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Pappi paljon vartijana
”Arjessa”, vastaa isä Harri Peiponen.
Luonteva kanssakäyminen on hänen mielestään parasta ekumeniaa.

K

Kuva: Timo Hartikainen

uopion ortodoksisen
seurakunnan pappi,
isä Harri Peiponen
kertoo esimerkin
hautausmaalta. Kun
ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa
vainajaa viedään haudattavaksi Isolle
hautausmaalle, saattuetta odottaa
luterilaisen kirkon työntekijä.
”Se on arjen ekumeenista kunnioitusta, asiallista ja sujuvaa. Kaikkia
osapuolia kunnioittavaa suhtautumista.”

Karjalaisuus
vahva voima
”Pienellä kirkolla kanssakäyminen
on aina ollut luontevaa”, Peiponen
jatkaa arjen ekumeniasta. Historiaan
viitaten idässä vielä luontevampaa
kuin lännessä. ”Karjalan evakkojen
kautta tullut siirtolaisuus on ollut
hyvä pohja yhteydelle luterilaisten
ja ortodoksien kanssa.”
”Karjalaisuus ja ortodoksisuus
yhdessä ovat vahva voima. Ympäröivään yhteiskuntaan on totuttu pitämään yhteyksiä. Omaa identiteettiä
pidettiin yllä rakentamalla rukoushuoneita ja näin tavallaan riisuttiin
luterilaisia vastakkainasettelusta.”
Seka-avioliitot ovat auttaneet
tuntemaan kahden eri kirkon tapoja. Ortodoksisen seurakunnan kuoroissa laulaa paljon myös luterilaisia.
Luontevasti toisen kirkon tapoihin tutustuminen on Peiposen mielestä myös parasta ekumeniaa. Tämä
ei välttämättä aina tarkoita teologisia
keskusteluja.
Päiväkotien ja koulujen vihkiäisissä kirkkojen tavat tulevat näkyviin. ”Ennakkoluulot poistuvat kun
kirkkojemme perinteet ovat esillä
luontevalla tavalla.”

Minä rukoilen,
että he kaikki
olisivat yhtä,
niin kuin sinä Isä,
olet minussa ja
minä sinussa.
Niin tulee
heidänkin olla yhtä
meidän kanssamme,
jotta maailma
uskoisi sinun
lähettäneen minut

(Joh. 17: 21).”

Isä Harri Peiponen tiistaiseurassa Tuula ja Sakari Hipin luona. Kehvon-Väänälänrannan tiistaiseura aloitti toimintansa 1950 –luvun alussa. ”Tärkeä
ortodoksisen ja karjalaisen identiteetin ylläpitäjä omalla alueellaan”, Peiponen sanoo.

Tie toimittajana
kuljettu loppuun

Papilla ei
omaa teologiaa

Luterilaisen kirkon pappisvihkimyksissä yhä useampi on nykyään heitä,
jotka keski-iässä ovat opiskelleet
papiksi.
Tällainen on myös Harri Peiposen tie toimittajasta ortodoksipapiksi.
”Tunsin, että tie toimittajana oli loppuun kuljettu. Kirkon asiat alkoivat kiinnostaa.
Kirkkoon oli helppoa mennä.”
Peiponen sai pappisvihkimyksen
vuonna 2008. Ennen nykyistä paikkaansa Kuopiossa Peiponen on työskennellyt ortodoksisen kirkollishallituksen tiedottajana, arkkipiispan
sihteerinä sekä vt. kirkkoherrana
Rautalammilla.
”Paljon vartijana”, Peiponen sanoo pappeudesta. Ja ihmettelee yhä
enemmän, voisiko papin tehtävässä
toimiakaan kovin nuorena, juuri
opinahjosta valmistuneena.
”Pappeus on identiteetti. Perustyö on sitä, että keskitymme hoitamaan omaa seurakuntaa eli seurakuntalaisia.”
Mikä muu on tarpeen? Sitä Peiponen kristittyjen ykseyden rukousviikon kynnyksellä miettii.

Pitkään Kuopiossa toimittajan työtä
tehnyt Peiponen tuntee median lainalaisuudet ja vallan. Ortodokseista
kerrotaan eniten pääsiäisenä.
”Se on väistämätöntä. Arkeen
liittyvissä asioissa ei olla paljoakaan
tekemisissä. Luterilaisessa kirkossa kuohuu koko ajan, mutta meiltä
ei kovin usein kysytä ajankohtaisia
asioita.”
Tosin Peiponen myöntää, ettei
”vähäisellä papilla” vastauksia aina
olekaan.
”Kirkollamme on niin pitkä
perinne, emmekä me ole käveleviä
tietopankkeja. Viisautta on se, ettei
vastaamisen pakosta tee omaa teologiaa. Pitää uskaltaa sanoa, ettei
osaa vastata, mutta selvittää asian.
Kirkolliset ja teologiset näkemykset
ovat dogmeissa ja niiden lausuminen
on viime kädessä piispojen asia.”
Kuopion ekumeeniselle rukousviikolle on neuvotteluissa ehdotettu
jopa yhteistä ehtoollispöytää.
”Virallisen kannan tähän lausuvat piispat”, Peiponen sanoo.

Lahja Pyykönen
Seuraava numero 26.1.

Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki
Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio, p. 158 111,
faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi Taitto Kotimaa-Yhtiöt
Toimitus Suokatu 22 B, 3. krs., avoinna ma–pe klo 8–16.
Lahja Pyykönen, päätoimittaja, p. 040 484 8232,
Ulla Remes (virkavapaalla), p. 040 484 8234,
Kuopion ja Siilinjärven seurakuntalehti.
Hilkka Sipilä (osa-aikaeläkk.), p. 040 484 8236,
98. vuosikerta.
Seija Rytkönen, verkkotoimittaja, p. 040 484 8514.

Yhteinen usko,
leipä ja rukous
Ekumeeninen rukousviikko 18. – 25.1. kehottaa
eri kirkkokuntien
edustajia rukoilemaan kristittyjen ykseyden
puolesta eri puolilla maailmaa.
”Rukous
on ekumeenisen
toiminnan peruselementti”, sanoo
Suomen Ekumeenisen neuvoston
pääsihteeri Heikki
Huttunen.
”Ekumeeninen rukousviikko
on yksi syvimmistä ja laajimmalle
levinneistä hengellisistä liikkeistä, jonka juuret ovat viime vuosisadan alkupuolella. Viikko on
maailmanlaajuinen ilmiö, joka
sitoo maamme kristittyjä globaaliin hengellisyyteen”, Huttunen
kertoo.
Suomessa viikko on järjes-

tetty säännöllisesti
1960 –luvulta alkaen. Kuopiossa
ekumeenisen rukousviikon tapahtumat aloitti pienimuotoisesti Alavan seurakunnan kirkkoherra
Yrjö Salo. Nyt
tapahtuma on
kasvanut runsaan viikon mittaiseksi.
Ekumeenisen rukousviikon avajaisiksi kirkoissa luetaan
tasavallan presidentti Tarja Halosen allekirjoittama rukouspäiväjulistus.
Se nostaa keskeisiksi aiheiksi
yhteisöllisyyden ja kohtaamisen.
Yhteisön jäsenyys avaa mahdollisuuden uudistumiseen ja maailman muuttamiseen, julistuksessa
sanotaan.

kirkkojakoti@evl.fi
Ilmoitukset Vappu Kuusiniemi, Kotimaa-Yhtiöt
p. 014 619 824, 040 486 6726. vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle 20 € / vuosikerta
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, Kirsi Leino,
Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Jakelu Suora Lähetys Oy, p. 2647 800
Painopaikka Lehtisepät Oy, Kuopio. Painos 66 000 kpl
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pääkirjoitus

Apua yksinäisille nuorille

Yhteisvastuu 2011 torjuu nuorten yksinäisyyttä.

Yhteisvastuu/Kirkkopalvelut

Tervetuloa
Järvi-Kuopio

VIIME SUNNUNTAINA vietettiin Riistaveden kirkossa historiallista juhlapäivää.
Järvi-Kuopion seurakunta syntyi vuoden alussa. Syntyvää seurakuntaa kutsuttiin sen suunnitteluvaiheessa KoillisKuopioksi kunnes Vehmersalmen rovasti
Kimmo Kivelä keksi lapselle osuvamman
nimen: Järvi-Kuopio.
Sellainenhan se on, suurten järvien
suuri seurakunta.

Jos sukulaiset
eivät ota orpoja
huollettavikseen,
lapset joutuvat
oman onnensa
nojaan

H

elmikuun 6. päivänä käynnistyvä Yhteisvastuu
torjuu nuorten
yksinäisyyttä
Suomessa ja Mosambikissa.
Joka kymmenes suomalainen
nuori on yksinäinen. Neljäsosalla
nuorista on vain yksi läheinen
ystävä.
Mosambikissa nuorten turvattomuutta lisää se, että 16
prosenttia työikäisestä väestöstä kantaa hiv- tartuntaa. Orpoja
mosambikilaislapsista on 12 prosenttia. Monen vanhemmat ovat
kuolleet aidsiin.

Yksinäisyys tekee pahaa
jälkeä
Mosambikissa Yhteisvastuu tukee yksinäisten ja haavoittuvassa
asemassa olevien nuorten selviytymistä pääkaupungin Mapuron
köyhälistöalueella.

Mosambikilaiset koulutetut
tukihenkilöt etsivät tukea tarvitsevia perheitä sekä orpolapsia
ja tekevät heidän luokseen kotikäyntejä.
Perheet saavat henkistä tukea
ja ruoka-apua. Sairaat ohjataan
hoitoon. Nuorille järjestetään
ammattikursseja ja koulutusta
yritystoimintaan.
Hiv –tartuntaa kantaville
tarjotaan tukea ja heitä kannustetaan muodostamaan vertaistukiryhmiä.
”Mitä enemmän vaihtoehtoja, sitä enemmän hylkäämisiä”,
sanoo hyvinvointitutkimuksen
professori Juho Saari Yhteisvastuun teemalehdessä.
”Kaveriporukassa se, jonka vierestä viedään, joutuu yhä
useammin tuntemaan itsensä
hylätyksi.” Yhtään helpompaa
joukkoon kuuluminen ei ole
Saaren mukaan nettiyhteisössä,
jossa ulkopuolelle jättäminen ni-

mettömänä on vielä nopeampaa.
”Yksinäisen kierre pahenee
kun luonne käy varautuneeksi
ja vaativaksi. Yksinäinen toivoo, että maailmassa olisi edes
yksi ihminen, joka olisi vain ja
ainoastaan häntä varten. Se on
melkoinen haaste sille, joka ryhtyy yksinäisen ystäväksi”, Saari
sanoo.
Hänen mukaansa oikea tapa
auttaa yksinäistä on ohjata tämä
osaksi yhteisöä. ”Se on tehtävä
ajoissa”, Saari muistuttaa.
Yhteisvastuukeräyksessä ovat
kumppaneina Suomen Punainen
Risti, Mannerheimin lastensuojeluliitto sekä Suomen Mielenterveysseura, joiden kesken
tuotosta jaetaan 20 prosenttia.
Kirkon ulkomaanavun kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun
menee perinteiset 60 prosenttia.
Viime vuonna yhteisvastuukeräys kokosi ennätystuloksen,
yli 6,8 miljoonaa euroa. Keräys

käynnistettiin poikkeuksellisesti
etuajassa Haitissa tapahtuneen
maanjäristyksen vuoksi. Useat
seurakunnat muun muassa Kuopiossa ylittivät keräysodotukset
moninkertaisesti.
”Maanjäristysuutinen toi haitilaisten hädän suomalaisten olohuoneisiin”, sanoo keräysjohtaja
Tapio Pajunen.
Haitissa yhteisvastuuvaroilla
korjattiin kouluja sekä toimitettiin lapsille koulutarvikkeita ja
tuettiin maan jälleenrakennusta.

Lahja Pyykönen
Koulutusta ja tietoa Yhteisvastuusta sunnuntaina 16.1. klo 16 – 18
Alavan kirkolla, Keihäskatu 5.
Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Eila Laukkanen sekä kouluttaja
Minna Mannert.

k o l u m n i
Sääliksi käy

K

irkkoa käy sääliksi. Sitä arvostellaan siitä, mikä sen todellisuus on ollut jo vuosia. Epäselvää on se, kuka johtaa kirkkoa,
kuka vastaa sen kannanotoista, mitkä
ovat sen tavoitteet ja keinot.
Vuosikymmeniä sitten selvitin laajassa empiirisessä tutkimuksessani maallikon osallisuutta kirkon päätöksenteossa
- tulosten julkistamisen aikaan kirkko
vaikeni, julkiset tiedotusvälineet soittivat kanttorinpolkkaa.
Vaikka osoitin, ettei maallikoilla
kirkon päätöksenteossa ole juurikaan
roolia, ei keskustelu maallikoiden potentiaalin ja kykykoostuman hyödyntämisestä alkanut. Ja ongelma voi edelleen
hyvin. Näin ajattelin istuessani viime
tiistaina yhdessä nyt aloittavien luottamushenkilöiden tapaamisessa.
Kirkko pitää kiinni hierarkiastaan.

Juhani Laurinkari
Kirjoittaja on yhteiskuntatieteilijä, teologi ja humanisti
Itä-Suomen yliopiston
Kuopion kampuksella.
Yleisen pappeuden ideologiasta ei ole
tietoakaan, liike kulkee ylhäältä alas
- maallikon osallistuminen kirkon hallintoon sovitetaan koulutuksen kaapuun.
Osallisuuden tunne ei synny siitä
puhumalla, vaan elämällä se todeksi. Osallistuminen on todellisuudessa
osattomuutta ja määräysvallan alla
kulkemista, jos yhdessä etsitty tavoite
ja keinot puuttuvat.
Kirkko tarvitsee oman olemuksensa sisäistä tuntemusta, avoimuutta ja
uskallusta luottaa jäseniinsä. Jos kirkko
arvioi uudelleen työvoimansa käytön ja
tarpeen, tilojensa sopivuuden suhteessa
kustannuksiin ja kutsuu työhönsä maallikoita, tullaan taloudellisessa mielessä
vähemmälläkin toimeen.
Kohtaaminen on työntekijöidenkin
aito ja yksinkertainen tapa tehdä vakaumustaan tutuksi. Ihmisen kohda-

tessa ihmisen ei show-tyyppistä, ulkoa
hankittujen vetonaulojen kalastelua
tarvita.
Jos koemme, että kirkon päätöksenteossakin olemme manipuloinnin kohde,
olemme vaikeasti takaisin voitettavia
- tätä menetettyä napanuoraa ei sitten
kyselyillä ja kirjeillä paikata. Kukapa
ihmisestä aidosti välittää, jos kirkkokin
hiljalleen ulkoistaa välittämisen.
Kirkko selviää kriisistään - mutta
ei entisen kaltaisena. Muutoksen tekemisen vaatiminen on helppoa, mutta
toteuttaminen vaikeaa. Lähtökohta on
asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen. Järjestyksen määrää omatuntomme ja käsityksemme osastamme tässä
maailmankaikkeudessa.
Kirkon jäsen, joka yrittää kaikkine
puutteineenkin elää uskonsa todeksi, on
kirkkonsa paras myyntimies.

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN synnytys oli kivuton. Uusi seurakunta syntyi
yksituumaisesti. Alueen kirkkoherrat
lähtivät alusta alkaen puhaltamaan yhteiseen hiileen, ja iso Kuopion yhtymä oli
valmis ottamaan pienet vastaan.
Olisihan näitten seurakuntien tulevaisuus ollut joka tapauksessa pahasti
vaakalaudalla. Taloudet ovat olleet alijäämäisiä. Kirkkohallituksen avustukset
ovat pienenneet.
Järvi-Kuopion seurakunnan syntyminen ja sen liittäminen Kuopion yhtymään
tietää ennen kaikkea hallinnon ja talouden keskittämistä.
Sunnuntaina virkaan asetettu kirkkoherra saa kahmalollisen valtaa ja
vastuuta.
UUSI HERÄTTÄÄ myös pelkoja.
Virkaanasettamismessussa toisella
puolella istui työyhteisökonsultti, joka
käy työyhteisöjen kanssa läpi muutosta
ja siihen sopeutumista.
Toinen vieruskaveri oli työtön mies,
jonka mielestä muutos ei tunnu missään.
Samat ihmiset seurakunnassa ovat kuin
ennenkin, ja kirkko pysyy paikallaan.
Työttömälle oli tärkeää tietää se, ettei
ketään työntekijää sanottu uudessa tilanteessa irti.
Ei sanottu.
Seurakuntalaisen arjessa ja pyhässä
Järvi-Kuopion seurakunnan perustaminen ei juuri näy.
Näkyvä muutos on jumalanpalvelusaikojen porrastaminen, josta esimerkkejä
jo on Riistavedeltä ja Vehmersalmelta.
Kuopion seurakuntayhtymälle uusi
seurakunta sen sijaan tuntuu kustannusten nousuna.
Seitsemän kirkon seurakunnasta tuli
kirkkojen lisäksi paljon myös korjattavia
kiinteistöjä. Ja rutkasti hautausmaita.
UUDEN ALOITTAMISEEN tarvitaan siirtymäriitti. Ilotulitusta ei nähty, sillä kirkon
juhla on enemmän.
Rukouksella, siunauksella ja maahan
asti polvistumalla otettiin mittaa siitä
perustasta ja kivijalasta, joka pysyy kaikenlaisissa myrskyissä.
Ennen ja jälkeen Järvi-Kuopion seurakunnan.

Lahja Pyykönen
lahja.pyykonen@evl.fi
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Onko rippikoulu
jäänyt käymättä?

Kerääjäksi
yhteisvastuulle
Yhteisvastuukeräyksen koulutustilaisuus Alavan kirkolla sunnuntaina 16.1.
klo 16 - 18. Mukana nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Eila Laukkanen sekä
kouluttaja Minna Mannert.
Yhteisvastuu 2011
torjuu nuorten yksinäisyyttä Suomessa
ja Mosambikissa.
Keräys käynnistyy
6. helmikuuta.

Tätä on kristinusko
* Tätä on kristinusko -luento ja keskustelusarja Puijon kirkolla alkaa
maanantaina 17.1. klo 18.30.
Kari Kuula ja Joensuun yliopiston
teologian opiskelijat johdattavat
Paavalin Roomalaiskirjeen maailmaan
joka maanantai. 17.1. Kari Kuulan aiheena Kaikki tiet vievät Roomaan.
24.1. klo 18.30 Emmi Korpi ja Anu
Ylitolonen kertovat puolueettomasta
tuomarista.
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kirkkojakoti@evl.fi

Naiset kahville
Naisten kahvihetket Siilinjärven seurakuntatalossa sunnuntaisin 16.1.,
13.3., 17.4. klo 15. Sunnuntaina 16.1.
Totuudesta alustaa lapsityönjohtaja
Riitta-Liisa Taskinen.

Jukka Korhonen

Puijon kirkolla kokoonnutaan kevään
aikana kolmena iltana kaivolle virkistymään hyvistä puheenvuoroista ja
kohtaamisista sekä pohtimaan hyvän
tekemistä.
Ensimmäisenä iltana tiistaina 25.1.
klo 18.30 Katja Hedberg ja Jukka
Gröndahl kertovat tositarinoita Kongon naisista.
Satu Mehtälä Naisten Pankista ja
Jaana Marjanen haastavat kaivolle
tulevia perustamaan Naisten Pankin
aluesolun Kuopioon.

u

muksia ja ajatuksia. Ryhmä on tarkoitettu aikuisille. Vetäjänä on nuorisotyönohjaaja Marjukka Pakkala.

Kirkkohäät ja kummiksi pääseminen
jäävät silloin haaveeksi?
Siilinjärven seurakunnassa pidetään
kevään aikana aikuisrippikoulu, josta osan voi suorittaa osallistumalla
Oikeus Pyhä –luentosarjan iltoihin.
Rippikouluun voi ilmoittautua Sirpa
Ylikotilalle p. 044 728 4608 tai kirkkoherranvirastoon.

Naisten Pankin
aluesolu Kuopioon

u

Lepola, kommenttipuheenvuoron
Beatrice Kraft, musiikista vastaavat
lapsikuoro ja Marjaana Kaisto.

Uusiin virkoihin
* Messu, jossa 1.kappalaisen Lauri
Kastarisen virkaan asettaminen Tuomiokirkossa sunnuntaina 16.1. klo 10.
* Messu Alavan kirkossa sunnuntaina
16.1. klo 10, jossa siunataan virkaan
lapsityönohjaaja Sirpa Pesonen.

