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200 vuotta täyttävä  
Tuomiokirkko peruskorjataan
Kuopion yksi tärkeä 
maamerkki, Tuomio-
kirkko menee kiinni 
lähes vuodeksi. 
Peruskorjauksen 
kustannuksiksi on 
arvioitu noin kaksi 
miljoonaa euroa. 

V iimeksi kirkon suurempi pe-
ruskorjaus tehtiin 1960. Raken-
nustyövaiheen aikana 2.1.2015–
31.10.2015 Tuomiokirkko on 

kiinni ja esimerkiksi vihkimisiä ei voi-
da pitää siellä. Kirkko otetaan uudelleen 
käyttöön ensimmäisenä adventtina mar-

raskuun lopussa 2015. Korvaavina tiloina 
käytetään keskusseurakuntataloa. 

Monen hääparin suunnitelmat ovat 
menneet uusiksi remontin takia. Vuo-
sille 2014 ja 2016 saattaakin tulla ta-
vallista enemmän vihkimisiä, ennakoi 
toimistosihteeri Raija Luomanperä Tuo-
mikirkkoseurakunnasta. 

Peruskorjaus käsittää muun muassa si-
sä- ja ulkoseinäpintojen käsittelyn sekä 
talotekniikan parannusta ja piha-alueen 
kunnostusta. Tilakäytön muunneltavuut-
ta parannetaan alttarialueen edessä pois-
tamalla kolme kiinteää penkkiriviä, jotka 
korvataan irtotuoleilla. 

Muutoksella saadaan kuoro- ja esiin-
tymistoiminnalle tarvittaessa tilaa. Kirk-
kosalin Minna Canthin kadun puoleisen 
osaan on suunniteltu lasten alttaritila. 
Peruskorjauksen yhteydessä huolletaan 
urut ja uusitaan äänentoistojärjestelmä.

Juhlavuosi 2016 vietetään 
korjatussa kirkossa

Tuomiokirkko vihittiin käyttöön 7.4.1816, 
joten se täyttää 200 vuotta. Se on kau-
pungin ja koko Kuopion hiippakunnan 
keskus, istumapaikkoja on noin 1 300. 
Tuomiokirkko on myös tiekirkko, ja koko-
aa suojiinsa vuosittain noin 100 000 ih-
mistä läheltä ja kaukaa.

”Juhlavuoden suunnittelu on jo hyväs-
sä vauhdissa”, kertoo tuomiorovasti Ilpo 
Rannankari. 

Seurakuntayhtymän yhteinen kirk-
kovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 
27.3.2014 Tuomiokirkon peruskorjaustyön 
kustannusarvion 1 935 000 euroa. Hanke 
edellyttää vielä Kirkkohallituksen vahvis-
tuksen ja Museoviraston lausunnon.

Minna Siikaniva

pysäkillä

Ajankohtaista

Yksinäisyyttä vastaan
Nykyajan suurimpia 
ongelmia on yksinäi-
syys, joka pahimmillaan 
johtaa syrjäytymiseen. 
Kirkko voi olla monella 
tavalla mukana roh-
kaisemassa ihmistä 
hakemaan apua.

P
astori, toiminnanjohtaja Olli 
Valtonen on saanut työl-
lään ja laajalla yhteistyöver-
kostollaan HelsinkiMission 
uuteen kukoistukseen. Hel-
sinkiMissio on sosiaalialan 
järjestö, joka haastaa suo-
malaiset taistelemaan unoh-
dettujen puolesta – yksinäi-

syyttä vastaan. Kuukausi- ja yrityslahjoittajien 
tuki on merkittävä. Vapaaehtoisten työpanos on 
puolestaan olemassaolon ydin.

Kutsu tehdä hyvää
Valtonen toimi aiemmin Tuomasyhteisön pap-
pina ja jo siellä syntyi halu tehdä auttamistyö-
tä organisoidusti. Resurssit eivät kuitenkaan riit-
täneet. Seuraavaksi Valtonen sai kutsun siirtyä 
työhön kriisitilassa olevaan Helsingin Kaupunki-
lähetykseen. Nimi vaihtui vuonna 2005 Helsinki-
Missioksi ja painotus sosiaalialan järjestöksi. Yh-
teistyö Tuomasyhteisön kanssa on ollut alusta 
lähtien tiivistä.

Ensimmäinen teema oli Kutsu tehdä hyvää! 
Tämä kutsu otettiin vastaan ja sitoutunut vapaa-
ehtoisjoukko on vain kasvanut vuosi vuodelta. 
Aamukorvan päivystävä puhelin, Senioripysäkki 
ja Nuorten Kriisipisteen laajeneminen olivat en-
simmäisiä suuria onnistumisia.

Vanhukset näkyväksi  
ja lapsiperheille tukea
”HelsinkiMission brändin rakentajana on alusta 
lähtien toiminut vapaaehtoinen mainosalan am-

mattilainen Jaana Haapala”, kertoo Valtonen. 
Kampanjat Vanhuus tulee yksin ja Voiko yksinäi-
syyteen kuolla? auttoivat HelsinkiMission lopulli-
sesti kaupunkilaisten tietoisuuteen.

Nuorisotyön ja senioritoiminnan lisäksi työ 
on laajentunut myös lapsiperheisiin. Tule mu-
kaan pelastamaan sukupolvi -kampanja kou-
luttaa perheille Isä- ja äitimentoreita elämän 
kanssakulkijaksi. Mentori voi toimia vaikka-
pa keskustelu- tai ulkoiluseurana. Toiminta on 
suunniteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin 
neuvolaverkoston kanssa. Neuvolassa kysytään 
aina perheeltä tuen tarvetta ja tarjotaan Helsin-
kiMission mentoriapua.

Järjestöllä on nyt noin 100 työntekijää. Vuon-
na 2014 teemana on: Yhdessä meidän käy hyvin. 
Ihmisten selviytymistarinat antavat valoisam-
man näkökulman tulevaisuudelle. ”Apua on aina 
saatavilla”, muistuttaa Olli Valtonen.

Kuopiossa kirkko  
säilyy vielä pitkään
HelsinkiMissiolla on 130-vuotinen historia. Arvot 
perustuvat edelleen kristinuskoon. Työntekijöil-
tä, vapaaehtoisilta tai asiakkailta ei kuitenkaan 
kysytä uskontoa tai suhdetta kirkkoon.

Kirkko on menettänyt lyhyessä ajassa ase-
maansa. Helsingissä noin joka toinen ihminen on 
kirkon jäsen. Heistä suurin osa on keski-ikäinen 
tai vanhempi. ”Todellisuus on täysin erilainen 
Helsingissä ja Kuopiossa”, toteaa Valtonen. ”Tun-
tuu kuin olisi kaksi eri kirkkoa.”

”Reseptit, joilla kirkolliskokous hakee strate-
gioita ja muita linjauksia eivät vastaa enää Hel-
singin todellisuutta. Helsingissä alle 50 % käy 
rippikoulun, Kuopiossa vastaava luku on 95 %. 
Kuopion todellisuus on nyt paljon onnellisempi, 
mutta 10–15 vuoden päästä voi jo näyttää toisel-
ta”, painottaa Valtonen.

Yhteisöllisyyden kaipuu
”Uuden tyyppinen hengellisyys on kasvussa. Joo-
ga, mindfulness ja retriitit elävät nousukauttaan. 
Kirkon pitäisi vastata uusilla toimintamuodoilla 
hengellisyyden kaipuuseen. Yhteisöllisyydellä on 
edelleen valtavasti merkitystä”, pohtii Valtonen. 
Tuomasmessussa yhteisöllisyyden kokemukses-
sa on onnistuttu loistavasti. Sen menestystekijöi-

tä ovat ennakkoluuloton musiikki, hyvät saarnat 
ja sitoutuneet vapaaehtoiset. Esirukousjaksolla 
voi oikeasti kohdata toisen ihmisen kasvotusten. 
Sen aikana voi myös liikkua kirkossa ja saada siu-
nauksen ja öljyllä voitelun. Ei tarvitse koko ajan 
istua paikallaan. ”Messu muistuttaa välillä Pyhää 
kaaosta, koska kirkossa liikutaan niin paljon”, ku-
vailee Valtonen. Messu vetää puoleensa myös 
nuoria aikuisia, joka on kaikkein vaikeimmin ta-
voitettava ryhmä.

”Uskon, että Kuopiossa yhteisöllisyys näyttäy-
tyy vielä erilaisena kuin Helsingissä. Jumalanpal-
velukset keräävät vielä sunnuntaisin ihmisiä yh-
teen ja kirkkokahveillakin käydään.”

”Kannattaisi miettiä uudenlaisia tapoja, joilla 
tukea kirkossa pysymistä. Nykyään on esimerkik-
si vaikea löytää kummeja. Kirkko voisikin tukea 
perheitä esimerkiksi Kummipankki-toiminnalla. 
Suomen ainutlaatuinen isoskoulutus antaisi hy-
vää mallia kummikoulutukseen”, ideoi Valtonen.

Minna Siikaniva

 ✚ HelsinkiMission toiminnan-
johtaja Olli Valtonen on pap-
pi, yksi Tuomasmessun perus-
tajista ja kirkollinen vaikuttaja. 
Hän on toiminut myös journa-
listina muun muassa Uudessa 
Suomessa, Iltalehdessä sekä Sa-
na-lehden päätoimittajana ja pe-
rustanut Askel-lehden. Valtonen 
on ollut mukana myös Helsingin 
kaupunginvaltuustossa sekä sosi-
aalilautakunnan varapuheenjoh-
tajana.

 ✚ Valtonen on vaimonsa Lei-
lan kanssa tehnyt enneagram-
mia tunnetuksi Suomessa. Enne-
agrammi on yhdeksänkohtainen 
persoonallisuustyyppien luokitte-
lu. Se on itsetuntemuksen mene-
telmä, joka helpottaa yksilöiden 
välistä ymmärrystä ja kommu-
nikaatiota sekä lisää suvaitsevai-
suutta.
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Virressä on voimaa

S uvivirsi herättää paljon tunteita. Niin paljon, 
että apulaisoikeuskansleri Mikko Puuma-
laisen mielestä kouluissa ei pitäisi järjestää 
uskonnollisia tilaisuuksia. Edes suomalaisen 
kulttuurin ja juhlaperinteen vaaliminen ei 

hänen mukaansa ole riittävä peruste. 

Onneksi ainakin toistaiseksi todellisuus on toinen. 
Maaliskuussa Kuopion kouluissa kierrettiin virsikon-
serteissa. Oppilaat saivat etukäteen tehtäväksi kuvittaa 
korttiin virren. Tehtävän avulla virret tulivat tutuiksi. 
Mielellään oppilaat virsiä olivat laulaneet. 

Musiikki yhdistää ihmisiä. Musiikin ympärille on 
rakentunut erikoismessuja. Suosittuja ovat myös Kau-
neimmat Joululaulut ja Suvivirsi -tapahtumat. Veik-
kaanpa, että ensimmäisen adventin Hoosianna vetää 
kirkkoon muutaman satunnaiskävijän.

Kun reilu kymmenen 
vuotta sitten astuin ensim-
mäisen kerran Tuomasmes-
suun, oli musiikki tärkeä 
tekijä, joka sai minut mukaan 
yhteisöön. 
Muutamia vuosia myöhemmin löysin tieni Taizé-kuo-
roon. Sen meditatiiviset ja rauhoittavat rukouslaulut 
auttoivat jaksamaan kiireisen elämän keskellä.

Virsiin sain aivan uudenlaisen näkökulman, kun 
minut kutsuttiin mukaan virsi-iltoihin.

Osallistujat saivat vuorollansa kertoa itselle mer-
kityksellisestä virrestä ja sen jälkeen se veisattiin 
yhdessä. Ennätys taisi olla reilut 60 virttä, kaikkine 
säkeistöineen.

Uskon, että monella on rippikoulusta lämpimiä muis-
toja yhteisistä lauluhetkistä. Muistatko, minkä laulun 
tai virren oma ryhmäsi valitsi esitettäväksi konfirmaa-
tiossa?

Opiskeluaikana työskentelin ulkosuomalaisessa seu-
rakunnassa Kanadassa, Torontossa. Vierailin sairaa-
loissa, joissa iäkkäät ihmiset elivät menneisyydessä. 
Tuttu virsi lapsuudesta, oli hyvä keino saada yhteys 
tähän päivään. Suosituin toive oli Päivä vain ja hetki ker-
rallansa.

Virsiperinnettä kannattaa pitää yllä. Pääsiäisen aika 
tarjoaa hyvän mahdollisuuden laulaa lapsuudesta asti 
tunnettuja virsiä kirkoissa. Voisitko ottaa mukaasi 
vaikkapa kummilapsen tai yksinäisen vanhuksen?

Kirkossa musiikki on taidetta, jolla on tarkoitus: sen 
kautta seurakunta ylistää Jumalaa, rukoilee ja ilmaisee 
uskonsa.

Virsi soikoon ja laulu kaikukoon, sillä lauletulla  
rukouksella on mahtava voima.

Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi

 ✚ Seurakuntien neuvostoihin 
ja valtuustoihin valitaan uudet 
päättäjät isänpäivänä ensi mar-
raskuussa. Vaaleihin on tulossa 
viime vaalien tapaan myös vaali-
kone, joka toteutetaan yhteistyös-
sä MTV:n kanssa. Yhteiset vaa-
likoneen kysymykset laaditaan 
yhteistyössä MTV:n toimittaji-
en ja vaali-asiantuntijoiden kans-
sa. Seurakunnilla on mahdollisuus 
tehdä vaalikoneeseen myös pai-
kallisia kysymyksiä. ”Tutkimuk-
sen mukaan nuorimmat äänestä-
jät käyttivät vaalikonetta eniten. 
Viime vaaleissa kiinnostus vaali-
konetta kohtaa oli merkittävää. 
Vaalikoneessa vieraili 280 000 
eri kävijää ja yhteensä tehtiin yli 
3 000 000 sivulatausta”, kertoo 
seurakuntavaalien projektipääl-
likkö Mari Leppänen kirkkohalli-
tuksesta. www.seurakuntavaalit.fi

 ✚ Kesätyö kirkossa on ponnahdus-
lauta työelämään. Viime vuosina 
kirkko on työllistänyt viitisen tu-
hatta kesätyöntekijää. Eniten ke-
sätyöntekijöitä palkataan hauta-
usmaille. Kesällä seurakunnissa 
työskentelee myös satoja kesäteo-
logeja sekä kymmeniä kesäkant-

toreita. Seurakuntien leireille pal-
kataan leiriemäntiä ja -isäntiä. 
Kirkoissa tarvitaan myös oppaita, 
siivoojia sekä keittiötyöntekijöitä 
ja kirkkoherranvirastoissa toimis-
totyöntekijöitä.

 ✚ Huikee idis. Suomen evankelis-
luterilainen kirkko menettää koko 
ajan jäseniä ja samalla myös rahaa. 
Jotain kirkon tulee tehdä, jotta yt-
neuvottelut, omaisuuden myyn-
ti ja taloudellinen kurimus välte-
tään. Villejäkin ideoita tarvitaan ja 
yhden heitti Ylen aikaisen Paavo 
Häikiö kolumnissaan: kertausrip-
pikoulu. Kirkko tekee paljon hyvää 
ja hittituotteena vuosikymmenes-
tä toiseen ovat riparit. Häikiön vi-
sioima maksullinen kertausrippi-
koulu olisi vapaaehtoinen. Häikiö 
pohtii kolumnissaan, että kertaus-
rippikoulussa tärkeintä olisi mah-
dollisuus pysähtyä ikätoverien 
kanssa pohtimaan elämän syviä 
asioita. Lähtisitkö sinä mukaan?

 ✚ Jerusalemissa solmittiin mer-
kittävä yhteistyösopimus 18.3. 
Kuopion hiippakunnan piispa Ja-
ri Jolkkonen, Jordanian ja Pyhän 
maan luterilaisen kirkon piispa 
Munib Younan ja Suomen Lähe-

tysseuran johtaja Seppo Rissanen 
solmivat sopimuksen, jossa päätet-
tiin jatkaa yhteistyötä Palestiinan 
kirkon hyväksi. Painopistealueet 
ovat kirkkomusiikki, kristittyjen tu-
keminen ja koulutyö.”Luterilainen 
kirkko on laulava kirkko, jossa mu-
siikin osuus on suuri. Siksi tämä 
yhteistyön avaus on merkittävä”, 
kertoo Alavan kirkkoherra Hannu 
Koskelainen.

 ✚ Apulaisoikeuskansleri Mikko 
Puumalainen on antanut lausun-
non, jossa hän kehottaa Opetus-
hallitusta tarkistamaan ohjeis-
tustaan kouluille perinteisten 
ja uskonnollisten juhlien järjes-
tämisestä. Hänen näkemyksen-
sä mukaan kouluissa nykyisessä 
muodossaan järjestettävät us-
konnolliset tilaisuudet ovat on-
gelmallisia uskonnonvapauden 
näkökulmasta. Asiasta käydään 
keskustelua ja siihen ovat otta-
neet kantaa muun muassa Kirk-
kohallituksen kansliapäällik-
kö Jukka Keskitalo blogissaan ja 
Kuopion hiippakunnan piispa Ja-
ri Jolkkonen Facebookissa jul-
kaistussa videossa, jossa hän lau-
laa Suvivirren. ”Suvi-

virsi soikoon

pääkirjoitus

Yksinäisyyttä vastaan

Yhteisöllisyyttä kannattaa vaalia Kuopiossa, kehottaa HelsinkiMission toiminnanjohtaja Olli Valtonen.
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Ihania miehiä

A ika usein seurakuntaa moititaan 
siitä ettei miehille ole oikein 
mitään tekemistä seurakunnan 
vapaaehtoisena, vaan enemmän 
on hameväen touhuja tarjolla. 

No, tämä taitaa olla kiinni vähän miehistä 
itsestäänkin.

Viimeisen parin vuoden aikana olen pääs-
syt tutustumaan kahteen miesporukkaan, 
joissa molemmissa on aivan ihania mie-
hiä. Riistaveden kokki-ukkelit (tai oikeam-
min kyllä miesten ruokapiiriläiset) ja Nil-
siän miestenpiiri. Molemmissa joukkueissa 
on monitaitoisia ja auttamishaluisia herroja, 
jotka ovat antaneet lahjansa ja avunsa seura-
kunnan käyttöön. Riistaveden miehet ovat 
vuosikaudet pystyttäneet ja purkaneet kir-
kon vieressä olevan ison seimen, ja jos jotain 
muutakin apua vaikka makkaranpaistoon 
tarvitsi, niin aina löytyi tekijöitä. ”Kyllä myö 
hoijjetaan!” – ja hoitivat. Ja hoitavat var-
maan vieläkin.

Vähän murhe 
sydämessä 
heistä ero-
sin vuosi sit-
ten, kun siir-
ryin Nilsiään, 
mutta mur-
hepa muut-
tui iloksi, kun 
täälläkin on 
samanlaisia 
mukavia mie-
hiä, jotka tekevät melkein mitä vain. Kerää-
vät kolehtia, käyvät laitoksissa laulatta-
massa ja juttelemassa vanhusten kanssa ja 
monta muuta kohtaa. Ja samalla asenteella 
kuin riistavetisetkin, että kyllä myö hoijje-
taan. Työn puutetta suorastaan valittavat. 
Välillä tuntuu, että miestenpiiri on kasvanut 
jo ihan legendaarisiin mittoihin, sillä hätäti-
lassa (suuremmassa tai pienemmässä) joku 
muistaa aina sanoa, että kysytäänkö mies-
tenpiiriläisiä…

Eli on miehille tilaa ja tekemistä. Tarvi-
taan vain muutama rohkea ja henkisesti riski 
tyyppi, jotka uskaltavat lähteä liikkeelle ja 
tulla vaikka kysymään, että mittees myös 
tehtäsiin. Tekemistä on maailma ja seura-
kunnatkin täynnä.

Tämän ylistysvirren halusin tällä kertaa 
viritellä vapaaehtoisille miehille – jollakin 
toisella kerralla sitten kehun ne naiset, joita 
ilman seurakunnat olisivat melko kuivakoita 
paikkoja – monessa mielessä.

Raili PURSiainEn 
nilsiän aluepappi

”Kyllä myö 
hoijjetaan!

kolumni

historiallista

Päihteiden maailma 
viettelee yhä 
enemmän myös 
naisia.

