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Ihan tavallista

T uttuja tavatessa on tapana vaihtaa kuulumi-
sia: ”Mitä kuuluu”? Vastaukset ovat yleensä: 
”eipä erikoista tai ihan tavallista tai samaa 
vanhaa”, ellei sitten jotain aivan poikkeuk-
sellista ole tapahtunut. 

Törmäsin entiseen koulukaveriini. Olin kovin järkyt-
tynyt kuullessani, että yhdellä vanhoista ystävistäni oli 
uusiutunut syöpä, jota ei voinut enää leikata. Toinen oli 
loukkaantunut vaikeasti auto-onnettomuudessa ja eli 
arkeaan nyt eläkkeellä henkilökohtaisen avustajan tuke-
mana.  

Ihan tavallista alkoi yhtäkkiä kuulostaa oikein 
hyvältä. Muistan joskus kuulleeni, että vaikeassa elä-
mäntilanteessa olevat ihmiset toivoisivat, että kaikki 
olisi niin kuin ennen – ihan tavallisesti. Ehkäpä nyky-

ajan elämysyhteiskun-
nassa unohdamme lii-
aksi tavallisen arjen 
merkityksen, vaikka 
oikeastaan silloin 
kaikki on aika hyvin. 

Lapsiperheiden 
arjessa riittää pal-
jon haasteita ja pai-
neita. On ihan taval-
lista, että välillä uupuu 
ja tarvitsee apua. Iso-
vanhemmat ovat 
monelle perheelle kor-

vaamaton tuki. Silloin, kun omat voimat ja läheisten-
kään tuki eivät enää riitä, pitäisi olla ihan tavallista, että 
apua uskaltaisi hakea myös ulkopuolelta.

Nuorten äitien vertaistukiryhmät ovat loistavia esi-
merkkejä nykyajan ilmiöistä. Muun muassa facebookissa 
on keskusteluryhmiä, joihin voi olla yhteydessä, kun arki 
tuntuu kaatuvan päälle. Usein jo helpottaa kuulla, että 
muillakin on samanlaisia tunteita. Ei tarvitse olla supe-
räiti vaan ihan tavallinen äiti. 

Minulla oli tilaisuus vierailla Lähi-idässä Suomen 
Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun vieraana. 
Perehdyimme alueen kriisialttiiseen tilanteeseen, Israe-
lin ja Palestiinan ajankohtaisiin kysymyksiin sekä järjes-
töjen tekemään työhön alueella. Järjestöt tekevät työtä 
muun muassa vammaisten oikeuksien ja Syyrian pako-
laisten parissa. 

Pitkittyneen konfliktin keskellä ihmisten puheista 
kuulsi toivo rauhasta. Ihmiset haluaisivat liikkua 
vapaasti, viljellä maata, käydä koulua ja tehdä työtä. Elää 
tavallista arkea. 

Mitä sinulle kuuluu? Toivottavasti ihan tavallista.

Seurakuntayhtymän tulos ylijäämäinen
Kuopion seurakuntayhtymän tilikauden tulos on noin 1,8 miljoonaa ylijäämäinen.

Yhteinen kirkkoneuvos-
too hyväksyi kokouk-
sessaan maaliskuun lo-
pussa Kuopion ev.lut. 
seurakuntayhtymän 

vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvis-
tettavaksi yhteiselle kirkkovaltuus-
tolle. Tilikauden tulos on noin 1,8 
miljoona euroa ylijäämäinen johtu-
en toimintakulujen pienenemises-
tä ja verotulojen arvioitua positiivi-
semmasta kehityksestä.

Odotettua parempi talouden 
kehitys ei kuitenkaan muuta seu-
rakuntayhtymän talouden suur-
ta kuvaa. Vaikka jatkuvasti kor-
kealla tasolla pysyttelevä kirkosta 
eroaminen ei näytä toiseksi vai-
kuttaneen kirkollisverokertymiin, 
seurakuntayhtymä ennakoi verotu-

lojensa laskevan lähivuosina. Vero-
tuloja kertyi arvoitua enemmän, sil-
ti talouden kehityksen kannalta on 
huolestuttavaa, että kirkollisvero-
tulojen kertymä pieneni edellisestä 
vuodesta 2,4 prosenttia. Kirkollis-
verotulot ovat selkeästi merkittä-
vin tulolähde seurakunnalle. Niissä 
tapahtuvilla muutoksilla on keskei-
nen merkitys seurakuntatalouden 
tasapainoon sekä lyhyellä että pit-
källä aikavälillä. Tämän vuoksi ta-
louden tasapainottamistoimia jat-
ketaan laadittujen kiinteistö- ja 
henkilöstöstrategioiden mukaisesti.

Siilinjärven tulos  
alijäämäinen
Vuoden 2014 tilinpäätös Siilinjärven 
seurakunnassa on 201 626 euroa ali-

jäämäinen. Tulos on ensimmäinen 
alijäämäinen tällä vuosituhannel-
la. Se on kuitenkin ennakoitua pa-
rempi, mikä johtuu arvioitua kor-
keammasta yhteisöverotulosta. 
Yhteisöveron kertymä kasvoi edel-
lisvuodesta 33,5 prosenttia. Kirkollis-
veron osuus pieneni 2,5 prosenttia.

Käyttötalouden toimintatuotot 
vähenivät edellisvuodesta 14,1 ja toi-
mintakulut kasvoivat 4,7 prosenttia. 
Kirkkoherra Seppo Laitasen mu-
kaan henkilöstön lisäys viime vuo-
sina, ja tiloissa tehdyt isot remontit 
vaikuttavat suoraan tulokseen.

Siilinjärvellä väestön kasvu ja 
työllisyystilanne ovat olleet hyviä, 
ja seurakunnan veroprosentti 1,25 
on Kuopion hiippakunnan alhai-
sin. Talousjohtaja Urpo Reposen 

mukaan veroprosentin nosto ei ole 
suunnitelmissa. Alijäämän kattami-
seen käytetään aiempia säästöjä.

Siilinjärven seurakunnan kirk-

kovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen 
maaliskuussa.

MINNA SIIKANIVA 
TUIJA HYTTINEN ” 

Elämysyhteis- 
kunnassa  
unohdamme 
tavallisen arjen 
merkityksen

T
oisaalta lapset ovat erilaisia. Ei 
ole patenttiratkaisua kuinka 
kasvatan hyvän lapsen, vaan 
polkuja hyvään lapsuuteen ja 
sitä kautta aikuisuuteen on 
monenlaisia”, toteaa Jyväsky-
län yliopiston äitiystutkija KT 
Eija Sevon. Hän oli puhumas-
sa hiljattain Kuopion ev. lut. 

seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen jär-
jestämässä Äiti-äidimpi-äidein -koulutustilaisuudes-
sa Kuopiossa. 

Myyttinen äitiys
Millainen on hyvä äiti? Tämän kysymyksen kanssa 
ovat kamppailleet naiset kautta aikojen. Hyvän äiti-
yden määritelmä on toisaalta aikaan ja paikkaan si-
donnainen kysymys, toisaalta vahvat äitimyytit pitä-
vät pintansa ajasta riippumatta.  

”Äitiys on jotain ikiaikaista naiseuden myyttistä ta-
rinavarantoa eli siinä on mukana pysyvä, muuttuma-
ton juonne.  Äitiys ajatellaan edelleen uhrautumisen, 
omistautumisen ja lapsilleen läsnä olemisen ihantei-
den kautta, vaikka äidit ja äitiyden toteuttamisen olo-
suhteet ovat muuttuneet paljon viimeisten vuosikym-
menten saatossa. Hyvän äitiyden mallitarina on vahva 
ja se työntää lonkeronsa perhearjen pienimpiinkin so-
pukoihin”, Eija Sevon toteaa.

Nautintoa ja  
riittämättömyyden tunteita
Äitiyden haasteet nyky-yhteiskunnassa liittyvät risti-
riitaan ajan haasteiden ja perinteisen äitiyden ihan-
teiden välillä. Äitiyden kulttuurinen malli ei välttä-
mättä ole tähän aikaan paras mahdollinen. 

”Tämä on jokaista naista äitinä koskettava ambi-
valenssi. Meillä on vahva kulttuurinen ja jaettu hy-

MINNA SIIKANIVA 
minna.siikaniva@evl.fi

AJANKOHTAISTA

 ✚ Rakennusmestari Sami Purovesi on 
valittu Kuopion seurakuntayhtymän uu-
deksi tekniseksi isännöitsijäksi. Hän aloitti 
tehtävässään huhtikuussa ja seuraa eläkkeelle 
siirtyvää Pauli Niskasta.

 ✚ Hallintosihteerinä Kuopion seurakun-
tayhtymässä on aloittanut Aarne Blom. Hän 
siirtyi yhtymän palvelukseen Maaningan seu-
rakunnan talouspäällikön virasta.

 ✚ Päiväkerhoihin kaudelle 2015–2016 on vie-
lä vapaita paikkoja. Jälki-ilmoittautuminen 
on käynnissä 4.–20.5.2015 välisenä aikana säh-
köisesti osoitteessa www.kuopionseurakun-
nat.fi/ilmoittautuminen_paivakerhoon . 

Uutena toimintamuotona aloittavat elo-
kuussa seurakunnan ja Kuopion kaupungin 
varhaiskasvatuksen yhteiset päiväkerhot Jyn-
känvuoren kerhotilassa ja Petosen seurakun-
tatalolla.

Päiväkerhoryhmien muodostamisen pe-
rusteina ovat ev.lut. kirkkoon kuuluminen, 
ikäjärjestys ja ilmoittautumisjärjestys. 

Tiedot kerhopaikoista lähetetään 31.5.2015 
mennessä kirjeellä kotiin.

Päiväkerhotoiminta käynnistyy 17. elo-
kuuta alkaen.
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23 500

80 000

Uudet kirkolliskokousedustajat valitaan  
helmikuussa 2016. Kuopion hiippakunnasta valitaan 
kirkolliskokoukseen 10 edustajaa. Heistä kuusi on  
maallikkojäseniä ja neljä pappisedustajia.

Isostoimintaan osallistui viime vuonna 23 500 nuorta.  
Heistä rippikoulussa toimi vertaisryhmien ohjaajana  
16 200 nuorta. Isostoiminnan suosio on pysynyt korkealla 
 vuodesta toiseen.

Suomen sisäministeriö ja Kirkon Ulkomaanavun  
yhteydessä toimiva Uskonnollisten ja perinteisten johtajien 
rauhanvälitysverkosto ryhtyvät yhdessä etsimään toimintata-
poja väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisemiseksi  
Suomessa. Alkuvaiheessa sisäministeriön kanssa tehtävään 
työhön on budjetoitu vajaa 80 000 euroa.

PYSÄKILLÄ

KUUKAUDEN VALINNAT PÄÄKIRJOITUS

Verotuloja kertyi vuonna 2014 arvioitua enemmän.
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vän äitiyden ihanne, jossa on juonteita kristinuskon 
äitikuvasta ja äiti-Mariasta. Toisaalta elämme yhteis-
kunnassa, jossa korostetaan sukupuolten välistä ta-
sa-arvoa ja naisten kouluttautumista. Kuitenkin perin-
teinen äitiys asettuu ideaaliksi, jonka mukaan jokaisen 
äidin tulisi toimia.” 

Eija Sevon kertoo, että tuoreen äidin mielessä myl-
lertävät monenlaiset tunteet. 

”Äitiyteen liittyy aina kaksinaisuus eli vahva nautinto 
ja ilo lapsesta, toisaalta tunnetaan suurta riittämättö-
myyden tunnetta ja epäonnistumisen pelkoa. Osaanko 
olla oikeanlainen ja hyvä äiti tälle lapselle?”

Voiko äitiydelläkin kilpailla? 
Äitien sotaa parhaasta äitiydestä eletään nykyään niin 
televisiossa kuin hiekkalaatikoiden reunoillakin. 

”Elämme suoritusyhteiskunnassa, jossa jokainen asia 
ja teko voidaan nähdä suorituksena. Siinä sitten joko 
pärjätään tai epäonnistutaan. Tämä on yksi nykyvan-
hemmuuden piirteistä eli vanhemmuuteen investoi-
daan, sijoitetaan ja siitä kilpaillaan. Tässä on kyllä omat 
riskinsä ja voi miettiä, että millaista kuvaa siinä välittää 
lapsille”, Sevon kysyy. 

Monet äitiyteen ja vanhemmuuteen liittyvät itses-
täänselvyydet ovat nyky-yhteiskunnassa purkautuneet.  

”Äitiys ei ole enää väistämätön kohtalo, kuten ennen 
ehkäisyn hyväksytyksi tulemista. Äitiys on henkilökoh-
tainen valinta, jota prosessoidaan pitkäänkin. Myös se-
kä tahallinen että tahaton lapsettomuus on yleistynyt.” 

Vanhemmuuden aikataulu
Äitiyden ajoittaminen on nykynaisille yhä tarkemmassa 
pohdinnassa oleva kysymys. Vanhemmaksi tulo on siirty-
nyt yhä myöhemmäksi ja ensisynnyttäjien keski-ikä on jo 
liki 30 vuotta.

”Nykyaikana omaa elämää pitää pohtia ja reflektoi-
da aiempaa enemmän, kun perinteiset elämänkulku-
mallit eivät ole mahdollisia. Jokaisen tulee itse tehdä 
omat valintansa ja myös perustella ne.” 

Nykyaikaa on myös jaettu vanhemmuus, vaikka Ei-
ja Sevon toteaakin, että äidin ajatellaan edelleenkin ole-
van ensisijainen vanhempi, joka ottaa vastuun lapsen 
kasvatuksesta. 

”Aina isä ei löydä omaa, luonteva paikkaansa per-
heessä. Toisaalta nykyajan tilanne on, että usein mo-

lemmat vanhemmat käyvät töissä, joka edellyttää sitä, 
että vanhemmuus jaetaan isän ja äidin kesken selkeäm-
min kuin ennen.”

Äitiystutkimuksella  
pitkät perinteet
Kasvatustieteen tohtori Eija Sevon on väitellyt vuon-
na 2009 Jyväskylän yliopistossa äidiksi tuloon liittyvi-
en kysymysten tiimoilta. Hänen tämänhetkinen tutki-
mustoimintansa liittyy perhetutkimukseen, erityisesti 
perhearjen tutkimiseen pikkulapsiperheissä eri per-
heenjäsenten näkökulmista. 

”Itsekin olen äiti ja välillä sitä miettii, miten aihee-
seen saa teoreettisen ja tutkimuksellisen otteen. Toi-
saalta äitiystutkimuksella on pitkät perinteet ja äitiyttä 
on määritelty vahvasti monilla eri tieteenaloilla. Äitiy-
teen liittyy monia kiinnostavia kysymyksiä ja se on il-
miö, joka määrittää paljon muuta, mitä perhetutki-
muksessa tehdään ja se kytkeytyy oleellisesti moniin 
perhetutkimuksen kysymyksiin”, Eija Sevon päättää. 

ANNE HEIKKINEN

Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa       olla äiti, monenlainen äitiys voi olla hyvää. 

Äitien ajatuksia  
äitiydestä 
”Välillä koko äitiys on vaan yhtä sumuista unta,  
josta ei saa mitään tolkkua. Kun väsymys on  
läsnä aina ja kaikkialla.”

”Äitiys on vuoristorataa äärimmäisestä tunne- 
tilasta toiseen. Niitä hienoja huippuja ja sitten  
vähemmän hohdokkaita hetkiä.”

”Se pehmoinen iho ja tuhina, pienet sormet ja 
nenänpää. Ei kai sitä muuta voi tässä elämässä 
toivoa kuin saada kokea nämä.”

”Äitiys on elämäni kovin, mutta ihanin koulu!”

”Äitinä olo on koko elämän mittainen reissu, 
jolta ei ole paluulippua.””Vahvat äitimyy-

tit pitävät pintansa 
ajasta riippumatta

 ”Elämme suoritusyhteis-
kunnassa ja se heijastuu 
myös vanhemmuuteen”, 
äitiystutkija Eija Sevon 
kertoo. Monta pol kua hyvään äitiyteen 
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Hautajaisissa  
virkistymässä

O len tainnut ennenkin kehua, että 
papin työ on ihan sieltä kärjestä. 
Saa tavata ihmisiä erilaisissa tilan-
teissa ja erilaisissa tunnelmissa, 
niin toimituksissa kuin muissa-

kin tapahtumissa. Joskus minulta kysytään, että 
eikö se ole raskasta olla jatkuvasti hautajaisissa. 
No, tavallaanhan se onkin. Mutta se on myös 
erittäin mielekäs, ja minulle sekä monelle muul-
lekin papille tärkeä ja voimaa antava osa työstä. 
Oikeastaan hautajaisissa ihan virkistyy. Saattaa 
kuulostaa kieroutuneelta, mutta niin se vain on.

Minusta on arvokasta se, että ihmiset ottavat 
papin mukaan suruunsa. Siunauskeskustelussa 
käydään läpi vainajan elämää ja yhteisiä muistoja, 
usein itkun ja naurun säestyksellä. Valitaan vir-
ret ja tuumaillaan siunaustoimitusta ja muistoti-
laisuutta. Sen jälkeen alkaa sitten se oma työ. Kir-
joitan siunauspuheen, katselen raamatuntekstit ja 
rukoukset, ajattelen vainajan elämää ja omaisia, 
kai sitä voi rukoukseksikin sanoa. Ja kun sitten 
itse siunaaminen koittaa, on kaikki niin valmiina 
kuin yleensä siinä tilanteessa voi olla. 

Kirkossa sitten kuuntelen kukkalaitteiden 
värssyt tarkkaan. Ne ovat olleet valitsijoille 
usein tarkan harkinnan tulos ja kertovat paljon 
heidän suhteestaan lähtijään. Ja hautausmaalla 
saan olla mukana ihmisen viimeisellä matkalla 
tässä maailmassa. Kotimatkalla, niin ajattelen.

Muistotilaisuus 
on usein se hetki, 
jolloin kuulee par-
haat kertomukset. 
Ne ovat liikuttavia, 
iloisia, joskus mur-
heellisia kuvia ihmi-
sen elämästä. Ne 
kertovat kiintymyk-
sestä, yhteydestä 
toisiin ihmisiin ja 
joskus katkeruu-
destakin. Mutta ne 
ovat tärkeitä hetkiä 
omaisille ja papillekin. Ja useimmiten, totta tosi-
aan, hautajaisista lähtee paljon saaneena ja sillä 
tavalla virkistyneenä.

Ukki-vainaa sanoi usein hautausmaalla kävel-
lessämme, että ”sitä pitäs koettoo ellee sillä 
laella, että jos millon sattuu kuolemaan, niin ei 
jäes kellekkään kovin paha miel”. Tämän viisau-
den olen ymmärtänyt todeksi. Ihminen, joka on 
ollut eläessään kohtuullisessa sovussa toisten 
kanssa, on sitä hautajaisissaankin. Hänelle on 
hyvä sanoa näkemiin ja toivottaa hyvää matkaa 
uuteen kotiin. Olisikohan siinä se jokaisen päi-
vän tavoite? Että jälkeenjääneillä olisi sitten vir-
kistävät hautajaiset.

RAILI PURSIAINEN

” 
Muisto- 
tilaisuudessa 
kuulee usein 
parhaat  
kertomukset

KOLUMNI

HISTORIALLISTA MITÄ MIELESSÄ?

Hiilamon mukaan seurakuntien diakoniatyö näyttää  
tilastojen perusteella polkevan paikallaan,  
vaikka diakonisen hädän tarve on lisääntynyt.

 ”E rityisesti pitkäaikaistyöttö-
myyden ja nuorten toimeen-
tulovaikeuksien yleistyminen 
haastaisivat diakoniatyötä 
uudistumaan. Diakoniassa ei 

ole kuitenkaan havaittavissa vastaavaa 
uudistumista kuin 1990-luvun laman ai-
kana”, professori Heikki Hiilamo totesi 
Kirkon tutkimuskeskuksen järjestämäs-
sä Kirkko etsii paikkaansa -seminaarissa. 

Hiilamon mielestä on yllättävää, et-
tei diakonia ole reagoinut taloudellisen 
hädän lisääntymiseen asiakaskontaktien 
määrän kautta. 

”Tilastojen perusteella diakoniatyös-
sä on koettu samanlainen hiljainen ala-
mäki kuin Suomen taloudessa. Asia-
kasmäärät ovat koko maassa laskeneet 
vuodesta 2007 vuoteen 2013. Avoimien 
ovien toiminta on vähentynyt, samoin 
muut diakoniatyön tilaisuudet eli tal-
koot, myyjäiset, tempaukset, juhlat sekä 
työttömien kanssa järjestetty toiminta. 

Diakoniatyöntekijöiden käynnit ko-
deissa, kouluissa, laitoksissa ja muualla 
ovat myös harventuneet.”

”Toisaalta asiakaskontakteissa vas-
taanottoasiakkuus on yleistynyt, samoin 
työikäisten kohtaaminen. Näin tapahtui 
myös 1990-luvun aikana.”

Diakoniatyö pysähdyksissä
Hiilamon mukaan resurssien vähenty-
minen ei ainakaan kokonaan selitä  
tilastojen alamäkeä. Palvelutyönalan 
menot ovat kasvaneet vuodesta 2007 
vuoteen 2013. Diakoniatyöntekijöi-

den määrä on samana aikana laskenut 
noin neljällä prosentilla. Vapaaehtois-
ten määrä on lisääntynyt vuodesta 2007 
vuoteen 2013, joskin se oli vuonna 2010 
korkeammalla tasolla kuin vuonna 2013.

”Tilastojen perusteella näyttäisi siltä, 
että diakonia pysyy yhteiskunnassa sa-
massa paikassa, johon se jäi 1990-luvun 
laman jälkeen”, Hiilamo kiteyttää.

Hänen mukaansa ilman tarkempaa 
analyysiä on mahdotonta sanoa, miksi 
diakoniatyö näyttää pysähtyneen.

”Yhtenä syynä voi olla uusien inno-
vaatioiden puute. Seurakunnista ei ole 
lähtenyt liikkeelle samanlaisia muutos-
suuntia kuin edellisen laman aikana. Van-
hat yhteistyökuviot ovat vähitellen hiipu-
neet, eikä uusia ole näköpiirissä. Toisaalta 
diakoniatyö uudistui 1990-luvulla voi-
makkaimmin vasta muutama vuosi ta-
louskasvun käynnistymisen jälkeen.”

Kirkon menestystarina
Hiilamo pohti myös sitä, onko innovaa-
tioiden puuttumisen taustalla teologis-
ten voimavarojen ja visioiden etäänty-
minen hädänalaisten auttamisesta tai 
koulutuksellinen näkökulma.

”Kirkon sisäisellä keskustelulla voi 
olla tärkeä rooli diakoniatyön orien-
taatiolle. Voi myös kysyä, onko dia-
koniatyöntekijöiden koulutuksessa 
painotettu riittävästi uusien diakonia-
työntekijöiden roolia seurakuntiensa 
muutosagentteina.”

Hiilamo määrittelee 90-luvun alun la-
man merkinneen dramaattista käännekoh-

taa diakoniatyössä. Siinä alkoi korostua vel-
kaneuvonta ja taloudellinen avustaminen.

”Tuolloin kyse näytti olevan erään-
laisesta innovaatiosta. Kirkon diakonia-
työ ei kuitenkaan reagoinut yhtenäisellä 
tavalla laman aiheuttamiin muutoksiin. 
Uudenlaiset innovaatiot levisivät seura-
kuntiin laajasti, mutta epätasaisesti.  
Alueelliset erot olivat suuria.”

