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Sammakkoarkusta 
urkupilleihin
Kuopion museossa järjestetään Tuomiokirkon  
historiaa ja esineistöä kuvaava näyttely. 

Tuomiokirkko rakennettiin keskelle kaupunkia 
korkealle mäelle, joka hallitsi maisemaa. Kir-
kon havaitsi kaikilta suunnilta. Kaupunki ym-
pärillä on kasvanut ja muuttunut. Vanhoihin 
maisemiin eri vuosikymmenillä voi tutustua 
virtuaalisesti. Näkymä on kuin katsoisi kirkon 
kellotornista. Minna Canth käytti aikoinaan 
portaita kuntoilureittinään.

Näyttelyssä pääsee tutustumaan kaikkeen 
siihen, mitä nykypäivän Tuomiokirkossa kä-
vijä ei pysty näkemään. Nähtävillä ovat eri ai-
kojen asut ja käytöstä pois siirretty esineistö. 
Taitavien käsityöläisten ja suunnittelijoiden 
työn jälki näkyy edelleen papin asujen kirjon-
nassa, värikylläisissä kirkkotekstiileissä ja ho-
peaa hohtavassa esineistössä. Sammakkoark-
ku on yksi tutustumisen arvoisista esineistä. 

Tuomiokirkko on myös musiikin kirkko. 
Miten ääni muodostuu urkujen pillistössä? 
Tämä varsinkin lapsille ja koululaisille suun-
nattu näyttelyosuus kertoo Tuomiokirkon 

uruista ja kirkkomusiikista. Koululaisille jär-
jestetään opastettuja kierroksia, jotka alkavat 
piispanpuistosta ja päättyvät museoon, jos-
sa ”pyhiinvaeltajapassiin” kerätään tehtävien 
avulla merkintöjä.

Museossa on esillä myös seurakuntalaisten 
toimittamia vanhoja valokuvia.

”Se joka haluaa nauttia vapaasta näky-
mästä tälle kukoistavalle seudulle, nouskoon 
kesäiltana kirkon tornia kiertävälle parvelle ja 
katselkoon laajaa maisemaa kaiteeseen noja-
ten. Hänen jalkainsa alla kaupunki levittäytyy 
tasangollaan Puijon mäeltä Kallaveden ran-
taan” Zachris Topelius 1845.

Ajasta aikaan – Tuomiokirkko 200 vuotta 
Juhlanäyttely Kuopion Museossa 19.2.–
24.4.2016 Kauppakatu 23 ti–la klo 10–17 
 
Liput: aikuiset 8 €, opiskelijat, eläkeläiset, 
työttömät ja vähintään 5 henkilön ryhmät 5 €, 
alle 18-vuotiaat vapaa pääsy.

Menox auttaa, kun tarvitset potkua liikunnan aloittamiseen tai ryhtiliikettä elämänhallintaan. 

L
iikunnanohjaaja Jyrki  
Tarvainen on haaveam-
matissaan. Lapsesta 
saakka hän on tykän-
nyt liikkua, ja perheessä 
kannustettiin urheilu-
harrastuksissa ja kulje-
tettiin treeneihin. Unel-
mana oli jo nuorena, 
että liikunnasta tulisi 

tavalla tai toisella ammatti. 
Koulun liikunnanopettajana, liikunnan-

ohjaajana ja jo puolentoista vuoden ajan 
myös Menox-liikuntaneuvojana työskennel-
lyt karttulalainen liputtaa rennon liikkumi-
sen puolesta. 

”Jokaiselle on löydettävissä ikään, kun-
toon ja elämäntilanteiseen sopiva laji. Joskus 
pitää kokeilla useampaa ja ylittää ennakko-
luulot, että oma juttu loksahtaa”, Tarvainen 
kannustaa.

Askel kerrallaan
Kuopion alueella jo kohta kolme vuotta toi-
minut Menox-liikuntaneuvontahanke on in-
nostanut satoja ihmisiä terveempään elä-
mään. Liikuntaneuvojina toimivat kaupungin 
ohjaajat. Yhden ihmisen kohdalla projekti 
kestää vuoden verran, jonka aikana tapaami-
sia on muutama. Ohjaus on yksilöllistä. 

”Tavoitteena on saada liikunta pysyväk-
si elämäntavaksi ja osaksi arkipäivää. Samal-
la kiinnitetään huomiota myös ruokailutottu-
muksiin ja koko elämänhallintaan. Tarkoitus 
on etsiä jokaiselle oma, persoonallinen ja kiva 
tapa liikkua.” 

Ihmiset tulevat ohjaukseen erilaisista elä-
mäntilanteista. Yksi tarvitsee ohjausta päivän 
rytmityksestä lähtien, toinen haluaisi saada 
uudelleen kipinän urheilemiseen. 

”Joudumme miettimään, mitkä ovat kun-
kin kohdalla ne porkkanat, joilla saada ihmi-

nen motivoitumaan. Mitkä ovat ne esteet, 
jotka ovat ylitettävä, ja miten edetä. Ennen 
kaikkea tämä on matalan kynnyksen tapa ha-
kea apua liikunnan ilon löytämiseen. Menem-
me pienin askelin ja asiakkaan toiveen mu-
kaan.” 

Tarvainen lähtee mukaan vaikkapa kun-
tosalille näyttämään, miten laitteet toimi-
vat. Talvella voidaan sujauttaa sukset jalkaan 
ja opetella yhdessä luistelutekniikkaa. Kah-
vakuulalla voi kotona tehdä treeniä annet-
tujen ohjeiden mukaan, ja voidaan pohtia, 
mistä löytyisi porukka, joka tukisi liikuntahar-
rastusta. 

 ”Lapsena saatu kipinä ja pohja liikkumi-
seen olisi parhain lähtökohta, mutta olen 
huomannut, että ikinä ei ole liian myöhäistä 
aloittaa. Vanhin kuntosalikävijä taitaa eräässä 
ryhmässä olla 92-vuotias. Moni on sanonut, 
ettei olisi uskonut, että vielä joskus salille läh-
tee”, Tarvainen kertoilee.

Pihaleikit kunniaan
15-vuotiaan pojan isänä Tarvainen näkee, mi-
ten tärkeää vanhempien tuki on lasten liik-
kumisessa. Oma perhe harrastaa porukal-

la silloin, kun on yhteistä aikaa. Kasper-pojan 
jääkiekkoharrastus on nyt ykkössijalla, ja isä-
Jyrki onkin tuttu näky KalPan C-junnujen pe-
limatkoilla. 

”Iso haaste on saada nykypäivänä perheet 
pelaamaan ja liikkumaan. Perheille suunnatut 
liikuntapäivät saattaisivat toimia kipinän sy-
tyttäjinä. Pihaleikkejä voisi opettaa naapurus-
ton lapsille. Tärkeää olisi ohjata tietokoneen 
ääreltä ulkoilmaan.”

”Kaukalolla on talvisin ja kentällä kesäi-
sin usein lapsia ja nuoria luistelemassa ja pe-
laamassa. Olisi hienoa, jos niissäkin paikoissa 
olisi ainakin yksi vanhempi mukana turvana 
ja tukena.”

Ota kaveri kimppaan
Vaikka uudenvuodenlupauksia ei tekisikään, 
voisi miettiä, miten löytää kiva tapa liikkua ja 
syödä terveellisemmin. Sen myötä saisi uutta 
energiaa ja voisi paremmin.  

”Meidän liikunnanohjaajien kanssa saa 
tulla tuumailemaan omaa tilannettaan tai 
voi pohtia kaverin kanssa, josko yhdessä 
aloitettaisiin joku liikuntaharrastus. Reippai-
lu voi alkaa kotiovelta ja suuntautua lähiym-
päristöön.” 

”Ehkä kuntosali tai uimahalli houkuttelisi? 
Entäpä jos kaivaisi vanhat sukset esiin ja ko-
keilisi hiihtoa? Kotona voi tehdä jumppaliik-
keitä, ja esimerkiksi pallolla tai kuminauhal-
la saa jo monia lihaksia kuntoon. Tärkeää on, 
että lähtee kokeilemaan. Ei tarvita hienoja va-
rusteita tai kalliita paikkoja.”

Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on. Jyr-
ki Tarvainen muistuttaa, että meistä jokainen 
voi hihkaista myös naapurin, ystävän tai per-
heenjäsenen mukaan reippailemaan. Liikun-
nan ilosta nauttiva voi rohkaista toisiakin löy-
tämään oman lajinsa.

HANNA KARKKONEN

”Tavoitteena  
on saada liikunta  
pysyväksi  
elämäntavaksi
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Liikkumisesta iloa

Jumalanpalvelus 
verkossa
Juhlavuoteen liittyen Tuomiokirkosta lä-
hetetään joka sunnuntai jumalanpalve-
lus, jota voi seurata verkosta www.kuopi-
onseurakunnat.fi. Virtuaalikirkko aloittaa 
lähetykset Tuomiokirkosta 28.2.2016.
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Sammakkoarkku ja sen tarina on esillä 
näyttelyssä Kuopion kulttuurihistorialli-
sessa museossa.
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Tulevaisuutta 
rakentamassa

V uoden alku on käynnistynyt tulevaisuutta 
pohtiessa. Syksyllä käynnistynyt piispan-
tarkastus sai päätöksensä tammikuussa. 
Piispa Jari Jolkkonen antoi seurakunnille 
ja yhtymälle erilaisia kehitystehtäviä. Piis-

pantarkastus on nykyään luonteeltaan enemmän tule-
vaisuuteen suuntaava kuin taaksepäin katsova. 

Kirkolliskokous nimesi viime keväänä Kirkon tulevai-
suuskomitean, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kirkon 
uudesta organisaatio- ja toimintamallista. Se jättää mie-
tintönsä kirkolliskokoukselle marraskuussa 2016. Kuo-
piosta jäsenenä on Männistön kirkkoherra Aulikki Mäki-
nen. Komitean muita jäseniä ovat muun muassa Espoon 
hiippakunnan piispa Tapio Luoma ja Helsingin Sano-
mien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen. Tulevai-
suuskomitea vieraili Kuopiossa viime viikolla ja tutustui 
meidän hallintorakenteeseemme. 

Samoihin aikoihin Joensuun, Ylä-Savon ja Kuopion seu-
rakuntayhtymien johtoryhmät kokoontuivat niin ikään 
yhteen keskustelemaan tulevaisuudesta ja vaihtamaan 
kokemuksia erilaisista toimintamalleista. 

Huoli tuntuu olevan kaikilla sama. Miten turvata toi-
minnot, kun kirkon jäsenmäärä jatkaa laskuaan. Tänä 
vuonna kaikkia ilahdutti kuitenkin se, että kirkkoon 

myös liitytään aiempaa vilk-
kaammin.

Kirkko on saanut julki-
suudessa aiempaa enem-
män positiivista huomiota. 
Median suhtautuminen on 
muuttunut monin paikoin 
kirkkomyönteisemmäksi.

Lähivuosina kirkon pitää 
tehdä entistä enemmän 
yhteistyötä maanlaajuisesti. 

Paikallisuus on edelleen tärkeää. Kaikki tiedostavat sen, 
että seurakunnan omaa identiteettiä pitää myös entises-
tään vahvistaa. Ihmiset sitoutuvat paremmin läheisiin ja 
tuttuihin toimijoihin. 

Tulevaisuus rakennetaan yhdessä ja siihen tarvitaan 
kaikkien seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja 
työntekijöiden panosta. Nyt on aika esittää omat toi-
veensa tulevaisuudesta kirkon työntekijöille ja luotta-
mushenkilöille. 

 
Uskovia paljon, 
ruumis on yksi, 
yksi seurakunta. 
Uskovia paljon, 
ruumis on yksi. 
Hän yhdistää meidät. 

  Virsi 454

”Ihmiset 
sitoutuvat  
paremmin  
tuttuihin  
toimijoihin

MINNA SIIKANIVA 
minna.siikaniva@evl.fi

”Kuopion ev.lut. seurakuntien 
verkkosivut uudistuvat helmikuun 
lopulla. Verkkosivuston rakenne 

ja ulkoasu on suunniteltu kirkon jäsenten 
mielipiteitä, kokemuksia ja toiveita kuun-
nellen. Uudet sivustot mukautuvat auto-
maattisesti erikokoisiin päätelaitteisiin, eli 
ne toimivat sujuvasti myös älypuhelimilla 
ja tableteilla.

”Perinteikäs peruskoulun 5.- ja 
6.-luokkalaisille suunnattu Raamat-
tuvisa toteutetaan jälleen kevätlu-

kukaudella 2016. Raamattuvisan teemana 
on Vieraasta tutuksi. Kampanjalla tuetaan 
dialogitaitojen oppimista ja moninaisuu-
den kunnioittamista.

Raamattuvisa järjestetään kolmessa vai-
heessa. Ensimmäinen vaihe pidetään kou-
luissa 2.2.

”Piispa Irja Askola tapasi tam-
mikuussa paavi Franciscuksen Va-
tikaanissa. Piispa lahjoitti paaville 

10 aarin osuuden suojellusta suomalai-
sesta ikimetsästä. Paavin nimissä suojel-
tu metsäosuus sijaitsee Tomteskogin met-
sässä Porvoossa, Helsingin hiippakunnan 
alueella.

380

9.2.

17 500

Vuonna 2015 Kuopion evankelis-luterilaisiin 
seurakuntiin liittyi noin 380 henkilöä, mikä on 
enemmän kuin koskaan aiemmin. 

Laskiaistiistai 9.2. on kirkon vaalipäivä. Täl-
löin valitaan 64 maallikko- ja 32 pappisedustajaa 
kirkolliskokoukseen nelivuotiskaudeksi. Uusi toi-
mikausi alkaa toukokuun alusta.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jä-
seneksi liittyi viime vuonna yli 17 500 henki-
löä. Liittyjien määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 
kahdella tuhannella.

KUUKAUDEN VALINNAT PÄÄKIRJOITUS

Liikkumisesta iloa
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”Kannusta lasta ja 
nuorta liikkumaan. 
Lähtekää perheenä 

yhdessä vaikka 
pelailemaan”, Jyrki 

Tarvainen tsemppaa. 
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Valoa kohden

B achin soolosellosonaatit soivat taus-
talla, ulkona on valtavan kaunista. 
Maisema on rauhallinen, valoa 
täynnä. Olohuoneen pöydällä on 
valkoinen liina, valkoisia ja violet-

teja kukkia ystäviltä ja työtovereilta, osanotto-
kortteja, kynttilä ja kuva rakkaasta äidistäni, 
joka nukkui pois. En olisi halunnut vielä pääs-
tää, mutta minun toiveellani ei siinä asiassa ollut 
mitään valtaa. 

Tuli suru, itku ja ääretön kaipaus. Sydän 
pakahtuu, koskee päähän, vatsaan, jalkoihin ja 
käsiin. Muistot ja kuvat viimeisistä päivistä pyö-
rivät mielessäni yötä päivää. Eivät anna nuk-
kua, olla. Itku tulee arvaamatta. Olo on täysi ja 
samalla ontto. Tyhjä. Tämä on nollapiste. Loppu 
ja myös alku.

Jotakin elintärkeää puutuu elämästä. Jotakin, 
joka on ollut aina itsestään selvää. Äiti.

Enää ei soitella joka päivä, ei käydä yhdessä 
syömässä. En enää saa kuulla kokemuksia nuo-
ruuden ajoista. Enää ei mennä kevätretkelle Vala-
moon, en enää saa niitä kauniita elämänfilosofi-
sia postikortteja. Enää hän ei ole täällä niin, että 
voisi koskettaa, halata. Kaikki on nyt tehty ja 
oltu yhdessä, mitä on oltu. On niin paljon, mitä 
vielä olisi pitänyt tehdä ja sanoa. 

Kaipausta ja surua helpottaakseni luen kir-
joja, joissa rakkaansa menettäneet ihmiset ker-
tovat, miltä se heistä tuntui ja kuinka he selvi-
sivät musertavasta surusta. Kuuntelen musiik-
kia, puhun ulkomailla olevan tyttäreni kanssa 
maratonpuheluja. Poikani perhe ja lapsenlapseni 
tuovat aina ilon ja pitävät tässä hetkessä. Soi-
tan veljelleni useammin kuin ennen kysyäkseni, 
miten hän jaksaa. Perheenjäsenillänikin on oma 
surunsa surtavana.

Työtoverini ovat kultaisen ymmärtäväisiä 
työssä tai sieltä poissa ollessani. Ja mieheni on 
ehdoton tuki ja turva. Niin kuin kallio, joka ei 
horju, ei huoju vaan yksinkertaisesti on.

Luonto on selvästi puolellani. Pitkän, pimeän 
ja raskaan syksyn ja alkutalven jälkeen valon 
määrä auttaa, tekee mielen virkeämmäksi. Kau-
neus ympärillä hoitaa. Aamulla on helppo nähdä, 
että uusi päivä koittaa ja valo voittaa.

Valoon ja kauneuteen, muiden poismenneiden 
rakkaiden ja isän luokse, uskon äitini päässeen. 
Hyvyyteen ja rakkauteen, joka voittaa aina. 

Surullisin mielin, mutta valtavan kiitolli-
sena saamastani elämästä, äidin rakkaudesta ja 
yhdessä kuljetusta matkasta, on kuljettava kohti 
uutta ja kohti valoa. Päivä vain ja hetki kerral-
lansa.

Äiti on kielen kaunein sana
äiti on parahin lohduttaja
Silloin kun maailma syrjii lasta,
äiti ei lakkaa rakastamasta
Äiti on maailman kirkkain tähti
silloinkin vielä, kun iäksi lähti.
(tekijä tuntematon)

Ystäväni kertoi, että rakkaan kuoleman jälkeen 
hänen piti keskittyä elämään minuutti ja tunti 
kerrallaan. Enempää ei jaksanut. Siitä elämä kui-
tenkin lyhyin askelin alkoi voittamaan. Valo 
lisääntymään.

EIJA TANNINEN-KOMULAINEN

KOLUMNI

HISTORIALLISTA

V
uosittainen Yhteis-
vastuukeräys käynnis-
tyy helmikuussa. Tä-
nä vuonna keräyksen 
kohteena ovat erityi-
sesti syrjäytymisvaa-
rassa olevat nuoret. 

Suomessa yhteisvastuuvaroin tue-
taan nuorten elämänhallintataitojen ke-
hittymistä ja osallisuutta partiotoimin-
nan avulla. Syrjäytymisvaarassa olevia 
nuoria etsitään ja ohjataan partion pa-
riin muun muassa tukemalla köyhistä 
perheistä tulevien nuorten partiohar-
rastusta. Keräysvaroin tuetaan myös Si-
supartiotoimintaa, jossa mukana ole-
vat lapset ja nuoret ovat pääosin aisti-, 
liikunta- ja kehitysvammaisia. Avun vie 
perille Suomen Partiolaiset.

Parasta ennaltaehkäisyä
”Partiotoiminnan valinta Yhteisvas-
tuukeräyksen kotimaan kohteeksi läm-
mittää tietysti mieltä. Se kertoo, että 
meihin luotetaan”, Järvi-Suomen Partio-
laisten viestintäsihteeri Tiitus  
Lahti iloitsee.

”Tämä on hieno mahdollisuus nostaa 
partiotoimintaa entistä enemmän ih-
misten tietoisuuteen.”

Lahti kertoo, että Kuopion alueella 
osa lippukunnista osallistuu keräykseen.

”Esimerkiksi ystävänpäivänä Kalla-
veden kirkossa järjestettävän partio-
messun jälkeen lippukuntalaiset läh-
tevät kiertämään omilla alueillaan 
lipaskerääjinä.”

”Huhtikuussa vietetään perinteistä 
partioviikkoa ja olemme pohtineet, et-

tä silloin voisi myös järjestää keräystem-
pauksia.”

Keräysvaroja kanavoidaan partio-
piireille, jotka ideoivat ja toteuttavat 

omilla alueillaan erilaisia toimia syr-
jäytymisuhan alla olevien lasten ja 
nuorten tavoittamiseksi. Myös lippu-
kunnille jaetaan pienimuotoisempaa 

Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena partio 

M iksi Kuopion Kirk-
kokatu on niin 
kaukana kirkois-
ta? Koska ensim-

mäiset neljä olivat sen varrella. 
Kun Tuomiokirkko valmis-

tui 200 vuotta sitten, se oli jo 
Kuopion seurakunnan viides 
kirkko. Ensimmäinen valmistui 
vuonna 1552. Venäläiset poltti-
vat sen 1588, sillä rajoja ei varti-
oinut rajavartiolaitos vaan kor-
keintaan verottaja; sitä paitsi 
Kuopio kirkkoineen oli selke-
ästi Venäjän puolella. Vaikka 
raja loittoni Täyssinän rauhas-
sa Pisalle, ei se estänyt venäläisiä 
polttamasta myös Kuopion toista kirk-
koa vuonna 1610. 

Kolmas kirkko valmistui 1639 sa-
maan paikkaan kuin kaksi ensimmäis-
täkin eli nykyisen Piispanpuiston tie-
noille. Salama poltti sen 1719 eikä siitä 
pelastunut muuta kuin messukasukka 
ja paripuoli kynttilälampetti. 

Neljäs kirkko palveli tehtävässään 
yli 80 vuotta ja rapistui vuotavine paa-
nukattoineen niille sijoilleen. Kirkos-
ta on säilynyt runsaasti esineistöä. Sen 
alttaritaulutkin on entisöity ja sijoitet-
tu tuomiokirkon kuoriin. Kirkossa oli 

myös Mikael Toppeliuksen korista-
ma saarnatuoli, jonka kirkon purkanut 
urakoitsija osti ja myi edelleen raken-
teilla olleeseen Enon kirkkoon. Siellä se 
on tänäkin päivänä.

Viides eli nykyinen kivikirkko raken-
nettiin Kuopion pitäjän ja sen alueel-
le perustetun kaupungin yhteiseksi kir-
koksi.  Kivikirkolla oli valistustehtävänä 
rohkaista kivinavetoiden rakentamiseen. 
Kirkko on yhä suurin keskiajan jälkeen 
rakennetuista kivikirkoista. Piskuinen 
kaupunki otti sen heti 1823 vaakunansa 
tunnukseksi alleviivatakseen omaa lää-
nin pääkaupungin arvoaan.

Neljä ensimmäistä kirkkoa 
hautausmaineen olivat juuri ja 
juuri vuonna 1775 perustetun 
kaupungin rajojen sisäpuolella, 
mutta uusi nousi Vahtivuorel-
le, keskeiselle korkealle vartio-
mäelle. Säädökset kielsivät hau-
tausmaat kaupungin alueella, 
joten vanha hautausmaa siirret-
tiin Väinölänniemelle nykyisen 
urheilukentän tienoille.

Kirkkoherra Matthias Ing
man lahjoitti kirkkoon alttari-
taulun vuonna 1843.  Maalariksi 
hän halusi ammattikuntamaa-
lareiden sijaan hienouden huip-

puna Berndt Godenhjelmin, 
joka oli saanut ensimmäisenä suoma-
laisena akateemista taideopetusta Pie-
tarissa. Alttaritaulun piti olla niin van-
kalla teologisella pohjalla, ettei siinä 
ole mitään, mitä ei olisi Raamatussa. 

Silloin uudenaikaista oli pystyä kirk-
kotaiteessa samaan, mitä Euroopan 
isoissa katedraaleissa.

Alttaritaulu nähtiin jo kuvataitee-
nakin: J.V. Snellman kirjoitti taulusta 
Saima-lehteen happaman taidearvos-
telun ja moitti taulua maneereista sekä 
eloisuuden ja voiman puutteesta.

KAIJA VUORIO

Tuomiokirkko on viesti valistuksen ajalta

Yhteisvastuu 2016 torjuu nuorten syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa. 
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T alviuntaan nukkuva kaupunkimme saa helmi-
kuussa piristysruiskeen, kun kaikkien aikojen 
ensimmäinen ANTI-talvifestivaali valtaa Kuo-
pion ja Tahkon matkailukeskuksen.

”Festivaalin taiteellinen johto on pohtinut jo useam-
man vuoden ajan talvitapahtumaa. Nyt sille oli sopiva 
sauma”, ANTI-päällikkö Elisa Itkonen kertoo.

Vuodesta 2002 alkaen on ANTI-festivaali näkynyt 
joka syksy Kuopion katukuvassa. Kansainvälinen nyky-
taiteen tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa ja saa-
vuttanut yhden tärkeän päämääränsä: se on on-
nistunut herättämään keskustelua. 

