
&&

10 20.8.2014

PI
K

K
U

K
U

VA
: U

N
IV

ER
SA

L 
M

U
SI

C
 F

IN
LA

N
D

, P
Ä

Ä
K

U
VA

 K
IR

KO
N

 K
U

VA
PA

N
K

K
I /

 S
A

N
N

A
 K

RO
O

K

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti. www.kirkkojakoti.fi

Jesse Kaikuranta 
esiintyy Tuomiokirkossa

 ➙ 2

Ihanien 
muistojen 
rippileiri

 ➙ 8–9

Ainutlaatuinen 
kirkkolöytö

 ➙ 2

Riitan turvapaikka 
keskellä kylää

 ➙ 20



32 Nro 10 — 20.8.2014 Nro 10 — 20.8.2014& &

Yhteisöllisyyden 
kaipuu

T änäkin kesänä seurakunnissa on järjes-
tetty lukuisia rippikoululeirejä.  Leirikes-
kukset sijaitsevat kauniilla, rauhallisilla pai-
koilla luonnon helmassa. Siellä tutustuu 
uusiin ihmisiin ja tehdään erilaisia asioita 

yhdessä. Pidetään hauskaa. Toisinaan käydään syvälli-
siä elämää muuttavia keskusteluja.  Ollaan osana yhtei-
söä. Yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteishenki vahvistuu 
yleensä leirin puolessa välissä, kun ihmiset ovat tutus-
tuneet paremmin toisiinsa. Leirin tunnelma säilyy mie-
lessä pitkään. 

Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta. Tavoitteena 
on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmi-
yhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa 
otettu, elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Rippikoulun aikana nuorten kanssa pohditaan heitä 
mietityttäviä asioita kuten uskoa, suhdetta perheeseen, 
opiskeluun ja ystävyyteen. Rippikoulun tehtävänä on 
opettaa nuorille myös ihmissuhdetaitoja sekä lähimmäi-
senrakkautta ja yhteisöllisyyden merkitystä.

Yhteisöllisyyden keskeisinä asioina voidaan pitää 
toistensa kunnioittamista, myötätuntoa, huolenpi-
toa sekä vastavuoroista keskustelua. Käsitys itsestä ja 
muista syntyy yhteisössä. Olemme kaikki riippuvaisia 
toisistamme. Yhteisöllisyys on tärkeä asia inhimillisessä 
kanssakäymisessä. 

On erityisen ahdistavaa, jos ei tunne tulevansa 
hyväksytyksi omana itsenään. Jos ei koe kuuluvansa 
joukkoon. 

On tärkeää, että seurakun-
nissa järjestettävät rippi-
koululeirit välittävät omalta 
osaltaan kokemusta rakkau-
dellisesta yhteisöstä, jonne 
kaikki ovat tervetulleita. 
Huomioivat niitä, jotka jää-
vät syrjään muista. 

Katselin elokuisena sun-
nuntaina jumalanpalvelusta, 
joka oli toteutettu Suomen 
Lähetysseuran rippileirillä.

Nuoret kertoivat kokemuksistaan leiriltä. Eräs rippi-
koululainen totesi, että keskustelut olivat kaikista mie-
lenkiintoisimpia silloin, kun oli paljon erilaisia mielipi-
teitä.

Kehitystä tapahtuu yleensä silloin, kun asioista uskal-
letaan olla eri mieltä ja niistä voidaan keskustella avoi-
mesti. Kunnioitetaan erilaisia mielipiteitä. Uskalletaan 
tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Uskalletaan erehtyä 
ja tehdä virheitä. Uskalletaan pyytää anteeksi.

Kirkonmäki juhlii taas
Kuopion ev.lut seurakuntien yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö 
järjestää perjantaina 29.8.  Kirkonmäki juhlii -tapahtuman.

Kolmannen kerran järjestettävä juhla on ke-
rännyt paikalle aiempina vuosina reilut 1000 
ihmistä. Se on osa Kuopio juhlii -tapahtumaa. 
Tapahtumapaikat ovat Tuomiokirkon mäel-
lä ja sen läheisyydessä olevassa Vanhassa Pap-
pilassa.

”On välttämätöntä, että kirkko jalkautuu 
enemmän ihmisten pariin, sinne missä ihmi-
siä on muutenkin liikkeellä. Siksi haluamme 
olla osa Kuopio juhlii -tapahtumaa. Toimin-
ta eri organisaatioiden ja Kuopion kaupungin 
kanssa on meille tärkeää, painottaa oppilai-
tospastori Panu Pohjolainen.

”Kirkonmäki ja Vanha Pappila tarjoa-
vat loistavat puitteet kaikenikäisten ihmis-
ten kohtaamiseen.  Tapahtuma on hyvin yh-
teisöllinen, lauletaan ja toimitaan muutenkin 
yhdessä. Kohtaamiset ovat helppoja ja luon-
tevia.  Ajankohta on meille mitä mainioin, 

syksyn toiminta on juuri alkanut” kertoo joh-
tava oppilaitospastori Raimo Hakkarainen.

”Palaute aiemmista tapahtumista on ol-
lut pelkästään positiivista ja kävijämäärät 
ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Samalla voim-
me esitellä toimitilat, syksyn toimintaa ja tie-
tenkin myös itsemme.  Toivomme, että tavoi-
tamme erityisesti paikkakunnalle muuttaneet 
tätä kautta”. 

Jesse Kaikuranta ja veisukahvila
Tuomiokirkon mäellä on alue, jossa on erilai-
sia toimintapisteitä lapsille ja perheille.  Siellä 
voi tavata taikurin, askarrella ja seurata mu-
siikkiperformanssia Vuoropuhelua Maan ja 
Taivaan välillä.

Tuomiokirkossa esiintyy muusikko Jes-
se Kaikuranta, joka esittää konsertissa uutta 
tuotantoaan. Kaikuranta on toiminut Kirkon 

Ulkomaanavun lähettiläänä vuonna 2013. 
Vanhassa Pappilassa on avoinna veisukah-

vila, jossa lauletaan Punaisen laulukirjan hel-
miä. Tunnelmaa virittää Jarkko Maukosen 
houseband. Paikan päällä voi tutustua myös 
Kirkon Ulkomaanavun näyttelyyn.

MINNA SIIKANIVA 

 ✚ Arkkipiispa Kari Mäkinen pyy-
si anteeksi kirkon julmaa käytös-
tä seksuaalivähemmistöjä koh-
taan. Hän puhui Suomi Areenan 
avajaisissa Porissa 14. heinäkuuta. 
Arkkipiispan mukaan seksuaalivä-
hemmistöihin kohdistuva julmuus 
näkyy vaikenemisena, ohikatso-
misena ja torjumisena. Hän toi-
voo, että anteeksipyyntö saa tukea 
muuallakin kuin kirkossa.

 ✚ Kuopion hiippakunnan piis-
pa Jari Jolkkonen sanoo Suomen 
Kuvalehden verkkosivuilla: ”Kirk-
ko on yhteisissä päätöksissään joh-
donmukaisesti puolustanut kah-
ta periaatetta, jokaisen ihmisarvon 
kunnioittamista ja avioliittoa yh-
den miehen ja naisen välisenä. Nä-
mä vakaumukset nousevat kir-
kon omasta uskonkäsityksestä ja 
heijastuvat myös kansainvälisis-
sä ihmisoikeussopimuksissa. Aina 
ei ihanteiden mukaan ole osattu 
elää. Arkkipiispan anteeksipyyntö 
on paikallaan ja sopii yhteen kir-
kon päätösten kanssa.”

 ✚ Kirkkoon kuuluminen on 
merkittävästi yleisempää Länsi- 
Suomessa. Pohjanmaalta Varsi-
nais-Suomeen ulottuvalla alueel-
la kirkkoon kuului viime vuonna 

yli 86 prosenttia väestöstä, kaikis-
ta suomalaisista taas keskimää-
rin 75,2 prosenttia. Eroja selittää 
muun muassa se, että Pohjan-
maa on herätysliikkeiden vah-
vaa aluetta. Suurissa kaupungeis-
sa puolestaan kuulutaan kirkkoon 
keskimääräistä vähemmän. Pää-
kaupunkiseudulla, Tampereella ja 
Turussa kirkkoon kuuluu enää alle 
70 prosenttia väestöstä. Kuopios-
sa kirkkoon kuuluu 76,9 ja Siilin-
järvellä 81,1 prosenttia väestöstä.

 ✚ Afganistanissa surmansa 
saaneet avustustyöntekijät Seija 
Järvenpää ja Kaija Martin tuo-
tiin kotimaahan 5.8. Helsinki-Van-
taan lentokentällä heitä vastaan-
ottamassa oli lähiomaisten lisäksi 
valtiovallan, Keskusrikospoliisin ja 
Kansanlähetyksen edustajia.

 ✚ Siilinjärvellä kerättiin ku-
luneen kevään aikana Yhteisvas-
tuukeräystä 19 500 eurolla. Puolet 
summasta karttui perinteiseen ta-
paan lista- ja lipaskeräyksenä ko-
tiovilla. Muu osa Yhteisvastuu-va-
roista kerättiin seurakunnan eri 
tapahtumien kahvi-, ruoka- ja oh-
jelmamyynnillä ja kolehdeilla. Vii-
me vuodesta tuotto väheni reilut 
5 000 euroa.

”Tänä vuonna kotimainen ke-
räyskohde saattohoito keskus-
telutti paljon”, kertoo diakonia-
työntekijä Liisa Tiilikainen, joka 
on saanut yhteydenottoja saatto-
hoitolähimmäisen tehtävistä kiin-
nostuneilta. Tehtäviin halukkaita 
aiotaan lähettää sairaalalähim-
mäisten koulutukseen. Kerääjiksi 
ja muihin Yhteisvastuun vapaaeh-
toistehtäviin osallistui 120 aikuista 
ja nuorta siilinjärveläistä. 

 ✚ Yhteisvastuu 2015 tukee va-
paaehtoistyötä ja lasten kou-
lutusta. Ensi vuonna keräyksen 
kotimainen kohde on Suurella Sy-
dämellä -vapaaehtoistoiminta. 
Suurella Sydämellä on vapaaeh-
toisen auttamisen verkkopalve-
lu, jonka kautta voi ilmoittautua 
erilaisiin vapaaehtoistehtäviin lä-
himmäisten auttamiseksi. Verkos-
to kokoaa yhteen eri paikkakun-
nilla tehtävää vapaaehtoistyötä. 
Yhteisvastuuvaroin verkoston toi-
mintaa laajennetaan valtakunnal-
liseksi. Hanketta koordinoi Kirk-
kopalvelut ry. Yhteisvastuun 2015 
ulkomaisena kohteena on Haiti, 
jossa keräysvaroin tuetaan lasten 
ja nuorten koulutusta sekä koulu-
jen rakentamista.

” 
Olemme kaikki  
riippuvaisia 
toisistamme

pysäkillä

Ajankohtaista pääkirjoitus

Kaarinan Ravattulasta löydetyn vanhimman kirkollisen 
rakennuksen jäännökset muuttavat varhaista kirkkohistoriaamme.

T
urun yliopiston teke-
missä arkeologisissa 
kaivauksissa alueelta 
on paljastumassa ka-
peakuorisen kirkkora-
kennuksen jäännökset. 