Hiilamo totesi laman uhreille anne-
tun avun olleen menestystarina muu-
toin erilaisten kiistojen ja jäsenkadon  
repimässä kirkossa.

”Vuonna 1990 vain kolmasosa suo-
malaisista kertoi luottavansa kirkkoon. 
Vuonna 2005 osuus oli jo lähes kak-
si kolmasosaa. Merkittävä tekijä luotta-
muksen kasvussa oli, että kirkko veto-
si laman uhrien puolesta ja otti vastuuta 
heidän taloudellisesta auttamisestaan.”

Diakonian virka muuttumassa
Kirkkohallitus on antanut kirkolliskoko-
ukselle esityksen diakonian virasta. Se 
määrittelisi diakonia- ja nuorisotyönte-
kijät sekä lähetyssihteerit kirkon hengel-
lisiksi viroiksi, joihin liittyisi jonkin ver-
ran uusia mahdollisuuksia osallistua 
kirkon päätöksentekoon.

”Tämä vahvistaisi diakonian hengel-
listä profiilia. Samalla diakoniatyönteki-
jöille voisi siirtyä muiden työntekijäryh-
mien tehtäviä ja heidän roolinsa hädän 
ääripään lievittäjänä heikkenisi. Uudistus 
voikin verottaa diakonian kykyä vastata 
ajankohtaisiin diakonisiin haasteisiin.”

JUHANA UNKURI

Professori Hiilamo:

Diakoniatyöhön lisää  innovaatioita

Rosmariinia, tilliä ja timjamia

K evätaurinko pilkistää ja maa on kuoriutunut 
lumivaipastaan. On taas se aika vuodesta, jol-
loin kotipuutarhureiden multasormia alkaa 
syyhyttää.

Viime vuosina yhä useampi suomalainen on innos-
tunut kasvattamaan itse yrttejä. Kuopiolainen Jyr-
ki Virtanen on vaalinut omalla pihallaan yrttimaata jo 
neljä kesää.

Mistä sait innostuksen yrtteihin?

”Varmaan se on osittain 
ihan verenperintöä, sil-
lä lapsuudenkodissa-
ni oli hyötypuutarha. 
Olen myös erittäin kiin-
nostunut ruuanlaitos-
ta, johon yrtit liittyvät 
olennaisena osana. Vuon-
na 2011 muutimme ny-
kyiseen asuntoomme 
ja saimme oman pi-
han, jossa voi kasvat-
taa useampiakin eri-
laisia yrttejä.”

Missä vaiheessa ke-
vättä aloitat kas-
vattamisen?

”Vielä tähän men-
nessä en ole kasvatta-
nut yrttejä siemenistä, 
vaan olen ostanut valmii-

ta taimia. Ne voi laittaa vesiviljelylaatikoihin ja kasvat-
taa sisällä. Sitten, kun säät sallivat, yrtit on helppo siir-
tää ulos. Laatikoissa saa muuten ruokakaupasta ostetut 
yrttipuskatkin pysymään pitkään tuoreina.

Remontin takia pihamme on nyt vähän mullin mal-
lin, joten tänä vuonna vielä mennään valmiilla taimil-
la. Ensi vuonna ehkä voisin kokeilla siemenistä kasvat-
tamista.”

Montako lajia yrttipenkistäsi löytyy?

”Keskimäärin kymmentä erilaista yrttiä olen joka ke-
sä kasvatellut. Yleensä olen aina laittanut timjamia, 
rosmariinia, oreganoa, persiljaa ja tilliä, mutta muu-
ten olen pyrkinyt kokeilemaan jotain uuttakin. Jos la-
ji osoittautuu sellaiseksi, ettei sitä tule paljonkaan käy-

tettyä, niin seuraavana kesänä vaihdan taas johonkin 
muuhun.”

Mikä on suosikkiyrttisi?

”Pidän kovasti Välimeren alueen yrteistä, ku-
ten rosmariinista, oreganosta ja timjamista. 
Uusi suosikki on sitruunatimjami, joka sopii 
erittäin hyvin kalan kanssa.”

Miksi yrttejä kannattaa kasvattaa itse?

”Sillä tavalla saa jatkuvasti tuoretta maustet-
ta ruokapöytään. Suomessa käytetään aika 
vähän yrttejä ja niiden kulutusta olisi hyvä 

lisätä, koska monet niistä toimivat oivana 
suolan korvikkeena.”

HELI HARING

S aarnastuoli oli 1800-luvun 
loppupuolelle saakka myös 
tiedotusväline ja kansalais-
media, aikansa some. Saarnan 

jälkeen pappi luki tiedot syntyneistä, 
kuolleista ja avioliittoon aikovista ku-
ten nykyäänkin, mutta myös uudet 
lait ja esivallan tiedonannot sekä mo-
nenkirjavat kaupalliset ja henkilökoh-
taiset viestit.

Kirkonkuulutuksista säädettiin 
vuoden 1571 kirkkolaissa, mutta käy-
täntö oli sitäkin vanhempaa perua. 
Ne olivat ainoa paikallismedia ennen 
sanomalehtien yleistymistä. 

Suuri osa kirkonkuulutuksista oli 
taloudellisia ilmoituksia huutokau-
poista, rahdinajoista, kestikievarei-
den hollimaksujen kannoista, samoin 
kuin papinsaatavista, vaikkapa ”vii-
ninjyvistä”, eli ehtoollisviinimaksuista.

Uutisia oli siis mahdollista kuul-
la vain sunnuntaisin. Niinpä viikko ta-
pahtuneesta 29.6.1850 saatiin tuomio-
kirkossa kuulla poliisiasiaa: ”Jos kuka 
sattus näkemään niitä ihmisten ruu-
miita, jotka hukkuvat juhannus iltana kaupungin ja Veh-
mersalmen välille, tekis niin hyvin ja ottas ylös ja ilmottais 
Ritoniemen kylässä Mustanharjun talossa Sigfried Harti-
kaiselle, josta sukulaiset saavat tieton.”

Vielä 1800-luvun puolimaissa suomenkielisenkin oli vaikea 
kirjoittaa asioitaan suomeksi, sillä kirjakieli ja sitä tietä ajat-

telun kieli oli ruotsi.  Ruotsiksi ajatel-
lun suomentaminen vaati kirkkoher-
ralta ammattitaitoa, jotta nekin ”jotka 
haluavat ottaa värvinkiä ensimäiseen 
Suomen Kardi väkeen” osasivat il-
moittautua oikeassa osoitteessa.

Usein peräänkuulutettiin karan-
neita piikoja ja renkejä, ja palkollis-
lain mukaisesti varoitettiin ketään 
ottamasta heitä palvelukseen. Kirkon 
kuulutukset sinetöivät sosiaalisen 
kontrollin: jos kulkupojalta tavattiin 
”yksi kaffipannu”, kirkossa kuulutet-
tiin, keneltä omistaja sen sai periä.

Varsinainen some-osasto liittyi 
kadonneisiin, varastettuihin ja löyty-
neisiin tavaroihin.  Hevoset, veneet, 
hevosten valjaat, pudonneet jauho-
säkit ja kadonneet värjättyjen lan-
kojen nyytit olivat omistajilleen elin-
tärkeitä. 

Nykyihminen omistaa noin 10 000 
esinettä. 1800-luvulla jokainen esi-
ne oli niin harvinainen, että kirkos-
sa saatiin kuulla Rissalan rannan jää-
tieltä löydetystä hopeapislainpiipusta, 

kadulle pudonneesta puuvillahuivista, nenäliinanyytistä pik-
kukolikoineen tai silmälaseista – lasisilmät messingi pokain 
kanssa tehty – saati sitten Jännevirran Hentrik Halosen hau-
tajaispaikassa kadonneesta suuresta hopeaisesta ruokalusi-
kasta. Nimikirjaimet mainiten.

KAIJA VUORIO

Kirkon somessa elämän koko kirjo

Kauppias Constantin Pavloff jätti kau-
punginkappalainen G.W. Jäderholmin 
kautta kirkonkuulutuksen Valkeisen-
lammin rannalta löytyneistä matka-
arkuista. 

TU
IJA

 H
YT

TI
N

EN

”Diakoniatyössä on koettu samanlainen alamäki kuin Suomen taloudessa”,  
professori Heikki Hiilamo arvioi.
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Pääosin henkistä apua
Kuopion ev.lut. seurakuntien diako-
niajohtaja Seppo Marjanen muis-
tuttaa, että taloudellinen auttami-
nen on vain yksi osa diakoniatyötä.  

”On tärkeää pyrkiä vaikutta-
maan yhteiskunnan rakenteisiin. 
Kenenkään toimeentulo ei voi olla 
pitkällä tähtäimellä riippuvainen sa-
tunnaisista avustuksista. Diakonia-
työstä suurin osa on ihmisten hen-
kistä ja hengellistä auttamista.” 

”Teemme työtä muun muas-
sa työttömien, päihdeongelmais-
ten, kodittomien, maahanmuuttaji-
en ja muiden erityisryhmien parissa. 
Kohtaamme työssämme hyvin eri-
laisissa elämäntilanteissa olevia ih-
misiä. Vanhusten yksinäisyys on yk-
si aikamme suuria ongelmia.” 

”Kuopiossa on kehitetty yh-
teistyötä koulujen kanssa. Nuoria 
koulutetaan käymään vanhusten 

luona ja he saavat vapaaehtois-
työstä opintopisteitä. Opiskelijat 
ovat olleet innostuneita toimin-
nasta. Lisäksi vapaaehtoisten rek-
rytointia verkon kautta kehitetään 
jatkuvasti. Ihmisten on nykyään 
helpompi tulla mukaan lyhyisiin 
projekteihin tai lupautua vain yh-
teen tapahtumaan kerrallaan,” 
Marjanen kertoo. 

MINNA SIIKANIVA

Kairosmajan tunturikeskus on Kansan Raamattuseuran 
pohjoisin leirikeskus. 
Lähde sinäkin viettämään omaa  Kairoshetkeä, irrottautu-
maan arjesta, rentoutumaan ja virkistymään uusiin voimiin, 
jotka kantavat arjessa. Ja mikä luonto, mahtavat patikointi-
retket jokaisen oman kunnon ja jaksamisen mukaan.
Ruskaviikollamme mukana on myös muusikko-evankelistat 
Minna ja Jussi Pyysalo Kansan Raamattuseurasta.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 10.5. mennessä: 
Margit Ruotsalainen puh. 050 410 9253

29.8.–5.9.15Retki Pyhätunturin Kairosmajoille 29.8.–5.9.15  

 Pitopalvelua Pitopalvelua
Ilon ja surun hetkellä

olemme palveluksessanne

puh. 050 305 1737
tai s-posti

piirakkapulikka@luukku.com

• Kaikkiin kodin juhliin maukkaat 
kylmät tai lämpimät pitopöydät

• Kotileivonnaiset tilauksesta
(ilmainen kotiinkuljetus)

• Meiltä myös astiat, liinat,
kukkalaitteet, tarjoilu
henk.kunta, jne.

050 305 1737

piirakkapulikka@luukku.com

 Kaikkiin kodin juhliin maukkaat 
kylmät tai lämpimät pitopöydät

Pitopalvelu 

Hujasen Eväät 
-pitopalvelu, -tilausleivonta, -astiavuokraus 
                                Eero ja Teija Hujanen 

              puhelin: 044 – 5340524 
                www.hujasenevaat.fi

KOTONA ASUMISEN TUEKSI
• Kotipalvelut

• Fysio- ja toimintaterapia kotiin, lähetteellä tai ilman!
• Ota yhteyttä: 044 977 9825, 044 977 4654

M T Kotikunto Oy

Kysy myös

lahjakortteja!
FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - KOTIPALVELU
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Duudsonit villitsivät nuorta yleisöä Siilinjärvellä Rec&Rew-tapahtumassa.

H
uhtikuisena perjan-
tai-iltana Siilinjärven 
toriparkkiin kiemur-
telee pitkä jono. In-
nokkaimmat ovat saa-
puneet paikalle jo 
hyvissä ajoin ennen 
Rec&Rew-tapahtuman 

alkamista. Nuorisolle suunnatun, päihteettö-
män tilaisuuden ehdottomana vetonaulana 
on Duudsonien HP & Jarppi -show dj:lla ryy-
ditettynä. Illan musiikillisesta annista vastaa-
vat kuopiolainen bändi Retards On The Run ja 
rap ryhmä Teflon Brothers.

Tapahtuma on Siilinjärven kunnan nuo-
riso- ja kulttuuritoimen ja Siilinjärven seura-
kunnan yhteistyön hedelmä.

Isän ja pojan ilta
Juho Juvenius oli saapunut Mikko-isänsä 
kanssa ensimmäisten joukossa paikan päälle.

”No, Duudsonithan ne poikaa kiinnosta-
vat. Eivät kyllä ihan minun juttuni taida olla”, 
Mikko tuumailee ennen ohjelman alkamista.

”Bändejä sen sijaan odotan mielenkiinnol-
la, vaikka ne minulle aika vieraita ovatkin en-
nestään.”

”Olen seurannut Duudsoneita televisiosta 
ja nyt on jännä nähdä heitä ihan livenä. Ei ole 
aavistustakaan, että mitä he mahtavat tänä il-
tana keksiä”, Juho puolestaan selvittää.

On Juveniuksilla toinenkin syy osallis-
tua tapahtumaan: Juho palkitaan alakoulu-
laisten sarjan voittajana valokuvauskilpai-
lussa. Lapset ja nuoret ovat voineet talven 
mittaan lähettää tuotoksiaan valokuvaus-, 
video-, musiikki-, piirustus- ja maalaus-, se-
kä Siilinjärvi 90 vuotta -kilpailukategorioi-
hin. Voittajat palkitaan Duudsonien esityk-
sen jälkeen. 

”Vietämme tänään ihan spesiaalia isän ja 
pojan yhteistä iltaa”, Mikko myhäilee.

Leka heilahtaa
Tunnelma parkkihallissa alkaa tiivistyä, kun 
Duudson-kaksikko hyppää lavalle. Pohjalai-
seen tyyliin energiset miehet alkavat heti al-
kumetreillä tykittää ”komiata menoa”. HP käy 
selälleen makaamaan ja hänen vatsansa pääl-
le kootaan kasa harkkoja. Jarppi aikoo hu-
mauttaa lekalla harkot kahtia. Yleisö pidättää 
henkeään – ja puhkeaa lekan heilahduksen 
jälkeen spontaaniin kiljuntaan. Harkot hal-
kesivat, mutta HP kömpii niiden alta yhtenä 
kappaleena.

Duudsonit ovat tulleet tutuiksi vauhdista 
ja vaarallisista tilanteista. Se ei kuitenkaan pe-

lota niitä lukuisia vapaaehtoisia, jotka yleisön 
joukosta haluavat mukaan yhteen HP:n ja Jar-
pin tempuista. Kolme innokasta päätyy laval-
le kilpailemaan keskenään.

”Valitsen voittajiksi heidät kaikki. Ne, jotka 
uskaltautuvat meidän kanssa samalle lavalle, 
ovat automaattisesti voittajia”, Jarppi julistaa. 

Matkalla Barcelonaan
Vaikka lavalla tapahtuu koko ajan, myös buf-
fetin puolella riittää kuhinaa. Paulus Kähkö-
nen ja Emilia Puustinen ovat illan mittaan 
ehtineet myydä munkkikahvit poikineen.

”Nuorisotalon porukka lähtee kesäkuun 
alussa viikon matkalle Barcelonaan ja kerääm-
me tällä tavoin matkarahaa.”

”Oikein mukavasti on kauppa käynyt ja 

matkakassa karttunut. Olemme talven aika-
na järjestäneet myös diskoja, joiden tuotto on 
mennyt niin ikään matkan hyväksi.”

Myös Juho ja Mikko Juvenius nauttivat esi-
tysten lomassa buffetin herkkuja.

”Minä tykästyin kovasti Retards On The 
Run -bändiin. Heillä oli todella hyvä ote. Olen 
itse enemmän heavymusiikin kuuntelija, mut-
ta tämä kyllä kolahti. Pitänee etsiä YouTubes-
ta bändin kappaleita”, Mikko Juvenius kehuu.

Yhdessä tekemisen meininki
Rec&Rew -tapahtuma järjestettiin Siilinjärvellä 
nyt toisen kerran.

”Tarkoituksena on ollut järjestää nuoril-
le päihteetöntä ohjelmaa perjantai-iltaan”, Sii-
linjärven nuoriso- ja kulttuuritoimen johtaja 
Tuula Pärnänen selvittää.

”Lisäksi haluamme antaa nuorille mahdol-
lisuuden osallistua itse tapahtuman järjeste-
lyihin. He ovat muun muassa saaneet äänes-
tämällä valita esiintyjät, ja nuoria on mukana 
paikan päällä hoitamassa narikkaa ja buffetia. 
Myös audiovisuaalisen kilpailun tarkoituksena 
on ollut päästää nuorten luovuus ja ääni esiin.”

Pärnänen kiittelee, että paikalliset yrittäjät 
ovat lähteneet hyvin mukaan tukemaan ta-
pahtumaa.

”Heiltä on tullut mahtavia kilpailupalkin-
toja.”

”Yhdessä tekemisen meininki on selkeästi 
paikkakunnan vahvuus”, painottaa myös Sii-
linjärven seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Kari Kolehmainen.

”Me olemme tehneet pitkään tiivistä yh-
teistyötä kunnan nuorisotoimen kanssa. Tääl-
lä ei ole jakoa seurakunnan nuoriin ja nuori-
sotalon nuoriin, vaan olemme kaikki samassa 
veneessä.”

HELI HARING

ÄITIENPÄIVÄNÄ TAPAHTUU Löydä lisää 
tapahtumia fotoI

Vappuiloa
 ✚ Ikäihmisten vappulaulajaiset Nilsiän 
seurakuntakodissa torstaina 30.4. klo 11.

 ✚ Vappujuhla kaikenikäisille Syvännie-
men Hermannitalossa torstaina 
30.4. klo 18. Mukana mm. 
kirkkoherra Matti Penti-
käinen. Ohjelmaa lapsil-
le ja aikuisille takoo Jo-
nenPajan seppä Jouni 
”Jone” Kuitunen (ks. jo-
nenpaja.fi), lisäksi yh-
teislaulua, arvontaa ja 
mielenkiintoisia toimin-
tapisteitä lapsille, nuorille ja 
koko perheelle. Kahviosta kah-
via, teetä, mehua, simaa ja munkkeja. Järj. 
Kallaveden seurakunta, Syvänniemen Ky-
läyhdistys, Kuopion kaupungin nuoriso-
palvelut ja muut paikalliset toimijat.

 ✚ Afrikkalainen gospelmessu ja jatkoi-
na Taivaallisen ihanat Vappupippalot 
Kallaveden kirkossa torstaina 30.4. klo 
18. Mukana Juha Määttä, Mari Vuola-Ta-
nila, sudanilaisten ja karenilaisten laulu-
ryhmät, lapsikuoro, nuorten lauluryhmä 
ja laaja joukko vapaaehtoisia. Tuo mu-
kanasi nyyttäripurtavaa yhteiseen pöy-
tään.

 ✚ Vappujuhla keskusseurakuntatalos-
sa perjantaina 1.5. klo 12. Kahvit ja simat 
klo 11.30, juhla alkaa klo 12. Juhlassa kon-
sertoi unkarilainen pianisti Marcell Pető. 
Puheen pitää hiippakunnan kansainvä-
lisen työn sihteeri Jukka Helle. Mukana 
myös Pekka Leskelä ja Lauri Kastarinen.

 ✚ Wappunyyttärit lauantaina 2.5. klo 13–
15 Riistaveden seurakuntatalossa tak-
kahuoneella. Voit halutessasi pukeutua 
naamiaisasuun. Mukavaa ohjelmaa. Voit 
tuoda nyyttäriherkkuja yhdessä herku-
teltavaksi.

Sinä joka kannoit 
minut maailmaan, 
lämpöäsi annoit, 
siitä vielä jaan.

ANNA-MARI KASKINEN

Äideille  
sunnuntaina 10.5.

 ✚ Äitienpäivän messussa keskusseurakunta-
talossa klo 10 esiintyy Tuomiokirkkokuoro 
ja viulistina Sanna Haverinen. Tarjolla kirk-
kokahvit.

 ✚ Äitienpäivän messussa Kallaveden kir-
kossa klo 10 esiintyvät Tuulia Tanila, viulu, 
Katariina Smedberg, sello ja Kaisa Kurki-
nen klarinetti. Ohjelmassa myös kakku-
kahvit ja äitien kukitus.

 ✚ Karttula-kvartetin 
10-vuotisjuhlakonsertti Karttulan seura-
kuntatalossa. Klo 11–12.30 äitienpäivälou-
nas, minkä jälkeen juhlakonsertti. Mukana 
myös Pertti Rusanen, laulu. Lounaslippu 
(sis. konsertin) aikuiset 15 €, lapset alle  
12 v. 6 €, alle kouluikäiset ilmaiseksi.  
Tilaisuuden tuotto menee Etiopian  
kummilapsityölle.

 ✚ Äitienpäivän kakkukahvikonsertti Pe-
tosen seurakuntatalossa klo 16. Esiintyji-
nä Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro, nuorten 
lauluryhmä, juontajana Heikki Tanila. Har-
tauden pitää Sirpa Nummenheimo. Äitien 
kukitus. Lapsiparkki. Liput 5 €/perhe, 2 €/
henkilö, äidit ilmaiseksi.

 ✚ Koko perheen tapahtuma Poukamassa 
äitienpäivänä klo 14. Luvassa on kirkkohet-
ki nuotiokatoksella, makkaranpaistoa sekä 
opastusta yrttien istuttamiseen.

Konsertteja
 ✚ Kauneimmat hengelliset laulut -yhteis-
laulutilaisuudessa Pyhän Johanneksen kir-
kossa keskiviikkona 29.4. klo 18 esiinty-
mässä lapsi-, kirkko- ja päiväkuoro.

 ✚ Musiikkia maailmalta tarjotaan Py-
hän Johanneksen kirkossa perjantai-
na 1.5. klo 13. Sävelmiä ja tunnelmia 
lähetyssopimustemme maista: 
Kiinasta ja Etelä-Amerikasta. 
Tintti Tinkala laulussa, Salla 
Tyrväinen viulussa, Heikki 
Mononen pianossa, mu-
kana myös Markku, Lo-
renzo ja Mikael Laakso. 
Ohjelmat 5 € Botswa-
nan Kalahari-hankkeen 
hyväksi.

 ✚ Toivon ja voiman 
lauluja – tarinoita 
Savosta konsertis-
sa Maaningan kirkos-
sa tiistaina 5.5. klo 15. 
Lauluja Savossa eläneis-
tä naisista savolaisten 
naisten tekeminä. Minna 
Kettunen, laulu ja tarinat, 
Jarkka Rissanen, kitara. Va-
paa pääsy, kolehti Väärnin 
pappilan tueksi.

 ✚ Ylistyskonsertti Alavan kirkos-
sa tiistaina 5.5. klo 19. Sanaa, ru-
kousta, yhteislauluja ja pieniä pu-
heenvuoroja rukouksesta. Zipporim, 
soittajat ja solistit, Leila Savolainen sekä 
Anja Komulainen, Ilkka Sormunen, Saka-
ri Kainulainen, Joona Savolainen ja Anna 
Väätäinen. Tilaisuuden jälkeen seurakun-
tasalissa iltapalaa. Tule viivähtämään ilta-
hetki musiikin ja yhteisen rukouksen ää-
rellä.

