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Syömällä voi 
tehdä hyvää

O lin Helsingissä käymässä ja mietin ystä-
väni kanssa varhaista lounaspaikkaa. Ehdo-
tin Alppilan kirkon brunssia, sillä voisin 
tehdä sieltä jutun samalla lehteen. Ystäväni 
oli todella hämmästynyt. ”Mitä? Brunssi 

kirkossa, siis siinä kirkkosalissa? Ei tunnu yhtään sopi-
valta!”. Kerroin, että ruokailu on aulassa ja sen järjestä-
vät ammattikokit yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Eikö 
ole hyvä, että kirkkoon voi mennä perheen tai ystävien 
kanssa syömään. Myös yksinäisillä on mahdollisuus ate-
rioida toisten kanssa. Suureen aulatilaan mahtuu jättä-
mään lastenrattaat ja lapsille on varattu myös leikkitilaa. 
Lisäksi brunssin tuotosta osa menee hyväntekeväisyyteen. 
Syömällä yhden aterian tarjoaa samalla ruuan nälkäiselle 
Afrikassa. Hetken pohdittuaan ystäväni muutti mielensä 
ja ajatus alkoi hänestä kuulostaa hyvältä. Aikataulusyistä 
emme kuitenkaan Alppilaan ehtineet.

Myös Agricolan kirkossa Tuomasyhteisön vapaaehtoiset 
yhdessä Helsinki Mission kanssa järjestävät Soppasunnun-
tain, jossa ennen messua voi osallistua sopan keittoon tai 
vain tulla syömään. Maksu on vapaaehtoinen. 

Kuopion kirkoissa on järjestetty maaliskuussa paljon 
yhteisvastuulounaita. Lisäksi Kuopion torilla järjestettiin 
perinteinen puuroviikko yhteisvastuukeräyksen hyväksi.  
Puuroviikon toteuttajina ovat diakoniakeskus yhdessä pai-
kallisseurakuntien diakoniatyön ja vapaaehtoisten kanssa.

Yhdessä syömisessä on jotain hyvin alkukristillistä. Kii-
rastorstain tapahtumiin liittyy Jeesuksen ja opetuslasten 
viimeinen yhteinen ateria ja pyhän ehtoollisen asettami-
nen. Monilla kristityillä pääsiäisen paaston päättää yhtei-
nen ateria Jeesuksen ylösnousemuksen juhlan kunniaksi. 
Ruokaperinne nousee kristillisestä symboliikasta. Suklaa-

puput ovat hedelmällisyy-
den ja uuden elämän ver-
tauskuvia. Pääsiäismuna 
puolestaan on vertaus-
kuva ikuisesta elämästä 
ja ylösnousemuksesta. 
Sen kuori kuvastaa Jee-
suksen hautaa, jonka läpi 
elämä murtautuu. Pääsi-
äislammas saa uuden mer-

kityksen Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta, 
”Jumalan karitsa”, joka antoi henkensä ihmisten vapautta-
miseksi.

” 
Seurassa  
on mukavampi  
syödä kuin yksin

MINNA SIIKANIVA 
minna.siikaniva@evl.fi

AJANKOHTAISTA

”Kirkkohallituksen täysistunto on hyväk-
synyt Suomen Partiolaisten valtakunnal-
lisen Nuorten syrjäytymisen ehkäisy par-

tion avulla -hankkeen Yhteisvastuukeräyksen 
vuoden 2016 kotimaiseksi erityiskohteeksi.

”Siilinjärven seurakunnan visuaalinen ilme 
sekä painotuotteissa että verkkosivuil-
la uudistuu kevään aikana. Ilme mukailee 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ilmettä vä-
rimaailman ja typografian osalta. Seurakunnan 
logo pysyy entisenä. Uuden ilmeen on suunni-
tellut kuopiolainen mainostoimisto Advisio.

”TwiaCrucis on mahdollisuus osallis-
tua pääsiäisvaellukseen hiljaisella viikol-
la Twitterissä. Kuusi raamatun henkilöä 

twiittaa hiljaisella viikolla joka päivä. He kertovat 
tapahtumista ja omista mietteistään niiden ää-
rellä.  TwiaCrucis löytyy hiljaiselta viikolta alkaen 
hashtagilla #twiacrucis.

90 %
50 000

3 000

Viime vuoden aikana vihityistä papeista pätkä-
töissä aloitti peräti 90 prosenttia.

Kirkon mediasäätiön vuoden 2014 suurin tuki-
summa myönnettiin ohjaaja-käsikirjoittaja Petri 
Kotwican elokuvalle Henkesi edestä. Huhtikuus-
sa ensi-iltaan tuleva elokuva sai tukea 50 000 
euroa. 

Naisten Pankilla oli vuonna 2014 Suomessa jo 
lähes 3000 bisnesenkeliä eli säännöllistä lahjoit-
tajaa.
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Sinun voittosi on 
meidän voittomme

K
evät on suurten tunteiden aikaa. Kaamos väistyy, 
luonto herää ja valo lisääntyy. Silloin moni ihmi-
nenkin tuntee saavansa uutta virtaa ja voimaa elä-
mään. Mieli ilahtuu auringosta ja puhkeaa kukois-
tukseen.

Ehkä siksi juuri keväällä myös mielen masennus 
ja yksinäisyys tuntuvat tavallistakin raskaammilta. 
Oma ulkopuolisuuden kokemus kärjistyy maise-

massa, jossa luonto, ihmiset ja koko ympärillä oleva maailma puhkeaa 
kukkaan. Mainosten imelä hymy tuntuu irvistykseltä, joka vain koros-
taa ulkopuolisuuttani.

Kevääseen osuu myös ristin ja ylösnousemuksen pääsiäinen. Olenko 
siinäkin ulkopuolinen sivustakatsoja? Voisiko pääsiäinen kuulua myös 
minulle?

Pyhässä kasteessa jokainen ihminen puetaan Kristukseen. Kas-
teessa meidät tehdään osalliseksi Kristuksen kuolemasta ja ylösnou-
semuksesta. Siksi pääsiäisyön messuun kuuluu poikkeuksellinen ele-
mentti, pyhän kasteen muistaminen. Pääsiäisevankeliumin ja saar-
nan jälkeen pappi astuu kastemaljan äärelle, valuttaa kädellään vettä 
ja julistaa keskellä pimeää yötä: ”Kristuksen ylösnousemuksen valossa 
iloitsemme siitä, että hänen voittonsa on myös meidän voittomme.”

Kristuksen voitto on myös meidän voittomme. Pääsiäisen ilo on sel-
laista iloa, johon myös iloton voi osallistua. Ylösnousemuksen valo 
yltää myös yksinäisen kasvoille. Se ei perustu siihen hyvään, mitä me 
olemme ja teemme, vaan siihen hyvään, mitä Kristus on tehnyt meille.

Risti kertoo myötätuntoisesta Jumalasta, joka samaistuu heikkoi-
hin, asettuu häviäjien puolelle ja kärsii ristillä. Tämä Jumala ei ehkä 
ota pois kaikkia ristejämme. Mutta Kristuksessa hän kantaa niitä ja 
kärsii kanssamme.

Ylösnousemus kertoo kaikkivaltiaasta Jumalasta. Kärsimyksellä ja 
kuolemalla ei ole viimeistä sanaa. Tähän toivoon myös masentunut 
Job kurottautuu: ”Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo vii-
meisen sanan maan päällä.” (Job. 19:25)

Kuopion seurakunnissa on monta alttaria, jonka äärellä pääsemme 
kosketuksiin Kristuksen voitosta ja ylösnousemuksen ilosta. Minä 
saan tänä pääsiäisenä muistaa kastetta, viettää ehtoollista ja juhlia 
ylösnousemusta Alavan kirkossa. 

Kutsun sinut näihin juhliin. Ja silloinkin, kun et pääse sanan ja 
sakramenttien äärelle, usko rohkeasti, että Kristus tulee luoksesi 
uskon kaipauksessa. Hänen voittonsa on myös sinun voittosi!  

JARI JOLKKONEN 
Kuopion hiippakunnan piispa

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa otettiin 
vuoden 2015 alusta käyttöön lapsivaikutusten 
arviointi lakisääteisenä osana päätöksiä.

L apsivaikutusten arviointi on 
parhaimmillaan osa seura-
kunnan normaalia toimin-
taa ja kuuluu sekä työnteki-

jöille että luottamushenkilöille. 
Ihmisoikeuksien puolustaminen 

nousee kristinuskon perusteista. 
Siksi on erityisen tärkeää huomioi-
da lapset ja nuoret, koska heillä ei 
ole samanlaisia vaikutusmahdol-
lisuuksia kuin aikuisilla. Lapsivai-
kutusten arvioinnissa toiminnan 
suunnittelua ja päätöksentekoa 
punnitaan lasten edun näkökul-
masta. Lapsilla tarkoitetaan kaik-
kia alle 18-vuotiaita. Tavoitteena on 
pyrkiä löytämään lasten hyvinvoin-
nin kannalta parhaita ratkaisuja. 

Arviointi edistää lasten ja nuor-
ten osallisuutta. Mahdollisuus vai-
kuttaa itseään koskeviin asioihin 
vahvistaa myös lasten ja nuorten elä-

mäntaitoja. ”Aikuisten päättäjien tu-
lee oppia ajattelemaan todellisuut-
ta enemmän lasten kannalta”, sanoo 
kirkkohallituksen Kasvatus ja per-
heasiat -yksikön johtaja Päivi Käh-
könen. ”Keskeistä on aikuisten aito 
kiinnostus lasten ja nuorten näke-
myksiä kohtaan. Heillä on sellaista 
tietoa, jota aikuisilla ei ole. Päätösten 
perusteleminen aikuisten oman lap-
suuden kokemuksilla on yksinkertai-
sesti turhaa. Maailma muuttuu koko 
ajan”, Kähkönen muistuttaa.

Kirkon hyvä  
työ näkyvämmäksi
Lapsityönohjaaja Vappu Palmu 
Alavan seurakunnasta kertoo, et-
tä nykytilannetta kartoitetaan par-
haillaan. Virallisia arvioita ei ole 
vielä tehty. ”Kun tapahtumia ja toi-
mintaa suunnitellaan, pitäisi lapset 

ja nuoret ottaa mukaan jo suunnit-
teluvaiheessa. Samoin on tärkeää, 
että kun päätöksiä tehdään, osat-
taisiin jo ennakoivasti huomioida 
vaikutukset pidemmällä tähtäimel-
lä”, Palmu toteaa. 

Luottamushenkilö Kati Mykkä-
nen toimii lapsityön johtokunnas-
sa. ”Olen aina arvostanut kirkon 
työtä perheiden hyväksi. Omi-
en lasten myötä kiinnostuin en-
tistä enemmän siitä, miten lasten 
ja nuorten ääni saataisiin vielä pa-
remmin kuuluviin. Innostuin läh-
temään mukaan toimintaan. Seu-
rakuntatyön suunnittelussa ja 
päätöksenteossa on aina huomioi-
tu lapset ja nuoret hyvin. Tämä ei 
siis ole uusi asia. Nyt kirkon hyvä 
työ tulee lain myötä entistä näky-
vämmäksi”, Mykkänen iloitsee. 

MINNA SIIKANIVA

Lasten parhaaksi
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Päätöksente-
koa punnitaan 
jatkossa entis-
täkin enemmän 
lasten edun 
näkökulmasta.
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Onko tämä  
Kristuksen veri?

P arisen vuotta sitten TV:n viihde-
ohjelmassa maisteltiin ehtoollisvii-
niä ja ilkamoitiin ajatuksella, että 
uskovien mielestä siinä on Jeesuksen 
verta. Kristittynä luonnontieteili-

jänä mieleeni pulpahti luku 602 200 000 000 000 
000 000 000. Se on Avogadron vakio, joka ker-
too että esim. 12 grammassa hiiltä ja 18 gram-
massa vettä on tuon luvun osoittama määrä hii-
liatomeja ja vesimolekyylejä. Grammasta voi siis 
periaatteessa jakaa hyvin, hyvin monelle. Ryh-
dyin laskemaan.

Öylättileivässä on hiiltä noin gramman neljäs-
osa ja ehtoollisviinissä vettä viitisen grammaa. 
Hiilen ja veden varastot ja kierrot, toisaalta luon-
nossa ja toisaalta ihmisen elimistössä, tunnetaan 
tarkoin. Molemmat ovat 2000 vuodessa sekoit-
tuneet globaalisti. Siispä laskin, suuruusluokan 
tarkkuudella, kuinka suuri määrä hiiliatomeja 
ja vesimolekyylejä oli 30 vuoden aikana ollut 
osana Jeesuksen ruumiista ja verta, miten suu-
ren osuuden kaikesta kierrossa olevasta hiilestä 
ja vedestä ne muodostavat sekä lopulta, paljonko 
niistä täydellisen sekoittumisen jälkeen riittäisi 
tänä päivänä kuhunkin öylättiin ja ehtoollispika-
riin. Laskelmassa on suuria lukuja, mutta mate-
maattisesti se on yksinkertainen. Valmistaudu 
yllättymään. 

Jokaisessa öylätissä on suuruusluokaltaan 
puoli miljar-
dia hiiliato-
mia Kristuksen 
ruumiista ja 
ehtoollispika-
rissa kaksi mil-
joonaa vesimo-
lekyyliä Kris-
tuksen verestä. 
Vastaavan 
tuloksen oli-
sin saanut las-
kemalla typpi-, 
happi-, rauta- 
tai kalsiuma-
tomeja, tai jos olisin laskenut osuuksia tunnetun 
faaraon tai tuntemattomaksi jääneen orjan ruu-
miista ja verestä tai osuuksia missä tahansa lei-
päpalassa ja viinilasillisessa.

Kun nautit ehtoollista, Kristus on siis aina 
myös aineellisesti läsnä – siunasi ehtoollisen sit-
ten helluntailainen, jolle kyse on symbolisesta 
muistoateriasta, luterilainen, jolle kyse on Kris-
tuksen ruumiista ja verestä ulkonaisesti leivän ja 
viinin muodossa, tai katolinen pappi, jolle kyse 
on todellisesti Kristuksen ruumiista ja verestä. 
Kristuksessa me olemme kaikki yhtä – tietäen tai 
tietämättämme.

MATTI JANTUNEN

” 
Kristus on  
aina myös  
aineellisesti 
läsnä ehtoollisella

KOLUMNI

HISTORIALLISTA MITÄ MIELESSÄ?

Kirkon tavoitteena on, että eduskuntavaalien jälkeen  
muodostettava hallitus huomioisi ohjelmassaan muun muassa 
lapsiperheiden arjen sekä ääri-ilmiöiden torjunnan.

K irkon ohjelmaesityksessä 
on kolme kokonaisuutta: 
arjen hyvinvointi, globaa-
lit kysymykset sekä turval-
lisuus ja perusoikeudet. Ar-

jen hyvinvointiin liittyen on käynnissä 
myös arkkipiispan johtaman laajapoh-
jaisen köyhyysryhmän työskentely. 

Teemat nousevat arjesta
”Kirkon esitykset perustuvat seura-
kuntien toiminnasta nousseisiin koke-
muksiin. Kirkolla on laaja kosketuspin-
ta suomalaisten arkeen mm. diakonia-, 
nuoriso- ja lapsityön kautta. Ihmisten ar-
keen ja arvoihin liittyvät kysymykset so-
pivat hyvin kirkon yhteiskunnallisiin pu-
heenvuoroihin”, sanoo kirkkohallituksen 
kansliapäällikkö Jukka Keskitalo.

Kirkko haluaa, että hallitus laatii toi-
menpideohjelman lapsiperheiden köy-
hyyden vähentämiseksi. Taloudellinen 
eriarvoisuus näkyy lasten ja nuorten ar-
jessa. Kasvavat tuloerot johtavat pa-
himmillaan lasten syrjäytymiseen. Kirk-
ko esittää lisäksi moniammatillista 
mallia pienten lasten perheiden autta-
miseksi kriisitilanteissa.

Tavoitteissa otetaan kantaa myös väki-
valtaisten ääri-ilmiöiden voimistumiseen. 
Suomessa on rakennettava tietoisuut-
ta monikulttuurisesta ja -uskontoisesta 
Suomesta sekä kehitettävä nuorten osal-
lisuutta ja maahanmuuttajanuorten ko-
toutumista. Kirkko toivoo hallitukselta 
tukea viranomaisten, kansalaisjärjestöjen 
ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyölle 
ääri-ilmiöiden torjumiseksi.

Köyhyysryhmän esitys valmis
Arkkipiispa Kari Mäkinen kutsui viime 
lokakuussa koolle laajapohjaisen köy-
hyysryhmän laatimaan yhteisen vetoo-
muksen keväällä muodostettavalle uu-
delle hallitukselle. Köyhyysryhmässä on 
ollut mukana keskeisiä yhteiskunnallisia 
toimijoita. Ryhmä on nyt saanut valmiik-
si esityksen. Arkkipiispan mukaan työ-
ryhmän keskeisimpiä linjauksia on, ettei 
maassamme tehtäisi erillistä köyhyyspo-
litiikkaa.  ”Koko yhteiskuntapolitiikkaa 
tehtäessä on otettava huomioon kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevien nä-
kökulma”, Kari Mäkinen toteaa. 

Mäkinen kutsui myös puolueiden 
puheenjohtajat Helsingin tuomiokirkon 
kryptaan helmikuussa keskustelemaan 
eduskuntavaalien alla arvoista.

Kallavedellä arvoilta
Kallaveden seurakunta on kutsunut 
puolueiden edustajat, kansanedusta-
jaehdokkaat sekä kaikki asiasta kiin-
nostuneet yhteiseen keskustelutilai-
suuteen. 

Tilaisuuden ideoinut Kallaveden 
seurakunnan kirkkoherra Matti Penti-
käinen kokee, että seurakunnan on hy-
vä olla sopivalla tavalla yhteiskunnalli-
sissa keskusteluissa mukana. ”Politiikka 
on puhtaimmillaan yhteisten asioiden 
hoitamista, näkökulmien tuomista ja 
niiden tasapuolista huomioimista de-
mokraattisin keinoin. Seurakuntalaiset 
äänestävät vaaleissa eri puolueita, mut-
ta seurakunnassa kaikki olemme samaa 
puolta. Muistutamme toisiamme eri-

laisten näkökulmien arvokkuudesta yh-
teisten asioiden hoitamisessa”. 

Kirkon yhtenä tärkeänä tavoitteena 
on, että tuleva hallitus huomioisi ohjel-
massaan muun muassa lapsiperheiden 
arjen.  ”Kallaveden seurakunnan alueel-
la asuu erittäin paljon lapsia ja nuoria. 
Lapsiperheiden talousongelmat synnyt-
tävät eriarvoisuutta erityisesti työttö-
myyden kohdatessa perheitä. Henkinen 
apu lapsiperheille on äärettömän tärke-
ää. Yhteiskuntamme on varsin kilpailu-
henkinen tällä hetkellä. Pahimmillaan 
lapsiperheissä koettu ahdistus voi joh-
taa nuoren syrjäytymiseen.” 

”Kallaveden seurakunnan diakonia-
työntekijät kohtaavat näitä ongelmia 
päivittäin ja tukevat ihmisiä parhaan-
sa mukaan.”  

Yhteiskuntajärjestys  
jokaisen vastuulla
Hallitusohjelman tavoitteissa halutaan 
rakentaa tietoisuutta monikulttuuri-
sesta ja -uskontoisesta Suomesta. Kal-
laveden seurakunnan alueella maahan-
muuttajista aktiivisin on sudanilaisten 
kristittyjen ryhmä, joka on mukana 
myös jumalanpalveluselämässä. Heillä 
on Petosen seurakuntatalolla sunnun-
taisin oma kokoontumishetkensä. ”Su-
danilaiset ovat kiertäneet seurakun-
tamme toimintaryhmissä kertomassa 
omasta maastaan ja sen kulttuurista. Yli 
kymmenen vuotta yhteistä elämää on 
tuonut toistemme taustoja tutuksi. Ai-
ka on ollut erittäin opettavaista ja rikas-
tuttavaa puolin ja toisin.” 

Kirkko vetoaa tulevaan  hallitukseen

Tullaan tutuiksi

T ietovisailua, saappaanheittoa ja keppijump-
paa. Sammakkolammen rannalla vietettiin 
iloista talviriehaa maaliskuun puolivälissä. Ta-
pahtuman oli pistänyt pystyyn Puijonlaakson 

alueellinen työryhmä, jossa on edustajia Puijonlaakson 
palvelukeskukselta, asukastuvalta ja lähialueen seniori-
taloista. Ideoinnissa ja toteutuksessa oli apuna myös lä-
hihoitajaopiskelijoita.
Menossa olivat mukana palvelukeskuksen toiminnan-

ohjaaja Heidi Kotilainen, yhteisötaiteilija Sinikka Lu-
miluoto ja asukastupaohjaaja Riittaliisa Korhonen.
Talvirieha järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Mistäpä lähti innostus tällaiseen?

”Järjestimme viime syksynä Sammakkolampi-tanssit, 
jotka saivat suuren suosion. Niihin osallistui yli 200 ih-
mistä. Sen innoittamana halusimme järjestää jotain yh-
teistä tapahtumaa myös talvella. Meillä on upeat neljä 
vuodenaikaa ja yritämme hyödyntää jokaisen vuoden-
ajan parhaita puolia tapahtumissa.”

Minkälainen porukka tapahtumaa oli järjestämässä?

”Työryhmään kuuluu kymmenisen ihmistä ja he ovat 
hyvin aktiivisia. Kun on useampi tekijä, ei kukaan kuor-
mitu liikaa. Iso kiitos kuuluu myös lähihoitajaopis-
kelijoille, heidän panoksensa oli talviriehassa todella 
tärkeä. Opiskelijat saivat ideoida toimintapisteiden oh-
jelman ja he olivat myös mukana tapahtumassa.”

Miksi tämän tyyppiset tapahtumat ovat tärkeitä?

”Toivomme, että varsinkin alueen yksinäiset asukkaat 
saataisiin mukaan. Tarkoitus on, että ihmiset tutustuisi-
vat toisiinsa ja se paljon puhuttu yhteisöllisyyden tun-
ne nousisi esiin.”

Millaisia kommentteja on tullut kävijöiltä?

”Erityisen paljon on tykätty viestilaatikosta, jonka sijoi-
timme lammen rantaan. Laatikossa on kynä ja vihko, 
johon lenkkeilijät voivat kirjata kävelemänsä matkan ja 
terveiset seuraavalle kulkijalle. Tällainen käytäntö on ol-
lut olemassa aikoinaan ja monet ovat pitäneet sitä iha-
nan nostalgisena tuulahduksena.”

HELI HARING

P iispa Irja Askola on ol-
lut viisaasti vaiti Uspens-
kin kohun aikana. Kukaan 
ei voi nyt väittää, että piis-
pa Askola riitelee. 

Siten sakraalin ilmatilan loukkauk-
sesta tiedetään vain, että luterilainen 
piispa oli läsnä Uspenskin katedraalin 
alttarilla, ja että sitä on pidetty liturgi-
sena järjestyshäiriönä. 

Alttari edustaa ortodokseille Ju-
malan valtakuntaa, Golgataa ja Jee-
suksen hautaa. Alttarissa on paikkoja, 
jotka ovat sallittuja vain vihityille pa-
peille ja samalla naisilta kiellettyjä. 

Uspenskissa koettu ortodoksisen 
kulttuuriperinteen loukkaus on kui-
tenkin pientä verrattuna Jerusalemin 
Temppelivuorella käytäviin molem-
minpuolisiin provokaatioihin. Vuoden 
2000 intifadan sanotaan saaneen kipi-
nänsä Ariel Sharonin vierailusta Al-Aq-
san moskeijassa Temppelivuorella, mut-
ta toisaalta osa juutalaisistakin pitää 
Temppelivuorta kiellettynä alueena. Ei nimittäin tiedetä missä 
temppelin kaikkein pyhin liitonarkkeineen mahdollisesti sijaitsi, 
joten vaarana on astua sille vahingossa. 

Luterilaisessa kirkossa ei ole käsin kosketeltavia pyhiä 
paikkoja ja jos onkin, niin pyhän saa silti kohdata ilman vä-
likäsiä. Pappia tai teologia ei tarvita pyhän kohtaamiseen, 
mutta kirkon virkojen hoitoon tarvitaan.

Kirkon virat avautuivat naisteologeille tuskastuttavan hi-
taasti, vaikka naisten on ollut mahdollista opiskella teolo-

gisessa tiedekunnassa ja saa-
da tutkintokin jo yli sadan 
vuoden ajan. Seurakuntatyö-
tä oli liki mahdotonta saada, 
ja miespapit hoitivat sivutoi-
minaan uskonnonopettajien-
kin virat. 

Kuopiossa ensimmäinen 
kirkon viran saanut nainen oli 
teologisen erotutkinnon suo-
rittanut Lyyti Tikka, joka valit-
tiin tyttötyöntekijäksi vuonna 
1945. Hän oli Eino Sormusen 
oppilaita ja oli toiminut joh-
totehtävissä piispa Sormusen 
johtamassa Vapaan huollon 
lääninkeskuksessa. 

Kuopion kaupunkiseura-
kunta piti naisteologin työ-
tä vähäarvoisena: Tikan 
palkkaus määriteltiin alakan-
sakoulun opettajan tasol-
le. Poikatyössä nuorisopapin 
– miehen – palkkauksesta ei 

tiettävästi tingitty.
Tikka lähti pian asiallisemmin palkattuun toimeen ja va-

littiin ensimmäisenä naisteologina kirkolliskokouksen maal-
likkoedustajaksi. Vuoden 1948 kirkolliskokouksessa hän teki 
esityksen naisteologien aseman järjestämisestä. 

KAIJA VUORIO

Lisää naisteologien tiestä kirkon virkaan teologian tohtori 
Pirkko Lehtiön teoksessa Nainen ja kutsumus (2004). 

Nainen alttarilla
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Sacri ministerii candidatus eli teologian 
kandidaatti Lyyti Tikka aloitti seurakun-
nallisen virkauransa Kuopiossa.

 ”Heikoimmassa 
asemassa olevien 

näkökulma olisi otet-
tava huomioon pää-
töksenteossa”, Kari 
Mäkinen painottaa.

Pentikäinen haluaisi itse nos-
taa yhteiskunnalliseen keskusteluun 
mukaan kristillisiä arvoja. ”Jokainen 
ääni on tärkeä. Hyvä yhteiskuntajär-
jestys on jokaisen kristityn vastuul-
la. Kirkko ja seurakunta ovat raken-
tamassa pohjaa arvojensa kautta 
koko yhteiskunnan hyvinvoinnille”. 
Esimerkkinä Pentikäinen mainitsee 
Jeesuksen opetuksen: rakasta Juma-
laa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi. ”Seurakuntayhteisönä 
meidän on tuettava ja kannustet-
tava kaikkia tekemään ihmisarvon 
huomioivia päätöksiä. Seurakun-

talaisten on erittäin tärkeää hah-
mottaa äänestämisen merkitys. 
Äänestämällä osallistumme yhteis-

kuntamme rauhallisen ja tasapuoli-
sen kehityksen turvaamiseen.” 

MINNA SIIKANIVA

Kirkko yhteiskunnassamme, avoin keskustelutilaisuus  
Kallaveden kirkossa sunnuntaina 29.3.2015 klo 16.00.

Kukin puolue on nimennyt yhden edustajan paneelikeskusteluun. 
Aluksi puolueiden edustajat esittelevät noin kolmen minuutin puheel-
la oman näkemyksensä ev.lut.kirkon asemasta suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Puheenvuorojen jälkeen tilaisuus jatkuu avoimella keskustelul-
la. Puheenjohtaja Matti Pentikäisen johdolla käsitellään historiallisia ja 
ajankohtaisia kirkon, politiikan sekä yhteiskunnan välisiä suhteita. Tilai-
suuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. 
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Kansallisen 
Veteraanipäivän juhla 
Kuopiossa 27.4.2015

Tämä maa ei koskaan sortua saa  
– eläköön Suomi!

Kuopion Musiikkikeskus

klo 11.30–13 Juhlakahvitus

klo 13-14  Kansallisen veteraanipäivän juhla
 Juhla alkaa ekumeenisella hartaudella
 ja seppelpartioiden lähettämisellä
 sankarivainajien muistomerkeille
 Juhlapuhe: emeritusprofessori
         Jussi T. Lappalainen

Tumma puku ja kunniamerkit

Järjestää: Kuopion kaupunki / Hyvinvoinnin edistämisen 
palvelualue ja sotiemme veteraanijärjestöt

KULTTUURIKESKUS SOFIA
NAUTI LUONNOSTA JA  
KULTTUURISTA MEREN ÄÄRELLÄ. 
MAJOITU EDULLISESTI.  
HILJENNY.

Kulttuurikeskus Sofia
Kallvikinniementie 35
00980 Helsinki
p. 010–277 900
reception@sofia.fi   

www.sofia.fi

KESÄTARJOUS 68,00 / vrk
sis. standardihuone kahdelle,  
aamiainen, sauna ja uinti, pysäköinti. 
Voimassa 18.6. – 9.8.2015.
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BJÖRN CEDERBERG 
työterveyslääkäri, pastori

Äänestä ennakkoon
8.-14.4.! 69
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Terveyden- ja vanhustenhoitoon sekä 
lastensuojeluun panostettava.

Minna Reijonen
kansanedustajaehdokas
- Yli 20 vuoden kokemus terveydenhuoltoalalta
- Farmaseutin tutkinto Kuopion yliopistosta
- kielitaito: Venäjä, englanti, ruotsi, suomi
- Kuopion kaupunginhallituksen- ja 
 valtuuston jäsen, seurakunta-
 neuvoston ja valtuuston jäsen
- Kuopion seurakuntavaalien 
 ääniharava
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Hiljainen viikko käynnistyy konsertilla, joka on monen tekijän summa.

K
uopion musiikkikeskuk-
sen kamarimusiikkisalis-
sa käy melkoinen kuhi-
na. Yksi porukka availee 
ääniään, toinen selailee 
mietteliäänä nuotteja ja 
kolmas virittelee instru-
menttejaan. Alavan ja 

Maaningan kirkoissa esitettävän Antonio Sa-
lierin c-molli Requiemin & Schützin Seitse-
män sanaa ristillä -konsertin ensimmäiset yh-
teisharjoitukset ovat alkamassa. Koolla on 
Alavan kirkkokuoro, kamarikuoro Ancora se-
kä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoi-
den sinfoniaorkesteri.

Alun hälinän jälkeen jokainen löytää lo-
pulta oman paikkansa palapelissä ja kapelli-
mestari Rauno Tikkanen tarttuu tahtipuik-
koonsa. Requiemin latinankieliset säkeet 
kajahtavat mahtipontisesti ilmaan.

Harvinaista herkkua
Alavan seurakunnan kanttori Ossi Jauhiainen 
on innoissaan työn alla olevasta esityksestä.

”Luvassa on monella tapaa harvinaista 
herkkua musiikin ystäville. Salieria ei tietääk-
seni ole koskaan esitetty Kuopiossa. Schüt-
zin teosta on esitetty aikaisemmin suomeksi, 
mutta me esitämme sen nyt saksaksi.”

Salieriin päädyttiin kamarikuoro Ancoran 
johtajan Jussi Mattilan ehdotuksesta.

