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Kaksi kirkkoa remonttiin
Kiinteistöasioista Sutinen ei pääse eroon eläk-
keelläkään, siitä pitävät huolen Pihtiputaal-
la sijaitsevan kotipaikan ja Tervon kesämökin 
kunnostamispuuhat ja metsänhoito.

”Seuraan varmasti jatkossakin mielenkiin-
nolla seurakunnan kiinteistökuvioita. Ei se 
kiinnostus eläkkeeseen pääty.” 

Sutisen seuraaja Petri Rautio aloitti viras-

Kuuntelevat korvat

”Miksi olet masentunut sieluni, miksi olet niin 
levoton?” Kuuntelen Helsingin silloisen piispan 
Eero Huovisen puhetta. Tuntuu, kun hän kuvai-
lisi juuri minun tunteitani sillä hetkellä. Onko 
minusta auttajaksi, minkälaisia ihmisiä tulen koh-

tamaan? Saarnassaan Huovinen puhuu Pyhästä Hen-
gestä ja rauhoitun pikkuhiljaa. Muistan, että en ole yksin. 
Kolmiyhteinen Jumala on mukana kaikissa tulevissa teh-
tävissäni. 

Tuomasmessun vapaaehtoistehtävään siunaamises-
tani on kulunut yli kymmenen vuotta. Olen rukoillut eri-
ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten 
puolesta. 

Onnittelen lämpimästi syntymäpäiviään viettävää Pal-
velevaa puhelinta. Vapaaehtoiset tekevät todella tärkeää 
auttamistyötä. On surullista kuulla, että kaikkiin puhe-
luihin ei pystytä vastamaan.

Ystävillä ja sukulaisilla on suuri merkitys ihmisen elä-
mässä. Useimmat meistä kohtaavat elämässään jonkun 
vaikean kriisin, johon tarvitsevat apua. Ammattiapu-
kin voi olla tarpeen. Ei silti tarvitse olla ammattilainen 
ottaakseen osaa lähimmäisen hätään. 

Liisa Ahti kertoi omasta kokemuksestaan Helsin-
gin Sanomissa 19.4. Hän menetti traagisesti koko tyt-
tärensä perheen. Elämän suuren kriisin keskellä tun-
tui todella kauhealta huomata, kuinka jotkut sukulai-
set ja ystävät kaikkosivat elämästä kokonaan. Juuri, kun 
heitä olisi tarvittu eniten. Ystävät, joita hän itse oli loh-
duttanut vaikeina hetkinä, karkasivat nyt toiselle puo-

lelle katua.  Ahti sanoo 
hämmästyneensä itsekin, 
miten vähän lohduttami-
seen tarvitaan. ”Mitään 
ei tarvitse sanoa. Riittää, 
että ottaa kädestä. Halaa. 
On vierellä.”

Yhtä tärkeää on osallistua lähimmäiseen iloon ja olla 
läsnä elämän onnellisissa asioissa. Näissäkin elämänti-
lanteissa tarvitaan kuuntelevia korvia. Jaettu ilo on kak-
sinkertainen ilo.

Eero Huovinen on kuvaillut osuvasti kirjassaan 
”Käännä kasvosi Herra” sitä, mitä ihminen tarvitsee kär-
simyksen hetkellä: 

”Uskon, että Jumala on läsnä joka hetki jokaisessa pai-
kassa, silloinkin, kun en sitä ymmärrä. Kipeimmillä het-
killä tarvitaan ensin lähimmäisen korvia, sitten korvia ja 
vieläkin korvia.”

MINNA SIIKANIVA 
minna.siikaniva@evl.fi

Taivaallisia herkkuja 
Vanhassa pappilassa
”Kuopion kiinnostavin rakennus eli Vanha 
pappila, tulevat elintarvikealan huippuammat-
tilaiset ja maailmanlaajuinen Ravintolapäivä, 
nämä kolme kun laitetaan yhteen, niin ollaan 
tekemässä kuopiolaista historiaa”, hehkut-
taa oppilaitospastori Panu Pohjolainen. 

E ntisajan taivaallisia herkkuja voi 
maistella Vanhassa pappilassa Ra-
vintolapäivänä eli 17.5. klo 10–15 
avoinna olevassa kahvilassa. Suu-
hunpantavat tässä oppilaitostyön 

ideoimassa tapahtumassa valmistavat Sa-
von ammatti- ja aikuisopiston elintarvike-
alan perustutkintoa opiskelevat nuoret. ”Tä-
mä on opiskelijoille mahtava mahdollisuus. 
He saavat käytännön kokemusta paitsi lei-
vonnaisten tekemisestä, myös muun muas-
sa kassatoiminnoista ja asiakastyöstä”, kertoo 

ammatinohjaaja Tarja Rissanen. 
Vanhan pappilan kahvila kantaa nimeä Tai-

vaallisia leivoksia ja menu kuulostaa mitä her-
kullisimmalta: herrasväen leipiä, ruustinnan 
kakkua, piimäkakkua, kaneliässiä ja muita pe-
rinteisiä leivoksia. Tarjonta henkii pappilan his-
toriaa ja tunnelmaa. ”Reseptejä on etsitty ja 
löydetty mummon vanhoista keittokirjoista. 
Opiskelijoille on ollut yllätys, että tämän päi-
vän trendituotteilla, kuten kuppikakuilla, on 
historiansa, joka vie aina 1900 – luvun alkuun 
saakka”, lehtori Hanne Rissanen naurahtaa.  

Panu Pohjolaisen mukaan Vanha pappi-
la on mainio paikka paitsi pop-up kahvilalle 
myös nuorten kokoontumiselle. ”Pappilassa 
on avoimien ovien iltoja ja oppilaitosten ryh-
mäyttämistoimintaa. Tavoitteena on tutustua 
toisiimme ja puhua siitä, mitä hyvä opiskelija-
elämä ja hyvä arki voisivat olla. Oppilaitoksis-
sa on selvästi herätty yhteisöllisyyden tarpee-
seen ja tässä seurakunnan ja koulun intressit 
ja toimintatavat käyvät hyvin yksiin. ”

”Se, mitä meillä oppilaitostyössä on annet-
tavana, on kuunteleminen. Se, että on aikaa 
kuunnella, kysyä ja pohtia. Toivottavasti myös 
Ravintolapäivänä pappilan kynnys on matala 
ja mahdollisimman moni löytää sinne tiensä”, 
Pohjolainen toivoo. 

Kahvilan tuotto käytetään vähävaraisten 
opiskelijoiden hyväksi.

ANNe HeIKKINeN

 ✚ Kirkon eläkerahasto on 
vastuullisen sijoittamisen edel-
läkävijä Suomessa. Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
eläkerahasto on sitoutunut vas-
tuulliseen sijoittamiseen. Sijoi-
tuspäätöksiä tehdessä huomi-
oidaan, miten ympäristöasiat, 
sosiaalisen vastuun kysymyk-
set ja hyvään hallintoon liitty-
vät seikat on hoidettu sijoitus-
kohteessa. Kirkon eläkerahasto 
pyrkii vaikuttamaan yrityksiin 
niin, että ne sitoutuvat vastuul-
lisiin toimintatapoihin.

 ✚ Suvivirttä saa laulaa kou-
luissa edelleen. Eduskunnan 
perustuslaki valiokunta on tehnyt 
linjauksen Suvivirrestä ja uskon-
nollisista tilaisuuksista koulussa. 
Mietinnössä todetaan, että perus-
tuslakivaliokunta ei näe tarvetta 
muuttaa kantaansa koulun perin-
teisten juhlien osalta. Yksittäisen 
virren laulamista ei ole uskonnon 
harjoittamiseen verrattava tilai-
suus. Muitakin vastaavia sinän-
sä uskonnollista alkuperää ole-
via traditioita voi sisältyä koulun 
perinteisiin juhliin. Perustuslaki-
valiokunta ei liioin pidä uskon-

non ja omantunnon vapauden 
kannalta ongelmallisina vuotui-
sia, esimerkiksi juhlapyhien viet-
toon liittyviä jumalanpalveluk-
sia tai muita vastaavia uskonnon 
harjoittamiseksi katsottavia tilai-
suuksia, joista tiedotetaan etukä-
teen ja joihin osallistuminen on 
kaikille vapaaehtoista. Kirkkohal-
lituksen kansliapäällikkö Jukka 
Keskitalo pitää linjausta viisaa-
na. ”Eduskunnan perustuslaki-
valiokunta on tehnyt viisaan ja 
tasapainoisen linjauksen Suvi-
virrestä ja uskonnollisista tilai-
suuksista koulussa. Perusvireenä 
lausunnossa on myönteinen us-
konnonvapauden tulkinta eli oi-

keus tunnustaa ja harjoittaa us-
kontoa. Linjaus merkitsee sitä, 
että kouluissa on edelleen mah-
dollista järjestää koululaisjuma-
lanpalveluksia ja uskonnollisia 
päivänavauksia, joihin oppilaat 
voivat osallistua. Ketään ei pako-
teta osallistumaan niihin ja heil-
le, jotka eivät osallistu, koulu jär-
jestää vaihtoehtoista ohjelmaa. 
Perustuslaki turvaa Suomessa us-
konnonharjoittamisen oikeuden 
sekä uskonnottomien oikeudet ja 
suojaa vieraan uskonnon harjoit-
tamiselta”, toteaa Keskitalo.

 ✚ Kuopion hiippakunnan 
tuomiokapituli on myöntä-
nyt 75-vuotisjuhlaistunnossaan 
30.4.2014 seuraavat arvonimet: 
Director musices -arvonimen 
Kuopion seurakuntayhtymän 
nuorisokanttori Jarkko Mauko
selle ja Director cantus -arvoni-
men Järvi-Kuopion seurakun-
nan kanttori Matti Saarelalle. 
Piispa Jari Jolkkonen on myön-
tänyt rovastin arvonimen Kuo-
pion vankilan vankilapastori Jou
ko Koistiselle sekä Järvi-Kuopion 
seurakunnan V kappalaiselle Raili 
Pursiaiselle.

”Kaveria 
ei jätetä

pysäkillä

Ajankohtaista pääkirjoitus

Korjata vai myydä?
Seurakunnat ovat haastavassa 
tilanteessa kiinteistöjensä kanssa.

E
i ole montakaan vuosikym-
mentä siitä, kun seurakun-
nille rakennettiin ahkerasti 
uusia kirkkoja ynnä muita ti-
loja. Tänään on toisin. Kuo-
pion seurakuntayhtymän 
nykyisen kiinteistöstrategi-
an mukaan kullekin seura-

kunnalle riittäisi toimitiloiksi kirkko ja seura-
kuntatalo.

”Kirkollisten rakennusten rakentaminen ja 
myös ylläpitäminen on kallista. Nythän suun-
tauksena on se, että kustannuksia pitää kar-
sia”, tänä keväänä eläkkeelle jäänyt Kuopion 
seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Mart
ti Sutinen selvittää.

Hän ehti olla virassaan 37 vuotta ja on näh-
nyt seurakuntien kiinteistöpuolen monenlai-
set vaiheet.

”Urani aikana on yhtymän alueella raken-
nettu kolme kirkkoa ja kahdeksan seurakun-
tataloa.”

”Toisaalta menneiden vuosien varrella on 
myyty seitsemän seurakuntataloa, kolme lei-
rikeskusta, kolme pappilaa ja yksi kanttorila.” 

”Saman kaavan mukaan on menty muissa-
kin maamme seurakunnissa.”

Rakennusbuumin aikaa
Kun Sutinen aloitti virassaan vuonna 1977, ei 
seurakunnilla ollut kovinkaan paljon kiinteis-
töjä.

”Silloin rakennusbuumi oli vasta alkamassa.”
”Tuolloin esimerkiksi Puijon kirkko oli ra-

kenteilla. Keskusseurakuntatalon rakentaminen 
puolestaan käynnistyi seuraavana vuonna.”

Uudisrakentamisen tarve vähentyi vasta 
2000-luvun alkupuolella.

”Viimeisimpiä uudisrakennuksia taitaa olla 

Petosen seurakuntatalo, joka valmistui vuon-
na 2000.”

Vuosituhannen vaihteen jälkeen on kes-
kitytty olemassa olevien kiinteistöjen korjaa-
miseen.

”Minun aikanani merkittävimmät peruskor-
jaukset tehtiin Ison hautausmaan kappeleissa, 
sekä Hirvijärven ja Rytkyn leirikeskuksissa.”

”Monia korjaushankkeita on myös joudut-
tu pistämään jäihin säästösyistä.”

Poukaman leirikeskuksen rantasauna paloi 
vuosia sitten ja sen tilalle rakennettiin uusi.

”Tarkoituksena oli tehdä vain pieni sauna, 
mutta sitten ilmeni tarvetta isommalle ko-
koontumistilalle. Päätettiin toteuttaa isompi 
vaihtoehto.”

”Se osoittautuikin vuosien myötä hyväksi 
ratkaisuksi, sillä Poukamassa on nykyään pal-
jon erilaista toimintaa.”

Myyminen hankalaa
Sutisen mukaan nyt eletään kiinteistökaaren 
niin sanottua kolmatta vaihetta. Talouden ta-
sapainottamisen vuoksi useita rakennuksia 
on pistetty myyntiin.

”Tälläkin hetkellä Kuopion seurakuntayhty-
mällä on myyntilistalla kymmenen kiinteistöä.” 

Kiinteistöjen myyminen ei kuitenkaan ole 
mikään helppo tehtävä.

”Monet seurakuntien rakennukset on 
suunniteltu ja rakennettu tiettyä käyttöä var-
ten, joten niille on hankalaa löytää ostajia. 
Siksi myös hintataso on jäänyt alle todellisen 
arvon.”

Sutinen tietää silti joitakin esimerkkejä, 
joissa kohteelle on löytynyt oiva ostaja.

”Inkilänmäen seurakuntatalo myytiin Kuo-
pion Työterapiselle yhdistykselle ja mielestäni 
tämä kauppa meni ihan oikeaan osoitteeseen.”

”Samaten onnistunut ratkaisu oli Männis-
tön vanhan kirkon päätyminen katoliselle kir-
kolle. Näin rakennus kuitenkin säilyy kirkolli-
sessa käytössä.”

”Pappilat taas ovat päätyneet yksityisille 
ostajille, jotka yleensä ovat arvostaneet raken-
nusten historiaa ja henkeä.”

Kirkkojen ja seurakuntatalojen myynti on 
ymmärrettävästi harmittanut monia seura-
kuntalaisia.

”Onhan sitä kritiikkiä tullut. Varsinkin Inki-
länmäen seurakuntatalon ja Päivärannan kir-
kon myynti tuntui olevan kova pala.”

”Ihmiset ovat silti lopulta hyvin ymmärtä-
neet, kun heille on selitetty perusteet.”  

”Ja nythän esimerkiksi Poukamaan on ko-
vasti tykästytty. Sinnehän siirrettiin Päiväran-
nan kirkon monet toiminnot.”

Liitokset sekoittavat pakkaa
Kun rakennuksia on saatu myytyä alta pois, 
on niitä ilmaantunut toista kautta lisää.

”Seurakuntaliitokset ovat viime vuosina 
tuoneet yhtymälle taas uusia kiinteistöjä.”

”Pelkästään Järvi-Kuopion myötä saatiin 
seitsemän kirkkoa lisää. Ensi vuoden alussa 
Maaninka tuo oman lisänsä.”

Kirkkojen myynti on osoittautunut lähes 
mahdottomaksi, joten niiden suhteen on täy-
tynyt miettiä toisenlaisia, säästöihin tähtää-
viä ratkaisuja.

”Esimerkiksi Tuusniemellä päädyttiin hy-
vään ratkaisuun. Seurakuntatalo remon-
toidaan ja sen sali muutetaan kirkkotilaksi, 
jolloin varsinainen kirkko voidaan jättää kesä-
käyttöön.”

”Pelkästään kesäkäytössä pitäminen säästää 
lämmityskuluja ja monien vanhempien kirkko-
jen kohdalla se voisi olla järkevä vaihtoehto.”

Sara Kurttila ja Anna-Mari Tirkkonen loihtivat herkkuja Vanhan pappilan ravintola-
päivään.

tuija hyttinen

Director musices Jarkko Maukonen.

tuija hyttinen

”Alavan kirkon remonttia on 
suunniteltu ainakin kymmenen 

vuotta. Tulevana kesänä se vihdoin 
käynnistynee”, Martti Sutinen ja 

Petri Rautio arvioivat.

” 
Kiinteistöjen 
myyminen ei 
ole helppoa

tuija hyttinen

saan huhtikuun alussa ja hyppäsi 
heti liikkuvaan junaan.

”Päällimmäisinä tässä ovat 
konkretisoitumassa Alavan ja 
Tuomiokirkon remontit”, Rautio 
kertoo.

”Alavasta on nyt tarjouskilpailut 
meneillään ja kesäkuun alussa val-
tuusto päättää lopullisesti remon-

tin alkamisesta. Jos kaikki menee 
suunnitelmien mukaan, remontti 
alkaa heinäkuussa.”

”Tuomiokirkon remontti puoles-
taan on käynnistymässä ensi vuo-
den alussa. Silloin keskustan alueel-
la on kaksi kirkkoa hetken aikaa 
pois käytöstä.”

HeLI HARING
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Kantamuksista

M ies kantaa harteillaan 
ajokoiraa Kuopion 
asemalaiturilla. Odotan 
pohjoisesta tulevaa junaa, kun 
tämä kaksikko ohittaa minut. 

Parivaljakko on erikoisuudessaan hämmentävän 
luonteva. Huomaan päiden kääntyvän kaksikon 
kulkiessa väkijoukossa. Koira lepää tyytyväisenä 
miehen hartioilla, sille tyyli on tuttu. 

Tapahtumasta ei mene montaa päivää, kun 
tutustun kertomukseen pyhästä Kristoforoksesta, 
joka kuuliaisuustehtävänään kantoi hartioillaan 
ihmisiä joen yli. Eräänä päivänä hän sai kannetta-
vakseen lapsen, joka muuttui koko ajan painavam-
maksi. Lapsi osoittautui Kristus-lapseksi ja Kris-
toforikselle selvisi, että  lapsen myötä hän kantoi 
harteillaan koko maailman syntejä. 

Tarina Kristofo-
roksesta tuo mie-
leeni juna-asemalla 
näkemäni kaksikon. 
Vaikka rinnastus on 
hassu ja ehkä epä-
soveliaskin, jään sitä 
pohtimaan. Mieleen 
nousee kysymyksiä:

Kuinka kannan 
sen, mitä kannan? 
Kannanko kevyttä 
kantamusta vai pai-
navaa taakkaa? Pysynkö tyynenä kantamuk-
seni alla, vai pelkäänkö, etten selviä enää askel-
takaan? Voiko joku ottaa osan kantamuksistani? 
Mitä jos laulan kantaissani? Onko joku kantanut 
joskus minua? Kelpaanko, vaikka tuntuu, etten 
jaksa enää?

Mitä jos pysähdyn katsomaan tarkemmin, 
mitä oikeastaan kannan? Pysähdyksissä saattaa 
huomata, että on kantamuksia, joita tulee kuljet-
taneeksi mukanaan tottumuksesta. Ei ole ehkä 
osannut tai uskaltanut päästää irti. On myös 
kantamuksia, joita kannamme koko elämämme. 
Kantamuksen painoa ei voi määritellä ulkoapäin. 
Taakan kantaja määrittelee taakkansa painon 
oman kantokykynsä ja jaksamisensa mukaan.

Kevätretkellä Itkonniemen Vuorella (kummipoi-
kani antama nimi Itkonniemessä sijaitsevalla kal-
lioiselle mäennyppylälle) tapasin tyttäreni kanssa 
muurahaisen, joka kantoi itsensä kokoista tikun-
pätkää. Seurasimme sen puuhia, siirsimme suu-
rimpia esteitä sen tieltä, hämmästelimme pienen 
muurahaisen voimia ja sinnikkyyttä. 

Tämän jälkeen loikoilin kevätauringossa Vuo-
ren huipulla. Antauduin Vuoren kannateltavaksi 
koko painollani, kaikkine kantamuksineni. Mie-
leen nousi Siionin virren säe: Uupunutta armo 
kantoi.

Lepopaikkoja kannattaa etsiä. Suojia, joissa 
painovoiman laki ei päde tai se kumoutuu het-
keksi; paikkoja, ihmisiä, virren säkeitä, melo-
dioita, jotka kannattelevat ja saattavat tarjota 
ratkaisevan tauon. Juuri niissä hetkissä muis-
taa, että on olemassa joku tai jokin, jolle kelpaan 
kaikkine kantamuksineni. 

Kuvittelen kuinka mies koira harteillaan kyy-
kistyy ja auttaa kantamuksensa maahan. Koira 
hölkyttelee tyytyväisenä matkaan.