 ✚ Konsertti ”Rakastettuni” – Elina 
Vettenranta & Janne Maarala Kaavin kir-
kossa perjantaina 15.5. klo 18. Vapaa pääsy. 
Ohjelman hinta 5 €, tuotto Yhteisvastuu-
keräykselle

 ✚ Viktor Pellian pianokonsertti keskusseu-
rakuntatalolla sunnuntaina 17.5. klo 14.

Komiata menoa 

Juho ja Mikko 
Juvenius nautti-

vat illan mukavas-
ta tunnelmasta.
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Duudson-kak-
sikko ihastutti ja 

kauhistutti ylei-
söä mitä hulluim-

milla tempuilla.

Retards On The 
Run -bändi on 
palkittu useissa 
musiikkialan 
kilpailuissa.

Maltti ja Valtti  esiintyvät lasten ja perheiden festareilla Riemussa 
Kuopion satamatorilla helatorstaina 14.5. klo 12. Maltin ja Valtin 
lisäksi mukana Riemussa Pekka Laukkarinen trio ja Taika-Petteri sekä 
Alavan lapsi- ja nuorisokuoro. Piispa Jari Jolkkonen tuo tervehdyk-
sensä. Katso koko festariohjelma  www.kuopionseurakunnat.fi/riemu 
ja osallistu somessa hastagilla #riemufestarit. Järvi-Kuopion seura-
kunnista on Riemuun bussikuljetus hintaan 5 €/perhe, ilmoittaudu 
Tuomo Kanteleelle, puh. 040 4888 621.

Ekumeenisesti
 ✚ Ekumeeninen seminaari perjantai-
na 15.5. klo 18. Ylienkeli Mikaelin ruko-
ushuoneella, Mikaelintie 8, Syvänniemi. 
Teemana kansainvälinen kirkko. Kirk-

koherra Matti Pentikäinen kertoo 
työstään sotilaspappina Koso-

vossa. Ylidiakoni Jyrki Härkösen 
aiheena on Konstantinopoli.

Kokoonnutaan 
yhteen

 ✚ Siionin virsiseurat Rytkyn leiri-
keskuksessa sunnuntaina 3.5. klo 18.

 ✚ Perhetapahtuma lauantaina 23.5. klo 
10–13 Maaningan nuorisotalolla.

 ✚ Lähetysmyyjäiset Puijon torilla tors-
taina 30.4. klo 10–14. Myytävänä simaa 
ja käsitöitä.

 ✚ Nimikkolähettimme Jakov ja  
Marja-Liisa Mrcela kertovat työstään 
Kroatiassa Nilsiän seurakuntakodissa 
sunnuntaina 3.5. klo 15. Samalla  
vietämme Mrceloiden eläkkeelle-
siirtymisjuhlaa.

 ✚ Siioninvirsiseurat ja kirkkokahvit 
Karttulan seurakuntatalossa sunnuntai-
na 24.5. messun jälkeen.

 ✚ Toukosiunaus, kaskenpoltto ja perin-
netapahtuma Kaavilla, Telkkämäen pe-
rinnetilalla, keskiviikkona 27.5. klo 11.

Kirkonmenoja
 ✚ Messu ja Sansan kirkkopyhä Pyhän Jo-
hanneksen kirkossa sunnuntaina 3.5. klo 
10. Jakov Mrcela saarnaa. Lähetyksen 
kirkkokahveilla Kroatian lähetit Marja-
Liisa ja Jakov Mrcela.

 ✚ Messu ja Vehmersalmen syöpäosas-
ton kirkkopyhä Vehmersalmen kirkossa 
sunnuntaina 3.5. klo 13.

 ✚ Juankosken Ylösnousemuksen kirkon 
vihkimisen 25-vuosipäivän rukoushet-
ki kirkossa keskiviikkona 6.5. klo 18. Pu-
humassa piispa Matti Sihvonen, Hannu 
Komulainen esittelee kirkkoa ja kirkko-
kuoro esiintyy. Juhlakahvit seurakunta-
talossa.

 ✚ Muistojen kahvila Vuorelan kirkol-
la helatorstaina 14.5. klo 14. Musisointia 
ja muistelmia Vuorelan kirkon ajoilta ja 
diakoniasta, samalla Eija Laitasen eläk-
keellejäämisjuhla. Vapaaehtoinen juhla-
kolehti yhteisvastuukeräykselle.

 ✚ Murtolahden hautausmaan 90-vuo-
tisjuhla Nilsiässä sunnuntaina 24.5. klo 
12. Ehtoollishartaus kappelissa ja sen jäl-
keen kirkkokahvit.

Iloa Pietarin  
katulapsille

 ✚ Iloa lapsen elämään -tilaisuus Pietarin 
katulasten hyväksi Siilinjärven seurakun-
tatalolla isossa salissa sunnuntaina 3.5. 
klo 12. Musiikkia, muotinäytös ja arpajai-
set. Ohjelma 10 €.

Arkissa askarrellaan
 ✚ Äitienpäiväaskartelua lapsille Arkis-
sa (Kauppakeskus Apaja) tiistaina 5.5. klo 
13.30. Tervetuloa kevään viimeiseen tuo-
kioon! Askartelua ohjaa lastenohjaaja 
Paula Raatikainen, puh. 040 4848 266.

Aikamiehet laavulla
 ✚ Siilinjärven seurakunnan miesten pii-
ri Aikamiehet kokoontuu keskiviikkona 
13.5. klo 18 Pekka Savolaisen laavulla. Tu-
lien äärellä vieraana Matti Jantunen Kuo-
piosta, aiheena ympäristöasiat ja terveys. 
Laavulle ajellaan yhtä matkaa, kokoon-
tuminen seurakuntatalolla klo 17.30.

Etsitkö paikkaasi?
 ✚ Etsijät-ryhmä rippikoululaisten van-
hemmille Alavan seurakuntakeskukses-
sa keskiviikkona 6.5. klo 18–19.30 nuorten 
kerhotilassa (Keihäskatu 5). Aiheena Ru-
kous ja seurakuntayhteys. Sinä rippikou-
lulaisen vanhempi, kaipaatkoajatusten ja-
kamista kirkon uskosta? Etsitkö paikkaasi 
seurakunnassa? Tapaamisessa pohditaan 
yhdessä uskon ja elämän kysymyksiä. Sa-
moin kuin nuoren rippikoulussa, tässäkin 
ryhmässä keskeistä on kohtaaminen, vuo-
rovaikutus ja kokemusten jakaminen. Il-
moittaudu sähköisesti maanantaina 4.5. 
mennessä osoitteessa www.kuopionseu-
rakunnat.fi/alava, etusivun oikeasta reu-
nasta avautuvasta linkistä. Lisätietoja An-
na Väätäiseltä, anna.vaatainen@evl.fi, p. 
040 4848 316.

Pölhönsaareen!
 ✚ Lähetysilta lapsiperheille sunnuntaina 
24.5. klo 16. Pölhönsaaressa (Saaristoka-
tu). Tule viettämään yhteistä kevätiltaa 
luonnon ääreen lähetyksen merkeissä. 
Mm. kalastusta mato-ongella ja muuta 
puuhastelua lapsille. Mahdollisuus pais-
taa makkaraa, ota omat eväät mukaan. 
Lisätietoja Anna Väätäiseltä: anna.vaa-
tainen@evl.fi, p. 040 4848 316.
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Virsivisaajat eka kerralla 
voittoon ja finaaliin
Kolmas- ja neljäsluok-
kalaisille suunnatun 
Virsivisan hiippakun-
nallisen aluevisan voit-
tajajoukkue ratkesi 
vasta viimeisen kahden 
tehtävän aikana. 

E
nsi kertaa osallistunut 
Vehmaskylän koulun 
joukkue Virsivisaajat eli 
Sara Hirvonen sekä Ron-
ja ja Lotta Nikki Piek-
sämäeltä veivät lopulta 
voiton kotiin. Kouvolan fi-
naalipaikan lisäksi jouk-
kue sai palkinnoksi 300 

euroa koko luokalle. 
Aluevisaan osallistui kahdeksan kolmehen-

kistä joukkuetta Kuopion hiippakunnan alu-
eelta eli Nuotit Kajaanista, Visertäjät Kuopion 
Männistöstä, Virsifanit Pielavedeltä, Virsitytöt 
Kuopion Alavalta, Ankelit Lieksasta, Virsikisai-
lijat Varpaisjärveltä, Virsivisaajat Pieksämäeltä 
sekä Pikku Papanat Säyneisistä. Virsitiedon tun-
temuksesta kisailtiin keskiviikkona 15.4. Kuopi-
on Männistön Pyhän Johanneksen kirkossa. 

Kisa ratkeaa loppumetreillä 
Visassa oli urheilujuhlan tuntua, kun juon-
tajana ollut hiippakuntakanttori Richard 
Nicholls nostatti tunnelmaa ennen viimeistä 
kahta tehtävää ja tiedusteli tuomareilta, mi-
kä joukkue olikaan Kimi Räikkösen lailla joh-
dossa. Virsifanit, Virsitytöt ja Virsivisaajat oli-
vat täpärästi tasapisteissä. 

Osaavien ja tarkkojen tuomareiden eli 
kanttori Joona Sarasteen, musiikin lehto-
ri Kaija Matilaisen sekä nuorisotyönohjaaja 
Marjukka Pakkalan arviointityö ei ollut ihan 
helppoa hommaa, sillä aluevisassa testattiin 
koululaisten virsitietoutta kuuden tehtävän 
voimalla: virsisäkeiden järjestämisellä, laula-
malla, virsianagrammeilla, hyräilytunnistuk-
sella sekä vihje- ja kuuntelutehtävällä. 

Harjoittelu teki mestarin 
Virsivisaajien voittajajoukkueessa kisailleet Sa-
ra Hirvonen sekä siskokset Ronja ja Lotta Nik-
ki olivat hieman hämmentyneitä, kun voitta-
jat julistettiin. 

”Olihan se hassua ja yllättävää, kun voi-
tettiin. Toisaalta on me kyllä harjoiteltu to-
si paljon, sillä välitunnillakin ja kotona ollaan 
laulettu virsiä. Virsien laulaminen on tosi mu-
kavaa, eikä ollenkaan outoa”, kertoivat Sara, 
Ronja ja Lotta. 

Ja toden totta. Virsivisan voitto pohjau-
tunee tytöillä jo siihen, että he olivat suorit-
taneet pronssisen virsimerkin viime vuonna 
Pieksämäen seurakunnan kanttorin kans-
sa. Merkkiin vaaditaan koululaisilta 10 virren 
osaamista. Virsivisan aluekisassa vaadittiin jo 
25 virren osaaminen, mutta se tuntui olevan 
Virsivisaajille helppo nakki. Tyttöjen lempivir-
si ”Aurinkomme ylösnousi” oli yksi aluekisaan 
opeteltavista virsistä. 

”Viisi ekaa tehtävää oli aika helppoja. Vii-
meinen eli neljän eri virren tunnistaminen 
soitetusta laulusta oli jo vaikeampi. Se ei men-
nyt ihan putkeen”, tytöt harmittelivat. 

Opettajakin innostui
Voittajajoukkueella oli yksi valttikortti eli 
Vehmaskylän koulun luokanopettaja, joka 

toimi tyttöjen valmentajana ja tsempparina. 
Virsien laulamista arvostava luokanopetta-
ja Saara Kiviluoto nauroi, miten tytöt oli-
vat tartuttaneet Virsivisa-innostuksen myös 
häneen. Hän kehui visan hyviä järjestelyitä ja 

erinomaisia materiaaleja, jotka ovat Virsivisan 
verkkosivuilta. Niiden avulla oli helppo opet-
taa ja harjoitella. 

”Nuorella opettajalla on aikaa ja innostus-
ta. Kun lapset innostuivat virsien laulamises-

ta ja Virsivisasta, niin johan siihen innostuin 
minäkin. Tytöt harjoittelivat Virsivisaa varten 
muun muassa piirtämällä ja esittämällä virsiä 
pantomiimina.” 

Virret ovat kulttuuriperintöä
Viime keväänä otsikoihin nousi keskustelu, 
voiko opettaja laulattaa virsiä luokassa vai on-
ko se liian ongelmallista uskonnonvapauden 
ja yhdenvertaisuuden kannalta. Nuorella luo-
kanopettajalla on asiaan selkeä näkemys. 

”Mielestäni virsien laulaminen ja niiden 
opettelu kuuluu suomalaiseen kulttuuripe-
rinteeseen ja yleissivistykseen. Ne ovat myös 
opetussuunnitelmassa uskonnonopetuksen 
oppiaineksena”, Kiviluoto sanoo. 

Hiippakuntakanttori Richard Nicholls nyö-
kyttelee, sillä hän on kiertänyt kouluissa hiip-
pakunnan alueella ja toteaa, että kouluissa 
halutaan oppia laulamaan virsiä. Etenkin van-
han kunnon jouluvirret ovat suosittuja. 

”Voin sanoa rehellisesti, että täälläpäin vir-
sien laulaminen ja niiden opettaminen kou-
luissa ei ole vielä uhan alla. Se nähdään kult-
tuuriperinteenä, josta koululainen hyötyy 
koko elämänsä ajan, kun hän osallistuu vaikka 
häihin ja hautajaisiin”, toteaa Nicholls. 

Lisäksi hiippakuntakanttori näkee, että vir-
sien kautta opitaan monta asiaa: laulamista 
sekä yhteislaulua, ja virsien kautta voi avautua 
vielä kokonaan uusi maailma uskonnollisten 
asioiden pohdiskeluun. 

Virsivisan järjestää Seurakuntien Lapsityön 
Keskus ry (SLK). Virsivisan yhteistyökump-
paneita ovat Kirkkohallitus, PTK – poikien ja 
tyttöjen keskus ja Opetushallitus. Virsivisan 
toteutusvaiheessa ovat mukana koulut, seu-
rakunnat ja hiippakunnat. Virsivisa järjeste-
tään jo seitsemännen kerran ja visailuun osal-
listuu 4500 koululaista, 243 eri ryhmää, 143 
koulua ja 66 kuntaa tai kaupunkia. 

Virsivisan suojelija on Kuopion hiippakun-
nan piispa Jari Jolkkonen ja hän on mukana 
finaalissa Kouvolan Kirkkopäivillä 22.5.2015. 

SEIJA RYTKÖNEN
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Aluevisan tulokset:
 ✚ Virsivisaajat, Vehmaskylän koulu, 
Pieksämäki

 ✚ Virsifanit, Pielaveden yhtenäiskoulu/
Rannankylän koulu, Pielavesi

 ✚ Pikku Papanat, Säyneisten koulu,  
Järvi-Kuopio

 ✚ Virsitytöt, Kuopion kristillinen  
yhtenäiskoulu, Alava 

 ✚ Ankelit, Jamalin koulu, Lieksa ja  
Virsikisailijat, Paloisten koulu,  
Varpaisjärvi

 ✚ Visertäjät, Kalevalan koulu/ 
Pohjantien yksikkö, Männistö

 ✚ Nuotit, Kätönlahden koulu, Kajaani

Voittajajoukkue Virsivisaajiin kuuluvat Lotta Nikki (vas.), Sara Hirvonen ja Ronja 
Nikki opettelevat finaaliin vielä viisi uutta virttä. 

Yhtenä tehtävä oli virsien tunnistus hyräilemällä. Hiippakuntakanttori Richard 
Nicholls arpoi Järvi-Kuopion seurakunnan Säyneisten koulun Pikku Papanoille hy-
räiltävän virren. 

Maalaus palvelee Sanaa

T aidemaalari ja lasitaiteilija Han-
nu Konola sanoo, että lasimaa-
laustilaus Juankoskelle oli hänel-
le toiveiden täyttymys. ”Jotkut 
taiteenymmärtäjät olivat sano-

neet, että minulle sopisi hyvin lasimaala-
ustekniikka. Ylipäätään se, että saa palvella 
suurta Sanaa taidemaalarin työvälineillä, on 
minulle kaikista tärkeintä. Saan siis toteut-
taa pappeuttani lasikuvien viesteillä.”

 ”Olen tehnyt lasimaalauksia kuuteen-
toista kirkkoon ja pariin muuhun rakennuk-
seen yhteensä 55 kappaletta. Olen ollut ikäni 
kiitollinen Juankosken seurakunnan luotta-
musmiehille, koska he uskalsivat tilata maa-
lauksen ensikertalaiselta.”

”Luonnosten teko oli vähän kuin saar-

nantekoa; välillä ahdistavan vaikeaa, välil-
lä riemullista ja lopulta olo tuntui hyvin on-
nelliselta. Tunsin että taitaapa onnistua. Ja 
miksei onnistuisi, kun aihekin annettiin kir-
jaimellisesti ylhäältä. Nimittäin, kun olin en-
simäistä kertaa katsomassa Juankosken Ylös-
nousemuksen kirkon paikkaa, näin siinä 
yhtäkkiä viisi sateenkaarta samanaikaises-
ti. Se oli ihan mykistävä viritys: en koskaan 
ole nähnyt kolme enempää. Sateenkaarihan 
on Jumalan tekemän liiton merkki Vanhassa 
Testamentissa ja Kristuksen ylösnousemus 
on sama Uudessa Testamentissa.”

 Hannu Konola toteaa, että ylhäällä ole-
va kolminaisuusaihe on välttämätön, koska 
se siunaa seurakunnan Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen, niin että Isä katsoo meitä 

Kristuksen haavojen läpi anteeksiantavalla 
mielellä. Sekin aihe taisi tulla aika ylhäältä.

”Liiton merkki on minulle ylivoimaises-
ti läheisin lasimaalaus. Pyrin sitä katsomaan 
joka kesä, kun liikuskelen Savossa. Siinä on 
sekin outo piirre, että en löydä siitä juuri mi-
tään virheitä. Usein vanhoja maalauksiani 
nähdessäni huomaan asioita, jotka nyt teki-
sin toisin. Liiton merkissä en vielä ole vääriä 
ratkaisuja löytänyt.”

 ”Ylösnousemuksen kirkon kävijöille ha-
luan muistuttaa, että Pyhän Hengen sym-
boli on siellä katonrajassa – mutta itse Pyhä 
Henki vaikuttaa lähempänä lattiaa, seura-
kunnan keskellä.”

teksti ja kuva: ERIKA SUOMINEN
Juankosken Ylösnousemuksen kirkon 
vihkimisen 25-vuotisjuhlaa vietetään 6.5.

 ”T
ämä kertoo sinun en-
simmäisestä vuodes-
tasi, onnenvuodesta. 
Koet ensimmäistä ker-
taa esimerkiksi vuo-
denajat”, kertoo Lii-
na-Maija Paavilainen 
vauvateatterin aluksi. 

Hän ja Sanna  
Kärkkäinen ovat pystyttäneet Juankosken 
seurakuntatalolle katoksen monenlaisine kan-
kaineen, tyynyineen ja palloineen. Luvassa on 
aistielämysmatka noin 4–12 kuukauden ikäisil-
le vauvoille. Vauvat ovat turvallisesti vanhem-
man sylissä tai hänen edessään lattialla.

Esitys perustuu Esko-Pekka Tiitisen läm-
minhenkiseen lastenkirjaan Opri-kissan on-

nenvuosi. Vuodenaikoihin tutustutaan mu-
siikin, värien, runojen ja muotojen kautta. 
Vauvateatteri on taidemuoto, jonka avulla 
lapsen ja vanhemman varhainen vuorovaiku-
tussuhde kehittyy ja tarjoaa lempeän, yhtei-
sen taide-elämyksen.

Iloa ja hämmästystä
Vauvat ovat ihan ihmeissään, kun Sanna ja 
Liina-Maija puhaltavat höyheniä ja sulkia en-
silunta kuvatessaan. Jokainen saa sulan, jolla 
voi kutitella vauvaa käsistä, jaloista ja kasvois-
ta. Sitten lunta tulee oikein reippaasti ja kaik-
ki peittyivät kevyen, valkoisen kankaan alle. 

Jostain alkaa kuulua lintujen liverrystä. Ty-
töt laulavat aurinkolaulun ja lausuvat pieniä 
runonpätkiä. 

Pian ollaankin jo syksyssä ja vesisateessa, 
jota saadaan sumuna suihkupullosta. Lopuksi 
tulee valtavasti värikkäitä syksyn lehtiä pallo-
jen muodossa. Vauvat pääsevät mönkimään 
pallojen joukkoon.

Näkyy iloisia ja hämmästyneitä ilmeitä. Jo-
kaiselle aistille saatiin jotain koettavaa. Vajaan 
puolen tunnin teatteriesitys piti otteessaan ja 
kaikki vauvat jaksoivat sitä seurata. 

Esityksen jälkeen vanhemmilta kuulee vain 
kehuja. Kokemus on ollut kaikille uusi ja sii-
tä on saanut eväitä yhteiseen hetkeen vauvan 
kanssa myöhempää käyttöä varten. 

Vauvateatteri on uutta
Liina-Maija Paavilainen ja Sanna Kärkkäinen 
ovat opiskelleet teatteri-ilmaisun ohjaajiksi. 

”Halusimme tarjota jotain uutta ja vauvateat-
teria ei vielä ole kovin paljon tarjolla.” 

”Teemme tätä Outokummun teatteris-
sa. Saimme rahoitusta Suomen Kulttuurira-
hastolta ja Olvi-säätiöltä, joten esitys oli il-
mainen. Kaikkiaan esityksiä on kymmenen 
Savo-Karjalan alueella ja tämä oli ainoa Koil-
lis-Savossa.”

Liina-Maijalla on oma vauva, jolla on  
testattu erilaisia asioita. ”Teatteria tehdään 
tilanteen mukaan ja vauvojen reaktioita  
seuraten. Olemme itse tehneet lavasteet, 
 valinneet tekstit ja kirjoittaneet ne tähän 
muotoon.”

teksti ja kuva: ERIKA SUOMINEN

Sinun ensimmäinen vuotesi
Vauvateatterissa hihkuttiin, naurettiin, leikittiin – ja vähän itkettiinkin.

Liina-Maija Paavilainen ja Sanna Kärkkäinen veivät vauvat mukaan onnenvuoteen.
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Kuva kertoo 
enemmän
Kristillistä sanomaa on historian 
saatossa viety eteenpäin symbolien 
välityksellä. Symboleilla on vahva 
asema myös nykypäivän kirkossa.

R
omaanikirjallisuuden 
lukija näkee symbolit 
piilotettuna maailma-
na ja salakielenä, jota 
salaliitot käyttävät ri-
kollisiin tarkoituksiinsa. 
Todellisuus on toinen. 
Symbolit ovat kuvien 
kieli. Niitä käytetään 
viestintään. Symbolien 

tarkoitus on saada viesti perille. Symbolien kie-
len voi opetella samalla tavoin kuin minkä ta-
hansa muun kielen. Suomalaisessa kulttuuris-
sa ainut koulu, jossa meille opetetaan symbolien 
kieltä järjestelmällisesti, on autokoulu. 

Kristinusko symbolien kehittäjänä
Symbolikielen kehityksen kannalta kristinus-
kon leviäminen oli merkittävä tekijä Euroopas-
sa. Välimeren alueen pakanajumalainkuvia hal-
veksuttiin ja ne haluttiin hävittää. Luku- ja 
kirjoitustaito olivat harvinaisia. Kuvia tarvittiin 
kommunikointiin. Kansa oli tottunut kuviin. Ku-
vien täyskielto olisi saattanut olla vakava este 
Kristinuskon leviämiselle. 