Kaivaukset ovat jat-
kuneet elokuun ensim-
mäisistä päivistä ja niitä 

tehdään tänä vuonna aina syys- jopa loka-
kuulle saakka. Löydöt tuovat uutta, ainutlaa-
tuista tietoa maamme varhaisesta kristillisyy-
destä ja siihen liittyvistä kirkkorakennuksista.

Koko mielenkiintoinen urakka on lähtenyt 
liikkeelle vuonna 2010, kun Turun yliopiston 
arkeologi Juha Ruohonen oli tutkimusryh-
mineen tarkoitus tutkia ristiretkiaikaista ruu-
miskalmistoa.  Tälle aikakaudelle ajoittuvia 
hautoja löytyikin, mutta samassa yhteydessä 
maan sisältä löytyi erikoisia kiviä. Kivet herät-
tivät tutkimusryhmän uteliaisuuden ja kaiva-
uksia jatkettaessa paikalta löytyi vuonna 2011 
vanhan rakennuksen kivijalan osa. 

”Ajattelin, että se saattaa olla 1800-luvun ta-
lousrakennuksesta, joka olisi pystytetty risti-
retkiaikaisen kalmiston päälle. Jatkoimme kai-
vauksia vuonna 2012, jolloin kiveyksen länsiosa 
saatiin esille, mutta tällöinkään mikään ei vii-
tannut siihen, että kyseessä voisi olla 1100-luvul-
ta peräisin oleva kirkollinen rakennus.”

Ynnäilyjen kautta toimeksi 
Tutkija alkoi kuitenkin ynnätä asioita yhteen 
ja uumoili, että kyseessä saattaisikin olla viime 
vuosisatoja huomattavasti vanhempi rakennus. 

”Epäilykseni heräsivät monestakin eri syys-

tä, sillä kivijalat ovat verrattain uusi keksintö, 
tai sitten ne liittyvät hyvin arvokkaaseen ra-
kennukseen. Aikaisemmin maaseudulla hirsi-
rakennukset perustettiin maan pinnalle vielä 
1700-luvulla – alahirsiä toki jouduttiin vaihta-
maan tarvittaessa.”

Toinen silmään pistävä piirre oli, että alu-
eella ei näkynyt mitään kumpua, mikä kertoi-
si siitä, että rakennukseen olisi kuulunut jokin 
lämmityslaite - uuni, liesi tai kiuas. 

”Lähes kaikki talousrakennukset tarvitse-
vat lämmityslaitteen, koska Suomen talvi tun-
netusti on kylmä. Kirkoissa puolestaan ei ole 
ollut lämmityslaitteita vasta kuin 1800-luvul-
la, jolloin puukirkkoja alkoikin sitten palaa, 
kun talvipakkasilla lämmitettiin liikaa”, Ruo-
honen toteaa. 

Ratkaisevin tekijä, jonka vuoksi Ruohonen 
päätyi lisäkaivauksiin oli se, että kirkon seinälin-
jan pitkän sivun suunta oli täsmälleen sama kuin 
aiemmin esille kaivettujen hautojan suunta. 

”Tästä pystyi päättelemään sen, että ra-
kennus saattaisi olla yhtä vanha kuin si-
tä ympäröivät hautauksetkin. Hautojen ja 
rakennuksen itä-länsi -suunta viittasi var-
haiskristilliseen hautausmaahan ja kirkolliseen 
rakennukseen.”

”Tuumailujeni pohjalta ryhdyimme kaiva-
maan lisää kivijalkaa esille vuonna 2013. Kai-
vauksissa saimme esille koko kivijalan, joka on 
kaksiosainen – rakennus muodostuu kahdesta 
huoneesta. Sen muotoinen kivijalka ei voinut 
olla minkään muun kuin kirkkorakennuksen.” 

Kivijalan pohjalta oli helppo tehdä mit-
tauksia: itse rakennus oli pituudeltaan 
kymmenen ja leveydeltään kuusi metriä. 

Kirkkorakennus pystyttiin esinelöytöjen, var-
haiskeskiajalle viittaavan rakennustyylin, se-
kä hautalöytöjen myötä ajoittamaan 1100-lu-
vulle Löytö oli ainutlaatuinen ja ensimmäinen 
Suomen historiassa. 

”Tällaisia paikkoja on etsitty sadan viiden-
kymmen vuoden ajan, tähän asti siis tulok-
setta. Vaikka rautakauden ja keskiajan vaih-
teeseen sijoittuvia kalmistoja tunnetaan 
runsaasti, ei varmoja kirkkorakennuksen pe-
rustuksia ole niistä löytynyt. Kaarinasta löy-
detty kirkollinen rakennus on ajalta ennen 
tunnettua seurakunnallista järjestymisvaihet-
ta”, Ruohonen selvittää. 

Kirkko ja kirkkokansa 
Ruohosen mukaan on oletettavaa, että yhtei-
sö on palkannut papin kirkkoonsa.  Siellä on 
saattanut puhua hänen lisäkseen myös maal-
likko, jolla on ollut riittävä valmius. Saarnat on 
pidetty kansan kielellä, mutta messut toden-
näköisesti latinaksi ja osa niistä on käännet-
ty kantaväestön kielelle. Papin ei ole tarvinnut 
välttämättä asua paikkakunnalla, vaan hän on 
tullut muualta pitämään kirkonmenoja. 

”Saarnat pidettiin kirkon kapeammasta, 
niin sanotusta kuoriosasta, joka oli noin 3,5 
metrin kokoinen. Seurakuntalaiset kuunteli-
vat saarnoja isommasta huoneesta, joka oli 
kanttiinsa kuusi metriä. Kirkossa ei ollut tuo-
leja, korkeintaan muutamia penkkejä seinus-
toja kiertämässä. Istuimet tulivat kirkkoon 
vasta 1600-luvulla. Kuoriosan ja huoneen ra-
jaa saattoi osoittaa kuoriaita, muuten tila oli 
avoin. Huonetilojen välillä oli mahdollisesti 
myös pieni symbolinen kynnys.”

Kirkossa kastettiin myös lapsia. Kastepaik-
ka sijaitsi ainakin myöhemmin keskiajalla kir-
kon keskellä.  

Ruohosen mukaan on vaikea tietää, ketkä 
kirkkoa varmuudella ovat käyttäneet. 

Hautausmaan perusteella, jossa vainajia on 
mieluummin yli kuin alle sata, voisi päätellä, 
että kirkko on ollut aika laajan yhteisön pal-
veluksessa. Olettamuksena onkin, että tämä 
on kahden - kolmen kylän käyttämä kyläkap-
pelityyppinen rakennus ja ratkaisu. Kirkkoa 
käyttäneeseen yhteisöön päästäisiin käsik-
si kirkkomaata laajemmin tutkimalla. Tähän 
mennessä vasta kaksi hautausta on tutkittu 
arkeologisesti.

Tutkijan mukaan löytö vahvistaa myös tul-
kintoja kristillisyyden rauhanomaisesta tulos-
ta Suomeen – ei oltukaan niin pakanoita kuin 
on oletettu. 

”Voidaan puhua esikristillisestä ajasta ja 
varhaiskristillisyydestä. Tämä on ollut jopa 
vuosisadan kestänyttä välivaihetta, josta on 
siirretty yhä laajemmin järjestelmällistä kris-
tinuskoa kohti.” 

TARJA LAPPALAINEN

Kirkonmäki juhlii 29.8.
 ✚ Tapahtumiin on vapaa pääsy 
 ✚ Kirkkopuisto klo 17.00 – 20.00.
 ✚ Tuomiokirkko Jesse Kaikuranta, kon-
sertti klo 19.00.

 ✚ Veisukahvila, Vanha Pappila, Kunin-
kaankatu 22, klo 18.00–22.00, house-
band säestää klo 20.00 alkaen.

Arkeologi Juha Ruohonen: 

”Kirkkolöytö on 
ainutlaatuinen maassamme”

”Löydöt tuovat 
uutta tietoa maamme 
varhaiskristillisyydestä
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Kaarinan Ravattulan 
kaltaisia paikkoja on 

etsitty pitkän aikaa 
tuloksetta.

MIINA SIIKANIVA 
minna.siikaniva@evl.fi
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http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/arkkipiispa-pyysi-anteeksi-seksuaalivahemmistoilta/3525414
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/arkkipiispa-pyysi-anteeksi-seksuaalivahemmistoilta/3525414
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Mielensäpahoittajien maa

T uomas Kyrön kirjasarja mielensä-
pahoittajasta on noussut ihan kultti-
maineeseen. Mielensäpahoittaja on 
kahdeksankymppinen ukon jääräke, 
jonka vaimo on palvelutalossa muis-

tisairauden vuoksi ja joka tarkkailee maailmaa 
tarkalla silmällä, mutta jokseenkin pessimisti-
sesti. Ensimmäiset tarinat olivat olevinaan ylei-
sönosaston kirjoituksia, jotka alkoivat sanoilla 
”Kyllä minä niin mieleni pahoitin”, ja monesta 
asiasta on mies-poloinen kerennyt mielensä 
pahoittaakin. Kyllä ei ole helppoa mielensäpa-
hoittajankaan elämä, voisi sanoa Kyröä matkien.

Taitaa olla monelle suomalaiselle se sanan-
vapauden huippu siinä, kun jonkin epäkoh-
dan havaittuaan kirjoittaa lehteen nimimerkillä 
syyttävän kirjoituksen surkeutensa syypäälle. 
Joskus tulee mieleen, haluaako kirjoittaja edes 
parantaa tilannetta vai vain valittaa ja saada vas-
tavuoroisesti jonkun toisen mielen pilalle. Mopo-
pojat eivät lakkaa rälläämästä, koirat eivät lak-
kaa kakkaamasta tai haukkumasta, kerrosta-
lokyttääjät kyttäämästä tai juoppo juomasta, 
jos heitä lehdessä haukutaan ja moititaan. Vielä 
ikävämpää on vihjailu siihen tyyliin, ettei ihan 
saa selvää, kenestä on puhe, mutta voi aavistaa, 
että Tötterötien joku asukas siellä vie naapurin 
aamulehden, mutta sinut on nähty! Terv. nim. 
Soitanko poliisille.

Totta kai jokaisella on oikeus kirjoittaa leh-
teen mitä hyvänsä ja haukkua ja moittia asioiden 
tilaa, mutta reilumpaa olisi ottaa vastuu omista 
mielipiteistään ja tehdä se omalla nimellä. Jos 
ihan oikeasti haluaisi tilanteen paranevan, olisi 
uskallettava ottaa asia 
puheeksi sen kanssa, 
jota asia koskee. Kaikki 
mopopojat eivät huu-
data yökausia mopojaan, 
aika moni koiranomis-
taja kerää koiransa jätök-
set ja vie koiransa yöksi 
sisälle, jottei se louskut-
taisi yökausia ikävissään 
ulkona, monella ei ole 
muuta hupia elämässään 
kuin seurata pihan tapah-
tumia ja useimmista juo-
poistakin on vain esteettistä haittaa herkkäsil-
mäiselle tai välillä ohimenevä meluhaitta. Jos 
näille ei uskalla mennä itse sanomaan, voisi aina 
pyytää mukaan kaverin tai ilmoittaa virkaval-
lalle, jos tilanne on sietämätön.