JoHANNA JAuHIAINeN

”Minkä saamme, sen jaamme”

L ahjoitusruokaa jakava Virvatuli ry. tulee tänä 
vuonna toimineeksi jo 15 vuotta. Alkusysäyk-
sensä yhdistys sai, kun Kuopion seurakuntien 
entinen diakoniajohtaja Heikki Eitakari alkoi 

suunnitella tänne järjestäytynyttä ruokajakelua Helsin-
gin esimerkin innoittamana.

Virvatuli ry. onkin Kuopiossa vanhin lahjoitusruoka-
toimintaa vapaaehtoisvoimin harjoittava yhdistys.
Yksi sen innokkaista vapaaehtoisista on Seppo Pöllänen.

Miten innostuit mukaan toimintaan?

”Jouduin muutamia vuosia sitten osa-
aikaiselle sairaseläkkeelle ja kaipasin 
päiviini jotain tekemistä. Kävin en-
sin muutamia kertoja auttelemassa 
ja kiinnostus heräsi. Nyt olen ollut 
vapaaehtoisena kolme vuotta. Mei-
tä on mukana kaikkiaan pari-
senkymmentä. Olen saanut 
tämän myötä uusia ystä-
viäkin.”

Mistä saatte ruoka
lahjoitukset?

”Meillä on muuta-
mat vakiokaupat ja 
leipomo, jotka lah-
joittavat. Eitakari on 
sopinut niiden kans-
sa yhteistyöstä. Tuot-
teet odottavat valmiiksi pa-
kattuina, kun käyn yhdessä 
toisen vapaaehtoisen kanssa 

ne autolla hakemassa.
On ilahduttavaa, kuinka hyvin kauppojen henkilö-

kunta on ollut mukana auttamassa meitä.”

Paljonko teillä käy asiakkaita?

”Meillä on jakelu aina tiistaisin ja perjantaisin. Joka ker-
ta käy keskimäärin 140 ihmistä hakemassa ruokakassin. 
Vuositasolla asiakkaita on noin 20 000.”

Keitä asiakkaanne ovat?

”Kaikenlaisia ihmisiä käy. On nuoria, vanhoja ja siltä vä-
liltä. Vanhin vakiokävijä on 92-vuotias. Emme kysele ih-
misten taustoja, emmekä vaadi mitään todistuksia.”

Riittääkö ruoka?

”Erityisesti leipäpuolella lahjoitusten määrä on viime 
vuosina jopa lisääntynyt ja siitä on riittänyt hyvin ja-

kaa tarvitseville. Meille annettava ruoka ei ole 
mitään roskikseen menevää tavaraa, vaan 

tuotteet ovat aivan päiväysten mukaisia. 
Meidän mottomme kuuluu: minkä saam-
me, sen jaamme.”

Mitä itse saat vapaaehtoistyöstä?

”Ainakin hyvän mielen. Ja onhan se 
mukavaa, kun pääsee kontakteihin 
erilaisten ihmisten kanssa.”

Onko toiminta ympärivuotista?

”Jakelu toimii toukokuun loppuun. Ke-
sän pidämme taukoa, mutta aloitamme 

taas syyskuun alusta.”

 HeLI HARING

” 
Kantamuksen 
painoa ei voi 
määritellä 
ulkoapäin

kolumni

historiallista mitä mielessä?

Suomen evankelis-
luterilaisten 
seurakuntien 
yhdessä ylläpitä-
mään Palvelevaan 
puhelimeen tulee 
keskimäärin 500 
puhelua päivässä. 

T änä vuonna 50 vuotta täyt-
tävän valtakunnallisen Pal-
velevan puhelimen suosio 
on säilynyt ennallaan. Vuo-
desta 2006 alkaen apua on 

ollut mahdollista saada myös verkossa 
Palvelevan netin kautta. Kuopion Palve-
leva puhelin täyttää 40 vuotta. 

”Vaikeassa elämäntilanteessa asioi-
ta on helpompi purkaa puhumalla ano-
nyymisti. Palvelevan puhelimeen soitta-
vat yhtä paljon sekä miehet että naiset. 
Päivystäjistä valtaosa on naisia. Yleisim-
mät keskusteluaiheet liittyvät yksinäi-
syyteen, ihmissuhteisiin ja elämän erilai-
siin vastoinkäymisiin. Palveleva puhelin 
kehitettiin aikoinaan ehkäisemään itse-
murhia. Itsemurha-ajatukset nousevat-
kin toisinaan esiin keskusteluissa”, ker-
too Kuopion palvelevan puhelimen 
toiminnanjohtaja Risto Voutilainen. 

Yksinäisyys yleistä
Voutilainen on kuullut pitkään toimi-
neilta päivystäjiltä, että ihmisten ongel-
mat ovat nykyään entistä vaikeampia. 
Myös aggressiivisuus on hieman lisään-
tynyt. Ihmisten yksinäisyys ja hätä välit-
tyvät puheluista. Yksinäisyyttä voi ko-

kea vaikka olisi työ ja perhe.
Nykyisillä resursseilla kyetään vas-

taamaan noin 40 prosenttiin puheluis-
ta. Usein soittelevat henkilöt saattavat 
tulla tutuiksi pitkään toimineille päivys-
täjille vuosien mittaan, vaikka soittaja 
esiintyy nimettömänä. Puhelut ohjautu-
vat sattumalta vapaina oleviin linjoihin 
eri puolille maata eikä päivystäjä näe 

mistä numerosta soitto tulee. Kuopion 
alueella toimii lähes 60 vapaaehtoista. 
Heidän työnsä on erittäin vaativaa.

”Ihminen ihmiselle”
Yli kymmenen vuotta toiminnassa ol-
lut päivystäjä kertoo tuntemuksistaan”.
Soittajille tärkeintä on yhteys toiseen. 
Päivystäjä on ihminen ihmiselle.  Pu-

Soittajien ongelmat enti  stä vaikeampia

S nellmanin päivänä avattiin 
meille veronmaksajille net-
tiin jälleen yksi kansallisva-
rallisuuden arkku, Snellman-
portaali.

J.V. Snellmanin koko tuotanto 
on ollut jo pitemmän aikaa saatavil-
la suomennettunakin, toimitettuna 
ja kommentoituna lähdejulkaisuna, 
mutta netissä pdf-muoto on avautu-
nut kirjaimellisen hitaasti. Painettuna 
sitä tuskin löytyy joka kirjastostakaan.

Portaali avaa ikkunan suoraan 
1800-luvulle. Monipuolisten hakutoi-
mintojen ansiosta muutkin kuin tutki-
jat voivat löytää jopa paikallishistorian 
lähteille ja lukea elävän elämän kuva-
uksia, kuten millainen logistinen reaa-
liteetti oli Toivalan salmi. Se piti ottaa 
huomioon kirjeitä kirjoitettaessa, sil-
lä lautta saattoi kesämyrskyssä ajautua 
lähisaariin. Syksyllä ja keväällä taas sal-
mi ylitettiin ”pienillä rautaisin jalaksin 
varustetuilla veneillä, joita kaksi lujakä-
tistä lautturia väliin vetää jäätä pitkin, 
väliin ne taas palvelevat varsinaisina ve-
neinä”.

Snellmania ärsytti kirkon yksiviisari-
nen tornikello, joka näytti joka ilman-
suuntaan eri aikaa. Kellonajoilla alkoi 
olla merkitystä, kun kaupungissa toimi 

jo kolme julkista oppilaitosta.
Kunnon kuopiolaisena Snellman pi-

ti koti-Kuopiota mittatikkuna: Kuopi-
on tori on suurempi kuin Senaatin to-
ri ja ”koulutalomme on tehtäväänsä 

nähden palatsi”. Puolisolleen Jeanettel-
le hän kuvaa Berliinin Unter den Lin-
deniä, kuinka ”kaupungin pääkatu si-
sältää Kuopion torin kokoisen aukion, 
jossa on nelinkertaiset rivistöt vanho-
ja suuria lehmuksia ja talorivien edit-
se kulkee leveitä katuja, ja suunnilleen 
kolme kertaa pitempiä kuin Kuopion 
pisimmät kadut.”

Rehtorilla oli rehtorin murheet. 
Maaliskuussa 1848 Snellman anoi li-
säaikaa lisäopinnäytetyölle ts. väitös-
kirjalle filosofian professuuria varten. 
Hän kuvaili filosofian professori Teng-
strömille, kuinka vaikeaa olisi koulunsa 
päättävien oppilaiden takia irrottautua 
koulutyöstä. Edellisvuoden oppilaat 
olivat niin kehnosti onnistuneet siirty-
mään lukioon.

Lisäksi koulun tarkastaja eli Por-
voon piispa Carl Gustaf Ottelin oli tu-
lossa. ”Ei ole hyväksi olla silloin pois-
sa, ja viidettoista kirjoitukset on joka 
tapauksessa pidettävä, hyvässä järjes-
tyksessä.”

Piispa Ottelin – Hänen Korkea-ar-
voisuutensa – oli tulossa samalla ta-
paamaan ”tänne avioitunutta tytär-
tään ja rikasta enoaan” eli Kuopion 
86-vuotiasta kirkkoherra Matthias Ing-
mania.

Snellman piste kootutteokset piste fi

”Yksinäisyyttä 
voi kokea vaikka 
olisi työ ja perhe

humme niistä asioista, joista soitta-
ja haluaa jutella. Mitä tahansa voi 
tulla vastaan ja puheluita tulee kat-
keamatta. Kahta samanlaista iltaa ei 
ole koskaan. Kuunteleminen ja kuu-
leminen korostuvat puhelimessa, 
mutta myös keskustelu on tärkeää. 
Jokainen puhelu on ainutkertainen”.

Vaikka soittajan tilanne olisi 

kuinka vaikea, itse ei saa hätääntyä. 
Usein riittää, että joku kuuntelee 
ja keskittyy soittajan asiaan. Ikävin-
tä on, kun itselle tulee tunne, että 
soittaja ei saa tarvitsemaansa apua. 
Palkitsevinta taas on, kun vaistoaa, 
että soittajalla on helpottunut olo. 
Usein soittaja kiittää”. 

”On suuri etuoikeus, että ihmi-
nen kertoo omasta elämästään ven-
tovieraalle. Se on mielestäni suu-
ri luottamuksen osoitus. Tämä on 
mielekästä työtä. Osalle soittajis-
ta on merkityksellistä, että toiminta 
on kirkon piirissä. Soittajat pohdis-
kelevat toisinaan uskon asioita, toi-
vovat esirukousta tai haluavat ru-
koilla yhdessä jo puhelun aikana”.

”Pelasti henkeni”
Palvelevaan puhelimeen usein soit-
tanut henkilö on kiitollinen saa-
mastaan avusta. ”Nuorena koettu 
raskas ja vaikea elämäntilanne johti 
itsemurha-ajatuksiin. Soitto Palve-
levaan puhelimeen oli viimeinen ol-
jenkorteni. En tiennyt mistä 

muualtakaan olisin voinut apua ha-
kea. Henkeni oli hiuskarvan varas-
sa. Päivystäjä oli sydämellinen ja 
tunsin, että hän otti hätäni tosis-
saan. Puhelun jälkeen jaksoin ha-
kea apua”. 

”Myöhemmin minulle tuli uu-
si vaikea elämänkriisi ja yritin itse-
murhaa. Sain viime voimillani soi-
tettua Palvelevaan puhelimeen ja se 
pelasti henkeni. On tärkeää, että jo-
ku kuuntelee keskittyneesti ja pu-
humalla saa möykyn pois sisältään. 
Soitan vieläkin silloin tällöin, mutta 
nyt voin kertoa myös iloisista asiois-
ta elämässäni. Olen kiitollinen siitä, 
että Palveleva puhelin on olemassa. 
Apua kannattaa aina hakea ja vai-
keastakin elämäntilanteesta selviää 
eteenpäin”. 

Palvelevan puhelimen toiminta-
periaatteiden mukaan sekä päivys-
täjä että soittaja kertovat kokemuk-
sistaan nimettöminä.

MINNA SIIKANIVA

Palveleva 
puhelin

 ✚ toimii ympäri vuoden kaik-
kina viikonpäivinä juhlapy-
hät mukaan lukien. Linja on 
auki joka ilta kello 18 alkaen. 
Suomeksi su-to kello 18-01, 
pe ja la kello 18-03 numeros-
sa 01019 0071.

 ✚ Päivystäjänä on joko seura-
kunnan työntekijä tai kou-
lutuksen saanut vapaaeh-
toinen. Päivystäjää sitoo 
vaitiolovelvollisuus.

 J. V. Snellman julkaisi 1844 Saimassa 
taidearvostelun myös tuomiokirkon 
alttaritaulusta. 
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Bigstock

Sydamellisesti tervetuloa
kaikki entiset ja nykyiset päivystäjät  

viettämään kuopion palvelevan puhelimen 
40-vuotispäivää

sunnuntaina 25. toukokuuta 2014.

messu klo 10 tuomiokirkossa,
jonka jälkeen lounas ja päiväjuhla keskusseurakuntatalolla.

ilmoittautuminen 19.5. mennessä 
040 4848 248, raija.luomanpera@evl.fi

Hammasproteesit 
ovat osa terveyttäsi!

Suosittelen yli 40 vuoden 
kokemuksella tarkastusta 
1-2 vuoden välein.

ovat osa terveyttäsi!

Milloin viimeksi proteesisi on tarkastettu?

Tervetuloa tuttuun, turvalliseen 
ja ammattitaitoiseen hoitoon!

Jorma Päivinen
erikoishammasteknikko, hammasteknikkomestari

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio  ●  Puh. (017) 262 2121  ●  info@kuopionhammasproteesiklinikka.fi

Lue lisää uusituilta nettisivuiltamme:

www.hammasproteesiklinikka.fi

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 
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Kuopiolaisten nuorten tekemät 
julisteet näkyvät katukuvassa. 
Lapsiasianvaltuutettu Tuomas 
Kurttila palkitsi voittajat.   

K
uopiolaisil-
la yläkouluil-
la on tehty 
talven aika-
na yhteensä 
203 kasvatus-
aiheista julis-
tetta. Nuoret 

kuvittivat ajatuksensa siitä, mitä 
he haluavat sanoa aikuisille. Julis-
tekilpailun lisäksi kouluilla on pi-
detty vanhempainiltoja. Näiden 
teemoina on ollut tavalliset kasva-
tukseen liittyvät kysymykset ja it-
senäistyvän nuoren vanhemmuus. 

Loppukilpailuun pääsi 19 
työtä ja tulokset julkistettiin 
12.5.2014. Voittajiksi äänestettiin 
5 työtä, jotka pääsevät katuvarsi-
mainoksiin. Julisteet näkyvät lyh-
typylväissä ympäri kaupunkia 
13.5. -9.6.2014. Palkinnot jakoi uu-
si lapsiasianvaltuutettu Tuomas 
Kurttila. 

Nuorten töissä nousi esille vah-

vasti kolme tärkeää teemaa: ”Anna 
mulle aikaa”, ”Hyväksy mut sellai-
sena kuin olen” ja ”Tue mua – älä 
jätä mua kasvamaan yksin”.

Palkitut ovat: Auta hymyilemällä, 
Janika Koistinen ja Iida Koponen, 
Jynkänlahden koulu. Tartu hetkeen, 
Raisa Laakkonen, Jynkänlahden 
koulu. Auta kun ahdistaa, Aino 
Kurkinen, Kuopion Kristillinen kou-
lu. Välitä vaikka olenkin kaukana, 
Lilli Mustonen, Kuopion kristillinen 
koulu. Hei Äiti työ vai minä, Elli Lin
nansaari, Elli Väänänen ja Jasmin 
Kokko, Puijonsarven koulu.

Tavallinen 
kasvatus kannattaa
Nuorten Palvelu ry:n Tavallinen 
kasvatus kannattaa – kampan-
jan tarkoitus on rohkaista aikuisia 
tukemaan nuoria aikuisuuden kyn-
nyksellä.  Presidentti Sauli Niinistön 
kesällä 2012 perustama työryhmä 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi on saa-

nut valmiiksi julkaisun 
”Ihan tavallisia asioita”. 

Kuopion kampan-
jassa yhdistyy nyt kak-
si hyvää asiaa. Sen on 
toteuttanut yhteis-
työssä Nuorten Palve-
lu ry, Kuopion kaupun-
gin nuorisopalvelut ja 
Kuopion ev.lut. seura-
kunnat. 

Kasvatuksen kysy-
mykset halutaan nos-
taa laajasti kuopio-
laiseen keskusteluun. 
Mukaan kutsutaan 
kuopiolaiset nuoret, 
heidän vanhempan-
sa ja perusopetuksen 
yläkoulut. Yhteistyö-
kumppaneiksi toivo-
taan myös kuopiolaisia 
yrityksiä.

MINNA SIIKANIVA

kirkkojakoti@evl.fi ”Anna mulle aikaa”tapahtuumusiikkia

E sirukous on muiden ihmisten 
puolesta rukoilemista. Tuomme 
ihmisten hädän ja tarpeet 
Jumalalle ja pyydämme häntä 
auttamaan.

Mutta miksi? Kaikkinäkevä Jumala 
tietää jo ihmisten huolet ja maailman 
hädän, joten miksi häntä pitäisi muistut-
taa niistä? Lisäksi hän toki haluaa auttaa 
hätää kärsiviä, joten miksi vielä erikseen 
pyydämme hänen apuaan?

Joskus sanotaan, että esirukouksen tar-
koitus on vaikuttaa rukoilijaan itseensä. 
Kun ajattelen ihmisten hätää, minussa 
herää vastuuntuntoa ja ryhdyn itse työhön 
asioiden parantamiseksi.

Näin varmasti tapahtuukin usein, 
mutta se silti ei ole esirukouksen ensisi-
jainen tarkoitus. Esirukouksessa ei vain 
rakenneta omaa itseä, vaan sillä pyritään 

vaikuttamaan niihin asioihin, joiden puo-
lesta rukoillaan.

On tärkeää muistaa, ettei esirukous ole 
pelkkää puhetta. Jos se olisi vain puhetta 
Jumalalle, se olisi informaation välit-
tämistä. Me kerromme hänelle jotakin, 
jotta hän tietäisi sen.

Puheen sijaan esirukous on teke-
mistä. Kun rukoilen toisen puolesta, kan-
nan häntä näkymättömin käsin. Helpo-
tan hänen kipuaan ja lohdutan hänen 
hätäänsä. Kun pyydän johdatusta toiselle, 
rukoukseni saattaa vaikuttaa sen, että hän 
näkee oikean tien.

Miten meidän ajatuksemme voivat vai-
kuttaa toiseen ihmiseen? Eikö se ole tai-
kuutta?

Nyt tullaan esirukouksen ytimeen. 
Esirukous saa voimansa siitä, että se liit-

tyy Kristuksen esirukoukseen. Kris-
tus rukoilee Isää meidän puolestamme. 
Hänenkään rukouksensa ei ole vain 
sanoja, vaan se on myös tekemistä. Kris-
tus johdattaa, siunaa ja taivuttelee luotu-
jaan oikealle tielle. Tätä Kristuksen pelas-
tavaa työtä kutsutaan myös hänen esiru-
kouksekseen maailman puolesta.

Kun me esirukoilemme, liitymme Kris-
tuksen työhön. Rukouksemme saa voi-
mansa hänen rukouksestaan. Omat aja-
tuksemme eivät vaikuta mihinkään, 
mutta kun rukoilemme yhdessä Kristuk-
sen kanssa, ne muuttuvat näkymättö-
miksi palveluteoiksi.

Esirukouksen voima ei tule sanojen 
määrästä, joten lyhytkin rukous riittää. 
Kaikkein paras pyyntö on se tuttu ”tapah-
tukoon sinun tahtosi”. Siinä on enemmän 
voimaa kuin missään muussa rukouksessa, 
joten muuta ei välttämättä tarvitakaan.

Miksi siis esirukoilemme? Koska 
Kristus kutsuu meitä työtovereikseen. 
Kätemme pyydetään konkreettiseen työ-
hön ja sydän rukoilemaan. 

 

kysy uskosta

Miksi rukoilemme muiden puolesta?
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KARI KuuLA 
Teologian tohtori Kari Kuula vastaa palstalla 

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

Retkelle!
 ✚ Kotimetsän kirkkoretki perheil-
le sunnuntaina 18.5. klo 16. Tule retkei-
lemään yhdessä äidin, isän tai muun tu-
tun aikuisen kanssa Pölhön saareen! 
Kirkkoretkellä nautitaan yhdessäolos-
ta, leikitään, tutkitaan ja ihmetellään 
luontoa, syödään eväitä sekä vietetään 
pyhäkouluhetki. Lähtö Pölhön saaren 
parkkipaikalta (Saaristokatu). Mukaan 
kumisaappaat ja sään mukainen vaate-
tus, reppuun istuinalusta ja eväät (mah-
dollisuus paistaa makkaraa), sekä ilois-
ta retkimieltä. Lisätietoja Vappu Palmu 
040 4848 297 tai vappu.palmu@evl.fi.