”Hän esitti, että kokeillaanko välillä Salierin 
Requiemia perinteisemmän Mozartin sijaan.”

”Täytyy myöntää, että minullekin Salieri 
oli uudempi tuttavuus. En ollut edes tiennyt, 
että hänkin on säveltänyt Requiemin”, Jauhi-
ainen nauraa.

Sen lisäksi, että on treenannut Alavan kirk-
kokuoron kanssa esitystä, Jauhiainen on itse 
myös yksi konsertin neljästä solistista.

”Nämä eivät ole pelkästään kuoroteoksia 
vaan myös solisteille riittää laulettavaa.”

Koulutuksellisuus tärkeää
Yhteistyöproduktiossa on monta liikkuvaa 
osaa, joiden on pelattava saumattomasti yh-
teen lopullisessa esityksessä.

”Kuorot ovat harjoitelleet ensin erikseen 
omien johtajiensa ohjauksessa. Tänään ne 
treenaavat ensimmäistä kertaa yhdessä orkes-
terin kanssa. Solistit tulevat mukaan vasta esi-
tysviikon harjoituksiin.”

Jauhiainen korostaa yhteistyön merkitystä 
musiikki- ja konserttiproduktioissa.

”Eri kuorojen ja paikallisten musiikkialan 
opiskelijoiden yhteistyö on elinehto sille, että 
voimme tarjota monipuolisen ja laadukkaan 
ohjelmiston.”

”Monet seurakuntienkin musiikkiproduk-
tiot saattaisivat jäädä tekemättä ilman alan 
koulujen panostusta.”

Rauno Tikkanen painottaa yhteistyössä 
myös koulutuksellista puolta.

”Tällaiset projektit ovat musiikkialan opis-
kelijoille mitä parhain tapa oppia.”

”Ja harrastajakuoroille puolestaan on moti-
voivaa päästä välillä mukaan tekemään isom-
pia musiikkituotantoja. Yhteistyö antaa jokai-
selle osapuolelle jotain”, Jauhiainen summaa.

Tervetuloa Maaninka
Konsertti esitetään Alavan lisäksi myös Maa-
ningan kirkossa.

”Ajatuksena oli, että tällä tavalla haluam-
me omalta osaltamme toivottaa maaninkalai-
set tervetulleiksi Kuopioon”, Jauhiainen ja Tik-
kanen kertovat.

Jauhiaisen mukaan esityksen suunnittelu 
käynnistyi jo noin vuosi sitten.

”Perinteisesti palmusunnuntaina on Tuo-
miokirkossa esitetty Johannes-passio, mut-

ta kirkon remontin vuoksi tämä vuosi jää 
väliin.”

”Siksi esitinkin, että jospa Alava ottaisi nyt 
järjestääkseen palmusunnuntain ohjelmiston.”

Jauhiainen on treenannut kuoroaan tätä 
esitystä varten viime syksystä alkaen. 

”Toiveissa on, että konserttiviikon alku-
puolella pääsisimme jo harjoittelemaan re-
montoituun Alavan kirkkoon.”

”Odotan jo kovasti remontin valmistumista. 
On ihan eri asia esittää musiikkia kirkossa kuin 
seurakuntasalissa. Remontin jälkeen kirkon ää-
nentoistonkin pitäisi olla entistä parempi.” 

Ainutlaatuinen tilaisuus
Mari Luostarinen on laulanut Alavan kirkko-

kuorossa noin viisitoista vuotta. Nyt esitettä-
vä teos on hänellekin uusi tuttavuus.

”Lisäksi tämä on ainutlaatuinen tilaisuus 
kirkkokuorolle päästä esiintymään yhdessä 
kamarikuoron ja sinfoniaorkesterin kanssa.”

”On myös hieno kokemus saada harjoitel-
la erilaisten johtajien ohjauksessa”, Luostari-
nen pohtii.

Isommat yhteisproduktiot monipuolista-
vat Luostarisen mukaan kuoron toimintaa.

”Harjoittelu vaatii paljon enemmän kuin 

perusmessun kuoroesitys. Tällainen tarjoaa 
haastetta.”

Esityksen solisteina ovat Eeva Hartemaa 
sopraano, Teppo Lampela altto, Ossi Jauhi-
ainen tenori ja Jouni Kokora basso. Mukana 
Alavan kirkkokuoro, kamarikuoro Ancora sekä 
AMKO-sinfonia, johtajanaan Rauno Tikkanen.

HELI HARING

Konsertti 28.3. klo 15 Maaningan kirkossa ja 
29.3. klo 15 Alavan kirkossa.

Politiikka ja kirkko
 ✚ Avoin keskustelutilaisuus Kallaveden 
kirkossa sunnuntaina 29.3. klo 16. Kukin 
puolue on nimennyt yhden edustajan pa-
neelikeskusteluun. Puheenjohtaja Matti 
Pentikäisen johdolla käsitellään historialli-
sia ja ajankohtaisia kirkon, politiikan sekä 
yhteiskunnan välisiä suhteita.

Musiikkiluento
 ✚ Urkutaiteen historiasta luennoi musii-
kin tohtori Jan Lehtola Pyhän Johannek-
sen kirkossa torstaina 26.3. klo 14. Luen-
non järjestää Sibelius-Akatemia.

Retkelle yhdessä
 ✚ Kotimetsän kirkkoretki perheille Pöl-
hönsaareen sunnuntaina 19.4. klo 16. Tule 
retkeilemään yhdessä äidin, isän tai muun 
tutun aikuisen kanssa. Yhdessäoloa ja 
leikkiä – tutkitaan ja ihmetellään luon-
toa. Pyhäkouluhetki. Lähtö Pölhönsaaren 
parkkipaikalta (Saaristokatu). Omat eväät 
mukaan, mahdollisuus paistaa makkaraa.

Pienille
 ✚ Pienten hiljainen viikko -illoissa Vuo-
relan kirkossa maanantaina 30.3., tiistai-
na 31.3. ja keskiviikkona 1.4. klo 18–18.30 
sekä perjantaina 3.4. klo 16–16.30 ja klo 
17–17.30 vaelletaan palmusunnuntais-
ta pääsiäiseen pastori Leena Laurinkarin 
johdolla kuulostellen, laulaen, liikkuen ja 
rukoillen.

 ✚ Lasten pääsiäiskirkko Kuopion seura-
kunnissa Alavan kirkossa maanantaina 
30.3. klo 10, keskusseurakuntatalolla tiis-
taina 31.3. klo 9.15. ja klo 10.15 sekä Leh-
toniemen kerhotilassa keskiviikkona 1.4. 
klo 10.30.

Kahvila Kohtaamisia
 ✚ Siilinjärven seurakunnan diakoniatyö 
aloittaa 19.3. Kahvila Kohtaamisia -toi-
minnan S-marketin Presso-kahvilassa. 

Diakoniapappi tai diakoniatyöntekijä ta-
vattavissa torstaisin klo 12–13.

Sotilaalliset juhlat
 ✚ Puolustusvoimien alueellinen kirkko-
juhla Puijon kirkossa perjantaina 24.4. klo 
18. Ilmavoimien soittokunta Jyväskyläs-
tä, Puijon kamarikuoron kvartetti. Piispa 
Jari Jolkkonen, kenttäpiispa Pekka Särkiö. 
Puolustusvoimien tervehdys, eversti Ossi 
Sivén Karjalan lennostosta. Isänmaan ru-
kous, lääninrovasti Jaana Marjanen avus-
tajinaan Ilmavoimien, Kainuun prikaa-
tin ja Karjalan lennoston sotilaspapistoa. 
Kanttorina Outi Keskisipilä. Juhla jatkaa 
sotien jälkeen aloitettujen kirkkojuhlien 
perinteitä.

Konsertteja
 ✚ Asasello-kvartetin konsertti keskusseu-
rakuntatalolla sunnuntaina 29.3. klo 14. 
Asaello on kansainvälisesti tunnettu kor-
keatasoinen jousikvartetti. Sellistinä aloit-

ti äskettäin kuopiolaislähtöinen Teemu 
Myöhänen. Ohjelmamaksu 10 €.

 ✚ Kuopion Nuorisokuoron 
konsertti Alavan kirkos-

sa sunnuntaina 5.4. klo 
18. Ohjelma 10 €.

 ✚ Herännäisnuor-
ten kuoro Helsingistä 
Puijon kirkossa sun-

nuntaina 12.4. klo 10 
Puijon kirkon messussa 

ja klo 12 siioninvirsiseurois-
sa. Kuoroa johtaa Hanna-Ma-

ria Hapuli.
 ✚ Sibelius-konsertti Pyhän Jo-

hanneksen kirkossa tiistaina 14.4. klo 
19. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian 

kamarikuoro, johtaa Heikki Liimola. So-
listeina Marjatta Airas, Annastiina Tah-
kola ja Turkka Manninen.

 ✚ Kirkkokonsertti Kaavin kirkos-
sa perjantaina 17.4. klo 18. Klassista jou-
simusiikkia tarjoaa Kamus-kvartetti: 
Terhi Paldanius, Jukka Untamala, Jus-
si Tuhkanen ja Petja Kainulainen. Va-
paa pääsy.

 ✚ Lauluja Levoksi ja Lohduksi 
-konsertti Maaningan kirkossa lau-
antaina 18.4. klo 13. Hanna Ekola ja 
laulaja-pianisti Virpi Salo. Vapaa 
pääsy. Ohjelma 10 €.

 ✚ Yhteisvastuukonsertti Alavan kirkossa 
sunnuntaina 19.4. klo 18. Daniel Thomas, 
Tuple Salmela, Popo Salami Band, Ala-
van kirkkokuoro, Sibelius-Akatemian gos-
pelkuoro, Tahdistin orkesteri johtajanaan 
Harri Hyppölä, Sanna Rosberg, Jenni Kaa-
taja. Ohjelma 10 €.

Lauletaan
 ✚ Nuorten Veisuja punaisesta kirjasta 
lauletaan Riistaveden seurakuntatalossa 
ma 30.3. klo18. Tervetuloa osallistumaan 
ja muistelemaan rakkaita rippikoululau-
luja!

 ✚ Vesper 1600-luvun tyyliin Pyhän Johan-
neksen kirkossa lauantaina 25.4. klo 18. 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuo-
pion yksikkö. Esitys kuuluu Peter Peitsa-
lon vetämään liturginen laulu 3 -perio-
diin.

 ✚ Kauneimmat virret -toivelauluilta Pui-
jon kirkossa sunnuntaina 26.4. klo 18. Yh-
teistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa. 
Laulamme yhdessä kansainvälisen kirkon 
kauneimpia virsiä. Kolehti Senegalin kir-
kon musiikkityöhön.

 ✚ Kauneimmat hengelliset laulut -yhteis-
laulutilaisuus Pyhän Johanneksen kir-
kossa keskiviikkona 29.4. klo 18. Mukana 
Kirkkokuoro ja päiväkuoro.

Piplia tutuksi
 ✚ Raamattusunnuntaita vietetään keskus-
seurakuntatalossa 19.4. Päivä aloitetaan 
klo 10 messulla, jossa saarnaa Suomen 
Pipliaseuran käännöstyön johtaja Seppo 
Sipilä. Messun jälkeen voi tukea raamat-
tutyötä osallistumalla lounaaseen. Lähe-
tystilaisuus alkaa lounaan jälkeen. Siinä 
Seppo Sipilä esittelee Raamatun käännös-
työtä.

Israelista syötävää
 ✚ Israelilainen lounas keskusseurakunta-
talolla lauantaina 18.4. klo 13. Monipuoli-
nen ateria, mukana Israelilaisia tuotteita. 
Aterian hinta 17 €. Sitovat ilmoittautumi-
set 15.4. mennessä Johannes Kuivalaiselle 
puh. 040 755 9092.

Kevät tulevi
 ✚ Kevätkeikaus-tapahtuma Neulamäen 
kirkossa 25.4. klo 15–22 yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi Neulamäen kirkolla klo 
15-22.

 ✚ Eläkeläisjärjestöjen yhteinen paas-
tonajan kirkkojuhla keskusseurakunta-
talolla perjantaina 27.3. klo 13. Juhlassa on 
Yhteisvastuukeräys ja kahvitarjoilu.

”Yhteistyö  
antaa jokaiselle 
osapuolelle jotain

Ensimmäisissä yhteisharjoituksissa latinankielen ääntämys aiheutti päänvaivaa kuorolaisille. 

PÄÄSIÄISENÄ TAPAHTUU Löydä lisää 
tapahtumia fotoI

Hiljaisella viikolla ja pääsiäisen aikaan on kai-
kissa seurakunnissamme paljon kirkonme-
noja, esityksiä ja musiikkitapahtumia. Katso 
tarkemmat tiedot tapahtumista verkkosivuil-
ta tai kirkollisista ilmoituksista sivulta 20 läh-
tien. Pääsiäiskirkot kiirastorstaista 2. pääsiäis-
päivään löytyvät sivulta 18.

Pääsiäiskonsertteja
 ✚ Kauneimmat paastonajan virret Siilin-
järven kirkossa perjantaina 27.3. klo 18.30. 
Sola Gratia-kuoro ja Nuorten kuoro.

 ✚ Salieri c-molli Requiem & Schütz: Seit-
semän sanaa ristillä Maaningan kirkossa 
lauantaina 28.3. klo 15. ja Alavan kirkossa 
sunnuntaina 29.3. klo 15. Lisää konserteista 
viereisellä sivulla.

 ✚ Musiikkia hiljaiselle viikolle Riistaveden 
kirkossa sunnuntaina 29.3. klo 18. Pergole-
si: Stabat Mater. Outi Pollari sopraanossa, 
Riikka Tuura altossa sekä Anne-Mari Kraft 
säestystehtävässä.

 ✚ Ukrainalainen kirkkolauluyhtye Kaa-
non konsertoi Muuruveden kirkossa sun-
nuntaina 29.3. klo 19. Ohjelmassa on perin-
teistä ortodoksista kirkkolaulua ja klassisia 
ukrainalaisia kuoroteoksia. Konserttiin on 
vapaa pääsy, ohjelman hinta on 5 € Yhteis-
vastuulle.

 ✚ Hiljaisen viikon konsertti Siilinjärven kir-
kossa tiistaina 31.3. klo 19. Selloduo Anna-
maaria ja Olli Varonen.

 ✚ ”Tiellä Jerusalemiin” Gospel Covertajat 
-yhtyeen konsertti Puijon kirkossa tiistai-
na 31.3. klo 18.30. Musiikillinen läpileikka-
us pääsiäisen tapahtumista. Mikko Miet-
tinen laulu ja huilu, Hannes Asikainen ja 
Esko Turpeinen kitarat ja laulu.Gospel Co-
vertajat myös keskusseurakuntatalolla Hil-
jaisen viikon ehtoollismessussa keskiviik-
kona 1.4. klo 18.

 ✚ J.S. Bach: Pääsiäiskantaatti Kristus 
Kuolon kahleissa Hiljaisen viikon sävel-
hartauksessa Kallaveden kirkossa tiistaina 
31.3. klo 19. Soitinyhtye ja nuorten kuoro, 
johtaa Vesa Linnanmäki.

 ✚ Ossi Jauhiaisen Vapahtaja tuomitaan 
-kantaatti Pitkäperjantain sanajumalan-
palveluksessa Alavan kirkossa perjantaina 
3.4. klo 11. Alavan kirkkokuoro, solistina Il-
po Rannankari, uruissa Vesa Kajava.

 ✚ Pääsiäiskonsertti Nilsiän kirkossa sun-
nuntaina 5.4. klo 16. Aholansaari Sinfoniet-
tan puhaltajat, johtaa Jyri Nissilä. Luvassa 
Gija Kantshelia, Carl Nielsenia ja Mozar-
tia. Käsiohjelma 10 €.

 ✚ Pääsiäisajan kauneimpia säveliä Kal-
laveden kirkossa sunnuntaina 5.4. klo 
18. Sopraano Saara Kiiveri, huilisti Teea 
Kokkonen ja urkuri Anna-Mari Linna. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 10/5 €.

Pääsiäisesityksiä
 ✚ Pääsiäiskuvaelma, ehtoollinen ja 
arkinen ateria Neulamäen kirkossa 
tiistaina 31.3. klo 10.30.

 ✚ Pääsiäisnäytelmä Ristintie Juan-
kosken Ylösnousemuksen kirkossa 
maanantaina 30.3. klo 19.

 ✚ Näytelmäryhmä Purppuraviitat 
esittää Pääsiäiskuvaelman keskus-
seurakuntatalolla sunnuntaina 29.3. 
klo 10 saarnan paikalla palmusunnun-
tain messussa.

Yhteistyöllä syntyy elämys

”Teos on laulettava, muttei liian help-
po”, Mari Luostarinen luonnehtii.
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Alavan remontti valmis 
Alavan kirkon käyttöönottojuhlaa 
vietetään sunnuntaina 29.3. klo 11 piispa Ja-
ri Jolkkosen johdolla. Seurakunnan kym-
menen kuukauden remontti päättyy ja ju-
malanpalvelukset palaavat uudistettuun 
kirkkosaliin. Kirkko on Museoviraston suo-
jeluksessa, joten suuria muutoksia kirkko-
salissa ei ole tapahtunut. Kirkkosalin valais-
tus on uusittu. Kirkon penkkien päälliset on 
käsitelty nahkamaalilla ja samalla poistettu 
muutama ensimmäinen penkkirivi. Äänen-

toistoa on parannettu. Kirkkoon tulee kaksi 
taideteosta, Pauno Pohjolaisen teos Keskus-
telu taivaan asujaimen kanssa ja Jenni Ru-
tosen Kastepuu. Hanna Korvelan johdol-
la on suoritettu kirkkotekstiilien uusinta- ja 
restaurointityötä. Lisäksi ulkoseinien beto-
nielementit ja niiden kiinnitys on korjattu. 
Myös kaikki ikkunat ja ovet on uusittu. Re-
montin kustannukset olivat noin kolme mil-
joonaa euroa. Alavan kirkko on rakennettu 
vuonna 1969.

”Luvassa on vaikuttava esitys. En usko, että kuulijalle tulee tylsää hetkeä”, Rauno 
Tikkanen vakuuttaa.

A
N

TO
N

 S
U

C
K

SD
O

RF
F

RecRew-tapahtuma nuorille Siilinjärvellä torin parkkihallissa perjantaina 17.4. 
klo 17.30. Esiintyy Duudsonit HP&Jarppi Show, Teflon Brothers, Retards On The 
Run. K-9. Liput ovelta 20 €, ennakkoon tiketti.fi 16,50 €. Järjestäjinä Siilinjärven 
kunta ja seurakunta.

Gospel Covertajat

Pappilaklubilla Uuden Musiikin kilpailus-
takin tuttu Ida Bois perjantaina 27.3. klo 19. 
Showtime 19.30. Vanha Pappila, Kuninkaan-
katu 12. Vapaa pääsy.
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la voi säästää. Paasto on arjesta ylempänä, 
siitä syystä kirkko valmistautuu paastoonkin.”

Suurta paastoa edeltävä Sakkeuksen 
sunnuntai muistuttaa Jumala yhteyden ak-
tiivisesta etsimisestä. Publikaanin ja farise-
uksen sunnuntai kehottaa nöyryyteen ru-
kouksessa. Tuhlaajapojan sunnuntai puhuu 
Jumalasta ja ihmisestä, katumisesta, pa-
luusta ja uudesta alusta. Tuomiosunnuntai 
muistuttaa teoista, itsensä kieltämisestä ja 
lähimmäisen rakastamisesta. 

”Ortodoksinen paasto ei rajoitu ruokaan, 
sillä pyhitys on uusi alku.” 

”Ensimmäisen paastoviikon Andreas Kree-
talaisen suuri katumuskanoni on valtava ru-
noelma Raamatun historiasta, joka marssittaa 
eteemme pyhiä ja pahoja. Se kehottaa: Ota 
peili käteesi ja katso.” 

”Efraim Syyrialaisen paastorukous puoles-
taan ei puhu mistään ihmisen pikkuvirheistä, 
vaan rikoksista.” 

Suuri paasto päättyy Lasaruksen lauantai-
na, jonka vigiliassa siunataan koristellut vir-
povitsat pyhitetyllä vedellä. 

Arkkipiispa näkee valtakulttuurin käytän-
nöissä selvää vastakkaisuutta ortodoksiseen 
kulttuuriin. Hyvä esimerkki suomalaises-
ta sekularismista ja traditioiden sekoittumi-
sesta on palmusunnuntaina villiintyvä vir-
pominen. 

”Aikoinaan Karjalassa palmusunnuntain 
aamuna myös luterilaiset virpoivat Jeesuk-
sen Kristuksen Jerusalemiin ratsastamisen 
muistoksi ja virpomiseen kuului ja kuuluu 
aina siunaus.  Nykyään kahvipannujen kans-
sa kiertelevät pikkunoidat ovat aivan muul-
la asialla.” 

Palmusunnuntain jälkeen ortodoksises-
sa kirkossa alkaa Suuri viikko, jolloin muistel-
laan Kristuksen viimeisiä vaiheita: ehtoollisen 
asettamista, kärsimystä, kuolemaa ja haudas-
sa olemista.

Kotikylän tsasouna,  
kieli ja kulttuuri
Oli marsalkka Mannerheimin syntymäpäivä 
vuonna 1948. Kuin uuden elämänalun kuva-
na syntyi Jeudokia ja Aleksanteri Makkosen 
nuoreen siirtolaisperheeseen esikoispoika. 
Perheen kotina oli Huikarin talon suuresta tu-
vasta pahvilla erotettu pieni nurkka, johon 
mahtui vain pöytä, sänky ja pari tuolia. So-
dan, kotiseudun ja kodin menetysten jälkeen 
Makkoset joutuivat aloittamaan elämänsä 
tyhjästä Pielaveden Taipaleen kylässä. Met-
sää raivattiin, rahkasuota kuokittiin, raken-
nettiin navetta, sitten sauna ja lopuksi asuin-
rakennus. 

Oman kirkon ikävä
Arkkipiispa Leo muistaa lähtemättömästi 
vanhempiensa oman kirkon tai kotikylän tsa-
sounan ainaisen ikävän. Jo 6-vuotiaana poi-
kasena hän päätti rakentaa Taipaleen kylälle 
kerran tsasounan. Nyt arkkipiispan lapsuus-
kodin naapurissa seisoo pyhän pappismart-
tyyri Blasios Sebastialaisen, pyhien marttyy-
rien Floroksen ja Lauroksen sekä kaikkien 
Karjalan pyhien tsasouna. Arkkipiispa Leo ra-
kennutti sen kiitollisuudesta vanhempiaan 
ja heidän aikakautensa ihmisten uskollisuut-
ta ja uurastusta kohtaan. Hän vihki tsasounan 
käyttöön 60-vuotispäivänään ja pyhitti sen 
ylläpitämään Salmiin jääneiden isän ja äidin 
kotikylien hengellistä perinnettä. 

Arkkipiispa Leossa henkilöityy karjalaisten 
yli 70-vuotinen evakkohistoria ja sopeutumis-
prosessi. Hän itse on hyvin aktiivisesti toimi-
nut karjalan kielen ja kulttuurin hyväksi. Viime 
vuonna häneltä ilmestyi kaksi runokirjaa, jotka 
on kirjoitettu sekä suomen että karjalan kielel-
lä. Tänä vuonna arkkipiispan kirjoittamia kaksi-
kielisiä kirjoja ilmestyy kaksi lisää. 

”Iloitsen siitä, että karjalan kielellä on nyt 
virallinen status ja asema. Uskonto ja kieli liit-
tyvät yhteen. Karjalan kieli ja kulttuuri on iso 
osa väestömme kulttuuria, vaikka Suomen 
ortodoksinen kirkko koostuukin kaikista hei-
moista ja kymmenistä kansallisuuksista.”

 Kirkko opettaa arvoja
Arkkipiispa kantaa huolta suomalaisesta yh-
teiskunnasta, jolla asiantuntija-arvioiden mu-
kaan on edessään 5–10 vuoden säästäminen 
ja suoranainen kituuttaminen. Kärsijöiksi jou-

tuvat helposti varsinkin heikoimmassa ase-
massa olevat, vanhukset ja lapset.

”Kysymys on arvoista ja asenteista. Kirkko 
opettaa ja suojelee pyhiä arvoja, jotka vaikut-
tavat yksilön ja yhteisön valintoihin ja koko 
elämään. Ymmärrän, että ihmiset ovat huo-
lestuneita, koska he näkevät yhteiskunnas-
samme sairauden merkkejä. Maassamme on 
tahoja, jotka koettavat saada aikaan uskon-
nottoman yhteiskunnan. Uskontojen merki-
tys ei kuitenkaan vähene vaan kasvaa. Lapset 
tarvitsevat oikeiden arvojen opetusta ja kris-
tillistä kasvatusta.”

Jumalan kiitos 
 Arkkipiispan tehtävä on ympärivuorokau-
tinen ja kokoaikainen elämäntapa. On il-
meisesti olemassa vain yksi henkilö, joka voi 
muuttaa vastuun ja kutsumuksen täyttämän 
elämän muutettavissa olevia aikatauluja. Hän 

on arkkipiispa Leoa ukiksi kutsuva, pian puo-
litoistavuotias tyttärentytär, Katariina.

”Hän merkitsee hyvin paljon ja on elämän 
suurimpia asioita. Passibo Jumal!”, onnellinen 
ukki sanoo. 

Katariina on jo inspiroinut ukkinsa kirjoit-
tamaan karjalankieliset muistelmat, ”Mustel-
mat”, ja lisää on luvassa.   

Kristus nousi kuolleista! 
Taipaleen kylältä oli pitkä matka Pielaveden 
ortodoksiseen kirkkoon, joka valmistui vuon-
na 1958. Mutta lapsuuden pääsiäisinä paistoi 
aina aurinko ja hanget kantoivat. Pälvistä löy-
tyneellä sammalella värjättiin vihertäviä pää-
siäismunia ja sipulinkuorilla punaisia. 

Muistoissa ovat niin pääsiäiset kotona Tai-
paleen kylässä kuin vaikkapa Jerusalemin Py-
hän haudan kirkossa. Pääsiäisen sanoma on 
kuitenkin aina yhtä riemullinen – eikä se pää-
ty pääsiäisaamuun: Kristus nousi kuolleista, 
kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa 
oleville elämän antoi.

SATU VÄÄTÄINEN

”Pyhitys 
on uusi alku

Efraim Syyrialaisen  
paastorukous 

H erra, elämäni valtias! 
Estä minusta laiskuuden,  
velttouden, vallanhimon ja  

turhanpuhumisen henki.
Anna minulle, sinun palvelijallesi,  
sielun puhtauden, nöyryyden,  
kärsivällisyyden ja rakkauden henki.
Oi, Kuningas ja Herra!  
Anna minun nähdä rikokseni ja anna,  
etten veljeäni tuomitsisi,  
sillä siunattu olet sinä iankaikkisesti.
Pyhä Efraim Syyrialainen (n. 306–373)  
oli varhaisen Syyrian kirkon suurin opet-
taja, joka kuvasi käsityksiään Jumalasta 
ja ihmisistä laajan runoutensa avulla.

Pääsiäinen ei pääty    pääsiäisaamuun

K
orkeasti Pyhitet-
ty Karjalan ja ko-
ko Suomen arkki-
piispa Leo saapuu 
mustaan viittaan 
ja leveähihaiseen 
päällysviittaan pu-
keutuneena. Or-
todoksisen kirkon 
piispojen tavoin 

hän kantaa kaulassaan uskon sinettinä pa-
nagiaa, ikonia, johon on kuvattu Neitsyt Ma-
ria, Jumalansynnyttäjä.  Katse on ystävällinen 
ja suuren käden puristus lämmin. Karjalai-
seen tapaan vieraita odottaa paastonaikana-
kin katettu kahvipöytä. Esipaimenen puhelin 
piipittää vaimeasti, mutta toistuvasti muis-
tutuksena siitä, mikä kaikki tarvitsee hänen 
huomiotaan ja ratkaisujaan.

”Tunnen kuitenkin olevani olemassa ilman, 
että minulla on tykkäämisiä somessa”, hän nau-
rahtaa. 

Karjalasta  
koko Suomeen
Suomen ortodoksinen kirkko on kuulunut 
autonomisena arkkipiispakuntana vuodesta 
1923 lähtien Konstantinopolin ekumeeniseen 
patriarkaattiin.  Ennen sotia kirkon elämän 
painopiste oli Karjalassa, missä pääosa orto-
doksisista seurakunnista sijaitsi. Arkkipiispan 
istuin oli Sortavalassa ja toinen piispanistuin 
perustettiin Viipuriin vuonna 1935.

Sotien seurauksena 70 prosenttia Suomen 
ortodoksisen kirkon jäsenistä joutui evakkoon 
ja 90 prosenttia kirkon omaisuudesta jäi luo-
vutetulle alueelle Neuvostoliittoon.  Mene-
tetyssä Karjalassa olleiden seurakuntien tilal-
le perustettiin eri puolille Suomea neljätoista 
uutta seurakuntaa sekä Uuden Valamon ja 
Lintulan luostarit.  Arkkipiispan istuin muutti 
Kuopioon ja Viipurin piispanistuin Helsinkiin. 
Kirkkojen jälleenrakennustyö ajoittui erityi-
sesti 1950-luvulle. Oulun ortodoksinen hiippa-
kunta perustettiin vuonna 1979, samoin Joen-
suun apulaispiispan virka.    

Arkkipiispa Leo on toiminut kirkkonsa esi-
miespiispana vuodesta 2001. Hänet valittiin 
vain 30-vuotiaana ensin arkkipiispa Paavalin 
apulaispiispaksi vuonna 1979, ja pian sen jäl-
keen Oulun hiippakunnan ensimmäiseksi esi-
paimeneksi. Hän toimi Oulun metropoliitta-
na yli 16 vuotta ennen siirtymistään Helsingin 
metropoliitaksi vuonna 1996.  

”Asiat ovat kirkossa nyt hyvässä järjestyk-
sessä. Teologikoulutus Itä-Suomen yliopistos-
sa toimii hyvin, hallintouudistus kirkossa on 
edennyt, strategiaa päivitetään ja keskushallin-
nosta on kehittynyt palveluorganisaatio”, ark-
kipiispa arvioi. 

Ortodoksisen  
kirkon elämää
Suuren paaston toisena sunnuntaina ark-
kipiispa Leo siunasi tehtäviinsä Joensuun 
pyhän Nikolaoksen kirkon liturgiassa uu-
sia työntekijöitä ja tapasi maahanmuutta-
jia. Sunnuntai on sama, jolloin Helsingin lu-
terilainen piispa Irja Askola pahoitti monen 
ortodoksin mielen osallistumalla Helsingin 
metropoliitta Ambrosiuksen johtamaan li-
turgiaan Uspenskin katedraalin alttarissa. 

”Maahanmuuttajat ovat sisäistäneet or-
todoksisen uskon myös ekumeenisissa kysy-
myksissä. Haluamme olla heidän luottamuk-
sensa arvoisia ja palvella heitä myös venäjäksi 
ja kirkkoslaaviksi. Venäjän ortodoksinen kirk-
ko on antanut papillista apua, koska esimer-
kiksi katumuksen sakramentti eli rippi on 
omalla äidinkielellä tärkeä.” 

