat 
tytöt ja pojat 
Aika:  1.–2.6.
Paikka: Rytky 
Hinta: 15 euroa

Kesäretki 
Tampereelle 
Retki Lasten kirkkoon ja 
Särkänniemeen. Koko 
perheelle tai yli 10-vuotiaille. 
Hinta sisältää matkat ja lounaan. 
Aika: 11.6.
Paikka: Tampere
Hinta: 20 euroa

ESITTEET JAETAAN KOULUISSA VIIKOILLA 11–13. 

ILMOITTAUDU 6.4. MENNESSÄ 
www.kuopionseurakunnat.fi/leirikesa2015

Perheretki ja 
nuorten vaellus 
Saariselälle
Leirillä majoitutaan teltoissa. 
Yli 15-vuotiailla nuorilla 
mahdollisuus lähteä kyydillä 
omatoimiselle vaellukselle.
Aika: 17.–21.6.
Paikka: Tievatupa, Saariselkä
Hinta: Omakustanteinen

Sporttileiri
Kenelle: 7–14-vuotiaat 
tytöt ja pojat 
Aika: 17.–18.6.
Paikka: Rytky
Hinta: 15 euroa

K-12 leiri
Kenelle: 12–15-vuotiaat 
tytöt ja pojat
Aika: 6.–8.6.
Paikka: Hirvijärvi 
Hinta: 25 euroa

Kymppileiri
Kenelle: Vuonna 2005 
syntyneet tytöt ja pojat 
Muilta pääsy kielletty!
Aika: 22.–24.6.
Paikka: Hirvijärvi
Hinta: 25 euroa

Lastenleiri
Kenelle: 7–10-vuotiaat 
tytöt ja pojat
Aika: 29.6.–1.7.
Paikka: Poukama
Hinta: 25 euroa

Kipinä Spark 
Perinteinen valtakunnallinen 
Partaharjun suurleiri. Majoittuminen 
seurakunnan teltoissa Niemelän 
alueella. Lähde Kuopion leiriryh-
mässä kokemaan ja näkemään suur-
leiritunnelmaa. 
Leirin sivut: kipina.jiipeenetti.fi
Kenelle:  10–14-vuotiaat 
tytöt ja pojat
Aika: 22.–27.7.
Paikka: Partaharju, Pieksämäki
Hinta: 90 euroa (115 euroa 
ei seurakunnan jäsenet), 
sisaralennus –30 euroa

Viikonloppu 
aikuisille ja lapsille 
Leppoisaa viikonloppua voi lähteä 
viettämään koko perhe tai sitten 
aikuinen (esim. vanhempi, isovan-
hempi, kummi) + lapsi/lapsia. 
Kenelle: Kouluikäiset lapset 
ja heidän perheet
Aika: 7.–9.8.
Paikka: Rytky 
Hinta: lapset 25 euroa, 
aikuiset 45 euroa

Äiti-tytär-leiri 
Kenelle: Äidit ja 
kouluikäiset tyttäret 
Aika: 7.–9.8. 
Paikka: Hirvijärvi
Hinta: lapset 25 euroa, 
aikuiset 45 euroa
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Markuksen evankeliumi kirkko-
draamana ja sooloteatterina Säynei-
sen kirkossa torstaina 19.3. klo. 19. 
Tornion Kaupunginteatterin johtaja 
Pauli Mahlamäki tulkitsee Markuksen 
evankeliumin kymmenet historialliset 
henkilöt. Esitys kestää väliaikakahvei-
neen 2 tuntia. Vapaa pääsy. Kolehti 
kerätään Hatsinan seurakunnalle.
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Suurella Sydämellä 
-vapaaehtoistoiminta 
on vuoden 2015 
Yhteisvastuukeräyk-
sen kotimainen 
erityiskohde.

K uopiolainen Sanna Sahlman 
innostui vapaaehtoistyöstä 
viime vuonna.

”Olin työkokeilussa seura-
kunnassa ja sen myötä syntyi 
ajatus, että voisinhan minäkin 

ryhtyä vapaaehtoiseksi.”
Sahlmania kiinnosti erityisesti lähimmäis-

palvelu.
”Itselläni on enää yksi isovanhempi elossa 

ja siksi halusin kaveriksi jollekin iäkkäämmäl-
le ihmiselle.”

”Tuntuu, että varsinkin nuorempien elä-
mä on nykyään pääsääntöisesti tietokoneen 
ja älypuhelinten tuijottelua. Minä en sellais-
ta pitkään jaksa, vaan kaipaan vaihtelua ja ih-
miskontakteja”, Sahlman pohtii.

Joulukuusta saakka hän on käynyt sään-
nöllisesti tapaamassa seurakunnan kautta 
löytynyttä uutta tuttavaansa.

”Olemme tähän mennessä lähinnä jutelleet 
ja tutustuneet toinen toisiimme. Tilanteen ja 
jaksamisen mukaan sitten jatkossa katsellaan, 
mitä mukavaa tekemistä keksitään.”

Ryhtyisitkö varamummoksi? 
Suurella Sydämellä on vapaaehtoisen aut-
tamisen verkkopalvelu, jonka kautta voi il-
moittautua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin eri 
syistä ahdingossa olevien lähimmäisten aut-
tamiseksi. Voi ryhtyä vaikka ulkoilukaveriksi 
vanhukselle tai varamummoksi. Verkosto ko-
koaa yhteen eri paikkakunnilla tehtävää va-
paaehtoistyötä. Sen kautta voi myös pyytää 
itselleen apua. Suurella Sydämellä -verkosto 
toimii tällä hetkellä noin 30 paikkakunnalla. 

Yhteisvastuuvaroin Suurella Sydämellä 
-verkoston toimintaa laajennetaan valtakun-
nalliseksi. Keräysvaroin kehitetään myös uu-
sia välineitä ja menetelmiä avuntarvitsijan ja 
vapaaehtoisen auttajan yhteen saattamises-
sa. Lisäksi tehostetaan uusien vapaaehtoisten 
rekrytointia ja koulutusta. Hankkeen toteu-
tusta koordinoi Kirkkopalvelut ry.

Yhteisvastuun ulkomaisena esimerkkikoh-
teena vuonna 2015 on Haiti, jossa keräysva-
roin tuetaan lasten ja nuorten koulutusta. 

Yhteisvastuukeräys käynnistettiin aika-
naan paikkaamaan sodan tuhoja täällä Suo-
messa. Nykyään se auttaa ihmisiä meillä ja 
maailmalla. Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 
60 prosenttia ohjataan kansainväliseen dia-
koniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 
prosenttia kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 
prosenttia Kirkon diakoniarahastolle ja hiip-
pakuntien diakoniarahastoille. Loput 10 pro-
senttia käytetään keräävän seurakunnan va-
litsemaan kohteeseen.

Arkienkelit mukana auttamassa
Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
korosti Yhteisvastuukeräyksen avajaispuhees-
saan, että lähimmäisenrakkaus, kanssaihmis-
ten tukeminen, on keskeinen osa yhteistä 
vastuutamme.

”Auttamisesta saa itse monin verroin ta-
kaisin. Yksi esimerkki vapaaehtoistoiminnan 
suosiosta on juuri Yhteisvastuukeräys. Sitä to-
teuttamassa on tänäkin vuonna 35 000 talkoo-
laista, tai arkienkeliä, niin kuin keräys vapaaeh-

toisiaan itse kauniisti kutsuu,” Niinistö totesi.
Niinistön mukaan suomalainen köy-

hyys on erilaista kuin kehitysmaiden puu-
te, mutta hätää ei ole syytä arvottaa eikä eri 
maiden köyhyyttä tule asettaa vastakkain. 
Kaikkia avun tarpeessa olevia on pyrittävä 
auttamaan. Vahvan kansalaistoiminnan tar-
ve ja merkitys julkisten palvelujen rinnalla on 
suuri varsinkin vaikeina aikoina. Perinteisel-
le naapuriavulle ja tuelle on juuri nyt erityi-
nen kysyntä. Ihmisyytemme mitataan siinä, 

K uopion tuomiokirkkoseu-
rakunnan diakoni Birgit-
ta Oksman sai vuoden alus-
sa tilaisuuden vierailla Kirkon 
Ulkomaanavun järjestämällä 

matkalla Haitissa.
”En tiennyt ennen matkaani Haitista pal-

joakaan. Matka osoittautui kuitenkin kaikki-
nensa uskomattoman hienoksi kokemuksek-
si”, Oksman muistelee.

Vuoden 2010 tammikuussa tapahtunees-
ta tuhoisasta maanjäristyksestä toipuva Hai-
ti on tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen ul-
komaan kohde.

Totaalinen tuho
Oksman kertoo, että vaikka maanjäristykses-
tä on jo viisi vuotta, olivat sen jäljet vieläkin 
nähtävissä.

”Järistyksessä kuoli yli 200 000 ihmistä ja 
se vaikutti eri tavoin noin kolmen miljoonan 
ihmisen elämään.”

Haiti on yksi maailman köyhimmistä valti-

oista. Suuri luonnonmullistus saikin lähes to-
taalista tuhoa aikaan maassa, jonka olot oli-
vat jo valmiiksi kehittymättömät.

”Iso osa rakennuksista romahti maanjäris-
tyksen voimasta. Myös infrastruktuuri kärsi. 
Nopean avun toimittaminen Haitiin oli han-
kalaa, koska lentokenttä ja satamat olivat tu-
houtuneet.”

Vuonna 2010 Yhteisvastuukeräystä ai-
kaistettiin juuri Haitin maanjäristyksen ta-
kia, ja maa valittiin myös silloin ulkomaiseksi 
keräys kohteeksi.

”Keräyksen tuotolla Kirkon Ulkomaanapu 
on näiden vuosien aikana rakennuttanut yk-
sitoista pysyvää koulua Haitiin.”

”Saimme matkalla kuulla, että pian aloite-
taan kymmenen uuden koulun rakentaminen.”

Käsi kädessä koulutielle
Oksmanin matkaseurue pääsi myös tutustu-
maan paikalliseen koulumaailmaan.

”Koulupäivät alkavat aamurukouksella, jo-
hon mekin osallistuimme. Haitissa Raamat-

tuun tutustuminen on tärkeä osa koulujen 
opetusohjelmaa.” 

Muita oppiaineita sikäläisissä kouluissa 

ovat muun muassa ihmisoikeusasiat,  
katastrofivalmius ja riitojen sovittelu.

”Viimeksi mainittu sopisi erittäin hyvin 

Tervetuloa 
päiväkerhoon!

www.kuopionseurakunnat.fi

Päiväkerho tarjoaa monipuolisia lapsen kasvua tukevia virikkeitä 
3–5-vuotiaille lapsille. Päiväkerhot alkavat 17.8.2015 lähtien. Kerho-
paikoista lähetetään tieto kirjeellä kotiin 31.5.2015 mennessä.

Lähempiä tietoja kerhoista ja ilmoittautumisesta saa osoitteesta
www.kuopionseurakunnat.fi/lapsetjaperheet 
sekä yhteisen lapsityön toimistosta puh. 040 4848 482. 

Päiväkerhoon ilmoittaudutaan 9.–31.3.2015
osoitteessa www.kuopionseurakunnat.fi

S uomigospelin legenda Jaakko 
Löytty lähtee juhlakiertueelle.

”Ikä osoittaa merkkejään, 
mutta sielu rokkaa edelleen! 
Tulevat konsertit ovat jäävuo-
ren huippu siitä musiikista, mi-

tä olen tehnyt yli neljän vuosikymmenen 
ajan”, sanoo suomigospelin kivijalka Jaak-
ko Löytty.

Huippukohdiltaan häkellyttävän laa-
dukkaan ja laajan tuotannon tehnyt Löytty 
tunnettiin takavuosina maamme johtavana 
kristittynä nuorisomuusikkona.

”Oma surunsa tulee siitä, että aika täällä 
on niin rajallinen. On pakko hyväksyä, että 
nuoruus on ohi”, hän hymähtää.

Onneksi verevän juurimusiikin – kuten 
gospelin, bluesin ja virsien – esittäjät vain 
paranevat vanhetessaan, elämänkokemuk-
sen ja katu-uskottavuuden kasvaessa.

Tulevan 60-vuotisjuhlakiertueen ja levyn 

nimi on Hyvät sanat – Taivaallinen sävel.
”Toivon, että taivaan valtakunnan todel-

lisuus toisi tänne sävelten ja sanojen kautta 
edes pienen pilkahduksen itsestään.”

Tasa-arvon puolesta,  
turtumista vastaan
Konsertin ensimmäisen osion punaisena 
lankana on maailmanparantamisen palo.

”Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon 
edistäminen eivät ole vain kauniita periaat-
teita. Ketään ei saa syrjiä! Emme saa turtua 
ihmisten kärsimykseen”, taiteilija ja ihmisoi-
keustaistelija linjaa.

Luonteva yhteistyökumppani Löytyn 
kiertueella on Suomen Lähetysseura.

”Lähetysväki puhuu ja toimii kirkkaasti – 
itsensä likoon laittaen – sekä lähimmäisen-
rakkauden että sielunpelastuksen puolesta.”

”En olisi voinut keksiä konserttien ke-
räystuloille parempaa kohdetta kuin työ 

vammaisten ihmisarvon toteutumiseksi 
Nepalissa, Etiopiassa ja Botswanassa.”

Vielä yksi korkeaveisu
Juhlakonsertin toisen osion runkona ovat 
rakkaus- ja parisuhdelaulut. Uskollisen ylei-
sön ja Lähetysseuran lisäksi Löytty halu-
aa kiittää konserteissaan vaimoaan, kirjailija 
Kaija Pispaa. Taiteilijakaksikon yya-sopi-
mus on kestänyt yli 40 vuotta.

”Me olemme selvinneet myrskyjenkin 
läpi. Taistelu jatkuu. Kyllä me rakastamme 
toisiamme, vaikka välillä otammekin kovas-
ti yhteen.”

Juhlakiertueella mukana on veljesten 
rytmiryhmä Mikko ja Sakari Löytty, luot-
tomiehet Seppo Rauteva ja Jarkka Rissa-
nen sekä soiton ja laulun sulostuttajat Ka-
tariina Airas ja Laura Airola. 

Jaakko Löytty konsertoi Kuopion  
musiikkikeskuksessa 18.3. klo 18. 

Unelmia paremmasta maailmasta
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Jaakko Löytty 
on vannoutunut 
maailmanparan-
taja. 

Vuoden 2015 ensimmäisen 
adventin messu 29.11.2015 
järjestetään jälleen Tuo-
miokirkossa ja se on samal-
la Tuomiokirkon 200-vuo-
tisjuhlamessu. Juhlavuoden 
kunniaksi on suunnitel-
tu tunnus, joka kuvastaa 
200-vuotiasta historiaa, mut-
ta katsoo samalla eteenpäin 
tuleviin vuosiin. Myös slogan 
Ajasta aikaan tukee viestiä 
jatkuvuudesta ja tulevaisuu-
den uskosta. Toisiinsa kietou-
tuvat ympyrät symboloivat 

seurakuntayhteyttä ja yh-
teistyötä. Sininen väri viestii 
luotettavuudesta, rauhasta 
ja voimasta. Tunnuksen on 
suunnitellut graafinen suun-
nittelija Merja Tapio.

Juhlavuoden kunniak-
si on suunnitteilla näytelmä 
ja korkeatasoisia musiikki-
esityksiä. Lisäksi kerätään ih-
misten tarinoita ja muisto-
ja Tuomiokirkkoon liittyen. 
Niitä voi lähettää osoittee-
seen tuomiokirkko.kuopio@
evl.fi.

Tuomiokirkon  
juhlavuoden tunnus 
on valittu

Lapsissa on Haitin tulevaisuus
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”Oli ihanaa nähdä, kuinka innoissaan lapset olivat koulunkäynnistä. He rakentavat 
Haitin tulevaisuutta”, Birgitta Oksman kertoo.

myös suomalaisiin kouluihin”, Bir-
gitta Oksman tuumaa.

Kouluvierailuilla suomalaisryh-
mä koki monia liikuttavia kohtaa-
misia.

”Lapset olivat hyvin sosiaalisia, 
halusivat tulla koskettelemaan ja is-
tumaan syliin. He ja heidän opetta-
jansa olivat kovasti kiitollisia uusis-
ta kouluista.”

”Oli hienoa nähdä ihan omin sil-
min, että apu oikeasti menee peril-
le ja sillä saadaan konkreettisia pa-
rannuksia aikaan.”

”Sydäntäni lämmitti myös kat-
sella sitä keskinäistä huolenpitoa, 
joka näiden lasten keskuudessa 
vallitsi. Siellä he kävelivät koulu-
puvuissaan, käsi kädessä, isom-
mat pienemmistä huolehtien koh-
ti uutta koulupäivää.”

HELI HARING

Jumalan selän takana vai sinun silmiesi   edessä?

haluammeko auttaa odottamat-
ta vastapalvelusta tai hyötyä it-
sellemme. Lähimmäisenrakkaus, 
kanssaihmisten tukeminen, on kes-
keinen osa yhteistä vastuutamme. 