Kirkon menoja
 ✚ Siilinjärvellä Kaatuneiden muis-
topäivän messussa 18.5. klo 10 Siilin-
järven kirkossa siunataan kaksi talviso-
dassa Laatokan Karjalassa kaatunutta 
sankarivainajaa. Ennen messua on klo 
9.30 muistopäivän seppeleenlasku san-
karihautausmaalla.

 ✚ Kirkkovaellus Säyneisestä Kaaville 
sunnuntaina 25.5. lähtö klo 12 Vennää-
nahosta Jokelan tallin kohdalta, pää-
tyen Kaavin iltakirkkoon klo 19. Kahvi-
tarjoilu.

 ✚ Messu, Särkiniemen kirkon juhla 
ja kirkkokahvit Särkiniemen seura-
kuntatalolla sunnuntaina 25.5. klo 13.

 ✚ Palveleva puhelin Kuopiossa 40 
vuotta -juhla ja messu Tuomiokir-
kossa sunnuntaina 25.5. klo 10. Tuomio-
kirkkokuoro ja Päiväkuoro esiintyvät, 
viulistina Tapani Tuppurainen.

 ✚ Salvadorilainen messu Alavan kir-
kossa helatorstaina 29.5. klo 10. Kirkko-
kuoro ja nuorten bändi. Vapaaehtois-
ten kiitosjuhla.

 ✚ Piispa Jari Jolkkonen avustaji-
neen toimittaa pappisvihkimyk-
sen helatorstain messussa Tuomiokir-
kossa 29.5. klo 10.

 ✚ Motoristi/Kantrigospel-kirkko 
Karttulan Syvänniemen kirkolla sun-
nuntaina 1.6. klo 15. Mukana Matti Pen-
tikäinen, Mari Vuola-Tanila ja Lähde-
bändi. Kirkkokahvit kirkkopihalla.

 ✚ Jukolan viestin messussa Syvähie-
kan kesäteatterilla lauantaina 14.6. klo 

21 saarnaa Piispa Jari Jolkkonen.
 ✚ Kansanlaulukirkko Pölhönsaaren 
laavulla sunnuntaina 15.6. klo 16.

Riemuun!
 ✚ Järvi-Kuopion seurakunnan per-
heretki lasten ja perheiden Riemu-fes-
tivaaleille torstaina 29.5. Kuopion Sata-
matorille. Retkelle yhteiskyyti: Nilsiä klo 
11, Juankoski klo 11.30, Kaavi klo 11.50, 
Riistavesi klo 12.20, Kuopio n. klo 13. Pa-
luu Kuopiosta klo 16 alkaen. Kyydin 
hinta 5€/perhe. Ilmoittautumiset 23.5. 
mennessä Tuomo Kantele puh. 040 
4888 621 tai tuomo.kantele@evl.fi

Kesäkahvila 
Siilinjärvellä

 ✚ Toukokuussa Siilinjärven seu-
rakuntatalolla pyörähtää käyn-
tiin kesäkahvila: 22.5., 30.5., 5.6., 12.6., 
19.6. ja 26.6. klo 9–13. Kahvilaan voi pii-
pahtaa kupposelle kahvia tai mehua se-
kä laulamaan, leikkimään ja askartele-
maan. Toiminta on maksutonta ja sopii 
erityisesti pikkulapsiperheille.

Ruokoniemi-Race
 ✚ Mopo-moottoripyörätapahtuma 
Siilinjärvellä 27.5. alkaa klo 17.30 seura-
kuntatalon P-paikalta, josta hartaus-
hetken jälkeen ajetaan Ruokoniemen 
leirikeskukseen. Perillä pihapelejä, sau-
nomista, uimista ja iltapala, josta va-
paaehtoinen maksu Yhteisvastuukerä-
ykseen. Tapahtuma päättyy klo 21.

Hautausmaakävelyjä
 ✚ Tuusniemen hautausmaakäve-
ly tiistaina 10.6. klo 18. Esittelijänä Risto 
Voutilainen. Kahvit tapulin edessä.

 ✚ Kuopion Ison hautausmaan kier-
rokset alkavat torstaina 12.6. klo 18 lin-
ja-autoaseman puoleiselta portilta. Tee-
mana on ”Hautausmaan kasvit”, oppaana 
Seija Kukkonen. Opastettua kierrosta 
seuraa Pyhän Pietarin kappelissa noin klo 
19.30 Anna Maria McElwainin klavikordi-
konsertti ”Syreenien kukkiessa”.

Yhdessä
 ✚ Siioninvirsiseurat sunnuntaina 18.5. 
klo 18 keskusseurakuntatalon kahvios-
sa. Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

 ✚ Rauhanyhdistyksen seurat Muu-
ruveden seurakuntatalolla sunnuntaina 
8.6. klo 14.30 kirkkokahvien jälkeen.

 ✚ Lettukestit Tätilässä keskiviikkona 
11.6. klo 11–13. Ohjelmallinen tapahtu-
ma, sateen sattuessa sisällä.

 ✚ Tuomasmessu Alavan kirkossa sun-
nuntaina 25.5. klo 18.

 ✚ Pihaseurat keskiviikkona 11.6. klo 18 
Vanhan Pappilan pihassa, Kuninkaan-
katu 12. Kahvit klo 17.30.

 ✚ Kesäseurat Eemilän kotimuseolla 
sunnuntaina 15.6. klo 16.

 ✚ John Rutterin Mass of the Children 
-teos Tuomiokirkossa torstaina 15.5. klo 18. 
Konsertissa kuullaan lisäksi kuoromusiikkia 
Orlando di Lassolta, Pekka Kostiaiselta ja 
Cyrillus Kreekiltä. Mukana Sibelius-Akate-
mian Kuopion yksikön projektikuoro, Nuo-
risokuoro Allegro (Iisalmi) sekä kamarior-
kesteri. Solisteina Noora Määttä, sopraano 
ja Valtteri Tuomikoski, baritoni. Konser-
tin johtaa Hanna Pishro. Vapaa pääsy, oh-
jelma 5 €.

 ✚ Järvi-Kuopion seurakunnan kuoro-
jen kevätkonsertti Nilsiän kirkossa to 
15.5. klo 18.

 ✚ Virsikaraoke Säyneisen seurakuntakodin 
seurakuntasalissa keskiviikkona 21.5. klo 19.

 ✚ Kesäyö-konsertti Alavan seurakuntasa-
lissa perjantaina 23.5. klo 19. Konsertin oh-
jelmassa suomalaisia lauluja, ortodoksisia 
lauluja suomeksi ja venäjäksi, sekä ooppe-
ra-aarioita. Heikki Hattunen, tenori ja Ville 
Hautakangas, piano. Vapaa pääsy, käsioh-
jelma 10 € lähetystyölle.

 ✚ Pro musica -konsertti keskusseurakun-
tatalolla perjantaina 30.5. klo 18. Pauliina 
Vuorinen ja Vuori. Konsertti sisältää tun-
nelmallista jazzahtavaa gospelia, joka on 
pääosin Pauliina Vuorisen käsialaa. Vuo-
ri Quartet: Pauliina Vuorinen, laulu. Heikki 
Vuorinen, piano. Sami Tiainen, kontrabasso 
sekä Ari Lahtinen, rummut.

 ✚ ”Matkalla” konsertti Juankosken Teh-
taan kirkossa perjantaina 13.6. klo 19. Esiin-
tyjinä Esko Hartikainen, kitara ja Juho Ka-
nervo, sello. Tuotto Ylösnousemuksen 
kirkon flyygelirahastoon.

Kuvassa Heikki Hattunen (vas.) ja Ville 
Hautakangas.

ville hautakangas

Pääosassa ihminen
 ✚ Valokuvaaja Topi Ikäläisen näyt-
telyn pääosassa on ihminen, hyvän-
tuulisena, herkkänä ja humoristise-
na. ”Rajaamatonta luomua” -näyttely 
on Arkin viereisessä tilassa ja avoinna 
Arkin aukioloaikoina arkisin klo 11–18 
(kesä–elokuussa klo 11–15) ja lauantai-
na klo 11–15. Vapaa pääsy..
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Uskovainenkin saa nauraa, jopa itselleen. 
Tätä mieltä on kuopiolainen, koomikkopappinakin tunnettu Sampsa Simpanen. 

S
ynkistely on out - ilo ja huu-
mori vapauttaa ja rentouttaa. 

”Itselläni on ideana se, et-
tä settini on tarpeeksi hauska 
ravintolaan, mutta myös tar-
peeksi siisti vedettäväksi kir-
kossa. Kirosanat eivät kuulu 
sanavarastooni. Haastan it-

seäni koomikkona kertomaan tarinaa elämäs-
tä, tilanteista ja ihmisistä”,  Sampsa Simpa
nen kuvailee.

”Suomalainen stand up on usein alapää-
huumoria. Amerikasta on nousemassa kult-
tuuri, jossa oikeasti mietitään, mitä sanotaan. 

Jossa yleisö joutuu käyttämään päätänsä, se ei 
ole vain muutaman sanan hokemista.”

Naurua Jumalan kunniaksi
”Miksikö teen komiikkaa? Joillekin uskova ja 
vitsit eivät sovi yhteen. Haluaisin näyttää, et-
tä uskovainenkin saa nauraa, jopa itselleen”, 
Simpanen virnistää.

”Usko on iloinen asia ja elämä välillä koo-
mista.”

Omana persoonana Sampsa heittäytyy 
täysillä siihen, mihin hän ryhtyy – myös ko-
miikkaan.

”Ei ole yhtä muottia, miten asioita pitäisi 
tehdä. Jokaisella on oma tyylinsä, minä koo-
mikkopappina väritän tarinoita kristillisestä 
näkökulmasta. Haluan viihdyttää, tuoda iloa 
ja tehdä tätä Jumalan kunniaksi.”

”Jumala on luonut taiteen ja taiteente-
kijät. En ymmärrä, miksi taiteellisuus pitäisi 
tukahduttaa. Jumala rakastaa meitä erilaisi-
ne lahjoinemme.”

Ei seppä syntyessään
Simpanen kertoo perheensä matkasta Akaan 
Viialasta, Sampsan vaimon kotiseudulta, Kuo-
pioon. Kuopio paikkakuntana on myös syy sii-
hen, että hänestä on tullut stand up -koomikko. 

”Olin ajatellut kymmenen vuotta, et-
tä olisipa kiva kokeilla. Olimme muuttaneet 
Kuopioon, koska minut oli kutsuttu Meto-
distiseurakunnan pastoriksi. Kuopion Kome-
diafestivaaleilla oli kaksipäiväinen stand up 
-kurssi, johon ilmoittauduin, koska se järjes-
tettiin näin lähellä.”

Sampsa myös itse nousi estradille ensim-
mäistä kertaa.

”Se oli hirveää kuraa katsottavaksi! Mut-
ta eka esitys on tehtävä. Sanotaan, että 50 en-
simmäistä keikkaa on lähestulkoon kuin yhtä 
monta lavakuolemaa, eli kukaan ei naura si-
nun jutuille. Sadan keikan jälkeen voi ruveta 
jo kutsumaan itseään lavakoomikoksi.”  

Koomikkopappi kertoo uskosta
Ei uskoisi, kun Simpanen kertoo, että hänellä 
on ollut paniikkikohtauksia ja hän tuntee ih-
mispelkoa. Esiintyminen on ollut siihen apu. 
Lavalle nouseminen on muuttanut miestä ih-

misenä sekä pappina.
”Se on itsensä ylittämistä, olen rohkaistu-

nut monella tavoin. Jumalan viisautta lienee 
se, että olen saanut koomikkopappina kertoa 
uskosta niille, jotka eivät astu yleensä kirk-
koon. Koen, että minut on lähetetty tälle ken-
tälle ja olen saanut tarttua minulle valmistet-
tuun tehtävään.”

Samoin Simpaset lähtivät vuosia sitten Es-
panjaan lähetystyöhön.

”Olimme siellä kaksi vuotta ja se oli hienoa 
aikaa. Iso osa minua jäi sinne. Aika myöskin 
opetti sen, että jos Isä haluaa meidän jonne-
kin menevän, saamme kulkea ennalta valmis-
tetuissa teoissa ja askelissa.”

Simpanen kuvailee itseään sosiaaliseksi 
puolihulluksi työnarkomaaniksi. Hän rakas-
taa työtään ja rakastaa harrastustaan. Kol-
men lapsen isä ja puoliso tekee keikkaa noin 
sata vuodessa.

”Heittäydyn aina täysillä ja pilke silmäkul-
massa. Olen kokeillut elämässäni paljon asioi-
ta ja siksi tehnyt myös virheitä.” 

”Ideaalitilanne toki olisi se, että oppisi vir-
heistään kerralla. Jostain syystä, lienen luupää 

luonteeltani, olen niitä myöskin toistanut. 
Joskus oppi menee kuitenkin perille. Lapsena, 
viidennen kerran talvella märissä vaatteissa 
kotiin kävellessäni opin, ettei ´rytkyn´ leikki-
minen kannata. Rytky on leikki, jossa men-
nään heikoille jäille ja se joka menee pisim-
mälle, on kovin jätkä. En koskaan voittanut.”

Kuopiolaisista tykätään
Raumalta kotoisin oleva Sampsa on kotiutunut 
savolaiseen kulttuuriin. Hän kertoo uskomat-
tomia tarinoita siitä, miten yleisö on erilaista 
Kuopiossa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Jopa Sa-
von sisälläkin nauretaan erilaisille jutuille. 

”Savolaiset eivät ole tyhjännaurajia. Täällä 
saa rakentaa mielikuvia ja olla tarinanikkari. 
Koomikot tulevat tänne mielellään, kuopio-
laiset ovat tykättyä yleisöä. Rehellistä väkeä, 
joka palkitsee onnistumiset.”

Pappina työskentely on suurimmaksi osaksi 
elämän suurien kysymysten kohtaamista. 

”Käsittelemme usein vakavia, raskaita asi-
oita. Ihmissuhteita, kuolemaa, sairauksia. Elä-
män ei niin kivaa puolta. Ilo ja huumori on 
myös oman itseni hoitamista, henkistä ja fyy-
sistä lepoa. Eikä pelkästään lavahuumori, 
vaan kaikki elämässä olevat pienet ilot”, Sim-
panen sanoo ja kertoo 11 kuukauden ikäisestä 
nuorimmaisestaan, joka konttaa isänsä syliin.

”Mikään ei tee isän sydäntä niin iloiseksi 
kuin kuulla sana isi. Se on iloa, ylpeyttä ja rak-
kautta. Ilossa on usein paljon myös rakkautta.”

HANNA KARKKoNeN

Lauri Thurénin mukaan Raamattua kannattaa lukea myös pilke silmäkulmassa. 

K
un Raamatusta ja kris-
tinuskosta löytää huu-
morin, ihminen voi pääs-
tä lähemmäs Raamatun 
ydinsanomaa.

Jotkut pitävät kristin-
uskoa synkkänä ja ikä-
vänä uskontona. Ekse-

getiikan professori, pastori Lauri Thurénin 
mukaan tämä ajatus ei saa tukea ainakaan 
Uudesta testamentista, Vanhasta testamen-
tista eikä ensimmäisten vuosisatojen kristilli-
syydestä.

”Kristinuskon taustalla on juutalaisuus, jo-
ka on hauska uskonto. Juutalaisilla ei ole vai-
keuksia yhdistää huumoria ja pyhyyttä. Huu-
morittomuutta ja jonkinlaista synkkyyden 
korostamista on tullut kristinuskoon ja kirk-
koon kreikkalaisten laimennettujen filosofi-
oitten myötä. Niissä on ajateltu, ettei elämäs-
tä saa nauttia, koska maailma on paha.”

”Kristinusko ja juutalaisuus taas koros-
tavat maailman olevan hyvä, koska Juma-
la on aikanaan luonut maailman hyväksi. Sik-
si maailmassa saa iloita ja nauttia, meillä saa 
olla huumoria. Kristittyjen olisikin hyvä pala-
ta juurilleen ja löytää tämä ajatus uudestaan”, 
Joensuun yliopiston teologian osastolla työs-
kentelevä Thurén sanoo.

Jotkut mieltävät erityisesti luterilaisuuden 
edustavan synkkää ja ilotonta kristillisyyttä. 
Usein tähän liitetään myös ankara luterilai-
nen työetiikka.

”Synkkyys ja ankara työetiikka eivät kui-
tenkaan liity luterilaisuuteen. Sen sijaan ne 
liittyvät toiseen protestantismin muotoon, 
kalvinilaisuuteen.”

Aitoa ja alkuperäistä luterilaisuutta voi et-
siä Martti Lutherin avulla.

”Lutherilta on säilynyt paljon tekstejä. Hän 
oli täynnä huumoria ja oli kaikin tavoin hy-
vin hersyvä persoonallisuus. Erityisesti Luthe-
rin pöytäpuheet olivat täynnä sopivia ja var-
sinkin sopimattomia vitsejä. Lutherille on 
kuitenkin käynyt niin kuin monelle muulle-
kin. Oppilaat ja heidän oppilaansa ovat kään-
täneet päälaelleen sen, mitä suuri mestari on 
joskus sanonut.”

Thurénin mielestä Raamattua on pyrittävä 

lukemaan samalla tavalla kuin varhaiset kris-
tityt tekivät.

”Raamattua pitäisi lukea vähän pilke sil-
mäkulmassa. Sieltä kannattaa uskaltaa löy-
tää kaikkea hauskaa. Varhaiset kristityt eivät 
ajatelleet, että uhkana olisi pyhien arvojen 
rienaaminen tai loukkaaminen.” 

Huumori on  
kulttuurisidonnaista
Thurén toteaa, että Raamatun sisältämä huu-
mori kuitenkin katoaa helposti tieteellisen tut-
kimuksen ulottumattomiin. Varmuudella voi 
kuitenkin sanoa sekä Vanhan testamentin että 
Uuden testamentin olevan täynnä monentyyp-
pistä huumoria. Thurén muistuttaa huumo-
rin olevan osittain kulttuurisidonnaista. Lisäksi 
käännökset kadottavat siitä usein ison osan. 

”Varsinkin Vanhan testamentin huumori 
on monesti pitkälti kieleen perustuvaa. Raa-
matunkääntäjät tajuavat kohdan sisältävän 
vitsin, mutta sanaleikkejä on vaikea kään-
tää suomeksi. Joskus alaviitteessä on kerrottu 
kohdan hepreankielisen sanan muistuttavan 
jotain toista sanaa, mutta se jää lähinnä köm-
pelöksi yritykseksi selittää vitsi.”

”Tilanne on sama, jos englantia osaama-
ton henkilö katsoo televisiosta amerikkalaista 
komediaa. Alkuperäiskielessä olevaa vitsiä ei 
välttämättä tavoiteta käännöksessä, eikä kat-
soja tiedä miksi yleisö nauraa taustalla.”

Joskus raamatunkääntäjät ovat yrittäneet 
laittaa raamatunkohtaan vastaavanlaisen 

suomalaisen sanaleikin.
”Jotkut lukijat ovat kuitenkin saattaneet 

suuttua tästä ja sanoa, että nyt Raamatun sa-
nomaa on menty muuttamaan.”

Raamatussa oleva, tapahtumiin perustuva 
huumori on jo helpommin tunnistettavissa. 
Thurén nostaa esiin Joonan kirjan huumorin.

”Joonan kirja on oikeastaan kokonaisuu-
dessaan kummallisen huumorin sävyttämää. 
Hurskas profeetta kieltäytyy tehtävästä, pää-
tyy veisaamaan virsiä kalan vatsaan ja me-
nee saarnaamaan vihollismaan pääkaupungil-
le parannusta. Joona onnistuu tehtävässään, 
mutta suuttuu Jumalalle. Lisäksi Joonan kir-
jassa eläinten käsketään tehdä parannus sä-
kissä ja tuhkassa, mikä kuulostaa aika mielen-
kiintoiselta.”

”Meillä Itä-Suomen yliopistossa tehtiin taan-
noin gradutyö Joonan kirjan groteskista huu-
morista. Varsinaisestihan groteskin huumorin 
käsite keksittiin vasta renessanssin aikaan.”

Evankeliumin musta huumori
Uuden testamentin kirjoista Thurén nostaa 
esiin Johanneksen evankeliumin.

”Se on täynnä mustaa huumoria ja sisältää 
toisaalta syvällisempää teologiaa kuin muut 
evankeliumit. Jeesus pitää Johanneksen evan-
keliumissa pitkiä ja vakavahenkisiä teologisia 
puheita, mutta niiden lomassa voi olla vitsejä.”