Tässä on vähän sama kuin myös meidän hen-
gellisessä elämässämme. Parannusta ei älyä itse 
tehdä, jollei jostain saa tietää, mitä tekee vää-
rin ja miten se vaikuttaa jonkun toisen elämään. 
Useimmiten kun on niin, ettei omaa ärsyttävyyt-
tään itse huomaakaan. Ja lehteä tulee harvem-
min luettua sillä silmällä, että tämä se nyt kos-
kee varmaan minuakin.

Niin – ja voisihan joskus laittaa lehteen kehu-
jakin. Ruveta tietoisesti mielensähyvittäjäksi ja 
kehua estottomasti hyviä asioita. Niin kuin nyt 
vaikkapa niitä 26 nuorta, joiden kanssa oltiin 
viikko riparilla. Ihastuttavia, lahjakkaita, fiksuja 
ja äänekkäitä nuoria, mopoilla ja ilman. Rovas-
tin mussukat!

RAILI PURSIAINEN

Yhteisvastuukeräys on sydämen asia

P uijon kirkon eläkkeellä oleva suntio Timo Moi-
lanen on toiminut yhteisvastuukerääjänä jo 
usean vuoden ajan. Keräyksen tuotto ohjau-
tuu aina hyvään tarkoitukseen. Tämänvuoti-

nen kotimaan keräys kohdentuu saattohoitotyöhön. 
Ulkomaan kohde on ihmisoikeudet Guatemalassa. ”Tä-
nä vuonna tuli ennätyksellisen suuri määrä lahjoituk-
sia”, iloitsee Moilanen.

Miksi teet vapaaehtoistyötä? 

Halu auttaa on ollut aina luontaista ja auttamisen 
halu tulee osittain jo ammatinkin kautta. Osa on 
kristillisen kasvatuksen peruja ja myös veren perin-
töä, sillä isäni toimi kanttorina Karttulan seurakun-
nassa aikanaan 28 vuotta. 

Miten ihmisiä kannattaa lähestyä?

Ennakointi on tärkeää, on oltava liikkeellä oi-
keaan aikaan. Keräyskohteiden aiheet 
on oltava hyvin selvillä ja niistä on 
osattava kertoa. Ihmiset saattavat 
kysyä kinkkisiäkin kysymyksiä, 
joihin on kerääjällä oltava vas-
taukset heti valmiina. 

Minkä neuvon annat uusil-
le yhteisvastuu kerääjille?

Kannattaa rakentaa hyvä 
verkosto. Esimerkiksi Kart-
tula on pieni alue, jossa ih-
miset tuntevat hyvin toi-
nen toisensa. Minulle on 
ehtinyt muodostua vuosien 

saatossa laaja tuttavaverkosto, jonka ansiosta kontak-
teja on syntynyt suhteellisen paljon. Kerääjäksi oli aika-
naan helppo ryhtyä. 
Ympäriinsä pitkin kyliä ajaminen sekä soittelu ovat 
melkoinen urakka yhdelle ihmiselle. Työssä kuitenkin 

auttaa se, että ihmiset tuntevat lahjoi-
tusten kerääjän jo ennalta. Moni ha-

luaa auttaa lähimmäistään. Vuosien 
varrella on ollut paljon auttami-
senhaluisia ihmisiä, niin yritys-
ten edustajia kuin yksityishenki-
löitäkin. 

 Aiotko jatkaa yhteisvastuuke-
rääjänä myös tulevaisuudessa?

Totta kai. Tämä on arvokasta työtä 
lähimmäistemme hyväksi. Iso kiitos 

kuuluu kaikille niille hyväsydämi-
sille lahjoittajille, jotka mah-

dollistavat yhteisvastuu-
toiminnan jatkumisen. 

Sitä samaa toivon 
myös jatkossa. 

ANNE KORHONEN

Vapaaehtoi-
nen yhteis-
vastuukerääjä 
Timo Moila-
nen iloitsee 
ennätysmää-
rästä lahjoit-
tajia.

” 
Voisihan 
lehteen  
laittaa  
kehujakin

kolumni

historiallista mitä mielessä?

Kirkko koostuu kaikista sen jäse-
nistä. Jokainen meistä on tärkeä. 
Anna oman äänesi kuulua. Seura-
kuntavaalit antavat mahdollisuuden 
rakentaa kirkosta yhteisöä, joka on 
kokonainen kuva sen jäsenistä.

K irkko kertoo olemassa-
olollaan yli sukupolvien 
kantavasta jatkuvuudesta 
ja yhteisöllisyydestä. Kir-
kon elämä on uskoa, toi-
voa ja rakkautta. Ihme 

toteutuu jakamisessa.
Kirkon tehtävänä on kertoa armah-

tavasta Jumalasta. Usko Jumalaan ele-
tään todeksi suhteessa toisiin ihmisiin. 
Jeesuksen opetus: ”Rakasta lähimmäis-
täsi niin kuin itseäsi” kutsuu toimi-
maan paremman maailman ja kirkon 
puolesta.

Kirkko tarvitsee sinua

”O nni lupaa Jumalalle kaiken omistamansa, kai-
ken ilonsa, jos hän saisi edes hetken olla kuin 
muut ja kuulua toisten joukkoon.  Ilman ul-
kopuolisuutta, ilman pelkoa, ilman –”

Ilman sitä, jolle ei ole sanoja. Onni on keskushenkilö 
Tommi Kinnusen esikoisromaanissa Neljäntienristeys. 

Alkukesällä pantiin merkille, että paavi ekskommunikoi 
eli erotti kirkon yhteydestä Etelä-Italian mafiosoja. Romaa-
nihahmo Onnia ei tiedetty ekskommunikoida, mutta niin 
1950-luvun lestadiolaisyhteisö olisi epäilemättä tehnyt. Onni 
varjeli salaisuuttaan, henkensä kaupalla. 

Vasta Juha Sepon mittavasta Martti Simojen elämäker-
rasta oivalsin, miten hankala kysymys kirkolle vielä 1950-lu-
vulla oli esimerkiksi eronneiden vihkiminen. Sitä oli käsitel-
ty kirkolliskokouksesta toiseen 1800-luvun lopulta lähtien ja 
hyväksyttiin lopulta vain pakon edessä. Presidentti ei nimit-
täin olisi vahvistanut vanhoilleen jätettyä kirkkolakia.  Ka-
tolisessa kirkossa eronneet ja uudelleen avioituvat joutuvat 
käytännössä ekskommunikaatioon. 

Ekskommunikaatiossa on paha olla, mutta todellinen 
yhteyden puute on tappavaa. Vauva kuolee, jos se ei pää-
se vuorovaikutukseen. Neljäntienristeyksen Onnin trage-
diaan ei tietenkään mitään kirkkoa tarvittu, sillä armotto-
mia osataan olla ihan omin päin. Vaikeaa on yksinkertaisin 
eli armo.

Historian saatosta löytyy kasapäin esimerkkejä, miten hi-
taasti kirkko on kyennyt vastaamaan yhteiskunnan raken-
teellisiin muutoksiin. Nyt seurakuntavaalien alla kannat-
taa muistaa, että nykymuotoiset suhteelliseen vaalitapaan 
perustuvat vaalit ovat tuore uutuus kirkossa, vaikka kirk-
kovaltuustoilla sinänsä on ikää. Kuopiossakin kaupunki- ja 

maaseurakunnan yhteinen kirkkovaltuusto aloitti jo 1908.  
Naisetkin saivat pisara kerrallaan äänioikeuden ja vaalikel-
poisuuden, mutta yhtäläinen äänioikeus toteutui vasta 1953. 
Siihen saakka yli 40-vuotiaat ja kymmenen vuotta naimisis-
sa olleet saivat äänestää lisä-äänillä.

Kirkon hallinnon haluttiin pysyvän ikääntyvän sisäpiirin 
käsissä ja niin saatiin, mitä tilattiin. Päätösvalta pysyi keski-
ikäisten ydinperheisiin kuuluvien käsissä.  

Tästä historiallisesta eksklusiivisuudestaan kirkko on saa-
nut maksaa kallista hintaa. Kirkko on muuttunut nopeam-
min kuin ihmisten mielikuvat kirkosta, sillä moni tuntuu edel-
leen arvioivan kirkkoa 40–50 vuoden takaisilla mielikuvilla.  

KAIJA VUORIO

Arkipäivän armottomuuden kova hinta  

Arkkipiispa Kari Mäkinen avasi kesällä keskustelun 
rakenteellisesta armottomuudesta.
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Usko hyvän tekemiseen
Vuoden 2014 seurakuntavaalit kes-
kittyvät hyvän tekemisen teemaan. 
Seurakuntavaalikampanjan tarkoi-
tuksena on yhteistyössä seurakun-
tien kanssa tehdä näkyväksi kirkon 
tekemää hyvää työtä. Pyrimme vas-
taamaan kysymykseen, mitä seu-
rakunnan jäsen kirkollisverovaroil-
la saa tai mihin kirkollisverovaroja 
käytetään. Kirkon talouden heiken-
tyessä joudutaan usein valitsemaan 
kahden hyvän asian väliltä. Kaikkea 
aiemmin tehtyä ei ole enää mahdol-

lista toteuttaa. Päätöksillä on vaiku-
tus koko paikkakunnan elämään.  

Seurakuntavaalit ovat myös ar-
vovaalit. Valitut luottamushenkilöt 
valitsevat kirkolliskokouksen maal-
likkojäsenet, jotka päättävät kirkon 
uskoon ja oppiin liittyvistä asioista.

Kirkon tulevaisuudesta 
päätetään nyt
Seurakuntavaalit ovat paikalliset 
vaalit, jotka järjestetään neljän vuo-
den välein. Vuoden 2014 seurakun-
tavaalit ovat kirkon tulevaisuuden 
kannalta merkittävät. Vaaleissa va-
litut luottamushenkilöt tulevat lin-
jaamaan kirkon tulevaisuutta. He 
päättävät muun muassa siitä, mil-
lainen on tulevaisuuden kirkko, 
miten varoja kohdennetaan, kei-
tä autetaan, missä ja miten. Luot-
tamushenkilöillä on seurakunnassa 
todellista valtaa. Ehdokkaiksi tarvi-
taan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajat-
televia seurakuntalaisia, naisia ja 
miehiä. Seurakuntavaalit ovat edel-
leen ainoat valtakunnalliset vaalit, 
joissa 16-vuotialla on äänioikeus.

Kun seurakunta on taloudellises-
ti itsenäinen, toimitetaan yhdet vaa-
lit, joilla valitaan kirkkovaltuuston 
jäsenet. Kirkkovaltuusto johtaa itse-
näisen seurakunnan toimintaa. Näin 
toimitaan Siilinjärvellä.

Kuopiossa seurakunnat kuulu-
vat seurakuntayhtymään, toimitetaan 
kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan jäsenet 
seurakuntaneuvostoon, joka johtaa 
seurakunnan toimintaa, sekä yhtei-
seen kirkkovaltuustoon, joka johtaa 
seurakuntayhtymää. Molempia vaa-
leja varten on ehdokaslistat erikseen. 
Sama ehdokas voi olla ehdolla mo-
lemmissa vaaleissa tai vain toisessa.

Kirkkovaltuusto 
ylin päättävä elin
Kirkkovaltuusto päättää muun mu-
assa kirkollisveron suuruudesta, 
toiminta- ja taloussuunnitelmas-
ta sekä kirkkojen rakentamisista ja 

korjaamisista sekä valitsee jäsenet 
yhteiseen kirkkoneuvostoon. 