Arkkipiispa iloitsee, että yhteisen keskus-
telun jälkeen Joensuussa päädyttiin maahan-
muuttajien kanssa viettämään myös yhteistä 
pääsiäistä, vaikka Suomen ortodoksisen kir-
kon noudattaman gregoriaanisen kalenterin ja 
Venäjän ortodoksisen kirkon noudattaman ju-
liaanisen kalenterin välillä pääsiäisessä on tänä 
vuonna viikon ero. 

”Kirkko on ortodokseille hengellisyyden 
lisäksi myös kirkollisen kulttuurin turvapaik-
ka. Maahanmuuttajat elävät meidän kirkos-

samme ortodoksisen kirkon elämää vaikka 
eivät vielä olisi rekisteröityneetkään meidän 
seurakuntiimme.”

”Ekumeenisessa kanssakäymisessä kunni-
oitamme kirkkojen oikeutta opillisiin eroihin, 
erilaisiin rukoustapoihin ja jumalanpalvelus- 
ja uskonelämän muotoihin”, arkkipiispa si-
teeraa Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa 
hyväksyttyä hyvien tapojen suositusta. Hän 
mainitsee, että suhteet Suomen katoliseen 
paikalliskirkkoon ovat kehittyneet piispa Tee-
mu Sipon SCJ aikana. Sen sijaan arkkipiispan 
mielestä kuopiolaista ekumeniaa vaivaa vuo-
rovaikutuksen, aidon kanssakäymisen ja kes-
kustelun puute. Myös Kuopion kaupungin 
tuki ortodoksiselle kirkkomuseolle on ollut 
vaatimatonta, vaikka kysymyksessä on koko 
Länsi-Euroopassa ainutlaatuinen kokoelma ja 
kaupungin ainoa erityismuseo.

Paasto on pyhitykseen  
nousemista
Käsillä on pääsiäiseen valmistava suuren 
paaston aika. ”Kristilliseen perinteeseen kuu-
luu, että juhliin valmistaudutaan”, arkkipiis-
pa muistuttaa. 

”Ortodoksisessa kirkossa ei niinkään ”las-
keuduta” paastoon vaan siihen noustaan.  
Sovintosunnuntain ehtoopalveluksessa pap-
pi pyytää anteeksi kirkkokansalta ja kukin 
toinen toiseltaan, kumarrumme maahan asti. 
Kun siitä noustaan, noustaan pyhityksen tiel-
le, jonka päämäärä on pääsiäinen. Siitä syys-
tä kuoro laulaa palveluksen lopussa ikään 
kuin pääsiäisaamun välähdyksenä jo pääsi-
äisveisuja.”  

”Karjalaiset sanoivat paastosta, että he py-
hittävät. Eivät siis syö arkea, vaan pyhää: yk-
sinkertaista, halpaa ja terveellistä ruokaa, jol-
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doksisen kirkon 
tärkein juhla. Siihen 
valmistaudutaan 
suurella paastolla.

Karjalan ja koko Suomen arkkipiis-
pa Leo toimittaa liturgiapalvelusta 
Pielaveden Taipaleen kylän tsasou-
nassaan. Karjalankieliset, kansan-
ikonitraditiota edustavat ikonit on 
maalannut Harri Stefanius.

Korkeasti Pyhitetty Karjalan ja koko 
Suomen arkkipiispa Leo arkkipiis-
pa Paavalin muotokuvan edessä. 
Arkkipiispa Paavali oli ortodoksisen 
kirkon johtajana vuosina 1960 – 
1987. 

Taipaleen tsasounan, paanusipulin ja -katon rakensivat Väinö Väänänen ja Marja 
Oksanen Pielavedeltä. 
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taa lasten toiveen ja vie heidät Leningradiin 
miekkailuturnauk seen.

”Oikeasti tärkeät asiat vaativat aina uhrauksia, 
ponnistuksia ja huolta. Jokaisen meistä on kysyt-
tävä, uhraanko jotain sen edestä, mihin uskon.”

”Mihin minä olisin päätynyt 1950-luvun Vi-
rossa? Toivottavasti en olisi ollut pelokas, vaan 
olisin puhunut rohkeasti siitä, mitä ajattelen elä-
mästä ja uskosta. Olisi kiva sanoa, että olisin tie-
tysti sankari niin kuin Endel, mutta sekin on 
nähty, että meissä kaikissa on hyvin heikkoja-
kin puolia.”

Pienet ovat aina  
isompien armoilla
Viiden lapsen isä on miettinyt, miten pienet 
ovat aina isompien armoilla.

”Moni vanhempi valitsee elämäänsä muka-
vuussyistä asioita ja mielihaluja, jotka menevät 
lasten tarpeiden edelle. Lapset jäävät paitsioon.”

”Suhde vanhempiin ei voi olla heijastumatta 
siihen, pidämmekö itseämme halpoina ja arvot-
tomina vai osaammeko tehdä oikeita valintoja ja 
luottaa itseemme.”

Omille lapsilleen Häröt ovat antaneet kristilli-
sen kasvatuksen.

”Olemme kumpikin saaneet nuoruudessa 
kallisarvoisen uskon lahjan. Sellaisen lahjan ha-
luaa antaa perinnöksi myös lapsilleen. Emme voi 
tuottaa tai herättää lapsissamme uskoa, mutta 
voimme antaa heille siitä tietoa, joka voi auttaa 
uskon löytämisessä.”

Klaus Härön suhde isään oli tulehtunut.
”Isä oli mielensäpahoittajien sukupolvea, 

mies joka ei paljon puhunut eikä pukahtanut. 
Kannoin hänelle teini-iässä kaunaa.”

P
iispa Jari Jolkkosen johta-
ma Luterilaisen Kulttuurin 
Säätiö myönsi vuosittai-
sen tunnustuspalkintonsa 
Klaus Härölle.

Palkintoperusteluis-
sa todetaan, että Härö 
osoittaa, kuinka ihminen 
on aikakaudesta riippu-
matta samojen perim-

mäisten kysymysten ja moraalisten ongelmien 
edessä. Elokuvaohjaaja  ei kysy missä olemme 
erilaisia, vaan missä voisimme kohdata.

”Kohtaamisen kautta ihmiset voivat halutes-
saan tulla autetuiksi ja päästä yli menneisyytensä 
painolasteista. Härön vähäeleiset ja osoittelemat-
tomat elokuvat levittävät armon, anteeksiannon 
ja luottamuksen evankeliumia.”

Taiteilija itse on toivonut, että häntä voitai-
siin kutsua ”tiukkapipoiseksi armon puolestapu-
hujaksi”. Hän ei halua olla tiukkojen säädösten 
vaatija, mutta armosta mies ei suostu luopu-
maan. Kun elää armosta, on hyväksyttävä elä-
män olevan epätäydellistä.

Miten toimisin  
tosipaikassa
Lasten ja aikuisten välit ovat olleet yksi kantava 
teema Härön elokuvissa Näkymätön Elina -esi-
koisesta lähtien. Äideistä parhain -teos kertoi 
sotalapsista. Uusi ihminen -elokuvassa puoles-
taan 17-vuotias tyttö taisteli oikeudestaan äi-
tiyteen.

Myös Miekkailijan syvin teema on aikuisen 
rooli lapsen elämässä. Uutuuselokuvassa nuo-
ri mies Endel saapuu opettajaksi Haapsaluun. 
1950-luvulla kommunistihallinto kylvää kuole-
maa ja pelkoa Neuvosto-Virossa. Endelistä tulee 
kuin sijaisvanhempi lapsille, joiden vanhempia 
on viety vainoissa.

”Lähes jokainen voi muistaa lapsuudestaan 
aikuisen, jonka läsnäolo tai oikealla hetkellä sa-
notut sanat ovat kannustaneet ja saattaneet an-
taa jopa koko elämän kannalta ratkaisevan tö-
näisyn suuntaan, joka toteuttaa unelman”, Härö 
kommentoi.

Salaista poliisia pakeneva Endel halu-
aa ilahduttaa ja auttaa kovia kokeneita lap-
sia. Hän voi joutua suureen vaaraan, jos toteut-

”Oikeasti  
tärkeät  
asiat vaativat 
aina uhrauksia

Muutoksen 
pitää alkaa 
minusta

"Härön elokuvat levittävät armon, anteeksiannon ja luottamuksen evankeliumia", totesi 
Jolkkonen palkintoperusteluissa.

Klaus Härö
opiskeli elokuvausta ja käsikir-
joitusta Taideteollisessa kor-
keakoulussa ja valmistui sieltä 
taiteen maisteriksi. Hänet tun-
netaan ennen kaikkea eloku-
vista Näkymätön Elina (2002), 
Äideistä parhain (2005), Uusi 
ihminen (2006) ja Postia pappi 
Jaakobille (2009).

Härö kuvaa erityisesti ihmi-
siä, jotka ovat elämässään hei-
koilla. Elokuvissa tarkastellaan 
usein lapsen kokemusmaail-
maa ja kaipausta sekä lapsuus-
vaiheen peruuttamattomuutta. 
Hän kuvaa, kuinka tärkeää ih-
miselle on tulla nähdyksi ja hy-
väksytyksi omana itsenään.

Haluaisin samaistua Miekkailija-elokuvani pää-
henkilön eettiseen tiukkuuteen ja kompromissit-
tomuuteen, mutta mietin usein, millainen olisin 
tosipaikan tullen – eläisinkö niin kuin uskon”, 
pohtii palkittu elokuvaohjaaja Klaus Härö.

Luterilaisen  
Kulttuurin  
Säätiö 
Säätiö vaalii suomalaisen lu-
terilaisen kulttuuriperinteen 
säilyttämistä ja luterilaisen 
elämänkatsomuksen kehittä-
mistä. Säätiö järjestää seminaa-
reja, esitelmiä ja muita kult-
tuuritapahtumia sekä tukee ja 
harjoittaa tutkimus- ja julkai-
sutoimintaa. Säätiö jakaa myös 
apurahoja ja tunnustuspalkin-
toja luterilaista kulttuuria edis-
täneille henkilöille ja yhteisöille.

Säätiön hallituksen puheen-
johtajana on Kuopion hiippa-
kunnan piispa Jari Jolkkonen.

”Kerran 19-vuotiaana sätin taas isääni. Silloi-
nen tyttöystäväni sanoi, että tätäkö minun on 
kuunneltava loppuikäni. Se oli herätys.”

 Härö tajusi, että hänen täytyy lopettaa syyt-
telemästä isäänsä.

”Aloin rukoilla sen puolesta, että voisin antaa 
isälleni anteeksi. En odottanut hänen muuttu-
van, vaan muutoksen piti alkaa minusta.”

Jonkun ajan kuluttua Klaus havaitsi, että 
muutos oli tapahtunut – hänen omassa asen-
teessaan.

”Yhtäkkiä huomasin, etten suutukaan samal-
la tavalla. Sain jättää sen kuorman pois.”

Aikuinen taantuu  
vihaiseksi teiniksi
Teininä Klaus Härö löysi tiensä luterilaisen seura-
kunnan nuorisotyöhön.

”Se oli tärkeää aikaa. Saatuani kasvaa pikku 
hiljaa uskoon aloin miettiä, miten kunnioitan 
vanhempiani ja kohtelen heitä niin kuin kuuluu.”

Välit isään olivat loppua kohden kohtuulli-

sen hyvät. Taiteilija tuntee ihmisiä, joiden suh-
de vanhempiinsa on aikuisenakin kuin vihaisel-
la teinillä.

”Toivon, että ihmiset saisivat kokea, mitä an-
teeksianto voi merkitä suhteessa läheisiin. On ilo 
nähdä aikuisia, jotka pystyvät kunnioittamaan 
vanhempiaan vielä kun he heikkenevät ja haper-
tuvat.”

”Kunpa osaisimme nähdä vanhoissa ihmisis-
sä, hankalissakin, heidän eletyn elämänsä ja ar-
vostaa heidän kulkemaansa taivalta, vaikkei se 
olisi ollut aina hienoa ja ylevää. Kaikissa meissä 
on vikoja ja jokaisen täytyisi kasvaa.”

Klaus Härö korostaa, että kristityt tarvitsevat 
jatkuvasti Jumalan sanaa.

”Minun täytyy muistuttaa päivittäin heikkoa it-
seäni siitä, mikä on oikea kotini ja mihin olen me-
nossa. Jumala puhuu minulle ihmisissä ja luoma-
kunnassa, mutta ilman Raamattua tulkitsen sitä 
puhetta oman mieleni mukaan ja olen metsässä.”

JANNE VILLA

Klaus Härön Miekkailija-
elokuvan syvin teema 
käsittelee aikuisen roolia 
lapsen elämässä. TU
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K alterit edessä ja muurit 
ympärillä. Menetetty 
vapaus, pelko, ahdistus. 
Voiko uutta alkua olla, 
onko minulla toivoa? 

Vankilapastori, rovasti Jouko 
Koistinen tietää, mitä on epätoivo. 
17 vuotta Kuopion vankilassa kier-
relleenä hän on kuullut monta ih-
mistarinaa. Hän myös tietää, että 
toivoa voi löytyä mitä synkimmis-
säkin tilanteissa. 

Ilman toivoa ei voi elää
”Kristinuskossa toivo on yksi kes-
keisin käsite. Paavali kuvaa toivoksi 
uskoa, jota ei ole vielä nähnyt. Raa-
matussa sanotaan myös, että toivo 
ei saata häpeään. Se on uskoa, että 
saan avun.”

”Kun on usko Kristukseen, ih-
minen ei ole silloin 
ikinä täysin toivot-
tomassa tilantees-
sa. Saamme rauhan ja 
luottamuksen. Näin 
olen ymmärtänyt ja 
itse kokenut. Halu-
an luottaa Jumalan 
johdatukseen ja huo-
lenpitoon”, Koistinen 
kertoo.

Usko ei ole automaatti, että apu 
tulee heti ja niin kuin olemme pyy-
täneet. Ihmiselämässä on paljon 
asioita, joihin joutuu odottamaan 
vastauksia, ja kuka tahansa voi 
upota toivottomuuden kuiluun.

”Ihminen voi olla 40 vuorokaut-

ta syömättä, mutta ilman toivoa 
hän ei voi elää.” 

Jeesuskin oli yksin
Työssään Koistinen on nähnyt ih-
misiä, jotka ovat rikoksen tapahtu-
essa olleet äärettömässä epätoivos-
sa. Silloin ei ole nähty valoa ja siksi 
on ajauduttu traagisiin ratkaisuihin 
ja tekoihin.

”Raamatussa täydellinen epä-
toivo on täysin tuttua. Ensimmäi-
senä pääsiäisenä opetuslapset oli-
vat menettäneet kaiken Jeesuksen 
kuollessa. He tunsivat toivotto-
muuden ja luulivat, että kuolema 
olisi loppu. He kävivät läpi sen pit-
känperjantain, pimeän ajan, jo-
ta varmaan meistä lähes jokainen 
joutuu kokemaan.” 

”Omassakin elämässäni on ollut 
tilanteita, jois-
sa pieninkin toi-
vo on tuntunut 
kadonneen. Ju-
malankin suh-
teen. Mutta kun 
oma usko hor-
juu, Jumala on 
saanut nostaa ja 
vahvistaa. Voin 
vakuuttaa, et-

tä sieltä laaksoista on mahdollista 
nousta.”

”Voimme jokainen olla tukena 
ja rohkaista kanssakulkijaa, mut-
ta ajattelen, että ne kaikista syvim-
mät ja pimeimmät hetket joudum-
me käymään läpi yksin. Tähänkin 

löytyy yhteneväisyys Raamatus-
ta: Jeesuksen viimeinen yö Getse-
manessa. Opetuslapset nukkuivat, 
vaikka olivat luvanneet valvoa. Jee-
sus oli yksin.”

Rikkirevittyjen aika
”Vankilassakin on useita ihmisiä, 
jotka ovat tai ovat olleet syvällä 
kuilun pohjalla. Siellä on usein tun-
ne, ettei kukaan voi tulla rinnalle, 
lähelle.” 

”Monesti pahin ja syvin toi-
vottomuuden kokemus on se, jos 
tuntuu, että Jumalakin on hylän-
nyt. Muistamme, miten Jeesus ris-
tillä huusi ’Jumalani, miksi minut 
hylkäsit’. Hän on kokenut, mil-
tä hylkääminen ja yksinäisyys tun-
tuvat.”

Jouko Koistinen kuvaa nykyai-
kaa rikkirevittyjen ihmisten maa-
ilmana.

”Yli 100-vuotias evankelista Hil-
ja Aaltonen oli kertonut haastatte-
lussa, että ei ollut koskaan nähnyt 
näin rikkirevittyjä ihmisiä kuin tänä 
aikana. Tässä ajassa on jotain, mikä 
luo toivottomuutta. Usko itseä tai 
muita kohtaan katoaa. ”

”Kaikesta huolimatta meitä ke-
hotetaan uskossa toivomaan, rukoi-
lemaan ja luottamaan. Uskomaan, 
että meille vastataan oikealla taval-
la ja ajalla – Jumala ei myöhästy.  It-
seäni rohkaisevat Raamatussa ole-
vat lupaukset. Jumala on uskollinen 
auttaja”, pastori Koistinen toteaa 
Kuopion vankilan kappelissa.

”Toivo on ehkä suurin kannatteleva voima 
osastollamme,” sanoo KYS:n vastasyntynei-
den teho-osaston sairaanhoitaja Katja Kärki. 

”Toivo, joka osastollamme elää, on sytty-
nyt silloin, kun perhe on saanut tietää per-
heenlisäyksestä. Se muuttuu ja muokkautuu 
matkalla, mutta se sama toivo pienestä ihmi-
sestä ja hänen selviytymisestä elää. Vanhem-
mat antavat yleensä vauvalleen kutsumani-
men pian syntymän jälkeen. Joskus nimi on 
valmiina jo ennen syntymää. Tämä kuvastaa 
mielestäni myös toivoa. Meillä on ollut useita 
Onneja, Toivoja ja Taistoja.”

”Joskus toivo voi olla sitä, että kunpa tänä 
päivänä äiti olisi niin hyvässä kunnossa, että 
pääsisi katsomaan vauvaa. Tai jospa vauvan 
vointi sallisi, että hän pääsisi tänään kylpyyn, 
syliin tai vanhemman iholle.” 

”Jos vauvan vointi on huono, toivom-
me, että hän on kivuton, saa levätä ja kerä-
tä voimia. Joskus joudumme etsimään toivon 
hippusia kaiken epätoivon keskeltä. Yleen-
sä se löytyy ja näin vanhemmat jaksavat taas 
eteenpäin. Toivo on vahva!” 

Aina tilanteet eivät pääty onnellisesti.
”Emme halua antaa turhaa toivoa, mut-

ta niin kauan kuin pienikin toivonsäde on 
olemassa, pidämme siitä kiinni. Joskus jou-
dumme luopumaan toivosta vauvan paran-
tumisesta. Näissä tilanteissa tunne muuttaa 
olomuotoaan. Hoitajina toivomme perheelle 
voimia surun keskellä.”

Tunteiden vuoristoradalla
Osastolla on tehohoitoa vaativia lapsia noin 
yhteen ikävuoteen saakka.

”Osallistumme tarvittaessa vastasynty-
neen hoitoon synnytys- tai sektiosalissa. Toi-
mimme myös pienten lasten heräämönä. On 
siis erikokoisia ja erilaisia pikkupotilaita, joilla 
on vaihteleva hoidontarve. Hoitojaksot voi-
vat kestää tunnista kuukausiin, joskus jopa 
vuoteen.”

”Liikumme herkällä alueella, koska poti-
laamme ovat pieniä ja vanhempien kallisar-
voisia aarteita. Olemme tunteiden ja tunnel-
mien ympäröimänä. Ilo, onni, suru, epätoivo, 
toivo, viha, järkytys, rakkaus ovat koko ajan 
läsnä.” 

”Lähes poikkeuksetta kohtaan päivittäin 
kyyneliä tai ainakin silmäkulman kostumisia. 
Ne ovat välillä ilon ja välillä surun kyyneliä. 
Joskus pienikin takapakki tuntuu ylivoimai-
selta. Varsinkin vanhemmat käyvät läpi tun-
teitten vuoristorataa.” 

”Usein myös itse vuodattaa kyyneleen jos 
toisenkin. Välillä taas nauramme vedet sil-
missä ja iloitsemme perheen kanssa.”

Toivosta puhuvat niin vanhemmat, hoita-
jat kuin lääkäritkin. Se näyttäytyy niin suuris-
sa kuin pienissä asioissa. 

”Toivoa ei heitetä ikinä hukkaan. Se antaa 
voimaa katsoa eteenpäin”, Katja Kärki tietää.

”Toivo merkitsee uskoa, että elä-
män solmut aukeavat aina jolla-
kin tavalla. Että elämän kriiseistä 
voi selvitä ja oppiakin. Luottamus-
ta, että meitä johdatetaan”, kertoo 
Kyllikki Holopainen.

”Se on myös asennetta ajatella 
ja löytää asioista hyviä puolia”, jat-
kaa Erkki vierestä. 

Näemme jälleen
Kyllikki ja Erkki Holopainen ovat 
kokeneet samanlaisia epätoivon 
hetkiä. Molemmat ovat olleet puo-
lison vierellä vakavissa sairauksis-
sa ja surussa puolison menehtyes-
sä. Kumpikaan ei osannut toivoa, 
että löytäisivät vielä uuden rakkau-
den. Niin vain elämä yllätti. Kevääl-
lä 2009 juhlittiin häitä.

”Meillä molemmilla oli onnelli-
set liitot ja tuska puolisoiden me-
nettämisestä oli raskas. Ei uskot-
tu, että löytyisi vielä ihminen, jonka 
kanssa jakaa elämää.”

Musiikki ja kuoroharrastus yh-
distivät ja yhdistävät tänäänkin. 
Lauluharjoituksiin Alavan kirkolle 
lähdetään yhdessä viikoittain.

”Tunne toista kohtaan oli vahva. 
Lopulta luotettiin, että näin on hy-

vä ja tarkoitettu. Alkoi uusi elämä”, 
Kyllikki muistelee. 

Ennen sitä oli molempien pitä-
nyt käydä hyvästien polku. 

”Huusin Jumalalle ja olin vihai-
nen miehelleni, että hän jättää mi-
nut yksin. Jumala onneksi kestää vi-
hamme ja kyselymme. Ihmettelin 
silloin, miten pärjään yksin, miten 
selviän kaikesta. Kaikki tuntui poh-
jattomalta suolta”, Kyllikki kertoo. 

Asiat järjestyivät vähitellen.
”Sitä olen ihmetellyt, miten kai-

ken surun ja toivottomuuden kes-
kellä yhteys Jumalaan vahvistui ja 
läheni.”

Erkkiä lohdutti usko, että maan-
päälliselle elämälle on jatkoa.

”Kun vaimoni nukkui pois, toivo 
jälleennäkemisestä antoi voimia.”

Ihmiset ovat  
toistensa toivo
Kyllikki työskentelee Riistaveden 
palvelukeskuksessa osastonhoitaja-
na. Hän on nähnyt, miten toivo pi-
tää elämässä kiinni.

”Kun ihminen luovuttaa, kipinä 
sammuu. Kun ei jaksa enää toivoa 
päivästä toiseen, on se sitten me-
noa. Ja jos minkäänlaista valopilk-

kua ei ole elämässä, niin helposti 
ihminen antaa periksi.”

”Se on tärkeää, mihin ihminen 
uskoo ja ajatteleeko pääsevänsä 
tästä maailmasta Jumalan luo. Et-
tä on toivo paremmasta”, Holopai-
set miettivät. 

”Ihmiset ovat toistensa toivo. 
Voimme antaa ihmiselle merkityk-
sen, saada hänet vanhanakin ym-
märtämään, että hänen elämällään 
on ollut merkitystä. Konkreetti-
sesti tämä voisi tarkoittaa sitä, et-
tä ihmiseltä kyselee hänen elämäs-
tään ja kokemuksistaan. Kaikki me 
tarvitsemme arvostusta ja osoitus-
ta, että olemme arvokkaita”, Kyllik-
ki tuumii.

Toivo yltää muuriem mekin lävitse

”Toivoa  
voi löytyä  
synkimmissäkin  
tilanteissa

”Yksi lohduttavista Raamatun paikoista löytyy Jesajan kirjasta: 
’Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt.’ Sen Jumala 
sanoo meille jokaiselle”, Jouko Koistinen rohkaisee. 

 ”Toivo 
merkitsee uskoa, 
että kriiseistä 
voi selvitä

Sanoma anteeksiantamuksesta, jälleennäkemisestä ja uskosta, että Jumala kantaa       synkimmänkin  vaiheen ylitse, antaa toivon tänäkin pääsiäisenä.

Katja Kärki käy tarkistamassa, että 
Anne Rahkosella ja Taistolla on kaikki 
hyvin. Aukeaman tekstit ja kuvat:  

HANNA KARKKONEN
”Erkki näkee asioissa myönteisen puolen. Hän ei lannistu tai 
katkeroidu”, Kyllikki Holopainen kuvailee puolisoaan. 

Hyvää ajatteleva asenne

Epätoivosta toivoon
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tu häikäisevänä, suuren valokehän 
ympäröimänä, voittavana hahmo-
na. Keskeisin osa alttaria on kuiten-
kin järkyttävän realistisesti maalat-
tu, ristillä riippuva runneltu Kristus. 

Jeesus Nasaretilaisen ristinkuo-
leman jälkeen alkuseurakunnan 
usko rakentui sen kokemuksen 
perustalle, että Jeesus nousi ylös 
kuolleista. Kuolemalla kuoleman 
voitti.  Mutta Jeesus ei kuolleista 
noustessaan palannut jatkamaan 
tätä elämää maailmassa, vaan Ju-
mala herätti hänet elämään kirkas-
tetussa muodossa taivaallista ole-
massaoloa. 

Kaikki kristilliset kirkot tunnus-
tautuvat ylösnousemususkoon ja 
iankaikkiseen elämään. Siihen kuu-
luvat oppi sielun kuolemattomuu-
desta ja oppi ruumiin ylösnou-
semuksesta. Kuolematon sielu 
yhtyy kerran ylösnousemuksessa 
eloon herätettyyn ruumiiseen. Vain 
Jumala voi saada tämän uuden luo-
misteon aikaan niin, että pelastus 

koskee koko ihmistä.  
Kristillinen kirkko jakaa myös 

yhteisen käsityksen yleisestä 
ylösnousemuksesta aikojen lo-
pulla. Tähän sisältyy usko vii-
meiseen tuomioon ja erilaiseen 
osaan kuoleman jälkeen. Kui-
tenkin niin, että Jumala tahtoo 
kaikkien ihmisten pelastuvan.

Loistakoon valo

Pidämme kiinni toisistamme ja 
itkemme. Kukin vuorollamme 
hyvästelemme hänet. Kokemus on 
vapauttava. Tunnemme ja tie-
dämme, että tässä ovat vain kuoret. 
Veisaamme väkevän virren, jota 
edellämme eläneet rakkaat ovat jo 
vuosisatoja sitten kuoleman edessä 
veisanneet: ”Äl´ ann´ mun vilpis-
tellä Pois sinust´ Jeesu Krist´! Vaan 
vahvist´ uskoon vielä, Kiinit´ sinuus 
kiintiäst´, Ett´ sotii vahvast´ taidan, 
Mua kätes tukekoon; Sitt´ iloll´ 

veisat´ mahdan: Jo nyt kaikk´ 
täytett´ on.” 

Veli peittää liinalla veljen-
sä kasvot. Vaaleanpunainen alp-
piruusun oksa jää arkkuun, kun 
se suljetaan. Arkku siirretään kyl-

miöön, että vainaja pysyy muuttu-
mattomana hautaamiseensa saak-
ka.  Puhallan kynttilän sammuksiin. 
Kun Jumala puhalsi, maan tomu sai 
elämän henkäyksen ja ihmisestä tu-
li elävä olento - vanhan käännöksen 

mukaan elävä sielu. Jos kuolemaan 
ja hautaan ei loista Jumalan uu-

den luomisen ja pääsiäisaa-
mun valo, ei sinne mi-

kään muukaan valo voi 
loistaa.

SATU VÄÄTÄINEN

V
aaleanpunai-
nen alppiruu-
su kukkii val-
toimenaan 
lapsuuskodin 
pihalla. Tä-
tä ennen se ei 
ole tehnyt ai-

noatakaan kukkaa, vaikka veljeni is-
tutti sen jo yli vuosikymmen sitten. 
Taitan siitä mukaani kauneimman 
oksan. Olemme lähdössä ottamaan 
vastaan ruumisautoa, joka tuo vel-
jeni ruumiin kotiin Varsinais-Suo-
mesta. 

Meitä pelottaa ja ahdistaa. Jak-
sammeko kohdata tämän lupaa ky-
symättä saapuneen surun? Kestä-
vätkö vanhat vanhemmat nähdä 
kuolleen lapsensa? Miksi pienten las-
ten isän oli kuoltava työpaikalleen?

Yksi ainoa kynttilä palaa Elämän 
merkkinä siinä huoneessa, missä ark-
ku avataan. Näemme päivettyneen, 
levossa lepäävän, tutun ja rakkaan, 
mutta poissa olevan hahmon.  

Elämä on kuolemista
Kuolemalla tarkoitetaan koko luo-
makunnassa samaa asiaa: elin-
toimintojen lopullista ja peruut-
tamatonta lakkaamista. Ihmisen 
kuolinhetki voidaan määritellä ve-
renkierron, hengityksen tai aivojen 
toiminnan loppumisena. Veljeni 
todettiin kuolleeksi tunnin el-
vytyksen jälkeen 

Oma kuolema on jo-
kaiselle ensimmäinen ja 
ainoa kokemus kuo-
lemasta. Minun on 
kuoltava, vaikka en 
tiedä siitä mitään.  
En palaa ker-
tomaan, mi-
ten se tapah-
tuu ja mitä sen 
jälkeen.  Kuole-
ma on elämään kuuluva 
elämän vihollinen. Vaik-
ka katu täyttyy askelis-
ta, elämä on kuolemista. Ennen 
Juicea keskiaikaisessa hymnissä lau-
lettiin: ”Media vita in morte sumus, 
- keskellä elämää olemme kuoleman 
omat.”  Kuolemaa on ajateltava sil-
loin, kun se on kaukana. Kun kuole-
ma on lähellä, se on liian pelottava 
ajateltavaksi, totesi Martti Luther ai-
koinaan. Biologinen elämä loppuu 
kuolemaan. 

Tomu palaa maahan
Tässä ajassa viimeinen, raskas ja ra-
kas palvelus on laskea vainajan 
ruumis hautaan ja lapioida hau-
ta umpeen. Se on aina hautajaisten 
lohduttomin vaihe. Se, mitä ruu-
mille haudassa tapahtuu, hävittää 
kaiken ihmisarvon. Ruumis muut-
tuu matojen ruuaksi, mätänee ja 
vuosien saatossa maatuu. Tomu 
palaa maahan, josta se on tullutkin. 

