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Petri Makkonen on säveltänyt 
hautajaisvirteen pohjautuvan 
harmonikkateoksen.
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pysäkillä

Ajankohtaista

”Voisivatko he, joilla asiat 
ovat kunnossa, tulla vas-
taan”, palvelualuejohtaja 
Markku Tervahauta kysyy.

K
riisitiedottaminen lapsenkengissä, 
jylisi media tapaninpäivän myrskyn 
jälkeen. Arvostelu pohditutti Kuo-
pion kaupungin palvelualuejohtaja 
Markku Tervahautaa. Hän panee 
silti jäitä hattuun. 

”Luonnonkatastrofeja ei voi lop-
puun saakka ennakoida. Kun isos-
ti rytisee, auttajien voimavarat eivät 
heti riitä kaikkeen.”

Saman hengenvetoon kaupungin terveydenhuollon ja pe-
rusturvan ykkösmies kiittää maaseudun ihmisten rauhalli-
suutta. 

”Siellä ei jäädä kädettömiksi. Työntekijöidemme tarkistus-
kierroksella oli vastassa luovia ratkaisuja puu-uunin käyttöön-
otosta alkaen.”

Lääkärin koulutuksen saanut Tervahauta huomauttaa, että 
harva tietää huomisesta. Yhdelle tulee sairaus, toiselle muu yl-
lätys, kuolemakin lopulta jokaiselle.

”Kaiken keskellä elämme luottamusyhteiskunnassa, jossa 
kaveria ei jätetä.”

Keskiluokka menee kuntosalille
Koko kansalla ei teknisesti trimmatussa ja turvallisessa Suo-
messa ole yhtä lokoisat olot. Syrjäytymisen katkaisemisesta ja 
tulo-, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta puhutaan 
jatkuvasti.

Yhteiskunta on jakautunut kahteen kastiin. Työssä käyvä 
hyväosainen keskiluokka menee työterveyslääkärille ja kunto-
salille. Muut istuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden jonossa ja 

saavat monesti huonompaa palvelua.
”Voisivatko ne, joilla asiat ovat tip top -kunnossa, tulla vas-

taan? Palvelujen laadun tasaamiseksi.”
Kuopiossa korjattavaa riittää korkeista lastensuojeluluvuis-

ta alkaen. Mitä kevyemmin avohuollon keinoin lapsiperheitä 
voidaan auttaa, sen parempi. 

”Kodin ulkopuolelle sijoitus on hurja juttu. Murrosikäisel-
le ei löydy kovin helposti uutta kotia, sillä luvassa on sitova ja 
vaikea homma.”

Tervahauta kuvaa nuorten syrjäytymistä vyyhdeksi, johon 
usein liittyy ylisukupolvinen köyhtyminen. ”Kun omatoimi-
suus on mennyt, tilannetta ei pikku tempuilla ratkaista.”

Tärkeää on pitää vähävaraisten perheiden jälkeläisistä huol-
ta viimeiseen asti. Yksi keino on tukea harrastuksia, jääkiek-
koa, jalkapalloa, musiikin tekoa ja viedä leireille. 

Kaupungin maksuttomia palveluja hän suosittelee myös 
aikuisille elämäntilanteissa, joissa raha on tiukalla. Kirjasto ei 
maksa mitään, lenkkipolulta saa voimia ja kokkikerhossa oppii 
tekemään perusaterioita. 

Palvelut oikeille paikoille
Tervahauta kysyy, mikä on kunta? Onko se vain byrokratiaa? 
Tai vastapeluri? Kasvoton instanssi, jolta on vaikea saada tie-
toa.

Syrjäytyminen jakanut 
yhteiskunnan kahteen kastiin

Markku Tervahauta ja perheen kultainen noutaja Vilma.

Kuopion hiippakun-
nan piispanvaalissa 
äänivaltaisia on 
670.  Äänestäjälistat 
ovat julkisia.

P iispanvaalissa saavat äänestää Kuo-
pion hiippakunnan papit, lehtorit 
sekä maallikkovalitsijat. 

Maallikkovalitsijoita ovat hiip-
pakunnasta valitut kirkolliskoko-

uksen maallikkoedustajat, hiippakuntaval-
tuuston maallikkojäsenet, tuomiokapitulin 
lakimiesasessori Tuija Alatalo ja maallikkojä-
sen Toivo Remes sekä kirkkovaltuustojen tai 
seurakuntaneuvostojen valitsemat maallikko-
valitsijat.

Maallikkovalitsijoita hiippakunnassa ker-
tyy 333.

Maallikkovalitsijat on valittu seurakunta-
neuvostojen kokouksissa. Niiden pöytäkirjat 
ovat julkisia. 

Kuopion tuomiokapitulissa on noudatet-
tu tiukkaa linjaa siinä, ettei valitsijoiden nimiä 
ole annettu julkisuuteen. Hallinto-oikeuden 
professori Olli Mäenpään mukaan (Savon 
Sanomat 7.1.) kapitulin linja on väärä. 

Piispanvaalin äänestäjälistat ovat Turun 
arkkihiippakunnan lainoppineen asessorin 
Matti Mäkisen mukaan julkisia.

”Ymmärrän median tarpeet ja kiinnostuk-
sen niitä kohtaan. Median tehtävä on tiedot-
taa.” Hänestä on toivottavaa, että kaikissa ka-
pituleissa sama asia pyrittäisiin tulkitsemaan 
samalla tavalla.”Kukin kapituli ja sen virkamie-
het tekevät omat ratkaisunsa tulkitessaan jul-
kisuus- ja henkilötietolakeja. Käytännössä tul-
kinnat ja sovellutukset voivat olla tiukempia 
tai väljempiä.”

Turun kaksissa edellisissä piispavaaleissa 
asia ei ollut esillä. Media ei ottanut  nimilis-
toista yhteyttä kapituliin. Eikä asiaa jouduttu 
pohtimaan. 

Piispanvaalissa äänestävät seuraavat Kuopion 
ja Siilinjärven seurakuntien maallikot.

Tuomiokirkkoseurakunta:

Liisa Karjalainen, Juha Komulainen, Birgit-
ta Myöhänen, Matti Mänttäri, Seppo Niska-
nen, Mauri Pesonen, Riitta-Liisa Rautsi, Sirkka 
Sinkkonen sekä Maija Taskinen.

Alavan seurakunta:

Upi Heinonen, Netta Huttunen, Tiina Kaar-
tinen, Laura Lehkonen, Teemu Soini, Taina 
Tammekann, Taisto Toppinen, Irma Vainikai-
nen sekä Elli Voutilainen.

Kallaveden seurakunta:

Antti Airas, Kari Kaukonen, Barnabe Koko, 
Maarit Kolari, Vesa Kärkkäinen, Marita Man-
kinen, Veli Markkanen, Mikko Mäntyniemi, 
Erkki Oinonen, Jarmo Oksanen, Mari Paukko-
nen, Tarja Saharinen, Maija Svärd, Annikki Tii-
likainen, Matti Tolonen sekä Matti Turunen.

Männistön seurakunta:
Matti Jantunen, Heikki Eitakari, Seija Hyväri-
nen,, Tuomas Juntunen, Mikko Lankinen, Kari 
Niskanen sekä Riitta Huittinen.

 Puijon seurakunta:
Heikki Juutinen, Martti Karvonen, Titta Kau-

konen, Markku Kiljander, Sirkka Maija Lehto-
la, Tuula Merjola Partanen, Jukka Ordén sekä 
Heli Vuojärvi.

Järvi-Kuopion seurakunta:

Salme Harjunen, Väinö Matti Miettinen, Mar-
ja-Sisko Pihl, Pasi Pitkänen, Pentti Rissanen, 
Maija Räsänen, Erika Suominen, Esko Taski-
nen sekä Keijo Weman.

Siilinjärven seurakunta:

Päivi Heikkinen, Raija Hokkanen, Pekka Jout-
senoja, Riitta Kerkola,  Pekka Kiiski, Erkki Luo-
mi, Tapio Markkanen, Pirjo Ojala, Viljo Nuuti-
nen, Kyllikki Puustinen, Ritva venäläinen sekä 
Liisa Väätäinen.

Kuka valitsee piispan
TIMO HARTIKAINEN

Piispanvaalin maallikkovalitsijoita 
Kuopiosta:  Elli Voutilainen (vas), Juha 
Komulainen, Taisto Toppinen, Laura 
Lehkonen ja Riitta Huittinen.
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Piispanvaalin 
kolme kärjessä 

K uopion piispanvaali on monella tapaa historial-
linen. 

Mielenkiinto piispanvaalia kohtaan on sellai-
nen, jota ei ole ennen nähty, ei edes arkkipiispan 
vaalissa. Sukkasillaan hiipimisen tilalle vaalipro-

sessiin on alusta lähtien tullut avoimuutta, uskallusta, kes-
kustelua ja arviointia. 

Historiallinen vaali on myös siksi, että ehdokkaissa poik-
keuksellisen selvästi näkyy kirkon jakaantuminen teologis-
konservatiiviseen ja eettisliberaaliin siipeen. Ensimmäinen 
korostaa kirkon uskoon sitoutumista, toinen etiikkaa ja yh-
teisvastuuta. 

Mustamaalaus kuuluu asiaan, inhimillistä sekin. Likais-
ten temppujen osastot ovat toistaiseksi olleet hissukseen. 
Kuumenevatko tunteet toisella kierroksella? 

Nyt lokaa on syydetty eksegeettisen ja systemaattisteo-
logisen lähestymistavan välillä. Kumpi on isäntä, kumpi pal-
velija?

Hän, joka nyt piispaksi valitaan, vaikuttaa siihen, mihin 
suuntaan kirkon sisäinen teologinen ajattelu siirtyy ja laajen-
tuu.  

Uusateismin haasteissa kristinuskoa on opittava peruste-
lemaan myös älyllisesti.  Mutta pitääkö suurin osa valitsijois-
ta millään tavoin tärkeänä ehdokkaitten teologista ja katso-
muksellista näkökykyä? 

Vaikka ehdokkaitten yhteiset paneelit ovat vielä edes-
sä, asetelmat ovat alkaneet selkiintyä.  

Kannattajalistat sekä pitkäaikainen ”vainu” antavat ym-
märtää, että toisesta kierroksesta kilpailevat Jari Jolkkonen, 
Jaana Marjanen ja Miikka Ruokanen.

Jos toisella kierroksella vas-
takkain ovat Jolkkonen ja Ruo-
kanen, Kuopion piispan nimi 
saattaa olla Jari Jolkkonen. Jos 
vastakkain ovat Jaana Marjanen 
ja Miikka Ruokanen, piispan ni-
mi lienee Ruokanen.

Tuoko yllätyksen Sakari Häk-
kinen, jonka rohkeat raamatun-
tulkinnat nyt hajottavat hiippa-
kuntaa.  

Tuli valituksi kuka hyvän-
sä, piispa ei saa olla kannatta-
jiensa äänitorvi. Vaalin jälkeen 
vaalit on ”hylättävä” ja piis-
pan on asetuttava kaikkien piis-
paksi. 

Kuopio tarvitsee piispan, jo-
ka on sovitteleva, teologises-
ti oppinut, karismaattinen, hen-
gellinen ja kiinni arjessa. Hänen 
pitää selkeästi tarttua myös kir-

kolle kiusallisiin teemoihin. Hänen on välitettävä viesti siitä, 
että ei ole noloa eikä naivia olla kristitty. 

Luoja varjelkoon uutta piispaa siltä, ettei hänestä tule 
vain tuomiokapitulin kuivakka virkamies tai maskotti, joka 
vedetään esiin etupenkkiin juhlapyhien koristukseksi.

 ✚ Arkinen ateria on saanut Vuo-
den seurakuntateko -tunnus-
tuksen. Tiistaisin Särkiniemessä 
ja torstaisin Neulamäessä jär-
jestettävä kolmen euron ate-
ria on koonnut neljän vuoden 
ajan aterioimaan noin 100 hen-
keä kerrallaan. Toiminnan aloit-
ti emäntä Marjatta Keinänen. 
Kunniamaininnalla palkittiin 
kanttorit Anu Pulkkinen ja Ou-
ti Keskisipilä. Outi Oravan ja Anu 
Ampparin hahmoissa kanttorit 
ovat järjestäneet urkukonsertte-
ja lapsille. Tunnustuksen myönsi 
Kuopion seurakuntayhtymä.

 ✚ Kirkosta erosi Kuopiossa viime 
vuonna 1104 henkeä. Kirkkoon 
liittyi 276 henkeä.

 ✚ Koko kirkossa eroja oli 42 693 
henkilöä. Kirkkoon liittyi 14 082 
uutta jäsentä. Evankelis-luteri-
laiseen kirkkoon kuului vuoden 
vaihteessa 77,3 prosenttia eli4 173 
300 suomalaista. Auttamistyö on 
suomalaisille tärkein syy kuulua 
kirkkoon. Erityisesti arvostetaan 
kirkon työtä vanhusten ja vam-
maisten sekä köyhien ja syrjäyty-
neiden parissa. Tiedot perustuvat 
Kirkon tutkimuskeskuksen yh-

dessä TNS-Gallupin kanssa kerää-
mään tutkimusaineistoon. Vas-
taajina oli lähes 5000 suomalaista.

 ✚ Kallaveden kirkkokuoro valmis-
tautuu 100-vuotisjuhliinsa, joita 
vietetään vuonna 2013. Juhlavuo-
deksi kuoro valmistaa konsert-
tisarjan, jossa esitetään myös 
hieman vaativampia kirkkomu-
siikkiteoksia, suuremmalla laula-
jajoukolla. Kuoro, joka on tarkoi-
tettu työikäisille laulajille, kutsuu  
uuden harjoituskauden alkaessa 
uusia laulajia kaikkiin ääniin. Nuo-
tinlukutaitoa ei edellytetä. Har-
joitukset ovat tiistaisin klo 18.30-
20.30 Kallaveden kirkolla. Uudet 

laulajat voivat tulla tutustumis-
jaksolle ja päättää sitoutumises-
taan myöhemmin. 
 ✚Alavan seurakunnan ensimmäi-
sen kappalaisen virkaa ovat ha-
keneet pastori Sanna Ukkola, pas-
tori Pirjo Kuula, pastori Mika 
Niskanen, pastori Unto Niskanen, 
pastori Kirsi Perämaa ja pastori 
Tarja Säynevirta. 

 ✚ Changemaker-verkosto on saa-
nut vuoden 2012 rauhanpal-
kinnon. Tunnustuksen myön-
si Suomen kristillinen rauhanliike. 
Changemaker-verkostoon vuonna 
2004 perustettu nuorten Kirkon 
Ulkomaanavun yhteydessä toimi-
va vaikuttamisverkosto.  

 ✚ Vuonna 2012 vietetään Raamat-
tuvuotta. Suomenkielinen Raa-
mattu täyttää 370 vuotta, nykyi-
nen kirkkoraamattu 20 vuotta ja 
Suomen vanhin kristillinen jär-
jestö ja kustantaja Suomen Pip-
liaseura 200 vuotta. Luvassa on 
kampanjoita, juhlajumalanpal-
veluksia sekä seminaari- ja tee-
mapäiviä. Ekumeenista pääjuhlaa 
vietetään Turussa24.–27. 5. 

Lahja Pyykönen
lahja.pyykonen@evl.fi

”Likaisten 
temppujen 
osasto on vielä 
hiljaa. Kuu-
menevatko 
tunteet toisella 
kierroksella?

pääkirjoitus

”Voisiko se olla kuntalaisten hyvinvointiin tarkoitet-
tu ”yhdistys”, johon kuuluvat niin palvelut kuin kaikki 
työpaikat ja kolmas sektori?”

Aluepalvelupomon mukaan raskasta palvelujärjes-
telmää on rukattava asiakaslähtöisesti. ”Heittäytymistä 
peliin -hengessä.”

Laadukkaat palvelut tulee taata niin, että ihminen 
tulee tuetuksi arjessaan. Lähipalvelut kuuluvat suurille 
väestöryhmille, lapsille päivähoitoa ja vanhuksille koti-
palvelua sekä riittävästi apua asumiseen.

”Voimavarat on saatava oikeille paikoille. Rutiineis-
ta arjen pärjäämisen tukemiseen niille, jotka siitä hyö-

tyvät, sekä mielenterveyden, syövän ja dementian hoi-
toon.

Palvelut keskittyvät Tervahaudan mukaan aivan väis-
tämättä. Niitä ylläpidetään siellä, missä käyttäjät ovat. 
”Ei yksittäinen perhe tarvitse joka päivä lastenlääkäriä.”

Hän toisi julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin lisää 
puhelin- ja nettiasiointia. ”Se toimii muuallakin, mik-
sei tässäkin.”

Vanheneva väestö takaisin yhteiskuntaan
Tervahautaa häiritsee yleistys, että vanhukset makaavat 
märissä vaipoissa. ”Tämä on yksi stereotypioista, joilla 
ikääntyvät siirretään yhteiskunnan ulkopuolelle.”

Hän toivoo, että toimintakykyiset 65-80-vuotiaat 
olisivat niin täysillä arjessa kuin mahdollista. Lähtisivät 
mieltymystensä mukaan avuksi vaikka päiväkoteihin ja 
kouluihin ja tukemaan toisiaan terveinä päivinä ja myö-
hemmin. 

Häntä viehättää filosofi Maija-Riitta Ollilan aja-
tus siitä, että ihmisten pitää saada käyttää valtaa omas-
sa elämässään. 

”Hyvinvointiyhteiskunta on passivoinut meitä. Se al-
kaa varhain. Lapsi kasvaa pumpulissa. Hän oppii kou-
lussa hyvin äidinkieltä ja matematiikkaa, mutta vaike-
uksia tulee luovuuden ja sosiaalisten taitojen kanssa.”

Tervahautaa kysyy miksi Tahko Pihkalan, Arvo Yl-
pön ja Pekka Puskan maassa uudet terveyteen liitty-
vät ideat, personal trainereineen tulevat nykyisin ulko-
mailta.

Lääkärinä hän on huolestunut myös alkoholista. 
”Se on iso tragedia. Kun kulutus nouse yhden pro-

sentin, haitat kasvavat kymmenen prosenttia. Jos koko-
naiskulutus saadaan laskemaan prosentilla, voi arvioida 
haittojenkin vähenevän kymmenellä prosentilla.”

Juhlat 63 -vuotiaille saivat suosion
Markku Tervahauta näkee, että kirkolla on samoja huo-
lia kuin kunnalla. Monet mieltävät kirkon edelleen jä-
mähtäneeksi ja etäiseksi laitokseksi.

”Seurakunnissa on etsittävä uudenlaisia näkökulmia. 
Pitää lähteä omista nurkista toisten luo. Ja katsoa, mitä 
voi tehdä muun kolmannen sektorin kanssa esimerkiksi 
syrjäytyvien rinnalla.”

Toimiessaan kunnanjohtajana Leppävirralla hän jär-
jesti kirkkoherran kanssa juhlat 63 vuotta täyttäneille. 
Valtaisan suosion saaneille kutsuille halusivat seuraaval-
la kerralla myös kirkkoon kuulumattomat. 

”Juhlissa halusimme kertoa osallistumismahdolli-
suuksista eläkeiän kynnyksellä.”

Edellinen ja nykyinen arkkipiispa saavat Tervahau-
dalta pisteet puuttumisestaan yhteiskunnan epäkoh-
tiin. Parhaan arvosanan saa kuitenkin oman hiippakun-
nan piispa. 

”Wille Riekkinen on hengellinen paimen, jota ei tar-
vitse pelätä. Hän osaa tuoda Raamatun sanoman kaik-
kien ulottuville.”

Lea LaPPaLaInen

”Hyvin-
voinnin yhteis- 
kunta passivoi. 
Se alkaa varhain. 
Lapsi kasvaa 
pumpulissa.

TIMO HARTIKAINEN

Markku Tervahauta ja perheen kultainen noutaja Vilma.

Tuulikki ja Heikki Jouppila 
poikkesivat lastenlastensa Iisa 
(etualalla) ja Elsa Mätön kanssa 
Särkiniemen arkisella aterialla.

SEIJA RYTKÖNEN
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V uosi vaihtui 
television vä-
lityksellä Se-
naatintorilta, 
jossa samal-

la juhlistettiin näyttäväs-
ti Helsingin Muotoilu-
pääkaupunkivuoden 1912 
avajaisia. 

Vuoden vaihteessa uu-
tisoitiin myös erityisen 
arkkitehtuurin edistämis-
keskuksen perustamises-
ta ja jo vuosikymmenet 
toimineen Suomen ra-
kennustaiteen muse-
on nimen muuttamises-
ta Arkkitehtuurimuseoksi. 
Samalla kerrottiin myös 
Designmuseon ja Arkki-
tehtuurimuseon väliselle piha-alueelle 
Muotoilupääkaupunkivuoden kohtaa-
mispaikaksi pystytettävästä näyttelypa-
viljongista.

Myös Kuopiossa arkkitehtuuri ja 
muotoilu kohtaavat nyt uuden vuoden 
alkaessa, kun valtion rakentamista 200 
vuoden ajalta esittelevä näyttely on esil-
lä Kuopion muotoiluakatemiassa. Esil-
lä on parikymmentä kohdetta vuon-
na 1828 valmistuneesta Senaatin talosta 
eli nykyisestä Valtioneuvostosta tänä 

vuonna valmistuneeseen Helsingin mu-
siikkitaloon. Kuopiosta on mukana Pe-
toselle vuosina 1988–2005 rakennettu 
Pelastusopisto.

Tämä Mikko Heikkisen ja Markku 
Komosen suunnittelema pelastusalan 
henkilöiden koulutuslaitos edustaa mo-
dernia betoniarkkitehtuuria, jota teräs- 
ja lasipinnat näyttävästi täydentävät. 
Oman lisänsä siihen tuovat nyt pimeä-
nä vuodenaikana niin kierreportaiden 
valoa hohtava lasitiiliseinä kuin raken-

nuskompleksin läpi kulke-
va yli 200 metrin pituinen 
lasikatteinen käytäväkin.

Materiaaliltaan aivan 
toisenlaista arkkitehtuuria 
edustaa näyttelyn toinen 
itäsuomalainen kohde, Jo-
ensuuhun vuonna 2004 
valmistunut Metsäntut-
kimuslaitoksen puus-
ta rakennettu toimitalo. 
Tämän Antti-Matti Siika-
lan ja Sarlotta Narjuksen 
suunnitteleman talon au-
latilaa hallitsevat kuusesta 
liimatut kimppupilarit. 

Ulkona huomio kiintyy 
päätyseinien purkuraken-
nuksista peräisin oleviin 
pystyhirsiin ja sisäpihan 

käännettyä venettä muistuttavaan ra-
kennelmaan. Tämä tervatuilla haapa-
paanuilla katettu tila toimii kokoushuo-
neena.

Uusimpiin Senaatti-kiinteistöjen hal-
linnoimiin valtion kiinteistöihin kuu-
luu Kuopiossa Lääninhallituksen ton-
tille kahden punatiilisen virastotalon 
väliin kohoava lasiseinäinen toimistora-
kennus. Sen rakennustyöt käynnistyivät 
vuoden lopulla.

heLena RIekkI

Mökin mummot 
opettavat 
ihmisyyttä 

F ilosofi Eero Ojanen on tunnettu humanisti, 
joka korostaa totuuden, hyvyyden ja kau-
neuden ihanteiden lisäksi ”ihmisiksi elä-
mistä”. 

Joku vuosi sitten olin luennolla, jossa 
hän pohti ihmisiksi elämisen sisältöä ja taitoa tode-
ten, että parhaiten sitä oppii mökin mummoilta. Tä-
mä on tietysti tyypittävä vertauskuva, mutta osuu 
oleelliseen siinä, että kyseisten henkilöiden arvomaa-
ilma ja toiminta on kaukana elämisen tyylistä, jota 
näkee ”linnoissa kreivien”. Siellä ”viihdyn suo viini ja 
shamppanja vaan, sydän kylmä voi olla kuin jää”. 

Hienot kulissit peittävät monesti allensa ko-
vuuden, ahneuden ja itsekkyyden. Ihmissuhteet vää-
ristyvät hyötysuhteiksi ja muiden arvo mitataan ra-
hassa – ihmisarvosta tulee välinearvo. 

Mummon mökissä puolestaan vallitsee lämpö 
ja rakkaus sekä aito välittämisen henki. Jokainen on 
tervetullut omana itse-
nään eikä hänen tarvit-
se näytellä parempaa 
kuin onkaan. Elämä on 
totta eikä roolipeliä.

Onko mummon 
mökkiin kaipaus nos-
talgiaa ja epärealistista 
harhakuvaa? 

Valitettavan usein 
kuulee sanottavan, et-
tä kylmässä ja kovassa 
maailmassa pitää tais-
tella ja pitää vahvasti 
puolensa ettei tule hy-
väksikäytetyksi. Pieniä 
lapsia trimmataan kuin 
huippu-urheilijoita. Kil-
pailu alkaa jo neuvo-
lassa, kun lasten kasvu-
kriteerejä ja ulkonäköä 
vertaillaan. 

Suorastaan kuvottavia ovat USA:ssa harrastet-
tavat pikkulasten missikilpailut, joissa äidit lasten-
sa kautta pätevät pikkuisensa meikaten, sukien ja 
koruilla kuorruttaen. Perusarvo ei silloin ole ”tule sel-
laisena kuin olet”, vaan ”muutu sellaiseksi kuin halu-
taan”. 

Ihmisarvo on kuitenkin luovuttamaton ja erilais-
ten sitä vääristävien voimien mahtia täytyy suitsia. 
Ihmisten tulisi pystyä havaitsemaan, mikä on oikein 
ja aitoa ennen kuin tulevat vanhoiksi ja eläkeikään. 
Elämää tulisi ymmärtää myös eteenpäin eikä vain 
taaksepäin 80- vuotiaan viisaudella katsellen. 

Kirkon huomassa ihminen voi aidosti kokea 
lämpöä ja tulla kuulluksi ja nähdyksi. Näitä tämän 

ajan mummon mökkejä – ja niistä jal-
kautumista vaikkapa neuvoloihin 
- tarvitaan kipeästi ja toivon mu-
kaan niitä myös tarvitseville riit-
tää. 

UPI heInOnen

kirjoittaja on 
kuopiolainen 

yritys- ja organisaa-
tiovalmentaja sekä 

seurakuntayhty-
män yhteisen 

kirkko- 
valtuuston jäsen.

”Tämän ajan 
mummon 
mökkejä 
tarvitaan 
kipeästi, ja 
toivottavasti 
niitä riittää 
tarvitseville.