Luottamushenkilöt
siunattaviksi
Puijon seurakunnan uusi seurakuntaneuvosto ja uudet kirkkovaltuutetut siunataan tehtäväänsä messussa
Puijon kirkossa sunnuntaina 16.1. klo
10. Kirkkoherra Jaana Marjanen toimittaa siunaamisen ja saarnaa elävän
veden lähteestä. Kuopion Nuorisokuoro laulaa Jussi Mattilan johdolla.

Alavan lapsikuoro esittää lasten musiikkia Alavan kirkossa sunnuntaina 23.1. klo 16.

Kauneimmat lastenlaulut
Kauneimmat lastenlaulut Alavan kirkossa sunnuntaina 23.1. klo 16. Vanhoja ja uusia lasten hengellisiä lauluja. Ripauksella afrikkalaisia sävelmiä
höystetyssä yhteislaulukonsertissa mukana Alavan lapsikuoro ja soittajat,
King´s Kids -laulu- ja tanssiryhmä, Popo Salami, Leila Savolainen, Ossi
Jauhiainen, Sirpa Pesonen ja Pirjo Kuula.
Kuumaa mehua ja piirakkatarjoilu.
* Raamattuillat Petosen seurakuntatalossa joka toinen keskiviikko 19.1.,
2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4. ja
27.4. klo 18.30-20.30. Vastuuhenkilönä pastori Anni Tanninen.

Viikkomessu
Päivärannassa
Ystävänpäivän viikkomessu Päivärannan kirkossa keskiviikkona 19.1.
klo 11.
Kevätkaudella kokoonnutaan kerran
kuussa Päivärannan kirkolla viikkomessuun ystävänpäivän merkeissä.
Messussa perhekerholaiset soittavat
kannelta kanttori Joona Sarasteen
johdolla. Tilaisuus on kaikille avoin.

Markkinaseurat
Kuopiossa
Markkinaseurat Tuomiokirkossa keskiviikkona 26.1. klo 18. Matti Sihvonen, Ilpo Rannankari ja Jaro Julkunen puhuvat. Kuopion Virsikuoroa

m

m

johtaa Anna Kosola.
Markkinaseurojen tarjoilu Keskusseurakuntatalolla klo 19, jonka jälkeen
iltaseurat klo 19.30. Merja Leppälä,
Seppo Marjanen, Simo Korkalainen
ja Hannu Komulainen puhuvat.

Parisuhteen hyväksi
Parisuhteen palikat -tapahtuma Petosen seurakuntatalossa sunnuntaina
23.1. klo 16. Aiheesta ”Sanat” alustavat Hanna ja Esko Rasa. Lastenhoito
järjestetty.

Matkalle
kumppaniksi
Matkakumppanuusryhmä alkaa Kallaveden kirkon koulutussalissa tiistaisin
klo 18-20. Ryhmä kokoontuu kerran
kuussa 18.1. alkaen.
Matkakumppanuusryhmä ei ole varsinainen raamattupiiri, vaan tilaisuus
hiljentyä Sanan äärellä, jakaa koke-
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Oikeus Pyhään -luentosarja alkaa keskiviikkona 26.1. klo 18
Siilinjärven seurakuntatalon
isossa salissa.

Oikeus Pyhään
Oikeus Pyhään -teemavuoden aikana Siilinjärven seurakunta järjestää
luentosarjan, jonka aiheina ovat Oikeus kasteeseen, Oikeus olla syntinen,
Oikeus armoon, Oikeus rukoukseen,
Oikeus uskon ja Oikeus taivaaseen.
Luentojen alustajina toimivat seurakunnan papit. Alustuksen jälkeen
on kahvitarjoilu ja iltapala, sitten
musiikkia, kommenttipuheenvuoro
ja keskustelua illan aiheesta. Iltapala
on maksuton, vapaaehtoinen lahjoitus Yhteisvastuulle. Luennot pidetään
seurakuntatalon isossa salissa keskiviikkoisin klo 18.
Luennot alkavat keskiviikkona 26.1.
aiheella Turvaudumme kasteen salaisuuteen. Alustuksen pitää Tapio
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Jippu Trio konsertoi Kuopion tuomiokirkossa perjantaina 28.1. klo
19. Vapaa pääsy.
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r.kolehmainen@dnainternet.net

·
·

·

·

·

Ritva Kolehmainen

· Ikääntyvien yliopiston luentosarja alkaa (20 euroa/
koko kevätlukukausi):
Ilmastonmuutos ihmisten
arjessa, suora videolähetys Tieteen päiviltä
Helsingistä 12.1. klo
10.15–12.30 Medistudia,
ML 2 (Yliopistoranta 1 A)
ja videoluennon jälkeen
luennoi professori Seppo
Kellomäki, Itä-Suomen
yliopisto: Ilmastonmuutos
ja metsien tulevaisuus klo
13.15–14.30.
· Kirkkokatu 35:n kellariikkunassa Pekka Tenhusen Näky-näyttely metsän muistolle 20.1. asti.
· Kuopion kaupungin pääkirjaston ala-aula: MarjaTerttu Pitkäsen näyttely
Matkoilla 15.1. asti.
· VB-valokuvakeskus: Johanna Väisänen: Tehdas.
Installaatio menneestä
ajasta ja sen merkeistä;
Ulla Shemeikka: Maisemasta; Päivi Setälä: Asylon
– kosteaa valoa 16.1. asti.
· Galleria Carree: Tunnelmia
lenkkipolun varrelta, Kirsti

·

Oliivin viljelyksillä. Marja-Terttu Pitkäsen akvarellinäyttely kaupunginkirjaston ala-aulassa 15.1. saakka. Tuotto yhteisvastuukeräykseen.
Carleniuksen maalauksia
15.–30.1.
· Galleria 12:ssa Katri Tuulia
Pelander: Maalauksia mettästä 11.1.–6.2.

· Kuopion museo: Kulttuurihistoriallisissa perusnäyttelyissä esitellään
Pohjois-Savon esihistoriaa
ja asuttamista, paikallisia

elinkeinoja ja elämänmenoa.
· Luonnontieteelliset perusnäyttelyt esittelevät Suomen luontoa ja sen ilmiöitä

elämyksellisesti ekologiaan
pohjautuen.
Tositarina – välähdyksiä
Kuopiosta 16.1. saakka.
Kuopion museon Torni:
Muovia ja maria -näyttely
30.1. asti.
Kuopion taidemuseossa
Pauno Pohjolaisen näyttely
13.2. saakka. Esillä on Pohjolaisen teoksia yli kolmenkymmenen vuoden ajalta.
Kuopion Musiikkikeskuksessa Kamarikisa: Puhaltajien ja jousten mittelö 13.1.
klo 19.
Sinfoniasarja 1, Kuopion
kaupunginorkesteri, Tibor
Boganyi, kapellimestari;
Marjukka Tepponen, sopraano 20.1. klo 19.
Lasten pakkaspäivät Musiikkikeskuksessa: Mystinen matkaaja: Tanssiesitys
ihmeellisen aarteen salaisuudesta, Kuopion kaupunginorkesteri; koreografia
ja konsepti Virve Varjos;
kapellimestari Atso Almila
26.1. ja 28.1. klo 18 sekä
29.1. klo 13, 14 ja 15.

· Lasten pakkaspäivät
23.–30.1. Pakkaspäivät
järjestää Itäinen tanssin
aluekeskus yhdessä kumppanien kanssa. Ks. www.
itak.fi
· Kuopion kaupunginteatterin syksyn näytelmät jatkavat kevätkaudella, suuri
näyttämö: Lainatenori pe
14.1. klo 19 ja Studiossa
Pieni raha klo 19.15; Lainatenori la 15.1. klo 14 ja
Pieni raha klo 14.15 sekä
Kilpakosijat klo 19 ja Kiviä
taskussa klo 19.15.
· Kuvakukko: Eläkeläisten
elokuvakerho Hopeatähti aloittaa kevätkauden
kotimaisella elokuvalla
Prinsessa ti 18.1. klo 13.
Elokuvan jälkeen keskusteluvieraana on neuropsykologi Taisto Leppäsaari.
· Museon kokoussalissa
(Kauppak. 23) yleisöluento,
kirjailija Minna Kettunen:
Kalle Halonen – taiteilija
sodassa.26.1. klo 18.

Seija Rytkönen

Vuoden seurakuntateko palkitut: lastenohjaaja Taina-Kuosmanen-Kangas (vas.) ja Leena Ollikainen.

Vuoden seurakuntateko
Taidetiistain toiminnalle
Kuopion seurakuntayhtymä on antanut Vuoden seurakuntateko –tunnustuksen Kallaveden seurakunnan
Taidetiistai - toiminnalle.
Vuoden seurakuntateko tunnustus, 500 euroa myönnettiin nyt Kuopiossa ensimmäistä kertaa.
Taidetiistai on kierrätykseen ja
ekologisuuteen ohjaavaa taidekasvatusta lapsille ja aikuisille yhdessä.
Keskeisiä asioita ovat kierrätys ja
ekologisuus, kädentaidot, taidekasvatus ja lasten hartaus.
Taidetiistain toiminnassa käytetään pääasiassa lahjoituksena saatua

tai kierrätettävää materiaalia. Toiminnan kustannukset ovat liki olemattomat. Osallistujilla on mukana
omat eväät.
Taidetiistain ohjaajina ovat seurakuntayhtymän lastenohjaajat Taina Kuosmanen-Kangas ja Leena
Ollikainen. Taidetiistai kokoontuu
kahdessa ryhmässä. Keväällä 2010
taidetiistaissa kävi 400 lasta ja 186
aikuista.
Taidetiistailla on myös Facebook,
jossa voi saada toimintavinkkejä kotona toteutettaviksi.

u u t i s i a
Savonia –palkinto
Esko-Pekka Tiitiselle

Ritva Kolehmainen

Esko-Pekka Tiitinen sai Kuopion
kaupungin myöntämän Savonia-palkinnon romaanillaan Kiven sylissä.
”Tuli puskan takaa”, Tiitinen sanoo palkintotiedosta. ”Piti ihan hen-

”Teoksen ihmiset pyrkivät hyvään”, sanoo kirjailija Esko-Pekka
Tiitinen.

gähtää polttopuiden teon välissä.”
Romaanin aihe oli muhinut pitkään alitajunnassa. Vänskän suvun
tarinaan innoitti kotiseuturakkaus,
myötätunto ja samastuminen.
”Muutimme Outokumpuun
1984. Paikkakunnalla on selvä profiili, kaupunkimainen tiivis maaseutukunta. Ihmiset ovat kaivostyöläisten perillisiä. Tarinat elävät
keskuudessamme ja niitä voi kuulla
vaikka uimahallin saunan lauteilla”,
Tiitinen kertoo.
Kirjan tapahtumat vievät sadan
vuoden taakse aikaan, mistä Outokumpu-yhtiön historia alkoi. Kirjailija liittää todelliset tapahtumat ja
tarinat yhteen. Kuusjärveläiset uskovat akat tuovat mukaan huumoria.
Kun teollisuus häviää, kulttuuri jää. Nykyään kaivoksen rakennuksissa opiskelee kansainvälinen
joukko, 600 opiskelijaa. Värikkäät
tanssitaiteen lopputyönäytökset raitilla ensin hämmästyttivät, mutta
nyt niihin on totuttu.

Sairaalaystäviä tarvitaan
Harjulan ja Valkeisen sairaaloissa
tarvitaan lisää sairaalaystäviä.
Sairaalaystävä on vapaaehtoinen
henkilö, joka käy pitkäaikaispotilaitten luona. ”Tavallisen ihmisen
taidoilla pärjää hyvin”, sanoo sairaa-

lapastori Maarit Koivurova. Sairaalaystäville annetaan lyhyt koulutus
tehtävään.
Lisätietoja antaa sairaalapastori
Maarit Koivurova puh. 040 4848
487. Yhteydenotot 21.1. mennessä.
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Rukoilemme

va s t a a j a

Vartijalla tarkka silmä

Katselen taaksepäin
menneisiin vuosiin.
En osannut suunnitella elämääni.
En osannut nähdä sitä ennalta,
en osannut sitä toteuttaa.
Mutta aavistan käden,
joka minua ohjaa.

T

urvallisuuspalveluyrittäjä Kari
Koskinen on pitkänlinjan ammattimies. Hän on nähnyt turvallisuuspalvelualan muutokset omakohtaisesti. Ennen vartijoita tarvittiin
lähinnä teollisuuden parissa. Nykyisin
vartijat ovat tuttu näky kauppaliikkeissä, virastoissa ja vaikkapa asuttujen
kiinteistöjen suojaajina.

Ihmettelen suunnitelmaa,
jonka olet kätkenyt elämääni.
Kohtaloni käänteitä
ja suoraviivaisuutta.
Sinä olet ohjannut minua,
ja nyt jälkeenpäin huomaan
sinun kätesi.
Monet toiveistani jäivät täyttymättä,
ja nyt jälkeenpäin huomaan:
niin oli hyvä.
Katselen taaksepäin
ja kiitän sinua.
Jörg Zink

Timo Merensilta/KuvaKotimaa

Lainasimme
Suomen luterilaisella kirkolla ei ole ehtoollisyhteyttä
roomalaiskatolisen kirkon eikä ortodoksisten kirkkojen
kanssa. Se on skandaali. Välillämme vallitsee yksimielisyys
monista opillisista asioista, mutta käsitys pappisvirasta
poikkeaa. Siitä on seurauksena, että emme voi viettää
yhdessä ehtoollista.”

Miksi ihminen varastaa tai aiheuttaa vahinkoja?
”Hyvän ja pahan raja on hämärtynyt.
Useimmiten vahingon teot ja murrot
tehdään humalassa. Viinan hinnan
alennus muutama vuosi sitten lisäsi
rötöstelyä. Ammattimaista rikollisuutta on paljon. Kaupasta näpistäneillä osalla
on tarkoitus muuttaa
tavara rahaksi.”

Poptähti Jippu
Sana 22.12.2010
”Jumalan lahjoista jo nauttivan ihmisen ei tarvitse haalia
ympärilleen ylimääräistä krääsää. Hän voi kiitollisena jo
saamastaan pyrkiä kohtuulliseen elämään, joka mahtuu
maailman kantokyvyn puitteisiin eikä vaaranna luonnon
ja toisten lajien tulevaisuutta.”

Pastori Ilkka Sipiläinen
Kirkko ja kaupunki 22.12.2010
”Totta kai ilostuin, mutta rupesin myös heti huolimaan.
Mitä sitä laittaisi päälleen? Mitä ihmettä sanoisi kiitospuheessa? Ihminen on kuitenkin aika lailla tapoihinsa
turvautuva ja muutokset pelottavat.”

Finlandia –voittaja, kirjailija
Mikko Rimminen
Anna 5.1. 2011

Ilmoitatteko varkaudet aina poliisille?
”Ehdottomasti. Alle 15 -vuotiaiden kohdalla asia selvitetään ensin poliisin ja sosiaalityöntekijän kanssa. Poliisit vievät
nuoren kotiinsa tai vanhemmat hakevat
hänet. On palkitsevaa huomata, kun ensimmäinen
näpistys jää viimeiseksi.
Aikuisia sakotetaan aina
varastetun tavaran arvon
perusteella. Kameroista
on paljon apua kiinnijäämisessä.”
Miten erikoisia
tilanteita on
sattunut?
”Vartijat
ovat silmät
tarkkana
liikkuessaan. Pitkäaikainen
vartijamme havaitsi kaksi
eri kertaa
asuntopalon,
soitti apua
ja auttoi
asukkaita
pelastautumaan.”

Ketkä ovat tyypillisiä myymälävarkaita?
”Kaikenikäiset.
Eniten huolestuttavat lapset. Monissa
perheissä
vanhemmuus
on hukassa ja
lapset jätetään
yhä nuorempina yksin kotiin.
Pimeä aika, koulujen alkaminen
ja joululoman jäl-

v i i k o n

Asuuko sinussa
pieni viipurilainen?
Omakustanteella on huono kaiku,
usein syystä.
Mutta Pekka Kantasen & Mikko
Mäntyniemen Aikamatka Viipuriin,
tuokiokuvat Viipurista ennen ja nyt
on malliesimerkki hyvästä ja kauniista omakustanteesta.
Kun ´ylimääräinen oionlukija` on
tarkistanut tekstin ja ammattilainen
taittanut, jälki sallii pikku lapsuksenkin. Tekijät lainaavat Mikael Agricolaa (1544): ”Älä polje kirjaa kuin
sika, vaikka hänes on vähä vikaa.”
ISBN-numero on tärkeä kuten sotu
ihmisille.
Viipuri on suomalaisille tuttu
paikka, onhan monilla sukujuuria
rajan takana.
Kuvaparit, postikortti noin sadan
vuoden takaa ja uusi valokuva samasta paikasta, kertovat ajan kulun. On
samanlaisina säilyneitä tai tuhottuja
paikkoja, myös rauniota kuvissa nähdään. Viipurin asema, kauppahalli
ja Pyöreä torni ovat yhä tuttuja maamerkkejä, samoin kirjasto. Entinen
Ruotsalais-Saksalainen Kirkko,
nykyään Pietari-Paavalin kirkko on
jäänyt vahvasti mieleeni.

”Yhteistyötä tehdään, mutta tehtävät
eivät voi olla päällekkäisiä, eikä limittäisiä. Päättäjien taholla on pohdittu,
voisiko tiettyjä poliisin tehtäviä siirtää
turvallisuuspalveluille, jolloin poliisille
vapautuisi aikaa omiin ammattitehtäviinsä.”
Mitä vartiointiyritykseltä vaaditaan?
”Luotettavuus ja palvelujen laatu on
tärkein. Laki velvoittaa järjestämään
turvallisuuskoulutusta henkilöstölle.
Mielellään annamme myös asiakkaille
tietoa, miten riskejä voi ennakoida.”
Miten alalle pätevöidytään?
”Vartijaksi aikoville on peruskoulutus
ja taustat tutkitaan tarkasti. Vartijan
ammattitutkinnon jälkeen voi suorittaa
turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Vartijan työ on itsenäistä,
jossa työskennellään yksin jatkuvassa
kolmivuorotyössä. Oleellista on työtapojen määrittäminen, jossa työn eettiset ja ammatilliset vaatimukset otetaan
huomioon.”
Viekö työ kaiken vapaa-aikasi?
”Työni on vaihtelevaa ja välillä oikein
tempaudun haasteisiin. Tärkeää olisi
tasapainottaa vapaan ja työn vaihtelu.”

Teksti ja kuva:
Hilkka Sipilä

v a l i n t a

Teos on tekijöidensä toinen Aikamatka-kirja. Edellinen teos Aikamatka Kuopioon myytiin hetkessä
loppuun, ja siitä otettiin toinen painos. Hyväksi koetulla mallilla on
Viipuri-kirjakin tehty.
Teos on myös historiakirja. Vaikka 73 kuvaparia kertoo paljon, teksti
on pieni tietopaketti.
Ennen Viipuriin kuljettiin s/s Osmolla, nyt matkataan m/s Carelialla.
Kirja matkalle tai kirjamatkalle!

Eläkkeelle jäänyt kirkkoneuvos
Risto Cantell
Kotimaa 7.1.2011
”Papin pitää puhua palavasti ja väkevästi. Hänen pitää
julistaa reilusti, että Jeesus pelastaa sinut. Hänen pitää
jylistä saarnatuolista rohkeasti synnistä, tuomiosta ja kadotuksesta. ja armosta, rakkaudesta ja pelastuksesta. Sellaisia
saarnoja minä haluan kuulla.”

Onko vartijoiden ja poliisien työssä
päällekkäisyyttä?

keinen aika ovat vilkkainta. ”

Pekka Kantanen &
Mikko Mäntyniemi:
Aikamatka Viipuriin,
tuokiokuvat Viipurista ennen ja nyt,
167 s., 45 e., Omakustanne 2010.