”A lkoholistiurani oli ly-
hyt, mutta nopea ja 
rankka. Kävin ihan 
kunnolla pohjalla”,  
Taru Määttä kertoo 

mikrofoniin Kuopion keskusseurakunta-
talolla suuren yleisön edessä.

”Kokeilin juomista esimmäisen ker-
ran 15-vuotiaana. Silloin homma ei kui-
tenkaan vielä lähtenyt käsistä.”

Määttä tuli äidiksi 20-vuotiaana ja 
kärsi synnytyksen jälkeisestä masennuk-
sesta. Hän jäi myös aika pian yksin lap-
sensa kanssa.

”Varmasti monenlaiset stressaavat 
asiat johtivat siihen, että alkoholi alkoi 
maistua yhä paremmin.”

Taru Määtän tarina kuultiin naisten 
päihdetyön päivän KokoNaiseksi-tapah-
tumassa maaliskuussa.

Irti häpeästä
Tällä hetkellä Määttä on elämäänsä tyy-
tyväinen uusperheen äiti.

”Pyöritän puolisoni kanssa perhear-
kea, johon kuuluu yhteensä seitsemän 
lasta. Lisäksi toimin lähihoitajana van-
hustyössä.”

Takana ovat ne viinan sumentamat 
ajat, jolloin tasapainoisesta perhe-elä-
mästä ei ollut tietoakaan.

”Pahimmassa vaiheessa lapseni otet-
tiin huostaan.”

Stoppi juomiselle tuli vuonna 2008, 
kun Määttä huomasi olevansa raskaana.

”Silloin pyysin apua ja pääsin päihde-
kuntoutukseen.”

”Rukoilin myös paljon, koska halusin 
saada Jumala-suhteeni kuntoon.”

Jotain Määtän päättäväisyydestä ker-
too se, että yhtään repsahdusta ei ole 
raitistumispäätöksen jälkeen tullut.

”Aika hiljattain sellainen kyllä oli lä-
hellä. Olin kinastellut puolisoni kanssa 
ja lähdin jäähdyttelemään tunteitani kä-
velylenkille. Matkan varrella oli baari ja 
hetken aikaa mietin, että menisinkö ve-
tämään pään täyteen. Siitäpähän saisi-
vat kaikki.”

Kiusaus ei kuitenkaan saanut erä-
voittoa.

”Mietin, mitä kaikkea minulla on 
pelissä. Repsahtamalla voisin aiheut-
taa paljon pahaa itselleni ja läheisilleni. 
Käännyin takaisin kotiin.”

Määttä haluaa kertoa kokemuksis-
taan avoimesti.

”Häpeä näiden asioiden yltä ei häviä, 
jos niistä ei uskalla puhua omalla nimel-
lään ja kasvoillaan.”

”Haluan esiintymiselläni rohkaista 
myös päihdekuntoutujien kanssa työs-
kenteleviä. Tosi hankalakin tapaus voi 
kuntoutua selville vesille.”

Märkä sukupolvi
Viime aikoina on havahduttu myös 
ikääntyvien ihmisten kasvaneeseen 
päihteiden käyttöön. Puhutaan jopa so-
dan jälkeen syntyneestä suuresta, ”mä-
rästä sukupolvesta”.

”Heidän lapsuudessaan vallitsi alko-
holimoralismin ilmapiiri, mutta nuo-
ruuttaan he elivät 60-luvun liberaalissa 
ympäristössä”, ikääntyneiden päihde-
työn koordinaattori Marja-Liisa Laapio 
Sininauhaliitosta selvittää.

”Tuolloin luettiin lehdistä alkoholia 
hehkuttavia mainoksia. Esimerkiksi kes-
kikaljaa mainostettiin ravitsevaksi ja vir-
kistäväksi juomaksi, joka sopii myös nai-
sille.”

”Sodanjälkeisen ikäpolven naiset ha-
lusivat kyseenalaistaa aikaisempien su-
kupolvien elämäntavan ja ihanteet käyt-
tämällä päihteitä.”

Toisaalta lapsuusvuosien al-
koholimoralismi on jäänyt tiu-
kasti selkäytimeen.

”Ongelmakäyttö salataan 
huolellisesti. Onkin varsin haas-
teellista tunnistaa päihdeongel-
ma hyvin hoidetun habituksen 
takaa.”

Laapion mukaan ikääntynei-
den liiallista alkoholinkäyttöä ei 
voida osoittaa ongelmaksi sa-
moilla perusteilla kuin nuorem-
milla.

Matkalla KokoNaiseksi

S avon historiankirjoittaja Erkki Kinnunen luonnehtii 
1930-luvun alun Kuopiota Suomen Berliiniksi. Kym-
mentä vuotta aiemmin Kuopio oli ollut Suomen 
Moskova.

Ääripäät nousivat valtuustoon vuorotellen, ensin parla-
mentaarisesti, sitten väkivallalla uhaten. 1920-luvun kunnallis-
vaaleissa kommunistit saivat peräti kolmanneksen kaupungin 
valtuustopaikoista, vuoden 1933 kunnallisvaaleissa puolestaan 
IKL:stä tuli valtuuston suurin ryhmä. Vaalikannatuksen lisäk-
si IKL:llä oli paikallisesti enemmän joukkovoimaa kuin millään 
muulla puolueella, yli 700 jäsentä, joten se sai oman miehen-
sä, rehtori Yrjö Tuomikosken valtuuston puheenjohtajaksi. 
Kuopio oli lisäksi IKL:n propagandakeskus, jonka ”suuntateh-
taasta” toimitettiin IKL:n Suunta-nimiset aluelehdet.

Pappien osuus IKL:n toimijoista oli silmiinpistävän suu-
ri etenkin Savossa. Kinnusen mukaan IKL:n paikallisiin joh-
totehtäviin rynnisti Savossa lähes 30 pappia, mitä hän pitää 
alan ennätyksenä. Eduskuntaan nousivat Kiuruveden kap-
palainen Elias Simojoki ja Pieksämäen kirkkoherra Kaarlo 
Salovaara, ja tulisia IKL-herättäjiä olivat myös Iisalmen kirk-
koherra Erkki Kurki-Suonio ja Portaanpään opiston johta-
ja Vilho Pesonen.

Kuopion kaupunkiseurakunta oli vain pieni ruutukaa-
va-alue laajan maaseurakunnan keskellä, eikä pappejakaan 
ollut kuin kolme. Neljänteen virallisen apulaisen virkaan 
valittiin vuonna 1929 Arvi Simojoki, joka oli yhtä vakau-
muksellinen kuin veljensä Elias Simojoki. Arvi Simojoki siir-
tyi pian Karttulan kirkkoherraksi, mutta hänen seuraajansa 
Joonas Laurila oli IKL:n Kuopion paikallisosaston ensim-
mäinen puheenjohtaja.

Nuorison villitsijänä kunnostautui erityisesti Kyös-
ti Kauppinen. Pohjois-Savon rykmentin pastori, vuodesta 
1927 yhteiskoulun rehtori ja uskonnonopettaja Kauppinen 
oli paitsi keskeinen kunnallispoliitikko myös seurakuntahal-

linnon nokkamies, kirkkohallintokunnan puheenjohtaja ja 
seurakuntaneuvoston jäsen. Yhtä tiukasti vallan kaksoiskah-
vasta piti kiinni kansakouluntarkastaja Väinö Kotkanen, 
kirkkohallintokunnan sihteeri, IKL:n kaupunginvaltuutettu 
ja kirkolliskokouksen maallikkoedustaja.

Usein IKL-papeilla oli AKS-tausta. Savon pappien oli ke-
vyt intoilla, kun oma esimies piispa J. R. Koskimies oli lähei-
nen AKS:n tukija ja innokas IKL:n kannattaja. Sama asetelma 
toistui valtionhallinnossa, sillä Kuopion maaherra Gustav 
Ignatius oli kovasti lapualaisiin päin kallellaan.

IKL:n perustavoite oli paluu vuoden 1918 voittajien yk-
seyteen, mutta muutamassa vuodessa IKL:n määrittele-
mä valkoinen Suomi kävi liian ahtaaksi muille porvarillisil-
le puolueille.

TEkSTi kaija vUoRio

Kirkkovaikuttajien kyydissä 
Suomen Berliiniksi

”KokoNaiseksi-tapahtuma sai 
paljon positiivista palautetta”, 
järjestelyissä mukana ollut Stina 
Malinen iloitsee.
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Rehtori Kyösti Kauppinen oli myös sotilas- ja suoje-
luskuntapastori. Kuva on eversti Tauno Ilmoniemen 
hautajaisista vuonna 1934.
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Selfiet tallentavat tarinaa

L uontopedagogi Mari Wikholm Kuopion luon-
nontieteellisestä museosta ottaa itsestään sel-
fien koivun juurella. ”Missä sinä haluaisit ottaa 
omakuvan?”, Kuopion museot kysyvät ja haas-

tavat kävijöitään kuvakilpailuun.

Mikä on selfie?

”Se on itse otettu omakuva. Yleensä selfieitä otetaan 
kännykkäkameralla tai digipokkarilla ja usein kuvat jul-
kaistaan sosiaalisessa mediassa.”

Tässä hauskassa kilpailussa uusi kohtaa vanhan. 
Mistä idea?

”Haluamme haastaa museokävijät katsomaan näytte-
lyitä ja museorakennuksia 
uudella ja luovalla tavalla. Li-
säksi haluamme tallentaa tä-
män nykyaikaisen ilmiön 
kulttuurihistoriallisen muse-
on arkistoihin – sadan vuo-
den päästä selfiet kertovat 
paljon 2010-luvun elämästä.”

Mikä on Selfie-valokuvakil-
pailu?

”Selfie-valokuvakilpailu on 
käynnissä 4.3.–30.4.2014. Kil-
pailuun voi osallistua Kuo-
pion museossa, kortteli-
museossa ja taidemuseossa 
– joko yhdessä tai vaikka kai-
kissa kohteissa, niin monel-
la kuvalla kuin haluaa. Kuopi-

on museossa ja korttelimuseossa selfie-kuvia voi ottaa 
näyttelyistä tai museorakennusten vierestä. Taidemu-
seo puolestaan haastaa osallistujat kuvaamaan itsensä 
julkisten taideteosten äärellä. Kuvat lähetetään muse-
oon sähköpostitse ja ne julkaistaan museoiden Face-
book-sivuilla. Sieltä löytyy myös lisätietoa kilpailuun 
osallistumisesta.”

Mitä vinkkejä antaisit kuvien ottajille?

”Käytä mielikuvitustasi ja pistä persoonasi peliin! To-
ki on muistettava hyvät tavat, eli museoesineisiin ei saa 
koskea eikä muita museovieraita häiritä valokuvia otet-
taessa.”

Millainen on hyvä omakuva?

”Hyvä selfie tuo esille teki-
jänsä persoonallisuuden. 
Myös kuvanottopaikalla on 
merkitystä. Miksi kuvaaja 
valitsi juuri tietyn paikan ja 
mitä se kertoo hänestä?”

Missä haluaisit ikuistaa it-
sesi?

”Nautin kovasti luonnossa 
liikkumisesta, joten haluai-
sin kuvata itseni Puijolla koi-
rieni kanssa. Vanha metsä 
jos mikä on taideteos!”

Teksti ja kuva 
Hanna kaRkkonEn

mitä mielessä?

Päihdeongelmai-
sissa perheissä 
lapset joutuvat 
sijaiskärsijöiksi.

”Monet ajattelevat, että onko sillä enää 
mitään väliä, mitä loppuelämällään tekee. 
Työtkään eivät enää juomisesta kärsi.”

”Ikääntyneiden päihdetyössä pitäisikin 
ottaa tavoitteeksi voimavarojen vapautta-
minen ja niiden muuttaminen hyvinvoin-
niksi.”

Monenlaista tukea tarjolla
”Päihteiden käyttö otetaan nykyään hel-
pommin puheeksi asiakastapaamisissa. Tee-
ma ei enää ole niin tabu”, dia-
koni Stina Malinen Kuopion 
seurakuntien diakoniakeskuk-
selta kertoo.

”Me teemme tiivistä yhteis-
työtä eri viranomaisten kans-
sa ja ohjaamme tarpeen vaatiessa asiakkai-
tamme avun piiriin.”

Malisen mukaan seurakunta voi tarjo-
ta päihdeongelmaisille henkistä, hengellistä 
ja taloudellista tukea. Myös erilaisia retkiä ja 
leirejä järjestetään. 

”Syksyllä on alkamassa Huomaa lapsi 
-toiminta perheille, joissa päihteet vaikut-
tavat perheiden elämään ja keskinäisiin ih-
missuhteisiin. Toiminta järjestetään yhteis-

työnä Kuopion seurakuntien, kaupungin, 
Ensikotiyhdistyksen ja Päihdepalvelu Hem-
man kanssa.”

KokoNaiseksi-tapahtuman järjestelyistä 
vastasivat Kuopion seurakuntayhtymän li-
säksi Kuopion ja Lapuan hiippakunnat sekä 
Sininauhaliitto.
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Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

1234

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

puh. 040 585 0456

HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 
Olemme muuttaneet 

Pyöräkatu 15, kuOPiO
Tervetuloa tutustumaan 

myyntinäyttelyyn!  
www.puijonkivi.fi 017 282 9000

PuiJON kiVi

Kansallisen 
Veteraanipäivän juhla 
Kuopiossa 27.4.2014

Kiitollisena kohti tulevaisuutta

Kuopion Musiikkikeskus

klo 11.30–13 Juhlakahvitus

klo 13–14 Kansallisen veteraanipäivän juhla 
 Juhla alkaa ekumeenisella hartaudella
 ja seppelpartioiden lähettämisellä
 sankarivainajien muistomerkeille
 Juhlapuhe: kansanedustaja
  Seppo Kääriäinen

Tumma puku ja kunniamerkit

Järjestää: Kuopion kaupunki / Hyvinvoinnin edistämisen 
palvelualue ja sotiemme veteraanijärjestöt

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO
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Musiikkia
 ✚ Konsertti Alavan kirkossa sunnuntai-
na 6.4. klo 18. Petteri Lehikoinen, barito-
ni, Lily-Marlene Puusepp, harppu, Ossi 
Jauhiainen, urut. Ohjelma 10 €.

 ✚ Paastonajan iltamusiikki perjantai-
na 11.4. klo 19 Siilinjärven kirkossa. Ba-
ritoni Joose Vähäsöyrinki, Vesa Kaja-
va urut.

 ✚ J. S. Bach: Johannes-passio Tuo-
miokirkossa sunnuntaina 13.4. klo 18. Ka-
pellimestarina Atso Almila. Evankelista 
ja tenoriaariat Niall Chorell. Sopraano-
aariat Terttu Iso-Oja. Alttoaariat Marjat-
ta Airas. Jeesus ja bassoaariat Matti Tu-
runen. Pietari ja Pilatus Pekka Leskelä. 
Servus Ari Kettunen. Ancilla Marja-Lee-
na Vuori. Kuopion Tuomiokirkon Ka-
marikuoro, Kamariorkesteri. Urut Anu 
Pulkkinen. Kuoron valmennus Pekka 
Leskelä. Ohjelma 15/10 €.

 ✚ Musiikkia hiljaiselle viikolle Riista-
veden kirkossa sunnuntaina 13.4. klo 18. 
Giovanni Battista Pergolesin (1710–1736) 
vuonna 1736 säveltämä Stabat Mater, jo-
ka kuvailee Marian kärsimystä Jeesuksen 
ristiinnaulitsemisen aikana. Outi Polla-
ri sopraanossa, Riikka Tuura altossa sekä 
Heidi Löppönen pianossa ja uruissa.

 ✚ Valosta varjoon -urkukonsert-
ti Tuomiokirkossa tiistaina 15.4. klo 13. 
Emilia Soranta.

 ✚ Kirkkokonsertti Alavan kirkossa tiis-
taina 15.4. klo 19. Ohjelmassa mm. Franz 
Lisztin Via Crucis sekä Ossi Jauhiaisen 
Vapahtaja tuomitaan -kantaatin kanta-
esitys. Esiintymässä baritoni Jouni Ko-
kora, urkuri Anna Antikainen ja Alavan 
kirkkokuoro johtajanaan Ossi Jauhiai-
nen. Ohjelma 10 €.

 ✚ Hiljaisen viikon iltamusiikki tiis-
taina 15.4. klo 19 Siilinjärven kirkossa. 
Leena Laurinkari, Vesa Kajava.

 ✚ Hiljaisuudessa kuuluu laulu -kon-
sertti Puijon kirkossa keskiviikkona 
16.4. klo 19. Kuopion yhteiskoulun mu-
siikkilukion kuoron ja soitinyhtyeen ja 
Puijon kamarikuoron yhteinen konsertti. 
Johtajana Juha Hilander, Mari-Anni Hi-
lander, laulu, ja Outi Keskisipilä, urut.

 ✚ Hiljaisen viikon musiikkia Kalla-
veden kirkossa keskiviikkona 16.4 klo 
19. Kallaveden kirkkokuoro, Aino-Leena 
Ojala, nokkahuilu, Eija Kajava, viulu, An-

na-Mari Linna, sello ja Eeva Kivioja, urut. 
Vapaa pääsy.

 ✚ Joel Hallikaisen konsertti  
”Kahdet askeleet”  
perjantaina 11.4. klo 18 
Kaavin kirkossa.  
Ohjelma 5 €, josta 
tuotto Yhteisvastuu- 
keräykselle.

Hiljaisen viikon vaellus
 ✚ Puijon kirkolla on mahdollisuus sy-
ventyä Jeesuksen ristin tien ja ylösnou-
semuksen vaiheisiin omien elämysten 
ja hiljaisuuden kautta. Puijon seurakun-
takeskuksen ja kirkon tiloissa on kak-
sitoista pysähdyspaikkaa, joiden kaut-
ta vaelletaan pienissä ryhmissä oppaan 
johdolla. Vaelluksen kesto on n. 20 min. 
Yleisöajat vaellusviikolla: sunnuntaina 
13.4. klo 11.30–18, maanantaina 14.4. sekä 
tiistaina 15.4. klo 17–19 ja Pitkäperjantai-
na18.4. klo 11.30–18.

Kirkonmenoja
 ✚ Kirkon lapsityönohjaajien ja lap-
sityön teologien neuvottelupäivi-
en viikkomessu Tuomiokirkossa tors-
taina 3.4. klo 9. Saarna ja liturgia piispa 
Jari Jolkkonen, urkurina Anu Pulkkinen. 
Hiljaisen rukouslaulun ryhmä esiintyy 
Tiina Taskinen-Vainikaisen johdolla.

 ✚ Kuopion eläkeläisjärjestöjen 
paastonajan kirkkojuhla Tuomio-
kirkossa perjantaina 11.4. klo 13.

 ✚ Paastoajan ekumeeninen tilaisuus 
Vehmersalmen seurakuntakodilla keski-
viikkona 9.4. klo 18. Ikoni ja alttaritaulu, 
luterilaisia ja ortodoksisia paastosäveliä, 
iltatee. Kuopion ortodoksinen seura-
kunta ja Vehmersalmen alueseurakunta.

Kirkonmäki  
kuhisee Siilinjärvellä

 ✚ Sunnuntaina 13.4. Siilinjärvellä kir-
konmäen toimintapäivä alkaa kirkon 
perhemessusta klo 10 ja jatkuu klo 11–14 
kylän menoina seurakuntatalolla. Mes-
sun jälkeen on tarjolla ravintoa Ravinto-
la Vellikellosta ja Ruustinnan Kuppilasta, 
toimintaa Sakastin seikkailuradalla, As-
kartelupuodissa ja Sirkustelussa, ostok-
sia Lähetysbasaarista, seurattavaa Teat-
teri Aasinhännässä ja elokuvateatterissa 
sekä Pastorin torikokouksessa. Tapahtu-
maan on vapaa pääsy kaikenikäisille. Va-
raa mukaan taskurahaa.

Reissuun
 ✚ Yhden Hinnalla – Kirkon Nuori-
sopäivät 2014. Lähde 2.–4.5. mukaan 
Kuopion seurakuntien yhteiselle retkel-
le koko Suomen nuorten yhteiseen ta-

pahtumaan! Hinta 45 € sisältää matkat, 
koulumajoituksen, ruoat meno- ja pa-
luumatkalla, aamupalat sekä ohjelman 
koko viikonlopulle. Ilmoittautuminen 
6.4. asti www.kuopionseurakunnat.fi/
nuorisopaivat2014

 ✚ Ruskamatka Ylläkselle 30.8.–5.9. 
Perillä opastettuja vaelluksia, hieno-
ja maisemia, retket Muonioon ja Pal-
lakselle, siioninvirsiseurat ja viikkomes-
su Pyhän Laurin kappelissa. Matka ja 
puolihoito korkeatasoisessa perheho-
telli Ylläshuminassa 520 €. Matkanjoh-
tajina aluesihteeri Tuomo Ruuttunen 
040 506 1386 ja rovasti Reijo Mattila 
040 8649201. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset: Matka-Kyllönen Oy 08 6520771 
tai 040 590 9229, matkatoimisto@mat-
ka-kyllonen.inet.fi tai matkanjohtajat.