Arkkitehtuuria ja muotoilua

kolumni

kirkon kulmilta

K
irkolliskokousvaa-
lit käydään run-
saan kuukauden 
kuluttua. Äänioi-
keus näissä vaaleis-
sa on hiippakunnan 
papeilla sekä seura-
kuntien luottamus-

henkilöillä. Vaalipäivä on 13. helmikuuta.
Kuopion hiippakunnasta kirkollisko-

koukseen valitaan kolme pappia sekä 
seitsemän maallikkoa. Papit valitsevat 
keskuudestaan pappisedustajat, luotta-
mushenkilöt valitsevat maallikot.

Papeilla valitsijayhdistyksiä on kolme, 
maallikoilla kahdeksan.

Kirkko ja koti kysyi Kuopion hiippa-
kunnan vaaliliittojen tavoitteista sekä si-
tä, mikä samassa vaaliliitossa olevia eh-
dokkaita yhdistää.

Uhkakuvista myönteiseen 
tulevaisuuteen
Yhteisen tulevaisuuden rakentajien slo-
ganit ovat armollisuus, rohkeus, avoi-
muus ja jäsenten kirkko.

Ryhmä kertoo tavoitteekseen esteet-
tömyyden. Se tarkoittaa myös asenteita 
ja ennakkoluuloja, jotka estävät kirkon 
yhteyteen tulemisen. Päätöksentekoon 
toivotaan läpinäkyvyyttä, raskasta sää-
döspohjaa tulee keventää. Uskollisuus 
evankeliumille tarkoittaa syrjinnän ja ra-
sismin vastaisuutta.

Tulevaisuuden rakentajia yhdistää 
se, että he katsovat kirkon tulevaisuu-
teen myönteisesti. He eivät näe uhkaku-
via, vaan mahdollisuuden rakentaa kirk-
koa yhdessä. 

”Ehdokkaillemme kirkko on rakas ja 
he ovat sitoutuneet ehdokkuuteensa.”

Listalla kuopiolaisia nimiä ovat Kuo-
pion tuomiokapitulin hiippakuntasih-
teeri Juha Antikainen sekä Männistön 
kirkkoherra Aulikki Mäkinen. Rauta-
lammilla pappina työskentelevä Sanna 

Husso on aiemmin ollut Alavan seura-
kunnassa, Valtimon kirkkoherraksi siir-
tynyt Juhani Saastamoinen oli vast-
ikään Järvi-Kuopion kappalaisena.

Kirkon keskitien rakentajat
Pappislista Kansankirkon rakentajat 
luonnehtii itseään kirkon keskitien lis-
taksi. 

”Kotipaikkaoikeus kirkossa on eri ta-
voin uskoville, etsijöille, epäilijöille sekä 
kansankirkollisille ja herätysliikkeille.”

Kansankirkon rakentajat haluavat 
huolehtia kirkon uskottavuudesta. Kir-
kolliskokoukseen tulee ensi kaudella 
löytää suunta tulevaisuuden seurakun-
tarakenteelle. Ehdokkaita yhdistää ha-
lu rakentaa kansankirkkoa kirkon perus-
tehtävästä käsin sekä rakentaa yhteyttä 
eri tavalla ajattelevien välille.

Tältä listalta kirkolliskokoukseen pyr-
kivät mm Järvi-Kuopion kappalainen 
Kirsi Leino sekä Kuopion seurakuntayh-
tymän henkilöstöpäällikkö Raili Pursi-
ainen. 

Listalla on niin ikään Tervon kirkko-
herra Marja-Leena Niinivaara- Koskell, 
Leppävirran kirkkoherra Teppo Rita-
ri sekä uudelleen kirkolliskokouspaikkaa 
tavoitteleva Keiteleen kirkkoherra, lää-
ninrovasti Oiva Malinen. 

Vaalien kolmas pappisryhmä on Ex 
oriente. Ehdokkaana ovat mm aamuhar-
tauksista tuttu nimi Enon kirkkoherra 
Armi Rautavuori sekä yliopistonlehto-
ri, dosentti Jouko Kiiski Itä-Suomen yli-
opiston Joensuun kampukselta. 

Raamatun sanan perustalla
Suurin osa maallikkolistoista on koottu 
pieniksi paikallislistoiksi. Kajaanin ja Jo-
ensuun rovastikunnat ovat omalla listal-
laan, Maaningan seurakunnan listalla on 
vain yksi nimi. Myös Sydän Savolla on 
oma listansa.

Eniten nimiä (20) on listalla, joka on 

nimeltään Yhteisellä matkalla. Tätä lis-
taa yhdistää tunnustuksellisuus.   

Ehdokaslistan peruslinjauksena on 
Raamatun sanan kestävällä perustal-

Myös kirkolliskokousvaalit tulossa helmikuussa
Kirkolliskokousvaalissa kampanjoidaan myönteisyydellä.  Maallikkolistaa yhdistää Raamattu.

Piispa Irja Askola tervehtii minis-
teri Päivi Räsästä viime syksyn kir-
kolliskokouksessa. Oikealla piispa 
Mikko Heikka.

KUOPION MUSEO
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M yrskyn tuhoja korjaavan verkostoasen-
tajan on välillä pärjättävä kahden tun-
nin yöunilla.

Verkostoasentaja 
Jari Vidgren Voi-

matel Oy:stä, mitä tehtäviä työ-
hösi kuuluu?

”Suurin osa työtehtävistäni tu-
lee Savon Voiman kautta. Korjaan 
muiden Voimatel -yhtiön asen-
tajien kanssa myrskyjen jäl-
kiä maastossa Savon Voiman 
keskisellä alueella, eli Kart-
tula-Vehmersalmi -akselil-
la.  Suurhäiriötilanteessa 
maastossa kaikki kyllä te-
kevät kaikkea nimikkeestä 
riippumatta. Rutiineihin 
kuuluu myös uusien säh-
köliittymien kytkentää sekä 
verkoston huolto- ja kunnos-
sapitotöitä. Lisäksi annan met-
sänomistajille maksutonta puunkaa-
toapua sähkölinjojen läheisyydessä. ”

Mitä mielessäsi liikkuu, kun huo-
maat säätiedotuksessa myrskyn 
saapuvan?

”Tietenkin ajattelen, että kutsu läh-
teä maastoon saattaa olla edessä. Sit-
ten pitää miettiä, miten lapsen kiekko-
harrastuksen kuljetukset järjestetään 
töiden aikana. Vaimon kolmivuoro-

työ asettaa myös haasteen, koska on järjesteltävä myös 
muun muassa kauppa-asiat.”

Miten pitkiä työpäiviä teet, kun myrskyn jälkiä kor-
jataan?

”Joulun jälkeisen myrskyn jäljiltä teimme aluksi 16 tun-
nin päiviä. Silloin olin töissä myös viikonlopun. Ensim-
mäisenä vuorokautena tuli lepoa vain 2 tuntia. Sen 
jälkeen olen yleensä pyrkinyt korkeintaan 12 tunnin päi-
viin. Vuoden synkimpänä aikana pimeys rajoittaa työn-

tekoa.”

Miten asiakkaat suhtautuvat sähkökatkoihin?

”Asiakkaamme ovat olleet hyvin ymmärtäväi-
siä meitä asentajia kohtaan. Kun lähdetään 
maastoon korjaamaan vikoja, he ovat avuksi 
jo paikallistuntemuksensa vuoksi. He tarjoa-

vat myös kuljetusapua traktoreilla.  Monet ovat 
varautuneet kotonaan varavoiman turvin ja osal-
la on myös ruokaa ja vettä varastossa.” 

Onko mieleesi jäänyt joku tietty myrsky?

”Kesällä 2010 olin Tervossa korjaamassa Asta 
-myrskyn tuhoja. Kävimme talossa, jossa oli rip-
pijuhlat ja jossa sähköt olivat olleet poikki jo nel-
jättä vuorokautta. Perhe oli varastoinut maidot 
ja ruuat kaivoon, ja keittänyt muuripadassa lo-
hikeittoa juhlavieraille. Kun saimme sähkölin-
jat kuntoon, ja menimme ilmoittamaan asiasta, 
juhlakansa taputti meille käsiään ja tarjosi keit-
toa. Jäi lämmin mieli, kun löytyi sellaista ihmislä-
heisyyttä. 

PIRjO TIIhOnen

Rippijuhliin saatiin sähköt

mitä mielessä?

”Ryppyjä ja rakkautta”

Joel Hallikainen
Kaavin kirkossa
pe 20.1. klo 18

Vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 e, tuotto Yhteisvastuulle.

Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi 

www.askellehti.fi 

Nyt lehtipisteessä.

Myös kirkolliskokousvaalit tulossa helmikuussa
Kirkolliskokousvaalissa kampanjoidaan myönteisyydellä.  Maallikkolistaa yhdistää Raamattu.

PASI LEINO

la toimiva kirkko, joka tarjoaa tur-
vaa ja sisältöä elämään. Ehdokas-
listan linjauksen mukaan kirkkoon 
toivotaan päättäjiä, jotka aidosti ja 
nöyrästi sitoutuvat Raamattuun ja 
luterilaiseen tunnustukseen. Herä-
tysliikkeet ja lähetysjärjestöt ovat 
kirkolle tärkeitä ja yhteistyötä nii-
den kanssa tulee jatkaa.

Yhteisellä matkalla  -ryhmä toi-
voo rohkeutta rakenteiden uudis-
tamiseen sekä hallinnon osaajia. 
”Kirkko ei saa olla kuntauudistuksen 
ajopuu, vaan kirkon näky ja missio 
tulee pitää mielessä.”

Kuopiosta listalla ovat mm ag-
rologi Jaakko Jauhiainen, sosiono-
mi Maarit Kolari, teologian tohtori, 

toimittaja Pekka Niiranen, erikois-
tutkija Panu Rantakokko, Kuopi-
on yliopiston sosiaalialan lehtori Ul-
la Ryynänen sekä myyntiedustaja 
Hannu Tervonen. Karttulasta kir-
kolliskokoukseen pyrkii rakennus-
mestari Markku Huttunen.

Lahja Pyykönen
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Musiikkia ja runoutta
 ✚ Laulajien lauantaituokio Tuomiokir-
kossa lauantaina 14.1. klo 15. Pertti Rusa-
nen, baritoni ja Anu Pulkkinen, urut.

 ✚ Runoja ja musiikkia Aholansaaren hy-
väksi Puijon kirkossa sunnuntaina 15.1. 
klo 14. Nivalan virsikuoro, Maija Ylen-Ju-
lin lausuu runoja Raamatun naisista. Va-
paa pääsy, kolehti Aholansaarelle.

 ✚ Joel Hallikaisen ”Ryppyjä ja rakkaut-
ta” -konsertti perjantaina 20.1 klo 18 
Kaavin kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 5 
€, tuotto Yhteisvastuulle.

 ✚ Konsertti Alavan kirkossa lauantaina 
21.1. klo 19. Kamarikuoro Krysostomos. 
Ohjelma 10 €.

 ✚ Kadulta kotiin - hyvää mieltä laulaen 
Alavan kirkossa sunnuntaina 22.1. klo 16. 
Alavan ja Lehtoniemen päiväkerholaiset, 
lapsikuoro ja Leila Savolainen, nuorten 
bändi ja Ossi Jauhiainen, kirkkokuoro, 
Sirpa Pesonen, Popo Salami ja Pirjo Kuu-
la. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 € pietarilais-
ten lastenkotien kesäleirin tukemiseen. 
Tarjoilua. Järjestää  Alavan seurakunta ja 
Iloa Lapsen ja Nuoren Elämään ry.

 ✚ Kirkkokonsertti Tuomiokirkossa tiistai-
na 24.1. klo 19. Durufle: Requiem. Sibe-
lius-Akatemian kuoro, johtaa Heikki Lii-
mola, urkurina Jaana Ikonen.

Gospelmessu 
Gospelmessu Neulamäen kirkossa sunnun-
taina 15.1. klo 13. Saarnaa teologian opiske-
lija Marja Juntunen, liturgeina Anu Kiviran-
ta ja Martti Keinänen. Hiihtolomarippileirin 
perhepäivä.

Seurakuntakoti 
myytävänä?
Mitä jos Särkiniemen seurakuntako-
ti myytäisiin? Keskusteluilta Särkiniemen 
seurakuntatalolla keskiviikkona 18.1. klo 18.

Markkinaseurat 
Kuopiossa
Markkinaseurat Tuomiokirkossa keski-
viikkona 25.1. klo 18. Matti Sihvonen, Il-
po Rannankari, Risto Voutilainen ja Tuo-
mo Ruuttunen. Kuopion Virsikuoro joht. 
Anni Pesälä.  Tarjoilu Keskusseurakuntata-

lolla klo 19, jonka jälkeen markkinaveisuut 
klo 19.30. Veisuuttajina Petri Järveläinen ja 
Tuomo Ruuttunen. Markkinaseurojen aa-
museurat torstaina 26.1. klo 9 Keskusseura-
kuntatalon kerhohuone Samulissa. Tuomo 
Ruuttunen. 

Apostolien teoista 
Puijolla
Raamattuluentosarja Kristinuskon syn-
ty alkaa Puijon kirkolla maanantaina 16.1. 
klo 18.30. Kari Kuula ja Itä-Suomen yliopis-
ton teologian opiskelijat johdattavat alku-
kirkon maailmaan. Ensimmäisellä luennolla 
Kari Kuula perehdyttää Apostolien tekojen 
syntyyn, toisella kerralla 23.1. klo 18.30 Sa-
tu Pihlajakangas ja Jarkko Lievonen esitte-
levät tarinan päähenkilöt Pojan, Hengen ja 
apostolit.

Äidit ja tytöt 
leirille
Kuopion ev.lut.seurakuntien Äiti-tytär-
leiri 16.-18.3. Hirvijärvellä äideille ja koulu-
ikäisille tyttärille. Ilmoittautumiset 23.1.-
10.2. osoitteessa www.kuopionseurakunnat.
fi/kouluikaiset-leirit. Jos ilmoittautuneita 
on enemmän kuin paikkoja, leiripaikat ar-
votaan. Leirimaksu äidistä ja tyttärestä 56 
€, seuraavasta tyttärestä 16 €. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Eija Huuskoselta puh. 
040 4848378 tai Kati Ukkoselta puh. 040 
4848252. 

Hiihtoloma-
retki Kuusamoon
Hiihtolomaretki Rukalle ja Kuusamoon 
3.-6.3. Mahdollisuus lasketella, hiihtää, käy-
dä kylpylässä. Iltaisin yhteisiä illanviettoja 
ja hiljentymistä. Matka sopii sekä yksittäi-
sille matkaajille että perheille. Hinta lapsil-
ta ja nuorilta 120 €, aikuisilta 165 €. Mukaan 
mahtuu 45 henkilöä. Lisätietoja Jarkko Vou-
tilainen, puh. 040 4848 285, Kati Ukkonen, 
puh. 040 4848 252, Niklas Grönholm, puh. 
040 4848 415. Ilmoittautuminen 24.1. men-
nessä. www.kuopionseurakunnat.fi/kuusa-
mo2012

Kaappien tyhjennystä
Pursuavatko kaappisi? Tee tyhjennys! 
Männistön Kätevät Kädet aloittaa tuunau-
sillat ja käyttöä voisi olla pitseille, nauhoil-
le, napeille, vetoketjuille, tilkuille, langoil-
le ja monenlaiselle pienelle romppeelle. Jos 
haluat lahjoittaa, voit ottaa yhteyttä Vieno 
Arpolaan, puh. 050 370 2003.

Heikin hiihdot 
Säyneisissä
Perinteiset Heikin hiihdot Säyneisen kir-
kolla sunnuntaina 22.1.Klo 9.30 käynti Heik-
ki Kainulaisen haudalla, klo 10 messu kir-
kossa. Hiihdot alkavat messun jälkeen noin 
klo 11.30. Tarjoilua, tuotto yhteisvastuun 
hyväksi. Mukana järjestelyissä Salpa, Säy-
neisen kylätoimikunta ja alueseurakunnan 
vastuuryhmä. 

kirkkojakoti@evl.fitapahtuuPyhän kosketus

”Halki elinpäivieni
tien hän on avannut
riemut, murheet matkalleni
viisaasti on jakanut.
Vaikeinakin päivinä
Herra oli lähellä,
rakkauden voimin kantoi,
murheeseenkin toivon antoi.

   nIILO RaUhaLa 
Virsi 470:2

Pyhää käsittelevä luentosarja alkaa tam-
mikuussa Siilinjärven seurakuntatalossa.

Pyhä arki 
torstaina  26.1. klo 18
• Kirjailija,Väärnin pappilan emäntä 

Minna Kettunen. 
• Musiikki: Matti Anttila, Airi Heiskanen.

Pyhän kosketus virsissä 

torstaina 2.2. klo 18       
• Runoilija, rovasti Niilo Rauhala.
• Musiikki: Nuorten kuoro, Vesa Kajava.

Harrasta pyhää 
torstaina 9.2. klo 18       
• Kirjailija, pastori Jaakko Heinimäki.
• Musiikki: Nuorten lauluryhmä, 

Marjaana Kaisto.

Pyhät isät 
torstaina 16.2. klo 18     
• Isä Harri Peiponen, Kuopion ortodoksi-

nen seurakunta
• Musiikki: Ortodoksisen seurakunnan 

kuoro, Eija Honkaselkä.

Pyhän monet kasvot 
torstaina 23.2. klo 18     
• Pastori, tutkija Matti Peiponen.
• Musiikki: Gospelryhmä, Airi Heiskanen.

Tartu pyhään! 
torstaina 1.3. klo 18       
• Kirkkoherra Joel Luhamets, Tarto.
• Musiikki: Sola Gratia-kuoro, 

Marjaana Kaisto.
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Siilinjärven seurakunnan nuorten 
kuoro vastaa musiikista torstaina 2.2. 
klo 18. Aiheena Pyhän kosketus virsissä. 
Runoilija, rovasti Niilo Rauhala puhuu. 

Järvi-Kuopion vauvakirkko Riistaveden seurakuntatalolla sunnuntaina 15.1. klo 10. Kirkkoon kutsutaan vuoden 
2011 aikana seurakunnan alueella syntyneet vauvat, heidän perheensä, isovanhempansa ja kumminsa. Ilmoittautumi-
nen 12.1. mennessä Anita Hallikaiselle puh. 040 4888 602, anita.hallikanen@evl.fi. 
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Raamattu-
luentosarja 
Apostolien 
teoista alkaa 
Puijon kirkol-
la maanantai-
na 16.1. klo 
18.30. 
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 ✚ Pääkirjaston ala-aula: Lapinlahden kuva-
taidelukion opiskelijoiden teoksia 2.–21.1.

 ✚ VB-valokuvakeskus: (Kuninkaanka-
tu14–16) Olen tässä. Pohjois-Savon valo-
kuvan aluenäyttely 13.1.–26.2. Mukana on 
Pohjois-Savossa asuvia ja työskenteleviä 
taitelijoita. Näyttelyn on kuratoinut Riitta 
Raatikainen. 

 ✚ Kuopion Muotoiluakatemian audito-
rio (Piispankatu 8), Seminaari: Olen tässä. 
Paikan taju taiteessa 13.1. klo 10–14.30.

 ✚ Kuopion Muotoiluakatemian Taitemia-
galleriassa ja aulassa: Kauneus, käytän-
nöllisyys, kestävyys. Valtion rakentamisen 
kaksi vuosisataa 1811–2011. 10.1.–29.1. ma–
pe 10–18, la, su 11–16. 

 ✚ Korttelimuseo (Kirkkokatu 22): Entisajan 
puutalokortteli Kuopion keskustassa, talvi-
kaudella ti–pe klo 10–15, la–su klo 10–16. 

 ✚ Kuopion museo (Kauppak. 23): Jääkärin 
tie – pienoisnäyttely 15.1. asti.     

 ✚ Museon torni: Leluja ja leikkijöitä 29.1. 
saakka. Leluja ja valokuvaaja Victor Barso-
kevitchin lapsikuvia Kuopion kulttuurihis-
toriallisen museon kokoelmista.

 ✚ Kuopion taidemuseo (Kauppak. 35): Pää 
pyörällä! Sarjakuvataidetta Pohjois-Savos-
ta 5.2. saakka. 
Onnellinen aika. Tauno Gröndahl 100 
vuotta 5.2.asti.  
Tonttutapaaminen Kuopion museossa 31.1. 
asti. Näyttelyissä on esillä Suomen Nukke-
taiteilijat ry:n nukkeja.    

 ✚ Galleria G 12: Kuvataiteilija Hannu Lukin 
ja ääni- ja mediataiteilija Meeri Muinonen 
7.–27.1. 

 ✚ Galleria Tila33 (Suokatu33), Seija Haarala 
ja Riitta Hellén-Vuoti: Rakkautta – Instal-
laatio ja maalauksia 31.1. saakka.

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Sinfoniasar-
ja I 12.1. klo 19, Kuopion kaupunginorkeste-
ri; Tibor Boganyj, kapellimestari; Jorma Sil-
vasti, tenori. 
Salamoita ja suudelmia: Virve Rosti & Pave 
Maijanen 19.1. klo 19. 
Sinfoniasarja II 26.1.

 ✚ Kuopion Kaupunginteatteri, Suuri näyt-
tämö: Remonttijengi, ensi-ilta ke 25.1. klo 
19. Kalenteritytöt 14. ja 20.1. klo 19 ja Katri-
na-musikaali 13.1. klo 19, 14.1. klo 14 ja 19. ja 
21.1 klo 19.  

 ✚ Studio: Jessikan pentu, kantaesitys la 
28.1.klo 19.15. 
Loukussa 14. ja 20.1. klo 19.15.

 ✚ Finnkino: New York Metropolitan Ope-
ra -esitys, Lumottu saari 21.1. klo 20 ja 24.1. 
klo 18.

 ✚ Kuvakukko: The Royl Opera, Cendrillon 
(Tuhkimo) 23.1. klo 18.

 ✚ Kuopion Kaupungintalon juhlasalissa 
ikääntyvien yliopiston Kevätkauden avaus 
19.1. klo 13–14.30. Esitellään kevään luento-
tarjontaa ja opintoryhmätoimintaa. 

 ✚ Kuvakukko: Matti Mäkelän luento Toivo 
Pekkasesta: Mielikuva Pekkasesta ja se oi-
kea Pekkanen 24.1.klo 13; Hopeatähti-elo-
kuva klo 14.30 Työmiehen päiväkirja, ohj. 
Risto Jarva. 

 ✚ Lasten Pakkaspäivät 22.–29.1. 
 ✚ Tammimarkkinat 25.–26.1.
 ✚ VB-valokuvakeskus. Olen tässä. Pohjois-
Savon valokuvan aluenäyttely 13.1.–26.2. 

S
uonenjokelainen sosi-
aalineuvos Reino Väi-
sänen näkee seurakun-
nissa hämmentymisen 
merkkejä, vaikka yksilö-
tasolla ollaan ystäviä. 

”Jos moniarvoisuus 
kirkossa syvenee, aina-

kin pieni jäsenvirta voi kääntyä vapaisiin 
suuntiin. Osa jää etsimään hengellistä 
kotia, osa perustaa omia `seurakuntia`.

Helluntaiseurakuntaan kuuluva Väi-
sänen pitää kristittyjen yhteyttä olen-
naisena asiana. ”Turhaan ei Jeesus sitä 
korostanut.”

Mutta yhteyttä ei synny keinolla mil-
lä hyvänsä. 

”Raja kulkee raamattu-uskollisuudes-
sa, filosofian luennot kuuluvat muuan-
ne. Sen sijaan uskon mittaaminen ei ole 
ihmisen vaan Jumalan asia. ”

Yhteyden koetinkiviä ovat Väisäsen 
mielestä myös seurakunnan sisäiset kiis-
tat. Ihminen on hyvä keksimään niitä. 
”Tuttuja ne ovat helluntailaisillekin.” 

Milloin ekumeeninen 
vauva syntyy 
Luterilaiseen kotiin syntynyt Väisänen 
opiskeli diakoniksi ja oli hengellisissä ky-
symyksissä tosissaan. Mitta tuli pitkän 
prosessin jälkeen täyteen, kun herätys-
kristilliset piirit saivat kirkon 1960- ja 
70-luvun kuohunnoissa ympäri korvia. 
Väisänen erosi kirkosta.

”Oli se kulttuurishokki”, kirkon diako-
nian virkaan opiskellut ja luterilaisen kir-
kon jäsen Pirkko-vaimo myöntää.

Väisänen sanoo, ettei lähtenyt ovet 
paukkuen. Puhevälit entiseen seurakun-
taan säilyivät.

”Kun olin liittynyt helluntaiseurakun-
taan, meille odotettiin lasta. Entiset työ-
toverit vitsailivat, että milloin se eku-
meeninen vauva syntyy.”

Diakonin vihkimys jäi seurakun-
tavaihdoksen vuoksi ottamatta. Pian 

Väisänen istui uusissa ympyröissä yh-
teiskristillisessä paneelissa. Aiheena oli, 
mitkä kristittyjä yh-
distää.

Leipätyö löytyi kun-
nan sosiaalitoimesta. 
Viimeinen työpaikka 
ennen eläkkeelle jää-
mistä oli Suonenjoen 
sosiaalijohtajan virka.

Olen luterilaisuu-
den hapattama
Väisänen on kuulunut 
pari vuotta Kuopion 
helluntaiseurakuntaan. 
Hän kiittää vapaata il-
mapiiriä, vahvaa panos-
tusta musiikkiin sekä 
tuhtia raamattuopetus-
ta, jossa on itsekin mu-
kana.

Helluntailaiset ko-
rostavat Pyhän Hengen 
toimintaa. Mikseivät 
luterilaiset?

”Se on aivan Jeesuk-
sen mielen mukaista. 
Hän ei jättänyt omiaan 
orvoiksi, vaan lupa-
si puolustajaksi Pyhän 
Hengen.”

Monesti vaimo tulee mukaan Suoka-
dun Elim -temppelin kokouksiin. Väisä-
nen lähtee vastaavasti puolison kaverik-
si luterilaisen kirkon tilaisuuksiin

Väisänen sanoo olevansa luterilaisuu-
den hapattama.  ”Otan siitä perinteestä 
hyvät ja jätän huonot pois.” 

Luterilaisista hän arvostaa usei-
ta henkilöitä, erityisesti edes mennyttä 
evankelista Kalevi Lehtistä. Suonenjoen 
kirkkoherra tuli tueksi, kun Väisänen sai-
rasti loppuunpalamisen. 