 ”Toivon, että mahdollisimman 
moni voi auttaa lähimmäisiämme 
lähellä ja kaukana. Tehdään se Suu-
rella Sydämellä!”, presidentti Niinis-
tö kannustaa.
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”Itselleenkin saa hyvän 
mielen, jos voi antaa omaa 
aikaansa ja piristää toista”, 
hiljattain seurakunnan va-
paaehtoistyössä aloittanut 
Sanna Sahlman pohtii.
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Koulutus on parasta rauhantyötä
 Lähi-idässä ei ole vain yhtä totuutta. Tämän tunnustaminen voisi avata tien pysyvään rauhaan

E
letään 1960-luvun 
loppua. Nuori pales-
tiinalainen kristitty 
Munib Younan halu-
si opiskella ulkomailla, 
mieluiten Saksassa. 

 Rahoitus järjestyi 
kuitenkin kaukaiseen 
Suomeen. Nuorukai-
nen vierasti ajatusta, 

sillä suomen kieli, ilmasto ja kulttuuri olivat 
hänelle täysin outoja. 

Äiti neuvoi viisaasti: ”Yritä silti. Jos se ei 
onnistu, voit aina keskeyttää ja palata kotiin.”

Yrittäminen kannatti. Ahkera Younan op-
pi suomen kielen, opiskeli diakoniksi ja teo-
logian maisteriksi.

Tie johti Jordanian ja Pyhän maan luteri-
laisen kirkon palvelukseen ja lopulta sen piis-
paksi. Häntä voidaan myös kutsua Jerusale-
min luterilaiseksi piispaksi. 

Lisäksi Younan valittiin vuonna 2010 Lu-
terilaisen maailmanliiton presidentiksi. Näin 
hän palvelee koko luterilaista kristikuntaa.

Rauhan resepti
Younan on omassa elämässään nähnyt, mi-
ten suuria mahdollisuuksia koulutus avaa ih-
misille. Siksi hän pitää koulutusta tärkeänä 
rauhantyön muotona. 

”Pitkään jatkunut palestiinalaisten ja is-
raelilaisten konflikti voitaisiin nimittäin rat-
kaista viikossa, jos siihen olisi tahtoa”,  
Younan lupaa painokkaasti. 

Hänen mukaan palestiinalaisten ja isra-
elilaisten täytyisi nähdä asiat toistensa nä-
kökulmasta. Ei ole vain yhtä totuutta, vaan 
kummallakin osapuolella on oma kertomuk-
sensa. Sen tunnustaminen voisi avata tien 
pysyvään rauhaan. 

Mitä tämä olisi käytännössä? 
”Sitä että kristityt, muslimit ja juutalaiset 

ottaisivat vakavasti sen, että Jerusalem on jo-
kaiselle uskontokunnalle pyhä kaupunki”, 
Younan toteaa. 

Kaupunkia ei pitäisi jakaa vaan siitä tulisi 
tehdä kaikkien yhteinen keskus. 

”Lisäksi Israelin olisi tunnustettava vuo-
den 1967 sovitut palestiinalaisvaltion rajat ja 
lopetettava siirtokuntien perustaminen pa-
lestiinalaisten alueille”, Younan esittää. 

”Silloin kaikki osapuolet kokisivat olonsa 
turvallisiksi.”

Koulua kaikille
Kun Younanilta kysyy hänen kirkkonsa jäsen-
määrää, hän vastaa, että kirkon voima ei ole 
numeroissa vaan toiminnassa. Siinä, kuinka 
vahva instituutio kirkko on.

Esimerkkinä tästä hän ottaa esiin kirkkon-
sa ylläpitämät viisi koulua. Niissä palvellaan 
kaikkia koteja uskontokuntaan katsomatta. 

”Muslimivanhemmatkin lähettävät sinne 
lapsiaan korkeatasoisen koulutuksen vuok-
si niin, että jopa puolet oppilaista on musli-
meita.”

Kouluissa nuoria ei käännytetä kristityik-
si, vaan heitä opetetaan elämään toisten us-
kontojen läheisyydessä ja ymmärtämään 
toisten uskoa. 

”Minä en tiedä, kuka oppilaistamme on 
muslimi ja kuka kristitty”, Younan kertoo. 

Koulupuvut tekevät sen, ettei uskonto-
kunta näy päältä päin. Huivejakaan ei pidetä. 
Se poistaa rajamuurit ja auttaa lapsia näke-
mään toisensa ensisijaisesti ihmisinä, ei jon-
kin uskon edustajana.

Koulujen saama ulkomainen taloudelli-
nen tuki on ratkaisevan tärkeä. Opettajia on 
noin 350, oppilaita 3000 ja kiinteistötkin on 
pidettävä kunnossa. 

Siksi Younan iloitsee hänen kirkkonsa, Kuo-
pion hiippakunnan ja Suomen Lähetysseuran 

kolmikantasopimuksesta. Viralliset kumppa-
nuussopimukset takaavat yhteistyön jatkumi-
sen, vaikka ihmiset ja viranhaltijat vaihtuvat.

”Jos ei ole koulua, ei ole kirkkoakaan”, 
Younan kertoo. 

Niin tärkeää on koulutyö.

Naisten asemaa vahvistetaan
Erään teorian mukaan kirkko on aina vas-
takulttuurinen voima. Se auttaa vallitsevaa 
kulttuuria näkemään, mihin suuntaan sen 
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”Arki konfliktialueella on hyvin monimuo-
toista. Ihmisten ilot ja huolet lomittuvat ar-
jessa ja molempia on siellä havaittavissa. Ar-
kea on myös se, että näidenkin olosuhteiden 
keskellä ihmiset avioituvat, syntyy lapsia ja 
lapset kasvavat – elämä jatkuu olosuhteista 
huolimatta”, kuvaa TtT Mikko Häkkinen pa-
lestiinalaisten arkea ja elämää.

Häkkinen on tarkastellut Itä-Suomen yli-
opistossa tarkastetussa väitöstutkimukses-
saan ihmisten psykososiaalista selviytymistä 
pitkittyneessä konfliktissa. Tutkimus on et-
nografia palestiinalaisista jatkuvan epävakau-
den olosuhteissa.

”Konfliktin keskellä eläminen tuottaa alu-
een asukkaille kärsimystä, mutta haastaa 
myös etsimään selviytymiskeinoja. Mielek-
kyyttä elämään tuovat muun muassa perhe, 
arjen rutiinien säilyttäminen sekä vapaaeh-
toistyö”, Häkkinen kuvaa.

Tutkija  
viestinviejänä
”Minua on kiinnostanut selviytyminen ilmiö-
nä ja se, miten ihmiset vaikeissakin elämän-
olosuhteissa löytävät teitä selvitä, jatkaa elä-
mää ja mennä kohti helpompia vaiheita.” 

Tutkimustaan varten Häkkinen eli muka-
na palestiinalaisten arjessa Länsirannalla ja 
Gazassa. Aineiston keräämiseen käytetty niin 
sanottu lumipallomenetelmä kuljetti tutkijaa 
eri puolilla palestiinalaisalueita, niin kaupun-
geissa kuin pikkukylissäkin. 

”Etnografisessa tutkimuksessa päästään 
hyvin lähelle ihmisten arkea.  Siinä eletään ih-
misen rinnalla arjessa ja haastatellaan hän-
tä. Jossakin vaiheessa sitten aina kysyin, et-
tä kukahan mahtaisi olla seuraava ihminen, 
joka saattaisi myös tietää tästä aihealueesta. 
Se saattoi olla serkku, ystävä tai haastatellun 
isovanhempi.” 

Häkkinen toteaa, että lumipallomenetel-
mä toimi Palestiinassa erityisen hyvin. 

”Ulkopuolelta tulevat 
toivotetaan tervetulleiksi, 
sillä kulttuuriin kuuluu jo 
kaukaa historiasta kumpu-
ava vieraanvaraisuus. Toi-
saalta kun alueelta ei pääse 
matkustamaan ja ulkopuo-
liset kontaktit ovat hyvin 
rajallisia, niin he kokevat, 
että vierailijat voivat olla 
viestinviejiä ja välittää heidän kokemustaan. 
Monet sanoivat, että kerro kotimaassa mil-
laista meidän elämämme on ja miten miehi-
tys meihin vaikuttaa.”

Epävarmuus  
luo turvattomuutta 
Kärsimystä miehitettyjen alueiden asukkail-
le tuottavat muun muassa vankeuskokemuk-
set, vapaan liikkumisen rajoitukset, pom-
mitukset sekä pelottavat ja nöyryyttävät 
tilanteet sotilaiden ylläpitämillä tarkastus-
pisteillä. 

”Tavallisin jokapäiväiseen elämään liittyvä 
pulma oli liikkumisen rajoitukset. Kylästä toi-
seen liikuttaessa täytyy kulkea Israelin armei-
jan ylläpitämien tarkastuspisteiden läpi. Tar-
kastuspisteet koetaan ahdistaviksi, kun siellä 
on aseistettuja sotilaita, sattuu kahakointia ja 
monet kokevat, että joutuvat nöyryyttäväs-
ti kohdelluiksi.” 

”Joskus tarkastuspisteestä ei pääse lain-

kaan läpi ja se kyllä vaikeuttaa elämää, jos on 
menossa vaikkapa lääkäriin.”

Auttaja tulee autetuksi
Palestiinalaisilla on tutkimuksen perusteella 
monia keinoja selviytyä pitkittyneen konflik-
tin keskellä. Häkkisen keräämästä aineistos-
ta selviytymiskeinoina nousevat esille muun 
muassa vapaaehtoistyöhön osallistuminen, 
idea Palestiinasta, hengellisyys sekä toivon 
vaaliminen.

”Tässä korostuu perheen ja lähiyhteisön 
merkitys. Luottamus siihen, että perhe ja lä-
heiseni auttavat, jos joudun vaikeuksiin ja 
toisaalta vahva sitoutuminen siihen, että mi-
nä myös autan läheisiäni.” 

”Luottamus luo turvaa ja toivoa.  Toisten 
auttaminen laajemminkin, esimerkiksi va-

paaehtoistyön kautta, näyt-
tää olevan tekijä, joka auttaa 
myös auttajaa itseään.”  

Arki ja sen jatkuminen luo-
vat turvaa myös konfliktialu-
eella. Häkkinen kertoo, että 
pommitusten jälkeen esimer-
kiksi koulut yritetään saada 
toimimaan niin nopeasti kuin 
suinkin, ja sitä myötä lasten 

arki normaaliksi. 
”Eräs mies kertoi minulle, että levotto-

mimpinakin aikoina hän koettaa hankkia sa-
nomalehden ja lukea sen aamulla kahvia 
juoden. Sitten hän menee tien laitaan tapaa-
maan ystäviään. Tutut rutiinit pitävät hänet 
kiinni elämässä.”

Toisen puolesta  
ei voi selviytyä
Häkkinen toivoo tulosten avartavan käsityk-
siä elämästä konfliktialueilla ja olevan hyö-
dyksi suunniteltaessa psykososiaalista tukea 
kriisi- ja katastrofialueiden ihmisille. 

”Kulttuurin huomioiminen on tärkeä osa 
kaikkea psykososiaalista tukea.”  ”Konflikti-
alueillakin ihmiset tulisi nähdä aktiivisina ja 
kykenevinä. Me emme voi toisten puoles-
ta selviytyä, mutta voimme olla mahdollista-
massa olosuhteita, jossa ihmiset alkavat ra-
kentaa itse omaa selviytymistään.” 

ANNE HEIKKINEN

”Tutut  
rutiinit pitävät  
kiinni  elämässä

Mikko Häkkinen eli mukana pales-
tiinalaisten arjessa Länsirannalla ja 
Gazassa.

IT
Ä

-S
U

O
M

EN
 Y

LI
O

PI
ST

O

T
eologian opiskelija Krista 
Sutinen suoritti harjoitte-
lujakson Israelissa ja Länsi-
rannalla.

”Kristittyjen kuuluu ol-
la heikoimpien puolella. 
Heidän tehtävänsä on tuo-

da toivoa sinne, missä sitä ei ole”, Krista Suti-
nen pohtii. 

Sanat saavat erityistä kaikupohjaa siitä, 
että hän vietti kolme kuukautta Israelissa ja 
Länsirannalla Jordanian ja Pyhän maan lute-
rilaisen kirkon palveluksessa. Mukaan lähti 
myös teologiaa opiskeleva puoliso Juho Ka-
lapudas. 

Heidän päätehtävänsä oli toimia nuorten 
leireillä, jotka kokosivat yhteen 9–20 -vuoti-
aita nuoria.

Vähemmistönä Israelissa
Arabikristittyjä haastatellessaan Sutinen sai 
tuntumaa heidän vaikeasta tilanteestaan. 
Arabeina he olivat pieni ei-toivottu vähem-
mistö Israelin maassa ja kristittyinä he kuu-
luivat uskonnolliseen vähemmistöön.

Lisäksi palestiinalaisten alueen ja Israe-
lin väliin rakennettu valtava muuri erotti ys-
tävät toisistaan. Kaikkialla näkyi sotilaita ja 
valvontaa. Epäilyttävän näköisiä ihmisiä tar-
kastettiin kaduilla, kysyttiin papereita ja tut-
kittiin laukut.

Jerikossa vietetty leiri kutsui koolle nuo-
ria kaikkialta Pyhän maan luterilaisten seu-
rakuntien alueelta. Leiri oli monille vuoden 
kohokohta, koska sinne tultiin erottavan 
muurin molemmilta puolilta.

Nuoret olivat hirvittävän surullisia yhteis-
kunnallisesta tilanteesta. Toisaalta he olivat 
tottuneet siihen, että aina on konflikti päällä.

”Meillä ei ole täällä minkäänlaista tulevai-
suutta”, jotkut kertoivat Sutiselle. 

Monet kristityt ovatkin muuttaneet ul-
komaille.

”Silti nuoret olivat sydämellisiä ihmisiä, kiin-
nostuneita kaikesta. Myös englannin kielestä, 
jolla ulkomaalaisten kanssa kommunikoitiin.”

Pyhä huolettomuus
”Luterilaiset jumalanpalvelukset olivat arabi-
ankielisissä seurakunnissa hyvin samanlaisia 
kuin täällä Suomessa”, Sutinen muistelee. 

Pääsoittimena urut ja tuttu luterilainen 
messukaava.

”Kirkkokansaa oli aika vähän. Suurin osa 
ikäihmisiä. Messun jälkeen pastori kätteli 
kaikki ja lopuksi juotiin teetä.” 

Eräässä suhteessa kirkon menot poikkesi-
vat suomalaisesta tyylistä. Sutinen kutsuu si-
tä pyhäksi huolettomuudeksi. Aina ei pastori 
muistanut, mitä seuraavaksi tapahtuu, tai jo-
kin tarvike oli unohtunut ja se piti toimittaa 
hänelle kesken palveluksen.

KARI KUULA

olisi kasvettava, jotta Jumalan valtakunta 
tulisi paremmin näkyviin.

Yksi Munib Younanin kirkon näky on 
vahvistaa naisten asemaa. Lähi-idän yhteis-
kunnat kun ovat hyvin patriarkaalisia.

”Minun kirkkoni on ainoa Lähi-idässä, 
joka on päättänyt vihkiä naisia papeiksi”, 
Younan kertoo tyytyväisenä. 

”Kirkkoni puhuu avoimesti perheväkival-
taa vastaan. Se pyrkii vaikuttamaan siihen, 
että Palestiinan ja Jordanian perustuslait 

edistäisivät sukupuolten välistä tasa-arvoa.”
Lisäksi Younanin kirkko on tunnettu sii-

tä, että se on aloittanut dialogin muslimien 
ja juutalaisten kanssa. 

”Konflikti Israelissa ei nimittäin ole us-
konnollinen, vaan poliittinen”, Younan 
muistuttaa.

”Siksi rauhan luominen on mahdollista. 
Tarvitaan vain poliittinen tahto siihen. Us-
konnot sinänsä eivät ole esteenä.”

KARI KUULA

Pieni tyttö askarteli Nasaretin perheleirillä kirjanmerkin, jossa lukee: ”Minä olen 
Jumalan lapsi.”

”Messun jälkeen 
pastori kätteli kaikki

Muuri  
erottaa ystävät

Piispa Munib 
Younan vieraili 
helmikuun alus-
sa Kuopiossa.