Eksoottisia makuja
 ✚ Israelilainen pääsiäisateria ja 
raamattuluento Neulamäen kirkos-
sa ma 21.4. klo 15. ”Pääsiäisaterian sa-
laisuus” FM Daniel Brecher. Musiikis-
ta vastaa Leila Savolainen ja Zipporim. 
Myyntipöytä. Lippujen ennakkomyyn-
ti maanantaihin 14.4. asti Alavan seura-
kunnan toimistossa Keihäskatu 5 B, puh. 
040 4848 286.

 ✚ Maailmanilta ”Thaimaa kutsuu” 
Vehmersalmen seurakuntakodille kes-
kiviikkona 2.4. klo 18. Tule tutustumaan 
Thaimaan ihmisiin, eläimiin, ääniin ja 
makuihin. Mukana Tarja Säynevirta ja 
Vehmersalmen lähetyspiiri, kirkkokuoro 
ja kokki-ukot.

Lapsille
 ✚ Pääsiäisaskartelu maanantaina 7.4. 
klo 18. Lehtoniemen kerhotilassa. Tarvik-
keista vapaaehtoinen maksu Yhteisvas-
tuulle. Tarjolla pientä purtavaa, myyn-
nissä tuotteita Yhteisvastuun hyväksi. 
Mukana pastori Anu Kiviranta sekä las-
tenohjaajat Raija Pesonen ja Marja Veh-
viläinen. Perheen pienimmille hoito jär-
jestetty.

 ✚ Arka Aasi -nukketeatteriesitys 
perhekirkossa Muuruveden seurakunta-
talossa Palmusunnuntaina 13.4. kello 13.

 ✚ Arkissa askarrellaan virpomisvitsoja 
torstaina 10.4. klo 13.30–15.30. Lapset yh-
dessä aikuisen kanssa. Arkki löytyy torin 
alta, kauppakeskus Apajasta.

 ✚ Pienten hiljainen viikko -illoissa 
ma 14.4., ke 16.4. ja pe 18.4. klo 18–18.30 
Vuorelan kirkolla matkataan palmusun-
nuntaista pääsiäiseen pastori Leena Lau-
rinkarin johdolla kuulostellen, laulaen, 
liikkuen ja rukoillen. Ilta sopii erityisesti 
lapsille ja perheille.

kirkkojakoti@evl.fi

Kriisiapua vai
riisiapua?
Irti huumeista vai
irti homeista?
Hymnejä vai
hymiöitä?

 

 ✚ Mihin hyvään sinä uskot? Seuraa tietä eh-
dokkaaksi, kun haluat vaikuttaa siihen, mi-
hin hyvään kirkko rahoja ohjaa.

 ✚ Kirkko tarvitsee juuri sinua. Luottamus-
henkilöillä on seurakunnassa todellista val-
taa. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja 
eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, nai-
sia ja miehiä.

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoi-
tu kirkon jäsen, joka
• täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014
• on seurakunnan jäsen viimeistään  
 15.9.2014
• antaa kirjallisen suostumuksen  
 ehdokkaaksi asettumisesta.

Seurakuntavaalien 
keskustelutilaisuudet

 ✚ Vaali-infoa ja keskustelua ehdokasrekry-
toinnista. Tilaisuuksiin kutsutaan viime 
vaalien ehdokaslistojen asiamiehet, nykyi-
set luottamusmiehet ja kaikki asiasta kiin-
nostuneet.

Tuomiokirkkoseurakunta
Tiistaina 8.4. klo 18 keskusseurakuntatalon 
koulutussalissa, Suokatu 22.

Alavan seurakunta
Maanantaina 14.4. klo 18 seurakuntasalissa, 
Keihäskatu 5.

Kallaveden seurakunta
Tiistaina 8.4. klo 17.30 Petosen seurakunta-
talolla, Pyörönkaari 21.

Puijon seurakunta
Tiistaina 8.4. klo 18.30 Puijon kirkolla, Tai-
vaanpankontie 3.

Männistön ja Järvi-Kuopion 
seurakuntien  
keskustelutilaisuudet olivat 1.4.

tapahtuuseurakuntavaalit

Kuopion kau-
punginorkesteri 
esittää Joseph 
Haydnin teok-
sen Jeesuksen 
seitsemän sanaa 
ristillä Muuru-
veden kirkossa 
tiistaina15.4. 
klo 19 ja Alavan 
kirkossa keski-
viikkona 16.4. 
klo 18. Kapelli-
mestarina toimii 
Erkki Lasonpalo. 
Konsertteihin 
on vapaa pääsy, 
vapaaehtoisesti 
voi tukea Yhteis-
vastuukeräystä 
tai Muuruvedellä 
Pro Patria -taulu-
jen hankintaa.

kuopion Musiikkikeskus, alias sTudioT / saMi Tirkkonen
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Alttaritaulut kertovat 
Jeesuksen elämästä, 
kuolemasta ja ylös-
nousemuksesta.

H annu Komulainen aukaisee 
Juankosken Ylösnousemuk-
sen kirkon oven ja astuu sisään 
kuin kotiinsa.

”Kristus tulee vastaan jo täs-
sä oven ulkopuolella. Alttaritaulu näkyy jo-
pa lenkkipolulle”, hän tuumaa katsellessaan 
Hannu Konolan taideteosta sekä tiellä kul-
kevia kyläläisiä.

Juankosken Ylösnousemuksen kir-
kossa taidetta on ehkä keskimääräistä 
enemmän.”Keski-Eurooppaan verrattuna, 
missä kirkot peittyvät kuviin, Suomessa ker-
tovien kuvien perinne on uskonpuhdistuk-
sen takia vähäistä. Kuvien avulla opetettiin 
kirkkokansaa ennen kuin lukutaito yleis-
tyi. Sana kuitenkin voitti kuvan, vaikka toi-
saalta elämme tänäkin päivänä kuvien maa-
ilmassa.”

Kuoleman keskellä toivo
Juankosken alttaritaulu Liiton merkki on tai-
teilija Hannu Konolan käsialaa. Väriä ja valoa 
loistava teos oli hänen ensimmäinen lasimaa-
lauksensa.

”Keskeinen sanoma siinä on, että olemme 
voittajan puolella. Kristus on ylösnoussut.

Haavat ovat toinen hyvin näkyvä osa. Kris-
tuksen käsissä ja jaloissa on punaiset pallot, 
jotka kuvaavat haavoja. Vasen käsi on piilossa 
ja käden haava on siirretty Kristuksen silmään. 
Hän näkee meidät anteeksiantavan rakkauden 
silmin. Jeesuksen katse on tuijottava. Ehkä hän 
kertoo meille: etkö jo ala uskoa, kaikki on sovi-
tettu”, tulkitsee Komulainen.

Konola hautasi teoksen syntymisen ai-
kaan molemmat vanhempansa ja Komulai-
sen mukaan se toivo, joka kuoleman keskellä 
on, näkyy alttaritaulun sävyssä.

”Teoksessa on niin paljon symboliikkaa 
ja yksityiskohtia, että itsellekin moni asia on 
avautunut vasta kahdenkymmenen vuoden 
jälkeen.” Komulainen pohtii.

Kattoristikon maalaukset, myös sivuik-
kunassa, kuuluvat alttaritaulun kokonaisuu-
teen. Pyhän Kolminaisuuden symboleina 
kattoristikoissa ovat Isää ja Luojaa kuvaa-
va silmä, jonka edessä ovat Kristuksen haa-

vat, Jeesuksen symbolina on ristiinnaulitun 
oikea käsi ja Pyhän Hengen symbolina alas 
suuntautuva kyyhkynen.

Alttaritaulu kirkon tyyliin
Alttaritaulut puhuvat keskeisestä kristinus-
kon sanomasta. Kuvat herättävät ja vahvista-
vat uskoa. Eri aikakausina niissä näkyy jotain 
ajalle ominaista tyyliä. ”Tunteeseen ne luon-
nollisesti vaikuttavat, joskus pelästyttäväs-
ti ja varoittavastikin, useimmiten rohkaisten. 
Oleellista on myös, miten kukin niitä tulkit-
see. Jeesus on esitetty tauluissa niin kärsivä-
nä, lempeänä, voittajana kuin hallitsijana”, 
Komulainen kuvailee.

Kuopion Tuomiokirkon alttaritaulussa 
Kristus on kuvattu ristillä, jonka juurella nai-
set surevat. 

”Siinä voi nähdä antiikin kauneusihantei-
ta ja Johanneksen evankeliumin traditiota. 
Massiivinen kaunis teos istuu tyylikkäästi Tuo-
miokirkon kalkittuihin vaaleisiin seiniin. Tuo-
miokirkon kaunis asetelma ei pyri olemaan 
historiallisen kärsimyksen kuvaus. Niinhän 
Raamatussakin vanhimmat evankeliumit Mar-
kus ja Matteus kuvaavat ristinkuoleman kau-
histavana. Johanneksella puolestaan Jeesus on 
kärsimyksen yläpuolella”, sanoo Komulainen.

”Tuomiokirkon kuva huokuu rauhaa, ar-
vokkuutta ja palvontaa. Juankosken altta-
ritaulu puolestaan johdattelee palvontaan, 
mutta moniulotteisemmin.” vertailee Komu-
lainen alttaritaulujen eroavuuksia.

Hannu Komulainen mainitsee vielä yhden 
puhuttelevan alttaritaulun, lapsuudesta tu-
tun Nilsiän kirkon Juho Rissasen maalaaman 
teoksen. Siinä Jeesus kantaa omaa ristiään. 

”Huikea ajatus, että Jumala tuli ihmisek-
si ja osallistuu koko maailman kärsimykseen. 
Ihmiset katsovat Jeesusta, joku hämmen-
tyneenä, jotkut vihaisina, jotkut kääntyvät 
pois. Simon kyreneläinen on pakotettu kan-
tamaan Jeesuksen kanssa ristiä. Jeesus katsoo 
armollisesti, mutta myös kärsivästi, hätäänty-
neenä ja surullisena. Hänen silmissään näkyy 
ihmiskunnan hätä, jonka vuoksi hän maail-
maan tulikin, meitä armahtamaan”, painot-
taa Komulainen.

Hannu Komulainen on kuukauden vieraa-
na Radio Savossa torstaina 3.4. klo 11.40. Ra-
dio Savon taajuus Kuopiossa on 98,1 MHz, lä-
hetystä voi kuunnella myös netin kautta www.
yle.fi/savo

TEkSTi Hanna kaRkkonEn 

Kristus haavoitettuna voittajana

Syksyllä eläkkeelle 
jäänyt rovasti Hannu 
Komulainen löytää 
Juankosken Ylös-
nousemuksen kirkon 
alttaritaulusta edelleen 
uusia kulmia.
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Nilsiän alttaritaulussa Jeesuksen silmissä näkyy 
ihmiskunnan hätä

Tuomikirkon alttaritaulu huokuu rauhaa.
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Kantavat mutta pisteliäät oksat viinipuussa
Kirkko on suhtautunut herätysliikkeisiin milloin luon-
taan työntäen, milloin syliinsä sulkien. Alavan luento-
sarjassa aihetta on puitu rakentavassa hengessä.
Kirkon voimavara 
kysymys- vai  
huutomerkillä?
Kun kirkko nousee valtakunnan 
mediassa puheenaiheeksi, eivät he-
rätysliikkeetkään ole otsikoista 
etäällä. Kirkollisten kiistakysymys-
ten kautta rakentuva kuva herä-
tysliikkeistä muodostuu kuitenkin 
kohtuuttoman yksipuoliseksi.

Alavan seurakunnan Herätysliik-
keet – kirkon voimavara? -luento-
sarjassa etsitään kurkistusikkunoita 
pintajulkisuudentakaiseen herätys-
liikekenttään.

Kirkkoherra Hannu Koskelai-
sen mukaan luentojen aiheiksi va-
likoitui neljä Kuopiossa aktiivisesti 
vaikuttavaa järjestöä.

Herännäisyyden paikallisväriä 
Alavalla edusti seurapuhuja Jaro 
Julkunen, vanhoillislestadiolaisuut-
ta Kuopion ja Ympäristön Rauhan-
yhdistyksen puheenjohtaja Olli 
Rantala sekä viidesläisistä liikkeistä 
Suomen Evankelisluterilaista Kan-
sanlähetystä liikkeessä sen synty-
ajoista asti vaikuttanut Pentti Ris-
sanen ja Kansan Raamattuseuran 
(KRS) pienryhmänohjaaja Anja  
Komulainen.

Lisäksi iltojen luennoissa liikkei-
den historiaa, nykypäivää ja suh-
detta kirkkoon ovat käsitelleet 
järjestöjen työntekijät sekä lestadi-
olaisuuden osalta kirkkohistorian 
professori Hannu Mustakallio.

Maallikkovaikuttajien itseym-
märrys liikkeistään on vahvasti kan-
sankirkkoa tukeva.

”Pietismin 
ytimessä huoli 
sielun tilasta: 
mitä minun pi-
tää tehdä, et-
tä pelastuisin?

Kristillisen toipumistyön Kri-
to-vertaistukiryhmiä muun muas-
sa Kuopion vankilassa pitkään oh-
jannut Komulainen korostaa, ettei 
KRS pyri kilpailemaan seurakun-
tien kanssa: ”Rohkaisen aina ryh-
miin tulijoita osallistumaan oman 
seurakuntansa toimintaan ja kysy-
mään vaikeat kysymykset omalta 
papiltaan.”

”Muiden herätysliikkeiden ta-
voin vanhoillislestadiolaisuus on 
kirkon ehdoton voimavara”, Itä-
Suomen Yliopiston kirkkohisto-
rian professori Mustakallio lin-
jasi lestadiolaisuuden historiaa 
käsittelevässä luennossaan. ”Liik-
keen piirissä esiintyneet yksittäi-
set ongelmat ovat voineet leimata 
kohtuuttomastikin liikkeen koko-
naiskuvaa ja vaikeuttaa vanhoillis-
lestadiolaisuuden uskonnollisen 
luonteen ymmärtämistä.”

Luentosarjan päättää su 6.4. klo 
16 piispa Jari Jolkkonen.

Herätysliikkeiden  
viisihaarainen sukupuu?
Suomessa on vakiintunut tapa pu-
hua viidestä ev. lut. kirkon sisäl-
lä vaikuttavasta herätysliikkeestä. 
Koulukirjoissa sellaisiksi mainitaan 
1800-luvulla syntyneet rukoilevai-
suus, herännäisyys, evankelisuus 
ja lestadiolaisuus sekä 1900-luvun 
uuspietistiset liikkeet, joille on an-
nettu kokoava nimitys viidesläisyys.

Mikäli herätysliikkeet ymmär-
retään kirkon sisällä vaikuttaviksi 
hengellisiksi liikkeiksi, olisi mukaan 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää.” Joh. 15:5

syytä laskea myös vaikkapa eku-
meeninen Taizé-hengellisyys tai hil-
jaisuuden retriitit.

Kristillisiä järjestöjä ja kirkko-
poliittisia eturyhmiä on niitäkin 
kirkon sisällä useamman käden 
sormilla laskettava määrä, ja myös 
perinteiset herätysliikkeet ovat he-
rännäisyyttä lukuunottamatta ja-
kaantuneet useiksi järjestöiksi.

Herännäisyys on puolestaan 
vuosien saatossa siinä määrin 
muuttanut luonnettaan, että liik-
keen sisältä löytyy pitkä liuta eri-
laisia herännäisyyksiä körttipie-
tismistä citykörtteihin, kuten Jaro 
Julkunen asiaa Alavan illassa kuvasi.

Yhtenäistä herätysliikerintamaa 
ei ole olemassa, ja yksittäiset liik-
keetkin ovat sisäisesti moniäänisiä. 
Viisijaolle onkin lähinnä historialli-
set syyt.

Vielä 1800-luvulla kirkko suh-
tautui nurjasti pietistisiin kansan-
herätyksiin. Professori Mustakallion 
mukaan Kuopion piispa Gustaf Jo-
hansson suorastaan kehotti lahko-
laisina pitämiään lestadiolaisia pe-
rustamaan oman kirkkokuntansa.

Itsenäistyvässä Suomessa linja 
muuttui.

Muiden kansalaisjärjestöjen va-
navedessä järjestäytyneet herätys-
liikkeet haluttiin pitää kansallisen 
yhtenäisyyden vaalimisen hengessä 
kirkon sisällä. Suomalaisen hengel-
lisyyden sydänääniksi tulkitut herä-
tysliikkeet pääsivät vaikuttamaan 
tuntuvasti kansankirkon hengel-
lisyyden luonteeseen, mikä näkyy 
esimerkiksi 1930–40-lukujen virsi-
kirja- ja katekismusuudistuksissa.

Kirkosta tuli  
herätysliikkeitä  
vaaliva kansankirkko
Uuspietististen liikkeiden nimeä-
misessä viidesläisyydeksi voi nähdä 
pyrkimyksen liittää ne vanhaan jat-
kumoon sekä pitää toisaalta liikkei-
den määrän aisoissa ja herätyskris-
tillisyyden kirkon helmassa.

Esimerkiksi naispappeuskysy-
mykseen liittyvistä erimielisyyk-
sistä huolimatta yhteistyö vanhal-
la virkakannalla olevien järjestöjen 
ja kirkon välillä on pysynyt pääosin 
rakentavissa uomissa. Näköpiirissä 

ei ole niiden erkaantumista kirkos-
ta Nokia-mission tai Luther-sää-
tiön tavoin, mikäli Alavan illois-
sa kuultuihin äänenpainoihin on 
luottaminen. Herätysliike voi uu-
distaa kansankirkkoa vain sen si-
sältä käsin.

Hengellisyyden  
tulkintojen  
vehmas köynnös
Siinä missä Suomen herätysliikkeet 
järjestöinä syntyivät 1800–1900-lu-
kujen taitteessa, niiden edustama 
hengellisyys versoo pääosin saksa-
laisen pietismin juurakosta.

Pietismi sai syntynsä 1600-luvun 
alkupuoliskolla Keski-Eurooppaa 
ravistelleen kolmikymmenvuoti-
sen sodan jälkimainingeissa protes-
tanttisen kristikunnan uudistusliik-
keenä.

Pietismin ytimessä oli yksilön 
huoli sielunsa tilasta: mitä minun 
pitää tehdä, että pelastuisin?

Uudesta testamentista avautuu 
kysymykseen toisilleen rinnakkai-
sina ainakin uskoa Jeesukseen (Ap. 
t. 16:29–31), kääntymystä ja kastet-
ta (Ap. t. 2:37–41) ja kaikesta omas-
ta luopumista (Mark. 10:17–27) 
painottavia vastauslinjoja; myös 
pietismi päätyi moniäänisyyteen 
julistuksessa Kristuksessa löytyväs-
tä pelastuksesta.

Esimerkiksi Hallen pietismin 
johtohahmo A. H. Francke (1663–
1727) korosti henkilökohtaista 
kääntymiskokemusta, jollaista puo-
lestaan herrnhutilaisuuden perus-
taja N. L. von Zinzendorf (1700–
1760) ei koskaan kokenut.

Suomeen pietismin laineet ovat 
lyöneet useana aaltona ennen 

Uudistuvien Siionin laulujen merkittävimpiä virsirunoilijoita on 
Joose Vähäsöyringin ja Olli Rantalan (oik.) mukaan virsikirjaakin 
uudistanut Niilo Rauhala.
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Kantavat mutta pisteliäät oksat viinipuussa

Herätysliikkeiden äänenpainot kuuluvat kirkossa 
ennen muuta laulettuina ja veisattuina.

K irkkovirsikirja ohenisi tun-
tuvasti, jos siitä poistaisi 
herätysliikkeiden laulupe-
rinteestä nousevan ainek-
sen. Nuoren seurakunnan 

veisukirja puolestaan surkastuisi lähes 
arkkiveisuksi, mikäli esimerkiksi herän-
näisyyttä edustavan Jaakko Löytyn ja 
viidesläistaustaisten Pekka Simojoen ja 
Anna-Mari Kaskisen laulut puuttuisivat.