Miten vuodenaika näkyy talvifesti
vaalissa?

”Se on koko tapahtuman lähtökohta. 
Monet teokset perustuvat ni-
menomaan talveen. Esi-
merkiksi Ice Music -esi-
tys Kuopion torilla ja 
Tahkovuoren juurella 
soitetaan jääinstru-
menteilla. Yleisö voi 
Kuopiossa seura-
ta muutaman päi-
vän ajan, kun jäästä 
veistetään soittimia 
esitystä varten.  

Myös Tahkolah-
den jäällä on ohjel-
maa. Koska lumi ja jää 
ovat keskeisiä tekijöitä ohjelmistos-

sa, on säätilojen seuraaminen aiheuttanut pientä jänni-
tystä alkutalven mittaan.”

Miksi ANTI järjestetään nyt kahdessa paikassa?

”Tuntui luontevalta viedä talvifestivaali myös alueen 
keskeisimpään talvimatkailukohteeseen. Kuopiosta 
muuten kannattaa tulla osallistumaan Tahkonkin ta-
pahtumiin, koska ilmainen festivaalibussi kulkee vä-
liä torstaista sunnuntaihin. Jo bussissa pääsee mukaan 
tunnelmaan, sillä matkan aikana esitetään äänitaide-

teos.”

Millaista palautetta ANTIfestivaalista on 
tullut?

”Paljon on tullut positiivista palautetta. 
Monet teokset ovat sellaisia, että katso-

jat pääsevät itse jollain lail-
la osallistumaan niihin. Se 

on saanut ihmiset kat-
somaan tuttua kau-

punkimiljöötä aivan 
uusin silmin. Toki on 
heitäkin, jotka ei-
vät tapahtumalle 
lämpene. Yksi tär-
keä tavoitteem-
me onkin herät-
tää reaktioita ja 
sitä kautta kes-

kustelua.” 

HELI HARING

MITÄ MIELESSÄ?

Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena partio 

Luvassa huurteista taidetta
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rahoitusta, jolla voidaan esimer-
kiksi kustantaa partiovarusteita tai 
leirimaksuja vähävaraisten perhei-
den lapsille ja nuorille, jotta parti-

on aloittaminen olisi mahdollista.
”Partio on mitä mainioin tapa 

ehkäistä jo ennalta lasten ja nuor-
ten syrjäytymistä.”

Suomessa monilla partiolip-
pukunnilla on taustayhteisönään 
evankelis-luterilainen seurakunta.

”Toivomme, että Yhteisvastuu-
keräyksen kautta yhteydet seura-
kuntiin vahvistuisivat entisestään.”  

Mosambik  
vaihtui Ugandaan
Hallituksen kehitysyhteistyöhön 
kohdistamista leikkauksista johtuen 
Kirkon Ulkomaanapu joutuu lopet-
tamaan työnsä viidessä maassa. Yksi 
näistä on vuoden 2016 keräyksen esi-
merkkikohteeksi valittu Mosambik.

Mosambikin korvaavaksi kan-
sainvälisen diakonian esimerkkikoh-
teeksi vuoden 2016 Yhteisvastuuke-
räykseen on valittu Uganda, jossa 
yhteisvastuuvaroin tuetaan nuorten 
koulutusta ja toimeentuloa.

Samasta syystä johtuen myös 
muissa Yhteisvastuukeräyksen koh-
dealueissa tapahtuu muutoksia. 
Uudet kohdealueet vuoden 2016 
alusta lähtien ovat Uganda, Keski-
Afrikan tasavalta, Myanmar, Lähi-
Itä ja Keski-Amerikka.

HELI HARING  
JA KIRKKOPALVELUT

Yhteisvastuukeräyksen 
aloitustapahtumia on kaikissa 
seurakunnissa 7.2.  
Katso tarkempia tietoja  
sivulta 12 alkaen.
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Yhteisvastuu  
pähkinänkuoressa

 ✚ Yhteisvastuu on lähim-
mäisenrakkauden kansan-
liike ja evankelis-luterilai-
sen kirkon vuosittainen 
suurkeräys, joka auttaa hä-
dänalaisia syntyperään, us-
kontoon tai poliittiseen 
vakaumukseen katsomat-
ta Suomessa ja kehitys-
maissa.

 ✚ 60 prosenttia tuotosta 
menee Kirkon Ulkomaa-
navun välityksellä kehi-
tysyhteistyöhön ja kata-
strofiapuun. 20 prosenttia 
käytetään vuosittain va-
littavaan kohteeseen Suo-
messa ja loput 20 prosent-
tia kirkon ja seurakuntien 
tekemään avustustyöhön. 

 ✚ Joka kevät Yhteisvastuun 
reilut 35 000 vapaaehtois-
ta lähtevät liikenteeseen 
keräyslistojen ja -lippaiden 
kanssa. Keräykseen osallis-
tuvat kaikki Suomen ev.lut. 
seurakunnat.

 ✚ Tänä vuonna Yhteisvas-
tuukeräyksen esimiehenä 
toimii Kuopion hiippakun-
nan piispa Jari Jolkkonen. 

 ✚ Keräys käynnistyy 7.2.2016.

Yhteisvastuukeräykseen 
lahjoitettiin viime vuonna 

vajaa neljä miljoonaa 
euroa. 

Yhteisvastuu 2016 torjuu nuorten syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa. 

Kuopion Valkonauha ry:n 110-vuotisjuhlaseminaari

Päihteet puheeksi!
Perjantaina 12.2.2016 klo 9–15

Kuopion kaupungintalon juhlasalissa

Seminaarissa puhujina lääninrovasti Jaana Marjanen,
ELL, teol.yo. Laura Siponmaa, erityisopettaja, työnohjaaja Matti Nokela,
LL, päihdelääkäri Antti Loimalahti, YTT, yliopistonlehtori Taru Kekoni,
YTT, professori Olli-Pekka Ryynänen

Teemoja:
● Yhteiskunta ja alkoholi – arvot ja arvonnat  ● Työyhteisön päihdepeli 
ja ryhmäinterventio  ● Päihderiippuvuus – monimutkainen vai yksin-
kertainen sairaus?  ● Kannabiksen käyttö ja yhteiskunnan reagointi 
● Voisiko yhteiskunnallisilla ratkaisuilla vaikuttaa päihderiippuvuuksiin?

Ilmoittautuminen 
sähköpostitse osoitteeseen kuopionvalkonauha@gmail.com
Osallistumismaksu 60 euroa maksetaan ennakkoon Kuopion 
Valkonauha ry:n tilille FI94 8000 1970 8494 37. Maksun viestiosaan 
merkintä ”seminaari”.  
Valkonauhan jäsenille, opiskelijoille ja eläkeläisille 
seminaari on ILMAINEN, mutta ilmoittautuminen tulee tehdä  
yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen.

Lisätietoja: Hannele Nykänen, puh. 040-5489 898, 
työ 044-7872 861, lmh.nykanen@gmail.com

Eronnut vanhemmalla iällä?

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen.
Elämällä on vielä paljon tarjottavaa. Hinta 110 e / 5 vrk.

Vuoden 2016 Erosta eheäksi® -kurssit yli 50-vuotiaille
15.–19.3.2016  Lehmirannan lomakeskus, Salo
10.–14.5.2016  Lehmirannan lomakeskus, Salo
12.–16.9.2016  Ilkon kurssikeskus, Kangasala

Tiedustelut 
puh. 040 7257 561 tai 
erostaeheaksi@elakeliitto.fi
www.elakeliitto.fi

KansanlääKintäKesKus
Hotelli Kaustinen, puh. 06 865 0200 

Pajalantie 24, 69600 Kaustinen

www.kansanlaakintakeskus.com

Tervetulua 
kylhän!

Kaustinen -paketti 2 vrk 
alk. 120,- / hlö / 2 vrk
• puolihoitoruokailut noutopöydästä,  
 viikoittain myös perinneruokia ja  
 pelimannimusiikkia
• päivittäinen sauna ja kuntosali
• hieronta 30 min tai kaustislainen  
 perinteinen jäsenkorjaus 20 min 
Kasso isse tarkemmin...
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Kuopion seurakuntayhtymän piispantarkastus 
päätettiin juhlamenoin Nilsiässä.

S
yksyn aikana on Kuopion seu-
rakuntayhtymässä ja seurakun-
nissa pidetty piispantarkas-
tusta. Tarkastus päätettiin 17. 
tammikuuta Nilsiän kirkossa 
piispanmessuun. Siellä annet-
tiin myös päätöslausunto yhty-

män ja Järvi-Kuopion seurakunnan osalta. Sa-
malla vietettiin Järvi-Kuopion seurakunnan 5-, 
Nilsiän kirkon 110- ja Nilsiän seurakunnan pe-
rustamisen 200-vuotisjuhlaa.

Kiitosta ja kehitettävää
Piispa Jari Jolkkonen totesi lausunnossaan, 
että yhtymän toimintakertomuksessa olevat 
tunnusluvut kertovat kauttaaltaan erinomai-
sesti tehdystä työstä. ”Yhtymän johto ansait-
see tunnustuksen siitä, että se on riittävän 
kaukonäköisesti ottanut huomioon talou-
den kehityksen suuntaviivat ja ryhtynyt sen 
vaatimiin toimenpiteisiin. Samalla se on an-
tamistaan säästövelvoitteista huolimatta tur-
vannut yhtymän tulosyksiköille niiden tar-
vitsemat taloudelliset resurssit käytännön 
seurakuntatyön toteuttamiseen.”

Piispa antoi yhtymälle myös muutamia 
kehittämistehtäviä. Yksi on toivomus mää-
rärahasta ensi vuodelle, joka on reformaati-
on 500-vuotisjuhlavuosi.” Näin voitaisiin vah-
vistaa omaa luterilaista identiteettiä ja tuoda 
esille uskonpuhdistuksen myönteisiä seurauk-
sia kulttuurillemme.” 

Merkittävä kehittämistehtävä on yhtymäl-
le laadittava strategia, jossa varmistetaan, et-
tä kiinteistötoimen kustannukset ja erityisesti 
kiinteistöjen korjausvelka eivät kohtuutto-
masti luo paineita henkilöstön vähentämi-
seksi.

Kehittämisen paikka on piispan mukaan 
myös turvapaikanhakijatilanteen vastuukysy-
mysten ratkaiseminen yhtymässä.

Kirkon voima
Messussa saarnannut kirkkoherra Reijo Lei
no kertoi Jeesuksen ensimmäisestä ihmete-
osta veden muuttamisesta viiniksi Kaanaan 
häissä. ”Hääjuhla ei paikallisen tavan mukaan 
ollut vain lyhyt juhlahetki yhdessä, juhla kes-
ti seitsemän päivää ja noiden päivien aikana 
juhlaväkeä saapui ja lähti. Liekö väkimäärä yl-

lättänyt, kun juhlien loppupuolella viini alkaa 
ehtyä – mikä häpeä.”

”Karsiminen ja luopuminen ei ole helppoa. 
Me haluamme pitää kiinni kasvusta ja oike-
uksistamme – saavutetuista eduista luopumi-
nen on meille vastenmielistä.”

Leinon mukaan Suomen ev.lut. kirkos-
sa totuttiin pitkään elämään jatkuvan kas-
vun aikaa. ”Väki lisääntyi ja vauraus kasvoi. 
Nyt me käymme kipeitä keskusteluita siitä, 
miten säilytämme taloutemme tasapainon, 
mistä luovumme, jotta voisimme turvata pe-
rustehtävämme toteutumisen myös tulevi-
na vuosina?”

”Kirkon voima ei kuitenkaan ole kos-
kaan ollut sen vahvassa taloudessa, prameis-
sa kiinteistöissä tai monipuolisessa tarjon-
nassa. Kirkon voima on siinä iankaikkisen 
elämän toivossa ja sanomassa, jota me päi-
vittäin julistamme. Kirkon voima on sen 
heikkoudessa, silloin kun se suostuu kään-
tymään Mestarinsa puoleen todeten, että 
omat eväämme ovat lopussa ja juhla päätök-
sessä, ellet sinä Mestari tee ihmettäsi kes-
kuudessamme.”

Messuun osallistui lähes 500 ihmistä ja sii-
nä palveli laaja joukko työntekijöitä ja vapaa-
ehtoisia.

ERIKA SUOMINEN

Moninkertaiset juhlat

RISTIVETOA

Valokuvauskurssilta virtaa arkeen

I hmissuhteista usein parisuhde on 
se, johon ladataan suuria tunteita, 
haaveita ja unelmia. Odotuksia 
tärkeälle ihmissuhteelle luomme 
itse, mutta myös ympäristö ja 

nykyisin erityisesti media tuottavat 
omaa kuvastoansa siitä, mitä on oikean-
lainen rakkaus ja parisuhdeonni. Arki-
nen parisuhde tulee usein arvioiduksi 
sosiaalisen median tai aikakausilehtien 
luoman kuvaston valossa. Täydelliset 
tunnelmakuvat takkatulesta ja sormuk-
sista kuohuviinilasissa ovat varmasti 
totta, mutta eivät koko totuus. Harvoin 
kuviin päätyvät ne arkiset, mutta sitä-
kin tärkeämmät parisuhdehetket, kun 

vauva on nukahtanut tunteja huudettu-
aan väsyneen isän syliin, kun työstressiä 
puhkuva perheenäiti saapuu hikilenkiltä 
jaksavampana kotiin tai kun riidan päät-
tää sovinnon halaus. 

Pohdimme, millä tavalla arkisten het-
kien merkitystä voisi korostaa ja nos-
taa niitä esille yhtä tärkeinä tai jopa tär-
keämpinä kuin kiiltokuvamaisia sosi-
aalisen median kuvapäivityksiä. Millä 
tavalla arki ja arjessa voimana oleva pari-
suhde tulisi näkyväksi, että juuri tänään, 
juuri tässä ja juuri sinun kanssasi on 
hyvä. Syntyi idea yhteinen arki -valoku-
vauskurssista. Halusimme testata pari-
suhdekurssin teemana valokuvausta; 
millä tavalla parisuhteen kantavia tee-
moja, kuten luottamusta, rakkautta ja 
yhteisiä arvoja voisi tuoda keskusteluun 
valokuvauksen kautta. 

Kuvata voi vaikka kännyk-
käkameralla, eikä aikaisem-
paa kuvauskokemusta tar-
vita. Kurssin aikana otettuja 
valokuvia ja niistä nousseita 
ajatuksia jaetaan ryhmässä ja 
syvennytään parisuhdetee-
moihin yhdessä keskustellen. 
Valokuvien ja keskustelujen 
punaisena lankana on nostaa 
arkisten parisuhdetekojen arvostusta, 
mutta toisaalta pohtia kuvien kautta 
myös parisuhteessa olevien yksilöllistä 
tarinaa; millaiset yksilöt parisuhteessa 
ovat ja miten he omilla teoilla lisäävät 
parisuhteen hyvinvointia. Parhaimmil-
laanhan parisuhde toimii turvallisena 
peruskalliona, joka mahdollistaa kasva-
misen yhdessä, mutta antaa tilaa myös 
molempien yksilölliselle kasvulle. 
Yhteinen arki -valokuvauskurssin jär-

jestää Kuopion perheasiain neuvottelu-
keskus. Tapaamisia on kuusi ja kokoon-
numme keskusseurakuntatalolla torstai-
sin 18.2. alkaen klo 17.30–19.   

Kurssille otetaan mukaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä 5 pariskuntaa ja 
ilmoittautumiset voi laittaa sähköpos-
titse osoitteeseen henna.julkunen@evl.fi.  

HENNA JULKUNEN 
Kuopion perheasian neuvottelukeskus

KERRON KIRKOSTA

Parhaimmillaan parisuhde on arjen peruskallio.
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 Nilsiän Herättäjäjuhlille kerätään 
rahoitusta erilaisilla tuotteilla. Piispa sai 
kaksi Paavon pallit -tuolia tuolinikkari 
Erkki Rissaselta.

Ehtoollista jakoivat Eino Keihänen, Simo Korkalainen, Minna Puustinen, Reijo Leino, Jari Jolkkonen, Eeva Väätäinen, Raili Pursiainen ja Tuomo Kantele.
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Kuopiolaiset vieraat otettiin sydämellisesti 
vastaan Pitkärannan ystävyysseurakunnassa.

J ännittävä matka Kuopi-
osta 300 kilometriä itään 
Venäjälle Pitkärantaan. 
Rajalla Suomen tulli toi-
votti hyvää matkaa, Ve-
näjän virkailijat tekivät 

tarkempaa työtä. Pakettiautomme 
otettiin sisätiloihin tarkempaa läpi-
valaisua varten.

 Kerroimme tullimiehille ole-
vamme Kuopion seurakuntien vä-
keä. Teemme tervehdyskäynnin Pit-
kärannan luterilaiseen seurakuntaan. 
Viemme joulumuistamisia, pidämme 
kirkkohetken ja käymme kodeissa ja-
kamassa ehtoollista.

Kuopiolaisten 
rakentama kirkko
Pitkärannassa sijaitsee yksi Inkerin 
kirkon 80:sta seurakunnasta. Inkerin 
kirkolla tarkoitetaan Venäjällä toimi-
vaa luterilaista kirkkoa, johon kuuluu 
nykyään arviolta 15 000 henkeä. 

Tullimiehille Inkerin kirkon tari-
na on varmasti tuttu. Neuvostoliiton 
hajoamisen jälkeen, 1992 alkaen kirk-
ko vahvistui ja sai tukea ulkomailta. 
Pohjoismaiden, Saksan ja Amerikan 
luterilaiset kirkot lähettivät taloudel-
lista apua ja auttoivat uusien seura-
kuntien perustamisessa. 

Kuopion seurakuntayhtymä sai ys-
täväseurakunnakseen Pitkärannan. 
Kuopiolaiset rakensivat sinne kauniin 
kirkon, jonka arkkitehtuuriset ratkai-
sut tukevat loistavasti seurakunnallis-
ta toimintaa. Samaan tilaan avautuvat 
eteinen, kirkkosali ja kahvio. On keit-
tiö, toimistotiloja ja suihku. Väljä parvi 
muun muassa vierailijoiden yöpymis-
tä varten. Oivallinen tila pienelle seu-
rakunnalle.

Lopulta tullivirkailijat päästivät 
jatkamaan matkaa. Tosin mandarii-
neja ei olisi saanut viedä Venäjälle. 
Jos niitä on seuraavan kerran autos-
sa, sakot rapsahtavat.

Kukin asuu tavallaan
Laatokan rannalla sijaitseva Pitkä-
ranta kuului ennen sotaa Suomel-
le. Tulkkimme Klaara kertoi, että nyt 

kaupungissa asuu noin 12 000 ihmis-
tä, joista arviolta pari sataa osaa suo-
mea.

Pitkärannan yleisilme on hyvin 
erilainen kuin suomalaisissa pienkau-
pungeissa. Vanhat kerrostalot ovat 
rapistuneet eikä suurempia remont-
teja ole tehty varmaan koskaan. Jot-
kut parvekkeet näyttävät olevan 
sortumaisillaan, kun taas toiset on 
somistettu pieniksi puutarhoiksi.

Talot ovat silti paremmassa kun-
nossa kun reilut kymmenen vuotta 
sitten, jolloin rappukäytävissä ei ollut 
ulko-ovia. Silloin raput olivat kylmiä 
ja niissä asui kulkukoiria. 

Kerrostalojen vieressä nököttää 
pieniä mökkejä. Jotkut hyvässä kun-
nossa, toiset keikkuvat kallellaan. 

Erään paritalon toinen puolisko oli 
kauniisti remontoitu ja toinen puo-
li sortumispisteessä. Kukin asuu ta-
vallaan.

Joitakin hienojakin omakotitalo-
ja löytyi. Vankat takorauta-aidat piti-
vät tunkeilijat loitolla. Kauniita sinisiä 
laattakattoja näkyi siellä täällä, sitä 
niin sanottua ryssän sinistä.

”Mie ymmärrän kyllä”
Pitkärannan seurakuntalaiset otti-
vat Kuopion vieraat lämpimästi vas-
taan. Laulettiin joululauluja ja pidet-
tiin kaksikielinen jumalanpalvelus. 
Iloinen rupattelu täytti kirkkosalin. 
Ihmiset tuntevat toisensa ja vaihta-
vat kuulumisia. Kaksikieliset virsikir-
jat ovat kuluneet käytössä.

Parhaimmillaan seurakuntaan on 
kuulunut noin 170 ihmistä, mutta vä-
hitellen monet inkerinsuomalaiset 
ovat muuttaneet Suomeen ja nyky-
ään jäseniä on enää noin 60. Kirkos-

sa käy toki niitäkin, jotka eivät kuulu 
seurakuntaan.

Ehkä kolmannes seurakuntalaisista 
osaa suomea. Oli riemastuttavaa kuul-
la venäjänkielisten puhuvan täydellistä 
suomea, ja vielä vahvasti karjalan mur-
retta vääntäen.  ”Suomea kuulee 
niin harvoin. Mie ymmärrän kyllä, 
mutta en ossaa sannoo kaikkee, mi-
tä on mieles”, sanoi eräs vanhus koti-
käynnillä.

Televisiosta tulee kuulemma tors-
taisin suomenkielinen ohjelma, kaik-
ki muu on venäjää.

Pyhäkoulu voimissaan
Seurakuntalaiset ovat pääosin ikäih-
misiä. Silti pyhäkoulutyö on voima-
kasta. Näissä nuorissa on seurakun-
nan tulevaisuus. Vahinko vain, että 
monet muuttavat Pitkärannasta 
muualle opiskelemaan.

Juttelin pyhäkouluun tulleille lap-
sille ne muutamat venäjänkieliset 
sanat, jotka olin oppinut vaimolta: 
”Minja savut Kari, ja na Kuopio. Olen 
Kari Kuopiosta.” Lapsia nauratti. 

Vielä hauskempaa oli, kun näytin 
heille kännykästä videoita meidän 
koirasta. ”Eta Sabaka Neppu. Tässä 
koiramme Neppu.” Eläimiä rakaste-
taan kaikkialla.

Pitkärannan pienen seurakunnan 
toimintaa voidaan jatkaa vain ulko-
maisten tukijoiden turvin. Kuopion 
seurakunnat maksavat pastori Ole
gin palkan ja kirkon vakuutukset. Pit-
kärannan lisäksi Oleg huolehtii lähel-
lä sijaitsevasta, hieman pienemmästä 
Läskelän seurakunnasta.

Kuopion seurakunnilla on ystä-
vyysseurakuntia myös Virossa, Unka-
rissa ja Romaniassa. Yhteyksien pitä-
misen muoto riippuu seurakuntien 
tilanteesta. 

Taloudellisen tuen lisäksi tarkoitus 
on vahvistaa yksittäisten kristittyjen 
välistä yhteyttä. Kristityt ovat alusta 
saakka vaalineet ystävyysseurakunta-
toimintaa. Tämä näkyy eräiden Uu-
den testamentin kirjeiden lopputer-
vehdyksistä.

KARI KUULA

” Kaksikieliset 
virsikirjat ovat  
kuluneet käytössä

Ystäviä  
tervehtimässä 
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Reijo Leinon mukaan kirkon mahdollisuus on toivossa, jota usko kantaa.

J
ärvi-Kuopion kirk-
koherra ja yhtei-
sen kirkkoneuvos-
ton puheenjohtaja 
Reijo Leino syntyi 
Turun Heidegenis-
sä 60 vuotta sitten. 
Siellä syntyivät kaik-
ki paljasjalkaiset tur-
kulaiset. Virkamies-

perheessä oli kahden isoveljen jälkeen 
tarjolla kuopuksen paikka, ja siihen poi-
ka hyvin sopeutui. 

Aikuistuttuaan Leinosta tuli luokan-
opettaja ja lähetystyöntekijä. Myöhem-
min tie vei kirkkoherraksi Järvi-Kuo-
pion seurakuntaan eli piispan sanoin 
”pienoishiippakunnan piispaksi”. Viime 
vuoden alusta Leino on toiminut myös 
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohta-
jana Kuopion seurakuntayhtymässä. 

Hän on vaari seitsemälle lapsenlapsel-
le, isä neljälle lapselle ja aviomies Kirsille.