Olen nähnyt vain yhden ma-
kaaberin, mutta kammottavalla ta-
valla kauniin poikkeuksen. Kerran 

Roomassa astuin pahaa aavista-
matta Santa Maria della Conce-
zionen kapusiiluostarin kirkkoon. 
Kirkon kryptassa on viisi kappelia, 
jotka on rakennettu noin 4000 ih-
misen, pääasiassa kapusiinimunk-
kien luista vuosilta 1528–1870. Yh-
den kappelin peräseinä on pelkistä 
pääkalloista. Holvit, kyntteliköt, ris-
tit ja jopa tiimalasit on tehty eri-
kokoisista ihmisen luista. Jossakin 
seisoo luurankomunkkeja musti-
ne kaapuineen. Kun tämä mykistä-
vä matka käytävää pitkin oli tehty, 
peräseinällä lukee lahjomattomas-
ti suoraan keskiaikaisesta Memen-
to mori- runoudesta: ”Me olimme 
kerran kuten te, ja te tulette ole-
maan kerran kuten me.”  

Henki palaa Jumalan luo
Vanha kristikunta on perinteises-
ti uskonut ja opettanut, että kuole-
ma ei ole täydellinen koko ihmistä 
koskeva loppu ja katastrofi. Ruumis 
kuolee, mutta ihmisen sielu ero-
aa ruumiista ja säilyttää identiteet-
tinsä. Näin ajatteli ja opetti myös 
Martti Luther, jonka mukaan ”kaik-
ki uskovien sielut ovat menneet ja 
menevät Kristuksen syliin.” Kuole-
ma on ruumiin ja sielun ero, mutta 
ihmisen sielu, persoona, jatkaa elä-
määnsä Jumalan todellisuudessa. 
Henki palaa Jumalan luo, joka sen 
on antanutkin.

Ortodoksisen kirkon hautaus-
toimitus on rukousta vainajan 
kuolemattoman sielun 

puolesta. Uudelleen ja uudelleen 
toistetaan: ”Saata, Herra, lepoon, 
nukkuneen palvelijasi sielu”. Erityi-
sen lohduttava on kuoron laulama 
kontakki: ”Saata, oi Kristus, Sinun 
palvelijasi sielu lepoon pyhien jouk-
koon, missä ei ole kipua, ei surua ei-
kä huokauksia, vaan on loppuma-
ton elämä.”

Usko ruumiin 
ylösnousemukseen
Maailmantaiteen vaikuttavimpia 
ylösnousemuksen inhimillisiä kuva-
uksia on Matthias Grünewaldin
1500-luvun alussa Isenheimin luos-
tarikirkkoon maalaaman 9-osai-
sen siipialttarin Ylösnousemus-osa. 
Ylösnoussut Kristus on siinä kuvat-

Kuolema – Vihollisista viimeinen

”Ihminen joutuu järjestämään kes-
kimäärin 1,7 kertaa hautajaiset elä-
mänsä aikana. Ei ihme, että ensim-
mäistä kertaa hautajaisia järjestävä 
tuntee avuttomuutta”, pohtii Kuo-
pion seurakuntien puistopäällikkö 
Aarne Laukkanen.

Hautajaisten järjestäminen aloi-
tetaan seurakuntien hauta- ja puis-
totoimistosta. Sieltä varataan kap-
peli, siunausaika, pappi ja kanttori 
sekä paikka muistotilaisuudelle. Sa-
malla käynnillä varataan hautapaik-
ka sekä varmistetaan hautaoikeu-
den haltija ja haudan mahdollinen 
hoitaminen. Hautaustoimistot huo-
lehtivat arkun tai uurnan hankkimi-
sesta, samoin vainajan kuljetuksesta. 

Lääkärin antama lupa hautaa-
miseen toimitetaan aina hauta- ja 
puistotoimistoon. Hautausjärjes-
telyt voidaan aloittaa, vaikka lupa 
hautaamiseen viivästyy. 

”Ihmiset ovat hauta- ja puisto-
toimiston toimintaan tyytyväisiä. 
He ovat helpottuneita, kun kaikki 
järjestyy yhdestä paikasta. Jossain 
vaiheessa prosessia keskustellaan 
usein myös vainajan elämästä”, ker-
too hauta- ja puistotoimiston toi-
mistosihteeri Seija Kukkonen. 

”Ulkopuoliselle on usein hel-
pompi purkaa suruaan”, Laukka-
nen toteaa.

Herra, anna hänelle  
iankaikkinen lepo
Kristilliseen uskoon kuuluu ylösnou-
semuksen toivo. Tätä tarkoittaa se, 
kun kirkko siunaa vainajan sanoil-
la: ”Jeesus Kristus Vapahtajamme he-
rättää sinut viimeisenä päivänä.”

Siunauspäiviä ovat yleensä tor-
stai, perjantai ja lauantai. Järvi-Kuo-
piossa ja Siilinjärvellä perjantai ja 
lauantai. Kirkkoon kuulumaton 
voidaan siunata, ellei se ole ollut 
vastoin vainajan tahtoa. 

Kappeli varataan puoleksitois-
ta tunniksi. 

”On tärkeää, että hautajaisissa on 
kiireetön tunnelma, siksi aikaa va-
rataan aina riittävästi kuhunkin siu-
naustilaisuuteen,” Kukkonen selvittää.

Siunaustilaisuuden sisällöstä, 
kuten kukkien laskemisen ajankoh-
dasta ja musiikkivalinnoista, sovi-
taan papin kanssa. 

”Arkkuhautauksessa tarvitaan 
kuusi kantajaa. Vainajalle läheisim-
mät asettuvat arkun pääpuolelle, 
kappelista lähdettäessä takimmai-
siksi. Läheisin tai vanhin omainen 
kantaa arkkua vainajan sydämen 
puolella”, Laukkanen muistuttaa. 

Uurna voidaan haudata omais-
ten hallinnassa olevaan hautaan tai 
erilliseen uurnahautaan. Pappi on 
mahdollista pyytää mukaan myös 
uurnan maahan kätkemiseen.

Muistotilaisuus voidaan järjestää 
seurakuntien tiloissa. Siunaava pap-
pi osallistuu pääsääntöisesti myös 
muistotilaisuuteen. Ohjelmasta on 
hyvä sopia papin kanssa ennakkoon. 
Muistotilaisuus on se hetki, jolloin 
vainajan elämää voidaan muistella 
vapain puheenvuoroin. 

Tukea sururyhmistä
Vainajan ja hänen läheistensä puoles-
ta rukoillaan oman seurakunnan kir-
kossa siunausta seuraavan sunnun-
tain jumalanpalveluksessa. Vainajan 
nimi julkaistaan myös Kirkko ja koti 
-lehden kirkollisissa ilmoituksissa.

Seurakuntien järjestämään su-
ruryhmään voi osallistua sen jäl-
keen, kun läheisen kuolemasta on 
kulunut noin kolme kuukautta. Su-
ruryhmiä järjestetään lapsille, työ-
ikäisille, eläkeläisille ja itsemurhan 
tehneen läheisille. 

Pyhäinpäivänä kaikissa kirkois-
sa järjestetään kirkkoilta, jossa lue-
taan edellisen pyhäinpäivän jälkeen 
kuolleiden nimet, sytytetään kynt-
tilä sekä rukoillaan vainajien ja hei-
dän läheistensä puolesta.

MINNA SIIKANIVA

Hautajaiset antavat   
tilan yhteiselle surulle

 ”Kuolemaa  
on ajateltava silloin, 
kun se on kaukana
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Tuhkaukset lisääntyneet

V iime vuonna Kuopion hauta- ja puistotoimisto oli mu-
kana järjestämässä 1 174 hautausta. Tuhkaus on lisään-
tynyt, niitä on jo lähes puolet kaikista hautauksista. 

Hautausmaista pidetään hyvää huolta. Vuonna 2015 palka-
taan 81 kesätyöntekijää hautausmaiden kunnostustöihin. Ha-
kemuksia tuli 310, joka on yli sata enemmän kuin viime vuon-

na. Valituista kesätyöntekijöistä 25 % on uusia työntekijöitä.
Siilinjärvellä hautauksia oli viime vuonna 128, joista tuhka-

uksia 35. Kesätyöntekijöiden valinta on vielä kesken, mutta ha-
kemuksia tulee yleensä noin 100. Kausityöntekijöitä hautaus-
maalle palkataan 4–5. Lisäksi palkataan 10 nuorta. Joka kesä 
pyritään antamaan mahdollisuus uusille nuorille työntekijöille. 

Kuolema on elämään kuuluva elämän vihollinen. Kristillisen käsityksen mukaan kuolema ei kuitenkaan ole elämän loppu.
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S aan käteeni pienen valkoisen lei-
vän. Kristuksen ruumis, sinun 
puolestasi annettu, kuulen papin 
sanovan.

Leipä ei tunnu eikä maistu juu-
ri miltään. Silti se välittää valtavat 

lahjat. Syntien anteeksiantamisen. Jumalan Po-
jan läsnäolon. Yhteyden eläviin ja kuolleisiin Ju-
malan ihmisiin. Lupauksen taivaan ilosta.

Ei ihme, että kristityt ovat alusta asti viet-
täneet Herran ateriaa – mielellään vielä usein.

Aluksi ehtoollinen oli kokonainen ravit-
seva ateria nyyttikestityyliin. Silloinkin tiet-
ty leipä ja viinimalja siunattiin erityiseksi eh-
toollisateriaksi. Kun seurakunnat kasvoivat, 
kokonaisesta ateriasta luovuttiin ja nautittiin 
vain tärkein, leipä ja viini. 

Ehtoollisliturgia rikastui vuosisatojen ku-
luessa. Silti alusta asti luettiin asetussanat eli 
kertomus siitä kuinka Jeesus asetti ehtoolli-
sen. Näin seurakunnalle kerrottiin, mistä yh-
teisessä ateriassa on kyse.

Siunataan ja syödään
Ehtoollisessa on edelleen samat kaksi pää-
kohtaa kuin Uuden testamentin aikana. Ase-
tussanat ja ehtoollisen nauttiminen. Kun ne 
tehdään, on vietetty Herran ateria.

Alttarille otetaan tavallista leipää ja vii-
niä. Asetussanoja luettaessa jotakin muuttuu 
niin, että ne ovat nyt Kristuksen ruumis ja ve-
ri. Ne näyttävät edelleen tavalliselta leivältä ja 
viiniltä, mutta ovat kuitenkin enemmän.

Toisen vuosisadan alussa Antiokian piispa 
Ignatios kutsui ehtoollista kuolemattomuu-
den lääkkeeksi, vastamyrkyksi, jonka vaiku-
tuksesta emme kuole vaan elämme ikuisesti 
Kristuksen omina.

Pyhät aineet
Koska kyse on pyhistä aineista, leipään ja vii-
niin suhtaudutaan erityisellä kunnioituksel-
la. Ne pyritään nauttimaan loppuun ehtoolli-
sen kuluessa.

Jos leipiä jää jäljelle, ne säästetään seuraa-
vaan kertaan. Silloin niitä ei enää siunata uu-
delleen, ne kun on jo siunattu.

Viini taas ei säily pitkään. Mikäli viiniä jää jäl-
jelle vähän, se juodaan loppuun veteen sekoitet-
tuna sakastissa. Jos viiniä jää jäljelle enemmän, se 
voidaan käyttää alkuviikon kotiehtoollisilla. 

Ehtoollista voidaan viettää yksityisesti sai-
raalassa, hoitokodissa tai omassa kodissa. Eh-
toollinen on juhlahetki, jota vietettäessä koto-
na tai laitoksessa on suositeltavaa peittää pöytä 
valkoisella liinalla. Pöydälle voi asettaa ehtool-
lisvälineiden lisäksi ristin, kukkia ja kynttilän.

Suhtaudumme vakavasti ehtoollisainei-
den siunaamiseen. Uskomme siihen mitä eh-
toollisella sanotaan: tämä on Kristuksen ruu-
mis, tämä on Kristuksen veri. Se ei ole vain 
vertauskuvallista puhetta, vaan Kristus itse on 
läsnä noissa aineissa. 

Siksi niitä kohdellaan kunnioittavasti myös 
ehtoollisen vieton jälkeen. 

Ehtoollisherätystä ilmassa
Moni on huomannut, kuinka viimeisen kol-
men vuosikymmenen kuluessa ehtoolliskäy-
täntö on muuttunut luterilaisissa seurakun-
nissa. Kun ennen ehtoollista vietettiin vain 
muutaman kerran vuodessa, nyt leipää mur-
retaan lähes joka pyhä.

Voidaan puhua ehtoollisherätyksestä. Eh-
toollisen rikkaus on löydetty aivan uudella ta-
valla.

On siis luonnollista, että myös lapsia kut-
sutaan ehtoolliselle vanhempiensa kanssa. 
Rippikoulun jälkeen nuori voi sitten käydä it-
senäisesti Herran aterialla. 

Tosin on selvää, että jo hyvinkin pieni lap-
si voi täyttää ehtoollisen ehdot. Ehtoolliselle 
kun riittää, että on kastettu, tuntee tarvitse-
vansa ehtoollista ja osaa erottaa sen muusta 
ateriasta. Kovin suurta teologista ymmärrystä 
asiasta ei siis vaadita.

Toimii vaikka ei tunnu
Pitelen kädessäni pientä viinipikaria. Kristuk-
sen veri, sinun puolestasi vuodatettu. 

Viini maistuu voimakkaalta. Silti en koe mi-
tään erityistä. En tunne erityistä Jumalan läsnä-
oloa tai muutakaan tavallisuudesta poikkeavaa.

Siksi ajattelen usein Ignatios Antiokialaisen 
ajatusta ehtoollisesta lääkkeenä. Lääkkeen ot-
taminenkaan ei tunnu missään, mutta silti se 
vaikuttaa minuun. 

Kaikki hengelliset teot eivät nimittäin ta-
pahdu ymmärryksen tai tunteen tasolla. 
Myös keho ottaa vastaan siunauksen. Se te-
kee sen silloin, kun otan vastaan ehtoollisen 
suullani tai kun teen ristinmerkin kädelläni.

Tämä on hyvä tietää meidän, jotka emme 
ole niin tunneihmisiä. 

KARI KUULA

Taivaallista ruokaa

Ehtoollisen  
historialliset juuret

Kun Jeesus liikkui ympäri Galilean 
maata opetuslapsineen, he vietti-
vät iltaisin yhteisiä aterioita. Niis-

sä koettu yhteys nähtiin merkkinä tulevas-
ta valtakunnasta. Tästä yhteisöstä kasvaa 
kerran uudistettu Jumalan kansa.

Jerusalemissa pääsiäisjuhlilla Jeesus 
vietti viimeisen ateriahetken seuraajiensa 
kanssa. Silloin hän uudisti arvoituksellisen 
ennustuksensa. Hänet surmataan, mutta 
Jumala herättää hänet kuolleista. Tätä hä-
nen seuraajiensa tulisi jatkossa muistaa yh-
teisillä aterioillaan.

Tässä yhteydessä hän sanoi arvoituksel-
liset sanat leivästä ja viinistä: ne ovat hä-
nen ruumis ja veri. Niiden syvempi mer-
kitys selvisi Jeesuksen seuraajille vasta 
pääsiäisen jälkeen.

Ylösnoussut Jeesus on läsnä noiden ai-
neiden kautta.
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 ”Aluksi  
ehtoollinen oli  
kokonainen  
ravitseva ateria

Ehtoollissanastoa
 ✚ Eukaristia: kiitos, kiitosateria, ehtoolli-
sen toinen nimi.

 ✚ Kalkki: ehtoollismalja.
 ✚ Intinktio: leipä kastetaan viiniin.
 ✚ Pateeni: lautanen jolla ehtoollisleipiä 
pidetään.

 ✚ Korporaali: alttarille levitettävä liina, 
jolle ehtoollisastiat ja aineet asetetaan.

Ehtoolliskäytäntö on muuttunut luterilaisissa seurakunnissa viime vuosikymmenten aikana.

Kirkon remontti alkaa heinäkuus-
sa, ja kirkon yläkerta saadaan osit-
taiseen käyttöön marraskuun lo-
pussa. Alakerta valmistuu käyttöön 
tammikuun 2016 lopussa. 

Vuorelan kirkon kerhotoimin-
ta siirretään remontin ajaksi Vuo-
relan nuorisotalolle ja kouluille. 
Rippikoulut järjestetään nuori-
sotalolla. 

”Selvitämme vielä, saisimmeko 
myös jumalanpalveluksia järjestet-
tyä Vuorelassa”, kirkkoherra Seppo 
Laitanen pohtii.

Vuoden 2015 talousarvion in-
vestointiosaan on varattu 800 000 
euron määräraha Vuorelan seura-
kuntakeskuksen alakerran tilojen 
saneeraukseen ja lämpötaloudel-
lisiin korjauksiin sekä tilamuutok-
siin kalustehankintoineen.  Hank-
keen kokonaiskustannukset tulevat 
nousemaan vajaaseen 2,3 miljoo-
naan euroon. 

Sokkeloisuus vähenee
Remontin suunnittelun edetes-
sä selvisi, että remonttitarve on 
suurempi kuin ennakkoon arvioi-
tiin. Tilatarvekartoituksessa esille 
nousseet tarpeet voidaan toteut-
taa järkevästi vain laajentamal-
la alakerran tiloja ns. ristiulok-
keen alle. 

”Samojen seinien sisälle ei oli-
si pystynyt lisätilojen tarvetta ja 
muita toiveita toteuttamaan”, ta-
lousjohtaja Urpo Reponen sa-
noo.

Remontin myötä tilojen ahta-
us ja sokkeloisuus vähenee. Samal-
la saadaan rakennettua paremmat 
kokoontumistilat, ryhmätyötiloja, 
toimistotilat lapsi- ja nuorisotyölle, 
sosiaalitilat naisille ja miehille, inva-
WC ja isompi keittiötila.

”Tilojen toimivuus paranee sel-
västi remontin myötä”, kirkkoher-
ra iloitsee. 

”Erityisesti tästä hyötyy rippi-
koulutyö.”

Ilmanvaihto uusitaan 
Sisäilmakeskus on suorittanut kiin-
teistössä korjaussuunnittelua var-
ten laajan sisäilmatutkimuksen, jos-
sa selvitettiin kiinteistön sisäilman 
riskitekijöitä, ilmanvaihdon toimi-
vuutta ja lämpöolosuhteita sekä 
tehtiin haitta-aine- ja asbestikartoi-
tus. Tämän tutkimuksen perusteel-
la ilmanvaihto uusitaan kokonaan ja 
seinä- ja kattorakenteita tiivistetään. 
Samalla korjataan myös ulko-ovet ja 
osa ikkunoista. Kattoikkunat poiste-
taan kokonaan ja ikkunoita lisätään 
julkisivun puolelle. 

Hankkeen suunnittelu käynnis-
tyi syksyllä 2014. Urakat ja muutos-
talousarvio tulevat kirkkovaltuus-
ton käsittelyyn kesäkuussa.
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Vuorelan kirkon remontti 
ennakoitua suurempi

Kirkonmäki kuhisee  
Siilinjärvellä palmusunnuntaina
Palmusunnuntaina Siilinjärven kir-
konmäellä kuhisee. Päivä alkaa kir-
kon perhemessusta klo 10, ja jatkuu 
kylän menoina klo 11–14. Tarjolla on 
monenlaista tekemistä kaiken ikäi-
sille. 

Ravintola Vellikello tarjoaa py-
häpäivän lounasta ja Ruustinnan 
kuppila kupin kuumaa. Leikkimie-
lisille suositellaan Sakastin seikkai-
lurataa ja käsitaitureille Askartelu-
pajaa. Voit tutustua heprealaiseen 
musiikkiin ja opetella israelilais-
ta kansantanssia. Teatteri Aasin-
häntä esittää ajankohtaista nukke-
teatteria. Asioida kannattaa myös 
Lähetysbasaarissa tai Lelukirpparil-
la. Pappien torikokouksessa ollaan 
ja turinoidaan. Katusoittajat viih-
dyttävät musiikillaan. Lisäksi voit 
vierailla alttaritaulunäyttelyssä ja 

elokuvateatterissa, tai käydä kasvo-
maalauksessa.

”Ohjelmatarjonnassa on huomi-
oitu kaikenikäiset, ja tapahtumaan 
voi tulla ja lähteä kun haluaa”, lapsi-
työntekijä Virpi Rissanen kertoo.

”Ruokailumahdollisuudesta on 
kovasti tykätty, koska tilaisuus kes-
tää useamman tunnin. Kävijöistä 
osa tulee paikalle suoraan perhe-
messusta”.

Kirkonmäelle on vapaa pääsy 
kaikenikäisille. Ravintolaa ja kuppi-
laa sekä putiikkeja varten kannat-
taa kuitenkin varata taskurahaa.

Tapahtuma järjestetään nyt nel-
jättä kertaa. Viime vuonna tilaisuu-
dessa vieraili noin 150 henkeä.
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Pääsiäisen sanoman
tänään kuulla saa.
Jeesus nousi haudasta,
kaikki iloitkaa! 

Pääsiäinen Kuopion seurakunnissa
Pääsiäisen ajan kirkonmenot, konsertit, tapahtumat, 
piispan pääsiäistervehdyksen, twaarnat ja muut 
mielenkiintoiset pääsiäisasiat löydät osoitteesta
www.kuopionseurakunnat.fi/paasiainen

Kesäleirit kutsuvat!
Kahvila Huili jatkaa talven 
jälkeen toimintaansa 18.6. asti. 
Kahvila on avoinna torstaisin 
klo 9–13. Toiminta on maksu-
tonta, ei ennakkoilmoittautu-
misia. 

Kesis-kerhot 1.–16.6. 
5–9 -vuotiaille tytöille ja pojille. 
Kerho on päivittäin klo 9–15. 
Kerhot: ma–pe 1.–16.6. Vuore-
lan kirkolla ja Leppäkaarteen 
kerhotalolla, ma–ke 1.–3.6., 
8.–10.6. ja ma–ti 15.–16.6. 
Siilinjärven seurakuntatalolla. 
Hinta: 3€/lapsi/päivä. Omat 
eväät mukaan. Lisätiedot: 
Virpi Rissanen 044 728 4605. 
Ilmoittaudu 11.–22.5. 

Perheleriri 5.–7.6. 
Leikki- tai alakouluikäisten 
lasten perheille. Paikka: 

Ruokoniemi. Hinta: Lapsi 28€ 
(44€), aikuinen 44€ (76€), alle 
4-v. maksutta. Lisätiedot: Jaana 
Markkanen 044 728 4660. 
Ilmoittaudu 4.–15.5. 

Jippiileiri 12.–14.6.
9–14 -vuotiaille tytöille ja pojil-
le. Paikka: Ruokoniemi. Hinta: 
Hinta: 28€ (44€). Lisätiedot 
Jenni Shakya 044 7284 647. 
Ilmoittaudu 4.–24.5.

Lastenleiripäivät 17.–18.6. 
Päivän pituinen leiri 6–9- 
vuotiaille tytöille ja pojille, 
päivittäin klo 9–19. Matkat 
Vuorelan kirkolta ja Siilinjärven 
seurakuntatalolta linja-autoilla. 
Paikka: Ruokoniemi. Hinta: 
10€. Lisätiedot: Virpi Rissanen 
044 728 4605. Ilmoittaudu 
11.–22.5. 

Isä-poikaleiri 17.–19.7.2015
Leirille otetaan 35–40 isää ja 
poikaa. Hinta: Lapsi 28€ (44€), 
aikuinen 44€ (76€). Paikka: 
Ruokoniemi. Lisätiedot Kari 
Kolehmainen 044 7284 651. 
Ilmoittaudu 4.–24.5.

Kipinä-Spark -leiri 22.–27.7.
10–14-vuotiaille tytöille ja po-
jille. Paikka: Partaharju. Hinta: 
80€ (115€). Sisaralennus 30€. 
Lisätiedot: Sauli Paavilainen 
044 728 4655. Ilmoittaudu 
13.4.–11.5. Mahd. peruutukset 
veloituksetta 29.5. mennessä.

Äiti-tytärleiri  31.7.–2.8.2015
Äideille ja 7–14 -vuotiaille 
tyttärille. Leirille otetaan yht. 
36 leiriläistä. Paikka: Ruoko-
niemi. Hinta: Lapsi 28€ (44€), 
aikuinen 44€ (76€). Lisä-

tiedot Kirsi Pyöriä-Kolehmai-
nen 044 7284 652. Ilmoittaudu 
4.–24.5.

Tyttöjen taideleiri 3.–5.8.
7–14 -vuotiaat tytöt. Paikka: 
Ruokoniemi. Hinta: 28€ (44€). 
Lisätiedot Anne Roivainen 
044 7284 653. Ilmoittaudu 
4.–24.5.

Uusperheiden leiri 21.–23.8.
Tule viihtymään koko perhee-
nä. Paikka: Ruokoniemi. Hinta: 
Lapsi 28€ (44€), aikuinen 44€ 
(76€). Ilmoittaudu 10.8. men-
nessä. Lisätiedot ja ilmoittautu-
miset: Helena Mattinen 
044 728 4646. 

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.siilinjarvenseurakunta.fi

(Suluissa hinnat muille kuin Siilinjärven seurakunnan jäsenille.)
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Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie 
Matt. 21: 12–17 (18-22)

Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. 
Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat ja 
sanoi heille: ”On kirjoitettu: ”Minun huoneeni on oleva rukouksen 
huone.” Mutta te teette siitä rosvojen luolan.”
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Luojan luomia yksilöitä
Pertti Kurikan Nimipäivät (PKN) -yhtye teki histori-
aa. Kehitysvammaisia ei ole euroviisulavoilla ennen nähty. 
Ja onhan PKN täydellinen vastakohta sille mitä Euroviisut 
edustaa: lahjakkuutta, kauneutta, seksikkyyttä ja lavasä-
teilyä. PKN-yhteen valtteja ovat rehellisyys, aitous ja asen-
ne. Mikäli vedonlyöntiyhtiöitä on uskominen, Wienistä 
voi tulla jättipotti.

21.3. vietettiin kansainvälistä Downin syndrooma -päi-
vää. Syndrooma johtuu kromosomin 21 virheellisestä 
määrästä: kahden sijaan niitä on kolme. Siitä tuo päivä-
määrä. Päivä olisi mennyt minultakin ohi, ellei pojalla-
ni olisi kyseistä syndroomaa. Poika ei vielä ymmärrä viisu-
jen perään, mutta tunnistaa selvästi jotain tuttua Tonissa, 
PKN-yhtyeen rumpalissa. Minä taas tunnistan pojassani 
samaa aitoutta kuin kansa bändin pojissa. 

Pinnalle noussutta keskustelua kehitysvammaisuudesta 
on tervehdittävä ilolla. PKN-yhtyeen tarina luo uskoa sii-
hen, että paikka maailmassa löytyy myös pojalleni. Henki-
lökohtaisesti toivon, että viisuhuumassa kehitysvammai-
suuden ylle ei kuitenkaan asetettaisi sille kuulumatonta 
sädekehää. ”Kehitysvammaiset ovat kaikki nii-in söpöjä” 
on yhtä väärä asenne kuin se, että ”en halua heitä naapu-
rikseni”. Olemme kaikki yksilöitä – hyvässä ja pahassa. 

Joskus pohdin, millainen poikani on taivaassa? Kor-
jaantuuko hänen kromosominsa kerran kohdilleen? Us-
kon, että vastaus on ei. Oireyhtymä on erottamaton osa 
hänen persoonallisuuttaan. Siksi hän ei voi koskaan ”pa-
rantua” – eikä pidäkään. Hänenkään tapauksessa Luoja ei 
luomistyössään tehnyt virhettä. 

TEEMU VOUTILAINEN 
PUIJON SEURAKUNNAN PASTORI

Twitter on yhteisöpalvelu, 
jonka käyttäjät pystyvät 
lähettämään ja lukemaan 
toistensa päivityksiä in-

ternetissä. Tekstipohjaiset viestit eli 
tviitit voivat sisältää korkeintaan 
140 merkkiä. Twaarna on 140 mer-
kin mittainen saarna.

Kirkon työtä sosiaalisessa medi-
assa on jo vuosien ajan pyritty kehit-
tämään järjestelmällisesti. Twitteris-
sä onkin noussut suosituksi saarnan 
tiivistäminen 140 merkkiin eli twaar-
naan. Sen tekeminen on todellinen 
tiivistämisen ja ytimekkään ilmaisun 
taidonnäyte. Kuopion ja Siilinjärven 
seurakuntien papit tekivät pääsiäi-
sen kunniaksi twaarnoja.

Palmusunnuntai  
Matt. 21:12–17
Tänään Hoosianna, huomenna: Ris-
tiinnaulitse! Kansa huutaa sitä, mi-
tä se pannaan huutamaan. Kaup-
pa jatkuu kirkossa. Herra, armahda! 
Satu Väätäinen

Hiljaisen viikon maanantai,  
Jeesus Getsemanessa,  
Matt. 26:30–56

Pietarin uhoava varmuus on niin 
tuttua – minussa ja sinussa. Onnek-
si Jeesuksen lempeys saa kovankin 
uhon taittumaan. 
Mikko Huhtala

Hiljaisen viikon tiistai,  
Jeesus tutkittavana,  
Matt. 26:57–27:10

Jeesus vastasi: olen Jumalan asialla. 
Pietari kielsi: en tunne häntä. Juu-

das myi: en seuraa häntä. Minulta-
kin kysytään: kenelle sinä elät? 
Kari Kuula

Hiljaisen viikon keskiviikko,  
Jeesus tuomitaan,  
Matt. 27:11–12

Populisti tuomitsee häntä, joka 
kerran tulee tuomitsemaan eläviä 
ja kuolleita. Rukouksessa löytyvä 
totuus katoaa huutoäänestyksessä. 
Kati Jansa

Kiirastorstai, 
Pyhä ehtoollinen, 
Matt. 26:17–30

Kuolemattomuuden lähteeltä Kris-
tus jatkaa kohti kuoleman hori-
sonttia. Me elämme, uskomme ja 
joskus epäilemme yhteistä tulevai-
suuttamme. 
Markku Virta

Pitkäperjantai,  
Jumalan Karitsa,  
Matt. 27:33–54

Kuolema tuskin koskaan kuulostaa 
rakkaudelta, paitsi pitkäperjantaina. 

Viisi haavaa ja punaiset ruusut ovat 
suurimman rakkauden symbolit. 
Mikko Huhtala

Hiljainen lauantai,  
Jeesus Haudassa,  
Matt. 27:62–66

Astui alas tuonelaan. Tässä suurin 
evankeliumi ikinä. Pelastaja hakee 
minut syvimmästäkin kadotukses-
tani. Ennemmin tai myöhemmin. 
Kari Kuula

Pääsiäisyö,  
Kristus on voittanut  
kuoleman, Mark. 16:1–8

Pakahduttava pyhä. Läsnäolo vaik-
ka ”ei hän ole täällä”. Elämän tarkoi-
tus tyhjässä haudassa. Minä uskon: 
auta epäuskoani. 
Kati Jansa

Pääsiäispäivä,  
Kristus on ylösnoussut,  
Matt 28:1–8

Elävän veden lähteestä kaikuu 
”Kristus on ylösnoussut!”. Meillä on 
yhteinen tulevaisuus Hänen kans-
saan, sitä ei edes kuolema voi estää. 
Markku Virta

2 pääsiäispäivä,  
Matt. 28:8–15
Kaksi viestiä lähtee tyhjältä hau-
dalta. Usko iloitsee ihmeestä. Raha 
puhuu: Ruumis varastettiin! Miten 
Ylösnoussut tänään kohdataan? 
Satu Väätäinen

Lisää twaarnoja löydät Twitteristä 
aihetunnisteella #twaarna.