Veistettyjä
maalauksia
Pauno Pohjolainen -teos on loputtoman tutkimisen kirja, sillä Pauno
Pohjolaisen teoskuvat puhuttelevat
yksityiskohdillaan. Jykevistä töistä
löytyy herkkyyttä.
Isokokoiset julkiset taideteokset
ovat merkittävä osa Pohjolaisen tai-

detta, kirjoittaa Kimmo Sarje. Hän
kertoo, että nuori Pauno teki rakennustöitä kirvesmies-isänsä kanssa.
Perusoppi tuli rintamamiestalojen
yksinkertaisuudesta. Sarje kirjoittaa,
että toinenkin kirvesmies – Raamatun Jooseppi – näyttää olevan Pohjolaisen mentori. Pyhä Maria on
toistuva teema.
Juha-Heikki Tihinen löytää
yhtäläisyyksiä taiteilijan ja Tolstoin
ajatuksista. Henkilökohtainen ja
vakaumuksellinen läsnäolo tuntuu
ja näkyy. ”Pohjolaisen taiteen kristilliset viittaukset puhuvat minulle
sekä ihmeestä että armosta”, Tihinen
sanoo.
Mia Haltia tekee henkilökuvan
Pohjolaisesta, jonka ura on jatkunut
yli 30 vuotta. Taideakatemiasta 1980
valmistunut Pohjolainen ei halunnut
jäädä Helsinkiin, vaan palasi Kuopioon. Yksinäisyyttä ja omaa rauhaa
hän pitää tärkeänä, mutta tykkää
ihmisistä ympärillään. Pohjolaisten
arki rytmittyy viiden lapsen ja yhteisten ruokahetkien mukaan.
Kansainvälisesti tunnetun taiteilijan Pauno Pohjolainen -teos on oiva
lahja, kun tekstit ovat myös englanniksi ja ruotsiksi.
Teoksen on toimittanut Annika
Pohjolainen, hän tehnyt myös biografian.
Pauno Pohjolainen,
toimittanut Annika Pohjolainen,
294 s. 35 e., Parvs publishing 2010.

Ritva Kolehmainen
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Markus Partanen

kirkon kulmilta
Keskushalli,
lasia ja marmoria
Kuopion vuonna 1902 toimintansa aloittanut kauppahalli sai kilpailijan vuonna
1930, kun Carlsonin ja Atlaksen talossa
avattiin Keskushallina tunnettu myymäläkokonaisuus. Se sijaitsi nykyisen hampurilaisravintolan paikalla. Ensimmäisessä kerroksessa oli ruokatavarahalli.
Siitä nousivat portaat toisen kerroksen
vaate- ja lyhyttavaraliikkeisiin.
Ruokatavarahallin sisustus, lattia,
seinät, katto ja hyllyt olivat kiiltävän
valkoiset samoin kuin myyntipöytien
marmoroidut kannet. Ne olivat marbrite-lasia, kuten tätä tuolloin muodikasta
ja viimeistä huutoa ollutta materiaalia
kutsuttiin.
Uudesta hallista sai ostaa lihaa ja kalaa, voita ja juustoa, leipää ja leivoksia,
kahvia ja sokeria, jauhoja ja ryyniä, maitoa ja kermaa, vihanneksia ja hedelmiä.
Toisen kerroksen vaate- ja lyhyttavarahallissa toimi parikymmentä vaatetusliikettä. Lisäksi siellä oli kampaamo ja
kahvila. Kauppa ei kuitenkaan käynyt
riittävästi. Jo parin vuoden päästä tiloihin tuli kahvila ja ravintola Funkis.
Vuonna 1935 naapurikorttelissa valokuvaamoa pitänyt Tuttu Jänis otti
kuvan Hotelli Atlaksen sisäänkäynnin
edustalta. Siinä näkyy toisen kerroksen
ikkunoissa kahvilan nimi ja auton takaa
pilkottaa keskushallin elintarvikemyymälä.
Hotellin sisäänkäynnin toisella puolella toiminut Magda Sabelin kukkakauppa oli jo ehtinyt muuttaa pois siihen
1934 siirtyneen Uuden Apteekin tieltä. Ja
kun apteekki 1960 siirtyi Keskushallin
paikalle, oli niissä tiloissa toimineen O.
Heimosen kukkakaupan vuoro lähteä
muualle.
Carlsonin rautakaupan tilat tehtiin entisen puisen toimitalon paikalle
Kauppakadun puoleiseen kulmaukseen.
Katutasossa olivat rauta- ja taloustavaraosastot. Toisesta kerroksesta sai ostaa
tapetit ja linoleumimatot, verkot, polkupyörät, kelkat ja paljon muuta.
Kolme ylintä kerrosta kuului Atlaksen valtakuntaan. ”Matkustajahuoneet,
joilla useilla on oma kylpyhuone, ovat
kauniit ja iloiset.”
Näiden 40 huoneen lisäksi Savolehdessä mainittiin erityisesti ruokasali,
” jonka pylväistö on koristelussaan mitä
ihastuttavin ja omaperäisin taidetyö”.
Meneillään olevissa muutostöissä
tämä keskushallin yläpuolella sijainnut
pylväikkösali säilyy, lähestulkoon ainoana alkuperäisestä Atlaksesta ja Carlsonista kertovana huonetilana.

”Usko tuo lohtua ja turvaa. Suorittaminen on jäänyt vähemmälle.”

Uskon mullistus
Kuopiolaisen Kirsti Timosen hengellinen etsintä
aktivoitui varttuneella iällä.

Elämä saa
uuden kurssin
Vuonna 1997 Timonen oli mukana
Kansanlähetyksen järjestämässä
Kyllä elämälle -missiossa, jossa
oli pääpuhujana Kalevi Lehtinen.
Tapansa mukaan Lehtinen esitti
tilaisuuden loppupuolella alttarikutsun niille, jotka haluaisivat
antaa elämänsä Jeesukselle.
”Tunsin, että Jumala kutsui ja
minä menin sinne eteen.”
Tuolloin suhde Jumalaan
muuttui. Kirstin mukaan tapaukseen ei liittynyt voimakkaita
tunnelatauksia, eikä taustalla ollut elämänkriisiä, joka olisi ajanut
Jumalan luo.
Kirsti Timosen mukaan kyse
oli Pyhän Hengen työstä. Ja tuosta
hetkestä lähtien hänen elämäänsä
tuli uusi suunta.

Rakastava Isä
löytyy Raamatusta
Kirsti Timonen meni raamattupiiriin, alkoi lukea Raamattua ja
sai uusia ystäviä. Etäinen jumalakuva murtui.
Tilalle tuli uutta. Raamatusta

Kirsti löysi rakastavan Isän ja armahtavan Jeesuksen.
”Jumala alkoi tulla läheisemmäksi, sain puhua rukouksessa
Jeesukselle miehestäni ja tyttäreni
perheestä.”
Kristillinen maailmankatsomukseni selkeytyi. Uskosta tuli
luonnollinen osa elämää. Jumala
oli kuullut rukoukset.
”Jumala kutsui muutaman vuoden kuluttua aviopuolisoni Martin samalle uskontielle.”
Kirsti Timonen tiedostaa, että hänen uskonsa on muuttunut
reilun vuosikymmenen takaisista
ajoista paljon.
Suorittaminen on jäänyt vähemmälle, ja armahtavaisuutta
tullut tilalle myös itseään kohtaan
Tärkeintä uskossa on sen tuoma turvallisuus.
”Minulla on turva Jeesuksessa.

Saan levätä Isän sylissä, olla Pyhän Hengen hoidossa ja Jeesuksen
armahdettavana.”
Kirsti Timonen jäi leskeksi,
kun hänen miehensä Martti yllättäen menehtyi sairaskohtaukseen
viime tammikuussa.
”Usko on tuonut lohtua suruun, jossa kuitenkin ihana jälleennäkemisen toivo kantaa.”

Surussani en
ole jäänyt yksin
Kirsti Timonen on ollut mukana Kuopion Kansan Raamattuseurassa vapaaehtoistyössä noin
neljän vuoden ajan. Hän kuuluu
Sanan Kulmaa pyörittävään vapaaehtoisten tiimiin.
”Tässä tunnen itseni tarpeelliseksi, varsinkin nyt kun olen
jäänyt yksin.”

Kirsti kokee uskovien yhteyden hyvin tärkeäksi. Hänestä ystävien rukoukset ovat kantaneet
ja kantavat edelleen.
”On ollut kuunteleva korva,
kun on ollut tarve puhua, enkä
ole jäänyt surussani yksin.”
Uskossaan Kirsti haluaisi
kasvaa olemaan lähimmäisilleen
enemmän lähimmäinen rinnallakulkijana, kuuntelijana ja rukoilijana.

Markus Partanen
Neliosaisessa sarjassa Uskon ajat
on käsitelty uskon ja elämänkaaren
suhdetta. Edelliset osat julkaistiin
17.11., 1.12. sekä 15.12. Sarja päättyy.

Helena Riekki

Kolmas ikä
Ikäihmiset elävät kolmatta ikää,
elämän loppupuoliskoa.
Tähän vaiheeseen liittyy
eläkkeelle jääminen ja työroolista irtautuminen. Leipätyön tilalle
moni lähtee hakemaan elämän merkityksellistäjää jostain muualta. On
aiempaa enemmän aikaa harrastaa
ja antaa aikaa perheelle ja läheisille
ihmissuhteille.
Varttunut väki kohtaa elämän
rajallisuuden ja myös kuoleman kysymykset voimakkaammin kuin useimmat muiden ikävaiheiden jäsenet.

Monille tämä jakso on luopumisen aikaa. Vähävähältä elämän sipulin kuoret riivitään. Se koettelee
myös monien maailmankatsomusta
ja uskoa.
Useilla elämän rajapinnalla oleminen aktivoi myös hengelliset kysymykset. Jumala voi tulla tärkeäksi.
Luopumista ei aina koeta vain kielteisessä merkityksessä.
Elämän yksinkertaisuuden näkemisen tajuaminen voidaan kokea
myös tervetulleena.

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

K

uopiolaisella Kirsti Timosella, 67,
oli pitkään etäinen
jumalakuva. Kyllä
hän
lapsuudessaan, nuoruudessaan ja ruuhkavuosinaan uskoi Jumalaan, mutta hengellinen etsintä aktivoitui
vasta varttuneella iällä.Tosin jo
Ruotsissa asuessaan, 80-luvulla
Kirsti Timonen kaipasi Jumalan
puoleen. Silloin etsintä ei johtanut
mihinkään.
”Kerran soitin papille, mutta
hänellä ei ollut aikaa kuunnella
minua.”
Aikaa kului, ja Kirsti muutti
perheensä kanssa takaisin Suomeen ja kotiseudulleen Kuopioon.
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Timo Hartikainen

Yksi, kaksi ja kolme. Tuomiokapituli on asettanut hakijat vaalisijoille. Vaalisija ratkaisee silloin jos äänestyksessä tulee tasatulos. Aulikki Mäkinen (vas.), Raili Pursiainen ja Seppo Marjanen.

Kirkkoherranvaali
tulossa Männistöön
Tasapuolisuus on johtajan tärkein ominaisuus, sanovat Männistön kirkkoherraehdokkaat.
Raps ja raps, kengät kopsivat kirkkotietä.
Pakkasaamu kuorruttaa Pyhän
Johanneksen kirkon pihan kauneimmilleen. Sisällä palavat valot ja kahvintuoksu sulattaa nenän.
Lumien sulettua yksi näistä aamukahville tulleista saanee tästä
arkkitehtien kiittämästä kirkosta
työpaikan.
Seppo Marjanen on lähtenyt
maanantaiaamuun vapaapäivältään,
tosin virkahuoneeseensa matkalla.
Aulikki Mäkinen on vienyt lapset
kouluun ja jatkaa lomapäiväänsä kotona ehkä elokuvaa katsellen. Raili
Pursiainen on jättänyt työhuoneensa ruudulle henkilöstökertomuksen
odottamaan jatkovalmistelua.

Arvoituksellinen saarna
Seppo Marjasen vaalisaarna olisi syytä olla jo viittä vaille valmis.
Kirkkoherraehdokkaat pitävät vuorollaan kirkossa ns. vaalinäytteen eli
toimittavat messun.
Papit surevat sitä, että messu ja
varsinkin sen saarna jää irralliseksi
hänelle, joka käy kirkossa harvoin.
Kirkkovuoden ” jatkokertomus” ei
avaudu.
Mutta ymmärrettävä ja ajassa
kiinni saarnan pitää olla. Siitä kolmikko on yhtä mieltä.
”Liikuttaa ihmistä, kohtaa kuulijan”, Mäkinen muotoilee. ”Pystyykö
löytämään olennaisen”, Pursiainen
miettii. ”Kirkastamaan evankeliumia”, Marjanen sanoo.
Seppo Marjasen vaalinäytteen
sunnuntain aiheena on ”Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa”. Aulikki
Mäkinen on vuorossa sunnuntaina,
jolloin ”Jeesus herättää uskon”. Raili
Pursiaiselle sunnuntain teemaksi on
nimetty ”Jeesus auttaa hädässä”.
”On aina arvoitus, miten saarna

koskettaa”, Mäkinen sanoo ja Pursiainen jatkaa, ettei kaikkien mieliksi
koskaan voi saarnata. ”Onneksi on
hyviä virsiä.”
Saarnaopetusta ei kukaan myönnä saaneensa liikaa. Aikaa lukemiseen ja kielen huoltamiseen on sitäkin liian vähän.
Seurakuntalaisten arkielämän
tunteminen on ehdokkaille tärkeää. Kaikki sanovat tuntevansa seurakunnan ”kohtuullisesti”. Raili Pursiainen ja Aulikki Mäkinen asuvat
Männistön alueella. Marjasen Inkilänmäen kodin ikkunaan näkyy
Pyhän Johanneksen kellotapuli.
”Ei pappi elä arjesta irrallaan, ei
siitä kukaan pääse irti”, Raili Pursiainen sanoo.

Asennemuutosta, osallisuutta
Pyhän Johanneksen kirkon tuolit
ovat nyt alttarille päin eilisen messun
jälkeen. Tulevatkohan penkinkääntäjät tänne tänään?
Vapaaehtoinen miesjoukko
hoitaa kirkkosalin järjestyksen uuteen uskoon puolessa tunnissa, on
hoitanut jo vuosia, ryyppää kahvit
ja menee menojansa. Vapaaehtoisuus on yksi kirkon tulevaisuuden
avainsana. Männistön seurakunnan
penkinkääntäjät on yksi esimerkki
toimivasta mallista.
”Sopivassa määrin tukena ja
turvana, en johtajana enkä määräilijänä”, Raili Pursiainen määrittää
tehtäväänsä. ”Lahjoja käyttöön.”
Suurten ikäluokkien eläkkeelle
jäämisen myötä Pursiainen odottaa
vapaaehtoisia entistä enemmän.
”Luotetaan seurakuntalaisiin. Ei
heitä tarvitse kytätä. He kyllä tekevät hommansa kunhan myös vapaaehtoisuuden rajat ovat tiedossa.”
Mieluummin kuin vapaaehtoisuudesta Aulikki Mäkinen puhuu
osallisuudesta. ”Mietitään sitä, miten se oikea osaaminen tulee esille, mitä he oikeasti haluavat tehdä.
Pelkästään työntekijöiden visioilla
olemme hukassa.” Mäkinen toivoo
asennemuutosta, rohkeutta ja uskallusta. ”Osallisuuden olemus on olla
yhdessä.”
”Mitään uutta ei synny, jos pelätään epäonnistumista”, Seppo Mar-

janen muistuttaa. ”Mutta yksin ei saa
jättää ketään.”

Tasapuolinen johtaja
Johtajan tärkein ominaisuus tulee
kuin apteekin hyllyltä: tasapuolisuus. Se tarkoittaa sekä työyhteisöä
että seurakuntalaisia eikä ole toteutettavaksi helpoimmasta päästä. ”Ihminen on niin monimutkainen olio,
ja ihmisten johtaminen…”
Entä muita hyviä ominaisuuksia
johtajaksi, hyvät ehdokkaat?
Seppo Marjanen: Kuunteleva,
oikeudenmukainen.
Aulikki Mäkinen: Kannustava,
rohkea, uusien mahdollisuuksien
näkijä.
Raili Pursiainen: Avoin vastaanottamaan, ymmärrys ja näkemys
laaja-alaisuuteen.
Ja sitten kun turkasesti keljuttaa,
ammatillisuus auttaa pitämään pään
puhtaana. Ja elämä: perhe, ystävät,
kirjoittaminen, liikkuminen ja vaikkapa koira.

Lahja Pyykönen
Haastattelun tekemisen jälkeen Kallaveden seurakuntapastori Matti
Pentikäinen jätti vaalilautakunnalle
kymmenen seurakuntalaisen allekirjoittaman pyynnön ylimääräiselle
vaalisijalle osallistumisesta. Männistön
seurakunnan vaalilautakunta hyväksyi
Pentikäisen ylimääräiselle vaalisijalle
kokouksessaan 7.1. 2011.
Kaikki ehdokkaat ovat läsnä vaalipaneelissa Pyhän Johanneksen kirkossa
sunnuntaina 6.2. messun jälkeen. Paneelin puheenjohtajana on professori
Matti Jantunen.
Ehdokkaat ovat esillä myös verkossa www.kuopionseurakunnat.fi, jossa
he aloittavat myös nettipäiväkirjan
(blogin) kirjoittamisen.
Männistön seurakunnan kirkkoherran vaalin ennakkoäänestys alkaa
maanantaina 7.2. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.2. klo 11.30
– 18.
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Kolme sanaa äänestäjälleni
1. Miten vapaaehtoisuus eletään seurakunnassa
todeksi.
2. Kolme virkettä raamattunäkemyksestäsi.
3. Kolme säästövinkkiä köyhtyvälle Kuopion
seurakuntayhtymälle.

4. Kolme asiaa, jonka puolesta rukoilet
tänä iltana.
5. Kolme sanaa Jeesuksesta.
6. Kolme piirrettä luonteestasi.
7. Kolme sanaa äänestäjälleni.
Kuvat: Timo Hartikainen

1. vaalisija
SEPPO MARJANEN
s. 1955
Kuopion seurakuntayhtymän diakoniajohtaja
Vaalinäyte sunnuntaina 16.1. klo 10 Pyhän Johanneksen kirkossa.
1. Vapaaehtoisuus voi toteutua toimintana mm.
jumalanpalveluksissa, lapsi- ja nuorisotyössä,
sekä diakoniassa ja lähetystyössä.
Osallisuus on enemmän kuin vapaaehtoisuus ja osallistuminen toimintaan. Se on
yhteyttä Kristukseen ja uskon lahjaan, jonka
Jumala seurakunnassaan antaa.
Kristuksesta osallinen on sekin kirkon
jäsen, joka ei syystä tai toisesta voi olla aktiivinen.
2. Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen
vaikutuksesta, ja on hyödyllinen opetukseksi,
nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi.
Kaikki, mitä sanomme Raamatun tekstien
pohjalta on aina omaa tulkintaamme siinä
tilanteessa, jossa kulloinkin elämme.
Raamattu sisältää sen, minkä Jumala on
nähnyt hyväksi ilmoittaa ihmiskunnalle itsestään ja suunnitelmistaan.
3. Todelliset säästöt syntyvät jo aloitetulla tavalla: henkilöstöä vähentämällä luonnollisen
poistuman kautta ja kiinteistöistä luopumalla.
Tässä Männistö on ollut esimerkillinen.
Lisäksi on linjattava, mitkä toiminnot toteutamme yhteistyössä ja missä seurakunnat
toimivat harkintansa mukaan.
Kaikessa voi säästää, kun miettii, mikä on
kohtuullista verovarojen käyttöä.
4. Perheenjäsenten puolesta.
Kuluneen päivän aikana tapaamieni ihmisten puolesta.
Jumalan tahdon toteutumisen puolesta
kaikkien ihmisten elämässä.
5. Jumalan ainoa Poika. Ylösnoussut ihmiskunnan Vapahtaja. Hyvä Paimen.
6. Rauhallinen. Kuunteleva. Sovitteleva
7. Halutessasi vaikuttaa, äänestä! Olen käytettävissä Männistön seurakunnan viidenneksi
kirkkoherraksi.

2. vaalisija
AULIKKI MÄKINEN
s. 1967
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri, teol. tri
Vaalinäyte sunnuntaina 23.1. klo 10 Pyhän Johanneksen kirkossa.
1. Seurakuntalaisten osaaminen ja omat mielenkiinnon kohteet pääsevät entistä paremmin käyttöön: kirjoittajat voivat kirjoittaa
seurakunnan nettisivuille, sisustajat miettiä
tilojen, myös kirkkotilan kaunistamista, lasten
tapahtumia organisoivat siitä innostuneet jne.
Luodaan kulttuuria, jossa seurakuntalaiset
ja työntekijät toteuttavat asioita yhdessä.
Seurakuntalaiset ovat aktiivisesti mukana
diakoniatyössä.
2. Raamattu puhuu uskon ja elämän asioista.
Raamatusta rakentuu silta ihmisten arkeen.
Raamattu ajaa Kristusta ja haastaa ihmisiä
oikeudenmukaisuuteen ja palveluun.
3. Seurakuntien yhteistyötä on lisättävä.
Kiinteistöjen määrää ja tarvetta on tarkistettava.
Laitehankinnoissa on käytettävä malttia.
4. Läheisteni puolesta.
Kaupunkini ja sen ihmisten puolesta.
Niiden puolesta, jotka elävät alistettuna ja
hyväksikäytettyinä.
5. Vapahtajani. Veljeni. Suunnannäyttäjäni.
6. Jämäkkä. Innostunut. Hauska.
7. Elä rohkeasti. Luota Jumalaan. Armo kuuluu myös sinulle.