Rukousiltoja  ja ristisaattoja
Kristittyjen ykseyden ekumeenis-

ta rukousviikkoa vietetään 18.–25. tam-
mikuuta. Teemana on ”Kristuksen voit-

to muuttaa meidät”. 
Aineisto on valmistel-
tu Puolassa. Rukousvii-
kon avajaisiksi kirkoissa 
luetaan tasavallan pre-
sidentti Tarja Halosen 
allekirjoittama vuo-
den 2012 rukouspäivä-
julistus.

1960-luvulta alka-
neella viikolla on ru-
koustapahtumia, 
ristisaattoja, kirkkova-
elluksia, konsertteja ja 
luentoja.

Kuopiossa viikko al-
kaa sunnuntaina 18. 
tammikuuta meto-
distiseurakunnassa. Il-
lalla on Siilinjärvellä 
ekumeeninen vaellus. 
Ristisaatto lähtee lute-
rilaisesta seurakunnas-
ta ja päättyy Georgios 
Voittajan kirkkoon, jos-
sa on rukoushetki ja il-
tatee.

Rukousviikolla tilai-
suuksia on Kuopion li-

säksi Karttulassa, Maaningalla, Pielave-
dellä, Tuusniemellä ja Keiteleellä. 

Viikon pääjuhla on Kuopion Tuo-
miokirkossa sunnuntaina 22. tammikuu-
ta kello 15. Puheenvuoron käyttävät ark-
kipiispa Leo ja piispa Wille Riekkinen. 
Esirukoilijoina on eri seurakuntien edus-
tajia.

Lea LaPPaLaInen

Rukousviikon pääjuhla Kuopion tuo-
miokirkossa sunnuntaina 22.1. klo 15. 
Piispa Wille Riekkinen, arkkipiispa Leo. 
Esirukoilijoina eri seurakuntien edus-
tajat.

Yhteys ei synny tyhjän päälle

tammivinkit

Maria Kärkkäinen, Sarjasta Ota minut 
syliin.

”Yhteyttä ei 
synny keinolla 
millä hyvänsä. 
Raja kulkee 
raamattu- 
uskollisuu-
dessa.

TIMO HARTIKAINEN

”Yli 40 vuotta on yhdessä pärjätty, eikä uskon asioista kinattu”, helluntailainen Reino Väisänen sanoo. Vaimo Pirkko kuuluu 
luterilaiseen kirkkoon.

”Luterilaisen kirkon johdon teologinen 
avaruus haittaa jo kristittyjen yhteyttä.”
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”Haluaisin, että papit käyttäisivät enemmän 
aikaa säännölliseen Raamatun lukemiseen ja 
rukoukseen. Pappi saa hyvällä omallatunnolla 
lukea Raamattua ja rukoilla työaikana.”

1. Mikä kristinuskossa on sinulle vaikeinta?

Jo lapsesta alkaen usein pohdin: Miksi kaik-
ki eivät kiitä Jumalaa elämän ja pelastuksen 
lahjoista? Miksi kaikki eivät usko Jeesukseen? 
Turvautuminen hyvään Jumalaan ja luotta-
mus Vapahtajaan ovat elämän mahtavim-
pia asioita - miten kukaan voi ylenkatsoa täl-
laisen?

2. Mitä ongelmia on Raamatun käyttämi-
sessä uskon ja etiikan oppikirjana?

Raamattu ei ole ”oppikirja” siinä merkityk-
sessä millaiseksi oppikirjan nykyisin ymmär-
rämme. Raamatuntulkinnan suurin haaste on 
oivaltaa ihmisen sanan kautta tarjottu Juma-
lan sana. Aito uskon ja etiikan tulkinta lähtee 
sen ymmärtämisestä, mikä on Raamatun sa-
noman ydin. Uskon kohdalla se on Kolmiyh-
teisen Jumalan armo ja rakkaus ihmis- ja luo-

makuntaansa kohtaan. Etiikan kohdalla se on 
Kultainen sääntö ja Rakkauden kaksoiskäsky, 
jotka myös ilmenevät Kymmenessä käskys-
sä. Kun lähtökohta on kunnossa, ajankohtais-
tava ja uutta luova tulkinta menee oikeaan 
suuntaan.

3. Mitä ei -toivottuja ilmiöitä näet suoma-
laisessa kristillisyydessä?

Suvaitsemattomuus, ennakkoluuloisuus ja yli-
mielisyys. Kun on kerran jokin totuus itselle 
kirkastunut, meidän on melkein mahdotonta 
nähdä enää paljoakaan arvoa näkemyksissä, 
jotka edustavat omastamme poikkeavaa mie-
lipidettä. Tällainen kapea-alaisuus sitten usein 
vielä henkilöidään siten, että erilaisen mieli-
piteen edustajia voidaan kohdella varsin epä-
kunnioittavasti. Kestää vielä muutaman suku-
polven, ennen kuin sivistymme.

4. Miten arvioit vanhoillislestadiolaisen 
liikkeen oppia pelastuksesta luterilaisen 
uskon näkökulmasta?

Heidän pelastusoppinsa sinällään on luterilai-

nen. Mutta sille on asetettu sellainen sosiaa-
linen ennakkoehto, joka on kestämätön: Ju-
malan Pyhä Henki toimii ja synnit voi saada 
anteeksi vain tietyssä sosiaalisessa ryhmässä 
eli ”Jumalan valtakunnassa” siten kuin he tä-
män käsitteen tulkitsevat. 

Toivoisin, että vanhoillislestadiolaisuus 
avartuisi tässä kohden ja näkisi elävän Juma-
lan pelastavaa työtä kaikkialla, missä Kris-
tuksen evankeliumia julistetaan. Jos tällainen 
avartuminen tapahtuisi, en usko, että lestadi-
olainen kristillisyys menettäisi omaa elinvoi-
maansa. 

5. Miten kirkon pitäisi reagoida uusateis-
min haasteeseen?

Vastikään on julkaistu suomeksi monta hyvää 
kirjaa, joissa käsitellään uusateismia kriittises-
ti, mm. David Bentley Hartin, Alister McGrat-
hin, Olli-Pekka Vainion ja Aku Visalan teok-
set. Akateeminen maailma on paras paikka 
tällaiselle keskustelulle. Piispana haluan myös 
itse osallistua tähänkeskusteluun. Kriittinen 
analyysi osoittaa nopeasti, kuinka löyhälle, 

ennakkoluuloiselle ja propagandistiselle pe-
rustalle uusateismi useimmiten nojaa.

6. Mitä kirkollisia asioita haluat edistää/
vastustaa käyttäessäsi piispan valtaa mieli-
pidevaikuttajana?

Haluan puolustaa moniäänistä kansankirk-
koa, jossa on tilaa erilaisille teologisille näke-
myksille, eettisille tulkinnoille ja hengellisen 
elämän tyyleille. Piispan tulee puolustaa Kris-

”Seurakunnan pitäisi olla syntisten ja särkynei-
den sairaala, mutta onko se hyvinvoivien ja us-
kossaan varmojen kohtaamispaikka, jossa elä-
män kivuille ei ole tilaa.”

1. Mikä kristinuskossa on sinulle vaikeinta?

Syntisen vanhurskauttaminen. Kaikkivalti-
as Jumala hyväksyy syntisen yhteyteensä Kris-
tuksen tähden, vaikka itsekäs ja omapäinen 
ihminen pyristelee koko ajan vastaan. 

2. Mitä ongelmia on Raamatun käyttämi-
sessä uskon ja etiikan oppikirjana?

Raamattu ei päästä lukijaansa helpolla. Si-
tä on tutkittava Kristuksen sanoman ja mer-
kityksen läpi. Rakkauden kaksoiskäsky on hy-
vä lähtökohta elämän suurten kysymysten 
pohdintaan. Kannustan lukemaan Raamattua 
suurina kokonaisuuksina mieluummin kuin 

etsimään sieltä suurennuslasin kanssa vasta-
uksia yksittäisiin uskon ja etiikan kysymyksiin. 

3. Mitä ei-toivottuja ilmiöitä näet suoma-
laisessa kristillisyydessä?

 Seurakunnan ja sen jumalanpalveluksen pi-
täisi olla syntisten ja särkyneiden sairaala, 
mutta onko se vain hyvinvoivien, uskossaan 
varmojen kohtaamispaikka, jossa elämän ki-
vuille ei ole tilaa. Länsimainen elämäntapa te-
kee kristityistä ja kirkosta helposti mammo-
nan orjia, mikä ruokkii itsekkyyttä, kun taas 
Kristus rohkaisee omastaan jakamiseen. Suo-
malaista kristillisyyttä uhkaa myös pinnallis-
tuminen ja elämyshakuisuus. Pitkän päälle se 
ei kanna. 

4. Miten arvioit vanhoillislestadiolaisen 
liikkeen oppia pelastuksesta luterilaisen 
uskon näkökulmasta?

Vanhoillislestadiolaisen opetuksen ja luteri-
laisen opin välillä tuntuu olevan jännitteitä, 
jotka edellyttäisivät avointa keskustelua kir-
kon ja herätysliikkeen kesken. Keskustelus-
sa voitaisiin avata näkemyksiä pelastusopista, 
kasteesta ja ehtoollisesta, kirkko- ja seura-
kuntaopista sekä virkakäsityksestä. Näin olisi 
mahdollista löytää yhdessä se, mikä yhdistää 
ja mikä erottaa. Sinänsä kirkon herätysliik-
keellä ei voi olla omaa oppia pelastuksesta. 
Luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan Ju-
mala vanhurskauttaa ihmisen yksin uskosta, 
yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. 

5. Miten kirkon pitäisi reagoida uusateis-
min haasteeseen?

Uskon ja tiedon välinen keskustelu on ai-
na kuulunut teologiaan ja kirkon historiaan. 
Vuoropuhelua kävivät jo kirkkoisät. Jännite 

uskon ja tiedon välillä on kuitenkin kehittänyt 
ajattelua ja elämän ja maailman ymmärtämis-
tä, kun on maltettu kuunnella ja yritetty ym-
märtää toista näkökulmaa sen omista lähtö-
kohdista. 

Periaatteessa uusateismi esittää samo-

Yksi heistä on Kuopion piispa
Piispanvaalin ensimmäiseen äänestykseen on aikaa kolmisen viikkoa.  
Kirkko ja Koti kysyi ehdokkailta Raamatusta, ateismista, johtamisesta ja vanhoillislestadiolaisista. Luther –säätiön ja homokysymykset unohdimme tietoisesti. 

JAANA MARJANEN - EHDOKAS NUMERO 2

”Osaamme ottaa todesta inhimillisen kärsi-
myksen, mutta voisimme silti osoittaa roh-
keammin iloa. Osaamme julistaa Jumalan ar-
moa, mutta olemme velttoja korjaamaan 
omaa elämäämme.”

1. Mikä kristinuskossa on sinulle vaikeinta?

Kristittyinä olemme usein eläneet uskoamme 
kelvottomasti todeksi, tehneet pahaa toisille 
ja jakaantuneet eri porukoihin. Katumisen ai-
hetta on kertynyt. Eikä yhtään lohduta, että 
ateismin historia on ehkä vieläkin synkempi.

2. Mitä ongelmia on Raamatun käyttämi-
sessä uskon ja etiikan oppikirjana?

Raamattu on enemmän rakkauskertomus 
kuin oppikirja. Se kertoo, kuka Jumala on, mi-
tä hyvää hän on tehnyt ja mikä on hänen tah-

tonsa. Siksi se on kirkolle rakas ja ohjeellinen. 
Vanha ikä voi olla sekä vahvuus että haaste. 
Raamattu on kestänyt kulutusta, mutta mi-
ten soveltaa henkilökohtaisiin elämäntilantei-
siin tai nykyajan ongelmiin 2000 vuotta van-
haa pyhää Kirjaa? Se on mahdollista, mutta 
vaatii työstämistä.

3. Mitä ei -toivottuja ilmiöitä näet suoma-
laisessa kristillisyydessä?

Osaamme ottaa tosissaan inhimillisen kärsi-
myksen, mutta voisimme silti osoittaa roh-
keammin iloa. Osaamme julistaa Jumalan 
armoa, mutta olemme joskus velttoja kor-
jaamaan omaa elämäämme. Tosin luterilai-
set tunnetaan kansainvälisestikin vähän hitai-
na parannuksentekijöinä. Toivoisin myös, että 
kristittyinä oppisimme välttämään leimaa-

mista ja keskustelemaan fiksusti Jumalasta ja 
elämästä.

4. Miten arvioit vanhoillislestadiolaisen 
liikkeen oppia pelastuksesta luterilaisen 
uskon näkökulmasta?

Meidän pitäisi arvostaa sitä, että vanhoillis-
lestadiolaiset tahtovat sitoutua Raamattuun, 
luterilaiseen oppiin ja kirkon toimintaan. Eikö 
juuri tältä yhteiseltä pohjalta voisi turvallisesti 
kehittää seurakuntaoppia siten, että Jumalan 
pelastava toiminta voitaisiin nähdä oman liik-
keen ulkopuolella?

5. Miten kirkon pitäisi reagoida uusateis-
min haasteeseen?

Nyt ollaan asian ytimessä. Ateisteja ei pidä 
pelätä. Parhaimmillaan he tekevät tärkeitä ky-

symyksiä ja auttavat tarkentamaan uskomme 
perusteita. Mutta valitettavasti suurin osa uu-
sateistien uskontokritiikistä osuu hutiin ja on 
älyllisesti löysää. Esimerkiksi Richard Dawkins 

JARI JOLKKONEN - EHDOKAS NUMERO 3

MIIKKA RUOKANEN - EHDOKAS NUMERO 4
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Yksi heistä on Kuopion piispa
Piispanvaalin ensimmäiseen äänestykseen on aikaa kolmisen viikkoa.  
Kirkko ja Koti kysyi ehdokkailta Raamatusta, ateismista, johtamisesta ja vanhoillislestadiolaisista. Luther –säätiön ja homokysymykset unohdimme tietoisesti. 

ja kysymyksiä, joita monen kristityn mieles-
sä liikkuu: miten voi uskoa Jumalaan, joka ei 
anna vakuuttavaa todistusta olemassaolos-
taan. Uusateisti päätyy kieltämään Juma-
lan olemassaolon ja pyrkii vakuuttamaan sillä 
toisetkin. Kristitty puolestaan kuulee Juma-
lan puheen Raamatun sanassa, kohtaa hänet 
Kristuksessa ja haluaa kertoa siitä toisille.

Aggressiivisen uusateismin kanssa on han-
kala keskustella, mutta sen esittämät haas-
teet voidaan kohdata ilmapiirissä, jossa salli-
taan erilaiset vakaumukset ja jossa kristillistä 
vakaumusta ja uskoa saa pitää esillä ja puo-
lustaa. Tähän vuoropuheluun kirkko tarvitsee 
niitä teologejaan, jotka tuntevat sekä teolo-
gian historian että nykyajan aatevirtaukset ja 
luonnontieteiden tavan tarkastella maailmaa. 

6. Mitä kirkollisia asioista haluat edistää/
vastustaa käyttäessäsi piispan valtaa mieli-
pidevaikuttajana?

Seurakuntia haluan haastaa jumalanpalvelus-
keskeiseen elämään, innostumaan messusta ja 
valmistelemaan jumalanpalveluksia työnteki-
jöiden ja seurakuntalaisten yhteistyönä. Mes-
su on myös oivallinen tilaisuus vauhdin hil-
jentämiseen, pysähtymiseen Pyhän edessä 
kerran viikossa ja hengelliseen rakentumiseen.

Vanhempia ja kummeja tahdon rohkais-
ta puhumaan lapsille Jumalasta ja uskosta ja 
kannustaa heitä opettamaan lapsilleen ilta-
rukouksen. Lasta ei voi kasvattaa arvotyhji-
össä, vaan vanhempien on rohkeasti uskal-
lettava jakaa arvomaailmansa, myös uskonsa 
lapsilleen.

7. Onko sinulla piispana jotain erityistä an-
nettavaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Pitkä kokemus kirkon lapsi- ja perhetyöstä ja 
äitiys ovat opettaneet näkemään lapsuuden 
korvaamattoman arvon. Lapsen oikeutta ta-

sapainoiseen lapsuuteen haluan puolustaa. 
Kotimaisen ja kansainvälisen diakonian esiin 
nostamista yhteiskunnallisista kysymyksistä 
keskustelen mielelläni.

8. Mihin suuntaan haluat ohjata papiston 
teologista ajattelua?

Kohti Kristusta, kristillisen teologian ydintä. 
Ohjaisin papistoa lukemaan teologista kirjal-
lisuutta ja tutkimaan Raamattua. Samalla pa-
pin on osattava käydä vuoropuhelua ihmisten 
kanssa ympäröivän todellisuuden kysymyk-
sistä. Kaunokirjallisuuden ja muiden taide-
elämysten kautta oppii ymmärtämään ajan 
ilmiöitä. Se vahvistaa papin työssä tärkeää in-
tuitiota.

9. Miten autat vaikeisiin ilmapiiri- ja ihmis-
suhdeongelmiin ajautunutta seurakunnan 
työyhteisöä?

Ongelmiin puuttuminen ja niiden avoin kä-
sittely on ensiarvoisen tärkeää. Vaikeistakin 
asioista on rohkaistava puhumaan yhdessä, 
ja jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. Joskus 
riittää muutama yhteinen keskustelu kirkon 
työyhteisökonsultin tai työnohjaajan kans-
sa, joskus tarvitaan pitempää prosessointia ja 
muuta ulkopuolista apua. 

10. Mistä puutteestasi kärsit eniten?

Kärsimättömyydestä: tuskastun, jos asiat eivät 
etene. Viisasta lujuutta tarvitsisin, jotta osai-
sin olla tasapuolinen ja oikeudenmukainen, 
mutta inhimillinen johtaja. Sitä harmittelen 
joskus, etten ennen lasten syntymää Upsalas-
sa asuessamme opiskellut teologiaa maiste-
rintutkintoa pitemmälle, vaan keskityin käy-
tännön seurakuntatyöhön. 

piirtää kristinuskosta vääristellyn pilakuvan ja 
kuvittelee sitten voittaneensa sen. Ateistien 
omat vastaukset elämän perimmäisiin kysy-
myksiin ovat yhtä uskonvaraisia kuin muiden-
kin. Eettiset ihanteetkin ovat usein lainaa kris-
tinuskosta. 

Ensiksi kristittyjen pitää oppia peruste-
lemaan kristinuskoa myös älyllisesti. Toisek-
si pitää haastaa rohkeasti ateismien ongelma-
kohtia. Kolmanneksi pitää elää vahvemmin 
todeksi kristillistä lähimmäisen rakkautta. 
Vasta aito rakkaus voi sulattaa estoisen sydä-
men ja avata sen Jumalan hyvyydelle. 

6. Mitä kirkollisia asioita haluat edistää/
vastustaa käyttäessäsi piispan valtaa mieli-
pidevaikuttajana?

Juuri nyt pitäisi keskittyä rakentamaan luot-
tamusta kirkon eri laitojen välille. Herätysliik-

keiden ja seurakuntien välistä yhteyttä pitää 
vahvistaa, vaikka se monessa paikassa toimii-
kin. Köyhistä huolehtiminen, luterilaisen iden-
titeetin vahvistaminen, vahva jumalanpalve-
luselämä, lasten kasvurauhan puolustaminen 
ja kristillisen kasvatuksen tukeminen ovat tär-
keitä. Ylipäänsä seurakunnan perustyön hyvä 
hoitaminen on minusta ratkaisevaa. Sitä pi-
tää tukea. 

7. Onko sinulla piispana jotain erityistä an-
nettavaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Piispan pitää puolustaa hyvän elämän edelly-
tyksiä, erityisesti niitä, joita muut eivät puo-
lusta. Tärkeää on, että puheenvuorot nou-
sevat reilusti kristinuskon lähtökohdista. 
Pelkästään nykyajan muotitrendien seurailu ei 
riitä. Piispan pitäisi myös nostaa yhteiskunnal-
liseen keskusteluun kirkon kasvatuksen ja dia-

konian ammattilaisten piiristä tulevia viestejä.

8. Mihin suuntaan haluat ohjata papiston 
teologista ajattelua?

Perehtyminen Raamatun, kirkon opin ja ju-
malanpalveluselämän tutkimukseen kuuluvat 
papin ydinosaamiseen. Sitä ihmiset odotta-
vat. Ja se auttaa pappia jaksamaan. Nykyaika-
na länsimaissa papin pitää selvittää itselleen 
myös teologian ja luonnontieteiden suhde. 
Nykyisin jo rippikoulussa ja toimituskodeissa 
törmätään naturalistisiin näkemyksiin. Papin 
pitää olla valmis käymään älyllistä keskustelua 
uskomme perusteista. 

9. Miten autat vaikeisiin ilmapiiri- ja ihmis-
suhdeongelmiin ajautunutta seurakunnan 
työyhteisöä?

Järkevä kysymys. Mielestäni jokaisessa tuo-
miokapitulissa tarvitaan pysyvä sovittelujär-
jestelmä. Ratkaisujen avaimet ovat aika maal-
lisia. Kuuntele kaikkia osapuolia, myös heidän 
tunteitaan. Pysy tasapuolisena. Ole oikeuden-
mukainen ja sitkeä. Kirkasta perustehtävä. 
Aseta yhteisiä tavoitteita. Tunnusta työnte-
kijöiden aikuisuus - ja vaadi heitä kantamaan 
aikuisten lailla vastuuta ongelmien ratkaisuis-
ta. Valvo, että ratkaisuihin sitoudutaan.

10. Mistä puutteestasi kärsit eniten?

Arvostan kurinalaisuutta. Tuskastun, kun 
saan itseni kiinni väärästä mukavuudenhalus-
ta. Tahtoisin myös oppia kärsivällisyyttä.

tuksen ruumiin jakamattomuutta. Meitä eri-
laisia kristittyjä yhdistää eroavuuksia paljon 
suurempi asia - Kristuksen evankeliumi.

Haluan tukea seurakuntien kehittymis-
tä entistä elävimmiksi jumalanpalvelusyhtei-
söiksi. Laadukas, monimuotoinen jumalan-
palveluselämä on kaikkien työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten vastuunkantajien yhteinen 
päätehtävä. Tällä tavoin myös edistetään seu-
rakunnissa kipeästi tarvittavaa yhteisöllisyy-
den kokemusta. Kun seurakuntia joudutaan 
taloudellisista syistä yhdistämään, on tärke-
ää säilyttää ihmisenkokoiset messuyhteisöt ja 
toimivat perinteet.

Haluan toimia sen eteen, että yhteinen 
pappeus, kirkon suuri voimavara, saadaan pa-
remmin käyttöön. Rohkaisen seurakuntalaisia 
ottamaan entistä enemmän vastuuta seura-
kunnan erilaisista toiminnoista. 

Haluan puolustaa syrjäseutujen ihmisten 
oikeutta oikeudenmukaiseen toimeentuloon 
sekä kirkollisiin ja yhteiskunnallisiin palvelui-
hin. Haluan tukea kaikkien ihmisten täyttä ih-
misarvoa ja huolenpitoa kaikkein heikoim-

mista sekä vastustaa kaikenlaista syrjintää ja 
halveksivaa vihapuhetta.

Koska piispa on Kristuksen apostolien vi-
ran jatkaja, näkisin tehtäväkseni pitää huolta 
siitä, että Kristuksen evankeliumia julistetaan 
kirkkaasti ja ymmärrettävästi kaikessa seura-
kuntien toiminnassa.

7. Onko sinulla piispana jotain erityistä an-
nettavaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Suomesta pitäisi tehdä ekologisesti kes-
tävän kehityksen mallimaa maailmassa. Hy-
vinvointivaltiota ei saa purkaa, suomalaisia ei 
saa jakaa menestyjiin ja menettäjiin. Kehitys-
yhteistyötä ei tule ajaa alas, vaan pitää löytää 
entistä tuloksellisempia tapoja auttaa maail-
man köyhimpiä.

8. Mihin suuntaan haluat ohjata papiston 
teologista ajattelua?

Haluaisin, että papit käyttäisivät enemmän ai-
kaa säännölliseen Raamatun lukemiseen ja 
rukoukseen avoimen Raamatun äärellä. Toi-
von, että he voisivat myös lukea osan teksteis-

tä alkukielillä ja käyttää sanakirjoja, konkor-
dansseja ja kommentaareja. Pappi saa hyvällä 
omalla tunnolla lukea Raamattua ja rukoil-
la työaikana!

Haluaisin, että papit lukisivat kristikunnan 
klassisia tekstejä: kirkkoisiä, mystikkoja, Lut-
heria, modernin teologian suurteoksia, ei-län-
simaisia teologeja. 

Toivon, että kirkkomme papisto ymmär-
täisi syvästi, että modernin aikamme tarvit-
semat uudet luovat kristinuskon tulkinnat 
nousevat parhaiten klassisen kristinuskon pe-
rinteen syvällisestä ymmärtämisestä ja sisäis-
tämisestä.

9. Miten autat vaikeisiin ilmapiiri- ja ihmis-
suhdeongelmiin ajautunutta seurakunnan 
työyhteisöä?

Haluaisin kuulla erikseen kaikkia osapuolia ja 
käydä heidän kanssaan syvällistä keskustelua. 
Tämän kierroksen jälkeen haluaisin tuoda hei-
dät saman keskustelupöydän ääreen tavoit-
teena, että jokainen pöydän ääressä istuva 
voisi kuulla työtoverinsa sydänäänen. 

Tähän vaiheeseen ottaisin myös mukaan 
työyhteisön ongelmiin erikoistuneen ammat-
tihenkilön, jonka tehtäväksi jäisi muutospro-
sessin seuranta pidemmällä aikavälillä. Ha-
luaisin vierailla tuollaisessa ongelmallisessa 
seurakunnassa useamman kerran, tavoittee-
na selkeään muutokseen pyrkiminen. Proses-
sia ei saa jättää kesken.

10. Mistä puutteestasi kärsit eniten?

Olen akateemisessa maailmassa tottunut kär-
jekkäisiinkin väittelyihin. Tällainen kieli ei sovi 
kirkkoon. Tässä pitää tehdä parannusta. Olen 
joskus hieman kärsimätön, jos triviaalien asi-
oiden hoito vie tolkuttoman paljon aikaa ja 
energiaa.

MIIKKA RUOKANEN - EHDOKAS NUMERO 4
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”Olemme hukanneet alkuperäisen, hyvin 
myönteisen suhteen ruumiillisuuteen ja olem-
me olleet hampaattomia estämään luonnon 
tuhoamista.”