Varhaiset kirkkoisät joutuivat ratkaisemaan ky-
symyksen sallitaanko kuvat. Teologit päätyvät kat-
selemaan Jumalan luomaa maailmaa. Jumala loi 
vaikkapa kyyhkysen, kalan ja sammakon tietyn-
laisiksi. Hänellä piti olla siihen syynsä. Kirkkoisät 
päättelivät, että Jumala halusi luomalla asiat tie-
tynlaisiksi kertoa jotain itsestään: omista salatuista 
kasvoistaan. Symbolisanakirjana toimi heidän mie-
lestään Raamattu. Näin kirkon yhä yleisesti käyttä-
mät symbolit ovat alun perin syntyneet. Ne kanta-
vat merkityksiä, jotka Jumala oli antanut ja teologi 
tulkinnut. Sen jälkeen taiteilijat ja käsityöläiset 
ovat siirtäneet eteenpäin. Seurakuntalaisen tehtä-
väksi jää vastaanottaa ja lukea symboleita.

Yleisimpiä symboleita
Symbolit voivat olla eleitä, esineitä, asentoja, vä-
rejä tai vaikkapa kirjainyhdistelmiä. Yleisimpiin 
kristillisiin symboleihin lukeutuvat yhä kaikkein 
varhaisimpina ainoina kehittyneet eläinten ja 
kasvien kuvat. 

Kala
Kala osoittautui kristityille loistavaksi ja monita-
hoiseksi symboliksi. Evankeliumitekstit viittaavat 
usein kalastamiseen. Apostoleista osa oli kalas-
tajia. Jeesus oli luvannut tehdä heistä ihmisten 
kalastajia. Kreikankielen sana kala Ἰχθύς, antoi 
lisämerkityksen. Lauseen Iesùs CHristòs THeù 
HYiòs Sotèr (Jeesus Kristus Jumalan poika pelas-
taja) ensimmäiset kirjaimet muodostavat sanan 
kala kreikaksi. 

Kala oli helppo piirtää kahdella kaarevalla vii-
valla. Kun kristittyjen vainoja pelkäävät kristityt 
kohtasivat toisensa, saattoi kristitty piirtää maa-
han kuin hajamielisesti kaaren kävelysauvallaan. 
Jos toinen osasi täydentää kaaren kalaksi toisel-
la kaarella, kristitty tiesi olevansa turvassa ja voi-
vansa puhua vapaasti uskonkumppaninsa kera.

Kyyhkynen
Yksi varhaisimpia kristittyjen käyttämiä symbolei-
ta on valkoinen kyyhkynen. Kyyhkysen valkea vä-

Hyväntuulen kala

A nne Keränen aje-
lee pitkin kylän rait-
tia harmaalla Toyo-
tallaan. Auton takana 
komeilee metallinen 

kalakuva. 
”Ostin sen muutama vuosi sitten 

Virosta jostain kristillisestä kaupasta. 
Kauppa taisi toimia Tartossa Paava-
lin kirkon alakerrassa”, Anne kertoo. 

Kala on ensimmäinen laatuaan 

karttulalaisen kanttorin autossa. 
Liikenteessä hän on huomannut sa-
manlaisia symboleita tulevan vas-
taan silloin tällöin.

”Olin nähnyt sellaisen jonkun 
tuttavan autossa, ja siitä tuli oikein 
hyvä mieli. Ikään kuin se kertoi, että 
tässä ajaa ystäväsi. Sellaisen viestin 
haluaisin välittää myös muille kul-
kijoille”, Anne Keränen kertoo.

HANNA KARKKONEN
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Kyyhkyssymboli 
löytyy muun muassa 
Kuopion Tuomio-
kirkosta.

Sokeripala  
paljastaa papiksi

Sanna Mertanen piipah-
taa kotimatkallaan ruoka-
kaupassa. Hänet huoma-
taan ja häntä vilkuillaan. 
Hän on pappi. Sen paljas-

taa papin pantapaita, tai tuttavalli-
semmin sokeripala. 

”Se, että minut tunnistetaan pa-
piksi, tuntuu ihan hyvältä. Olen niin 
laiska, että tykkään pitää aina töis-
sä pantapaitaa enkä jaksa vaihtaa 
vaatteita vaikkapa kauppareissua 
varten. Yleensä pantapaidassa saa 
osakseen ystävällisiä katseita ja hy-
myjä. On mukavaa myös hymyil-
lä takaisin ja jutella ihmisille. Pappia 
arvostetaan ja kunnioitetaan yhä. 
Toisaalta pidän tärkeänä sitä, että 
voin näyttää olevani ihan tavallinen 
tallaaja muiden joukossa. Ja toisaal-
ta olenhan aina pappi ilman sym-
boleitakin.”

Alkuaikoina jännitti
Joskus Sanna Mertasesta tuntuu 
huvittavaltakin, kun huomaa ole-
vansa niin sanotussa erityistarkkai-
lussa.

Harvoin ihmiset kuitenkaan us-
kaltautuvat juttelemaan vaikkapa 
kassajonossa tai torilla. 

”Se kai kuuluu tähän meidän 
suomalaiseen kulttuuriin, että pa-
pinkin annetaan ostaa vessapape-
rinsa ihan rauhassa. Muutaman ker-
ran minulle on sanottu, että onpas 
mukava, kun näkee pappiakin ihan 
täällä tavallisten ihmisten keskellä.”

Miltä virka-asun päälle pukemi-
nen tuntuu?

”Se tuntuu aina hienolta ja etu-
oikeutetulta, koska olen todella kii-
tollinen, että olen saanut juuri tä-
män kutsumuksen.” 

”Aluksi pantapaita toki tuntui 
vieraalta, ja vähän jännitin liikku-
mista eri paikoissa tunnistettavasti 

pappina, mutta myöhemmin virka-
paidasta on tullut hyvin luonteva ja 
kotoisa osa omaa persoonaa.”

Symbolit saavat näkyä
Sanna Mertanen puki virkapuvun 
päällensä ensimmäistä kertaa vuon-
na 2008, kun hänet vihittiin ensim-
mäiseen virkapaikkaansa Joroisiin 
Kuopion Tuomiokirkossa. Se oli lii-
kuttava ja juhlallinen hetki.

”Kyllä kristilliset symbolit vielä 
näkyvät ja saavat näkyä Suomessa 
ja maailmalla. Onneksi ristiin tai pa-
pin pantaan kaulassa suhtaudutaan 
kuitenkin yhä enimmäkseen ystä-
vällisesti ja positiivisesti, vaikka vali-
tettavasti ääriasenteet ovat nousus-
sa”, Männistön seurakunnan pappi 
toteaa.

”Toivon, että jatkossakin uskon-
nolliset symbolit saisivat näkyä, ja et-
tä suhtautuisimme kunnioittavasti ja 
rakkaudellisesti toinen toisiimme – 
olemmepa sitten kristittyjä tai min-
kä tahansa muun uskontokunnan 
edustajia.”

HANNA KARKKONEN 

”On hassua, kun joskus pappia 
pidetään vähän kuin taruo-
lentona. Lapset esimerkiksi 
monesti luulevat, että pappi 
asuu kirkossa”, Sanna Mertanen 
hymähtää.

Ympyrä symboloi sitä, että Jeesus hallit-
see maailmankaikkeutta. Urho Lehtisen 
taiteilijatovereineen maalaama teos Maa-
ningan kirkon katossa.Tähkäkuvio on yleinen alttarivaatteissa. 
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ri tarkoittaa viattomuutta ja puhtautta. Laulujen 
Laulu käyttää kyyhkyssymboliikkaa paitsi lemmit-
telynimenä: Minun kyyhkyni, myös verratessaan 
naisen lempeitä silmiä kyyhkyn silmiin.  Kyyhky-
nen esiintyy Raamatussa jumalallisen väliintulon 
kappaleena. Genesiksessä kyyhkynen tuo Noo-
alle oliivinoksan. Se kertoi Jumalan anteeksianta-
muksesta sekä rauhasta Jumalan ja ihmisen välillä. 
Matteuksen evankeliumissa (3:16) kyyhky laskeu-
tuu taivaalta Kristuksen kasteen hetkellä. Myö-
hemmin kyyhkystä tulee, ei vain kasteen ja rau-
han, vaan yleensäkin pyhän hengen symboli. 

Tähkä ja viinirypäle 
Tähkä ja viinirypäle ovat erityisesti alttariin liit-
tyvissä kankaissa ja koristeluissa yleiset symbolit. 
Vahvimmin ne muistuttavat ehtoollisesta ja pää-
siäisen tapahtumista. Viini viittaa vereen, jonka 
Jeesus vuodatti syntien anteeksi saamiseksi. Leipä 
viittaa öylättiin ja sitä kautta Kristuksen lihaan.

Kristus-monogrammi
Varhainen kristillinen maailma jo otti käyttöön-
sä Kristus-monogrammina tunnetun kuvion. 
Alun perin se esitettiin pelkästään päällekkäin 
kirjoitetuilla kreikan Khii (χ) ja Rhoo (ρ) Chi ja 
Rho kirjaimilla. Latinalaisissa aakkosissa ne muis-

tuttavat kirjaimia P ja X. Ne ovat Kristus-sanan 
ensimmäiset kirjaimet kreikaksi. Myöhemmin 
niihin liitettiin A ja O eli kreikan alfa ja oomega, 
kreikkalaisten aakkosten ensimmäinen ja viimei-
nen kirjain, muistuttamaan siitä, että Jumala on 
alku ja loppu. Kristusmonogrammi kehystetään 
toisinaan ympyrällä. Ympyrä maailmankaikkeu-
den symbolina muistuttaa siitä, että Jeesus hal-
litsee koko maailmankaikkeutta.

Geometriset muodot
Jokaisella geometrisellä perusmuodolla, kolmi-
olla, ympyrällä ja neliöllä, on myös symbolimer-
kityksensä. Ympyrä on maailmankaikkeus, neliö 
on maa. Kolmio sen sijaan tarkoittaa kolmiyh-
teistä Jumalaa. Kolmiossa kaikki sivut ovat yh-
denvertaiset. Taivaan ja maan yhdistämisestä 
syntyi monikulmio. Kahdeksan on tärkeä sym-
boliluku, sillä se on ylösnousemuksen päivän 
symboli. Ihmisen kasteessa taivas ja maa het-
keksi yhtyvät. Varhaisten kastekappelien pohja-
kaava olikin useimmiten aina kahdeksankulmio. 
Kaste myös lupasi ylösnousun mahdollisuuden. 

Rukousasento
Asennoillakin on oma symboliikkansa. Varhai-
sin kristillinen rukousasento on yhä ortodoksi-

en käyttämä. Siinä ihminen seisoo Jumalan edes-
sä avaten kädet kämmenet ylöspäin ottamaan 
vastaan Jumalan armolahjoja. Läntisen kirkon ta-
pa rukoilla periytyy germaaneilta. Heillä alamaisen 
tapa tervehtiä ylempäänsä oli liittää kädet yhteen 
ja samalla polvistua kunnioituksesta. Käsien yh-
teen liittäminen tarkoitti kuin antautumista. Minä 

sidon käteni ja annan ne sinun käyttöösi. Alueen 
kristityt ottivat tavakseen osoittaa alistumisensa 
Jumalan tahtoon liittämällä kädet yhteen. 

LIISA VÄISÄNEN 
Kirjoittaja on filosofian tohtori  

ja symbolitutkija.

Anne Keränen pyöritteli hetken metallista kalakuvaa ennen kuin 
sille löytyi oiva paikka.
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http://fi.wikipedia.org/wiki/Khii
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rhoo
http://fi.wikipedia.org/wiki/Alfa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oomega


Viljelemään ja varjelemaan
meidät neuvoit, Isä.
Annoit tehtävän 
rakkaan ja raskaankin
 - ohjaa siinä meitä.
Muistuta paikastamme,
ajastamme ja määrästä:
Sinulta on kaikki
lahjaa ja lainaa.
Varjele usko, lahjaksi saatu,
vaali ja jaa Henkesi tulta
ja kerran
vie kiittämään
kotiisi, rauhan taivaaseen.

SEURAKUNNAT 29.4.–26.5.2015

RUKOUS

Tutustu virteen 
78 ja piirrä kuvaan, 
mitä ajattelet totea-
muksen ”Taivaaseen 
portin aukaisit, kun 
voitit kuoleman” 
tarkoittavan. 

PYHÄPUUHA

TUOMIOKIRKKO

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

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit 040 4848 259
Keskikaupungin palvelupiiri ke 29.4. 
klo 13 kerhohuone Eetussa.
Viikkomessu ke 29.4. klo 16.
Vappujuhla pe 1.5. klo 12. Kahvit ja simat 
klo 11.30. Juhla alkaa klo 12. Juhlassa kon-
sertoi unkarilainen pianisti Marcell Pető. 
Puhe hiippakunnan kansainvälisen työn 
sihteeri Jukka Helle. Mukana myös Pekka 
Leskelä ja Lauri Kastarinen.
Messu su 3.5. klo 10. Saarna Marjo Partti-
maa, liturgia Lauri Kastarinen, kanttorina 
Anu Pulkkinen.
Viikkomessu ke 6.5. klo 16.
Äitienpäivän messu su 10.5. klo 10. 
Saarna Lauri Kastarinen, liturgia Kirsi Pe-
rämaa, kanttorina Pekka Leskelä. Tuo-
miokirkkokuoro, Sanna Haverinen, viulu. 
Kirkkokahvit.
Kansainvälinen jumalanpalvelus su 
10.5. klo 14.
Viikkomessu ke 13.5. klo 16.
Helatorstain messu to 14.5. klo 10. Saar-
na Kirsi Perämaa, liturgia Satu Karjalai-
nen, kanttori Pekka Leskelä.
Messu su 17.5. klo 10. Saarna Marjo Part-
timaa, liturgia Lauri Kastarinen, kanttori-
na Anu Pulkkinen. Kirkkokahvit.
Konsertti su 17.5. klo 14. Viktor Pellia, 
piano.
Hiljaisuuden messu su 17.5. klo 18. Mar-
jo Parttimaa. Iltatee.
Veteraaniseurat ti 19.5. klo 13 kahviossa.
Viikkomessu ke 20.5. klo 16.
Suvilintujen lauluja -yhteislaulutilai-
suus la 23.5. klo 15. Mukana koululaisten 
kuorokerhot. Anna Kosola ja Kaisa Pa-
jarinen. Kahvi- ja jäätelötarjoilu. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle.
Helluntain messu su 24.5. klo 10. Saar-
na Ilpo Rannankari, liturgia Marjo Partti-
maa, urut Anu Pulkkinen, kanttori Pekka 
Leskelä. Tuomiokirkon Kamarikuoro.
Kevätseurat su 24.5. klo 18. Kahvit klo 
17.30. Kuopion Virsikuoro, johtaa Päi-
vi Perttilä.
Viikkomessu ke 27.5. klo 16.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
ma–to klo 11–15, 040 4848 272
Toivevirret ke 13.5. klo 13.
Papin päivä ti 26.5. klo 13. Kir-
si Perämaa.

MUUTA
Inkilänmäen seurakuntakerho to 
30.4. klo 13 Tätilässä. Vappujuhla. Ke-
vään viimeinen kokoontuminen. Kir-
si Launonen.
RIEMU Lasten ja perheiden festivaa-
li to 14.5. klo 12 Kuopion satamatorilla. 
Mukana Maltti ja Valtti, Pekka Laukkari-
nen trio ja Taika-Petteri sekä Alavan lap-
si- ja nuorisokuoro.
Helluntain sanajumalanpalvelus su 

24.5. klo 12 Tätilässä. Ilpo Rannankari ja 
Pekka Leskelä.

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri Poukamassa ma 
4.5. klo 18–20.30. Sauna ja iltapala 4 €.

KASTETUT
Nella Amanda Juvonen, Lil-
ja Emilia Miettinen, Martta 
Alma Adele Timonen, Hugo 
Kasper Koponen.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Veli-Veikko Kaipainen ja Jes-
sica Sari Hannele Mankinen.

KUOLLEET
Irja Esteri Korhonen 83 v, Hertta Mai-
lis Tuovinen 88 v, Hilkka Kyllikki Saikko-
nen 85 v, Elsa Holopainen 95 v, Eino Ant-
ti Knuutinen 66 v, Risto Olavi Suhonen 
83 v, Anna-Liisa Jutila 102 v, Toini Emi-
lia Toivanen 80 v, Pirjo Anneli Haapa-
lainen 63 v, Maija Liisa Hämäläinen 93 v, 
Ensio Kauppinen 83 v, Jorma Pekka Ju-
hani Kärkkäinen 71 v, Rauno Tapio Mä-
kelä 57 v, Toivo Olavi Kekkonen 87 v, 
Simo Asser Aromaa 77 v, Helmi Johan-
na Happonen 98 v, Laina Tuhkanen 93 v, 
Viljo Eskelinen 82 v, Laila Sofia Oino-
nen 87 v, Matti Johannes Kotilainen 69 v, 
Urpo Anselm Larismaa 95 v, Vappu He-
lena Seuri 88 v, Martti Kalervo Häkli 87 v, 
Matti Juhani Tirkkonen 69 v, Erkki Aata-
mi Penttinen 81 v, Anna Liisa Kauttonen 
81 v, Kaija Marjatta Raninen 90 v, Hel-
ga Sofia Miettinen 93 v, Tauno Olavi Lai-
tinen 71 v.

ALAVA

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

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298
Messu su 3.5. klo 11. Saarna Pirjo Kuula, 
liturgia Anu Kiviranta, kanttorina Ossi 
Jauhiainen.
Ylistyskonsertti ti 5.5. klo 19. Sanaa, ru-
kousta, yhteislauluja, pieniä puheenvuo-

roja rukouksesta. Zipporim, 
soittajat ja solistit, Lei-

la Savolainen sekä 
Anja Komulai-

nen, Ilkka Sor-
munen, Saka-
ri Kainulainen, 
Joona Savolai-
nen ja Anna 
Väätäinen. Ti-

laisuuden jäl-
keen seurakun-

tasalissa iltapalaa. 
Tule viivähtämään il-

tahetki musiikin ja yhtei-
sen rukouksen äärellä.
Messu su 10.5. klo 11. Saarna Anu Kivi-
ranta, liturgia Anna Väätäinen, kanttori-
na Leila Savolainen. Messun jälkeen kah-
vikonsertti seurakuntasalissa, Lavren-
chukin musiikkiperhe.
Armon varassa messu to 14.5. klo 11. 
Saarna Hannu Koskelainen, liturgina 

Juha Välimäki, kanttorina Ossi Jauhiai-
nen, kirkkokuoro ja bändi. Messun jäl-
keen vapaaehtoisten kiitosjuhla seura-
kuntasalissa.
Messu su 17.5. klo 11. Saarna ja liturgia 

Juha Välimäki, kanttorina Leila 
Savolainen. Talviloma-rip-

pikoulun konfirmaatio.
Varhaiseläkeläis-

kuoron kevätkon-
sertti pe 22.5. klo 
18. Vapaa pääsy.
Messu su 24.5. klo 
11. Saarna Anu Ki-
viranta, liturgia 

Anna Väätäinen, 
kanttori Ossi Jauhiai-

nen, seniorikuoro.
Tuomasmessu su 24.5. 

klo 18. Saarna pastori Jukka 
Helle, musiikki: Kuopion nuorisokuoro.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Kirjallisuuspiiri to 30.4. klo 14. Kerho-
huone 1. Kirja: Pauliina Rauhala: Taivas-
laulu. Yht.hlö Aino Mikkonen 040 7071 
499.
Etsijät-ryhmä rippikoululaisten van-
hemmille ke 6.5. klo 18–19.30 Nuorten 
kerhotilassa (Keihäskatu 5). Aiheena Ru-
kous ja seurakuntayhteys. Sinä rippikou-
lulaisen vanhempi, kaipaatko jakaa aja-
tuksia kirkon uskosta? Etsitkö paikkaa-
si seurakunnassa? Tapaamisessa pohdi-
taan yhdessä uskon ja elämän kysymyk-
siä. Samoin kuin nuoren rippikoulussa, 
tässäkin ryhmässä keskeistä on kohtaa-
minen, vuorovaikutus ja kokemusten ja-
kaminen. Ilm. sähköisesti ma 4.5. men-
nessä osoitteessa http://www.kuopion-
seurakunnat.fi/alava, etusivun oikeasta 
reunasta avautuvasta linkistä. Lisätieto-
ja Anna Väätäinen, anna.vaatainen@evl.
fi, 040 4848 316.
Varttuneen väen kevätjuhla ti 12.5. klo 
12 seurakuntasalissa. Anna Väätäinen, 
Sonja Tirkkonen, Ossi Jauhiainen. Ruo-
kailu ja ohjelmaa, aterian hinta 4 €.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Sanan ja yhteyden ilta su 3.5. klo 16. 
Matti Manninen Taivaan kansalaisena 
maailmassa, Välke -musiikkiryhmä, eh-
toollinen. Tilaisuudessa on tarjoilua ja 
lastenhoito. Pohjois-Savon ev.lut. Kan-
sanlähetys.
Messu su 10.5. klo 16. Saarnaa Anna Vää-
täinen, liturgia Pirjo Kuula, kanttorina 
Leila Savolainen. Äitienpäiväkahvit.

LEHTONIEMEN KERHOTILA 
Lehtoniementie 107 
Viikkomessu su 17.5. klo 16. Hannu Kos-
kelainen, Leila Savolainen.

SÄRKINIEMEN KERHOTILA 
Särkiniementie 4 (ent. kirjasto)
Viikkomessu su 17.5. klo 14. Hannu Kos-
kelainen, Leila Savolainen.

DIAKONIA
Seurakuntaretki Kivennavalle to 21.5. 
Omavastuu 20 €. Reitti ja aikataulu: Ala-
van seurakuntakoti klo 9, Särkiniemen 
bussipysäkki, (kirkon alapuolella) klo 
9.15, Neulamäen kirkko klo 9.30 ja Leh-
toniemen kerhotila klo 9.45. Lisätietoja 
Sonja Tirkkonen 040 4848 324.

MUUTA
Pölhönsaaren lähetysilta 
lapsiperheille su 24.5. klo 
16 Pölhönsaaressa (Saaristo-
katu). Tule viettämään yhteistä 
kevätiltaa luonnon ääreen lähe-
tyksen merkeissä. Mahdollisuus mm. 
kalastukseen mato-ongella ja muuta 
puuhastelua lapsille. Mahdollisuus pais-
taa makkaraa, ota omat eväät mukaan. 
Lisätietoja Anna Väätäinen, anna.vaatai-
nen@evl.fi, 040 4848 316.
Hiljaisuuden talo -ilta ma 25.5. klo 18 
Vanhassa Pappilassa (Kuninkaankatu 12). 
Huom! 18.5. ilta siirtynyt maanantaille 25.5.

KASTETUT
Viljami Pekka Taavetti Soininen, Venla 
Maria Lipponen, Amanda Ida Adele 
Parviainen, Ukko Seppo Ilmari Rissanen, 
Moona Aurora Kukkonen, Sohvi Kaarina 
Haatainen, Hertta Amanda Leppälehti, 
Jasmine Ida Sofia Miettinen, Otso Jarkko 
Juhani Aho, Noa Okko Julius Roininen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT

Tero Juhani Siikavirta ja Mari Anneli Jus-
sila, Heikki Aleksi Oittinen ja Tanja Jo-
hanna Hintikka, Pasi Antero Kauttonen 
ja Laura Johanna Keinänen.