Monta rautaa tulessa
Opiskelujen ohessa Leino teki erilaisia 
töitä. Suomen Kristillisen Työväenliiton 
nuorisosihteerinä hän teki nuorisotyötä 
innolla ympäri Suomea.  ”Pomo kannus-
ti, että anna mennä vaan.”

Kristillisessä opintokeskuksessa tuli 
sijaisuus, jota Reijo Leino tuli hoitamaan 
Kuopioon. Näin tuli Kuopion hiippa-
kunta tutuksi. Matka jatkui takaisin ete-
län suuntaan ja Kansan Raamattuseuran 
opiskelijatyön vetäjäksi.

”Huomasin, että pappeudesta ei oli-
si haittaa. Laitoin paperit teologiseen ja 
pääsin opiskelemaan. Tein ensimmäise-
nä opiskeluvuonna 90 opintoviikon eli 
kolmen vuoden opinnot. Rahoitin opis-
keluja opettajansijaisuuksilla. ”

Helsingin Pukinmäen ala-asteella oli 
pedagogisesti edistyksellisiä opetta-
jia. Sieltä avautui mahdollisuus opet-
taa pakolaisperheiden lapsia. ”Alkoi 
mielenkiintoinen työrupeama, mut-
ta opinnot jäivät hetkeksi sivuun. Se oli 
kokonaisvaltaista elämistä pakolaislas-
ten kanssaan ja opastamista kulttuu-
riimme.”

Pukinmäen opettajan töiden lomas-
sa löytyi teologisessa opiskeleva Kirsi, tu-
leva vaimo.

”Halusimme maalaiskouluun ja sellai-
nen löytyi Kuhmoisten Päijälän kylästä. 
Kun aloitimme siellä opettajina, oppilai-
ta oli 12. Päätin, että koulua ei ainakaan 
minun aikanani lopeteta. Kun tuli tie-
to, että opettajat lomautetaan, pidim-
me lapsille leirikoulua metsäkämpällä 
ja säästimme näin myös tilakustannuk-
sista.”

Leino lähti mukaan myös kunnallis-
politiikkaan ja oli kunnanhallituksen pu-
heenjohtajana Kuhmoisissa. Päijälän 
koululle tehtiin miljoonaremontti ja kun 
Leinot lähtivät sieltä uusiin tehtäviin, 
oppilaita oli 28. 

”Piti lähteä, sillä kaikki oli annettu. 
Olimme siellä kahdeksatta vuotta, kun 
saimme tarjouksen Kirsti Mauraselta 
Suomen Lähetysseurasta lähteä Kolum-
biaan lähetystyöhön.”

Pappia ei jätetä
Leinojen tytär oli eskarissa ja he olivat lähdös-
sä vuosiksi ulkomaille. Valmistautumisproses-
si oli pitkä. ”Lähetyskurssin ohella opiskelin 
teologian opinnon loppuun. Olimme ensin 
yhdeksän kuukautta kielikoulussa Costa Ri-
cassa ja sitten matkasimme vuonna 1999 Ko-
lumbiaan. Mukana olivat poikani Roni, hänen 

tyttöystävänsä sekä tyttäremme Ronja.”
Elämä Kolumbiassa oli rankkaa. Siellä oli 

väkivaltaisuutta, huumekauppaa ja muuta ri-
kollisuutta. ”Tilanne kiristyi koko ajan. Mi-
nulla ei ollut niin tiukkoja kotiintuloaikoja 
14-vuotiaanakaan kuin siellä.” 

”Olosuhteet pahenivat ja meidät evakuoi-
tiin Venezuelaan. Muutimme järjestäytyneen 
rikollisuuden alueelta järjestäytymättömäl-
le alueelle. ”

Siellä Leino ja Ronja-tytär sairastuivat 
myös dengue-kuumeeseen. Leino sairastui 
tautiin vielä uudelleen ja silloin se on hengen-
vaarallinen.  ”Olimme vuoden ajan keränneet 
varoja, että pääsemme leirille seurakuntam-
me nuorten kanssa. Leiri pidettiin kauka-
na Coron niemimaalla. Sairastuin siellä toi-
sen kerran dengue-kuumeeseen ja kuntoni oli 
todella huono. Kerroimme, että minun pitää 
palata takaisin kyläämme saamaan hoitoa. 

Vaikka nuoret olivat keränneet vuoden 
varoja ja odottaneet kovasti tuota leiriä, 
he eivät halunneet jäädä sinne. He lähti-
vät kanssani takaisin kylään todeten, et-
tä pappia ei jätetä.”

Tuo lämpö, huolenpito ja sairasvuo-
teen vierellä eläminen läikäyttävät ison 
miehen tunteita vieläkin. Latinalainen 
Amerikka on edelleen Leinoille tärkeä. 

Jaammeko omastamme?
Kotimaahan palattuaan Leino hoiti 
myös lähetystyötä Latinalaiseen Ame-
rikkaan, Venäjälle, Baltiaan ja Unkariin.  
”Se tiesi paljon matkapäiviä ja tuli per-
heelliselle liian kovaksi.” 

”Sain paikan lähetyssihteerinä Kuopi-
osta. Halusimme kokeilla myös millaista 
olisi papin työ Suomessa. Silloinen piis-
pa sanoi, että kokeile Juankoskella, sil-
lä se on hyvin johdettu seurakunta. Tu-
lin Säyneisen aluepapiksi 2005 ja 2006 
Tuusniemen kirkkoherraksi.”

”Olen nauttinut olostani täällä. Seu-
rakunta ja seurakuntalaiset hengittä-
vät samaan tahtiin ja elävät vuorovaiku-
tuksessa.”

Leino muistelee Barinasin kylää, jossa 
harvoin jollakin oli töitä. Mutta kun töi-
tä oli, näkyi se heti kolehdissa.

”Kirkon mahdollisuus kasvuun lepää 
Kristuksessa ja siinä toivossa, jota us-
ko kantaa.  Meidän täytyy pitää kirkkaa-
na mielessä kirkon perustehtävä. Jaam-
meko omastamme niiden hyväksi, joilla 

menee huonommin kuin meillä.”
Leino muistuttaa, että kirkon ja seu-

rakunnan perustehtävä tässä maailmassa 
säilyy muuttumattomana, kun se julistaa 
Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja se-
kä toimii kristillisen sanoman levittämi-
seksi ja lähimmäisenrakkauden toteut-
tamiseksi.

Kirkkoherra on huolissaan tämän 
maailman yksilöä korostavista arvoista. 
”Ollessani lähetystyössä maailman köy-
hillä alueilla näin, kuinka kylä toimi yh-
dessä. Jos yksi sairastui ja tarvittiin rahaa 
hoitoon, rahat kerättiin yhdessä. Pappi 
oli ainoa palkallinen työntekijä. Siellä ei 
yhteisöllisyyden perään tarvinnut kysel-
lä, sillä se oli se ainoa tapa toimia.”

”Lähetysseuran esimies Kirsti Maura-
nen muistutti meitä aina, että perhe on 
Jumalan lahja teille ja siitä tulee huoleh-
tia vaikka kutsumus, into ja imu työhön 
ovat kovat. Työn ja perhe-elämän yh-

teensovittamisen haasteet ovat olleet kipu-
pisteenämme aina. Nyt vaarin täyttäessä 60 
haaveilemme kiireettömästä ajasta lasten ja 
lastenlasten kanssa.”

ERIKA SUOMINEN

Messu ja kirkkoherra Reijo Leinon 60-vuotis-
syntymäpäiväseurat 14.2. Tuusniemen kirkos-
sa klo 10. Messun jälkeen kirkkokahvit ja seu-
rat seurakuntakodissa.

”Nyt haaveilen 
kiireettömästä ajasta 
lasten ja lastenlasten 
kanssa”, Reijo Leino 

tuumailee.

Pienoishiippakunnan piispa täyttää 60

” 
Kun töitä oli, 
näkyi se heti 
kolehdissa

 Reijo ja Kirsi 
Leino tapaamassa 

Muuruveden 
alueseurakunnan 

kummipoikaa 
Esteban Andersia 

ja hänen isoäitiään 
Kolumbian 

Sogamosossa.
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Kirkon pyhät tunnetuksi
Kirkkovuoden pyhät rytmittävät 
arkeamme pitkin vuotta.

J uhannus, helatorstai ja 
laskiainen lienevät juh-
lapyhistä tunnetuimpia, 
mutta miksi vietämme 
kynttilänpäivää, kirkas-
tussunnuntaita tai tuo-

miosunnuntaita? 
Tuotantoyksikkö Kantti on 

koonnut tietoa kirkkovuoden py-
histä yhteistyössä Kuopion ev.lut 
seurakuntien viestinnän kanssa. 
Ylen Radio Suomessa sekä Yle Pu-
heella lähetettyjä radio-ohjelmia on 
tehty jo noin parinkymmenen py-
hän tiimoilta.

Kaikki ohjelmat kootaan mate-

riaalipankiksi Kantin verkkopalve-
luun www.kantti.net. 

”Tavoitteena on tehdä tunnetuk-
si niin perinteisiä ja rakkaita kuin 
hieman tuntemattomampiakin kir-
kollisia pyhiä”, kertoo toimituspääl-
likkö Anne Heikkinen. 

Pyhistä raamit  
vuodenkierrolle 
Ohjelmien teossa on ollut mukana 
pappeja eri seurakunnista. 

”Etenkin entisaikaan kirkkovuo-
si antoi raamit elämälle. On hyvä, 
että pyhien sisältöä nostetaan esil-
le, sillä se on myös meidän suoma-

laisten omaan kulttuuriperintöön 
tutustumista. Pyhien sisällöstä oli-
si kosolti ammennettava meidänkin 
aikana”, pohtii Kirkon pyhät -ohjel-
missa haastateltavana ollut pastori 
Heikki Hyvärinen Männistön seu-
rakunnasta. 

Materiaalipankista toivotaan 
olevan hyötyä esimerkiksi koulujen 
oppitunneilla. 

”Olemme jo saaneet hyvää palau-
tetta, että ohjelmista on ollut opet-
tajille hyötyä. Toivomme toki, että 
ohjelmien pariin löytävät tiensä en-
tistä useammat”, Heikkinen toteaa. 

ANNE HEIKKINEN

Tuttuja ja tuntemattomia pyhiä
Kirkon pyhiin voi tutustua osoitteessa www.kantti.net/kirkonpyhät:

 ✚ Mikkelinpäivä
 ✚ Uskonpuhdistuksen  
muistopäivä

 ✚ Tuomiosunnuntai
 ✚ Kynttilänpäivä
 ✚ Laskiainen
 ✚ Kirkastussunnuntai

 ✚ Apostolien päivä
 ✚ Juhannus
 ✚ Pyhän kolminaisuuden päivä
 ✚ Helatorstai
 ✚ Marian ilmestyspäivä
 ✚ Pyhäinpäivä
 ✚ Valvomisen sunnuntai 

 ✚ Ensimmäinen adventti
 ✚ Itsenäisyyspäivä
 ✚ uudenvuodenpäivä
 ✚ Loppiainen
 ✚ Pyhän Henrikin muistopäivä

Kantti on tuotantoyksikkö, joka tekee journalististen periaatteiden mukaisesti toimitettuja radio- ja 
tv-ohjelmia sekä Internet-sisältöjä. Yksikkö on erikoistunut tieteen ja opetuksen teemoihin liittyviin 
tuotantoihin. 

K
IM

M
O

 S
A

LV
ÉN

Männistön seurakunnan pastori Heikki Hyvärinen on ollut haastateltavana  
Kirkon pyhät -ohjelmissa.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän  
hautaustoimi hakee

Kesätyöntekijöitä hautausmaille
Hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden peruskunnostus- ja 
hoitotöihin vuonna 2016 palkataan 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä. 
Työsuhteet kestävät 3–6 kk.

Hakuilmoitus koskee myös Juankosken, Kaavin, Karttulan, Maaningan, 
Nilsiän ja Tuusniemen alueella oleville hautausmaille palkattavia kesä-
työntekijöitä. 

Töihin haetaan 1.–14.2.2016 välisenä aikana internetin kautta,
www.kuopionseurakunnat.fi. Valituille ilmoitetaan kirjallisesti 31.3.2016 
mennessä.  

Lisätietoja: puistopäällikkö Aarne Laukkanen, puh. 040 484 8237.

www.kuopionseurakunnat.fi

Musiikista vastaa Jarkko Maukonen bändeineen.
Laulamassa Alavan lapsikuorolaiset Leila Savolaisen johdolla.
Pappina Sanna Mertanen.

YLE nauhoittaa perhejumalanpalveluksen ja lähettää
sen YLE1 tv-kanavalla 17.4. HUOM! Nauhoitusta varten
kirkossa tulee olla paikalla viimeistään klo 12.45.

TELEVISIOITAVA

Iloinen, musiikillinen

PERHEKIRKKO
Tuomiokirkossa laskiaisena 7.2. klo 13

Oletko jäänyt lukkojen taakse vangiksi?
Kaipaatko vaikka pientäkin valonvälähdystä pimeyteen?
Ylösnousemuksen hengellinen merkitys on teemana
Pysäkki 2016 -tapahtumassa Kuopiossa 9.–10.4.2016.

Hengellisen elämän päivät
9.–10.4.2016 | Alavan kirkko, Kuopio

LÄPI LUKKOJENKIN

Ilmoittaudu: sakasti.evl.fi/pysakkipaivat
Facebook.com/pysakki2016

9Nro 1 —  27.1.2016 &



J
ärvi-Kuopion seurakun-
nan kappalainen Mikko 
Huhtala on ollut muka-
na kokonaiskirkon Hen-
gellinen elämä verkossa 
-projektissa ja toiminut 
Kuopion seurakuntayhty-
mässä ja Kuopion hiippa-
kunnassa työntekijöiden 
Facebook ja Twitter-kou-

luttajana. Huhtala toteaa, että perinteisesti 
kirkon toimintaympäristöinä ovat olleet kirk-
kotila, seurakuntatalo ja vaikkapa lehden har-
tauskirjoitus.

”Nyt kirkon uudempana toimintaympäris-
tönä on sosiaalinen media. Siellä ei olla ihmis-
ten kanssa kasvokkain, vaan ihminen opitaan 
tuntemaan somen omilla ehdoilla. Parhaim-
millaan somessa tapahtuva kohtaaminen voi 
olla yhtä aitoa kuin elävässä elämässä. Edelly-
tyksenä on, että some-läsnäolo on vilpitöntä, 
eikä siellä olla minkään feikki-minän suojissa”, 
Huhtala pohtii.

Asennemuutos kirkossa on ollut varsin no-
peaa. Huhtalan mukaan vielä

viitisen vuotta sitten moni kirkossa toimi-
vista esimiehistä ajatteli verkon ja sosiaalisen 
median liittyvän yksinomaan nuorisotyöhön.

”Pian niin kokonaiskirkossa kuin seurakun-

nissa alettiin huomata, että some on paljon 
muutakin kuin nuorisotyötä. Meni vuosi tai 
kaksi, niin piispakuntaa alkoi olla somessa ja 
myös monet kirkkoherrat alkoivat toimia siel-
lä aktiivisesti.” 

”Viime vuosina verkko ja sosiaalinen media 
on otettu vahvasti mukaan niin kokonaiskir-
kon kuin Kuopion seurakuntayhtymän strate-
gisessa suunnittelussa.”

Huhtala käyttää sosiaalista mediaa omas-
sa työssään varsin aktiivisesti. Hän twiittai-
lee säännöllisesti ja kertoo käyneensä lukuisia 
chat-keskusteluja erityisesti Facebookissa.

”Moni seurakuntalainen on ottanut yh-
teyttä Facebookin kautta. Se on matalan kyn-
nyksen kohtaamispaikka, jossa aiheet vaihte-
levat laidasta laitaan.”

Työntekijöiden  
suhtautuminen vaihtelee
Huhtalan mukaan sosiaalinen media jakaa 
seurakuntien työntekijöitä. Hänen mielestään 
on toivottavaa, että seurakunnan jokainen 
työntekijä olisi somessa aktiivinen ainakin jos-
sain määrin. 

”Osa työntekijöistä kokee some-maail-
man vieraana ja heidän on vaikea irrottautua 
vanhoista tottumuksista. He eivät välttämät-
tä halua nähdä somea relevanttina toiminta-
kenttänä. Somehan on tietyllä ta-
valla puolivilliä maailmaa, joka tuo 
myös kaikenlaisia ei-kristillisiä ar-
voja ja käyttäytymisnormeja suo-
raan silmille. Osa työntekijöistä voi 
suhtautua tämän takia someen tor-
juvasti.”

Huhtala korostaa esimiesten vas-
tuuta.

”Heidän tulisi kannustaa alaisiaan toimi-
maan aktiivisesti somessa. Osa esimiehistä 
kuitenkin delegoi tämän tehtävän jollekin toi-
selle. Mielestäni esimiehillä on oltava asiassa 
selkeä päävastuu.”

Huhtala on pitänyt työntekijöille useita 
some-koulutustilaisuuksia niin seurakuntayh-
tymä- kuin hiippakuntatasolla. 

”Koulutuksiin on osallistunut useita kym-
meniä työntekijöitä. Mukana on ollut vä-
keä parikymppisistä aina eläkeikää lähestyviin 
työntekijöihin.”  

Toimintaa  
ruohonjuuritasolla
Huhtala uskoo, että some-aktiivisuus ei ole 
niinkään sukupolvikysymys vaan riippuu vah-

vasti työntekijän persoonallisuudesta.
”Osa ihmisistä on luontaisesti kiinnostu-

nut teknisistä härveleistä ja tarttuu hanakas-
ti uuteen tekniikkaan. Osa jakaa mielellään 
asioita omaan yksityiselämäänsä liittyen ja 
ottaa kantaa laajemmin yhteiskuntaan liit-
tyviin asioihin. Ne jotka ovat kiinnostuneita 
näistä asioista, ovat monesti aktiivisia myös 
somessa.” 

”Kaikki eivät ole kiinnostuneita tietokone-
maailmasta tai älykännyköistä. 

On hienoa, jos kirkon työntekijät tuot-
tavat someen sisältöä ja julkaisevat asioita. 
Kuitenkin jo somessa seurailijana oleminen 

on hyödyllistä. Some-
sukupolven ajatteluta-
van oppimisella on suora 

vaikutus ammatilliseen osaamiseen seura-
kuntatyössä. Työntekijä voi joutua mones-
ti pois omalta mukavuusalueeltaan ja silläkin 
on merkitystä oman persoonallisen kehitty-
misen kannalta.”

Huhtala korostaa, että kirkon on tärkeää 
vaalia myös perinteistä viestintäänsä. 

”Erityisesti maaseudulla on paljon vanhus-
väestöä, joka ei seuraa lainkaan uusia viestin-

tävälineitä. Osa työntekijöistä voikin keskit-
tyä enemmän perinteiseen viestintään.” 

Huhtalan mukaan jotkut työntekijät voi-
vat ajatella, että sosiaalisen median käyttämi-
nen työssä ja muu verkkotyöhön satsaami-
nen vaatii jotain korkeampaa koulutusta.

”Näin ei tarvitse ajatella. Sosiaalinen media 
on syntynyt ruohonjuuritasolla, se lähti liik-
keelle opiskelijapoikien piiperryksestä. Some 
toimii edelleen ruohonjuuritasolla.”

”On hyvä, jos seurakunnan työntekijät voi-
sivat tarvittaessa siirtää sivuun jonkin muun 
työtehtävän ja käydä somessa keskustelua 
vaikka 20 minuutin ajan. Tai vaihtoehtoisesti 
sopia jonkin muun keskusteluajankohdan yh-
teyttä ottavan seurakuntalaisen kanssa”, Huh-
tala kannustaa.  

Mukaan nuorten maailmaan
Kirkosta on eronnut viime vuosina erityises-
ti nuoria aikuisia. Huhtala muistuttaa, että so-
me on erinomainen väline nuorten ja nuor-
ten aikuisten kohtaamiseen.

”Mutta sosiaalinen media ei ole tietenkään 
vain nuorten kohtaamispaikka. Täytän itse-
kin kohta 50 ja koen olevani nörttisukupol-

vea. Aloin perehtyä 
tietokonemaailmaan jo lukioikäisenä. Somes-
sa ja verkossa on paljon meitä viisikymppisiä 
ja myös seniori-ikäisiä.” 

Nuorten kohdalla somen ja verkon mer-
kitys kuitenkin korostuu. Huhtalan mukaan 
esimerkiksi rippikouluikäisten kohtaaminen 
on nykyään vaikeaa, jos työntekijä ei ole pe-
rehtynyt sosiaalisen mediaan ja verkkomaa-
ilmaan. 

”On mentävä myös verkkoon ja perehdyt-
tävä nuorten maailmaan siellä. Tämä ei tar-
koita aikuisuudesta luopumista. Jos some-
maailmaa kuitenkin katselee vain etäältä ja 
on sitä kohtaan jollakin tavalla torjuva, myös 
muu liittymismahdollisuus nuoren elämänky-
symyksiin voi vaikeutua.” 

”Facebook on 
matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka

Sosiaalinen media  
muuttanut kirkonkin työtä

Verkko ja sosiaalinen media ovat tuoneet myös kirkon perustyölle uudenlaisen mahdollisuuden. 
Niiden avulla ihmisiä kohdataan yli seurakuntarajojen. Verkko tarjoaa mahdollisuuden 
myös niiden ihmisten tavoittamiseen, jotka ovat muuten etäämmällä kirkosta.

 ”Moni seurakuntalainen on ottanut 
minuun yhteyttä Facebookin kautta”, 
Mikko Huhtala kertoo.
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Sosiaalinen media  
muuttanut kirkonkin työtä

Kaikki samalla viivalla
Huhtala muistuttaa, että somessa on monen-
laisia toimintamalleja. Kaikki eivät tuota sisäl-
töä tai ota kontaktia, mutta he ovat verkossa 
läsnä, tutkivat asioita ja seurailevat keskuste-
luja.

”On mahdotonta tietää, mikä vaikutus 
on vaikkapa johonkin kirkkopyhään liittyväl-
lä twiitilläni. Tavoittaako se jonkun toisen pa-

pin, joka mahdollisesti hyödyntää aja-
tusta saarnassaan ja asia välittyy sitä kautta 
eteenpäin. Vai herättääkö twiitti ajatuksia sitä 
lukevissa seurakuntalaisissa.” 

”Joskus kohtaan kasvokkain ihmisiä, jotka 
mainitsevat jostain hauskasta tai puhuttele-
vasta someen laittamastani jutusta. Itse koko 
asian on saattanut jo unohtaa. Tällainen pa-
laute kannustaa jatkamaan somessa.”

Somessa kaikki ovat samalla viivalla. Huh-
talan mukaan tämä on muokkaamassa myös 
kasvokkain tapahtuvaa sosiaalista yhteisölli-
syyttä.

”Some-sukupolvi ei enää muodosta hie-
rarkioita ihmisten välille elävässä elämässä-
kään. Turhanpäiväinen torjunta alkaa vähitel-
len väistyä. Tämä ei ole ollut someviestinnän 
tavoite, mutta se on yksi somen myönteisistä 
seurauksista.”

Brändäys ei oleellista
Huhtala muistuttaa, että sosiaaliseen medi-
aan ja verkkoon liittyy myös vahva globaa-
li näkökulma.

”Kysymys ei ole vain siitä, mitä täällä Suo-
messa tapahtuu. Olen itse seurannut netissä 

esimerkiksi monia maailmalla pidettäviä ju-
malanpalveluksia, monesti erityisesti katoli-
sen kirkon messuja. On ollut mukava katsella, 
millä tavalla niissä jumalanpalveluksissa ol-
laan läsnä ja millä tavalla viesti tuodaan esiin.” 

Huhtala toteaa, että niin some- kuin print-
tiviestintä on taloudellista voittoa hakevi-
en yritysten ja yhteisöjen näkökulmasta mitä 

suurimmissa määrin maineen-
luomista, maineenhallintaa 
ja pr-työtä. Huhtalan mukaan 

kirkon piirissäkin on otettu käyt-
töön ajatus siitä, että kirkko brändää it-

seään somessa. 
”On ajateltu siten, että kun maine ja tuo-

tekuva on kunnossa, ihmisten sympatiat saa-
daan liikkeelle ja kirkon viesti menee vah-
vemmin perille. Näin varmaan osittain onkin. 
Onnistuneen ensisykäyksen jälkeen ihmi-
nen voi ottaa kirkon viestin vastaan ja haluaa 
kuulla siitä lisää. Mutta jos viestintä sosiaali-
sessa mediassa nähdään brändäyksenä, näkö-
kulma jää hyvin kapeaksi.” 