Hengelliset liikkeet ovat olleet myös 
ahkeria toimittamaan omia laulukokoel-
miaan, jotka samalla ilmentävät niiden 
omaa hengellistä identiteettiä ja uskon-
ymmärrystä.

Kevään uutuuslaulukirja 
on Viisikielinen
Kuluvan kevään merkkitapaus on pitkän 
toimitustyön tuloksena syntynyt viiden-
nen herätysliikkeen oma, viidesläisten 
järjestöjen yhteistyönä syntynyt laulukir-
ja Viisikielinen. Kirjassa on nelisensataa 
laulua, jotka ovat valikoituneet mukaan 
pääosin eri järjestöjen aiempien kokoel-
mien rakastetuimmasta aarteistosta.

Kansanlähetyksen toimitiloja Kuo-
pion Sairaalakadulla jakavan Suomen 
Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Kou-
lulaislähetyksen (OPKO) Pekka Ryhänen 
on Pentti Rissasen tavoin tyytyväinen 
tuoreeseen kokoelmaan.

”Viisikielinen on lippu, joka kokoaa 
viidesläisiä järjestöjä taakseen”, Rissanen 
kuvaa. Uusi kokoelma on myös lisännyt 
yhteistoimintaa järjestöjen välillä. Ryhä-
sen mukaan kirjasta on myös se käytän-
nön hyöty ettei samoissa tiloissa toimit-
taessa tarvitse olla kaikilla eri kirjoja.

Kokoelman nimi on sikäli onnis-
tunut, että siitä johtuu mielleyhtymä 
evankelisen liikkeen vuonna 1999 uu-
distettuun Siionin Kanteleeseen, jo-
ta lähimmäs Viisikielinen sisällöllises-

ti asettuu vertailussa muiden liikkeiden 
lauluperintöön.

Virsiuudistukset suuntaavat 
herätysliikkeitä tulevaan
Kun pietismin vaikutteet kylvettiin Suo-
meen 1700–1800-luvuilla, syvimmälle 
hengelliseen maaperäämme juurtuivat 
virret. Vuonna 1790 Elias Laguksen suo-
mentamat herrnhutilaistaustaiset Sionin 
Wirret ja samana vuonna julkaistu Halul-
listen Sielujen Hengelliset Laulut -koko-
elma olivat pitkälle 1800-lukua kaikkien 
herätyssuuntien yhteisomistusta.

Vuosisadan lopulla eri liikkeet omak-
suivat toisistaan poikkeavan suhtautumi-
sen tähän perintöön.

Länsi-Suomen rukoilevaiset ovat pi-
täytyneet vanhassa käännöksessä, eri les-
tadiolaissuunnat toivat sen rinnalle uusia 
kokoelmia, jotka myöhemmin syrjäytti-
vät vanhan. Evankeliset loivat oman Siio-
nin Kanteleen pääosin angloamerikkalai-
sista ja ruotsalaisista käännöslauluista.

Herännäisyydessä on 1890-luvulta läh-
tien aika ajoin paitsi täydennetty van-
haa myös muokattu ja uudelleen tul-
kittu sitä kielellisesti ja sisällöllisesti 
kunkin aikakauden tarpeisiin. Parhail-
laan on käynnissä vuonna 1970 uudis-

tettujen Siionin virsien kokonaisuudistus, 
joka valmistunee 2010-luvun lopulla.

Vanhoillislestadiolaisilla vastaava han-
ke on piirun verran pidemmällä: Kuopion 
Rauhanyhdistyksellä on parhaillaan koe-
käytössä Ehdotus uudeksi Siionin laulut 
-kokoelmaksi. Musiikkialan ammattilaisen 
Olli Rantalan mukaan uudistetun kokoel-
man on määrä valmistua vuonna 2016.

Herätysliikkeiden laulukokoelmista tu-
tut virsirunoilijat tulevat luultavasti nou-
semaan esiin taas seuraavassa kirkkovirsi-
kirjan uudistuksessa.

olli viiTaniEMi

Herätysliikkeiden 
ääni soi kirkossa

”Viisikielinen on 
lippu, joka kokoaa 
viidesläisiä järjes-
töjä taakseen”

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää.” Joh. 15:5

muuta hartauskirjallisuuden väli-
tyksellä.

Eri aikoina virinnyt huoli siitä, 
ettei pelkkä kirkon muodollinen jä-
senyys takaa pelastusta, on tullut 
eri herätysliikkeissä huojennetuk-
si varsin tunnusomaiseksi muuttu-
nein sanankääntein.

Herätysliikkeet painivat muun 
järjestökentän kanssa uusien vas-
tuunkantajien löytämisen haasteen 
äärellä, mutta joutuvat lisäksi miet-
timään, kuinka sanoittaa uskon-
perintöä tinkimättömällä tavalla 
muuttuvassa ajassa.

Mikäli jatkossakin herätysliikkei-
den toiminnan välityksellä ravintoa 
janoavia oksastuu kirkon varsinai-
seen runkoon, Kristukseen, liikkei-
den tulevaisuus on turvattu.

olli viiTaniEMi

Seurapuhuja Jaro Jul-
kuselle herännäisyys 
merkitsee sitä, että voi 
olla syntisten sairaa-
lassa potilaana mutta 
myös apuhoitajana. 
Taustalla on Hannu 
Koskelainen.
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Laulukirjakatraan tuorein tulokas 
Viisikielinen kokoaa yhteen viidesläisen 
liikkeen toivotuimpia lauluja ja muuta-
mia varhaisempiakin virsiaarteita.
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MUUTA
Pääsiäisaskartelu ma 
7.4. klo 18. Lehtoniemen 
kerhotilassa. Tarvikkeis-
ta vapaaehtoinen mak-
su Yhteisvastuulle. Tarjol-
la pientä purtavaa, myyn-
nissä tuotteita Yhteis-
vastuun hyväksi. Muka-
na pastori Anu Kiviranta 
sekä lastenohjaajat Rai-
ja Pesonen ja Marja Veh-
viläinen. Perheen pienim-
mille hoito järjestetty.

PERHETYÖ
Perhekerhot: Perheiden 
pääsiäisaskartelu ma 7.4. 
klo 18.Lehtoniemen ker-
hotilassa.
Perhekerhot viikolla 15 
Neulamäessä, Alaval-
la ja Lehtoniemessä pää-
siäisaskartelua, Särkinie-
messä Leila-kanttorin lau-
luhetki. Viikolla 16 perhe-
kerhot virittäytyvät pää-
siäisen viettoon lasten 
pääsiäishartauksissa Ala-
valla 14.4. klo 9.30, Neu-
lamäessä 15.4. klo 11, Sär-
kiniemessä 16.4. klo 11 ja 
Lehtoniemessä 16.4. klo 
10.30. Särkiniemessä ja 
Neulamäessä tarjolla ar-
kista ateriaa 4 €/2 €. Per-
hekerhot Neulamäessä 
tiistaisin, Alavassa, Särki-
niemessä ja Lehtoniemes-
sä keskiviikkoisin.

KASTETUT
Teemu Tuomas Mika-
el Keskitalo, Eelis Viljami 
Ruotsalainen, Eevi Matil-
da Pakarinen.

KUOLLEET
Margit Shmarlovska-
ya 89 v, Maija-Liisa Nuo-
ra 86 v.

kallavesi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Messu su 6.4. klo 10. Li-
turgia Matti Pentikäinen, 
saarna Raili Rantanen ja 
kanttorina Anna.Mari 
Linna ja seniorikuoro. Lä-
hetystilaisuus.
Lasten ja perheiden 
pääsiäishartaus ti 8.4. 
klo 9.30.
Messu su 13.4. klo 10. Li-
turgia Raili Rantanen, 
saarna Leo Väyrynen, 
kanttorina Anna-Mari 
Linna ja Rauhanyhdistyk-
sen kuoro. Rauhanyhdis-
tyksen kirkkopyhä.
Kallaveden kirkon raa-
mattupiiri ma 14.4. klo 
18. Vastuuhenkilönä Jar-
mo Oksanen.
Hiljaisenviikon Ahti-
kirkko ma 14.4. klo 19. 
Risto Huotari ja Anna-
Mari Linna.
Nuorten Ahtikirkko ti 
15.4. klo 19. Anni Tanni-
nen, Matti Pentikäinen ja 
Jarkko Maukonen.
Varttuneen väen ahti-
kirkko ke 16.4. klo 12. An-
na-Maija Hella, Anna-Ma-
ri Linna ja seniorikuoro. 
Kahvitarjoilu.
Hiljaisen viikon musiik-
kia ke 16.4. klo 19. Kalla-
veden kirkkokuoro Han-
na Pishron johdolla, Ai-
no-Leena Ojala, nokka-
huilu, Eija Kajava, viulu, 
Anna-Mari Linna, sello 
ja Eeva Kivioja, urut. Va-
paa pääsy.

MUUTA
Poukaman miesten sau-
na- ja takkailta pe 4.4. 
klo 18. Poukaman leiri-
keskuksessa. Illan aiheena 

”Mikä usko on ainut oi-
kea?”, Juhani Happonen.
Perheraamattupiiri su 
6.4. klo 16.30. Kirkon ala-
kerrassa. Raamattupiiris-
tä vastaa Pia Karjalainen 
050 5251 012.
Miesten Raamattupiiri 
to 10.4. klo 18.30. Jynkän-
vuoren kerhohuoneel-
la (Isännäntie 22). Piiris-
tä vastaa Veijo Olli 040 
8275 304.
Seurakuntalaisten ke-
vätretki Kajaaniin Läh-
tö Kallaveden kirkolta klo 
9 ja paluu klo 18. Matkan 
hinta 40 € sis. lounaan ja 
kuljetuksen. Ohjelmassa: 
Kajaanin kaupunkiin tu-
tustuminen. Matkanjoh-
tajana Matti Pentikäinen. 
Ilmoittautumiset 25.4. 
mennessä 040 4848 327.

PETOSEN  
SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Aikuisten takkailta ke 
2.4. klo 18. takkahuo-
neessa.
Lasten ja perheiden 
pääsiäishartaus ti 8.4. 
klo 9.30.
Usko hyvän tekemiseen 
– Ehdokkaaksi vaalei-
hin keskustelutilaisuus 
ti 8.4. klo 17.30. Kuin-
ka muodostetaan valitsi-
jayhdistys ja kuinka pää-
sen ehdokkaaksi ? Tilai-
suuteen kutsutaan viime 
vaalien ehdokaslistojen 
asiamiehet, nykyiset luot-
tamusmiehet ja asiasta 
kiinnostuneet.
Hiljaisuuden päivä la 
12.4. klo 10. Hiljaisuuden 
päivää paastonajan syve-
tessä kohti Hiljaista viik-
koa. Ohjelmassa hartaut-
ta, mietiskelyä, ruokailu, 
kahvit hiljaisuuden äärel-
lä. Pieni omavastuu ate-
rioinnista. Mukana hil-
jentymässä pastori An-
na-Maija Hella ja diako-
ni Hanna Rasa. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset: 
hanna.rasa@evl.fi tai 040 
4848 372/vastaaja.
Messu su 13.4. klo 16. 
Anni Tanninen.

MUUTA
Sanasta suuntaa elä-
mään –raamattupiiri 
tiistaisin klo 18.30 Jaakko-
silla, osoitteessa Pitkäsii-
ma 15. Piiristä vastaa Mer-
ja-Riitta Jaakkonen 040 
5573 285.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Messu su 6.4. klo 10. Mik-
ko Väisänen ja Anne Ke-
ränen

MUUTA
Soinlahti-Virmaanpään 
kinkerit su 6.4. klo 13. 
Karkkosilla, Jokiniemi, Jo-
kiniemenranta 35. Aihee-
na Pyhä kolminaisuus. 
Kinkerivirrat 132 ja 133.
Laulutuokio Jaakkolas-
sa to 10.4. klo 13. Anne 
Keränen.
Seurat su 13.4. klo 12.30 
Marjatta ja Tauno Rissa-
sella, Lohitie 5. Mukana 
Pekka Maaranen Parikka-
niemen säätiöstä.
Ehtoollishetki ti 15.4. klo 
13 Ierikanpihassa, Mik-
ko Väisänen ja Anne Ke-
ränen.
Ehtoollishetki ke 16.4. 
klo 13. Marinpiha. Mik-
ko Väisänen ja Anne Ke-
ränen.
Ehtoollishetki ke 16.4. 
klo 14 Ainolassa. Mik-
ko Väisänen ja Anne Ke-
ränen.
Ehtoollishetki to 17.4. klo 
13 Jaakkolassa. Mikko Väi-
sänen ja Anne Keränen.
Ehtoollishetki to 17.4. klo 
14 Karttulan sairaalassa. 

Mikko Väisänen ja Anne 
Keränen.

KARTTULAN  
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Naisten hyvänolon ilta 
to 3.4. klo 18. Naisen tie 
pääsiäiseen. Yhdessäoloa 
ja iltapala.
Raamattupiiri tiistaisin 
klo 19.
Kevät konsertti pe 11.4. 
klo 18. Iltatuulen laulajat.
Kutsu yhteyteen -ilta su 
13.4. klo 17. Illassa opetus-
ta Anni Tanninen, nuor-
ten bändi, seurakunta-
laisen puheenvuoro, ru-
kouspalvelua ja tarjoilua. 
Lapsille omaa ohjelmaa. 
Järj. Kallaveden srk. ja 
Kutsu yhteyteen -ryhmä.

SYVÄNNIEMEN 
PAPPILA 
Kuttajärventie 6
040 4848 548
Raamattupiiri parillis-
ten viikkojen maanantai-
sin klo 18

NUORET
Nuortenillat ti 8.4. klo 
17.30. Kallaveden kirkolla. 
Illan aiheena: Uskon ilta.

DIAKONIA
Petosen diakoniatoimis-
to muuttaa huhtikuun 
alussa osoitteeseen Pyö-
rönkaari 26 (entinen Nii-
ralan Kulman toimisto). 
Ke 2.4. ei päivystystä. To 
3.4. klo 9–11 aamukahvit 
ja avoimet ovet.
Leväsen kammari ma 
7.4. 12.30–14. ”Kohti pää-
siäistä”, Raamattuvisa ja 
virsiä, Arja Mielikäinen.
Varttuneen väen ahti-
kirkko ke 16.4. klo 12–14 
Kallaveden kirkolla, Rau-
halahdentie 21. Anna-
Maija Hella, Anna-Mari 
Linna ja seniorikuoro.

PERHETYÖ
Taidetiistai ti 8.4. klo 
9.30–11.30. tai 13–15 Ter-
vetuloa koko perhe taitei-
lemaan Kallaveden kirkon 
kerhotiloihin (Rauhalah-
dentie 21). Ota mukaan 
taiteiluun sopivat vaat-
teet ja omat eväät. Aihee-
na Kohti pääsiäistä.
Lasten ja perheiden 
pääsiäsihartaudet seu-
raavasti: ti 8.4. Petosen 
srk-talo klo 9.30, ke 9.4. 
Kallaveden kirkko klo 
9.30, ke 9.4. Jynkänvuori 

klo 9.15, to 17.4. Valoharju 
klo 10.15.

PIIRIT
Sotkanniemen työseu-
ra to 3.4. klo 18.30 Elina ja 
Tapani Jauhiaisella, Sot-
kanniemi 796. Raili Ran-
tanen.
Puutossalmen lähetys-
piiri to 10.4. klo 13 Mar-
jatta ja Vilho Laitisella, 
Puutossalmentie 754, Hil-
tulanlahti. Matti Penti-
käinen.

PYHÄKOULU
Kotimetsän kirkkoret-
ki perheille su 6.4. klo 
16–17.30 Tule retkeile-
mään yhdessä äidin, isän 
tai muun tutun aikui-
sen kanssa Jynkänvuoren 
metsään. Kirkkoretkel-
lä nautitaan yhdessäolos-
ta, leikitään, tutkitaan 
ja ihmetellään luontoa, 
syödään eväitä sekä vie-
tetään pyhäkouluhetki. 
Lähtö Jynkänvuoren ker-
hohuoneen edestä (Isän-
näntie 22). Mukaan tar-
vitset kumisaappaat, sään 
mukaisen vaatetuksen, 
reppuun istuinalustan ja 
pienet eväät sekä iloista 
retkimieltä.

KASTETUT
Alma Liisa Emilia Tervo-
nen, Elsa Anna Katariina 
Tervonen, Meea Iida Sofia 
Karhunen, Alma Ida Ma-
tilda Sopanen, Armi Ilo-
na Tolvanen, Lenni Hen-
rik Kauppinen, Peppi-Lot-
ta Serafiina Leppämä-
ki, Pihla Adelia Ylikärp-
pä, Eemil Anton Elmeri 
Kuivalainen, Onni Juhani 
Kettunen, Joel Olavi Kuis-
ma, Helmi Emilia Timo-
nen, Tuukka Tapani Lauti-
ainen, Alma Eveliina Ras-
tiola, Tatu Toivo Mäkäläi-
nen, Leevi Väinö Juhani 
Lindholm, Elias Vilho Jo-
hannes Paananen.

KUOLLEET
Hilja Eliisa Korhonen 
86 v, Kirsti Roininen 77 v, 
Vuokko Helena Rossi 73 v, 
Tarmo Kalervo Turunen 
68 v, Airi Marjatta Hut-
tunen 67 v, Seppo Ilma-
ri Eskelinen 58 v, Jari Mat-
ti Koivistoinen 51 v, Rau-
no Olavi Holopainen 
47 v, Jarkko Olavi Väisä-
nen 37 v.

rukoukseni
Jeesus, sä Herramme, 

sua seurata tahdomme. 

Kanssamme kulje  

eteenpäin, 

yhdessä, yksittäin. 

Hoosianna, hoosianna, 

hoosianna, hoosianna! 

Saavu jo, kuningas,  

luoksemme 

täyttämään toivomme.

SVK 15:4

alava

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298
Messu su 6.4. klo 10. 
Saarnaa Juha Välimäki, li-
turgina Ilkka Koponen, 
kanttorina Leila Savolai-
nen, Hanna Eskel, viulu.
Herätysliikkeet – kirkon 
voimavara?! Piispa Jari 
Jolkkonen päättää luen-
tosarjan su 6.4. klo 16 Ala-
van srk-salissa.
Konsertti su 6.4. klo 18. 
Petteri Lehikoinen, bari-
toni, Lily-Marlene Puu-
sepp, harppu, Ossi Jauhi-
ainen, urut. Ohjelma 10 €.
Iltamusiikkia uruilla ke 
9.4. klo 19. Esa Toivolan 
oppilaat: Eveliina Modi-
nos, Sini Parkkonen, Juho 
Purontaus ja Raita Vilja-
kainen.
Messu ja diabeetikko-
jen kirkkopyhä su 13.4. 
klo 10. Saarnaa Anna Vää-
täinen, liturgina Han-
nu Koskelainen, kanttori-
na Ossi Jauhiainen, Pou-
kaman mieslaulajat. Mes-
sun jälkeen seurakuntasa-
lissa lääkäri Sakari Niemi-
sen luento Leipää vai ka-
laa. Kirkkokahvit.
Seurakuntavaalien kes-
kustelutilaisuus ma 14.4. 
klo 18 seurakuntasalissa.
Vapahtaja tuomitaan 
ti 15.4. klo 19. F. Liszt Via 
Crucis, Ossi Jauhiainen, 
kirkkokuoro, Jouni Ko-
kora.
Jeesuksen seitsemän sa-
naa ristillä ke 16.4. klo 18. 
Joseph Haydn. Kuopion 
kaupunginorkesteri, Erkki 
Lasonpalo, kapellimestari. 
Järj. Kuopion kaupungin-
orkesteri. Vapaa pääsy.

NEULAMÄEN  
KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Sanan ja yhteyden ilta 
su 13.4. klo 16. Arto Hu-
kari ”Kuka on oikeassa?”, 
uusi lähettiperhe Sade-
harjut ja Välke-musiikki-
ryhmä. Tilaisuudessa las-
tenhoito ja tarjoilua. Kyy-
ti tarvittaessa keskustasta 
050 344 8543.
Israelilainen pääsiäisa-
teria ja raamattuluen-
to ma 21.4. klo 15. ”Pääsi-
äisaterian salaisuus” FM 
Daniel Brecher. Musiikkia, 
Leila Savolainen ja Zippo-
rim. Myyntipöytä. Ate-
rialiput varattava ennak-
koon. Hinta aik. 12 €, lap-
set alle 12 v 6 €, alle 4 v il-
maiseksi, ruoka on lak-
toositonta. Erityisruo-
kavaliot on ilmoitetta-
va erikseen. Ruoka tar-
joillaan pöytiin. Lippujen 
ennakkomyynti ma 14.4. 
mennessä Alavan seura-
kunnan toimisto, Keihäs-
katu 5 B 040 4848 286.