”Johanneksen evankeliumissa esimerkiksi 
kerrotaan miten opetuslapset kiistelivät siitä, 
kuka saa korkeimman viran taivasten valta-

kunnassa. Jeesus toteaa, että kaikki opetus-
lapset saavat ylennyksen, kun Ihmisen Poika 
ylennetään. Tällä Jeesus tarkoitti, että hänet 
tullaan nostamaan ristille.”

Thurénin mukaan monilla on fariseuksista 
hieman vääränlainen käsitys.

”Moni on ajatellut, että vain Jeesuksel-
la oli huumoria ja fariseukset olivat tosikko-
ja. Tämä stereotypia ei pidä paikkaansa. Meil-
le kristityille laki edustaa usein jotain synkkää 
ja ankaraa. Fariseuksille ja juutalaisille ylipää-
tään Mooseksen laki oli nimenomaan ilon 
lähde ja innostava asia.” 

Thurénin mukaan ironiaa ja sarkasmia voi-
daan nähdä myös siellä, missä niitä ei oikeas-
ti välttämättä ole.

”Jos raamatuntutkijat eivät ymmärrä jo-
tain Jeesuksen opetuksen sanomaa, he voivat 
väittää sen olevan ironiaa ja sarkasmia. Näin 
ihmisen ei tarvitse kohdata sitä ajatusta, että 
Jeesus olikin siinä kohtaa ihan tosissaan.”

Paavalia ei pidetä yleensä humoristina. 
Thurénin mukaan myös häneltä löytyi huu-
moria.

”Se tulee esiin esimerkiksi Ensimmäisessä 
korinttilaiskirjeessä, jossa Paavali puhuu seu-
rakunnasta Kristuksen ruumiina. Hän poh-
tii mitä silmä sanoisi jaloille, mitä pää sanoi-
si kädelle ja niin edelleen. Paavalilla on ollut 
selvästi hauskaa, kun hän on kehitellyt kuvit-
teellista eri ruumiinosien käymää dialogia.”

Ideologian pahin vastustaja
Kun Raamatusta ja kristinuskosta löytää huu-
morin, ihminen voi päästä samalla lähemmäs 
Raamatun ydinsanomaa.

”Silloin kristinusko ei pysy enää etäisenä 
ideologiana, vaan koskettaa ihmistä syvem-
min. Kun jollekin asialle nauraa, se ei jää ai-
voihin.” 

”Joskus on sanottu, että huumori on 
ideo logian pahin vastustaja. Erilaiset ismit, 
esimerkiksi kommunismi tai fasismi ovat 
luonteeltaan ryppyotsaisia. Huumori sen si-
jaan palauttaa ihmiset maan pinnalle. Samal-
la tavalla on terveen kristillisyyden merkki, 
jos siihen mahtuu huumoria.”

Thurénin mielestä pappien ja muiden kir-
kollisten puhujien kannattaa viljellä puheis-
saan riittävästi huumoria.

Thurénin mukaan Suomen evankelis-lute-
rilaisessa kirkossa on varsin paljon hauskoja 
pappeja ja muita puhujia.

”He tapaavat olla samalla uskon kanssa 
hyvin tosissaan, eivätkä lyö kristinuskoa läs-
kiksi tai laimenna sitä. He ovat päinvastoin 
uskosta hyvinkin innoissaan ja saattavat sen 
takia heittää väliin reipasta huumoria.”

JuHANA uNKuRI

Raamatussa ja 
kristinuskossa 
on huumoria

”Huumorin  
käyttö vaatii  
hyvää tilannetajua

Elämän komiikkaa

”Usko on  
iloinen asia ja elämä 
välillä koomista

Sampsa Simpaselle arkinen ilo löytyy 
kotoa. ”Vaimoni on Jumalan minulle 
antama enkeli, ja lapset loputon ilon 
lähde.” 

 lauri thurénin kotialBumi

”Raamatusta kannattaa uskaltaa löytää kaikkea hauskaa”, eksegetiikan professori 
Lauri Thurén rohkaisee.
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Cantate – Laulakaa

S unnuntain profetia, kuten 
monet muutkin Vanhan tes-
tamentin runolliset kirjat, on 
tulvillaan kauniita kielikuvia 
luonnosta. Ne kertovat Luo-

jan suurista teoista, mutta myös ih-
miselämän hädästä ja vaaroista. Jesaja 
puhuu rauhan niityistä ja hedelmätar-
hojen sadosta, autiomaasta ja suurista 
metsistä. 

Autiomaahan liittyy 
Raamatussa usein uhkaa-
via mielikuvia. Moni Raa-
matun henkilö on elänyt 
ainakin jonkin aikaa au-
tiomaan hiljaisuudessa 
tehtäväänsä valmistautu-
massa. Kirkkotaiteessa-
kin autiomaa kuvaa perin 
ankeaa maisemaa.  Au-
tiomaassa vallitsee kui-
vuus, hedelmättömyys 
ja kuolema. Elämän uu-
si alku syntyy sinne, mis-
sä Jumalan tuuli puhal-
taa ja uusi taimi versoo 
kuivaan maahan. Silloin 
autiomaa muuttuu he-
delmätarhaksi. Näin nä-
ki Jesaja, kun hän puhui 
aikansa ihmisille. Pit-
kän pakkosiirtolaisuu-
den ajan jälkeen oli koit-
tava vapauden ja uuden 
rakentamisen aika. Näin 
todella tapahtui pian. 
Profeetan sanat toteutui-
vat. Mutta näissä Jesajan 
kirjan sanoissa on loh-
dutus myös meille tänä 
päivänä, elämän kipujen 
keskellä kamppaileville 
ihmisille.

Kristityn vaellus ei ole 
useinkaan lepäilemistä 
virvoittavien vetten ää-

rellä. Eikä luvattuja hedelmätarhoja ai-
na näy edessämme. Kuljemme joskus 
autiomaassa, jossa päivisin on ”poltta-
van kuumaa ja öisin kylmää ja pimeää”. 
Se voi olla pimeyttä, jossa silmämme 
kadottavat hetkeksi uskon näköalan. 
Jumalakin tuntuu hukkuvan siihen pi-
meyteen. 

Jeesus valmistautui julkiseen työ-
hönsä paastoamalla au-
tiomaassa. Sinne hän 
kutsuu joskus myös mei-
tä seuraajiaan. Ei kuiten-
kaan yksin, sillä hän on 
siellä kanssamme. Jesa-
ja puhuu luottamukses-
ta, joka kasvaa autiomaa-
han, kun Jumalan Henki 
saa puhaltaa kuivuuteen. 
Ehkäpä vain autiomaas-
sa voimme oppia luot-
tamaan uudella tavalla 
Jumalan armoon ja elä-
mään yksin hänen varas-
saan. Jumala ei unohda 
etsivää sielua. Hän vir-
voittaa ajallaan ja antaa 
sateen.

Sunnuntain aihe on 
”Cantate – laulakaa!” 
Täällä ajassa meitä keho-
tetaan kulkemaan lau-
laen.  Joskus laulumme 
hiljenee, mutta jonain 
päivänä se taas voimis-
tuu. Kerran koko luoma-
kunta puhkeaa uuteen 
elämään ja täydellinen ilo 
alkaa, kun saamme käy-
dä Taivaan iloon.Sinne 
huolettomille leposijoille 
Jeesus meitä saakoon ol-
la johdattamassa.

ANNA-MAIJA HeLLA 
Kallaveden seurakunnan 

pastori

Tuomiokirkko

Avoinna klo 10–15
lisäksi pe klo 18–23
040 4848 256
Viikkomessu ke 14.5. 
klo 18.
Konsertti to 15.5. klo 18. 
John Rutterin Mass of the 
Children -teos. Konsertissa 
kuullaan lisäksi kuoromu-
siikkia Orlando di Lassol-
ta, Pekka Kostiaiselta ja Cy-
rillus Kreekiltä. Mukana Si-
belius-Akatemian Kuopi-
on yksikön projektikuoro, 
Nuorisokuoro Allegro (Ii-
salmi) sekä kamariorkeste-
ri. Solisteina Noora Määttä, 
sopraano ja Valtteri Tuomi-
koski, baritoni. Konsertin 
johtaa Hanna Pishro. Va-
paa pääsy, ohjelma 5 €.
Perjantaimessu pe 16.5. 
klo 19.
Messu, Iltarippikoulun 
konfirmaatio su 18.5. klo 
10. Saarna Lauri Kastarinen, 
liturgia Marjo Parttimaa, 
Risto Eskola ja lauluryhmä, 
urkurina Anu Pulkkinen.
Kansainvälinen juma
lanpalvelus su 18.5. klo 14. 
kappelissa.
Lasten kevätkirkko ti 20.5. 
klo 10. Marjo Parttimaa, 
Pirjo Rissanen, Paula Raati-
kainen ja Anna Kosola.
Viikkomessu ke 21.5. 
klo 18.
Messu su 25.5. klo 10. 
Saarna Risto Voutilai-
nen, liturgia Liisa Pentti-
nen, kanttorina Pekka Les-
kelä, urkurina Anu Pulk-
kinen. Tuomiokirkkokuo-
ro ja Päiväkuoro. Viulistina 
Tapani Tuppurainen. Pal-
veleva puhelin Kuopiossa 
40 vuotta.
Esikoululaisten kouluun
siunaaminen ti 27.5. klo 
18. Olli Viitaniemi ja 
Pekka Leskelä.
Hiljaisuuden messu 
(Viikkomessu) ke 28.5. 
klo 18. Liisa Penttinen ja 
Anu Pulkkinen, piano ja 
Salla Savonlahti, huilu.
Helatorstain messu, jos
sa pappisvihkimys to 29.5. 
klo 10. Piispa Jari Jolkko-
nen avustajineen toimittaa 
pappisvihkimyksen, liturgi-
na tuomiorovasti Ilpo Ran-
nankari, kanttorina Pek-
ka Leskelä, urkurina Anu 
Pulkkinen. Tuomiokirkon 
Kamarikuoro.
Messu su 1.6. klo 10. Saar-
na Olli Viitaniemi, liturgia 
Liisa Penttinen, kanttorina 
Pekka Leskelä ja urkurina 
Anna Kosola.
Viikkomessu ke 4.6. 
klo 18.
Helluntain messu su 8.6. 
klo 10. Saarna Liisa Pentti-
nen, liturgia Lauri Kastari-
nen, kanttorina Pekka Les-
kelä ja urkurina Anu Pulk-
kinen.
Ei kesäillan viikkomessua 
ke 11.6. klo 18. Pihaseurat 
Vanhan Pappilan pihassa, 
Kuninkaankatu 12.
Messu su 15.6. klo 10. 
Saarna Ilpo Rannanka-
ri, liturgia Olli Viitanie-
mi, kanttorina ja urkurina 
Pekka Leskelä.
Viikkomessu ke 18.6. 
klo 18.

KESKUS 
SEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
040 4848 259
Siioninvirsiseurat su 18.5. 
klo 18. kahviossa. Kahvi-
tarjoilu alkaen klo 17.30.
Pro musica konsertti pe 
30.5. klo 18. Pauliina Vuori-
nen ja Vuori Quartet. Pau-
liina Vuorinen, laulu. Heik-
ki Vuorinen, piano. Sami 
Tiainen, kontrabasso sekä 
Ari Lahtinen, rummut.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
040 4848 272
Raamattutuokio ti 20.5. 
klo 13. Ti 3.6. ja ti 10.6. 
Virpi Soveri.
Papin päivä ti 27.5. klo 13. 
Liisa Penttinen.
Mökki suljettu 2.6.2014.
Pihaseurat ti 17.6. klo 13. 
Ilpo Rannankari ja Liisa 
Penttinen.

MUUTA
Inkilänmäen seurakun
takerho to 15.5. klo 13 Tä-
tilässä, kevään viimeinen 
kokoontuminen. Retkiasi-
at. Kirsi Launonen ja Liisa 
Penttinen.
Messu su 25.5. klo 12 Tä-
tilässä. Olli Viitaniemi, 
kanttorina Pekka Leskelä, 
Päiväkuoro.
RIEMU Lasten ja perhei
den festivaali to 29.5. 
klo 12–16. Kuopion sata-
matorilla. Ohjelmaa laval-
la: klo 12 Suvivirsi soi, Ra-
jalan Puhaltajat ja musiik-
kiluokkien kuoro, juon-
taa Henna Haverinen; klo 
13 Pikku Kakkosesta tuttu 
Katti Matikainen ja lapset; 
klo 14.15 Outi Orava, Anu 
Amppari, Mari Pingviini ja 
Kallaveden lapsikuoro; klo 
15 Katri Karhun orkesteri 
ja klo 15.45 Piispa Jarin rie-
mullinen tarina. Keppihe-
vosnäyttely, pöytälätkää,la
stentarvikekirppis ja peh-
moeläinten vaihtopöytä.
Lettukestit Tätilässä 
ke 11.6. klo 11–13. Kirsi Lau-
nonen, Liisa Penttinen ja 
Anu Pulkkinen. Ohjelmal-
linen tapahtuma, sateen 
sattuessa sisällä.
Pihaseurat ke 11.6. klo 18. 
Kahvit klo 17.30. Vanhan 
Pappilan pihassa, Kunin-
kaankatu 12.

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri Pou
kamassa ma 19.5. klo 18–
20.30. Sauna ja iltapa-
la 4 €.
Lasten kevätkirkko 
ti 20.5. klo 10 Tuomiokir-
kossa.
Kesäkahvila perheille 
ma 2.6., ma 9.6. ja ma 16.6. 
klo 10–14. Keskusseura-
kuntatalon koulutussa-
li, Suokatu 22. Tervetuloa 
koko perhe!

KASTETUT
Minni Aurora Kokko, Vee-
ra Ilona Ropo, Taavi Antti 
Antero Myöhänen, Miska 
Eino Pietari Hiltunen, Leo-
nardo Toivo Athos Rubini, 
Jan-Oscar Mankowski.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Mikko Ensio Voutilainen 
ja Tarja Anneli Malinen, 
Tero Sami Tapani Pyykkö 
ja Eeva Johanna Itkonen.

KUOLLEET
Liisa Uotila 97 v, Esko Il-
mari Miettinen 92 v, Aimo 
Antero Reinikainen 92 v, 
Helvi Marjatta Pönkänen 
91 v, Leena Ingeborg Dag-
mar Turunen 90 v, Anna 
Maria Partanen 90 v, Hil-
ja Maria Jäntti 89 v, Helvi 
Marjatta Pyhäniemi 89 v, 
Irja Hellevi Laukkanen 
87 v, Elsa Annikki Ovas-
kainen 84 v, Liisa Annik-
ki Kokkonen 83 v, Sirkka 
Liisa Korhonen 82 v, Eija 
Riitta Kilpiö 60 v, Aimo 
Juhani Koistinen 52 v.

alava

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298
Messu su 18.5. klo 10. Saar-
naa Anu Kiviranta, litur-
gina Hannu Koskelainen, 

kanttorina Leila Savolai-
nen ja Zipporim. 70-, 75-, 
80-, 85- ja 90-vuotiaitten 
syntymäpäiväjuhla.
Messu su 25.5. klo 10. 
Saarna ja liturgia Ilkka Ko-
ponen, kanttorina Ossi 
Jauhiainen. Talvilomarip-
pileirin konfirmaatio.
Tuomasmessu su 25.5. klo 
18. Saarnaa evankelista 
Eliisa Heinonen.
Salvadorilainen mes
su helatorstaina 29.5. klo 
10. Saarnaa Anna Väätäi-
nen, liturgina Anu Kiviran-
ta, kanttorina Ossi Jauhiai-
nen, kirkkokuoro, nuorten 
bändi. Vapaaehtoisten kii-
tosjuhla. 
Messu su 1.6. klo 10. Saar-
naa Ilkka Koponen, li-
turgina Hannu Koskelai-
nen, kanttorina Leila Sa-
volainen. Viestintäyksikön 
työntekijöiden tehtäviin 
siunaaminen.
Messu su 8.6. klo 10. Saar-
naa Anu Kiviranta, liturgi-
na Anna Väätäinen, kant-
torina Eveliina Modinos.
Messu su 15.6. klo 10. 
Saarnaa Hannu Koskelai-
nen, liturgina Ilkka Kopo-
nen, kanttorina Leila Sa-
volainen.

ALAVAN 
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Esikoislestadiolaisten 
seurat su 18.5. ja 1.6. klo 
14. Seurakuntakodin ala-
kerran kerhohuone.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Messu su 18.5. klo 13. Saar-
na ja liturgia Ilkka Kopo-
nen, kanttorina Eveliina 
Modinos. Isosten tehtä-
viin siunaaminen, kirkko-
kahvit.
Miestenpiiri Neulamä
essä ma 19.5. klo 18 takka-
huoneessa. Miehille tar-
koitettu keskustelupiiri, 
joka kokoontuu kerran tai 
kaksi kertaa kuukaudessa 
läsnä olevien toivomuk-
sen mukaan. Tule rohkeas-
ti ja avoimin mielin mu-
kaan vapaamuotoiseen 
toimintaan. Yht. henk. 
Toimi Kuivalainen 044 
290 2434, Toivo Väisänen 
045 233 8868, toivo.vaisa-
nen@gmail.com.
Messu su 8.6. klo 13. Saar-
naa Anu Kiviranta, liturgi-
na Anna Väätäinen, kant-
torina Emilia Modinos.

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20
040 4848 307
Messu su 25.5. klo 13. Saar-
naa Hannu Koskelainen, li-
turgina Anna Väätäinen, 
kanttorina Ossi Jauhiai-
nen. Särkiniemen kirkon 
juhla ja kirkkokahvit.

DIAKONIA
Ajanvaraus diakonityön
tekijälle Sielunhoidollista, 
kriisi- tai muuta keskus-
telua, taloudellista neu-
vontaa, avustusta, hengel-
listä ohjausta, esirukous-
ta, kotikäyntiä, vapaaeh-
toisena toimimista varten. 
Alava, Niirala: Sonja Tirk-
konen 040 4848 324, son-
ja.tirkkonen@evl.fi. Leh-
toniemi, Särkiniemi, Sär-
kilahti: Sisko Laitinen 040 
4848 326, sisko.laitinen@
evl.fi. Neulamäki: Kati Uk-
konen 040 4848 325, kati.
ukkonen@evl.fi.

MUUTA
Kotimetsän kirkkoret
ki perheille su 18.5. klo 16. 
Tule retkeilemään yhdes-
sä äidin, isän tai muun tu-
tun aikuisen kanssa Pöl-
hön saareen! Kirkkoretkel-
lä nautitaan yhdessäolos-
ta, leikitään, tutkitaan ja 

ihmetellään luontoa, syö-
dään eväitä sekä viete-
tään pyhäkouluhetki. Läh-
tö Pölhön saaren parkki-
paikalta (Saaristokatu). 
Mukaan kumisaappaat 
ja sään mukainen vaate-
tus, reppuun istuinalus-
ta ja eväät (mahdollisuus 
paistaa makkaraa), sekä 
iloista retkimieltä. Lisä-
tietoja Vappu Palmu 040 
4848 297 tai vappu.pal-
mu@evl.fi.
Alavan piirien yhteinen 
kevätretki to 22.5. Rauta-
lammin Törmälään. Reit-
tiaikataulu: Alava klo 8.30, 
Neulamäki klo 8.45 ja Sär-
kiniemi klo 9.00. Omavas-
tuu 20 €, sis. kuljetuksen, 
ruuan ja kahvit. Ota mie-
luinen hattu mukaasi. Ilm. 
16.5. mennessä piireissä tai 
Alavan seurakunnan toi-
mistoon 040 4848 286.
Kansanlaulukirkko su 
15.6. klo 16. Pölhönsaaren 
laavulla. Hannu Koskelai-
nen, Ilkka Koponen ja Lei-
la Savolainen.

KASTETUT
Alma Elea Etula, Jomiel 
Jonatan Jäänvirta, Iida 
Emilia Savolainen, Toivo Ii-
sak Elmeri Soikkeli, Arttu 
Eemeli Vuoti.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Juho Pekka Einari Musto-
nen ja Terhi Johanna Nies-
niemi, Yrjö Samuel Pärssi-
nen ja Leila Tuulikki Sauk-
konen, Janne Martti Ju-
hani Mertanen ja Sanna 
Maarit Husso, Joonas Pet-
teri Eskelinen ja Sara Su-
sanna Karppinen, Joni Juk-
ka Petteri Eskelinen ja Päi-
vi Helena Christian.