Huhtala toteaa, että yritysmaailman vies-
tintäkulttuurissa on paljon hyvää ja saman-
tyyppistä osaamista tarvitaan kirkossakin. 
Kirkon viestintä pitää kuitenkin nähdä isom-
pana kokonaisuutena.

”Kirkossa luodaan seurakunta-niminen ti-
la, jossa ihminen voi kokea, että hänet hyväk-
sytään sellaisena kuin hän on. Ihminen saa 
tulla siihen tilaan huolineen ja saa kuulla hy-
vää sanomaa. Seurakunnan pitää olla paikka, 
jossa ihmisen on turvallista olla kuuntelemas-
sa, vastaanottamassa ja myös antamassa. Tä-
mä koskee niin sosiaalista mediaa kuin elävää 
elämääkin.”

JUHANA UNKURI 
Kuvitus: TUIJA HYTTINEN

N oin neljän miljoonan hengen yhteisö, Suomen evanke-
lis-luterilainen kirkko, on saanut ensimmäisen sosiaali-
sen median oppaansa. Ville Kormilaisen, Jan Ahosen 
ja Johannes Ijäksen kirjoittama Somempi seurakunta 
on käytännöllinen opas, joka rohkaisee kohtaamaan ih-
miset siellä, missä he ovat. Kirjapajan julkaisema teos 

haluaa tarjota parhaat vinkit tavoittavaan viestintään sosiaalisessa me-
diassa.

Tekijät ovat viestinnän ja sosiaalisen median ammattilaisia. Kirjaan 
on haastateltu monia tunnettuja suomalaisia sosiaalisen median osaa-
jia, muun muassa Tuomas Enbuskea, Katleena Kortesuota ja Pekka 

Sauria.
Vaikka kirja on tarkoitettu seu-

rakunnille, se sopii myös kaikille 
muille sosiaalisesta mediasta ja sen 
käytöstä kiinnostuneille. Samat vies-
tinnän lait pätevät joka paikassa.

Kirjassa lähdetään liikkeelle sosi-
aalisen median kokeilukulttuurista: 
Someen ei tarvitse edetä komitea-
työ edellä. Sen sijaan on hyvä koota 
innostuneiden tai kiinnostuneiden 
iskujoukko ja ryhtyä toimiin. So-
mempi seurakunta on laadittu roh-
kaisuksi epäilijöille, kannustukseksi 
vasta-alkajille ja innostajaksi pidem-
mälle ehtineille. 

JUHANA UNKURI

Kirkollinen  
some-opas julkaistu
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SEURAKUNNAT 27.1.–23.2.2016

Ystävän- 

päiväjuhla  

Alavalla  

16.2. klo 11

Tule tekemään hyvää 
ja samalla nautti-
maan laadukkaasta 
musiikista
Alavan Yhteisvastuukonsertin 
esiintyjäkaarti on mittava: Kris-
tiina Brask, Pertti Rusanen, Ilkka 
Pettersson, Anna Immonen, Ta-
tu Kemppainen, Popo Salami Band 
(kuvassa), Katja Rajaniemi, Teresa 
Pienilahti, Henna E, Pinja Pitkänen, 
Laura Baltzar, Salla Tyrväinen, Kuo-
pion Mieslaulajat, Tahdistin-orkes-
teri johtajanaan Harri Hyppölä ja 
Alavan kirkkokuoro. Mukana myös 
piispa Jari Jolkkonen.

Alavan kirkossa lauantaina 6.2.  
klo 18.Ohjelman hinta 10 €  
Yhteisvastuukeräykselle.

KONSERTTI

TUOMIOKIRKKO

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

TUOMIOKIRKKO
Avoinna klo 10–15, lisäksi pe klo 18–23
040 4848 256

Markkinaseurat ke 27.1. klo 18. Tyt-
ti Lintunen, Kati Jansa, Reijo Mattila 
ja Kirsi Perämaa. Kuopion Virsikuoro, 
joht. Päivi Perttilä.

Perjantaimessu pe 29.1. klo 19.
Kynttilänpäivän messu su 
31.1. klo 10. Saarna Kirsi Pe-
rämaa, liturgia Ilpo Ran-
nankari, kanttorina Pek-
ka Leskelä, urkurina 
Anu Pulkkinen. Aho-
lansaaren rippikoululei-
riläiset.
Englanninkielinen ju
malanpalvelus 
su 31.1. klo 14 kappelissa.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 31.1. klo 15.
Viikkomessu ke 3.2. klo 18.
Perjantaimessu pe 5.2. klo 19.

Laskiaissunnuntain messu su 7.2. 
klo 10. Saarna piispa Jari Jolkkonen, 
liturgia Liisa Penttinen, kanttorina 
Pekka Leskelä ja urkurina Anu Pulk-
kinen. Tuomiokirkon kamarikuoro 
ja Puijon seurakunnan kamarikuoro. 
Yhteisvastuukeräyksen avaus. Messu 
televisioidaan, seurakuntalaisia pyy-
detään saapumaan kirkkoon klo 9.45. 
mennessä.
Laskiaissunnuntain perhejumalan
palvelus su 7.2. klo 13. Sanna Merta-
nen, Jarkko Maukonen ja bändi. Ala-
van seurakunnan lapsikuoro, johtaa 
Leila Savolainen. YLE nauhoittaa per-
hejumalanpalveluksen ja lähettää 
sen YLE1 tv-kanavalla 17.4.2016. Kir-
kossa tulee olla paikalla viimeistään 
klo 12.45.
Erämaaseikkailu ti 9.2. klo 18. Mu-
siikkinäytelmä perheille. Käsikirjoitus, 
ohjaus ja musiikinjohto Anna Pöy-
hönen. Toteuttajina on seurakunnan 
lapsia, nuoria ja työntekijöitä.

Tuhkakeskiviikon viikkomessu ke 10.2. 
klo 18.
Perjantaimessu pe 12.2. klo 19.
Messu su 14.2. klo 10. Saarna Jenni Ta-
bell, liturgia Lauri Kastarinen, kanttori-
na Pekka Leskelä ja urkurina Anu Pulk-
kinen. Tuomiokirkkokuoro. Kirkkokah-
vit kirkossa.

Erämaaseikkailu su 14.2. klo 17. Mu-
siikkinäytelmä perheille. Käsikirjoitus, 
ohjaus ja musiikinjohto Anna Pöy-
hönen. Toteuttajina on seurakunnan 
lapsia, nuoria ja työntekijöitä.

Viikkomessu ke 17.2. klo 18.
Perjantaimessu pe 19.2. klo 19.

Messu su 21.2. klo 10. Saarna Tallin-
nan Nömmen ystävyysseurakunnan 
kirkkoherra Ove Sander, liturgia Katja 
Räsänen-Vesala, kanttorina ja urkuri-
na Anu Pulkkinen.

Hiljaisuuden messu (Viikkomessu) 
ke 24.2. klo 18.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit  040 4848 259

Markkinaseurojen aamuseurat to 
28.1. klo 9 kerhohuone Samulissa.

Eläkeläisten virkistyspäivä ke 3.2. klo 
11. Raamattutunti Kynttilänpäi-

vä/laskiainen Kirsi Perämaa. 
Iltapäivällä Miten pidän 

huolta muistista Muisti-
luotsi Kaija Valta. Lou-
nas ja kahvi 7 €.

Yhteisvastuulounas 
su 7.2. klo 11.30 ja ter-

veiset Ugandasta Ste-
phen Ssenkima. Lou-

naan hinta 10 € (herne-
keitto ja laskiaispulla).

Veteraaniseurat ti 9.2. klo 13 kahviossa.
HerättäjäYhdistyksen seurat su 14.2. 
klo 18.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 17.2. klo 
11. Raamattutunti Jeesus kiusausten voit-
taja Jenni Tabell ja Katja Räsänen-Vesala. 
Iltapäivällä istumajumppaa Aino Manni-
sen johdolla. Lounas ja kahvi 7 €.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11–15, 040 4848 272
Raamattutuokio ti 2.2. 9.2. ja 16.2. klo 13.
Toivevirret ke 10.2. klo 13.
Papin päivä ti 23.2. klo 13. Liisa Penttinen 
ja Jenni Tabell.

LÄHETYS
Keskiviikon / Kotien lähetyspiiri 
ke 27.1. klo 12.30. kerhohuone Samuli, 
keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C.

DIAKONIA
Diakoniatoimiston vastaanotot: Kes-
kusseurakuntatalo, Suokatu 22 C. Päivys-
tys ilman ajanvarausta ma klo 9–10.30 
ja puhelinaika klo 10.30–11.30 puh. 040 
4848 253 Pirjo Litmanen, muuna aika-
na 040 4848 282. Ke klo 9–10.30 ja pu-
helinaika klo 10.30–11.30 puh. 040 4848 
253 Birgitta Oksman, muuna aikana 040 
4848 284. Inkilänmäen diakoniatyönteki-
jän Kirsi Launosen päivystys ilman ajan-
varausta, Suokatu 22 C, ti klo 9–10.30, 
puhelinaika klo 10.30–11.30 puh. 040 
4848 253, muuna aikana 040 4848 255.
Ethän unohda lähimmäispalveluamme. 
Ota yht. Kirsi Launoseen 040 4848 255.

Yhteisvastuukeräys 2016 alkaa Tule 
mukaan kerääjäksi! Kaikille kiinnos-
tuneille on Yhteisvastuukoulutus-
päivä 

la 30.1 klo 9–12 keskusseurakuntata-
lolla. Ilmoittaudu Raija Luomanperäl-
le 040 4848 248. Nuorten Yhteisvas-
tuukeräys Rönössä su 21.2.

MUUTA
Inkilänmäen seurakuntakerho to 28.1. 
klo 13. Talvisia sointuja ja runoja Kirsi 
Launonen.
Inkilänmäen seurakuntakerho to 11.2. 
klo 12. Huom. aika! Tapaamme ravinto-
la Ajassa klo 12, josta siirrymme Tätilään. 
Yhteisvastuukeräys-infoa.
Sanajumalanpalvelus su 21.2. klo 12 
Tätilässä, Inkiläntie 7 B. Liisa Penttinen ja 
Anu Pulkkinen.

PERHETYÖ
Äitien ilta ke 27.1. ja ke 17.2. klo 17–19. 
Luvassa pientä syötävää, yhdessäoloa, 
vertaistukea ja hemmottelua. Illassa mu-
kana nuorisotyönohjaaja Pirjo ”Pippi” 
Rissanen ja lastenohjaaja Paula Raatikai-
nen. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 E 
päiväkerhotilat.
Vauvakerho perjantaisin 29.1. klo 10. 
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 E.
Naisten lenkkipiiri Poukamassa 
ma 1.2. ja ma 15.2. klo 18–20.30. Sauna ja 
iltapala 4 €.

Kummin kaa la 20.2. klo 10–13. Kes-
kusseurakuntatalo, Suokatu 22. Yh-
dessä tekemisen päivä kummilapselle 
ja kummille. Lisätietoja ja ilmoittau-
tuminen Kaisa Pajarinen kaisa.pajari-
nen@evl.fi tai 040 4848 251.

Lukupiiri su 21.2. klo 15–17. Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 E, perhetyöntoi-
misto. Luotsaa Sirpa Kasurinen.

KASTETUT
Tuure Tapio Toropainen, Ilpo Conny 
Olavi Lipsanen, Kiira Amanda Claudia 
Ronkainen, Aapo Matias Ryytty, Niiu 
Katriina Harri, Elias Albin Kaitokari, Elina 
Helmi Maria Heinonen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Vilho Markus Petteri Kananen ja Anna 
Maria Antikainen, Raimo Olavi Kärppä 
ja Elvi Marjatta Miettinen.

KUOLLEET
Hanna Naemi Kankkunen 95 v, Ulla 
Kaarina Lipponen 74 v, Erkki Eemil 
Svanberg 76 v, Ilkka Samuli Ojala 75 v, 
Pentti Kullervo Reijonen 78 v, Eevi Maria 
Pirinen 93 v, Katri Kyllikki Laaksonen 
85 v, Elsa Marjatta Kinnunen 97 v, Elli 
Maria Vänskä 94 v, Saara Karoliina 
Järvinen 29 v, Anja Kaarina Kukkonen 
80 v, Eeva Liisa Kolehmainen 78 v, Elna 
Katri Pitkänen 89 v, Vieno Johanna 
Pulkkinen 85 v, Mari Annukka Rannikko 
31 v, Vilho Ensio Säisä 79 v, Sirkka Eliina 
Räsänen 88 v, Osmo Eelis Lievonen 
95 v, Asko Mikael Pasanen 81 v, Kauko 
Juhani Miettinen 66 v, Matti Eerik Ensio 
Partanen 63 v.

ALAVA

Alavan seurakunnan toimisto

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

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298

Kynttilänpäivän 
perhekirkko su 31.1. 
klo 11. Saarnaa Pir-
jo Kuula, Anna Väätäi-
nen, Raija Pesonen, Mar-
ja Vehviläinen, Leila Savo-
lainen, lapsikuoro, nuorten 
bändi, Alavan ja Lehtoniemen päivä-
kerholaiset. Kirkon jälkeen ateria (5/3 
€) ja temppurata lapsille.
Tuomasmessu su 31.1. klo 18. Saarnaa 
piispa Arseni, musiikki Jarkko Mau-
konen ja tuomasmuusikot.
Yhteisvastuukonsertti la 6.2. klo 18. 
Kristiina Brask, Pertti Rusanen, Ilk-
ka Pettersson, Anna Immonen, Tatu 
Kemppainen, Popo Salami Band, Kat-
ja Rajaniemi, Teresa Pienilahti, Henna 
E, Pinja Pitkänen, Laura Baltzar, Sal-
la Tyrväinen, Kuopion Mieslaulajat, 
Tahdistin-orkesteri joht. Harri Hyp-
pölä, Alavan kirkkokuoro, piispa Jari 
Jolkkonen. Ohjelma 10 € Yhteisvas-
tuukeräykselle.
Messu su 7.2. klo 11. Saarnaa Han-
nu Koskelainen, Miia Gabel, Juha Vä-
limäki, Ossi Jauhiainen, seniorikuo-
ro. Kirkkokahvit ja Yhteisvastuukerä-
yksen aloitus, tule tekemään hyvää 
ja ilmoittaudu lipaskerääjäksi, dia-
koniatyöntekijä Pia Jääskeläinen 040 
4848 326.
Tuhkakeskiviikon messu ke 10.2. 
klo 19. Saarnaa Anna Väätäinen, Miia 
Gabel, Leila Savolainen, Hanna Es-
kel, viulu.
Sanajumalanpalvelus su 14.2. klo 11. 
Saarnaa Jouko Kauhanen, Miia Gabel, 
Anne Pohtamo, Leila Savolainen, Zip-
porim. Kirkkokahvit ja Kristittynä ar-
jessa -tilaisuus, Anne Pohtamo, Suo-
men Raamattuopisto.
Gospelmessu su 14.2. klo 18. Saarnaa 
Miia Gabel, Anu Kiviranta, Ossi Jau-
hiainen, UEF Kuopion ylioppilaskuo-
ro, joht. Eveliina Modinos, nuorten 
bändi, talvilomarippikoululaiset.
Messu su 21.2. klo 11. Saarnaa Reijo 
Mattila, Hannu Koskelainen, Leila Sa-
volainen, Mieskuoro Kuopio Kvar-
tetti. Herättäjänpäivä, kirkkokahvit, 
soppa ja seurat, puhujina Reijo Mat-
tila, Hannu Tikanoja ja Hannu Kos-
kelainen.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B 
Kirjallisuuspiiri to 28.1. klo 14. Kerho-
huone 1. Kirja: Tommi Kinnunen: Neljän-
tien risteys. Yht.hlö Aino Mikkonen 040 
7071 499.

Ystävänpäiväjuhla ti 16.2. klo 11. Ala-
van seurakuntasalissa klo 11 Yhdessä 
ystävyydestä iloiten, klo 12 yhteinen 
ateria ja kahvit (5 €). Kuljetus Neula-
mäestä ilm. 12.2. mennessä Kati Uk-
koselle 040 4848 325, Särkiniemes-
tä ja Lehtoniemestä ilm. Piia Jääske-

läiselle 040 4848 326. Arpajaiset ja 
muuta hyvää Yhteisvastuun 

hyväksi. Mukana yhteydes-
sä Leila Savolainen, Anna 

Väätäinen, Kati Ukko-
nen, Piia Jääskeläinen 
ja Sisko Laitinen.
Terveiset Jerusale
min messiaanisesta 
koulusta to 25.2. klo 

18 seurakuntasalissa. 
Vieraana Makor HaTik-

vah -koulun rehtori Cookie 
Schwaeber-Issan. 

Mukana Zipporim, Leila Savolainen, 
Anna Väätäinen Kolehti koulun työl-
le. Tarjolla iltapalaa.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Kulttuurien törmäys vai kohtaaminen 
kurssi la 30.1. klo 13–17.15 ja su 31.1. klo 
10–16. Elisabet Elo, Timo Tuikka, Mirja 
Säiniö. Pohjois-Savon Kansanlähetys.
Lyhtymessu ja yhteisvastuun aloitus 
su 7.2. klo 16. Raimo Lappi Rauha Juma-
lan kanssa (Kol 1:13–23), Välke -musiikki-
ryhmä, lastenhoito ja tarjoilua. Pohjois-
Savon Kansanlähetys. Tule tekemään hy-
vää ja ilmoittaudu Yhteisvastuukeräyk-
sen lipaskerääjäksi, diakoniatyöntekijä 
Piia Jääskeläinen 040 4848 326.

Mukulakirkko su 21.2. klo 16. Saar-
naa Miia Gabel, Pirjo Kuula, Leila Sa-
volainen, lapsikuoro, nuorten bändi, 
Särkiniemen ja Neulamäen päiväker-
holaiset ohjaajineen, Ateria 5/3 €. Toi-
mintapisteitä.

KASTETUT
Jami Juhani Kivinen, Jessica Iida Carolina 
Nurminen, Aada Emma Eveliina Suksi, 
Jasper Noel Matias Ruuskanen, Aada 
Maria Korhonen, Minna Emilia Hassinen, 
Tiiu Erin Hannele Soini, Hugo Elmeri 
Soininen, Lenni Kaapo Einari Allonen, 
Saimi Elisa Majava, Viljo Johannes 
Mönkkönen, Olavi Eliot Niskanen.

KUOLLEET
Eelis Antti Jaakko Korhonen 70 v, Jouni 
Leo Marin 83 v, Edith Elina Korhonen 
89 v, Martti Juhani Kaukola 81 v, 
Meeri Hellin Elisabet Toivanen 89 v, 
Oiva Johannes Hentelä 77 v, Kyllikki 
Paakkinen 74 v, Eine Annikki Kauhanen 
79 v, Matti Olavi Niskanen 77 v, Helge 
Ruuskanen 85 v, Kaisa Marjatta Tolvanen 
90 v, Kimmo Juhani Pasanen 49 v, Urho 
Einari Pekkarinen 93 v, Aimo Kullervo 
Martikka 90 v.

JÄRVI-KUOPIO

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Kynttilänpäivän rukousmessu su 31.1. 
klo 10. M. Mäkinen, Parviainen. Elina 
Vetoniemi huilu.

Kokoperheen  
musiikkinäytelmä  
Erämaaseikkailu
Esiintyjinä Tuomiokirkkoseura-
kunnan kerholaisia, seurakunnan 
työntekijöitä sekä vapaaehtoisia. 
Musiikki Snellmanin koulun ja 
Steinerkoulun kuorokerho, nuoria 
ja bändi. Myös yleisö pääsee 
laulamaan. Musiikkinäytelmä on 
suunnattu alakouluikäisille. Kesto 
n. 45 min.

Erämaaseikkailu Kuopion Tuo-
miokirkossa tiistaina 9.2. klo 18 
 ja sunnuntaina 14.2. klo 17
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Kirkkoherra 

Leinoa  

juhlitaan  

Tuusniemellä  

14.2.

Pyhä tanssi
Tule viettämään kiireetön lauantaipäivä 30.1. 
klo 11–15 Pyhien tanssien askelissa Pyhän 
Johanneksen kirkolle, Kelloniementie 8.

Pyhä tanssi on rukousta ja mietiskelyä 
liikkeessä. Tanssi siirtyi kristillisyyteen 
juutalaisen perinteen mukana. Se sopii 
kaikenikäisille ja -kuntoisille ja liike tapahtuu 
piiri- ja ketjumuodostelmassa kirkollisen 
musiikin säestyksellä. Askeleet ovat helppoja 
eikä tanssitaitoa tarvita. Ohjaaja Tiina Sara
aho näyttää askeleet jokaisen tanssin alussa.

Päivän aikana nautimme kevyen lounaan. 
Tapahtuma on ilmainen. Ilmoittautumiset 
Tintti Tinkalalle mieluiten sähköpostilla 
tintti.tinkala@evl.fi.

TANSSI

HoivaEnkeli
Susanna Erkkilä, p. 045 234 5454

hoivaenkeli@hoivaenkeli.fi
Minulle on tärkeää,

että asiakkaani saavat asua omassa kodissaan mahdolli-
simman pitkään.

HoivaEnkelin tarjoamat palvelut,
• Asiointiapu • Kaupassakäynnit • Apteekkiasiat
• Lääkärissäkäynnit • Lääkehoito • Ulkoilu
• Hygienian hoito • Siivous

www.hoivaenkeli.fi

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN

Tull iport inkatu 34, Kuopio
(017) 262 5300, esa.airaksinen@kolumbus.f i

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

Tapionkatu 5–9 Kuopio 
(myös Siilinjärvi, Nilsiä) 
Tilisara p. 040 140 3262

Alina Hoivatiimi Kuopiossa:
Kiekkotie 4 ja Maaherrankatu 15

Ota yhteyttä! Puh. 044 355 5451

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!
Olemme palvelusetelituottajia!

Kotityöpalvelut
Hoivapalvelut

Kotisairaanhoitopalvelut
Lapsiperheiden kotipalvelut

Alina-lääkäripalvelut

Alina-
palveluista on

mahdollista saada
kotitalous-

vähennystä!

Messu su 21.2. klo 10. U. Mäkinen, 
Parviainen.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Sanajumalanpalvelus su 7.2. klo 10. 
Yhteisvastuukeräyksen aloitus, kahvit. 
Tutut ja uudet tervetuloa tekemään yh-
dessä hyvää! Partiolaiset, M. Mäkinen, 
Mitsman, Tuura.
Raamattupiiri ma 8.2. klo 13.
Kirkkomuskari 0–3vuotiaille to 11.2. 
klo 17.30.
Kirkkokuoro to 11.2. klo 18.30.
Riistaveden yhteinen Ystävänpäivän 
perhekirkkohetki su 14.2. klo 10. Lounas 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
M. Mäkinen, Tuura.
Miesten ruokapiiri ke 17.2. klo 17.
Raamattupiiri ma 22.2. klo 13.
Siioninvirsiseurat ma 22.2. klo 18.
Varttuneen väen ja perhekerhon 
yhteinen päivä ti 23.2. klo 10–14. Lounas 
5 €/perhe Yhteisvastuukeräykselle.

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO, 
JUANKOSKI 
Mäntytie 5
Kynttilänpäivän messu su 31.1. klo 10. 
Haring, Saarela.
Avoin mukulamaanantai ma 1.2. klo 
9.30–11.00. Tervetuloa kaikki lapset ikään 
katsomatta yhdessä aikuisen kanssa.
Laskiaisen jumalanpalvelus ja Yhteis
vastuukeräyksen avaus su 7.2. klo 10. 
Kirkon jälkeen hernekeittoa, makkaran-
paistoa ja mäenlaskua. Vastuuryhmä, 
K. Leino, L. Asikainen, Saarela.

Tuhkamessu ke 10.2. klo 18. K. Leino, 
Alpo Pennanen, Saarela.

Messu su 14.2. klo 10. Haring, Saarela.

Kirkkoherran iltamessu (ei mes-
sua klo 10) su 21.2. klo 18. Kirkkokeit-
to messun jälkeen srk-salissa, mu-
kana vastuuryhmä. R. Leino, K. Lei-
no, Saarela.