Arki tuo turvaa myös 
konfliktialueella
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TUOMIOKIRKKO

Tuomiokirkkoseurakunnan toimisto  
040 4848 248, ma–pe klo 9–15
tuomiokirkko.kuopio@evl.fi

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit 040 4848 259
Paastonajan aamurukous ke 
25.2. klo 8–8.15 paastonaika-
na joka arkiaamu seurakun-
tasalissa.
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 25.2. klo 11. Raamat-
tutunti ”Jeesus kiusaus-
ten voittaja” Kirsi Perämaa. 
Lounas ja kahvi 6 €. Ei ilta-
päiväohjelmaa.
Viikkomessu ke 25.2. klo 16.
Messu su 1.3. klo 10. Saarna Lii-
sa Penttinen, liturgia Marjo Parttimaa, 
kanttorina Pekka Leskelä. Kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit.
Viikkomessu ke 4.3. klo 16.
Messu su 8.3. klo 10. Saarna Kirsi Perä-
maa, liturgia Liisa Penttinen, kanttorina 
Pekka Leskelä.
Siioninvirsiseurat su 8.3. klo 18. Kahvi-
tus alkaa klo 17.30. Kerhohuone Samu-
lissa.
Veteraaniseurat ti 10.3. klo 13 kahviossa.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 11.3. klo 
11. Raamattutunti ”Jeesus, pahan vallan 
voittaja” Liisa Penttinen, iltapäivällä yh-
teislauluja kanttori Anu Pulkkinen. Lou-
nas ja kahvi 6 €.
Viikkomessu ke 11.3. klo 16.
Messu su 15.3. klo 10. Saarna Ilpo Ran-
nankari, liturgia Satu Karjalainen, kantto-
rina Anu Pulkkinen. Kirkkokahvit. Yrittä-
jien kirkkopyhä.
Kansainvälinen jumalanpalvelus 
su 15.3. klo 14.
Viikkomessu ke 18.3. klo 16.
Minna Canthin päivän Yhteisvastuu-
tapahtuma to 19.3. klo 11.
Marian ilmestyspäivän messu su 22.3. 
klo 10. Saarna Marjo Parttimaa, liturgia 
Lauri Kastarinen, kanttorina Anu Pulk-
kinen.
Kuopion Virsikuoron Marianpäi-
vän kahvikonsertti su 22.3. klo 15. Kuo-
roa johtaa Päivi Perttilä. Puhe Liisa Pent-
tinen. Ohjelmistossa on perinteisiä Sii-
oninvirsiä. Ohjelma ja kahvi 10 €. Oh-
jelmia saa kuorolaisilta ja ovelta ennen 
konsertin alkua.
Raamattupiiri ti 24.3. klo 17. Joka toi-
nen viikko, kerhohuone Aaron, Suoka-
tu 22 C 2. krs.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 25.3. 
klo 11. Raamattutunti ” Herran palvelija-
tar” Satu Karjalainen, iltapäivällä ”tervei-
siä Angolasta” diakonissa ja lähetti Tuu-
la Makkonen.
Viikkomessu ke 25.3. klo 16.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
ma–to klo 11–15, 040 4848 272
Huom! Mummon mökki suljetaan
ma 9.3. klo 14.
Toivevirret ke 11.3. klo 13.

MUUTA
Inkilänmäen seurakuntakerho to 5.3. 
klo 13. Tätilässä. ”Rukous ja usko”
 Lauri Kastarinen.
Inkilänmäen seurakuntakerho to 19.3. 
klo 13. Retki Keskusseurakuntatalolle, 
Minna Canthin päivään. Kirsi Launonen.
Marian ilmestyspäivän messu su 22.3. 
klo 12. Tätilässä. Marjo Parttimaa, kant-
torina Anu Pulkkinen.

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri Poukamas-

sa ma 9.3. ja ma 23.3. klo 18–
20.30. Sauna ja iltapa-

la 4 €.
Perhekerho ei ko-
koonnu ti 3.3. (hiih-
toloma). Kokoon-
nutaan: ti 10.3., 17.3. 
ja 24.3. klo 9.30–11. 
Keskusseurakunta-

talo, Suokatu 22 E.
Lukupiiri su 22.3. klo 

15–17. Keskusseurakun-
tatalo, Suokatu 22 E, per-

hetyöntoimisto.

KASTETUT
Emma Hanna Mirjam Tolonen, Ellen 
Kristina Vuorinen.

KUOLLEET
Elsa Ester Heikkurinen 95 v, Arvo Johan-
nes Rautiainen 87 v, Liisa Siippainen 89 v, 
Saara Marjatta Lyytinen 83 v, Irja Helena 
Saikkonen 68 v, Pentti Olavi Simon Ron-
kainen 82 v, Konsta Oskari Miikki 1 pv, 
Anna Elina Karhunen 86 v, Hanna Savo-
lainen 94 v, Aune Elina Lonka 88 v, Enja 
Ulla Kaija Strandman 81 v, Ulla Market-
ta Korhonen 82 v, Yrjö Herman Kosunen 
67 v, Heikki Olavi Karvonen 48 v, Bertta 
Terttu Anneli Heikkinen 76 v.

ALAVA

Alavan seurakunnan toimisto
040 4848 286, ma–pe klo 9–15
alava@evl.fi

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Kirjallisuuspiiri to 26.2. klo 14 kerho-
huoneessa. 1. kirja: Stefan Einhorn, Ihmi-
sen tehtävä. Aino Mikkonen 040 7071 
499.
Messu su 1.3. klo 11. Saarna Anna Vää-
täinen, liturgia Pirjo Kuula, kanttori Ossi 
Jauhiainen, Rytky 1:n rippikoululaiset.
Tulevaisuuden kirkko -luentosarja al-
kaa su 1.3. klo 14. seurakuntasalissa tee-
malla Tulevaisuuden kirkon teologia, piis-
pa emeritus Eero Huovinen. 8.3. klo 14 
Tulevaisuuden kirkon spiritualiteetti, ark-
kipiispa emeritus John Vikström. 15.3. klo 
14 Seurakunnan elämä tulevaisuuden kir-
kossa, piispa emeritus Matti Sihvonen.
Etsijät-ryhmä rippikoululaisten van-
hemmille ke 4.3. klo 18 nuorten kerho-
tilassa (Keihäskatu 5). Sinä rippikoulu-
laisen vanhempi, pohditko elämän suu-
ria kysymyksiä ja suhdettasi Jumalaan? 
Kaipaatko jakaa ajatuksia kirkon uskos-
ta? Etsitkö paikkaasi seurakunnassa? Ta-

paamisissa pohditaan yhdessä uskon ja 
elämän kysymyksiä. Samoin kuin nuo-
ren rippikoulussa, tässäkin ryhmässä kes-
keistä on kohtaaminen, vuorovaikutus 
ja kokemusten jakaminen. Kokoontumi-
set ke klo 18–19.30. Aiheena 4.3. Kaste ja 
ehtoollinen, 15.4. Uskon ja epäilen, 6.5. 
Rukous ja seurakuntayhteys. Lisätietoja 
Anna Väätäinen, anna.vaatainen@evl.fi, 
040 4848 316.
Messu su 8.3. klo 11. Saarna Juha Välimä-
ki, liturgia Anna Väätäinen, kanttori Ossi 
Jauhiainen, seniorikuoro.
Messu su 15.3. klo 11. Saarna Anu Kiviran-
ta, liturgia Hannu Koskelainen, kanttori 
Ossi Jauhiainen, nuorten bändi. Yhteis-
vastuumyyjäiset messun jälkeen n. klo 
12 Alavan liikuntasalissa.
Perhemessu su 22.3. klo 11. Saarna Anu 
Kiviranta, liturgia Pirjo Kuula, kanttori 
Leila Savolainen, Rytky 2:n rippikoululai-
set. Kirkkokahvit ja -mehut.
Siioninvirsiseurat su 22.3. klo 14. 
Yht. hlö. Hannu Tikanoja 040 551 6534

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Sanan ja yhteyden ilta su 1.3. klo 16. 
Raimo Lappi ”Rukous ja johdatus”, Koit-
to -musiikkiryhmä, ehtoollinen. Tilai-
suudessa on tarjoilua ja lastenhoito. Järj. 
Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetys.
Messu su 8.3. klo 16. Saarna Juha Välimä-
ki, liturgia Anna Väätäinen, kanttori Ossi 
Jauhiainen.
Gospel Junior -tapahtuma su 22.3. klo 
16. Kirkkohetki, saarnaa Anu Kiviranta, 
liturgina Pirjo Kuula, kanttorina Leila Sa-
volainen. Lapsikuoro ja nuorten musiik-
kiryhmä, koululaisten kerhot ja kuorolai-
set ohjaajineen. Toimintapisteitä lapsille 
mm. Wii, valokuvaus, peliluola, 10-kisa, 
raamattuvisa. Leivonnaisia Yhteisvas-
tuun hyväksi. Päivällinen 4 € / 2 €.
Tuomasmessu su 29.3. klo 18. Saarna 
Lauri Palmu. Klo 16.30 luento Asako ja 
Lauri Palmu, Terveisiä Japanista. Bussi-
kuljetus meno-paluu: Pyhän Johannek-
sen kirkko klo 17, Puijon kirkko klo 17.10, 
Tuomiokirkko (pääovi) klo 17.20, Ala-
van kirkko klo 17.30, Neulamäen kirk-
ko klo 17.45.

LEHTONIEMEN KERHOTILA 
Lehtoniementie 107
Viikkomessu su 15.3. klo 16. Saarna, 
liturgia juha Välimäki, kanttori Ossi 
Jauhiainen.

SÄRKINIEMEN KERHOTILA 
Särkiniementie 4, ent. kirjasto
Viikkomessu su 15.3. klo 14. Saarna, 
liturgia Juha Välimäki, kanttori Ossi 
Jauhiainen.

MUUTA
Marianpäivän hiljaisuuden retriit-
ti pe–su 20.–22.3. Rytkyn leirikeskukses-
sa. Retriitin ohjelma rakentuu messuis-
ta, hetkirukouksista ja yhteisistä ateriois-
ta. Hinta Alavan seurakuntalaisilta 80 € / 
60 € eläkeläisiltä, työttömiltä ja opiskeli-
joilta, muilta 100 € / 80 €, seurakunnas-
ta voit kysyä avustusta tarvittaessa. Ret-
riitinohjaaja Minna Karttunen ja pastori 
Anna Väätäinen. Lisätietoja anna.vaatai-
nen@evl.fi, 040 4848 316. Ilmoittautumi-
nen 25.2.–6.3. osoitteessa www.kuopio-
seurakunnat.fi/alava

Hiljaisuuden talo -ilta ma 23.3. klo 18. 
”Katso Kristuksen käsiä” Vanhassa Pap-
pilassa (Kuninkaankatu 12).

PERHETYÖ
Suuri perhekerho ke 25.3. klo 9.30. Ks. 
tarkemmat tiedot ja ilmoittaudu 24.2.–
15.3. www.kuopionseurakunnat.fi/alava-
lapset-ja-perheet

KASTETUT
Santtu Eelis Torpström, Aarne Armas 
Oskari Natunen, Emmi Amanda Ju-
hanantytär Aura, Mila Natalia Kristii-
na Heiskanen, Julia Kerttu Maria Nou-
siainen, Pihla Eva Sofia Damsten, Peetu 
Vilho Oskari Lipponen, Amanda Kristii-
na Piippo.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Jouni Seppo Olavi Mustonen ja Karolii-
na Hilkka Marjut Mykkänen, Mii-
ka Antero August Saremaa ja 
Jenni-Matilda Emilia Siiri-
lä, Niko Ville Petteri Nykä-
nen ja Sanna Maarit Nik-
karinen.

KUOLLEET
Hilja Sisko Pöyhönen 85 v, 
Aura Anneli Eskola 65 v, 
Kaija Annikki Kauhanen 
85 v, Eero Jalmari Kauppinen 
54 v, Erkki Olavi Miettinen 84 v, 
Elsa Orvokki Korhonen 92 v, Ossi 
Kalevi Pessa 86 v, Pirkko Lyydia Airaksi-
nen 83 v, Eino Armas Holopainen 84 v.

KALLAVESI

Kallaveden seurakunnan toimisto
040 4848 327, ma–pe klo 9–15
kallavesi@evl.fi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Sanajumalanpalvelus su 1.3. klo 10. 
Liturgia Sirpa Nummenheimo, saarna 
Juha Määttä, kanttorina Anna-Mari 
Linna ja seniorikuoro.
Kallaveden kirkko on suljettu 3.–
13.03.2015
Messu su 15.3. klo 10. Liturgia Matti 
Pentikäinen, saarna Veli Mäntynen, kant-
torina Anna-Mari Linna ja kirkkokuo-
ro. Luottamushenkilöiden tehtävään siu-
naaminen. Kirkkokahvit.
Messu su 22.3. klo 10. Liturgia Juha Määt-
tä, saarna Petteri Hämäläinen ja kantto-
rina Richard Nicholls.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Messu la 7.3. klo 14. Petteri Hämäläinen, 
Hiihtolomarippikoululaiset.
Messu su 8.3. klo 10. Liturgia Matti Pen-
tikäinen, saarna Anni Tanninen ja kant-
torina Anna-Mari Linna. Kallaveden kir-
kolla ei jumalanpalvelusta.
Aikuisten takkailta ke 11.3. klo 18–20 
takkahuoneessa.
Kutsu yhteyteen -messu su 22.3. klo 17. 
Anni Tanninen ja Juha Määttä.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti
040 4848 351
Messu su 15.3. klo 13. Raili Rantanen ja 
Anna-Mari Linna.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410
044-275 7936.
Marianpäivän perhekirkko su 22.3. klo 
13. Petteri Hämäläinen, Mari Vuola-Tani-
la, Lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Messu su 1.3. klo 10. Liturgia Mikko Väi-
sänen, saarna Pekka Maaranen ja kant-
torina Richard Nicholls. Parikkaniemis-
äätiön kutsujumalanpalvelus.

Sanajumalanpalvelus su 8.3. 
klo 10. Veli Mäntynen ja 

Anne Keränen.
Messu su 15.3. klo 10. 

Liturgia Mikko Väi-
sänen, saarna Juha 
Määttä ja kanttorina 
Anne Keränen.
Messu su 22.3. klo 10. 

Liturgia Mikko Väi-
sänen, saarna Hannu 

Laukkanen ja kanttorina 
Anne Keränen. Lähetysti-

laisuus seurakuntakodilla.

MUUTA
Seurat su 1.3. klo 13 Arja ja Unto Kanni-
aisella, Kärkkääläntie 1665. Pekka Maara-
nen Parikanniemensäätiöstä.
Airakselan varttuneenväen kerho ti 
24.3. klo 12.30 Aili Saksmanilla, Airakse-
lantie 800.

KARTTULAN SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Varttuneen väen palvelupäivä ke 25.2. 
klo 10–13. Aiheena Yhteisvastuukeräys 
2015. Martti Olsen.
Mykykeittoa to 12.3. klo 11. Ruokailu ja 
myynti, omat astiat mukaan. Yhteisvas-
tuun hyväksi.
Lauluilta su 15.3. klo 18. Yhteisvastuun 
hyväksi. Tuula Makkonen, Anne Keränen 
ja kirkkokuoro. Tarjoilua.

MAANINGAN KIRKKO 
Maaningantie 33
Messu su 1.3. klo 10. Taizé-
laulujen kera. Raija Jokela, 
Talvikki Attila-Pekonen 
ja kirkkokuoro.
Messu su 8.3. klo 10. 
Sirpa Nummenheimo ja 
Talvikki Attila-Pekonen.
Messu su 15.3. klo 10. 
Raija Jokela, Talvikki At-
tila-Pekonen ja lapsikuoro 
Ilon Säteet.
Messu su 22.3. klo 10. Matti 
Pentikäinen ja Väänänen.

MUUTA
Siioninvirsiseurat ke 25.2. klo 18 Lampo-
lassa. Jouko Kukkonen ja Raija Jokela.
Virkistyspiiri to 26.2. klo 12 Tavinsalmel-
la, Sonnisella, Ruokolahdentie 12.
Pulkonkosken kinkerit su 1.3. klo 13 
Pitkäsillä, Särkisuontie 542.

Tavinsalmen kinkerit su 8.3. klo 13 
Luppotuvalla.
Hetkinen! Raamatun ympärillä ti 10.3. 
ja 24.3. klo 16 Lampolassa.
Miesten ilta ke 11.3. klo 18 Lampolassa, 
Maaningantie 47. Petteri Hämäläinen ja 
Rauno Riekko.
Käärmelahden kinkerit su 15.3. klo 13 
Rosilaisilla, Tortteentie 113. Matti Penti-
käinen ja Talvikki Attila-Pekonen.
Käsityöpiiri ma 16.3. klo 14 Lampolassa.
Pääsiäisaskarteluilta perheille to 19.3. 
klo 17–20 Lampolassa.
Kurolanlahden kinkerit su 22.3. klo 13 
Kurolanlahden muorisoseuran talolla.

DIAKONIA
Varttuneen väen virkistyspäivä ke 25.2. 
klo 10–13. Kallaveden kirkolla. Länsiran-
nan kylien järjestämät myyjäiset ja ar-
pajaiset.
Lasten sururyhmä keskiviikkoisin alka-
en 11.3. klo 17–19 Poukaman leirikeskuk-
sessa. Ilm. Maaritille 040 4848 369.
Hyvän hoidon päivä ke 18.3. klo 10.30–
14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Ilm. dia-
koniatoimistoon 040 4848 332 ma klo 
9–10. (Voit ilmoittautua myös jättämällä 
viestin vastaajaan).