3. vaalisija
RAILI PURSIAINEN
s. 1961

Ylimääräinen vaalisija
MATTI PENTIKÄINEN
s. 1960

Kuopion seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö
Vaalinäyte sunnuntaina 30.1. klo 10 Pyhän
Johanneksen kirkossa.

Kallaveden seurakuntapastori
ei vaalinäytettä

1. Jumalanpalveluksen yhteinen suunnittelu ja
toimittaminen.
Diakoniatyössä ystävätoiminta tai vaikka
miesporukan talkoot jonkun pihatöissä.
Lähetyksen monenlaiset toiminnat.
2. Raamattu on Jumalan puhetta meille ihmisille. Se on samalla sekä Jumalan ilmoittama
että ihmisten kirjoittama. Se kääntää katseemme kohti Kristusta.
3. Vaatimattomuus kaunistaa, kaikenlainen
turhaan tuhlaaminen kuriin.
Kiinnitetään huomiota tilojen käytön järkevöittämiseen ja luovutaan sellaisista kiinteistöistä, jotka ovat vähällä käytöllä – kaikille
toiminnoille ei tarvitse olla omaa tilaa.
Työtä tehdään yhteisten linjausten mukaisesti ja laaja-alaisesti ja luotetaan myös seurakuntalaisten voimiin ja taitoihin.
4. Kummilapset ja läheiset.
Kuopion seurakunnat ja koko kirkon työ
maailmassa.
Viisautta ja rauhaa kaikille ja kaikkialle.
5. Tie, totuus, elämä.
6. Huumori, pyrkimys oikeudenmukaisuuteen, sisukkuus.
7. Eijjoo mittään hättee!

1. Kaikille jäsenille täytyy välittää entistä
enemmän tietoisuutta siitä, että he voivat itse
tuoda seurakunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille ajatuksiaan seurakunnan
toiminnan luontevasta kehittämisestä.
Joka sunnuntai jumalanpalveluksen jälkeen
vapaaehtoisvoimin ryhdyttäisiin elämään todeksi kirkossa kuultua ilosanomaa keittolounaan ja kirkkokahvien yhteydessä.
Vapaaehtoistoimintaa eletään todeksi
Männistön seurakunnassa, sillä Ukintupaan
on eläkeikäisten helppo tulla vapaaehtoisten
vetämään toimintaan kirkolle ja siellä kävijälle
tulee hyvä mieli. Vapaaehtoisuus todentuu
myös perjantai-iltojen nuortenilloissa, jossa
nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa kirkossa
tapahtuvaan omaan toimintaan. Kaikkia ikäryhmiä on huomioitava.
2. Raamattu on Jumalan sanaa ihmisen kirjoittamana, joten se on Pyhä kirja, jota tulee
tulkita kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti.
Raamattu on koko ihmiskunnan suurenmoinen aarre ja lahja Jumalalta kaiken elämän
perustaksi pahuutta ja itsekkyyttä vastaan.
Raamatun kautta saamme tiedon koko elämän mielekkyydestä, koska omiin ja toisten
synteihin elämä ei kariudu Kristuksen syntien
sovituksen ansiosta.
3. Seurakuntayhtymän toimintoja seurakuntien välillä on entisestään parannettava ja päällekkäisiä toimintoja karsittava yhdistämällä
voimavaroja.
Kiinteistöjen määrää on pakko vähentää.
Seurakuntalaisten seurakuntaidentiteetin
kasvattaminen tarjoamalla elävää Jumalan sanaa siten, että kirkkoon tulemiselle ja kirkossa
pysymiselle kasvaisi palava tarve.
4. Perheeni, sukulaisteni ja niiden ihmisten
sekä asioiden puolesta, jotka mielestäni tarvitsevat Jumalan huolenpitoa ja luotan, että
Jumala tietää muun olennaisen.
5. Koko maailman pelastaja.
6. Lupsakka, päättäväinen, rohkea.
7. Kaikki äänioikeutetut äänestämään.

Huh, mikä vu
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Kirkko on ollut kriisissä jo kauan. Huomaamattaan.

P

uhetaidon tuskissa kirkko lie kieriskellyt aina.
Paperinmakuiset ja
vaisut saarnat on nyt
rohjettu nostaa myös
julkisuuteen.

rakunnan maailman
välillä.
”Se tärkein juttu
löytyy yleensä siitä,
minkä tunnustaminen ja kohtaaminen
on itselleenkin vaikeinta.”
”Oman raamattunäkemyksen esittäminen ajankohtaisissa kysymyksissä
voi olla vaikeaa, koska
papin pitäisi olla kaikkien pappi. Mutta ollessaan kaikkien pappi, ei kuitenkaan ole
kovin monen pappi.”

Kun Outi Pohjanen piti lähtösaarnansa Kuopion Pyhän Johanneksen
kirkossa, hän jakoi kirkkokansalle
kaloja.
Mutta vain puolet väestä sai syötävää. Salin toisella puolella istuvat
jäivät nuolemaan näppejään, osattomiksi.
Koukku oli tehokas.
Elettiin kirkon vastuuviikkoa,
joten havainnollisuus tuli kohti.
Väistämätön tieto epäoikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta
oli kirkkosalissa läsnä.
”Saarnassa pitäisi olla tarttumapinta, joka tekee sanoman merkitykselliseksi tämän päivän ihmiselle”,
Pohjanen sanoo.

Pappi paljastuu
saarnastuolissa
Kaksipappisen Tyrnävän seurakunnan kappalaisena saarnavuoro osuu
Pohjaselle nyt paljon useammin kuin
Männistön seurakunnassa Kuopiossa.
”Koskaan ei papin virassa ole niin
paljas ja alaston kuin saarnastuoliin
noustessaan.” Saarnan tekemisen
tuskaa kuvaa Pohjasen mielestä myös
se, että pappien kesken saarnoista
puhuminen on lähes tabu. Keskinäistä kritiikkiä ei käydä.
’Olipa hyvä saarna’ ja olalle taputus valuvat tyhjinä selkäpiitä pitkin.

Juha Mertanen

Kaloja kirkkokansalle

Pastori Outi Pohjanen on seurannut ihaillen piispa Matti Sihvosen
sekä Yhdysvaltain varapresidentin
Al Goren puhujantaitoja. ”Savossa
kuulin monta hyvää saarnaa”, hiljattain Kempeleelle muuttanut
Tyrnävän kappalainen sanoo.
”Ehkä pappien hienotunteisuus
toisiaan kohtaan kertoo lojaalisuudesta saarnan vaikeuden äärellä.”
”Saarnan valmistus edellyttää
pysähtymistä. Saarnaajankin pitää
uskaltaa asettua ”sanan alle”, jotta
hän pääsee ”saarnan päälle”. Tämän
henkilökohtaisen matkan jälkeen
täytyy kysyä, miten siirrän seurakunnalle sen, mitä löysin. Ilman että
hoidattaisin itseäni saarnan kautta
vaieten kuuntelemaan pakotetulla
seurakunnalla.”
Pohjanen arvelee, että juuri sanan
alle asettumisessa pappi antaa periksi. Siksi, että hän haluaa säilyttää
etäisyyden oman maailmansa ja seu-

Punainen
lanka
ei saa katketa
Hyvä saarna
syntyy Pohjasen
mielestä siitä,
että jokin saarnatekstissä jää vaivaamaan.
”Se tulee niin kohti, että väistämätön
nousee esiin. Saarnaaja
uskaltaa
myös ihmetellä,
tarkistaa omia näkemyksiään, avartaa
omaa mieltään ja
tehdä uusia löytöjä.”
Hyvä saarna liittyy saarnatekstiin.
”Saarnastuolissa
olen itsekin puhunut
aivan muista kirjoista kuin
Raamatusta.”
Hyvässä saarnassa on katkeama-

ton punainen lanka sekä yksinkertaiset lauserakenteet. ”Jos saarnan
valmistus jää viime tippaan, lauseet

sopivat luettavaksi, mutta eivät
kuunneltaviksi. Ensin pitäisi saarnata ääneen itselleen.”

Kohti marginaalia

Netta Huttunen on
viihtynyt Alavan
kirkossa aina, koko
elämänsä.

”Kirkko muuttuu. Oppikin muuttuu, mutta
hitaasti.”

Tyttökerho, tyttöleiri, lapsikuoro, kerhonohjaaja, rippileiri, nuorisokuoro, isoskoulutus. Ja nyt
Alavan seurakunnan ääniharavana luottamushenkilöksi.
18 –vuotiaalla Netta Huttusella on halu vaikuttaa.

Kiinni kirkossa

Timo Hartikainen

Ei enää huonoja uutisia

Netta Huttunen suree kirkon Netta Huttuselle Alavan kirkossa ”huokuu henki”.
”hirveää vuotta” kirkosta eroamisineen ja repivine keskusteluineen.
”Kirkosta eroaminen sai niin palNuoret aikuiset huolestuttavat ta on huolehdittava. On kuunneljon huomiota, että kaikki myönteinen unohtui, esimerkiksi lapsityö ja nuorta päättäjää. ”Seurakunta ei tava sitä, mitä seurakuntalaiset
hyvä musiikki.”
tarjoa heille mitään. Toiminta pi- haluavat.”
Millainen päättäjä olet?
Mutta vakaasti Huttunen us- täisi olla kutsuvaa, mutta miten
koo parempaan.
kutsu saadaan perille. Ja vielä niin,
”Järki päässä, vahvat mielipiteet,
Nuoret ottavat hänen mieles- että olet oikeasti tervetullut.”
rohkeus sanoa, halu ja tahto vaitään enemmän tilaa ja vastuuta
Miten seurakuntalaiset pide- kuttaa. Kunnioitan toisia, inhoan
seuraavissa vaaleissa neljän vuoden tään kiinni kirkossa, on Huttusen mielistelyä.”
päästä.
mieltä kalvava kysymys. ”Sanomas-

Setlementti Puijolan lähiötyön koordinaattori Hannele Nykänen olisi
halunnut kotiseurakuntansa Kallaveden luottamushenkilöksi. Pääsy
oli yhden äänen päässä. ”Kyllähän se
kirpaisi”, Nykänen myöntää.

Kuilu kasvaa ja syvenee
Hannele Nykänen olisi halunnut
toimia välittämisen ja kohtaamisen
puolesta. Miksi messu ei kiinnosta?
Miksi kirkon jäsenet välittävät niin
vähän omasta seurakunnastaan?
Yhdessä tekemistä, arkielämän
kohtaamista, yhteisöllisyyttä ja yksinkertaisuutta, Nykänen toivoo.
”Lähemmäksi ihmistä.”
”Jos seurakunnan jäsen tuntee
edes yhden työntekijän, siitä muutos alkaa. Pelkäävätkö työntekijät
ihmisten kohtaamista? Haluaisin
nähdä sellaiset kirkkokahvit, jossa
työntekijät eivät istuisikaan keskenään omassa pöydässään.”

Papeilta hän haluaisi karistaa gloriaa ja seremoniallisuutta, ja toivoisi
heiltä aikaa arjen jakamiseen.
Olisi teologiksi opiskellut Nykänen toivonut saavansa vaikuttaa
myös kirkkopoliittisiin kannanottoihin.
”Kirkko vie itse itseänsä kohti
yhteiskunnan marginaalia”, hän ennustaa.
”Miten kirkko tavoittaa sen yli 80
prosenttia jäsenistään, jotka eivät ole
aktiivisia.”
Hän ounastelee myös, että polarisaatio syvenee. Äärikonservatiiveilla on tilausta ja kuilu liberaalien ja
fundamentalistien välillä yhä kasvaa.
”Aika helppoa ymmärtää”, Nykänen
sanoo kuilun syvenemisestä.
”Mutta miten sen kanssa kirkossa
eletään?”

Ette saa olla olemassa
Paljon kipeämmin kuin päätöspöydän ulkopuolelle jääminen Nykäseen
on tosin koskenut se keskustelu, joka
kirkossa vyöryi television ”homoillan” jälkeen.
”On julmaa, että joltain ihmisryhmältä kielletään siunaus, hyvän

uosi!
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Jumalanpalvelusuudistus kadotti
saarnan asemaa
liturgian tieltä.
Saarnaan kohdistuu silti suuria
odotuksia.

Huumori on Pohjasen mukaan vaikea laji. Tervettä tunteenilmaisua hän ei pidä saarnassa pahana.

”Kyse on siitä, liikkuuko saarnaajassa aito tunne vai yrittääkö hän
manipuloida kuulijoita. Uskonnol-

Joonas Vähäsöyrinki

lisia tunteita herättävien keinojen
käyttäminen on kuulijan aliarvioimista ja hyväksikäyttämistä.”

Tekstit: Lahja Pyykönen

Timo Hartikainen

Ydintehtävä
kirkkaammaksi
Kuopion ev.lut seurakunnille
viime vuosi oli synkin erovuosi.
Kahden ja puolen kuukauden aikana kirkosta erosi 1807 henkilöä.
Eronneista valtaosa on nuoria aikuisia.
”Poppakonsteja ei ole. Kirkon
on palattava juurilleen, karsittava
rönsyjä ja keskityttävä ydintoi-

mintaan”, sanoo vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen. ”Kirkko
kantaa hengellistä perintöämme.”
Pulkkinen ehdottaa kirkon
tulevaisuuden teemasanoiksi yhteyttä ja yksinkertaisuutta.
”Ei aika ole ajanut kirkon ohi,
mutta havahduttanut tämä on
vakavasti.”

tahtominen.” Kirkolliskokouksen
päätös rukouksesta samaa sukupuolta olevien parien kanssa oli hänestä
jo iso askel eteenpäin. ”Retoriikka
muuttuu. Enää ei puhuta sillä kielellä, jolla puhuttiin 20 vuotta sitten.”
Hannele Nykäsen kummilapsi
elää sateenkaariperheessä.
”Olen surullinen näiden satojen

lasten puolesta. Heille viesti on se,
että te ette saisi olla olemassa. Perheen arvoa sellaisenaan ei kunnioiteta. Voi olla tavanomaista kivuliaampaa kuulua perheeseen, jonka
ihmisarvoa ei hyväksytä.”
”Kummityttöni ei vielä ymmärrä, mutta entä sitten kun hän alkaa
käsittää?”

Nykänen nostaa esille ihmisarvoa
rohkeasti puolustaneet piispat Irja
Askolan, Mikko Juvan, Wille Riekkisen ja John Vikströmin.
”Tarvitaan heitä, jotka elävät
kristillisyyttä todeksi omalla esimerkillään. Tasa-arvo ja ihmisarvo
ovat luovuttamattomia perusarvoja.”

Timo Hartikainen

”Hyvää on ollut se, että kirkko on ollut aiheena työpaikkojen kahvipöytäkeskusteluissa”, koordinaattori Hannele Nykänen sanoo.

”Rönsyjä on karsittava”, kirkon tulevaisuutta ennustaa Kuopion
seurakuntayhtymän vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen.
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Kuvat: Timo Hartikainen

Kirkkoherra Reijo
Leino asetetaan
virkaan rukouksella ja kättenpäällepanolla.
Piispa Wille
Riekkistä avustavat kirkkoherra
Hannu Savinainen (vas.) ja lääninrovasti Jaana
Marjanen sekä
aluekappalainen
Hannu Komulainen, kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsen Erika
Suominen sekä
henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen (takana).

Uusi ei syö vanhaa pois

S

akea lumipyry peittää
historiallisena juhlapäivänä tiet ja tienoot. JärviKuopion seurakunnan
uusi johtaja saa tahtipuikkonsa, Katekismuksen.

On siinä meillä
seleväsananen mies
Muuruvedeltä tullut Pentti Tirkkonen tekee niin kuin seurakuntamestari Antti Mönkkönen opastaa
Riistaveden kirkkoväkeä viime sunnuntaiaamuna.
Istuinpaikat täytetään edestä alkaen. Niin myös tapahtuu.
Tirkkonen asui aiemmin Riistavedellä, liki kirkon naapurissa. Elämänmuutoksen myötä tuli muutto
ja nyt hän tulee entiseen kotikirkkoonsa linja-autossa parinkymmenen muun muuruvetisen kanssa.
”Mahtuukohan tänne kaikki”,
Tirkkonen huolestuu kymmenminuuttista ennen messun alkua. ”Ahdasta kuin Pielaveden kirkossa”, hän
raportoi ja heittää toppatakin penkin
naulaan.
”On täällä meidän pappikin,
Mikko Huhtala.”
Kuulostaa, ettei Tirkkonen ole
ensi kertaa kirkossa. Isä meidän ja
uskontunnustus kuuluvat, virret
menevät hiukan alavireellä. ”Mutta
mitä varten ne jättävät noita säkeistöjä pois”, veisaaja huolestuu.
Kännykkäkameraan taltioituu
kuva piispa Wille Riekkisestä.
Kirkkoherra Reijo Leinon saarnan
perään tulee välitön kommentti: ”On
siinä seleväsananen mies.”

Tahtipuikko
kapellimestarille
”Historiallinen hetki”, sanoo piispa
Wille Riekkinen virkaanasettamispuheessaan. ”Mitähän tästä lapsesta
vielä tulee”, hän kysyy juuri päivän-

valon nähneestä Järvion kantautunut soraääniä
Kuopion seurakunuudesta liitosta. ”Mutta
nasta.
eivät ne vastustajat ole
täällä”, Muta silmäilee
”Toivomme, että
siitä kasvaisi elävä seujoukkoa vielä kirkkokahvillakin.
rakunta, yhteisö, jossa
ihmistä ei unohdeta.
”Talouden, työn ja
Tarkoitus on, ettei
sijaisuuksien hoitamisen
yksikään järvikuopiokannalta tämä on hyvä
ratkaisu”, sanoo neljän
lainen jäisi Jumalan
armon ulkopuolelle.”
kuukauden päästä eläkPiispa Riekkisen
keelle jäävä Muta.
mukaan tähän tavoit”Meille on nyt avautunut uusi ovi, jonka
teeseen pääseminen
takana on valoa”, sanoo
edellyttää
yhteiskauniisti Järvi-Kuopion
työhalua, solidaarisuutta, luottamusta
seurakuntaneuvostoon
ja aktiivisuutta kaivalittu kaavilainen Sanni
killa rintamilla. ”Se
Antikainen. ”Me olemme
edellyttää yhteiseen
niin arkoja, että pelkäämhiileen puhaltamisen
me uutta ja tulevaa.”
halua ja esitöistä sekä
Antikaisen mukaan
sopimuksista kiinnipimitään pelättävää ei ole.
tämistä.”
”Meillä kastetaan, käyJos halua on, sildään rippikoulu, vihitään
loin löytyvät piispan
ja haudataan. Tavoitmielestä myös taidot
teenani päättäjänä on olla rakentamassa yhteistä
ja viisaus niin uudessa
seurakuntaa.”
seurakunnassa kuin
Virkaanasettamisen
Kuopion seurakuntayhtymässäkin.
avustajana on pappisHannu Komulaijoukon lisäksi yksi luotnen, Säyneisen aluetamushenkilö, yrittäjä
pappi kutsuu uutta Pentti Tirkkonen (kirkkoherra Reijo Leinon takana) tuli
Erika Suominen Juankirkkoherraa kapel- juhlaan Muuruvedeltä.
koskelta.
limestariksi. Tahti”Emme me halua
puikoksi johtajalle
enempää emmekä väKomulainen ojentaa
hempää kuin muutkaan
Katekismuksen.
tarvitsevat kirkollisia palveluja ja hy- Kuopion seurakuntayhtymässä”,
Piispa Wille Riekkinen kutsuu vän paimenen ääntä”, piispa evästää Erika Suominen, nyt Järvi-Kuopion
seurakuntalainen sanoo.
johtajaa – ei mafiosoksi, vaan ko- uutta johtajaa.
ko seurakunnan palvelijaksi. ”Olet
Mutta sittenkin pikkuisen armonissa liemissä kypsytelty mies,
mahdusta, hän pyytää.
Tarvitsemme
tunnollinen, diplomaattinen ja state”Järvi-Kuopion seurakunta on
gisesti oivaltava sielunhoitaja. Myös hiukan armahdusta
alueellisesti iso, matkat ovat pitkiä
elämänkoulua olet saanut jo tarpeek- Selän takana kirkossa veisaa kome- ja täällä liikutaan paljon. Siihen toisi käydä.”
alla äänellään Kaavin kappalainen vomme ymmärrystä.”
”Varsinainen kutsumuksesi on Jari Muta.
Uudessa vaiheessa eletään Suotoimia tämän seurakunnan hengelliKaavi on Järvi-Kuopion seura- misen mukaan kuin sulatusuunissa,
senä johtajana, nähdä se, että ihmiset kunnista ainoa, josta julkisuuteen jossa yhteinen näky löytyy kunnioit-

taen ja toista arvostaen.