1. Mikä kristinuskossa on sinulle vaikeinta? 

Vaikeaa on kristittyjen keskinäinen riitely. Kir-
kon elinvoimaa kuluu hukkaan. Jeesuksen va-
pauttava sanoma ei pääse oikeuksiinsa.

2. Mitä ongelmia on Raamatun käyttämi-
sessä uskon ja etiikan oppikirjana? 

Luemme Raamattua, jotta sen avulla Juma-
la auttaisi meitä kulkemaan elämän erämaan 
halki. Raamattu puhuu paljonkin uskosta 
ja hyvin kokonaisesta pelastuksesta: Juma-
lan lahjaksi antama pelastus tuntuu sekä täs-

sä elämässä että kuoleman rajan tuolla puo-
len. Tässä elämässä armon vastaanottaminen 
mahdollistaa, että voimme parantua ihmis-
suhteittemme, luontosuhteemme ja yhteis-
kuntamme pirstaloitumisesta. Luterilaisessa 
kristillisyydessä ei kuitenkaan suositella Raa-
matun lukemista niin, että sieltä etsitään yk-
sityiskohtaisia eettisiä ohjenuoria kaikkiin ti-
lanteisiin. Järkeä ja sydäntä tulee käyttää aina 
uudenlaisissa moraalisissa valintatilanteissa. 
Kymmenen käskyä ovat yhä voimassa ja ne 
antavat suuret linjat kohti rakkaudellista elä-
mää.

3. Mitä ei -toivottuja ilmiöitä näet suoma-
laisessa kristillisyydessä? 

Kärsimme itseemme käpertymisestä. Elä-

vä kristillisyys nojaa turvallisesti Jumalan ar-
moon ja kiinnittää sitten katseensa ympäril-
lään olevaan hätään. 

 Toiseksi liika puuhakkuus. Tulee pysäh-
tyä, hiljentyä rukoukseen, polvistua ehtool-
lispöytään, liikkua luonnossa ja etsiä yk-
sinkertaista elämäntapaa. Hiljaisuus antaa 
tarpeellista etäisyyttä arvioida, mikä meille it-
sellemme, kirkollemme ja yhteiskunnallem-
me on todella tärkeää. 

4. Miten arvioit vanhoillislestadiolaisen 
liikkeen oppia pelastuksesta luterilaisen 
uskon näkökulmasta?  

Vanhollislestadiolaisuudessa ajatellaan, et-
tä vain heidän liikkeensä kautta voi pelastua. 
Tämä on vakavasti virheellinen käsitys, jo-

ka aiheuttaa ahdistusta myös liikkeen omille 
jäsenille. Vanhoillislestadiolaisuudessa on toi-
saalta paljon arvokasta, soisin liikkeen uudis-

”Vaikeinta on lähimmäisen rakastaminen il-
man ehtoja. Onneksi se ei ole autuuden edel-
lytys.”

1. Mikä kristinuskossa on sinulle vaikeinta?

Vaikeinta on ilman muuta lähimmäisen ra-
kastaminen ilman ehtoja. Onneksi se ei ole 
autuuden edellytys. Raamattu ei ole yhtenäi-
nen oppirakennelma ja eri asioita ei aina ole 
helppo ymmärtää yhdessä eikä ainakaan sa-
noittaa ihmisille.

2. Mitä ongelmia on Raamatun käyttämi-
sessä uskon ja etiikan oppikirjana?

Raamattu on kirjoitettu pitkän ajan kuluessa 
ja hyvin erilaiseen tilanteeseen kuin missä nyt 

elämme. Uskonnollisesti se ei ole yhtenäinen 
kirja, vaan siinä on monenlaisia kerrostumia. 
Myös osa eettisistä ohjeista on osin aikaansa 
sidottua. On siis luettava kokonaisuuksina ja 
selitettävä Raamattua Raamatulla ja ajanhis-
toriaa vasten.

3. Mitä ei -toivottuja ilmiöitä näet suoma-
laisessa kristillisyydessä?

Vastakkainasettelua erityisesti Raamatun tul-
kinnassa. Myös aika jäykkäniskaista oikeassa 
olemisen tarvetta laidalla jos toisellakin. Osin 
tiukkaa lakihenkisyyttä ja osin ”kaikki pelas-
tuu” –tyyppistä ajattelua. Myönteistäkin näen 
toki paljon, esim. juurevaa ja avointa ajatte-
lua, hiljaisuudesta voimaa etsivää avaraa kris-

tillisyyttä.

4. Miten arvioit vanhoillislestadiolaisen 
liikkeen oppia pelastuksesta luterilaisen 
uskon näkökulmasta?

Raamattu on korkein auktoriteetti uskoa ja 
elämää koskevissa kysymyksissä ja että ihmi-
nen tulee vanhurskaaksi yksin uskosta, yksin 
armosta, yksin Kristuksen tähden. Näin huo-
maan Rauhanyhdistyksen ilmaisevan oppin-
sa pelastuksesta. Tällaisena se on ilman muu-
ta ok. 

On tietysti sanottava, että Rauhanyhdis-
tyksessä opetetaan lapsen uskoa, johon kaikki 
syntyvät ja siinä mielessä kasteen merkitystä 
ei ymmärretä samalla tavalla uudestisynty-

misen pesuna kuten Raamattu antaa ymmär-
tää. Myös oppi Jumalan valtakunnasta, joka 

PAULIINA KAINULAINEN - EHDOKAS NUMERO 5

”Suurimpana murheena näen kristittyinä it-
seään pitävien suvaitsemattomuuden. Opilli-
set kiistat antavat kuvan ummehtuneesta kir-
kosta.”

1. Mikä kristinuskossa on sinulle vaikeinta?

Uskossa ei varsinaisesti ole mitään kovin vai-
keaa. Vaikeaa on kristinuskon tulkitseminen 
nykyajassa. Pitäytyminen tiukasti vanhoihin 
käsitteisiin ja oppeihin johtaa helposti suvait-
semattomuuteen ja tekee kristinuskon sano-
masta epäuskottavan tämän päivän maail-
massa. 

2. Mitä ongelmia on Raamatun käyttämi-
sessä uskon ja etiikan oppikirjana?

Raamatun aikasidonnaisuus on suurin ongel-
ma. Eettisiin kysymyksiin ei voi hakea suoria 
vastauksia Raamatusta, vaan tarvitaan suu-

rempia periaatteita. Näitä ovat ainakin kym-
menen käskyä, rakkauden kaksoiskäsky ja kul-
tainen sääntö. Niiden ja Kristuksen antaman 
esimerkin valossa on etsittävä hyvää elämää, 
jossa toteutuisi oikeudenmukaisuus ja armol-
lisuus. Uskon oppikirjana Raamattua voi ja tu-
leekin käyttää, mutta ei niin, että sillä perus-
tellaan omia käsityksiä Jumalasta ja uskosta 
ja tuomitaan eri tavoin ajattelevia. Raamat-
tu haastaa vuorovaikutukseen itsensä, kristil-
lisen tradition, tämän maailman, lähimmäisen 
ja Jumalan kanssa. Sillä tavoin käytettynä Raa-
mattu on innoituksen lähde.

3. Mitä ei -toivottuja ilmiöitä näet suoma-
laisessa kristillisyydessä?

Suurimpana murheena näen kristittyinä itse-
ään pitävien suvaitsemattomuuden. Opilliset 
kiistat antavat kuvan ummehtuneesta kirkos-

ta. Toivoisin kristillisyytemme olevan myös 
valoisampaa ja iloisempaa kuin se nykyisin 
on. Ylikorostunut yksilöllisyys on myös vali-
tettavaa. Kaipaan enemmän yhteisöllisyyttä, 
toinen toisista huolehtimista, ilojen ja surujen 
jakamista kristittyjen yhteisössä. Toisten tuo-
mitsemisen sijaan kaipaan armollisuutta ja 
avaraa rakkautta.

4. Miten arvioit vanhoillislestadiolaisen 
liikkeen oppia pelastuksesta luterilaisen 
uskon näkökulmasta?

Vanhoillislestadiolaisen käsityksen mukaan 
pelastus on mahdollista yksin Kristuksen 
kautta. Tässä tärkeimmässä asiassa he eivät si-
ten poikkea luterilaisen kirkon tunnustukses-
ta. Eroja näyttäisi olevan jonkin verran kas-
tekäsityksessä ja seurakuntaopissa, mutta 
vuonna 1987 arkkipiispa John Vikström to-

tesi vanhoillislestadiolaisten kanssa käytyjen 
neuvottelujen jälkeen, että eroista huolimatta 
vanhoillislestadiolainen näkemys mahtuu lu-
terilaiseen tunnustukseen ja liike hyväksytään 

TAPANI NUUTINEN - EHDOKAS NUMERO 6
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tuvan hengellisesti mm. omaksumalla toisen-
laisen, kokonaisemman pelastuskäsityksen. 

5. Miten kirkon pitäisi reagoida uusateis-
min haasteeseen?

On pidettävä näkyvämmin esillä sitä, että 
kristillisessä hengellisyydessä on myös älylli-
sesti kiehtova puolensa. Keskusteluyhteyden 
syntyminen mm. uusateistien kanssa edellyt-
tää kuitenkin, että me kristityt olemme val-
miita itsekriittisesti myöntämään, että kirkot 
ovat historiansa mittaan tehneet myös vir-
heitä. Olemme esimerkiksi hukanneet alku-
peräisen hyvin myönteisen suhteen ruumiil-
lisuuteen ja olemme olleet hampaattomia 
estämään luonnon tuhoamista. Tämän myön-
tämisen jälkeen voi nostaa esiin, mitä kaikkea 

annettavaa kristinuskolla on. Tarvitaan kunni-
oittavaa yhteistyötä muiden aatteiden ja us-
kontojen edustajien kanssa, maailman elä-
män puolustamiseksi.

6. Mitä kirkollisia asioita haluat edistää/
vastustaa käyttäessäsi piispan valtaa mieli-
pidevaikuttajana?

Haluan edistää tajua siitä, miten olennaista 
on säilyttää kosketus hengelliseen ytimeen, 
Kristus -yhteys. Vain siten kirkko voi kohda-
ta erilaisten jäsentensä hengellisen kaipuun. 
Tämä on myös ainoa tie vastata kirkon jäsen-
määrän vähenemisen huoleen.

7. Onko sinulla piispana jotain erityistä an-
nettavaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?  

Pohdintani ekologisista ja kaikkien ihmisar-
voon liittyvistä kysymyksistä. Koko suomalai-
sen kulttuurin ”sielun hoito” kohti väkivallas-
ta vapautumista.

8. Mihin suuntaan haluat ohjata papiston 
teologista ajattelua? 

Kohti innostavaa raamatuntulkintaa, johon 
kuuluu mm. kokonainen käsitys pelastukses-
ta. Kohti tasapainoista teologiaa, jossa saavat 
sijaa hengellisyys, oppi ja etiikka eli uskosta 
nousevat rakkauden teot. Kohti iloa.

9. Miten autat vaikeisiin ilmapiiri- ja ihmis-
suhdeongelmiin ajautunutta seurakunnan 
työyhteisöä? 

Tarvitaan järkeä ja hengellistä arviointikykyä. 
Seurakunnalle tarjotaan parasta apua ja neu-
vontaa, jota hiippakunnasta löytyy. Piispana 
olisin työyhteisöön yhteydessä hengellisenä 
kaitsijana ja tukijana, mm. kiinnittäen ongel-
mien keskellä huomiota seurakunnan perus-
tavaan olemukseen ja tehtävään.

10. Mistä puutteestasi kärsit eniten? 

Huonosta kasvomuistista – anteeksi jo etukä-
teen kaikille teille joita en heti tunnista! ”Api-
nan tuntee kaikki mutta apina ei ketään”, jo-
ten toivon pitkämielisyyttä ja huumorintajua 
meille kaikille...

Kuopion piispanvaalin kaikille avoin vaalipaneeli 
Kuopion tuomiokirkossa torstaina 12.1. klo 18.

Piispanvaalin ensimmäinen äänestys on tiistaina 31.1. klo 13. 
Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, 
vaalin toinen äänestys on maanantaina 20.2. klo 13. 
Vaalin tulos julistetaan samana päivänä. 

Ennen mahdollista toista kierrosta vaalipaneeli järjestään 
Kuopion tuomiokirkossa tiistaina 14.2. klo 18.

viime kädessä ilmenee juuri ko. liikkeen piiris-
sä, vie opetusta väärille urille. Viime kädessä 
siis tämän ”seurakunnan” antama synninpääs-
tö vie perille.

5. Miten kirkon pitäisi reagoida uusateis-
min haasteeseen?

On tietysti uskallettava keskusteluun myös 
ateististen virtausten kanssa. Esim. lehtien 
palstoilla on tuotava esiin oma opetus ja ajat-
telu ihmisten ymmärtämällä tavalla. Tärkeää 
on myös tutustua ateistiseen ajatteluun, jot-
ta tiedetään missä mennään (mm. tähtitiede, 
fysiikka, filosofia jne.). On keskitettävä voima-
varoja myös tutkimukseen. 

6. Mitä kirkollisia asioita haluat edistää/

vastustaa käyttäessäsi piispan valtaa mieli-
pidevaikuttajana?

Kirkon sisäistä keskustelua tärkeistä asiois-
ta ja vuoropuhelua toisten kristittyjen kesken. 
Monipuolisen musiikin käyttö kirkon toimin-
nassa. Eri työmuotojen keskinäinen yhteen 
puhaltaminen. Vastustaisin epäoikeudenmu-
kaisuutta ja rahan vallan kasvua yhteiskun-
nassamme ja maailmassa. Taistelisin eriarvoi-
suutta vastaan.

7. Onko sinulla piispana jotain erityistä an-
nettavaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Oma kokemukseni ihmisten kanssa kohtaa-
misesta. Seurakuntatyössä olen oppinut nä-

kemään, mitä merkitsee, kun kova maailma 
”laitostaa” kolmannen luokan kansalaisek-
si. Tunnen myös maanviljelijäväestön elämää 
lähtökohdistani käsin.

8. Mihin suuntaan haluat ohjata papiston 
teologista ajattelua?

Haluan tukea papiston jatkuvaa opiskelua ja 
ylipäänsä teologisen kirjallisuuden lukuhar-
rastukseen työn ohessa ja työssä. Hengelli-
sen ohjauksen pariin haluaisin ohjata ihmisiä 
myös. Syytä on paneutua myös erilaisten aa-
tevirtausten tuntemiseen eli siihen, mitä ajas-
sa liikkuu.

9. Miten autat vaikeisiin ilmapiiri- ja ihmis-
suhdeongelmiin ajautunutta seurakunnan 

työyhteisöä?

Tässä asiassa tahtoisin tukeutua ammat-
ti-ihmisiin. Työyhteisön kehittämisprosesse-
ja omassa työyhteisössäni läpikäyneenä koen 
voivani tukea muita työyhteisöjä keskustele-
maan työn kuvista ja jakamisesta, työn paino-
pisteistä, toinen toisensa auttamisesta työs-
sä, joihin monesti myös ilmapiirikysymyksest 
kulminoituvat. Joskus ongelmiin voidaan pa-
neutua kuuntelemalla eri ihmisiä erikseen en-
nen kuin päästään yhteistuumaukseen.

10. Mistä puutteestasi kärsit eniten?

Joskus vaivaa kärsivällisyyden puute.

kirkossa. Oppikysymyksiä huolestuttavampa-
na ongelmana näen viime aikoina esille nos-
tetut vanhoillislestadiolaisen liikkeen jotkut 
käytännöt, joiden seurauksena vakaviin rikok-
siin kuten pedofilia ja insesti, ei ole riittävästi 
puututtu eikä uhreja ole autettu, vaan asia on 
kuitattu ripissä anteeksiannetuksi. 

5. Miten kirkon pitäisi reagoida uusateis-
min haasteeseen?

Oma huoleni on, että uusateistit ovat oikeas-
sa sanoessaan, ettei kristinusko tarjota uskot-
tavaa tulkintaa todellisuudesta. Vika ei ole 
kristinuskossa, vaan siinä, ettei sitä uskalleta 
tulkita tässä ajassa. Kirkon pitää entistä roh-
keammin osoittaa niin julistuksessa kuin te-
oissa, mitä on Kristuksen seuraaminen tämän 
päivän maailmassa. Jumalan valtakunta to-
teutuu meidän kauttamme, jos otamme vaik-

kapa Isä Meidän rukouksen tosissamme. 

6. Mitä kirkollisia asioita haluat edistää/
vastustaa käyttäessäsi piispan valtaa mieli-
pidevaikuttajana?

Haluan edistää toinen toisensa kunnioitta-
mista ja erilaisuuden hyväksymistä kirkossa. 
Kaikilla pitäisi olla esteetön pääsy kirkon sa-
noman äärelle. Haluan edistää myös juma-
lanpalvelusten kehittämistä iloisempaan ja 
yhteisöllisempään suuntaan. Diakonian virka-
kysymyskin pitäisi saada jo vihdoin ratkaistua. 
Toivon myös edistäväni aikuismaista ja vas-
tuullista raamatunlukemista ja tulkintaa.

7. Onko sinulla piispana jotain erityistä an-
nettavaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Haluan edistää oikeudenmukaisuutta, paran-
taa köyhien ja vähäosaisten asemaa ottamalla 

heidät osalliseksi keskusteluun sekä puolustaa 
vähemmistöjen oikeuksia, sanan- ja kokoon-
tumisen vapautta sekä ihmisarvoa. Uskon, et-
tä näissä asioissa minulla on riittävästi rohke-
utta ja asiantuntemusta.

8. Mihin suuntaan haluat ohjata papiston 
teologista ajattelua?

En koe piispan tehtäväksi varsinaisesti ohjata 
kenenkään ajattelua, mutta toivoisin papiston 
kehittyvän nykyistä avarampaan ja edistyk-
sellisempään suuntaan. Papin työssä pitää ol-
la mahdollisuus teologian harjoittamiseen ja 
kansainvälisiin kontakteihin, joista oppii pal-
jon. En rajoittaisi ajattelua, vaan innostaisin 
kristillisestä uskosta nousevaan luovuuteen. 

9. Miten autat vaikeisiin ilmapiiri- ja ihmis-
suhdeongelmiin ajautunutta seurakunnan 
työyhteisöä?

Lakiin perustuvista asioista on pidettävä 
kiinni. Seurakuntien työsuojelu, luottamus-
miesjärjestelmä, kehityskeskustelut ja työ-
hyvinvointikyselyt ovat jo olemassa olevia jär-
jestelmiä, jotka on saatava toimimaan. Näin 
ainakin ehkäistään vielä pahempia kriisejä. Jo 
kriisiin ajautunutta työyhteisöä pyrkisin tuke-
maan asioidensa selvittelyssä vaikkapa hiippa-
kuntamme kokeneiden seurakuntatyön kon-
sulttien avulla.

10. Mistä puutteestasi kärsit eniten?

On niin paljon kieliä, joita olisi mukava osata. 
En puhu kuin kymmentä kieltä.
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko avoinna tu-
tustumista ja hiljentymis-
tä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23.  
puh. 040 4848 256
Jouluajan ehtoollinen ke 
11.1. klo 19. Liisa Penttinen.
Perjantaimessu pe 13.1. 
klo 19. 
Piispan vaalin vaalipa-
neelitilaisuus to 12.1. klo 
18. Piispan vaalissa ovat 
mukana: hiippakuntade-
kaani, TT Sakari Häkkinen, 
piispainkokouksen pää-
sihteeri, TT Jari Jolkkonen, 
tutkija, TT Pauliina Kainu-
lainen, lääninrovasti, TM 
Jaana Marjanen, kirkko-
herra, TT Tapani Nuuti-
nen ja professori, TT Miik-
ka Ruokanen. Paneelin pu-
heenjohtajina Savon Sa-
nomien päätoimittaja Jari 
Tourunen ja hiippakunta-
sihteeri Jukka Koistinen.
Laulajien lauantaituokio 
la 14.1. klo 15. Pertti Rusa-
nen, baritoni ja Anu Pulk-
kinen, urut.
Messu su 15.1. klo 10. Saar-
na Satu Karjalainen, litur-
gia Lauri Kastarinen, kant-
torina Pertti Rusanen, ur-
kurina Anu Pulkkinen. 
Viikkomessu ke 18.1. klo 
19. Lauri Kastarinen.

Hiljaisuuden ja ruko-
uksen ilta pe 20.1. klo 19. 
Pastori Sari Kärhä.
Urkutuokio la 21.1. klo 15. 
Messu su 22.1. klo 10. Saar-
na Olli Viitaniemi, liturgia 
Satu Karjalainen, kanttori-
na Pertti Rusanen ja urku-
rina Anu Pulkkinen. Vuo-
den 2012 rippikoulujen 
aloitusjumalanpalvelus.
Kristittyjen ykseyden 
rukousviikon pääjuh-
la su 22.1. klo 15. Kuopion 
hiippakunnan piispa Wil-
le Riekkinen, Karjalan ja 
koko Suomen arkkipiis-
pa Leo, tuomiorovasti Ilpo 
Rannankari, Kuopion seu-
rakuntien kuoroja kantto-
ri Anna Kosolan johdol-
la. Esirukoilijoina eri seu-
rakuntien edustajia: Rai-
mo Kokkonen Vapaakir-
kosta, Aulis Koponen Hel-
luntaiseurakunnasta, Ta-
neli Pirskanen Adventti-
seurakunnasta ja Leena-
kaisa Harjanne Puijon seu-
rakunnasta.
Kirkkokonsertti ti 24.1. 
klo 19. Durufle: Requiem. 
Sibelius-Akatemian kuoro, 
johtaa Heikki Liimola, ur-
kurina Jaana Ikonen
Markkinaseurat ke 
25.1. klo 18. Matti Sihvo-
nen, Ilpo Rannankari, Ris-
to Voutilainen ja Tuomo 
Ruuttunen. Kuopion Virsi-
kuoro joht. Anni Pesälä.

KesKusseura- 
Kuntatalo
suokatu 22
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Lähimmäispalvelijoiden 
kokoontuminen ma 23.1. 
klo 16. Varpu Ylhäinen.
Markkinaseurojen tar-
joilu ke 25.1. klo 19. 
Markkinaveisuut ke 25.1. 

klo 19.30. Veisuuttajana 
Petri Järveläinen ja Tuomo 
Ruuttunen.
Markkinaseurojen aa-
museurat to 26.1. klo 9 
Kerhohuone Samulis-
sa, Suokatu 22 C. Tuomo 
Ruuttunen.

InKIlänmäen 
seuraKuntatalo 
Inkiläntie 7 
Emäntä puh. 040 4848 273
Käsityöryhmä ma klo 
9.30 seurakuntatalon ala-
kerrassa.
Messu su 15.1. klo 12. Saar-
na Satu Karjalainen, litur-
gia Lauri Kastarinen, kant-
torina Pertti Rusanen.
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 25.1. klo 11. Harta-
us ”Jeesus herättää uskon”, 
Sari Kärhä. Iltapäivän oh-
jelmassa ”Uuden vuoden 
alkaessa” Varpu Ylhäinen. 
Lounas ja kahvi 6 €. 
Messu su 29.1. klo 12. Saar-
na Emmi Haring, liturgia 
Timo Salmela, kanttorina 
Anu Pulkkinen.

lähetys
Kotien lähetyspiiri ke 
25.1. klo 13. Hilkka ja Väinö 
Latillä, Myllykatu 12 A.

Perhetyö
Perhekerho ti 17.1. klo 
9.30-11 Tavataan taas ja 
ti 24.1. klo 9.30-11 ”Kaste 
kantaa” Keskusseurakun-
tatalossa, Suokatu 22.
Perhekerho ke 18.1. klo 
9.30-11 Tavataan taas ja ke 
25.1. klo 9.30-11 ”Kaste kan-

taa” Inkilänmäen seu-
rakuntatalossa, Inki-

läntie 7. 
Kuopion ev.lut.

seurakuntien Äiti-
tytärleiri 16.-18.3. 
Hirvijärvellä. Lei-

ri on tarkoitettu äi-
deille ja kouluikäisille 
tyttärille. Ilmoittau-

tumiset 23.1.-10.2. säh-
köistä lomaketta käyttäen 
osoitteessa www.kuopion-
seurakunnat.fi/kouluikai-
set-leirit. Leiripaikkoja on 
rajoitetusti. Jos ilmoittau-
tuneita on enemmän kuin 
voimme ottaa, arvomme 
leiripaikat. Leirimaksu äi-
distä ja tyttärestä 56 €, 
seuraavasta tyttärestä 16 
€. Lisätietoja nuorisotyön-
ohjaaja Eija Huuskosel-
ta puh. 040 4848 378 tai 
Kati Ukkoselta puh. 040 
4848 252. Vahvistus leirille 
pääsystä tulee äidille 19.2. 
mennessä sähköpostilla 
tai tekstiviestillä. 

PyhäKoulu
Kotipyhäkoulu Rönössä. 
Katso lisää Rönön sillan 
kupeessa olevalta ilmoi-
tustaululta.
Pyhäkoulu su 15.1. klo 16. 
ja 22.1. klo 16 Keskusseu-
rakuntatalossa, Suoka-
tu 22 E. 
Pyhäkoulu su 22.1. klo 17. 
Hermanninaukion Sibe-
lius-Akatemian tiloissa, 
Hermanninaukio 3. 

Kastetut
Lilianna Astrid Huhtanen, 
Saga Vellamo Lindgren, 
Noel Kristian Antila, Pek-
ka Miika Olavi Tenhunen, 
Enni Maria Korhonen, Tii-
na Lilja Lyytikäinen.

Kuulutetut
Marko Tapani Markkanen  
ja Mira Päivikki Tuomai-
nen, Pauli Antero Leuto-
nen ja Maria Sofia Venäläi-
nen, Tatu Markus Metsä-
pelto ja Sara Anniina Au-
nola, Eerik Juhani Toimela 
ja Anna Kristiina Tossavai-
nen, Jyrki Johannes Lappa-
lainen ja Veera Emilia Jär-
vinen, Kalle Pekka Korho-
nen ja Anu Ilona Lehto. 