JUANKOSKEN SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Aamukahviryhmä to 28.1. klo 10, 11.2. 
ja 25.2. klo 10.
Liikunta ja näkörajoitteisten 
ryhmä pe 29.1. klo 12.
Lähetysaskartelu to 4.2. ja 
18.2. klo 10.
Seurakuntakerho ke 10.2. 
klo 11.
Siioninvirsiseurat su 14.2. 
klo 18.
Kristittynä maailmassa 
luentosarja ke 17.2. klo 18. 
Jouko Kauhanen Suomen Raa-
mattuopisto.
Liikunta ja näkörajoitteisten ryhmä 
pe 19.2. klo 12.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Kynttiläkirkko su 31.1. klo 13. Hagman-
Puustinen, Lukkari-Syrjäniemi.
Laskiaismessu su 7.2. klo 13. Huhtala, 
Parviainen.

Sanan ja yhteyden ilta ke 10.2. klo 18.30. 
Yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa.

Vimmakuoron konsertti Vimma 
goes gospel pe 12.2. klo 18. Vapaa pää-
sy, ohjelman hinta 5 €.

Messu su 14.2. klo 13. Huhtala, Lukkari-
Syrjäniemi.
Laulumessu su 21.2. klo 13. Hagman-
Puustinen, Lukkari-Syrjäniemi. Soitinyh-
tye ja lauluryhmä.

KAAVIN  
SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Kristittyjen yhteinen vainojen uhrien 
muistopäivän rukousilta ke 27.1. klo 18.
Perhekerho alkaa pe 29.1. klo 9.30.
Aamurukous ma 1.2. klo 8.
Vanhemman väen palvelupäivä 
ti 2.2. klo 11. Ruokailu ja kahvi 5 €.
Miestenpiiri alkaa ti 2.2. klo 18. 
Toiminnan suunnittelua.
Elsan kerho to 11.2. klo 11.
Mielenterveyspiiri ti 16.2. klo 13.

Kiljanderin pappissuku Kaavilla 
ke 24.2. klo 18. Laulua ja muistelua. 
Seppo Kononen, Savonia-orkesteri. 
Huhtala. Lukkari-Syrjäniemi.

MUUTA
Vanhemman väen avoin lauluhetki 
ke 27.1. klo 13 Palvelukeskuksen aulassa.
Elsan kerho to 28.1. klo 14 Maarianvaa-
rassa Matti Räsäsellä, Paavolantie 42.
Elsan kerho to 4.2. klo 14 Luikonlahden 
koulussa.
Mielenterveyskuntoutujien omaisryh
mä ma 8.2. klo 14–15.30 Johanna Tirkko-
sella, Kauppatie 19.
Vanhemman väen avoin lauluhetki 
ke 24.2. klo 13 Palvelukeskuksen aulassa.
Elsan kerho to 25.2. klo 14 Maarianvaa-
rassa Hilma Räsäsellä, Polvijärventie 434.

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kirkkotie 2
Messu su 31.1. klo 13. Keihänen, Saarela.
Sanajumalanpalvelus su 14.2. klo 13. 
Haring, Saarela.
Messu su 21.2. klo 13. Keihänen, Saarela.

MUURUVEDEN  
SEURAKUNTATALO 

Kirkkotie 1
Perhekahvila alkaen 
to 28.1. klo 9.30–11 
parillisilla viikoilla.
Perhekerho alka-
en to 4.2. klo 9.30–11 

parittomilla viikoilla.
Seurakuntakerho to 

4.2. 18.2. klo 13.

Laskiaissunnuntain per
hekirkko su 7.2. klo 13. Kirkko-

kahvit ja mehut. Yhteisvastuukerä-
yksen esittely, Puustinen. Keihänen, 
Saarela.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Messu su 31.1. klo 10. Pursiainen, 

Kärppä-Leskinen.
Messu su 7.2. klo 10, jonka jälkeen kirk-
kokahvit ja Yhteisvastuukeräyksen avaus, 
Pursiainen, Kärppä-Leskinen.

Mukulamessu su 14.2. klo 10. Mes-
sun jälkeen Yhdessä jäällä -tapahtu-
ma perheille ja pilkkikilpailut Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. Keihänen, 
Kärppä-
Leskinen.

Sanajumalanpalvelus su 21.2. klo 10. 
Pystykahvit, Pursiainen, Kärppä-Leski-
nen.

NILSIÄN SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Siioninvirsiseurat ke 27.1. 
klo 18. HY:n paikallisosaston vuosiko-
kous.
Sanan ja yhteyden ilta ti 2.2. klo 18 ala-
salissa. Kansanlähetys.
Siionin virsien veisuut ti 9.2. klo 15 ala-
salissa.
Siioninvirsiseurat ke 24.2. klo 18.

MUUTA
Vuotjärven kyläseurat ke 27.1. klo 19 
Savolassa, Hipantie 453.
Raatin kyläseurat to 28.1. klo 18 Katri ja 
Viljo Lappalaisella, Itikkasalmentie 10.
Kirkkokuoro to 28.1. klo 18.45 Isossa 
pappilassa.
Seurakuntakerho ikäihmisille pe 29.1. 
klo 13. Pisantie 20 A kerhohuone, uima-
rannan puoleinen pääty.
Gospelkuoro su 31.1. klo 15.30 (Huom. 
poikkeusaika) Isossa Pappilassa.
Miesten kotailta ke 3.2. klo 18 Aholan-
saaressa. Ruuan hinta 6 €. Lähtö yhteis-
kyydein seurakuntakodilta klo 17.30.
Lastulahden kyläseurat pe 5.2. klo 18 
Outi Alapirtillä ja Hannu Väätäisellä, 
Surmamäentie 28.
Lasten musakerho keskustassa alk. to 
11.2.klo 15–16.
SänkimäkiKonttimäen kyläseurat 
pe 12.2. klo 18 Kiimalaisella, Sänkimäen-
tie 697.
Siioninvirsiseurat la 13.2. klo 18 Aholan-
saaressa. Mukana Herättäjä yhdistyksen 
valtakunnallinen kuoro.
Lasten musakerho Pajulahti alk. to 
18.2.klo 15–16.
Sydänmaan kyläseurat to 18.2. klo 18 
Irma Koistisella, Juankoskentie 749b.

Nilsiän seurakunnan perustamisen 
200vuotisjuhlanäyttelyn avajaiset 
su 21.2. klo 11 Kotiseutumuseolla.

Palonurmelaisten vierailu ja hartaus 
23.2. Iltatuuli 1 klo 13 ja Iltatuuli 2 
klo 13.30.
Viikkomessu ke 24.2. klo 18 Tahkon 
kappelissa.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 31.1. klo 13. Pursiainen, 
Kärppä-Leskinen.
Messu su 7.2. klo 13. Kirkkokahvit ja 
Yhteisvastuukeräyksen aloitus, Pursiai-
nen, Kärppä-Leskinen.
Messu su 14.2. klo 13 Korkalainen, 
Kärppä-Leskinen.
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SEURAKUNNAT 27.1.–23.2.2016

VIMMA  
goes Gospel

 ✚ Konsertissa Kaavin kirkossa perjantaina 
12.2. klo 18 uppoudutaan puuvillapeltojen upeaan 
musiikkiin. Kuoro esittää gospel-musiikin henges-
sä sovitettuja negro spiritual -lauluja eikä haittaa, vaikka 
yleisö innostuisi laulamaan mukana. Solistina  
Teija Korhonen, kuoroa johtaa Jaana Turunen. 
Ohjelma 5 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kantria  
Kallaveden kirkolla

 ✚ Kallaveden kirkolla vietetään Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi reipasta kantrihenkistä yh-
teislauluiltaa sunnuntaina 7.2. klo 18. Yhteis-
lauluja laulattaa Lähde-bändi ja kanttori Mari 
VuolaTanila. Tule mukaan laulamaan stetso-
nin kanssa tai ilman!

Gospelmessu
 ✚Alavan kirkossa sunnuntaina 14.2. klo 18. Esiintymässä 

Ossi Jauhiainen, UEF Kuopion ylioppilaskuoro, johtaja-
naan Eveliina Modinos sekä nuorten bändi.

MUSIIKKIA

Sanajumalanpalvelus su 21.2. klo 13. Pur-
siainen, Kärppä-Leskinen.

SÄYNEISEN SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A
Lähetyskahvila joka toinen to, alkaen 
28.1. klo 12.

Ulkoilua, leikkiä ja laulua koko per
heelle su 7.2. klo 12 laskiaissunnuntain ja 
ystävänpäivän merkeissä.

Siioninvirsiseurat su 14.2. messun jäl-
keen. Kirkkokahvit ja HY:n paikallis-
osaston vuosikokous.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Messu su 14.2. klo 10 (huom. paikka) 
kirkossa, jonka jälkeen kirkkoherra Reijo 
Leinon 60-vuotisjuhla seurakuntakodilla. 
R. Leino saarna, Hagman-Puustinen, Luk-
kari-Syrjäniemi.

TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI 
Koivukuja 2
Kuorot Tuustytöt to 28.1. klo 15 ja 
kirkkokuoro klo 16.15.
Naisten piiri pe 29.1. klo 18.
Kynttiläkirkko su 31.1. klo 10. Saarna Auli 
Kekkonen, Hagman-Puustinen, 
Lukkari-Syrjäniemi.
Laskiaismessu su 7.2. klo 10. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus. Huhtala, Parviai-
nen.
Brief case – englannin kerho ti 9.2. ja 
23.2. klo 18. Tuija Junkkari.

Elinanpäiväseurat ke 10.2. klo 18. Eli-
na Junkkarin maalauksia näytteillä.

Majataloilta ke 17.2. klo 18. Aiheena 
kristillinen kuvataide.
Laulumessu su 21.2. klo 10. Hagman-
Puustinen, Lukkari-Syrjäniemi.
Palvelupäivä ke 24.2. klo 10.
Sanan ja yhteyden ilta ke 24.2. klo 18.30. 
Kansanlähetys mukana.

MUUTA
Kotiseurat to 28.1. klo 13 Riitta ja Leo 
Juvosella. Mukana Kansanlähetys.
Lähetyspiiri pe 5.2. klo 12 Eeva Kyllösellä, 
Kiertotie 20 B 7.
Palvelupäivä Hirvolassa to 18.2. klo 10. 
Ilm. edellisenä ti Aulille.
Lähetyspiiri pe 19.2. klo 12 Aili ja Unto 
Hirvosella, Rantakuja 3 A 1.

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Kynttilänpäivän sanajumalanpalvelus 
su 31.1. klo 13. U. Mäkinen, Parviainen.

Perhekirkko laskiaisena yhteisvas
tuustartti su 7.2. klo 13 kirkossa ja 
nuotion äärellä, Yhteisvastuukeräyk-
sen startti, M. Mäkinen, Tuura, Huttu-
nen, Mitsman. Makkaraa, mehua, lu-
mileikkejä, infotilaisuus ja lippaiden 
jako. Tervetuloa mukaan vanhat, nuo-
ret ja uudet kerääjät ja kaikki muut. 
Lämmin vaatetus!

Tuhkahartaus ke 10.2. klo 18. Jetsonen.

Sanajumalanpalvelus partiolaisten yh
teisvastuupäivänä su 14.2. klo 13. 
U. Mäkinen, Tuura. Partiolaiset. Katso 
Vehmersalmi – Muuta!
Messu su 21.2. klo 13. U. Mäkinen, 
Parviainen.

VEHMERSALMEN  
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Puurokammari to 28.1. klo 10.
Varttuneen väen virkistyspäivä to 11.2. 
klo 10. salissa. Ruokamaksu 5 €.
Kokkiukot ti 16.2. klo 17.
PuikkoPiiat ja VasaraVesat to 25.2. 
klo 12.

MUUTA
Räsälän kinkerit ti 16.2. klo 11 Leena 
Koposella, Kulhuantie 68. Kotiläksyt: 1. 
Joh 1.2.3; 9. ja 10. käsky; virret 822, 733, 755.

Partiolaisten tempauspäivä yhteis
vastuun hyväksi – Vehmerin vaelta-
jat ry. Su 14.2. klo 12–13 Yhteisvastuu-
hernerokka seurakuntakodissa, klo 13 
Jumalanpalvelus kirkossa, klo 14–16 
Ulkoilutapahtuma Majakalla: mäen-
laskua, luistelua, hernekoittoa ja mak-
karanpoistoa nuotion äärellä. Koko 
Vehmersalmi mukaan!

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN 
YHTEISET

Messu ja kirkkoherra Reijo Leinon 
60vuotissyntymäpäiväseurat su 
14.2. Tuusniemen kirkossa klo 10 pi-
dettävän messun jälkeen kirkkokahvit 
ja seurat seurakuntakodissa.

KASTETUT
Milma Vieno Marjatta Mustonen, Kaavi,
Roni Kalle Petteri Kasanen, Nilsiä, 
Maija Eveliina Pitkänen, Nilsiä, Emma 
Meeri Lotta Juvonen, Säyneinen, Julia 
Ida Adalmiina Keinänen, Tuusniemi, 
Miisa Anna Elina Pasanen, Kaavi, Kuura 
Maaria Oskarintytär Muraja, Riistavesi, 
Elli Alina Isabella Korhonen,Nilsiä, Nico 
Jiri Johannes Ukkonen, Nilsiä, Eemil 
Mikael Pitkänen, Muuruvesi, Olivia Irene 
Tuomikki Pursiainen, Vehmersalmi.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Petri Marko Juhani Vesterinen ja Taika 
Maarit Johanna Väätäinen, Kaavi, Raimo 
Johannes Ukkonen ja Hanna-Mari 
Tellervo Ringborg, Nilsiä, Benjam Kyösti 
Richard Kemiläinen ja Sanni Iida Maria 
Naamanka, Nilsiä.

KUOLLEET
Eino Olavi Riekkinen 92 v, Säyneinen, 
Raili Helinä Hallikainen 78 v, Kaavi, 
Eino Laasanen 86 v, Kaavi, Veikko Eelis 
Huttunen 86 v, Nilsiä, Eeva Martta 
Kaikkonen 80 v, Nilsiä, Eedit Lyyli 
Hartikainen 89 v, Säyneinen, Lauri 
Savolainen 72 v, Kaavi, Esko Eelis 
Penttinen 63 v, Nilsiä, Toivo Mikko 
Pirskanen 90 v, Riistavesi, Minna Kaarina 
Ruotsalainen 85 v, Nilsiä, Eeva Mirjam 
Koskela 89 v, Nilsiä, Mailis Kyllikki 

Matilainen 71 v, Nilsiä, Juho Viljam 
Pitkänen 78 v, Kaavi, Helga Kaarina 
Pirinen 78 v, Kaavi, Veikko Herman 
Miettinen 97 v, Vehmersalmi, Veijo 
Olavi Rissanen 85 v, Juankoski, Sinikka 
Sisko Steppijev 63 v, Riistavesi, Maire 
Sisko Korhonen 86 v, Nilsiä, Eero Tapio 
Mononen 55 v, Kaavi, Olavi Antero 
Räsänen 84 v, Kaavi, Saimi Mirjami 
Vepsäläinen 85 v, Nilsiä, Tauno Edvard 
Hiltunen 93 v, Kaavi, Sirkka Liisa Hiltunen 
89 v, Juankoski, Arja Annikki Tuovinen 
65 v, Nilsiä.

KALLAVESI

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

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Kynttilänpäivän messu su 31.1. klo 10. 
Liturgia Petteri Hämäläinen, saarna Anni 
Tanninen, Matti Pentikäinen, kantto-
ri Richard Nicholls. Hirvijärvi 1 ja 2 ryh-
mä mukana, vanhempain tapaaminen ja 
kanttorin oppitunti. Avustajankoulutus 
porukka mukana.
Rauhanyhdistyksen seurat ke 3.2. klo 19.

Mitä tehtäis kerho alkaa to 4.2. klo 18–
19.30 Uusi kouluikäisten ja heidän van-
hempiensa yhteistoimintakerho Kallave-
den kirkon alakerrassa. Kerhossa on 
mahdollista pelata sählyä, pöytätennis-
tä, biljardia, lautapelejä ja konsolipeleillä 
jääkiekkoa ja jalkapalloa. Tilaisuus päät-
tyy yhteiseen iltahartauteen. Kerhon vas-
taavana toimii kirkkoherra Matti Penti-
käinen. Tervetuloa 7–14-vuotiaat tytöt ja 
pojat yhdessä vanhemman, kummin tai 
muun aikuisen kanssa!
Koko kansan kirkkopyhä ja Yhteisvas
tuukeräyksen aloitus su 7.2. klo 10. 
Aamupala klo 9–10. Messu alkaa klo 10 
liturgia Sirpa Nummenheimo, saar-
na Mikko Matikainen, Anni Tanninen ja 
kanttorina Anna-Mari Linna. klo 11–12.15 
toimintapisteitä ja klo 12.15–13 keittolou-
nas ja pannukakkukahvit Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi, vapaaehtoinen maksu.
Kantrigospelia su 7.2. klo 18. Yhteisvas-
tuun hyväksi. Tule mukaan laulamaan – 
stetsonin kanssa tai ilman! Lähde-bän-
di ja Mari Vuola-Tanila. Yhteisvastuuke-
räys-info Martti Olsen ja hartaus Matti 
Pentikäinen.

Tuhkamessu ke 10.2. klo 18. Juha 
Määttä ja Anna-Mari Linna.

Partiomessu su 14.2. klo 10. Juha Määttä, 
Marjukka Borgman ja Richard Nicholls.
Konsertti ma 15.2. klo 18. Teros Airas, 
soitinyhtye Kuopion konservatoriolta ja 
lauluyhtye Sibelius Akatemialta. 
Vapaa pääsy.
Virsilauluhetki ke 17.2. klo 10.30. 
Richard Nicholls. Vapaa pääsy.

Soikoon virsi riemuiten konsertti 
ke 17.2. klo 19. Jaana Turunen, Anna-Mari 
Linna, Richard Nicholls ja Pekka Kilpeläi-
nen. Vapaa pääsy.
Kauneimmat hengelliset laulutyhteis
laulutilaisuus pe 19.2. klo 18. Mari Vuola-
Tanila ja nuorten lauluryhmä.
Kansanlaulukirkko su 21.2. klo 10. Litur-
gia Matti Pentikäinen, saarna Sirpa Num-
menheimo, kanttorina Mari Vuola-Tanila, 
lapsikuoro, Kaisla Karjalainen, kantele ja 
Tervon Pelimannit.

MUUTA
Miesten Raamattupiiri 28.1., 11.2., 25.2., 
17.3., 31.3., 14.4., 5.5. ja 19.5. klo 18.30–20 
Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännän-
tie 22). Piiristä vastaa Veijo Olli 040 827 
5304.
Miesten saunailta pe 29.1. ja 12.2. 
klo 17.30 Poukaman leirikeskuksessa.
Perheraamattupiiri su 31.1. klo 16.30–
19 Kallaveden kirkon alakerrassa. Kevään 
raamattupiirit: 31.1., 14.2., 28.2., 13.3., 20.3., 
3.4., 17.4., 1.5. ja 15.5. Raamattupiiristä 
vastaa Tuula Holmlund, tuula.holm-
lund@gmail.com

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Petosen messu su 31.1. klo 17. Liturgia ja 
saarna teol.yo. Risto Tabell ja Anni Tan-
ninen.

L10Tvapaaehtoistyön valmennus la 
6.2. klo 10–18 ja su 8.2. klo 13–16. Val-
mennus perustuu Luukas 10 -meto-
diin. Valmennus tarkoitettu 
kaikille erialaisista vapaa-
ehtoistehtävistä kiin-
nostuneille ja myös 
kaikille seurakunta-
laisille. Kouluttaja-
na pastori Mikko 
Matikainen KRS:stä. 
Koulutuksen osal-
listumismaksu on 30 
€/henkilö. Koulutuk-
seen ilmoittautuminen 
anni.tanninen@evl.fi 27.1. 
mennessä. 
Lisätietoja Kansan Raamattuseuran 
nettisivuilta ja Anni Tanniselta. Koulu-
tuksen järjestää Kallaveden ja Puijon 
srk ja paikallinen KRS.
VarikkoParisuhteen Palikoita lapsi
perhe (aikuis)ille su 7.2. klo 16.30. Vä-
synyt kiireeseen – Kyösti ja Liisa Sur-
vo. Lastenhoitoa. Kyytimistä. Siivous-
ta. Ruoan laittoa. Töissä käyntiä. Ja 
kumppanin kanssakin pitäisi jaksaa 
olla. Kyösti ja Liisa Survo pohtivat ar-
jessa selviämistä. Miten kaiken kii-
reen keskellä jaksaa? Hyvät ideat ter-
vetulleita.

Petosen messu su 14.2. klo 17. Veli Män-
tynen ja Matti Puustinen.

Konsertti ti 16.2. klo 17. Nuorisobändi 
Ps5M. Vapaa pääsy.
Varikko – Parisuhteen Palikoi
ta lapsiperhe(aikuis)ille su 21.2. 
klo 16.30. Puhun ja kuuntelen – Tar-
ja Liinamaa. Elämme yhdessä, mut-

ta emme lue ajatuksia. Siksi osaam-
me puhua. Silti puhuminen on joskus 
vaikeaa. Tarja Liinamaa pohtii puhu-
misen esteitä ja auttaa vapauttamaan 
kielenkantoja. Sanojen kautta voi löy-
tyä aivan uusi yhteys kumppaniin.

Kutsu yhteyteen messu su 21.2. klo 17. 
Anni Tanninen.

MUUTA
Donkkis Big Nighttoimintailta pe 19.2. 
klo 18–20 Petosen seurakuntalolla. Vapaa 
pääsy. Lisätietoja www.donkki.net tai Ce-
cilia Kurkinen p. 050-381 4459.Järjestäjänä 
Kansanlähetys.

VEHMASMÄEN KAPPELI – MUUTA
Hartaus ja Yhteisvastuutapahtuma 
su 21.2. klo 13 Valoharjussa. Sanna Alanen, 
Anna-Mari Linna, Vehmasmäen ja Kurki-
mäen päiväkerholaiset.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Kynttilänpäivän messu su 31.1. 
klo 10. Johanna Porkola, kanttori Anne 
Keränen.
Rauhanyhdistyksen seurat ma 1.2. klo 
18.
Messu su 14.2. klo 10. Saarna teol.yo. Mik-
ko Jegoroff, Anne Keränen, Mari Vuola-
Tanila, Kallaveden lapsikuoro, nuorten 
lauluryhmä ja Sari Ahonen, rytmisoitti-
met. Kirkkokahvit ja kinkerit seurakun-
takodilla.
Messu su 21.2. klo 10. Anni Tanninen ja 

Anna-Mari Linna.

MUUTA
Asukastuvan hartaus to 

28.1. klo 12. 
Johanna Porkola.
Ehtoollishartaus Marin
pihassa to 28.1. klo 13.30. 
Johanna Porkola ja Anne 

Keränen.
Miesten saunailta to 28.1. 

klo 17.30
Jukka Vasaralla, Saarisenrait-

ti 457.
Ehtoollishartaus sairaalassa to 4.2. 
klo 13.30.
Yhteisvastuun arpajaiset ja kahvit 
pe 12.2. klo 10 alkaen Karttulan Osuus-
pankilla.
Ehtoollishartaus Ainolassa ti 16.2. 
klo 13. Johanna Porkola ja Anne Keränen.

Lauluhetki to 18.2. klo 13.30 Jaakkolas-
sa. Anne Keränen.

Pyhäkoulu su 21.2. klo 13 Hilkka Jauhiai-
sella, Suonenjoentie 270.

KARTTULAN  
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Kirkkokuoron kevätkausi alkaa ke 27.1. 
klo 18. Kahvitarjoilu. Myös uudet laulajat, 
lämpimästi tervetuloa!
Lapsikuoro to 28.1. klo 15. Kaikki laulavai-
set lapset tervetuloa!
Laskiaisen iltamessu ja Yhteisvastuu

Löydä lisää 
tapahtumia fotoI

Kansanlaulu-

kirkko  

Kallaveden  

kirkossa  

21.2. klo 10
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Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Si-
meon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hä-
nen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa 
häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. Hengen johda-
tuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat 
lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän ot-
ti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: ”Herra, nyt sinä annat 
palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut.” 
Kynttilänpäivä. Luuk. 2: 22–33

SANALLISTA

Siunattu valo
Kynttilänpäivänä siunattiin ennen vanhaan kaik-
ki kirkkovuoden kynttilät. Kynttilä symboloi jumalallis-
ta kirkkautta, joka Kristuksessa tuli maailmaan. Kyse ei 
ole ainoastaan valosta, niin kuin valon ymmärrämme 
pimeän vastakohtana. Kyse on ymmärtämisestä ja nä-
kemisestä laajemmassa mielessä. Kun puhutaan siuna-
tusta valosta, tarkoitetaan asioiden näkemistä oikeilla 
paikoillaan ja oikeassa suhteessa, olipa valaistus millais-
ta hyvänsä. Samalla se tarkoittaa sitä, että asioiden pe-
rimmäinen ymmärtäminen on aina kiinni Jumalasta. To-
tuutta ei ole olemassa erillään Jumalasta. 