PERHETYÖ
Keväinen perheleiri 10.–12.4. Rytkyllä. 
Ulkoilemme, leikimme, askartelemme, 
saunomme ja hiljennymme yhdessä tois-
ten perheiden kanssa. Leirin hinta 40 €/
aik. ja 16 €/lapsi. Maksualennusta voi tie-
dustella alueensa diakoniatoimistosta. Il-
moittautuminen 12.3. mennessä osoit-
teesta: www.kuopionseurakunnat.fi/kal-
lavesi-lapset-ja-perheet. Etusija ensiker-
talaisilla ja Kallaveden srk:n alueella asu-
villa. Lisätietoja katri.heikkinen@evl.fi.

PIIRIT
Puutossalmen Lähetyspiiri to 26.2. klo 
13 Irja ja Matti Linnulla Leirintien 31.
 Arpajaiset.
Rytkyn kylän lähetyspiiri ti 3.3. klo 18 
Anni ja Onni Krögerillä, Siltapuro 2.
Haminalahden työseura ma 9.3. klo 
18.30 Sirkka ja Väinö Savolaisella, Pyö-
rönkaari 22 B 40. Matti Pentikäinen.
Sotkanniemen työseurat ti 10.3. klo 
18.30 Anneli ja Martti Sikasella, Humala-
joki 28. Matti Pentikäinen.
Olotilatorstai to 19.3. klo 11.30–13 Nie-
misjärven kylätalossa. Keskustellaan yh-

teisvastuusta lähellä ja kaukana. 
Raili Rantanen.

KINKERIT
Hiltulanlahden kin-
kerit pe 27.2. klo 18.30 
Vesa ja Outi Kärkkäi-
sellä, Niittyahontie 12. 
Petteri Hämäläinen ja 

Richard Nicholls.
Rytkyn kinkerit ti 17.3. 

klo 18. Annikki Sopasella, 
Pirttilä. Raili Rantanen ja An-

na-Mari Linna.

KASTETUT
Noel Matias Turunen, Luukas Antero Ra-
fael Korhonen, Iina Anna-Sofia Lackman, 
Kasper Aleksi Konttinen, Toni Kalle Il-
mari Nenonen, Minka Lyyti Elina Räisä-
nen, Leevi Valtteri Planman, Ruusu Alex-
sandra Linnea Niemi, Daniel Toni Ale-
xander Luostarinen, Väinö Oskar Kale-

Paastonajan 

aamurukous 

keskussrk-talolla 

arkiaamuisin 

klo 8–8.15

Kiitos, 
kiitos valosta, keväästä.
Maailman valo,
auta meitä 
Sinuun turvaamaan .
Auta meitäkin kulkemaan 
maailman valona,
heijastamaan  
Sinun kirkkauttasi.
Auta paastossa
kiittämään myös kivustasi: 
Sinun askeleesi 
veivät kärsimykseen  
ja kuolemaan
- ja avasivat ikuisen  
kirkkauden.

SEURAKUNNAT 25.2-24.3.2015

RUKOUS

TEHTÄVÄN LAATI  PAULA REMES

Tulevaisuuden 

kirkko 

 -luentosarja  

alkaa Alavassa 

1.3. klo 14.

PYHÄPUUHA

vi Mesimäki, Tinja Jo-
hanna Lappalainen, 
Elias Antti Jokiran-
ta, Lotta Aino Eli-
sabeth Sinisalo, So-
fianna Venla Elisa-
bet Pietiläinen, Alma 
Inkeri Sofia Horto, 
Emma Ilona Pesonen, 
Onni Eino Johannes Vier-
tola, Eemeli Johannes Laitala, 
Iida Maria Hakkarainen, Hilda Ma-
ria Soininen, Hilma Hellevi Tellervo Vää-
nänen, Jenna Johanna Alexandra Bruun, 
Elmo Juhani Sirainen, Kasper Eemeli Koli, 
Veeti Toivo Taavetti Kosunen, Sofia Eve-
liina Kuusela, Verneri Ensio Hautala, El-
mer Uuno Kristian Huttunen, Alma Liina 
Inkeri Varimo.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Tatu Tapio Puustinen ja Janita Tuulia 
Tuomaala.

KUOLLEET
Veikko Kalevi Juutilainen 87 v, Mikko 
Heikkinen 76 v, Elsa Pylkkönen 78 v, Vil-
jo Aatos Pohjolainen 88 v, Pauli Tapani 
Mykkänen 55 v, Kirsti Anneli Mikkonen 
87 v, Eila Maria Karttunen 82 v, Veijo Ju-
hani Roponen 61 v, Lea Marjatta Nieme-
lä 88 v, Osmo Heikki Iivarinen 68 v, Aune 
Elina Tiihonen 84 v, Erkki Antero Kröger 
87 v, Kauko Ratilainen 84 v, Artturi Valta 
79 v, Petri Veikko Heinonen 36 v.

MÄNNISTÖ

Männistön seurakunnan toimisto
040 4848 379, ma–pe klo 9–15
mannisto@evl.fi

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Elämää etsimässä -kerho to 26.2. klo 
14.30–16. ”Ikoni puhuu”, ortodoksisen 
kirkkomuseon johtaja Teresa Töntsi.
Messu ja Herättäjäyhdistyksen kirk-
kopyhä su 1.3. klo 10. Saarna piispa Matti 
Sihvonen, Aulikki Mäkinen, Heikki Mo-
nonen. Kuopion virsikuoro, johtaa Päivi 
Perttilä. Lounas ja seurat, Olli Viitaniemi, 
Aulikki Mäkinen.
Messu su 8.3. klo 10. Saarna Salla Tyrväi-
nen, Heikki Hyvärinen.
Miesten piiri ke 11.3. klo 18. Heikki 
Hyvärinen.
Naisia raamatussa ke 11.3. klo 18. 
Työikäisten naisten raamattupiiri.
Keskusteluja Raamatun äärellä to 12.3. 
klo 12–13.30. Heikki Hyvärinen.
Leipäsunnuntain messu su 15.3. 
klo 10. Saarna Lauri Palmu, 
Salla Tyrväinen, Tintti Tin-
kala. Lähetyksen kirkko-
kahveilla Asako ja Lau-
ri Palmu perheineen. 
Myytävänä leipää ja 
sämpylöitä.
Lied-konsertti su 15.3. 
klo 16. Simo Savolainen, 
piano. Tuomas Laatu, lau-
lu. Topias Laatu, laulu.
Hirvijärvi II rippikoulun 
perheilta ma 16.3.klo 17–19. Salla 
Tyrväinen, Anu Viippola.
Hirvijärvi I rippikoulun perheilta 
ti 17.3.klo 17–19. Sanna Mertanen, Juha 
Mertanen.
Hyvän Mielen Päivä ke 18.3. klo 11–13.30. 
Lauletaan maakuntalauluja kanttori 
Tintti Tinkalan johdolla. Linja-autokulje-
tus (Jääskeläisen auto): Päivärannantie, 
Citymarketin jälkeinen pysäkki Kettulan-
lahteen päin klo 9.50. Autotalo Kuopi-
on pysäkki klo 9.55. Pihlajaharjuntien ja 
Rahusentien risteys klo 10. Kelloniemen 
Sale klo 10.05. Itkonniemi (Malminkatu 
13 pysäkki) klo 10.10. Sotilaspojankadun 
pysäkki klo 10.15. Tellervonkadun py-
säkki klo 10.20. Lönnrotinkadun pysäk-
ki (Lönnrotinkatu 11 kohdalla) klo 10.25. 
Pohjolankadun pysäkki (Pohjolankatu 
28 kohdalla) klo 10.30. Killisenkadulle ja 
Pohjolankatua Lönnrotinkadulle, Saari-
aitan pysäkki klo 10.40. Pyhän Johannek-
sen kirkko. Paluu samaa reittiä klo 13.30. 
Päivän hinta 5 €.
Ukintuvan teematorstai 19.3. Klo 11.30 
kahvit, klo 12–13 Lauri Paatero kertoo 
kirjastaan.
Messu su 22.3. klo 10. Saarna Sirpa Yli-
kotila.
Rauhanyhdistyksen pääsiäislauluilta 
ti 24.3. klo 19.
Törmälän rippikoulun perheilta ke 

25.3. klo 17–19. Aulikki Mäki-
nen, Anu Viippola.

MUUTA
Männistön seurakunnan 
Yhteisvastuutoripäivä ke 

11.3. klo 9–14 Kauppatorilla. 
Ruispuuroa.

Hartaus to 12.3. klo 13.30 
Mäntylän palvelutalolla, Unta-

monkatu 5. Anne-Mari Mertanen.
Messu su 15.3. klo 13 Mäntylän palveluta-
lossa, Untamonkatu 5. Aulikki Mäkinen, 
Salla Tyrväinen, Tintti Tinkala.

KASTETUT
Nella Lumi Elisabet Kähkönen, Sofia 
Tuuli Helena Kelhola, Siri Sofia Ollikai-
nen, Alvar Akseli Niemi, Veera Elmiina 
Juntunen, Jenna Emilia Jokinen, Väinö 
Topias Kuusela, Aada Kaarina Remes.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Teijo Tapio Savolainen ja Laila Marita 
Heikkinen, Janne Kauko Tapio Jolkin ja 
Mira Maria Peltonen.

KUOLLEET
Raimo Olavi Heiskanen 70 v, Sisko Irja 
Mielonen 88 v, Kaija Marjatta Kuvaja 
89 v, Kirsti Kaarin Karhunen 89 v, Lempi 
Liisa Synnöve Antikainen 73 v, Hilma Eli-
na Hyppönen 72 v, Pentti Kustaa Henrik 
Hakala 86 v, Aino Kyllikki Miettinen 94 v, 
Erkki Raimo Pellervo Harvima 89 v, Jari 
Matti Raatikainen 52 v, Tuula Anneli It-
konen 50 v, Harri Juhani Salmi 46 v, Seija 
Eeva Marjatta Pulli 72 v.

PUIJO

Puijon seurakunnan toimisto
040 4848 410, ma–pe klo 9–15
puijo@evl.fi

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Messu su 1.3. klo 10. Teemu Voutilainen 
saarnaa, Pekka Nieminen, Outi Keskisi-
pilä. Kuopion seniorikuoro, johtaa Tai-
ja Miettinen.
Kutsu yhteyteen -messu su 1.3. klo 17. 
Teemu Voutilainen (opetus), seurakun-
talaisen puheenvuoro, rukouspalvelua, 
kirkkokahvit. Lapsille oma ohjelmahetki.
Messu su 8.3. klo 10. Kari Kuula saarnaa, 
Jaana Marjanen, Markku Puhakka, Outi 
Keskisipilä. Lounas.
Talvisodan päättymisen 75-vuotis-
muistojumalanpalvelus pe 13.3. klo 10. 
Kenttäpiispa evp Hannu Niskanen saar-

naa, Jaana Marjanen, Outi Keskisipilä. 
Kuopion sotaveteraanien mies-

kuoro, johtaa Valtteri Tuo-
mikoski. Kirkkokahvit.

Leipäsunnuntain mes-
su su 15.3. klo 10. Jaana 
Marjanen saarnaa, Kari 
Kuula, Pekka Nieminen, 
Mari Voutilainen, Nik-
las Grönholm, Joona Sa-

raste. Lauluryhmä Verso. 
Lapsille pyhäkoulu. Lou-

nas, vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuukeräykseen.

Ruotsinkielinen messu su 15.3. klo 
15. Maria Sten saarnaa, Jaana Marjanen, 
Tintti Tinkala. Kirkkokahvit.
Pieni iltakirkko ja ehtoollinen su 15.3. 
klo 18. Keskustelusaarna Peter Sorjonen-
Ward ja Kari Kuula. Lauluryhmä Ver-
so. Iltatee.
Marian ilmestyspäivän messu su 22.3. 
klo 10. Pekka Nieminen saarnaa, Teemu 
Voutilainen, Jaana Marjanen, Mari Vou-
tilainen, Kari Kuula. Puijon kamarikuoro 
ja Joona Sarasteen Missa Piccolan kanta-
esitys messussa, johtaa Outi Keskisipilä. 
Lapsille pyhäkoulu. Yhteisvastuulounas 
ja -kahvit. Yhteiset eväät - jumalanpalve-
lusfoorumi, jossa keskustelemme Puijon 
seurakunnan messusta. Tilaisuus kestää 
noin klo 14 saakka.

RANTA-TOIVALA
Ranta-Toivalan seurakuntapiiri ti 17.3. 
klo 18.30 Ritva ja Juhani Heimosella, Pirt-
tipolku 76. Riitta Murtorinne.

MUUTA
Kirkkopäivät 22.–24.5. Kouvolassa. 
Puijon seurakunnan jäsenille on varattu 
30 paikkaa ilmoittautumisjärjestyksessä 
1.–31.3. www.kuopionseurakunnat.fi/pui-
jo-ilmoittautumiset. Hinta 234 €/hlö (sis. 
matkat, liput, hotellimajoituksen 
Kotkassa, josta päivittäiset kuljetukset 

Ilmoittaudu  

Keväiselle 

Perheleirille 

12.3. mennessä

Leipä- 

sunnuntain  

messu  

su 15.3.  

klo 10

Ruotsinkielinen 

messu  

Puijon kirkossa 

su 15.3. klo 15

Keskustele aikui-
sen kanssa mikä 
merkitys paaston 
ajalla on ja mieti 
sen kirkkovuoden 
juhlan nimi, jota 
nyt odotamme. 
Etene polulla 
ruutu ruudulta 
kohti ristiä ja 
kerää mukaasi 
kirjaimet, joista 
kyseisen juhlan 
nimi muodostuu. 
Voit edetä sivu- ja 
pystysuunnassa, 
mutta et vi-
noittain. Aloita 
mustan nuolen 
kohdalta.
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• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

puh. 040 585 0456

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

Linjurin Kukka
 Puijonkatu 45 • p. 046 921 4720 

•  JOKA PÄIVÄ 8-18 • info@linjurinkukka.fi

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

Heikkisen Kukkatarha
Jokipellontie 96,  Vehmasmäki  •  p. 017 3623 215 

MA-PE 10-18, LA-SU 10-16  •  www.kukkatarha.fi  •  myynti@kukkatarha.fi

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Kalevankatu 31–33 •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA 9-15, TI sulj.
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi 

Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN

Tull iport inkatu 34, Kuopio
(017) 262 5300, esa.airaksinen@kolumbus.f i

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

 
 
 

Kotitalous-
vähennys 45% 

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

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

  09 276 360    asiakaspalvelu@fennomedical.fi    fennokauppa.fi

FENNO MEDICAL OY

Pyydä 
ILMAINEN 

näyte  



Moli

LAAJA VALIKOIMA SUOJIA 
VIRTSANKARKAILUUN

Varmoja, hyvin istuvia ja hajua neutraloivia. 
Naisille ja miehille.

Liikunta 
Hyvinvointi

Apuvälineet
Kotiapteekki

Ensiapu
Haavanhoito

Hygienia 
Virtsankarkailu

Katetrit

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEEN

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

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

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 

Rukous ja usko
2. paastonajan sunnuntai
Luuk. 7:36-50
Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle, ja hän meni sinne ja 
asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä 
elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, 
hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän 
asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen ja-
lat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli 
niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä.
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SEURAKUNNAT 25.2-24.3.2015

Seuraava lehti 

ilmestyy  

ke 25.3.

SANALLISTA

Rukous ei ole roskapostia
”Kyllä jumalattomankin rukous kuullaan.” Pyörittelen 
kuulemaani mielessäni ja mietin, että niin minäkin us-
kon ja toivon. Ajatus yhdistää minua ja ajatuksen esittä-
jää, vaikka sen hienovarainen tarkoitus on myös erottaa. 
Tuoda julki se, että uskoa on monenlaista: oikeaa ja vää-
rää, vahvaa ja heikkoa, puutteellista tai jopa aivan olema-
tonta. Mutta voiko olla toista ilman toista? Uskoa ilman 
rukousta tai rukousta ilman uskoa? Ajatus jumalatto-
man rukouksesta on mielenkiintoinen. Yhtä aikaa louk-
kaava ja lohdullinen.  Muutama paljon puhuva sana näyt-
tää, miten toisen uskon voi kyseenalaistaa, mutta samalla 
se rohkaisee ja lohduttaa sillä, että oikeutta rukoilla ei voi 
viedä keneltäkään.

Miten suurta ja tärkeää on, että rukouksen tie on aina 
auki. Käyttäjätunnus ei ole koskaan väärä tai vanhentunut, 
verkkoyhteys ei ole poikki, päivystysaika päättynyt tai lo-
make väärin täytetty. Tällaiset jokapäiväisen elämän vas-
toinkäymiset eivät yllä rukouksen maailmaan. Siihen maa-
ilmaan saa astua missä ja milloin vain. Sen luottamuksen 
varassa, että Jumala tietää, mitä minä tarvitsen, mitä mi-
nä kaipaan. Vaikka se ei olisi edes itselleni selvää, vaikka 
en osaisi sitä sanoiksi pukea. Sitäkö oli syntisen naisen itku 
Jeesuksen jalkojen juuressa fariseuksen kodissa?