SÄRKINIEMEN  
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20
040 4848 307
Pääsiäismyyjäiset la 12.4. 
klo 11 Yhteisvastuun hy-
väksi. Myytävänä mustik-
kakukkoja, karjalanpiira-
koita ja muita leivonnai-
sia. Broilerikeittolounas. 
Arpajaiset. Alkuhartaus 
Anna Väätäinen.
Mukulakirkko su 13.4. 
klo 16. Mukana Neulamä-
en ja Särkiniemen päivä-
kerholaiset ohjaajineen, 
Anna Väätäinen, Anu Ki-
viranta, Vappu Palmu, 
Leila Savolainen ja lapsi-
kuoro. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen ruokailu  
4 €/2 € ja askartelua.

Veteraaniseurat ti 8.4. 
klo 13 kahviossa.
Raamattupiiri ti 8.4. klo 
17 kerhohuone Aaronissa, 
Suokatu 22 C, 2.krs.
Eläkeläisten virkistys-
päivä ke 9.4. klo 11. Raa-
mattutunti ”Mikael Agri-
cola” Liisa Penttinen. Ilta-
päivällä laulutuokio Ag-
ricolan päivän merkeis-
sä Rauni ja Juha Komulai-
nen. Lounas ja kahvi 6 €.
Lähetysmyyjäiset pe 11.4. 
klo 10.30. Myytävänä lei-
vonnaisia ja hernekeittoa.
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 16.4. klo 13 ker-
hohuone Eetussa, Suoka-
tu 22 C.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
Mummon mökki
Avoinna ma–to klo 11–15.
040 4848 272
Toivevirret ke 2.4. klo 13. 
Tuula Rönkä.
Viriketuokio to 3.4. ja 
10.4 klo 13.
Raamattutuokio ti 8.4. ja 
15.4. klo 13.

LÄHETYS
Kotien / keskiviikon lä-
hetyspiiri ke 2.4. ja ke 
16.4. klo 13. Kerhohuone 
Samuli, keskusseurakun-
tatalo, Suokatu 22 C.
Maanantain lähetyspii-
ri ma 7.4. ja ma 5.5. klo 16. 
Kerhohuone Aaron, kes-
kusseurakuntatalo, Suo-
katu 22 C.
Näpertäjät ti 8.4. klo 13. 
Kerhohuone Aaron, kes-
kusseurakuntatalo, Suo-
katu 22 C.
Lähetysmyyjäiset pe 11.4. 
klo 10.30 keskusseura-
kuntatalolla, Suokatu 22. 
Myytävänä leivonnaisia ja 
hernekeittoa.

MUUTA
Inkilänmäen seurakun-
takerho to 3.4. klo 13. Tä-
tilässä. Yhteislaulua Anu 
Pulkkisen johdolla.
Ehtoollishartaus ke 16.4. 
klo 13. Suokadun palve-
lukeskus, Suokatu 6. Lau-
ri Kastarinen ja Pirjo Lit-
manen.

PERHETYÖ
Perhekerho pe 4.4. klo 
9.30. klo 9.30–11 ”Palmu-
sunnuntai”, ti 15.4. klo 9 
ja 10 ”Pääsiäiskirkko Tuo-
miokirkossa”; ti 22.4. klo 
9.30–11 ”Pääsiäisen rie-
mua” Keskusseurakunta-
talo, Suokatu 22 E. Tiistai-
na 6.5. Kevätretki.
Lasten pääsiäiskirkko 
ma 14.4. klo 9. ja klo 10 
Tuomiokirkossa, Marjo 
Parttimaa ja Anna Kosola.
Naisten lenkkipiiri Pou-
kamassa ma 14.4. klo 
18.–20.30. Sauna ja ilta-
pala 4 €.
Naisten lenkkipiiri Pou-
kamassa ma 5.5. klo 18.–
20.30. Sauna ja iltapa-
la 4 €.

KASTETUT
Roy Kasimir Nevalainen, 
Aarne Alvar Elias Kont-
ro, Anni Inkeri Taskinen, 
Henry Juhani Hoffrén.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Elias Juhani Aho ja Pinja 
Stiina Aurora Saulio.

KUOLLEET
Martti Uolevi Kärkkäinen 
96 v, Anna Helena Maria 
Hyvärinen 92 v, Maila Es-
ter Savolainen 89 v, Irma 
Inkeri Pöyhönen 87 v, 
Aimo Pietari Miettinen 
87 v, Eila Pilvikki Savolai-
nen 86 v, Olavi Eronen 
80 v, Jorma Erkki Juha-
ni Puustinen 74 v, Tapa-
ni Hartikainen 68 v, Paula 
Annikki Niiranen 65 v.

Tuomiokirkko

Avoinna klo 10–15
lisäksi pe klo 18–23
040 4848 256
Paastonajan ehtoolli-
nenke 2.4. klo 18.
Kirkon lapsityönohjaa-
jien ja lapsityön teolo-
gien neuvottelupäivien 
viikkomessu to 3.4. klo 
9. Saarna ja liturgia piis-
pa Jari Jolkkonen, urkuri-
na Anu Pulkkinen. Hiljai-
sen rukouslaulun ryhmä 
Tiina Taskinen-Vainikai-
sen johdolla.
Perjantaimessu pe 4.4. 
klo 19.
Messu su 6.4. klo 10. 
Saarna Satu Karjalainen, 
liturgia Marjo Parttimaa, 
kanttorina Pekka Leskelä 
ja urkurina Anna Kosola. 
Isosten siunaaminen.
Paastonajan ehtoollinen 
ke 9.4. klo 18.
Kuopion eläkeläisjärjes-
töjen paastonajan kirk-
kojuhla pe 11.4. klo 13. 
Anu Pulkkinen.
Ei perjantaimessua pe 
11.4. klo 19.
Ei lauantaituokiota la 
12.4. klo 15.
Palmusunnuntain per-
hemessu su 13.4. klo 10. 
Saarnan paikalla kuva-
elma, näytelmäryhmä 
Purppuraviitat, liturgia 
Satu Karjalainen, urkurina 
Anu Pulkkinen. Nuorten 
lauluryhmä, johtaa Ris-
to Eskola.
J. S. Bach: Johannes-pas-
sio su 13.4. klo 18. Kapel-
limestari Atso Almila. 
Evankelista ja tenoriaari-
at Niall Chorell. Sopraa-
noaariat Terttu Iso-Oja. 
Alttoaariat Marjatta Ai-
ras. Jeesus ja bassoaari-
at Matti Turunen. Pieta-
ri ja Pilatus Pekka Leskelä. 
Servus Ari Kettunen. An-
cilla Marja-Leena Vuori. 
Kuopion Tuomiokirkon 
Kamarikuoro, Kamarior-
kesteri. Urut Anu Pulk-
kinen. Kuoron valmen-
nus Pekka Leskelä. Ohjel-
ma 15/10 €.
Kehitysvammaisten eh-
toolliskirkko ma 14.4. klo 
10. Lauri Kastarinen, Jar-
mo Tarkkonen ja Anu 
Pulkkinen.
Hiljaisen viikon maa-
nantain ehtoolliskirk-
ko ma 14.4. klo 12. Lau-
ri Kastarinen ja Anu Pulk-
kinen. Kuljetus- ja saat-
toapua tarvitsevat otta-
kaa yhteyttä Marja Put-
koseen 8.4. mennessä 045 
128 0434.
Hiljaisen viikon maa-
nantain ehtoolliskirkko 
ma 14.4. klo 18. Liisa Pent-
tinen ja Anu Pulkkinen.
Lasten pääsiäiskirkko ti 
15.4. klo 9. ja klo 10 Tuo-
miokirkossa. Marjo Part-
timaa ja Anna Kosola.
”Valosta varjoon” -ur-
kukonsertti ti 15.4. klo 13. 
Emilia Soranta.
Hiljaisen viikon tiistain 
ehtoolliskirkko ti 15.4. 
klo 18. Ilpo Rannankari ja 
Anna Kosola.
Hiljaisen viikon aa-
muehtoollinen ke 16.4. 
klo 7.30. Liisa Penttinen ja 
Pekka Leskelä.
Hiljaisuuden messu 
(Viikkomessu) ke 16.4. 
klo 18. Marjo Parttimaa ja 
Anna Kosola.

KESKUS- 
SEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit 040 
4848 259
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 2.4. klo 13 ker-
hohuone Eetussa, Suoka-
tu 22 C.

Seurakunnat  2 .–16.4.14
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PYHÄN  
JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Messu ja Herättäjän 
päivä su 6.4. klo 10. Saar-
na Sanna Husso, liturgia 
Aulikki Mäkinen, kant-
torina Heikki Mononen, 
Kuopion virsikuoro. Lou-
nas ja siioninvirsiseurat. 
Olli Viitaniemi, Thomas 
McElwain, Sanna Husso.
Rauhanyhdistyksen 
nuorten päivien seurat 
la 12.4. klo 18. Saarna Mat-
ti Vainikainen, liturgia 
Mikko Huhtala.
Perhejumalanpalvelus 
palmusunnuntaina 13.4. 
klo 10. Saarna ja liturgia 
Salla Tyrväinen, kantto-
rina Tintti Tinkala, lapsi-
kuoro.
Viittomakielinen messu 
palmusunnuntaina 13.4. 
klo 16. Kirkkokahvit.
Raamattutyöskentely ti 
15.4. klo 18. Jeesuksen seu-
rana ristintiellä, Heikki 
Hyvärinen.

NUORET
Hirvijärven rippikoulun 
oma ilta to 3.4. klo 17–18 
Pyhän Johanneksen kir-
kon takkahuoneessa.
Törmälän rippikoulun 
oma ilta to 10.4. klo 17–
18 Pyhän Johanneksen 
kirkon takkahuoneessa.

DIAKONIA
Ukintupa on kiinni ti 
15.4.
Hyvän Mielen Päivän 
hiljaisen viikon messu 
ke 16.4. Pyhän Johannek-
sen kirkossa. ”Jeesus tuo-
mitaan”, Heikki Hyväri-
nen. Ruoka klo 11, messu 
klo 12, kahvit klo 13–13.30. 
Linja-autokuljetus (Jääs-
keläisen auto): Päiväran-
nantie, Citymarketin jäl-
keinen pysäkki Kettulan-
lahteen päin klo 9.50. Au-
totalo Kuopion pysäk-
ki klo 9.55. Pihlajaharjun-
tien ja Rahusentien ris-
teys klo 10. Kelloniemen 
Sale klo 10.05. Itkonniemi 
(Malminkatu 13 pysäkki) 
klo 10.10. Sotilaspojanka-
dun pysäkki klo 10.15. Tel-
lervonkadun pysäkki klo 
10.20. Lönnrotinkadun 
pysäkki (Lönnrotinkatu 11 
kohdalla) klo 10.25. Poh-
jolankadun pysäkki (Poh-
jolankatu 28 kohdalla) 
klo 10.30. Killisenkadulle 
ja Pohjolankatua Lönnro-
tinkadulle, Saariaitan py-
säkki klo 10.40. Pyhän Jo-
hanneksen kirkko. Paluu 
samaa reittiä klo 13.30. 
Päivän hinta 5 €.

PERHETYÖ
Perhejumalanpalve-
lus palmusunnuntaina 
13.4. klo 10 Pyhän Johan-
neksen kirkossa. Saarna 
ja liturgia Salla Tyrväinen, 
kanttorina Tintti Tinka-
la, lapsikuoro. Lounas ja 
sirkustemppuja Kuopion 
Sirkuksen kanssa.
Lasten pääsiäiskuvael-
ma ke 16.4. klo 10.15 Py-
hän Johanneksen kir-
kossa.

AIKUISTYÖ
Miesten piiri ke 9.4. klo 
18 Pyhän Johanneksen 
kirkon srk-salissa.
Naisia raamatussa ke 
9.4. klo 18. Työikäisten 
naisten raamattupiiri Py-
hän Johanneksen kirkon 
takkahuoneessa.
Keskusteluja raamatun 

äärellä to 10.4. klo 12 Py-
hän Johanneksen kirkon 
srk-salissa. Ukintupa kah-
vittaa klo 11.

KASTETUT
Peetu Mikael Hanttu, 
Kasper Matti Juhani Lei-
kas.

AVIOLIITTOON KUU-
LUTETUT
Pekka Olavi Rönkä ja 
Aino Liisa Katriina Liuk-
ko.

KUOLLEET
Tyyne Maria Mietti-
nen 92 v, Siviä Koponen 
90 v, Veikko Olavi Lohik-
ko 87 v, Eino Adolf Piiro-
nen 86 v, Anna Elvi Anti-
kainen 85 v, Ulla Katriina 
Härmä 70 v, Mauri Olavi 
Puustinen 66 v.

puijo

PUIJON KIRKKO 
tie Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Messu su 6.4. klo 10. Ta-
pio Karjalainen Suomen 
Lähetysseurasta saarnaa. 
Mari Voutilainen, Sanna 
Alanen, Maija Antikainen. 
Kanttorina Outi Keskisi-
pilä. Lauluryhmä Verso. 
Lounas ja lähetystilaisuus. 
Lapsille pyhäkoulu.
Kutsu yhteyteen-messu 
su 6.4. klo 17. Tapio Karja-
lainen opetus, Tarja Säy-
nevirta, Teemu Vouti-
lainen.
Seurakuntavaali-info ti 
8.4. klo 18.30, Jaana Mar-
janen.
Viikkomessu ja raamat-
tutuokio ke 9.4. klo 11. 
Lounas klo 12.15. Teemu 
Voutilainen, Riitta Mur-
torinne, Päivi Paaso.
Rauhanyhdistyksen 
pääsiäislauluilta ke 9.4. 
klo 18. Raimo Paukkeri.
Perhemessu su 13.4. klo 
10. Jaana Marjanen saar-
naa, Mari Voutilainen, 
Teemu Voutilainen. Päi-
väkerholaiset. Kanttorina 
Päivi Paaso.
Hiljaisen viikon vaellus 
on mahdollisuus syven-
tyä Jeesuksen ristin tien ja 
ylösnousemuksen vaihei-
siin omien elämysten ja 
hiljaisuuden kautta. Pui-
jon seurakuntakeskuk-
sen ja kirkon tiloissa on 
kaksitoista pysähdyspaik-
kaa, joiden kautta vael-
letaan pienissä ryhmissä 
oppaan johdolla. Vaelluk-
sen kesto on n. 20 min. 
Yleisöajat vaellusviikolla: 
su 13.4. klo 11.30–18, ma 
14.4. ja ti 15.4. klo 17–19, 
pe 18.4. klo 11.30–18.
Hiljaisuudessa kuuluu 
laulu -konsertti ke 16.4. 
klo 19. Kuopion yhteis-
koulun musiikkilukion 
kuoro ja soitinyhtye, Pui-
jon kamarikuoro, Juha Hi-
lander, Mari-Anni Hilan-
der, Outi Keskisipilä.

PUIJON SEURAKUN-
TAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 2.4. klo 
9.30. Iloa sulle ja mulle – 
lasten lähetysnäyttely.
Midinetti-lähetyspiiri ke 
2.4. klo 13.
Eläkeläisten kerho to 3.4. 
klo 12.30. Liikunnasta iloa.
Yhtä-Köyttä ryhmä ti 
8.4. klo 14. Ystävän kam-
marissa.
Perhekerho ke 9.4. klo 
9.30. Kohti pääsiäistä.
Eläkeläisten kerho ke 
9.4. klo 11. Viikkomessu ja 
raamattutuokio kirkossa.
Perhekerho ke 16.4. klo 

9.30, 9.45 tai 10 Hiljaisen 
viikon vaellus. Lähtö nuo-
risotalon alakerrasta pai-
koitusalueen puolelta.

POUKAMA 
Poukamantie 105
Ystävänpäiväkerho ke 
2.4. klo 11. Ruokailu. Klo 
12–13.30 Sydämen asial-
la kardiologian erikoislää-
käri Heikki Miettinen ja 
Riitta Murtorinne.
Tehdään yhdessä –ryh-
mä ma 7.4. klo 18. Kan-
kaanpainanta. Liisa Ne-
nonen, Seija Rissanen ja 
Riitta Murtorinne.
Perhekerho ti 8.4. klo 
9.30. Pienen aasin aske-
lissa.
Ystävänpäiväkerho ke 
9.4. Viikkomessu Pui-
jon kirkolla klo 11 Kulje-
tus Ranta-Toivalasta alka-
en klo 10.
Palmusunnuntain mes-
su su 13.4. klo 13. Jaana 
Marjanen, Päivi Paaso.
Perhekerho ke 16.4. klo 
9.30, 9.45 tai 10 Hiljaisen 
viikon vaellus Puijon kir-
kolla. Lähtö nuorisotalon 
alakerrasta paikoitusalu-
een puolelta.
Ystävänpäiväkerho ke 
16.4. klo 11. Ruokailu. Klo 
12–13.30 Unkarin esittely. 
Kaija Tuppurainen ja Riit-
ta Murtorinne.

MUUTA
Toukolan perhekerho ti 
8.4. klo 9.30. Kohti pää-
siäistä.
Toukolan perhekerho 
ke 16.4. klo 9.30, 9.45 tai 
10 Hiljaisen viikon vael-
lus Puijon kirkolla. Lähtö 
nuorisotalon alakerrasta 
paikoitusalueen puolelta.

KASTETUT
Vilma Kaarina Mietti-
nen, Antti Tapani Kvist, 
Sira Aurora Räsänen, So-
fia Inka Hannele Porkka, 
Veera Alina Linnea Re-
mes, Aino Leena Maria 
Hynynen.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Iivo Eemeli Kaipainen ja 
Jemina Merike Koistinen.

KUOLLEET
Hilkka Eriikka Julkunen 
93 v, Kerttu Maria Heis-
kanen 90 v, Maija Inke-
ri Lyytinen 89 v, Aune Ire-
ne Karppinen 80 v, Raimo 
Kyösti Lappalainen 75 v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu su 6.4. klo 10. M. 
Mäkinen, Tuura.
Musiikkia hiljaiselle vii-
kolle su 13.4. klo 18. Gio-
vanni Battista Pergolesin 
(1710–1736) vuonna 1736 
säveltämä Stabat Ma-
ter, joka kuvailee Marian 
kärsimystä Jeesuksen ris-
tiinnaulitsemisen aikana. 
Outi Pollari sopraanossa, 
Riikka Tuura altossa sekä 
Heidi Löppönen pianossa 
ja uruissa.

RIISTAVEDEN SEURA-
KUNTATALO 
Keskustie 2
Gospelryhmä ma 7.4. 
klo 18.
Ennen vanhaan -päivä ti 
8.4. klo 12.
Eläkeliiton virsiseurat 
ke 9.4. klo 13.
Neulepiiri to 10.4. klo 12 
takkahuoneessa.
Palmusunnuntain per-
hekirkko su 13.4. klo 10. 
M. Mäkinen, R. Tuura. 

Mukana kerholaisia, lap-
sikuoro ja kerhonohjaajia. 
Keräämme lelukolehdin, 
joka jaetaan Riistavedellä 
lasten kanssa työskente-
leville tahoille.
Tuomasmessu ma 14.4. 
klo 18. M. Mäkinen, R. 
Tuura, Gospel-ryhmä.
Lasten ja aikuisten yh-
teinen pääsiäisharta-
us ti 15.4. klo 10. M. Mäki-
nen, Tuura.
Vanhusten virkistyspäi-
vä ti 15.4. klo 10. Pastori 
Eino Keihänen luennoi.

MUUTA
Miesten lenkkipiiri ma 
7.4. klo 18 OP:n kerho-
huoneessa.

YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO 
Mäntytie 5, Juankoski
Messu su 6.4. klo 10. Kei-
hänen, Ahonen.
Palmusunnuntain per-
hemessu su 13.4. klo 10. 
Pursiainen, Saarela.
Hiljaisen viikon Ahti 
ma 14.4. klo 19. Per-Erik 
Bucht, Saarela.
Lasten ja perheiden 
pääsiäisnäytelmä ti 15.4. 
klo 9.30.
Hiljaisen viikon virsiä ti 
15.4. klo 19.
Hiljaisen viikon Ahti ke 
16.4. klo 19. K Leino, Saa-
rela.