Syksyn seurakuntavaaleissa valit-
tava valtuusto päättää tulevalla ne-
livuotisella toimikaudellaan ainakin 
seuraavista linjauksista: tulevaisuu-
den toiminnan painopisteet, mah-
dolliset rakennus- ja korjaushankkeet, 
jakoperusteet lähetysjärjestöjen mää-
rärahoille ja diakoniselle avulle. 

Seurakuntaneuvosto 
päättää alueen 
kehittämisestä
Seurakuntaneuvosto johtaa osal-
taan paikallisseurakunnan toimintaa 
ja edistää sen hengellistä elämää. Se 
päättää niiden varojen käytöstä, jotka 
seurakunnalle osoitetaan seurakun-
tayhtymän talousarviossa. Seuraavan 
neljän vuoden aikana valittavat luot-
tamushenkilöt päättävät muun mu-
assa resurssien käytöstä, toiminnan 
painopisteistä ja vapaaehtoistoimin-
nan kehittämisestä alueella.

Lisätietoja:  www.kuopionseura-
kunnat.fi/seurakuntavaalit 
www.seurakuntavaalit.fi

 ✚ Ehdokkaaksi voi asettua kon-
firmoitu kirkon jäsen, joka-
täyttää 18 vuotta viimeistään 
9.11.2014

 ✚ on seurakunnan jäsen vii-
meistään 15.9.2014

 ✚ antaa kirjallisen suostumuk-
sen ehdokkaaksi asettumi-
sestaon kristillisestä vakau-
muksestaan tunnettu.

 ✚ Seurakuntavaaliehdokkaak-
si ja kirkon päättäjäksi pääset 
jommallakummalla tavalla:

 ✚ Liity seurakuntasi ehdokaslis-
talle.Perusta oma valitsijayh-
distys.

 ✚ Ehdokasasettelu päättyy 15.9. 
klo 16.00.

 ✚ Ota yhteys omaan seurakun-
taasi!
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Kuunnellaanko sinua  
nykyisessä pankissasi?

Me teemme niin.
Tervetuloa asiakkaaksi paikkakunnan omaan 

pankkiin, jossa Sinua kuunnellaan ja palvellaan 
kaikissa pankkiasioissa pankin aukioloaikana.
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Siilinjärven Osuuspankki

Aidosti lähellä ihmistä.

nykyisessä pankissasi?

www.poppankki.fi/siilinjarvi

facebook.com/POPSiilinjarvi
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Hei SINÄ,

VIREÄ ELÄKELÄINEN

Haluatko liikkua ja ”liikuttaa” vertaisia?

UUSIEN VERTAISOHJAAJIEN KOULUTUS 2014

Peruskoulutus, joka suositellaan kaikkien käyvän

Ma 22.9.2014 klo 13.00- 16.00 Vapaaehtoistyön perusteet, kokoontuminen 
Suokadun toimintakeskuksen aulassa

T0 2.10.2014 klo 9.00- 11.00 Kuntosali, Niiralan uimahalli, kokoontuminen 
uimahallin aulassa klo 8.45

Ti 14.10.2014 klo 13.15- 16.00 vesijumpan teoria + käytäntö, Suokadun 
toimintakeskus, kokoontuminen aulassa

Lisäksi voit valita lisäkoulutusta tasapainosta tai ulkoliikunnasta.

Ma 6.10.2014 klo 12.00- 14.30 Tasapaino, Kuopiohalli

Ke 8.10.2014 klo 12.00- 14.30 Tasapaino, Kuopiohalli

Ma 20.10.2014 klo 13.00- 16.00 Ulkoilu Ystäväksi ikäihmisille, Suokadun 
toimintakeskus

KOULUTUS ON KAIKILLE AVOIN JA ILMAINEN!

TERVETULOA!

Ilmoittautuminen 16.9.2014 mennessä ja lisätietoja:

Liikunnanohjaaja Carita Randelin-Kauppinen,p.044 718 2509 

tai carita.randelin@kuopio.fi

Toiminnanohjaaja Jaana Myller, p. 044 718 3707 tai jaana.myller@kuopio.fi

Peruskoulutus, joka suositellaan kaikkien käyvän
Ma 22.9.2014         klo 13.00-16.00 Vapaaehtoistyön perusteet,
                               kokoontuminen Suokadun toimintakeskuksen
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                               kokoontuminen uimahallin aulassa klo 8.45
Ti 14.10.2014         klo 13.15-16.00 vesijumpan teoria + käytäntö,
                                 Suokadun toimintakeskus, kokoontuminen aulassa
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. Perhejuhlat

. Syntymäpäiväivät

Puh. 050 301 4508       ::       Nurmeksentie 856 Nilsiä

Hyvät kulkuyhteydet, rauhallinen ympäristö

GASTHAUS LASTULAHTI OY

. Häät, muistotilaisuudet

. Pitopalvelu

 www.gasthauslastulahti.com
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Kirkonmäki  
juhlii!

 ✚ Perjantaina 29.8. klo 18–20 kirkonmäki 
täyttyy tapahtumista ja toimintapis-
teistä. Illalla klo 19 alkaa Tuomiokirkos-
sa Jesse Kaikurannan konsertti, johon 
on vapaa pääsy.

Kirkonmenoja
 ✚ Kesäillan ehtoollinen Tuomiokirkos-
sa keskiviikkona 20.8. klo 18.

 ✚ Nyt metsä kirkkoni olla saa -har-
taus sunnuntaina 31.8. klo 14. Puijon se-
länteen laavulla, lähellä Puijonsarventien 
näköalapaikkaa. Emerituspiispa Wille 
Riekkinen puhuu ja hanuristi Petri Mak-
konen säestää Kansanlaulukirkon laulu-
ja. Puijon seurakunta tarjoaa nokipan-
nukahvit ja nuotiomakkarat. Hartaus on 
osa Puijo liikuttaa -tapahtumaa Puijon 
luonnonsuojelu- ja virkistysalueella. Ta-
pahtuman järjestää Metsähallitus Pui-
jon eri toimijoiden ja muiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

 ✚ Sanan, laulun ja runon -ilta sun-
nuntaina 31.8. klo 18 Petosen seurakun-
tatalolla, Pyörönkaari 21. Kahvitarjoilu 
klo 17.30 alkaen.

 ✚ Tuomasmessu Neulamäen kirkossa sun-
nuntaina 31.8. klo 18. Messussa saarnaaja-
na pastori Kati Kemppainen Joensuusta, 
esiintymässä kanttorit Leila Savolainen ja 
Jarkko Maukonen, Zipporim-kuoro sekä 
nuorten bändi. Bussikuljetus.

 ✚ Muutos Alavan jumalanpalvelus-
aikaan: Syyskuun alusta alkaen Alavan 
seurakuntasalin, Keihäskatu 5, jumalan-
palvelukset ovat klo 11 alkaen.

 ✚ Lehtoniemen hetkihartaus sunnuntai-
na 7.9. klo 16.

Tukea nuoren suruun
 ✚ Nuorten sururyhmä alkaa 1.9. Ryhmä 
kokoontuu maanantaisin. Ohjaajina toi-
mivat nuorisotyönohjaajat Niklas Grön-
holm ja Anu Viippola. Ilmoittautumi-
set maanantaihin 25.8. mennessä Niklas 
Grönholmille puh. 040 4848 415 tai Anu 
Viippolalle puh. 040 4848 408. Lisätie-
toja ohjaajilta, sähköposti: etunimi.suku-
nimi@evl.fi

Elävän veden äärellä
 ✚ Miestenpäivät pe–su 29.–31.8. 
Vuorelan kirkolla ja Tomperin saares-
sa. Perjantaina klo 13. Siilinjärven toril-
la, nokipannukahvia, musiikkia. Lauan-
taina klo 10 alkaen Vuorelan kirkolla. 
Klo 13.30 Souturetki Tomperin saa-
reen; raamatunopetusta, laulua, mak-
karanpaistoa, nuotiokahvit ja iltahar-
taus. Sunnuntaina kirkolla alkaen klo 
9 aamiainen, opetusta ja musiikkia. Klo 
13 päätösmessu (mukana myös naiset 
ja lapset). Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset 22.8. mennessä: Toivo Halo-
nen 044 043 8585; Johannes Häkämies 
050 321 2938; Jouko Kauhanen 050 577 
3780; Hannu Laukkanen 050 344 8543. 
Järjestäjinä Siilinjärven seurakunta, 
Kansanlähetys, Kansan Raamattuseura, 

Suomen Raamattuopisto ja Suomen lu-
terilainen evankeliumiyhdistys.

Henkilökohtaisesti 
ohjattu retriitti

 ✚ Kaipaatko itsesi ja Jumalan 
kuuntelemista rukoushiljaisuu-
dessa? Henkilökohtaisesti ohjattu ret-
riitti to–su 28.–31.8. Rytkyn leirikes-
kuksessa. Päivä sisältää messun, neljä 
henkilökohtaista rukousmietiskelyä 
raamatun tekstin äärellä, tapaamisen 
ohjaajan kanssa ja illan hiljentymisen 
yhdessä. Ohjaajina ignat. retriittioh-
jaajat Raimo Jalkanen, Sisko Laitinen ja 
Ulla Turunen. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset 22.8. klo 15 mennessä Sisko Lai-
tinen, puh. 040 4848 326.

Haluaisitko 
harhauttaa 
pastorin tai kaksi?

 ✚ Kunnon kohotus, pastorin har-
hautus ja Katekismuksen kerta-
us. Voisiko tiistai -iltaa mukavammin 
viettää? Konseptimme on yksinkertai-
nen: ensin hikoillaan ja lopuksi käsitel-
lään lyhyesti jokin kristinuskon kohta 
Katekismuksesta. Vuoro on maksuton 
ja siitä vastaa aikuistyön pappi Teemu 
Voutilainen puh. 040 4848 434. Tule hy-
vä mies mukaan! Miesten sählyä Puijon 
kirkon pallosalissa tiistaisin 26.8. alkaen 
klo 15.30–17.

kirkkojakoti@evl.fi

Hän säät ja ilmat säätää
ja aallot tainnuttaa
ja hyisen hallan häätää
ja viljan vartuttaa.
Hän onneen meidät ohjaa,
myös aikaan vaikeaan.
Sen rakkauden pohjaa
ken pystyy koskaan tutkimaan?

VIRRESTÄ 462

Pyhä kutsuu 
kulkemaan

 ✚ Lähde kävelyretkelle Ruokoniemen lei-
rikeskukseen sunnuntaina 7.9. Matka virit-
tää kuuntelemaan luontoa, kanssakulkijaa, 
Jumalaa ja omaa sisintä. Noin 18 km:n mat-
ka alkaa Siilinjärven kirkosta klo 9. Reitin 
varrella on muutamia huoltopisteitä, peril-
lä sauna ja ruokailu. Retki maksaa 10 € si-
sältäen tarjoilut ja paluukyydin. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset: diakoniatyöntekijä 
Esko Rasa puh. 044 7284 643.

Viesti parillesi!
 ✚ Tule vahvistamaan parisuhdetta-
si pariviestinnän kurssille. Kurssil-
la opettelet puhumaan ja kuuntelemaan 
kumppaniasi ja kiertämään väärinymmär-
rysten ja riitojen monttuja. Kurssille ote-
taan viisi pariskuntaa. Kokoontumiset 
neljänä keskiviikkona 3.9. alk. klo 18–20 Sii-
linjärven seurakuntatalolla. Lastenhoito ja 
iltapala järjestetty. Kurssin hinta 30 €/pa-
ri. Ilmoittaudu elokuun aikana puh. 044 
7284 646.