KUOLLEET
Aili Maria Herranen 99 v, 
Hilja Karppinen 94 v, Sirk-
ka Liisa Jokinen 93 v, Aat-
to Alpo Huovinen 88 v, 
Aune Hellin Saastamoi-
nen 84 v, Anja Ellen Kart-
tunen 82 v, Olavi Allan 
Hytönen 77 v, Eila Tel-
lervo Holopainen 73 v, 
Matti Ahonen 73 v, Rit-
va Helena Selkivaara 62 v.

kallavesi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 10. Liturgia Ris-
to Huotari, saarna Anna-
Maija Hella ja kanttorina 
Keijo Eskola.
Messu su 25.5. klo 10. Li-
turgia Sirpa Nummenhei-
mo, saarna Veli Mänty-
nen ja kanttorina Richard 
Nicholls. Isosten siunaus.
Messu to 29.5. klo 10. Li-
turgia Sirpa Nummenhei-
mo, saarna Juha Määttä 
ja kanttorina Anna-Ma-
ri Linna.
Messu su 1.6. klo 10. Li-
turgia Sirpa Nummenhei-
mo, saarna Anni Tanni-
nen ja kanttorina Richard 
Nicholls.
Messu su 8.6. klo 10. Litur-
gia Risto Huotari, saarna 
Juha Määttä ja kanttorina 
Anna-Mari Linna.
Päiväkoulun Konfir
maatiomessu la 14.6. klo 
14. Saarna Veli Mäntyn 
ja kanttorina Mari Vuo-
la-Tanila.
Messu ja H1 konfirmaa
tio su 15.6. klo 10. Litur-
gia Anni Tanninen, saarna 
Raili Rantanen ja kanttori-
na Richard Nicholls.
H2 Konfirmaatiomessu 
su 15.6. klo 14. Liturgia Rai-
li Rantanen, saarna Anni 

Cantate 
Jes.32: 15-20 

Näin on oleva, kunnes 
meihin tulee korkeu-
desta henki. 
Silloin autiomaa muut-
tuu hedelmätarhaksi 
ja tarhat ovat laajoja 
kuin metsät.  
Silloin autiomaassa 
asuu oikeus  
ja vanhurskaudella on 
majansa hedelmätarho-
jen keskellä. 
Ja vanhurskauden he-
delmänä on oleva rau-
ha. 
Siitä kasvaa levollinen 
luottamus, turvallisuus, 
joka kestää iäti. 

Minun kansani saa 
asua rauhan niityillä, 
turvallisissa asuinpai-
koissa, huolettomilla le-
posijoilla. 

Metsää kaatuu la-
koon, kaupunkeja sor-
tuu maahan, mutta te 
onnelliset, te saatte kyl-
vää kaikkialle, missä ve-
si kostuttaa maan, saat-
te päästää härkänne ja 
aasinne vapaasti kulke-
maan laitumilla.
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Seurakunnat 14.5-18.6.14

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppak.  •  p. 3613 802  •  MA-PE 9-19, LA 8-18, SU 12-16

Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 9-19

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

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

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

MA-PE 9-20, LA-SU 9-18  •  www.kukkatarha.fi  •  myynti@kukkatarha.fi

Kukkakauppa Floretta
Kauppakatu 63 • p. 017 281 1655 • MA-PE 8.30-17.30, LA 8.30-14, SU 10-14

•  www.floretta.fi  •  kukkapaja@floretta.fi

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

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

LIISA    JAAKONSAARI

VAIKEA AIKA VAATII  
VAHVAN PÄÄTTÄJÄN

europarlamentaarikko europarlamentaarikko 
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Tanninen ja kanttorina 
Richard Nicholls.

MUUTA
Miesten Raamattupii
ri to 22.5. klo 18.30 Jyn-
känvuoren kerhohuoneel-
la (Isännäntie 22). Piiris-
tä vastaa Veijo Olli 040 
8275 304.
Perheraamattupiiri su 
25.5. klo 16.30 Kirkon ala-
kerrassa. Raamattupiiristä 
vastaa Pia Karjalainen 050 
5251 012.
Poukaman miesten sau
na ja takkailta pe 30.5. 
klo 18 Poukaman leirikes-
kuksessa. Illan aiheena 
” Isä ja Poika”, Arto Hukari.
Ruskaretki Pallakselle 
1.–5.9.2014 Pallaksen kau-
niisiin tunturimaisemiin. 
Matkanjohtajana kirkko-
herra Matti Pentikäinen. 
Matkan hinta täysihoidol-
la 400 €. Ohjelmassa vael-
lusta ja linja-autovaellus-
ta liikuntakyvyn mukaan. 
Ilmoittautuminen 28.5. 
mennessä 040 4848 327.

PETOSEN  
SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Riparikirkot su 25.5. klo 
14 ja 16. Anni Tanninen ja 
Richard Nicholls.

MUUTA
Kesäseurat to 12.6. klo 19.

VEHMASMÄEN 
KAPPELI
Kevätjuhla to 22.5. klo 14. 
Sotkan Onnin kodassa, 
Pääharjunniementie 161, 
eteläisen alueiden asuk-
kaille. Arpajaiset. Järjestä-
jinä Puutossalmen lähe-
tyspiiri ja Sotkanniemen 
työseura. Raili Rantanen.
Kesäseurat Eemilän ko
timuseolla su 15.6. klo 
16. Martti ja Anneli Sika-
sella, Humalajoki 28. Rai-
li Rantanen ja Anna-Ma-
ri Linna.

HIRVILAHDEN 
KAPPELI 
Länsirannantie 2410
044 275 7936
Sanajumalanpalvelus ja 
seppeleen lasku su 18.5. 
klo 13. Mikko Väisänen ja 
Johanna Kinnunen.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Messu ja herättäjäpäivä 
su 18.5. klo 10. Mikko Väi-
sänen, saarna Aholansaa-
risäätiön toiminnanjohta-
ja Jaro Julkunen, Johanna 
Kinnunen. Messun jälkeen 
Siioninvirsiseurat ja kirk-
kokahvit seurakuntakodil-
la alkaen klo 11.30. Muka-
na mm. Jaro Julkunen, Erk-
ki Laitinen.
Sanajumalanpalvelus 
ja isosten siunaaminen 
su 25.5. klo 10. Mikko Väi-
sänen, Riikka Kukkonen, 
Anna-Mari Linna ja Kalla-
veden kirkkokuoro.
Soi kunniaksi luojan! to 
29.5. klo 18. Karttulan kirk-
kokuoron kevätkonsertti.

MUUTA
Ehtoollishetki to 15.5. klo 
14 Ainolassa. Mikko Väisä-
nen ja Anne Keränen.
Miesten lenkkipiiri ti 
20.5. klo 17.30. Syvännie-
men pappila ja rantasauna. 
Oman kunnon hoitaminen 
– lääkärin näkökulma, Arvi 
Meklin sekä Tauno Salmi.
Miesten saunailta to 22.5. 
klo 17.30 Tervonsalmessa, 
Levinniementie 15, Tervo.
Ehtoollishetki ke 28.5. klo 
13 Jaakkolassa. Mikko Väi-
sänen ja Anne Keränen.
Ehtoollishetki ke 28.5. klo 
14 Karttulan sairaalassa. 

Mikko Väisänen ja Anne 
Keränen.
Kyläkirkko ja kylvön siu
naaminen to 29.5. klo 10. 
Maatalousyhtymä Ve-
näläinen Jussi ja Tuomo, 
Kosketie 20. Mikko Väisä-
nen ja Anne Keränen.
Miesten lenkkipiiri ti 
3.6. klo 17.30 Saittajärvel-
lä Kuhasilla, Rantalantie 
159. Kriiseistä selviäminen 
ja läheisten tuki. Mukana 
Jarkko Kihanen, Veli Män-
tynen ja Tauno Salmi.
Seurakuntaretki Heinä
veden luostareihin Va-
lamoon ja Lintulaan to 
5.6. Matkan hinta 35 €/
hlö. Lähtö Karttulan seu-
rakuntakodin pihalta klo 
8. Auto kiertää Airakselan 
kautta. Ilm. ti 27.5 men-
nessä 040 4848 539.

KARTTULAN  
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Vapaehtoisten kiitos
kahvit to 22.5. klo 13.
Viisikielisen yhteislau
lutilaisuus su 25.5. klo 18. 
Laulattaa puhuja-muusik-
kovieras Tuula Hakkarai-
nen/KRS.
Alma Karttusen muisto
seurat su 15.6. klo 12.

SYVÄNNIEMEN 
KIRKKO 
Kuttajärventie 117
Motoristi/Kantrigospel
kirkko su 1.6. klo 15. Mat-
ti Pentikäinen, Mari Vuo-
la-Tanila ja Lähde-bän-
di. Kirkkokahvit kirkko-
pihalla.
Helluntaipäivän messu 
su 8.6. klo 10. Mikko Väi-
sänen ja Anne Keränen.
Konsertti su 8.6. klo 18. 
Pirjo Honkanen, sopraano 
ja Anna-Mari Linna, pia-
no ja urut.
Messu su 15.6. klo 18. An-
na-Mari Linna.

MUUTA
Ekumeeninen seminaa
riilta teemalla ”Kirkolli
nen kuvakieli” pe 16.5. klo 
18 Syvänniemen tsasounal-
la (Mihailantie 8). Rukous-
hetken toimittaa isä Harri 
Peiponen ja Mihailan kuo-
ro kanttorina Eija Honka-
selkä. Alustukset ikoni-
maalari Säde Tuovinen: En-
kelit ikoneissa ja kirkko-
herra Matti Pentikäinen. 
Keskustelua, ehtooveisu ja 
loppurukous. Tapahtuman 
järjestävät Kuopion Karja-
laiset ry ja Kuopion orto-
doksinen seurakunta.
Naisten hyvänolon aa
mupäivä la 17.5. klo 10–
12.30 Eevantalolla, Keihäs-
koskentie 150. Teemana: 
Syväniemen historia, his-
toriaoppaiden johdatta-
mana Eevantalon pihapii-
rissä, kirkossa ja kylän pie-
noismallien ääressä. Hil-
jentyminen ja yhteislaulua. 
Aamupala 10 €. Mahdolli-
suus opastettuun lauttaris-
teilyyn Kuttajärvellä, osal-
listujia väh. 12 henkilöä. 
Säävaraus. Osallistumises-
ta mainittava ilmoittautu-
misen yhteydessä. Ilm. 13.5. 
mennessä info@eevantalo.
fi tai 050 520 4848.

LÄHETYS
Naisten lähetyslöylyt ke 
28.5. klo 18 Rytkyllä. Lähtö 
kirkolta klo 17.30 ja Peto-
selta klo 17.35. Vapaaehtoi-
nen 5 € maksu lähetykselle. 
Saunomisen lisäksi kevyt il-
tapala. Mukana Kirsi Leino 
ja Järvi-Kuopion naisia.

DIAKONIA
Kallaveden seurakunnan 
diakoniatyön vastaanotot 
ja päivystykset: Henkilö-
kohtaisia keskusteluja, koti-
käynti- ja ehtoollispyyntö-
jä varten voit ottaa yhteyt-

tä: Diakoniatoimisto Peto-
sella, Pyörönkaari 26 (labo-
ratorion vieressä), puhelin-
päivystys ma & ke klo 9–10 
p. 040 4848 333 tai ma & ke 
klo 10–11 päivystysvastaan-
otto tai sähköposti. Sähkö-
postiosoitteet: Maarit Kir
kinen (lähiesimies) maa-
rit.kirkinen@evl.fi, Kirs
ti Makkonen kirsti.makko-
nen@evl.fi (Petonen, Pirt-
ti, Savolanniemi, Pitkälah-
ti), Riitta Reima riitta.rei-
ma@evl.fi (Jynkkä, Levänen, 
Rautaniemi, Läntinen maa-
seutu), Hanna Rasa hanna.
rasa@evl.fi (Petonen, Pirt-
ti, Savolanniemi, Pitkälah-
ti), Irene Savolainen ire-
ne.savolainen@evl.fi (Jynk-
kä, Levänen, Rautaniemi), 
Martti Olsen martti.ol-
sen@evl.fi (Eteläinen maa-
seutu). HUOM! Kallave
den kirkon diakoniatoi
misto on muuttanut Pe
toselle, Pyörönkaari 26. 
Karttulan Seurakuntako-
dilla diakoniatoimisto, Kis-
sakuusentie 14, puhelinpäi-
vystys to klo 9–11 p. 040 
4848 539, Tuula Makkonen 
tuula.k.makkonen@evl.fi.
Kevätretki Rautalammil
le Diakoniatyön ryhmille 
ja yksinäisille ke 28.5. Koh-
teena Rautalammin kirk-
ko, Törmälän kurssikeskus 
ja Korholan kartano. Lähtö 
klo 10 ja paluu noin klo 16. 
Retken hinta 20 €. Ilmoit-
tautumiset pe 16.5. men-
nessä Petosen diakoniatoi-
mistoon ma ja ke klo 9–10 
p. 040-4848 333.

KASTETUT
Elias Anton Oliver Tuuna-
nen, Janna Amanda Par-
tanen, Iita Katariina Heik-
kinen, Toivo Torkkeli Ma-
tinpoika Ristolainen, Hel-
mi Emilia Inkeri Jyrkkärin-
ne, Onni Lauri Juhani Tii-
honen, Tatu Matias Turti-
ainen, Aleksi Samuel Tuo-
himaa, Otso Olavi Kuos-
manen, Nuutti Oskari Olli, 
Lilli Sofia Patrikainen, Emi-
lia Maikki Amanda Holo-
painen, Vili Aaron Hirvo-
nen, Iina Sofia Sarén, Venla 
Maria Lappalainen, Aada 
Elli Helinä Blom, Kaarlo Ta-
pio Ahonen, Vivian Maria 
Jasmin Nyman, Jasmin Ju-
liaana Jaukka, Miro Matias 
Räsänen, Ilta Ulpukka Tuh-
kanen, Santeri Sisu Samu-
li Heiskanen, Aatu Oskari 
Tiilikainen.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Jarkko Topias Hyvärinen 
ja Anna Karoliina Hämä-
läinen, Teppo Hannu Ma-
tias Houtsonen ja Maija 
Elina Leskinen, Mika Antti 
Kalervo Koljonen ja Lea Ir-
meli Soininen, Sami Hen-
rik Ruuskanen ja Suvi Ma-
ria Koponen, Hemmo Os-
kari Lompola ja Katja Ma-
rita Hakala.

KUOLLEET
Hilkka Kaarina Janhunen 
96 v, Aino Saarikivi 90 v, 
Hanna Venäläinen 82 v, 
Teuvo Aulis August Rossi 
80 v, Sirkka Liisa Malinen 
75 v, Pentti Juhani Pirska-
nen 68 v, Irja Aino Tuulik-
ki Kananoja 65 v, Osmo 
Jaakkola 62 v, Pekka Ensio 
Leskinen 54 v, Ilkka Aar-
ne Ilmari Heikkilä 29 v.

männistö

PYHÄN  
 JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Vapaaehtoisten vas

tuunkantajien kiitosjuh
la to 15.5. klo 18.
Rauhanyhdistyksen 
messu su 18.5. klo 10.
Hiljaisuuden messu su 
18.5. klo 18. Messussa lau-
letaan ja kuullaan Anna-
Mari Kaskisen ja Pekka Si-
mojoen hiljaisuuden lau-
luja. Kuoroa ja yhtyettä 
johtaa Heikki Mononen. 
Liturgina Aulikki Mäkinen.
Messu su 25.5. klo 10. 
Saarna Heikki Hyvärinen, 
liturgia Aulikki Mäkinen, 
kanttorina Tintti Tinkala.
Sanajumalanpalvelus 
helatorstaina 29.5. klo 10. 
Saarna ja liturgia Sanna 
Husso.
Mäntykankaan koulu
kirkko pe 30.5. klo 10. 
Heikki Hyvärinen.
Messu su 1.6. klo 10. Saar-
na Salla Tyrväinen, liturgia 
Sanna Husso, kanttorina 
Heikki Mononen.
Erityisrippikoulun kon
firmaatiomessu su 8.6. 
klo 10. Saarna ja liturgia 
Matti Pehkonen, kanttori-
na Jarkko Maukonen.
Kolmikannan rippikou
lun konfirmaatiomessu 
su 15.6. klo 10. Saarna ja li-
turgia Aulikki Mäkinen, 
kanttorina Tintti Tinkala.

NUORET
Kesän nuorten illat ke ja 
to 4.6.- 24.7. klo 18–21 Py-
hän Johanneksen kirkon 
takkahuoneessa ja pihal-
la. Pelailua, yhteistä oh-
jelmaa, iltapalaa ja harta-
utta. Ohjaajina kesätyön-
tekijät Miia Gabel ja Mil-
la Huttunen. Lisätietoja: 
anu.viippola@evl.fi, 040 
4848 408.

MUSIIKKI
Kesälaulajaiset ja kahvi
tarjoilu to 12.6. klo 17 Py-
hän Johanneksen kirkon 
takkahuoneessa ja pihalla. 
Ulla Halonen.

DIAKONIA
Diakoniatyön ajanva
rausvastaanotto 1.6.–
31.8. tiistaisin klo 9–10. 
Diakoniatyöntekijät Ulla 
Halonen 040 4848 405, 
Merja Hyvärinen 040 
4848 407 ja Mari Merta-
nen 040 4848 406.
Elämää etsimässä ryh
män kevätretki to 15.5. 
Rytkyn leirikeskukseen. 
Lähtö kyytiä tarvitsevil-
le Pyhän Johanneksen kir-
kolta klo 13. Ohjelma al-
kaa klo 13.30. Paluu n. 
klo 17.
Messu ja ikääntyneiden 
syntymäpäivät su 25.5. 
klo 10–12.30 Pyhän Johan-
neksen kirkossa. Ulla Ha-
lonen.

MUUTA
Hartaus to 15.5. klo 13.30 
Mäntylän palvelutalolla, 
Untamonkatu 5. Salla Tyr-
väinen.
Messu su 25.5. klo 13 Män-
tylän palvelutalossa, Un-
tamonkatu 5. Ulla Ha-
lonen, Aulikki Mäkinen, 
Heikki Hyvärinen.
Kettulan koulun kevät
kirkko la 31.5. klo 9 kou-
lulla. Heikki Hyvärinen.
Messu su 8.6. klo 13 Män-
tylän palvelutalossa, Un-
tamonkatu 5. Miia Gabel, 
Heikki Hyvärinen.

PERHETYÖ
Päiväkerhojen kevät
kirkko ti 20.5. klo 18 Py-
hän Johanneksen kirkossa. 
Anita Tilles, Tiina Tiainen, 
Salla Tyrväinen.
Kesäpuuhakerho ala
kouluikäisille ke ja to 
18.6.–24.7 klo 10–13 Py-
hän Johanneksen kirkon 
takkahuoneessa ja pihal-
la. Yhteistä ohjelmaa ja 
omat eväät. Ohjaajina ke-
sätyöntekijät Miia Gabel 

mailto:tuula.k.makkonen@evl.fi
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Seurakunnat  14.5-18.6.14

FENNO MEDICAL OY         09 276 360    asiakaspalvelu@fennomedical.fi  

Liikunta
Hyvinvointi

Apuvälineet
Kotiapteekki

Ensiapu
Hygienia

Haavanhoito
Virtsankarkailu

Katetrit

LAAJA VALIKOIMA APUVÄLINEITÄ 
SUJUVAAN ARKEEN

FENNOKAUPPA UUSI POSTIMYYNTILUETTELO ON ILMESTYNYT!  
Pyydä omasi veloituksetta 
asiakaspalvelustamme.

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEEN

fennokauppa.fi
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teemamukit 
arabian teemamukit arkeen ja juhlaan. 
maalaukset heljä liukko-sundströmin. 
saatavana vain Pipliasta. ■ 26 € / kpl
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korulahja ajatuksella. herran siunaus 
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KotitalousKotitalousKotitalous---
vähennys 45%vähennys 45%vähennys 45%   

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Siunaustilaisuudet ym. perhejuhlat
viihtyisissä tiloissamme Niiralassa

Kotkankallionkatu 14 • 70600 Kuopio
p. 044 5155 219 • www.herkkukeittio.fi

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

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

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

terapeuttista sielunhoitoa

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

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

Anna hyvän työn jatkua

www.essayah . f iMEP

EU tarvitsee kristillisten arvojen ja 
kansallisen päätösvallan puolustajaa.

EU tarvitsee kristillisten arvojen ja 
kansallisen päätösvallan puolustajaa.
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ja Milla Huttunen. Lisätie-
toja: juha.mertanen@evl.
fi, 040 4848 409.

AIKUISTYÖ
Naisia raamatussa ke 
14.5. klo 18. Työikäisten 
naisten raamattupiiri Py-
hän Johanneksen kirkon 
seurakuntasalissa. Aulikki 
Mäkinen.

KASTETUT
Aleksi Ilmari Juhani 
Mönkkönen, Helena Ella-
Maria Daavitsainen, Siiri 
Helmi Muotka, Noel An-
tonio Ruuskanen, Teemu 
Olavi Hämäläinen, Laura 
Linnea Kärnä, Lukas Wil-
helm Johannes Kokkonen.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Henry Mikael Blomster ja 
Niina Susanna Hölttä.