JUANKOSKEN SEURA-
KUNTATALO 
Mäntytie 5
Liikunta- ja näkörajoit-
teisten ryhmä mukana 
Aivoparkit pe 4.4. klo 12.
Taidepyhäkoulu lapsille 
su 6.4. klo 10.
Vilho Rautiaisen 
90-vuotissyntymäpäivä-
seurat su 6.4. klo 12. seu-
rakuntatalolla.
Sanan ja yhteyden ilta, 
ti 8.4. klo 18.30. järj. Poh-
jois-Savon Kansanlähetys 
ja Juankosken aluesrk.
Seurakuntakerho, ke 9.4. 
klo 11–13.
Seurat su 13.4. klo 18. Mu-
kana Raamattuopiston 
piirilähetti Jouko Kauha-
nen. Hagman-Puustinen 
ja Liekki -lauluryhmä.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Messu su 6.4. klo 13. Hag-
man-Puustinen, Lukka-
ri-Lohi.
Joel Hallikaisen konsert-
ti ”Kahdet askeleet” pe 
11.4. klo 18. Ohjelma 5 €, 
tuotto Yhteisvastuukerä-
ykselle.
Messu su 13.4. klo 13. 
Huhtala, Tapani Majuri.
Hiljaisen viikon hartaus 
ti 15.4. klo 19. Vapaaehtoi-
set, Jukka Leutonen.
Lasten pääsiäisajan har-
taus ”Tie pääsiäisen sa-
laisuuteen” ke 16.4. klo 
9.30.
Pääsiäisajan kirkkoil-
ta ke 16.4. klo 18. Koulu-
laisten avoin ohjelma kai-
kille.

KAAVIN SEURAKUN-
TATALO 
Kirkkorannantie 1
Mielenterveyskuntou-
tujien omaisten ryhmä 
ma 7.4. klo 14.
Mielenterveyspiiri ti 8.4. 
klo 13.
Matkalla pääsiäiseen ke 
9.4. klo 11. Isä Olavi Mat-
si ja kuoro ortodoksisesta 
seurakunnasta, Hagman-
Puustinen, Lukkari-Lohi.
Elsan kerho to 10.4. 
klo 11.
Vanhemman väen pal-
velupäivä ti 15.4. klo 11. 
Ruoka 5 €.
Vanhemman väen vir-
kistyspäivä ma 5.5. klo 
10. Ilm. 25.4. mennessä 
toimistosihteereille 
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Jumalan suunnitelma

M inusta piti tulla lääkä-
ri, ainakin viiden vuo-
den ajan olin sitä miel-
tä. Tulin lopulta toisiin 
ajatuksiin, ja lukioaikoi-

na uskalsin myös sanoa niistä ajatuksis-
ta ääneen. Kaikki eivät olleet uudesta 
tiedosta riemuissaan, opettajat ja jot-
kut sukulaisetkin olivat minuun ja va-
lintoihini hiukan pettyneitä.

Tutkin tulevan pyhän, 
kärsimyksen sunnuntaik-
sikin kutsutun, tekstiä ja 
olen ihmeissäni.

Luukkaan evankeliu-
missa Jeesuksen olles-
sa matkalla Jerusalemiin, 
hänet tavoittaa jouk-
ko fariseuksia, jotka va-
roittavat häntä tulevasta 
kohtalostaan. Jeesuksen 
on poistuttava, unohdet-
tava se mitä ikinä hän oli-
kaan aikeissa Jerusalemis-
sa tehdä ja lähdettävä, 
sillä Herodes aikoo tap-
paa hänet. Olisin osan-
nut odottaa, että Jeesus 
olisi joka tapauksessa vä-
hät välittänyt varoituk-
sesta – ihan kuin hän ei 
muka olisi itsekin sitä jo 
tiennyt. Mutta millä ta-
valla: Menkää ja sanokaa 
sille ketulle.

Jeesus, minun Isovel-
jeni tosi Jumalana ja to-
si ihmisenä, kutsui aikan-
sa maallista vallanpitäjää 
ketuksi, josta ei välttä-
mättä lähdetä ensim-
mäisenä luomaan kovin 
imartelevia mielikuvia. 
Aika raflaavaa.

Jeesus ilmoittaa farise-
usten kautta, että aikoo 

jatkaa sairaiden parantamista ja paho-
jen henkien pois ajamista, kunnes saa 
työnsä päätökseen. Melko provosoi-
via tekoja nämäkin, eikä Jeesus mainit-
se sanallakaan tekemänsä työn evan-
kelista puolta. Myöhemmin hän tosin 
vertaa itseään kanaemoon, joka ko-
koaa poikaset siipiensä suojaan (tässä 
vaiheessa minulle valkenee aikaisem-
pi kettuvertaus); samalla tavalla Jee-

sus tahtoi ja yritti koota 
meitä ihmisiä suojaansa, 
osallisiksi pelastusta ja 
osaksi Jumalan perhettä, 
siinä kuitenkaan aina on-
nistumatta.

Miten minun tulisi lu-
kea tätä tekstiä? Mitä 
minulle siinä sanotaan? 
Ainakin muistutetaan 
turvasta, joka minulla on 
Jeesuksessa Kristukses-
sa. Kun olen hänen suo-
jissaan, eivät minulle mit-
kään ilkivallat tee pahaa. 
Ja entäpä sitten? Jeesus 
luotti ja tiesi, että hänen 
aikansa maan päällä tu-
li Jumalalta, ja että hänen 
aikansa tulisi vasta kun 
työ olisi täytetty. Minä-
kin voin luottaa ja uskoa, 
että Jumalalla on minun 
varalleni suunnitelma, 
jonka täyttämistä kohti 
menen joka päivä.

Valmistun ammattiin 
vuoden lopussa. Siunat-
tu olkoon hän, joka tulee 
Herran nimessä.

laURa koSonEn 
nuorisotyön- 

ohjaajaharjoittelija 
Tuomiokirkkoseurakunta

5. paastonajan 
sunnuntai  
Luuk. 13: 31–35

Juuri silloin tuli muu-
tamia fariseuksia sa-
nomaan Jeesukselle: 
”Lähde pois täältä, He-
rodes aikoo tappaa si-
nut.” Mutta hän vasta-
si: ”Menkää ja sanokaa 
sille ketulle: ’Tänään ja 
huomenna minä ajan 
ihmisistä pahoja hen-
kiä ja parannan sairaita, 
ja kolmantena päivä-
nä saan työni päätök-
seen… …Miten mones-
ti olenkaan tahtonut 
koota lapsesi, niin kuin 
kanaemo kokoaa poi-
kaset siipiensä suojaan! 
Mutta te ette tahto-
neet tulla. Kuulkaa siis: 
teidän temppelinne on 
jäävä asujaansa vaille. Ja 
minä sanon teille, että 
te ette minua näe en-
nen kuin sinä päivänä, 
jona sanotte: ’Siunattu 
olkoon hän, joka tulee 
Herran nimessä!’”
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040 4888 611 tai 040 
4888 602.

MUUTA
Elsan kerho to 3.4. klo 14. 
Maarianvaarassa (paik-
ka ilmoitetaan myöhem-
min).
Joel Hallikaisen konsert-
ti palvelukeskuksella la 
12.4. klo 13.

MUURUVEDEN 
KIRKKO 
Kirkkotie 2
Messu su 6.4. klo 13. Kei-
hänen, Saarela.
Konsertti ti 15.4. klo 19. 
Joseph Haydn: Jeesuk-
sen seitsemän sanaa ristil-
lä. Kuopion kaupunginor-
kesteri johtajanaan Erkki 
Lasonpalo. Konserttiin on 
vapaa pääsy, mutta ovilla 
voi konsertin jälkeen ha-
lutessaan tukea YV-kerä-
ystä ja Pro Patria-taulujen 
hankintaa.
Ahti ja Hpe to 17.4. klo 
19. Keihänen, Saarela, 
kirkkokuoro.

MUURUVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Seurakuntakerho ja yh-
teisvastuuseurat to 10.4. 
klo 13.
Palmusunnuntain per-
hekirkko su 13.4. klo 13. 
Keihänen, Saarela. Wil-
li Muuli- nukketeatte-
riesitys ”Arka aasi”. Perhe-
kirkon jälkeen kahvia ja 
mehua.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Messu, Herättäjän päi-
vä su 6.4. klo 10. Korka-
lainen, Kärppä-Leskinen. 
Seurat jumalanpalveluk-
sen jälkeen.
Liinun ja Aaron iltasoit-
to ke 9.4. klo 19. Piano-
musiikkia.
Sanajumalanpalvelus su 
13.4. klo 10. Korkalainen, 
Kärppä-Leskinen.
Tuomasmessu su 13.4. 
klo 18. Keihänen, Kärppä-
Leskinen.
Naisten raamattupii-
ri kirkossa ma 14.04. klo 
18–20
Ahtikirkko ma 14.4. klo 
19. Säyneisläisten kuva-
elma.
Ahtikirkko ti 15.4. klo 19. 
Miesten piiri. Kärppä-Les-
kinen.
Virsiahti ke 16.4. klo 19.

NILSIÄN  
SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Mannaruokailu ke 2.4. 
klo 12. Työttömille, päih-
deongelmaisille ja yksinäi-
sille, maksuton.
Ystäväkerho ke 2.4. klo 13 
alakerrassa SPR:n kanssa.
Naisten raamattupii-
ri ma 7.4. klo 18–20 ala-
salissa.
Nilsiän Eläkeläisten 
Kristillisen yhdistyksen 
seurat ke 16.4. klo 12–
15.15 alasalissa.

Mannaruokailu ke 16.4. 
klo 12. Työttömille, päih-
deongelmaisille ja yksinäi-
sille, maksuton.

MUUTA
Miesten ilta to 3.4. klo 18. 
Rahasmäessä. Lähtö yh-
teiskyydein klo 17.30 seu-
rakuntakodilta.
Käsityöpiiri pe 4.4. klo 12 
Lehtomäen kodilla.
Reittiö-Lehtomäen kin-
kerit su 6.4. klo 19 Suoma 
ja Pentti Savolaisella, Jou-
hilahdentie 38.
Sydänmaan kyläseu-
rat ma 7.4. klo 18 (huom 
aika) Irma ja Raimo Kois-
tisella, Juankoskentie 
794 B
Karhitien kerho ke 9.4. 
klo 13 Karhitie 3.
Bible in English ke 9.4. 
klo 14 Sopukassa, Tilhin-
tie 2.
Ahmapuro-Siikajärvi-
Saarimäki kinkerit ke 
9.4. klo 18 (huom aika) 
Rauni ja Oras Taskisella, 
Raatintie 319.
Raamattupiiri perheil-
le ja nuorille aikuisille 
to 10.4. klo 18 Lehtomä-
en kodilla.
Raatin kinkerit pe 11.4. 
klo 19 Leena ja Erkki Piri-
sellä, Itikkasalmentie 258.
Laina Roivaisen synty-
mäpäiväseurat su 13.4. 
klo 13 Gasthaus Lastulah-
dessa.
Palmusunnuntain eh-
tollinen su 13.4. klo 15.30 
Murtolahden kappelissa.
Rukous- ja raamattupii-
ri ti 15.4. klo 18 Lehtomä-
en kodilla.
Ystäväseurat ke 16.4. klo 
18 Lehtomäen kodilla.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 6.4. klo 13. Kor-
kalainen, Kärppä-Les-
kinen.
Ahtikirkko ma 14.4. klo 
19. Pursiainen, Kärppä-
Leskinen.
Ahtikirkko ti 15.4. klo 19. 
Keihänen.
Hiljaisen viikon virsi-ilta 
ke 16.4. klo 19.
Ahti ja Hpe to 17.4. klo 
19. Korkalainen, Ahonen.

SÄYNEISEN  
SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A
Lähetyskahvila to 3.4. 
klo 12.
Virsikaraoke ma 7.4. 
klo 19.
Seurakuntakerho to 
10.4. klo 12.

MUUTA
Losomäki-Konttimä-
en kinkerit ke 2.4. klo 13. 
Annikki ja Mikko Räsäsel-
lä, Aittomäentie 273.
Maakirkko su 13.4. klo 13. 
Ruukinrannassa. Korka-
lainen, Kärppä-Leskinen.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Ilta särkyneille -viikko-
messu ja televisiointi to 

3.4. klo 18. U. Mäkinen, 
Hagman-Puustinen, Luk-
kari-Lohi. Kirkkokuoro, 
Tuustyöt, Krell.
Nallekirkko-perheen-
sunnuntai su 6.4. klo 10. 
Hagman-Puustinen, Luk-
kari-Lohi. Mehutarjoilu.
Messu su 13.4. klo 10. 
Huhtala, Tapani Majuri.

TUUSNIEMEN  
SEURAKUNTATALO 
Keskitie 22 (Koivukuja 
2:n remontin ajan)
Ilta Sanan äärellä ma 
7.4. klo 18.
Kuukausiseurat to 10.4. 
klo 11.30. Järj. Krell.
Naisten piiri pe 11.4. 
klo 18.
Hiljaisen viikon hartaus 
ma 14.4. klo 18. Risto Hap-
ponen.
Hiljaisen viikon hartaus 
ti 15.4. klo 18. Vastuuryh-
mä ja Tuustytöt.
Kuvakunnelma ”Kutsu” 
sanoin, kuvin ja sävelin ke 
16.4. klo 18. Kukilan perhe 
ja Hagman-Puustinen.

MUUTA
Palvelupäivä to 10.4. klo 
10 Hirvolassa, ilm. Aulille 
040 4888 631.
Lähetyspiiri pe 11.4. klo 
12. Leena Hyvösellä, Hyvä-
riläntie 3.
Vierailu helluntaiseura-
kuntaan Sanan ja Säve-
len iltaan pe 11.4. klo 18. 
Paula Hagman-Puustinen 
ja lauluryhmä Liekki.
Haurangin-Lapinjärven 
työseura ma 14.4. klo 12. 
Toini Miettisellä, Loukei-
sentie 463.

VEHMERSALMEN 
KIRKKO 
Lempeläntie 17
Messu su 6.4. klo 13. Mä-
kinen, Tuura.
Palmusunnuntain per-
hejumalanpalvelus su 
13.4. klo 13. M. Mäkinen, 
Tuura.

VEHMERSALMEN  
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Kirkkokuoro maanantai-
sin klo 10. Kanttori Riikka 
Tuura 040 4888 634.
Maailmanilta ”Thaimaa 
kutsuu” ke 2.4. klo 18. 
Tule tutustumaan Thai-
maan ihmisiin, eläimiin, 
ääniin ja makuihin. Tarja 
Säynevirta ja Vehmersal-
men lähetyspiiri, kirkko-
kuoro ja kokki-ukot.
Varttuneen väen virkis-
tyspäivä ti 8.4. klo 10. Sa-
lissa. Ruokamaksu 5 €.
Paastoajan ekumeeni-
nen tilaisuus ke 9.4. klo 
18. Ikoni ja alttaritaulu, 
luterilaisia ja ortodoksi-
sia paastosäveliä, iltatee. 
Kuopion ortodoksinen 
seurakunta ja Vehmersal-
men alueseurakunta.
Mämmikammari ma 
14.4. klo 10 kammarissa.

MUUTA
Enonlahden hiljaisen 
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Seurakunnat  2 .–16.4.14

Antin PihA jA Kiinteistö APu
• piharakentaminen • pihasuunnitelmat pieniin pihoihin • kiinteistönhoito 

• metsän- ja taimikonhoitotyöt • mökki- ja talotalkkaritoiminta 
• kalusteasennukset • rakennus- ja remonttipurkutyöt • siivoustyöt

p. 050 575 3410
www.antinpihajakiinteistoapu.fi

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

  09 276 360    asiakaspalvelu@fennomedical.fi    fennokauppa.fi

FENNO MEDICAL OY

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEENTERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEEN

fennokauppa.fi

Pyydä 
ILMAINEN 

näyte  



Moli LAAJA VALIKOIMA SUOJIA VIRTSANKARKAILUUN
Varmoja, hyvin istuvia, hajua neutraloivia. 
Naisille ja miehille.

Terveys 
Liikunta

Apuvälineet
Kotiapteekki

Ensiapu
Haavanhoito

Hygienia
Virtsankarkailu

Katetrit

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

 
 
 

KotitalousKotitalousKotitalous---
vähennys 45%vähennys 45%vähennys 45%   

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

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

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

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

p. 044 552 4810
myynti@puijo.commyynti@puijo.com

www.puijo.com

Puijotie 135, 70300 Kuopio
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viikon hartaus ma 14.4. 
klo 19 Martta ja Raimo 
Pulkkisella, Tiilikkalan-
tie 150.
Ritoharjun hiljaisen vii-
kon hartaus ti 15.4. klo 19 
Ritoharjun toimintakes-
kuksella.
Mustinlahden hiljaisen 
viikon hartaus ke 16.4. 
klo 19 Mustinlahden ky-
lätalolla.

KASTETUT
Väinö Henrik Heikkinen, 
Nilsiä.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Iivo Eemeli Kaipainen ja 
Jemina Merike Koistinen.

KUOLLEET
Kaino Marjatta Wee-
man 87 v, Nilsiä, Maija Lii-
sa Halonen 87 v, Kaavi, 
Lasse Henrik Vesterinen 
87 v, Kaavi, Aino Market-
ta Huusko 81 v, Juankoski, 
Seppo Ensio Huusko 79 v, 
Juankoski, Irja Kokkarinen 
95 v, Nilsiä, Aino Mirjam 
Rissanen 93 v, Nilsiä, Vesa 
Aulis Vartiainen 78 v, Nil-
siä, Eino Eemil Julkunen 
89 v, Kaavi, Tuomas Tapio 
Suni 86 v, Tuusniemi, Hei-
ni Tuulia Miettinen 34 v, 
Juankoski.

siilinjärvi

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto avoinna 
arkisin klo 9–11 ja 12–14 
p. 017 288 4600 (khranvi-
rasto), 017 288 4620 (ta-
louststo). Haarahongan-
tie 4, 71800 Siilinjärvi. Toi-
mistot suljettu to 3.4.
www.siilinjarvenseu-
rakunta.fi, www.face-
book.com/siilinjarven-
seurakunta

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Messu su 6.4. klo 10. 
Unto Niskanen, Satu Vää-
täinen, Airi Heiskanen.
Paastonajan iltamusiik-
ki pe 11.4. klo 19. Baritoni 
Joose Vähäsöyrinki, Vesa 
Kajava urut.
Palmusunnuntain per-
hemessu su 13.4. klo 10. 
Seppo Laitanen, Lee-
na Laurinkari, Vesa Kaja-
va. Messun jälkeen srk-ta-
lossa Kirkonmäki kuhisee 
-toimintapäivä. 
Hiljaisen viikon ilta ma 
14.4. klo 19. Seppo Laita-
nen, Airi Heiskanen, Kan-
sanlähetyksen tiimi.
Hiljaisen viikon iltamu-
siikki ti 15.4. klo 19. Leena 
Laurinkari, Vesa Kajava.
Hiljaisen viikon iltakirk-
ko ke 16.4. klo 19. Heikki 
Kastarinen, Heini Heide.
Kiirastorstain viikko-
messu to 17.4. klo 10.30. 
Satu Väätäinen, Airi Heis-
kanen. Myös Eläkeliiton 
kerho osallistuu.
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19. Heikki Kas-
tarinen, Seppo Laitanen, 
Vesa Kajava, Sola Gratia 
-kuoro.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Lähetyskahvila ja as-
kartelupiiri ke 2.4., 9.4. 
klo 9–12 lähetyskellarilla. 
Hartaus klo 9, kahvit, kä-
sitöitä, Lähetyksen Putiik-
ki avoinna. Hiljaisella vii-
kolla ke 16.4. ei kokoon-
tumista.
Omaishoitajakerho hoi-
tajille ja hoidettaville ke 
2.4. klo 12 päätysalissa.
Nuorten perjantaikah-
vilailta pe 4.4., 11.4. klo 

18–22. nuorten kerhoti-
lassa.
Sunnuntaipyhäkou-
lu su 6.4.klo 10–11 kerho-
tiloissa.
Eläkeikäisten päiväpii-
ri ma 7.4. klo 13 isossa sa-
lissa.
Siioninvirsiseurat ti 8.4. 
klo 14 pienessä salissa.
Lähetyksen sydänäänet 
ke 9.4 klo 9–10 lähetys-
kellarilla Matti Hoffrénin 
johdolla, Gal. 5. luku.
Kirkonmäki kuhisee -ta-
pahtuma su 13.4. Per-
hemessu klo 10 kirkos-
sa, kaikenikäisten toimin-
tapäivä klo 11–14: ravin-
toa Ravintola Vellikellos-
ta ja Ruustinnan Kuppi-
lasta, toimintaa Sakastin 
seikkailuradalla, Pääsiäi-
sen Askartelupuodissa ja 
Sirkustelussa, ostoksia Lä-
hetysbasaarista, seuratta-
vaa Teatteri Aasinhännäs-
sä ja elokuvateatterissa 
sekä Pastorin torikokouk-
sessa. Varaa mukaan tas-
kurahaa.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Donkkis-ilta ke 2.4. klo 
18–20. Alakoululaisten 
toimintailta, raamattu-
tuokio, nyyttärit. 
Sanajumalanpalvelus 
su 6.4. klo 13. Unto Niska-
nen, Heini Heide.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 7.4. klo 12, ruokailu.
Naisten hyvän olon ilta 
to 10.4. klo 18. Vieraana 
naisia eri maista ja kult-
tuureista.
Seurat to 10.4. klo 19. Järj. 
Rauhanyhdistys.
Perjantaikahvila pe 11.4. 
klo 18–22. Rukoushetki 
klo 19.30.
Messu su 13.4. klo 13. Sep-
po Laitanen, Vesa Kajava.
Pienten hiljainen viik-
ko ma 14.4., ke 16.4., pe 
18.4. klo 18–18.30. Palmu-
sunnuntaista pääsiäiseen 
kuulostellen, laulaen, liik-
kuen ja rukoillen. Kolme 
iltahetkeä lapsille, lapsi-
perheille ja kaikille haluk-
kaille. Leena Laurinkarin 
johtamana.
Vuorelan lähetyspiiri ei 
kokoonnu hiljaisella vii-
kolla ti 15.4. Seuraavan 
kerran ti 29.4. 
Kiirastorstain messu to 
17.4. klo 19. Satu Väätäi-
nen, Riitta-Liisa Taskinen, 
Airi Heiskanen.