KUOLLEET
Pirkko Annikki Savolainen 76 v, Rauni 
Sinikka Viiru 85 v, Toivo Anton Räsänen 
89 v, Elsa Inkeri Hyvärinen 88 v, Sigrid Eli-
na Sariola 86 v, Urho Kalevi Antikainen 
57 v, Veikko Jalmari Koponen 91 v, Pauli 
Sakari Heikkinen 62 v, Veikko Antero 
Poutiainen 67 v, Maire Kyllikki Kolehmai-
nen 91 v, Maija Mirjami Hannula 22 v.

KALLAVESI

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

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Afrikkalainen gospelmessu ja jatkoina 
Taivaallisen ihanat Vappupippalot to 
30.4. klo 18. Juha Määttä, Mari Vuola-Ta-
nila, sudanilaisten ja karenilaisten laulu-
ryhmät, lapsikuoro, nuorten lauluryhmä, 
laaja joukko vapaaehtoisia. Tuo mukana-
si nyyttäripurtavaa yhteiseen pöytään.
Messu su 3.5. klo 10. Liturgia Sanna Ala-
nen, saarna Sirpa Nummenheimo ja 
kanttorina Richard Nicholls.
Äitienpäivän messu su 10.5. klo 10. Li-
turgia Sirpa Nummenheimo, saarna Juha 
Määttä ja kanttorina Mari Vuola-Tanila, 
Tuulia Tanila, viulu, Katariina Smedberg, 
sello ja Kaisa Kurkinen, klarinetti. Kakku-
kahvit ja äitien kukitus.
Helatorstain messu to 14.5. klo 10. Litur-
gia Anni Tanninen, saarna Sanna Alanen 
ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 17.5. klo 10. Liturgia Veli Män-
tynen, saarna Anni Tanninen ja kanttori-
na Anna-Mari Linna.
Helluntain messu su 24.5. klo 10. Litur-
gia Veli Mäntynen, saarna Sirpa Num-
menheimo ja kanttorina Anna-Mari  
Linna.

MUUTA
Siionin virsiseu-

rat su 3.5. klo 18 
Rytkyn leirikeskuk-

sessa. Sanna Alanen ja 
Mikko Väisänen.

Kallaveden kirkon seura-
kuntalaiset messua rakentamassa ma 
4.5. klo 18 Kallaveden kirkolla. Suunnit-
telu- ja koulutustilaisuus kaikille seura-
kuntalaisille, jotka haluavat olla raken-
tamassa Kallaveden kirkon messuja syk-
syllä 2015.
Kirkkoretki Leppävirralle, Valamon 
ja Lintulan luostareihin to 14.5. klo 7. 
Ohjelmassa: Messu Leppävirran kirkos-
sa ja kirkkokahvit Leppävirran srk-kodil-
la. Valamossa: ruokailu, luostarin esittely, 
hetkirukouspalvelus luostarin kirkossa. 
Mahdollisuus tutustua taidenäyttelyyn 
ja kirjastoon. Lintulan luostarin esitte-
ly. Retken hinta 50 € maksetaan bussissa. 
Maksu sisältää matkan ja ruokailun Va-
lamossa. Bussin lähtö: Maaningan kirk-
ko klo 7, Karttulan seurakuntakoti klo 8, 
Maljalahdenkatu klo 8.45 ja Kallaveden 
kirkko klo 9. Ilm. pe 8.5. mennessä Jaak-
ko Vettenranta 040 836 6408 tai vett-
ja9@gmail.com sekä Maaningalla Margit 
Ruotsalainen 050 410 9253.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Aikuisten takkailta ke 6.5. klo 18–20 
takkahuoneessa.
Äitienpäivän kakkukahvikonsertti 
su 10.5. klo 16. Mari Vuola-Tanila, lapsi-
kuoro, nuorten lauluryhmä, juontajana 
Heikki Tanila. Hartaus Sirpa Nummen-
heimo. Äitien kukitus. Lapsiparkki. Liput 
5 €/perhe, 2 €/henkilö, äidit ilmaiseksi.
Rukouskoulutusta la 16.5. klo 13–17. 
Pastori Jaakko Neulaniemi Seinäjoelta. 
Ilm. 11.5. mennessä eija.rasanen@evl.fi
Kutsu yhteyteen -messu su 17.5. klo 17. 
Anni Tanninen.

MUUTA
Petosen toritapahtuma la 29.5.  
klo 10–14.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15, Hiltulanlahti
040 4848 351
Sanajumalanpalvelus su 17.5. klo 13. 
Matti Pentikäinen ja Anna-Mari Linna.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410
044-275 7936.
Sanajumalanpalvelus ja seppeleenlas-
ku su 17.5. klo 13. Veli Mäntynen ja Anne 
Keränen.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Messu su 3.5. klo 10. Matti Pentikäinen ja 
Anne Keränen.
Perhejumalanpalvelus su 10.5. klo 10. 
Petteri Hämäläinen, Anne Keränen ja 
lapsityönohjaajat.
Kaatuneiden muistopäivän messu 
su 17.5. klo 10. Liturgia Mikko Väisänen, 
saarna Petteri Hämäläinen, kanttori-
na Anne Keränen, kirkkokuoro ja Riikka 
Kukkonen. Seppeleen lasku sankarihau-
doille ja Karttulan alueen rippikoulujen 
isosten tehtävään siunaaminen.
Helluntaipäivän messu su 24.5. klo 10. 

Liturgia Mikko Väisänen, saarna rovas-
ti Jussi Huttunen, kanttorina Anne Kerä-
nen. Herättäjän kutsujumalanpalvelus.

MUUTA
Vappujuhla kaikenikäisille to 30.4. klo 
18. Syvänniemen Hermannitalossa. Mu-
kana mm. kirkkoherra Matti Pentikäi-
nen, ohjelmaa lapsille ja aikuisille ta-
koo JonenPajan seppä Jouni ”Jone” Kui-
tunen (ks. jonenpaja.fi), lisäksi yhteislau-
lua, arvontaa osallistujille ja mielenkiin-
toisia toimintapisteitä lapsille, nuorille ja 
koko perheelle. Kahviosta kahvia, teetä, 
mehua, simaa ja munkkeja. Järj. Kallave-
den seurakunta, Syvänniemen Kyläyhdis-
tys, Kuopion kaupungin nuorisopalvelut 
ja muut paikalliset toimijat.
Hautausmaan siivoustalkoot ti 5.5. 
klo 8 Karttulan vanhalla hautausmaalla. 
Lounas seurakuntakodilla.
Miesten lenkkipiiri ti 5.5. klo 17.30 Ryt-
kyn leirikeskuksella. Koulutettu hieroja 
Esa Remes kertoo hieronnan merkityk-
sestä keholle ja mielelle. Jarkko Kuhasen 
aiheena on rentoutuksen avulla saatava 
mielenrauha ja stressin hallinta. Mukana 
miesryhmä Maaningalta. Isäntänä Tauno 
Salmi ja illan sana Petteri Hämäläinen.
Hautausmaan siivoustalkoot ke 6.5. klo 
8 Valkeisen hautausmaalla. Lounas seu-
rakuntakodilla.
Ehtoollishartaus Marinpihassa ti 12.5. 
klo 13. Mikko Väisänen
Ehtoollishartaus Ierikanpihassa ti 12.5. 
klo 14. Mikko Väisänen
Kyläkirkko ja kylvönsiunaus to 14.5. 
klo 10 Iiris ja Jukka Huttusella, Kuttanie-
mentie 153.
Ehtoollishartaus sairaalassa to 21.5. klo 
13. Mikko Väisänen ja Anne Keränen
Ehtoollishartaus Jaakkolassa to 21.5. klo 
14. Mikko Väisänen ja Anne Keränen
Miesten saunailta to 21.5. klo 15. Kokon-
tekotalkoot Tervonsalmen toimintakes-
kuksessa, sauna lämmin klo 17.30.
Ehtoollishartaus Ainolassa to 28.5. klo 
14. Mikko Väisänen ja Anne Keränen.

KARTTULAN SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Äitienpäivälounas ja Karttula-kvarte-
tin 10-vuotisjuhlakonsertti 10.5. klo 11–
12.30, minkä jälkeen juhlakonsertti. Mu-
kana myös Pertti Rusanen, laulu. Lou-
naslippu (sis. konsertin) aikuiset 15 €, lap-
set alle 12 v. 6 €, alle kouluikäiset ilmai-
seksi. Tilaisuuden tuotto Etiopian kum-
milapsi-työlle.
Saimi Kanniaisen muistoseurat to 14.5. 
klo 13. Mikko Väisänen, Anne Keränen.
Mirja Eskelisen syntymäpäiväseurat su 
17.5. klo 12. Vastauspyyntö pe 8.5. men-
nessä erityisruokavalioineen Mirjalle 
0400 974 452 tai eskelinenmirja@gmail.
com. Petteri Hämäläinen, Mikko Väisä-
nen ja Anne Keränen.
Siioninvirsiseurat ja kirkkokahvit su 
24.5. messun jälkeen. Mukana mm. ro-
vasti Jussi Huttunen, Erkki Laitinen, Mik-
ko Väisänen ja Anne Keränen.
Karttulan alueen vapaaehtoisten kii-
tosjuhla to 28.5. klo 18.

SYVÄNNIEMEN KIRKKO,  
KARTTULA 
Kuttajärventie 117
Motoristikirkko su 31.5. klo 15. Syvännie-
men kirkon pihassa. Matti Pentikäinen ja 
Richard Nicholls. Kirkkokahvit kirkkopihalla.

MUUTA
Hautausmaan siivoustalkoot to 7.5. klo 
8 Syvänniemen hautausmaalla. Lounas 
kirkkopihalla.
Ekumeninen seminaari pe 15.5. klo 18 
Ylienkeli Mikaelin rukoushuoneella, Mi-
haelintie 8, Syvänniemi. Teemana kan-
sainvälinen kirkko. Kirkkoherra Matti 
Pentikäinen kertoo työstään sotilaspap-
pina Kosovossa. Ylidiakoni Jyrki Härkö-
sen aiheena on Konstanttinopoli.

MAANINGAN KIRKKO 
Maaningantie 33
Messu su 3.5. klo 10. Petteri Hämäläinen 
ja Anna-Mari Linna. Isosten siunaaminen 
kesän tehtäviin.
Konsertti Toivon ja voiman lauluja- 
tarinoita Savosta ti 5.5. klo 15. Laulu-
ja Savossa eläneistä naisista savolaisten 
naisten tekeminä. Minna Kettunen, laulu 
ja tarinat, Jarkka Rissanen, kitara. Vapaa 
pääsy, kolehti Väärnin pappilan tueksi.
Messu su 10.5. klo 10. Sanna Alanen Tal-
vikki Attila-Pekonen.
Messu su 17.5. klo 10. Raija Jokela ja Talvikki  
Attila-Pekonen. Seppeleenlasku sankari-
haudoille.
Lasten kevätkirkko ti 19.5. klo 18.30. Syk-
syllä esikoulun aloittavien siunaaminen. 
Irma Korhonen.

Äitienpäivän 

messu keskus-
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Ylistys  - 

konsertti 

 Alavan kirkossa 

ti 5.5. klo 19

Kevätillan 

 viettoon  

Pölhönsaareen 
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Ilmoitusaineistot
osoitteeseen

ilmoitusmyynti@kotimaa.� 

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

puh. 040 585 0456

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

Puh. 044 355 5451
LUOTETTAVAA KOTIHOITOPALVELUA VUODESTA 1993

Yksilöllistä  
kotipalvelua ja  
omaishoitoa!

Tilaa ilmainen 
kartoituskäynti!

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

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

MA-PE 9-20, LA-SU 9-18 (2.5. alk.) • 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

Linjurin Kukka
 Puijonkatu 45 • p. 046 921 4720 

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

Tapionkatu 5–9 Kuopio 
(myös Siilinjärvi, Nilsiä) 
Tilisara p. 040 140 3262
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Taivaan kansalaisena 
maailmassa
4. sunnuntai pääsiäisestä, Joh. 15: 10–17

Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin 

minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.
Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämes-

sänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: ra-
kastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.”
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SEURAKUNNAT 29.4.–26.5.2015

SANALLISTA

Taivas maailmassa
Messu on alkamassa. Kanttori soittaa alkusoittoa. Pol-
vistun ja nostan katseeni alttaritauluun. Siinä on Ristiin-
naulittu. Tunnen itseni pieneksi. Se on hyvä tunne. Taivas 
on läsnä: me pienet ihmiset Kaikkivaltiaan edessä, taivaan 
kansalaisina maailmassa.  Esirukouspyyntöjä on taas jätet-
ty runsain mitoin. Niiden puolesta rukoilemme. Alttari-
kutsun jälkeen saamme konkreettisen kosketuksen taivaan 
todellisuudesta: Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis 
ja veri, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Sitten läh-
demme kukin omaan arkeemme. Joku kävelee vielä hau-
tausmaan kautta. Käy muistelemassa ja kaipaamassa. Mi-
nä jatkan kastetilaisuuteen. Taivas on läsnä, kun kastevesi 
hivelee pienen päätä: Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
Mietin, mitä on taivaan kansalaisuus? Taivaan kansalai-
suutta ei eletä pelkästään juhlahetkissä. Se on läsnä myös 
elämän pimennoissa. Taivaan kansalaisuus on myös uimis-
ta vastavirtaan – sen sijaan, että ajautuisi virran mukana. 
Olemme täällä siksi, että evankeliumin täytyy kuulua maa-
ilmassa. Taivaan kansalaisuus on myös Jeesuksen esirukoil-
tavana ja Hänen kannettavanaan olemista. Se on rakasta-
mista silloinkin, kun siihen ei olisi aihetta. 

Huomaan odottavani jo seuraavaa messua. Siinä tai-
vaan kansalaisuus vahvistuu ja saamme tuntea yhteyt-
tä toistemme kanssa. Taivashetket luovat valoaan elämän 
varjopaikkoihin. Missä on Jeesus, siellä on taivas. 

PAULA HAGMAN-PUUSTINEN 
Tuusniemen aluepappi 

Järvi-Kuopion seurakunta

Riparikirkko su 24.5. klo 10. Liturgia Rai-
ja Jokela, saarna Petteri Hämäläinen ja 
kanttorina Rishard Nicholls.

MUUTA
Hetkinen! Raamatun ympärillä ti 5.5. 
klo 16 Lampolassa, Maaningantie 47. 
Seuraavat kerrat 19.5. ja 2.6.
Käsityöpiiri ma 11.5. klo 14 Lampolassa.
Helatorstain sanajumalanpalvelus ja 
ekumeeninen kylvön siunaaminen 
to 14.5. klo 12. Raija Jokela, isä Harri Pei-
ponen ja Talvikki Attila-Pekonen. Paik-
ka ilmoitetaan myöhemmin nettisivulla 
www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi.
Tavinsalmen virkistyspiiri to 21.5. klo 12 
Larikassa, Tavinsalmentie 371.
Perhetapahtuma la 23.5. klo 10–13 Maa-
ningan nuorisotalolla.

DIAKONIA
Kiitos yhteisvastuukerääjille ja keräyk-
seen osallistuneille Kallaveden seurakun-
nan alueella.
Ystäväpiiri varttuneille torstaisin klo 12 
Petosen seurakuntatalolla.
Toiminnan miehet perjantaisin  
klo 13–15 Petosen seurakuntatalon tak-
kahuoneessa.
Leväsen kammari ma 4.5. klo 13–14.30. 
Leväsentie 27, uusi puoli 2.krs.
Diakonia- ja lähetysväen kiitosilta to 
21.5. klo 17.30–20 Eevantalolla, Keihäs-
koskentie 130, Syvänniemi. Ilmoittautu-
miset 7.5. mennessä www.kuopionseu-
rakunnat.fi/kallavesi tai puhelimitse 4.5. 
klo 9–12, puh. 040 4848 334.
Lasten eroryhmä 3.6. ja 4.6. klo 16–20 
Ryhmä on tarkoitettu 7–13 v. lapsille, joi-
den vanhempien erosta on kulunut jo 
jonkin aikaa. Ryhmäkoko 4–6 lasta. Hin-
ta 10 €/lapsi sis. iltapalat ja materiaalin. 
Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Kalla-
veden seurakunnan ja Yhden Vanhem-
man Perheiden Liiton kanssa. Ilmoittau-
tuminen 28.5. mennessä Mervi Hakka-
raiselle 0400 441708 tai mervi.hakkarai-
nen@yvpl.fi.
Kallaveden srk:n diakoniatyön kesäretki 
90 v Siilinjärvelle to 4.6. Käynnit kirkoissa, 
ruokailu Kunnonpaikassa ja osallistuminen 
sota-ajan laulujen konserttiin. Omavastuu 
20 €/hlö. Ilm. 21.5. mennessä: www.kuo-
pionseurakunnat.fi/kallavesi-diakonia tai 
Karttula: Tuula Makkonen 040 4848 539, 
Kallavesi/Petonen: Irene Savolainen 040 
4848 373 (klo 8–14), Maaninka: Vuokko 
Laitinen 040 4848 254 (ma–ke) tai Hanna 
Rasa 040 4848 372.

MUUTA
Kuopio rukoilee- rukoustapahtuma 
Eelimillä ke 29.4. klo 18. Kuopion seura-
kuntien yhteinen rukoustapahtuma. Ru-
koillaan yhdessä kotikaupungin Kuopi-
on puolesta.

PERHETYÖ
Perhekerhot seuraavasti: Jynkänvuoden 
kerhohuone (Isännäntie 22) keskiviik-
koisin klo 9.30–11. Kurkimäki, Kurkipirtti 
keskiviikkoisin klo 9.30–11. Petosen seu-
rakuntatalo torstaisin klo 9.30–11. Kart-
tulan seurakuntakoti tiistaisin klo 9.30–
11. Syvänniemen pappila keskiviikkoi-
sin klo 9.30–11. Rytkyn leirikeskus parilli-
sen viikon keskiviikkona klo 9.30–11. Per-
hekerhon retkipäivä Rytkylle on 6.5. (tie-
dustelut Katrilta 040 4848 334). Ko. vii-

kolla ei kerhoja muina päivinä. Perheker-
hojen kevätkausi päättyy 13.5.

PIIRIT
Haminalahden, Kaislastenlahden ja 
Rytkyn lähetyspiirin kevätkauden 
päättäjäiset to 7.5. klo 18 Rytkyn leiri-
keskuksessa.
Haminalahden työseura ma 18.5. klo 
18.30 Kyllikki Kinnusella, Haapasaarentie 
37. Sirpa Nummenheimo.
Puutossalmen ja Sotkanniemen piiri-
en kevättapahtuma to 28.5. klo 14 Sot-
kan Onnissa, Pääharjunniementie 161. 
Arpajaiset. Sanna Alanen.

KASTETUT
Aatos Eliel Putkonen, Gigi-Basmat Koko, 
Aarne Antero Alexander Wallin, Leo 
Emil Käki, Eeli Oskari Käki, Oliver Sep-
po Olavi Jääskeläinen, Veikka Aarne Ta-
pio Pirinen, Jeremias Leo Matern Laiti-
nen, Katriina Eleonoora Korhonen, Mi-
kael Lauri Johannes Toivanen, Janni Stel-
la Eliina Nyyssönen, Selena Sara Tianna 
Ekman, Valto Samuel Kukkala, Eila Ka-
roliina Rönkä, Konsta Viljami Niskanen, 
Mahti Oliver Jonathan Hallman, Vili Valo 
Antero Mustasalmi, Julius Nuutti Mikael 
Weeman, Rasmus Timo Ilmari Martikai-
nen, Veikko Eino Tähtivaara, Tristane Leo 
Christian Snäckmark, Elise Amelia Laak-
so, Dania Adessa Micaela Annanpalo, 
Eino Olavi Paananen, Iita Inkeri Pirinen, 
Venla Aino Eleonoora Ropponen, Santeri 
Leo Tapani Hakkoomäki, Iida Maija Ilona 
Aamuvuori, Valto Pekka Samuli Nissinen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Jarkko Kalevi Larvanto ja Sanni Sofia Lin-
dell, Tero Markus Huovinen ja Taija Mil-
la Tiihonen.

KUOLLEET
Leo Lauri Kilpeläinen 61 v, Seija Terttu 
Heikkinen 80 v, Markku Jorma Tapani 
Röntynen 67 v, Eeva Kyllikki Ruuskanen 
71 v, Seppo Juhani Konttinen 61 v, Niilo 
Eelis Eskelinen 89 v, Ilpo Kari Uolevi Har-
tikainen 57 v, Eemeli Johannes Miettinen  
79 v, Maija Leena Pitkänen 84 v, Hillevi  
Matilda Lehmusoksa 85 v, Hilkka Liisa 
Ojasuo 85 v, Eino Kalevi Hämäläinen 83 v, 
Niilo Taavetti Karttunen 93 v, Janne An-
tero Pöyhönen 30 v, Anja Liisa Miettinen 
85 v, Väinö Ilmari Parviainen 67 v, Heikki  
Ilmari Halmetoja 59 v, Oili Ilona Peipo-
nen 87 v, Lauri Sakari Hakkarainen 60 v, 
Veikko Kalervo Antikainen 90 v, Aune 
Marjatta Soili 70 v, Timo Olavi Merjo-
vaara 51 v, Helga Johanna Partanen 76 v, 
Anja Marketta Hoffrén 75 v, Rakel Anna 
Liisa Hietamies 83 v.

MÄNNISTÖ 

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

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Kauneimmat hengelliset laulut -yh-
teislaulutilaisuus ke 29.4. klo 18. Lap-

si-, kirkko- ja päiväkuoro, Tintti Tinkala, 
Heikki Mononen.
Elämää etsimässä -kerho to 30.4. klo 
14.30–16. Salla Tyrväinen.
Musiikkia maailmalta pe 1.5. klo 13. Sä-
velmiä ja tunnelmia lähetyssopimustem-
me maista: Kiinasta ja Etelä-Amerikas-
ta. Tintti Tinkala, laulu. Salla Tyrväinen, 
viulu. Heikki Mononen, piano. Markku, 
Lorenzo ja Mikael Laakso. Ohjelmat 5 € 
Botswanan Kalahari-hankkeen hyväksi.
Messu ja Sansan kirkkopyhä su 3.5. klo 
10. Saarna Jakov Mrcela, Salla Tyrväinen, 
Heikki Mononen. Lähetyksen kirkkokah-
veilla Kroatian lähetit Marja-Liisa ja Ja-
kov Mrcela.
Ukintuvan kevätjuhla ti 5.5. klo 12–14. Har-
taus Anne-Mari Mertanen. Munkki ja sima, 
ohjelmaa, arpajaiset.
Vapaaehtoisten vastuunkantajien kii-
tosjuhla ke 6.5. klo 18.
Messu su 10.5. klo 10. Saarna Panu Poh-
jolainen, Aulikki Mäkinen, Heikki Mo-
nonen.
Sanajumalanpalvelus helatorstaina 14.5. 
klo 10. Saarna Heikki Hyvärinen, Tint-
ti Tinkala.
Rauhanyhdistyksen kevätseurojen 
messu la 16.5. klo 18.
Messu ja ikääntyneiden syntymäpäi-
vät su 17.5. klo 10. Saarna Salla Tyrväinen, 
Heikki Hyvärinen, Tintti Tinkala.
Hiihtolomarippileirin konfirmaatio-
messu su 24.5. klo 10. Saarna Sanna Mer-
tanen, Tintti Tinkala.