MARJO PARTTIMAA 
vs. seurakuntapastori, Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta

Kouvolaan). Matkanjohtaja Teemu Vou-
tilainen 040 4848 434.

KASTETUT
Neea Emilia Haataja, Valto Eemeli Räisä-
nen, Iris Christa Mariella Löf, Miro Mati-
as Koivumies, Alma Kerttu Matilda Jun-
tunen, Veikka Lauri Topias Hartikainen, 
Aada Sofia Miriam Pönkänen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Kimmo Juhani Pölkki ja Arja Kaarina 
Häiväläinen.

KUOLLEET
Pirkko Helena Heikkinen 64 v, Erkki An-
tero Holopainen 75 v, Eine Malinen 80 v, 
Vesa Juhani Miettinen 60 v, Ulla Inkeri 
Syrjänen 84 v, Kirsti Inkeri Jalkanen 83 v, 
Eino Tapio Narinen 59 v, Irja Riitta Ruot-
salainen 76 v, Milja Anneli Pyrrö 77 v, 
Pauli Paasonen 88 v, Kirsti Eliina Karkko-
nen 92 v, Annikki Parviainen 92 v, Maija 
Liisa Aavela 82 v.

JÄRVI-KUOPIO

Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto
040 4888 602, 040 4888 611
ma–pe klo 9–15

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu su 8.3. klo 10. M. Mäkinen, Tuura.
Kirkkoilta ke 18.3. klo 18. Tervetuloa mu-
kaan vapaaehtoistoimintaan seurakun-
taan, illassa keskustelemme ja opette-
lemme jumalanpalvelusten ja srk-työn 
vapaaehtoistehtäviä. Mahdollisuus il-
moittautua mukaan palvelutehtäviin.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Sanajumalanpalvelus su 1.3. klo 10. M. 
Mäkinen, Pauliina Vuorinen. Kalevalais-
ten naisten kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Raamattupiiri ma 9.3. klo 13.
Pullamessu su 15.3. klo 10. Saarna M. 
Puustinen, M. Mäkinen, Tuura. Kinkerit. 
Kirkonmenojen jälkeen kirkkoväki voi 
ottaa pullapussin viedäkseen sen tutta-
van iloksi.
Varttuneen väen virkistyspäivä ti 17.3. 
klo 12. Pääsiäisaskartelua.
SPR:n ystäväkurssi la 21.3. klo 9. Ystä-
väkurssi antaa mahdollisuuden toimia 
ystävänä lähimmäiselle seurakunnas-
sa. Kurssista saa todistuksen ja kurssi on 
maksuton. Sitovat ilmoittautumiset dia-
konissa Minna Puustinen 040 
4888 608.
Marianpäivän 
vauvakirkko su 
22.3. klo 10. M. 
Mäkinen, Tuu-
ra. Vauvakirk-
koon kutsu-
taan erityisesti 
vuoden aikana 
kastettuja vau-
voja perheineen 
ja läheisineen.
Raamattupiiri ma 
23.3. klo 13.
Kirkkoilta ke 25.3. klo 18. Tervetuloa va-
paaehtoistehtäviin, yhdessä keskuste-
lemme ja katselemme mm. vapaaehtois-
suntion ja -emännän tehtäviä.

MUUTA
Ryönän, Kotasalmen, Pelonniemen ky-
lien yhteiset Yhteisvastuuseurat su 
22.3. klo 13. Savinaisilla, Kotasaarentie 69.

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO 
Mäntytie 5
Messu su 1.3. klo 10. Keihänen, Saarela.
Messu su 8.3. klo 10. K. Leino, Parviainen.
Messu su 15.3. klo 10. Keihänen, Saarela.
Hiljaisuuden ja toivon lauluja Yhteis-
vastuulle su 15.3. klo 18. Ylösnousemuk-
sen kirkossa. Parviainen, Asikainen. Il-
tatee.
Marianpäivän perheiden kirkkohetki 
ja Yhteisvastuutapahtuma su 22.3. klo 
10–12 kirkossa ja kirkonmäellä.

JUANKOSKEN SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Liikunta- ja näkörajoitteiset pe 27.2. 
klo 12. Mukana myös Jken Aivoparkit ry.
Taidepyhäkoulu lapsille su 1.3. klo 10.
Avoin mukulamaanantai ma 9.3. klo 
9.30 seurakuntasalissa.
Seurakuntakerhon kinkerit ke 11.3. klo 
11. Kinkerikeittoa.

Liikunta- ja näkörajoitteiset pe 20.3. 
klo 12. Mukana myös Jken Aivoparkit ry.
Sanan ja yhteyden ilta ti 24.3. klo 18.30. 
järj. Pohjois-Savon Kansanlähetys ja 
Juankosken aluesrk.

JUANKOSKEN SEURAKUNNAN 
VIRASTORAKENNUS 
Mäntytie 5
Naisten saunailta ke 25.3. klo 18.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Messu su 1.3. klo 13. Hagman-Puustinen, 
Lukkari-Lohi.
Messu su 8.3. klo 13. Huhtala, Lukka-
ri-Lohi.
Perhejumalanpalvelus su 15.3. klo 13. 
Huhtala, Lukkari-Lohi. Taaperokirkko.
Muistojen laulut su 15.3. klo 16. Hannu 
Musakka, 70 v. juhlakonsertti.
Messu su 22.3. klo 13. Huhtala, Parviai-
nen. Marttojen kirkkopyhä, kirkkokah-
vit srk-kodissa.

KAAVIN SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Sanan ja yhteyden ilta ke 25.2. klo 18.30.
Kinkerit su 8.3. klo 15. Joh. 13:14–17, vir-
ret 441, 443 ja 814.
Seurakuntatapahtuma la 14.3. klo 13. 
Kari ja Mari Valkonen Kansan raamat-
tuseurasta.
Mielenterveyspiiri ti 17.3. klo 13.
Elsan kerho to 19.3. klo 11. Vieraana ensi-
hoidon lääkäri Jouni Kurola.
Vanhemman väen palvelupäivä ti 24.3. 
klo 11. Ruoka 5 €.

MUUTA
Elsan kerho to 26.2. klo 14 Maarianvaa-
rassa Toivo Väätäisellä, Outokummun-
tie 1345.
Elsan kerho to 12.3. klo 14 Vilho Savolai-
sella, Outokummuntie 1377 a.
Elsan kerho to 26.3. klo 14 Luikonlah-
den koulussa.
Elsan kerho to 2.4. klo 14 Luikonlahden 
koulussa.
Vanhemman väen retki Kunnonpaik-
kaan 13.4. Ilmoittautumiset, lähiomai-
sen yhteystiedot ja ruokavaliot, 20.3. 
mennessä Pirjo Julkunen 040 4888 627. 
Lähtö Kaavin matkahuollosta, Timan-
tin takaa klo 9, paluu n. klo 16. Omavas-
tuu 15 €. Perillä lounas ja mahdollisuus 
käydä kylpylässä tai muut voivat osallis-
tua vaihtoehtoiseen toimintaan, lopuk-
si kahvit. Käymme myös tutustumassa 
Vuorelan kirkkoon.
Elsan kerho to 16.4. klo 14 Pauli Tuppu-
raisella, Kurolantie 69.

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kirkkotie 2

Messu su 1.3. klo 13. Keihänen, Saarela.
Messu su 8.3. klo 13. Keihänen, 

Parviainen.
Messu su 15.3. klo 13. Keihänen, 
Saarela.

MUURUVEDEN  
SEURAKUNTATALO 

Kirkkotie 1
Varttuneen väen virkistyspäivä 

to 26.2. klo 12. (huom aika) Ruokailu, 
ohjelmaa ja kahvit (5 €). Mukana Paulii-

na Huhtala ja Jouko Ortju.
Seurakuntakerho to 12.03. klo 12 (huom 
aika) Eino Keihänen näyttää kuvia Haitis-
ta ja kertoo Yhteisvastuukeräyksestä.

MUUTA
Yhteisvastuuseurat ke 18.3. klo 18 Muu-
ruveden vanhassa pappilassa Päivi Hag-
mannilla, Papintie 16.
Messu su 22.3. klo 13. Ei messua Muu-
ruvedellä, vaan yhteinen vierailu kirkko-
hetkeen Juankosken Ylösnousemuksen 
kirkossa klo 10.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Messu su 1.3. klo 10. Pursiainen, sij. kant-
tori.
Messu su 8.3. klo 10. Saarna Sakari Kal-
liomaa Kansanlähetyksestä, Keihänen, 
Kärppä-Leskinen.
Messu su 15.3. klo 10. Pursiainen, Parvi-
ainen.
Messu su 22.3. klo 10. Korkalainen, Kärp-
pä-Leskinen. Lehtomäen kodin pyhä.

NILSIÄN SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Siioninvirsiseurat ke 25.3. klo 18.

MUUTA
Viikkomessu ke 25.2. klo 18 Tahkon kap-
pelissa.

Kirkkokuoro 26.2. klo 18.45–20.30 Isos-
sa pappilassa.
Murtolahden kinkerit pe 27.2. klo 19 
Koskiniemessä Elvi Tiilikaisella, Murto-
lahdentie 42.
Reittiön kyläseurat ti 3.3. klo 19 Pentti 
Juutisella, Viitasentie 35.
Viikkomessu ke 4.3. klo 18 Tahkon kap-
pelissa.
Raatin kinkerit ma 9.3. klo 19 Lappalai-
sella, Itikkasalmentie 10.
Halunan kinkerit su 15.3. klo 15 Laina ja 
Janne Roivaisella, Laitisenmäki 715.
Sänkimäki-Konttimäki kinkerit pe 
20.3. klo 19 Kinahmi-Konttimäen Nuori-
soseuratalolla, Sänkimäentie 252.
Ranta-Sänkimäki-Pajulahti kinkerit 
su 22.3. klo 15 Annikki ja Viljo Ahosella, 
Ranta-Sänkimäentie 348.
Sydänmaan kinkerit ke 25.3. klo 13 
Saimi ja Olli-Matti Puustisella, Juankos-
kentie 421A.
Miesten ilta Säyneisen seurakuntasa-
lissa to 26.3. klo 18. Lähtö seurakuntako-
dilta yhteiskyydein klo 17.20.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 1.3. klo 13. Pursiainen, sij. kant-
tori.
Messu su 8.3. klo 13. Kirkkokahvit, muka-
na seurakuntaneuvoston jäseniä, Korka-
lainen, Kärppä-Leskinen.
Messu su 15.3. klo 13. Pursiainen, Parvi-
ainen.
Markuksen evankeliumi -kirkkodraa-
ma to 19.3. klo 19. Näyttelijä Pauli Mahla-
mäki. Vapaa pääsy, kolehti Hatsinan seu-
rakunnalle.
Messu su 22.3. klo 13. Korkalainen, Kärp-
pä-Leskinen.

SÄYNEISEN SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A
Naisten ilta ma 23.3. klo 18.30.
Miesten ilta to 26.3. klo 18.

TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI 
Koivukuja 2
Palvelupäivä ke 25.2. klo 10.
Yhteisvastuu-ilta ke 25.2. klo 18. Kat-
sotaan videolta viime keväänä Tuusnie-
mellä televisioitu Ilta Särkyneille -messu. 
Kahvit Yhteisvastuun hyväksi.
Messu su 1.3. klo 10. Hagman-Puustinen, 
Lukkari-Lohi. Tuustytöt.
Krellin kauneimmat ke 4.3. klo 18. Krell-
kuoron 10-vuotisjuhla ja Tuusniemen yh-
distyksen 15-vuotisjuhla.
Naisten piiri pe 6.3. klo 18.
Messu su 8.3. klo 10. Hagman-Puustinen, 
Lukkari-Lohi.
Ilta Sanan äärellä ma 9.3. klo 18.
Messu su 15.3. klo 10. Huhtala, Lukka-
ri-Lohi.
Kaikenikäisten pääsiäisaskarteluilta 
ti 17.3. klo 18.
Rukous auttaa-ilta pe 20.3. klo 18. Nais-
ten piirin järjestämä ilta kaikille.
Nallekirkko su 22.3. klo 10. Hagman-
Puustinen, Lukkari-Lohi. Hagman-Puus-
tinen, Parviainen. Nallet ja pehmot mu-
kaan! Kirkon jälkeen ruokailu.
Ilta Sanan äärellä ma 23.3. klo 18.
Palvelupäivä ke 25.3. klo 10.

MUUTA
Lähetyspiiri pe 6.3. klo 12 Eila Venäläisel-
lä, Tornitie 4 a 5.
Palvelupäivä to 19.3. klo 10 Hirvolassa, 
ilm. Aulille ed. tiistaina.
Kotiseurat to 19.3. klo 13 Pirjo ja Veli 
Leskisellä, Lapinjärvellä. Mukana Kan-
sanlähetys.
Lähetyspiiri pe 20.3. klo 12 Aili ja Unto 
Hirvosella, Rantakuja 3 a 1.

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Yhteisvastuukonsertti ke 25.2. klo 18. 
Järvi-Kuopion seurakunnan kantto-
rit Aliisa Lukkari-Lohi, Annette Kärp-
pä-Leskinen, Riikka Tuura ja Taru Parvi-
ainen. Yksinlauluja, duettoja sekä urku-
sooloja. Ohjelma 5 €, Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi.
Messu su 1.3. klo 13. M. Mäkinen, Paulii-
na Vuorinen.
Messu su 8.3. klo 13. M. Mäkinen, Tuura.
Messu su 22.3. klo 13. U. Mäkinen, Tuura.

VEHMERSALMEN SEURA-
KUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Puikko-Piiat ke 25.2. klo 
15. kammarissa. Uusi ryh-
mä! Tule neulomaan, jotta 
jokainen kastettava vau-
va ja siunattava ekaluok-
kalainen saavat omat kivat 
töppöset!
Vasara-Vesat ke 25.2. klo 15. 

kammarissa. Vasara käteen ja autta-
maan. Uusi ryhmä, joka tarjoaa alueseu-
rakunnille ja vehmersalmelaisille ker-
taluontoista apua kodin pienissä töis-
sä. Pienillä asioilla saamme aikaan suur-
ta iloa!
Puurokammari to 26.2. klo 10.
Lähimmäisen käsityökammari to 5.3. ja 
to 19.3. klo 10 kammarissa.
Kokki-ukot ti 10.3. klo 17.
Varttuneen väen virkistyspäivä to 12.3. 
klo 10. Ruokamaksu 5 €.
Leivomme yhdessä su 15.3. klo 9. Leipä-
sunnuntain pienempiä ja isompia leipiä 
keittiössä ja salissa. Syömme ja jaamme 
leipiä jumalanpalveluksen jälkeen.
Leipäsunnuntain sanajumalanpalve-
lus su 15.3. klo 13. U. Mäkinen, Tuura.
Maailmanilta ”Haiti kutsuu” ma 23.3. 
klo 18. Tule tutustumaan Haitin ihmisiin, 
ääniin ja makuihin. Diakoni Birgitta Oks-
man, kirkkokuoro ja kokki-ukot.

JÄRVI-KUOPION 
SEURAKUNNAN YHTEISET
Ystävyysseurakuntamatka Hageriin 
17.–20.4. Matkan hinta 304 € sisältää lin-
ja-autokuljetuksen Nilsiästä ja perillä, 
laivamatkat, 3 yötä hotellissa Tallinnas-
sa kahden hengen huoneessa ja ohjel-
man. Lähtöaika klo 17.20. Lisät. ja ilm. 9.3. 
mennessä Simo Korkalainen 040 4888 
671 tai srk-toimistot 040 4888 602 tai 
040 4888 611.

KASTETUT
Nella Viviana Savolainen, Tuusniemi, Kiia 
Hilda Tiilikainen, Tuusniemi, Ville Ila-
ri Savonlahti, Nilsiä, Eemi Tapani Rauti-
ainen, Nilsiä, Atte Pekka Eemeli Laitinen, 
Nilsiä, Elmeri Veikko Tapio Laitinen, Veh-
mersalmi, Iisa Olga Emilia Räsänen, Veh-
mersalmi.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Ville Matti Juhani Laitinen ja Satu Tii-
na Irene Hyttinen, Antti Ari Petteri So-
panen ja Sanna-Kaisa Pauliina Turunen, 
Jukka-Matti Johannes Kyllönen ja Riitta 
Eveliina Kokkonen.