Kuorolaiseksi  
Siilinjärvellä

 ✚ Mikä onkaan mukavampi ja palkit-
sevampi harrastus kuin laulaa yh-
dessä toisten kanssa? Seurakunnan 
monimuotoinen musiikki tarvitsee tekijän-
sä. Siilinjärven seurakunta kutsuu laulajia 
kuoroihin, jotka aloittavat pian harjoitus-
kautensa. Kaikkiin ryhmiin otetaan myös 
uusia laulajia. Kuoroja johtavat seurakun-
nan kanttorit.

 ✚ Virsikuoro ke 3.9. alk. klo 14.30 Siilinjär-
ven seurakuntatalolla. Tied. Airi Heiskanen 
puh. 044 7284 616.

 ✚ Nuorten kuoro ke 3.9. alk. klo 16.30 srk-
talon isossa salissa. Tied. Vesa Kajava puh. 
044 7284 617.

 ✚ Lapsikuoro ke 3.9. alk. klo 17 Vuorelan 
kirkolla. Tied. Heini Heide puh. 044 7284 
615.

 ✚ Kirkkokuoro Sola Gratia ke 3.9. alk. klo 
18 srk-talon isossa salissa. Tied. Vesa Kajava 
puh. 044 7284 617.

 ✚ Gospelryhmä pe 6.9. alk. klo 17.30 srk-ta-
lon päätysalissa. Tied. Airi Heiskanen puh. 
044 7284 616, Heini Heide puh. 044 7284 
615.

tapahtuusiilinjärvellä

Karttulassa kohdataan! Seurakuntatapahtuma Kaiken keskellä Jumala su–ti 31.8.–2.9. Katso tarkempi ohjelma ja 
tilaisuuksien sijainti Kallaveden seurakunnan ja Karttulan kirkon kohdalta kirkollisista ilmoituksista tai kuopionseura-
kunnat.fi. Kuvassa viime vuoden toritunnelmointia nokipannukahvien ja yhteislaulun ääreltä.
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Kerhot alkavat. Seurakuntasi on täynnä toimintaa! Lue lisää oman seurakun-
tasi kerhotoiminnasta www.kuopionseurakunnat.fi tai seurakuntasi ilmoituk-
sista sivulta 12 alkaen.

Kesän viimeinen iltamusiikki 
torstaina 21.8. klo 21.  Esiintyjänä 
urkutaiteilija Rubin Abdullin (Venäjä). 
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma 
5 €.

www.kuopionseurakunnat.fi 

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Tuomiokirkon kamarikuoro. Suuria kirkko-
musiikkiteoksia. Avustaa messuissa ja muissa 
seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Ke 
klo 18.00–20.30 Keskusseurakuntatalo  alk. 3.9. 
Koelaulu. Pekka Leskelä 040 484 8280.
 
Tuomiokirkkokuoro. Sekakuoro varttuneemmille 
laulajille. To klo 15.00–17.00 Keskusseurakuntatalo 
alk. 4.9. Koelaulu. Pekka Leskelä 040 484 8280.
 
Tuomiokirkon päiväkuoro. Eläkeläisten naiskuo-
ro. To klo 13.00–14.00 Keskusseurakuntatalo alk. 
4.9. Koelaulu. Pekka Leskelä 040 484 8280.

Kuorokerhot. Kouluikäisille keskiviikkoisin. Snell-
manin koululla iltapäivisin ja Keskusseurakunta-
talolla alkuillasta. Anna Kosola 040 484 8279.

Nuorten musiikkiryhmä. Suomalaiseen 
sekä ulkomaiseen gospelmusiikkiin keskittyvä 
kokoonpano. Sekä laulajille että soittajille. 
Anna Kosola  040 484 8279. 

Laulajapankki. Ilmoittaudu esilaulajien listalle 
hiljaisuuden messuihin sekä laitoshartauksiin. 
Ei vaadi pitkäaikaista sitoutumista. Anna 
Kosola  040 484 8279.

KALLAVESI
Kallaveden kirkkokuoron seniorit. To klo 
16.00–17.30 Kallaveden kirkko alk. 4.9. Uudet 
laulajat tervetulleita. Anna-Mari Linna  
040 484 8367.
 
Kallaveden kirkkokuoro. Työikäisille. Nuotin-
lukutaito ei ole välttämätön. To klo 18.00–20.00 
Kallaveden kirkko alk 4.9. Otetaan uusia laulajia 
kaikkiin ääniin. Anna-Mari Linna  040 484 8367.

Nuorten lauluryhmä. Yläaste- ja lukioikäisille. 
Ke klo 16–17 Kallaveden kirkko. Mari Vuola-Tanila 
040 484 8368.

Kallaveden nuorisokuoro. 15–19-vuotiaille. 
Ke klo 17.00–18.30 Petosen seurakuntatalo 
alk. 17.9. Richard Nicholls 040 484 8366. 

Lapsikuoro. Ke klo 17.00–18.00 Kallaveden kirkko 
ja klo 18.30–19.30 Vehmasmäen kappeli. Mari 
Vuola-Tanila 040 484 8368.

Käsikellokuoro Dolce. Yli 16-vuotiaille. Kalla-
veden kirkko. Lisätiedot Richard Nicholls 
040 484 8366. 

Käsikellokuoro Dolce Minores. To klo 18.00–
19.15 Kallaveden kirkko alk. 4.9. Mukaan otetaan 
uusia 11–15-vuotiaita nuotinlukutaitoisia soitta-
jia. Richard Nicholls 040 484 8366.

Käsikellokerhot. To klo 17.00–18.00 Kalla-
veden kirkko alk. 4.9. Uudet soittajat terve-
tuloa. Richard Nicholls 040 484 8366.

Karttulan kirkkokuoro. Ke klo 18.00–20.00 
Karttulan seurakuntakoti alk. 10.9. Uudet laula-
jat erittäin tervetulleita mukaan. Anne Keränen 
040 484 8541.

Karttulan lapsikuoro. Alakouluikäisille. To klo 
15.00–15.45 Karttulan seurakuntakoti alk. 4.9. 
Anne Keränen 040 484 8541.

MÄNNISTÖ
Kirkkokuoro. Monipuolista kirkkomusiikkia ja 
laulamisen ja yhdessä tekemisen iloa. Maksu-
ton lapsiparkki. Koelaulu. Ke klo 18.00–19.30 
Pyhän Johanneksen kirkko, alk. 13.8. Tintti 
Tinkala 040 484 8404.

Päiväkuoro. Seniori-ikäisille laulajille. To klo 
11.00–12.00 Pyhän Johanneksen kirkko, alk. 11.9. 
Heikki Mononen 040 484 8402.

Lapsikuoro. Kouluikäisille lapsille. 
Ke klo 14.00–14.45 Pohjantien koulu, to klo 
14.00–14.45 Kettulan koulu. Alk. ke 20.8. 
ja to 21.8. Tintti Tinkala 040 484 8404.

Nuorten musiikkiryhmä. Soittamisesta 
ja laulamisesta kiinnostuneille nuorille. 
To klo 17.00 Pyhän Johanneksen kirkko  alk. 21.8. 
Heikki Mononen 040 484 8402. 

ALAVA
Alavan kirkkokuoro. Työikäisille. Ke Alava seu-
rakuntasali klo 18.00–20.00, alk.3.9. Maksuton 
lapsiparkki. Uusien laulajien ilmoittautumiset 
Ossi Jauhiainen 040 484 8322.
 
Alavan kirkkokuoron seniorit. To klo 11.00–12.30 
Alava seurakuntasali alk. 4.9. Uusien laulajien 
ilmoittautumiset Ossi Jauhiainen 040 484 8322.

Lapsikuoro. 1–4-luokkalaisille. Neulamäen kirkko 
ke klo 15.30–16.30 Lehtoniemen kerhohuone, 
aika ja päivä ilmoitetaan syksyllä ilmoitustaululla. 
Alk. 3.9. Uusien laulajien ilmoittautumiset 
Leila Savolainen 040 4848 323. 

Zipporim-kuoro. Pääasiassa israelilaista musiikkia 
esittävä erityiskuoro. To Neulamäen kirkko klo 
17.00–19.00 alk. 28.8. Maksuton lapsiparkki. Uu-
sien laulajien ilmoittautumiset Leila Savolainen 
040 484 8323.

Gospelmusiikki. Monipuolista musiikkitoimin-
taa 5-luokkalaisista lähtien, sekä bändi- että 
laulunohjausta. Alavan kirkko pe klo 16.00–17.30 
(bändi ja laulajat) alk. 5.9. Neulamäen kirkko to 
klo 15.30–16.30 (laulajat) alk.4.9. Leila Savolainen 
040 484 8323 ja Ossi Jauhiainen 040 484 8322.

PUIJO
Puijon kirkkokuoro. Monipuolista, lähinnä kolmi-
äänistä kirkkomusiikkia kaiken ikäisille. Laulun 
iloa ja nuotinluvun alkeita. To klo 18.00–19.30 Pui-
jon kirkko alk. 4.9. Joona Saraste  040 484 8435.

Puijon kamarikuoro. Monipuolista ja haasteel-
lista kirkkomusiikkia työikäisille. Nuotinlukutaito 
välttämätön. Ke klo 18.30 Puijon kirkko alk. 13.8. 
Koelaulu. Outi Keskisipilä 040 484 8436.
 
Lauluryhmä Verso. Gospelmusiikkia laulava ryh-
mä, joka esiintyy Puijon seurakunnan messuissa 
sekä Pienissä iltakirkoissa. Ti klo 17.30–18.30 
Puijon kirkossa alk. 12.8. Lisätietoja Erkki Pesonen 
050 583 1399, pesonen.erkki@gmail.com.

JÄRVI-KUOPIO
Riistaveden lapsikuoro. Alakouluikäisille. 
Ti klo 17.30–18.15 Riistaveden seurakuntatalo alk. 
2.9. Riikka Tuura  040 488 8634.
 
Riistaveden kirkkokuoro. Ti klo 18.30 Riista-
veden seurakuntatalo alk. 2.9. Riikka Tuura  
040 488 8634.

Juankosken kirkkokuoro. To klo 18.00 Juan-
kosken seurakuntatalo alk. 14.8. Matti Saarela 
040 488 8615.

Säyneisen kirkkokuoro. Säyneisen seurakunta-
koti.  Lisätiedot Taru Parviainen 040 488 8607.

Tuusniemen naiskuoro Tuustyöt. To klo 16 
Tuusniemen seurakuntatalo alk. 18.9. Aliisa 
Lukkari-Lohi 040 488 8626.

Tuusniemen kirkkokuoro. To klo 17.15 
Tuusniemen seurakuntatalo alk. 18.9. 
Aliisa Lukkari-Lohi 040 488 8626.

Vehmersalmen kirkkokuoro. Perinteistä 
kirkkomusiikkia yksi- ja moniäänisesti. Ma 
klo 10 Vehmersalmen seurakuntakoti, alk. 29.9. 
Riikka Tuura  040 488 8634.