Kuolleet
Hilkka Marjatta Hallikai-
nen 89v, Aake Simo Ant-
ti Alfred Rönkä 86v, Eino 
Huovinen 90v, Vilho Simo 
Siikanen 78v, Aino  Kaari-
na Jääskeläinen 86v; Anja 
Liisa Hällström 83v, Aino 
Aliisa Tolppanen 86v, Tert-
tu Tuulikki Lappi 85v, Leo 
Antero Kuusela 70v, Eija 
Remes 93v, Jenny Nurmi 
94v, Kristiina Matintytär 
Ruotsalainen 16v, Pentti Il-
mari Ruponen 87v, Veikko 
Paavali Honkalampi 73v.

alava

alavan KIrKKo
Keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Messu su 15.1. klo 10. Saar-
naa teologian opiskelija 
Marja Juntunen, liturgei-
na Anu Kiviranta ja Martti 
Keinänen, kanttorina Ossi 
Jauhiainen. 
Konsertti la 21.1. klo 19. 
Kamarikuoro Krysosto-
mos. Ohjelma 10 €. 
Messu su 22.1. klo 10. Saar-
naa teologian opiskelija 
Martti Keinänen, liturgei-
na Juha Välimäki ja Marja 
Juntunen, kanttorina Leila 
Savolainen.
Kadulta kotiin - hyvää 
mieltä laulaen su 22.1. 
klo 16. Pakkaspäivien kon-
sertti. Alavan ja Lehtonie-
men päiväkerholaiset, lap-
sikuoro ja Leila Savolainen, 
nuorten bändi ja Ossi Jau-
hiainen, kirkkokuoro, Sir-
pa Pesonen, Popo Salami 
ja Pirjo Kuula. Vapaa pää-
sy, ohjelma 10 € Pietarilais-
ten lastenkotien kesäleirin 
tukemiseen. Tarjoilua. Järj. 
Alavan srk ja Iloa Lapsen 
ja Nuoren Elämään ry. 

alavan 
seuraKuntaKesKus
Keihäskatu 5 B 
Lähimmäispalvelijat, ma 
16.1. klo 17.30. Kuukausi-
kokoontuminen Alavan 
kirkon alasalissa (huom. 
paikka). 
Alavan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ti 17.1. klo 12 ker-
hohuone 1:ssä. Piiri ko-
koontuu joka toinen tiis-
tai (parittomat viikot) klo 
12-13.30. 
Käsityö- ja askartelupii-
ri to 19.1. klo 12.30 kirkon 
alasalissa. 
Raamattu- ja rukouspiiri 
ma 23.1. klo 18. Joka toinen 
ma (parilliset viikot) klo 
18-20 kirkon alasalissa. Yh-
teyshenkilö Anja Komulai-
nen puh. 0400 793 446.
Eläkeläisten kahvila ti 
24.1. klo 12-14 kirkon alasa-
lissa (Huom. paikka). 
Kirjallisuuspiiri to 26.1. 
klo 14 kerhohuone 1:ssä. 
Kirja: Sisar, Elisabet Aho. 
Yht.henk. Aino Mikkonen 
puh. 040 7071 499. 

neulamäen KIrKKo
vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Arkinen ateria to 12.1. klo 
11. Ateria joka to kahviossa 
klo 11-12. Hinta 3 €. 
Gospelmessu su 15.1. klo 
13. Saarnaa teologian opis-
kelija Marja Juntunen, li-
turgeina Anu Kiviranta ja 
Martti Keinänen. Hiihtolo-
marippileirin perhepäivä. 

särKInIemen  
seuraKuntatalo
särkiniementie 20 
puh. 040 4848 307 
Särkiniemen diakonia- 
ja lähetyspiiri ke 11.1. Pii-
ri kokoontuu joka toinen 
ti (parilliset viikot )klo 13-
14.30. Yhteyshenkilö Rit-

Seurakunnat 11.1.–24.1.12

Hiljaisuuden ja 
rukouksen ilta 

Tuomiokirkossa 
pe 20.1. klo 19.

Aamusiunaus 
matkalla

E nnen moottoriajoneuvojen keksimistä Suomessa oli voimassa kesti-
kievari- ja hollikyytijärjestelmä. Tämä järjestelmä luotiin 1734. Mat-
kalaisen rukous kertoo tästä ajasta.

Matkalaiset saattoivat luottaa siihen, että he pääsivät seuraavasta 
majapaikasta uudella hevosella eteenpäin. Valtio oli luonut niin kut-

sutut kuninkaan tiet, joita jatkuvasti ylläpidettiin. 
Paikalliset kestikievareiden isännät pitivät siis tieverkoston toiminnassa ja 

vastasivat myös postitoiminnasta. Apunaan heillä oli kruunun nimissä oikeus 
käyttää lähiseudun talonpoikia kohtuullista korvausta vastaan. 

Monet talonpojat napisivat velvollisuutta vastaan, jonka mukaan äkillisen 
tarpeen niin vaatiessa matkalaisia varten oli tuotava hevosia ja kuskeja tarvit-
tava määrä. Korvauksen ei useinkaan katsottu vastaavan sitä vaivan määrä, jo-
ka kyydityksistä aiheutui. Lopullisesti tämä järjestelmä romuttui vasta 1930-lu-
vulla.

Rukouksessa pyydetään päästä hyväntahtoisten ihmisten luokse. Maksun 
antava matkalainen oli aina majoitettava, vaikka hän olisi saapunut kestikieva-
riin kuinka epämieluiseen aikaan tahansa. 

Vastaanotto kyyditysvelvoitteineen kaikkineen ei usein ajasta ja kestikieva-
rista riippuen välttämättä ollut kovinkaan kaksinen. 

Kestikievarit olivat levottomia paikkoja, joissa saattoi äkkiarvaamatta jou-
tua toisten – usein humaltuneiden – asiakkaiden uhkausten ja pahoinpitelyn 
kohteeksi. Siksi rukous oli  tarpeen:

Laupias Jumala ja armollinen Isä! Sinun jumalallinen ja kaikkivaltias hyvyyte-
si on minua tänä yönä ihmeellisesti suojellut ja kaikesta vaarasta ja vahingosta 
armollisesti varjellut. 

Sinun pyhä nimesi olkoon siksi kiitetty ikuisesti. Saman pyhän nimesi turvissa 
minä tänään nousen ylös ja matkustan eteenpäin. 

Johdata Herra ylhäältä minun kulkuni, varjele jalkani, että minä oikein vael-
taisin enkä väärälle tielle eksyisi. Suojele ja varjele kotiin jääneet omaiseni. 

Anna minun hyvän ja siunatun päivämatkan jälkeen saapua kunnolliseen 
yöpymispaikkaan, hyväntahtoisten ihmisten luokse. Anna heille ja kaikille, joilta 
tänään ja tällä matkalla jotain tarvitsen, hyväntahtoinen mieli minua kohtaan. 

Anna myös minulle tyytyväinen ja kiitollinen sydän kaikessa mitä minulle ta-
pahtuu. Kuule minua armollisesti, Jumalani, Jeesuksen Kristuksen tähden, Aa-
men.

nykysuomeksi toimittanut ja 
johdannolla varustanut 

Pekka Tuomikoski / kotimaadeski

Lähde: Vanhan virsikirjan 
Rukouskirja 

vuodelta 1701.

rukoilemme
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Seurakunnat 11.1.–24.1.12

va Marjanen puh. 0400 346 
078. 
Kirkkohetki - tiistaisin klo 
12.30. 
Tuolijumppa - joka toinen 
ti (parilliset viikot) klo 11-
11.30. Yht.henk. Toini Jääske-
läinen puh. 0400 786 166.
Arkinen ateria - ti klo 11.30-
12.15. Aterian hinta 3 €. 
Särki-Tupa to 12.1. klo 13. 
Kohtaamis- ja keskustelu-
paikka, torstaisin klo 13-
14.30. Yhteyshenkilö Sylvi 
Viippola puh. 040 5955 882 
ja Sisko Laitinen puh. 040 
4848 326. 
Eläkeläisten päiväpiiri ti 
17.1. klo 13. Piiri kokoontuu 
joka toinen ti (parittomat 
viikot) klo 13-14.30. 
Mitä jos Särkiniemen seu-
rakuntakoti myytäisiin? 
ke 18.1. klo 18. Keskusteluilta 
särkiniemeläisille. 
Särkiniemen raamattu- ja 
rukouspiiri ke 18.1. klo 18.30. 
Piiri kokoontuu joka toinen 
ke (parittomat viikot). Yhte-
yshenkilö Sirkka Pitkänen. 

varhaIsnuoret
Kouluikäisten kerhot - Ala-
van kirkolla, Keihäskatu 5: 
Ma kokkikerho *1-6lk klo 
17-19, poikien salibandyker-
ho 4-6lk klo 17-18. Ti tyttö-
jen kuvataidekerho 2-6lk 
klo 16.30-18. Ke kokkikerho* 
1-6lk klo 17-19, liikuntaker-
ho 2-6lk klo 17.15-18.15 *Voit 
valita jommankumman ker-
hoista; 1 kerho/viikko. To sa-
libandykerho 1lk klo 16-17, 
salibandykerho 2-3lk klo 17-
18. Särkiniemen kirkolla, Sär-
kiniementie 20: Ma kok-
kikerho* 1-6lk klo 17-19. Ti 
kokkikerho* 1-6lk klo 16.30-
18.30, monitoimikerho 1-6lk 
klo 17.30-18.30 *Voit valita 
jommankumman kerhoista; 
1 kerho/viikko. Särkiniemen 
koululla: Poikien salibandy-
kerho 1-3lk klo 17-18, poiki-
en salibandykerho 4-6lk klo 
18-19. Neulamäen kirkol-
la, Vesurikuja 4: Ma kokki-
kerho *1-6lk klo 17-19, näy-
telmäkerho 1-6lk klo 17.30-
19. Ke, kokkikerho *1-6lk klo 
17-19 *Voit valita jomman-
kumman kerhoista; 1 kerho/
viikko. Neulamäen koulul-
la: To salibandykerho 1-6lk 
klo 15.30-16.30 (Sisäänkäynti 
E-ovesta Yläkoulun pihalta). 

Lehtoniemen kerhotilassa, 
Lehtoniementie 107: Ti kep-
pihevoskerho 1-6lk klo 17-
18.30 Martti Ahtisaaren kou-
lulla: Salibandykerho 1-6lk 
klo 16.30-17.30 (Sisäänkäyn-
ti parkkipaikan puoleises-
ta pääovesta). Lisätietoa ker-
hoista nuorisotyönohjaajilta 
Pia Sahisousa puh. 040 4848 
293 ja Jukka Korhoselta puh. 
040 4848 292. 
Kouluikäisten leirit: Ala-
van ja Puijon seurakun-
tien poikien salibandylei-
rit Rytkyn leirikeskuksessa 
- yli 10-vuotiaille pojille 24.-
25.2. - alle 10 -vuotiaille po-
jille 25.-26.2. Leirille voidaan 
ottaa 15 poikaa molemmis-
ta seurakunnista. Leirimaksu 
8 €. Alavan tyttöjen talvi-
leiri 7-13 –vuotiaille Rytkyn 
Penkereessä 24.-26.2. Leiril-
le voidaan ottaa 25 tyttöä, 
leirimaksu 16 €. Alavan tyt-
töjen ja poikien kevätlei-
ri 7-13-vuotiaille Hirvijärvel-
lä 23.– 25.3. Leirille voidaan 
ottaa 20 tyttöä ja 20 poikaa. 
Leirimaksu 16 €. Ilmoittautu-
miset kevään kaikille leireille 
ajalla 1.2.-12.2. www.kuopion-
seurakunnat.fi/alava tai 13.2. 
klo 17-18 puh. 0404848293. 
Jos ilmoittautuneita enem-
män kuin voimme ottaa, ar-
vomme leiripaikat. Muis-
ta ilmoittautuessasi laittaa 
yksi kaveritoive, niin se huo-
mioidaan arvonnan yhte-
ydessä. Lisätietoja Pia Sahi 
Sousa puh. 040 4848 293 tai 
Jukka Korhonen puh. 040 
4848 292. 

lähetys
Mummon mökin lähetys-
piiri ma 16.1. klo 16. Puijon-
katu 10. Piiri kokoontuu joka 
toinen ma (parittomat vii-
kot). 

DIaKonIa
Diakoniatoimistot - Ajan-
varausvastaanotto ke klo 9 - 
11 Liisa Tiilikainen puh. 040 
4848 324 Alavan diakonia-
toimisto, Keihäskatu (Alava, 
Niirala, Haapaniemi ja Leh-
toniemi), ti klo 9 - 11 Sisko 
Laitinen puh. 040 4848 326 
Särkiniemen diakoniatoimis-
to, Särkiniementie 20 (Sär-
kiniemi, Särkilahti), to klo 9 
- 11 Ulla Turunen puh. 040 
4848 325 Neulamäen dia-

koniatoimisto, Vesurikuja 4 
(Neulamäki). 

Perhetyö
Perhekerhot - Perheker-
hot alkavat taas ma 16.1. klo 
9.30-11 Alavan kirkko (ker-
hotilat), ti 17.1. klo 9.30-11 
Neulamäen kirkko (kerhoti-
lat), ke 18.1. klo 9.30 - 11 Leh-
toniemen kerhotilat ja Särki-
niemen kirkko (kerhotilat). 
Lisätietoja Sirpa Pesoselta 
puh. 040 4848 297. 

Kastetut
Kaspian Oiva Eemeli Kinnu-
nen, Joona Kalervo Ukko-
nen, Edem Calvin Edoh, Luu-
kas Kaarlo Johannes Malo, 
Sebastian Tomas Alexander 
Liedes, Miira Marja Emilia 
Jehkinen, Ossi Mikael Ante-
ro Rautiainen.

Kuulutetut
Jouni Olavi Kurola ja Marja-
Leena Mustonen.

Kuolleet
Kirsti Anna Marjatta Num-
melin 61v, Terttu Pirkko Eli-
sabeth Kohio 86v, Bert-
ta Annikki Morri 90v, Jar-
mo Kalervo Hallikainen 53v, 
Merja Riitta Tikkanen 58v, 
Sirkka Liisa Seppänen 86v, 
Julia Savolainen 91v.

kallavesi

KallaveDen KIrKKo
rauhalahDentIe 21
puh. 040 4848 336
Messu su 15.1. klo 10. Litur-
gia Anna-Maija Hella, saarna 
Matti Pentikäinen ja kantto-
rina Mari Vuola-Tanila.
Seurakuntailta ma 16.1. klo 
18.30. ”Sanan voima - Luuk. 
4: 16-21. Hannu Komulainen.
Messu su 22.1. klo 10. Litur-
gia teol.harjoittelija Anna 
Vesterinen, saarna Pette-
ri Hämäläinen ja kanttorina 
Mari Vuola-Tanila.
Seurakuntailta ma 23.1. klo 
18.30. ”Jeesus herättää uskon 
- Mark. 1: 29-39. Matti Pen-
tikäinen.

Petosen 
seuraKuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Aamurukous ma alkaen 9.1. 
klo 9 kokoushuoneessa, jon-
ka jälkeen aamupala.
Raamattupiiri ti alkaen 10.1. 
klo 18.30. Piiristä vastaavat 
Matti ja Marita Turunen.
Aikuisten takkailta ke 11.1. 
klo 18 takkahuoneessa.
Rukouspiiri ke alkaen 11.1. 
klo 18.30-20.30 kokoushuo-
neessa. Lisätietoja Merja-
Riitta Jaakkonen puh. 040-
5573 285.
Kansainvälinen messu la 
14.1. klo 16. Juha Määttä ja 
Anni Tanninen.
Raamattuilta to 19.1. klo 18. 
Aiheesta ”Lopunajat”. Vanki-
lapappi Jouko Koistinen, tee-
tä ja korppuja, esirukousta.
Rukousmessu su 22.1. klo 16. 
Matti Pentikäinen ja Mari 
Vuola-Tanila.

vehmasmäen KaPPelI
sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351
Messu su 22.1. klo 13. Raili 
Rantanen, Mari Vuola-Tanila 
ja Anna-Mari Linna.

hIrvIlahDen KaPPelI
länsirannantie 2410 
puh. 044-3629 205
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 13. Raili Rantanen ja 
Anna-Mari Linna.

Karttulan KIrKKo
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 10. Mikko Väisänen, 
Anne Keränen ja Riikka Kuk-
konen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen rippikoululaisten ur-
kutunti kirkossa ja vanhem-
mille info-tilaisuus seura-
kuntakodilla.
Messu su 22.1. klo 10. Rei-
jo Mustonen ja Anna-Ma-
ri Linna.

Karttulan 
seuraKuntaKotI
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Karttulan kirkkokuoro ke 
11.1. klo 18.30. Huom! muut-
tunut aika. Viron ohjelmis-
ton harjoitus alkaa. Uudet ja 

entiset kuorolaiset tervetu-
loa, kahvitarjoilu.
Lapsikuoro ja bändi to 12.1. 
klo 15. 
Puuhailta 4-6-vuotiaille ma 
16.1. klo 17.30. Ilmoittautu-
minen tekstiviestillä Tuija 
Soinille 13.1.klo 16 mennessä 
puh. 040 4848 543.

syvännIemen 
PaPPIla
Kuttajärventie 6
puh. 040 4848 548
Puuhailta 4-6-vuotiaille ke 
18.1. klo 17.30. Ilmoittautu-
miset tekstiviestillä Tuija Soi-
nille puh. 040 4848 543 pe 
13.1. klo 16 mennessä. 

nuoret
Nuorten ilta to alkaen 19.1. 
klo 18-21 Kallaveden kirkolla.
Peli-ilta nuorille ma alka-
en 16.1. klo 17-19 Kallaveden 
kirkolla.
Nuorten K-17 oloilta ti al-
kaen 17.1. klo 18-20 Kallave-
den kirkon alakerran takka-
huoneessa.
Gospelkuoro Kala to 19.1. 
klo 16.30 ennen nuortenil-
taa Kallaveden kirkon seu-
rakuntasalissa. Lisätietoja 
Jarkko Maukonen puh. 040 
4848 437.

varhaIsnuoret
Kuopion ev.lut. seurakun-
tien Äiti-tytärleiri 16.-18.3. 
Hirvijärvellä Leiri on tarkoi-
tettu äideille ja kouluikäisil-
le tyttärille. Ilmoittautumi-
set 23.1.-10.2. sähköistä loma-
ketta käyttäen osoitteessa 
www.kuopionseurakunnant.
fi/kouluikaiset-leirit. Leiri-
paikkoja rajoitetusti. Jos il-
moittautuneita on enem-
män kuin voimme ottaa, ar-
vomme leiripaikat. Leirimak-
su äidistä ja tyttärestä on 56 
€, seuraavasta tyttärestä 16 
€. Lisätietoja nuorisotyönoh-
jaaja Eija Huuskoselta puh. 
040 4848 378 tai Kati Ukko-
nen puh. 040 4848 252. Vah-
vistus leirille pääsystä tulee 
äidille 19.2. mennessä sähkö-
postilla tai tekstiviestillä.
Tyttöjen ja poikien kerhot 
jatkuvat vkolla 3. Kevään lei-
rit: 24.-26.2. 4-7 lk. tytöt I ja II 
Hirvijärvi, 23.-25.3. 1-7 lk. po-
jat Rytky ja 20.-22.4. 1-3 lk. 
tytöt Hirvijärvi. Ilmoittau-
tuminen 23.1.-5.2. osoittees-

sa www.kuopionseurakun-
nat.fi/kallavesi-kouluikaiset 
löytyvät internetilmoittau-
tumislomakkeella. Lisätieto-
ja Eija Huuskonen puh. 040 
4848 378.
Ala- ja yläkoululaisten 
Avoimet ovet -toiminta 
jatkuu ti 17.1. klo 14-16.30 Pe-
tosen seurakuntatalolla. Ke-
väällä toimintaa ei ole vk:lla. 
10, 14 ja 18. Viimeisen ker-
ran 22.5.

lähetys
Lähetysaskartelut paritto-
man viikon ma alkaen 16.1. 
klo 18-20 Petosen seurakun-
tatalolla.
Naisten lähetyslöylyt ke 
25.1. klo 18. Rytkyllä. Lähtö 
kirkolta klo 17.30 ja Petoselta 
klo 17.35. Vapaaehtoinen 5 € 
maksu lähetystyön hyväksi. 
Saunomisen lisäksi kevyt il-
tapala ja asiaa lähetyksestä.

DIaKonIa
Kuopion seudun työttömi-
en EU-ruokajakelu pe 13.1. 
klo 9-12 Karttulan seurakun-
takodilla.
Hyvää huomenta arki ke 
11.1. klo 10. Avoin kohtaamis-
paikka ke aamupäiväkahviai-
kaan Petosen seurakuntata-
lon takkahuoneessa.
Omaishoitajien vertaisryh-
mä ti 17.1. klo 12.30. Petosen 
seurakuntatalon takkahuo-
neessa.
Hyvän hoidon päivä ke 18.1. 
klo 10.30 Rytkyn leirikeskuk-
sessa. Aiheena ”Älä luovu-
ta, sinua kuunnellaan”. Mu-
kana eläkkeellä oleva dia-
konissa Liisa Voutilainen ja 
Riitta Reima. Ilmoittautumi-
set diakoniatoimistoon puh. 
040 4848 332 ma, to klo 9-10 
(voit myös jättää viestin vas-
taajaan).
Ystäväpiiri to 19.1. klo 12. 
Joka toinen to Petosen seu-
rakuntatalolla. 
Toiminnan miehet pe 20.1. 
klo 13. Parittomien viikkojen 
pe Petosen seurakuntata-
lolla. Miesten oma rinki toi-
mettomuuden torjumiseksi.

Perhetyö
Taidetiistai ti 17.1. klo 9.30-
11.30 tai 13-15. Koko perhe 
kädentaitojen pariin Kalla-
veden kirkolle. Seuraavan 
kerran ti 24.1. klo 9.30-11.30 

tai 13-15. Omat eväät ja tai-
teiluun sopivat vaatteet mu-
kaan.
Perhekerhot alkaa vk 3 klo 
9.30-11. Ma Karttulassa, ti 
Petosella ja Valoharjulla, 
ke Kallaveden kirkolla, Jyn-
känvuoren kerhohuoneel-
la ja Kurkipirtissä, to Syvän-
niemellä ja Sotkanniemessä 
(Sotkanniemi klo 9.15-10.45) 
parillisilla viikoilla pe Pih-
kainmäessä, Kantoluodoil-
la, (Ilveslammentie 23) klo 
9.30-11.
Perheraamattupiiri su 22.1. 
klo 16.30. Kallaveden kirkol-
la, alakerrassa. Raamattupii-
rin ajaksi on lapsille omaa 
ohjelmaa, pyhäkoulua ja 
leikkimistä/pelailua lasten-
hoitajien kanssa. Lisätieto-
ja Pia Karjalainen puh. 050 
525 1012.

aIKuIstyö
Miesten sauna- ja takkailta 
to 20.1. klo 18. Poukaman lei-
rikeskuksessa. ”Takaisin tiel-
le”, Jorma Huusko ja pojat, 
Lehtomäen Koti. Sauna ja 
avanto, kevyt iltapala. Osal-
listumismaksu 5 €.
Sanasta suuntaa elämään - 
raamattupiiri ti alkaen 10.1. 
klo 18.30 Jaakkosilla, osoit-
teessa Pitkäsiima 15. Lisätie-
toja Merja-Riitta Jaakkonen 
puh. 040 5573 285.
Miesten Raamattupiiri 
joka toinen to (parittomat 
viikot) alkaen 19.1. klo 18.30-
20 Jynkänvuoren kerhohuo-
neella (Isännäntie 22). Piiris-
tä vastaa Veijo Olli puh. 040 
8275 304.
Miesten saunailta ke 25.1. 
klo 17.30 Hirvijärven leirikes-
kuksessa.

PyhäKoulu
Pyhäkoulut alkaa su 15.1. 
Kallaveden kirkolla klo 
10, Petosen seurakuntata-
lolla klo 13.30. Pyhäkoulu-
opettajien ilmoittamina py-
hinä seuraavasti: Hamina-
lahti/Hiekkala klo 11: aloi-
tus 15.1. muut kokoontumi-
set opettajan ilmoituksen 
mukaisesti. Kurkimäki/ker-
hohuone Kirkkomuskari klo 
17:  kokoontumiset 15.1., 12.2., 
18.3. ja 15.4. Pyhäkouluja ei 
ole perhepyhäpäivinä: 12.2., 
19.2., 11.3. ja 18.3. Soininlah-
dessa Hilkka Jauhiaisen ko-
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Seurakunnat 11.1.–24.1.12

dissa, Suonenjoentie 270, 
joka kuukauden kolman-
tena sunnuntaina klo 13. 
Lisätietoja saa pyhäkoulu-
opettajilta tai lapsityön-
ohjaaja Tuula Hoffrénilta 
puh. 040 4848 335 tai tuu-
la.hoffren@evl.fi.

KInKerIt
Kinkerit alkavat viikolla 5. 
Kinkeriaihe: Virsikirja - Ru-
kouskirjamme.

Kastetut
Elli Julianna Emilia Aho-
nen, Tatu Olavi Savolai-
nen, Micael Pekka Eemil 
Niemelä, Anni Pihla Emi-
lia Savolainen, Leo Juha-
ni Pekkarinen, Vilho Olavi 
Nort, Wiljami Seppo Olavi 
Mantere, Iida Maria Mä-
kelä, Venla Elli-Noora Lai-
tinen, Kiia Joanna Kristii-
na Asikainen, Otto-Aapeli 
Saastamoinen, Aarni Otso 
Viljami Hihnala, Nelli Lee-
na Anneli Hartikainen, Ju-
lius Mikko Olavi Hoffren, 
Lilja Anni Elisa Ahtonen, 
Oliver Onni Vihtori Sa-
volainen, Lilja Elvi Maria 
Haapalahti, Oona Adal-
miina Kajava, Kare Mika-
el Ojala, Eetu Oliver Mark-
kanen, Aapo Veikko Ante-
ro Manninen, Max Elme-
ri Hiltunen, Aino Emmiina 
Mönkkönen, Aada Emilia 
Saksman, Akseli Alfred Ju-
hani Pirskanen, Julius Ben-
jamin Peltoniemi, Iisakki 
Sakarinpoika Kauvosaari, 
Pentti Oiva Antero Tiiho-
nen, Kaspar Samuel Miet-
tinen.

Kuulutetut
Joona Sakari Timonen ja 
Sonja Karoliina Venäläi-
nen, Juho Eino Akseli Paa-
janen ja Tiia Maria Kontro, 
Harri Olavi Humalajoki ja 
Heidi Kaarina Salmi.