Pentti unohtui pihamaalle
Autot pujottautuvat kylki kyljessä
täydellä parkkipaikalla. Aamua viheliäisesti huitonut pyry on muuttunut
vesisateeksi ja päällystänyt ikkunat
jääriitteellä. Piispaa ja kirkkoherraa
odottaa ”lämmin karhuntalja” hevoskyydissä kirkosta seurakuntatalolle.
Kohta linja-autot kyyditsevät
kirkkoväen kotiin kaikkiin alueseurakuntiin. ”Meitä on Tuusniemen
autossa viisi naista ja minä”, huikkaa mennessään järvikuopiolaiseksi
muuttunut toimitusjohtaja, pastori
Antti Ylönen. ”Eikä kukaan enää
rippikouluiässä.”
Aluekappalainen Kirsi Leino ja
kirkkoherra Reijo Leino ovat kukkineen ja lahjoineen lähdössä kotimatkalle. Riistaveden kirkon kuva
– hauska muistutus pääkirkosta,
selviytymisreppu Kuopion seurakuntayhtymältä – mitä pitäneekin
pulska kantamus sisällään.
Tuoreen kirkkoherran silmät
loistavat ja mieli on hyvä.
”En ole yksin. Ei ole pelottavaa
luoda uutta, koska uusi ei syö pois
vanhaa”, Reijo Leino sanoo. ”Meillä
on vuosisatainen perinne tukea ja
rohkaista toisiamme.”
Kirkosta tuttu punainen nuttu
häivähtää eteisessä. Ho-hoi, Pentti Tirkkonen, eikö sinun pitänyt jo
olla linja-autossa matkalla Muuruvedelle?
”Että tämän teki, ja naapurin
mies vielä kuljettajana”, Tirkkosta
naurattaa piponsa alta. Unohti tämän järvikuopiolaisen niille sijoilleen seurakuntatalon tyhjälle pihamaalle.
Hassu loppu hyvälle päivälle!

Lahja Pyykönen

13

Riistaveden kirkko
oli viime sunnuntaina viimeistä
paikkaa myöten
täynnä. ”Kirkkoon
pitäisi voida tulla
kuin lapsi kotiin”,
kirkkoherra Reijo
Leino sanoi saarnassaan.

Kuvat: Timo Hartikainen

”Ei ole ketään, joka elää sattumalta. Voisimmeko arvostaa toinen toistamme Jumalan luomistyönä”, Reijo Leino sanoi.

Sanni Antikainen, Kaavi, Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto: ”Meillä on loistavat mahdollisuudet rakentaa yhteistä seurakuntaa. Kaikki riippuu itsestämme.”

Erika Suominen, Juankoski, yhteinen kirkkovaltuusto,
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto: ”Luotan siihen,
että oikeat ihmiset ovat oikeissa paikoissa. Usko on
sama.”
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s e u r a k u n n i s s a
LÄHETYS

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

ASIANAJOTOIMISTO
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Eero Heikinheimo, 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.

Kirkossamme vietetään Pyhäteemavuosia 2010 – 2012.
Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöt
tarjoaa teemaa tukevia tuotteita,
palveluja ja toimintoja Pyhä puhuu
–sinetin alla.
Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. perusmuotoinen avioehto, testamentti,
perunkirjoitus 200-300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio, puh. 017-282 2211
faksi 017-282 3101, www.kalevipitkanen.com,
aatsto@kalevipitkanen.com

017 369 0700
p. 017 369 0700

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt
• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot
Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin ja
se on tietenkin Isännöintipalvelu Isarvo Oy.
Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 0400 438 161
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

Hinta 194 euroa, josta
Kela-korvaus n. 80 euroa

T u o m i o k i r k ko
Tuomiokirkko
p. 040 4848 256
Tuomiokirkko avoinna tutustumista
ja hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi
perjantaina 18-23.
Viikkomessu ke 12.1. klo 19. Liisa
Penttinen.
Hengellisten laulujen tuokio la 15.1.
klo 15. Anu Putkonen, laulu ja Anu
Pulkkinen, urut.
Messu, jossa 1. kappalaisen Lauri
Kastarisen virkaan asettaminen su
16.1. klo 10. saarna Lauri Kastarinen, liturgia Ilpo Rannankari, kanttorina
Pertti Rusanen, urkurina Anu Pulkkinen. Tuomiokirkkokuoro.
Taizémessu (Viikkomessu) ke 19.1.
klo 19. Sari Kärhä.
Taizé-rukoushetki pe 21.1. klo 19.
Nuorisokanttori Jarkko Maukonen ja
Tuomiokirkon psalmikuoro, johtaa
Anu Pulkkinen.
Urkutuokio la 22.1. klo 15.
Messu su 23.1. klo 10. saarna Olli Viitaniemi, liturgia Satu Karjalainen, kanttorina Pertti Rusanen ja urkurina Eero
Väätäinen. Vuoden 2011 rippikoulujen
aloitusjumalanpalvelus.
Kristittyjen ykseyden rukousviikon
pääjuhla su 23.1. klo 15. Piispa Wille
Riekkinen, Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa Leo, tuomiorovasti Ilpo
Rannankari. Urkurina Eero Väätäinen.
Pyhän Nikolaoksen Katedraalikuoro,
johtaa kanttori Anita Lintu, Kuopion
Vapaaseurakunnan kuoro, johtaa Reijo
Jäntti.
Markkinaseurat ke 26.1. klo 18. Matti
Sihvonen, Ilpo Rannankari, Jaro Julkunen. Kuopion Virsikuoro, joht. Anna
Kosola.

KESKUSSEURAKUNTATALO
Suokatu 22
Seurakuntamestarit,
p. 040 4848 259
Keskikaupungin palvelupiiri
ke 12.1. klo 13 kerhohuone Eetu.
Kirkkokahvit ja kappalainen Lauri
Kastarisen tulojuhla su 16.1. klo
11.30.
Raamattupiiri ti 18.1. klo 17.
Olli Viitaniemi, kerhohuone Aaron.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 19.1.
klo 11. Raamattutunti ”Jeesus ilmaisee
jumalallisen voimansa” Lauri Kastarinen, iltapäivällä istumajumppa Aino
Manninen.
Keskikaupungin palvelupiiri
ke 26.1. klo 13 kerhohuone Eetu.
Markkinaseurojen tarjoilu
ke 26.1. klo 19.
Markkinaseurojen iltaseurat ke 26.1.
klo 19.30. Merja Leppälä, Seppo Marjanen, Simo Korkalainen ja Hannu Komulainen.
Yhteisvastuu kerääjien koulutuspäivä lauantaina 29.1. klo 9-12. Vuoden 2011 keräyksellä torjutaan nuorten ja lasten yksinäisyyttä. Tervetuloa
uudet ja vanhat kerääjät, ilmoittaudu
Raija Luomanperälle, p. 040 4848 248
viim. 24.1. mennessä.
Markkinaseurojen aamuseurat to
27.1. klo 9 kerhohuone Samuli. Tuomo
Ruuttunen ja Panu Pohjolainen.

INKILÄNMÄEN
SEURAKUNTATALO
Inkiläntie 7
Emäntä p. 040 4848 269
Käsityöpiiri ma 17.1. klo 9.30
maanantaisin.
Raamattupiiri ti 18.1. klo 17.30.
Liisa Penttinen.
Inkilänmäen palvelupiiri
ke 19.1. klo 13. Jouluajan kuulumisia,
Varpu Ylhäinen
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 26.1.
klo 11. Hartaus Sari Kärhä, ohjelma
tuolijumppa ja rentoutus, liikunnanohjaaja Seija Heinonen. Lounas 6 euroa.

MUMMON MÖKKI
Puijonkatu 10

Avoinna ma – to klo 11-15.
p. 040 4848 272
Papin päivä ti 25.1. klo 13.
Liisa Penttinen.

SLEY:n lähetyspiiri to 13.1, klo 18.30
kerhohuone Aaronissa
Maanantain lähetyspiiri ma 17.1. klo
16 Aaronissa, Suokatu 22 C.
Näpertäjät ke 19.1. klo 13Aaronissa,
Suokatu 22 C.
Kotien lähetyspiiri ke 26.1. klo 13 Kaisa Kolehmaisella Vuorikatu 5 A 11.

DIAKONIA
Diakoniatoimisto Inkilänmäen diakoniatoimisto (Inkiläntie 7)avoinna
tiistaisin klo 9-10.30. Puhelinpäivystys
tiistaisin 10.30 - 11.30, p. 040 4848 254,
diakoni Varpu Ylhäinen, p. 040 4848
255.
Keskusseurakuntatalon diakoniatoimisto Suokatu 22 C-rappu. Avoinna
ma, ke klo 9.00 - 10.30, puhelinpäivystykset ma ja ke 10.30 - 11.30, p. 040
4848 253. Diakonissa Pirjo Litmanen, p.
040 4848 282 ja diakoni Birgitta Oksman-Kettunen, p. 040 4848 284.

MUUTA
”Matkoilla ” Akvarellinäyttely Marja-Terttu Pitkänen, Kuopion kaupunginkirjastolla 3-15. 1. Taulujen myyntitulot Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

PERHETYÖ
Perhekerho ti 18.1. klo 9.30. ja 25.1. klo
9.30 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E.
Tanssikerho alle kouluikäisille ti
18.1. klo 17.30. - 18.15 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E.
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30. ja 26.1.
klo 9.30-11 Inkilänmäen seurakuntatalossa, Inkiläntie 7.
Lukupiiri su 23.1. klo 16 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E.
Naisten lenkkipiiri ma 24.1. klo 18
Poukamassa. Lenkkeilyä, sauna, iltapala ja iltahartaus. Vetäjänä Pirjo Rissanen, p. 040 4848 252.
Murrosikäisten vanhempien ilta ke
26.1. klo 18. Nyt kaikki murrosikäisten
vanhemmat tervetuloa kohtaamaan
”muurrosikäinen kotona”. Keskusseurakuntatalon takkahuoneeseen.

KASTETUT
Melissa Mikaela Tuovinen, Tilda Iita
Olivia Kemppainen, Eeli Oskari Kettunen, Aatu Veikko Jalmari Lappalainen, Teemu Matias Forsman, Lahja
Emilia Honkalampi, Helmi Antoniina
Hämäläinen.

KUOLLEET
Kauko Ilmari Ollikainen 83 v, Lassi Pellervo Kataja 70 v, Reijo Eelis Ronkainen 70 v, Virva Tuulikki Poljakova 59 v,
Kerttu Korhonen 89 v, Erkki Juho Parviainen 80 v, Matti Pietari Soininen 84 v.

Alava
ALAVAN KIRKKO
Keihäskatu 5
p. 040 4848 298
Messu su 16.1. klo 10. Saarnaa Pirjo
Kuula, liturgina Sanna Husso, kanttorina Leila Savolainen, lapsikuoro. Lapsityönohjaaja Sirpa Pesosen virkaan
siunaaminen. Kirkkokahvit.
Käsityö-ja askartelupiiri to 20.1. klo
13 alasalissa joka toinen torstai parittomalla viikolla.
Messu su 23.1. klo 10. Saarnaa Paula
Puustinen, liturgeina Salla Tyrväinen ja
Janne Alakärppä, kanttorina Ossi Jauhiainen.
Kauneimmat lastenlaulut su 23.1. klo
16. Piipahda laulamaan ja kuuntelemaan vanhoja ja uusia lasten hengellisiä lauluja. Ripauksella afrikkalaisia sävelmiä höystetyssä yhteislaulukonsertissa mukana Alavan lapsikuoro ja
soittajat, King´s Kids -laulu- ja tanssiryhmä, Popo Salami, Leila Savolainen,
Ossi Jauhiainen, Sirpa Pesonen ja Pirjo
Kuula. Kuumaa mehua ja piirakkatarjoilu.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS
Keihäskatu 5 B
Alavan diakonia- ja lähetyspiiri ti
18.1. klo 12 kerhohuone 1 joka toinen
tiistai parittomalla viikolla.
Eläkeläisten päiväpiiri ma 24.1. klo
12 joka toinen tiistai parillisella viikolla.
Joka toinen kerta ruokailu ja valmistettua ohjelmaa, joka toinen kerta vapaampaa yhdessä oloa ja asioiden jakamista. Kokoontumiset: 11.1. (ruokailu), 24.1., 8.2. (ruokailu), 22.2., 8.3. (ruokailu), 22.3., 5.4. (ruokailu), 19.4. ja 3.5.
(ruokailu).
Muistatko? -piiri ti 25.1. klo 13 kirkon
alasalissa. Keskustelua historiasta ja
yhteiskunnallisista asioista.
Kirjallisuuspiiri to 27.1. klo 14 kerhohuone 1. Kirja: Merete Mazzarella, Ei
kaipuuta, ei surua. Yht.henk. Aino Mikkonen, p. 040 7071 499.

NEULAMÄEN KIRKKO
Vesurikuja 4
p. 040 4848 311
Messu su 16.1. klo 13. Saarnaa Janna
Alakärppä, liturgeina Juha Välimäki ja
Paula Puustinen, kanttorina Leila Savolainen.

SÄRKINIEMEN
SEURAKUNTATALO
Särkiniementie 20
p. 040 4848 307
Eläkeläisten päiväpiiri ti 18.1. klo 13
joka toinen tiistai parittomalla viikolla.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 18.1. klo
18 joka toinen tiistai parittomalla viikolla. Yhteyshenkilö Sirkka Pitkänen.
Messu su 23.1. klo 13. Saarnaa Paula
Puustinen, liturgeina Salla Tyrväinen ja
Janne Alakärppä, kanttorina Leila Savolainen.
Rauhanyhdistyksen seurat ke 26.1.
klo 19.

VARHAISNUORET
Kouluikäisten kerhot ja leirit Kerhot
alkavat 17.1 alkavalla viikolla ja niihin
ovat tervetulleita kouluikäiset lapset ja
nuoret. Kerhoihin ei ilmoittauduta etukäteen. Alavan kirkolla, Keihäskatu 5
Maanantaisin: Kokkikerho* 1 – 6 lk klo
17 - 19, poikien Salibandykerho 4 – 6 lk
klo 17 - 18. Tiistaisin: Tyttöjen Kuvataidekerho 2 – 6 lk klo 16.30 -18. Keskiviikkoisin: Kokkikerho* 4 – 6 lk klo 17 19, liikuntakerho 2 – 6 lk klo 17.15 18.15. *Voit valita Kokkikerhoista jommankumman; 1 kerho/viikko Torstaisin: Salibandykerho 1 lk klo 16 - 17, Salibandykerho 2 – 3 lk klo 17 – 18. Lehtoniemen kerhotilassa, Lehtoniementie 107 Tiistaisin: Monitoimikerho 1 – 6
lk klo 17 - 18. Neulamäen kirkolla, Vesurikuja 4 Maanantaisin: Kokkikerho *
1 – 6 lk klo 17 - 19, Näytelmäkerho 1 – 6
lk klo 17.30 - 18.30 Keskiviikkoisin: Kokkikerho * 1 – 6 lk klo 17 -19 *Voit valita
jommankumman kerhoista; 1 kerho/
viikko Neulamäen koululla Torstaisin:
Salibandykerho 1 – 6 lk klo 15.30 16.30 Särkiniemen seurakuntakodilla,
Särkiniementie 20 Maanantaisin: Kokkikerho 4 – 6 lk klo 17 - 19 Tiistaisin:
Kokkikerho 1 – 3 lk klo 16.30 - 18.30,
Näytelmäkerho 4 –6 lk klo 17.30 - 18.30
Särkiniemen koululla: Tiistaisin: Poikien Salibandykerho 1 – 3 lk klo 17 - 18,
poikien Salibandykerho 4 – 6 lk klo 18
- 19. Lisätietoja kerhoista ja saat nuorisotyönohjaajilta, Jukka Korhone, p.
040 4848 292, Pia Sahi Sousa, p. 040
4848 293.

LÄHETYS
Mummon mökin lähetyspiiri ma
17.1. klo 16 Puijonkatu 10. Joka toinen
maanantai parittomat viikot.

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan ajanvarausvastaanotto ke klo 9-11, Liisa Tiilikainen p. 040 4848 324, Särkiniemen
ajanvarausvastaanotto ti klo 9-11, Sisko Laitinen p. 040 4848 326 Neulamäen ajanvarausvastaanotto torstaina
klo 9-11 Ulla Turunen, p. 040 4848 325.
Huom.! Särkiniemessä ei päivystystä
viikoilla 3 ja 4.

PERHETYÖ
Perhekerhot alkavat ma 17.1. klo 9.3011 Alavan kirkko, alasali (Huom! muuttunut paikka), ti 18.1. klo 9.30-11 Neulamäen kirkko, kerhotilat, ke 19.1. klo

t

a p a h t u u
9.30-11 Särkiniemen seurakuntakoti, ke
19.1. klo 9.30-11 Lehtoniemen kerhotila.
Aiheena kaikissa kerhoissa ”Vaihdetaan
kuulumisia”. Ma 24.1. Alavan kirkko, alasali, ti 25.1. Neulamäen kirkko, kerhotilat, ke 26.1. Särkiniemen seurakuntakoti, ke 26.1. Lehtoniemen kerhotilat. Aiheena kaikissa kerhoissa ”Sinua siunata
tahdon”. Perhekerhoon ovat tervetulleita kaikki pienten lasten kanssa olevat,
niin vanhemmat ja isovanhemmat kuin
perhepäivähoitajat. Lisätietoja Sirpa Pesoselta, p. 040 4848 297.

KASTETUT
Iiris Anna Ilona Alakärppä, Veikko Eemeli Kalliokoski, Aapo Sisu Joel Mensio,
Pyry Veikko Eskola, Jasper Benjamin
Savolainen, Veikko Oiva Aukusti Ylönen, Juuso Vilho Matias Laitinen, Aleksi
Lauri Olavi Klein, Neela Tilda Emilia Koponen, Lauri Luukas Husso, Aapo Tapani Pulkkinen, Pinja Alisa Johanna Leinonen.

KUOLLEET
Veijo Viljam Väisänen 74 v, Lauri Emil
Hyvärinen 82 v, Martti Eelis Ihalainen 88
v.

Kallavesi
KALLAVEDEN KIRKKO
Rauhalahdentie 21
Messu su 16.1. klo 10. Saarna Petteri
Hämäläinen, liturgia Anna-Maija Hella
ja kanttorina Richard Nicholls.
Messu su 23.1. klo 10. Saarna Raili Rantanen, liturgia Esko Konttinen ja kanttorina Anna-Mari Linna.

PETOSEN SEURAKUNTATALO
Pyörönkaari 21
Raamattupiiri ti 18.1. klo 18. Piiristä
vastaa Matti ja Marita Turunen. Apostolien tekojen käsittely jatkuu.
Raamattuillat joka toinen keskiviikko
19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4. ja
27.4. klo 18.30-20.30. Alustus aiheesta,
teetä ja korppuja ja yhteistä keskustelua. Vastuuhenkilönä Anni Tanninen.
Parisuhteen palikat -tapahtuma su
23.1. klo 16. Aiheesta ”Sanat” alustavat
Hanna ja Esko Rasa. Lastenhoito järjestetty.

VEHMASMÄEN KAPPELI
Sotkanniemi 15
Sanajumalanpalvelus su 16.1. klo 13.
Raili Rantanen ja Richard Nicholls.

NUORET
Nuorten peli-ilta maanantaisin alkaen
17.1. klo 17-18.30 Kallaveden kirkon alakerran liikuntasalissa.
Nuortenilta to 20.1. klo 18-21 Kallaveden kirkolla.

VARHAISNUORET
Avoimet ovet ala- ja yläkoululaisille
tiistaisin alkaen 18.1. klo 14-17 (ei vk. 10.
Sisäänkäynti sisäpihan puolelta kerhopuolen ovista.
Donkkis Big Night-toimintailta 7-13
vuotiaille pe 14.1. klo 18-20 Petosen
seurakuntatalossa.