KUOLLEET
Martti Räsänen 72 v, Vehmersalmi, Hel-
vi Maria Smolander 89 v, Tuusniemi, 
Unto Emil Poutiainen 67 v, Vehmer-
salmi, Anna Liisa Hartikainen 86 v, Nil-
siä, Alli Maria Partanen 84 v, Säynei-
nen, Anna Linnea Heikkinen 90 v, Kaa-
vi, Maire Tellervo Toivanen 89 v, Nilsiä, 
Linda Elina Pirinen 85 v, Nilsiä, Tuomas 
Kalevi Puustinen 85 v, Nilsiä, Hilda Kat-
ri Smolander 93 v, Tuusniemi, Maire Rä-
sänen 84 v. Tuusniemi, Kerttu Katri Mä-
kinen 85 v, Kaavi, Iines Elvira Räsänen 
90 v, Juankoski, Tyyne Annikki Koho-
nen 84 v, Kaavi, Anna Katariina Hämäläi-
nen 66 v, Muuruvesi, Erkki Olavi Kiima-
lainen 60 v, Juankoski, Raimo Ensio Tu-
runen 66 v, Riistavesi, Helke Kalevi Hiltu-
nen 83 v, Nilsiä, Jari Kristian Mathalt 43 v, 
Nilsiä, Mikko Wiljami Mathalt 9 v, Nilsiä, 
Pertti Juhani Riekkinen 74 v, Nilsiä, Hil-
ma Maria Tiihonen 100 v, Vehmersalmi, 
Martta Kaarina Ahonen 87 v, Juankoski, 
Anna Liisa Pakarinen 90 v, Vehmersalmi, 
Siiri Ellen Hänninen 90 v, Kaavi, Helvi Ire-
ne Tirkkonen 75 v, Tuusniemi, Kalevi Jo-
hannes Eskelinen 67 v, Juankoski.

ARKKI

Kauppakeskus Apaja
040 4848 445, arkki.kuopio@evl.fi
ma–pe klo 10–16, la klo 10–14
Tarinoita tasa-arvosta ke 18.3. klo 13–
16. Kynnys ry.

DIAKONIAKESKUS

Suokatu 31
040 4848 464
Nuotta-kahvio, kierrätysmyymälä ja 
diakoniatyöntekijöiden vastaanotot il-
man ajanvarausta avoinna maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–12. 
Ovet avataan klo 9.40, aamuhartaus klo 
9.50. Kahviossa luettavissa päivän lehdet 

SS ja HS sekä kristillisiä viikko- 
ja kuukausilehtiä.

Katulähetyspiiri ke 
25.2., 11.3. ja 25.3. klo 

17. Lisätietoja diako-
ni Jarmo Tarkkonen 
040 4848 465.
Nuotta-kahvio, 
kierrätysmyymä-

lä, diakoniatyönte-
kijöiden vastaanotot 

suljettu ma 9.3.
Yhteisvastuu-toriviikko 

9.–14.3. Kuopion torilla, ruispuuroa tar-
jolla Yhteisvastuun hyväksi.
Pullakirkko pe 13.3. klo 12. NNKY:n ti-
loissa, kirkkokahvit kahvio Nuotassa.
Nuotta-kahvio suljettu pe 13.3. Kier-
rätysmyymälä ja diakoniatyönteki-
jöiden vastaanotot ilman ajanvaraus-
ta avoinna.

PERHEASIAIN 
NEUVOTTELUKESKUS  

Suokatu 22
Luottamuksellista keskusteluapua pa-
risuhteen kysymyksissä. Yhteydenotot 
ma–pe klo 9–11 040 4848 480 tai sähkö-
postitse perheneuvonta.kuopio@evl.fi

SIILINJÄRVI

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
avoinna arkisin klo 9–11 ja 12–14
017 288 4600 (khranvirasto),
017 288 4620 (talouststo)
Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi
www.siilinjarvenseurakunta.fi,
facebook.com/siilinjarvenseurakunta
siilinjarvi.suurellasydamella.fi

SIILINJÄRVEN KIRKKO 
Haarahongantie 2
Perjantaimessu pe 27.2. klo 18.30. Ilta-
tee. Leena Laurinkari, Airi Heiskanen.
Messu su 1.3. klo 10. Heikki Kastarinen, 
Sanna Marin, Vesa Kajava ja Sola Gratia-
kuoro. Lähetyksen kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 8.3. klo 10. 
Teol.kand. Hanna Lehto, Seppo Laitanen, 
Marjaana Kaisto.
Perhekirkko su 8.3. klo 15. Kevätkauden 
4–5 v. syntymäpäiväsankarit sekä päivä-
kerholaisia.
Konfirmaatiomessu su 15.3. klo 10. Ryh-
mä 1. Heikki Kastarinen, Kari Kolehmai-
nen, Vesa Kajava. Lähetyksen kirkko-
kahvit.
Sibelius-Akatemian kuorokonsertti 
ti 17.3. klo 19.
Konfirmaatiomessu kirkossa su 22.3. 
klo 10. Ryhmä 2. Sanna Marin, Sauli Paa-
vilainen, Airi Heiskanen.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Lähetyskellarin putiikki auki ma klo 11–
13 ja ke klo 9–12. Kiinni hiihtolomalla ja 
hiljaisella viikolla.
Sanan ja yhteyden ilta ma 2.3. klo 18.30 
pieni sali. Unto Niskanen ja Rauno 
Taskinen.
Lähetyslounas ma 9.3. klo 11–13.
Lähetyksen sydänäänet ke 18.3. klo 9 
lähetyskellari. Matti Hoffrén.
Kristillisten eläkeläisten seurat ti 24.3. 
pieni sali klo 13. Matti Hoffrén.
Virtaa vanhemmuuteen ti 24.3. klo 18 
päätysali.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Gospel-lattarit naisille ke klo 17 alakerta 
alk. 25.2. Henna Tuomainen ja Jenni Sha-
kya. Kertamaksu 5 €. Lattareita ei 18.3., 
25.3. ja 1.4.
Sanajumalanpalvelus su 1.3. klo 13. 
Heikki Kastarinen, Vesa Kajava. Lähetyk-
sen kirkkokahvit.
Messu Vuorelan kirkko su 8.3. klo 13. 
Satu Väätäinen, Marjaana Kaisto.
Arjen ateria Vuorelan kirkko to 13.3. 
klo 11–12.
Messu su 15.3. klo 13. Unto Niskanen, 
Marjaana Kaisto.
Siioninvirsiseurat su 15.3. klo 14.15. ju-
malanpalveluksen jälkeen. Kirkkokahvit.
Vuorelan lähetyspiiri ti 17.3. klo 10.
Naisten hyvän olon ilta to 19.3. klo 18. 
Runoa, rukousta ja rentoutusta.
Lähetysmyyjäiset la 21.3. klo 8. Tasaus-
päivä. Lounas, pientä ostettavaa lähetys-
baarista, hiustenleikkausta.

MUUTA
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetys-
piiri to 26.2. klo 18.30, Saara ja 
Kaarlo Tuomainen, Pettäisenranta 110. 
Leena Laurinkari.
Yhden yön lasketteluleiri Tahkolla 
4.–7.-luokkalaisille. Yöpyminen Ruoko-
niemessä. Osallistumismaksu Siilinjärven 
seurakunnan jäseneltä 14 € ja muilta 22 
€. Tied. Anne Roivainen 044 728 4653. Il-
moittautuminen verkkolomakkeella 8.3. 
mennessä www.siilinjarvenseurakunta.
fi>toimintaa>kouluikäisille

Kirkkohetki 

Ylösnousemuksen 

kirkolla 

su 22.3. klo 10
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Kirkko ja koti -lehti ilmestyy vuonna 2015 jokaisen kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona, pois lukien heinäkuu. Kesällä ilmestyy erillinen kesälehti tai 
liite. Lehti jaetaan kaikille kotitalouksille, joilla ei ole mainos-ja ilmaisjake-
lukieltoa. 

Posti on muuttanut jakelukäytäntöjään. Postia ei jaeta joka päivä kaikil-
la alueilla. Tästä syystä myös Kirkko ja koti -lehti saatetaan jakaa koteihin 
keskiviikkona, torstaina tai perjantaina. Verkossa lehti on luettavissa aina 
ilmestymispäivänä kirkkojakoti.fi. Jakeluongelmista voi ilmoittaa suoraan 
jakelupalaute@kotimaa.fi, Posti 0200 71000, Suora Lähetys 017 264 7800.

Lisätietoja tapahtumista 
saat seurakuntasi kausiesit-
teistä ja seurakuntien 
verkkosivuilta. Kaikki 
tapahtumat 
ilmoitetaan 
seurakun-
tayhtymän 
tapah-
tumaka-
lenterissa 
osoitteessa: 
kuopionseu-
rakunnat.fi/
kalenteri.

SEURAKUNNAT 25.2-24.3.2015

Muistoseurat ke 11.3.2015 klo 14 Elina 
ja Seppo Karjalainen, Metsontie 1 as 5. 
Unto Niskanen.
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetys-
piiri ke 11.3. klo 18.30 Helli ja Seppo Rau-
tiainen, Rajapurontie 30. Satu Väätäinen.
Kinkerit 22.3. klo 15 Kolmisopen koulu. 
Aiheena jumalanpalvelus.

KASTETUT
Eeli Matti Murtomäki, Juho Lauri Ola-
vi Räikkönen, Neo Reeti Haaranen, Elias 
Onni Kristian Mäkitaro, Tinja Melina Ro-
senqvist, Hannes Aaro Iivari Raunismaa, 
Otso Elias Roopertti Vuoti, Helmi Eeva 
Maria Koskelo, Aino Tiina Anneli Vou-
tilainen, Neo Miklas Korhonen, Aamon 
Martti-Antero Pekkarinen, Helmi-Kristii-
na Wilhelmiina Tossavainen, Aava Talvik-
ki Kohonen, Tommi Eemeli Lämsä, Lau-
relia Viola Eloisa Luostarinen, Elian Joo-
natan Juhani Päivinen, Aapo Veli Viljami 
Kokkonen, Viola Elma Ramona Musto-
nen, Luca Alex Tapani Hiltunen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Timo Petteri Sirviö ja Satu Susanna Pik-
karainen, Veli-Pekka Tapio Niskanen ja 
Kaisu Irene Niskanen.

KUOLLEET
Anja Häyrynen 82 v, Liisa Marja Lyytinen 
70 v, Eila Annikki Kainulainen 89 v, Otto 
Heikki Manninen 82 v, Kari Kalevi Kor-
kalainen 58 v, Niilo Pekka Rissanen 83 v, 
Raili Anneli Leinonen 69 v, Viljo August 
Mönkkönen 87 v, Toivo Johannes Marin 
77 v, Vilho Aukusti Hätinen 66 v, Tyyne 
Mirjam Räsänen 92 v.

JÄRJESTÖT

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma,Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
020 768 1660
Sanan ilta Sanan Kulmalla pe 27.2.klo 18. 
”Herra Jeesus Kristus” KRS:n julistustyön-
tekijä Olli Seppänen.
Rukouksen ilta Sanan Kulmalla pe 13.3. 
klo 18 Sytytä meissä rukouksen tuli Mari 
ja Kari Valkonen.
Majataloilta Lounasravintola Aika In-
kiläntie 7 la 21.3. klo 17 Eliina Heinonen, 
Merja Leppälä, Matti Pentikäinen, Popo 
Salami, sudanilaisten lauluryhmä. Afrik-
kalainen menu aik 10 €, opisk, työttö-
mät, eläk 7€, lapset 5–10v 5 €. Lastenhoi-
to järjestetty, vapaa pääsy.

POHJOIS-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-
Savon Kansanlähetys
Twitter: @SEKL_Savo
Sanan ja yhteyden ilta 
ke 25.2. klo 18.30 Kaavin 
srk-talolla. Raimo Myyry-
läinen.
Sanan ja yhteyden ilta su 1.3. klo 
16. Neulamäen kirkossa. Raimo 
Lappi ”Rukous ja johdatus”, Koitto-mu-
siikkiryhmä, ehtoollinen, lastenhoito, 
tarjoilua.
Sanan ja yhteyden ilta ma 2.3. klo 18.30 
Siilinjärven srk-talolla (pieni sali). Rauno 
Taskinen, Unto Niskanen.
Lähetyspyhä su 22.3. Messu Karttulan 
kirkossa. Saarna Hannu Laukkanen, lähe-
tystilaisuus srk-talolla.

Sanan ja yhteyden ilta ti 24.3. klo 18.30 
Juankosken srk-talolla.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
Toimipiste avoinna keskiviikkoisin 
klo 10–13, virsihetki klo 11–12. Saatavana 
HY:n ja Aholansaaren tuotteita.
Seurat su 1.3. klo 18 Pyhän Johannek-
sen kirkolla.
Seurat su 8.3. klo 18 Kuopion keskusseu-
rakuntatalolla.
Seurat ke 25.3. klo 18 Nilsiän seurakun-
takodilla.
Retki Valtakunnallisiin talviveisuihin 
Vantaalle 13.–15.3. reitillä Siilinjärvi, Kuo-
pio, Suonenjoki, Vantaa. Hotellimajoitus 
2hh ja bussimatka yht.195 € Ilmoittautu-
miset heti: Matka-Kyllönen 08 652 0771 
tai 040 590 9229.

SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Ma 16.3. klo 16.30 Kuopion NNKY. 
Rukoillaan yhdessä.
Ma 16.3. klo 17 Kuopion NNKY. Raamat-
tupiiri, aiheena Hepr.7.
Su 29.3. klo 16 Kuopion NNKY. Luento 
aiheesta ’Onko Jeesus Jumala?’, luennoit-
sijana Matti Turunen.

NNKY 
Myllykatu 5
017 261 4500, 044 772 1928
toimistonnky.fi
www.ywca.fi (paikallinen toiminta/Kuo-
pion NNKY)
Kirjallisuuskahvila su 1.3. klo 14. Valto-
nen: He eivät tiedä,
mitä tekevät. Wilhelmiina Honkanen.
Maailman rukouspäivän hartaus 
pe, 6.3. klo 18 NNKY:llä.
Kristus-päivät la–su 14.–15.3, alkaen klo 
12 molempina päivinä. Luennot: Per-Olof 
Malk, Jaakko Pirttiaho ja Heikki Mäkelä.
Vankien ystävät -iltatilaisuus pe 20.3. 
klo 18. Jouko Koistinen.

SUOMEN LUTERILAINEN  
EVANKELIUMIYHDISTYS
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä on 
Johannes Häkämies, 050 321 2938,
 johannes.hakamies@sley.fi
Kuopion osaston vuosikokous to 26.2. 
klo 18 NNKY:n tiloissa Myllykatu 5.
Sanajumalanpalvelus to 26.2. klo 19 
NNKY:n tiloissa Myllykatu 5, Johannes 
Häkämies.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 19.3. klo 
18.30 keskusseurakuntatalolla Aaronissa.
Sanajumalanpalvelus to 26.3. klo 19 
NNKY:n tiloissa Myllykatu 5, Johannes 
Häkämies.

Lähetysmyyjäiset pe 27.3. klo 10.30 
keskusseurakuntatalolla.

KUOPION  
YMPÄRISTÖN  
RAUHANYHDISTYS 
Ahmatie 22
Seurat ke 4.3. klo 
10.45, Tuusniemen 

palvelukeskus.
Seurat la 14.3. klo 13.30, 

Leväsen palvelukeskus.
Seurat ti 17.3. klo 13.30, 

Mäntylän palvelukeskus.
Alueelliset aikuisten iltakylät pe 

20.3. klo 19. Etelä-Kuopio (Airas Lahja ja 
Antti), Saaristokaupunki (Laitinen Anni 
ja Markku), Keskusta (Piironen Katariina 
ja Jarkko), Vuorela ym. (Kraft Anne-Mari 
ja Lassi), Itä-Siilinjärvi (Kumpulainen Päi-
vi ja Heikki), Länsi-Siilinjärvi (Korhonen 
Maija ja Harri).
Savo-Karjalan seurakuntapäivä su 22.3. 
klo 12 Lapinlahden Monitoimitalolla.

AHOLANSAARI
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 050 
4641 000, www.aholansaari.fi, aholansaa-
ri@aholansaari.fi
Ollaan yhdessä -perhepäivä to 26.2., 
ti 3.3. ja to 5.3. klo 10–14. Aholansaareen 
ja Paavon pirttiin tutustuminen, lounas, 
perinneleikkejä, välipala kodassa. 5–15 €. 
Ilm. edellisenä päivänä klo 15 mennessä 
050 464 1000.
Huilaa hetki -päivä naisille su 8.3. Aho-
lansaareen ja Paavon pirttiin tutustumi-
nen, lounas, rentoutushetki, kotakahvit, 
rantasauna. 30 €
Eläkeläisten talvipäivät 10.–12.3. 
Museoluento 11.3. klo 9.30, retki Nilsiän 
kotiseutumuseoon klo 13. Messu to 12.3. 
klo 10, Reijo Mattila. 124–154 €.
Lumileiri 20.–22.3. ulkoilun merkeissä. 
Kynttiläpolku 20.2. klo 20, Kädentaitopa-
ja 21.3. klo 13, Kynttiläseurat klo 18, Har-
taus/jumalanpalvelus 22.3. klo 10. 136–
166 €.

KUOPION KRISTILLISET  
ELÄKELÄISET
Yhteislaulutuokio ja kerho ti 3.3. 
klo 12.30 ja ti 24.3. klo 12.30 keskuss-
rk-talon Samuli-salissa.
Laulun ja Sanan tilaisuus pe 6.3. 
klo 14 Palvelutalo Lepolassa.
Yhteislaulutuokio ke 25.3. klo 14 
Omakammarissa.
Lauluharjoitukset ma 2.3. klo 15.15 ja 
ma 233. klo 12 Lähetyskodissa, Sairaala-
katu 11.