Kynttilänpäivän evankeliumissa Simeon puhuu Jee-
suksesta valona, pelastuksena ja kirkkautena. Ei siis si-
ten, että Jeesus tuo valon, pelastuksen ja kirkkauden, 
vaan Jeesus on valo, pelastus ja kirkkaus. 

Liian usein Jeesus typistyy ajatuksissamme vain jok-
sikin joka tuo valon, pelastuksen ja kirkkauden maail-
maan. Liian usein vetoamme Jeesuksen sanoihin ja var-
sinkin siihen, mitä Jeesus jätti sanomatta. Liian usein 
Jeesus esitetään meille vain esimerkillisenä opettajana ja 
oivana esimerkkinä. 

Enemmän meidän tulisi ajatella Simeonin tavoin: Tuo 
lapsi, Jeesus, on valo, kirkkaus ja pelastus. Mitä hyvänsä 
ne sitten merkitsevätkään, niin ne eivät merkitse mitään 
erillään tuosta lapsesta. Siksi kuolemakin, jonka tuo lap-
si tulee kokemaan, ei merkitse mitään erillään tuosta 
lapsesta. 

Ilman Kristusta Simeon ei ennustuksenkaan mukaan 
voi kuolla. Eikä kukaan muukaan voi kuolla ilman Kris-
tusta. Olipa nähnyt Kristuksen tai ei. 

MARKKU VIRTA 
Pappi, perheneuvoja

RUKOUS

Maalaat elämäni kangasta:
Valo ja varjo samassa kuvassa

ja viivat vahvat ja hennot,tasaiset 
ja ne, jotka väräjävät kovin:

kaikki oikeana tahtosi mukaan.
Alkavana aikana

anna viivojeni löytää rytminsä
toisten viivojen lomassa, sovussa, 

yhteistä hyvää etsien.

Mitä tehtäis?

 ✚ Mitä tehtäis -kerho pyörii 
4.2. alkaen klo 18–19.30 Kalla-
veden kirkon alakerrassa. Uusi 
kerho on suunnattu kouluikäi-
sille ja heidän vanhemmilleen. 
Kerhossa on mahdollista pela-
ta sählyä, pöytätennistä, biljar-
dia, lautapelejä sekä konsolipe-
leillä jääkiekkoa ja jalkapalloa. 
Tilaisuus päättyy yhteiseen il-
tahartauteen.

Kerhon vastaavana toimii 
kirkkoherra Matti Pentikäi
nen.

Tervetuloa 7–14 -vuotiaat tytöt ja 
pojat yhdessä vanhemman, kum-
min tai muun aikuisen kanssa! 

KERHO

PA
U

LA
 R

EM
ES

keräyksen aloitus su 7.2. klo 17. Johan-
na Porkola, Anne Keränen ja Tuula Mak-
konen.
Palvelupäivä ke 10.2. klo 10–13 Yhteisvas-
tuukeräyksen 2016 tunnelmissa.
Raamattuluentosarja Tulevaisuus ja toi-
vo Johanneksen ilmestyksessä to 18.2. klo 
18. Kansan Raamattuseuran julistustyön-
tekijä Olli Seppänen käsittelee Ilmestys-
kirjan sanomaa kolmena iltana: 18.2., 3.3. 
ja 14.4. Jokainen ilta muodostaa oman 
kokonaisuutensa, joten mukaan voi tulla, 
vaikka ei kaikkiin iltoihin osallistuisikaan.

MAANINGAN KIRKKO 
Maaningantie 33
Kynttilänpäivän messu su 31.1. klo 10. 
Matti Pentikäinen, Raija Jokela, Heli 
Kyhyräinen, Poukama 1. rippikoululai-
set. Kirkkokahvit Maaninkatalon seura-
kuntasalissa teemalla: miten sujui vuosi 
2015 Kallaveden srk:n jäsenenä, uusi vuosi 
edessä. Aikaa palautteille ja ideoinnille.
Messu su 7.2. klo 10. Veli Mäntynen,Anne 
Keränen ja Hanna Rasa. Yhteisvastuuke-
räyksen aloitus ja listojen jako.

Ystävänpäivän perhemessu su 14.2. 
klo 10. Matti Pehkonen, Raija Joke-
la. Kehitysvammaisten kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit ja myyjäiset Maaninka-
talolla.

Messu su 21.2. klo 10. Raija 
Jokela, Thaimaan lähetti Tuula Kosonen, 
Heli Kyhyräinen ja Poukama 3 rippikoulu-
ryhmä. Messun jälkeen lähetyslounas ja 
-tapahtuma seurakuntasalissa.

MUUTA
Ystävänkammari ma 15.2., 14.3., 11.4. ja 
9.5. klo 13 ja Olkkari klo 17 Päivilässä.
Crux Cafenuorisokahvila to 18.2. klo 
18–21 Satamatie 5.
Käsityöpaja ja Ilonpisara avoinna 
ma 22.2. klo 14–17
Siioninvirsiseurat ma 22.2. klo 18 Nieme-
lässä, Lapinjärventie 515A, Kinnulanlahti. 
Puhujana Väärnin pappilan emäntä 
Minna Kettunen.

MAANINGAN  
SEURAKUNNAN TILAT 
Maaninkatalo, 2.krs.,  
Maaningantie 32
Sanan ja yhteyden ilta ma 15.2. klo 18.30 
Vorloksossa. Kansanlähetys.
Vauvakirkko ke 24.2. klo 14 seurakunta-
salissa.

LÄHETYS
Tyynyliinatalkoot lähetystyön hyväksi 
la 6.2. klo 9–15 Kallaveden kirkolla, Rau-
halahdentie 21. Ruokailun vuoksi ilmoit-
tautuminen Katrille 040 4848 334 29.1. 
mennessä.

DIAKONIA
Lähimmäis ja vapaaehtoistyössä toi
mivien yhteinen teemailta ti 2.2. klo 18–
20 Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie 21. 
Toivon jakaminen.

Ystävänpäivä pe 12.2. klo 12. Petosen 
seurakuntatalolla (Pyörönkaari 21). 
Lounas (vapaaehtoinen maksu Yh-

teisvastuukeräykselle), ohjelmaa ja lei-
voskahvit. Järjestää Kallaveden seura-
kunnan diakoniatyö.

Hyvän hoidon päivä ke 24.2. klo 10.30–
14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Ilmoittau-
tuminen diakoniatoimistoon 040 4848 
332 ma klo 9–10. Voit ilmoittautua myös 
jättämällä viestin vastaajaan.

PERHETYÖ
Perhekerhot: Vehmasmäki, kappelin 
perhekerho on tauolla toistaiseksi. Kalla
veden kirkko ke klo 9.30–11. Jynkänvuo
den kerhohuone (Isännäntie 22) 
ke klo 9.30–11. Kurkimäki, Kurkipirtti, 
ke klo 9.30–11. Rytkyn leirikeskus paril-
lisen viikon ke klo 9.30–11. Petosen seu
rakuntatalo to klo 9.30–11 Vauvaperhe
kerho ma Petosen srk-talolla klo 13–15.30. 
Karttulan seurakuntakoti ti klo 9.30–11. 
Syvänniemen pappila keskiviikkoisin klo 
9.30–11. Maaninkatalo ti klo 9.30–12.

Taidetiistai on kierrätykseen ja ekologi-
suuteen ohjaavaa taidekasvatusta lapsille 
ja aikuisille. Taidetiistaihin kokoonnutaan 
Kallaveden kirkon alakertaan tiistaisin klo 
9.30–11.30 ja 13–15. Kokoontumispäivät 
keväällä 2016: 2.2., 16.2., 23.2., 2.3., 29.3., 5.4., 
12.4., 26.4., 3.5. ja 10.5. Ota mukaan luovaa 
ajattelua, rennot vaatteet ja omat eväät. 
Turvallisuuden takia on tärkeää, että ai-
kuinen huolehtii lapsesta toiminnan aika-
na. Aikuisena voi olla oma vanhempi, iso-
vanhempi tai vaikka kummi.

Viikonloppu perheille Hirvijärvellä 
26.–28.2. Ulkoilemme, leikimme, askarte-
lemme, saunomme ja hiljennymme yh-
dessä toisten perheiden kanssa. Leirin 
hinta 40 €/aik ja 16 €/lapsi. Maksualen-
nusta voi tiedustella alueensa diakonia-
toimistosta. Ilmoittautuminen 7.2. men-
nessä www.kuopionseurakunnat.fi/kal
lavesi. Etusija ensikertalaisilla ja Kallave-
den srk:n alueella asuvilla. Leirille pääsys-
tä ilmoitetaan vkolla 6 Lisätietoja Katri 
Heikkinen, katri.heikkinen@evl.fi

PIIRIT
Haminalahden työseura ma 8.2. klo 
18.30 Helvi ja Erkki Sutisella, Savolanmä-
entie 71. Sirpa Nummenheimo.
Rytkyn kylän lähetyspiiri ti 9.2. klo 18 
Anja Nissisellä, Kuuselankuja 15. Sanna 
Alanen.
Olotilatorstai to 11.2. klo 11.30–13 Nie-
misjärven kylätalossa. Ystävänpäivä, 
Matti Pentikäinen.
Rytkyn kylän lähetyspiiri ti 23.2. klo 18 
Annikki Sopasella Pirttilässä. Petteri 
Hämäläinen.

KINKERIT
Haminalahden kinkerit ke 27.1. klo 18.30 
Veikko ja Raili Sutisella, Savolanmäentie 
11. Sanna Alanen ja Anna-Mari Linna.
Puutossalmen kinkerit pe 29.1. klo 13 
Martti ja Irja Linnulla, Leirintie 31. Sanna 
Alanen ja Anna-
Mari Linna.
HirvilahtiLamperilaNiemisjärvi kin
kerit su 7.2. klo 15 Antti Arolalla ja Johan-
na Ahosella, Länsirannantie 1713 Laajan-
harju. Sanna Alanen ja Richard Nicholls.

Sotkanniemen kinkerit ke 10.2. klo 18.30 
Arja Kinnusella ja Jarmo Tiaisella, Kotkat-
lahdentie 10. Veli Mäntynen.
Kurkimäen kinkerit pe 12.2. klo 18.30 
Leena Tenoviralla, Kurkimäentie 425 as.1. 
Veli Mäntynen ja Richard Nicholls.
Yhteiset kinkerit su 14.2. klo 12 Karttulan 
seurakuntakodilla. Rakkauden laki, 
Johanna Porkola ja Anne Keränen.
Vehmasmäen kinkerit ma 15.2. klo 18.30 
Mirja Roposella, Humalajoentie 61. Matti 
Pentikäinen ja Richard Nicholls.
Airakselan kinkerit to 18.2. klo 18 Mari-
ta Mankisella, Rauhalantie 4. Rakkauden 
laki, Matti Pentikäinen ja Anne Keränen.
Hiltulanlahden kinkerit ke 24.2. klo 
18.30 Vesa Linnanmäellä, Niittyahontie 
18. Veli Mäntynen ja Richard Nicholls.

KASTETUT
Olivia Hannareetta Karjalainen, Pyry 
Aslan Meriläinen, Joonas Elmeri 
Karttunen, Aatos Eemil Aarre Jämsén, 
Elliot Ingart Juola, Sylvi Taimi Ilona 
Niskanen, Lenni Eemil Holopainen, Lina 
Aino Hannele Junnila, Jeremias Vilho 
Samuel Saastamoinen, Louna Lili Mimosa 
Jauhiainen, Enni Irene Tuorilainen, Noel 
Veeti Valtteri Mikkonen, Aku Pekka 
Gabriel Valta, Noel Benjamin Räsänen, 
Oiva Jaakko Juhani Myllymäki, Senni 
Elena Karotie, Irja Annukka Koponen, 
Kalle Antti Kalevi Savolainen, Viljami 
Eemil Raninen, Konsta Jouko Olavi 
Selkivaara, Oliver Harry Hermanni 
Sundman, Minttu Mervi Marianne 
Karttunen, Julius Toivo Mikael Kärki, 
Melissa Helmi Aurora Räsänen, Ninja 
Wilhelmiina Kauhanen, Oula Johannes 
Raunismaa, Fanny Adele Eleanor 
Turunen, Oskari Matti Hiltunen, Evert 
Onni Matias Kuutti, Leo Iisak Samuel 
Launonen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Jonas Lauri Aleksis Hillman ja Niina 
Meeri Hannele Pakomaa, Niko Antero 
Kontkanen ja Johanna Emilia Leskinen.

KUOLLEET
Pekka Pellervo Hongisto 71 v, Ilkka 
Juha Mikael Kröger 56 v, Hannu Olavi 
Lyytikäinen 57 v, Aino Hilja Launonen 
94 v, Erkki Ilmari Kiiski 69 v, Sirkka Aulikki 
Piispanen 94 v, Anna Angeliina Heinonen 
88 v, Erkki Tapani Pylkkänen 66 v, Ritva 
Inkeri Luostarinen 81 v, Erja Annikki 
Ronkainen 52 v, Raija Helena Mikkonen 
68 v, Jorma Olavi Nykänen 52 v, Vesa 
Aulis Johannes Leskinen 77 v, Elvi 
Ikäheimo 98 v, Sirkka Liisa Vainikainen 
83 v, Erkki Kalevi Kämäräinen 80 v.

MÄNNISTÖ

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

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
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Elämää etsimässä kerho to 28.1. 
klo 14.30–16, Anne-Mari Mertanen, 
ja to 25.2. klo 14.30–16, Heikki Hyvärinen.

Pyhän tanssin työpaja la 30.1. klo 11–
15. Tintti Tinkala 040 4848 404. Salla 
Tyrväinen 040 4848 320.

Rippikoulusunnuntain nuortenveisu
messu su 31.1. klo 10. Saarna Sanna Mer-
tanen. Heikki Mononen, nuorten musiik-
kiryhmä. Lounas ja jälkiruokakahvit sekä 
rippikouluryhmien infot.
Keskusteluja Raamatun äärellä 
to 4.2. klo 12–13.30. Heikki Hyvärinen.

Kaiken kansan perhemessu Kum
min kaa su 7.2. klo 10. Saarna Salla 
Tyrväinen. Tintti Tinkala, Heikki Mo-
nonen, kirkko-, päivä- ja lapsikuo-
ro. Yhteisvastuukeräyksen aloitus, lip-
paiden, materiaalien ja keräysaikojen 
jako. Laskiaistapahtuma kaiken ikäi-
sille. Hernekeittoa ja laskiaispullia Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.

Ukintuvan teematorstai 11.2. Klo 12.30 
perunapuuroa ja kahvit, klo 13–14 Yh-
teisvastuukeräyksen 2016 tietoisku, An-
ne-Mari Mertanen, musiikkihetki ja arpa-
jaiset YV:lle.
Messu su 14.2. klo 10. Saarna Salla Tyrväi-
nen. Sanna Mertanen, Heikki Mononen.
Rippikoulujen ystävyyspäivä su 14.2. 
klo 12–15.
Hyvän Mielen Päivä ke 17.2. klo 11–13.30. 
Pakolaiset keskuudessamme, Seppo Mar-
janen. Ulla Halonen. Päivän hinta 5 €. Lin-
ja-autokuljetuksen reitti: Klo 10.10 Päi-
värannantie, Citymarketin jäl-
keinen pysäkki Kettulan-
lahteen päin. Klo 10.15 
Autotalo Kuopion py-
säkki. Klo 10.20 Pih-
lajaharjuntien ja Ra-
husentien risteys. Klo 
10.25 Kelloniemen 
Sale. Klo 10.27 Itkon-
niemi (Malminkatu 13 
pysäkki). Klo 10.30 So-
tilaspojankadun pysäk-
ki. Klo 10.30 Tellervonkadun 
pysäkki. Klo 10.30 Lönnrotinka-
dun pysäkki (Lönnrotinkatu 11 kohdalla). 
Klo 10.35 Pohjolankadun pysäkki (Pohjo-
lankatu 28 kohdalla)edelleen Killisenka-
dulle ja Pohjolankatua Lönnrotinkadulle. 
Klo 10.40 Saariaitan pysäkki. Klo 10.45 
Pyhän Johanneksen kirkko.
Miesten piiri ke 17.2. klo 18–20.
Perhemessu su 21.2. klo 10. Saarna Heikki 
Hyvärinen. Tintti Tinkala. Ruokailu.
Naisia Raamatussa ke 24.2. klo 18.15. 
Raamattupiiri työikäisille naisille. 
Aulikki Mäkinen.

MUUTA
Yhteisvastuun 2016 lipaskeräys alkaa 
ma 8.2. Aikoja voi varata Anne-Mari 
Mertaselta 040 4848 406. Keräyspalau-
tukset diakoniatoimistoon ma 15.2. ja 
22.2. klo 13–15.
Hartaus to 18.2. klo 13.30 Mäntylän 
palvelutalolla, Untamonkatu 5. Heikki 
Hyvärinen.
Männistön seurakunta tarjoaa ruis

puuroa la 20.2. klo 11–14 Yhteisvastuun 
hyväksi Päivärannan Citymarketin pää-
oven vieressä.

KASTETUT
Tarmo Eino Olavi Purdy, Niilo Nooa 
Juhani Tuovinen, Urho Eino Hakkarainen, 
Julius Juhani Keravuo, Samuel Pentti 
Mikael Vaara, Amelia Iida Sofia 
Haapalainen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Jussi Aleksanteri Autio ja Heli Emma 
Johanna Mähönen.

KUOLLEET
Elli Ester Niskanen 93 v, Lahja Annikki 
Honkanen 87 v, Rauno Erkki Iisakki 
Korkalainen 69 v, Lempi Katri Hyvärinen 
91 v, Jouko Tapani Suhonen 64 v, Unto 
Kalevi Toivanen 80 v, Helga Kyllikki 
Mentu 88 v, Keijo Kalervo Rissanen 86 v, 
Taimi Elina Sillanpää 81 v.

PUIJO

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

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419

Puijon kirkko
Messun 7.2. valmistelu ke 27.1. 

klo 16.30.

Perhemessu su 31.1. klo 
10. Saarna Katja Niskala, 
Jaana Marjanen, Mari 
Voutilainen, Anna An-
tikainen. Puijon kamari-

kuoron kvartetti.

Messun 14.2. valmistelu ke 
3.2. klo 16.30.

Messu su 7.2. klo 10. Saarna Juho Ka-
mula, Jaana Marjanen, Katja Niskala, 
Mari Voutilainen, Päivi Perttilä. Lapsille 
pyhäkoulu. Keittolounas. Yhteisvastuu-
keräyksen avaus.
Kutsu yhteyteen ilta su 7.2. klo 17. 
Mikko Matikainen, Jaana Marjanen.
Messun 21.2. valmistelu ke 10.2. 
klo 16.30.
Messu su 14.2. klo 10. Saarna Pekka 
Nieminen, Juho Kamula, Kari Kuula, 
Jaana Marjanen, Joona Saraste. Lapsille 
pyhäkoulu.
Messun 28.2. valmistelu ke 17.2. 
klo 16.30.
Messu su 21.2. klo 10. Saarna Katja 
Niskala, Kari Kuula, Mari Voutilainen, 
Juho Kamula, Anu Kiviranta, Anna 
Antikainen, Joona Saraste. Isoskoulutet-
tavat. Lapsille pyhäkoulu.
Iltamessu su 21.2. klo 10. Pekka Niemi-
nen. Lauluryhmä Verso.
Messun 6.3. valmistelu ke 24.2. klo 16.30.

SEURAKUNNAT 27.1.–23.2.2016

Perhemessu  

Puijon kirkossa 

31.1.

Kanervapolku 9, 70900 Toivala
Puh. 050 553 8767

hannu.tuomainen@netti.fi

Sähköasennus
Hannu Tuomainen

Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

Leveä malli 1 
Korkeus 3,0 cm 
Leveys 9,9 cm 

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

148 € 
1195 € 2425 €  

Sanna Taipale  –  Puh: 045 109 18 09  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 
960 €  

yksilö-, pari- ja perheterapia
työnohjaus yksilöille ja ryhmille

Raili Tiihonen
diakoni, FM, psykoterapeutti
työnohjaaja (erikoistuva)
puh. 044 238 8099
raili.tiihonen@perennite.fi
www.perennite.fi

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

www.puijo.com

Puijotie 135, 70300 Kuopio

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

puh. 044 552 4810
myynti@puijo.com

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki, YTM
Sos.työntekijä, uusperheneuvoja
Sielunhoitoterapeutti (ACC)
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•  JOKA PÄIVÄ 8-18 • info@linjurinkukka.fi

Puijon kirkon luentosarja valot-
taa Vanhan testamentin alku-
kertomuksia monelta kantilta. 

Ma 1.2.  
Kadotettu paratiisi  
– ihmisten ja enkelten  
lankeemus 

 ✚ Kaikki luotiin hyväksi, ihmi-
nen myös, mutta jotakin ta-
pahtui. Lankeemuskerto-
muksen draamaan kuuluvat 
Aadam, Eeva, käärme, tie-
don puu ja Jumala, joka kielsi 
syömästä kielletystä puusta. 
Alustus auttaa ymmärtä-
mään lankeemuskertomuk-

sen ideaa. Vai onko lainkaan 
kyse lankeemuksesta? Minkä-
laisia ikitotuuksia paratiisiker-
tomus pitää sisällään? 

Peruskertomukset keskit-
tyvät ihmiseen ja näkyvään 
luomakuntaan. Mihin unoh-
tuivat enkelit? Luennolla hei-
dätkin kaivetaan esiin. 

Ma 8.2.  
Veljesmurha 
 ja peruttu maailmanloppu  

 ✚ Sota näyttää olevan yhtä van-
ha keksintö kuin ihmiskunta. 
Näin ainakin peruskertomuk-
set julistavat. Jo ensimmäi-

LUENTOSARJA

Kuudessa päivässä?
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PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Siioninvirsiseurat ja Herättäjän paikal
lisosaston vuosikokous su 31.1. klo 18. 
Kalle Hiltunen, Jouko Ikola, Reijo Mattila, 
Katja Niskala.

Raamattuluento Kadotettu paratiisi. 
Ihmisten ja enkelten lankeemus ma 
1.2. klo 18.30. Jani Johansson, Kari Kuu-
la.
Raamattuluento Veljesmurha ja pe-
ruttu maailmanloppu ma 8.2. klo 
18.30. Mikko Jegoroff, Risto Tabell.
Raamattuluento Ihmiskunta riitau-
tuu ja eheytyy ma 15.2. klo 18.30. Katja 
Räsänen-Vesala, Jenni Tabell.

Hiljaisen viikon vaellus Puijon kirkol-
la 20.–25.3. Lisätietoja ennakkokokoontu-
misista ja osallistumismahdollisuuksista 
vaelluksen toteuttamiseen Mari Voutilai-
selta 040 4848 433. Tehtäviä löytyy mm. 
rakentamisesta, avustamisesta ja rooli-
henkilöinä toimimisesta.

POUKAMA 
Poukamantie 105
Poukaman takkailta ke 27.1. klo 19 
saunatuvalla. Iltapala, ohjelmaa, sauna. 
Kari Kuula, Katja Niskala, Heli Nuutinen 
040 748 9530.

Perheiden yhteisvastuutapahtuma 
su 14.2. klo 14. Messu, pulkkamäki, na-
pakelkka, poniajelua ja makkaranpais-
toa. Pekka Nieminen, Joona Saraste, 
Riitta Murtorinne, Niklas Grönholm, 
Juho Kamula, partiolaisia Puijon Pa-
kertajista.

Poukaman takkailta ke 24.2. klo 19 
Takkatuvalla. Heli Nuutinen.