MUSIIKKI
Gospelkuoro Kalan harjoitukset to
20.1. Kallaveden kirkolla. Lisätietoja
Jarkko Maukoselta, p. 040 4848 437.
Lapsikuorot (ala-asteikäisille) harjoitukset keskiviikkoisin alkaen 12.1. klo
17-18 Kallaveden kirkossa ja klo 18.3019.30 Vehmasmäen koululla. Kuoronjohtajana Richard Nicholls, p. 040 4848
368 tai richard.nicholls@evl.fi.
Nuorten lauluryhmä (yläasteikäisille) harjoitukset keskiviikkoisin alkaen
12.1. klo 16-17 Kallaveden kirkolla. Kuoron johtajana Richard Nicholls.

LÄHETYS
Lähetysaskartelut maanantaisin alkaen 17.1. klo 18-20 Petosen seurakuntatalossa.
Naisten lähetyslöylyt ke 26.1. klo 18
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Pe-
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toselta klo 17.35. Osallistumismaksu 5 €.
Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa lähetyksestä.

DIAKONIA
Lähimmäis- ja vapaaehtoistyössä
toimivien yhteinen jakamisen ilta
ma 24.1. klo 18-20 Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa. Tuo mukanasi
sinua puhutellut Raamatun kohta tai
runo. Maarit Kirkinen ja Riitta Reima.
Kahvitarjoilu.
Hyvää huomenta arki avoin kohtaamispaikka keskiviikkoisin klo 11-13 aamukahviaikaan alkaen 12.11. Petosen
seurakuntatalon takkahuoneessa.
Ystäväpiiri torstaisin alkaen 13.1. klo
12-13.30 Petosen seurakuntatalossa. Ystäväpiiri on paikka, jossa voit tutustua
ihmisiin, pohdiskella elämisen iloja ja
murheita yhdessä toisten kanssa ja juoda kupin kuumaa.
Varttuneen väen virkistyspäivä ke
19.1. klo 10-13 Kallaveden kirkolla. Aiheena tapaturmien ehkäisy, kotisairaanhoitaja Ulla Asikainen, Hartaus Raili Rantanen ja Seppo Kirkinen. Ruokailu
5 €/hlö.
Leväsen kammari ma 24.1.klo 12.30-14
palvelukeskuksessa. Kammarissa voi
tutustua uusiin ihmisiin ja juoda kupin
kuumaa. Aiheesta Tärkeää elämässä,
Maarit Kirkinen.
Hyvän hoidon päivät omaishoitajille,
hoidettaville ja kyytipalvelua käyttäville ke 26.1. klo 10.30- 14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Lauletaan toivevirsiä, Seppo Kirkinen. Ohjelmassa mukavaa yhdessä oloa ja lounas (5 €). Ilmoittautumiset Maaritille, p. 040 4848 369 tai Riitalle, p. 040 4848 370 tai diakoniatoimisto, p. 040 4848 332.

KARTTULAN KIRKKO
Messu su 16.1. klo 10. Mikko Väisänen ja
Anne Keränen.
Sanajumalanpalvelus su 23.1. klo 12.
Petteri Hämäläinen ja Anne Keränen.

KARTTULAN
SEURAKUNTAKOTI
Perhekerhot aloittavat
ke 12.1. klo 9.30.
Ystävänkammari alkaa ke 12.1. klo 10.
Kirkkokuoro ke 12.1. klo 18.
Lapsikuoro to 13.1. klo 15.
Päiväkerhot ma 17.1. klo 10-12 3-4 vuotiaat ja 5 vuotiaat to 20.1. klo 13-16.
Kristittyjen ykseyden rukoushetki ke
19.1. klo 19.

MUUTA
Perhekerhot to 13.1. klo 9.30 Syvänniemen Pappilassa, pe 14.1. klo 9.30 Pihkainmäessä Kantoluodoilla, Pihkainrinteentie 29.
Päiväkerhot ma 17.1. klo 14.15 - 16 Pihkainmäen koululla. Ti 18.1. klo 14-16 Airakselan koululla.
Karttulan alueen puhelinnumerot
ovat muuttuneet. Uudet puhelinnumerot ovat seurakunnan esitteessä,
jota on saatavissa toimipisteistä. Kuopion seurakuntien puhelinvaihde 017 158
111.

PERHETYÖ
Perhekerhot alkavat viikolla 3 seuraavasti: Petosen seurakuntatalo tiistaisin alkaen 18.1. klo 9.
30-11 Valoharju tiistaisin alkaen 18.1.
klo 9.30-11. Kallaveden kirkko keskiviikkoisin klo alkaen 19.1. klo 9.30-11,
Jynkänvuoren kerhohuone (Isännäntie 21) keskiviikkoisin alkaen 19.1. klo
9.30-11 ja Kurkimäki (Kurkipirtti) keskiviikkoisin alkaen 19.1. klo 9.30-11.
Taidetiistai koko perheelle ti 18.1. ja ti
25.1. klo 9.30.-11.30 ja klo 13-15 Kallaveden kirkolla.
PIIRIT
Niemisjärven olotila ti 25.1. klo 11.3013 kylätalossa.

AIKUISTYÖ
Aikuisten matkakumppanuusryhmä
Kallaveden kirkon koulutussalissa tiistaisin klo 18-20 seuraavasti: 18.1., 15.2.,
15.3., 12.4. ja 10.5. Matkakumppanuusryhmä ei ole varsinainen tiedollinen
raamattupiiri vaan tilaisuus hiljentyä
Sanan äärellä ja jakaa kokemuksia. Ensin kahvit ja kuulumiset ennen kuin
perehdymme kulloiseenkin tekstiin ja
veisaamme. Vetäjänä nuorisotyönohjaaja Marjukka Pakkala.
Miesten saunailta ke 19.1. klo 17.30
Hirvijärven leirikeskuksessa.

Joonas Vähäsöyrinki

Rakkauden lähteellä

N

aisjoukko kaivolla oli Jeesuksen aikana tuttu näky.
Veden hakeminen oli naisten tehtävä. Vesi haettiin
yleensä aamulla tai illalla, kun oli
viileää.
Evankeliumin kertomuksessa
Sykarin kaivolla oli vain yksi nainen. Hän oli liikkeellä keskipäivän
paahteessa. Hän ei ehkä halunnut
tulla nähdyksi. Hänen avioasiansa
olivat rempallaan. Muiden seurassa
ollessaan hän ei saanut useinkaan
osakseen hyväksyviä katseita.
Nyt hän kuitenkin tuli nähdyksi,
läpivalaistuksi tavalla, jota ei aluksi
edes ymmärtänyt. Kaivolla oli janoinen Jeesus. Hän pyysi naiselta
juotavaa ja antautui keskusteluun
hänen kanssaan.
Näin tehdessään Jeesus ylitti
kaksi suurta rajaa. Juutalaisena
hänen ei olisi pitänyt seurustella vääräuskoisten samarialaisten
kanssa. Yhtä tavatonta oli, että
hän miehenä, ja vielä hengellisenä
opettajana, seurusteli kahden kesken naisen kanssa.
Suurimman vaikutuksen naiseen
teki kuitenkin se, että Jeesus ker-

toi hänelle hänen oman elämäntarinansa. Jeesus näytti tietävän
kaiken, mitä hän oli tehnyt. Tämä
paljaana olo ei kuitenkaan tuntunut
ahdistavalta. Jotain parantavaa ja
eheyttävää oli tapahtumassa. Se,
joka hänet näki, oli täynnä totuutta,
mutta myös armoa.
Arkisista ruumiin tarpeista, janosta ja vedestä, alkanut keskustelu
alkoi liikuttaa naisen sisintä. Hän oli
vuosia etsinyt rakkautensa täyttymystä, yrittänyt rauhattomana sammuttaa elämän janoaan. Oliko hänet
nyt johdatettu rakkauden lähteelle?
Nainen jätti vesiastiansa ja meni
kaupunkiin ja sanoi ihmisille: ”Tulkaa
katsomaan miestä, joka on sanonut
minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?”
Mika Piiparinen on säveltänyt rakastetun hengellisen laulun
”Herra olet luvannut”. Alun perin
ruotsinkielinen Flora Larssonin runo
tulkitsee evankeliumin kertomusta.
”Herra, olet luvannut olla siellä,
missä kaksi tai kolme on koolla, tuo
ajatus on ollut monen innoittajana.
Mutta minä en ole kaksi, enkä kolme,
olen vain yksi. Koskeeko lupauksesi

myös minua? Minäkin tahdon kohdata sinut. Minäkin tahdon kertoa
sinulle, kertoa salaiset toiveeni, kertoa salaisen pelkoni. Puhua sulle
monet huoleni, käsitellä kaikki ongelmat, tietää että sinä ymmärrät ja
sinä rakastat minua.”
Jeesus kohtaa yhden ihmisen.
Hän haluaa kohdata senkin, joka ei
voi, jaksa tai uskalla tulla muiden
seuraan. Tänään Jeesus on pysähtynyt sinne, missä sinä elät ja olet.
Sinne, missä sinä teet askareitasi
ja tyydytät arkisia tarpeitasi. Hän
tuntee tarinasi. Hän näkee sisimpäsi
rauhattomuuden, kivun, syyllisyyden
tai yksinäisyyden. Katse täynnä
totuutta ja armoa hän sanoo:
”Puhu minulle salaiset huolesi ja
pelkosi. Minä ymmärrän ja rakastan
sinua.”

Ilpo Rannankari
Kirjoittaja on Kuopion
tuomiorovasti.

2.sunnuntai loppiaisesta. Johannes 4: 5 – 26.
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Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...
Hautaustoimisto
J. NURRO OY
Kauppakatu 55-57 KUOPIO Puh. 017-2613065, 040 5056287
saila.lehto@nurro. www.nurro.

Kati Katila
050 350 6199
kati.katila@tilaommel.ﬁ

s e u r a k u n n i s s a
Miesten Raamattupiiri joka toinen
torstai parittomalla viikolla alkaen to
20.1. Jynkänvuoren kerhohuoneessa,
Isännäntie 22. Lisätietoja Veijo Olli, p.
044 3182 146 tai Veijo.Olli@iwn.fi
Miesten sauna- ja takkailta pe 21.1.
klo 18-20 Poukaman leirikeskuksessa.
Kiinnostavia alustuksia, veljellistä yhdessäoloa, sauna ja avanto. Osanottomaksu 4 €, johon sisältyy sauna ja kevyt iltapala.
Rukouspiiri joka toinen keskiviikko
parillisella viikolla alkaen 26.1. klo
18.30-20 Kallaveden kirkolla. Lisätietoja Merja-Riitta Jaakkoselta, p. 040
5573 285.

PYHÄKOULU

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN
Ma, ti, to, pe
Ke klo 9-12
Kuopio
Siilinjärvi
Hapelähteenkatu 41 Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Puh. (017) 462 1511

... ja hymysi huomataan

Laulupyhis yli 3-vuotiaille Jynkänvuoren kerhohuoneella klo 16. Ilmoittautuminen laulupyhikseen 28.1.2011
mennessä Tuula Hoffrénille, p. 040
4848 335. Ryhmä alkaa 6.2. jos innokkaita lapsia on riittävästi.
Pyhäkoulut alkavat Kallaveden kirkolla klo 10: 16.1., 23.1., 30.1., 6.2.,
20.2.,27,.2., 6.3., 13.3., 20.3., 3.4., 10.4.
ja 17.4. Petosen seurakuntatalossa
klo 13.30: 16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 20.2.,
27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 3.4., 10.4. ja 17.4.
Haminalahti/Hiekkala klo 11: aloitus 16.1., muut kokoontumiset opettajan ilmoituksen mukaisesti. Kurkimäki/kerhohuone Kirkkomuskari klo 17:
aloitus 23.1., muut kokoontumiset:
20.2., 20.3., 17.4. ja 29.5.. Lisätietoja
saa pyhäkouluopettajilta tai lapsityönohjaaja Tuula Hoffrénilta, p. 040
4848 335 tai tuula.hoffren@evl.fi.

KINKERIT

Tilaa nyt
Soita p. 020 754 2333

Mukana
leikeissä:
Lastenmaa
joka
kuukausi.

Sähköpostilla
tilauspalvelut@kotimaa.fi
Verkossa
www.kotimaa-yhtiot.fi/
tilaukset

Kuopion

Tila-Auto Oy
• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit
info@tila-auto.com
www.tila-auto.com
p. taksiajot 0400-673 955
p. tilausajot 0400-992 993

PÄIVIN TERAPEUTTISESTA OLOHUONEESTA
Tukea parisuhteeseen, kriisitilanteisiin
ja vanhemmuuteen.
Perheterapiaa ja psykoterapiaa.
Työnohjausta yhdelle tai työryhmälle.
Uutta: Naisten kasvuryhmä ja
Miten hoidan parisuhdettani -ryhmä.
(Ryhmistä saat lisätietoja sähköpostilla)

paivintera@paivinterapeuttinenolohuone.fi
www.paivinterapeuttinenolohuone.fi
Facebook: Päivin terapeuttinen olohuone
Päivi Föhr
perheterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja

Kinkerit 2011 Puutossalmi ma 17.1.
klo 13 Eero ja Hellevi Heikkisellä, Ariniementie 78. Esko Konttinen ja Seppo Kirkinen. Kaislastenlahti ti 18.1.
klo 13 Aatulassa, Valto Lapveteläisellä, Makkarapurontie 48. Esko Konttinen ja Anna-Mari Linna. Haminalahti
ti 18.1. klo 18.30 Marketta ja Viljo
Vanhasella, Soitumäentie 101. Raili
Rantanen ja Seppo Kirkinen. Hiltulanlahti ke 19.1. klo 18.30 Heikki ja
Taina Hiltusella, Mäenpääntie 64. Raili
Rantanen ja Seppo Kirkinen. Vehmasmäki ke 19.1. klo 18.30 Mirja Roposella, Humalajoki 61. Esko Konttinen ja
Anna-Mari Linna. Sotkanniemi to
20.1. klo 18.30 Anneli ja Kauko Kinnusella, Sotkanniemi 1000. Raili Rantanen ja Seppo Kirkinen. Rytky ma
24.1. klo 18 Anja Nissisellä, Kuuselantie 15. Esko Konttinen ja Seppo Kirkinen. Kurkimäki ma 24.1. klo 18.30
Marja Lyytikäisellä, Karhumäentie 45.
Raili Rantanen ja Anna-Mari Linna.
Niemisjärvi ke 26.1. klo 18.30 Eino
ja Anni Könösellä, Viitajärventie 346.
Raili Rantanen ja Anna-Mari Linna.
Hirvilahti-Lamperila to 27.1. klo
18.30 Hirvilahden kappelissa. Matti
Pentikäinen ja Anna-Mari Linna. Kinkeriaiheena on Pyhä - Yhteys (Ap.t
2:1-11).

KASTETUT
Aatos Tuomas Mikonpoika Lukin, Anniina Maria Koivula, Siiri Edith Linnea
Hämäläinen, Venla Minnaliisa Partanen, Luca Erik Julius Korhonen, Luna
Miina Maria Tervo, Pinja Ada Marjatta
Friman, Jasperi Elias Alexander Julkunen, Oliver Onni Sebastian Leskinen,
Lilian Poppy Aulikki Lindström, Maria
Helena Katariina Angersaari, Iida Johanna Veteläinen, Elea Taimi Onerva
Nissinen, Jonne Mikael Sorvoja, Kosti
Veikka Viljami Huuskonen, Neela Lumia Miettinen, Eino Antton Aleksanteri Martikainen, Eemeli Ukko-Pekka
Jormanainen, Benjamin Miro Mikael
Riikonen, Jan Christian Brandt, Ella
Sofia Annika Jääskeläinen, Jooa Sebastian Ristseppä, Emma Olivia Ikäläinen, Eino Johan Olavi Kanniainen,
Onni Elias Nirkkonen, Aleksi Jimi Johannes Tarasmaa, Reetta Maria Suomalainen, Ari Mikael Pehkonen, Reko
Kasperi Makkonen, Jerko Onni Heikinpoika Rantala, Otto Vilhelm Hiisijärvi,
Olivia Vilhelmiina Apilo, Unna Lumia
Pesonen, Daniella Elea Alviina Honkaniemi.

KUULUTETUT
Ari Reino Juhani Hartikainen ja Anu
Susanna Pöyhönen, Jani Markus Tähtivaara ja Lotta Katariina Kanniainen,
Ville Olavi Heljälä ja Hanna Maria Tuomaala.

KUOLLEET
Maija Anneli Pylkkänen 69 v, Aune
Milma Räsänen 78 v, Heli Irene Keinänen 41 v, Nora Maritta JohanssonKiiski 56 v, Reijo Tapani Pomell 64 v,
Raili Annikki Koljonen 60 v, Alli Ilona
Miettinen 75 v, Terttu Mirjami Hämäläinen 72 v, Pentti Juhani Korhonen 53
v, Aune Väänänen 82 v, Aili Lydia Hynninen 91 v.

Männistö
PYHÄN JOHANNEKSEN
KIRKKO
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Messu su 16.1. klo 10. Kirkkoherran
vaalin vaalinäyte Seppo Marjanen,
kanttorina Heikki Mononen.
Perhekerhot 19.1. alkaen keskiviikkoisin klo 9.30-11.
Miesten piiri ke 19.1. klo 18-20 takkahuoneessa.
Yhteislauluhetki to 20.1. klo 12. Riitta
Matilainen.
Messu su 23.1. klo 10. Kirkkoherran
vaalin vaalinäyte Aulikki Mäkinen,
kanttorina Riitta Matilainen.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO
Lönnrotinkatu 24
040 4848 391
Männistön lähetyspiiri 12.1. alkaen
joka toinen keskiviikko klo 13 sivusalissa. Annikki Tenhunen.
Törmälän ystävät ti 18.1. klo 11-13 sivusalissa. Annikki Tenhunen.
Perhekerhot 19.1. alkaen keskiviikkoisin klo 9.30-11.
Messu su 23.1. klo 13. Saarna ja liturgia Mika Niskanen sekä teologiharjoittelijat Elias Majuri ja Miikka Heinonen, kanttorina Riitta Matilainen.
Nuorisotyön kevään aloitus.
Raamattu- ja rukouspiiri parillisten
viikkojen maanantaina klo 13-14.30
sivusalissa, alkaen 24.1.

DIAKONIA
Diakoniatyöntekijöiden ajanvarauspäivystys ti klo 9-10 Vanhalla kirkolla, p. 040 4848 385 ja Pyhän Johanneksen kirkolla, p. 040 4848 384. Ulla
Halonen, p. 040 4848 405. Mari Mertanen, p. 040 4848 406. Kirsi Niskanen,
p. 040 4848 407.
Virikekerho 13.1. alkaen torstaisin klo
13-15 Vanhan kirkon alakerrassa. Kirsi
Niskanen, p. 040 4848 407.
Vanhan kirkon ystäväkerho 17.1. alkaen parittomien viikkojen maanantaina klo 13-14.30. Mari Mertanen, p.
040 4848 406. Päivän aiheena ”Jeesus
ilmaisee jumalallisen voimansa”, Lauri
Paatero.
Hyvän Mielen Päivä ke 19.1. klo 1113.30 Pyhän Johanneksen kirkolla.
Raamatun tutkistelu, Jeesus herättää
uskon, pastori Unto Niskanen. Huom!
Osittain muuttunut linja-auton (Jääskeläisen auto) reitti: Päivärannantie,
Citymarketin jälkeinen pysäkki Kettulanlahteen päin klo 9.50, Kaijan padan
pysäkki klo 9.55, Pihlajaharjuntien ja
Rahusentien risteys klo 10, Kelloniemen Sale klo 10.05, Itkonniemi (Malminkatu 13 pysäkki) klo 10.10, Sotilaspojankadun pysäkki klo 10.15, Tellervonkadun pysäkki 10.20, Lönnrotinkadun pysäkki (Lönnrotinkatu 11 kohdalla) klo 10.25, Pohjolankadun pysäkki (Pohjolankatu 28 kohdalla) klo
10.30, edelleen Killisenkadulle ja Pohjolankatua Lönnrotinkadulle, Saariaitan pysäkille klo 10.40, Pyhän Johanneksen kirkolle. Paluu samaa reittiä
alkaen klo 13.30. Päivän kustannukset
5€.
Elämää etsimässä -keskusteluryhmä to 20.1. klo 14.30-16 Pyhän Johanneksen kirkolla. Unto Niskanen.
Lähimmäisten kokoontuminen ma
24.1. klo 17.30 Vanhan kirkon alakerrassa. Nautimme iltateetä kuulumisten merkeissä. Yhteyshenkilö Mari
Mertanen.
Ukintuvan Sanan torstai 27.1. klo 12
Pyhän Johanneksen kirkolla. Mika Niskanen.
MUUTA

t

Hartaus to 13.1. klo 13.15 Mäntylän
palvelutalolla, Untamonkatu 5. Tarja
Säynevirta.
Hartaudet ma 17.1. klo 13 ja 13.30
Sunnen kodissa, Päivärinteentie 29.
Unto Niskanen.