DIAKONIA
Hyvän Mielen Päivän kevätretki. Ke 
20.5. klo 11–13 risteillään Ukko-laival-
la Vaajasalon kierros. Hinta 25 €, johon 
kuuluu laivan lounasmenu. Ilm. ma 4.5. 
klo 9–11 Ulla Haloselle 040 4848 405 
(voit tiedustella vapaita paikkoja myö-
hemminkin). Risteilyreitin bussi (Jääske-
läisen auto): klo 9.50 Päivärannantie, Ci-
tymarketin jälkeinen pysäkki Kettulan-
lahteen päin. Auto Kuopion pysäkki 9.55. 
Pihlajaharjuntien ja Rahusentien riste-
ys 10. Kelloniemen Sale 10.05. Itkonniemi 
(Malminkatu 13 pysäkki) 10.10. Sotilas-
pojankadun pysäkki 10.15. Tellervonka-
dun pysäkki 10.20. Lönnrotinkadun py-
säkki (Lönnrotinkatu 11 kohdalla) 10.25. 
Pohjolankadun pysäkki (Pohjolankatu 28 
kohdalla) 10.30. Killisenkadulle ja Poh-
jolankatua Lönnrotinkadulle, Saariaitan 
pysäkki 10.40. Pyhän Johanneksen kir-
kon kohdalla Kelloniemeen menevä bus-
sipysäkki ja matkustajasatama. Paluu klo 
13.30 alkaen.

MUUTA
Hartaus to 7.5. klo 13.30 Mäntylän pal-
velutalolla, Untamonkatu 5. Salla Tyr-
väinen.
Messu su 17.5. klo 13 Mäntylän palvelu-
talossa, Untamonkatu 5. Salla Tyrväinen, 
Heikki Hyvärinen, Ulla Halonen, Tint-
ti Tinkala.

AIKUISTYÖ
Miesten piirin kevätretki Poukamaan 
ke 20.5. klo 18. Yhteislähtö Pyhän Johan-
neksen kirkolta klo 17.45. Saunatarvik-
keet mukaan.

KASTETUT
Lilja Anni Aurora Ihalainen, Vilho Jaakko 
Hermanni Vesterinen, Veeti Matti Ola-
vi Smolander, Ada Isla Alisa Rantala, Hel-
mi Linnea Kallioniemi, Sara Helmi Maria 
Ukkola, Eliel Iikka Tapio Vengasaho, Väi-
nö Eino Juhani Korpela, Voitto Eero Il-
mari Teriö, Moona Melissa Venäläinen, 
Edel Matteo Leino.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Niko Seppo Metsämuuronen ja Riikka 
Paula Johanna Väätäinen.

KUOLLEET
Leena Kaarina Laitinen 89 v, Helvi Este-
ri Taskinen 79 v, Inkeri Loviisa Mannonen 
86 v, Matti Juhani Pulkkinen 66 v, Aune 
Maria Laitinen 91 v, Toini Regina Niska-
nen 80 v, Eero Olavi Hietikko 60 v, Aino 
Kaarina Leskinen 68 v, Elsa Marjatta Lap-
palainen 77 v, Anna Voutilainen 92 v, Aili 
Sinikka Luoma 85 v, Eila Anna-Liisa Lyy-
tinen 89 v, Eero Mikko Kasurinen 56 v, 
Ingrid Maria Karpansalo 93 v, Anna Al-
viina Nyrhinen 83 v, Seija Marjatta Juu-
tinen 75 v.

PUIJO

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

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Messu su 3.5. klo 10. Saarna Jaana Mar-
janen, Teemu Voutilainen, Kari Kuula, 
Joona Saraste. Kirkkokahvit. Lapsille py-
häkoulu.
Kutsu yhteyteen -messu su 3.5. klo 17. 
Olli Seppänen, Jaana Marjanen, seura-
kuntalaisen puheenvuoro, rukouspal-
velua, kahvitarjoilu. Lapsille oma ohjel-
mahetki.
Messu su 10.5. klo 10. Saarna Teemu 
Voutilainen, Mari Voutilainen, Pekka 
Nieminen, Kari Kuula, Outi Keskisipi-
lä. Kirkkokahvien jälkeen nimikkolähe-
tit Marja-Liisa ja Jakov Mrcela kertovat 
työstään Kroatiassa.
Konfirmaatiomessu helatorstaina 14.5. 
klo 10. Saarna Kari Kuula, Mari Voutilai-
nen, Markku Puhakka, Outi Keskisipi-
lä. Hirvijärven talvirippikoulun konfir-
maatio.
Messu su 17.5. klo 10. Saarna Kalle Pelto-
kangas Rauhanyhdistyksestä, 
Pekka Nieminen, Mari Vou-
tilainen, Joona Saraste.
Pieni iltakirkko ja eh-
toollinen su 17.5. klo 
18. Keskustelusaarna 
Riitta Mutka ja Mari 
Voutilainen. Laulu-
ryhmä Verso. Iltatee.
Esikoululaisten kou-
luun siunaaminen ke 
20.5. klo 18. Mari Vouti-
lainen, Elina Hakkarainen, 
Joona Saraste.
Messu su 24.5. klo 10. Saarna Mari Vouti-
lainen, Kari Kuula, Pekka Nieminen, Jaa-
na Marjanen, Outi Keskisipilä. Puijon ka-
marikuoro.
Esikoululaisten kouluun siunaaminen 
ke 27.5. klo 18 ja 19. Mari Voutilainen, Eli-
na Hakkarainen, Outi Keskisipilä.

POUKAMA 
Poukamantie 105
Äitienpäivän tapahtuma su 10.5. klo 14. 
Kirkkohetki nuotiokatoksessa, makkaraa 
ja lettuja, yrttien istutusvinkkejä. Teemu 
Voutilainen, Joona Saraste, Tuula Pitkä-
nen, Kirsi Suolaniemi. Perhekerholaisia.

MUUTA
Lähetysmyyjäiset Puijon torilla to 30.4. 
klo 10–14. Myytävänä simaa ja käsitöitä.
Perhekerhojen retki Rytkylle ti 12.5. Il-
moittautuminen ja lisätietoja perheker-
hoista.
Riemu – lasten ja perheiden festari he-
latorstaina 14.5. klo 12–16 Satamatorilla. 
Mukana Riemussa Maltti ja Valtti, Pekka 
Laukkarinen trio ja Taika-Petteri.

KASTETUT
Mette-Maija Vainio, Efe Ellen Elma Utet-
he, Henri Aaron Petteri Hartikainen, 
Sean Uzezi Aarre Utethe, Nuppu Anni 
Olivia Valta, Essi Aino Amanda Ahtinen, 
Lyyti Viliina Linjama, Antti Ilmari Turu-
nen, Helmi Aada Maria Tiitinen, Kert-
tu Toini Maria Kokkonen, Vilma Henriik-
ka Parviainen, Venla Emilia Perho, Pihla 
Aura Ilona Airikka, Väinö Emil Lehtikan-
gas, Sofia Lumi Kristiina Hyvönen, Sulo 
Jaakko Iisakki Tampio, Vili Juhani Kivi-
murto.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Juha Petteri Hirvonen ja Tuovi Päivik-
ki Takkinen, Veli-Matti Rissanen ja Soi-
le Suvi Päivikki Parviainen.

KUOLLEET
Kauko Olavi Savolainen 93 v, Lauri Ilma-
ri Lehtonen 88 v, Veikko Valdemar Hei-
nonkoski 92 v, Helmi Annikki Kuokka-
nen 84 v, Toivo Einari Korhonen 84 v, 
Tuomo Juha Leppänen 43 v, Kari Juhani 
Ovaskainen 57 v, Aleksei Simanov 76 v, 
Aili Marjatta Korhonen 76 v, Maija Kaa-
rina Pekkarinen 87 v, Lempi Katri Niska-
nen 95 v, Tuija Leena Hannele Hartikai-
nen 67 v, Jaakko Martti Korpijaakko 76 v, 
Hilkka Kaarina Miettinen 85 v, Aili Anna 
Siivola 88 v, Martta Elina Paananen 89 v, 
Raimo Ensio Jääskeläinen 68 v, Risto Ilk-
ka Heiskanen 50 v.

JÄRVI-KUOPIO

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

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu su 3.5. klo 10. M. Mäkinen, Parvi-
ainen.
Helatorstain messu to 14.5. klo 10. 
U. Mäkinen, Tuura.
Kaatuneitten muistopäivän messu su 
17.5. klo 10. U. Mäkinen, Tuura. Seppe-
leen lasku.
Päiväkerholaisten kevätkirkko ma 18.5. 
klo 18. M. Mäkinen, S. Huttunen, 
R. Tuura.
Helluntain messu su 24.5. klo 10. 
M. Mäkinen, Tuura.
Esikoululaisten siunaaminen koulu-
tielle ke 27.5. klo 18. M. Mäkinen, 
R. Tuura.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Wappunyyttärit la 2.5. klo 13–15 tak-
kahuoneella. Voit halutessasi pukeutua 
naamiaisasuun. Mukavaa ohjelmaa. Voit 
tuoda nyyttäriherkkuja yhdessä herku-
teltavaksi.

Siivoustalkoot ma 4.5. klo 12. Ter-
vetuloa siivoamaan srk-talon 

piha-alueet yhdessä. Talkoo-
kahvit.
Naisten ilta ke 6.5. klo 18. 
Gospel-zumbaa, korutyö-
paja, iltapalaa ja yhdes-
sä olemista. Ilm. allergioi-
neen sihteereille  

040 4888 602 tai 
040 4888 611 4.5. mennes-

sä. Osallistuminen 10 € kattaa 
korumateriaalin.

Äitienpäivän sanajumalan-
palvelus
su 10.5. klo 10. U. Mäkinen, Tuura. Juhlis-
tamme äitejä jakamalla äideille ruusut. 
Miesten piiri tarjoilee juhlakahvit.
Kirkkoilta ma 18.5. klo 19. Tule suunnit-
telemaan ja tekemään helluntaipäivän 
messua yhdessä
Koko seurakunnan kevätlaulajaiset 
ti 26.5. klo 18.

MUUTA
Siivoustalkoot kirkon hautausmaal-
la ti 5.5. klo 9. Tervetuloa siivoamaan tal-
koovoimin. Talkookahvit.
Toukosiunaus la 23.5. klo 14 Museopirtil-
lä. M. Mäkinen, Tuura.
Tervetuloa tiekirkko-oppaaksi, kirkon-
vartijaksi. Riistaveden kirkko tiekirkko-
na 15.6.–31.7.15 ma–pe klo 11–16 Ilm. ta-
pahtumien yhteydessä sekä sihteereille 
040 4888 602 tai 040 4888 611. Kirkon-
vartijoiden ilta 3.6. klo 18 kirkossa.

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO 
Mäntytie 5, Juankoski
Messu su 3.5. klo 10. Keihänen, Saarela
Ylösnousemuksen kirkon vihkimisen 
25 v. vuosipäivän rukoushetki ke 6.5. 
klo 18 kirkossa. Juhlakahvit seurakunta-
talossa. Piispa Matti Sihvonen, K. Leino. 
Kirkkokuoro.
Messu su 10.5. klo 10. K. Leino, Saarela.
Messu su 17.5. klo 10. K. Leino, Parviai-
nen.
Messu su 24.5. klo 10. K. Leino, Saarela.

JUANKOSKEN SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Liikunta- ja näkörajoitteiset pe 8.5. 
klo 12. Mukana myös Jken Aivoparkit ry.
Sanan ja yhteyden ilta ti 12.5. klo 18.30. 
järj. Pohjois-Savon Kansanlähetys ja 
Juankosken aluesrk.
Seurakuntakerho ke 13.5. klo 11. Vieraita 
Kuopion diakoniakeskukselta, ruokailu
Juankosken päivä- ja perhekerholais-
ten kevätjuhla ke 13.5. klo 18.
Juankosken ja Säyneisen alueseura-
kuntien varttuneen väen syntymäpäi-
vän musiikkihetki ja juhlakahvit to 
14.5. klo 15.

JUANKOSKEN TEHTAAN KIRKKO 
Mäntytie 5
Sanajumalanpalvelus to 14.5. klo 10. 
Kutsumme erityisesti seurakuntalaisia, 
jotka ovat työttömiä tai työttömyys-
uhan alla. Ruokailu ja tapahtuma seura-
kuntatalolla. K. Leino, Parviainen.

MUUTA
Ruislammen hautausmaan haravointi-
talkoot ti 5.5. klo 9 alkaen. Ruokailu tal-
koolaisille.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Messu su 3.5. klo 13. Hagman-Puustinen, 
Lukkari-Lohi.
Äitienpäivän messu su 10.5. klo 13. Huh-
tala, Parviainen.
Helatorstain messu to 14.5. klo 13. Hag-
man-Puustinen, Lukkari-Lohi.

Äitienpäivän 

tapahtuma 

Poukamassa su 

10.5. klo 14

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 
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SEURAKUNNAT 29.4.–26.5.2015

Konsertti ”Rakastettu-
ni” Elina Vettenran-
ta & Janne Maarala 
pe 15.5. klo 18. Vapaa 
pääsy. Ohjelman 
hinta 5 €, tuotto 
yhteisvastuukerä-
ykselle.
Messu su 17.5. klo 
13. Huhtala, Lukkari-
Lohi. Syntymäpäivä-
juhlat messun jälkeen 
srk-kodissa
Koululaisten kevätkirkko ja 
kouluun lähtevien siunaaminen ti 19.5. 
klo 12.
Kirkkotievaellus Kaavilta Säyneiseen, 
lähtö su 24.5. klo 12 Rasimäestä. Iltahar-
taus Säyneisen kirkossa klo 19.
Helluntain messu su 24.5. klo 13. Huhta-
la, Lukkari-Lohi. Mukana Poukama 1-rip-
pikouluryhmä.

KAAVIN SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Vanhemman väen palvelupäivä ti 12.5. 
klo 11. Ruoka ja kahvit 5 €.
Mielenterveyspiiri ti 19.5. klo 13.
Päiväkerhon ja perhekerhon yhteinen 
kevätjuhla ti 19.5. klo 19.

MUUTA
Hautausmaan haravointitalkoot to 7.5. 
alkaen klo 8. Talkoolaisille ruokailu srk-
kodissa.
Toukosiunaus, kaskenpoltto ja perin-
netapahtuma ke 27.5. klo 11 Telkkämäen 
perinnetilalla.

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kirkkotie 2
Sanajumalanpalvelus su 3.5. klo 13. Kei-
hänen, Saarela.
Messu su 10.5. klo 13. K Leino, Saarela.
Helatorstain sanajumalanpalvelus to 
14.5. klo 13. Keihänen, Parviainen.
Messu su 17.5. klo 13. Messun 
jälkeen seppeleenlasku kaa-
tuneiden muistopäivän 
kunniaksi sankarihauta-
usmaalle. Yhteiset syn-
tymäpäiväjuhlat Muuru-
veden alueen 70, 80, 90 
ja yli 90 vuotta alkuvuo-
desta täyttäneille,  
K. Leino, Parviainen, rippi-
koululaiset.
Helluntain messu su 24.5. klo 
13. Keihänen, Saarela.

MUURUVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Naisten ilta ma 11.5. klo 18.30.
Päiväkerholaisten ja perhekerholais-
ten kevätjuhla ti 12.5. klo 18.30.

MUUTA
Kevätsiivoustalkoot kirkonmäellä ja 
hautausmaalla to 7.5. klo 9. Seurakunta-
kerhon, perhekerhon ja kaikkien vapaa-
ehtoisten palvelupäivä. Ota tarvittaes-
sa oma harava mukaan, srk:lla n. 10 hara-
vaa. Keittolounas ja kahvit.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Messu su 3.5. klo 10. Herättäjän päi-
vä. Saarna Kalle Hiltunen, Korkalainen, 
Kärppä-Leskinen. Kirkkokuoro.
Messu su 10.5. klo 10. Pursiainen, Kärp-
pä-Leskinen.
Äiteinpäiväkonsertti su 10.5. klo 15. Järj. 
Nilsiän Musiikinystävät ry.
Messu to 14.5. klo 10. Konfirmaatio, Kor-
kalainen, Kärppä-Leskinen.
Messu su 17.5. klo 10. Seniorisynttärit 
messun jälkeen, Korkalainen, Kärppä-
Leskinen.
Lasten kevätkirkko ke 20.5. klo 18.30. 
Esikouluun ja kouluun lähtevien siuna-
us, Pursiainen
Messu su 24.5. klo 10. Pursiainen, Kärp-
pä-Leskinen. Gospelkuoro.

NILSIÄN SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Ikäihmisten vappulaulajaiset to 30.4. 
klo 11.
Nimikkolähettimme Jakov ja Marja-
Liisa Mrcela kertovat työstään Kro-
atiassa su 3.5. klo 15. Samalla vietämme 
Mrceloiden eläkkeellesiirtymisjuhlaa
Siioninvirsiseurat ke 13.5. klo 18.

MUUTA
Ranta-Sänkimäki-Pajulahti kyläseu-
rat to 7.5. klo 19 Martta Iivarisella, Lahu-
kantie 94.
Lehtomäki-Reittiön kyläseurat ti 12.5. 
klo 13 Lehtomäen kodilla, Lehtomäen-
tie 211.
Siionin virsien veisuut ti 12.5. klo 14 Par-

viaisella, Hanhiranta 329. Lähtö  
yhteiskyydein seurakunta kodilta 

klo 13.
Palonurmen kyläseurat ti 
19.5. klo 19 Maija Kuosmasel-
la, Keyrityntie 543
Toukosiunaus to 21.5. klo 
19 Jaakko Leskisen tilalla, 
Siikajärvi, Karintie 721B. R. 

Leino, kahvitarjoilu.
Murtolahden hautausmaan 

90-vuotisjuhla su 24.5. klo 12. 
Ehtoollishartaus kappelissa ja sen 

jälkeen kirkkokahvit.
Siionin virsien veisuut su 24.5. klo 15 
Lastukosken uimarannan kodalla.
Miesten saunailta ke 27.5. klo 18 Tiirin-
lahden leirikeskuksessa.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 3.5. klo 13. Korkalainen, Kärp-
pä-Leskinen.
Messu su 10.5. klo 13. Pursiainen, Kärp-
pä-Leskinen.
Messu to 14.5. klo 13. Korkalainen, Kärp-
pä-Leskinen.
Messu su 17.5. klo 13. Korkalainen, Kärp-
pä-Leskinen.
Messu su 24.5. klo 13. Korkalainen, Kärp-
pä-Leskinen.

SÄYNEISEN SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A
Säyneisen kevätjuhlakerho pe 8.5. klo 
13.30–15.

MUUTA
Vappuseurat pe 1.5. klo 18 Paavo ja Pau-
la Lukkarisella, Lastukoskentie 749.
Säyneisen hautausmaan siivoustal-
koot ti 5.5. aamusta alkaen. Ruokailu tal-
koolaisille.
Retki Kuopion ortodoksiseen kirkko-
museoon ja Topin maatilamyymälään 

to 21.5. Lähtö klo 9.30 Säyneisen 
kirkolta. Hinta 25 €. Ilm. 13.5. 

seurakunnan toimistoon 
040 4888 602 tai  

040 4888 611.
Toukosiunaus pe 22.5. 
klo 9 Pirkko ja Juha-
ni Korhosella, Siikajär-
ventie 4.

TUUSNIEMEN 
KIRKKO 

Keskitie 21
Messu su 3.5. klo 10. Hagman-

Puustinen, Lukkari-Lohi.
Äitienpäivän messu su 10.5. klo 10. Lou-
nas srk-kodilla messun jälkeen, Huhta-
la, Parviainen.
Helatorstain messu ja toukosiuna-
us to 14.5. klo 10. Kirkkokahvit srk-kodil-
la. Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi, Elä-
keliitto
Koko perheen kevätkirkko su 17.5. klo 
10. Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi, 
Tuustytöt. Päivä- ja perhekerhojen ke-
vätjuhla sekä eskariin lähtevien siunaa-
minen.
Helluntain messu su 24.5. klo 10. Hag-
man-Puustinen, Lukkari-Lohi. Seniori-
synttärit messun jälkeen.

TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI 
Koivukuja 2
Palvelupäivä ke 29.4. klo 10.
Runoesityksiä keväästä ja äideistä ke 
6.5. klo 14. Kahvit.
Äitienpäivälounas su 10.5. klo 11.30–
13.30 lähetyksen hyväksi.
Rukous auttaa -ilta pe 15.5. klo 18.
Kuukausiseurat to 21.5. klo 11.30.
Sanan ja yhteyden ilta to 21.5. klo 18.30. 
Kansanlähetys.
Palvelupäivä ke 27.5. klo 10.
Toivevirsi-ilta ke 27.5. klo 18. Aiheena 
Pyhä Henki.

MUUTA
Naisten piiri Riistavedellä ke 6.5. klo 18. 
Katso Riistaveden ilmoitus.
Lähetyspiiri pe 8.5. klo 12 Irmi Sollolla, 
Harjutie 1 B 8.
Palvelupäivä to 21.5. klo 10 Hirvolassa. 
Ilm. Aulille ed. tiistaina.
Lähetyspiiri pe 22.5. klo 12 Aino Hyväri-
sellä, Anaskintie 17.
Naisten retki Nuottalahden puutar-
haan Kortteiseen pe 22.5. klo 18. Yhteis-
kyydit klo 17.15 srk-kodin pihasta.

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Messu – Vehmersalmen syöpäosaston 
kirkkopyhä su 3.5. klo 13. M. Mäkinen, 
Parviainen.
Helatorstain messu – toukosiunaus ja 
eläkeliiton kirkkopyhä to 14.5. klo 13. U. 
Mäkinen, Tuura. Kirkkokahvit.
Messu su 17.5. klo 13. U. Mäkinen, Tuura.
Helluntain messu su 24.5. klo 13. U. Mä-
kinen, Tuura.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Pääsiäinen ei ole vielä ohi – ekumeeni-
nen ilta ke 29.4. klo 18. Kuopion orto-
doksinen seurakunta ja Vehmersalmen 
alueseurakunta. Iltatee
Kokki-ukot ti 5.5. klo 17 ja äitienpäivä-
nä su 10.5.
Puikko-Piiat ja Vasara-Vesat ke 6.5. ja 
20.5. klo 15 kammarissa. Tule puikoil-
la neulomaan ja vasaralla auttamaan. Jos 
tarvitset itse kertaluonteista apua ko-
din pienissä töissä soita Uwe Mäkiselle 
040 4888 638 tai Juha Immoselle 050 362 
4702. Tulemme auttamaan.
Sanajumalanpalvelus äitienpäivänä su 
10.5. klo 13. U. Mäkinen, Tuura. Juhlakah-
vit, kokki-ukot.
Lähimmäisen Kammari to 21.5. klo 10.
Kevätlaulajaiset ke 27.5. klo 18 kirkon-
mäellä kirkkokuoron kanssa. Myyjäiset 
ja arpajaiset

MUUTA
Kirkonkylän hautausmaan talkoot ti 
5.5. klo 8 alkaen. Kahvia, mehua ja suo-
laista purtavaa.
Puutosmäen hautausmaan talkoot ke 
6.5. klo 17 alkaen. Kahvia, mehua ja suo-
laista purtavaa.