KUOLLEET
Johanna Hakkarainen 
105 v, Hilkka Kaarina Ris-
sanen 94 v, Kaarlo Ar-
mas Heino 91 v, Aune 
Kaarina Huttunen 91 v, 
Pirkko Tuulikki Pasanen 
86 v, Asko Jalmari Re-
mes 85 v, Veikko Johan-
nes Makkonen 74 v, Pek-
ka Ilmari Savolainen 54 v.

puijo

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Konfirmaatiomessu su 
18.5. klo 10. Mari Voutilai-
nen saarnaa, Pekka Nie-
minen, Jaana Marjanen, 
Markku Puhakka, San-
na Ollikainen. Kanttorina 
Päivi Paaso. Kirkkokuoro. 
Rytky I konfirmaatio.
Pieni iltakirkko ja eh
toollinen su 18.5. klo 18. 
Mari Voutilainen. Laulu-
ryhmä Verso.
Esikoululaisten kouluun 
siunaaminen ke 21.5. klo 
18, to 22.5. klo 18 ja to 22.5. 
klo 19. Mari Voutilainen, 
Sanna Ollikainen. Outi 
Keskisipilä.
Messu su 25.5. klo 10. San-
na Alanen saarnaa, Mari 
Voutilainen, Maija Anti-
kainen. Kanttorina Outi 
Keskisipilä. Kirkkokahvit. 
Uusien Kansanlähetyksen 
nimikkolähettien Kaisa ja 
Jukka Sadeharjun perheen 
esittäytyminen.
Messu to 29.5. klo 10. Pek-
ka Nieminen saarnaa, 
Sanna Alanen. Kanttorina 
Joona Saraste.
Messu su 1.6. klo 10. Tee-
mu Voutilainen saarnaa, 
Pekka Nieminen, Mari 
Voutilainen. Kanttorina 
Joona Saraste.
Pihaseurat ke 4.6. klo 18. 
Mari Voutilainen, Raili 
Lehtoviita, Joona Saraste.
Messu su 8.6. klo 10. Mari 
Voutilainen saarnaa, Tee-

mu Voutilainen, Sanna 
Alanen. Kanttorina Joo-
na Saraste.
Kesäinen musiikkituokio 
– Psalmilauluja ja hiljaisia 
säveliä ke 11.6. klo 13. Joona 
Saraste. Kahvitarjoilu.
Messu su 15.6. klo 10. San-
na Alanen saarnaa, Pek-
ka Nieminen, Mari Vouti-
lainen, Niklas Grönholm, 
Wille-Hermanni Riekkinen. 
Kanttorina Outi Keskisipilä.
Pihaseurat ke 18.6. klo 18. 
Pekka Nieminen, Wille-
Hermanni Riekkinen, Joo-
na Saraste.

PUIJON  
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 14.5. klo 
9.30. Hauskaa yhdessä.

POUKAMA 
Poukamantie 105
Jumalanpalvelus su 18.5. 
klo 15. Pekka Nieminen. 
Päivi Paaso.

MUUTA
Virsituokio ja hartaus pe 
23.5. klo 13. Puijonlaakson 
palvelukeskuksen juhla-
salissa. Sanna Alanen, Esa 
Sihvonen.

KASTETUT
Ville Petteri Vainikainen, 
Santtu Jimi Valtteri Ihalai-
nen, Miira Marja Helena 
Huttunen, Aku Ukko Pet-
teri Korhonen, Jimi Oli-
ver Christian Hakkarainen, 
Atso Aarre Viitanen, Kerttu 
Lempi Inkeri Hämäläinen, 
Lilli Ellen Saarikko, Mii-
ka Eelis Petteri Hyvärinen, 
Emma Melina Kerr, Nel-
li Sofia Lustig, Anni Sohvi 
Inkeri Kilpeläinen, Isla Lilli 
Alina Laitinen, Aamos Leo-
nel Syrjälä, Luka Elias Lukin, 
Linnea Eedit Sofia Turunen, 
Martti Olavi Miettinen, 
Saku Viljami Hentelä.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Vilho Oskari Soininen ja 
Jutta Pia Kristiina Koisti-
nen, Topi Markus Sahl-
man ja Anne Helena Kor-
pijaakko, Matti Johan-
nes Tissari ja Aini Kaarina 
Mehtälä.

KUOLLEET
Lahja Marjatta Haka-
la 101 v, Väinö Veik-
ko Kankkunen 94 v, 
Anni Maiju Elina Kuuse-
la 92 v, Lempi Maria Pul-
liainen 90 v, Aune Juliaa-
na Sormunen 88 v, Hel-
mi Nousiainen 83 v, Väi-
nö Mikael Korhonen 70 v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu su 18.5. klo 10. Kaa-
tuneitten muistopäivä. M. 
Mäkinen, Tuura.

Päiväkerholaisten kevät
kirkko ma 19.5. klo 18.
Melalahden ja Vehka
lammen esikoululaisten 
kevätkirkko ja koulutiel
le siunaaminen 
ke 28.5. klo 18.
Messu to 29.5. klo 10.
U. Mäkinen, Ahonen.
Helatorstain messu to 
29.5. klo 10. U. Mäkinen ja 
A. Ahonen
Riistaveden yläkou
lun kevätkirkko pe 30.5. 
klo 9.30.
Melalahden ja Vehka
lammen alakoulujen 
kevätkirkko la 31.5. klo 9.
Sanajumalanpalvelus
su 1.6. klo 10. M. Mäkinen, 
Tuura.
Kirkonvartijoiden ta
paaminen ja kirkko
oppaan tehtäviin tu
tustuminen ti 3.6. klo 18. 
Mukana Esa Heikkinen ja 
M. Mäkinen.
Helluntaipäivän messu 
su 8.6. klo 10. 
M. Mäkinen.
Messu su 15.6. klo 10.
U. Mäkinen.
Riistavedellä Tiekirkko 
on avoinna kesällä 16.6.–
31.7. ma–pe 11–16. Viikon-
loppuisin sopimuksen 
mukaan. Tervetuloa kir-
konvartijaksi! Kirkonvar-
tijaksi ilmoittautuminen 
tilaisuuksien yhteydes-
sä sekä toimistosihteereil-
le 040 4888 602 tai 040 
4888 611. Lisätietoja alue-
pappi Marjaana Mäkinen 
040 4888 612.

RIISTAVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Naisten ilta ke 14.5. klo 
18 seurakuntasalissa. Tule 
viihtymään ja virkisty-
mään naisten kesken! Ilm. 
ruokailun vuoksi, allergi-
oineen 9.5. mennessä toi-
mistosihteerit 040 4888 
602 tai 040 4888 611. 
Maarit Haukka Toivalan 
Multasormesta kertoo vi-
hersisustamisesta, peren-
napenkkien perustamises-
ta sekä kasvimaan hoita-
misesta. Hartaus ja yhtei-
nen ruokailu.
Neulepiiri to 22.5. klo 12 
takkahuoneessa. Näyttely 
ja myyjäiset.
Lähetysilta to 22.5. klo 18. 
Vieraana lähetystyönteki-
jä Iiris Kontra.
Messu ja yhteiset synty
mäpäivät 70, 80, 90 ja 
yli 90vuotiaille su 25.5. 
klo 10 seurakuntasalis-
sa. U. Mäkinen, Tuura. Il-
moittautuminen toimis-
tosihteerit 040 4888 602, 
040 4888 611.
Kesäkahvila pe 6.6. 
klo 10–14. Avointa toi-
mintaa koko perheelle.

MUUTA
Riistaveden aluesrk:n 
retkipäivä Aholansaa
reen to 22.5. Tied. Minna 
Puustinen 040 4888 608.
Toukosiunaus Museo
pirtillä la 24.5. klo 14. 

R. Leino, Tuura ja Kirkko-
kuoro.
Aluepappi lomalla 9.–
15.6. Yhteydet loma-ajal-
la toimistosihteerit 040 
4888 602 tai 040 4888 611.

YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO 
Mäntytie 5
Messu su 18.5. klo 10. Kei-
hänen, Jukka Leutonen.
Messu su 25.5. klo 10.
K. Leino, Saarela.
Messu su 1.6. klo 10.
Keihänen, Ahonen.
Messu su 15.6. klo 10.
K. Leino, Saarela.
Messu su 22.6. klo 10. 
K. Leino, Saarela.
Messu su 29.6. klo 10.
Keihänen, Saarela.

JUANKOSKEN 
SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Päiväkerholaisten, per
hekerholaisten ja avoi
men mukulatiistain yh
teinen kevätjuhla pe 16.5. 
klo 18.
Liikunta ja näkörajoit
teisten ryhmä ei ko
koonnu pe 23.5. klo 12.
Liikunta ja näkörajoit
teisten ryhmä mukana 
Aivoparkit pe 6.6. klo 12.

JUANKOSKEN 
TEHTAAN KIRKKO 
Mäntytie 5
Helatorstain jumalan
palvelus to 29.5. klo 10. K. 
Leino, Saarela.
Virsien yhteislauluilta ke 
4.6. klo 19.
Helluntaipäivän juma
lanpalvelus su 8.6. klo 10. 
Keihänen, Saarela.
”Matkalla” konsertti 
pe 13.6. klo 19. Esiintyjinä 
Esko Hartikainen, kitara ja 
Juho Kanervo, sello. Tuot-
to Ylösnousemuksen kir-
kon flyygelirahastoon.
Laula kaikki maayhteis
lauluilta ke 18.6. klo 19.
Viisikielisen yhteislau
luilta ke 25.6. klo 19.
Jaakko Löytyn ja Pek
ka Simojoen laulujen yh
teislauluilta ke 2.7. klo 19.

MUUTA
Juankosken ja Säyneisen 
seurakuntakerhojen ke
vätretki Valamoon 14.5. 
Lähtö Säyneisen kirkol-
ta klo 8.30 ja Juankosken 
kirkolta klo 9. Retken hin-
ta 10 €. Ilm. toimistosih-
teereille 040 4888 602 tai 
040 4888 611 pe 9.5. men-
nessä.
Toukosiunaus Juanlam
milla la 24.5. klo 14. Juan-
kosken alueseurakunta 
ja Juankosken eläkeliitto. 
Mukana kaskilaulajat. Kyl-
vökahvit.
Liikunta ja näkörajoit
teisten retki pe 13.6. Tah-
kolla ruokailu, päiväkahvit 
Lehtomäen kodilla. Oma-
vastuu 15 €. Ilm. 4.6. men-
nessä Leila 040 4888 620.
Juhannuspäivän kansan
laulukirkko ja kesävie
raiden kirkkopyhä Pi
konniemen hiiliuuneil
la la 21.6. klo 10. Juhannus-
kahvit. K. Leino, Saarela.
Hautausmaakäve
ly ti 24.6. klo 18. Juankos-
ken vanha hautausmaa 
ja Ruukin ensimmäinen 
hautausmaa. Kierros al-
kaa Ruukin ensimmäisel-
tä hautausmaalta viras-
totalon takaa. Kierroksen 
päätteeksi hartaus Teh-
taan kirkossa ja kahvit. 
Marja-Sisko Pihl ja 
Kirsi Leino.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Messu su 18.5. klo 13. Hag-
man-Puustinen, Lukka-
ri-Lohi.
Sanan ja rukouksen ilta 

pe 23.5. klo 18. Säde-lau-
luryhmä.
Messu su 25.5. klo 13. Huh-
tala, Tuomo Ruuttunen, 
Lukkari-Lohi. Herättäjän 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Hartaus kirkkovaelluk
sen SäyneinenKaavi 
päätteeksi su 25.5. klo 19. 
Huhtala.
Messu to 29.5. klo 13. Hag-
man-Puustinen, Tuura.
Messu su 1.6. klo 13. 
Huhtala.
Messu su 8.6. klo 13.
M. Mäkinen.
Afroamerkikkalainen 
gospelkonsertti su 8.6. 
klo 18. Jarkka Rissanen ja 
Dave Forestfield, vapaa 
pääsy.
Messu su 15.6. klo 13.
Hagman-Puustinen,
Tuura. Konfirmaatio.

KAAVIN  
SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Raamattupiiri ma 26.5. 
klo 13. 
Mielenterveyskuntoutu
jien omaisten ryhmä 
ma 26.5. klo 14.
Mielenterveyspiiri ti 27.5. 
klo 12 (huom. aika).

MUUTA
Kirkkovaellus Säynei
nenKaavi su 25.5. Läh-
tö vaellukselle Vennääna-
hosta, päätyen Kaavin il-
takirkkoon klo 19. Kahvi-
tarjoilu.
Toukosiunaus Peuran
niemen tilalla (Ahveni-
sentie) ti 27.5. klo 11. Yh-
teistyössä Eläkeliiton Kaa-
vin yhdistyksen ja koulu-
laisten kanssa.
Vanhemman väen ret
ki Juukaan ma 2.6. Käym-
me Juuan kirkossa, Kivi-
keskuksessa, jossa myös 
ruokailemme sekä Ko-
linportilla. Lähtö Kaa-
vin ent. matkahuollon pi-
halta (taksiaseman edes-
tä) klo 8.15., paluu illal-
la. Omavastuuhinta 15 €/
hlö. Ilmoittautumiset, eri-
tyisruokavaliot ja lähio-
maisen yhteystiedot 19.5. 
mennessä toimistosihtee-
reille 040 4888611 tai 040 
4888 602.
Hautainhoitopäivä pe 
6.6. klo 9. Kaavin hauta-
usmaalla, hartaus kirkos-
sa klo 9.
Mielenterveysleiri 5.–7.8. 
Poukaman leirikeskukses-
sa. Leirin hinta 25 €/hlö. 
Lisätiedot, ilm. ja erityis-
ruokavaliot sekä lähio-
maisen yhteystiedot Pir-
jolle 20.6. mennessä 040 
4888 627.
Kehitysvammaisten lei
ri 12.–14.8. Rytkyn leiri-
keskuksessa. Osallistumis-
maksu 25 €/hlö. Lisätie-
dot, ilm., lähiomaisen yh-
teystiedot ja erityisruoka-
valiot 20.6. mennessä
Pirjo 040 4888 627.

MUURUVEDEN 
KIRKKO 
Kirkkotie 2
Messu su 18.5. klo 13. Kei-
hänen, Jukka Leutonen. 
Seniorisynttärit.
Messu su 25.5. klo 13.
K. Leino, Saarela.
Messu to 29.5. klo 13.
Keihänen, Saarela.
Muuruveden koulun
kevätkirkko la 31.5. klo 9.
Messu su 1.6. klo 13.
Keihänen, Ahonen.
Messu su 8.6. klo 13. Rau-
hanyhdistyksen kirkko-
pyhä. Rov. Matti Vainikai-
nen, Keihänen, Saarela.
Messu su 15.6. klo 13.
Keihänen, Saarela.
Perinnepäivä Muuru
vedellä su 6.7. Muuru-
veden kirkolta klo 9 lin-
ja-autolla Kuopioon Kuo-
piosta Muuruvedelle M/S 
Queen-laivalla, laiva läh-
tee Kuopiosta klo 10, ruo-

kailu kartanohotelli Ki-
vennavalla. Pyhäpäivän 
hartaus ja kahvit Muuru-
veden kirkolla. Paluukul-
jetus linja-autolla Kuopi-
oon. Matkan hinta 60 €, 
lapset (alle 15 v.) 20 €. Ilm. 
ja lisätietoja 15.6. mennes-
sä Pentti Rissanen 0400 
621 256.

MUURUVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Rauhanyhdistyksen seu
rat su 8.6. klo 14.30. Kirk-
kokahvien jälkeen, Tuomo 
Kraft, Matti Vainikainen.

MUUTA
Virsien yhteislauluilta 
to 5.6. klo 19 Muuruveden 
satamassa.
Laula kaikki maayhteis
lauluilta to 12.6. klo 19 
Muuruveden satamassa.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Seurakunnan kuorojen 
kevätkonsertti to 15.5. 
klo 18.
Messu su 18.5. klo 10. 
Pursiainen, Ahonen.
Eläkeläiskuoro.
Messu, lasten kevätkirk
ko su 25.5. klo 10. Eskari-
laisten siunaus, kirkkokah-
vit, Pursiainen, Kärppä-
Leskinen.
Kansanlaulukirkko ja ke
vätlaulajaiset to 29.5. klo 
10. Korkalainen, Kärppä-
Leskinen. Mukana peli-
manneja sekä kirkkokuo-
ro. Kirkkokahveilla pienet 
kevätlaulajaiset.
Messu su 1.6. klo 10.
Korkalainen, Kärppä-
Leskinen.
Messu su 8.6. klo 10.
Pursiainen, Ahonen.
Messu su 15.6. klo 10. 
Konfirmaatio, Korkalai-
nen, Kärppä-Leskinen.

NILSIÄN  
SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Nilsiän Eläkeläisten Kris
tillisen yhdistyksen seu
rat ke 14.5. klo 12–15.15 
alasalissa.
Mannaruokailu ke 14.5. ja 
ke 28.5. klo 12. Työttömille, 
päihdeongelmaisille ja yk-
sinäisille, maksuton.
Kevätlaulajaiset su 29.5. 
klo 10 Kansanlaulukirkon 
jälkeen kirkkokahvien yh-
teydessä.

MUUTA
Lakaisutalkoot Kankai
sen hautausmaalla Nil
siässä ke 14.5. klo 9 
alkaen.
Käsityöpiiri pe 16.5. klo 12 
Lehtomäen kodilla.
Pisantien kerho pe 16.5. 
klo 13. Pisantie 21 A.
Eläkeläisten diakoni
nen seurakuntaleiri 
20.–22.5. Aholansaares
sa. Ilm. 9.5. toimistosih-
teerit 0404888602 tai 
0404888611.
Murtolahtelaisten vie
railu Muurutvirran hoi
tokotiin ti 20.5. klo 13.
Karhitien kerho ke 21.5. 
klo 13, Karhitie 3.
Ystäväseurat ke 21.5. klo 
18 Lehtomäen kodilla.
Raamattupiiri perheil
le ja nuorille aikuisil
le to 22.5. klo 18 Lehtomä-
en kodilla.
Toukosiunaus to 22.5. klo 
19 Mirja ja Heikki Väätäi-
sellä Jouhilahdessa.
Rukous ja raamattupiiri 
ti 27.5. klo 18 Lehto mäen 
kodilla.
Vauvamuskari ke 28.5. 
klo 12–12.45 Pikkupappi-
lassa. Lisät. Annette Kärp-
pä-Leskinen 040 4888 673.
Miesten saunailta Tiirin
lahdessa ke 28.5. klo 18.
Käsityöpiiri pe 30.5. klo 
12 Lehtomäen kodilla.

Ystäväseurat ke 18.6. klo 
18 Lehtomäen kodilla.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 18.5. klo 13. Sep-
peleenlasku sankarihauta-
usmaalle. Kirkkokahvit ja 
kotiseutuhetki seurakun-
tasalissa. Pursianen, 
Ahonen. Kirkkokuoro.
Messu su 25.5. klo 13. 
Pursiainen, Kärppä-
Leskinen.
Messu to 29.5. klo 13. 
Korkalainen, Kärppä-
Leskinen.
Messu su 1.6. klo 13.
Korkalainen, Kärppä-
Leskinen.
Messu su 8.6. klo 13. 
Pursiainen, Ahonen.
Messu su 15.6. klo 13. 
Pursiainen, Kärppä-
Leskinen.

SÄYNEISEN  
SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A
Virsikaraoke ke 21.5. 
klo 19 seurakuntasalissa.

MUUTA
Juankosken ja Säyneisen 
seurakuntakerhojen ke
vätretki Valamoon 14.5. 
Lähtö Säyneisen kirkol-
ta klo 8.30 ja Juankosken 
kirkolta klo 9. Retken hin-
ta 10 €. Ilm. toimistosih-
teereille 040 4888 602 tai 
040 4888 611 pe 9.5. 
mennessä.
Siioninvirsiseurat ti 20.5. 
klo 19 Salme ja Lauri 
Harjusella, Kissatie 71.
Kirkkovaellus Säyneises
tä Kaaville su 25.5. lähtö 
klo 12 Vennäänahosta 
Jokelan tallin kohdalta.
Seurat Kypäräisellä 
to 29.5. klo 18.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 10. Hagman-Puus-
tinen, Lukkari-Lohi. Sep-
peleenlasku sankarihau-
doille, kaatuneitten muis-
topäivä.
Päivä ja perhekerhojen 
kevätjuhla ja tulevien es
kareiden esikouluun siu
naaminen to 22.5. klo 18. 
Kahvit ja mehut seura-
kuntatalossa.
Koulujen kevätkirkko 
pe 23.5. klo 9.
Messu ja yhteiset synty
mäpäivät 70, 80, 90 ja 
yli 90vuotiaille su 25.5. 
klo 10. Hagman-Puusti-
nen, Lukkari-Lohi.
Helatorstain messu 
to 29.5. klo 10. Hagman-
Puustinen, Tuura.
Messu su 1.6. klo 10. 
Hagman-Puustinen. 
Tuura. Saarna Tuomo 
Ruuttunen. Herättäjän 
kirkkopyhä. Messun jäl-
keen siioninvirsiseurat 
srk-talolla, kahvit.
Messu su 8.6. klo 10.
U. Mäkinen.
Kauneimmat hengelliset 
laulut ke 11.6. klo 18.30. 
Matti Saarela (yhteislaulu-
tilaisuus).
Messu su 15.6. klo 10. 
R. Leino, Tuura.