KASTETUT
Helmi Inkeri Huupponen, Oliver Antero Vilmunen, Ahti Eerik Eronen, Lauri
Mikael Koskinen, Vilho Akseli Kilpeläinen, Otso Veikko Olavi Hollmén, Kiira
Elle Aleksandra Karikumpu, Lotta Anita Aleksandra Koivunurmi, Leo Eelis
Väisänen, Aleksi Kauko Matias Vuonnala.

KUOLLEET
Kalevi Ensio Happonen 77 v, Väinö Ilmari Pennanen 70 v, Huugo Ilmari
Saihomaa 90 v, Maija Kaarina Julkunen 57 v, Eino Vihtori Jääskeläinen 72
v, Aili Astrid Savolainen 91 v, Tyyne
Maria Miettinen 90 v, Oiva Edvard
Halinen 89 v.

Puijo
PUIJON KIRKKO
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Messu su 16.1. klo 10. Jaana Marjanen
saarnaa. Pekka Nieminen, Miina Karasti. Kanttorina Outi Keskisipilä. Kuopion Nuorisokuoro, johtaa Jussi Mattila. Uusien luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen. Lapsille pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Messu su 23.1. klo 10. Kari Kuula saarnaa, Miina Karasti, Emmi Korpi, Markku Puhakka. Kanttorina Joona Saraste.
Lapsille pyhäkoulu.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS
Taivaanpankontie 3
Midinetti-lähetyspiiri ke 12.1. klo 12.
Israel -piiri ke 12.1. klo 14. Ariela Toivanen.
Eläkeläisten iltapäiväkerho to 13.1.
klo 12.30. Kevätkausi alkaa. To 20.1. klo
12.30 Soiva Sana, kirkkomusiikki. Rovasti Reijo Mattila.
Tätä on kristinusko -luento ma 17.1.
klo 18.30. Kaikki tiet vievät Roomaan.
Kari Kuula.
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30. Kevätkausi alkaa. Markku Kojo ja Miina Karasti. Kerho kokoontuu viikoittain,
seuraavan kerran ke 26.1.
Martat ke 19.1. klo 17.30. Kerhohuone
1-2, kokoontumiset joka toinen keskiviikko.
Tätä on kristinusko -luento ma 24.1.
klo 18.30. Puolueeton tuomari. Emmi
Korpi, Anu Ylitolonen.
Ilta kaivolla ti 25.1. klo 18.30. Tositarinoita Kongon naisista, Katja Hedberg
ja Jukka Gröndahl. Naisten Pankin
aluesolu Kuopioon? Satu Mehtälä ja
Jaana Marjanen.
Israel -piiri ke 26.1. klo 14. Ariela Toivanen.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO
Tuomikuja 4
p. 0404848 426
Ystävänpäiväkerho ke 12.1. Ruokailu
klo 11. Ohjelma klo 12-13.30 Ihanat
askeleet, jokainen saa olla lähetystyössä, Markus ja Annie Laurinkari.
Sanajumalanpalvelus su 16.1. klo 13.
Jaana Marjanen, Outi Keskisipilä.
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30. Kevätkausi alkaa. Tanja Kilpiäinen, Joona
Saraste ja Heikki Hyvärinen. Kerhon
jälkeen viikkomessu yhdessä ystävänpäiväkerholaisten kanssa. Ruokailu 5
€/aikuinen. Seuraava kerho ke 26.1.
Ystävänpäivän viikkomessu ke 19.1.
klo 11. Heikki Hyvärinen, Riitta Murtorinne. Kanttorina Joona Saraste. Mukana perhekerholaiset. Messun jälkeen ohjelmaa. Ruokailu ystävänpäiväkerholaisille klo 12.30.
Messu su 23.1. klo 13. Teol.maist., fil.
maist. Sami Hinkkanen saarnaa. Heikki Hyvärinen, Anu Ylitolonen. Kanttorina Joona Saraste.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 24.1.
klo 18. Lorupussi.
Ystävänpäivä ke 26.1. klo 11. Ruokailu
ja klo 12-13.30 Muistihäiriöisen koh-
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taaminen, muistiluotsi Sanna Kosunen
ja Riitta Murtorinne.

Messu su 23.1. klo 13. Komulainen, Parviainen.

LÄNSI-PUIJON KERHOHUONE
Rypysuontie 28-30

SEURAKUNTATALO
Mäntytie 5

p. 040 4848 419
Perhekerho ti 18.1. klo 9.30. Kevätkausi
alkaa. Markku Kojo ja Susanna PakkalaKoskelainen. Kerho viikoittain ja seuraavaksi ti 25.1.

Raamattupiiri ke 12.1. klo 12 parillisten
viikkojen keskiviikkona.
Miesten raamattupiiri ke 12.1. klo 18.
Vapaaehtoisvalmennus ke 12.1. klo
18. Aiheena Kelan palvelut ja diakonia.
Aamukahviryhmä to 13.1. klo 10. Parillisten viikkojen torstaina.
Perhekerho ti 18.1. klo 9.30. Huom!
uusi alkamisaika.
Seurakuntakerho ke 19.1. klo 12.
Kansanlähetyksen kohtaamispaikka
ke 19.1. klo 18.30.
Lähetysaskartelu to 20.1. klo 10-13.
Parittomien viikkojen torstaina.

RANTA-TOIVALA
Kinkerit to 20.1. klo 18.30 Markku ja
Anja Toivasella, Uuhimäentie 8. Pyhä yhteys. Helluntain epistola: Apostolien
teot 2. Heikki Hyvärinen, Riitta Murtorinne ja Outi Keskisipilä.

MUUTA
Ystävän kammari - kaiken ikäisten
kohtaamispaikka on avoinna tiistaisin
klo 11-14. Kahvitarjoilua ja yhdessä
oloa.

KASTETUT
Heljä Inkeri Nykänen, Silja Alli Ahomaa,
Kasper Eppu Viljami Määttä, Aapo Elmeri Skinnari, Venla Elsa Josefiina Malmikumpu, Niilo Erik Petteri Kajan, Heikki Johannes Sutinen, Viljami Topias
Matikka, Neela Helia Mirjam Koivisto,
Elli Taimi Helena Tiihonen.

KUOLLEET
Sirkka Marjatta Parviainen 91 v, Matti
Aatami Kerman 74 v, Tapio Kalervo Tukiainen 56 v, Sirkka Liisa Haapasalo 86 v,
Paavo Johan Henrik Jägerroos 87 v, Ilmari Kauttonen 93 v, Eeva Annikki Korhonen 84 v, Liisa Matilda Virkkunen 83
v, Veijo Kullervo Pitkänen 75 v, Martta
Tähtivaara 85 v, Onni Mikael Miettinen
84 v, Jouni Tapani Leskinen 44 v.

Jär v i-Kuopio
RIISTAVEDEN KIRKKO
Joensuuntie 2505
Messu su 16.1. klo 13. Kirsi Leino, Marjatta Piironen.
Messu su 23.1. klo 13. Kimmo Kivelä,
Marjatta Piironen.

SEURAKUNTATALO
Keskustie 2
Virkistyspäivä ke 12.1. klo 12. Leena
Vartiainen.
Puuhakerho ma 17.1. klo 16-17.30
Miesten ruokapiiri ma 17.1. klo 18.
Kokkikerho ti 18.1. klo 16.
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30.
Kokkikerho II ke 19.1. klo 16.
Isoskoulutus to 20.1. klo 15.30.
Nuorten ilta to 27.1. klo 15.30.

KAAVI
KIRKKO Kaavintie 24

SÄYNEINEN
KIRKKO Kirkkoharjuntie 2

TUUSNIEMI
KIRKKO, Keskitie 21

Liukonpelto-Paakkila työseura ke
12.1. klo 19 Oiva ja Aune Miettisellä,
Majarinteellä, Tuusniemellä.
Lähetyspiiri to 13.1. klo 11 kammarissa,
Vehmersalmella.
Hartaus to 13.1. klo 13 Pirisen hoitokodissa, Muuruvedellä.
Kirkonkylän työseura pe 14.1. klo 12
Airi Auvisella, Rantakuja 4 a 3, Tuusniemi.
Naistenpiiri pe 14.1. klo 18 Kirsti Antikaisella, Loukeisentie 900, Tuusniemi.
Ala-Siikajärven kinkerit su 16.1. klo
18.30 Erkki ja Arja Partasella, Siikajärventie 487 A. Aihe: Isä meidän rukous,
virsi 208.
Haurangin-Lapinjärven työseura ma
17.1. klo 12 Helmi Räsäsellä, Lehtoniementie 80 Tuusniemi.
Etelä-Tuusniemen palvelupäivä to
20.1. klo 10 Hirvolassa, Luostaritie 3457.
Ilmoittautumiset viimeistään ti 18.1. Aulille, p. 040 4888 631. Ruoka + kahvi, 5 €.
Nuortenilta pe 21.1. klo 16 Vintillä,
Juankoskella. Parittomien viikkojen
perjantaisin.
Ekumeenisen rukousviikon ristisaatto ma 24.1. klo 18. Tuusniemen ortodoksinen rukoushuone- Helluntai

KASTETUT
Venla Vanessa Maria Kinnunen.

KUOLLEET
Maija Kyllikki Soininen 79 v.

JUANKOSKI
YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO
Mäntytie 5
Messu su 16.1. klo 13. Saastamoinen,
Saarela.

Sanajumalanpalvelus su 16.1. klo 10.
Seppo Laitanen, Matti Hoffrén ja Airi
Heiskanen.
Messu su 23.1. klo 10. Tapio Lepola,
Eero Holma ja Airi Heiskanen.

SEURAKUNTATALO

Raamattuhetki Sananen to 13.1. klo
18.
Nuorten perjantaikahvila pe 14.1. klo
18-22. Rukous- ja lauluhetki klo 19.30.
Messu, Karjalan lennoston alokkaiden tulokirkko su 16.1. klo 13. Seppo
Laitanen ja Airi Heiskanen.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 17.1. klo
13.
Vertaisryhmä vanhemmille ke 19.1.
klo 18. Onko lapsellasi todettu neuropsykiatrinen erityispiirre, tule vertaisryhmään tukeutumaan ja tukemaan. Lapsille omaa ohjelmaa, iltapala. Kokoonnumme kerran kuukaudessa. Lisätietoja
perhetyö, p. 044 7284 646.
Sanajumalanpalvelus su 23.1. klo 13.
Tapio Lepola ja Marjaana Kaisto.

Perhekerho ma 17.1. klo 9.30 kerhotiloissa.
Muuruveden aluetyön suunnittelutilaisuus ma 17.1. klo 18.30 alueneuvostolle, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille.
Seurakuntakerho to 20.1. klo 13.
Miesten piiri to 20.1. klo 18.
Perhekahvila ma 24.1. klo 9.30 kerhotiloissa.

Mikko Tapani Holopainen 30 v.

Varttuneenväen virkistyspäivä ti
18.1. klo 10. Ruokamaksu 5 €. Oi muistatko vielä sen virren, Piironen, Fick.
Kokkiukot ke 19.1. klo 18.

KIRKKO
Haarahongantie 4

VUORELAN KIRKKO

SEURAKUNTATALO
Kirkkotie 1

MUUTA

SEURAKUNTAKOTI
Lempeläntie 10

Siilinjär vi

Lähetyskahvila to 13.1. klo 12.
Kirkkokuoro ke 19.1. klo 17. Lisätietoja
kanttori Taru Parviaiselta, p. 040 4888
626.
Perhekerho to 20.1. klo 9.30.
Seurakuntakerho to 20.1. klo 13.

Messu su 16.1. klo 16. Komulainen, Saarela.
Messu su 23.1. klo 16. Huhtala, Saarela.
Rippikoululaisten kirkkokierros messun
jälkeen.

Pyhä –luentosarjan iltoihin. Ilm. ja lisätiedot Sirpa Ylikotila, p. 044 7284 608.

KASTETUT

SEURAKUNTAKOTI

MUURUVESI
KIRKKO Kirkkotie 1

KUOLLEET

Messu su 16.1. klo 10. Aulikki Mäkinen.
Jumalanpalvelus su 23.1. klo 10. Kivelä.

temppeli - seurakuntatalo. Kirkkokahvit.

Messu su 16.1. klo 10. Komulainen, Saarela, Niskanen. Rippikoululaiset mukana.
Messu su 23.1. klo 10. Messun jälkeen
Heikin kynttilähiihdot seurakuntakodin
maastossa, tuotto Yhteisvastuulle.

Kirkkokuoro ke 12.1. klo 17.
Messu su 16.1. klo 13. Muta, Parviainen.
Messu su 23.1. klo 10. kaavin sotainvalidien 70-vuotisjuhla, saarna Olavi Nykänen, Jari Muta, Pauliina Vuorinen.

Nanna Matilda Leppänen, Ella Charlotta
Partanen.

VEHMERSALMI
KIRKKO Lempeläntie 15
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Omaishoitajakerho ke 12.1. klo 12
päätysalissa.
Nuorten perjantaikahvila pe 14.1. klo
18-22. Mukana Jennin ja Ollin isoskoulutusryhmä ja sananurkassa Yrjö.
Naisten kahvihetki su 16.1. klo 15 isossa salissa. Totuus, Hyvyys, Kauneus.
Lapsityönjohtaja Riitta-Liisa Taskinen.
Eläkeikäisten päiväpiiri 17.1. klo 13
isossa salissa.
Siioninvirsiseurat ti 18.1. klo 14 pienessä salissa.
Katekismuspiiri ti 18.1. klo 14 lähetyskellarissa.
Donkkis-ilta ti 18.1. klo 18-20.
Lähetyksen sydänäänet ke 19.1. klo
8.30 lähetyskellarissa. Tutkimme Joh 19
pastori Eero Holman johdolla.
Askartelupiiri ke 12.1., ke 19.1. ja ke
26.1. klo 9 lähetyskellarissa. Tule kahville ja tutustumaan lähetyksen vapaaehtoistyöhön. Kaikenlaista tekemistä löytyy kaikenikäisille.
Nuorten perjantaikahvila pe 21.1. klo
18-22. Mukana Annimarian ja Teemun
isoskoulutusryhmä.
Juttutupa ma 24.1. klo 10 lähetyskellarissa. Jutustellaan ja juodaan kahvia.
Miesten piiri ma 24.1. klo 13 kokoushuoneessa.
Seurat (Kristilliset eläkeläiset) ti 25.1.
klo 13 pienessä salissa.
Oikeus Pyhään - luentosarja ke 26.1.
klo 18 isossa salissa. Turvaudumme kasteen salaisuuteen alustaa Tapio Lepola,
kommenttipuheenvuoro Beatrice Kraft,
musiikkia lapsikuoro ja Marjaana Kaisto.
Luentosarja sisältää kuusi Pyhä-teemaa
keskiviikkoisin 2.3. asti.

Kansanlähetyksen lähetyspyhä su
16.1. klo 10. Juhani Saastamoinen, Taru
Parviainen.
Messu su 23.1. klo 10. Jari Muta, Joose
Vähäsöyrinki.

KASTETUT

-
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Luca Antero Korhonen, Alina Kerttu Maria Lehikoinen, Verneri Toivo Iisak Miettunen, Lilli Lumi Amanda Purmonen,
Thomas Henrik Kristian Liikanen, Jessi
Siiri Henriikka Valtonen, Nelli Anni Elina
Valtonen, Helmi Aura Matleena Huovinen, Ville Heikki Angus Manner, Titta
Anneli Korhonen.

KANSANLÄHETYKSEN
OPISKELIJATOIMINTA
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamista.com
keskiviikkoisin klo 18

OPISKELIJA JA
KOULULAISLÄHETYS
Sairaalakatu 11
www.opko.fi/kuopio

KUULUTETUT
Jukka Tapani Hartikainen ja Ulla Anneli
Antikainen, Juha-Pekka Tikkanen ja
Anna-Klaara Heikkinen.

KUOLLEET
Kirsi Marika Vesterinen 38 v., Veikko Julius Halonen 96 v., Saimi Kaarina Pasanen 79 v., Lahja Anneli Korhonen 67 v.,
Aili Siviä Tenhunen 87 v., Seppo Juhani
Laitinen 59 v., Heidi Ester Ollikainen 83
v., Paavo Juhani Ruuskanen 65 v., Kerttu
Helena Mujunen 83 v., Anni Väisänen 89
v.

Diakoniakeskus
Suokatu 31
p. 040 4848 464
Työntekijöiden asiakasvastaanotto
ilman ajan varausta ma, ke ja pe klo 1012. Vammaistyöntekijän asiakasvastaanotto ilman ajan varausta ma ja ke
klo 10-12.
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma, ke
ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50.
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe klo
10-12.
Hengellinen syöpäpiiri ke 12.1. klo 13.
Sokeiden lähetyspiiri to 13.1. klo 13.

O p i s ke l i j a t j a
nuoret aikuiset
TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista
ja hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi
perjantaina 18-23, p. 040 4848 256.

Perheasiain
neuvottelukeskus
Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua parisuhteen kysymyksissä.
Käynnit sopimuksen mukaan. Tiedustelut, p. 040 4848 480 ma-pe klo 9-11.

Palveleva puhelin
päivystää su - to klo 18-01, pe - la klo
18-03, p. 01019 0071. Puhelun hinta on
paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu. Nettiosoite: pp.kuopio@evl.fi

Järjestöt
NNKY
Myllykatu 5
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi /paikallisyhdistykset
Jäsen- ja ystävätilaisuus su 16.1. klo
14. Vieraana Kaarina Oittinen. Lauluryhmä. Kahvi.
Lähetyspiiri ke 12.1. klo 13.
Raamattupiiri 19.1. klo 13.
Naisten hyvinvointipiiri joka ke klo
17.30 – 19. Mukana Viretorin opiskelijoita.
Perhekahvila toistaiseksi vain ma klo
13 – 15.30.
Lauluryhmä ke klo 15.
Yhteiskristillinen raamattu- ja rukousilta ti klo 18.

PyhäPuuha

MUUTA
Hartaus ke 12.1. klo 14 Akuliinassa. Mukana Eero Holma ja Airi Heiskanen.
Vesijärven - Harjamäen lähetyspiiri
to 13.1. klo 18.30 Eine Okkolalla, Kalastajantie 16 A 1. Mukana Yrjö Jokiranta.
Äänilehden lukijoiden palaveri pe
14.1. klo 12 Akuliinassa.
Ystävän Tupa ma 17.1. klo 9 Leppäkaarteen kerhohuoneessa.
Risulantien kerho ma 17.1. klo 13 Risulantie 12 kerhohuone.
Koivusaaren lähetyspiiri ti 18.1. klo 12
Riitta ja Esko Paavolalla, Vehkasuontie
437. Mukana Tapio Lepola.
Kristittyjen ykseyden ekumeeninen
ristisaatto ke 19.1. alkaen klo 18 rukoushetkellä ortodoksisessa kirkossa,
josta kuljetaan ristisaattona Vapaaseurakunnan rukoushetkeen klo 18.45, Helluntaiseurakuntaan klo 19.10 ja luterilaiseen kirkkoon klo 19.30. Teetarjoilu
seurakuntatalossa. Kynttilät ja lyhdyt
mukaan.
Kuulokerho ma 24.1. klo 13 Akuliinassa.
Aikuisrippikoulu kevätkaudella.
Osan voi suorittaa osallistumalla Oikeus

Lue yhdessä vanhemman kanssa Johanneksen evankeliumin neljännestä
luvusta jakeet 5 – 26.
Selvitä sitten, mikä poluista johdattaa elämän veden luo.

Tehtävän laati: Susanna Holma
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Ostetaan rannalta Tuusniemen
lähistöltä kesämökkitontti tai
saunamökki. Puh. 044 3098062

Sielunhoitoterapia
• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

- erikoishammasteknikon palvelut

SYDÄNJUURI

Helena Lehtimäki
YTM, sosiaalityöntekijä,
MU-sielunhoitoterapeutti
Vastaanotto Kuopiossa
P. 045 3156464,
hennalehtimaki@gmail.com
www.sydanjuuri.ﬁ

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT
• KIVILYHDYT

- hammaslaboratoriopalvelut
Käsityökatu 18 A
70100 KUOPIO
puh. 017-262 6990

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1
70780 Kuopio
puh. 050 575 0004
www.kivipajasarik.fi

Asianajotoimisto

J.Sasianajaja,
KETTUNEN
varatuomari
Kuiluntie 3 B, 71800 Siilinjärvi
Puh. 5800 140, fax 5800 144
0400-573 469
jouni@jskettunen.fi
www.jskettunen.fi

• riita- ja rikosasiat
• testamentit
• perunkirjoitukset ja
perinnönjaot
• avioerot, ositukset
• perintä ym.