Pääsiäisen ajan twaarnat

Jeesus nousi haudastaan ja elää ikuisesti

Tervetuloa pääsiäiskirkkoon
KESKUSSEURAKUNTATALO
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 18
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 10
Kristuksen hautaamisen muistohetki pe 3.4. klo 18
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10
2. pääsiäispäivän kansainvälinen messu ma 6.4. klo 14

ALAVAN KIRKKO
Kiirastorstain ehtoolliskirkko to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 11
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 23
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 11
2. pääsiäispäivän messu ma 6.4. klo 11

KALLAVEDEN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 10
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10
2. pääsiäispäivän perhemessu ma 6.4. klo 16

VEHMASMÄEN KAPPELI
Pääsiäisen messu su 5.4. klo 13

HIRVILAHDEN KAPPELI
Pääsiäisen messu su 5.4. klo 13

KARTTULAN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 10
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10

AIRAKSELAN SEURANTALO
Pääsiäismaanantain messu ma 6.4. klo 10

MAANINGAN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 18
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 10
Pääsiäisyön iloinen messu la 4.4. klo 23
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10

PALVELUTALO VILJAMI
2. pääsiäispäivän messu ma 6.4. klo 13.30

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO
Kiirastorstain ehtoolliskirkko 2.4. klo 18
Sanajumalanpalvelus pitkäperjantaina 3.4. klo 10
Messu pääsiäispäivänä 5.4. klo 10
Draamallinen iltakirkko 2. pääsiäispäivänä 6.4. klo 18

MÄNTYLÄN PALVELUTALO
Kiirastorstain ehtoollishartaus 2.4. klo 13.30

PUIJON KIRKKO
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 10
Messu 1. pääsiäispäivänä su 5.4. klo 10
Perhemessu 2. pääsiäispäivänä ma 6.4. klo 11

PUIJONLAAKSON TOIMINTAKESKUS JUHLASALI
Kiirastorstain viikkomessu to 2.4. klo 13.30

RIISTAVEDEN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 10
1. pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO
2. pääsiäispäivän messu ma 6.4. klo 10

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO, JUANKOSKI
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 3.4. klo 10
Pääsiäisaamun messu su 5.4. klo 8

TOISEN KONTIN KODALLA
Juankosken ja Muuruveden seurakuntien yhteinen 
2. pääsiäispäivän maakirkko ma 6.4. klo 13

KAAVIN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 13
1. pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 13

ROVEVAARAN KOULU
2. pääsiäispäivän maakirkko ma 6.4. klo 13

MUURUVEDEN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 13
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 23

NILSIÄN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 10
1. pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 6.4. klo 10

TAHKON KAPPELI
Pitkänperjantain hartaus pe 3.4. klo 15
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe 3.4. klo 15
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 18

SÄYNEISEN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 13
1. pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 13
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 6.4. klo 13

TUUSNIEMEN KIRKKO
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 18
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 10
1. pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 6.4. klo 10.

VEHMERSALMEN KIRKKO
Koulun ja lasten pääsiäiskirkko to 2.4. klo 8.45
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 13
1. pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 13

Siilinjärvellä
SIILINJÄRVEN KIRKKO
Kiirastorstain iltamessu to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
pe 3.4. klo 10. Verkkokirkko.
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 23
Pääsiäisaamun messu su 5.4. klo 10. Verkkokirkko.
Sanajumalanpalvelus ma 6.4. klo 10

VUORELAN KIRKKO
Kiirastorstain iltamessu to 2.4. klo 19
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 3.4. klo 13
Pääsiäisen messu su 5.4. klo 13

LAPSITYÖ2015
Kes is

Juankoski:  1.–4.6. • 4–7 v. 

Riistavesi:  1.–4.6. • 5–9 v. (ryhmäkoko 15)

Säyneinen:  8.–9.6. perhekesis

Muuruvesi:  10.–11.6. • 4–7 v.

Kaavi:  16.–17.6. • 4–7 v.

Suokatu:  ti 16.6. klo 10–14  
Kesis-päivä retkeillen 6–9-vuotiaille, 
ryhmäkoko 20

www.kuopionseurakunnat.fi /lapsetjaperheet

    
Ilmoi  au tum en  1.–19.4. 

KESIS on kesätoimintaa  5–9-vuotiaille lapsille klo 10–14. 
Lapsille omat eväät mukaan. Toiminta on maksutonta. 

Ryhmiin otetaan 25 lasta. Jos kaikki eivät mahdu, etusijalla on kirkkoon 
kuuluminen, ikäjärjestys vanhimmasta nuorimpaan ja ilmoittautumisaika. 
Lapsi voi ilmoittautua vain yhteen Kesis-ryhmään. 
Kesis-ryhmiin valituille lähetetään tieto sähköpostissa 
viikolla 20.

Lisätietoja toiminnasta saa Kuopion seurakuntien yhteisen 

lapsityön toimistosta, p. 040 484 8482 ja lastenohjaajilta.

Alakoululaisten 
avoimet kerhot 
klo 10–14 (ei ilmoit-
tautumista):

Jynkänvuori: 
ti 2.6., 9.6. ja 16.6.

Petosen 
seurakuntatalo: 
pe 5.6. ja 12.6.

Nilsiä, iso pappila:
• 2.–5.6. ryhmäkoko 15
• 9.–12.6. ryhmäkoko 15
• 15.–17.6. ryhmäkoko 15

Tuusniemi:  8.–11.6.  
4–8 v. (ryhmäkoko 15)

Vehmersalmi:  16.–17.6.
5–9 v. (ryhmäkoko 15) 

Neulamäki:  1.–4.6.
Lehtoniemi:  8.–11.6.
Alavan kirkko:  15.–17.6.

Pyhän Johanneksen kirkko:
• 1.–5.6. (ryhmäkoko 20) 
• 8.–12.6. (ryhmäkoko 20)

Puijon kirkko: 
• 1.–4.6. 
• 8.–11.6.
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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
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 
25.3. klo 11. Raamattutunti Her-
ran palvelijatar Satu Karjalai-
nen, iltapäivällä Terveisiä An-
golasta diakonissa ja lähetti 
Tuula Makkonen.
Viikkomessu ke 25.3. klo 16.
Lähetysmyyjäiset pe 27.3. klo 
10.30–12. Myytävänä käsitöitä, 
leivonnaisia ja hernekeittoa. Kah-
vitarjoilu lähetykselle.
Eläkeläisjärjestöjen yhteinen paasto-
najan kirkkojuhla pe 27.3. klo 13. Juh-
lassa yhteisvastuukeräys ja kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!
Palmusunnuntain messu su 29.3. klo 10. 
Saarnan paikalla kuvaelma, näytelmäryh-
mä Purppuraviitat, liturgia Marjo Partti-
maa, urkurina Anu Pulkkinen, kanttori-
na Pekka Leskelä. Tuomiokirkon Kamari-
kuoro. Kirkkokahvit.
Konsertti su 29.3. klo 14. Konsertissa 
esiintyy Asasello-kvartetti, joka on kan-
sainvälisesti korkeatasoinen jousikvar-
tetti, heidän sellistinään aloitti äskettäin 
kuopiolaislähtöinen Teemu Myöhänen. 
Ohjelmamaksu 10 €.
Hiljaisen viikon maanantain ehtool-
liskirkko ma 30.3. klo 12. Lauri Kastari-
nen ja Anu Pulkkinen. Messussa huomi-
oidaan erityisesti muistisairaita. Saatto-
apua tarvitsevat ottakaa yhteyttä 26.3. 
mennessä Pirjo Litmaseen 040 4848 282 
tai Marja Putkoseen 045 128 0434. Kirk-
kokahvit.
Hiljaisen viikon maanantain ehtool-
liskirkko ma 30.3. klo 18. Lauri Kastari-
nen ja Anu Pulkkinen. Vahtivuoren ka-
mariyhtye.
Lasten pääsiäiskirkko ti 31.3. klo 9.15. ja 
klo 10.15 Marjo Parttimaa ja Anna Kosola.
Hiljaisuuden messu ti 31.3. klo 18. Kirsi 
Perämaa ja Anna Kosola.
Hiljaisen viikon aamuehtoollinen ke 
1.4. klo 7.30. Satu Karjalainen ja Pekka 
Leskelä.
Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko ke 1.4. 
klo 18. Lauri Kastarinen ja Anna Kosola 
Gospel Covertajat.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 18. Saar-
na Satu Karjalainen , liturgia Ilpo Ran-
nankari, kanttorina Pekka Leskelä, urku-
rina Anu Pulkkinen, Tuomiokirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 10. Saarna Lauri Kastarinen, li-
turgia Satu Karjalainen, kanttorina Pekka 
Leskelä. Tuomiokirkon kamarikuoro.
Rukoushetki Kristuksen hautaamisen 
muistoksi – J. S. Bach: Kantaatti ”Ich 
will den Kreuzstab gerne tragen” nr. 
56 pe 3.4. klo 18. Lauri Kastarinen, litur-
gi. Pekka Leskelä, baritoni, Arto Parkki-
nen, oboe, Heidi Miettunen, sello ja Anu 
Pulkkinen, urut.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10. 
Saarna Kirsi Perämaa, liturgia Lauri Kas-
tarinen, kanttorina Pekka Leskelä, urkuri-
na Anu Pulkkinen, Tuomiokirkon Kama-
rikuoro. Tapani Heiskanen, trumpetti.
2. pääsiäispäivän kansainvälinen mes-
su ma 6.4. klo 14. Messu on englannin-
kielinen, osin suomenkielinen ja toimite-
taan anglikaanisen perinteen mukaisesti. 
Pastori Tuomas Mäkipää, Panu Pohjolai-
nen, John Mills, musiikki Jarkko Mauko-
nen. Messun jälkeen kirkkokahvit. Inter-
national Easter Service. Refresments af-
ter Service.
Siioninvirsiseurat ma 6.4. klo 18. Kahvi-
tus alkaa klo 17.30 kerhohuone Samulissa.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 8.4. klo 11. 
Raamattutunti Taize Pirjo Rissanen, mu-
kana Anna Kosola. Iltapäivällä Romani-
kulttuuri. Lounas ja kahvi 6 €.
Viikkomessu ke 8.4. klo 16.
Messu su 12.4. klo 10. Saarna Ilpo Ran-
nankari, liturgia Kirsi Perämaa, kanttori-
na Anu Pulkkinen.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 15.4. 
klo 13 kerhohuone Eetussa, Suokatu 22 C.
Viikkomessu ke 15.4. klo 16.
Israelilainen lounas la 18.4. klo 13. Mo-
nipuolinen ateria, mukana Israelilaisia 
tuotteita. Aterian hinta 17 €. Sitovat il-
moittautumiset 15.4. mennessä Johannes 
Kuivalainen 040 755 9092.
Messu su 19.4. klo 10. Saarna Suomen 
Pipliaseuran käännösjohtaja Seppo Sipi-

lä, liturgia Satu Karjalainen, kanttorina 
Anu Pulkkinen. Keittolounas Pipliaseu-
ran työn tukemiseksi hintaan 8 €. Lou-
naan jälkeen Lähetystilaisuus, jossa Suo-
men pipliaseuran käännöstyön johtaja 
Seppo Sipilä esittelee Raamatun kääntä-
mistä uudelle kielelle.
Hiljaisuuden messu su 19.4. klo 18. Il-
tatee.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 22.4. klo 
11. Raamattutunti Hyvä paimen, Kirsi Pe-

rämaa. Iltapäivällä kanttori Pek-
ka Leskelä. Lounas ja kah-

vi 6 €.
Viikkomessu ke 

22.4. klo 16.
Messu su 26.4. 
klo 10. Saarnaa 
Satu Karjalainen, 
liturgia Ilpo Ran-
nankari, kantto-

rina Anna Koso-
la. Luomus-kuoro, 

johtaa Jarkko Mau-
konen. Isosten siunaa-

minen. Kirkkokahvit.
Viikkomessu ke 29.4. klo 16.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
ma–to klo 11–15, 040 4848 272
Papin päivä ti 31.3. klo 13. Marjo Part-
timaa.
Toivevirret ke 15.4. klo 13.
Papin päivä ti 28.4. klo 13. Kirsi Perämaa.

MUUTA
Suokadun palvelutalon ehtoolliskirk-
ko ti 31.3. klo 13. Kirsi Perämaa, Kirsi Lau-
nonen ja Pekka Leskelä.
Inkilänmäen seurakuntakerho to 16.4. 
klo 13 Tätilässä. Yhteislaulua, mukana 
Anna Kosola ja Kirsi Launonen.
Sanajumalanpalvelus su 26.4. klo 12 Tä-
tilässä. Ilpo Rannankari ja Anna Kosola. 
Päiväkuoro.
Tulossa: RIEMU – Lasten ja perhei-
den festivaali to 14.5. klo 12. Kuopion 
satamatorilla. Mukana Riemussa Malt-
ti ja Valtti, Pekka Laukkarinen trio ja Tai-
ka-Petteri sekä Alavan lapsi- ja nuoriso-
kuoro.

DIAKONIA
Lähimmäisten jatkokoulutus to 16.4. 
klo 17–19.30 keskusseurakuntatalolla. 
Mukana SPR. Keittoruoka. Ilmoittautu-
miset Kirsi Launoselle 10.4. mennessä.
Omaishoitajien ryhmä ma 27.4. klo 13 
keskusseurakuntatalolla kerhohuone Sa-
mulissa. Yhdessä alavalaisten kanssa.

PERHETYÖ
Lukupiiri su 29.3. ja su 26.4. 
klo 15–17. Keskusseurakun-
tatalo, Suokatu 22 E, perhe-
työntoimisto.
Perhekerho tiistaisin 7.4., 
14.4., 21.4. ja 28.4. klo 9.30–
11. Keskusseurakuntatalo, Suo-
katu 22 E.

AIKUISTYÖ
Onko Kouvolaan menijöitä? Juna läh-
tee! Kirkkopäivät Kouvolassa 22.–24.5. 
Lähde mukaan! Jos kiinnostuit, kysy li-
sää 30.3. mennessä Kirsi Perämaalta 040 
4848 267.

KASTETUT
Oiva Sipi Tapani Sinkkilä, Rudi Optimus 
Elegia Koistinen, Oliver Aaron Pulkkinen, 
Riija Kaisla Inkeri Leväinen, Lotta Astrid 
Konttinen, Vilma Eeva Aliina Junes, Eeli 
Elmeri Hämäläinen, Elli Amanda Lähde, 
Neea Karoliina Huuskonen.

KUOLLEET
Veera Rautiainen 87 v, Aino Kaarina Sa-
volainen 93 v, Anna-Liisa Mäklin 89 v, 
Matti Rautiainen 89 v, Erkki Antero Ho-
lopainen 91 v, Lea Tuovi Marjatta Räsä-
nen 95 v, Helvi Alina Turunen 94 v, Hellin 
Katri Laakkonen 91 v, Olavi Ensio Ryynä-
nen 67 v, Terttu Leena Marjatta Taskinen 
85 v, Kari Johannes Räsänen 60 v, Eira Si-
nikka Sallinen 64 v.

ALAVA

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

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298

Palmusunnuntain messu ja kirkon 
käyttöönottojuhla su 29.3. klo 11. Piis-
pa Jari Jolkkonen toimittaa kirkon käyt-
töönottamisen, saarna Hannu Koskelai-
nen, liturgia Pirjo Kuula, kanttori Leila 
Savolainen, lapsikuoro, Zipporim, nuor-
ten musiikkiryhmä, päiväkerholaiset, 
kirkkokahvit, pyhäkoulu yli 3-vuotialle 
seurakuntakodin alakerrassa, päiväker-
hotiloissa. Yhteisvastuumyyjäiset mes-
sun jälkeen liikuntasalissa.
Salieri c-molli Requiem & Schütz: Seit-
semän sanaa ristillä su 29.3. klo 15. 
Palmusunnuntain konsertti. Eeva Har-
temaa sopraano, Teppo Lampela altto, 
Ossi Jauhiainen tenori, Jouni Kokora bas-
so. Alavan kirkkokuoro ja kamarikuo-
ro Ancora. AMKO-sinfonia, joht. Rauno 
Tikkanen. Ohjelma 20 €.
Lasten pääsiäishartaus ma 30.3. klo 10.
Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko ti 31.3. 
klo 12. Hannu Koskelainen, Sonja Tirkko-
nen, kirkkokahvit.
Kiirastorstain ehtoolliskirkko to 2.4. 
klo 19. Matti Sihvonen, Hannu Koskelai-
nen, Leila Savolainen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 11. Ilpo Rannankari, Anna Vää-
täinen, Ossi Jauhiaisen Vapahtaja tuo-
mitaan -kantaatti, Alavan kirkkokuo-
ro, solistina Ilpo Rannankari, Vesa Kaja-
va, urut.
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 23. Piis-
pa Jari Jolkkonen toimittaa pääsiäisyön 
messun, saarna Anu Kiviranta, Ossi Jau-
hiainen, Sirpa Pesonen.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 11. Juha 
Välimäki, Pirjo Kuula, Leila Savolainen, 
lapset ja nuoret. Brunssi klo 10, hinta 2 €.
Kuopion Nuorisokuoron konsertti 
su 5.4. klo 18. Ohjelma 10 €.
2. pääsiäispäivän messu ma 6.4. 
klo 11. Hannu Koskelainen, Anna Väätäi-
nen, Leila Savolainen, Mieskuoro Kuopio 
Kvartetti, joht. Anna Kosola. Kirkkokah-
vit, terveisiä Jordanian ja Pyhän Maan 
kirkosta tuovat Krista Sutinen ja Juho 
Kalapudas.
Messu su 12.4. klo 11. Saarna Tapio Karja-
lainen, liturgia Hannu Koskelainen, kant-
tori Ossi Jauhiainen, Poukaman mieslau-
lajat. Lähetyslounas, saattelemme pit-
käaikaiset lähettimme Karjalaiset eläk-
keelle.
Messu su 19.4. klo 11. Saarna Hannu Kos-
kelainen, liturgia Juha Välimäki, kanttori-
na Ossi Jauhiainen, seniorikuoro. Messun 
jälkeen 70-, 75-, 80-, 85- ja 90-vuotiaitten 
syntymäpäiväjuhla seurakuntasalissa.

Yhteisvastuukonsertti su 19.4. 
klo 18. Daniel Thomas, 

Tuple Salmela, Popo 
Salami Band, Ala-

van kirkkokuoro, 
Sibelius-Akatemi-
an gospelkuoro, 
Tahdistin orkeste-
ri joht. Harri Hyp-
pölä, Sanna Ros-

berg, Jenni Kaataja. 
Ohjelma 10 €.

Sibelius Akatemian 
gospelkuoron konsert-

ti ke 22.4. klo 18.
Messu su 26.4. klo 11. Saarna Anu Ki-
viranta, liturgia Juha Välimäki, kantto-
ri Leila Savolainen, Hirvijärven rippikou-
luryhmä.
Tuomasmessu su 26.4. klo 18. Jarkko 
Maukonen.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Kirjallisuuspiiri to 26.3. klo 14. Kerho-
huone 1. Kirja: Olli Jalonen: Miehiä ja ih-
misiä. Yht.hlö Aino Mikkonen 040 7071 
499.
Yhteisvastuumyyjäiset su 29.3. 
klo 12.30. Liikuntasalissa. Myynnissä pää-
siäisleivonnaisia.
Lähetysilta ke 8.4. klo 18. seurakuntasa-
lissa. Uudet kasvot – terveisiä Botswa-
nasta, uusi lähettimme Marja Alastalo.
Varttuneenväen päiväpiiri ti 14.4. klo 
11. Ateriamaksu 4 €. Vieraana Jouni Ku-
rola, ylilääkäri, ensihoitopalvelut, KYS. 
Kuinka ensihoito toimii.
Etsijät-ryhmä rippikoululaisten van-
hemmille ke 15.4. klo 18. nuorten ker-
hotilassa (Keihäskatu 5). Uskon ja epäi-
len. Tapaamisissa pohditaan yhdessä us-
kon ja elämän kysymyksiä. Samoin kuin 
nuoren rippikoulussa, tässäkin ryhmässä 
keskeistä on kohtaaminen, vuorovaiku-
tus ja kokemusten jakaminen. Lisätieto-
ja Anna Väätäinen, anna.vaatainen@evl.
fi, 040 4848 316.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
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.
Pääsiäiskuvaelma, ehtoollinen, arki-
nen ateria ti 31.3. klo 10.30.
Messu su 12.4. klo 16. Saarna Pirjo 
Kuula, liturgia Hannu Koskelainen. Kirk-
kokahvit.
Kevätkeikaus-tapahtuma 25.4. klo 15–
22 Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Neu-
lamäen kirkolla. Tarkempi ohjelma Ala-
van seurakunnan nettisivuilla ja ilmoi-
tustauluilla.

LEHTONIEMEN KERHOTILA 
Lehtoniementie 107
Lasten pääsiäishartaus ke 1.4. klo 10.30.
Viikkomessu su 19.4. klo 16. Juha Väli-
mäki.

SÄRKINIEMEN KERHOTILA 
Särkiniementie 4 (ent. kirjasto)
Hiljaisen viikon ehtoollishartaus ke 1.4. 
klo 13. Anna Väätäinen, Piia Jääskeläinen.
Viikkomessu su 19.4. klo 14. Juha Väli-
mäki.

DIAKONIA
Omaishoitajien avoin ryhmä ma 30.3. 
klo 13 keskusseurakuntatalossa, kerho-
huone Samuli. Suokatu 22. Alavan seura-
kunnan ja tuomiokirkkoseurakunnan yh-
teinen. Lisätietoja: diakoni Sonja Tirkko-
nen 040 4848 324.
Seurakuntaretki Kivennavalle to 21.5. 
klo 9. Hartaushetki Muuruveden kirkos-
sa. Retken hinta 20 € sis. kuljetus, ruoka 
ja kahvit. Lähtö klo 9, paluu n. klo 15. Tar-
kemmat tiedot ja ilm. 8.4 mennessä Son-
ja Tirkkoselle 040 4848 324.

MUUTA
Kotimetsän kirkkoretki perheille su 
19.4. klo 16. Tule retkeilemään yhdessä 
äidin, isän tai muun tutun aikuisen kans-
sa Pölhönsaareen. Yhdessä oloa, leikkiä, 
tutkitaan ja ihmetellään luontoa, syö-
dään eväitä. Pyhäkouluhetki. Lähtö Pöl-
hönsaaren parkkipaikalta (Saaristokatu). 
Omat eväät mukaan, mahdollisuus pais-
taa makkaraa.
Hiljaisuuden talon -ilta ma 20.4. klo 18 
Vanha Pappila (Kuninkaankatu 12). Tule 
levähtämään hetken hiljaisuudessa, Ju-
malan ja toinen toisemme kuuntelussa, 
yhteyttä kokien ja jakaen.

KASTETUT
Werneri Veikko Tapani Räsänen, Emilia 
Alexandra Huttunen, Justus Oskari Ruot-
salainen, Aapo Sakari Rönkkö, Peppi So-
fia Inkeri Mauro, Selina Aili Aliisa Toivo-
nen, Aino Maria Ikonen.

KUOLLEET
Matti Simo Antero Toivanen 85 v, Tyyne 
Irene Järvelä 92 v, Heikki Ilmari Julkunen 
69 v, Lyyli Maria Potinkara 95 v, Kert-
tu Sisko Finne 100 v, Irma Sinikka Purho-
nen 86 v, Signe Helena Niemeläinen 84 v, 
Vieno Rauha Karhunen 92 v, Maija Liisa 
Ruusunen 94 v, Irma Kyllikki Karjalainen 
65 v, Markku Kalevi Puustinen 55 v.

KALLAVESI

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

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Politiikka ja kirkko -keskustelutilai-
suus su 29.3. klo 16. Matti Pentikäinen ja 
puolueiden edustajia.
Palmusunnuntain messu su 29.3. klo 10. 
Liturgia Raili Rantanen, Saarna Jari Mäki-
nen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Hiljaisen viikon sävelhartaus ti 31.3. 
klo 19. Saarna Teuvo Mononen, avustaa 
Matti Pentikäinen, J.S. Bach Pääsiäiskan-
taatti Kristus Kuolon kahleissa -soitin-
yhtye ja nuorten kuoro, johtaa Vesa Lin-
nanmäki.
Varttuneen väen Ahtikirkko ke 1.4. 
klo 12. Sirpa Nummenheimo, Maarit Kir-
kinen, Irene Savolainen, Anna-Mari Lin-
na ja seniorikuoro.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19. 
Liturgia Juha Määttä, saarna Veli Mänty-

nen ja kanttorina Richard Nicholls, Essi 
Knuuttila, harppu.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 3.4. klo 10. Liturgia Anni Tanninen, 
saarna Matti Pentikäinen, kanttorina 
Anna-Mari Linna ja kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10. 
Liturgia Matti Pentikäinen, saarna Veli 
Mäntynen, kanttorina Anna-Mari Linna 
ja seniorikuoro.
Pääsiäisajan kauneimpia säveliä su 5.4. 
klo 18. Saara Kiiveri, sopraano, Teea Kok-
konen, huilu, Anna-Mari Linna, urut. Va-
paa pääsy. Ohjelma 10/5 €.
2. Pääsiäispäivän perhemessu ma 6.4. 
klo 16. Liturgia Juha Määttä, saarna Sirpa 
Nummenheimo ja kanttorina Mari Vuo-
la-Tanila ja lapsikuoro.
Sanajumalanpalvelus su 12.4. klo 10. 
Juha Määttä ja Richard Nicholls.
Hiihtolomarippikoulun konfirmaa-
tiomessu su 19.4. klo 10. Liturgia Sirpa 
Nummenheimo, saarna Petteri Hämäläi-
nen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 26.4. klo 10. Liturgia Petteri Hä-
mäläinen, saarna Raili Rantanen ja kant-
torina Mari Vuola-Tanila.

MUUTA
Hilja Airaksinen 95 vuotta 11.4. Muis-
tamiset Kallaveden lähetyksen tilille: 
Nordea FI92 2027 1800 0352 17. Kallave-
den seurakunnan yleinen lähetyskan-
natus.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Nuorten Ahtikirkko ti 31.3. klo 18. 
Petteri Hämäläinen, Marjukka Pakkala ja 
Richard Nicholls.
Messu su 12.4. klo 17. Juha Määttä.
Kutsu yhteyteen -messu su 19.4. klo 17. 
Anni Tanninen ja Juha Määttä.
Messu su 26.4. klo 17. Anni Tanninen.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15, Hiltulanlahti
040 4848 351
Pääsiäisen messu su 5.4. klo 13. Juha 
Määttä ja Anna-Mari Linna.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410
044 275 7936
Pääsiäisen messu su 5.4. klo 13. Raili 
Rantanen ja Richard Nicholls. Hautaus-
maayhdistyksen hankkiman ehtoolliska-
luston käyttöönottaminen.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Rippikoululaisten perhekirkko su 29.3. 
klo 10. Mikko Väisänen, Anne Keränen ja 
Riikka Kukkonen. Rippikoululaisille kant-
torin oppitunti kirkossa jumalanpalve-
luksen jälkeen. Rippikoululaisten van-
hemmille tilaisuus seurakuntakodilla.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19. 
Mikko Väisänen, Anne Keränen ja Han-
nu Vari, baritoni.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 10. Mikko Väisänen, Anne 
Keränen ja kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10. 
Mikko Väisänen, Anne Keränen ja kirk-
kokuoro.
Messu su 12.4. klo 10. Matti Pentikäinen 
ja Anne Keränen.
Messu su 19.4. klo 10. Mikko Väisänen, 
Erkki Laitinen ja Richard Nicholls.
Messu su 26.4. klo 10. Mikko Väisänen.

MUUTA
Ehtoollishetki to 26.3. klo 12 Asukastu-
valla.
Ehtoollishetki to 26.3. ja 23.4. klo 13 
Karttulan sairaalassa.
Ehtoollishetki to 26.3. ja 23.4. klo 14 
Jaakkolassa.
Kids Action Night -toiminnallinen ilta 
pe 27.3. klo 17.30–20 Karttulanlahden 
koululla 1.–6.-luokkalaisille lapsille (nuo-
remmat huoltajan seurassa). Tarjoilua, 
musiikkia ja paljon erilaisia toimintapis-
teitä. Yhteistyössä Kuopion kaupungin 
nuorisopalvelujen kanssa.
Airakselan kinkerit su 29.3. klo 15 Kirsti 
ja Paavo Suokolla, Airakselantie 697. 
Aiheena Perhe.
Pääsiäismaanantain messu ma 6.4. 
klo 10 Airakselan kylätalolla. Matti Penti-
käinen ja Anne Keränen.
Laulutuokio to 9.4. klo 12 Asukastuvalla, 
Anne Keränen.
Laulutuokio ti 14.4. klo 13 Marinpihassa, 
Anne Keränen.
Laulutuokio ti 14.4. klo 14 Ierikanpihas-
sa, Anne Keränen.
Hartaushetki to 16.4. klo 14 Ainolassa, 
Tuula Makkonen.
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Hartaushetki to 23.4. klo 12 Asukastu-
valla, Tuula Makkonen.
Hernekeittoa torilla pe 24.4. klo 9.30. 
Yhteisvastuun hyväksi.

KARTTULAN SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Ahtikirkko ja palvelupäivä ke 1.4.
klo 10. Mikko Väisänen, Anne Keränen ja 
Tuula Makkonen.
Kinkerit su 12.4. klo 12. Kinkeripiirien 
yhteinen. Matti Pentikäinen ja Anne Ke-
ränen.
Kutsu yhteyteen -messu su 26.4. 
klo 17. Mikko Väisänen, Mari Vuola-Tani-
la ja Kutsu yhteyteen -ryhmä.

MAANINGAN KIRKKO 
Maaningantie 33
Salieri e-molli Requiem & Schütz – 
seitsemän sanaa ristillä la 28.3. klo 15. 
Eeva Hartemaa sopraano, Teppo Lampe-
la altto, Ossi Jauhiainen tenori, Jouni 
Kokora basso. Alavan kirkkokuoro ja ka-
marikuoro Ancora. AMKO-sinfonia, ka-
pellimestarina Rauno Tikkanen. Ohjel-
ma 10 €.
Perhemessu su 29.3. klo 10. Liturgia Rai-
ja Jokela, saarna Matti Peiponen, Kallave-
den käsikellokerholaiset Richard NIcholl-
sin johdolla. Lapsi- ja perhekerholaiset 
mukana toteuttamassa messua.
Hiljaisen viikon iltakirkko ma 30.3. 
klo 18. Maaningan vapaaehtoiset.
Lasten ja perheiden pääsiäishartaus 
ti 31.3. klo 10. Raija Jokela, Outi Väänä-
nen, Irma Korhonen ja Heikki Luoto-
lampi.
Hiljaisen viikon iltakirkko ti 31.3. klo 18. 
Maaningan vapaaehtoiset.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 1.4. klo 18. 
Raija Jokela ja Talvikki Attila-Pekonen.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 18. Rai-
ja Jokela, Talvikki Attila-Pekonen ja lapsi-
kuoro Ilon Säteet.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 10. Petteri Hämäläinen, Talvik-
ki Attila-Pekonen ja kirkkokuoro.
Pääsiäisyön iloinen messu la 4.4. klo 23. 
Raija Jokela ja Marjut Niemelä.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10. 
Raija Jokela, Talvikki Attila-Pekonen ja 
kirkkokuoro.
Messu su 12.4. klo 10. Liturgia Raija 
Jokela, saarna rovasti Yrjö Jokiranta ja 
kanttorina Outi Väänänen. Herättäjän 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit ja Siioninvir-
siseurat.
Lauluja Levoksi ja Lohduksi -konsert-
ti la 18.4. klo 13. Hanna Ekolan ja laulaja-
pianisti Virpi Salo. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 10 €.
Messu su 19.4. klo 10. Anni Tanninen ja 
Talvikki Attila-Pekonen.
Riparimusiikin ilta ke 22.4. klo 18 kaikil-
le kesän 2015 riparilaisille ja heidän per-
heilleen.
Messu su 26.4. klo 10. Raija Jokela ja 
Talvikki Attila-Pekonen.
Teehetki rukouksen ja ehtoollisen ää-
rellä su 26.4. klo 18. Lauluyhtye Gospe-
liako?