JÄRVI-KUOPION  
SEURAKUNNAN YHTEISET
Ikäihmisten leiri Aholansaaressa 
11.5.-13.5. Diakoninen leiri vanhem-
malle väelle. Ilmainen, sähköinen 
ilmoittautuminen 21.4. alkaen, paikko-
ja on 30 ensimmäiselle.
Retki RIEMU – Lasten ja perheiden 
festivaaleille to 14.5. klo 12. Kuopi-
on Satamatorille. Mukana Riemussa 
Maltti ja Valtti, Pekka Laukkarinen trio 
ja Taika-Petteri sekä Alavan lapsi- ja 
nuorisokuoro. Ilmoittautuminen Tuo-
mo Kanteleelle 040 4888 621. Bussi 
5 €/perhe.
Nuorten yö 2.–3.6. Nilsiän nuortentila 
Paatissa. Ilm. 14.5. mennessä reetta.
kankkunen@evl.fi

KASTETUT
Eljas Mikke Matias Kuosmanen, Nii-
nivaara, Saaga Maria Taskinen, Nilsiä, 
Eemil Oskari Kantelinen, Riistavesi, 
Olga Alisa Hartikainen, Losomäki, 
Oskar Tapio Pursiainen, Västinniemi, 
Amalia Aini Annika Airaksinen, Nilsiä, 
Lisa Aava Evelyn Sikström, Nilsiä, Jesse 
Juhani Jokivuori, Juankoski, Ellen Toive 
Maria Nissinen, Nilsiä, Nanna Iines 
Isabella Spets, Vehmersalmi, Ronja 
Amanda Mirjam Leivo, Juankoski.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Seppo Tapani Aalto ja Eija Anita  
Tuulikki Meronen.

KUOLLEET
Kirsti Margareta Nivalainen 86 v, Nilsiä, 
Pirkko Helena Pekkonen 65 v, Nilsiä, Pent-
ti Ilmari Haara 68 v, Riistavesi, Hilma Ma-
ria Nissinen 94 v, Tuusniemi, Jani Mar-
ko Juhani Tirkkonen 37 v, Tuusniemi, Liisa 
Pelkonen 88 v, Tuusniemi, Aili Tuovinen 
98 v, Vehmersalmi, Esa Kokkonen 78 v, 
Nilsiä, Antti Erkki Miettinen 89 v, Kaavi, 
Anna Lavikainen 91 v, Tuusniemi, Jorma 
Aulis Pirinen 79 v, Nilsiä, Esko Toivo Ola-
vi Pirinen 56 v, Kaavi, Hilma Alviina Harju-
nen 93 v, Kaavi, Veikko Olavi Holmström 
87 v, Nilsiä, Hilja Helena Kinnarinen 90 v, 
Tuusniemi, Ahti Juhani Pitkänen 65 v, Riis-
tavesi/Vehmersalmi, Jouni Matti Tapani 
Hiltunen 52 v, Kaavi, Katri Fredrika Toivio 
93 v, Nilsiä, Veikko Juhani Sormunen 73 v, 
Juankoski, Paula Maarit Taskinen 48 v, Nil-
siä, Antti Lappeteläinen 78 v, Tuusnie-
mi, Ano Sakari Johannes Miettinen 61 v, 
Riistavesi, Eeva Maria Parad 85 v, Nilsiä, 
Eila Eeva Annikki Holopainen 72 v, Veh-
mersalmi, Kerttu Kosloff 79 v, Kaavi, Mai-
re Kyllikki Pitkänen 87 v, Nilsiä, Taisto Pet-
ter Pitkänen 74 v, Riistavesi, Pentti Kaler-
vo Saarelainen 79 v, Nilsiä, Vieno Annikki 
Soininen 90 v, Nilsiä, Antti Vilho Heikki-
nen 93 v, Kaavi, Eeva Katri Vartiainen 79 v, 
Säyneinen, Elsa Räsänen 91 v, Vehmer-
salmi, Veli Matti Räsänen 59 v, Juankos-
ki, Maija Räsänen 91 v, Nilsiä, Aune Toi-
vanen 92 v, Nilsiä, Maija-Liisa Hyvärinen 
83 v, Riistavesi, Toivo Johannes Pitkänen 
87 v, Säyneinen.

ARKKI
Kauppakeskus Apaja
040 4848 445, arkki.kuopio@evl.fi
Askartelua lapsille ti 5.5. klo 13.30. Muis-
tetaan äitiä tai mummia tulevana äitien-
päivänä. Tervetuloa kevään viimeiseen 
tuokioon! Askartelua ohjaa lastenohjaaja 
Paula Raatikainen 040 4848 266.

DIAKONIAKESKUS  
Suokatu 31
040 4848 464
Nuotta-kahvio, kierrätysmyymälä ja 
diakoniatyöntekijöiden vastaanotot 
ilman ajanvarausta avoinna maanantai-
sin, keskiviikkoisin ja perjantaisin  
klo 10–12. Ovet avataan klo 9.40, aamu-
hartaus klo 9.50. Kahviossa luettavis-
sa päivän lehdet SS ja HS sekä kristillisiä 
viikko- ja kuukausilehtiä.
Pullakirkko 8.5. klo 12 NNKY:n tilois-
sa, jonka jäkeen kirkkokahvit Nuotta-
kahviossa.

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 taloustoi-
misto avoinna arkisin klo 9–11 ja 12–
14 puh. 017 288 4600 (khranvirasto), 
017 288 4620 (talouststo). Haarahongan-
tie 4, 71800 Siilinjärvi.
www.siilinjarvenseurakunta.fi, www.
facebook.com/siilinjarvenseurakunta

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Messu su 3.5.2015 klo 10. Matti Hoffrén, 
Leena Laurinkari, Marjaana Kaisto ja Vir-
sikuoro. Kirkkokahvit.
Rauhanyhdistyksen seurat la 9.5. klo 18.
Äitienpäivän perhemessu su 10.5. klo 
10. Sanna Marin, Leena Laurinkari, Jaana 
Markkanen, Airi Heiskanen.
Urkutyöpajan päätöskonsertti ti 12.4. 
klo 18.30.
Messu, pappisvihkimys to 14.5. klo 10. 
Piispa Jari Jolkkonen avustajineen. Airi 
Heiskanen, Vesa Kajava ja Nuorten kuo-
ro. Verkkokirkko.
Messu su 17.5. klo 10. Kaatuneitten muis-
topäivä. Heikki Kastarinen, Unto Niska-
nen, Marjaana Kaisto. Seppeleenlasku 
sankarihaudoille messun jälkeen.
Siunaa ja varjele meitä. Isänmaallis-
ten laulujen ja virsien ilta su 17.5. klo 
19. Kahvitarjoilu alk. klo 18 päätysali. Järj. 
Kuopion ja Ympäristön Rauhanyhdistys 
ry ja Siilinjärven seurakunta.
Messu su 24.5. klo 10. Seppo Laitanen, 
Sanna Marin, Jenni Shakya, Vesa Kaja-
va, Mari Parkkinen. Lähetyspyhä. Lähe-
tyslounas. Israelin lähetit Mari ja Sami 
Parkkinen, Suomen Lähetysseura.
Konsertti Veera-Maria Korvenkari & 
band su 24.5. klo 18.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Munkki-ja simamyyjäiset to 30.4. klo 
13. Tuoreita munkkeja ja kotitekoista si-
maa. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.
Raamattupiiri to 30.4. klo 18 kokous-
huone. Apokryfikirjat.
Iloa lapsen elämään su 3.5. klo 12 iso 
sali. Pietarin katulasten hyväksi. Musiik-
kia, muotinäytös ja arpajaiset. Ohjel-
ma 10 €.
Sanan ja yhteyden ilta ma 4.5. klo 18.30 
pieni sali.
Virtaa vanhemmuuteen ti 5.5. klo 18 
päätysali. Erityislapsen arki.
Sana soi. Raamattuopiston ilta Viisikie-
lisen merkeissä ti 12.5. klo 18.30 pieni sali.
Sunnuntaipyhäkoulu su 17.5. klo 10 iso 
kerhotila.
Eläkeikäisten syntymäpäivät su 17.5. 
klo 13–14.30 iso sali, ennalta ilmoittau-
tuneille.

Siionin-
virsiseurat  
to 21.5. klo 18 
pieni sali.
Raamattupiiri 
to 21.5. klo 18 ko-
koushuone. Luomis-
kertomukset.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Sanajumalanpalvelus su 3.5. klo 13. Kirk-
kokahvit.
Raamattu- ja rukouspiiri ma 4.5. klo 
18 kahvio.
Vuorelan lähetyspiiri ti 5.5. klo 10.
Arjen ateria to 7.5. klo 11–12.
Sanajumalanpalvelus su 10.5. klo 13. 
Satu Väätäinen, Vesa Kajava. Lähetyksen 
kirkkokahvit.
Muistojen kahvila to 14.5. klo 14. Mu-
sisointia ja muistelmia Vuorelan kirkon 
ajoilta ja diakoniasta, samalla Eija Laita-
sen eläkkeellejäämisjuhla. Vapaaehtoi-
nen juhlakolehti yhteisvastuukeräykselle.
Messu su 17.5. klo 13. Heikki Kastarinen, 
Marjaana Kaisto.

MUUTA
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetys-
piiri ke 29.4. klo 18.30 Helli ja Jouko Ai-
raksinen, Kumpusentie 261.
Koivusaaren lähetyspiiri to 30.4. klo 18 
Aino ja Hannu Mustonen, Lyhyenran-
nantie 11.
Hartaushetki ke 6.5. klo 14 Akuliina.
Arkipyhäkoulu ma 11.5. ja 18.5. klo 18 
Leppäkaarteen kerhotilat.
Siionin Kannel -seurat ti 19.5. klo 18 
Tolppanen, Lahnatie 12. Johannes Hä-
kämies.
Eläkeikäisten leiri 26.–28.5. Ruokonie-
men leirikeskus. Hinta 44 €/hlö. Ilm. pe 
8.5. mennessä Eeria Niemi 044 728 4643.
Retki Hämeenlinnan seudulle 18.–20.8. 
Hinta n. 270 €. Tarkemmat tiedot ja ilm. 
Eija Laitanen 044 728 4642 ja Erja Valko-
nen 044 728 4644.

KASTETUT
Veikko Antti Eemeli Kontro, Jimi Pek-
ka Juhani Voutilainen, Leo Robert Kur-
ki, Oona Anneli Laukkanen, Peetu Niki 
Olavi Heikkinen, Henna Julia Mäkelä, Eli-
as Oskari Tiihonen, Albert Tapani Leino-
nen, Viljami Väinö Juhani Korhonen, Vil-
jo Otto Artturi Kuokkanen, Elias Mika-
el Pekkonen, Sofia Vilhelmiina Tuomai-
nen, Elea Inka Linnea Mustonen, Veera 
Amanda Natalia Suoaro, Enna Alisa Ah-
tiainen, Mila Olivia Collin, Otto Matias 
Miettinen, Meea Hilja Topintytär Remes, 
Oona Annika Pirkkala, Heta Carita Ha-
lonen, Janne Olavi Markkanen, Frans Ee-
lis Tahkola, Siiri Martta Elmiina Malinen, 
Tomi Sebastian Häkkilä.

AVIOLIITTON KUULUTETUT
Mika Sakari Pöyhönen ja Nina Anni-
ka Bredenberg, Juha Vilho Tapani Laasa-
nen ja Marjo-Birgitta Jalkanen, Juha Pet-
teri Tuononen ja Kati Maarit Rissanen, 
Juha Antero Saastamoinen ja Virpi Hele-

na Aulasvuori, Markku  
Olavi Koskinen ja Nina Johanna 
Musakka.

KUOLLEET
Kaarina Anna Liisa Kankkunen 86 v, 

Lassi Antero Tirkkonen 47 v, Sirpa 
Hannele Timonen 51 v, Janne Kalevi Pirs-
kanen 47 v, Hilkka Liisa Korhonen 88 v, 
Selma Ruuskanen 85 v, Veli Tapani Heis-
kanen 76 v, Tilda Hyvönen 84 v, Aino  
Elina Judin 83 v, Juha Ilmari Huusko 47 v.

JÄRJESTÖT

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma, Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi, 020 768 1660
Kirjamyyntipiste avoinna tilaisuuksien 
aikana ja perjantaisin klo 13–16.
Majataloilta to 30.4. klo 17, Lounasra-
vintola Aika Inkiläntie 7. Eliina Heino-
nen, Juhani Happonen, Eija Timonen. 
Musiikki: Ossi Jauhiainen, Majatalo 
Houseband. Vappumenu: aik 10 €, opisk. 
7€, lapset 5–10 v. 5 €. Lastenhoito järjes-
tetty. Vapaa pääsy.
Sanan ilta Sanan Kulmalla pe 8.5. klo 18. 
”Kohottakaa lippu merkiksi kansoille” 
(Jes 62:10). Krs:n julistaja Olli Seppänen. 
Kahvitarjoilu.
Sanan ilta Sanan Kulmalla pe 22.5. klo 
18. Sydämellä tänään – evankelista Tuija 
Valtanen. Musiikki: ylistysryhmä Jaspe.

POHJOIS-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon Kansanlähetys
Twitter: @SEKL_Savo
Sanan ja yhteyden ilta su 3.5. klo 18.30 
Neulamäen kirkossa. Matti Manninen 
Taivaan kansalaisena maailmassa, Välke-
musiikkiryhmä, ehtoollinen. Tilaisuudes-
sa on tarjoilua ja lastenhoito.
Sanan ja yhteyden ilta ma 4.5. klo 18.30 
Siilinjärven srk-talolla. Olli Melanen, Sep-
po Laitanen.
Sanan ja yhteyden ilta ti 12.5. klo 18.30 
Juankosken srk-talolla.
Seurat su 17.5. klo 16 Lähetyskodilla. 
Panu Rantakokko.
Suunnittelu luomakunnassa -luen-
to to 21.5. klo 16.30 Neulamäen kirkossa, 
lääkäri Pekka Reinikainen.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
Toimipiste avoinna keskiviikkoisin klo 
10–13, virsihetki klo 11–12. Saatavana 
HY:n ja Aholansaaren tuotteita.
Vappuseurat pe 1.5. klo 18 Rytkyn leiri-
keskuksessa.
Herättäjän kirkkopyhä su 3.5. klo 10 
Nilsiässä, messu ja seurat.
Seurat ke 13.5. klo 18 Nilsiän seurakun-
takodilla.
Seurat su 17.5. klo 18 Kuopion keskus-
seurakuntatalolla.

SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Luento ”Jumalan Henki ja Sana” su 
10.5. klo 16 Kuopion NNKY. Luennoitsija 
Rauno Perälä.
Rukoillaan yhdessä ma 11.5. ja ma 25.5. 
klo 16.30 Kuopion NNKY.
Raamattupiiri ma 11.5. klo 17 Kuopion 
NNKY. Aiheena Hepr.9.
Sana soi!-ilta ti 12.5. klo 18.30 Siilinjärven 
srk-talon pienessä salissa. Sanaa ja Viisi-
kielisen lauluja. Mukana Jouko Kauha-
nen ja Rami Tuomikoski.
Raamattupiiri ma 25.5. klo 17 Kuopion 
NNKY. Aiheena Hepr.10.

SUOMEN LUTERILAINEN  
EVANKELIUMIYHDISTYS
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä on 
Johannes Häkämies, 050 321 2938, jo-
hannes.hakamies@sley.fi
Raamattu- ja lähetyspiiri to 30.4. klo 
18.30 keskusseurakuntatalolla Aaronissa.

KUOPION YMPÄRISTÖN  
RAUHAN-YHDISTYS 
Ahmatie 22
Kevätseurat 16.–17.5.:
Messu la 16.5. klo 18 Männistön Pyhän 
Johanneksen kirkossa ja Puheenvuoro 
klo 20 Ry:llä.
Messu su 17.5. klo 10 Puijon kirkossa ja 
Seurat klo 12.30, 15 ja 17.30.
Isänmaallisten laulujen ilta su 17.5.  
klo 19 Siilinjärven kirkossa.

AHOLANSAARI
Hiljenny hetkeksi -virvoituspäivä la 9.5. 
klo 9–16.
Äitienpäivälounas su 10.5. Laiva Sääski-
niemestä klo 10 ja 12. Aholansaaren esit-
tely klo 10.30, lounas klo 12. Jumalanpal-
velus klo 13.
Hiljaisuuden retriitti 13.–15.5. Retriiti-
nohjaajana Minna Karttunen. Ilm. 4.5. 
mennessä.
Talkooviikko 18.–22.5. Tule laittamaan 
Saarta kesäkuntoon. Voit tulla päiväksi, 
pariksi tai koko viikoksi.
Aholansaaren ystäväpäivät 22.–24.5.
Aholansaaripäivä 24.5.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
050 464 1000, www.aholansaari.fi, aho-
lansaari@aholansaari.fi

KUOPION  
KRISTILLISET ELÄKELÄISET
Retki ti 26.5 Kaavin kirkkoon ja Joke-
lan maatilamatkailutilalle. Lähtö klo 9.30 
Maljalahdenkadulta. Ilm. Eero Heikkinen 
050 599 7011 tai Mirja Halonen  
040 737 7860.

NNKY 
Myllykatu 5
Kirjallisuuskahvila su 3.5. klo 14. Past. 
Wilhelmiina Honkanen: Ian McEwan: 
Lapsen oikeus. Keskustelua, musiikki-
tuokio.
Jumalan henki ja elämä, past. Rauno 
Perälä su 10.5. klo 16. SRO ja NNKY.
Jäähyväiset Myllykatu 5:lle helators-
taina 14.5. klo 14. Muisteloita, musiikkia, 
kakkukahvit kaikille.

Elina  

Vettenranta 

Kaavin kirkossa 

pe 15.5. klo 18

RIEMU  

Satamatorilla 

14.5. 

Muistathan 

 verkkolehden 

www.kirkko-

jakoti.fi
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erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

terapeuttista sielunhoitoa

040 5844 045 

 
 
 

Kotitalous-
vähennys 45% 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

KOKO MAAN 
KATTAVA HUOLTO 

JA TOIMITUS

Maahantuonti, Myynti ja vuokraus:  PARAS HINTA- / LAATUSUHDE 
Kuusiluoto oy  | KehittäjänKatu 16  |  04440 järvenpää  |  info@apuajoneuvo.fi

TUNNETTUA, LUOTETTAVAA LAATUA
apuajoneuvo.fitutustu lAAJAAN MAllistooN:

tilAA EsitE:
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®

778NR  2200,-

888WA    
2300,-

040 1244 282

889Xl   
3300,-

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

 JALKAHOITO 
kotikäyntinä 50 e toukokuun ajan. 

Yli 30 v. kokemuksella 
TUULA VÄISÄNEN

p. 040 530 7950  Lahjakortit!

HYVÄN MAUN JUHLAA

Juhlapalvelu Remar ideoi ja toteuttaa 
puolestasi juhlat, joissa Sinä voit 
keskittyä nauttimaan vieraittesi seurasta.

Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala. 
P. (017) 262 1130.

juhlapalveluremar@kolumbus.fi, www.remar.fi

• Ylioppilasjuhlat • Yritystilaisuudet 
• Häät • Ristiäiset • Merkkipäivät 
• Muistotilaisuudet • Teemajuhlat

Kotini kaipaa maalaus ja remontointi
apua maalla. Sopii esim. alalla 
työskenneelle luot. eläkeläiselle.  
Puhelin päivisin 040 487 4854.
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Hulavanteet pyörivät 
ja jonglööripallot 
saivat kyytiä Män-
nistön seurakunnan 
perhepäivässä Pyhän 
Johanneksen kirkolla. 

H arvoin näkee kirkkosalia niin 
täynnä kuin huhtikuisena sun-
nuntaina perhemessussa Män-
nistössä. Myös iältään kirkkovä-
ki poikkeaa totutusta: valtaosa 

on lapsia ja nuoria aikuisia. Sylivauvat osallis-
tuvat lastenvirsien laulamiseen iloisesti kiljah-
dellen ja osa leikki-ikäisistä vaeltelee uteliaan 
näköisenä kirkkosalin käytävällä. 

Messun jälkeen kokoonnutaan yhteisel-
le lounaalle. Sen päätteeksi on vuorossa pik-
kuväen innokkaasti odottama sirkustyöpaja. 
Riemulla ei ole rajoja.

Vilinää ja vilskettä
Kuopion Sirkuksen väki on suunnitellut eri-ikäi-
sille lapsille sopivia temppuja, joita voi kokeilla 
kirkkosaliin pystytetyillä toimintapisteillä. Isom-
mat testailevat muun muassa nuorallakävelyä 
ja kärrynpyöriä, pienemmät puolestaan ottavat 
tuntumaa jonglööripalloihin ja -keiloihin. Het-
kessä paikka on täynnä vilinää ja vilskettä.

Maria Heiskanen ja hänen poikansa Veeti 
ja Väinö Rantonen katselevat sirkustelua si-
vummalta. 5-vuotias Väinö vielä miettii, mitä 
lajia arvaisi lähteä kokeilemaan.

”Hän on hyvin harkitsevainen poika. Ei 
ryntäile suin päin tilanteisiin”, poikien mum-
mo Sisko Heiskanen kuvailee.

2-vuotiasta Veetiä taas kiinnostaa tässä 
vaiheessa eniten valokuvaajan salamalaite.

Maria Heiskanen kertoo porukan olevan 
nyt ensimmäistä kertaa mukana perhepäivän 
vietossa.

”Mummohan se sai meidät houkuteltua 
tänne. On ollut tarkoitus osallistua jo aikai-
semminkin, mutta aina on tullut jotain muu-
ta ohjelmaa.”

”Lasten tapahtumat kiinnostavat kyllä ko-
vasti. Hienoa, että tällaisia järjestetään.”

Maria itse on viettänyt lapsuutensa aivan 
Kallaveden kirkon naapurissa ja on omien sa-
nojensa mukaan jo vaippaikäisestä saakka ol-

lut mukana seurakunnan toiminnassa.
”Siksi haluaisin tarjota myös omille lapsil-

leni samanlaisen mahdollisuuden.”

Kevyempi kaava innostaa
Heli Ampemin tyttäret Anna ja Naana ovat 
jo ehtineet kiertää kaikki toimintapisteet.

”Hauskinta oli pyörittää hulavannetta”, 
Anna selvittää.

Hän voisi hyvin ajatella menevänsä isona 
sirkukseen töihin.

”Olemme osallistuneet aikaisemminkin 
näihin perhepäiviin. Asumme tuossa lähellä, 
joten kynnys lähteä liikkeelle ei ole kovin iso”, 
Heli kertoo.

Tyttöjen lisäksi mukana on myös yhdeksän 
kuukauden ikäinen Benjamin.

”Hän on ollut koko tämän ajan hirveän kil-

tisti, kun on ollut niin paljon jännittävää kat-
seltavaa.”

Lapset ovat Helin mukaan viihtyneet kir-
kolla erittäin hyvin.

”Perheille suunnattuja teemapäiviä voisi 
olla vaikka useamminkin. Jumalanpalvelus oli 
suunniteltu vähän kevyemmäksi ja lapsille so-
pivaksi, sellainen innostaa osallistumaan.”

Perhepäivä neljästi vuodessa
Männistön seurakunnassa on jo muutaman 
vuoden ajan järjestetty teemallisia perhepäiviä.

”Niitä on aina kaksi kevätkaudella ja kaksi 
syksymmällä”, pastori Salla Tyrväinen kertoo.

”Joka kerta on erilaista toimintaa messun 
päätteeksi. Esimerkiksi alkutalvesta vietimme 
perhepäivää laskiaisteemalla rekiajeluineen ja 
pulkkamäkineen.”

Perhepäivien alla on aina ollut varhais-
nuorten leiri, joka päättyy sunnuntain mes-
suun.

”Monet leiriläisten vanhemmista ovat 
myös tulleet silloin kirkkoon. Siitä alun pe-
rin lähti ajatus, että voisimme ruveta järjes-
tämään erityisesti lapsiperheille suunnattuja 
perhepäiviä.”