Kuolleet
Unto Olavi Väisänen 71v, 
Aino Lea Antikainen 80v, 
Seija Anneli Hartikainen 
80v, Heikki Eemil Roppo-
nen 72v, Irja Ilona Tikka-
nen 82v, Tauno Juhani Ve-
näläinen 58v, Raimo Jo-
hannes Korhonen 65v.

männistö

Pyhän JohanneK-
sen KIrKKo
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Messu su 15.1. klo 10. Saar-
na Lauri Paatero, liturgia 
Aulikki Mäkinen, kanttori-
na Riitta Matilainen.
Perhekerho 18.1. alkaen ke 
klo 9.30-11. 
Miesten piiri ke 18.1. klo 
18. Lauri Paatero.
Messu su 22.1. klo 10. Saar-
na Aulikki Mäkinen, litur-
gia Mika Niskanen, kant-
torina Heikki Mononen.

männIstön 
vanha KIrKKo
lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Törmälän ystävät ti 17.1. 
klo 11-13. Annikki Tenhu-
nen.
Perhekerho 18.1. alkaen ke 
klo 9.30-11. 
Raamattupiiri naisille - 
hiljentymistä ja jakamista 
ke 18.1. klo 18. 
Nuorten toimintakau-
den avaus to 19.1. klo 18. 
Mika Niskanen, Anu Viip-
pola, Juha Mertanen, 
Heikki Mononen.
Messu su 22.1. klo 13. Saar-
na teol. yo Jarkko Lievo-
nen, liturgia teol. yo Satu 
Pihlakangas, kanttorina 
Heikki Mononen.

Raamattu- ja rukouspii-
ri ma 23.1. klo 13-14.30. Piiri 
kokoontuu parillisilla vii-
koilla. Airi Luntinen.
Kätevät kädet 24.1. alkaen 
parillisten viikkojen ti klo 
17-20. Vieno Arpola, puh. 
050 370 2003.
Miesten Männistöpiiri 
24.1. alkaen parillisten viik-
kojen ti klo 18.30-20. Esko 
Iisalo.

musIIKKI
Lapsikuoro 18.1. alkaen 
ke klo 17 Pyhän Johannek-
sen kirkolla ja 19.1. alkaen 
to klo 15 Vanhalla kirkol-
la. Riitta Matilainen, puh. 
040 4848 404.
Kirkkokuoro 18.1. alka-
en ke klo 19 Pyhän Johan-
neksen kirkossa. Heik-
ki Mononen, puh. 040 
4848 402.
Päiväkuoro 19.1. alkaen to 
klo 10 Pyhän Johanneksen 
kirkolla. Riitta Matilainen, 
puh. 040 4848 404.

lähetys
Pursuavatko kaappisi? 
Tee tyhjennys! Männis-
tön Kätevät Kädet aloittaa 
tuunausillat. Kätevillä Kä-
sillä voisi olla käyttöä esi-
merkiksi pitseille, nauhoil-
le, napeille, vetoketjuil-
le, tilkuille, langoille ja mo-
nenlaiselle pienelle romp-
peelle. Jos haluat lahjoit-
taa, voit ottaa yhteyttä 
Vieno Arpolaan, puh. 050 
370 2003. 

DIaKonIa
Vanhan kirkon virikeker-
ho 12.1. alkaen to klo 13-15. 
Vanhan kirkon ystäväker-
ho ma 16.1. alkaen paritto-
milla vkoilla klo 13-14.30. 
Toivevirret, Riitta Mati-
lainen.
Ukintupa aloittaa kevät-
kauden ti 17.1. klo 11.30. 
Hartaus ja tuolijumppa. 

Kahvit ennen ja jälkeen 
jumpan. Kahvi ja jump-
pa 2 €. 
Männistön lähimmäiset 
ti 17.1. klo 17-18.30 Vanhan 
kirkon sivusalissa. Diako-
ni Pirjo Miettinen ja Heik-
ki Kastarinen.
Hyvän Mielen Päivä ke 
18.1. klo 11-13.30 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla. Raa-
matun unohdetut naiset, 
Aulikki Mäkinen. Linja-
auton (Jääskeläisen auto) 
reitti: Päivärannantie, City-
marketin jälkeinen pysäk-
ki Kettulanlahteen päin 
klo 9.50, Autotalo-Kuopi-
on pysäkki Kallantie 15 klo 
9.55 (entinen Kaijan padan 
pysäkki), Pihlajaharjuntien 
ja Rahusentien risteys klo 
10, Kelloniemen Salen jäl-
keinen pysäkki kaupun-
kiin päin klo 10.05, Itkon-
niemi (Malminkatu 13 py-
säkki) klo 10.10, Sotilaspo-
jankadun pysäkki klo 10.15, 
Tellervonkadun pysäk-
ki 10.20, Lönnrotinkadun 
pysäkki (Lönnrotinkatu 11 
kohdalla) klo 10.25, Poh-
jolankadun pysäkki (Poh-
jolankatu 28 kohdalla) klo 
10.30, edelleen Killisen-
kadulle ja Pohjolankatua 
Lönnrotinkadulle, Saariai-
tan pysäkille klo 10.40, Py-
hän Johanneksen kirkolle. 
Paluu klo 13.30 alkaen. Päi-
vän kustannukset 5 €.
Ukintuvan laulupäivä to 
19.1. klo 12 Pyhän Johan-
neksen kirkolla. Riitta Ma-
tilainen. Kahvit.

muuta
Kouluikäisten kerhot al-
kavat vkolla 3. 

Kastetut
Veera Sofia Hänninen, Ra-
fael Benjamin Oikkonen, 
Nanna Lilia Helmiina Har-
vima, Linda Elisabet Ga-
bel, Milja Elena Nyrhinen, 
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Kirja-ale!
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7,–90

(norm. 26,10)

Maailman paras paikka
Anna-Mari Kaskisen lämmön 
ja siunauksen sanoja kotiin.

Maahan kumartuneet 
sypressit
Nunna Kristoduli esittelee 
pyhiä ihmisiä ja ihmeitä.

Ikuisuutesi pisara
Anna-Maija Raittilan 
rukouskirja.

Hyvän yön rukoukset
Suloinen kirja pienelle.

Jeesus parhain ystäväni
Kiva neljän pahvisivuisen 
kirjan paketti.

KAIKKEA MAAN JA TAIVAAN VÄLILTÄ.

8,–90

(norm. 27,90)

5,–90

(norm. 19,50)Ikuisuutesi pisara

Uusi Tie

Aurinkokustannus

Maahan kumartuneet Maahan kumartuneet 
sypressit
Nunna Kristoduli esittelee 

Hyvän yön rukoukset
Suloinen kirja pienelle.
Hyvän yön rukoukset

Jeesus parhain ystäväniJeesus parhain ystäväni
Kiva neljän pahvisivuisen Kiva neljän pahvisivuisen 
kirjan paketti.kirjan paketti.

Uusi TieUusi Tie

6,–90

(norm. 12,90)

(norm. 27,90)

9,–90

(norm. 18,10)

7,–90

(norm. 14,90)

Kirjoja 
rajoitettu 
määrä – 

tilaa heti!

Virsirunojen kirja
Leena Haaviston toimitta-
ma kokoelma kauneimpia 
suomalaisia virsirunoja.

M oni uneton tun-
tee olonsa kurjak-
si, eikä välttämättä 
unenpuutteen ta-
kia. On aika taval-

lista, että uneton tuntee olevansa 
myös jollakin tapaa kelvoton. 

”Todellisuudessa unettomat ovat 
kelvollisia ja tunnollisia huolten 
kantajia. Asioista vähät välittävät 
vilperit nukkuvat hyvin”, sanoo psy-
kologi Soili Kajaste.

”Huolten miettiminen kannattaa 
siirtää päiväaikaan. Kukaan ei pääse 
siitä, että ajatukset ja huolet vievät 
aikaa. Mutta ihminen voi valita, ta-
pahtuuko se päivällä vai yöllä.”

Ehkä siis kannattaisi uhrata 
muutama ajatus sille, miten pääs-
tä eroon vakinaisista, muttei ko-
vinkaan toivotuista mielikuvistaan 
– vaikkapa siitä, jossa esimies on yö-

kumppanina: hän tulee oikein sän-
gyn viereen katsomaan, onko kaikki 
työt varmasti tehty. 

Nukkumisesta ei tule oikein mi-
tään, jos ja ihminen jo valmiiksi pel-
kää unettomuutta. Hän pelkää etu-
käteen, kuinka väsyneenä aamulla 
herää.

”Jos uni ei tule, voi miettiä, mitä 
sellaista on omassa elämässä ja toi-
minnasta, joka estää unen tulon, ja 
sitten muuttaa sitä. Toisaalta on lii-
allista vaatia, että hyvän unen pitää 
olla 100-prosenttisen hyvää. Useim-
mat ihmiset nukkuvat vähän sin-
ne päin.”

Jos kuitenkaan omat keinot eivät 
auta, vaan unettomuus jatkuu jat-
kumistaan ja vaikuttaa toimintaky-
kyyn, on siihen tietenkin syytä ha-
kea ammattiapua.
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Uneton ei ole yksin
On harhaluulo, että kaikki muut 
nukkuvat silloin kun itse valvoo.
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Asioiden oikeat nimet

K oskettavan elokuvan kosket-
tava kohta.

Erämaahan etsiytynyt 
ja erämaan antimilla toi-
meen tulemaan opetteleva 

mies kohtaa kaikki mahdolliset elämän-
tapaelämän vaikeudet. Eväänä, lohtuna 
ja varmaan pakotienäkin ovat kirjat, joi-
ta hän lukee kuin suurennuslasilla katso-
en ja mielessään alleviivaten. Yksi riveil-
tä bongattu löytö, jonka hän traagisella 
hetkellään tunnistaa tärkeäksi, kuuluu 
jotenkin näin: ”löytää asioiden oikeat ni-
met”. 

Ensi sunnuntain evankeliumit vilise-
vät käsitteitä, nimiä Jumalan asioille. Hy-
vä sanoma köyhille, vapaus vangituille, 
näkö sokeille, vapaus sor-
retuille, riemuvuosi. Ja toi-
nen vaihtoehto säestää: 
ajan täyttyminen, Juma-
lan valtakunta, kääntymi-
nen, hyvä sanoma ja sen 
uskominen.

Siinäkö ovat ”asioiden 
oikeat nimet”, Jumalan 
asioiden? Näitäkö Juma-
la meille haluaa? Hyvä on, 
jos tässä vähän hämmäs-
tyy, sillä toisenlaistakin 
kuiskutusta korvaamme 
ja tuntoomme kuuluu. Sil-
loin, kun sinulle käy huo-
nosti, olet saanut ansiosi 
mukaan.

Ihminen on vastuussa 
omasta elämästään ja se 
vastuu tulee jokaisen kan-
taa. Silti, armo vie joskus 
hurauttamalla edelle siitä 
nollapisteestä, johon ku-
vittelimme ikuisiksi ajoik-
si jämähtäneemme. Kun 
puhutaan Jumalasta, pu-
hutaan armosta ja sen to-

deksi tulemisesta. Jeesuksen jälkeen ei 
tarvitse enää arvailla armollista Jumalaa, 
hänen Poikansa jalanjäljet ovat hyvyyttä 
ja armoa täynnä.

Jumalastakaan ei siis pidä antaa vää-
rää todistusta, hänen asioistaan on pu-
huttava oikeilla nimillä! Eikä se suinkaan 
ole aina helppoa, sen osoittaa niin Raa-
mattu kuin kristikunnan historiakin.

Raamatun selitysteos kertoo, et-
tä kääntyminen Vanhassa testamen-
tissa tarkoittaa useimmiten eettistä 
parannusta, tekojen ja valintojen muut-
tamista. Uudessa testamentissa sitä vas-
toin sanalla tarkoitetaan synnistä pois 
kääntymistä, jotenkin kokonaisvaltai-
sempaa ja syvempää muutosta. 

Tämän kääntymisen eli 
parannuksen mahdolli-
suus personoituu Jeesuk-
seen. Hänen vuokseen, hä-
nen kauttaan ja hänessä 
on meille näin luvattu: us-
kokaa hyvä sanoma!

Ei ole ollenkaan harvi-
naista törmätä asioiden si-
loitteluun tai kauniste-
luun. Paljon on sitä, että 
hienoja ja houkuttelevia 
nimiä annetaan vähem-
män hyville asioille. 

Evankeliumissa asiois-
ta puhutaan oikeilla ni-
millään: synti on syntiä, 
mutta siitä vapauteen pää-
seminen on sanottu jul-
ki heti perään. Meidän va-
pautemme on Jeesuksessa 
saanut oikean, vahvan ni-
men taakseen. 

SePPO LaITanen

kirjoittaja on Siilinjärven 
seurakunnan kirkkoherra.

2. sunnuntai 
loppiaisesta.  
Jeesus ilmaisee 
jumalallisen 
voimansa. 
Luuk 4: 16 – 21.

Hän nousi lukemaan, ja 
hänelle ojennettiin pro-
feetta Jesajan kirja. Hän 
avasi kirjakäärön ja löy-
si sen kohdan, jossa sa-
notaan:

”Herran henki on 
minun ylläni, sillä hän 
on voidellut minut. 
Hän on lähettänyt mi-
nut ilmoittamaan köy-
hille hyvän sanoman, 
julistamaan vangituil-
le vapautusta ja sokeille 
näkönsä saamista, pääs-
tämään sorretut vapau-
teen ja julistamaan Her-
ran riemuvuotta.”
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Onni Viktor Kokko, Anton 
Eemeli Kaikko, Eino Apol-
lo Olavi Lappalainen.

Kuulutetut
Kari Antero Miettinen ja 
Mira Pauliina Taskinen, 
Mikko Jeremias Kantanen 
ja Katinka Katariina Lauk-
kanen.

Kuolleet
Anna Ester Airaksinen 87v, 
Kaarlo Sakari Aukee 81v, 
Pirkko Elina Väisänen 62v, 
Tilda Annikki Luostarinen 
82v, Hannu Pertti Edvard 
Miettinen 61v, Kyllikki Kei-
nänen 85v, Rauha Annik-
ki Heikkinen 91v, Aino Vil-
helmiina Väisänen 83v, 
Liisa Annikki Voutilai-
nen 72v.

puijo

PuIJon KIrKKo
taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Messu su 15.1. klo 10. Ro-
vasti Heikki Hurskainen 
saarnaa, liturgina Jaa-
na Marjanen, Pekka Nie-
minen. Nivalan virsikuo-
ro, johtaa Veli Järviluoma. 
Kanttorina Outi Keskisipi-
lä. Viittomakielinen tulk-
kaus. Pyhäkoulu.
Runoja ja musiikkia 
Aholansaaren hyväk-
si su 15.1. klo 14. Nivalan 
virsikuoro laulaa ja Mai-
ja Ylen-Julin lausuu Runo-
ja Raamatun naisista. Kuo-
roa johtaa Veli Järviluoma. 
Vapaa pääsy. Kolehti Aho-
lansaaren toiminnan tuke-
miseen.
Pieni iltakirkko su 15.1. 
klo 18. Pekka Nieminen, 
lauluryhmä Verso. Teehet-
ki iltakirkon jälkeen.
Messu su 22.1. klo 10. Kari 
Kuula saarnaa, Miina Ka-
rasti, Heikki Hyvärinen, 
Jaana Marjanen. Kanttori-
na Joona Saraste. Lapsille 
pyhäkoulu.

PuIJon seura- 
KuntaKesKus
taivaanpankontie 3
Kristinuskon synty -lu-
entosarja ma 16.1. klo 
18.30. Apostolien teot. 
Kari Kuula.
Ystävän kammari ti 17.1. 
klo 11. Avoinna klo 14 
saakka. Kahvitarjoilu.
Lähimmäisten kokoon-
tuminen ti 17.1. klo 18. 
”Vanhusten ja muistisai-
raiden hengellinen koh-
taaminen”, Raili Lehtovii-
ta. (Remontin vuoksi ko-
koontuminen diakonia-
toimistossa, kirkon pääo-
vien viereinen sivuovi va-
semmalla.)
Perhekerho ke 18.1. klo 
9.30. Tutustumisen tupa. 
Miina Karasti ja Markku 
Kojo. Seuraava kerho 25.1.
Midinetti-lähetyspiiri ke 
18.1. klo 12. 
Eläkeläisten iltapäivä-
kerho to 19.1. klo 12.30. Ke-
vätkausi alkaa.
Laulunelvytyspäivä la 
21.1. klo 10. Tapahtuma 
kestää klo 14 saakka. Lisä-
tietoja www.kuopionseu-
rakunnat.fi/musiikkia.
Kristinuskon synty -lu-
entosarja ma 23.1. klo 
18.30. Tarinan päähenkilöt: 
Poika, Henki ja apostolit. 
Satu Pihlajakangas, Jarkko 
Lievonen.
Israel-piiri ke 25.1. klo 14 
seurakuntasalissa. Vieraa-
na Matti Järveläinen, joka 
kertoo Santiago de Com-
postellan vaelluksesta. 

PäIvärannan 
KIrKKo
tuomikuja 4 
puh. 040 4848 426
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 13. Pekka Niemi-
nen saarnaa, Niklas Grön-
holm. Kanttorina Outi 
Keskisipilä.
Ystävänpäiväkerho ke 
18.1. klo 11. Lähetystyö Pui-
jon seurakunnassa. Maija 
Antikainen ja Riitta Mur-
torinne.

Messu su 22.1. klo 13. Heik-
ki Hyvärinen, Joona Sa-
raste. Päivärannan laulu-
ryhmä.
Kutsu yhteyteen -ilta su 
22.1. klo 17. Opetus pas-
tori Tarja Säynevirta. Ylis-
tysmusiikkia ja rukousta. 
Kahvitarjoilu. 
Tehdään yhdessä -ryhmä 
ma 23.1. klo 18. Softis-avai-
menperä, Seija Rissanen, 
Helena Heija-Nuutinen ja 
Riitta Murtorinne.
Perhekerho ke 25.1. klo 
9.30. Kevätkausi alkaa. 
Heikki Hyvärinen, Sil-
ja Front. Mukana kantto-
ri Joona Saraste ja kante-
leet. Kerhon jälkeen viik-
komessu ja ruokailu 5 €/
aikuinen.
Viikkomessu ke 25.1. klo 
11. Heikki Hyvärinen, Riit-
ta Murtorinne. Kanttorina 
Joona Saraste.
Ystävänpäiväkerho ke 
25.1. klo 11. Viikkomessu ja 
raamattualustus, Heikki 
Hyvärinen. Ruokailu.

länsI-PuIJon 
Kerhohuone
rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerho ti 17.1. klo 
9.30. Tutustumisen tupa. 
Seuraava kerho 24.1. Miina 
Karasti ja Markku Kojo.

muuta
Laulamaan ja liikku-
maan! Laula ja liiku –lei-
ri 27.- 29.1. Rytkyn leirikes-
kuksessa. Leirillä lauletaan, 
liikutaan ja vietetään lep-
poisaa aikaa yhdessä. Lisä-
tietoja ja ilmoittautumis-
ohjeet www.kuopionseu-
rakunnat.fi/puijo. 
Kotiraamis ma 23.1. klo 18. 
Kokoontuu parillisina viik-
koina eli joka toinen ma 
klo 18. Ohjelmassa teehet-
ki kuulumisineen, Sanaa, 
säveliä ja rukousta Raama-
tun äärellä. Tiina Jaakko-
nen, tipitii10@care2.com. 

Kastetut
Lauri Adam Aukusti Itko-
nen, Aarni Viljami Löppö-
nen, Iida Aqviliina Korho-
nen, Toni Vladimir Bogda-
nov, Aapo Luka Nicholas 
Vornanen, Okko Ville Ma-
tias Häggman, Lotta An-
neli Määttä, Justiina Aino 
Ester Nivala, Oliver Johan-
nes Weihoff, Ilona Armi El-
viira Krutsin.

Kuolleet
Svea Matilda Mäkinen 
94v, Aarne Emil Niskanen 
91v, Elvi Laitinen 76v.

Järvi-kuopio

rIIstaveDen KIrKKo
Joensuuntie 2505 
Jumalanpalvelus su 22.1. 
klo 10. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen rippikoululais-
ten kirkkokierros. Marjaa-
na Mäkinen ja Marjatta 
Piironen

rIIstaveDen 
seuraKuntatalo
Keskustie 2 

Vauvakirkko su 15.1. 
klo 10. Vauvakirk-

koon kutsumme 
kaikki vuoden 2011 
aikana Järvi-Kuopi-

on seurakunnan alu-
eella syntyneet vauvat, 
heidän perheensä, iso-

vanhempansa ja kummin-
sa. Ilmoittautuminen vau-
vakirkkoon tarjoilun jär-
jestämiseksi 12.1. mennes-
sä toimistosihteeri Ani-
ta Hallikaiselle puh. 040 
4888 602 tai anita.halli-
kanen@evl.fi. Kirsi Leino, 
Taru Parviainen, Jatta Utri-
ainen sekä Tuomo Kantele 
ja köröttelyryhmä.
Neulepiiri ti 17.1. klo 13. 
Nuortenilta ti 17.1. klo 
17.30. 
Perhekerho keskiviikkoi-
sin 18.1. alkaen klo 9.30 
seurakuntatalossa. Ke 25.1. 
ruokailu. 
Viikkomessu ke 18.1. klo 
12. Kirsi Leino ja Marjatta 
Piironen. Kirkkokahvit.
Kirkkokuoro ke 18.1. klo 
19. Tervetuloa mukaan 
kirkkokuorotoimintaan!
Miesten ruokapiiri ma 
23.1. klo 17. 
Virkistyspäivä ke 25.1. 
klo 12. 

muuta
Miesten lenkkipiiri ma 
16.1. klo 18. OP:n kerho-
huoneessa

JuanKosKen ylös-
nousemuKsen 
KIrKKo
mäntytie 5
Rukoushetki Ylösnou-
semuksen kirkossa ke klo 
8 ja to klo 12. 
Messu su 15.1. klo 13. Kirsi 
Leino ja Taru Parviainen.
Messu su 22.1. klo 13. Mar-
jaana Mäkinen ja Mat-
ti Saarela.

JuanKosKen 
seuraKuntatalo
mäntytie 5
Naistenpiiri ma klo 12 
pienessä kerhohuoneessa. 
Miesten raamattupiiri ke 
klo 18 pienessä kerhohuo-
neessa. 
Raamattupiiri ke klo 12 
parillisina viikkoina. 
Aamukahviryhmä to klo 
10 parillisina viikkoina. 
Lähetysaskartelu to klo 
10 parittomina viikkoina. 
Naisten raamattupiiri 
to klo 18 parittomina viik-
koina, pienessä kerhohuo-
neessa.
Seurakuntakerho ke 11.1. 
klo 12. 
Avoin päiväkerho ti 17.1. 
klo 9.30-11. 
Liikunta ja näkörajoittei-
set pe 20.1. klo 12. Muka-
na Junakosken Aivoparkit. 
Yhteys kuljetuksia varten 
Leila Asikainen puh. 040 
4888 620. 
Perhekerhot ti (kun ei 
avointa päiväkerhoa) klo 
9.30-11, alkaen 24.1. 

muuta
Sählykerho joka ti: 1-2-
lk klo 15-16, 3-4-lk klo 16-
17, alkaa ti 17.1. alakoululla 
(vanha lukio).
Puuhakerho 1-6 luokka-

laisille joka ke klo 15.30-
16.30, alkaa ke 18.1. Win-
tillä (Tehtaankirkon nuo-
risotila).
Isoskoulutus to 19.1. klo 
15.30. Wanhalla Vintillä.

KaavIn KIrKKo
Kaavintie 24
Messu su 15.1. klo 13. Mik-
ko Huhtala ja Matti Saa-
rela.
Joel Hallikaisen konsertti 
pe 20.1. klo 18. Vapaa pää-
sy. Ohjelma 5 €, tuotto yh-
teisvastuukeräykselle.
Messu su 22.1. klo 13. Rei-
jo Leino ja Marjatta Pii-
ronen.

KaavIn seura- 
KuntaKotI
Kirkkorannantie 1
Lapsikuoro ke 11.1. klo 15. 
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisten ryhmä ma 
16.1. klo 14. 
Miesten ruokapiiri ma 
16.1. klo 17. Mukana Keijo 
Weman Riistaveden mies-
tenpiiristä.
Vanhemman väen palve-
lupäivä ti 17.1. klo 11. 
Kirkkokuoro ti 17.1. klo 17. 
Raamatun naisia -Raa-
mattupiiri ma 23.1. klo 18. 
Kohtaamispaikka to 26.1. 
klo 18.30. 

muuta
Päiväkerhot ma ja to 
9-11.30 ja ma ja to 13-16 
sekä ti ja pe klo 9-11.30 
Elsan kerho to 12.1. klo 14 
Kortteisen koululla
Kirkonkylän sählykerho 
joka ma: 1-2-lk klo 13.50-
14.50, 3-6 lk klo 14.50-15.50, 
alkaa ma 16.1. Koulun isos-
sa salissa.
Perhekerho ke 18.1. klo 
9.30 Vanhassa Pappilassa.
Elsan kerho to 19.1. klo 14 
Maariavaaran koululla
Maarianvaaran kerho 
parittomina to klo 17-18.15, 
alkaa to 19.1. Koululla.
Joel Hallikainen la 21.1. 
klo 13 Kaavin palvelukes-
kuksessa.
Luikonlahden kerho ke 
pariton tai parillinen klo 
12.50-14.05, alkaa ke 25.1. 
Koululla.
Elsan kerho to 26.1. klo 14 
Luikonlahden koululla.
Kortteisen kerho parillisi-
na to klo 17-18.15, alkaa to 
26.1. Koululla.

muuruveDen 
KIrKKo
Kirkkotie 1
Messu su 15.1. klo 16. Satu 
Väätäinen ja Taru Parvi-
ainen.
Messu su 22.1. klo 16. Kirsi 
Leino ja Matti Saarela.

muuruveDen 
seuraKuntatalo
Kirkkotie 1
Perhekerho ja perhekah-
vila ma klo 9.30-11 vuoro-
viikoin, alkaen 16.1. 
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys to 
klo 9-11 alkaen 5.1. 

muuta
Kyläseurat ke 11.1. klo 
19 Virtaharjulla, Nilsiän-
tie 102.
Viikkomessu to 12.1. klo 
12 Muurutvirran hoito-
kodissa.
Kyläseurat ti 17.1. klo 13 
Annikki ja Mikko Antikai-
sella, Rajatie 123, Västin-
niemi.
Sählykerho joka ke: 1-4 lk 
klo 17-18, 5-7 lk klo 18-19, 
alkaa ke 18.1. 

säyneIsen KIrKKo
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 15.1. klo 10. Satu 
Väätäinen ja Matti Saarela
Messu su 22.1. klo 10. Kirsi 
Leino ja Matti Saarela.