RANTA-TOIVALA
RantaToivalan seurakuntapiiri ti 16.2. 
klo 18.30 Raija Kaarakaisella, Ranta-Toiva-
lantie 249. Mari Voutilainen, Juho 
Kamula.

MUUTA
Hartaus ja virsituokio pe 29.1. klo 13. 
Raili Lehtoviita, Esa Sihvonen.
Yhteisvastuukeräystä Puijon torilla 8.–
13.2. Lipaskerääjiä tarvitaan. Maija Anti-
kainen 040 484 8439.
Yhteisvastuumyyjäiset Puijon torilla 
la 20.2. klo 10–14. Käsitöitä.

KASTETUT
Nooa Oliver Martikainen, Veera Sylvia 
Kinnunen, Jerry Jalo Juha Lehtisalo, Sofia 
Enni Aurora Mertala, Leevi Oliver Oskari 
Rissanen, Oona Linda Sofia Leppänen, 
Daniel Eetu Oskari Korhonen, Viola Irene 
Torvinen,Aatu Johannes Kortesalmi, 
Elsa Aili Esteri Kilpeläinen, Rasmus Eeli 
Antton Laakso, Mila Daniela Silta-aho, 
Iines Helli Annikki Koskelo.

KUOLLEET
Maija Kaarina Ihalainen 75 v, Eino 
Koistinen 81 v, Eino Ilmari Hyvärinen 79 v, 
Eila Mirjam Antikainen 92 v, Jorma Kalevi 
Rautiainen 71 v, Sirkka Sofia Korhonen 

83 v, Toini Elina Hämäläinen 92 v, 
Leenakaisa Maria Harjanne 59 v, Pentti 
Kalevi Karvonen 78 v, Valma Orvokki 
Koponen 79 v, Veli Osmo Raatikainen 
73 v, Toini Ester Kinnunen 86 v.

DIAKONIAKESKUS  
Suokatu 22 B 5. krs. 
Kierrätysmyymälä, Suokatu 22 
B-rappu, P-kerros.
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot 
avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 10–12.
Monikulttuurinen naisten liikunta
saunailta Poukamassa to 28.1. ja 11.2.
klo 17–21. Iltapalamaksu 4 €. Lisätieto-
ja diakoni Kaijaleena Räisänen, 040 4848 
465 ja Kati Ukkonen 040 4848 325.
Katulähetyspiiri ma 1.2. ja 15.2. klo 14 Aa-
ronissa.

ARKKI  
Kauppakeskus Apaja
ma–pe klo 12–15, la ja su suljettu, 
040 4848 445, arkki.kuopio@evl.fi
Arkin aukioloaika muuttuu. 6.2.2016 al-
kaen Arkki on avoinna lauantaisin vain 
erikseen ilmoitettavien tapahtumien ai-
kana.

PERHEASIAIN-
NEUVOTTELUKESKUS  

Suokatu 22
Luottamuksellista keskusteluapua pa-
risuhteen kysymyksissä. Yhteydenotot 
ma–pe klo 9–11 040 4848 480 tai sähkö-
postitse perheneuvonta.kuopio@evl.fi

SIILINJÄRVI

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto 
avoinna arkisin klo 9–11 ja 12–14 
p. 017 288 4600 (khranvirasto), 017 288 
4620 (talouststo). Haarahongantie 4, 
71800 Siilinjärvi. Lähetyskellarin putiik
ki avoinna ma 11-13 ja ke 9-12. Muina ai-
koina sopimuksen mukaan. siilinjarven
seurakunta.fi, facebook.com/siilinjar
venseurakunta, vapaaehtoistyo.fi/sii
linjarvi 

SIILINJÄRVEN KIRKKO 
Haarahongantie 2
Rukoushetki ke 27.1. klo 12.
Kynttilänpäivän messu su 31.1. klo 10. 
Satu Väätäinen, Seppo Laitanen. Lapsille 
pyhäkoulu kirkon kellarissa.
Rauhanyhdistyksen seurat su 31.1. 
klo 18.
Rukoushetki ke 3.2. klo 12.
Rauhanyhdistyksen seurat to 4.2. 
klo 18.
Sanajumalanpalvelus su 7.2. klo 10. Jaak-
ko Tölli, Sanna Marin. Kutsutaan erityi-
sesti rippikoululaisia mukaan!

Perhekirkko su 7.2. klo 15. Tilaisuudessa 
lauletaan rakkaimpia lasten virsiä. Muka-
na Sanna Marin, Marjaana Kaisto, Jaana 
Markkanen sekä apparikurssilaisia.
Tuhkakeskiviikon rukoushetki ke 10.2. 
klo 12.
Tuhkamessu ke 10.2. klo 19. Matti 
Hoffrén Vesa Kajava, Sola Gratia-kuoro. 
Verkkokirkko.
Messu su 14.2. klo 10. Matti Hoffrén, 
Satu Väätäinen, Airi Heiskanen, virsikuo-
ro. Lapsille pyhäkoulu kirkon kellarissa. 
Kirkkokahvit lähetyskellarilla.
Rauhanyhdistyksen seurat su 14.2. 
klo 15.
Rukoushetki ke 17.2. klo 12.
Messu su 21.2. klo 10, Siilinjärven kunnan 
kirkkopyhä. Seppo Laitanen, Sanna Ma-
rin. Lapsille pyhäkoulu kirkon kellarissa.
Rukoushetki ke 24.2. klo 12.

SIILINJÄRVEN SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Omaishoitajakerho ke 27.1. klo 12. Pää-
tysali. Oma keskusteluryhmä hoitajille ja 
hoidettaville.
Askartelupiiri ke 27.1. klo 9. Lähetyskella-
ri. Askartelupiiriä ei 9.3., 23.3. ja 4.5.
Lähetyksen sydänäänet ke 27.1. klo 9. 
Lähetyskellari.
Kehitysvammaisten Kivakerho to 28.1. 
klo 15. Päätysali.
Luentosarja Apokryfikirjoista to 28.1. 
klo 18. Päätysali. Matti Hoffrén, luento.
Kuopion hiippakunnan kerhonohjaaja
päivä la 30.1. klo 10.30. kirkko ja srk-talo.
Konsertti su 31.1. klo 14. Iso sali. Hyvänte-
keväisyyskahvikonsertti järj. LC Kassarat.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 1.2. klo 13. 
Iso sali.
Luentosarja Apokryfikirjoista to 4.2. 
klo 18. Päätysali. Isä Harri Peiponen ja ort. 
lauluryhmä, joht. Eija Honkaselkä.

Kirkon ulkomaanavun ajankoh
taispäivä ja Yhteisvastuukeräyk
sen starttipäivä to 4.2.2016 klo 9.45. 
Iso sali. Ilmoittaudu www.kirkonulko-
maanapu.fi/seurakunnille/ajankoh-
taispaivat

Perjantaikahvila pe 5.2. klo 18. Nuorten 
kerhotila.
Sanan ja yhteyden ilta ma 8.2. klo18.30. 
Pieni sali. Jaakko Tölli ja Pekka Savolainen.
Lähetyksen sydänäänet ke 10.2. klo 9. 
Lähetyskellari.
Siiliperheet erityislasten ja vanhem
pien vertaisryhmä ke 10.2. klo 18. Nuor-
ten kerhotila.
Donkkisilta ke 10.2. klo18. Pieni sali. 
Donkkis on koululaisten ikioma ilta, jos-
sa on monenmoista puuhaa erilaisilla toi-
mintapisteillä. Donkkikseen ovat ter-
vetulleita myös perheen aikui-
set. Iltoja ohjaavat seurakunnan 
työntekijät ja kerhonohjaajat. 
Makea tai suolainen pikkutar-
jottava mukaan nyyttäreihin.
Luentosarja Apokryfikir
joista to 11.2. klo 18. Päätysali. 
Millä tavalla voisimme käyt-
tää apokryfikirjoja? Luento 
Seppo Laitanen.
Perjantaikahvila pe 12.2. klo18. 
Nuorten kerhotila.

Eläkeikäisten päiväpiiri ma 
15.2. klo 13. Iso sali.
Hanki elämä, Suomen 
Raamattuopiston ilta ti 
16.2 klo 18.30. Pieni sali.
Siioninvirsiseurat to 
18.2. klo 14. Pieni sali. Seu-
rojen jälkeen Herättäjä-
yhdistyksen paikallisosas-
ton vuosikokous.
Kehitysvammaisten Kiva
kerho to 18.2. klo 15. Nuorten 
kerhotila.
Perjantaikahvila pe 19.2. klo 18. Nuor-
ten kerhotila.

Parisuhteen Palikat ilta su 21.2. klo 
16. Pieni sali. Parisuhteen palikat ha-
vainnollistaa parisuhteen eri osa-alu-
eita. Tule hakemaan näkökulmia pa-
risuhteen hoitamiseen. Kokoonnum-
me kerran kuukaudessa srk-talolla. Ti-
laisuus on ilmainen. Lastenhoito ja il-
tapala järjestetty. Lisätietoa: perhetyö 
044 728 4646.

Kuulokerho ma 22.2. klo 13. Päätysali.
Kristillisten eläkeläisten seurat ti 23.2. 
klo 13. Pieni sali. Leena Laurinkari.
Kirkonkylän kinkerit, Eläkeliitto to 25.2. 
klo 10.30. Iso sali. Seppo Laitanen.

Vapaaehtoistyökoulutus la 27.2 klo 
10. Iso sali. Kuinka kohdata erilaisuut-
ta tai samanlaisuutta? Teemaan ja 
kohtaamisiin meitä johdattelee Kuo-
pion hiippakunnan kansainvälisen-
työn sihteeri Jukka Helle. Päivä on il-
mainen ja avoin kaikille, erityises-
ti eri kulttuurien parissa toimiville. Li-
sätietoja: lähetyssihteeri Jenni Shakya 
044 728 4647 tai www.siilinjarvenseu-
rakunta.fi/kansainvälisyys

VUORELAN KIRKKO
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 1.2. klo 13. 
Kunnonpaikka, Virtasalmi-kabinetti. 
Mahdollisuus kahvitteluun ennen piiriä 
aulakahviossa omakustanteisesti.
Vuorelan lähetyspiiri ti 2.2. klo 10 
Kunnonpaikan järjestötila.
Lukupiiri Ulla Nissin johdolla ke 3.2. 
klo 18. Kunnonpaikan järjestötila. Kirja: 
Axel Hambraeus: Uddarbon pappi.
Perjantaikahvila pe 5.2. klo 18. Vuorelan 
nuorisotalo, kerhotilat.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 15.2. klo 13.
Vuorelan lähetyspiiri ti 16.2. klo 10. 
Matti Hoffren.
Perjantaikahvila pe 19.2. klo 18.
Perhekirkko su 21.2 klo 17.

Donkkisilta ke 24.2. klo 18.

MUUTA
Koivusaaren lähe

tyspiiri to 28.1. klo 
18 Anna-Liisa ja 
Jorma Eskelisel-
lä Koivusaarentie 
581. Mukana Lee-
na Laurinkari.

Risulantien kerho 
ma 8.2. klo 13. Risu-

lantie 12, kerhohuone.
Akuliinan hartaushet

ki ja ehtoollinen ke 10.2. 
klo 14. Satu Väätäinen, 

Marjaana Kaisto.
Gospellattarileiri 
12.-14.2. Ruokoniemen 
leirikeskus. Ilmoittau-
tuminen ja lisätietoja 
jenni.shakya@evl.fi

Näkökerho ti 16.2. klo 
12. Akuliina.

Koivusaaren lähetyspii
ri, Kirsti Ylösen muistoseu

rat to 18.2. klo 18. Kalevi 
Ylönen Salo-Mattila 21, Unto Niskanen.
VesijärvenHarjamäen lähetyspiiri 
to 18.2. klo 18 Kaarina Turusella, Mänty-
kalliontie 2 D 10. Mukana Satu Väätäinen.
Perhepyhäkoulu su 21.2. klo 11 Eeva ja 
Antti Savolaisella Nuottipolku 8.
Perheleiri pe 11.–13.3. klo 18. Ruokonie-
mi. Tarkemmat tiedot nettisivuilla/kou-
luikäiset.
Hiljaisuuden retriitti 18.–20.3. Ruoko-
niemi. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
11.–17.2 ja 2.–9.3. Matti Hoffrén 044 728 
4603.

KASTETUT
Nea Lotta Emilia Kajan, Jalmari Veikko 
Antero Heikkurinen, Vertti Jooa Juhana 
Leppänen, Aava Ella Maria Heinonen, 
Elmo Valtteri Luokkala, Juho Kalle 
Heikki Mäkelä, Niilo Lauri Edvard 
Ruuskanen, Selja Viola Kauppinen, Iina 
Emmiina Riikonen, Sulo Taavetti Rahja, 
Aino Enni Eveliina Halonen, Roni Kalle 
Eemeli Heikkinen, Timi Konsta Tapani 
Heikkinen, Alma Elea Pekkanen, Eemeli 
Anton Ikonen, Miko Eerik Mursu, Aamu 
Ellen Honkaviita, Aapo Alvar Juhani 
Anttila, Eemeli Antero Metso, Väinö 
Matias Eskelinen, Inka Vieno Sofia Kärki, 
Janica Mimmi Amanda Remes, Daniel 
Leo Aleksanteri von Becker, Jooa Eliah 
Joachim Asikainen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Juho Matti Einari Knuutinen ja Laura 
Anneli Muona, Elias Lauri Akseli Lind ja 
Paula Kaarina Virtanen.

KUOLLEET
Pauli August Pekkarinen 89 v, Aune 
Johanna Ryynänen 87 v, Aaro Pekka 
Räsänen, 80 v, Anna-Liisa Kuosmanen 
55 v, Osmo Ilmari Pylkkänen 72 v, Anne 
Kristiina Väli-Tainio 60 v, Yrjö Olavi 
Heikkinen 86 v, Raija Helena Turunen 
80 v, Helvi Annikki Koivisto 84 v, Harri 
Tapio Saha 60 v.

JÄRJESTÖT

POHJOIS-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11, Kuopio
017 262 2082, p-savonkl@sekl.fi, 
www.pskl.fi
Kulttuurien törmäys vai kohtaaminen 
-kurssi Neulamäen kirkossa la–su 30.–
31.1. La klo 13–17.15 ja su klo 10–16.
Sanan ja yhteyden ilta Nilsiän srk-talolla 
ti 2.2. klo 18.30.
Lyhtymessu Neulamäen kirkossa su 7.2. 
klo 16, Raimo Lappi Rauha Jumalan kans-

Muista myös 

verkkolehti 

kirkkojakoti.fi

Seuraava  

Kirkko ja koti 

ilmestyy 24.2.

sen ihmisperheen rikkoi kateus 
ja veljesmurha. Kain tappoi Abe-
lin. Tällä surullisella tarinalla Isra-
elin viisaat kertovat ikitotuuksia 
ihmisestä. Samalla Jumalasta tul-
laan sanoneeksi jotakin yllättä-
vää. Hän otti vastaan Abelin uh-
rin, mutta ei Kainin uhria. Senkin 
jälkeen Jumala on toiminut ar-
vaamattomasti; hän siunaa toisia 
ja ohittaa toiset. 

Peruskertomusten mukaan 
ihmiskunta syöksyy alamäkeä 
pitkin. Lopulta Jumala katuu ih-
misen luomista ja päättää tu-
hota luomistyönsä. Mutta sit-
ten hän katuu katumustaan ja 
päättää kuitenkin pelastaa jään-

nöksen elävistä olennoista. Näin 
tullaan vedenpaisumuskerto-
mukseen. Tuhotarina kertoo lo-
pulta armosta, sillä sen päätteek-
si Jumala lupaa, ettei hän enää 
koskaan hävitä kaikkea elävää. 
Maailmanloppu perutaan. 

Ma 15.2.  
Ihmiskunta riitautuu  
ja eheytyy 

 ✚ Ihmiskunta on yhtä perhettä. Tai 
ainakin pitäisi olla. Valitettavas-
ti olemme jakautuneet elintilasta 
kiisteleviin toisiaan sortaviin etu-
piiriryhmiin. Valtioiksikin niitä 
kutsutaan. Kertomus Babylonin 

tornista puhuu tästä problema-
tiikasta. Ihmiset rakentavat suur-
ta tornia yltääkseen taivaaseen 
saakka. Mutta Jumala hajottaa 
hankkeen ja sekoittaa kielet. Täs-
tä alkaa suuri kansainvaellus, 
jonka seurauksena ihminen täyt-
tää maan. Mitä Babylonin torni 
tarkoittaa? Mitä sillä kerrotaan 
ihmiskunnasta? 

Peruskertomukset päättyvät 
suureen hajaannukseen. Onneksi 
tarina jatkuu. Peruskertomusten 
loppuhuipentuma saadaan vasta 
Uuden testamentin lopussa. 

Kaikki luennot klo 18.30–20.
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SEURAKUNNAT 27.1.–23.2.2016

Löydä lisää 
tapahtumia fotoI

sa, Välke -musiikkiryhmä, lastenhoito, 
tarjoilua.
Sanan ja yhteyden ilta Kaavin kirkossa 
ke 10.2. klo 18.30.
Sanan ja yhteyden ilta Maaningalla 
Maaninkatalossa ma 15.2. klo 18.30.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22, Kuopio
Toimipiste avoinna keskiviikkoisin klo 
10–13, virsihetki klo 11–12. Saatavana 
HY:n ja Aholansaaren tuotteita.
Vuosikokous ja seurat su 31.1. klo 18 
Puijon kirkolla.
Seurat la 13.2. klo 18 Aholansaaressa. 
Mukana HY:n valtakunnallinen kuoro.
Seurat ke 24.2. klo 18 Nilsiän seurakun-
takodilla.
Matka Roomaan, Sorrentoon ja Capril
le 2.–7.10.2016. Tiedustelut: rovasti 
Reijo Mattila, 040 864 9201, reijo.matti-
la@luukku.com

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma,  
Tulliportinkatu 22, Kuopio
www.kansanraamattuseura.fi/kuopio, 
krs-kuopio@sana.fi, 0207 681 660
L 10 T koulutus Petosen srk-talo la 
6.2.klo 10–18 ja su 7.2. klo 13–16. Koulut-
tajana pastori Mikko Matikainen. Kurssi 

yhteistyössä KRS:n, Kallaveden ja Puijon 
srk:n kanssa. Ruoka ja materiaali 30 €. 
Tied./ilm. 27.1. mennessä anni.tanni-
nen@evl.fi
Majataloilta Lounasravintola Aika 
Inkiläntie 7 la 13.2. klo 17. Kanssasi Anne 
Pohtamo, Eliina Heinonen, Juha Määttä, 
musiikkiryhmä Gospeliako. Vapaa pääsy. 
Menu aik. 10 €, opisk. 7 €, lapset 5–10 v. 
5 €. Lastenhoito järjestetty.
Puhu Jeesukselle -sielunhoitoretriitti 
Neulamäen kirkolla 26.2.–28.2. Ilm. www.
puhujeesukselle.fi 25.1. mennessä. Lisä-
tietoja www-sivustolta tai Riitta Reimalta 
040 4848 370.
Sanan Kulman viikko-ohjelma: Ma Ruko-
uspiiri klo 18, ma pariton vk Raamattu-
piiri klo 18 aiheena 1.Mooseksen kirja, ti 
pariton vk Naisten solu klo 18, 
to Krito-ryhmä klo 18–20 Toiveena sisäi-
nen paraneminen, pe klo 13–16 rukous-
päivystys ja avoimet ovet.

RAAMATTUOPISTO
Rukouspiiri ma 8.2. ja 22.2. klo 16.30 kes-
kusseurakuntatalon kerhohuone Eetu.
Raamattupiiri ma 8.2. ja 22.2. klo 17 kes-
kusseurakuntatalon kerhohuone Eetu.
Messu su 14.2. klo 11 Alavan kirkossa, 
haastattelusaarna, Jouko Kauhanen ja 
Anne Pohtamo-Hietanen. Kirkkokahvit ja 

klo 13 tilaisuus, jossa Anne Pohtamo-Hie-
tanen puhuu aiheesta Kristittynä arjessa. 
Kirjapöytä.
Sana soiilta ti 16.2. klo 18.30 Siilinjärven 
srk-talon pienessä salissa. Mukana mm. 
Jouko Kauhanen.
Hetki Sanalle ke 17.2. klo 18.30 Juankos-
ken srk-talossa. Aiheena Muukalaise-
na maailmassa. Jouko Kauhanen, Hannu 
Laukkanen, Raimo Myyryläinen. Kahvitus 
klo 18 alkaen.

KUOPION YMPÄRISTÖN  
RAUHANYHDISTYS 
Ahmatie 22, Kuopio
Toimitalon avajaiset ja yhdistyksen 
80vuotisjuhla su 7.2 klo 14 Rauhanyh-
distyksellä.
Seurat su 14.2 klo 14 Rauhanyhdistyksellä.
Seurat ja vuosikokous su 21.2 klo 14 Rau-
hanyhdistyksellä.
Seurat su 28.2 klo 14 Rauhanyhdistyk-
sellä.
Seurat su 28.2 klo 15 Siilinjärven kirkossa.

NNKY 
Suokatu 22 B, 4. krs, Kuopio
044 772 1928
www.ywca.fi/paikallinen toiminta/
kuopio

Kuoro ke klo 13, Suokatu 22.
Venäjänkielisten maahanmuuttaja
naisten ryhmä Mummon mökissä, 
Puijonk.10, keskiviikkoisin klo 18: 10.2., 2.3., 
23.3., 13.4.
Kahwihuone Wirwoitus su 21.2. klo 14 
Samulissa.

KUOPION KRISTILLISET 
ELÄKELÄISET
Laulun ja Sanan tilaisuus pe 8.1. klo 14 
Palvelukoti Lepolassa ja ti 26.1. klo 13.30 
Mäntylän palvelukeskuksessa.
Laulutuokio ja kerho ti 19.1. klo 12.30 
keskusseurakuntatalon kerhohuone Sa-
mulissa. Krellin toiminnanjohtaja Päi-
vi Kyyrö.

AHOLANSAARI
Tiedustelut 050 4641 000, www.aholan-
saari.fi, aholansaari@aholansaari.fi
Miesten ilta kodalla ke 3.2. klo 18.
Seurat la 13.2. klo 18. Mukana Herättäjä-
Yhdistyksen valtakunnallinen kuoro. Ar-
pajaiset Nilsiän herättäjäjuhlien hyväksi.
Eläkeläisten talvipäivät 15.–17.3.
Käsityöretriitti 19.–20.3.

SUOMEN LUTERILAINEN  
EVANKELIUMIYHDISTYS
Sanajumalanpalvelus to. 28.1. klo 18 

keskusseurakuntatalolla Samulissa, Jo-
hannes Häkämies.
Raamattu ja lähetyspiiri to. 4.2. klo 19 
keskusseurakuntatalolla Aaronissa.
Raamattu ja lähetyspiiri to. 18.2. klo 19 
keskusseurakuntatalolla Aaronissa.
Sanajumalanpalvelus to. 25.2. klo 18 
keskusseurakuntatalolla Samulissa, 
Johannes Häkämies.
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä on 
Johannes Häkämies, 050 321 2938 
johannes.hakamies@sley.fi

KUOPION KRISTILLISET  
ELÄKELÄISET
Laulutuokio ja kerho ti 2.2. klo 12.30 
keskusseurakuntatalon Samulissa. Omaa 
ohjelmaa ja evankeliumiteksti.
Laulutuokio ja kerho ti 16.2. klo 12.30. Ju-
hani Happonen.
Laulun ja Sanan tilaisuus pe 5.2. klo 14 
Palvelukoti Lepolassa ja ti 23.2. klo 13.30 
Mäntykampuksen monitoimitilassa, 
Melankatu 10 B.
Lauluharjoitukset 10.2 ja 24.2. klo 13.30 
Lähetyskodissa, Sairaalakatu 11.
Vuosikokous ti 2.2. klo 14.30 Samulissa.

Laskiaisena lasketaan
Laskiaissunnuntaina 7.2. seurakun-
nissa on monenlaisia tapahtumia sekä 
aloitetaan Yhteisvastuukeräys. Tule lasten 
kanssa kirkkoon ja yhdessä ulkoilemaan, 
tässä muutamia vinkkejä – katso lisää 
seurakuntailmoituksista.