MUUTA
Risulantien kerho ma 
7.4. klo 13 Risulantie 12:n 
kerhohuoneessa.
Näkökerho ti 8.4. klo 12–

15 Akuliinassa. Vieraa-
na Kyllikki Luhtapuro, as-
kartelua.
Kotipolun kerho ti 8.4. 
klo 13 Kotipolku 6 kerho-
huoneessa.
Arkkis alakouluikäisten 
pyhäkoulu ti 8.4. klo 18–
19.30 Leppäkaarteen ker-
hotilassa.
Koivusaaren lähetyspii-
ri ti 8.4. klo 18 Pääkkö-
sellä, Kotitie 11. Satu Vää-
täinen.
Kumpusen-Pettäisen-
rannan lähetyspiiri ke 
9.4. klo 18.30 Airaksisella, 
Kumpusentie 261. Unto 
Niskanen.
Pääsiäishartaus to 17.4. 
klo 14 Akuliinassa. Sep-
po Laitanen, Erja Valko-
nen, Heini Heide, Siilin-
järven invalidit ja Akulii-
nan väki.

KASTETUT
Aatu Eino Olavi Savo-
lainen, Juno Mika Juha-
ni Heikkinen, Veeti Jasper 
Aleksander Mihailov, Lee-
vi Oliver Haaraniemi, Vii-
vi Elisa Kautto, Vili-Eemeli 
Tapani Savolainen, Tuuk-
ka Oliver Räsänen, Elli 
Hilppa Hämäläinen, Eevi 
Leena Johanna Turunen.

KUOLLEET
Enni Maria Rissanen 88 v, 
Toini Mirjam Asikainen 
86 v, Liisa Annikki Pöyhö-
nen 78 v, Henna Eskelinen 
91 v, Jorma Seppo Uolevi 
Haaranen 85 v.

Diakonia-
keskus

Suokatu 31
Avoinna ma, ke ja pe klo 
9.40–12.
Lahjoitustavaroiden 
vastaanotto aukioloaikoi-
na tai muuhun aikaan so-
pimuksen mukaan (040 
4848 468).
Ma, ke ja pe klo 9.50 kai-
kille avoin aamuharta-
us ja klo 10–12 diakoni-
en vastaanotot ilman 
ajanvarausta, sekä kahvio 
Nuotta ja kierrätyspiste 
avoinna. Kahviossa on lu-
ettavissa päivän lehdet SS 
ja HS, sekä kristillisiä viik-
ko- ja kuukausilehtiä.
Huonokuuloisten seu-
rakuntapiiri ke 2.4. klo 
13. Keskusseurakuntatalo, 
koulutussali.
Hyväntuulenpiirin 
saunaretki Poukamaan 
ke 9.4. klo 12, ilmoittautu-
minen etukäteen Stinalle 
040 4848 466.

Kehitysvammaisten 
kahvikerho ke 9.4. klo 
13.30. Diakoniakeskus, 
kahvio Nuotta.
Katulähetyspiiri ke 9.4. 
klo 17. Diakoniakeskus, 
kahvio Nuotta.
Kuurojen lähetyspiiri to 
10.4. klo 17. Keskusseura-
kuntatalo, kerhohuone 
Samuli.
Pullakirkko pe 11.4. klo 
12. NNKY:n sali, kirkko-
kahvit kahvio Nuotta.
Hyväntuulenpiiri ti 15.4. 
klo 12. Diakoniakeskus, 
kahvio Nuotta.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista keskus-
teluapua parisuhteen ky-
symyksissä. Yhteyden-
otot ma–pe klo 9–11 040 
4848 480 tai sähköpos-
titse perheneuvonta.kuo-
pio@evl.fi
Sinun kanssasi läpi elä-
män -päivä perheelle ja 
parisuhteelle Kallaveden 
kirkolla 4.5. klo 10–14.

Järjestöt

NNKY 
Myllykatu 5
017 261 4500
044 772 1928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset
Kuoro tiistaisin klo 14.30.
Lähetys- ja raamattupii-
ri vuoroviikoin ke klo 13; 
2.4. lähetyspiiri klo 13.
Venäläisten maahan-
muuttajanaisten ilta 
joka toinen keskiviikko 
klo 18, (ke 9.4. ja 23.4.).
Gospel Spice torstaisin 
klo 16.30.
Kahwihuone Wirwoi-
tus-iltapäivä su 6.4. klo 
14. Aiheena ”Isät ja ty-
töt”. Keskustelua, kah-
vi. Kuoro.
Yhteiskristillinen ru-
kousilta tiistaisin klo 18.

KANSAN  
RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattu-
seura.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Seurat pe 11.4. klo 18 Seu-
rapuheita mm evankelis-
ta Eliina Heinonen; mu-
siikki ylistysryhmä Jaspe, 

Jeesus teki monia ihmetekoja ja yksi tunnetuimmista liittyy 
ruokaan. Tiedätkö, mistä ihmeestä on kyse? Lue aikuisen 
kanssa Raamatusta Joh. 6:1–15 ja auta poikaa löytämään oikea 
polku Jeesuksen luo.

Tehtävän laati Sanna ollikainEn

pyhäpuuha

Seurakunnat  2 .–16.4.14

Sinulle 
surun aikana
Kuolema ja suru ovat tulleet lähellesi. On kuljettava läpi pimeän, 
jotta voi nähdä valon. Jos tahdot jakaa kysymyksiäsi, ajatuksiasi, 
ehkä itkuasikin toisten kanssa, olet tervetullut sururyhmään. 
Ryhmien koko on enintään kahdeksan henkilöä. 

Sururyhmä nuorille 
MAANANTAISIN 1.9.–6.10. klo 17.30–19.00.
Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
Toivotaan sitoutumista kaikkiin kokoontumiskertoihin.
Nuorisotyönohjaajat Niklas Grönholm ja Anu Viippola. 
ILMOITTAUTUMISET 25.8. mennessä puh. 040 484 8415 
tai 040 484 8408. 

Sururyhmä työikäisille 
KESKIVIIKKOISIN 23.4.–28.5. klo 17.00–18.30. 
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 B, 4. krs
Pastori Sirpa Nummenheimo ja diakoniatyöntekijä Kirsti Makkonen
ILMOITTAUTUMISET 10.4. mennessä puh. 040 484 8374.

Sururyhmä ikääntyneille 
ALOITUS TORSTAINA 8.5. klo 10.00–11.30
Muut päivät 13.5., 27.5., 5.6., 12.6., 19.6. 
Keskusseurakuntatalo, Suokatu  22 B, 4. krs
Pastori Heikki Hyvärinen ja Anna-Maija Myöhänen.
ILMOITTAUTUMISET  16.4. mennessä puh. 040 484 8397.

Sururyhmä itsemurhan tehneiden omaisille
TORSTAISIN 28.8.–9.10. klo 17.00–18.30. (Huom. ei 4.9.)
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 B, 4. krs.
Pastori Anna-Maija Hella ja diakoniatyöntekijä Maarit Kirkinen.
ILMOITTAUTUMISET  8.8. mennessä  puh. 040 484 8369 tai 
sihteerille 040 484 8327 ma-pe klo 9–15.

Järvi-Kuopion sururyhmät
Kaavi, aloitus tiistaina 29.4.klo Kaavin seurakuntakoti
Nilsiä, aloitus maanantaina 12.5. klo 14 Nilsiän seurakuntakoti
Pastori Mikko Huhtala ja diakoniatyöntekijä Pirjo Julkunen. 
Pastori Raili Pursiainen ja diakoniatyöntekijä Eeva Väätäinen.
ILMOITTAUTUMISET 15.4. mennessä puh. 040 488 8602 
tai 040 488 8611. 
LISÄTIETOJA diakonissa Pirjo Julkunen puh. 040 488 8627.

Karttulan sururyhmä
PERJANTAISIN 29.8.-3.10.2014 klo 10.00-12.00. 
Lisäksi tapaaminen 7.11.2014
Tervon seurakuntakoti, Pappilantie 3
ILMOITTAUTUMISET Karttulassa Tuula Makkoselle 
puh. 040 484 8539 ja Tervossa Salme Selamolle puh. 044 387 2457.

www.kuopionseurakunnat.fi 
www.kirkkojakoti.fi 
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Julkaisija
Kuopion ev.lut. seurakunnat,
PL 1064, 70101 Kuopio,
p. 158 111, faksi 158 288,
www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, 
Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 73 670 kpl

Toimitus 
Suokatu 22 B, 5. krs.,  
avoinna ma–pe 
klo 8–15.30.
Viestintäpäällikkö, 
Kirkko ja Koti -lehden  
päätoimittaja
Minna Siikaniva 
puh. 040 4848 273
minna.siikaniva@evl.fi
Tiedottaja
Ulla Remes
puh. 040 4848 234
ulla.remes@evl.fi
Tiedottaja
Merja Tapio
puh. 040 4848 236
merja.tapio@evl.fi
Verkkotoimittaja 
Seija Rytkönen  
(virkavapaalla)

Verkkotoimittaja
Tuija Hyttinen (vs.)
puh. 040 4848 514
tuija.hyttinen@evl.fi
Taitto Kotimaa Oy
Ilmoitukset:  
Pirjo Teva 
puh. 020 754 2284,  
040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset 
Kuopion ulkopuolelle  
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy, 
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute: 
jakelupalaute@ 
kotimaa.fi 
www.suoralahetys.fi, 
puh. 017 264 7800

6
2.4.2014

Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
101. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 16.4.&&

www.kirkkojakoti.fi 
www.facebook.com/kirkkojakoti

Seurakunnat 2 .–16.4.14kulttuurikulma

Menovinkit 
2.4.–16.4.
Lähetä vinkkejä 
kulttuurikulma@gmail.com

Rauha Minnan kanssa  
2.4. klo 18.30
Kuopion kaupungintalon  
juhlasali
Järj. Snellman-kesäyliopisto

Maaria-matinea 6. 4. klo 15
Koillis-Savon alueopiston  
Runoryhmä lausuu  
Maaria Leinosen runoja
Nilsiän Manttu

Filosofiakahvila 8.4. klo 18
Rangaistusten oikeudenmukai-
suus, professori Matti Tolvanen
Snellman-kesäyliopisto,  
Asemak. 7.
Järj. Snellman-kesäyliopisto

Kulttuurikeitto 17.4. klo 12
Joona Halonen – Lyhyt  
matematiikka, ensi-ilta
Sotku, Kuopio

Galleria Carree
Juba Tuomola ja Jyrki Heikkinen 
26.3.–6.4
Paula Oksman 9.4.–4.5.

Galleria G 12
Topi Ruotsalainen 22.3.–10.4.
Mari Arvinen 12.4.–8.5.

Kino Kuvakukko,  
ohjelmassa mm.

 ✚ 28.3. alkaen Näin unta elämäs-
tä (ohj. Jukka Kärkkäinen & Sii-
ni Liimatainen)

 ✚ 29.3. Elton John – Live in Vegas
 ✚ 4.4. alkaen Muutoksii (ohj. Sa-
mi Laitinen)

 ✚ 11.4. alkaen Laulu (ohj. Selma 
Vilhunen)

Kuopion Musiikkikeskus, 
ohjelmassa mm.

 ✚ Päivämatinea III 3.4. klo 12
 ✚ Sinfoniasarja VII 3.4. klo 19
 ✚ Lightboxer 4.4. klo 21 Jazzklubi
 ✚ Kaksi astetta: Rajaton – Jaak-
ko Kuusisto – Pekka Kuusisto 
8.4. klo 19

 ✚ Erja Lyytinen 9.4. klo 19
 ✚ Charlie Chaplin: Kultakuume-
elokuva 11.4. klo 19

 ✚ Liikettä valossa 15.4. klo 18

koonnUT Piia jUlkUnEn

Jyrki Heikkisen teos Luonto kutsuu ja muita sarjakuvateoksia 
esillä Galleria Carreessa.

Juha Heinonen ja bändin-
sä Sade.
PIENPIIRIT  
SANAN KULMALLA
Ma Rukouspiiri klo 18–
19.30 Ma pariton vk Raa-
mattupiiri klo 18–19.30 ai-
heena Danielin kirja
Ti pariton vk Naisten solu 
klo 18–19.30
Ke pariton vk Askartelu-
piiri klo 13–16
Ke parillinen vk Opin-
topiiri: Kolmiyhteinen 
Jumala:Isä, Poika, Pyhä 
Henki klo 18–20
To Krito-ryhmät klo 18–
20 0400793446/Anja
Pe klo 13–16 Rukouspäi-
vystys ja avoimet ovet
Nuorekkaiden naisten 
kotisolu pariton ke klo 
18 Lisätietoja:marjut.ra-
sanen@gmail.com tai ni-
nattpartanen@hotmail.
com
Kirjamyyntipiste avoin-
na tilaisuuksien aikana ja 
perjantaisin klo 13–16

SUOMEN  
LUTERILAINEN  
EVANKELIUMI- 
YHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ke 2.4. klo 18.30 keskus-
seurakuntatalolla Aaro-
nissa, aiheena Kristuksen 
esikuvat.
Lähetysmyyjäiset pe 11.4. 
klo 10.30 keskusseurakun-
tatalolla.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ke 16.4. klo 18.30 kes-
kusseurakuntatalolla Aa-
ronissa, aiheena Kristuk-
sen esikuva.
SLEY:n Itä-Suomen 
piirin työntekijä on 
Johannes Häkämies, 
050 321 2938, johannes.
hakamies@sley.fi

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT.  
KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon 

Kansanlähetys.
Pienryhmät Lähetysko-
dilla Kuopiossa. Ma klo 
7 aamurukoushetki, klo 
9.30 äiti-lapsipiiri. Ti klo 
18 - 20 Kriisi- ja kasvuryh-
mä 15.4. saakka. Ke klo 
12 päivähartaus ja kahvi-
hetki, klo 18 nuorten ai-
kuisten 3Kohtaamista. To 
4 viikon välein klo 18.30 
nuorten Nuotta-ilta. Pe 
klo 12 raamattu- ja lähe-
tyspiiri joka toinen viik-
ko (parittomien). La klo 
18 Opkon opiskelijail-
ta. Soluasioista vastaavat 
Satu ja Tuomas Halmeto-
ja 044 330 1620.
Donkkis Big Night ke 2.4. 
klo 18–20 Vuorelan kir-
kolla.
Lähetyspyhä su 6.4. klo 
10 Kallaveden kirkossa. 
Messun jälkeen lähetysti-
laisuus srk-talolla, uusi lä-
hettiperhe Sadeharjut.
Sanan ja yhteyden ilta 
ti 8.4. klo 18.30 Juankos-
ken srk-talolla, Eero Heik-
kinen, Välke -musiikki-
ryhmä.
Lähetyspyhä su 13.4. klo 
10 Tuomiokirkossa. Mes-
sun jälkeen lähetystilai-
suus srk-talolla, uusi lä-
hettiperhe Sadeharjut.
Sanan ja yhteyden ilta 
su 13.4. klo 16 Neulamä-
en kirkossa, Arto Huka-
ri ”Kuka on oikeassa”, Väl-
ke-musiikkiryhmä, Sade-
harjut. Tilaisuudessa tar-
joilua ja lastenhoito. Kyy-
ti tarvittaessa keskustasta 
050 344 8543.

SUOMEN  
RAAMATTUOPISTO
Raamattupiiri tiistai-
sin klo 18.30 Merja-Riitta 
Jaakkosella, Pitkäsiima 15, 
Kuopio.
Rukouspiiri maanan-
taisin klo 16.30 Kuopion 
NNKY:n toimistossa, Myl-
lykatu 5. 
Keskusteleva raamattu-
piiri maanantaisin klo 17 
Kuopion NNKY:n toimis-
tossa, Myllykatu 5.
Miesten ja naisten kun-

topiiri ma klo 10 Niiralan 
uimahallissa.
Skype-raamis ma klo 19, 
ilm. 044 290 2450.
Novum-alkeiskurssi 
Skypessä ma klo 20, ilm. 
044 290 2450.
Raamattuopiston Hy-
vän Sanoman ilta ”avoi-
men oven edessä” su 13.4. 
klo 18 Juankosken srk-
talossa. Puhujina Jouko 
Kauhanen ja Raimo Myy-
ryläinen.

HERÄTTÄJÄ- 
YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
050 569 1302
Toimipiste avoinna 
keskiviikkoisin klo 10–13 
(kahvitarjoilua ja veisuut/
seurat klo 11). Saatavana 
yhdistyksen tuotteita.
Tietoja myös www.h-y.fi 
aluetyön sivuilta.
Herättäjän kirkkopy-
hä (messu ja seurat) su 
6.4.klo 10 Kuopiossa Py-
hän Johanneksen kirkolla.
Herättäjän kirkkopyhä 
(messu kirkkokahvit ja 
seurat) su 6.4.klo 10 Nil-
siässä.
Seurat ti 8.4.klo 14 Siilin-
järven seurakuntatalossa 
Haarahongantie 4.
Seurat su 13.4.klo 14 Kuo-
piossa Alavan kirkolla.
Hiljaisen viikon Siionin 
virsien veisuut ti 15.4.klo 
18 Kuopion tuomiokir-
kossa.
Hannu Tikanojan synty-
mäpäiväseurat su 20.4. 
klo 14 Kuopiossa Alavan 
kirkolla.
Seurat ma 21.4. messun 
jälkeen Nilsiän seurakun-
takodilla.
Herättäjän kirkkopy-
hä ma 21.4.klo 10 Lapin-
lahdella; messu kirkossa, 
keittoruokailu seurakun-
tatalolla ja Jaakko Löyt-
ty & K2 konserttiseurat 
kirkossa.
Pääsiäisseurat ma 
21.4.klo 18 Kuopiossa Pui-
jon kirkolla.