MUUTA
Ehtoollishartaus Ollikulmassa ma 23.3. 
klo 13.
Kehitysvammaisten Pääsiäishartaus 
ke 1.4. klo 13 Päivilässä.
Viljami messu ma 6.4. klo 13.30. Matti 
Pentikäinen ja Talvikki Attila-Pekonen.
Hetkinen! Raamatun ympärillä ti 7.4. 
klo 16 Lampolassa, Maaningantie 47.
Sanan ja yhteyden ilta ma 13.4. klo 18.30 
Lampolassa, Maaningantie 47.
Ehtoollishartaus Ainolassa ti 14.4. klo 
13.30.

DIAKONIA
Varttuneen väen Ahtikirkko ke 1.4. 
klo 12. Sirpa Nummenheimo, Maarit Kir-
kinen, Irene Savolainen, Anna-Mari Lin-
na ja seniorikuoro.
Hyvän hoidon päivä ke 15.4. klo 10.30–
14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Ilm. dia-
koniatoimistoon 040 4848 332 ma klo 
9–10. (Voit ilmoittautua myös jättämällä 
viestin vastaajaan).
Lähimmäisten koulutusilta to 16.4. 
klo 17 keskusseurakuntatalolla (Suokatu 
22 A) teemana Arjen turvallisuus. Koulu-
tus järjestetään yhteistyössä SPR:n kans-
sa. Ilm. Maaritille 7.4. mennessä 040 
4848 369.

PERHETYÖ
Perhekerhot eivät kokoonnu viikolla 
13 ja 14. Viikolla 15: Jynkänvuoden ker-
hohuone (Isännäntie 22) keskiviikkoisin 
klo 9.30–11. Kurkimäki, Kurkipirtti kes-
kiviikkoisin klo 9.30–11. Petosen seura-
kuntatalo torstaisin klo 9.30–11. Kart-

tulan seurakuntakodilla tiistaisin klo 
9.30. Syvänniemen pappilassa keski-
viikkoisin klo 9.30–11. Rytkyn leirikes-
kuksessa parillisen viikon keskiviikkona 
klo 9.30–11.
Lasten ja perheiden pääsiäishartaus 
seuraavasti: Kallaveden kirkolla ke 25.3. 
klo 9.30, Jynkänvuoressa ke 25.3. klo 
9.15, Petosen srk-talolla to 26.3. 
klo 9.45 ja Vehmasmäen kappelilla ti 
31.3. klo 10.15.

PIIRIT
Rytkyn kylän lähetyspiiri ti 31.3. klo 18. 
Raija ja Esko Väisänen, Matomäki 39. 
Raili Rantanen.
Haminalahden työseura ti 7.4. klo 
18.30. Inkeri Koponen, Korvaharju 287. 
Juha Määttä.
Rytkyn kylän lähetyspiiri ti 14.4. klo 18. 
Elvi ja Esko Miettinen, Pirttimäenrinne 
45. Raili Rantanen.
Sotkanniemen työseurat ti 14.4. 
klo 18.30. Hilkka ja Asko Airaksinen, Sot-
kanniemi 754. Veli Mäntynen.
Haminalahden työseura ma 20.4. 
klo 18.30. Helvi ja Erkki Sutinen, Savolan-
mäentie 71. Raili Rantanen.
Olotilatorstai to 23.4. klo 11.30–13 Nie-
misjärven kylätalossa. Kaupungin muis-
tihoitaja, sairaanhoitaja Erja Lindell ker-
too muistin hoitamisesta ja muistisaira-
uksien ennaltaehkäisystä.

KASTETUT
Leo Matias Järvinen, Elias Aleksante-
ri Mononen, Eelis Arvid Viljami Ullgren, 
Enni Lotta Juulia Hytönen, Late Tapa-
ni Kärnä, Minka Eva Jadessa Hiltunen, 
Aada Ilona Takkinen, Sara Elise Annette 
Leskinen, Anni Isabel Alexandra Hoffrén, 
Eemil Kristian Suomalainen, Helmi Ade-
le Rautiainen, Niilo Aaron Hakkarainen, 
Vilma Helmi Elisa Rinkinen, Iisa Sofia 
Reinikainen, Ellen Aino Inkeri Keinänen, 
Daniel Kristian Janatuinen, Linnea Aava 
Olivia Hukkanen, Veera Minerva Oja-
la, Lotta Maria Puustinen, Vili Reinhold 
Härkönen, Minta Silja Lumina Lehtinen, 
Kalle Martti Eemeli Kotiluoto, Aarni Ola-
vi Oksanen, Kaapo Vilho Topias Koivu-
mies, Eemi Aapo Juhani Oinonen, Aada 
Amalia Helli, Noomi Aino Sofia Heide, 
Veera Katri Johanna Toivanen, Juho An-
tero Miettinen, Otto Herman Harinen, 
Alexa Maija Marianne Paasikari.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Markku Antero Finska ja Leila Anne-
li Pennanen, Teppo Juhani Vanhatalo ja 
Taina Tuulikki Berglund.

KUOLLEET
Kalevi Valdemar Vapalahti 76 v, Rei-
no Sakari Karttunen 63 v, Hanna Evelii-
na Rönkä 95 v, Veikko Ilmari Nissinen 
69 v, Enna Kettunen 3 pv, Esa Ilmari Pirs-
kanen 87 v, Sylvi Maria Puolakka 90 v, 
Aune Kaarina Jauhiainen 95 v, Hilda Lai-
tinen 88 v, Ari Marko Heliranta 45 v, Elna 
Greeta Helena Keinänen 87 v, Einar Har-
ry Gustafsson 94 v, Irja Esteri Pohjolai-
nen 88 v, Usko Olavi Pääkkönen 83 v, 
Rauno Olavi Tusa 57 v, Sinikka Kekarai-
nen 72 v, Ilmi Maria Pappi 89 v, Matti 
Lauri Johannes Niiranen 63 v, Helga Ma-
ria Korhonen 70 v, Osmo Tapani Her-
man Töyry 86 v.

MÄNNISTÖ

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

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Diakoniatyön ajanvarauspäivystyk-
set: Ma klo 9–10 Anne-Mari Mertanen 
040 4848 406 (Männistö, Linnan-
pelto ja Pappilanmäki). Ti klo 
9–10 Ulla Halonen 040 4848 
405 (Saarijärvi, Kelloniemi, 
Kuivinniemi, Rahusenkan-
gas ja Kettulanlahti). Ke 
klo 9–10 Minna Toivanen 
040 4848 407 (Tiihotar ja 
Itkonniemi). Otamme vas-
taan kotikäyntipyyntöjä.
Törmälän rippikoulun per-
heilta ke 25.3. klo 17–19. Aulikki 
Mäkinen, Anu Viippola.
Urkutaiteen historia -luento to 26.3. 
klo 14. Jan Lehtola. Järj. Sibelius-Akate-
mia.

Elämää etsimässä -kerho to 26.3. klo 
14.30–16. Heikki Hyvärinen.
Messu palmusunnuntaina 29.3. klo 10. 
Saarna Sanna Mertanen, Aulikki Mäki-
nen, Heikki Mononen.
Siioninvirsiseurat palmusunnuntaina 
29.3. klo 18. Sanna Mertanen.
Ukintupa on suljettu ti 31.3.
Jeesus Jumalan poika, luento- ja kes-
kustelutilaisuus ti 31.3. klo 18. Heikki Hy-
värinen.
Lasten pääsiäiskuvaelma ke 1.4. 
klo 10.15.
Hyvän Mielen Päivän hiljaisen viikon 
messu ke 1.4. Ruoka klo 11, messu klo 12, 
kahvi klo 13–13.30. Päivärannan Leijonien 
kirkkokuljetus heikosti liikkuville, ota yh-
teyttä Ulla Haloseen 040 4848 405. Lin-
ja-autokuljetus (Jääskeläisen auto): Päi-
värannantie, Citymarketin jälkeinen py-
säkki Kettulanlahteen päin klo 9.50. Au-
totalo Kuopion pysäkki klo 9.55. Pihlaja-
harjuntien ja Rahusentien risteys klo 10. 
Kelloniemen Sale klo 10.05. Itkonniemi 
(Malminkatu 13 pysäkki) klo 10.10. Soti-
laspojankadun pysäkki klo 10.15. Teller-
vonkadun pysäkki klo 10.20. Lönnrotin-
kadun pysäkki (Lönnrotinkatu 11 koh-
dalla) klo 10.25. Pohjolankadun pysäkki 
(Pohjolankatu 28 kohdalla) klo 10.30. Kil-
lisenkadulle ja Pohjolankatua Lönnrotin-
kadulle, Saariaitan pysäkki klo 10.40. Py-
hän Johanneksen kirkko. Paluu samaa 
reittiä klo 13.30. Päivän hinta 5 €.
Kiirastorstain ehtoolliskirkko 2.4. klo 
18. Saarna Aulikki Mäkinen, Salla Tyrväi-
nen, Tintti Tinkala. Kirkkokuoro. Heide-
marie Hildebrecht, intiaanihuilu. Altta-
ri riisutaan ja puetaan mustaan messun 
päätteeksi. Vain Kristus-kynttilä jää pa-
lamaan.
Sanajumalanpalvelus pitkäperjantaina 
3.4. klo 10. Saarna Salla Tyrväinen, 
Aulikki Mäkinen, Heikki Mononen. Päi-
väkuoro.
Musiikkia Jeesuksen kuolinhetkellä 
pitkäperjantaina 3.4. klo 15. Heikki 
Mononen, Tintti Tinkala.
Messu pääsiäispäivänä 5.4. klo 10. Saarna 
Heikki Hyvärinen, Sanna Mertanen, 
Tintti Tinkala. Kirkkokuoro.
Draamallinen iltakirkko 2. pääsiäispäi-
vänä 6.4. klo 18. Heikki Hyvärinen, 
Heikki Mononen.
Miesten piiri ke 8.4. klo 18.
Naisia raamatussa ke 8.4. klo 18. 
Työikäisten naisten raamattupiiri.
Keskusteluja Raamatun äärellä to 9.4. 
klo 12–13.30.
Perhemessu su 12.4. klo 10. Saarna Salla 
Tyrväinen, Tintti Tinkala, lapsikuoro. Sir-
kustyöpaja. Ruokailu.
Sibelius-konsertti ti 14.4. klo 19. Taidey-
liopiston Sibelius-Akatemian kamarikuo-
ro, johtaa Heikki Liimola. Solisteina Mar-
jatta Airas, Annastiina Tahkola ja Turk-
ka Manninen.
Messu su 19.4. klo 10. Saarna Aulikki 
Mäkinen, Heikki Hyvärinen, Heikki Mo-
nonen.
Hyvän Mielen Päivä ke 22.4. klo 11–
13.30. ”Herra on minun paimeneni”, psal-
mi 23 tutkistelua, pastori Heikki Hyvä-
rinen. Linja-autokuljetus (Jääskeläisen 
auto): Päivärannantie, Citymarketin jäl-
keinen pysäkki Kettulanlahteen päin klo 
9.50. Autotalo Kuopion pysäkki klo 9.55. 
Pihlajaharjuntien ja Rahusentien risteys 
klo 10. Kelloniemen Sale klo 10.05. Itkon-
niemi (Malminkatu 13 pysäkki) klo 10.10. 
Sotilaspojankadun pysäkki klo 10.15. Tel-
lervonkadun pysäkki klo 10.20. Lönnro-
tinkadun pysäkki (Lönnrotinkatu 11 koh-
dalla) klo 10.25. Pohjolankadun pysäkki 
(Pohjolankatu 28 kohdalla) klo 10.30. Kil-
lisenkadulle ja Pohjolankatua Lönnrotin-
kadulle, Saariaitan pysäkki klo 10.40. Py-
hän Johanneksen kirkko. Paluu samaa 
reittiä klo 13.30. Päivän hinta 5 €.
Vesper 1600-luvun tyyliin la 25.4. klo 18. 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuo-
pion yksikkö. Esitys kuuluu Peter Peitsa-
lon vetämään liturginen laulu 3 
-periodiin.
Messu su 26.4. klo 10. Saarna Sanna Mer-
tanen, Aulikki Mäkinen, Tintti Tinkala.

Taaperokirkko su 26.4. klo 16. 
Salla 

Tyrväinen, Tintti Tin-
kala.

Siioninvirsiseurat 
su 26.4. klo 18 tak-
kahuoneessa. Sanna 
Mertanen.
Kauneimmat hen-

gelliset laulut -yh-
teislaulutilaisuus ke 

29.4. klo 18. Kirkkokuo-
ro ja päiväkuoro, Tintti 

Tinkala, Heikki Mononen.

MUUTA
Kiirastorstain ehtoollishartaus 2.4. 

Sinulle 
surun aikana
Kuolema ja suru ovat tulleet lähellesi. On kuljettava läpi pimeän, 
jotta voi nähdä valon. Jos tahdot jakaa kysymyksiäsi, ajatuksiasi,  
ehkä itkuasikin toisten kanssa, olet tervetullut sururyhmään. 
Ryhmien koko on enintään kahdeksan henkilöä.
 
 
Sururyhmä ikääntyneille
TIISTAISIN 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6. ja 4.8. klo 14–15.30
Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, neuvotteluhuone
Pastori Anna Väätäinen ja diakoni Sonja Tirkkonen
ILMOITTAUTUMISET  7.4. mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
tai Sonja Tirkkonen puh. 040 4848 324, sonja.tirkkonen@evl.fi

Sururyhmä työikäisille 
27.4., 4.5., 11.5., huom. 21.5., 25.5. ja 1.6. klo 18–19.30 
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 B, 4. krs 
Pastori Annamaija Louheranta ja psykologi Raili Miettinen
ILMOITTAUTUMISET 7.4. mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
tai Annamaija Louheranta puh. 040 4848 486,
annamaija.louheranta@evl.fi

Järvi-Kuopion sururyhmät
Kaavilla 11.5., 18.5., 1.6., 15.6., 6.7. klo 18
Kaavin seurakuntakoti, Kirkkorannantie 1
Nilsiän ryhmä on täynnä. 
Kaavi: Pastori Mikko Huhtala ja diakoniatyöntekijä Pirjo Julkunen
ILMOITTAUTUMISET Kaavin ryhmään 23.4. mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
tai Pirjo Julkunen, puh. 040 4888 627, pirjo.julkunen@evl.fi

Sururyhmä itsemurhan tehneiden omaisille
TORSTAISIN 10.9., 17.9., 1.10., 8.10., 15.10. ja 22.10. klo 17–18.30
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 B, 4. krs. kokoushuone 
Rovasti Pekka Nieminen ja diakoniassa (eläk.) Pirjo Miettinen
ILMOITTAUTUMISET  21.8. mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
LISÄTIETOJA ryhmän ohjaajalta,
Pekka Nieminen puh. 040 4848 431, pekka.nieminen@evl.fi

Maaningan sururyhmä
TIISTAISIN 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 12.5. ja 19.5. klo 14–15.30
Lampola, Maaningantie 47
Diakoniatyöntekijät Vuokko Laitinen ja Hanna Rasa
ILMOITTAUTUMISET 31.3. mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi-diakonia
tai ryhmänohjaajille: vuokko.laitinen@evl.fi, puh. 040 4848 254 tai 
hanna.rasa@evl.fi, puh. 040 4848 372

www.kuopionseurakunnat.fi
www.kirkkojakoti.fi
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ka Väätäisellä, Jännepolku 3. Kuvia Tan-
saniasta.
Vuotjärven ja Lastulahden kylien yh-
teiset kinkerit su 29.3. klo 15 Vuotjärven 
kylätalolla, Hipantie 668.
Siionin virsien veisuut ti 31.3. klo 14 Eila 
ja Tauno Väänäsellä, Viitasentie 9. Läh-
tö yhteiskyydein seurakuntakodilta klo 
13.30.
Karhitien kerho ke 1.4. klo 13. Karhitie 3.
Pitkänperjantain hartaus pe 3.4. klo 15 
Tahkon kappelissa. Korkalainen, Kärp-
pä-Leskinen.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pe 3.4. 
klo 15 Tahkon kappelissa.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 18 
Tahkon kappelissa.
Raatin kyläseurat ma 6.4. klo 15 Ellen ja 
Pentti Föhrillä, Palonurmentie 19.
Palonurmen kyläseurat ke 8.4. klo 19 
Leppäniemessä, Alalammentie 54.
Keskustan koulun lapsikuoro to 16.4. 
klo 15–16.
Miesten ilta Rahasmäen laavulla 
to 23.4. klo 18. Lähtö seurakuntakodilta 
yhteiskyydein klo 17.30.
Pisantien kerho pe 24.4. klo 13. Pisan-
tie 20 A.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Hiljaisen viikon Ahti ma 30.3. klo 19.
Hiljaisen viikon Ahti ti 31.3. klo 19. 
Pursiainen
Hiljaisen viikon virsi-ilta ke 1.4. klo 19. 
Raija Kilpeläinen-Somero ja Salme Har-
junen.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19. 
Korkalainen, Parviainen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 3.4. klo 13. Korkalainen, Kärppä-
Leskinen.
1. pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 13. 
Korkalainen, Kärppä-Leskinen.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalve-
lus ma 6.4. klo 13. Pursiainen, Kärppä-
Leskinen.
Messu su 12.4. klo 13. Pursiainen, 
Parviainen.
Messu su 19.4. klo 13. U Mäki- nen, 
Kärppä-Leskinen.
Messu su 26.4. klo 
13. Pursiainen, 
Kärppä-Leski-
nen.

SÄYNEI-
SEN SEU-
RAKUNTA-
KOTI 
Kirkkoharjun-
tie 2 A
Säyneisen kinkerit 
to 26.3. klo 12.
Miesten ilta to 26.3. klo 18.
Keskustelupiiri ke 15.4. klo 13. Aiheena 
Paul Saar, Siperian käynyt pappi.

MUUTA
Maakirkko Ruukinrannassa su 29.3. 
klo 13. Kirkossa ei messua. Pursiainen, 
Kärppä-Leskinen.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 18. 
Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi. Kirk-
kokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 10. Hagman-Puustinen, Parvi-
ainen. Tuustytöt.
1. pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10. 
Hagman-Puustinen, Parviainen.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus 
ma 6.4. klo 10. M. Mäkinen, Parviainen. 
Viitakko 1 rippikoulun tapaaminen.
Messu su 12.4. klo 10. Huhtala, Lukka-
ri-Lohi. Lähetysmessu, lähetystilaisuus 
messun jälkeen seurakuntakodissa, 
mukana Asako Palmu.
Hyvän Paimenen messu su 19.4. klo 10. 
Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi.
Messu su 26.4. klo 10. Hagman-Puusti-
nen, Lukkari-Lohi.

TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI 
Koivukuja 2
Palvelupäivä ke 25.3. klo 10.
Messu su 29.3. klo 10. Hagman-Puusti-
nen, Lukkari-Lohi.
Lauluseurat su 29.3. messun jälkeen. 
Teuvo Eskelinen laulaa ja puhuu.
Hiljaisen viikon iltahartaus ma 30.3. 
klo 18. Risto Happonen.
Lasten pääsiäisvaellus ti 31.3. klo 9.30.
Hiljaisen viikon iltahartaus ti 31.3. 
klo 18. Lukkari-Lohi, Tuustytöt ja vastuu-
ryhmä.
Ekumeeninen ahtikirkko ke 1.4. klo 
18. Yhteistyössä ortodoksiseurakunnan 
kanssa. Isä Hermanni, Hagman-Puusti-
nen, Lukkari-Lohi.

Kuukausiseurat to 2.4. klo 11.30. Järj. 
Krell.
Naisten piiri pe 10.4. klo 18.
Toivevirsi-ilta ke 15.4. klo 18. Aiheena 
Hyvä Paimen.
Sanan ja yhteyden ilta to 16.4. klo 18.30. 
Kansanlähetys.
Rukous auttaa -ilta pe 24.4. klo 18. 
Eino Räsänen, Esko Taskinen.
Palvelupäivä ke 29.4. klo 10.

MUUTA
Pääsiäisyön ekumeeninen tapahtuma 
la 4.4. klo 22 alkaen. Yhteistyössä orto-
doksiseurakunnan kanssa. Yöpalvelus or-
todoksisessa kirkossa klo 23.30, Rukouk-
sen ja hiljaisuuden huone ja ikoninäyt-
tely eli avoimet ovet hiljentymiselle seu-
rakuntakodilla klo 22 alkaen. Yöpalve-
luksen jälkeen (n. klo 02) yhteisruokailu 
seurakuntakodilla. Hagman-Puustinen, 
Huhtala, Isä Hermanni.
Palvelupäivä to 23.4. klo 10. Hirvolassa. 
Ilm. Aulille ed. tiistaina.

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Palmusunnuntain perhejumalanpal-
velus su 29.3. klo 13. U. Mäkinen, Tuura.
Koulun ja kaikkien lasten pääsiäiskirk-
ko to 2.4. klo 8.45.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19. 
U. Mäkinen, Tuura, Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 13. U. Mäkinen, Tuura.
1. pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 13. 
U. Mäkinen, Tuura. Kirkkokuoro.
Messu su 12.4. klo 13. M. Mäkinen, Tuura.
Messu su 19.4. klo 13. M. Mäkinen, 
Parviainen.
Meidän Messu su 26.4. klo 13.
M. Mäkinen, Tuura.

VEHMERSALMEN  
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Puikko-Piiat ja Vasara-Vesat ke 25.3., 
8.4. ja 22.4. klo 15 kammarissa. Tule pui-
koilla neulomaan ja vasaralla auttamaan. 
Jos tarvitset itse kertaluonteista apua 
kodin pienissä töissä soita Uwe Mäkisel-

le 040 4888 638 tai Juha Immoselle 
050 3624 702. Tulemme auttamaan.

Yhteinen pääsiäisaamiainen 
su 5.4. 
klo 11. Voit tuoda jotakin pöy-
tään.
Kokki-ukot ti 7.4. klo 17.
Valmistelemme yhdessä mei-

dän messumme ke 8.4. klo 18. To-
teutamme messun su 26.4. kirkossa. 

Tervetuloa tutustumaan, miettimään 
ja tekemään yhdessä messua!
Varttuneen väen virkistyspäivä 
to 9.4. klo 10. Ruokamaksu 5 €.
Pääsiäinen ei ole vielä ohi – eku-
meeninen ilta ke 29.4. klo 18. Kuopion 
ortodoksinen seurakunta ja Vehmersal-
men alueseurakunta.

MUUTA
Hiljaisen viikon hartaus ma 30.3. klo 19 
Enonlahdessa, Martta ja Raimo Pulkki-
sella, Tiilikkalantie 150. U. Mäkinen, Saa-
rela.
Hiljaisen viikon hartaus ti 31.3. klo 19 
Ritoharjun toimintakeskuksessa. Tuura.
Hiljaisen viikon hartaus ke 1.4. klo 19 
Mustinlahden kylätalossa.

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNN-
NAN YHTEISET
Päiväkerhoon ilmoittautuminen 9.–
31.3. Internetissä www.kuopionseurakun-
nat.fi, lisätietoa 040 4848 482.

KASTETUT
Roope Viljami Holopainen, Haluna, Siru 
Marilla Rissanen, Riistavesi, Eemil Nik-
las Tapani Vihonen, Kaavi, Roosa Katarii-
na Kivimäki, Jännevirta, Miko Olli Akseli 
Törrönen, Kaavi, Eemeli Ate Aukusti Ryt-
könen, Kosula, Oona Lumi Maria Teng-
vall, Palonurmi, Tytti Leea Lyydia Har-
tikainen, Riistavesi, Mila Linnea Huovi-
nen, Nilsiä.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Sami Tapani Väänänen ja Sisko Annik-
ki Savolainen.

KUOLLEET
Toivo Johannes Brilli 84 v, Muuruvesi, 
Yrjö Ilmari Kammonen 80 v, Juankoski, 
Pentti Juhani Smolander 68 v, Tuusnie-
mi, Aino Elina Räsänen 90 v, Kaavi, Sel-
ja Kaarina Koskinen 85 v, Juankoski, Mai-
ja Katri Hyvärinen 92 v, Riistavesi, Lei-
la Inkeri Ahtiainen 61 v, Kaavi, Aino Es-
ter Väänänen 92 v, Nilsiä, Eila Orvokki 
Romppanen 87 v, Tuusniemi, Maija Föhr 
93 v, Säyneinen, Vappu Annikki Hartikai-

”Käskien et hallitse, Kristus, 
et vaatimuksella.”
Jumalani, minä olen tyhjä. 
Särkynyt astia,  
paljossa epäonnistunut.
Osoitat minulle sen,  
missä tarvitsen armoasi,
missä anteeksiantamuksesi 
hukuttaa rikkomukseni
ja missä synnytät uutta,  
tahtosi mukaan.
En saata ymmärtää  
ristinkuolemaa, kärsimystä,
mutta sen tiedän,  
että taivas on auki,
syntini sovitettu,  
armo annettu minulle:
”Laupeudella kosketat,  
rohkaiset laupeudella.”

LAINAUKSET VIRRESTÄ 415

RUKOUS

Polkuni seurakunnan toimintaan

Olen ollut pienestä lähtien perheker-
hossa ja kuorossa. Riparin jälkeen ek-
syin ensin isostoimintaan ja sitten 
musa juttuihin soittamaan ja laula-
maan.

Seurakunnalta  hienoja kokemuksia

Isosjuttujen alkaessa huomasin, että 
seurakunnassa saa olla oma itsensä ja 
tavata mahtavia ihmisiä, jotka ovat sa-
man uskon asialla. Seurakunnasta tu-
li vähän kuin koti. Olen päässyt paljon 
mukaan eri retkille, jotka ovat olleet ai-

van huippuja reissuja. Olen saanut 
myös isostoiminnan aikana harjoitella 
hyviä taitoja, kuten ohjaamista ja eri-
laisten toiminnallisten juttujen tekoa.

Mitä toivoisit kirkolta  
tulevaisuudessa?

Toivoisin, että kirkko tulisi vielä lä-
hemmäksi ihmisten elämää ja arkea. 
Toivon myös, että kirkko pysyisi maa-
ilmanmenon ja muutoksen mukana, 
eikä jäisi menneisyyteen. 

SANNA OLLIKAINEN

Saan olla oma itseni

Johanna Smahl
 ✚ Lähihoitajaopiskelija
 ✚ 20 vuotta
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klo 13.30 Mäntylän palvelutalossa, Un-
tamonkatu 5. Heikki Hyvärinen, Heik-
ki Mononen.
Hartaus to 16.4. klo 13.30 Mäntylän pal-
velutalolla, Untamonkatu 5. Heikki Hy-
värinen.
Turvallisuutta senioreiden arkeen 
-koulutus Kuopion seurakuntayhtymän 
lähimmäispalvelijoille ja SPR:n ystävätoi-
mijoille to 16.4. klo 17–19.30 keskusseu-
rakuntatalolla, Suokatu 22. Ilm.1.4. men-
nessä Anne-Mari Mertaselle 040 4848 
406.
Messu su 26.4. klo 13 Mäntylän palvelu-
talossa, Untamonkatu 5. Aulikki Mäki-
nen, Sanna Mertanen, Anne-Mari Mer-
tanen, Heikki Mononen.

PERHETYÖ
Perheleiri 22.–24.5. Hirvijärvellä. Hin-
ta 40 €/aikuinen, 16 €/lapsi. Alle 1-vuo-
tiaat ilmaiseksi. Ilm. 20.4.–3.5. www.kuo-
pionseurakunnat.fi/mannisto-lapset-ja-
perheet.

KASTETUT
Hilma Helena Kumpulainen, Aili Sinikka 
Miettinen, Isla Anna Inkeri Rantala, Kris-
tian Maksim Povilainen, Konsta Viljami 
Kraft, Samuel Matti Oskari Hujanen, Elo 
Eikka Arimo Makkonen, Lassi Timo Jou-
ko Salminen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Matti-Pekka Taneli Hujanen ja Essi Mari-
ta Ahonen.

KUOLLEET
Heikki Johannes Hynynen 76 v, Toini Eli-
na Partanen 89 v, Anna Liisa Lehtolainen 
82 v, Toivo Kalevi Tuomainen 90 v, Hel-
vi Sinikka Salmela 84 v, Helga Market-
ta Pärnänen 84 v, Eila Ilona Kivinen 87 v, 
Kyösti Uolevi Saarti 78 v, Eija Riitta Pitkä-
nen 55 v, Unto Uljas Multasuo 86 v, Erk-
ki Kalervo Hakkarainen 91 v, Aimo Alvar 
Olavi Kasurinen 87 v, Mikko Oskari Tirk-
konen 26 v, Maija Leena Hiltunen 85 v, 
Anne Marjatta Parviainen 51 v.

PUIJO

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

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Rauhanyhdistyksen nuortenpäivän 
messu la 28.3. klo 18. Urpo Luokkala Rau-
hanyhdistyksestä saarnaa, Teuvo Mono-
nen. Kanttorina Joona Saraste. Rauhan-
yhdistyksen kuoro.
Palmusunnuntain perhemessu su 29.3. 
klo 10. Mari Voutilainen saarnaa, Teemu 
Voutilainen, Pekka Nieminen. Outi Kes-
kisipilä. Luomus-kuoro, Jarkko Mauko-
nen. Kirkkomehut ja -kahvit. Perheiden 
pääsiäisaskartelu messun jälkeen nuori-
sotalossa.
Raamattuluento ”Astui alas tuone-
laan” ma 30.3. klo 18.30. Kari Kuula.