 ✚ Laskiaissunnuntain perhejuma-
lanpalvelus Tuomiokirkossa klo 13. 
Jarkko Maukonen ja bändi, Alavan 
seurakunnan lapsikuoro, johtaa Lei
la Savolainen. YLE nauhoittaa per-
hejumalanpalveluksen ja lähettää sen 
YLE1 tv-kanavalla 17.4.2016. Kirkos-
sa tulee olla paikalla viimeistään klo 
12.45.

 ✚ Koko kansan kirkkopyhä ja Yh-
teisvastuukeräyksen aloitus Kal-
laveden kirkossa alkaa aamupalal-

la klo 9–10. Messu alkaa klo 10, klo 
11–12.15 toimintapisteitä ja klo 12.15–
13 keittolounas ja pannukakkukahvit 
Yhteisvastuun hyväksi, vapaaehtoi-
nen maksu.

 ✚ Kaiken kansan perhemessu 
”Kummin kaa” Pyhän Johannek-
sen kirkossa klo 10. Musiikista vastaa 
Tintti Tinkala sekä kirkko-, päivä- 
ja lapsikuoro. Yhteisvastuukeräyk-
sen aloitus, lippaiden, materiaalien 
ja keräysaikojen jako. Kirkon jälkeen 
Laskiaistapahtuma kaiken ikäisille. 
Hernekeittoa ja laskiaispullia Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.

 ✚ Laskiaisen jumalanpalvelus ja 
yhteisvastuun avaus Juankosken 
Ylösnousemuksen kirkolla klo 10. Kir-
kon jälkeen hernekeittoa, makkaran-

paistoa ja mäenlaskua.
 ✚ Laskiaissunnuntain perhekirk-
ko Muuruveden seurakuntakodilla 
klo 13. Tarjolla kirkkokahvit ja mehut.

 ✚ Ulkoilua, leikkiä ja laulua koko 
perheelle Säyneisen seurakuntako-
dilla klo 12. laskiaissunnuntain ja ystä-
vänpäivän merkeissä.

 ✚ Laskiaisen perhekirkko ja yh-
teisvastuustartti Vehmersalmen 
kirkossa ja nuotion äärellä klo 13. 
Makkaraa, mehua, lumileikkejä, info-
tilaisuus ja lippaiden jako. Tervetuloa 
mukaan vanhat, nuoret ja uudet ke-
rääjät ja kaikki muut. Muista lämmin 
vaatetus!
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Bach-viikolla kajahtaa  
Tuomiokirkossa

AVAJAISKONSERTTI
su 13.3. klo 15
Ingrida Gápová, sopraano
Teppo Lampela, kontratenori
Ian Honeyman, tenori
Cornelius Uhle, basso
EMO Ensemble
Helsingin Barokkiorkesteri
johtaa Aapo Häkkinen, cembalo
Liput 15/10 €

URKUKONSERTTI
ti 15.3. klo 18
Ludger Lohmann (Saksa)
Ohjelmat 10/5 €

PIKKUVÄEN BACHKONSERTIT 
– Outi Orava ja Anu Amppari
ke 16.3. klo 9 ja 10
Vapaa pääsy

SONGS AND PRELUDES  
BY JOHANN SEBASTIAN BACH 
– Pekka Toivanen Jazz Ensemble
to 17.3. klo 18
Julia Vuorinen, vocals
Pekka Toivanen, sax
Heidi Miettunen, cello
Ilga Berzina, piano
Wade Mikkola, bass
Ohjelmat 10/5 €

LUENTO  
JA LOUNASKONSERTTI
pe 18.3. klo 12
Hannu Taanila, Bach-luento
Olli Porthán, urut
Vapaa pääsy

MATTEUS-PASSIO
su 20.3. klo 18
Johtaa Hannu Norjanen
Kuopion Kaupunginorkesteri,
Kuopion tuomiokirkon ja
Puijon kamarikuorot
Niall Chorell, evankelista ja 
tenoriaariat
Soile Isokoski, sopraanoaariat
Monica Groop, alttoaariat
Olavi Hautsalo, bassoaariat
Juha Kotilainen, Jeesus
Jouni Kokora, Pietari ja Pilatus
Liput 20/15 €

Lippujen ennakkomyynti 
on alkanut: Kuopion 
tuomiokirkkoseurakunnan 
toimisto arkisin klo 9–15. 
Puh. 040 484 8248 

Lippuja myydään myös tuntia 
ennen esitysten alkua kirkon 
ovilta.

B ach-viikko on-
nittelee Kuopi-
on 200-vuotias-
ta tuomiokirkkoa. 
Se juhlistaa Tuo-
miokirkon rikasta 

musiikillista historiaa arvoste-
tun kirkkomuusikon, urkurin ja 
säveltäjän nimellä – Johann Se
bastian Bach.

Bach-viikko tuo kuultavak-
si leikkauksen säveltäjän mo-
nipuolisesta tuotannosta kan-
taatteineen, konserttoineen ja 
passioineen – unohtamatta tie-
dollista antia, jota on mahdol-
lista saapua kuuntelemaan päi-
väluennon ja lounaskonsertin 
muodossa. 

Kuopion tuomiokirkkoseu-
rakunta järjestää konserttivii-
kon yhteistyössä Taideyliopis-
to Sibelius-Akatemian Kuopion 
yksikön, muiden Kuopion seu-
rakuntien sekä Kuopion Kau-
punginorkesterin kanssa.
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K irkon keskusteluavun Palvelevaan 
puhelimeen tuli yli 201 000 soitto-
yritystä vuonna 2015. Näistä noin  
40 prosenttiin pystyttiin vastaa-
maan.

Keskusteluissa puhutaan tavallisimmin ihmis-
suhteista, yksinäisyydestä, terveyden ja sairau-
den kysymyksistä sekä elämän mielekkyydestä. 
Anonyymit keskusteluavun kanavat tarjoa-
vat matalan kynnyksen mahdollisuuden puhua 
myös sellaisista asioista, joista ei muutoin roh-
kene puhua. Päivystäjät ovat toisinaan ensim-
mäisiä, joille puhutaan esimerkiksi perheväki-
vallasta.

Päivystäjät ovat tärkeänä tukena myös tilan-
teissa, joissa soittaja kertoo elämän mielekkyy-
den kadonneen, ja itsemurha-ajatukset valtaavat 
mielen. Luottamuksellisissa keskusteluissa etsi-
tään yhdessä ulospääsyä tilanteeseen.

Puhelinavun lisäksi päivystäjät antavat kes-
kusteluapua netissä, chatissa ja kirjeen välityksel-
lä. Palvelut ovat auki jokaisena päivänä, arkena 
ja pyhänä, suomeksi ja ruotsiksi. Valtakunnallista 
päivystystyötä tehdään yli 40 paikkakunnalla. 

Kirkon keskusteluavun päivystäjät kokevat 
työnsä mielekkääksi. ”Joka ilta on tullut yksi tai 
useampi puhelu, josta tulee olo, että kannatti 
taas tulla!”, pitkäaikainen päivystäjä kertoo.

Päivystäjältä edellytetään kykyä vaitiolovel-
vollisuuden noudattamiseen, tasapainoista elä-
mäntilannetta sekä mahdollisuutta päivystää 
säännöllisesti muutaman tunnin kuukaudes-

sa. Päivystäjä toimii tehtävässään nimettömänä 
auttajana ja rinnalla kulkijana. Keskustelut ovat 
luottamuksellisia, ja yhteyttä voi ottaa nimettö-
mänä.

Mikäli kiinnostuit Palvelevan puhelimen päi-
vystäjän työstä, ota yhteyttä Kuopion Palvele-
van puhelimen työstä vastaavaan työntekijään 
Risto Voutilaiseen, risto.voutilainen@evl.fi 

Anna Kortelainen: 
Avojaloin. 20 tositarinaa 
Karjalan kannakselta. 
Gummerus. 2015. 283 s.

Hän joka on. Arkkipiispa 
Kari Mäkinen 60 
vuotta. Kirjapaja. 2015. 
272 s.

Älä jää tielle
Avojaloin tutustuttaa lukijan niin 
tutumpiin kuin ennestään tun-
temattomiinkin henkilöihin, joi-
den elinpiiri oli rajan takana enim-
mäkseen levottomissa oloissa ja 
luonnollisesti ne pääsääntöises-
ti päättyvät 1940-lukuun ja maail-
manpaloon, joka katkaisi suoma-
laisten fyysisen yhteyden toviksi 
kannakselle. Henkinen yhteys ei 
koskaan katkennut. Siksi vaikutta-
via kertomuksia on paljon, kuten 
vaikkapa radanrakennuksen ihme-
työ. Anna Kortelainen on saanut 
kirjaansa mukaan yhdeksän tari-
noijaa ja puolet teksteistä on hänen 
omaa käsialaansa.

Ja mikäli joku ajattelee, että elä-
mä Kannaksella on jotakin men-
nyttä maailmaa, niin eikö tämä 
tunnu kovin tutulta: ”Pakolaisten 
erityisryhmienkin auttaminen oli 
hänestä tuomittavaa, sillä hänestä 
pakolaiset ja pakolaisia auttavat oli-
vat lähtökohtaisesti hämäräperäi-
siä ihmisiä.” Mutta Ilo Schroederin 
ansiosta me kuopiolaiset kuiten-
kin saimme kaupunkiimme yleisen 
luistinradan. Kuopioon liittyy myös 
muuan Sirpa Kähkösen kirjoista 
tuttu henkilö ja hänen surullisia sä-
vyjä saanut rakkaustarinansa.

TERHI LAITINEN

Monta häntä
Hän joka on -kirjan alaotsikko on 
”Kirja Jeesuksesta” ja tätä aihetta 
käsitellään 35 kirjoittajan sanoman 
kautta. Kertojina on niin kirkon-
miehiä kuin kirjailijoitakin.  Hei-
dän sanojaan höystetään arkkipiis-
pan omilla runoilla ja mm. Kuutti 
Lavosen ja Osmo Rauhalan ku-
villa.

Kirjailija Juha Seppälä antaa 
tekstilleen rohkeasti nimen ”Arkki-
piispa ja Jeesus”. Rohkea ja reipasot-

teinen, näin kirjaa voisikin määritel-
lä.  Hauskin on yhteiskuntatieteilijä 
Katariina Mäkisen kuviteltu Jee-
suksen haastattelu, joka ei sovi 
brändiin ja ehdottomasti yllättävin 
emeritusarkkipiispa John Vikströ
min analyysi rockoopperan esityk-
sestä. Vai katsoisiko sittenkin Tasa-
vallan Presidentti Sauli Niinistöä 
uusin silmin hänen kirjoittaessaan 
Jeesuksen monista kasvoista?

TERHI LAITINEN

KULTTUURIKULMA KIRJALLISTAKoonnut PIIA JULKUNEN

Menovinkit 27.1.–24.2.2016
Lähetä vinkit osoitteeseen kulttuurikulma@gmail.com  
kaksi viikkoa ennen seuraavan lehden ilmestymistä.

NÄYTTELYT
G12 Kuopio

 ✚ 23.1.–11.2. Marja Maljonen ja  
Helka Immonen

 ✚ 13.2.–3.3. Minna Hiltunen ja  
Tuomo Kukkonen

VBvalokuvakeskus
 ✚ 15.1.–21.2. PS16 – Pohjois-Savon  
valokuvan aluenäyttely 2016

Kuopion taidemuseo
 ✚ 26.1.–21.5. Hummani hei!
 ✚ 12.2.–28.5. My Silence   
– Hiljaisuuden ääni

Kuopion museo
 ✚ 19.2.–24.4. Ajasta aikaan  
– Tuomiokirkko 200 vuotta

RIISA – Suomen ortodoksinen 
 kirkkomuseo

 ✚ 10.2.–15.5. Faces of Christ

Siilinjärven pääkirjasto Artsi
 ✚ 2.–24.2. Marjut Kauppinen

ESITYKSIÄ/TAPAHTUMIA
Nilsiän Manttu

 ✚ Musamaustetta-konsertti 31.1. klo 14 
Marja-Liisa Kuosmanen ja  
Pasi Horttanainen

Kulttuuriareena 44
 ✚ 23.1.–6.2. Pakkassirkus 2016: Kaaos 
Järj. Kuopion Sirkus 
www.kuopionsirkus.com

Siilinlahden koulu
 ✚ 7.2. klo 10–14 Pikku-Marjan talvipäivä 
Järj. Siilinjärven vapaa-aikatoimi/ 
nuoriso-kulttuuri

Kuopion kaupungintalo
 ✚ 7.2. klo 16 Merkillisiä piruetteja 
Järj. Kuopion kamarimusiikkiseura

 ✚ ANTI – Contemporary Art Festival 
22.–28.2, Kuopio-Tahko 
www.antifestival.com

Kuopion kaupunginteatteri
 ✚ Ensi-ilta: Kun kyyhkyset katosivat 
28.1. Kantaesitys: Hei, kelaa! 4.2.

Kino Kuvakukko
Ohjelmassa mm.

 ✚ 22.1. alkaen: Jättiläinen  
(ohj. Aleksi Salmenperä)

 ✚ 22.1. alkaen: Pässit  
(ohj. Grímur Hákonarson)

 ✚ 29.1. alkaen: Suffragette  
(ohj. Sarah Gavron)

 ✚ 5.2. alkaen: Tanskalainen tyttö  
(ohj. Tom Hooper)

 ✚ 9.2. klo 13 Hopeatähti-kerho:  
45 VUOTTA

 ✚ 12.2. alkaen: Trumbo (ohj. Jay Roach)
 ✚ 19.2. alkaen: Deathgasm  
(ohj. Jason Lei Howden)

 ✚ 19.2. alkaen: Carol (ohj. Todd Haynes)
 ✚ 23.2. klo 13 ja klo 15.15 Hopeatähti- 
kerho: Järven tarina

Kuopion Musiikkikeskus
Ohjelmassa mm.

 ✚ 28.1. klo 19 Konserttisali:  
Sinfoniasarja II

 ✚ 4.2. klo 19 Konserttisali: 
 Sinfoniasarja III

 ✚ 12.2. klo 11–17 Avoimien ovien päivä
 ✚ 13.2. klo 14 Iltapäivätee @ Valohalli
 ✚ 13.2. klo 15 Kamarikonsertti  
@ Konserttisali

 ✚ 15.2. klo 13 Valokabinetti: Kulttuuri-
kahvila – Julkinen taide Kuopiossa

 ✚ 18.2. klo 19 Konserttisali:  
Sinfoniasarja IV

 ✚ 24.2. klo 18 Konserttisali: VIII Aseveli-
iltamat & Pohjois-Savon aluetoimis-
ton vuosipäivä

Sotku
 ✚ 29.1. klo 12 Kulttuurikeitto: Tanssite-
atteri Tsuumi – Elämän (t)ehostajat

 ✚ 30.1. klo 19 Heli Meklin: Kuopio- 
projekti

 ✚ 6.2. klo 16 TANSSI ITÄÄ
 ✚ 19.2. klo 19 Ensi-ilta: Verigreippi  
– Lähiruokamessut

Kulttuurikeskus Vuorilinna
 ✚ King’s Kids -illat perjantaisin 
 klo 18–20.30

 ✚ 4.2 klo 17.45–20.30 Betonityökurssi
 ✚ 10.2. klo 13–17 Avoimet ovet ja toimi-
jatapaamisen kolmevuotisjuhla

 ✚ 15.2 klo 18–19.30 Rukousryhmä  
Israelin puolesta, kaikille avoin 
www.kulttuurikeskusvuorilinna.fi

Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio, p. 158 111,  www.kuopionseurakunnat.fi Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari,  
Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, Marketta Rantama Painos 73 670 kpl Toimitus Kirjastokatu 5 A 1, 70100 Kuopio Viestintäpäällikkö, Kirkko ja Koti 
lehden päätoimittaja Minna Siikaniva, puh. 040 4848 273, minna.siikaniva@evl.fi Tiedottaja Merja Tapio, puh. 040 4848 236,  
merja.tapio@evl.fi Tiedottaja Heli Haring puh. 044 414 4801 Verkkotoimittaja Seija Rytkönen puh. 040 4848 514, seija.rytkonen@evl.fi  
Taitto Kotimaa Oy Ilmoitukset Pirjo Teva, puh. 020 754 2284, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi Tilaukset 20 €/vuosikerta 
Jakelu Posti Oy, Suora Lähetys Oy Jakelupalaute jakelupalaute@kotimaa.fi, Posti puh. 0200 71000, Suora Lähetys puh. 017 264 7800

 kirkkojakoti.fi fo www.facebook.com/kirkkojakoti to @Kirkkojakoti

&
Kuopion ja Siilinjärven  

seurakuntalehti.  
103. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 24.2.2016

Palveleva puhelin  
sai 201 000 soittoa

Lue lisää:  
kirkonkeskusteluapua.fi

VB-valokuvakeskuksella on esillä 
Pohjois-Savon valokuvan aluenäyttely.
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Ensimmäinen 
Talvi ANTI 
-festivaali alkaa 
Kuopiossa 22.2. ja 
24.2. tapahtuma 
siirtyy Tahkolle. 
Terje Isungsetin Ice 
Music -teoksessa 
soitetaan jäisiä 
instrumentteja. 
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Eino Putkonen on ottanut vapaaehtoistyön sydämenasiakseen. 
Eläkepäivät täyttyvät muiden auttamisesta ja ilahduttamisesta.

K uopiolaisen Eino Putkosen ka-
lenterissa ei pahemmin tyhjiä 
kohtia löydy. Teknisen alan ope-
tustyöt vaihtuivat kymmenisen 
vuotta sitten vapaaehtoistyöhön 

vanhusten ja vammaisten parissa. 
”Jäin eläkkeelle kaksitoista vuotta sitten. 

Pari vuotta ehdin siinä istua ja ihmetellä, että 
mitäs nyt ryhtyisi tekemään”, Eino muistelee.

”Tiesin, että eläkkeelle jääminen on mo-
nelle ollut kriisin paikka. Kyse on kuitenkin ai-
ka merkittävästä elämänmuutoksesta. Halu-
sin, että työn tilalle elämään tulisi uudenlaista 
sisältöä.”

Vapaaehtoistyö vei Einon mennessään vä-
hän puolivahingossa.

”Ensin vaimoni houkuteltiin vapaaehtoi-
seksi seurakunnan Siltasalo-projektiin, joka oli 
vanhuksille suunnattua virkistystoimintaa. Sii-
nä vanavedessä minäkin sitten huomasin läh-
teväni mukaan yhä useammin.”

”Huomasin pian, että vapaaehtoistyö an-
taa merkityksellistä sisältöä elämään. On ollut 
aivan mahtavaa osallistua tällaiseen humaa-
nimpaan toimintaan, kun varsinaisen työura-
ni tein tekniikan parissa.”

Vääjäämättömän edessä
Vapaaehtoistyön kautta Eino kokee maksavan-
sa takaisin sitä onnenpotkua, joka häntä itse-
ään kohtasi 80-luvulla Grönlannin jäätiköllä.

”Luonto ja metsässä liikkuminen ovat ai-
na olleet tärkeitä henkireikiä. Lapin ja Norjan 
tunturit tuntuivat moneen kertaan nähdyil-
tä, joten päätimme kaverini kanssa suunnata 

Grönlantiin kuukaudeksi.”
Matka sujui mallikkaasti aina siihen saak-

ka, kunnes Eino sairastui vatsakatarriin ja sitä 
seuranneeseen sisäiseen verenvuotoon. 

”Olimme ankarien luonnonolosuhteiden 
armoilla ja lähimpään kylään oli matkaa lähes 
kaksisataa kilometriä. Oloni alkoi olla todel-
la heikko enkä pysynyt enää tolpillani. Matka-
kumppanini joutui vetämään minua ahkios-
sa”, Eino kertoo.

Kaksikko onnistui löytämään pienen hyl-
keenpyytäjien majan, johon he asettuivat suo-
jaan viimalta ja pakkaselta. Eino pääsi lepää-
mään – ja odottamaan rauhassa kuolemaa.

”Olin täysin vakuuttunut siitä, etten tu-
le selviämään hengissä. En siksi osannut edes 
taistella tilannetta vastaan. Ajattelin, että vää-
jäämättömän edessä on turha rimpuilla.”

Miehet viettivät majassa kolme päivää. Puo-
litajuttomana ollut Eino havahtui lopulta jos-
tain kaukaa kuuluvaan helikopterin ääneen.

”Kun avasin silmäni, vuoteeni vieressä istui 
pappi, joka ojensi minulle viinapulloa.”

Matkalaiset olivat etukäteen kertoneet ai-
kataulunsa ja reittinsä muutamille paikalli-
sille. Koska heitä ei alkanut kuulua sovitussa 

ajassa takaisin ihmisten ilmoille, ymmärrettiin 
käynnistää etsintä.

”Sairaalassa ilmeni, että hemoglobiinini oli 
enää 35. Kaikki ihmettelivät, miten olin ylipää-
tään elossa.”

Laulun lahja
Pelottava kokemus ei kuitenkaan lannistanut 
Einoa, sillä hän palasi Grönlantiin vielä kol-
me kertaa.

”Olen eri matkoillani viettänyt siellä yh-
teensä puolisen vuotta elämästäni.”

Käynti kuoleman rajoilla jätti silti jonkun 
siemenen itämään Einon alitajuntaan. Siemen 
kantoi hedelmää muutama vuosikymmen 
myöhemmin.

”Ehkä elävien kirjoihin jäämiselläni oli jokin 
tarkoitus. Arvelen, että se tarkoitus kiteytyy 
nyt vapaaehtoistyössä”, Eino pohdiskelee. 

Luonnossa liikkumisen ohella musiikki on 
aina ollut tärkeässä roolissa Einon elämäs-
sä. Hän on muun muassa laulanut seitsemän 
oopperaa eri kuorokokoonpanoissa. 

Laulun lahja palvelee hyvin myös vapaaeh-
toistyötä. Eino on laulanut ja laulattanut lukui-
sissa seurakunnan tilaisuuksissa ja kerhoissa.

”Nyt olen muutaman vuoden ajan kier-
tänyt esiintymässä yhdessä soittajaystäväni 
kanssa esimerkiksi Harjulan eri osastoilla.”

”Ne tilanteet eivät ole pelkästään esiinty-
mistä, vaan me myös seurustelemme ihmis-
ten kanssa ja annamme heille aikaamme.”

Pysäyttäviä hetkiä ovat olleet käynnit saat-
tohoito-osastolla.

”Eräs kuoleva ihminen halusi viimeisenä 

toiveenaan kuulla tietyn laulun. Lauloin sen 
hänen vuoteensa äärellä. Tuntui hyvältä, et-
tä omalta osaltani pystyin antamaan hänel-
le lohduttavan kokemuksen vielä aivan hänen 
elämänsä viimeisillä hetkillä.”  

Liian hyvä palkka
Tällä hetkellä Einolla on kymmenen vakituista 
autettavaa, joita hän muun muassa kuljettaa 
asioille ja ulkoiluttaa.

”Olen käynyt puhumassa niin kaupun-
gin kotihoidolle kuin päättäjätasollekin ul-
koiluttajien tarpeellisuudesta. Ilman auttajaa 
monet vanhukset ja vammaiset eivät pää-
se neljän seinän sisältä mihinkään. Silloin elä-
mänlaatu kyllä kärsii.”

Omasta tuttavapiiristään Eino on onnistu-
nut houkuttelemaan muutamia mukaan va-
paaehtoistyöhön.

”Yritän levittää vapaaehtoisuuden ilosano-
maa. Kerron kaikille, kuinka itse olen saanut 
tästä pahan mielen tilalle hyvän mielen.”

Eino kertoo vuosien varrella oppineensa 
vanhuksilta paljon.

”Kun aloitin vapaaehtoistyön, tykästyin 
heti ikäihmisiin. Nyt tiedän, mikä itseäkin 
odottaa tässä ikääntymisen myötä. Se ei ole 
mitään pelottavaa, vaan minulle jo tuttua, 
mikä sieltä tulee vastaan.”

Vapaaehtoistyötä Eino uskoo jatkavansa 
niin pitkään kuin vain tolpillaan pysyy.

”Tästä saa liian hyvää palkkaa. Olen miet-
tinyt, että kuinka pystyn ikinä maksamaan ta-
kaisin sitä iloa, jonka vapaaehtoistyö antaa.”   

HELI HARING

”Vääjäämättömän 
edessä on turha  
rimpuilla

Vapaaehtoistyön sanansaattaja
Lauri Heikkinen saa Eino Putkosen usein avukseen kauppa-asioille ja ulkoilemaan.
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