Muista  

verkkolehti  

www.kirkko-

jakoti.fi

Kirkon piirissä tapahtuu juuri nyt enemmän kuin vuosikausiin. Kotimaa24.fi-uutispalvelu 
tarjoaa viimeisimmät uutiset, mielipiteet ja keskustelut osoitteessa kotimaa24.fi 
– pysyt ajan tasalla.

Kirkon ovi käy.
Kumpaan suuntaan?

Vain

4,90
e/kk

Palvelu käytössäsi 24/7, vain 4,90 e/kk
Kotimaa24 on käytettävissäsi kaikilla päätelaitteilla missä tahansa,
yötä päivää. Pysy ajan tasalla, tilaa palvelu helposti osoitteessa
kotimaa24.fi

Tutustu uudistuneen palveluun!
Myös jatkossa Kotimaa24-uutispalvelun aihepiiri ja käsittelytapa
nojaavat perinteisiin arvoihin ja moderneihin tulkintoihin.
Kunnioitamme jatkossakin arvomaailmaasi.

Kirkko ja Koti -lehden jakelu

Helsingin Kansallismuseon 
Uskontojen maailma -näyttely 
kertoo eri aistein katsojalleen 
uskonnon merkityksen.

V isuaalisesti näyttävä ja 
monipuolinen Uskon-
tojen maailma -näyt-
tely kertoo ihmis-
elämän rituaaleista 

syntymästä, aikuistumisesta, avio-
liitosta ja kuolemasta. 

Eri uskonnot, tai tarkemmin 
sanottuna niiden jakamat yhtei-
set asiat, kuten rukoileminen, juh-
lat, kausirituaalit, kuolemanjäl-
keinen elämä, pyhiinvaellus, onni 
ja lähetystyö, esitellään elävästi ja 
vertaillen. Myös voimakas koke-
muksellisuus on läsnä: istua voi ru-
kousmatolle tai kuunnella eri us-
kontojen edustajien kertomuksia 
arvoistaan. Ja Uskontojen maail-
man tekijät tuskin aavistivat, miten 
ajankohtainen aihe tulisi olemaan 
Charlie Hebdon, Muhammad-kuvi-
en ja pilapiirtäjien murhien tähden.

Näyttelyssä voi tehdä yllättäviä 
oivalluksia ja asioiden yhteenliitty-
miä, sillä se kirkkoon kuulumaton 
sukulaispoika, joka asettaa Datsu-
niinsa amiskarvanopan, noudattaa 
tietämättään uskonnollista tradi-
tiota, toivetta turvallisesta matkas-
ta! Ja harvemminpa lauantai-iltaisin 
saunan ovella tulee mieleen, että 

tässä suomalaiselle pyhässä paikas-
sa puhdistuu ruumiin lisäksi myös 
sielu, sopivasti sunnuntaiksi.

Näyttelyn opas, nuorehko mies, 
kertoo seikan, joka mietityttää pit-
kään: uskontoja ovat myös luonnon-
suojelu ja feminismi.  Tuleekin mie-
leen kotikaupunkimme historiasta 
piispa Johansson, jonka mielestä 
Minna Canth tasa-arvoaatteineen 
oli maailmanjärjestystä vastaan.

Nyt kun tätä kirjoittaessani on 
kulunut toista kuukautta Helsingin 
matkasta, on ollut aika pohtia mi-
tä näyttely antoi minulle.  Kilpai-
levassa paikallislehdessä kuopio-
laispastori Kari Kuula kirjoittaa 
rohkeasti siitä, miksi uskonto är-
syttää.  Myönnän, että olen joskus 
vaihtanut kadunpuolta nähdessäni 
torin kulmalla valkokaapuisen nuo-
rukaisen tarjoilemassa kirjaansa tai 
kummastellut, kun tuttu helluntai-
laisperhe totesi alkoholisoituneen 
poikansa halvaannuttavasta on-
nettomuudesta, että se oli Jumalan 
rangaistus.  Näitä ärtymyksiä me-
nin näyttelyyn purkamaan.  Myös 
huomaan peilaavani monia median 
esille nostamia uskonnollisia kysy-
myksiä ajatellen: kukin tulkoon us-

kollaan autuaaksi.
 Ja ehkä vielä yksi näkökulma, 

mahdollisesti se kaikkein tärkein, 
joka unohtuu näinä ikävien uskon-
nollisten uutisten aikoina: taannoin 
ehdotin eräälle taiteilijalle haastat-

telua lehdessämme. Hän jäi epä-
röimään, koska arveli, ettei ole tar-
peeksi vakava ja harras avaamaan 
elämäänsä. Taitelijan veisin katso-
maan Uskontojen maailma  -näyt-
telyä ja jos ei nauramaan, niin aina-

kin hymyilemään herkästi.

TERHI LAITINEN

Uskontojen maailma -näyttely Hel-
singin Kansallismuseossa 7.6.2015 
saakka.

Elämyksiä uskonnosta
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Juhlavuoden kunniaksi Kuopion Musiikkikeskuksessa järjestetään keskiviik-
kona 25.2. klo 18.00 Hetki ihmiselle -tilaisuus. Ohjelmassa on muun muassa 
Tommy Hellstenin ja Joel Hallikaisen yhteisesiintyminen, jossa puhe ja mu-
siikki vuorottelevat. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Seurakunnat tekevät paljon näkymätöntä, mutta sitäkin tärkeämpää 
työtä. Yksi esimerkki tällaisesta on Kuopion seurakuntien perheasiain neu-
vottelukeskuksen tarjoama apu. Sen asiakasmäärät ovat muutaman viime 

vuoden aikana vakiintuneet hieman yli 500 
kävijään.

Kirkon perheneuvontaan hakeu-
dutaan parisuhteen ongelmis-

sa ja perheen kriiseissä.
”Jokaisella pitää olla oi-

keus hakea apua ilman, että 
tieto tulisi julkiseksi. Vaitiolo-

velvollisuus ja luottamukselli-
suus ovat meille tärkeitä toimin-
taperiaatteita. Siinäkin mielessä 
meitä siis voisi luonnehtia näky-
mättömän työn tekijöiksi. Pal-
velut ovat maksuttomia ja asi-
akkaaksi voit hakeutua, vaikka 
ei olisi evankelisluterilaisen kir-
kon jäsen”, Kuopion perheasiain 
neuvottelukeskuksen johtaja 
Irene Venejärvi kertoo.

Kuopion perheasiain 
neuvottelukeskus  
50 vuotta

Evankelis-luterilainen kirkko järjestää arvoillan  
Helsingissä torstaina 26.2. kello 18.00 alkaen.

Kirkko tuo alkaneeseen eduskuntavaalikeskus-
teluun mukaan arvokysymykset ja esityksensä tule-
vaan hallitusohjelmaan. Illan keskustelussa päätee-
moina ovat köyhyys, kehitysyhteistyö sekä  
uskonnonvapauskysymykset.

Arvoillan paneelissa on mukana puheenjohtajia 
nykyisistä eduskuntapuolueista. Tilaisuuden avaa 
arkkipiispa Kari Mäkinen.

Suoraa videolähetystä arvoillasta voi seura-
ta kirkon verkkosivuilta evl.fi. Arvoilta myös radi-

oidaan suorana lähetyksenä Ra-
dio Dein kautta. Yleisö, katsojat ja 
kuuntelijat voivat osallistua illan 
keskusteluun Twitterissä hashtagil-
lä #arvoilta.

Puoluejohtajat mukana 
26.2. Kirkon arvoillassa
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Arkissa viime 
vuonna yli  
5 000 kävijää
Kuopion ev.lut seurakuntien yllä-
pitämässä Arkissa kävi viime vuon-
na 5 190 henkeä. Eniten kävijöitä oli 
marraskuussa (970), jolloin Arkissa 
oli myös paljon erilaisia tapahtumia. 
Keskikesän kuukaudet olivat hiljai-
sinta aikaa.

Kuopion alatorin Arkki aloit-
ti toimintansa adventtina 2013. En-
simmäisenä vuotena se on toimi-
nut avoimena kohtaamispaikkana 
ja muutamien tapahtumien kes-
kuksena.

Arkissa on järjestetty muun mu-
assa kastepäivä, häälauantai sekä 
surun kohtaamisen päivä. Seura-
kuntien perheasiain neuvottelukes-
kus esitteli toimintaansa yhden päi-
vän ajan. Lapsille on askartelupäivä 
kerran kuukaudessa. Myös eri jär-
jestöt ovat kiinnostuneita esittele-
mään toimintaansa, muun muassa 
Naisten Pankki vieraili joulukuussa 
Arkissa. Maaliskuussa Minna Cant-
hin päivänä Arkissa esittäytyy Kyn-
nys ry. 

Arkissa on joka päivä tavattavis-
sa sekä kirkon työntekijä että seu-
rakunnan vapaaehtoinen. 

Arkki Kuopion alatorilla on 
avoinna arkisin klo 10 – 16, lauan-
taisin klo 10 – 14. 

Kaikki  

tapahtumat:  

kuopionseura- 

kunnat.fi/

kalenteri
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Hiki pintaan, hymyä huuleen ja rytmistä kiinni. Gospel-lattarileirillä  
Siilinjärvellä hoidettiin kehoa ja mieltä.

S
iilinjärven seura-
kunnan leirikes-
kus Ruokoniemes-
sä on helmikuisena 
viikonloppuna täyn-
nä naisenergiaa. Gos-
pel-lattarit ovat 

houkutelleet paikalle reilut kaksi-
kymmentä innokasta tanssijaa – 
muutamat heistä jopa Etelä-Suo-
mesta asti.

”Leirin teemana on armo. Kuu-
lin, että joku osallistujista oli 
päättänyt tulla nimenomaan 
tuon teeman takia”, Siilinjärven 
seurakunnan lähetyssihteeri ja yk-
si leirin vetäjistä, Jenni Shakya, 
kertoo.

”Täytyy sanoa, että itsekään en 
ole monessa paikassa kokenut sel-
laista armon tunnetta kuin gospel-
lattaritunneilla.”

Gospel-lattarit™ on Tampereen 
NNKY:ssä vuonna 2007 aloitettu, 
tuotemerkillä suojattu kristillinen 
treenimuoto, jossa tanssitreeniin 
yhdistetään alku- ja loppurukous 
sekä kristillinen latinalaismusiikki.

Positiivinen yllätys
Kuopiolainen Susanna Räsänen 
otti leirillä ensituntumaa gospel-
lattareihin.

”Olen aina tykännyt tanssimi-
sesta, mutta en ole koskaan koke-
nut lattareita omaksi jutukseni”, 
Räsänen tuumaa.

”Ystäväni pyysi minua mukaan 
leirille – ja onneksi tulin. Tämä on 
ollut todella positiivinen kokemus.”

Erityisesti Räsänen kehuu leirin 
ohjaajia.

”He ovat aivan loistavia. Lisäksi 
ilmapiiri porukan kesken on ihana. 
On hienoa, että täällä on mukana 
niin monen ikäisiä naisia.”

”Tulin hakemaan pientä hen-
gähdystaukoa ja yhteistä aikaa ys-
täväni kanssa. Koen, että olen op-
pinut täällä paljon uutta ja saanut 
myös henkistä evästä.”

Leirin aikana Räsästä puri latta-
rikärpänen.

”Intouduin näistä tansseista. 
Toivon kovasti, että säännölliset 

gospel-lattaritunnit käynnistyisivät 
ja pääsisin jatkamaan harrastusta.”

Tanssi vapauttaa
Leirin pääohjaajina toimivat Asta 

Lehtimäki ja Piialiina Helminen. 
He ovat jo useamman vuoden ajan 
kiertäneet pitämässä gospel-latta-
rileirejä eri puolilla Suomea.  

”Tunneille ja leireille voivat tulla 

kaikki asiasta innostuneet – vaikka 
ei olisi aikaisemmin ottanut ainut-
takaan tanssiaskelta.”

”Gospel-lattareissa on tärkeää, et-
tä tanssiminen on niin fyysisesti kuin 
henkisestikin mahdollisimman tur-
vallista. Haluamme luoda tunneil-
la hyväksyvää ilmapiiriä, jonne jokai-
nen voi tulla juuri sellaisena kuin on.”

Helminen kertoo, että Suomes-
sa oli pitkään vallalla kulttuuri, jossa 
nainen opetettiin häpeämään omaa 
kehoaan ja seksuaalisuuttaan.

”Gospel-lattaritunneilla olen 
nähnyt, kuinka upealla tavalla 
tanssi voi vapauttaa naisia. Kerran-
kin eräs vanhempi rouva iloitsi, et-
tä hän sai edes hetken tuntea ole-

vansa Jumalan silmissä kaunis.”
Gospel-lattaritunnit ovat levin-

neet seurakuntiin ympäri Suomea. 
Tällä hetkellä koulutettuja ohjaajia 
on 38 ja lisää tulee koko ajan.

”Periaatteena on, ettemme tu-
puta ja mainosta itseämme seura-
kunnille. Haluamme edetä Juma-
lan aikataulussa eli tulemme sinne, 
minne meidät kutsutaan”, Lehtimä-
ki summaa.

HELI HARING

Gospel-lattarit 24.2. alkaen Alavan 
seurakuntakeskuksen liikuntasalis-
sa tiistaisin klo 18–19.

Vuorelan kirkon alakerrassa 25.2. 
alkaen keskiviikkoisin klo 17–18. 
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Tanssin iloa gospel-lattareiden tahtiin

Antti Heikkinen:  Risai-
nen elämä. Siltala. 2014. 
478 s.

Leena Kirstinä:  Kirsi 
Kunnas sateessa ja tuu-
lessa. WSOY. 2014. 475 s.

Tämäpäs vasta ruokaa on
Heikkinen ei ole syyttä aloitta-
nut Juice-elämäkertaansa Eino Lei-
non runolla. Sanataiteilijoita yhdis-
ti kaksi asiaa: elämänarvoina viina, 
laulu ja naiset olivat tärkeitä ja mo-
lempien runoista niin kansan kuin 
korkeakirjallisten piirien suomalai-
set ovat saaneet voimaa ja lohtu-
akin, tämän todistaa muun muas-
sa emerituspiispamme Riekkinen. 
Heikkohermoisemmille varoituk-
sen sana lienee paikallaan: kirjailija 
sanoo sanan niin kuin se on ja niin 
kuin kohdekin sen sanoi, vaikka ei 
Juice koskaan Jumalaansa rienan-
nut, yhteiskunnan epäoikeuden-
mukaisuuksia vain. Harva edes us-

koi Juicen kuuluvan kirkkoon.
Vuoden kuopiolaisen Antti Heik-

kisen kirja ei suotta ole saanut lu-
kijoitten suurta suosiota: hän on 
tehnyt perusteellisen työn haasta-
tellessaan soittajia, musiikkimaail-
man ihmisiä, rakastettuja ja veljeä. 
Nilsiäläisenä hän tuo naapurikylän 
pojan juuret vahvasti esille. Ja ne nä-
kyivät myös Juicen teksteissä ihailta-
vana ja ihmeteltävänä, kuten näyt-
telijä Vesa Vierikon saatua Juicelta 
maistiaisiksi kalakukkoa: ”Tämäpä 
vasta ruokaa on.” Juicen elämä ei ol-
lut pitkä, mutta kuitenkin täysi, siksi 
viiniäkin jäi vielä pullonpohjalle.

TERHI LAITINEN

&
Kuopion ja Siilinjärven  

seurakuntalehti.  
102. vuosikerta.
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 Virsi Kirsistä
Lukemattomat ovat ne lapset, joil-
le tie kirjan maailmaan on käynyt 
Tiitiäisen kautta. Ja moni savolai-
nen isänmaan toivo oppi vasta Ai-
kamme aapisesta, mikä on d- ja 
t-kirjainten ero. Suomen ehkä ra-
kastetuimman satutädin lähtökoh-
dat olivat mitä sopivimmat: taide-
maalari – isä ikuisti pikku – Kirsin 
lukemassa Topeliuksen Lukemisia 
lapsille ja isän kuoltua tyttönen ra-
kastui palavasti itse Toivo Pekka-
seen. Sen takia onkin tragikoomis-
ta, että elämäkerta paljastaa Kirsin 
esikoisrunokokoelman, joka siis 
ei ollut lastenkirja, tulleen takai-
sin WSOY:ltä bumerangina, mutta 
lohdutukseksi ateljeekriitikoksi tar-

joutui itse Olavi Paavolainen. 
Sittemmin runoilija ehti monek-

si, joskus kipakastikin näkemyksiään 
puolustellen, kuten kävi psalmeja uu-
siokäännettäessä ja vaikka Kirsi jos-
kus jäikin häviölle, hän iloitsee kirkon 
17 euron eläkkeestä: se riittää puna-
viiniin ja patonkiin. Samaa asennet-
ta on elämäkerturilla: vaikka kirjan 
lopussa on mittava lähdeluettelo, ei 
Kirstinä väsytä lukijoitaan tieteellisil-
lä toimintatavoilla siitä huolimatta, 
että analysoi kirjallisuudentutkijana 
Kunnaksen runoja samalla kun nais-
ten vuosikymmenten ystävyys näkyy 
kirsimäisyytenä tekstissä.