”Tiellä Jerusalemiin” Gospel Coverta-
jat -yhtyeen konsertti ti 31.3. klo 18.30. 
Musiikillinen läpileikkaus pääsiäisen ta-
pahtumista. Mikko Miettinen, laulu ja 
huilu, Hannes Asikainen ja Esko Turpei-
nen, kitarat ja laulu.
Lasten pääsiäishartaus ke 1.4. klo 9.45. 
Mari Voutilainen, Teemu Voutilainen, 
Susanna Pakkala-Koskelainen, Kirsi Suo-
laniemi, Joona Saraste.
Viikkomessu ja pääsiäiskuvaelma ke 
1.4. klo 11.30. Jaana Marjanen, Pekka Nie-
minen, Riitta Murtorinne, Maija Antikai-
nen, Joona Saraste ja kuvaelmaryhmä.
Hiljaisen viikon virsiä ja lauluja ke 1.4. 
klo 18.30. Puijon Kamarikuoro, Outi Kes-
kisipilä. Jaana Marjanen.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19. Mari 
Voutilainen saarnaa, Pekka Nieminen, 
Kari Kuula, Jaana Marjanen. Outi Keskisi-
pilä. Puijon kamarikuoron kvartetti.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 10. Kari Kuula saarnaa, Pekka 
Nieminen. Joona Saraste. Vanhan kirkko-
laulun ryhmä.
Messu 1. pääsiäispäivänä su 5.4. klo 10. 
Jaana Marjanen saarnaa, Mari Voutilai-
nen, Teemu Voutilainen. Joona Saras-
te. Puijon kirkkokuoro. Jukka Peltokor-
pi, trumpetti.
Perhemessu 2. pääsiäispäivänä ma 6.4. 
klo 11. Huom. aika. Teemu Voutilainen 
saarnaa, Mari Voutilainen, Susanna Pak-
kala-Koskelainen. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä.
Messu su 12.4. klo 10. Wille-Hermanni 
Riekkinen saarnaa, Pekka Nieminen, Tee-
mu Voutilainen, Kari Kuula. Joona Saras-
te. Herännäisnuorten kuoro, Hanna-Ma-
ria Hapuli. Lapsille pyhäkoulu. Lounas.
Siioninvirsiseurat su 12.4. klo 12. Herän-
näisnuorten kuoro, Pekka Nieminen ja 
puhujia kuorosta.
Messu su 19.4. klo 10. Mari Voutilainen 
saarnaa, Outi Keskisipilä, Pekka Niemi-
nen, Teemu Voutilainen. Naiskuoro Sa-
wotta, johtaa Mari-Anne Hilander. Lap-
sille pyhäkoulu.
Pieni iltakirkko ja ehtoollinen su 19.4. 
klo 18. Keskustelusaarna Tuula Pesonen 
ja Teemu Voutilainen. Lauluryhmä Ver-
so. Iltatee.
Puolustusvoimien alueellinen kirkko-
juhla pe 24.4. klo 18. Ilmavoimien soit-
tokunta Jyväskylästä, Puijon kamarikuo-
ron kvartetti. Piispa Jari Jolkkonen, kent-
täpiispa Pekka Särkiö. Puolustusvoimi-
en tervehdys, eversti Ossi Sivén Karjalan 
lennostosta. Isänmaan rukous, lääninro-
vasti Jaana Marjanen avustajinaan 
Ilmavoimien, Kainuun prikaatin ja Karja-
lan lennoston sotilaspapistoa. Outi Kes-
kisipilä.
Messu su 26.4. klo 10. Kari Kuula saar-
naa, Jaana Marjanen, Mari Voutilainen. 
Kanttorina Outi Keskisipilä. Elena Hämä-
läinen, sello. Lapsille pyhäkoulu.
Kauneimmat virret -toivelauluilta 
su 26.4. klo 18. Jaana Marjanen, Outi Kes-
kisipilä. Kolehti Senegalin kirkon musiik-
kityöhön.

POUKAMA 
Poukamantie 105
Messu su 12.4. klo 13. Teemu Voutilainen, 
Joona Saraste. Päivärannan lauluryhmä.

RANTA-TOIVALA
Ranta-Toivalan seurakuntapiiri ti 28.4. 

klo 18.30. Kaarina ja Risto Knuutisella, 
Pirttipolku 77. Maija Antikainen.

MUUTA
Kirkkopäivät 22.–24.5. Kouvolassa. Ilm. 
www.kuopionseurakunnat.fi/puijo-il-
moittautumiset. Hinta 234 €/hlö 
(sis. matkat, liput, hotellimajoituksen 
Kotkassa, josta päivittäiset kuljetukset 
Kouvolaan). Matkanjohtaja Teemu Vou-
tilainen 040 4848 434.
Kiirastorstain viikkomessu to 2.4. 
klo 13.30 Puijonlaakson toimintakeskuk-
sen juhlasali. Pekka Nieminen, Outi Kes-
kisipilä.
Lähimmäisten koulutusilta (seurakun-
tien ja SPR:n yhteinen) to 16.4. klo 17–
19.30 keskusseurakuntatalolla, Suoka-
tu 22. Teemana Turvallisuutta senioreiden 
arkeen, keittoa ja kahvit tilaisuuden alus-
sa. Ilm. 10.4. mennessä Raili Lehtoviidalle 
040 4848 438.
Virsiä kanttorin kanssa pe 24.4. 
klo 13.30 Puijonlaakson toimintakeskuk-
sen juhlasalissa. Outi Keskisipilä.

KASTETUT
Iida Maria Savolainen, Pekko Esko Ante-
ro Ritvanen, Vappu Iita Ilona Ritvanen, 
Milla Meri Hannele Tuomainen, Nooa 
Nuutti Kristian Kukkonen, Emilia Ruiz 
Hämäläinen, Aappo Elias Jääskeläinen, 
Matias Tapani Rissanen, Timilehin Oscar 
Adeola, Ilona Olivia Helppi.

KUOLLEET
Seppo Antero Jäppinen 71 v, Viljo Vihto-
ri Bolotin 70 v, Seppo Johannes Raatikai-
nen 86 v, Veikko Olavi Tiikkainen 85 v, 
Hilkka Hellevi Pennanen 79 v, Signe Mir-
jam Laakkonen 87 v, Onerva Ritva Elisa-
bet Ollikainen 75 v, Helmi Mirjam Niska-
nen 85 v, Salli Annikki Toivanen 90 v.

JÄRVI-KUOPIO

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

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu su 29.3. klo 10. U. Mäkinen, Tuura.
Musiikkia hiljaiselle viikolle su 29.3. 
klo 18. Pergolesi: Stabat Mater. Outi 
Pollari sopraanossa, Riikka Tuura altossa 
sekä Anne-Mari Kraft säestystehtävässä. 
Tervetuloa aloittamaan hiljaista viikkoa 
ristin juurella hiljentyen.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19. 
M. Mäkinen, Anne-Mari Kraft
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 10. M. Mäkinen, Tuura.
1. pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10. 
M. Mäkinen, saarna: R. Leino, Tuura. 
Kirkkokuoro.
Messu su 19.4. klo 10. M. Mäkinen, 
Parviainen. Isosten siunaaminen.
Messu su 26.4. klo 10. U. Mäkinen, 
Tuura. Partiolaisten kirkkopyhä.

RIISTAVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Kirkkoilta ke 25.3. klo 18. Tervetuloa 
vapaaehtoistehtäviin, yhdessä keskuste-
lemme ja katselemme mm. vapaaehtois-
suntion ja -emännän tehtäviä.
Nuortenveisujen ilta ma 30.3. klo 18. 
Kokoonnumme laulamaan yhdessä 
Nuorten Veisuja punaisesta kirjasta. 
Tervetuloa osallistumaan ja muistele-
maan rakkaita rippikoululauluja!
Lasten kerhojen ja päiväkodin, perhei-
den pääsiäishartaus ti 31.3. klo 9.30. 
M. Mäkinen, Tuura.
2. pääsiäispäivän messu ma 6.4. klo 10. 
Hagman-Puustinen, Tuura. Päivärippi-
koululaisten tapaaminen.
Varttuneen väen virkistyspäivä ti 14.4. 
klo 12.
Miesten ruokapiiri ma 20.4. klo 17.

MUUTA
Kirkkohetki ja yhteinen ulkoilupäi-
vä Mantulla su 12.4. klo 10. M. Mäki-
nen, Tuura.

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO 
Mäntytie 5, Juankoski
Palmusunnuntain messu su 29.3. klo 10. 
K. Leino, Saarela
Lasten ja perheiden pääsiäishartaus 
ma 30.3. klo 9.30. Toimintaa seurakunta-
talossa hartauden jälkeen.
Ristintie pääsiäisnäytelmä ma 30.3. 
klo 19. Toteutus Säyneisen alueseurakun-
nan vapaaehtoiset.
Hiljaisen viikon Ahti ti 31.3. klo 19. Vas-
tuuryhmä.
Hiljaisen viikon säveliä ke 1.4. klo 18. 
Parviainen.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19. 
K. Leino, Saarela, Mitsman. Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 10. K. Leino, Saarela.
Pääsiäisaamun messu su 5.4. klo 8. 
Juankosken alueseurakunnan uusien 
luottamushenkilöiden tehtävään siunaa-
minen. K. Leino, Saarela. Kirkkokahvit.
2. Pääsiäispäivän maakirkko ma 6.4. 
klo 13. Toisen kontin kodalla, yhteinen 
Muuruveden kanssa, K. Leino, Saarela.
Messu su 12.4. klo 10. K. Leino, Saarela.
Messu su 19.4. klo 10. Keihänen, Saarela.
Messu su 26.4. klo 10. Keihänen, Jukka 
Leutonen.

JUANKOSKEN SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Taidepyhäkoulu lapsille su 29.3. klo 10.
Liikunta- ja näkörajoitteiset pe 10.4. 
klo 12. Mukana myös Jken Aivoparkit ry.
Seurakuntakerho ke 15.4. klo 11.
Donkkis Big Nigth – varhaisnuorten 
toimintailta pe 24.4. klo 18.
Taidepyhäkoulu lapsille su 26.4. klo 10.

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

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Messu su 29.3. klo 13. Hagman-Puusti-
nen, Lukkari-Lohi.
Perheiden pääsiäishartaus ke 1.4. 
klo 9.30.

Hiljaisen viikon rukoushetki ke 1.4. 
klo 19. Aluevastuuryhmä.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19. 
Huhtala, Pauliina Vuorinen
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 13. Huhtala, Parviainen.
1. pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 13. 
Huhtala, Parviainen.
Messu su 12.4. klo 13. Huhtala, Lukkari-
Lohi. Saarna Pauli Soranta. Rauhanyhdis-
tyksen kirkkopyhä. Kirkkokahvit ja seu-
rat seurakuntakodissa.
Kirkkokonsertti pe 17.4. klo 18. Klassis-
ta jousimusiikkia. Kamus-kvartetti: Terhi 
Paldanius, Jukka Untamala, Jussi Tuhka-
nen ja Petja Kainulainen. Vapaa pääsy.
Messu su 19.4. klo 13. Huhtala, Lukka-
ri-Lohi.
Messu su 26.4. klo 13. Hagman-
Puustinen, Lukkari-Lohi.

KAAVIN SEURAKUN-
TATALO 
Kirkkorannantie 1
Mielenterveyspiiri ti 7.4. 
klo 13.
Elsan kerho to 9.4. klo 11. 
Vieraana jalkahoitaja Tarja Soi-
ninen.
Vanhemman väen palvelupäivä ti 21.4. 
klo 11. Ruoka 5 €.

MUUTA
Elsan kerho to 26.3. ja to 2.4. 
klo 14 Luikonlahden koulussa.
2. Pääsiäispäivän maakirkko ma 6.4. 
klo 13 Rovevaaran koulussa. Huhtala, 
Parviainen.
Vanhemman väen retki Kunnonpaik-
kaan 13.4. Lähtö klo 9 Matkahuollosta. 
Lisätiedot Pirjolta.
Elsan kerho to 16.4. klo 14 Pauli Tuppu-
raisella, Kurolantie 69.

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kirkkotie 2
Messu su 29.3. klo 13. Keihänen, Saarela.
Kirkkolauluyhtye Kaanonin konsertti 
su 29.3. klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma 5 € 
Yhteisvastuun hyväksi.
Runon ja laulunilta ma 30.3. klo 19. 
Lauluryhmä Liekki.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19. 
Keihänen, Jukka Leutonen
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 13. Keihänen, Saarela.
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 23. 
Keihänen, Saarela (ei messua su 5.4.).
Messu su 12.4. klo 13. K. Leino, Saarela.
Sanajumalanpalvelus su 19.4. klo 13. 
Keihänen, Saarela.
Messu su 26.4. klo 13. Kansallisen vete-
raanipäivän (27.4.) kunniaksi seppeleen-
lasku. Keihänen, Jukka Leutonen. Kahvit 
seurakuntatalossa.

MUURUVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Seurakuntakerho to 26.3. klo 13.
Seurakuntakerho to 9.4. klo 13.
Seurakuntakerho to 23.4. klo 13. Katsel-
laan kirkon 100-vuotisjuhlan (2004) 
digitoituja valokuvia.

MUUTA
Yhteinen maakirkko Juankosken kans-
sa ma 6.4. klo 13 toisen kontin kodalla. 
K. Leino, Saarela.
Kyläseurat Kesämäessä ti 14.4. klo 19 
Eeva ja Antti Ahosella, Salapurontie 788.
Yhteisvastuuilta ja kirkon 100-vuotis-
juhlavideon (2004) ensiesitys ma 27.4. 
klo 19 Pauliina ja Mikko Huhtalalla, Lai-
tapolku 5.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Sanajumalanpalvelus su 29.3. klo 10. 
Keihänen, Kärppä-Leskinen, Kirkkokuo-
ro.
Tuomasmessu su 29.3. klo 18. 

Pursiainen,Kärppä-Leskinen, 
Kankkunen.

Ahtikirkko ma 30.3. klo 
19. Pursiainen, Parvi-
ainen.
Ahtikirkko ti 31.3. klo 
19. Miesten piiri.
Virsiahti ke 1.4. klo 
19. Korkalainen, Kärp-

pä-Leskinen.
Kiirastorstain messu 

to 2.4. klo 19. 
Pursiainen, Kärppä-Leski-

nen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 10. Pursiainen, Kärppä-
Leskinen.
1. pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10. 
Pursiainen, Kärppä-Leskinen.
Pääsiäiskonsertti Nilsiän kirkossa su 
5.4. klo 16. Aholansaari Sinfoniettan pu-
haltajat, johtaa Jyri Nissilä. Osa tuotosta 
Aholansaaren hyväksi.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalve-
lus ma 6.4. klo 10. Pursiainen, Kärppä-
Leskinen.
Messu su 12.4. klo 10. Vankilalähetti Ola-
vi Hartikainen, kirkkokahvit ja vankila-
lähetystilaisuus messun jälkeen, Pursiai-
nen, Parviainen.
Sanajumalanpalvelus su 19.4. klo 10. U 
Mäkinen, Kärppä-Leskinen.
Messu su 26.4. klo 10. Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä, Pursiainen, Kärppä-Les-
kinen.

NILSIÄN SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Siioninvirsiseurat ke 25.3. klo 18.
Siioninvirsiseurat su 6.4. sanajp:n jäl-
keen.
Hannes Kuosmasen 100-vuotisseurat 
Nilsiän seurakuntakodilla sotiemme ve-
teraanikerhon yhteydessä to 9.4. klo 11.
Sanan ja yhteyden ilta ti 14.4. klo 18.30. 
Kansanlähetys.
Nilsiän eläkeläisten kristillisen yhdis-
tyksen seurat to 16.4. klo 13.

MUUTA
Perheiden ulkoilutapahtuma la 28.2. 
klo 13–15 Satamassa.
Sydänmaan kinkerit ke 25.3. klo 13 Sai-
mi ja Olli-Matti Puustisella, Juankosken-
tie 421A.
Miesten ilta Säyneisen seurakuntasalis-
sa to 26.3. klo 18. Lähtö seurakuntakodil-
ta yhteiskyydein klo 17.20.
Murtolahden kyläseurat pe 27.3. klo 18 
(huom aika) Siilinjärvellä Mauno ja Sirk-

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

Tapionkatu 5–9 Kuopio 
(myös Siilinjärvi, Nilsiä) 
Tilisara p. 040 140 3262

040 5844 045 

 
 
 

Kotitalous-
vähennys 45% 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

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

Pekka Ravi
Perusarvojen 

puolesta.

Pekka Ravi 
kansanedustaja 

eduskunnan varapuhemies

puh. 050 512 1970
pekka.ravi@eduskunta.fi

www.pekkaravi.fi
G Pekka Ravi eduskuntaan
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SAVO-KARJALAN VAALIPIIRI

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU
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Raamattu- ja rukouspiiri ma 30.3. ja 
20.4. klo 18 kahviossa.
Kiirastorstain ehtoollismessu to 2.4. 
klo 19. Satu Väätäinen, Marjaana Kaisto.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 13. Matti Hoffrén, Leena Lau-
rinkari, Marjaana Kaisto.
Pääsiäisen messu su 5.4. klo 13. Seppo 
Laitanen, Matti Hoffrén, Vesa Kajava ja 
Sola Gratia-kuoro.
Vuorelan lähetyspiiri ti 7.4. ja 21.4. 
klo 10. 
Arjen ateria to 9.4. klo 11–12.
Sanajumalanpalvelus su 12.4. klo 13. 
Leena Laurinkari, Marjaana Kaisto.
Naisten hyvän olon ilta to 16.4. klo 18. 
Vaikuta arjen valinnolla, asiaa mm. ym-
päristövastuullisesta ruuasta.
Messu su 19.4. klo 13. Unto Niskanen, 
Airi Heiskanen.
Raamattu- ja rukouspiiri ma 20.4. 
klo 18 kahviossa.
Rauhanyhdistyksen lähetysseurat 
to 23.4. klo 19 kerhotilassa.
Perhekirkko su 26.4. Leena Laurinkari, 
Airi Heiskanen, lapsityönväki sekä Vuo-
relan perhekerholaiset.

MUUTA
Kahvila Kohtaamisia torstaisin klo 12–
13 S-marketin Presso-kahvilassa. Diako-
niapappi tai diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa.
Vesijärven-Harjamäen lähetyspiiri 
to 26.3. klo 18. Jokirannat, Soutajantie 18.
Koivusaaren lähetyspiiri klo 18 to 
26.3. Maija Liisa Savolainen, Lyhyen-
pääntie.
Hiljaisen viikon hartaus ja ehtoolli-
sen vietto ke 1.4. klo 14 Akuliinassa. Satu 
Väätäinen.
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetys-
piiri ke 8.4. klo 18.30 Helvi ja Niilo 
Potasevalla, Pettäisenran-
ta 79.
Arkipyhäkoulu ma 
13.4., 20.4. ja 27.4. 
klo 18 Leppäkaarteen 
kerhotilassa.
Rec&Rew-tapah-
tuma nuorille pe 
17.4. klo 17.30 torin 
parkkihallissa. Duud-
sonit HP&Jarppi Show, 
Teflon Brothers, Retards 
On The Run. K-9. Liput ovel-
ta 20 €, ennakkoon tiketti.fi 16,50 €. 
www.facebook.com/recrewsiili. Järjestää 
Siilinjärven kunta ja seurakunta.
Kotiseurat la 18.4. klo 13. Kaija ja Osmo 
Brandt, Ruuskalantie 105.
Lähetystyön teltta Siilinjärven markki-
noilla to 23.4. Munkkeja, kahvia/teetä, 
käsitöitä. Arpajaiset.
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetys-
piiri ke 29.4. klo 18.30 Helli ja Jouko 
Airaksisella, Kumpusentie 261.

KASTETUT
Elna Linnea Pitkälä, Miio Onni Juhani 
Kulajoki, Roosa Kristiina Nuutinen, Jus-
tus Jan Oliver Pulkkinen, Ilona Emilia 
Markkanen, Eetu Tapani Heiskanen, San-
ja Alisa Röppänen, Ella Janniina Mark-
kanen.

KUULUTETUT
Jarkko Lasse Jetsonen ja Viivi Maria Tol-
vanen.

KUOLLEET
Helmi Tanskanen 84 v, Erkki Olavi Sihvo-
la 84 v, Esko Viljam Kokkonen 71 v (hau-
dattu Kemiin), Taisto Vesa Armas Hy-
nönen 77 v, Kirsti Hannele Ylönen 85 v, 
Kirsti Kaarina Väänänen 94 v, Matti An-
tero Rautamäki 79 v, Hanna Hyvönen 
76 v, Leevi Tapani Koponen 63 v, Aune 
Elma Vesterinen 80 v, Risto Juhani Oks-
man 66 v, Tyyne Eliina Ahonen 100 v.

JÄRJESTÖT

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma, Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi, 020 768 1660
Uskon päivän ilta Sanan Kulmalla ma 
30.3. klo 18. Uskon lahja, vankilapastori 
Jouko Koistinen.
Aika rakkaudelle -aviopari-ilta Lounas-
ravintola Aika (Inkiläntie 7) la 11.4. klo 
18. Anu ja Jukka Mattsson, Gospelband 
Sade. Lastenhoito. Illallinen 50 €/pari, 
alennus 10 €/hlö opiskelijoilta ja työttö-
miltä, lapsille oma ruokailu 5 €. Illallis-
korttien ja lastenhoidon varaaminen krs-
kuopio@sana.fi tai 020 768 1660.

POHJOIS-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon Kansanlähetys
Twitter: @SEKL_Savo
Kevätkokous su 29.3. klo 14 Lähetysko-
dilla, Sairaalakatu 11, Kuopio. Vuosikoko-
uksessa esillä sääntömääräiset asiat. Ää-
nioikeutettuja ovat jäsenmaksun maksa-
neet. Ei seuroja kokouksen jälkeen.
Seurat su 12.4. klo 16 Lähetyskodilla. Ilk-
ka Sormunen.
Sanan ja yhteyden ilta ti 14.3. klo 18.30 
Nilsiän seurakuntatalolla. Raili Pursiai-
nen, Mirja Halonen, Eero Heikkinen, Väl-
ke -musiikkiryhmä.
Sanan ja yhteyden ilta ke 22.4. klo 18.30 
Kaavin seurakuntatalolla, Jari Muta.
Seurat su 26.4. klo 16 Lähetyskodilla, 
Eero Heikkinen.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
Toimipiste avoinna keskiviikkoisin 
klo 10–13, virsihetki klo 11–12. Saatavana 
HY:n ja Aholansaaren tuotteita.
Seurat su 29.3. klo 18 Pyhän Johannek-
sen kirkolla.
Seurat ma 6.4. jumalanpalveluksen jäl-
keen Nilsiän seurakuntakodilla.
Seurat ma 6.4. klo 18 Puijon kirkolla.
Seurat su 12.4. klo 18 Kuopion keskus-
seurakuntatalolla.

SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Luento aiheesta Onko Jeesus Jumala? su 
29.3. klo 16 Kuopion NNKY. Luennoitsija-
na Matti Turunen, musiikki Rami Tuomi-
koski, lopuksi tarjoilua.

Rukoillaan yhdessä ma 13.4. klo 
16.30 ja ma 27.4. klo 16.30. Kuopi-

on NNKY.
Raamattupiiri ma 13.4. klo 

17 Kuopion NNKY. Aihee-
na Hepr.8.
Sana soi! -ilta ti 14.4. klo 
18.30 Siilinjärven srk-ta-
lon pienessä salissa. Sa-

naa ja Viisikielisen lauluja. 
Mukana khra Seppo Laita-

nen ja Jouko Kauhanen.
Raamattupiiri ma 27.4. klo 17 

Kuopion NNKY. Aiheena Hepr.9.

SUOMEN LUTERILAINEN  
EVANKELIUMIYHDISTYS
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä on 
Johannes Häkämies, 050 321 2938, jo-
hannes.hakamies@sley.fi
Sanajumalanpalvelus to 26.3. ja to. 
23.4. klo 19 NNKY:n tiloissa Myllykatu 5. 
Johannes Häkämies.
Lähetysmyyjäiset pe 27.3. klo 10.30 
keskusseurakuntatalolla.
Sleyn Itä-Suomen piirin talvijuhla 
su 29.3. Rautavaaralla, Tulimäentie 11. 

Mukana mm. teol. tri. Reijo Arkkila, Kirsi 
Ryösö, Simo Mäkelä, Antti ja Helena Kor-
pinen sekä Johannes Häkämies. 
Aloitamme kirkossa messulla klo 10, 
jonka jälkeen lähetyslounas ja itse evan-
keliumijuhla n. klo 12.30.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 16.4. ja 
to 30.4. klo 18.30 keskusseurakuntatalol-
la Aaronissa.

KUOPION YMPÄRISTÖN  
RAUHAN-YHDISTYS 
Ahmatie 22
Nuortenpäivät la–su 28.–29.3.: Messu 
la 28.3. klo 18 Puijon kirkossa ja puheen-
vuoro klo 20.30 Ry:llä. Messu su 29.3. klo 
10 Kallaveden kirkossa, seurat klo 14, 
alustus ja keskustelu klo 15.30 sekä lau-
lutuokio ja iltahartaus klo 19 Ry:llä.
Kevätmyyjäiset la 11.4. klo 16. Ruokailu 
ja kahvit, klo 17 alkurukous ja myyjäiset 
sekä klo 19 iltaohjelma Ry:llä.
Seurat ma 20.4. klo 19 Siilinjärven seura-
kuntatalon pienessä salissa.
Seurat ti 21.4. klo 19 Maaningan seura-
kuntakodissa.

AHOLANSAARI
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
050 464 1000, www.aholansaari.fi, 
aholansaari@aholansaari.fi
Mukkelis eli nuorten talviriehuntalei-
ri Aholansaaressa 27.–29.3. Säävaraus. 
Järjestäjänä Herättäjä-Yhdistys yhdessä 
Aholansaaren kanssa.
Pääsiäisen aukiolo säävarauksella.

KUOPION  
KRISTILLISET ELÄKELÄISET
Sanan ja laulun tilaisuus ti 31.3. klo 
13.30 Mäntylän palvelukeskuksessa ja 
pe 10.4. klo 14 Palvelukoti Lepolassa.
Yhteislaulutuokio ja kerho ti 74 klo 
12.30 ja ti 21.4 klo 12.30 keskusseurakun-
tatalon Samulissa. Vieraita Karttulan yh-
distyksestä.
Lauluharjoitukset ma 20.4. klo 12–13 
Lähetyskodissa, Sairaalakatu 11.

KUOPION PIPLIASEURA
Raamattusunnuntain messu keskus-
seurakuntalossa (Suokatu 22) su 19.4. 
klo 10. Saarna Seppo Sipilä. Lounas Pip-
liaseuran työn tukemiseksi hintaan 8 
€. Kirkkokahvit. Lähetysjuhla. Vuosiko-
kous klo 14.

NNKY 
Myllykatu 5
017 261 4500, 044 772 1928
toimistonnky.fi
www.ywca.fi (paikallinen toiminta/Kuo-
pion NNKY)
Kirjallisuuskahvila pääsiäismaanantai-
na 6.4. klo 14. Raili Gothonin Kosketuksia 
arjessa, hoidossa, pyhässä.
Esittelee pastori Wilhelmiina Honkanen. 
Musiikkituokio.

SEURAKUNNAT 25.3.–29.4.2015
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nen 76 v, Säyneinen, Matti Aapeli Hiltu-
nen 72 v, Säyneinen, Hilma Rissanen 92 v, 
Nilsiä, Aila Inkeri Okkola 82 v, Riistave-
si, Pentti Kalevi Leskinen 80 v, Nilsiä, Paa-
vo Aukusti Kröger 86 v, Riistavesi, Keijo 
Henrik Riekkinen 66 v, Vehmersalmi, Alli 
Marjatta Niskanen 85 v, Säyneinen, Eino 
Sakari Harjunen 77 v, Säyneinen, Kaisu 
Marjatta Neuvonen 86 v, Juankoski, Kirs-
ti Erika Hyvönen 89 v, Nilsiä, Erkki Kalevi 
Oksman 79 v, Nilsiä, Tuula Kaarina Ven-
to 65v, Juankoski, Martti Juha Laitinen 
59v, Juankoski.

DIAKONIAKESKUS  

Suokatu 31
040 4848 464
Nuotta-kahvio, kierrätysmyymälä ja dia-
koniatyöntekijöiden vastaanotot ilman 
ajanvarausta avoinna maanantaisin, kes-
kiviikkoisin 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 kuu-
kausilehtiä.
Katulähetyspiiri ke 25.3., ke 8.4. ja ke 
22.4. klo 17. Lisätietoja diakoni Jarmo 
Tarkkonen 040 4848 465
Kuopion katulähetys ry:n vuosikokous 
ti 31.3. klo 16 Diakoniakeskuksella, Suoka-
tu 31. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Johtokunta.

OPPILAITOSTYÖ

Vanha Pappila, Kuninkaankatu 12
Pappilaklubi pe 27.3. klo 19. Uuden Mu-
siikin kilpailustakin tuttu Ida Bois. Show-
time 19.30. Vapaa pääsy.

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 p. 017 
288 4600 (khranvirasto), 017 288 4620 
(talouststo). Ke 15.4. kirkkoherranvirasto 
avoinna poikkeuksellisesti klo 9–11. Haa-
rahongantie 4, 71800 Siilinjärvi. www.sii-
linjarvenseurakunta.fi, www.facebook.
com/siilinjarvenseurakunta, siilinjarvi.
suurellasydamella.fi
Kesäleiriesite jaossa kouluilla. Tarkista li-
sätiedot ja ilmoittautumisajat www.sii-
linjarvenseurakunta.fi

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Kauneimmat paastonajan virret pe 
27.3. klo 18.30. Satu Väätäinen, Marjaana 
Kaisto, Vesa Kajava, Sola Gratia-kuoro ja 
Nuorten kuoro.
Palmusunnuntain perhemessu su 29.3. 
klo 10. Heikki Kastarinen, Leena Laurin-
kari, Helena Mattinen, Airi Heiskanen, 
Vesa Kajava ja Nuorten kuoro. Verkko-
kirkko.
Isosten työhön siunaaminen kirkossa 
su 29.3. klo 14.30 Seppo Laitanen, Sanna 

Marin, Kari Kolehmainen, Kirsi Pyöriä-
Kolehmainen, Airi Heiskanen. Juhla seu-
rakuntatalolla.
Hiljaisen viikon iltakirkko ma 30.3. 
klo 19. Seppo Laitanen, Airi Heiskanen.
Hiljaisen viikon konsertti ti 31.3. klo 
19. Selloduo Annamaaria ja Olli Varo-
nen. Unto Niskanen, Vesa Kajava. Verk-
kokirkko.
Hiljaisen viikon viikkomessu ke 1.4. 
klo 10. Sanna Marin, Airi Heiskanen, Rai-
ja Hallikainen.
Hartaus ke 1.4.klo 19. Erkki Väänänen, 
yksinlaulu.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 1.4. klo 19. 
Satu Väätäinen, Airi Heiskanen.
Kiirastorstain ehtoollismessu to 2.4. 
klo 19. Heikki Kastarinen, Seppo Laita-
nen, Vesa Kajava ja Sola Gratia-kuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 10. Matti Hoffrén, Leena Lau-
rinkari, Marjaana Kaisto ja Lauluveikot 
johtajana Anna Räsänen. Verkkokirkko.
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 23. Unto 
Niskanen, Sanna Marin, Vesa Kajava ja 
Nuorten kuoro.
Pääsiäisen messu su 5.4. klo 10. Seppo 
Laitanen, Matti Hoffrén, Marjaana Kais-
to, Airi Heiskanen ja Gospelkuoro. Verk-
kokirkko.
Sanajumalanpalvelus ma 6.4. klo 10. 
Satu Väätäinen, Marjaana Kaisto.
Messu kirkossa su 12.4. klo 10. Sirpa Yli-
kotila, Heikki Kastarinen, Marjaana Kais-
to. Herättäjän päivä. Kirkkokahvit ja Siio-
ninvirsiseurat.
Perhekirkko su 12.4. klo 15. Sanna Marin, 
Vesa Kajava sekä lapsityönväki ja päivä-
kerholaiset sekä kevään aikana 6-vuotta 
täyttävät lapset.
Messu su 19.4. klo 10. Kehitysvammais-
ten kirkkopyhä. Unto Niskanen, Heikki 
Kastarinen, Raija Hallikainen, Airi Heiska-
nen. Ruokailu ja tilaisuus.
Perjantaimessu pe 24.4. klo 18.30. Mat-
ti Hoffrén, Airi Heiskanen. Iltatee pää-
tysalissa.
Messu su 26.4. klo 10. Lions Clubien kirk-
kopyhä. Karjalan lennoston sotilaspap-
pi Tommi Wihinen, Satu Väätäinen, Vesa 
Kajava. Kirkkokahvit ja Rovastien seurat.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Raamattupiiri to 26.3. ja to 23.4. klo 18 
kokoushuoneessa.
Kirkonmäki kuhisee -tapahtuma su 
29.3. klo 11–14. Kahvila, ravintola, basaa-
ri ja lelukirppari sekä paljon erilaisia toi-
mintapisteitä kaikenikäisille. Kirkonmä-
elle vapaa pääsy, varaa taskurahaa ravin-
tolaa ja kuppilaa sekä putiikkeja varten.
Virtaa vanhemmuuteen ti 7.4. klo 18 
päätysalissa. Kuuntele ja kosketa – Ruo-
ki suhdettasi.
Lähetyksen sydänäänet ke 8.4. klo 9 
lähetyskellarissa.
Raamattuopiston ilta Viisikielisen mer-
keissä ti 14.4. klo 18.30, pieni sali.
Sunnuntaipyhäkoulu su 19.4. klo 10, 
iso kerhotila.
Rauhanyhdistyksen lähetysseurat 
ma 20.4. klo 19, pieni sali.
Virtaa vanhemmuuteen ti 21.4. klo 18 
päätysalissa. Uusperheet 1+1=8.
Kristillisten eläkeläisten seurat ti 28.4. 
klo 13, pieni sali.
Munkki-ja simamyyjäiset to 30.4 klo 13. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Pienten hiljainen viikko -illoissa ma 
30.3., ti 31.3. ja ke 1.4. klo 18–18.30 sekä 
pe 3.4. klo 16–16.30 ja klo 17–17.30 vael-
letaan palmusunnuntaista pääsiäiseen 
kuulostellen, laulaen, liikkuen ja rukoil-
len. Illat sopivat erityisesti lapsille ja per-
heille. Leena Laurinkari.