TUUSNIEMEN  
SEURAKUNTATALO 
Keskitie 22 (Koivukuja 
2:n remontin ajan)
Palvelupäivä ke 14.5. 
klo 10.
Toivevirsihartaus ke 14.5. 
klo 18. Aiheena, luonto. 
Lukkari-Lohi, Hagman-
Puustinen.
Ilta särkyneille tvtal
tioinnin katselu ke 28.5. 
klo 18. Mahdollisuus ostaa 
dvd-levy myös itselle.

MUUTA
Palvelupäivä to 15.5. klo 
10 Hirvolassa. Ilm. Aulille 
040 4888 631.
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Kuopion Männistön vanha kirkko 
on nyt virallisestikin katolinen Py-
hän Joosefin kirkko.

Komeat vihkimisjuhlallisuudet jär-
jestettiin toukokuun alussa. Kirkko oli 
täynnä läheltä ja kaukaa saapuneita 
vieraita. Heistä valtaosa oli katolisia.

”Pelkästään Helsingistä tuli täy-
si bussilastillinen osallistujia”, Katoli-
sen tiedotuskeskuksen johtaja Mar
ko Tervaportti kertoi.

Männistön vanhan kirkon myynti 
aiheutti paljon keskustelua kuopio-
laisten keskuudessa ja siksi tilaisuu-
teen oli saapunut myös monia pai-

kallisia luterilaisen kirkon jäseniä.
”Kuulun itse tuomiokirkkoseura-

kuntaan, mutta täällä on tullut käy-
tyä aikoinaan sisälähetyspiirin ko-
kouksissa. Rakennus on siis hyvin 
tuttu”, Leena Karppinen selvitti.

”Ystäväni on katolinen ja tu-
lin tänne häntä tapaamaan. Samal-
la haluan tietysti nähdä, millaisia 
muutoksia kirkkoon on tehty.”

Mitään suurta yllätystä Karppi-
nen ei kuitenkaan kokenut kirkon si-
sätiloja katsellessaan.

”Alttaritaulu on erilainen. Ja nä-
köjään koko alttari on valkoinen. 

Muuten en äkkiseltään huomaa mi-
tään muutoksia. Ei tänne mielestäni 
radikaaleja uudistuksia ole tehty.”

Karppisella itsellään ei ole vah-
vaa tunnesidettä Männistön van-
haan kirkkoon.

”Mutta tietysti ymmärrän, että 
monille männistöläisille kirkon myyn-
ti oli vaikea paikka.”

”Hyvä asia on, että tämä säilyi 
kuitenkin kirkkona ja tänne ovat ter-
vetulleita muutkin kuin katoliset.”

Vihkimessun suoritti Helsingin 
katolinen piispa Teemu Sippo.

HeLI HARING

ristivetoa

Katolinen kirkko vihittiin käyttöön

8
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101. vuosikerta.
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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

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.
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kotimaa.fi 
www.suoralahetys.fi, 
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www.kirkkojakoti.fi 
www.facebook.com/kirkkojakoti

tuija hyttinen

Piispa Teemu Sippo vihki kirkon katoliseen käyttöön seremoniassa, jota olivat seuraamassa myös 
piispa Jari Jolkkonen ja ortodoksinen piispa Arseni.

Seurakunnat  14.5-18.6.14

”Miten uudet jäsenet voitaisiin tavoit-
taa niin, että heille tulisi tunne, että 
’täällä on seurakunta ja se on kiinnos-
tunut minusta’?” piispa Jari Jolkko
nen haastoi Siilinjärven piispantar-
kastusvierailullaan. Piispan mukaan 
seurakunta olisi tärkeä muuttajien 
kotiutumisessa, mikä avaisi myös va-
paaehtoistoiminnan ovia.

Hiippakunnan piispa Jari Jolkko-
nen vieraili Siilinjärvellä huhti-tou-
kokuun taitteessa. Vierailun ajan 
hän korosti paikkakunnalla teh-
tävää kasvatus- ja diakoniatyötä. 
”Kunta ja seurakunta tekevät hy-
vää yhteistyötä kasvatus- ja autta-
mistyön alueilla. Toivon, että seu-
rakunta pitää jatkossakin lapsi- ja 
nuorisotyötä painopisteenä. Myös 
tässä on mahdollisuus vapaaehtois-
työlle.”

Kahden kasvavan keskuksen 
kunnassa piispa Jolkkonen muis-
tutti seurakuntaa pitämään juma-
lanpalveluksen, perheiden toimin-
nan ja diakoniapalvelut ihmisiä 
lähellä. Vierailun aikana tuotiin 
esiin myös idea jumalanpalveluk-

sesta verkossa. Tässä piispa ko-
rosti sekä jumalanpalveluselämän 
kehittämistä että seurakuntalais-
ten palvelupaikkoja. ”Olisi upe-
aa, jos jokaisessa jumalanpalveluk-
sessa kuuluisi lapsi tai nuori. Olisi 
hienoa, jos diakonit toisivat siilin-
järveläisen hädän kuuluville juuri 
jumalanpalveluksessa.”

Parivuotinen piispantarkastus al-
koi Siilinjärvellä kevättalvella 2014 
seurakunnan talouden ja hallinnon 
tarkastuksella asessori Mika Rii
kosen ja lääninrovasti Oiva Mali
sen johdolla. Piispa totesi taloutta 
ja hallintoa hoidetun hyvin, mis-
tä kertoo myös seurakunnan talou-
dellinen vahvuus. Tulevina vuosina 
Siilinjärven seurakunnan on rat-
kaistava talouden tasapainon säi-
lyttäminen, huolehdittava työn-
tekijöiden sopivasta määrästä ja 
varauduttava seurakuntien raken-
nemuutokseen.

Edellisen kerran Siilinjärvellä suo-
ritettiin piispantarkastus vuonna 
2002. 

SINI-MARJA KuuSIpALo

Piispa Siilinjärvestä:

Jatketaan yhteistyötä, 
luodaan uutta

Hinta sis. täysihoitoruokailut, 2-3 hoitoa/pvä,
lääkärintarkastukset, laivamatkat ja kaupunki-
kierroksen. Oma bussi koko matkan ajan.

EUROOPAN KIERTOMATKOJA
Ruusumatka Alppien juurelle
Sacherkakkua ja
mestareiden musiikkia
Kolme kaunista vuonoa
Neljän maan upeat Alpit
Ihana Italia
- Adrianmereltä Rivieralle

Suomenlahden kierros

24.6.-3.7.

24.6.-6.7.
14.-20.7.
26.8.-3.9.

12.-18.9.

28.7.-1.8.
Ruskamatka Lappiin 9.-14.9.

Saksan Viinijokilaaksot 20.-27.9.

1090€

1450€
745€

1490€

1290€

695€
1150€

629€

VIRON KYLPYLÄMATKAT

TERVIS    PARADIIS    VIIKING

469€25. - 31.5.

www.ykkosmatkat.fi 017 386 3223TILAA MATKAOPAS 2014!

Atlantin yli kohti uutta maailmaa
Viikinkien reittiä 8.-26.9.

Naisten keväinen retki pe 
16.5. klo 18 Karvosen puutar-
halle Kosulaan. Yhteiskyydit 
ja lähtö Lautalan pihasta klo 
17.30. Perillä kahvit ja taimi-
en ostomahdollisuus. Muka-
na Paula -pappi.
Kuukausiseurat to 22.5. 
klo 12 Einon laivalla. Mukana 
kristilliset eläkeläiset.
HauranginLapinjärven 
työseura ma 2.6. klo 12 
Kirsti Antikaisella, 
Loukeisentiellä.
Hautojenlaittopäivä pe 6.6. 
klo 9 alk. Tuusniemen hau-
tausmaalla. Hartaus klo 9 
kirkossa.
Tuusniemen hautausmaa
kävely ti 10.6. klo 18. Kahvit 
tapulin edessä. Esittelijänä 
Risto Voutilainen.
Naisten piiri pe 13.6. klo 18. 
Aino-Marjatta Holopaisen 
kesämökillä Ruokosella.
Parikanniemen ystäväseu
rat su 15.6. klo 13 Katri ja 
Pekka Juutilaisella, Mustin-
järvellä. Puhujina Matti 
Kostamo ja Lauri Konttinen.

VEHMERSALMEN 
KIRKKO 
Lempeläntie 17
Messu su 18.5. klo 13. 
M. Mäkinen, Anne-
Mari Kraft.
Helatorstain messu, tou
kosiunaus ja Vehmersal
men eläkeliiton kirkkopy
hä to 29.5. klo 13. Kirkkokah-
vit. U. Mäkinen, Ahonen.
Messu su 1.6. klo 13.
U. Mäkinen, Tuura.
Helluntaipäivän messu 
su 8.6. klo 13. U. Mäkinen, 
varakanttori.
Sanajumalanpalvelus 
su 15.6. klo 13. U. Mäkinen.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Tule vapaaehtoiseksi sun
tioksi ja tiekirkon oppaak
si ke 14.5. klo 18. Suunnitel-
laan työvuorot pienen ilta-
palan kera. Kirkko on tie-
kirkkona 16.6.–31.7. ma-pe, 
klo 11–16.
Hiljainen raamattuilta
to 15.5. klo 18 salissa.

MUUTA
Seppeleen laskut Kaatu
neiden muistopäivänä 
su 18.5. klo 10 Kirkonkylän ja 
Puutossalmen sankarihau-
doilla.
Mustinlahden kesäkirk
ko su 25.5. klo 13 Kylätalolla. 
Kahvit. U. Mäkinen, Tuura.
Jukolan viestin messu 
la 14.6. klo 21, Syvähiekan 
kesäteatterilla. Piispa Jari 
Jolkkonen, khra Reijo Leino.

JÄRVIKUOPION 
SEURAKUNNAN  
YHTEISET
Seurakuntamatka Saaren
maalle 11.–16.9.2014 Kylpylä 
Rüütli 4 yötä, ystävyysseura-
kunta Nömme Tallinnassa, 
1 yö, retket lintujen syys-
muuttopaikoille, vanhoi-
hin kirkkoihin ym. nähtä-
vyyksiin. Osallistumismak-
suun 560 € sisältyvät mat-
kat, majoitus 2h-hotellihuo-
neissa, täysihoito, terveys-
hoidot 3 kpl, retket ja opas-
tus. Ilm. ja tied. 15.8. men-
nessä mikko.huhtala@evl.fi, 
040 4888625.
Naisten ilta ke 14.5. klo 18 
seurakuntasalissa. Tule viih-
tymään ja virkistymään nais-
ten kesken! Ilmoittautumi-
set ruokailun vuoksi, aller-
gioineen 9.5. mennessä toi-
mistosihteerit 040 4888 
602 tai 040 4888 611. Maa-
rit Haukka Toivalan Multa-
sormesta kertoo vihersisus-
tamisesta, perennapenkkien 
perustamisesta sekä kasvi-
maan hoitamisesta. Hartaus 
ja yhteinen ruokailu.
Naisten lähetysilta Tiirin
lahden leirikeskuksessa 
ke 21.5. klo 18, Karpalonnie-
mentie 19, Nilsiä. Mukana 
nimikkolähetti Iiris Kontra 
Botswanasta. Sauna ja 
iltapala.
Kuulumisia Botswanas
ta to 22.5. klo 18. Lähetys-
ilta Riistaveden seurakunta-
talossa. Mukana nimikko-
lähetti Iiris Kontra.
JärviKuopion seura
kunnan perheretki, Lasten 
ja perheiden RIEMU! 
 festivaaleille to 29.5. Kuo-
pion Satamatorille. Retkel-
le yhteiskyyti: lähtö Nilsiä 
klo 11, Juankoski 11.30, Kaavi 
11.50, Riistavesi 12.20, 
Kuopio n.13. ja paluu Kuo-
piosta klo 16. alkaen Kyydin 
hinta 5 €/perhe.
Ilm. 23.5. mennessä Tuomo 
Kantele 040 4888 621 tai 
tuomo.kantele@evl.fi
Seurakuntatoimistot Juan
koskella ja Riistavedellä on 
suljettu 5.6. toimistosihtee-
rit koulutuksessa.
JärviKuopion tiekirkot 
ovat avoinna 16.6.–31.7. 
ma–pe klo 11–16; Riistave-
dellä, Juankoskella, Muuru-
vedellä, Nilsiässä, Tuusnie-
mellä sekä Vehmersalmella.

KASTETUT
Inka Eveliina Oksman, Kaa-
vi, Valtteri Niilo Matias Ve-
toniemi, Vartiala, Nina Ii-
ris Niskanen, Riistavesi, Väi-
nö Vilho Juhani Hyvönen, 
Nilsiä, Vilma-Riina Helena 
Haapalainen, Haluna, Jaak-

ko Gabriel Lillvis, Riistavesi, 
Inka Eveliina Oksman, Kaa-
vi, Valtteri Niilo Matias Ve-
toniemi, Vartiala, Nina Ii-
ris Niskanen, Riistavesi, Pet-
ro Johan Tengvall, Palonur-
mi, Miia Aleksandra Kröger, 
Nilsiä, Theo Patrick Tapani-
nen, Nilsiä.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Jani Pekka Einari Lindholm 
ja Riikka Marjaana Pärnä-
nen, Teuvo Viljam Keinänen 
ja Arja Birgitta Heikkinen, 
Timo Juhani Käsnänen ja 
Jenni Maarit Marttinen.

KUOLLEET
Oiva Kalervo Rissanen 88 v, 
Riistavesi, Leena Ester Ho-
lopainen 82 v, Vehmersal-
mi, Pekka Olavi Ruotsalai-
nen 72 v, Nilsiä, Matti Tau-
no Sakari Ukkonen 67 v, Nil-
siä, Maija Leena Hartikai-
nen 67 v, Nilsiä, Ilkka Antero 
Koponen 48 v, Vehmersal-
mi, Helka Marjatta Tolppa-
nen 63 v, Kaavi, Petri August 
Happonen 86 v, Riistave-
si, Eila Helvi Ireene Somero 
85 v, Säyneinen, Oiva Armas 
Ruuskanen 83 v, Nilsiä, Mat-
ti Kaarlo Johannes Jauhiai-
nen 77 v, Nilsiä, Milja Kat-
ri Niskanen 82 v, Kaavi, Timo 
Matti Johannes Väisänen 53 
v, Kaavi, Harri Jukka Savolai-
nen 57 v, Juankoski, Kerttu 
Inkeri Jauhiainen 92 v, Kaa-
vi, Toini Karoliina Saarenpää 
89 v, Nilsiä, Jorma Kalevi Lai-
tinen 74 v, Nilsiä.

Diakonia-
keskus

Suokatu 31
Avoinna ma, ke ja pe 
klo 9.40–12.
Lahjoitustavaroiden vas-
taanotto aukioloaikoina tai 
muuhun aikaan sopimuksen 
mukaan (040 4848 468).
Ma, ke ja pe klo 9.50 kaikille 
avoin aamuhartaus ja 
klo 10–12 diakonien vas
taanotot ilman ajanva-
rausta, sekä kahvio Nuot
ta ja kierrätyspiste avoin-
na. Kahviossa on luettavissa 
päivän lehdet SS ja HS, sekä 
kristillisiä viikko- ja kuukau-
silehtiä.
Hyväntuulenpiirin sauna
retki Poukamaan ma 19.5. 
klo 12, ilmoittautuminen 
etukäteen Stinalle 040 
4848 466.
Kahvio Nuotta avoinna 
viimeisen kerran ennen 
kesätaukoa ke 18.6.
Kahvio Nuotta avautuu ke-

sätauon jälkeen pe 5.9. Pul-
lakirkon merkeissä.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus  

Suokatu 22
Luottamuksellista keskus-
teluapua parisuhteen ky-
symyksissä. Yhteydenotot 
ma–pe klo 9–11 040 4848 
480 tai sähköpostitse perhe-
neuvonta.kuopio@evl.fi

siilinjärvi

Kirkkoherranvirasto ja talo-
ustoimisto avoinna arkisin 
klo 9–11 ja 12–14 
p. 017 288 4600 (khranvi-
rasto), 017 288 4620 (ta-
louststo). Haarahongantie 4, 
71800 Siilinjärvi.
www.siilinjarvenseurakunta.
fi, www.facebook.com/siilin-
jarvenseurakunta

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Häämusiikkikonsertti 
pe 16.5. klo 19.
Messu su 18.5. klo 10. 
Seppo Laitanen, Leena Lau-
rinkari, Vesa Kajava. Kaatu-
neitten muistopäivä. Talvi-
sodassa kaatuneiden Ant-
ti Räsäsen ja Veikko Weema-
nin hautaan siunaaminen. 
Seppeleenlasku klo 9.30.
Sanajumalanpalvelus 
su 25.5. klo 10. Matti Hof-
frén, Heikki Kastarinen, Airi 
Heiskanen.
Kotimaa kun taakse jää 
kirkkokonsertti ti 27.5. 
klo 19. Sekaset-kuoro Viron 
matkan tunnelmissa. Kon-
serttituotosta puolet Tar-
toon ystävyysseurakunnan 
työhön.
Messu to 29.5. klo 10. Heikki 
Kastarinen, Satu Väätäinen, 
Heini Heide. Lions-kirkkopy-
hä, kirkkokahvit ja messun 
jälkeen tilaisuus srk-talossa.
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 10. Sanna Marin, 
Seppo Laitanen.
Messu su 8.6. klo 10. Poh-
jois-Savon veteraanipiirin 
ja reserviläisten kirkkopy-
hä. Rovasti Hannu Savinai-
nen, Seppo Laitanen, Heini 
Heide. Messun jälkeen juhla 
koulukeskuksella.
Konfirmaatiomessu la 14.6. 
klo 14. Ryhmä 4. Heikki 
Kastarinen, Unto Niskanen, 
Anne Roivainen, Airi 
Heiskanen.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 10. Ryhmä 5. Leena Lau-

rinkari, Satu Väätäinen, Kari 
Kolehmainen, Heini Heide.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Seurakuntavaaliinfo to 
15.5. klo 18 pieni sali. Koh-
ti seurakuntavaaleja – otat-
ko haasteen vastaan? Mar-
raskuussa 2014 käydään seu-
rakuntavaalit. Etsimme ih-
misiä, jotka ovat valmiit toi-
mimaan luottamushenkilöi-
nä kirkkovaltuustossamme. 
Infotilaisuus kaikille kiinnos-
tuneille.
Sanan ja yhteyden ilta 
ma 19.5. klo 18.30 pieni sali. 
Eero Heikkinen, Ritva Holo-
painen, lauluryhmä Välke.
Kesäkahvila 22.5., 30.5., 5.6., 
12.6., 19.6. ja 26.6. klo 9–13. 
Avoin kaikille, ohjelmaa 
erityisesti lapsiperheille.
Ravintoa Raamatusta 
to 22.5. klo 18 kokoushuone. 
Tutustumme Pyhän 
Kirjan maailmaan ja kyse-
lemme mitä sen sanoma 
antaa meille tänään.
Vauvakutsut lasta odotta-
ville vanhemmille to 22.5. 
klo 18 pieni sali. Ilm. viim. 
15.5. www-sivuillamme.
Lähetyksen kesäkahvit ke 
11.6 klo 17–18.30 lähetys-
kellarilla. Arja Kekoni kertoo 
matkastaan Ugandaan, jossa 
tehdään työtä Kirkon 
Ulkomaanavun Naisten 
Pankin kautta.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Omaishoitajakerho ke 14.5. 
klo 12 kevään viimeinen 
kokoontuminen.
Vuorelan eläkeikäisten 
päiväpiirin retki Aholan-
saareen ma 19.5. Lähtö klo 9 
Vuorelasta.
Arjen ateria to 22.5. 
klo 11–12.
Messu su 25.5. klo 13. Matti 
Hoffrén, Airi Heiskanen.
Vuorelan lähetyspiiri ti 
27.5. klo 10. Kevään viimei-
nen kerta. Hyväriset kerto-
massa lähetysmatkastaan 
Sudaniin.
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 13. Unto Niskanen, Esko 
Rasa, Sauli Paavilainen.