Nilsiän gospelkuoro. Rytmillistä ohjelmistoa 
nuoremmille aikuisille. Ke klo 18 seurakunta-
kodin yläsali alk. 27.8. Annette Kärppä-Leskinen 
040 488 8673.

Nilsiän lapsikuoro. Eskari-ikäisistä alkaen. 
To klo 14–15 VUOROVIIKOIN keskustan (alk. 28.8.) 
ja Pajulahden (alk. 4.9.) kouluilla. 
Annette Kärppä-Leskinen 040 488 8673.

Nilsiän kirkkokuoro. Satsaamme myös laulun-
opiskeluun. To klo 18.45 seurakuntakodin yläsali, 
alk. 28.8. Annette Kärppä-Leskinen 040 488 8673.

NUORET JA OPISKELIJAT
Gospelkuoro LUOMUS. Opiskelijoille ja aikuisille. 
Ti klo 16.30–18.30 Vanha Pappila alk. 2.9. Jarkko 
Maukonen 040 484 8473.

Tervetuloa laulamaan
Kun sanat eivät yllä, musiikki ylittää rajat. Kirkon kuoroissa on vaihtoehtoja ja tilaa.

Kanttorien sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@evl.fi 
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Uusia ystäviä ja 
suuria pohdintoja
Rippikoulu on monelle nuorelle käänteentekevä kokemus. Viikon aikana syntyy uusia 
ystävyyssuhteita, hienoja keskusteluja ja kallisarvoisia muistoja. Rytkyn ykkösleirin 
riparilaiset ja isoset pitivät blogia leiripäiviensä tapahtumista ja tunnelmista.

”Monet meistä aloittavat riparin jo hyvissä 
ajoin odottamisen muodossa. Kaiken sen toi-
vomisen ja oletusten luomisen jälkeen yksi viik-
ko voi tuntua, ja tuntuukin hyvin lyhyeltä ajalta. 
Hätä ei kuitenkaan ole tämännäköinen, sillä ri-
pariaikaa voi pitkittää ryhtymällä isoseksi.

Isoset ovat leireillä aina suuressa, ansaitussa 
asemassa. Isosen tehtäviin lukeutuu paitsi jon-
kinlaisen järjestyksen pito ja ohjaajien apukäte-
nä toimiminen, niin myös oman opitun tiedon 
siirtäminen seuraaville. Rippikoulussa käsitellyt 
asiathan eivät asetu yhteen muottiin, ja jokai-
nen kokeekin ne eri tavoin. Keskustelua syntyy, 
kun uudet ja vanhat mielipiteet kohtaavat.

Isoseksi kouluttautuminen on yksi monis-
ta pienistä suurista asioista, jotka kätkeytyvät 
rippileirin ja oikeastaan koko seurakunnan toi-
minnan kulisseihin. Siirtyminen leiriläisestä iso-
seksi avaa silmiä, ja monet aiemmin tutut asi-
at voi nähdä aivan uudessa valossa. Meininki 
koulutuskerroilla on rento mutta topakka – 

kyllä ne asiat käydään läpi. Näinhän se menee 
riparillakin.

Aina sanotaan, että riparilta mukaan-
sa saa uusia ystäviä ja parhaita muistoja. Ja 
jos sen käy uudestaan ja uudestaan läpi vaik-
ka joka kesä, niin voisihan sitä luulla, että ei 
sieltä enää mitään onkeensa ota. Mutta kyl-
lä vain, ihmiset ja ystävät eivät näiltä leireiltä 
ainakaan kesken lopu, ja jos uusien muistojen 
hankkiminen tuottaa vaikeuksia, niin ainakin 
niitä vanhoja voi päivittää.

Jokainen leiri jättää siellä olleisiin omat jäl-
kensä. Näitä jälkiä isoset siirtävät edelleen.”

”Torstain jumalanpalveluksessa saarnan aihe 
oli talentit ja niiden käyttö. Saarnasta opim-
me, että omia kykyjä pitäisi hyödyntää eikä 
piilottaa. Päivällisellä nautimme erittäin her-
kullista lihakeittoa. Osa pisti urheilulliset pelit 
pystyyn ja sillä välin toiset tutustuivat toisiin-
sa paremmin. 

Tänään päivän skaban järjesti meidän ryh-
mämme. Siinä oli tavoitteena saada reikäisellä 
mukilla vettä astiasta toiseen mahdollisimman 
nopeasti. Tänäänkin on jo ehditty pelata säh-
lyä ja beachvolleyta ja opiskella ahkerasti Raa-
matun sisältöä ja kirkkomusiikin historiaa.” 

”Perjantaina kahvien jälkeen suuntasimme 
huikeaan raamikseen, jossa samaistuimme 
Tuhlaajapoikaan ja Laupiaaseen Samarialai-
seen. Sen jälkeen pidettiin päivän jumis, jossa 
Petra piti koskettavan, ajatuksia ja tunteita he-
rättävän saarnan. 

Illalla pelattiin biitsiä ja futista. Tänään oli 
huippuaamu ja valittiin konfirmaatiolaulu, jo-
ta ei vielä paljasteta. Ruokailu oli hyvin opet-
tavainen. Meidät jaettiin kolmeen pöytään sen 
mukaan, minkä värisen lapun sai kupista. Kel-
tasella lapulla pääsi hienoon viiden hengen 
pöytään jossa oli hienot ruuat (alkupala, pää-
ruoka ja jälkiruoka), sinisellä lapulla sai syödä 

riisiä kupista ja harmaalla lapulla sai vain vet-
tä ja näkkileipää. 

Tänään oli myös rakkaus-oppitunti, jossa ky-
selimme kysymyksiä vastakkaiselta sukupuolelta.”

”Eilen ohjelma jatkui ryhmätuntien jälkeen 
normaalisti. Illalla söimme kaikki yhteises-
sä pöydässä ranskalaisia, lihapullia ja jääte-
lökakkua. Kaikki pääsivät loppukokeesta läpi 
hyvällä menestyksellä. Iltaohjelmassa oli taas 
paljon huikeita esityksiä ja pelejä ja kaik-
ki nauttivat olostaan. Iltaohjelman jälkeen 
tytön tylleröt lähtivät saunaan ja loput jäi-
vät pelaamaan beachia. Eilen saimme valvoa 
poikkeuksellisen myöhään, osa katsoi peliä ja 
loput musisoivat ja osa vain chillaili. Tunnel-
ma oli hieman haikea ja väsynyt. Aamu alkoi 
pakkailun merkeissä, kohta lähdemme syö-
mään ja sen jälkeen kotia kohti. Voimme var-
maan sanoa kaikkien puolesta, että leiri oli 
huikea. ”

R ytkyn ykkösriparin käynyt Mika-
el Hämäläinen on konfirmaa-
tiopäivän jälkeen hieman hai-
keissa tunnelmissa.

”Kieltämättä tuli melkein tip-
pa linssiin, kun piti erota leiriporukasta.”

”Rippileiri oli aivan mahtava kokemus. 
Meillä oli niin hyvä yhteishenki.”

Kokemus oli itse asiassa niin hieno, että 
Mikael olisi viihtynyt leirillä vaikka pidem-
päänkin.

”Onneksi meillä on elokuussa viikonlo-
pun mittainen jatkoripari, jota odotan in-
nolla. Siellä on kiva tavata taas vanhat tu-
tut.”

Mielikuva muuttui
Mikaelin ensimmäiseen leiripäivään 
osui vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

”Pelasimme jalkapalloa ja satu-
tin varpaani, joka turposi. Myös kaveri-
ni loukkasi jalkansa. Edessä olikin sitten 

keikka Kysiin.”
”Onneksi ei kummallekaan käynyt 

pahemmin. Naureskelimme palattuam-
me, että täältä tulee rampatiimi.” 

Oppitunneilla tutustuttiin muun mu-
assa lähetystyöhön ja diakoniaan, sekä 
tietysti luettiin Raamattua.

”Opiskelu riparilla oli erilaista kuin koulussa. 
Tyyli oli paljon keskustelevampi ja rennompi.”

Rentoja olivat Mikaelin mukaan myös seura-
kunnan työntekijät.

”Mielikuvani seurakunnasta ja sen työnte-
kijöistä muuttui. Olin aikaisemmin kuvitellut 
työntekijöitä paljon tiukkapipoisemmiksi.”

Sen verran rippileiri innosti, että Mikael 
miettii nyt isoskoulutukseen lähtemistä.

”Jos vain aikaa riittää, niin mielelläni koulut-
tautuisin isoseksi.”

Konfirmaatio jännitti
Heinäkuista konfirmaatiopäivää vietettiin hiki-
sissä tunnelmissa.

”Aika kuumahan kirkossa tuli. Vähän jännitti-
kin, kun piti laulaa ja sukulaisia oli katsomassa.” 

”Olihan se kaiken kaikkiaan loppuhuipen-
nus ja yhteinen kokemus sekä meille leiriläisille, 
että isosille”, Mikael pohtii.

Konfirmaatio on liikuttava hetki monesti 
myös vanhemmille.

”Omat vanhempani olivat onnessaan ripille 
pääsystäni. He oli-
vat kovasti kannus-
taneet lähtemään 
rippileirille. Tosin 
ei minua sinne hir-
veästi tarvinnut 
patistaa, koska olin 
kuullut leireistä 
niin paljon hyvää.”

Mikaelin mielestä rippikoulu tuo positiivisia 
asioita aikuiselämään.

”Pääseehän sen käytyään kummiksi ja saa 
kirkkohäät. Rippikoulun jälkeen on ikään kuin 
perusasiat kunnossa.”

Niitä, jotka ovat vielä kahden vaiheilla leiril-
le menemisen suhteen, Mikael rohkaisee läh-
temään.

”Leiri on oikeasti todella hieno kokemus - 
vaikka siellä joutuukin heräämään aikaisin.”

HELI HARING

M iia Tikkanen hääräsi isosen roolissa Ryt-
kyn ykkösleirillä. Kiinnostus syntyi viime 
kesänä oman rippileirin aikana.

”Silloin huomasin, mitä kaikkea isoset 
pääsevät tekemään. He saavat nähdä sen 

riparimaailman, joka on kulissien takana .”
Miian ja muiden isosten tehtäviin kuului muun muas-

sa vastata raamattutunneista ja iltaohjelmasta.
”Liian tarkkaa ohjelmaa ei kannattanut laatia, sillä tilaa 

piti jättää spontaaniudelle. Jokainen ripari on erilainen ei-
kä sama kaava välttämättä toimi kaikkialla.”

Nurisijat innostuivat
Vaikka Miia oli Rytkyllä töissä, se ei totisesti työnteolta 
tuntunut.

”Olimme hyvin yhteen hiileen puhaltava porukka. 
Sain itsekin paljon uusia kokemuksia, ystäviä ja ihania 
muistoja. Ei tuntunut yhtään rasittavalta.”

Miia kertoo olevansa erittäin ylpeä riparilaisistaan.
”Tämä porukka muovautui nopeasti yhteen. Henki oli 

niin hyvä, ettei kukaan jäänyt ulkopuoliseksi.”
Osa nuorista on jo etukäteen innoissaan rippileiris-

tä, toisille koko homma taas tuntuu olevan pakkopullaa. 
Näin oli myös Rytkyllä.

”Lopulta kuitenkin myös ne nuivasti suhtautuneet in-
nostuivat leiristä ja sen ohjelmasta. Se oli todella palkit-
sevaa nähdä.” 