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

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

Kukkakauppa Cosmos
Kauppakatu 9 • p. 050 542 2800 • MA-PE 9-19, LA-SU 9-15

• www.atcosmos.fi, kukkakauppa@atcosmos.fi 

Linjurin Kukka
 Puijonkatu 45 • p. 046 921 4720 

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

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Kalevankatu 31–33 •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-14, TI sulj.

CEFAR EASY -LIHASSTIMULAATTORI

TENS – LIEVITTÄÄ KIPUA JA 
RENTOUTTAA LIHAKSET

Voimassa 30.4.2015 asti.

9900
(norm. 126,80)

TENS on kliinisesti todistettu kivun-
lievitysmenetelmä, jota käytetään 
myös fysikaalisissa hoidoissa.

FENNO MEDICAL OY  
Tilaa kätevästi kotiovellesi asti:

09 276 360           fennokauppa.fi

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEEN

Liikunta 
Hyvinvointi 

Apuvälineet 
Kotiapteekki 

Ensiapu 
Hygienia 

Haavanhoito 
Virtsankarkailu 

Katetrit 
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RAKENTAA 
TULEVAISUUTTAROHKEUS

BJÖRN CEDERBERG
Työterveyslääkäri, pastori

SARI ESSAYAH
Ekonomi, KTM

TUOMO KEINÄNEN
Yliopistotutkija / dosentti

KIRSTI KIVINEN
Perushoitaja

69 70 71 72

73 74 75 76

77 78 79 80

81 82 83 84

TEUVO KOLJONEN
Kirvesmies/eläkeläinen

MARKKU KUJANPÄÄ
It-insinööri, eläkeläinen

ARTO KUKKONEN
Yrittäjä

PÄIVI KÄHKÖNEN
Sairaanhoitaja AMK

JUHANI LAURINKARI, sit.
Sosiaalipolitiikan professori, teologi

JUSSI MIKKONEN
AMK opiskelija

HENRY MÄÄTTÄ
Yrittäjä

JARMO PIPPOLA
Opintosihteeri

SAMI RÄSÄNEN
Yrittäjä

MAIJA SILVENNOINEN
Sosiaalialan ohjaaja

SIRPA SUIKKANEN
Erik.sho-klö/yrittäjä

MILKA TAIVASSALO
Pääsihteeri, AMK-agrologiErik.sho-klö/yrittäjä Pääsihteeri, AMK-agrologi

www.kd.fi

Kristilliset arvot, perheiden hyvinvointi, yrittäjyys, 
turvallisuus. Siinä tärkeimmät rakennusaineet.

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

• 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

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

terapeuttista sielunhoitoa

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

Vekkeri 
– ajatusta ja antiikkia

Pysäkkitie 170 Pöljä 
p. 045 895 6680 

vekkeri70@netti.fi 
Avoinna: la 9.00–13.00

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

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

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 
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Kiirastorstai,  
Pyhä ehtoollinen
Kiirastorstai muodostaa pääsi-
äisjakson käännekohdan. Tuh-
kakeskiviikkona alkanut katu-
musaika päättyy kiirastorstain 
ehtoollisjumalanpalvelukseen. 
Päivän aihe on kertomus Jee-
suksen ja hänen opetuslastensa 
viimeisestä yhteisestä ateriasta 
ja pyhän ehtoollisen asettami-
sesta. Lisäksi muistellaan Jeesus-
ta, joka pesee opetuslasten jalat. 
Raamatuntekstit avaavat erilai-
sia näkökulmia sakramenttiin: 
uuden liiton ateria, Jeesuksen 
uhrikuoleman muisto, syntien 
anteeksiantaminen, kiitos ja ilo, 
taivaallisen juhlan odotus ja 
murretun leivän luoma yhteys. 
Jumalanpalveluksen päätteek-
si alttari voidaan riisua liturgi-
sista esineistä ja vaatteista. Alt-
tarin riisuminen aloittaa ristin 
ja ylösnousemuksen pääsiäisen, 

pääsiäispäivän iltaan jat-
kuvan kolmen päi-
vän juhla-ajan, joka 
ilmaisee Kristuk-
sen ristinkuoleman 
ja ylösnousemuk-
sen yhteenkuulu-
vuuden.

Hiljainen viikko 

Palmusunnuntaina alkavalla hil-
jaisella viikolla voidaan Kristuk-
sen kärsimyshistoriaa seurata eri 
tavoin. Yksi tapa on lukea se ko-
konaisuudessaan, maanantaina 
Matteuksen, tiistaina Markuk-
sen, keskiviikkona Luukkaan ja 
perjantaina Johanneksen evan-
keliumin mukaan. Toinen mah-
dollisuus on käyttää hiljaisen 
viikon arkipäivien tekstiaineis-
toa. Voidaan myös lukea perin-
teisiä ahtitekstejä. Maanantai-
hin kuuluvat Jeesuksen rukous 
Getsemanessa, hänen vangit-
semisensa ja Pietarin kieltämi-
nen, tiistaihin Jeesuksen tutki-
minen neuvoston, Pilatuksen ja 
Herodeksen edessä, keskiviik-
koon hänen tuomitsemisensa ja 
viemisensä Golgatalle, Jeesuksen 
ristinkuolema ja hautaaminen 
kuuluvat pitkäperjantaihin. Eh-
toollisen asettami-
nen, joka sisältyy 
ensimmäiseen 
ahtiin, kuu-
luu kiiras-
torstai-
hin.

Kauniit kukka-asetelmat koristavat monen kodin pöytää tänä pääsiäisenä Riistavedellä.

P
arisen viikkoa ennen pääsi-
äispyhiä koittaa Riistaveden 
seurakuntatalolla odotet-
tu päivä. Varttuneen väen 
virkistyspäivässä on luvas-
sa pääsiäiskukka-asetelmien 
askartelua.

”Teimme asetelmia myös 
viime vuonna ja kävijät tykkäsivät siitä kovas-
ti. Siksi päätimme ottaa uusiksi myös nyt”, vir-
kistyspäivän ohjaaja, diakonissa Minna Puus-
tinen kertoo.

”Kuulin, että monella kukka-asetelmat oli-
vat viime pääsiäisen aikaan kestäneet kauniina 
yli kolme viikkoa.”

Hauskaa ja hankalaa
Yhteisen lounaan ja alkuhartauden jälkeen 
osallistujien sormet jo syyhyävät päästä kuk-
ka-asetelmien tekoon. Krysanteemit, pa-
junkissat, kuusenhavut, kreppipaperit ja vä-
rikkäät höyhenet tekevät kauppansa, kun 
luovuus pääsee valloilleen.

Puustinen neuvoo vuolemaan ensiksi poh-
japalan puolipallon muotoiseksi, jotta siihen 
olisi helppo kiinnittää kukat ja koristeet. Tästä 
irtoaakin kokoontumisen ensimmäiset naurut.

”Taidettiin vuolla niin tehokkaasti, ettei 
jäänyt minkäänlaista pohjaa jäljelle”, pöydän 
ympärillä nauretaan.

Sirkka Antikainen tuskailee oman asetel-
mansa kanssa. Sellofaanikääre kun ei ota aset-
tuakseen oikealla tavalla.

”Taitaa iskeä uskonpuute heti alkuunsa”, 
hän epäilee.

Antikainen on käynyt vuosien ajan vart-
tuneen väen virkistyspäivissä, mutta kukka-
asetelman teossa hän on mukana ensimmäis-
tä kertaa.

”Hyvin mukavia kokoontumisia nämä 
ovat. Tapaa tuttuja ja aina on jokin kiinnosta-
va teema.”

”Viime vuonna en päässyt osallistumaan 
pääsiäisaskarteluun ja nyt vähän jännittää, et-
tä minkälaisen tekeleen saan aikaiseksi”, Anti-
kainen tuumaa.

Kukkien merkeissä
Leena Laitinen ei kuulu virkistyspäivien va-
kiokävijöihin, mutta nyt asetelmanteko hou-
kutteli.

”Olin viime vuonnakin tekemässä kaksi 
asetelmaa. Toisen annoin tuttavalleni.”

Laitinen on löytänyt oman juttunsa seura-
kunnan neulepiiristä, jossa hän käy säännöl-
lisesti.

”Myös naisten illat ovat sellaisia, joissa tu-
lee käytyä. Seurakunnalla kyllä olisi monipuo-
lista tarjontaa, mutta harrastuksia on niin pal-
jon, ettei joka paikkaan millään ehdi.”

”Varmasti uudet työntekijät ovat tuoneet 
uusia tuulahduksia toimintaan.”

Varttuneen väen virkistyspäivä kokoontuu 
Riistavedellä kerran kuussa. Kävijöitä on ollut 
keskimäärin kaksikymmentä. Jokaisessa ko-
koontumisessa on oma teemansa.

”Tämä kevät näköjään etenee kukkien 
merkeissä, sillä toukokuussa teemme kevät-
retken Iisalmeen Jauhiaisen puutarhalle”, Min-
na Puustinen nauraa.

Yksi suosittu teema Puustisen mukaan oli 
elämänkaarikartan laatiminen.

”Jokainen kirjasi oman tarinansa merkki-
paaluineen ja valokuvineen. Elämänkaarikar-
tat ovat kallisarvoisia muistoja jälkipolville.”

HELI HARING

Kukkivaa luovuutta
RISTIVETOA

Urbaanit nomadit keskellämme

K uinka moni on kotoisin jos-
tain muualta kuin Kuo-
piosta?” Vuosi vuodelta 
lisääntyvä nousevien käsien 
määrä auditorioissa hät-

kähdyttää ja todistaa sen, että Kuopio 
todella on opiskelijakaupunki. Yliopisto, 
ammattikorkeakoulu ja ammatilliset 
oppilaitokset houkuttelevat suuren mää-
rän nuoria ympäri Itä-Suomen ja koko 
maan opiskelemaan Savon pääkaupun-
kiin. Nykyistä opiskelijasukupovea on 
tutkimuksissa kuvattu nimellä ”urbaa-
nit nomadit”. Nomadit eivät asetu vaki-
naiseen asuinpaikkaan vaan aikoinaan 
vaelsivat laiduntavien eläinten mukana 
asumukset mukanaan.  Nykyään kulku 
ohjautuu sinne, missä työtä ja opiskelu-
paikkoja on saatavilla vaikka lyhyeksi-
kin aikaa.

 Jokaista opintonsa aloittavaa yhdis-
tää sama tavoite, löytää oma hyvä elä-
mänsä ja paikkansa maailmassa. Heistä 

tulee niitä lääkäreitä, virkamiehiä ja vää-
peleitä. 

Suomalaisen työelämän muutoksesta 
puhumisen ohessa unohtuu helposti 
vähintään yhtä suuri muutos koulutuk-
sessa.  Kaiken mittaamisen, suorittami-
sen ja arvioinnin keskellä kirkon viesti 
loistaa selvästi; elämässä on alue, jossa 
sinua ei määritellä ja arvioida. Tässä 
yhteisössä nollat muuttuvat ykkösiksi tai 
peräti kolmosiksi.

Me oppilaitospapit pyrimme par-
haamme mukaan tukemaan opiskeli-
joiden unelman toteutumista.  Elämme 
mukana oppilaitosyhteisössä opiskelijoi-
den ja henkilökunnan kanssa. Oppilai-
toksien vuosikierrossa olemme mukana 
erilaisissa juhlissa niin kouluilla kuin 
opiskelijoiden ja henkilökunnan elämän 
eri kohdissa. Kriisityön ammattilaisina 
olemme tukemassa yhteisöä ja sen jäse-
niä myös elämän hankalimmissa vai-
heissa. Luottamukselliset suhteet mah-

dollistavat pitkäjän-
teisen työn elämän 
näyttäessä raskaim-
mat puolensa.

Kuopion vanhim-
masta rakennuksesta 
– Vanhasta Pappilasta 
– on vuosien saa-
tossa tullut opiskeli-
joiden tärkeä kohtaa-
mispaikka. Liki kaksi 
ja puoli vuosisataa vanhat seinät ovat 
nähneet paljon, ja kuulleet vielä enem-
män. Perjantai-iltojen avoimet ovet, Pap-
pila-klubit ja elokuvaillat kokoavat yhä 
suuremman joukon opiskelijoita Kunin-
kaankatu 12:een. Arkisin meillä on ilo ja 
kunnia kutsua opiskelijaryhmiä tutus-
tumaan toinen toisiimme ja keskus-
telemaan elämän isoista ja vähän pie-
nemmistäkin kysymyksistä. Musiikista 
innostuneet löytävät Vanhan Pappilan 
tarjonnasta mieleisensä. Viimeisimmät 

menovinkit löydät osoitteesta yhteis-
henki.fi. Tervetuloa mukaan!

PANU POHJOLAINEN 
Oppilaitospastori

Tällä palstalla kirkon työntekijät kertovat,  
miten kirkko on mukana ihmisen  

eri elämänvaiheissa.

KERRON KIRKOSTA

Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio, p. 158 111, faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi. Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari,  
Hannu Koskelainen, Pauli Kurkirinne, Kirsi Leino, Marketta Rantama, Painos 73 670 kpl Toimitus Kirjastokatu 5 A 1, 70100 Kuopio Viestintäpäällikkö, 
Kirkko ja Koti -lehden päätoimittaja Minna Siikaniva, puh. 040 4848 273, minna.siikaniva@evl.fi Tiedottaja Merja Tapio, puh. 040 4848 236,  
merja.tapio@evl.fi Tiedottaja Heli Haring puh. 044 414 4801 Verkkotoimittaja Seija Rytkönen puh. 040 4848 514, seija.rytkonen@evl.fi  
Taitto Kotimaa Oy Ilmoitukset Pirjo Teva, puh. 020 754 2284, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi Tilaukset 20 €/vuosikerta 
Jakelu Posti Oy, Suora Lähetys Oy. Jakelupalaute jakelupalaute@kotimaa.fi, Posti puh. 0200 71000, Suora Lähetys puh. 017 264 7800

 kirkkojakoti.fi fo www.facebook.com/kirkkojakoti to @Kirkkojakoti

Pirjo Hassinen:  
Sauna paradis. 
2014. Otava. 253 s.

Pasi Ahtiainen:  
Jokakelin mies.  
2014. Gummerus. 207 s.

Yleisessä saunassa 
Talstin saunaan vai Ilmarisen sau-
naan? Kuopiolaisten jakautumi-
nen vielä 50 vuotta sitten oli yhtä 
tärkeä kuin Kallan kaupan ja Osu-
lan välillä. Ja elämyksiä syntyi mo-
lemmissa. Hassisen uusimmassa 
romaanissa avataan ovi tuollai-
seen lauantai-illan paratiisiin, jon-
ka on omistanut kirjailija – Annen 
isä. Lauri muistaa kadut ja kulmat, 
mutta hän pyytää Annen apua ih-
misten eloon herättämisessä. Myös 
Laurin isän kummallinen kohta-
lo kaipaa selvitystä. Matka yhtei-
sen maiseman lapsuuteen muuttaa 
myös aikuisuuden. 

Menneisyys, nykyisyys, muistot 

ja todellisuus sekoittuvat, jopa niin 
suloisesti, että lukijalla on haastet-
ta joskus pysyä kärryillä missä koh-
taa mennään, etenkin kun Annen 
romaanikäsikirjoitus kertoo omaa 
tarinaansa. Kielen tyyli vangitsee, 
koska teksti on yhtä aikaa tiivistä, 
mutta samalla niin sisältörikasta. 
Tässä Hassinen poikkeaa kirjailija-
na kollegastaan Sirpa Kähkösestä, 
edellinen antaa Kuopion koordi-
naatit ja pakottaa lukijan mieliku-
vituksen rakentamaan paikat, jäl-
kimmäinen maalaa maiseman 
pikkutarkoin ääriviivoin. Ja molem-
pien suosio on taattu.

 TERHI LAITINEN

&
Kuopion ja Siilinjärven  

seurakuntalehti.  
102. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 29.4.2015

Käytös kutonen
Kuopiolainen Pasi Ahtiainen tulee 
kirjallisuushistoriaamme rohkeasti 
vanhemman paikallisen kollegansa 
Jorma Ranivaaran jalanjälkiä seura-
ten: ryminällä ja ranttaliksi pannen. 
Päähenkilönä on hänelläkin porva-
rillinen mies, joka päättää toteuttaa 
pimeää puoltaan ja lukijan tehtä-
väksi jää päättää nauraako vai itkeä.

Sosiologin tarkkuudella kirjaili-
ja tekee näkyväksi harmaan opet-
tajan, hänen kaltaisensa, jolla on 
paljon vaikutusvaltaa, mutta kuo-
hahduksen kollegoiden ja kouluk-

kaiden keskuudessa Niilo saa ai-
kaan vasta, kun lausuu ääneen 
tyypillisesti teinien suussa sulavan 
välimerkkisanan. Tästä alkaa varsi-
nainen tapahtumaketju, joka laa-
jenee ehkä vähän liian uskomat-
tomiinkin ulottuvuuksiin. Mutta 
joskus tarvitaan anarkiaa, että voi 
saavuttaa vapauden. Kielen ilottelu 
ja opettajatyypin piirtäminen nou-
sevat kuitenkin kirjan ehdottomas-
ti parhaimmiksi ansioiksi. Siitä on 
hyvä jatkaa.

TERHI LAITINEN

1. 2. 3.

KULTTUURIKULMA KIRJALLISTA

LYHYESTI

Koonnut PIIA JULKUNEN

Menovinkit 25.3.–29.4.2015
Lähetä vinkit osoitteeseen kulttuurikulma@gmail.com  
kaksi viikkoa ennen seuraavan lehden ilmestymistä.

NÄYTTELYT
G12 Kuopio

 ✚ 21.3.–16.4. Vappu Rossi
 ✚ 18.4.–7.5. Nina Venäläinen

VB-valokuvakeskus
 ✚ 27.3.–3.5. Spede Pasanen 85 vuotta

Kuopion taidemuseo
 ✚ 20.3.–29.8. Perhekuvia. Pekka Halo-
nen 150 vuotta

Kuopion museo
 ✚ 3.2.–5.9. Ensimmäisellä puolustus-
linjalla

Kuopion korttelimuseo
 ✚ 27.3.–19.9. Puutaloasumisen ihanuus 
– kurjuus?

ESITYKSIÄ
 ✚ Kuopion kaupunginteatteri Ihme-
maa Oz ensi-ilta 2.4.

 ✚ Cilla Back: Tarantata 9.4. klo 19,  

10.4. klo 19, 11.4. klo 19. Sotku
 ✚ Kulttuurikeitto: Tanssiteatteri Tsuumi 
– Vintti 10.4. klo 12 Sotku

 ✚ Teatteri Vivates: Entäs nyt, Niskavuo-
ri? Ensi-ilta 18.4. klo 15, 19.4. klo 15,  
25.4. klo 14 ja klo 18 Salmin sali Sii-
linjärvi

 ✚ Teot: Savonia AMK:n Tanssinopetta-
jaopiskelijoiden soolo ja ryhmäkoreo-
grafioita 23.–26.4. Sotku

 ✚ Hyvän mielen Leijona -konsertti 26.4. 
klo 14 Salmin sali Siilinjärvi. Järj. LC 
Siilinjärvi Tarina

Kino Kuvakukko, ohjelmassa mm.
 ✚ 20.3. alkaen: Armi elää!  
(ohj. Jörn Donner)

 ✚ 20.3. alkaen: Citizenfour  
(ohj. Laura Poitras)

 ✚ 31.3. klo 13 Hopeatähti: Miekkailija
 ✚ 3.4. alkaen: Hyvästi Afrikka  
(ohj. Iiris Härmä)

 ✚ 14.4. klo 13 Hopeatähti: Armi elää!
 ✚ 17.4. alkaen: Leviathan  
(ohj. Andrey Zvyagintsev

Kuopion Musiikkikeskus,  
ohjelmassa mm.

 ✚ 26.3. klo 12 Konserttisali:  
Päivämatinea II

 ✚ 26.3. klo 19 Konserttisali:  
Sinfoniasarja VI

 ✚ 27.3. klo 21.30 Jazzklubi:  
Will Vinson Quartet

 ✚ 31.3. klo 18 Konserttisali: Kuopion 
konservatorion tanssikoulun kevät-
näytös

 ✚ 10.4. klo 21.30 Jazzklubi: Jori Huhtala 5
 ✚ 16.4. klo 19 Konserttisali:  
Sinfoniasarja VII

 ✚ 23.4. klo 19 Konserttisali:  
Tulevaisuuden tähdet

 ✚ 27.4. klo 13 Konserttisali: Kansallisen 
veteraanipäivän Kuopion juhla

Pääsiäisyö,  
Kristus on  
voittanut  
kuoleman
Pääsiäisyön messu on keskeinen 
jumalanpalvelus pääsiäisaamun 
messun rinnalla. Ne muodos-
tivatkin aluksi yhden jumalan-
palveluskokonaisuuden. Ehtool-
lista vietettiin auringonnousun 
aikaan. Aurinko on ylösnous-
seen Herran vertauskuva, ja au-
ringonnousu symboloi hänen 
kuolleista nousemistaan. Kyntti-
lät, jotka sytytetään pääsiäisyön 
messussa, kuvaavat nousevaa 
aurinkoa ja kuoleman pimey-
den väistymistä. Pääsiäisyön ju-
malanpalveluksen aiheina ovat 
Vanhan testamentin pääsiäisker-
tomukset, kasteen muistaminen 
ja tapahtumat pääsiäisaamu-
na puutarhahaudalla. Jeesuksen 
hauta on tyhjä. Jumala on he-
rättänyt Jeesuksen kuolleista ja 
murtanut näin haudan ja kuole-
man kahleet. 

Lähde:  Evankeliumikirja

Speden elämää ja uraa muis-
tellaan VB-valokuvakeskuk-
sella.

Pekka Halosen Tytöt takan ääressä vuodelta 1909. Osk. Huttusen koko-
elma/ Kuopion taidemuseo.
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Vanha Pappila on opiskelijoiden suosittu kohtaamispaikka. 
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”Vielä on harkinnassa päätyykö tämä 
omalle pöydälle vai ystävän iloksi”, Lee-
na Laitinen mietiskeli.

Minna Puustisen ohjauksessa syntyi persoonallisen kauniita kukka-asetelmia. 
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Viime kesänä Ramona Lindgrenin elämältä meni pohja pois. 
Takaisin jaloilleen hän pääsi seurakunnan tuella.

R
amona Lindgren on 
omaksunut kristillisen 
elämänkatsomuksen jo 
pikkutytöstä lähtien.

”Romanikulttuu-
rissa uskonnolla on 
todella iso merkitys. 
Opimme ihan pienestä 
pitäen tuntemaan Jee-

suksen ja hänen tarinansa.”
”Tiedän Jumalan olevan olemassa. Sitä ei 

tarvitse arvailla.”
Viime kesäkuussa Ramonan sisaren poika 

kuoli yllättäen. Samalla horjui Ramonan luot-
tamus turvallisen Taivaan Isän olemassaoloon.

”Poika oli ollut minulle kuin oma lapsi. Olin 
hoitanut häntä pienestä saakka. Vielä vartut-
tuaankin hän kävi luonani lähes päivittäin.”

”Kun hän kuoli, tuntui, että elämältäni pu-
tosi pohja. Pasmat menivät sekaisin ja voimia 
ei meinannut löytyä päivästä toiseen selviä-
miseen”, Ramona muistelee.

Pelastusrengas ja ponnahduslauta
Tuossa vaiheessa Ramonan romanikulttuu-
rin ohjaajaksi tähtäävät opinnot olivat loppu-
suoralla.

”Energiaa opintojen jatkamiseen ei kerta 
kaikkiaan ollut. Ajattelin, että tähän ne taisi-
vat tyssätä.”

”Jaksoin vain itkeä. Olin hyvin katkera Ju-
malalle, koska hän oli ottanut täältä pois ih-
misen väärässä järjestyksessä. Eihän lapsen 
kuulu kuolla ennen vanhempiaan.”

Pientä lohtua toivottomuuteen toi kon-

takti Alavan seurakunnan diakoniin.
”Kävin sisareni kanssa diakonin juttusilla. 

Hän suhtautui meihin empaattisesti ja ymmär-
täväisesti. Tuntui, että häneltä sai aidosti tukea.”

”Meidän koko perhepiirillemme pojan 
kuolema on ollut hyvin vaikea asia. Siksi tun-
tui helpommalta puhua siitä jonkun ulko-
puolisen kanssa.”

Nuo diakonin kanssa käydyt keskustelut 
osoittautuivatkin lopulta pelastusrenkaaksi, 
joka palautti Ramonan elämänhalun.

”Otin uudelleen yhteyttä samaiseen dia-
koniin – nyt opiskeluasioiden tiimoilta. Vyyh-
ti lähti purkautumaan ja pääsin suorittamaan 
opintoihini liittyvät näytöt seurakuntaan.”

Ramona sai tutkintonsa suoritettua viime 
jouluna.

”Koen, että seurakunta on ollut minul-
le ponnahduslauta. Uusia polkuja on avautu-
nut edessäni.”  

Tuplasti parempi
Vaikka opiskelut olivatkin paketissa, ei Ramo-
naa niin vaan päästettykään pois seurakun-
nan kuvioista. Eläväinen ja ulospäin suuntau-
tunut nainen oli niin pidetty työntekijöiden 
ja seurakuntalaisten keskuudessa, että opin-
näytejaksojen jälkeen avautui mahdollisuus 
jäädä työharjoitteluun Alavaan.

”Minut on otettu ihanasti vastaan. Alus-
sa ehkä aistin joidenkin kehonkielestä pientä 
varautuneisuutta romanitaustaani kohtaan, 
mutta epäluulot hälvenivät nopeasti.”

Ennakkoluulojen kanssa Ramona on jou-
tunut kamppailemaan aivan lapsesta saakka. 

”Kun aloitin peruskoulun, olin ensimmäi-
nen romanilapsi koulussani. Silloin vielä opet-
tajienkin keskuudessa oli ennakkoluuloja.”

”Muistan esimerkiksi, kuinka yksi opetta-
ja jopa repi minua hiuksista. Tapaus kyllä sel-
vitettiin ja sen jälkeen välit kyseisen opettajan 
kanssa olivat hyvät.”

Aina silloin tällöin Ramona törmää myös 
ikiaikaiseen uskomukseen siitä, että mustalai-
set varastelevat lapsia.

”Tuo kyllä pitää paikkansa. Mutta kyse oli 
romanien omista lapsista, joita viranomaiset 
olivat ottaneet huostaan. Entisaikaan ajatel-
tiin, että kulkurielämä ei sovi lapsille ja siksi 
romanilapsia vietiin vanhemmiltaan. Jossain 
vaiheessa vanhemmat sitten hakivat lapsiaan 
takaisin”, Ramona selvittää.   

”Monesti on tuntunut, että romanina si-
nun pitää olla tuplasti parempi verrattuna 
valtaväestön edustajaan.”

Ne pienet teot
Työharjoittelunsa aikana Ramona on ollut an-
tamassa oman panoksensa sekä diakonia- et-
tä nuorisotyössä.

”Olen saanut olla mukana esimerkiksi Elä-

vän elämän illoissa, kädentaitokahvilassa ja 
leireillä. Monenlaisia antoisia keskusteluja 
olen käynyt niin varttuneemman väen kuin 
nuorisonkin kanssa.”

Ramonasta on palkitsevaa, kun voi pienillä 
teoilla antaa toiselle ihmiselle jotain suurta. 

”Kerran kosketin jutustelun lomassa erään 
93-vuotiaan rouvan käsivartta. Hän kertoi, et-
tei häntä ollut vuosikymmeniin koskettanut 
kukaan muu kuin lääkäri. Lopulta rouva itki 
sylissäni, kun silittelin häntä.”   

Työharjoittelunsa aikana Ramona on näh-
nyt, miten paljon yksinäisyyttä yhteiskunnas-
samme on.

”Romanina minun on vaikea käsittää si-
tä. Meidän kulttuurissamme perhe on pal-
jon laajempi käsite kuin pelkkä ydinperhe. Pi-
dämme tiiviisti yhtä suvun kesken.” 

”Jos esimerkiksi joku meistä on joutunut 
sairaalaan, häntä mennään katsomaan sinne 
isolla porukalla.”

Vaikean ajanjakson jälkeen Ramona katsoo 
nyt luottavaisesti tulevaisuuteen. Toiveissa on 
päästä opiskelemaan oppisopimuksella diako-
niksi. Asian on määrä ratketa kevään aikana.

”Seurakunta on antanut minulle hyvät 
mahdollisuudet näyttää mihin pystyn. Olen 
tänä aikana tutkiskellut itseäni ja löytänyt uu-
sia kykyjä.”

”Tunnen kirkon melkein toiseksi kodikseni. 
Siellä ei koskaan tarvitse miettiä, että miten 
täällä oikein pitäisi olla.”

HELI HARING

”Pienillä teoilla  
voi antaa toiselle  
ihmiselle jotain suurta 

Seurakunta nosti jaloilleen
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 ”Työharjoittelussa olen saanut esittää omiakin ideoita. Nyt meillä on suunnitteilla muun muassa romanimusiikin konsertti”, Ramona Lindgren iloitsee.
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