TERHI LAITINEN

Paasto
Ennen pääsiäistä vietetään 
paastonaikaa. Se kestää 40 ar-
kipäivää. Paaston aika alkoi 
tuhkakeskiviikosta 18.2. Paas-
ton aikana voi katua syntejään, 
tutkiskella Jumalan pyhyyttä 
ja rakkautta sekä pyrkiä kas-
vamaan vastuullisempaan elä-
mäntapaan. Ruokatottumus-
ten ja muiden elämäntapojen 
yksinkertaistaminen voi ol-
la avuksi paastoon liittyvässä 
hengellisessä kilvoituksessa.

Ekopaasto
Myös Ekopaasto pyörähti 
käyntiin jo neljännen kerran 
tuhkakeskiviikkona. Kampan-
ja-aika on kristillisen paasto-
perinteen mukaan seitsemän 
viikkoa, aina pääsiäiseen as-
ti. Suomalaisia haastetaan mu-
kaan tunnistamaan vähintään 
yksi ympäristölle haitallinen 
tapa ja muuttamaan se. Suo-
men evankelisluterilainen 
kirkko on yksi kampanjan jär-
jestäjistä.

Marian  
ilmestyspäivä

1. 2. 3.

KULTTUURIKULMA KIRJALLISTA

LYHYESTI

RISTIVETOA

Miksi Jumala vaikenee?

M iksi Jumala ei vastaa 
rukouksiin? Siis sel-
laisiin, joihin hänen 
pitäisi vastata. Lapsi 
sairastaa vakavasti tai 

on syttynyt sota. Miksi Jumala ei kuule, 
kun pyydän apua?

Standardivastaus etenee näin: Jumala 
kyllä vastaa, mutta ei vielä, tai hän vastaa 
eri tavalla kuin toivoisimme. Ja joskus hän 
vain tahtoo toista, mitä me pyydämme.

Näin varmasti on. Mutta mitä tämä 
kertoo Jumalasta? Meistä näyttää, että 
hätä on suurimmillaan, mutta Jumala 
viivyttelee tai ei puutu lainkaan asiaan. 
Lapsi kuolee tai sota vain jatkuu.

Tämä vie väkisinkin Jumalan outoon 
valoon. Hän näkee hädän, mutta ei auta. 

Ei ihme, että järkyttävän kokemuk-
sen jälkeen moni on menettänyt uskon 
Jumalaan. Miksi ottaa vakavasti sellai-
nen Jumala, joka näyttää vähättelevän 
meidän hätäämme?

Jumalan hitaus osoittaa, kuinka toi-
senlainen hän on. 

Äidin rakkaus tekee kaikkensa lap-
sensa hyväksi, ja heti. Jumala ei näytä 
toimivan näin. Maallinen isä suojelee 
kaikin voimin lapsiaan pahalta. Jumala 
antaa joskus pahan saada meistä yliot-
teen. Niin toisenlainen hän on.

Jumala vain toimii näin. Sille emme voi 
mitään. Siksi häneltä ei pidä odottaa liikaa. 
Ei pidä uskoa liian suuria lupauksia Juma-
lan avusta. On muistettava, että Jumala ei 

palvele meitä. Hän ei ole meitä varten. 
Tätä on hänen pyhyytensä. Hänellä 

on omat tiensä ja oma tahtonsa. Se on 
useinkin toinen kuin mitä me toivoi-
simme.

Ehkä tästä syystä Raamatussa on 
joukko valituspsalmeja. Niissä rukoilijat 
valittavat, surevat ja jopa puivat nyrkkiä 
Jumalalle. Jumalan vaikeneminen tekee 
ihmisen vihaiseksi. 

Valituspsalmien rukoilijat eivät kui-
tenkaan hylkää Jumalaa. He eivät päästä 
häntä niin vähällä. Sen sijaan he valitta-
vat ja purnaavat. Miksi olet vaiti? Miksi 
et auta? Miksi hylkäät?

Tämäkin on luvallista Jumalan 
edessä. Jumalalle saa kertoa kaikki 

tuntonsa, myös sen, että on vihainen 
hänelle. 

Joskus ihmisellä ei olekaan muuta 
sanottavaa Luojalleen. 

KARI KUULA

Teologian tohtori Kari Kuula vastaa palstalla 
kysymyksiin kirkosta ja uskosta. Lähetä 

kysymyksesi osoitteeseen kirkkojakoti@evl.fi

KYSY USKOSTA

Koonnut PIIA JULKUNEN

Aki Kaurismäen 
kulttielokuva I 
Hired a Contract 
Killer on siirtynyt 
kaupunginteatte-
rin näyttämölle. 
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Siilinjärven gospel-
lattarileiri oli täyn-
nä liikkeen riemua.

 ”Gospel-lat-
tareissa on 
tärkeää myös 
hengellinen 
puoli”, Jenni 
Shakya, Asta 
Lehtimäki 
ja Piialiina 
Helminen 
painottavat.

Menovinkit  
25.2.–25.3.2015
Lähetä vinkit osoitteeseen kulttuurikulma@gmail.com  
kaksi viikkoa ennen seuraavan lehden ilmestymistä.

NÄYTTELYITÄ
G12 Kuopio

 ✚ 28.2.–19.3. Pirita Lautala ja 
Kirsimaria E. Törönen-Ripatti

VB-valokuvakeskus
 ✚ 6.2.–22.3. Mikko Savolainen: Sulukule,  
Istanbul – Romaniyhteisön tuho

Galleria Valohuone
 ✚ 13.2.–28.3. Kansallistaiteilijan ateljee,  
koti ja maailma

LUENTOJA
Ikääntyvien yliopisto

 ✚ 12.3. klo 13 Kaupungintalo, rehto-
ri Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yli-
opisto: Yliopistojen kansallinen ja 
alueellinen vaikuttavuus

 ✚ 26.3. klo 13 Kaupungintalo, professo-
ri Simo Pehkonen, Ympäristötieteen 
laitos, Itä-Suomen yliopisto: Puhtaan 
veden pullonkaulat – ajankohtaista 
vesistökuormituksesta.  
Järj. Snellman-kesäyliopisto

ESITYKSIÄ, TAPAHTUMIA
 ✚ Duo Emilia Lajunen & Suvi Oskala
 ✚ 27.2. klo 19, Satamankulma, Kuopio
 ✚ 1.3. klo 14, Väärnin Pappila, Lapinlahti
 ✚ Nilsiän Harrastajateatteri: Suomen 
hevonen (savoks), Manttu

 ✚ 27.2. klo 19, 28.2. klo 18, 1.3. klo 15, 7.3. 
klo 18, 8.3. klo 14 ja klo 18

 ✚ 14.3. klo 15 Taakse jäänyttä elämää 
-konsertti, Siilinjärvi, Salmin Sali

 ✚ 20.3. klo 19 Suomignole, Kuopion 
Musiikkikeskus, Kamarimusiikkisali

 ✚ Järj. Kuopion kamarimusiikkiseura
 ✚ 21.3. klo 16 Kirje sieltä jostakin -kuo-
rokonsertti, Siilinjärvi, Salmin sali

 ✚ 22.3. klo 14 Runon ja musiikin matka, 
Siilinjärven kirkko.  
Järj. Vielä raikaa -kuoro

Teatteri Telmi, Kulttuuriareena 44
 ✚ Ensi-ilta 24.3. klo 18, 25.3. klo 10 ja 13, 
26.3. klo 10 ja 13, 27.3. klo 18.

Kulttuurikeskus Vuorilinna
 ✚ Taidenäyttely ja avoimet ovet ke 8.3. 
kello 12–16. Maijariitta Karhulahti 
esittelee taidenäyttelyä "Loska aske-
leita". Avoimet ovet näyttelyyn myös 
perjantaisin klo 14–17.

Sotku, ohjelmassa mm.
 ✚ Cilla Back: Tarantata
 ✚ 6.3. klo 19 (Ensi-ilta), 20.3. klo 19 ja 
21.3. klo 19

 ✚ Tuomas Juntunen & Reetta-Kaisa Iles: 
Mies ja Nainen

 ✚ 7.3. klo 19 ja 8.3. klo 15

Kino Kuvakukko, ohjelmassa mm.
 ✚ 3.3. klo 13 Hopeatähti: Kaiken teoria
 ✚ 6.3. alkaen: Kyyhkynen oksalla istui, ole-

vaista pohtien (ohj. Roy Andersson)

Kuopion Musiikkikeskus,  
ohjelmassa mm.

 ✚ 26.2. klo 11 avajaiset Kuopion Musiik-
kikeskus 30 vuotta: Avoimien  
ovien päivä

 ✚ 26.2. klo 19 Jukka Eskola Bossa 
Symphonique, Konserttisali

 ✚ 12.3. klo 19 Sinfoniasarja V,  
Konserttisali

 ✚ 13.3. klo 21.30 Elifantree, Jazzklubi
 ✚ 15.3. klo 18 Suuri Talvisodan päätty-
misen muistokonsertti, Konserttisali

 ✚ 17.3. klo 19 Sankaritar ja sydänten  
sävelet, Konserttisali

 ✚ 18.3. klo 18 Jaakko Löytty 60 vuotta 
-juhlakiertue, Konserttisali

 ✚ 20.3. klo 21.30 Impérial Quartet,  
Jazzklubi

Sulukule-näyttelyssä kuvataan 
romaniyhteisön tuhoa.

Marian ilmestyspäivän 22.3. ai-
heena on enkeli Gabrielin il-
mestyminen neitsyt Marialle 
ilmoittamaan Jeesuksen syn-
tymisestä. Maria asettuu ko-
konaan Jumalan käytettäväksi. 
Hän tekee sen tietoisesti ja il-
maisee oman suostumuksen-
sa: ”Minä olen Herran palve-
lijatar. Tapahtukoon minulle 
niin kuin sanoit.” 
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Löytämisen ilo
Kesäloma vuonna 2008 muutti maaninkalaisen Margit Ruotsalaisen  
elämän. Hän löysi jotain käsittämättömän suurta.

M
aaningan kirkon yh-
teydessä olevan lä-
hetyskirpputorin 
tuotteet ovat tiptop 
järjestyksessä. Käyte-
tyn tavaran rinnalla 
on upouusia, iloisen-

kirjavia, käsityöpiiriläisten neulomia sukkia ja 
lapasia. Margit Ruotsalainen silmäilee hyl-
lyjä ja viikkaa ohi mennessään vaatteita siis-
teihin kasoihin. Kirppari on vapaaehtoise-
na lähetyssihteerinä toimivalle Margitille kuin 
toinen koti. 

”Vastaan siitä, että täällä kaikki sujuu. Vär-
vään myyjät ja pidän paikat siistinä.”

”Lähetystyö on minulle sydämen asia, sil-
lä haluan omalta osaltani viedä evankeliumin 
sanomaa eteenpäin.”  

Kirpputorin ohella Margitilla riittää in-
nostusta erilaisten seurakunnan tapahtumi-
en järjestämiseen, Angolassa työskentelevän 
nimikkolähetin kirjeisiin vastaamiseen ja diako-
niapuolen vapaaehtoistyöhön. Mistä tuo kaikki 
energia kumpuaa?

”Uskosta. Siitä varmuudesta, että Jumala 
on totta”, Margit toteaa rauhallisesti.

Sanan nälkä iski
Oli kesä 2008 ja Margit oli lomalla. Tyhjentä-
essään lehtikoria hän huomasi korin pohjal-
la jotakin.

”Siellä oli seurakunnan noin kymmenen 
vuotta aikaisemmin lähettämä katekismus. 
Olin sen kyllä noteerannut ennenkin, mut-

ta jostain syystä en ollut siihen tarttunut. Niin 
paatunut en ollut, että olisin sitä poiskaan 
heittänyt. Siellä kirja oli lojunut vuosikaudet 
odottamassa oikeaa hetkeä.”

Tuona kyseisenä päivänä Margit kuitenkin 
otti kirjan korista ja alkoi selailla sen sivuja.

”Koin, että Jumala tyrkkäsi kirjan käteeni ja 
kannusti lukemaan.”

Niinpä Margit luki. Suo-
rastaan ahmi. Häneen iski 
valtava sanan nälkä.

”Luettuani katekismuk-
sen minulle oli heti selvää, 
että Jumala on olemassa.”

Ahaa-elämyksen koet-
tuaan Margit otti yhteyttä 
Maaningan pappeihin.

”Halusin kertoa, et-
tä nyt olen löytänyt jotain 
suurta ja hienoa. Sain heiltä aivan mahtavaa 
tukea uskoni alkutaipaleella. He muun mu-
assa lähettivät sähköpostiini rukouksia. Sain 
myös soittaa heille milloin vain.”

Pitkä etsikkoaika
Margit kertoo eläneensä pitkää etsikkoaikaa 
ennen lopullista uskoon tulemistaan. Lapsuu-
denperhe ei ollut erityisemmin uskonnolli-
nen, mutta Margit kävi pikkutyttönä pyhä-
koulussa ja myös yksin kirkossa.

”Ehkä silloin joku siemen jo oli idullaan, 
kun yksin lähdin kirkkoon. Ilmeisesti siellä oli 
hyvä olla.”

Nuorena aikuisena Margit muistelee yrittä-

neensä lukea Raamattua.
”Hain jotakin, mutta vielä tuolloin en saa-

nut vastauksia.”
”70-luvulla Maaningalla oli vain kirkko-

herra, mutta tuohon aikaan he tuntuivat lii-
an korkea-arvoisilta lähestyttäviksi. En oikein 
tohtinut pyytää tukea ja rinnalla kulkemista.”

Aika ei muutenkaan ollut otolli-
nen uskonasioille.

”Silloin oli vallalla ajatus, että us-
kovainen ihminen on jotenkin se-
kaisin. Vaikka tunsin kaipuuta us-
koon, minua samalla vähän pelotti 
mitä se toisi tullessaan.”

Niinpä Margit omistautui per-
heelle ja työlle. Hän painoi Raama-
tun jonnekin syvälle mielensä sopu-
koihin – aina kesään 2008 asti.

Lähipiiri suhtautuu lämmöllä
Löydettyään uskon Margit lähti mukaan seu-
rakunnan tapahtumiin. 

”Minut otettiin hirveän hyvin vastaan joka 
paikassa”, hän muistelee.

Nyt eläkevuosina Margitin kalenteri täyt-
tyy nopeaan tahtiin erilaisista kirkon tar-
joamista tehtävistä. Yksi viimeisimmistä on 
vähävaraisille suunnattu ruokajakelu Maanin-
gan kirkolla. Paikallinen K-kauppa lahjoittaa 
jaettavat ruuat.

”He jopa pakastavat ruokaa meitä varten. 
Kaupan henkilökunnalle kuuluukin suuri kii-
tos avusta.”

”Aikaisemmin jakelu tapahtui virastotalol-

la. Tuntui, että toiminta siellä oli liukuhihna-
maista, joten siirsimme sen kirkolle. Kirkossa 
voimme samalla pitää pienen hartaushet-
ken ja kohdata ihmiset kaikessa rauhassa, ajan 
kanssa.” 

”Koen, että myös tämä on lähetystyötä. Si-
tä varten ei aina tarvitse lähteä kauas.”

Lähipiiri on Margitin mukaan suhtautunut 
hänen uskoon tulemiseensa lämmöllä. 

”Puolisoni joskus alkuaikoina saattoi silitel-
lä minua ja todeta hymyillen, että voi kun se 
meidän äiti on tullut uskoon”, Margit nauraa.

”Myös lapseni pyytävät rukousapua silloin, 
kun heidän elämässään on vaikeuksia – vaik-
ka he eivät itse varsinaisesti uskossa olekaan.”

Rukous on lepoa
Margitin arjessa rukouksella on vankkumaton 
sijansa, niin ilossa kuin surussakin.

”Ei kukaan selviä elämästä ilman suru-
ja ja huolia. Olen kuitenkin kokenut rukouk-
sen voiman. Sen, kuinka Jumala lopulta ottaa 
huolet kannettavakseen ja itse voi jatkaa ke-
ventynein mielin.”

”Rukous on minulle lepoa, hiljaisuutta ja 
rehellisyyttä. Saan olla Jumalan edessä juu-
ri sellainen kuin olen, vaikka sitten rikkinäinen 
ja huonokin.”

Rukoileminen ei kaikissa tilanteissa välttä-
mättä ole helppoa ja kivutonta.

”Se voi olla myös kontillaan oloa ja kyynelei-
tä. Tiedän silti, että sen jälkeen tulee aina rauha.”

HELI HARING

Margit Ruotsalainen 
on huomannut, että 

ilokin on Jumalan 
kanssa suurempaa. 

”Joskus olen pistänyt 
kotona ihan tanssiksi 

silkasta elämänilosta.”

”Saan  
olla Jumalan  
edessä  
rikkinäinen
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