”Isosen sydäntä lämmitti myös katsella sitä riemua leiri-
läisten kasvoilla, kun olimme keksineet jotain mukavaa te-
kemistä.”

Kuulumisia blogissa
Rytkyn leirillä kirjoitettiin päivittäin blogia, kukin ryhmä 
vuorollaan.

”Tällä tavalla haluttiin välittää vanhemmille ja ystävil-
le kuulumisia. Vierailupäivä nimittäin jätettiin pois, kos-
ka se olisi rikkonut leiriohjelman.”

Vanhemmat olivatkin kuulemma innolla lukeneet 
blogipäivityksiä.

”Facebookin kautta tuli kommentteja myös niiltä 
nuorilta, jotka olivat menossa riparille vasta myöhem-
min kesällä. Heille blogi antoi esimakua siitä, mitä kivaa 
on tulossa.”

”Voi hyvinkin olla, että bloggaus on tullut jäädäkseen 
osaksi ripariohjelmaa.”

Miia mielisi isoseksi vielä ensi kesänäkin.
”Siinä pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja verkos-

toitumaan.”
”Saa nähdä, kuinka käy. Tänä vuonna isoskoulutus oli 

niin suosittua, etteivät kaikki edes päässeet leireille.” 

Seurakunta kuin koti
Miia on ollut mukana seurakunnan toiminnassa jo ihan 
pienestä pitäen.

”Vanhemmat veivät minut pienenä Siilinjärvellä seu-
rakunnan kerhoon. Siitä se sitten lähti.”

”Myös partioharrastuksen kautta olen ollut läheisessä 
yhteistyössä tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.”

Miian mukaan seurakunta tarjoaa hienoja mahdolli-
suuksia ja hyvin monenlaista tekemistä.

”Ei se ole pelkkää kirkonpenkissä pönöttämistä. Mo-
net eivät tiedäkään, miten paljon erilaisia kerhoja, tilai-
suuksia ja leirejä seurakunnat järjestävät.”

”Minulle seurakuntaan meneminen on sama kuin ko-
tiinsa menisi. Olen aina tuntenut itseni tervetulleeksi.”

Eipä siis mikään ihme, että Miia miettii kirkkoa jopa 
tulevana työpaikkanaan.

”Esimerkiksi seurakunnan nuorisotyö kiinnostaa kyl-
lä kovasti.” 

HELI HARING

“Saarnasta opimme, 
että omia kykyjä 
pitäisi hyödyntää 
eikä piilottaa.”

“Keltaisella lapulla  pääsi hienoon viiden  hengen pöytään jossa  
oli hienot ruuat (alku-
pala, pääruoka ja jälki-
ruoka), sinisellä lapulla 
sai syödä riisiä kupista 
ja harmaalla lapulla sai 
vain vettä ja näkki- leipää. ”“Rippiko
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Kulissien 
takana

”Leirin hienointa antia olivat monet pitkät kes-
kustelut, jotka syntyivät päivän teemasta”, Miia 
Tikkanen kuvailee.
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”Mielikuvani  
seurakunnasta 
muuttui

”Rippileiri ja konfirmaatio ovat nuo-
ruuteen kuuluvia rituaaleja, joista jää 
hienoja muistoja”, Mikael Hämäläinen 
tuumaa.

Ikimuistoinen viikko
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K irkko ja koti -lehden lukemistut-
kimuksen mukaan seurakun-
talehti koetaan tärkeänä ja sitä 
luetaan paljon erityisesti van-
hemmissa ikäryhmissä. Hyvin-

vointiin ja terveyteen liittyvät jutut kiin-
nostavat kaiken ikäisiä. Kirkon toiminnassa 
arvostetaan erityisesti lapsi- ja nuorisotyötä.

Tapahtumat kiinnostavat 
Kirkko ja koti -lehden lukemistutkimus toteu-
tettiin vuoden vaihteessa kirjekyselynä.  Kyse-
lyyn vastasi 416 henkilöä. Evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon kuului vastaajista 86 %. Ahkerimmin 
Kirkko ja koti -lehteä lukevat 55-64 -vuotiaat ja 
yli 65-vuotiaat naiset. Vähiten lehti kiinnostaa 
alle 24-vuotiaita. Lehden ilmestymistiheyttä pi-
detään hyvänä erityisesti vanhemman ikäryh-
män keskuudessa. Nuorten ja nuorten aikuis-
ten mielestä lehti voisi ilmestyä harvemmin. 

Luetuimpia ovat etusivu, seurakuntailmoi-
tukset, tapahtumat ja henkilöhaastattelut.  
Yli puolet vastaajista pitää lehteä vähintään-
kin melko tärkeänä itselleen. Ikäryhmässä 18-
34 -vuotiaat lehteä ei pidetä juuri lainkaan 
tärkeänä. 

Innostaa osallistumaan
Kiinnostavimpina aihealueina pidetään omaa 
asuinseutua koskevia asioita. Hyvinvointiin, 
terveyteen ja jaksamiseen liittyvät jutut ovat 
myös luettuja. Ihmisten elämäntarinat ja elä-
män käännekohdat ovat niin ikään mielen-
kiintoista luettavaa. Lisäksi lasten ja nuorten 
elämästä sekä kasvatuksesta halutaan tie-
toa. Parisuhdeasiat kiinnostavat kaikenikäisiä. 
Lehden artikkeleista keskustellaan myös jon-
kun verran tuttujen kanssa. 

Kirkko ja koti -lehti on kehittynyt vastaa-
jien mielestä hyvään suuntaan. Lähes 70 % 
on osallistunut lehden innostamana seura-
kunnan tapahtumiin.  Vastaajista 60 % osal-
listuu jumalanpalvelukseen vähintään kerran 
vuodessa ja yli puolet johonkin kirkolliseen 
toimitukseen (kaste, vihkiminen, hautaus, 
konfirmaatio) noin kerran vuodessa. Musiik-
kitapahtumiin osallistutaan niin ikään keski-
määrin kerran vuodessa. 

Lapsi- ja nuorisotyötä arvostetaan 
Seurakuntien toiminnassa arvostetaan eniten 
lapsi- ja nuorisotyötä sekä kirkollisia toimi-
tuksia.  Myös hautausmaiden ylläpito ja dia-

koniatyö saavat kiitosta. Joulukirkko, hiljai-
suus ja rauhoittuminen ja musiikkitilaisuudet 
kirkossa saavat vastaajat parhaiten liikkeelle. 

Netin käyttö kasvussa
Tärkeimpinä viestintäkanavina seurakunnan 
asioissa pidetään Kirkko ja koti -lehteä, Savon 
Sanomien ilmoituksia, seurakuntien kotisivu-
ja sekä työntekijöitä. Lähes 90 % vastaajista 
kokee saavansa riittävästi tietoa seurakuntien 
palveluista ja tapahtumista. Internetiä käyte-
tään päivittäin. Nuoret hakevat tietoa seura-
kuntien asioista enemmän netin kautta kuin 
painetusta lehdestä. 18-34 -vuotiaista Kirk-
ko ja koti -lehden verkkosivuilla oli vastaajis-
ta käynyt 85 %.  Seuraavaksi eniten lehteen oli 
verkossa tutustunut 35-54 -vuotiaat (79 %), 
mutta myös yli 55 -vuotiaat lähes 70 %. 

Lähemmäs arkea
Vastaajien avoimissa kommenteissa kaivat-
tiin arkisuutta. ”Hartaustekstit voisivat olla lä-
hempänä arkielämää. Tuotaisiin esille, kuinka 
pienillä ja arkisilla asioilla voi uskoa”. 

”Seurakuntailmoitukset kuten kuolleet 
ja kastetut tulee aina luettua. Elämäntarinat 

kiinnostavat. Liian hengelliset jutut eivät kiin-
nosta niin paljoa”. 

Onnetar suosi Maija Seppästä
Kirkko ja koti -lehden lukemistutkimuksen 
arvonnan voitti Maija Seppänen Puijon seu-
rakunnasta. Seppästä kiinnostaa erityises-
ti lähetystyöntekijöiden matkakertomukset 
ja erilaisiin kulttuureihin liittyvät aiheet. ”Ta-
pahtumat käyn myös yleensä läpi. Luen leh-
den verkosta, sillä minulla on ilmaisjakelu-
kielto, joten lehti ei tule painettuna kotiin”, 
Seppänen kertoo. 

Palkintona saatu iPad tulee hyötykäyt-
töön, sillä kolmen nuoren miehen äiti opiske-
lee aikuislinjalla sairaanhoitajaksi.

MINNA SIIKANIVA

Muuruveden kirkon 
juhlavuotta 
kunnioitettiin 
perinnepäivänä 
risteilyllä.

M uuruveden kirkko täyt-
tää 110 vuotta 21.9.2014. 
Kauniin kivikirkon on 
suunnitellut arkkitehti 
Josef Stenbäck. Kirkon 

vihkiäisiin saavuttiin aikoinaan myös ve-
siteitse. ”Täytensä oli saaneet höyryveneet 
Koski, Lempi ja pieni Weikko, joka myös 
hinasi täynnä juhlayleisöä olevaa suurta 
proomua perässään”, kuvailtiin Otava-leh-
dessä vuonna 1904.  

Osana juhlavuotta Eino Leinon päi-
vänä järjestettiin laivakuljetus Muuru-
vedelle, jossa lounaan jälkeen oli kirkon 
esittely ja hartaus kirkkokahveineen.  

Perinnepäivän ideoineet Pentti Ris-
sanen ja Martti Kähönen pitävät yhtei-
söllisyyttä tärkeänä. Pienellä paikkakun-
nalla on tärkeää, että ihmiset tuntevat 
toisensa ja auttavat tarvittaessa. Vapaa-
ehtoiset on yleensä helppo saada liik-
keelle. ”Tänäkin vuonna muun muassa 
innokkaita kirkkopäivystäjiä on melkein 
yli tarpeen”, kertoo neljä kesää vapaa-
ehtoisena päivystäjänä toiminut Aarne 
Asikainen. 

Muuruveden kirkko on suosittu py-
sähdyspaikka. ”Yleensä ihmisillä on jokin 
historiatausta kirkkoon, yhdessä muiste-
lemme menneitä”, jatkaa Asikainen. 

Muuruveden kirkon seinillä on Sten-
bäckin suunnitelman mukaan säilytet-
ty Raamatun lauseita. Kirkon pääsisään-
käynnin oven yläpuolella on säilynyt 
kirjoitus: Sinun sanasi on minun jalkaini 
kynttilä ja walkeus minun teilläni.  
Ps. 119:105. 

Kerttu Jonniselle kirkko on tärkeä 
hiljentymisen ja voimaantumisen paik-
ka. Jonninen on laulanut kirkkokuorossa 
50 vuotta. ”Olen kiitollinen, että kaikki-
na vuosina on järjestynyt kyyti harjoi-
tuksiin aivan ihmeellisellä tavalla.” 

”Koen voimakkaasti, että Jumala on 

johdattanut elämääni.  Rukous on mi-
nulle suuri voimavara. On tärkeää, että 
kirkko säilyy edelleen paikkana, jossa voi 
hiljentyä,” myös kirkkopäivystäjänä toi-
minut Jonninen painottaa.