Seuraava Kirkko ja koti -lehti 26.1.
Ilmoitusasiossa, ota yhteys
Vappu Kuusiniemi p. 014 619 824

Jo 70 000 lukijaa.
www.askellehti.fi

Tilaa tai osta lehtipisteestä.
Tilauspalvelu 020 754 2333 tilauspalvelut@kotimaa.fi

seurakunnissa tapahtuu
Puhelinpäivystys kansliassa ti ja to
klo 9 - 11, p. 017 2614 500.
Itu -vertaistukiryhmä abortin läpikäyneille naisille alkaa helmikuussa.
Yhdeksän kertaa kokoontuvaan ryhmään mahtuu kuusi osanottajaa. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Itu -puhelin 044 5766 670 ma-pe klo 17 -21 tai
Riitta Mäntylä p. 044 3212 725.

POHJOIS-SAVON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS,
Sairaalakatu 11
P. (017) 262 2082,
www.p-savonkl.sekl.fi
www.tarjolla.net
Kristillinen kirjapalvelu auki joka
päivä klo 11-15.
Päivähartaus ja kahvihetki ke 15.12.
klo 12, nuorten aikuisten 3Kohtaamista klo 18. Nuorten Nuotta-ilta to
16.12. klo 18.30. Opkon opiskelijailta
la klo 18.
Miesten aamupiiri ma klo 6 ”matkalla
kohti aitoa miehuutta”, aamurukoushetki klo 7 ja 8, äiti-lapsipiiri klo 9.30,
päivähartaus klo 13. Raamattupiiri ti
klo 16 parillisella viikolla, rukoillaan
yhdessä klo 18 parittomina ti. Päivähartaus ja kahvihetki ke klo 12 ja
nuorten aikuisten 3Kohtaamista klo
18. Raamattu- ja lähetyspiiri parittomina to klo 16 ja nuorten Nuotta-ilta
klo 18.30. Opkon opiskelijailta la klo
18. Miestenpiiri klo 18.30 Männistön
vanhan kirkon kerhohuoneessa parillisina tiistaina.
Kohtaamispaikkamessu su 16.1. klo
16 Petosen srk-talossa, ”Saako Jumala
kohdata sinua?” Saarna Markus Ylkänen.
Kohtaamispaikkana Lähetyskoti su
23.1. klo 16. ”Kiitollisuus”, opetus Ilkka
Sormunen. Musiikki Välke.
Kohtaamispaikka: ke 19.1. klo 18.30
Juankosken srk-talossa.
Kohtaamispaikka to 27.1. klo 18.30
Riistaveden srk-talon kahviossa. Jouko
Kauhanen.

KL-lähetyspyhän messu su 16.1. klo
10 Tuusniemen kirkossa. Saarna Pekka
Kiiski. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus
srk-talossa.
Lähetysmatka Egyptiin 6-12.3. Kohteina Kairo, Luxor, Assuan ja Ballana.
Matkan hinta 1300 €. Paikkoja rajoitetusti. Matkanjohtajina Heikki Huttunen ja Jouko Kauhanen. Hiihto- ja
raamatturetki Ylläsjärven Siltalaan
3-9.4. Matkan hinta n. 400 €.
Seminaarit: Evankelioimiskoulutus
Lähetyskodissa 8-10.4. ja 13-15.5. Kurssimaksu 15 €. Opettajana TM Petteri
Tuohino. Tied. ja ilm. Jussi Kantele, p.
017-262 2082.

KANSAN RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Krito p. 0400 793 446/Anja
Rukouspäivystys pe klo 13-16.
Kirjanmyyntipiste.
Pienryhmät: rukouspiiri
ma klo 17.30-19.00.
Krito-ryhmät ti klo 18-20.
Raamattupiiri ke parill. viikko
klo 18-19.30. p. 050 5484 087/Juha.
Miesten piiri ke klo 18-19.30 pariton
viikko. p. iltaisin 044 0438 585/Topi
Naisten solu to pariton viikko
klo 18-19.30.
Krito - ”Varjosta vapauteen”
la klo12-14, 5.2. saakka.
Nuorekkaiden aikuisten kotisolu
klo 18 pariton viikko. Lisätietoja marjut.rasanen@gmail.com sekä ninattpartanen@hotmail.com
Sanan ilta pe 14.1. klo 18.
Tarja Säynevirta ja Jaspe.

SUOMEN LUTERILAINEN
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri to 13.1. klo
18.30 Keskusseurakuntatalon Aaronissa. Aiheena Uskon ABC.

Evankelisten opiskelijoiden kotisivuosoite www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.
html
Itä-Suomen piirin työntekijä Johannes
Häkämies, p. 050 3212 938, johannes.
hakamies@ sley.fi

KUOPION YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa
www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Seurat la 15.1. klo 13.30 Leväsen
palvelukeskuksessa, hoitokoti 1.
Seurat la 15.1. klo 19.
Seurat su 16.1. klo 15.
Seurat ti 18.1. klo 13.15
Mäntylän palvelukeskuksessa.
Lauluseurat ke 19.1. klo 19
Keskusteluilta la 22.1. klo 18.
Alustus ”Aabraham”.
Seurat su 23.1. klo 15.
Seurat ma 24.1. klo 19
Maaningan seurakuntakodissa.
Seurat ke 26.1. klo 19
Särkiniemen seurakuntakodissa.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Avoinna ke klo 10-13,
virsituokio klo 11-12.
Markkinaseurat ke 26.1. klo 18 Tuomiokirkossa ja klo 19.30 Keskusseurakuntatalossa sekä 27.1. klo 9 Keskusseurakuntatalon Samulissa
Paikallisosaston vuosikokous ja
seurat su 30.1. klo 18 Puijon kirkolla.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA,
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14.

AHOLANSAARI
Tiedustelut ja ilmoittautumiset,
p. 050 4641 000, www.aholansaari.fi
aholansaari@aholansaari.fi

m u i s t i o

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622
621. Arkisin klo 11 ja 19, su klo 9 ja
19. Palaverit savuttomia.
AA-naisten ryhmä ti klo 18 - 20
Suokatu 6.
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi to
klo 19, la klo 9, su klo 18. Savuttomat
palaverit.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toimimattomassa perheessä kasvaneille aikuisille torstaisin klo 18-20 Propellissa, Minna Canthinkatu 4 C 3
krs. Satamakadun puolelta, p. 050
9294 548 ma ja ti klo 18-20.
http//www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmaisten läheisille, Hatsalankatu 37
su ja ti klo 19, p. 040 5579 470.
Esikoislestadiolaisten seurat su
16.1. klo 13 Kettulan seurakuntakodissa, Jäniksenpolku 2.
Imetystukiryhmä parillisten viikkojen maanantaisin Maljapuron päiväkodissa klo 18-19.30. Kaikille avoimesta ryhmästä lisätietoja, p. 040
7283 654 tai www.kuopionimetystukiryhma.fi
Irti huumeista puhelinpäivystys
ma-pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Läheisryhmät, p. 040 8459 052.
Itu -vertaistukiryhmä abortin läpikäyneille naisille alkaa helmikuussa.
Yhdeksän kertaa kokoontuvaan ryhmään mahtuu kuusi osanottajaa.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Itu
-puhelin 044 5766 670 ma-pe klo 17
-21 tai Riitta Mäntylä p. 044 3212
725. Katiska, Särkiniemen asukastupa, Rimpitie 2 avoinna arkisin klo
9-16, p. 017 2822 239. www.sarkiniemi.toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita
myytävänä arkisin tilaisuuksien aikana Keskusseurakuntatalon aulassa, Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti
Puijolan Monikulttuurikeskus, Myllykatu 1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo
8.30-15.30 ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset
suomen kielen kurssit ma klo 9-12, ti
klo 17-18.30 ja to klo 10-12. www.
puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoinna ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setlementti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p.
050 3727 900.

 riisikeskuksessa kriisipäivystys
K
joka päivä klo 14 -21, p. 017 2627 738
ja 2627 733. Ajanvaraus ma - pe klo
8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11,
käynti päihdeosaston rak. päädystä.
Avoimet vertaistuki-/keskusteluryhmät päihteettömyyden tukemiseksi
ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245
ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset.
Sanan ja laulun tilaisuus pe 3.12. klo
14 Lepolassa Puijonlaaksossa.
Kuopion mielenterveystuki ry.
Koljonniemenkatu 2 II krs. P. 017
2618 828, 040 7331 713, 0400 889
827.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18.
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400
900. www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke,
to ja pe klo 11-13.
Nimettömät narkomaanit su klo
16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Elämänkatsomuspiiri tiistaisin klo 9. Miesten raamattupiiri parillisen viikon ti
klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja
tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa
ja abortin jälkeen ilmenneissä kriiseissä ma-pe klo 17-21, p. 044 5766
670. www.ituprojekti.net
Narsismia kohdanneiden vertaistukiryhmä Majakassa, Minna Canthinkatu 4 C 3. krs. narsistienuhrit.
kuopio@wippies.fi
Narsistien uhrien vertaistukiryhmä maanantaisin klo 18 Majakassa,
Minna Canthinkatu 4 C, 3 krs. Käynti
Satamakadun puolelta.
Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry Majakassa, Minna
Canthin katu 4 C 3. krs. Avoin tukiryhmä vanhemmille, joiden lapsella
on mielenterveyden vaikeuksia tai
on sairastunut psyykkisesti, parittomien viikkojen ti klo17. Tiedustelut,
p. 040 5564 292/Pirjo.
Petosen asukastupa Pyörönkaari
19, II. krs. Avoinna ma-pe klo 9.30-15,
p. 3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdistys. Salijumppa ti klo 14.15 ja allasjumppa klo 15.15 Alavan palvelutalossa. Suokadun palvelutalossa al-

lasjumppa ke klo 17. Salijumppa
Puijonlaakson palvelutalossa to klo
13.
Portti, terveysneuvonta- ja välineiden vaihtopiste suonensisäisesti
huumeita käyttäville, Vuorikatu 3133. Avoinna ma ja to klo 14-16, ti klo
16-18. Asiointi nimettömänä.
Puijonlaakson asukastupa palvelukeskuksessa, Sammakkolammentie 12. Avoinna ma-pe klo 9-15.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, II
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe
klo 9-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p.
183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11
p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön
neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea.
Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627
738. Auttava puhelin, p. 0203-16116,
ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21.
Help line, p. 0203-16118 ma-ke klo
15-18. Juristin puhelinneuvonta mato klo 17-19, p. 023-16117. www.riku.
fi
Sanan ja rukouksen aamu perjantaisin klo 8 Eelim –temppelissä, Vuorikatu 29, toimiston ovi.
Sotaveteraanimuseo ja kahvila
Tulliportinkatu 37 rakennus D. Varaukset ryhmille, p. 2811 130 klo 9-13 ti
– to.
Suomen mielenterveysseuran
keskusteluryhmä lapsena hyväksikäyttöä kokeneille ja heidän läheisilleen kuukauden 1. keskiviikkona klo
17.30 aluetoimiston kokoustilassa,
Myllykatu 8 II. krs.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksikkö, Lastentie 1.
Vertaisryhmä itsemurhan tehneiden läheisille ti 15.2. klo 18 Mielenterveysseuran koulutustilassa, Myllykatu 8, sisäpiha II krs. Tied. Liisa
Paatelainen, p. 044 3313 710, Anneli
Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu Männistön koululla ti tai pe klo
10.
Yhden Vanhemman Perheiden
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16,
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistaiiltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied.
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.
pe klo 10-17, p. 3623 614.
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Tilaa ystävälle
Usko, toivo
ja rakkaus –
kaikki samassa
lehdessä.

Tilaa lahjaksi
Askel 5 kk

Hyvälle ystävälle tai sukulaiselle
haluaa antaa lahjaksi jotain sellaista,
mistä hän pitää. Mikä olisi sen parempi
lahja kuin lehti, joka miellyttää myös
antajaa.

19€

90

(norm. 34 €)

Anna ystävänpäivälahjaksi Askel.
Se tuo mukanaan hyvää mieltä
ja voimia arkeen.

Tilaa Askel edullisena
ystävänpäivätarjouksena!

Leikeissä:
Lastenmaa
joka kuukausi.
Lastenmaa tarjoaa tukea kristilliseen
kasvatukseen. Leikki-ikäiset ja pienet
koululaiset viihtyvät lehden askartelujen,
tehtävien ja kertomusten parissa.
Ne liittyvät kirkkovuoden ajankohtaisiin
teemoihin. Lehden päätoimittaja toimii
kirjailija Anna-Mari Kaskinen.

Tilaa lahjaksi
Lastenmaa 6 kk

17€

Muista lastasi tai kummilastasi
ystävänpäivänä Lastenmaalla.

(norm. 27€)

Voit muistaa ystävääsi
ja tilata hyvää
luettavaa myös näin:
Soittamalla numeroon
020 754 2333

TILAUSKORTTI

LEHDEN MAKSAJA

✘ Kyllä kiitos!

Nimi

Tilaan seuraavat lehdet

Maksullinen palvelunumero

Itselleni

Lahjaksi

Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
tilauspalvelut@
kotimaa.fi
Muista mainita
viestissäsi tilauskortissa pyydetyt tiedot
sekä tarjoustunnus.

Askel 5 kk vain 19,90€

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla
ja tekstiviestillä.

Verkossa voit mennä
osoitteeseen
www.kotimaa-yhtiot.fi/
tilaukset

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja loppuu
automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjoukset koskevat
vain uusia tilauksia Suomessa. Osoitteita voidaan käyttää
ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain
mukaisesti. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla huoltajan lupa
lehden tilaukseen. Hinnat ovat voimassa 31.8.2011 asti.
Tarjoustunnus KiKo11.

Osoite

KOTIMAAYHTIÖT
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (myös suunta)

Norm. hinta 5kk – 34
34€

Lastenmaa 6 kk vain 17€

Allekirjoitus

Norm. hinta 6kk – 27
27€

LEHDEN SAAJA
Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI
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Hanna Karkkonen

Mirjami Koivisto tallentaa
tuskat ja riemut runoihin.
Kädessään hänen ja Kaj Chydeniuksen teos
Kuunlilja ja Ritariperho (Otava 2008).

Vierellä viimeiseen asti
Missä olet rakkaani?
Autio on sieluni piha:
rakennukset etsivät suojaa toisistaan,
puut ovat paljaana, viluissaan
ja ruohoa on tuoni koskettanut.
Juankoskelainen Mirjami Koivisto
eli omaishoitajana miehensä Sepon
fyysisesti ja psyykkisesti vähin erin
hiipuvan olemuksen vierellä neljä
vuotta ja saatteli rakkaansa elämän
viimeisille metreille kotipihassa viime syyskuussa.
Nyt, kolmen kuukauden jälkeen
suru pitää yhä otteessaan. Itku ja
nauru ovat liki toisiaan.

Jumalan kuvana
kuolinvuoteelle asti
Seppo Miettinen kaatui vuoden
2007 alussa loukaten päänsä. Diagnoosi tutkimusten jälkeen oli aivoruhjevamma, joka johti asteittain
etenevään dementiaan. Sairauden

alkuvaiheessa saatu fysioterapia
tuotti tulosta, mutta tärkeintä neuropsykologista kuntoutusta hänelle
ei myönnetty.
”Vuoden kuluttua mieheni tapaturmasta minusta tuli virallisesti
omaishoitaja. Omaishoitajan niin sanottu työehtosopimus on hoito- ja
palvelusuunnitelma. Kaikki palvelut
perustuvat siihen. Sain sopimuksen
neljä kuukautta ennen mieheni kuolemaa.”
”Omaishoitajalla on oikeus saada
tieto ja tuki yhdeltä luukulta. Palveluja on tarjottava, ei pihdattava.
Hän on yhteiskunnalle voimavara,
ei rasite”, Koivisto toteaa.
”Monissa lehtiartikkeleissa kehotetaan taistelemaan omaisensa puolesta. Mutta millainen arvomaailma

vallitsee yhteiskunnassa, jossa puolustuskyvyttömän ihmisoikeuksien
puolesta on taisteltava? Kristittynä
meidän tulisi nähdä ihmisessä Jumalan kuva kuolinvuoteellakin.”
Mirjami Koivisto on kirjoittanut
Koillis-Savo -lehteen usean vuoden
ajan. Ihmisarvon teema on yksi tärkeimmistä. Taistelu on perittyä.
”Kunnioitan Ida-äitiäni, Nilsiän
körttimaastossa kasvanutta. Äiti oli vahva ja oikeudenmukainen.
Yksinhuoltajanakin läheiset olivat
hänelle enemmän kuin ydinperhe,
hän ei jättänyt ketään yksin. Isäni oli
kauppiaan poika, ihmisarvon puolesta taisteleva idealisti ja kommunisti.
Omat taisteluni ovat heihin verrattuna pieniä.”

Nostaisitko selkään
pahimman rämeen yli
Koivisto pohtii viimeisten vuosien
löytöretkeä.
”Vaikeinta on matka omaan sisimpään. Jos uskaltaa nähdä totuuden, kohdata hyljätyksi tulemisen,
yksinäisyyden, epätoivon, rakkauden

t a p a h t u m a t
Yhteinen usko ja rukous

Heikin kynttilähiihdot

Kristittyjen ykseyden rukousviikon pääjuhla tuomiokirkossa sunnuntaina 23.1. klo 15.
Piispa Wille Riekkinen, Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa Leo, tuomiorovasti Ilpo Rannankari,
urkurina Eero Väätäinen, Pyhän Nikolaoksen Katedraalikuoro johtajana kanttori Anita Lintu, Kuopion
Vapaaseurakunnan kuoro johtajana Reijo Jäntti.

Messu Säyneisen kirkossa sunnuntaina 23.1. klo 10
ja messun jälkeen Heikin kynttilähiihdot seurakuntakodin maastossa.
Heikki Kainulaisen muistoksi pidettävistä kynttilähiihdosta vastaavat Säyneisen seurakunta, kylätoimikunta ja Salpa. Kaikki osallistujat palkitaan kynttilällä. Makkara- ja kahvitustuotto Yhteisvastuulle.

Rukousviikko Kuopiossa 18. – 25.1.

Messun jälkeen ladulle.

ja vihan tunteet, on jo polun päässä.
Jos uskaltaa kohdata surun ja kuoleman tuskan, nähdä niissä kauneuden, on jo matkalla. Jos uskaltaa
ottaa vastaan anteeksipyytämisen ja
anteeksisaamisen – armon lahjan,
saa vapauden. Ilman vapautta ei koskaan pääse perille.”
”Ajattelen elämää matkana, jossa
jokaisen matka päättyy tietylle asemalle. Maailma olisi parempi paikka
elää, jos jokainen ottaisi vuorollaan
toisensa reppuselkään ja auttaisi
pahimman rämeen yli”, kirjoittaa
Koivisto kolumnissaan.
”Rakkaus on tekoja”, Koivisto
sanoo. ”Sitä, että jää vierelle.”

Seppo Ilmarisen
lähetyskynttelikkö
Uudenlaisen elämän alku on hiljaista
tutkiskelua.
”Se on muistojen, irtipäästämisen ja itsenäisen naisen identiteetin
löytämisen aikaa. Unelmien toteuttamista, jos Luoja suo.”
Koivisto on runoilija ja laulujen
sanoittaja, ja useat tekstit ovat pää-

tyneet Kaj Chydeniuksen säveltäminä kirjaksi asti. Syvimmät tuskan ja
riemun hetket tallentuvat paperille.
”Vaikein kaikista runoistani on
ollut kirjoittaa kirjan viimeinen
Seppo Ilmarisen laulu. Laulu seppämestarista, tulisieluisesta miehestäni, jonka käden jäljen voi nähdä
monissa kirkoissa.”
”Kun sytytät kynttilän ”Ilmarisen” takomaan, Kuopion Männistön
vanhan kirkon alttari- ja lähetyskynttelikköihin, sytytät valon maan
korvessa kulkeville”, sanoo Koivisto.

Hanna Karkkonen
Silloin sen näen. Sinulla on tallella se
kaikkein tärkein.
Sielu.
Se, joka tekee meistä sen mitä olemme;
sielun olemus ei tarvitse tietoa,
sielulle riittää riisutun hymni.

Lainaukset: Mirjami
Koiviston kirjoituksista.
Piirros Kari Kuronen