”Halusimme tuoda esille sitä, että kirkossa 
voi viihtyä ja viettää aikaa yhdessä. Lapsille on 
mahdollista tarjota siellä elämyksiä ja kehittä-
vää toimintaa.” 

Tilaisuudet ovat osoittautuneet suosituiksi 
– kirkkosali on yleensä ollut lähes täynnä.

”Samalla voimme tehdä kirkkoa tutuksi 
juuri sille kohderyhmälle, joka ei muuten kir-
kossa paljonkaan käy.”

HELI HARING

Perhepäivässä opittiin sirkustemppuja
RISTIVETOA

Miksi juuri kristinusko?

M aailmassa on monta uskon-
toa, eivätkä ihmiset yleensä 
valitse uskontojaan vaan 
uskovat sen mukaan, mihin 

heidät kasvatetaan.
Niinpä kristitty joutuu kysymään, 

miksi pitäisin omasta uskostani kiinni. 
Miksi se olisi todempi kuin jokin toinen 
usko?

Koska on vain yksi Jumala. Tuon 
Jumalan Poika on tullut ihmiseksi. Alku-
kirkosta kasvanut kristikunta kertoo 
tuosta Jumalasta ja liittää ihmisiä Juma-
lan yhteyteen kasteen kautta. Siksi kris-
tinusko avaa aivan erityisen tien Juma-
lan tuntemiseen.

Näin etenee virallinen vastaus. Kris-
tinusko on tosi uskonto, koska se perus-
tuu todellisen Jumalan toimintaan. 
Oikea vastaus, joskaan ei ehkä kovin 
hyödyllinen oman tiensä etsijälle.

Yritän hieman henkilökohtaisempaa 

vastausta. Minä en ole valinnut kristin-
uskoa, mutta valitsen siinä pysymisen. 
Syitä on monia. 

Mikään muu maailmanuskonto ei ole 
yhtä itsekriittinen kuin kristinusko. Se 
kysyy yhä uudestaan käärmeen sanoin: 
”Onko Jumala tosiaan sanonut niin ja 
niin?”

Näin kristinusko korjaa itse itseään. 
Vaikka se perustuu annettuihin perus-
vakaumuksiin, ne voidaan ymmärtää 
uudella, päivitetyllä tavalla eri aikoina.

Tästä syystä kristinuskon sisälle mah-
tuu useita erilaisia tulkintalinjoja. Ei 
ole vain yhtä ajatuspolkua, jonka sisään 
minun täytyisi mahduttaa itseni. 

Siksi uskonkirjojen joukosta löytyy 
myös minulle sopiva tapa olla kristitty.

Arvostan kristinuskon moniulottei-
suutta. Tieto, tunne, etiikka, historia, 
filosofia, taide, musiikki, sosiaalisuus ja 
mielenterveystaidot. Näistä kaikista syn-

tyy ehjä ja kaunis maailmankatsomus.
Kristinusko pärjää erittäin hyvin käy-

tännöllisessä testissä. Sen pohjalta voi 
nimittäin elää hyvää ja rikasta elämää. 
Kristillinen palvelevan rakkauden idea 
tekee maailmasta paremman paikan.

Realistinen syntioppi pitää jalat 
maassa. Oppi armosta lupaa ihanasti: olen 
riittävän hyvä ja saan kasvaa ihmisenä.

Kaikkein hienointa on kristinuskon 
ydinidea. Jumalan Poika tuli ihmiseksi. 
Jumala on siis ihmisen puolella. Hän 
pysyy rinnallamme kärsimyksessä, kuo-
lemassa ja tuonelassakin. Jumala ei huk-
kaa meistä ketään.

En kehu omaa uskontoani viran puolesta, 
vaan koska olen ihan oikeasti tutkinut ja 
pohtinut sitä.

Siksi näen selvästi sen heikkoudet-
kin, joista suurimmat ovat kärsimyksen 
ongelma ja Jumalan kätkeytyneisyys. 
Näiden takia monet hylkäävät kristinus-

kon, joskin samat viat vaivaavat muita-
kin uskontoja.

Minussakin ne herättävät välillä 
ankaran epäilyn. Siksi en paukuttele 
henkseleitä kehuessani kristinuskoa. On 
siinä puutteensakin. 

Mutta niiden kanssa voi elää. Kun 
oikein harmittaa, purnaan itse Jumalalle: 
tule vihdoin esiin ja laita asiat kuntoon.

Tai Jeesuksen sanoin sama asia: tul-
koon sinun valtakuntasi.

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

kysymyksesi osoitteeseen kirkkojakoti@evl.fi

KYSY USKOSTA
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Panu Rajala. Tulisoihtu 
pimeään. Olavi 
Paavolaisen elämä. 
2014. WSOY. 624 s.

H.K. Riikonen: Nukuin 
vasta aamuyöstä. Olavi 
Paavolainen 1903–1964. 
2014. Gummerus. 584 s. 

Täi kirjailijan frakissa?
Olavi Paavolainen, kirjailija, kult-
tuurielämän vaikuttaja, kuljeskelija, 
koneromantiikan rakastaja, sodan 
tunteennäyttäjä, jonka ihanteet oli-
vat menneen vuosisadan taitees-
sa ja joka päivän päätteeksi istahti 
biedermeiersohvalleen tarkasti va-
roen, ettei räätälin tekemä puku ry-
pistynyt.

Mitä hänestä on kerrottavana 
nyt, kun kuunliljat ovat kukkineet 
kirjailijan kummulla jo puolen vuo-
sisadan ajan? Panu Rajala näyt-
tää paitsi Paavolaisen tulisoihdun, 
myös hänen pimeän puolensa, jo-
ka parhaiten tuli näkyviin naisten 

kanssa, ja minkä rakastettu Helvi 
Hämäläinen romaaneihinsa ikuisti. 
Nykykielellä hän lienee olisi narsisti. 

Rajala kuvaa kohteensa elämän-
kulkua myhäilevän hymyileväs-
ti, joskus analysoiden, useimmiten 
kuitenkin kysellen. Kirjailija myös 
käy vuoropuhelua Olavinsa mieli-
piteiden kanssa. Sen tähden hän ei 
ole täi kirjailijan frakissa, kuten Paa-
volaisen toimittaja-juristivaimo ta-
pasi ensimmäisen elämäkertojan 
Matti Kurjensaaren määritellä.

TERHI LAITINEN

&
Kuopion ja Siilinjärven  

seurakuntalehti.  
102. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 27.5.2015

Syvällistä synkästä yksinpuhelijasta
Olavi Paavolaisen kollega ja ystävä 
Harri Kaasalainen sanoi aikanaan, 
että Paavolaisesta pitää kirjoittaa 
kuten hän itse: ”Elegantisti, tyylik-
käästi, kipunoivasti.” Tätä kirjalli-
suuden professori H. K. Riikonen 
noudattaa, vaikka tiedemiehen täs-
mällisyydellä analysoi kohdettaan 
kirjailijana ja hänen vaikutustaan 
kirjallisessa elämässä.

Erotiikan harrastaja Paavolainen 
jätetään muutamiin sivuhuomau-
tuksiin, mikä on ymmärrettävää, 
sillä julkisuuteen saatetun tiedon 
mukaan Rajalalla on siitä pidempi 
ansioluettelo kuin Riikosella. Ehkä 
juuri siksi Rajalan ja Riikosen kirjat 

niin mainiosti täydentävät toisiaan. 
Rajala on psykologi ja Riikonen so-
siologi, ammattinimityksiä käyt-
tääkseni.

Riikosen kirjan yksi vaikuttavim-
mista kohdista on Synkkään yk-
sinpuheluun kohdistunut kova-
aseinen sota, jonka etulinjassa oli 
Kuopion oma poika Olavi Siippai-
nen: tähän kiteytyy se, miten kau-
kana huvilan herraspoika ja teh-
taantyöläislesken tenava sodan 
haavojen jäljiltä kirjailijoinakin toi-
sistaan olivat. Tähän kiteytyy myös 
paljon kirjallisuushistoriastamme 
tuolloin.

TERHI LAITINEN

Helatorstai
Helatorstain eli Kristuksen tai-
vaaseenastumisen päivän aihe 
ja ajankohta, 40 päivää pää-
siäisestä, on saatu Apostolien 
teoista (Ap. t. 1: 6-14). Kristus 
korotettiin taivaisiin. Hän on 
astunut taivaalliselle valtais-
tuimelle ja istuu nyt Jumalan 
oikealla puolella. Hänelle on 
annettu kaikki valta taivaas-
sa ja maan päällä. Mikään ei 
voi erottaa meitä Jumalan rak-
kaudesta. Me emme voi saada 
yhteyttä Kristukseen inhimil-
listen aistiemme välityksellä, 
mutta silti hän on Pyhän Hen-
kensä kautta sanassa ja sakra-
menteissa läsnä seurakuntan-
sa keskellä. Hänen seuraajiensa 
tehtävä on viedä sanoma ko-
rotetusta Herrasta koko maa-
ilmaan.

Helluntai
Helluntain ajankohta määräy-
tyy Apostolien teoissa (Ap. t. 
2) kuvatusta Pyhän Hengen 
vuodattamisesta. Kristillisessä 
helluntaissa tulivat keskeisiksi 
aiheiksi Pyhän Hengen saami-
nen ja Hengen toiminta sekä 
alkuseurakunnan ja koko Kris-
tuksen kirkon synty. Hellun-
taina toimitettiin ensimmäiset 
kristilliset kasteet. Varhaises-
sa kirkossa helluntai oli pää-
siäisen ohella toinen vuoden 
kastepäivistä. Helluntain raa-
matuntekstit puhuvat Pyhästä 
Hengestä lupauksena ja lahja-
na. Hänet on lähetetty meil-
le puolustajaksi, auttajaksi ja 
lohduttajaksi. Tässä Henges-
sä Kristus on kirkossaan jatku-
vasti läsnä. Pyhä Henki liittää 
maailman kaikki kristityt Kris-
tuksen kirkkoon, yhteen Her-
raan ja yhteen uskoon.

1. 2. 3.

KULTTUURIKULMA KIRJALLISTA

LYHYESTI

Koonnut PIIA JULKUNEN

Menovinkit 29.4.–27.5.2015
Lähetä vinkit osoitteeseen kulttuurikulma@gmail.com  
kaksi viikkoa ennen seuraavan lehden ilmestymistä.

NÄYTTELYT
G12 Kuopio

 ✚ 18.4.–7.5. Nina Venäläinen
 ✚ 9.5.–28.5. Eeva-Liisa Isomaa

Galleria Valohuone
 ✚ 31.5. saakka Ismo Hölttö

Kuopion taidemuseo
 ✚ 13.5.–26.9. Leonardo da Vilhu. Risto 
Vilhunen 70 vuotta

ESITYKSIÄ
 ✚ Teatteri Vivates: Entäs nyt, Niskavuo-
ri? 2.5. klo 14 ja 18, 3.5. klo 15, 8.5.  
klo 19, 9.5. klo 15, 10.5. klo 15  
Salmin sali Siilinjärvi

 ✚ Kuopion kansalaisopiston aikuisten 
teatteriproduktio: Votkaturistit 3.5. 
klo 15, 6.5. klo 19 Kulttuuriareena 44

 ✚ Kuopion kaupunginteatteri ja lukio-
yhteistyö Back to the 80’s ensi-ilta 
7.5. klo 19 Kuopion kaupunginteatteri

 ✚ 7.5. klo 18 Kuopion ylioppilasteatte-
ri: Adalminan helmi Pihkain mäen 
Koulu

 ✚ 7.5. klo 18 Lapsikuoro Kukkumarallan 
kevätkonsertti Kuopion kaupungin-
talon juhlasali

 ✚ Cilla Back: Tarantata 7.5. klo 19,  
8.5. klo 19, 9.5. klo 19 Sotku

 ✚ Kulttuurikeitto: Pirjo Yli-Maunula  
– Susurro 8.5. klo 12 Sotku

 ✚ 18.5. klo 18 Musiikkiopiston lukuvuo-
den päätöskonsertti Salmin Sali Sii-
linjärvi

 ✚ 19.5. klo 18 Vox Polaris -kuoro: Rak-
kautta kaikkialla Kuopion kaupun-
gintalon juhlasali

 ✚ Joona Halonen: Älä aja sataa kun  
sataa 22.5. klo 10 ja 19, 23.5. klo 19, 
24.5. klo 19 Sotku

 ✚ 23.5. klo 15 Viihdekuoro Sawo En-
semble: ”Lauantain toivotut” Kuo-
pion kaupungintalon juhlasali

 ✚ Anne Hiekkaranta: Conus Marmore-
us!!! 29.5. klo 19 Sotku

TAPAHTUMIA
 ✚ 22.–24.5. Juuret-sarjakuvafestivaali 
*Satamankulma / Kallamarina

 ✚ 23.5. klo 11–15 Maailma Kuopion toril-
la ja Mahdollisuuksien tori Kuopion 
kauppatori. Järj. Monikulttuurikes-

kus Kompassi, Kuopion Setlement-
ti Puijola ry

 ✚ 23.5. klo 12 Toukosiunaus Pöljän koti-
seutumuseo. Järj. Eläkeliiton Siilinjär-
ven Yhdistys ry, Siilinjärven srk ja Sii-
linjärven kunta

 ✚ 26.5.–4.6. The Nordic Historical  
Keyboard Festival  
www.nordicclavichord.org

Kino Kuvakukko, ohjelmassa mm.
 ✚ 1.5. alkaen: Toinen mahdollisuus  
(ohj. Susanne Bier)

 ✚ 2.–3.5. Ranskalaisen elokuvan viikon-
loppu

 ✚ 5.5. klo 13 Hopeatähti: Mansikkapaik-
ka (Smultronstället) Ruotsi 1957

 ✚ 8.5. alkaen: Voices  
(ohj. Marjane Satrapi)

Kuopion Musiikkikeskus,  
ohjelmassa mm.

 ✚ 1.5. klo 15 Konserttisali:  
Vappukonsertti

 ✚ 7.5. klo 19 Konserttisali:  
Sinfoniasarja VIII

 ✚ 9.5. klo 10 ja 11.30 Valohalli:  
Pienten tanssijoiden kevätjuhla

 ✚ 13.5.klo 19 Konserttisali: 
 Mestareiden työpaja

 ✚ 15.5. klo 21.30 Jazzklubi:  
Sid Hille Contemporary Collective

Pyhän kolmi-
naisuuden 
päivä
Läntisessä kirkossa määrättiin 
vuonna 1334, että helluntain 
jälkeistä sunnuntaita vietetään 
Pyhän Kolminaisuuden juhla-
na. Pyhäpäivän sanomassa ki-
teytyy kirkon opetus Juma-
lan kolmiyhteisyydestä. Pyhän 
Kolminaisuuden päivä on us-
kontunnustuksen päivä. Raa-
matuntekstit puhuvat Juma-
lan salatusta olemuksesta, joka 
ylittää kaiken ihmisymmär-
ryksen. Jumala on yksi, mutta 
hän on ilmoittanut meille it-
sensä Isänä, Poikana ja Pyhänä 
Henkenä. Hän vaikuttaa Luo-
jana, Lunastajana ja Pyhittäjä-
nä. Usko ei käsittele Jumalan 
olemusta tiedollisesti eritellen 
vaan ihmetellen, ylistäen ja hä-
nen armotekojaan julistaen.

Lähde: Kirkkovuosikalenteri

Valokuvaaja Ismo Höltön näyttely 
Ihminen pääosassa esillä Galleria 
Valohuoneessa.
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Dorothy, Variksenpelätin, Peltinen mies ja Leijona seikkailevat Ihmemaa 
OZ -näytelmässä Kuopion kaupunginteatterissa.
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Anna ja Naana 
Ampem päättivät 
kokeilla olisiko heissä 
jonglööriainesta. 
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Minkä nuorena oppii
Sen vanhana taitaa. Niina ja Matti Savolaisen mukaan tämä  
pätee myös luontevan seurakuntayhteyden syntymiseen.

K
uopiolaisella Savolaisen 
pariskunnalla riittää vils-
kettä. Päivät täyttyvät 
töistä, seurakunnan me-
noista sekä lasten kaitse-
misesta.

”Vaikka olen tällä 
hetkellä vuorotteluva-

paalla, tuntuu että kalenteri on kovassa käy-
tössä”, Niina Savolainen nauraa.

Toiminnantäyteisyys ei kuitenkaan paris-
kuntaa haittaa – päinvastoin.

”On ihanaa viettää aikaa 3-vuotiaan po-
janpoikamme Akselin kanssa. Tapaamme 
häntä lähes päivittäin, koska poikamme per-
he asuu ihan lähellä.”

Koko viime syksyn Niina hoiti Akselia joka 
toinen viikko. Vuoden alusta isovanhempien 
silmäterä aloitti päivähoidossa.

”Nytkin haemme Akselin usein hoidosta 
ja katsomme hänen peräänsä aina, kun tar-
vetta on.”

Seurakunta tutuksi
Savolaisilla on kolme lasta, joista kaksi on jo 
aikuisia. Kuopus Iida on 8-vuotias.

”Olemme jo isovanhempia, mutta samalla 
elämme myös lapsiperheen arkea. Meillä on-
kin jälkikasvun suhteen aika laaja skaala”, Nii-
na ja Matti hymyilevät.

Ikäerosta huolimatta Savolaisten lapsil-
la on jotain yhteistä – seurakunta on tullut 
heille tutuksi. 

”Kaikki lapsemme ovat käyneet seurakun-
nan kerhoissa ja harrastusryhmissä. Jokaiselle 
on jäänyt mieleen erityisesti ihanat kerhotädit.”

”Kuopuksemme on vähän ujompi ja aluksi 
arasteli kerhoon lähtemistä. Hän kuitenkin in-
nostui jo ensimmäisestä kerrasta, koska ohjaa-
jat ottivat hänet niin lämpimästi huomaansa.”

”Nykyään Iida on innokas seurakunnan 
kuorolainen.”

Isovanhemmat ovat ottaneet myös Ak-
selin mukaan seurakunnan rientoihin. Viime 
syksynä Niina kävi pojan kanssa perhekerhon 
tapaamisissa.

”Oli hauskaa seurata nuorten äitien jut-
tuja, kun itsellä on äitiyteen vähän pidempi 
perspektiivi. Ja toisaalta jo kokemusta myös 
mummin roolista.”

”Muistin elävästi, että noita samoja asioi-
tahan minä itsekin aikoinaan pohdin. Samal-
la pystyin lohduttamaan näitä äitejä, että äl-
kää hätäilkö, kaikki järjestyy kyllä.”

Savolaisten viikko-ohjelmaan kuuluu 
myös osallistuminen oman seurakunnan jär-
jestämälle arkiselle aterialle.

”Siellä on todella lämmin ja mukava tun-
nelma. Paikalla on porukkaa vauvasta vaariin, 
ja olemme saaneet sieltä paljon tuttuja.”

”Syksyllä otimme Akselinkin useasti mu-
kaan. Nyt mummot ovat kovasti kaipailleet 
häntä ja kyselevät, milloin poika olisi taas tu-
lossa meidän kanssamme aterioimaan.” 

Ovet avoinna kaikille
Savolaiset kertovat hieman huvittuneina, et-
tä heidän perheen kaikki harrastukset löyty-
vät tällä hetkellä seurakunnasta.

”Seurakunta kuitenkin tarjoaa niin moni-
puolisia mahdollisuuksia hyvinkin edullisesti 
– tai jopa ilmaiseksi.”

”Kunpa ihmiset huomaisivat paremmin 
nämä mahdollisuudet.”

Savolaiset kokevat, että seurakunnan ti-
laisuuksiin on aina ollut hyvin mutkatonta 
mennä.

”Ei siellä vaadita, että sinun pitäisi olla tie-
tynlainen ihminen kelvataksesi ylittämään kir-
kon kynnyksen. Ovet ovat auki ihan jokaiselle. 
Monet arastelevat osallistumista aivan turhaan.”

”Onkin ollut hauska kuulla ensikertalais-
ten kommentteja seurakunnan tilaisuuksien 
jälkeen. Ihmetellen on kiitelty, että olipa yl-
lättävän mukava kokemus.”

Niina on lähdössä loppukesästä kuopuk-
sen kanssa äiti-tytärleirille.

”Olemme käyneet erilaisilla seurakunnan 
järjestämillä leireillä paljonkin vuosien varrel-
la ja nauttineet joka hetkestä. Jokainen osal-
listuja tulee huomioiduksi ja aidosti kohda-
tuksi. Siitä tulee hyvin levollinen olo.”

Esimerkin voima
Niina ja Matti ovat itse lapsuudessaan käy-
neet seurakunnan kerhoissa.

”Pyhäkoulu ja poikakerho tulivat tutuik-
si. Siihen aikaan ei ollut niin paljon tarjontaa 
kuin nykyään”, Matti muistelee.

”Aikuisiällä on sitten päässyt olemaan mo-
nessa mukana senkin edestä. Miesten tak-
kailloissa kävin yhteen aikaan ahkerasti ja 
olen ollut myös yhteisvastuukerääjänä.”

Savolaiset uskovat käytännön esimerkin 
voimaan. He haluavat omalla toiminnallaan 
opettaa lapsille, että kirkko on lähellä ja sen 
siipien suojaan voi mennä tekemään mo-
nenlaisia asioita.

”Lapset ovat oppineet, ettei kirkko ole yh-
tä kuin pelkkä jumalanpalvelus. Uskomme 
heidän mieltävän seurakunnan matalan kyn-
nyksen paikaksi, jonne on helppo mennä juu-
ri sellaisena kuin on.”

Toki myös jumalanpalvelukset kuuluvat 
Savolaisen perheen elämään.

”Jumalanpalvelukset ovat muuttuneet 
meidän lapsuudestamme. Ne eivät ole enää 
sellaista pönötystä, vaan enemmänkin ar-
jen makuista, ihmistä lähelle tulevaa ja läm-
minhenkistä kohtaamista. Niihin on muka-
va viedä lapsetkin.”

Mikä on paasto?
Niina on välittänyt omalle jälkikasvulleen 
lapsena oppimansa iltarukouksen.

”Akselikin osaa jo sen. Iltarukoukseen on 
hyvä päättää päivä.”

Kristillisiä perinteitä on Savolaisen per-
heessä tuotu esille sen mukaan, kun lapset 
ovat niistä kyselleet. 

”Mitään ei tuputeta ja asioista kerrotaan 
lapsen kehitystaso huomioiden”, Savolaiset 
painottavat.

”Esimerkiksi Iida ymmärtää jo pääsiäista-
rinan, mutta Akseli on siihen vielä liian pieni. 
Akselin kanssa kuitenkin askarreltiin pääsiäi-
sen alla virpomisvitsat.”

Tänä vuonna lapset olivat kovasti kysel-
leet pääsiäiseen liittyvästä paastosta.

”He ihmettelivät, että mitä se tarkoittaa ja 
miksi jotkut viettävät paastoa. Juttelimme sii-
tä yhdessä ja yritimme selvittää lapsille, mikä 
paaston kristillinen merkitys on.”      

HELI HARING
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”Meillä ei tietokone dominoi 
elämää. Haluamme, että lapset 
leikkivät ja ovat lapsia mahdolli-
simman pitkään”, Niina ja Matti 
Savolainen pohtivat katselles-
saan Akselin touhuja. Alma-
koira väsähti kesken leikkien. 

20 Nro 4 — 29.4.2015&


	_GoBack
	_GoBack