Kutsu yhteyteen 

-ilta Päivärannan 

kirkossa 

su 22.1. klo 17
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Seurakunnat  11.1.–24.1.12
säyneIsen 
seuraKuntaKotI
Kirkkoharjuntie 2 a 
Lähetyskahvila to 12.1. klo 
12. Kirsi Leino
Päiväkerhot 3-5-vuotiaille 
alkaa pe 13.1. klo 13.30-16. 
Mikko Räsäsen syntymä-
päiväseurat su 15.1. klo 
11.30. Hannu Komulainen.
Musiikkikahvila ma 16.1. 
klo 13. 
Kirkkokuoron harjoituk-
set ke 18.1. klo 17.30. 
Seurakuntakerho to 19.1. 
klo 13. Kirsi Leino

muuta
Perhekerho ja perhekah-
vila to klo 9.30 vuorovii-
koin Säyneisen päiväker-
hotilassa alkaen 19.1. 
Srk-kerho joka ma klo 
17.30-18.45, alkaa ma 16.1. 
Koululla.
Perinteiset Heikin hiih-
dot järjestetään su 22.1. 
Säyneisen kirkolla. Klo 
9.30 käynti Heikki Kai-
nulaisen haudalla, klo 10 
messu kirkossa. Hiihdot 
alkavat messun jälkeen 
noin klo 11.30. Tarjoilua. 
Tuotto yhteisvastuun hy-
väksi. Mukana järjestelyis-
sä Salpa, Säyneisen kylä-
toimikunta ja alueseura-
kunnan vastuuryhmä.

tuusnIemen KIrKKo
Keskitie 21
Messu su 15.1. klo 10. Saar-
naa TT Pauliina Kainulai-
nen, Uwe Mäkinen ja Riik-
ka Tuura.
Messu su 22.1. klo 10. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura.

tuusnIemen 
seuraKuntatalo
Koivukuja 2
Päiväkerhot 4-5-vuotiaat 
ma klo 9-11.30 ja 3-4-vuo-
tiaat to klo 9-11.30. 
Naiskuoro Tuustytöt to 
12.1. alkaen klo 16. Kantto-
ri Riikka Tuura puh. 040 
4888 634.
Kirkkokuoro to 12.1. al-
kaen klo 17.30. Kantto-
ri Riikka Tuura puh. 040 
4888 634. 
Perhekerho ti 17.1. alkaen 
klo 9.30-11. 
Kansanlähetyksen koh-
taamispaikka ti 17.1. klo 
18.30. 
Palvelupäivä ke 25.1. klo 
10-13.30. 
Aamurukous ti klo 10 Lä-
himmäisen kammarissa.

muuta
Lasten ja nuorten toi-
minnasta tietoa löytyy 
erillisestä kausiohjelmas-
ta, facebookista www.fa-
cebook.com/groups/jar-
vikuopio sekä Kuopion 
seurakuntayhtymän koti-
sivuilta www.kuopionseu-
rakunnat.fi/jarvi-kuopio. 
Nuorisotyönohjaaja Mark-
ku Holopainen puh. 040 
4888 633.
Pajumäen työseura su 

15.1. klo 14 Soili ja Ari Han-
tulla, Pajumäentie 273.
Liukonpellon ja Paakki-
lan työseura ke 18.1. klo 19 
Aune ja Oiva Miettisellä, 
Kuivinniemi.
Etelä-Tuusniemen pal-
velupäivä to 19.1. klo 10-
13 Hirvolassa, Luostarin-
tie 3457. Ilmoittaudu Auli 
Kekkoselle puh. 040 4888 
638.
Lähetyspiiri pe 20.1. klo 
12 Airi Auvisella, Rantaku-
ja 4 A 3.
Ekumeeninen kirkkopol-
ku ma 23.1. klo 18. Alkaa 
rukoushetkellä ortodok-
sisessa rukoushuoneessa, 
jatkuu tilaisuudella Hel-
luntaiseurakunnassa ja 
päättyy rukoushetkeen ja 
kirkkokahveihin luterilai-
sella seurakuntatalolla. 

vehmersalmen 
KIrKKo
lempeläntie 17
Messu su 15.1. klo 13. Saar-
naa TT Pauliina Kainulai-
nen, Uwe Mäkinen ja Riik-
ka Tuura, kirkkokahvit.
Messu su 22.1. klo 13. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura.

vehmersalmen 
seuraKuntaKotI
lempeläntie 15
Päiväkerho ti ja pe klo 
13.30-16. Lastenohjaaja 
Merja Manninen
puh. 040 4888 644.
Kirkkokuoro aloittaa ke 
11.1. klo 18, jatkuen 18.1. al-
kaen ke klo 11.30. Kantto-
ri Riikka Tuura puh. 040 
4888 634.
Varttuneen väen virkis-
tyspäivä ti 17.1. klo 10-12 
Sonja Fick.
Perhekerho ke 18.1. alkaen 
klo 9.30-11 
Kokki-ukkojen tämän 
vuoden ensimmäinen 
kokkaaminen ke 18.1. klo 
17-20. Eero Hujasen joh-
dolla. Ilmoittaudu Uwe 
Mäkiselle puh. 040 4888 
638. Elintarvikemaksu 5 €.

muuta
Lähetyspiiri to 12.1. klo 11-
13 kammarissa.
Diakoniapäivystys pe klo 
9-11 pappilan toimistossa.
Aluepapin päivystys pe 
klo 9-11 pappilan toimis-
tossa.
Lasten- ja nuorten toi-
minta alkaa viikolla 3. 
Lastenohjaaja Jatta Utriai-
nen puh. 040 4888 643. 
Lähimmäisen kamma-
ri ke 11.1. alkaen klo 10-12 
kammarissa. 18.1. ei ole lä-
himmäisen kammaria. 
25.1. puurokammari.
Raamattupiiri nuorille ja 
vanhoille, miehille ja nai-
sille pe 20.1. klo 18. Uwe 
Mäkinen.

JärvI-KuoPIon 
seuraKunnan 
yhteIset
Ystäväseurakuntamat-
ka Bácsfaluun Romani-

aan 2012. Lähtö Helsingis-
tä pe 3.8. klo 6.40, paluu ti 
7.8. klo 23. Matkan hinta 
nyt varattaessa noin 550 
€, sis. lennot edestakai-
sin Helsinki-Bukarest, bus-
sikuljetukset Bácsfaluun, 
yöpymiset perillä penio-
naatissa. Lisäksi tulee ruo-
kailukuluja, mahd. matkal-
la yöpymiskulut sekä mat-
ka Helsinkiin ja takaisin. 
Lennot n. 170 € tulee mak-
saa tammikuussa. Tied. ja 
ilm. Hannu Komulaiselle 
23.1. mennessä, puh. 040 
4848 329. 
Perinteiset Heikin hiih-
dot järjestetään su 22.1. 
Säyneisen kirkolla. Klo 
9.30 käynti Heikki Kai-
nulaisen haudalla, klo 10 
messu kirkossa. Hiihdot 
alkavat messun jälkeen 
noin klo 11.30. Tarjoilua. 
Tuotto yhteisvastuun hy-
väksi. Mukana järjestelyis-
sä Salpa, Säyneisen kylä-
toimikunta ja alueseura-
kunnan vastuuryhmä. 
Vauvakirkko su 15.1. klo 
10. Vauvakirkkoon Riista-
veden seurakuntatalolle 
kutsumme kaikki vuoden 
2011 aikana Järvi-Kuopion 
seurakunnan alueella syn-
tyneet vauvat, heidän per-
heensä, isovanhempansa 
ja kumminsa. Ilmoittautu-
minen vauvakirkkoon tar-
joilun järjestämiseksi 12.1. 
mennessä toimistosihtee-
ri Anita Hallikaiselle puh. 
040 4888 602 tai anita.
hallikanen@evl.fi. Muka-
na Kirsi Leino, Taru Parvi-
ainen, Jatta Utriainen sekä 
Tuomo Kantele ja körötte-
lyryhmä.

Kastetut
Jiri Juhana Kulajoki, Tuus-
niemi, Joona Antti Oska-
ri Koikkalainen, Riistave-
si, Veikka Tapio Kekäläi-
nen, Riistavesi, Emilia Ire-
ne Hannele Laitinen,  Veh-
mersalmi.

Kuulutetut
Erkki Ilmari Väätäinen ja 
Anja Marjatta Huohvanai-
nen, Säyneinen.

Kuolleet
Hille Gunnar Riekkinen 
81v, Säyneinen, Eeva Leena 
Parviainen 85v, Vehmer-
salmi, Aino Elisa Räsänen 
80v, Juankoski, Elsa Kat-
ri Nissinen 95v, Riistave-
si, Anna Emilia Miettinen 
96v, Juankoski, Eila Teller-
vo Happonen 81v, Tuus-
niemi, Siiri Maria Mietti-
nen 100v, Riistavesi, Liisa 
Marjatta Tiainen 81v, Juan-
koski. 

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt 

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.  
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin.

Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 040 593 6353  
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 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

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• 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

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

- erikoishammas-
teknikon palvelut

- hammaslaboratorio-
palvelut

Käsityökatu 18 A 
70100 KUOPIO

puh. 017-262 6990

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Ilmoitusmarkkinointi 

Sari Havia
020 754 2284
040 680 4057

sari.havia@kotimaa.fi 

Välitämme.

Tietokoneapu  

040 5844 045 

 
 

• opastus 

• tietoturva 

www.orden.fi 

Kotitalousvähennys 45% 
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AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, 
p. 2622 621 savuttomat pala-
verit ma-pe klo 11 ja 19, su klo 
9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Sii-
linjärvi. Savuttomat palaverit 
to klo 19, la klo 9 ja su klo 18. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimimattomassa perhees-
sä kasvaneille aikuisille to klo 
18-20 Propellissa, Minna Cant-
hink. 4 C 3. krs. 
p. 050 9294 548 ma ja ti klo 
18-20. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholi-
ongelmaisten läheisille, Hat-
salankatu 37 su klo 19, p. 040 
5579 470. Kotipolku 7, Siilin-
järvi ke klo 19, p. 050 3988 883. 
Kirkkorannantie 1, srktalon 
vanha puoli, Kaavi ti klo 19.
Abortin läpikäyneiden 
vertaistukiryhmä alkaa 
NNKY:llä 16.1.2012. Suljettu 
ryhmä koolla 10 kertaa. Tied. 
Riitta Mäntylä p. 044 3212 725 
tai päivystys p. 044 5766 670.
Imetystukiryhmä parill. vkon 
ma Maljapuron päiväkodissa 
klo 18-19.30. Lisätietoja,
p. 040 7283 654 tai www.kuo-
pionimetystukiryhma.fi 
Irti huumeista puhelinpäi-
vystys ma-pe klo 18-21, p. 
0203-22388. Läheisryhmät,
p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 avoinna ma-
pe klo 9-16, p. 017 2822 239. 
www.sarkiniemi.toimikun-
nat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuot-
teita myytävänä arkisin tilai-
suuksien aikana Keskusseu-
rakuntatalon aulassa, Suo-
katu 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Avoin-
na ma, ke, to, pe klo 8.30-
15.30 ja ti klo 8.30-17. Ilmai-
set suomen kielen kurssit ma 
klo 9-12, ti klo 17-18.30 ja to 
klo 10-12. www.puijola.net/
kompassi
Kotikulma avoinna ark. klo 
8.30-15. Kuopion Setlementti 
Puijola ry, Jalkasenkatu 7,
p. 050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäi-
vystys joka päivä klo 14-21, p. 
017 2627 738 ja 2627 733. Ajan-
varaus ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet 
vertaisryhmät päihteettö-
myyden tukemiseksi ma, ti, 
ke ja to klo 18-20, Mäkika-
tu 11, käynti päihdeosaston 
rak. päädystä. Ma ja to myös 
omaiset ja ystävät. P. 045 1134 
245, www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläi-
set  Laulun ja Sanan tilaisuus 
Lepolassa pe 13.1 klo 14. Ko-
koontuminen Samulissa 24.1. 
klo 12.30.
Kuopion Mielenterveystuki 
ry ma klo 10-11 lenkkeily Pe-
tosella, klo 14.45 Niiralan ui-
mahalli/kuntosali. To klo 14.45 
keilahalli. Parittoman vkon 
ma Oma-apu keskusteluryh-
mä ja pe musiikkiliikunnan 
kerho, parillisen vkon ke as-
kartelukerho ja pe yhteislaulu-
kerho klo 12 Majakassa. Tied. 
p. 040 733 1713/Pirjo. Päivys-
tys ma klo 9-12 p. 017 2618 828 
Tukipilarissa Koljonniemenka-
tu 2, 2 krs.
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 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, Kauppa-
katu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42.
Ti Matka kohti aitoa miehuut-
ta klo 6, rukouspiiri klo 8, elä-
mänkatsomuspiiri klo 9. Raa-
mattupiiri parit.vkon ti klo 16. 
Miesten raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivys-

tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen ilmenneissä kriiseissä 
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien tuki ver-
taisryhmä Majakassa, Min-
na Canthink. 4 C, 3.krs. ma klo 
18-20. Käynti Satamak.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, II. krs. Avoinna ma-
pe klo 9-17, p. 3644 597, pe-
tosen.asukastupa.ast@kuo-
pio.fi, www.toimikunnat.net/
petonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyttä-
ville, Vuorikatu 31-33. Avoin na 
ma ja to klo 14-16, ti klo 16-18. 
Asiointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa 
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Avoinna ma-
pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 
14-16, II krs. Päivystys vastaan-
otto ma-pe klo 8.30-11. Ajan-
varaus alkaen klo 8, p. 183 672. 
Päihdeosasto, Mäkikatu 11
p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja ja henkistä tu-
kea. 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 
ma-to klo 17-19, p. 023-16117.  
www.riku.fi 
Sanan ja rukouksen aamu, 
yhteiskristillinen Raamatun 
luku- ja rukoushetki pe klo 
8 Eelim -temppelissä, Vuori-
katu 29. Käynti parkkipaikan 
puolelta.
Seksuaalisen hyväksikäy-
tön tai raiskauksen koke-
neille naisille suljettu tera-
peuttinen kasvuryhmä al-
kaa tammikuussa 2012 Kuopi-
on NNKY:llä. 7 hengen ryhmä. 
Jätä soittopyyntö tai soita Eila 
Huttuselle p. 045 2018 869, 
eila_huttunen@elisanet.fi
Sotaveteraanimuseo avoin-
na tilauksesta ryhmille. Va-
raukset p. 281 1130 ma-pe klo 
9-13.
Tupa-vertaistukitoimin-
ta päihdeongelmaisten lähei-
sille. Vertaisryhmä kk:n 1. ke 
klo 18.30-20, Gottlundinka-
tu 8. Tukipuhelin ma klo 18-20 
p. 044 7148 008. tupaposti@
sirkkulanpuisto.com.  www.
sirkkulanpuisto.com
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 1 83 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 17.1. 
klo 18 Mielenterveysseuran ti-
lassa, Myllykatu 8, sisäpiha 2. 
krs. Tied. Liisa Paatelainen,
p. 044 3313 710, Anneli Harti-
kainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Myllykatu 1-3. Ti ja 
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19,
p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry 
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilin-
järvi. Tied. Marjut Kankkunen, 
p. 040 7332 197.

KIrPPutorIt:
Kirpputori Toivonsäde, Ase-
matie 11, Siilinjärvi. Av. ma-
pe 10-18, la 10 -14.30, p. 044 
5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämän-
lanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 
11-17, la klo 10-15,  p. 2614 774.                                                                                   
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaankatu 23. Ma-to 10-16, pe 
10-13. Tied. p. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonk. 39. Avoinna 
ark. klo 10-17 ja la klo 10-15,
p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityök.28. Av. ma-pe 
klo 10-17, p. 3623 614. 

Lue vanhempiesi  kanssa Raamatusta Jes. 62: 1-3. Selvitä sitten 
labyrintin keskeltä reitit auringon, soihdun, kruunun ja seppe-
leen luokse.

pyhä puuha
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siilinjärvi

KIrKKo 
haarahongantie 4
Messu su 15.1. klo 10. Saar-
naa Lehtomäen hoitoko-
din johtaja Jorma Huusko, 
Unto Niskanen, Vesa Ka-
java. Kirkkokahvit ja seu-
rat messun jälkeen pääty-
salissa.
Perhekirkko su 15.1. klo 15. 
Sirpa Ylikotila.
Messu su 22.1. klo 10. Unto 
Niskanen, Tapio Lepola ja 
Marjaana Kaisto. Kirkko-
kahvit ja lauluhetki juma-
lanpalveluksen jälkeen lä-
hetyskellarilla.

seuraKuntatalo 
Askartelupiiri ke 11.1. klo 
9 lähetyskellarissa. Tule te-
kemään käden töitä, pai-
namaan kangasta, neulo-
maan sukkia ja juomaan 
kahvia hyvässä seurassa.
Nuorten Perjantaikahvi-
la pe 13.1. klo 18-22.
Askartelupiiri ke 18.1. klo 
9 lähetyskellarissa. 
Nuorten Perjantaikahvi-
la pe 20.1. klo 18-22.
Kirkonkylän päiväpii-
ri ma 23.1. klo 13 isossa sa-
lissa.
Katekismuspiiri ti 24.1. 
klo 13 lähetyskellarissa.
Askartelupiiri ke 25.1. klo 
9 lähetyskellarissa. 
Omaishoitajakerho ke 
25.1. klo 12 päätysalissa. 
Ohjelmaa hoitajille ja hoi-
dettaville yhdessä ja erik-
seen
Pyhän yhteydessä -luen-
tosarja alkaa to 26.1. klo 
18.  Aiheesta ”Pyhä arki” 
alustaa kirjailija, Väärnin 
pappilan emäntä Minna 
Kettunen. Musiikki Matti 
Anttila, Airi Heiskanen.

vuorelan KIrKKo
Nuorten Perjantaikahvi-
la pe 13.1. klo 18-22. Yhtei-
nen rukoushetki klo 19.30.
Messu su 15.1. klo 13. Sep-
po Laitanen, Unto Nis-
kanen, Marjaana Kaisto. 
KarLston alokkaiden tu-
lokirkko.
Vuorelan lähetyspiiri ti 
17.1. klo 10.
Arjen ateria to 19.1. klo 
11-12.
Sanajumalanpalvelus su 
22.1. klo 13. Unto Niskanen, 
Marjaana Kaisto.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 23.1. klo 13.
Donkkis-ilta ke 25.1. klo 
18-20.

muut
Vesijärven-Harjamä-
en lähetyspiiri to 12.1. klo 
18.30 Marjatta Kaipiaisella 
Kalastajantie 3 A 4.
Ystävän tupa ma 16.1. klo 
9 Leppäkaarteen kerho-
huoneessa (Honkaran-
nantie 8).
Kuulokerho ma 16.1. klo 
13 Akuliinassa. 
Ekumeenisen rukousvii-
kon rukoushetki ke 18.1. 
klo 18. Kirkosta lähdetään 
ristisaatossa helluntaiseu-
rakuntaan, vapaaseura-
kuntaan ja ortodoksiseen 
kirkkoon, joissa pidettyjen 
rukoushetkien jälkeen il-
tatee ortodoksisessa seu-
rakuntasalissa. Lyhdyt ja 
kynttilät mukaan!
Äänilehden lukijoiden 
yhteistyöpalaveri pe 20.1. 
klo 9-11 Akuliinassa. Terve-
tuloa mukaan uudet ääni-
lehden toiminnasta kiin-
nostuneet vapaaehtoiset. 
Lisätietoja Erja Valkonen 
puh. 044 7284644.
Risulantien kerho ma 
23.1. klo 13 Risulantie 12 
kerhohuoneessa.

Vesijärven Harjamäen 
lähetyspiiri ma 23.1. klo 
18.30 Eine Okkosella Ka-
lastajantie 16 A 1.

Kastetut
Emma Aino Helena Toiva-
nen, Sampo Ilari Sutinen, 
Eljas Oiva Johannes Pekka-
rinen, Pauli Benjamin Asi-
kainen, Jooa Hugo Eliel 
Tolvanen, Aino-Maija Kir-
sikka Koikkalainen, Sulo 
Martti Samuel Voutilai-
nen, Senna Ilona Helmii-
na Martikainen, Aatu Ee-
vertti Jyrälä, Miiku Viljami 
Ruhtinas, Elma Leena Ma-
ria Launonen, Eemil Mika-
el Kauppila, Elina Mártá 
Mimosa Asunmaa,  Aliisa 
Inga Emilia Aropelto, Eetu 
Juhani Puumalainen.

Kuulutetut
Markus Sebastian Kive-
lä ja Iiris Verna Sofia Nie-
mikorpi. 

Kuolleet 
Marko Tapio Mustonen 
42v, Markku Juhani Pitkä-
nen 54v, Erpo Matias Sa-
volainen 72v, Eino Oino-
nen 82v, Eino Kalevi Tak-
kunen 82v.

Diakonia-
keskus

KesKusseura- 
Kuntatalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Kuurojen piiri to 19.1. 
klo 17. 

DIaKonIaKesKus
suokatu 31 
puh. 040 4848 464
Katulähetyspiiri ti 17.1. 
klo 17. 
Kehitysvammaisten kah-
vikerho ke 18.1. klo 13.30. 
Hyväntuulenpiiri ti 24.1. 
klo 12. 
Syöpäryhmä ke 25.1. 
klo 13. 

Opiskelijat  
ja nuoret 
aikuiset

Kansan- 
lähetyKsen 
oPIsKelIJatoImInta 
sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamis-
ta.com
Keskiviikkoisin klo 18.

opiskelija- ja koulu-
laislähetys oPKo 
sairaalakatu 11  
Opiskelijaillat la klo 18.
www.opko.fi/kuopio

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

suokatu 22
Luottamuksellista ja 
maksutonta keskuste-
luapua parisuhteen ky-
symyksissä. Käynnit sopi-
muksen mukaan. Tiedus-
telut puh. 040 4848 480 
ma-pe klo 9-11. 

Palveleva 
puhelin

päivystää su - to klo 18-
01, pe - la klo 18-03, puh. 
01019 0071. Puhelun hinta 
on paikallisverkkomaksu/
matkapuhelinmaksu. Net-
tiosoite: pp.kuopio@evl.fi

Järjestöt

nnKy 
myllykatu 5
puh. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset

PohJoIs-savon  
ev.lut.  
Kansanlähetys 
sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Toimisto avoinna ma-pe 
10-16.
Pienryhmät Lähetysko-
dissa: Ma klo 7 ja 8 aamu-

rukoushetki, klo 9.30 äiti-
lapsipiiri. Ti klo 16 raamat-
tupiiri parillisina ti, klo 18 
rukoushetki parittomina 
ti. Ke klo 12 päivähartaus 
ja kahvihetki, klo 18 nuor-
ten aikuisten Kolme Koh-
taamista. To klo 13 sana- ja 
rukouspiiri parittomina to, 
klo 18.30 nuorten Nuotta-
ilta. La klo 18 Opkon opis-
kelijailta.
Muualla Kuopiossa: Ti 
klo 6 miesten aamupiiri 
”matkalla kohti aitoa mie-
huutta” osoitteessa Kaup-
pakatu 40-42, Namikan ti-
loissa. Miestenpiiri paril-
listen vkojen ti klo 18.30, 
Männistön Vanhan kirkon 
alakerrassa. Esko Iisalo. 
Tuusniemi: Kohtaamis-
paikka Ti 17.1. klo 18.30 
srk-talossa.  Risto Hap-
ponen
Kaavi: Kohtaamispaik-
ka To 26.1. klo 18.30 srk-ta-
lossa. 1. Joh.1. Elina Karja-
lainen 
Kuopio: Pentti Rissasen 
70-vuotisjuhla la 28.1. klo 
15 Puijon kirkossa. Ohjel-
ma: Oman elämän kaari 
kuvin ja sävelin sekä kon-
sertti. Kahvitarjoilu. Muis-
tamiset vain Pohjois-Sa-
von ev.lut. Kansanlähe-
tyksen kautta lähetys- ja 
avustustyölle Egyptissä ja 
Keski-Aasiassa. Tili FI09 
1078 3000 2019 38 , vii-
te 1973. Lahjasi voit an-
taa myös syntymäpäivä-
juhlassa.

Kansan 
raamattuseura 
sanan Kulma, 
tulliportinkatu 22 
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Kirjanmyyntipiste avoin-
na pe 13-16 ja tilaisuuksi-
en aikana.
Pienryhmien viikko-oh-
jelma:
Rukouspiiri ma klo 17.30-
19.
Naisten solu ti pariton vk 
klo 18-19.30 puh. 0500 372 
791/Aune. 
Askartelupiiri ke parill.
vk klo 13-16, puh. 050 555 
2300/ Marjatta. Raamat-

tupiiri ke klo 18-19.30, puh. 
050 548 4087/Juha. 
Miesten piiri ke pariton 
vk klo 18-19.30, puh.044 
043 8585/ Toivo. 
Krito-ryhmät to klo 18-
20. 
Krito-työ: Anja Komulai-
nen, anja.komulainen@
sana.fi, puh.0400 793446.
Perjantaisin rukouspäi-
vystys klo 13-16.
Nuorekkaiden aikuisten 
kotisolu pariton vk. vaih-
tuvana päivänä klo 18 Lisä-
tietoja: marjut.rasanen@
gmail.com, ninattparta-
nen@hotmail.com.
24/7 yhteiskristillinen 
rukoustapahtuma Sa-
nan Kulmalla 13.-15.1. Lisä-
tietoja ja vuoron varaus: 
http://247kuopio.nettisi-
vu.org/ tai sähköpostitse: 
247kuopio@gmail.com tai 
puh. 040 8102110.
Sanan ilta pe 20.1. klo 18. 
Pastori Tarja Säynevirta 
puhuu aiheesta ”Anteek-
sianto vapauttaa”. Mu-
siikista vastaa ylistysryh-
mä Jaspe.

suomen  
luterIlaInen  
evanKelIumI- 
yhDIstys
Evankelisten opiskelijoi-
den kotisivuosoite on 
www.sley.fi/eo/html/fi/
kuopio.html
SLEY:n Itä-Suomen pii-
rin työntekijä on Johan-
nes Häkämies, puh. 050 
3212 938, johannes.haka-
mies@ sley.fi

KuoPIon  
ymPärIstön  
rauhanyhDIstys 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Lauluseurat ke 11.1 klo 19.
Seurat la 14.1 klo 18 In-
kilänmäen seurakunta-
talolla. 
Seurat su 15.1 klo 15.
Lauluseurat ke 18.1 klo 19. 
Seurat to 19.1 klo 13:30 
Vehmersalmen palvelu-
keskuksessa. 
Keskusteluilta la 21.1 
klo 18.
Seurat su 22.1 klo 15.
Seurat ti 24.1 klo 13.30 
Mäntylän palvelukeskuk-
sessa.
Lauluseurat ke 25.1 klo 19.

herättäJäyhDIstys 
Kuninkaankatu 22
Nivalan virsikuoron esi-
tys Raamatun naisista su 
15.1. klo 14 Puijon kirkossa.
Markkinaseurat ke 25.1. 
klo 18 Tuomiokirkossa ja 
klo 19.30 Keskusseurakun-
tatalolla. Torstaina 26.1. 
klo 9 aamuseurat Keskus-
seurakuntatalon kerho-
huone Samulissa.

lähetysKauPPa 
vaKKa 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la 
11-14. Puh. 017 2622 322, 
040 451 4135. www.kuopi-
onseurakunnat.fi/lahetys-
kauppavakka
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ristivetoaviikon valinta

Niuvan historian toinen osa, 
Niuvanniemen sairaala 1953–
2010, jatkuu siitä mihin ensim-
mäinen osa päättyi. FT Kai-
ja Vuorion kirjoittama historia 
avaa lukijalle oivan näkökul-
man mielisairaalan elämään. 
Vaikka rakentaminen on hi-
vuttautunut yhä lähemmäk-
si sairaalaa, Niuva on monil-
le vieras. 