KUOPION  
YMPÄRISTÖN  
RAUHANYHDISTYS 
Ahmatie 22
Seurat, ke 2.4 klo 19 Rau-
hanyhdistys.
Myyjäiset la 5.4.klo 16 
Rauhanyhdistys.
Seurat, su 6.4 klo 18 Neu-
lamäen kirkko.
Naisten ilta ma 7.4 klo 18 
Rauhanyhdistys.
Pääsiäislauluilta ke 9.4 
klo 18 Puijon kirkko.
Seurat to 10.4 klo 19 
Vuorelan kirkko.
16 plus -ilta pe 11.4 klo 
18.30 Rauhanyhdistys.
Seurat la 12.4 klo 13.30 
Leväsen palvelukeskus.
Nuortenpäivät la 12.4. 
Messu klo 18 Pyhän Jo-
hanneksen kirkko. Ilta-
pala klo 19.30 Rauhanyh-
distys. Puheenvuoro klo 
20.30 Rauhanyhdistys.
Nuortenpäivät su 13.4. 
Messu klo 10 Kallaveden 
kirkko. Lounas klo 13 Rau-
hanyhdistys. Seurat klo 14 
Rauhanyhdistys. Alustus 
klo 15.30 Rauhanyhdistys. 
Iltapala klo 18.30 Rauhan-
yhdistys. Iltahartaus klo 
19 Rauhanyhdistys.
Seurat ke 16.4 klo 19 Rau-
hanyhdistys.

AHOLANSAARI
Tied. ja ilm. 050 464 
1000, www.aholansaari.
fi, aholansaari@aholan-
saari.fi
Tulossa: Kevättalkoo-
viikko 19.–23.5. Aholan-
saaren ystäväpäivät 23.–
25.5. Näytelmä Ukko-
sen Jyrinän poika heinä-
kuussa.

KUOPION  
KRISTILLISET  
ELÄKELÄISET
Laulun ja Sanan tilai-
suus Palvelukoti Lepolas-
sa pe 4.4 klo 14.
Yhteislaulutuokio, kah-
vi ja kerho keskusseura-
kuntatalon Samuli-salis-
sa ti 8.4 klo 12.30 ja ti 22.4. 
klo 12.30.

Kuopiolais-
lähtöisen 
Topi Ruotsa-
laisen News 
& Reruns 
Galleria G12.

viikon valinnat
Ilon ja surun laulaja

Mikko-Olavi Seppälä ja Riitta 
Seppälä: Hymyily, kyynel, laulu. 
Aale Tynnin elämäkerta. WSOY. 
2013. 489 s.

Aale Tynni (1913-1997) kirjoitti 

Suomen rakastetuimman runon 
”Kaarisilta”, mutta taannoin teh-
dyssä Suomen Kulttuurirahaston 
tutkimuksessa peräti 43 prosent-
tia vastasi, ettei tunne runoilijaa 
käytännössä ollenkaan. 

Tynnin tytär ja tyttärenpoi-
ka ovat panneet erilaiset ammat-
titaitonsa yhteen ja tuloksena on 
tyylikäs ja rehellinen elämäkerta. 
Tutkimuksellisesti Seppälät analy-
soivat ja esittelevät kirjailijan työn 
monipuolisuutta. Aale Tynni ei ai-
na välttynyt kiivaaltakaan kritii-
kiltä, runoilijaksi varakasta por-
varisrouvaa syytettiin toisinaan 

vanhanaikaisuudesta ja elitistisyy-
destä.

Mutta perhe ei syytä äitiä draa-
masta, jossa pääosassa oli las-
ten huoltajuusriita oikeussalissa, 
vaikka sen traagiset seurauk-
set rehellisesti kerrotaankin, kun 
tunteissaan pidättyväinen Aa-
le halusi avioeron löytäessään sie-
lunsa veljen Martti Haaviossa alias 
P.Mustapäässä. 

Aale Tynni, akateemikko ja 
kunniatohtori, oli omien sanojen-
sa mukaan Mustapään kanssa vii-
meinen metrisen mitan runoilija. 
Ja rastas laulaa yhä.

Antiikista antoisasti

Sari Kivistö ja H.K. Riikonen 
(toim.): Mitä jokaisen tulee tie-
tää antiikista Kreikka & Rooma. 
Avain. 2013. 230 s.

Olen koko aikuisen elämäni mo-
nen suomalaisen runoilijan, kuten 
vaikkapa Tynnin ja Mustapään tai 
Laura Latvalan, tekstien antiikki-
viittausten äärellä tuntenut sivis-
tyksessäni pahan aukon, jota täyt-
tämään ei ole vielä kirjaa löytynyt. 
Siksi odotukset ovat kovat. 

Tiiviiseen tietopakettiin ovat-
kin viisi Helsingin yliopiston tut-
kijaa mahduttaneet Kreikan ja 
Rooman menneisyydestä laajan 
kokonaiskuvan oli kyse sitten lati-
nan kielestä, taiteista, myyteistä, 

uskonnosta ja filosofiasta. Ja tie-
tenkin siitä antiikin sivistysajatuk-
sesta ja ennen kaikkea siitä mitä 
me sanomme humanismiksi. Mu-
kana on antiikin tekstejä, ja ne elä-
vöittävät kirjaa, jota ei muutoin-
kaan voi moittia antiikkiseksi.

Kirjoittajat näyttävät myös, et-
tä antiikki ei ole jotakin mikä liit-
tyy vain muinaisiin roomalaisiin, 
vaan meidän jokaisen arkeen – ja 
toivottavasti hyvään elämään. Eli 
se on täytetty. Olkaa hyvä ja sivis-
tykää tekin.

koonnUT TERHi laiTinEn
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Pääsevätkö vain kristityt taivaaseen?

E ntä ne jotka eivät ole kuulleet 
kristinuskosta?

Voiko kristinuskon ulko-
puolella pelastua?

Turvaudu hyvään Jumalaan, niin pää-
set taivaaseen. Usko Herraan Jeesukseen, 
niin pelastut. Näin kristinusko opettaa.

Mutta kaikki eivät ole kuulleet hyvästä 
Jumalasta eivätkä Herrasta Jeesuksesta. 
Suurin osa koskaan eläneistä ihmisistä on 
elänyt kristinuskon vaikutuspiirin ulko-
puolella. Läheskään kaikilla ei ole ollut 
edes mahdollisuutta ottaa kantaa sen 
sanomaan.

Mikä on heidän asemansa Jumalan 
suunnitelmissa? Jäävätkö he automaatti-
sesti pelastuksen ulkopuolelle? Vai onko 
heilläkin mahdollisuus taivaan autuuteen?

Näiden kysymysten pohtiminen kannat-
taa aloittaa siitä, mitä tiedämme Jumalan 

pelastussuunnitelmasta.
Raamatun mukaan ihmisten ulkonai-

silla asemilla ei ole merkitystä Jumalan 
edessä. Hän tahtoo, että kaikki ihmiset 
pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuu-
den.

Siksi Jeesus lähetettiin jokaisen pelas-
tajaksi. Hän sovitti kaikkien synnit, nii-
den jotka elivät ennen häntä ja niiden 
jotka elivät hänen jälkeensä.

Jumalan pelastustyö ulottuu näkyvää 
kristikuntaa paljon laajemmalle alueelle. 
Evankeliumin julistuksen lisäksi Juma-
lalla on salatut tiet, joita pitkin hän lähes-
tyy luotujaan.

Jokainen ihminen on nimittäin luotu 
Jumalan kuvaksi. Jumalan kuva on erään-
lainen portti tai vastaanotin, jonka kautta 
Jumala puhuttelee ihmistä. Ihminen voi 
tunnistaa Luojansa äänen ja vastata siihen 
myöntävästi.

Näin ihmisen sisimmässä syntyy 
yhteys ja ystävyys Luojan kanssa. Tätä 
yhteyttä kutsutaan myös uskoksi. Usko on 
pohjimmiltaan sanatonta yhteyttä Juma-
laan. Se on mahdollista sielläkin, missä 
kristinuskosta ei tiedetä mitään.

Uskossa ei ole olennaista se, mitä ihmi-
nen tietoisesti ymmärtää. Sanatonkin 
usko voi ottaa vastaan Jumalan koko täy-
teyden, Isän rakkauden, Pojan sovitustyön 
ja Pyhän Hengen pyhittävän läsnäolon.

Kaikilla ihmisillä on siis yhtäläinen 
mahdollisuus taivaan autuuteen riippu-
matta siitä, milloin tai minne päin maail-
maa he ovat sattuneet syntymään. Jumala 
vetää jokaista omalla tavallaan puoleensa.

Näin kristinusko on aidosti universaali, 
kaikki ihmiset kattava uskonto. Kristi-
tyksi tunnustava ei käännä selkäänsä 
kenellekään, vaan päinvastoin, hän voi 
pitää jokaista ihmistä veljenään ja sisare-

naan. Jumalan kutsuva rakkaus kun sul-
kee syliinsä kaikki ihmiset.

Pääsevätkö kaikki sitten taivaaseen? 
Sitä kristikunta ei tiedä. Sielujen saatto on 
vielä kesken emmekä tiedä, onnistuuko 
Jumala lopulta voittamaan jokaisen sielun 
puolelleen. Mutta toki toivomme ja rukoi-
lemme sitä.

kaRi kUUla 
Teologian tohtori kari kuula vastaa palstalla 

kysymyksiin kirkosta ja uskosta. lähetä 
kysymyksesi osoitteeseen kirkkojakoti@evl.fi

Virsi on kortilla
Virsikonsertteja järjestet-
tiin Kuopion kouluissa maalis-
kuussa. Koulut saivat ennakko-
tehtäväksi piirtää kuudesta eri 
virrestä kortteja. Samalla virret tu-
livat tutuiksi jo ennen konserttia. 
Konsertissa posteljooni keräsi op-
pilaiden kortit.

Järvi-Kuopion seurakunnan, 
Kaavin kanttori Aliisa Lukkari-
Lohi ja nuorisotyönohjaaja Olli 
Inkinen kiersivät kouluja torstai-
na 13.3. Mukana oli myös Tuusnie-
men nuorisotyönohjaaja Markku 
Holopainen. Olli oli posteljooni, 
joka yllättäen sai kirjeitä, vaikka 
yleensä jakaa niitä. Jokainen kirje 
liittyi teemaltaan johonkin ennak-
kotehtävän virteen. Esimerkiksi 
yksi kirje tuli Kirkon ulkomaa-
navulta, jossa kerrottiin Filippii-
neillä annetusta katastrofiavusta 
ja kuopiolaisten rahoilla rakenne-
tusta tuhannen oppilaan koulus-
ta Kongoon. Kuvat noilta alueilta 
kertoivat varmasti kuitenkin vielä 
enemmän kuin kirje. Sitten laulet-
tiin Kuule, Isä Taivaan, pyyntö tää.

Mieleenpainuvin kirje oli ehkä 
kuitenkin Jari-piispan videokirje, 
jossa oppilaat saivat tervehdyk-
sen piispalta. Piispa kertoi, mikä 
on hänen työnsä tarkoitus, esitteli 
piispansauvan ja johdatteli arvuu-
tellen oppilaat virteen Jeesus, sinä 
itsekin olet ollut pieni, joka sitten 
laulettiinkin piispan säestyksellä. 
Katti Matikaisen kirje muistutti, 
että hän on myös tulossa Riemu-
tapahtumaan. Kuuden kirjeen ja 
kuuden virren muodostama kon-
sertti kertoi siitä, mikä on kristit-
tyinä suhteemme luontoon, per-
heenjäseniin, koulukavereihin ja 
Jumalaan. Koululaiset osasivat ja 
lauloivat virret reippaasti.

Virsikortteja on mahdollis-
ta ostaa helatorstaina 29.5. Kuo-
pion satamassa järjestettävässä 
Riemu-tapahtumassa. Kortti-
en myyntituotto menee kehitys-
maiden lapsille Kirkon Ulkomaa-
navun kautta.

aliiSa lUkkaRi-loHi

kysy uskosta

Isä-poikaleiri 18.–20.7.
Miehekkään poikamaista menoa ja meininkiä, 
liikuntaa, leikkejä ym. isille ja pojille, yht. 35
Paikka: Ruokoniemi
Hinta: lapsi 28 € (44 €), aikuinen 44 € (76 €)
Ohjaaja: Kari Kolehmainen
Lisätiedot: 044 7284 651 
Ilmoittaudu 5.–23.5.

Äiti-tytärleiri 1.–3.8.
Perheen naisten oma leiri äideille ja 7–14-vuotiaille 
tyttärille, yht. 36
Paikka: Ruokoniemi
Hinta: lapsi 28 € (44 €), aikuinen 44 € (76 €)
Ohjaaja: Kirsi Pyöriä-Kolehmainen
Lisätiedot: 044 7284 652
Ilmoittaudu 5.–23.5.

Leirien lisäksi
Kesiskerhot 
Arkipäivän kerhot 5–9-vuotiaille 
Leppäkaarteen kerhotalolla, Siilinjärven 
seurakuntatalolla ja Vuorelan kirkolla
Lisätiedot: 044 7284 660 tai 044 7284 605
Ilmoittaudu 5.–16.5.

Kesäkahvila 
22.5., 30.5., 5.6., 12.6., 19.6. klo 9–13 
Siilinjärven seurakuntatalo
Avoin kaikille, ei ilmoittautumisia
Lisätiedot: 044 7284 660, 044 7284 605

Suluissa mainittu muun kuin Siilinjärven
seurakunnan jäsenen hinta.
Tiedustelut ohjaajilta myös sähköpostitse:
etunimi.sukunimi@evl.fi 

Ilmoittautuminen verkossa:
www.siilinjarvenseurakunta.fi 

Parisuhde-perheleiri 6.–8.6.
Alakoululaisten ja nuorempien lasten perheille, 
yht. 10 perhettä
Paikka: Ruokoniemi
Hinta: lapsi 28 € (44 €), aikuinen 44 € (76 €)
Lisätiedot: 044 7284 660, 044 7284 605
Ilmoittaudu 12.–23.5.

Aarre-leiri 9.–13.6.
Telttaleirillä kuvataidetta, liikuntaa, pelejä, musiikkia, 
kädentaitoja ym. 10–14-vuotiaille, yht. 16
Paikka: Pieksämäki, Partaharju
Hinta: 70 € (90 €)
Ohjaaja: Sauli Paavilainen 
Lisätiedot: 044 7284 655, www.aarre.ptk.fi 
Ilmoittaudu 28.4.–12.5.

Jippiileiri 13.–15.6.
Lähetys- ja kansainvälisyysteemainen leiri 
9–13-vuotiaille, yht. 32
Paikka: Ruokoniemi
Hinta: 28 € (44 €)
Ohjaaja: Jenni Shakya 
Lisätiedot: 044 7284 647
Ilmoittaudu 2.–23.5.

Lasten leiripäivät 16.–17.6.
6–9-vuotiaille, 25 lasta/päivä, hinta 5 €/pvä
Paikka: Ruokoniemi
Lisätiedot: 044 7284 660, 044 7284 605
Ilmoittaudu 12.–23.5.

Yhden yön Tyttöleiri 18.–19.6.
Kuvista ja sirkusta 7–14-vuotiaille tytöille, yht. 32
Paikka: Ruokoniemi
Hinta: 14 € (22 €)
Ohjaaja: Anne Roivainen
Lisätiedot: 044 7284 653
Ilmoittaudu 12.–23.5.

Aikuinen-lapsileiri 27.–29.6.
Rento viikonloppu monipuolisen ohjelman parissa 
kouluikäisille ja aikuisille, yht. 12 perhettä
Paikka: Ruokoniemi
Hinta: lapsi 28 € (44 €), aikuinen 44 € (76 €)
Ohjaaja: Anne Roivainen
Lisätiedot: 044 7284 653
Ilmoittaudu 12.–23.5.

Lähde mukaan
Siilinjärven seurakunnan leirille!

Jumala loi auringon, kuun ja järvet ja puut, ihmiset myös.
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Tiellä ken vaeltaa, ken aasilla ratsastaa?

Tervetuloa palmusunnuntain messuun 
ja hiljaisen viikon tapahtumiin

TUOMIOKIRKKO
Palmusunnuntain perhemessu su 13.4. klo 10
Kehitysvammaisten ehtoolliskirkko ma 14.4. klo 10 
Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko ma 14.4. klo 12 ja 18
Lasten pääsiäiskirkko ti 15.4. klo 9  ja 10 
Hiljaisen viikon  ehtoolliskirkko ti 15.4. klo 18  
Aamuehtoollinen ke 16.4. klo 7.30  
Hiljaisuuden messu ke 16.4. klo 18 

SUOKADUN PALVELUKESKUS
Ehtoollishartaus ke 16.4. klo 13.30 

ALAVAN KIRKKO
Palmusunnuntain messu su 13.4. klo 10 
Pääsiäishartaus ma 14.4 klo 9.30

NEULAMÄEN KIRKKO
Ehtoollispääsiäishartaus ti 15.4 klo 11.00 

SÄRKINIEMEN KIRKKO-
SEURAKUNTAKOTI
Palmusunnuntain mukulakirkko su 13.4. klo 16 
Ehtoollispääsiäishartaus ke 16.4 klo 11.00 

LEHTONIEMEN KERHOTILA
Pääsiäishartaus ke 16.4 klo 10.30 
  
KALLAVEDEN KIRKKO
Palmusunnuntain messu su 13.4. klo 10
Hiljaisen viikon Ahtikirkko ma 14.4.klo 19 
Nuorten Ahtikirkko ti 15.4. klo 19  
Varttuneen väen Ahtikirkko ke 16.4. klo 12 

PETOSEN SEURAKUNTATALO
Messu su 13.4. klo 16  

POUKAMA 
Palmusunnuntain messu su 13.4. klo 13

PUIJON KIRKKO
Palmusunnuntain perhemessu su 13.4. klo 10
Hiljaisen viikon vaellus
Su 13.4. klo 11.30-18.00
Ma 14.4. klo 17.00-19.00
Ti 15.4. klo 17.00-19.00

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO
Perhejumalanpalvelus su 13.4. klo 10 
Viittomakielinen messu su 13.4. klo 16 
Lasten pääsiäiskuvaelma ke 16.4. klo 10.15 

RIISTAVEDEN KIRKKO
Palmusunnuntain perhekirkko su 13.4. klo 10
Tuomasmessu ma 14.4. klo 18
Lasten ja aikuisten pääsiäishartaus ti 15.4. klo 10

JUANKOSKI, YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO
Palmusunnuntain perhemessu su 13.4. klo 10
Hiljaisen viikon Ahti ma 14.4. klo 19
Lasten ja perheiden pääsiäisnäytelmä ti 15.4. klo 9.30
Hiljaisen viikon Ahti ke 16.4. klo 19

KAAVIN KIRKKO
Messu su 13.4. klo 13
Hiljaisen viikon hartaus ti 15.4. klo 19
Lasten pääsiäisajan hartaus ke 16.4. klo 9.30
Pääsiäisajan kirkkoilta ke 16.4. klo 18 

MUURUVEDEN SEURAKUNTATALO
Palmusunnuntain perhekirkko su 13.4. klo 13 

NILSIÄN KIRKKO
Sanajumalanpalvelus su 13.4. klo 10 
Tuomasmessu su 13.4. klo 18 
Ahtikirkko ma 14.4. klo 19
Ahtikirkko ti 15.4. klo 19 

MURTOLAHDEN KAPPELI
Palmusunnuntain ehtollinen su 13.4. klo 15.30

SÄYNEISEN KIRKKO
Ahtikirkko ma 14.4. klo 19 
Ahtikirkko ti 15.4. klo 19 

RUUKINRANTA
Maakirkko su 13.4. klo 13 

TUUSNIEMEN KIRKKO
Messu su 13.4. klo 10

TUUSNIEMEN SEURAKUNTATALO
Hiljaisen viikon hartaus ma 14.4. klo 18
Hiljaisen viikon hartaus ti 15.4. klo 18
Kuvakunnelma ”Kutsu” ke 16.4. klo 18

VEHMERSALMEN KIRKKO
Palmusunnuntain perhejumalanpalvelus su 13.4. klo 13

ENONLAHTI
Hiljaisen viikon hartaus ma 14.4. klo 19. 
Martta ja Raimo Pulkkisella, Tiilikkalantie 150

RITOHARJU
Hiljaisen viikon hartaus ti 15.4. klo 19. 
Ritoharjun toimintakeskus

MUSTINLAHTI
Hiljaisen viikon hartaus ke 16.4. klo 19. 
Mustinlahden kylätalo

Siilinjärvellä
SIILINJÄRVEN KIRKKO
Palmusunnuntain perhemessu 13.4. klo 10
Hiljaisen viikon ilta ma 14.4. klo 19
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 16.4. klo 19

VUORELAN KIRKKO
Palmusunnuntain messu su 13.4. klo 13
Hartaus lapsille ja perheille ma 14.4. klo 18.00
Hartaus lapsille ja perheille ke 16.4. klo 18.00