MUUTA
Lasten ja perheiden kesä
leireille ilmoittautuminen 
verkossa toukokuussa, ilm.
aika vaihtelee leireittäin. Lue 
lisää verkkosivuiltamme.
Siivoustalkoot ke 14.5. 
Viinamäen hautausmaalla 
klo 9–15 ja Rauhanpuistossa 
klo 12–15. Viinamäellä
talkooväelle keittoa ja kah-
via klo 11. Rauhanpuistossa 
kahvit klo 14.

Hartaus ke 14.5. klo 14
Akuliina. Matti Hoffrén ja 
Vesa Kajava.
Naisten hyvän olon ilta 
to 15.5.: Lenkkeillen luon-
toon, lähtö Paasisaloon 
Simpan majalta klo 18.
Miestenkerho Aikamiehet 
to 22.5. klo 18.30 Haapamäen 
havaintotilan laavulla (Haa-
pamäentie 105 Toivala, Met-
säkoulun lähellä). 
Kaikki miehet tervetulleita 
luonnon helmaan ja tulille!
Toukosiunaus la 24.5. klo 12 
Pöljän kotiseutumuseolla. 
Kahvit. Järj. Eläkeliiton Siilin-
järven yhdistys ry.
Perhepyhäkoulu su 25.5. 
klo 11–12 Savolaisella, 
Nuottipolku 8.
RuokoniemiRace mopo- 
ja moottoripyörätapahtuma 
27.5. klo 17.30–21 kaikenikäi-
sille pyöräilijöille. Hartaus 
Siilinjärven srk-talon P-pai-
kalla, yhteislähtö Ruokonie-
men leirikeskukseen. Piha-
pelejä, saunomista, uimista. 
Iltapala, vap.eht. maksu 
Yhteisvastuulle.
Sinun vuotesi toripäivä 
ke 4.6. klo 12–15 Siilinjärven 
torilla. Vietetään yhteistä
iltapäivää juhlien 90-vuoti-
asta seurakuntaa.
Hautojenhoitopäivä 
ma 9.6. klo 9–14 Viinamäen 
ja Rauhanpuiston hautaus-
mailla. Harjamäen puutarha 
myy kukkia Viinamäen por-
tilla klo 9 alk. Tarjolla istu-
tusapua ja multaa.

KASTETUT
Roni Aapeli Ruotsalainen, 
Kaisla Kerttu Aurora Tusa, 
Olivia Ilona Anastacia Pulk-
kinen, Kerttu Amalia Kokko-
nen, Tatu Alvi Kristian Me-
monen, Tapio Einari Ilmari 
Ursinius, Sofia Helena Myk-
känen, Juuso Mikael Korri, 
Kiira Olivia Anttonen, Alek-
si Elias Hyvönen, Minttu Eli-
na Oikarinen, Niklas Noel 
Taneli Räsänen, Kastehelmi 
Tuuli Aurora Ihalainen, Jes-
se Konsta Valtteri Laitinen, 
Eino Aapeli Jyrälä, Aaro Ar-
mas Akusti Knuutinen.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Ismo Juhani Pentikäinen ja 
Tanja Petra Marika Toivanen

KUOLLEET
Kauko Johannes Markka-
nen 80 v, Lea Esteri Turunen 
70 v, Kauko Kalevi Räsänen 
67 v, Unto Olavi Tikkanen 
92 v, Maija Annikki Kuosma-
nen 75 v, Toivo Armas Rönk-
kö 89 v, Tauno Juha Num-
mela 60 v, Urho Johannes 
Eskelinen 77 v.

Järjestöt

NNKY 
Myllykatu 5
017 261 4500
044 772 1928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallis-
yhdistykset
Kuoro ti klo 14.
Lähetys ja raamattupiirin 
päättäjäiset ke klo 13.
Gospellattari to klo 16.30.
Kevätjuhla su 18.5. klo 18 
(huom aika). Keväistä ohjel-
maa, hartaus, kuoro ja yhtei-
siä kevätlauluja. Kahvi.
Helatorstaina 29.5. on 
NNKY:llä Viisikielisen laula-
jaiset klo 15. Järj. Kansanlä-
hetys ym.
Yhteiskristillinen rukous
piiri ti klo 18.

KANSAN  
RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.
fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Sanan ilta Sanan Kulmassa 
pe 23.5. klo 18. ”Juutalaisille 
ensin” evankelista Tuija Val-
tanen; musiikista vastaa ylis-
tysryhmä Jaspe.
Retki Tervonsalmen toimin-
takeskukseen ti 3.6. Lähtö 
Kuopiosta klo 17. Perillä lau-
lua, keskustelua, sauna, ilta-
pala. Matkajärjestelyjen ja
iltapalan vuoksi ilmoittau-
tumiset 28.5 mennessä 0207 
681 660 (Kirsti).
Pienpiirit jäävät kesätauol-
le. Rukouspäivystys ja avoi-
met pe klo 13–16. Viimeinen 
kerta 23.5.
Nuorekkaiden naisten 
kotisolu pariton ke klo 18 
Lisätietoja:marjut.rasanen@
gmail.com tai ninattparta-
nen@hotmail.com
Kirjamyyntipiste avoinna 
tilaisuuksien aikana ja 
perjantaisin klo 13–16.

SUOMEN  
LUTERILAINEN  
EVANKELIUMI 
YHDISTYS

Raamattu ja lähetyspiiri 
ke. 14.5. klo 18.30 keskus-
seurakuntatalolla Aaronissa, 
aiheena Kristuksen ihme-
teot.
SLEY:n ItäSuomen piirin 
työntekijä on Johannes 
Häkämies, 050 321 2938, 
johannes.hakamies@sley.fi

POHJOISSAVON 
EV.LUT.  
KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon 
Kansanlähetys.
Pienryhmät Lähetys-
kodilla Kuopiossa. Ma
klo 7 aamurukoushet-
ki, klo 9.30 äiti-lapsipii-
ri. Ke klo 12 päivähartaus 
ja kahvihetki, klo 18 nuor-
ten aikuisten 3Kohtaa-
mista. To 4 viikon välein 
klo 18.30 nuorten Nuot-
ta-ilta. Pe klo 12 raamat-
tu- ja lähetyspiiri joka toi-
nen viikko (parittomien). 
La klo 18 Opkon opiskeli-
jailta. Soluasioista vastaa-
vat Satu ja Tuomas Hal-
metoja 044 330 1620. 
(Lähetyskodin pienryh-
mät ovat kesätauolla 
1.6.–31.8.).
Sanan ja yhteyden ilta 
ma 19.5. klo 18.30 Siilinjär-
ven srk-talolla (pieni sali), 
Ritva Holopainen, Eero 
Heikkinen, Välke -musiik-
kiryhmä.
Lähetyspyhä su 25.5. 
klo 10 Puijon kirkossa. 
Messu ja sen jälkeen lä-
hetystilaisuus srk-salilla. 
Mukana uusi lähettiper-
he Sadeharjut.
Lauluilta Viisikielises
tä to 29.5. klo 15 Kuopion 
NNKY:llä (Myllykatu 5). 
Säestäjänä Maire 
Nevalainen.

SUOMEN  
RAAMATTUOPISTO
Rukouspiiri maanantai-
sin klo 16.30 vielä touko-
kuun Kuopion NNKY:n 
salissa, Myllykatu 5.
Keskusteleva raamattu
piiri maanantaisin klo 17 
vielä toukokuun Kuopi-
on NNKY:n salissa, Myl-
lykatu 5.
Miesten ja naisten kun
topiiri ma klo 10 Niiralan 
uimahallissa vielä
toukokuussa.
Skyperaamis ma klo 19 
vielä toukokuussa, ilm. 
044 290 2450.
Novumalkeiskurssi Sky-
pessä ma klo 20 vielä

toukokuussa,
ilm. 044 290 2450.
Viisikielinen – viides-
läisten yhteinen lauluti-
laisuus Kuopion NNKY:n 
salissa helatorstaina 29.5. 
klo 15. Mukana Kansanlä-
hetys, Kylväjä, Opko,
Sansa ja Raamattuopisto.
Juhannusristeily pe 20.6. 
klo 20 Tuusniemen sata-
masta Suvituuli-aluksel-
la. Tied. Jouko Kauhanen 
050 577 3780.

HERÄTTÄJÄ 
YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
050 569 1302
Toimipiste avoinna keski-
viikkoisin klo 10–13 (kah-
vitarjoilua ja veisuut/seu-
rat klo 11). Saatavana yh-
distyksen tuotteita.
Tietoja myös www.h-y.fi 
aluetyön sivuilta.
Siioninvirsiseurat su 
18.5. klo 18 keskusseu-
rakuntatalon kahvios-
sa. Kahvitarjoilu alkaen 
klo 17.30.

KUOPION  
YMPÄRISTÖN  
RAUHANYHDISTYS 
Ahmatie 22
Seurat ti 20.5 klo 13.30 
Mäntylän palvelukeskus.
Seurat ke 21.5 klo 19
Rauhanyhdistys.
Yläkouluilta pe 23.5
klo 18.30 Rauhanyhdistys.
Seurat su 25.5 klo 18 ja 
19.30 Rauhanyhdistys.
Seurat ke 28.5 klo 19
Rauhanyhdistys.
Seurat to 29.5 klo 14 ja 
15.30 Rauhanyhdistys.
Seurat su 1.6 klo 18 ja 
19.30 Rauhanyhdistys.
Seurat ke 4.6 klo 19
Rauhanyhdistys.
Seurat su 8.6 klo 18 
ja 19.30 Rauhan-
yhdistys.
Seurat ke 11.6 
klo 19
Rauhanyhdistys.
Seurat la 14.6
klo 13.30 Leväsen 
palvelukeskus.
Seurat su 15.6
klo 18 ja 19.30 Rauhan-
yhdistys.
Seurat ti 17.6 klo 13.30 
Mäntylän palvelukeskus.

Seurat ke 18.6 klo 19
Rauhanyhdistys.

AHOLANSAARI
Tied. ja ilm. 050 464 
1000, www.aholansaari.
fi, aholansaari@aholan-
saari.fi
Kevättalkooviikko 19.–
23.5. Tule laittamaan 
Saarta kesäkuntoon,
päiväksi tai pariksi tai 
koko viikoksi!
Aholansaaren ystävä
päivät 23.–25.5. 24.5.
klo 13 hartaushetki Paa-
von muistopatsaan äärel-
lä, mukana patsaan teki-
jä moottorisahataiteilija 
Seppo Ruotsalainen. 24.5. 
klo 15 esitelmä Ukko-Paa-
von ajoista ja ajatuksista, 
Pentti Simojoki.
Aholansaaripäivä 25.5. 
klo 10 Siioninvirsimessu, 
klo 13.15 seurat.
Telttis lasten ja varhais-
nuorten leiri 24.–27.6.
Näytelmä Ukkosen
Jyrinän poika heinä-
kuussa – tule yksin tai 
perheen kanssa tai järjes-
tä ryhmäretki.

KUOPION  
KRISTILLISET  
ELÄKELÄISET
Laivaretki Rauhalah
teen ti 3.6. Lähtö sata-
masta klo 10.30. Ruokailu 
ja ohjelmatuokio.
Tied. ja ilm. Eero Heikki-
nen 050 599 7011 tai Mir-
ja Halonen 040 737 7860.

Seuraava Kirkko ja koti ilmestyy 18.6.! Kesäkahvila  
perheille

LAPSITYÖ

Toimintatuokiot klo 10, 11, 12 ja 13.     

         Ei ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa koko perhe!

Lisätietoja toiminnasta saa Kuopion seurakuntien 
yhteisen lapsityön toimistosta, p. 040 4848 482  ja  040 4848 481

www.kuopionseurakunnat.fi/lapsetjaperheet

Suokatu 22, koulutussali:  
ma 2.6., ma 9.6. ja  ma 16.6.

Petosen seurakuntatalo:   
ti 3.6., ti 10.6. ja  ti 17.6. 

Lehtoniemi, kerhotilat:   
ke 4.6., ke 11.6. ja  ke 18.6.

Alavan kerhotilat:  
to 5.6. ja  to 12.6.

Kurkimäki, kerhohuone:   
pe 6.6. ja  pe 13.6.

Nilsiä, pikkupappila:   
ma 2.6., ma 9.6. ja ma 16.6.

Jynkänvuori:  
pe 6.6. ja  pe 13.6.

Riistavesi: 
pe 6.6. 

Tuusniemi:  
pe 13.6.

https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=43236a04f5e046368a7cc5b3a9c91a78&URL=mailto%3ajohannes.hakamies%40sley.fi
tel:017 262 2082
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=9307015d474d4c37a0926fc0d20c8881&URL=http%3a%2f%2fwww.p-savonkl.sekl.fi%2f
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=439af445472c4022860c8d83e13f6aeb&URL=http%3a%2f%2fwww.h-y.fi
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Jumalan koulima
Ilona-tyttären piti kadota, jotta Lauri Paatero löysi taas Jumalansa.

E
räänä kesäaamuna vuonna 
1993 kuopiolainen pappi Lau
ri Paatero joutuu keskelle pai-
najaista. Hänen juuri 16 vuotta 
täyttänyt tyttärensä Ilona on 
kadonnut.

”Ilonan oli pitänyt mennä 
yöksi isosiskonsa Anna Marian luokse, mutta 
sinne hän ei koskaan päätynyt”, Paatero muis-
telee.

Kadoksissa ei ollut ainoastaan tytär. Jo pit-
kään Paatero oli kokenut olevansa hengelli-
syyden nollapisteessä.

”Minun oli erittäin vaikeata uskoa Jumalan 
olemassaoloon ja Raamatun kertomuksiin.”

”Olin hieman aikaisemmin ollut perheeni 
kanssa työkomennuksella Pakistanissa ja sillä 
kiinnostuin buddhalaisesta ajattelusta. Minul-
la oli kova hinku lähteä tutustumaan buddha-
laisluostarin elämään.”

Paatero koki, että omien kipuilujensa takia 
hän oli ollut perheelleen poissaoleva.

”Ilonan kadottua syyllistin itseni. Olin var-
ma, että hän oli lähtenyt siksi, koska minä olin 
niin kriisissä oman uskoni kanssa.”

Pelko pisti polvilleen
Koko Paateron perheellä oli kova hätä Ilonas-
ta. Minne hän oli voinut aivan yllättäen kado-
ta? Ja miksi?

”Pelko oli niin suuri voima, että se pisti kir-
jaimellisesti polvilleen. Ensimmäistä kertaa 
minäkin asetuin polvirukoukseen, kun vaimo-
ni sitä pyysi.”

”Minä, hengellisesti hukassa ollut ihminen, 
halusinkin äkisti turvata Jumalaan.”

Paatero kertoo rukoilleensa yhdessä vai-
monsa kanssa, että Jumala rakentaisi Ilonan 

ympärille suojamuurin, lähettäisi enkeleitä 
turvaksi ja antaisi hänen jalkojensa alle turval-
lisen kallion.

Vielä samana päivänä posti toi Helsingissä 
leimatun kortin Ilonalta. Siinä hän kertoi läh-
teneensä matkalle ja kehoitti vanhempiaan 
olemaan hätäilemättä.

”Toisaalta oli helpotus kuulla, että Ilona on 
hengissä ja lähtenyt omasta tahdostaan. Toi-
saalta mieleen nousi lisää kysymyksiä: minne 
hän oikein aikoo, miten pitkäksi aikaa ja onko 
hän edes tulossa takaisin?”

Isä päätti lähteä etsimään tytärtään.
”En ollut sillä hetkellä virassa missään ja mi-

nulla oli suunnitelmissa uranvaihdos. Olisin siis 
vapaa tekemään vaikka pidemmänkin etsintä-
reissun. Myös vaimoni kannusti lähtemään.”

Neuvo korkeammalta
Saatuaan kullanarvoisia vinkkejä muun mu-
assa kuopiolaiselta poliisituttavaltaan, Paate-
ro starttaa autonsa kohti Helsinkiä. Matkan 
aikana vaimo soittaa kertoakseen, että Anna 
Marian passi on kadonnut.

”Ymmärsimme, että Ilona aikoo ulkomaille 
viisi vuotta vanhemman siskonsa passilla. Hel-
singistä en häntä ehkä enää tavoittaisi.”

Tilanne alkaa vaikuttaa vähintäänkin epätoi-
voiselta. Miten löytää tyttö miljoonien ja taas 
miljoonien ihmisten joukosta, kun pienintäkään 
johtolankaa hänen määränpäästään ei ole?

”Vaikka olinkin huolissani, tunsin samalla 
merkillistä rauhaa. Kutsun sitä kauniiksi rau-
haksi.”

Kuin taivaan lahjana Paateron serkku il-
moittaa lähtevänsä joksikin aikaa mukaan 
etsintämatkalle. Kaksikko suuntaa Ruotsin 
kautta Kööpenhaminaan. Siellä tapahtuu jo-

tain odottamatonta.
”Nukuin hyvin levottomasti ja näin pai-

najaisia. Äkkiä pimeyden keskeltä alkaa sataa 
kirkkaita nuolia, jotka painuvat rintaani. Sa-
malla kuulen äänen, joka päättäväisesti käs-
kee minua menemään Ateenaan.”

”Kokemus oli minulle järkytys. En ollut ai-
kaisemmin kokenut mitään vastaavaa. Olin 
myös aina suhtautunut tällaisiin tarinoihin 
suurella epäilyksellä.”

Paatero päättää totella ja ajaa yksin läpi 
Euroopan kohti Ateenaa.

Turvamuurien suojassa
Perillä Ilonasta ei kuitenkaan näy jälkeäkään. 
Paatero suuntaa takaisin Kööpenhaminaan.

”Myöhemmin ilmeni, että olin Ateenas-
sa ollut puolen kilometrin päässä tyttärestäni. 
Tiemme eivät vain sillä kertaa kohdanneet.”

Tytärtään etsivä isä palaa vielä kerran 
Ateenaan. Siellä hän saa taas ohjeen ylhäältä.

”Jouduin vaihtamaan hostellia ja istuin au-
tossani lähteäkseni seuraavaan majapaikkaan. 
Silloin takapenkiltä kuului hiljainen käsky 
mennä Joseph´s Houseen.”

”En ollut alun perin aikeissa ma-
joittua kyseiseen hostelliin, mutta 
sinne kuitenkin päädyin.”

”Viimeisenä päivänä sain siellä 
vinkin eteläafrikkalaiselta opetta-
jalta, että Ilonaa muistuttava tyttö 
on nähty Jerusalemissa.”

Onnellisessa lopussa isä ja ty-
tär kohtaavat Jerusalemin vanhas-
sa kaupungissa, Petra-nimisessä 
hostellissa.

”Ilona vaikutti ilahtuneelta ja 
tuumasi, että hyvä, kun tulin. Hän 

olisi parin päivän päästä jatkanut matkaa Ete-
lä-Afrikkaan.”

”Jumala kuuli rukouksemme. Tyttö löytyi 
vanhan kaupungin muurien suojasta, hostel 
Petrasta. Petra tarkoittaa kalliota.”

Jumala – tuo suuri humoristi
Paatero löysi matkallaan Ilonan lisäksi myös 
Jumalan.

”Olen aina ollut epäilijä, jopa skeptikko. En 
ole halunnut uskoa mitään ilman todisteita.”

”Etsintämatkani myötä sain kokea Jumalan 
puheen lisäksi myös esirukouksen uskomat-
toman voiman.”

Paatero kertoo jälkikäteen saaneensa kuul-
la, että monet tuntemattomatkin ihmiset oli-
vat rukoilleet lakkaamatta hänen perheen-
sä puolesta.

”Mielestäni Jumala on suuri humoristi, kun 
päätti edes puhua tällaiselle epäilijäpojalle.”

”Siinäkin on jotain huvittavaa, että ratkaise-
van vihjeen kertoi eteläafrikkalainen opettaja. 
Sieltä asti piti tulla minua kouluttamaan!”

Jumalan huumorintajusta kertoo Paate-
ron mukaan myös etsintämat-
kan päätös.

”Olin suhannut autolla viik-
kokausia ympäri Eurooppaa. 
Kotiin palattuamme autosta 
kuului kova pamaus. Loppurä-
jähdys. Auto jäsähti Kuopion 
Tuomiokirkon eteen.”

HeLI HARING

Lauri Paaterolta ilmestyi tänä  
keväänä kirja Ilonaa etsimässä. 
Kirjan on julkaissut Suomen 
Lähetysseura.

”Sain kokea 
esirukouksen  
uskomattoman 
voiman”

Oman kokemuksensa jälkeen Lauri Paatero halusi pistää hyvän kiertämään ja on ollut mukana etsimässä kadonneita.

tuija hyttinen
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