Kaupunki suunnitteli taan-
noin Niuvanniemen pelloil-
le asuntoaluetta. Onneksi asu-
kasyhdistys sai evättyä aikeen, 
sillä sairaalan ympärille olisi 
pitänyt rakentaa muuri. Niu-
van ympäristö on terapeutti-
sesti hyvä ja kaunis.

Niuvanniemi oli edistyk-
sellinen, sillä hoitoon pää-
si yhteiskuntaluokkaan kat-
somatta. Kunnalliskotien 
mielisairasosastoille ja vaivais-
taloihin joutui köyhyyden ta-
kia. Muutosvaatimuksia tu-
li lakien ja asetusten myötä. 
Potilaat vaihtuivat kriminaa-
lipotilaiksi vähitellen, valta-
osa 1960-luvulla oli kriminaa-
lipotilaita ja 80 prosenttisesti 
miehiä. 

Virkojen anominen oli oma 
prosessinsa. Tarve piti enna-
koida pari vuotta aiemmin, 
kun elettiin budjettirahoituk-
sen mukaan. Rakennusten pe-
ruskorjaukset vaikuttivat toi-
mintaan, osastoja piti sulkea. 
Nuukuus oli huipussaan, kun 
johonkin rakennukseen ei teh-
ty sosiaalitiloja henkilökun-
nalle.

Henkilökunnan rekry-
tointia vaikeutti asuntopu-
la. Kuusikerroksinen kerrosta-

loasuntola valmistui 1958, ja 
osastoilla asuminen päättyi.

Potilaitten Tuki ry oli pe-
rustettu hoitamaan Kanttiinia. 
Potilailla alkoi olla rahaa käy-
tössä, työstä sai kehotusrahaa. 
Yhdistyksen toiminta paisui. 
Järjestettiin myyjäisistä juhan-
nustansseihin, ja elokuvat ja 
teatteri tulivat tutuiksi. Mat-
koja tehtiin kauaksi aina Lap-
pia myöten. Musiikkitoiminta 
ja muut taiteet olivat 1970-lu-
vun terapiaa. Hoitajilla oli 
oma bändi.

Potilaitten ja hoitajien 
määrät ovat vaihdelleet, ja sa-
mapalkkaisuus on ollut pitkän 
väännön tulos. 

Jos virkoja saatiinkin, niin 
aina ei hakijoita ollut. Tilanne 
avasi sijaishoitajien eli vippa-
reiden markkinat opiskelijoil-
le. Monet nykyään tunnetut 
ihmiset tekivät töitä Niuvas-
sa: Aarne Fröberg, Esko Länsi-
mies, Hannu Virtanen, Wille 
Riekkinen ja Matti Komulai-
nen.  

Suljettu- ja avo-osasto sekä 
lujaosasto ja pakkohoito avau-

tuvat kirjan myötä. Taulukot 
kertovat paljon, samoin kuvat. 
Aikoinaan potilasvaihto oli hi-
dasta ja hoitoajat pitkiä. Kun 
valtio maksoi hoidon Niuvan-
niemessä, eivät kunnat halun-
neet potilaita ottaa.  

Suomen rikoshistorian 
kuohuttavat tapaukset – Tuli-
lahden ja Bodom-järven mur-
hat – sattuivat samoihin aikoi-
hin kun Niuvanniemi muuttui 
oikeuspsykiatriseksi sairaa-
laksi.

Professuurin ja yliopistokli-
nikan saaminen avasivat tien 
uusille viroille. Uutta oli hoi-
totyössä välttämätön työn-
ohjaus. Kun Niuvanniemi sai 
psykiatrian erikoistumissairaa-
lan oikeudet, edellytyksenä 
oli, että lääketieteen ja kirurgi-
an tohtori Panu Hakola toimi-
si kouluttajana. Myös Jari Tii-
honen väitteli tohtoriksi, moni 
muukin. 

Niuvasta tuli merkittävä 
vierailukohde. Täältä on osal-
listuttu jo 1970-luvulta lähtien 
kansainvälisiin 

tieteellisiin kongresseihin, 
ja 1990-luvulla ne olivat arki-
päivää. Yhteistyö ulkomail-
le on kiinteää, muun muassa 
Karolinska Institutetin kanssa. 
Professori Tiihonen nimitet-
tiin Karolinskan professoriksi 
vuonna 2011.

RITVa kOLehMaInen

Kaija Vuorio: 
Niuva. Niuvanniemen 
sairaala 1953–2010, 
240 s., 45 e., 
Niuvanniemen sairaala 2011.

”J
uhla antoi voimak-
kaan tunteen sii-
tä, että olen terve-
tullut”, Siilinjärven 
kirkkoherra Seppo 
Laitanen sanoo vie-
lä viikkoja jälkeen-
päin.

 Neljäntenä adventtisunnuntaina vie-
tetty virkaanasettamisjuhla pysäytti kir-
kollisen muutospyörän hetkeksi aposto-
lisen jatkuvuuden, rukouksen ja veisuun 
äärelle. Kätten päällepanemisella piispa 
Wille Riekkinen asetti kirkkoherran vir-
kaan, mutta ”omiin saappaisiisi ja omiin 
armolahjoihisi”.

”Toivon, että pystyt rakentamaan seu-
rakuntaa olemalla tunnetuilla taidoillasi 
nikkaroimassa sitä hengen yhteyttä, jot-
ka jokaisessa seurakunnassa tarvitaan”, 
piispa sanoi. ”Uskallusta sinulta ei ole 
koskaan puuttunut. Eikä neuvokkuut-
ta. Olipa kysymys raamatuntulkinnasta, 
joukkuepelaamisen arvostuksesta tai syr-
jityn rohkaisemisesta.”

Väkeä juhlassa oli kuin ammoin ”hel-
luntain epistolassa”. Kun juhlamenoilla 
on suunnitelma ja ohjaaja, kaikki sujuu 
mutkitta – niin ehtoollisen jakaminen 
kuin kirkkokahvitkin. Penkissä istuja sai 

levollisesti keskittyä kuulemaan ja näke-
mään.

”Nyt päällimmäisenä on aloittamisen 
helppous ja luontevuus. Toisaalla tulevai-
suus sisältää sellaisia palasia, joita ei vielä 
kunnolla tunne”, Laitanen sanoo. ”Eläm-
me muutosten keskellä.”

”Tiedän olevani joukkuepelaaja ja si-
tä vahvuuttani pidän tärkeänä. ” Kehitys-
työtä Laitanen sanoo tekevänsä kyvys-
sään nopeisiin päätöksiin.

Talous Siilinjärven seurakunnassa on 
hyvä. ”Aliarvostettu viestintä saa tiedot-
tajan viran myötä ansaitsemansa sijan.”

 ”Yhteistyöllä ja avoimella yhteyden-
pidolla muihin toimijoihin selviämme tu-
levaisuuden haasteista”, Laitanen ajat-
telee.

Lahja Pyykönen

Niuvan muutosten vuosikymmenet Kirkko tarvitsee hengen yhteyden nikkaroijaa

”Nyt sinun on aika kanavoida kaik-
ki osaamisesi täkäläisten ihmisten 
hyväksi”, piispa Wille Riekkinen 
evästi kirkkoherra Seppo Laitasta.

”Tekevä saa sattumia”, on kirkkoherra Seppo Laitasen mottona uudessa virassa.
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Professorit 
Panu Hakola 
(vas.) ja Jari 
Tiihonen 
ovat alansa 
uranuurtajia.

S eurakunnan työntekijä on kän-
nyköiden ansiosta tavoitetta-
vissa entistä paremmin. 

”Tekniikan kehitys ajoi päi-
vystysaikojen ohi”, Alavan kirk-

koherra Hannu Koskelainen sanoo. 
Kuopion seurakunnissa pappi päivys-
tää virastossa yhtenä päivänä kaksi tun-
tia. Muuna aikana hänet saa kiinni pu-
helimella.

”Muutos antaa syyn pohtia myös sitä, 
missä pappi on tavattavissa”, kirkkoherra 
Ilpo Rannankari sanoo. Yhteen arkipäi-
vään sijoitettu päivystysaika on kokeilu, 
joka jatkuu toukokuun loppuun.

Kokeilu haastaa Puijon kirkkoherran 
Jaana Marjasen mukaan pohtimaan sie-
lunhoitotyön kehittämistä. ”Se on ykkös-
juttuja. Sitä varten me olemme.”

Marjanen huomauttaa, että seura-
kunta on auttamisorganisaationa yksi 
nopeimpia ja joustavimpia.

”Kirkkojärjestys velvoittaa, että papin 
on lähdettävä kuolevan luo mihin aikaan 
tahansa ja mistä tilanteesta tahansa.”

Männistön kirkkoherra Aulikki Mä-
kinen kertoo, että ani harva tulee ilman 
ajanvarausta nykyisin tapaamaan päivys-
tävää pappia. 

”Kun pappi tulee tutuksi urheiluseu-
rassa ja muissa harrastuksissa, koulun 
vanhempien tilaisuuksissa tai kaupassa, 
häntä on helppo nykäistä hihasta. Tai ja-
kaa mieltä painavia asioista bussin pen-
killä.”

Järvi-Kuopion jokaisessa alueseura-
kunnassa on vuoden alusta yhtenä päi-
vänä kahden tunnin päivystys. 

Kirkkoherra Reijo Leino toivoo, että 
päivystyksen tiivistäminen parantaa pal-
velua. ”Suurin osa seurakuntalaista hoi-
taa asiat puhelimessa.”

Kallaveden vt. kirkkoherra Hannu 
Komulainen arvelee, että virastopäivys-
tyksellä on maaseudulla ollut enemmän 
psykologista kuin todellista merkitystä. 
”Nykyisin suunta on sama kuin diakoni-
assa. Työntekijät kentälle.”

Sielunhoito toteutuu Komulaisen 
mielestä onnahdellen. Tilaa sille olisi rai-
vattavissa papin kalenterista. 

Toimittuaan viisi vuotta Järvi-Kuopi-
on Säyneisen alueen pappina hänen pa-
keillaan päivystysaikana kävi pari seu-
rakuntalaista. ”Papilliset asiat hoituvat 
tilaisuuksissa, puhelimitse ja kylän rai-
tilla.” 

Sielunhoitoa hän patistaa pitämään 
reilummin esillä, vaikka itse sana on la-
dattu ja monen mielestä juhlallinen. ”Pi-
tää olla tosi hätä ennen kuin ilkeää ha-
keutua sielunhoitajan luo.”

Lea LaPPaLaInen

Pappi tavattavissa
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Pappi päivystää virastossa yhtenä 
päivänä viikossa. Papille voi soittaa 
myös virka-ajan ulkopuolella.

Kuopion pappien päivystysajat 
muuttuivat vuoden alussa. 
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Yksinäiset, sairaat ja kuolevat

”Kaapunnilla 
ei sua kutve-
lehtija pullo 
tai tölkki 
käissä. Ja 
pitäkee huol 
kaverista.”

M ennen joulun aikaan oli selvästi 
havaittavissa uusi trendi. Perhe-
joulua kauniisti puettuine lap-
sineen ei hehkutettu enää enti-
sellä voimalla. Jopa Yleisradion 

joulupäivän  pääuutisiin oli valittu joulusta pu-
humaan kaksi yksinasuvaa.

Jouluvieton tavat muuttuvat pakostakin. 
Kuopiossa liki 50 prosenttia talouksista pitää 

kattonsa alla vain yhden ihmisen. 
Jo syksyllä lupauduin ”seuraneidiksi” yksin 

asuvien jouluaattoiltaan Keskusseurakuntata-
lolle, urheiden järjestäjien Maarit, Mika ja Miko 

Matias Niskasen apulaiseksi. 
Se oli juhla. Eri ikäisiä yksinasujia jakoi kokemuk-

siaan. ”Normaali” seurakunnallinen profiili poikke-

si siinä, ettei siellä tarjottu valmista ohjelmaa sekä siinä 
että keski-ikäisiä miehiä oli liki yhtä paljon kuin naisia-
kin. Muuan oli ajanut 60 kilometriä löytääkseen en-
simmäisen kerran seurakunnan tilaisuuteen. Toinen 
kertoi ulkomailla vietetyistä jouluistaan ennen kuin 
perhe oli hajonnut. Kolmas jakoi tarinansa katkenneis-
ta siivistä.

Jakaminen ja kohtaaminen olivat totta. 
  Kun jouluaamun kirkossa rukoiltiin siunausta yk-

sinäisille, sairaille ja kuoleville – samassa riimissä – sie-
luun kävi puhuri. Olisiko kirkonkin tultava tähän päi-
vään ja hiukan päivitettävä esirukouksen sanamuotoa. 
Yksinään asuvat eivät ole kuolemassa, ehei, lisääntyvät 
kovaa vauhtia.

Lahja Pyykönen

Sydämellistä 
viestintää

E n lakkaa ihastelemasta, miten hie-
nosti Pohjois-Savon poliisi hoitaa 
julkikuvaansa.

Otetaan nyt vaikka tämä vuo-
denvaihde. Ensin pieni siilinjärve-

läinen Jaro Toivanen, 5, kirjoittaa joulupukin 
sijasta poliisille. Poliisilaitoksella ilahdutaan 
kirjeestä, ladataan Jaron piirustus tietokoneil-
le taustakuvaksi ja lähetetään poliisipäällikön 
henkilökohtainen vastaus poliisipartion mu-
kana Jarolle. 

Savon Sanomat tekee jutun aiheesta. Siitä 
tulee verkkolehden kaikkien aikojen hitti ja li-
säksi se tietysti kulkeutuu moneen muuhun-
kin mediaan. Niin leviää joulumieli ja ihastelu 
savolaispoliisin fiksusta toiminnasta yli ko-
ko maan.

Tulee vuodenvaihde ja poliisimme räväyt-
tää taas. Tiukko-
jen ukaasien sijaan 
iltapäivälehdissä 
kiertää lupsakka 
savolaisteksti, jos-
sa mainitaan, että 
”kaapunnilla ei sua 
kutvelehtija pullo 
tae tölkki käissä”, ja 
muistutetaan, et-
tä ”laettakee läm-
pimästi piällenne 
ja pitäkee huol ka-
verista”.

Mitä tarvittiin? 
Lämmin sydän, hy-
vää tahtoa ja tilan-
netajua. Niillä pää-
see viestinnässä jo 
pitkälle. Toisinaan tarvitaan myös Savon Sa-
nomien toimittaja Asta Tenhunen, joka kir-
joittaa paneutuvasti ja taitavasti pelastus- ja 
poliisitoimen kysymyksistä.

Ennestäänhän meillä on elokuvia ja nuo-
risovalistustyötä tekevät konstaapelit Marko 
Kilpi ja Eero Wetzell, tuo palkittu parivaljak-
ko. Kerran ne kuljettelivat piispa Wille Riek-
kistä katsomaan, millaista on yöelämä Kuo-
pion kaupungissa tavallisena viikonloppuna. 
Syntyi dokumentti Piispaa kyydissä. 

Moniottelija Kilpi sai juuri Savonia-palkin-
non. Rikosromaani Elävien kirjoihin kuuluu 
haastavan eettisiin pohdintoihin.

Puhuttele tunteita. Ole rehellinen ja roh-
kea. Muista visuaalisuuden ja lämpimän huu-
morin voima. 

Viestintävinkit ovat vapaasti piispakan-
didaattien käytettävissä. Minulla ei ole vaa-
liin oikeastaan muuta sanottavaa kuin et-
tä toivon piispaa, jolla on silmät ristissä, jalat 
maassa ja sydän paikallaan. Ja joka on var-
masti hyvä johtaja.

Rikasta viestintävuotta!

heLena kanTanen

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

kissa pöydälle

Kirkko tarvitsee hengen yhteyden nikkaroijaa
ULLA KENTTA-KOHTALA

”Tekevä saa sattumia”, on kirkkoherra Seppo Laitasen mottona uudessa virassa.

N yt tärppäsi. Kuopiolainen 
poliisi, dekkarikirjailija Mar-
ko Kilpi sai Savonia -palkin-
non kirjastaan Elävien kir-
joihin.

”Täällä ollaan, äiti”, hän aloittaa kiitos-
puheensa palkintojuhlassa. Siksi, että kir-
ja on omistettu äideille, omalle ja kaikille 
muillekin. Jokaisella on äiti, sillä huumedii-
lerillä ja pahimmalla rikollisellakin. Kirjan 
yksi tarina on huumekaupan kuningatar 
Pike, joka synnyttää vankilassa. Kovimman 
luokan huumejengi hengittää niskaan, lap-
sen isä Lalli johdossaan.  

- Oonko mä paha, Pike kysyy yhtäkkiä.
- Juttuhan menee niin, että kukaan ei 

ole hyvä tai paha. Paitsi ehkä Lalli. Se on 
luonnonoikku. Se ei ole normaalia, mitä 
se touhuaa. Se elää pahasta. Mutta mei-

dän muiden kesken ratkaisu tapahtuu sii-
nä, miten paljon antaa tilaa pahalle. Se rat-
kaisee kaiken.

Elämä ja kuolema lyövät kättä toisil-
leen. Myös poliisi joutuu väkivallan uhriksi.

- Tuntuu kummalliselta, kuinka elämä 
tekee jatkuvaa valintaansa täältä lähtevien 
ja tänne jäävien kesken. Kaikki voi muut-
tua yhden puolittaisen sekunnin aikana, ja 
elämänhallinta pyyhkäistään siinä silmän-
räpäyksessä naurettavan kevyesti margi-
naaliin. Miten sellaiseen pystyy valmistau-
tumaan?

Lahja Pyykönen

Marko Kilpi: Elävien kirjoihin. 
Gummerus 2012.   

Oonko mä paha?
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Kuopiolainen poliisi Marko Kilpi sai 
Savonia -palkinnon.



20 Nro XX — xx.x.2012&

K
oulupojan kotona Ii-
salmen Pörsänmä-
en kylässä avattiin 
isän tuomaa pakettia. 
Ompelukoneen sijas-
ta laatikosta kuoriu-
tui harmonikka. Se oli 
kahdeksanvuotiaan 

Petri Makkosen menoa.
”Sain soittaa vuosia villinä ja vapaana”, 

musiikin maisteriksi sittemmin koulut-
tautunut harmonikansoiton 
opettaja, esiintyjä ja säveltä-
jä kuvaa lapsuudessa tehty-
jä sinunkauppoja soittimen 
kanssa.

Äiti kannusti lahjakas-
ta poikaa soittamaan ja esiin-
tymisiä alkoi tippua. Alle rip-
pikouluikäisenä Petri alkoi 
opiskella soittoa Helsingissä 
Sibelius-Akatemian nuoriso-
osastolla. 

Samalla avautui ovi harmo-
nikan taidemusiikkiin, Bach-
iin, barokkimusiikkiin, iloisen 
ja nopeaan virtuoosimusiik-
kiin. Pianohaitari vaihtui näp-
päinhaitariin, mutta kansan-
musiikki pysyi mukana.

Makkonen valmistui Si-
belius-Akatemian solistisel-
ta osastolta vuonna 1994 ja 
muutti Kuopioon pari vuotta 
myöhemmin.

Leipä kuusihenkisen per-
heen pöytään tulee opettajan 
työstä Kuopion konservatori-
olla. Harmonikanopettajana 
hän kuvaa itseään lempeäksi, 

paitsi silloin kun edessä on vaativa koitos. 
Musiikkimiehen vaimo työskentelee 

erityisopettajana ja kolme pojista soittaa 
puhallinorkesterisoittimia.

Kalakukkoo ja kokkeljpiimee 
Makkonen sanoo, että hänessä asuu pro-
fessori ja pelimanni. 

”Näiden osapuolten kädenvääntöä tar-
vitaan sävellystyössä. Säveltäminen on 
täyttä työtä, Sibeliuksen sanoin takomista. 

Pitää luottaa inspiraa-
tioon. Joskus alkupe-
räisestä ideasta ei tosin 
jää mitään jäljelle. Eni-
ten aikaa vie viimeiste-
lytyö”.

Makkonen on sä-
veltänyt sen verran, et-
tei enää pidä lukua sä-
vellyksistään. Hänet 
tunnetaan harmonik-
kasäveltäjänä myös 
Suomen ulkopuolella. 
Tango-Toccatalle helti-
si syksyllä palkinto Kii-
nassa.

Yksinäisen ja ku-
rinalaisen sävellystyön 
vastapainona on esiin-
tyminen. Siitä saa vä-
littömän palautteen.

Konsertteja riittää 
koti- ja ulkomailla ja 
eri kokoonpanoissa.

”Kansanmusiikki on 
musiikillinen äidinkie-
leni”, Petri Makkonen 
myöntää. Hän hurma-
si viime viikolla Kuopi-

on kyläpelimannien kanssa kaupunginta-
lollisen väkeä Savonia –palkintojuhlassa. 
Mentiin polkan tahtiin ja rilluteltiin umpi-
savolaisella ”kalakukkoo ja kokkeljpiimee” 
-kappaleella.

Muutama vuosi sitten EU-rahoilla syn-
tynyt ammattilaisryhmä tuntee toisensa 
niin hyvin, että yhteiset harjoittelurupea-
mat voi jättää jo aika vähälle.

Makkosen soittava ja laulava peliman-
niyhtye ottaa yleisönsä myös ilmein ja 
elein. Lavalla on kiva hullutella.

Seuraavan iltaan osui konsertti Mu-
siikkikeskuksella, jossa esiintyi Karhumä-
en musiikkikoulun harmonikkaorkesteri 
Venäjän Karjalasta ja Makkosen oppilaita. 
”Kamarimusiikkisali oli aivan täynnä”, tyy-
tyväinen illan isäntä kertoo.

Viime vuonna Makkonen soitti musii-
kistaan palkitussa Kilpakosijat -musikaalis-
sa kaupunginteatterissa.

Hovineitien harrastuksesta 
tuli rahvaan peli
Harmonikka on kuin piano, soiton voi saa-
da kuulostamaan kokonaiselta orkeste-
rilta.

Harva tietää, se oli alun perin hovinei-
tien harrastus ennen kuin siitä tuli halpa 
rahvaan peli. Kurttu soi haikeasti ja iloitel-
len muun muassa sota-aikana rintamalla.

Makkonen kiitää harmonikan moni-
puolisuutta. Se sopi aikanaan iltamiin ja 
soi nykyisin konserttisaleissa.

”Lapset ovat ennakkoluuttomia kuuli-
joita. Heille voi huoleti esittää moderneja 
harmonikkakappaleita.” 

Soittaminen vaatii motoriikka ja anka-
raa työtä. Harjoittelun lisäksi kuntoa pitää 
hoitaa, lenkkeillä ja voimistella, että jaksaa 

pidellä sylissä yli kymmenen kilon soitinta. 
Viime syksynä Makkonen kaatui pyö-

rällä, ei harmonikan vaan poikansa käyrä-
torven kanssa. Ranne murtui eikä ole vie-
läkään teräkunnossa.

Hilpeän soittimen pahennus
Mutta on harmonikka ollut myös moraali-
sen paheksunnan kohde.

Körttimummo tuli Makkoselle kylään 
ja huomattuaan harmonikan lähti ulos 
virkkamatta sanaakaan. Jälkeenpäin hän 
myönsi, ettei voi olla samassa huoneessa 
hilpeän soittimen kanssa. 

Makkonen viihtyi isosena seurakunnas-
sa, jossa tehtiin afrikkalaista gospelmes-
sua. Sitten tuli ehdotus kirkkokonsertista, 
jonka ohjelmaan oli kaavailtu muun mu-
assa Bachia.

”Kirkkoherra kielsi harmonikan. Juttu 
pääsi tietysti iltapäivälehtiin. Konsertti pi-
dettiin lopulta koululla”, Makkonen ker-
too.

Ja on jo sen jälkeen pääsyt soittamaan 
harmonikkaa kirkkoonkin.

Tähän päivään mennessä hän on sävel-
tänyt myös yhden modernin uskonnolli-
sen, virteen 628 pohjautuvan harmonik-
kateoksen. Sen tilasi Sibelius-Akatemian 
opettaja Matti Rantanen. ”Virsi on alussa 
mukana pulpahdellen ja tulee esiin kappa-
leen lopussa.”

Bachin musiikkia Makkonen kuvaa ko-
tijumalaksi. Itse hän ei tohdi säveltäjämes-
tarin tavoin kirjoittaa sävellyksen perään 
Soli Deo Gloria, Jumalan kunniaksi.

”Vaikka peruskristilliset arvot jaankin.”

Lea LaPPaLaInen

Haitarj niin haekeesti soi
Säveltäminen on kuin takomista. Esiintyessä hullutellaan. 

TIMO HARTIKAINEN

”Olen onnellinen, kun sain tällaisen työn”, harmonikansoiton opettaja, säveltäjä ja esiintyjä Petri Makkonen sanoo.

”Körtti-
mummo tuli 
kylään, ja 
huomattuaan 
harmonikan 
lähti ulos 
virkkamatta 
sanaakaan.