MINNA SIIKANIVA 

Paikallisuus tärkeää lukijoille

”Parisuhde-
asiat  kiinnostavat 
kaikenikäisiä

Sairaanhoitajaksi opiskeleva Maija Sep-
pänen voitti lukemistutkimuksen arvon-
nassa iPadin. 

Ihmisten elämäntarinat kiinnostavat Kirkko ja koti -lehden lukijoita.
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vesiteitse kirkkoon

”Rukous on minulle tärkeä voimavara”, sanoo Kerttu Jonninen.
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”Muuruveden 
kirkko on suosittu 
pysähdyspaikka

Perinnepäivän ideoineet Pentti Rissanen ja Martti Kähönen arvostavat yhteisöllisyyttä.
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Tuomiokirkko

Avoinna klo 10–15,
lisäksi pe klo 18–23
040 4848 256
Kesäillan ehtoollinen
ke 20.8. klo 18. 
Kesän iltamusiikki
to 21.8. klo 21. Rubin 
Abdullin, urut (Venäjä).
Ohjelma 5 €.
Messu su 24.8. klo 10. 
Saarna Ilpo Rannanka-
ri, liturgia Satu Karjalai-
nen, kanttorina ja urkuri-
na Anu Pulkkinen.
Viikkomessu ke 27.8. 
klo 18.
Kirkonmäki juhlii
pe 29.8. klo 18.–20. Kirkon-
mäellä tapahtuma- ja toi-
mintapisteitä klo 18–20. 
Tuomiokirkossa klo 19 Jes-
se Kaikurannan konsertti. 
Vapaa pääsy.
Rauhanyhdistyksen syys-
seurat la 30.8. klo 18. Saar-
na Mikko Huhtala, liturgi-
na Hannu Kinnunen.
Messu su 31.8. klo 10. Saar-
na Hannu Kinnunen Rau-
hanyhdistyksestä, liturgia 
Lauri Kastarinen, kanttori-
na Pekka Leskelä ja urkuri-
na Anu Pulkkinen.
Kansainvälinen juma-
lanpalvelus su 31.8. klo 14 
kappelissa.
Viikkomessu ke 3.9.
klo 18.

KESKUS- 
SEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
040 4848 259
Kamarikuoron harjoi-
tukset ke 3.9. klo 18 seura-
kuntasalissa.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10.
Avoinna ma-to klo 11–15
040 4848 272
Papin päivä ti 26.8. klo 13. 
Liisa Penttinen.
Raamattutuokio ti 26.8. 
klo 13. ja 2.9.

LÄHETYS
Keskiviikon / Kotien
lähetyspiiri ke 3.9. klo 
12.30. Maija Erosella, Tulli-
portinkatu 26 B 26. Huo-
maa aloitusaika klo 12.30.

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri Pou-
kamassa ma 25.8. klo 18–
20.30. Sauna ja iltapa-
la 4 €.

KASTETUT
Eevi Alisa Voikkala, Vel-
lamo Elviira Luokkala, Li-
nus Klaes Oliver Kauha-
nen, Meea Janiela Väisä-
nen, Nattaphol Ruuska-
nen, Tommi Samuli Johan-
nes Kupari, Jirka Alex Pet-
teri Lemettinen, Aarni Al-
bert Saminpoika Vainio, 
Jasmina Kielo Katariina 
Voutilainen.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Olli-Matti Taneli Mietti-
nen ja Emmi-Reeta Kata-
rina Repo, Timo Mikko 
Paavo Järveläinen ja Riitta 
Marjaana Toivanen, Ilmo 
Sakari Juutinen ja Anna-
Mari Natalia Karvonen, 
Olli Viljam Juhani Paavola 
ja Lina Maria Ilmatar Pat-
rikainen, Topi Oskari Ryy-
nänen ja Anna Inkeri Va-
ronen, Antonio Querol 
Rubiera ja Sanna Riitta 
Maria Eestilä, Toni Sakari 
Tapaninen ja Elina Kristii-
na Laine, Mika Juhani Kor-
honen ja Heli Kaisa Ko-
mulainen.

KUOLLEET
Helvi Sigrid Lehtonen 99 v, 
Tyyne Elina Rissanen 95 v, 
Saara Annikki Väätäinen 
95 v, Aino Anna Liisa Pou-
tiainen 93 v, Eino August 
Airaksinen 92 v, Katri He-
lena Vanninen 91 v, Toi-
vo Voutilainen 91 v, Ulla 
Katri Miettinen 89 v, Las-
si Petter Mykkänen 87 v, 
Elsa Alina Voutilainen 
86 v, Irma Elina Räsänen 
84 v, Helmi Anita Kokko-
nen 84 v, Maija Liisa Pir-
honen 83 v, Pauli Ilma-
ri Asikainen 81 v, Helka 
Orvokki Holopainen 81v, 
Helmi Esteri Simonen 81 v, 
Eine Mielikki Koikkalai-
nen 80 v, Martti Roivainen 
79 v, Unto Kalevi Sopanen 
79 v, Kalle Pekka Turunen 
78 v, Sisko Tukio 75 v, Sis-
ko Hilkka Tellervo Suhola 
75 v, Asta Elina Heikkinen 
67 v, Rauni Juhani Rantala 
67 v, Heikki Tapio Parviai-
nen 66 v, Teuvo Olavi Ko-
ponen 65 v, Matti Henrik 
Tolppanen 61 v, Ville Her-
man Someroja 35 v.

alava

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298
Muutos Alavan jumalan-
palvelusaikaan! Syyskuun 
alusta alkaen Alavan seu-
rakuntasalin (Keihäskatu 
5) jumalanpalvelukset klo 
11.00 alkaen.

ALAVAN 
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Messu su 24.8. klo 10 seu-
rakuntasali. Saarna Juha 
Välimäki, liturgia Hannu 
Koskelainen, kanttori Leila 
Savolainen.
Messu su 31.8. klo 10 seu-
rakuntasalissa. Saarna 
Anu Kiviranta, liturgia 
Anna Väätäinen, kanttori-
na Leila Savolainen.
Messu su 7.9. klo 11 seura-
kuntasalissa. Saarna Han-
nu Koskelainen, liturgia 
Juha Välimäki, kanttorina 
Ossi Jauhiainen.
Messu su 14.9. klo 11 seu-
rakuntasalissa. Saar-
na Juha Välimäki, liturgia 
Anna Väätäinen, kanttori-
na Leila Savolainen.

Neulamäen kirkko 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Tuomasmessu su 31.8. 
klo 18. Saarna pastori Kati 
Kemppainen Joensuusta, 
kanttorit Leila Savolainen 
ja Jarkko Maukonen, Zip-
porim-kuoro sekä nuor-
ten bändi. Tuomasmes-
suun on bussikuljetus: Py-
hän Johanneksen kirkko 
klo 17.10, Puijon kirkko klo 
17.20, Tuomiokirkko (pää-
ovi) klo 17.30, Alavan kirk-
ko klo 17.40, Neulamäen 
kirkko. Messu alkaa klo 18. 
Paluukyyti samaa reittiä 
messun jälkeen.
Messu su 14.9. klo 16. 
Saarna Juha Välimäki, li-
turgia Anna Väätäinen, 
kanttorina Leila Savolai-
nen.

DIAKONIA
Omaishoitajaleiri Ryt-
kyn leirikeskuksessa 1.–
3.9.2014. Ilm. 18.8. mennes-
sä seurakuntien vaihtee-
seen 017 158 111. Leirin hin-
ta 30 €/hlö ja edestakai-
nen kuljetus 10 €/hlö. Lei-
rin ohjaajat pastori Liisa 
Penttinen 040 4848 277, 
diakoni Sonja Tirkkonen 
040 4848 324 ja diakoni 
Birgitta Oksman

040 4848 284.
Diakoni Sisko Laitinen 
on vuorotteluvapaalla 
1.9.2014–25.9.2015. Sijaise-
na diakoni Piia Jääskeläi-
nen. Työalueena Särkinie-
mi–Särkilahti ja Lehtonie-
mi. Puh. 040 4848 326.

MUUTA
Henkilökohtaisesti oh-
jattu retriitti. Kaipaatko 
itsesi ja Jumalan kuuntele-
mista rukoushiljaisuudes-
sa. Henkilökohtaisesti oh-
jattu retriitti to–su 28.–
31.8. Rytkyn leirikeskuk-
sessa. Päivä sisältää mes-
sun, neljä henk.koht. ru-
kousmietiskelyä raama-
tun tekstin äärellä, tapaa-
misen ohjaajan kanssa ja 
illan hiljentymisen yhdes-
sä. Ohjaajina ignat. retriit-
tiohjaajat Raimo Jalkanen, 
Sisko Laitinen ja Ulla Tu-
runen. Hinta: Alavan seu-
rakuntalaiset 100 €. Eläke-
läiset, työttömät, opiskeli-
jat 80 €. Muista seurakun-
nista tulevat 140 € / 100 €. 
(voit kysyä avustusta tar-
vittaessa srk:stasi). Ilmoit-
tautumiset 22.8. klo 15 
mennessä Sisko Laitinen 
040 4848 326.
Lehtoniemen hetkihar-
taus su 7.9. klo 16. Han-
nu Koskelainen, Ossi Jau-
hiainen.

PERHETYÖ
Perhekerhot: Syksyn per-
hekerhot alkavat vkol-
la 36. Neulamäki kirkko–
srk.keskus joka tiistai klo 
9.30–11. Särkiniemi, ent. 
kirjaston tiloissa (Särki-
niementie 4) joka keski-
viikko klo 9.30–11. Alavan 
kirkon päiväkerhotilat 
joka keskiviikko klo 9.30–
11. Lehtoniemen kerho-
tila joka keskiviikko klo 
9.30–11. Vauvatupa alle 
1-vuotiaille vanhempi-
neen Lehtoniemen ker-
hotilassa joka perjantai 
klo 9.30–11.

KASTETUT
Telma Tytti Kaarina Myö-
hänen, Sohvi Lydia Or-
vokki Rissanen, Sofi Anna 
Aurora Suominen, Lumi 
Aada Aliisa Valta, Alek-
sander Ilmari Edward 
Miettinen, Peetu Eemil Pa-
sanen, Jere Matias Kristi-
an Keinänen, Nooa Eliel 
Halonen, Veera Sofia Sor-
sa, Sara Saimi Maria Ko-
ponen, Jimi Anton Juhani 
Hakkarainen, Oona Aino 
Amanda Lappalainen, 
Eetu Pekka Olavi Ruuska-
nen, Oona Emilia Markka-
nen, Julius Eemeli Rannan-
heimo, Noel Oliver Romp-
panen, Miriam Enyon 
Anne Edoh, Bea Anna Ma-
ria Bjurström, Santtu Ma-
tias Inkeroinen.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Ville-Matti Juhani Ko-
ponen ja Merja Johan-
na Loukkola, Joni Henrik 
Lipponen ja Jenni Annika 
Pyykönen, Tuomas Juhana 
Taipale ja Hanna Karoliina 
Koivisto, Juho Taneli Kari 
ja Riikka Johanna Tiirikai-
nen, Pauli Juhani Kallio ja 
Solja Liina Sanelma Krapu, 
Henri Jani Markus Ranto-
nen ja Liisa Maria Tiainen, 
Tuomas Tapio Toivanen 
ja Hanni Anniina Laitinen, 
Jaakko Pentti Iivari Heis-
kanen ja Enni Katri Heli-
nä Tolvanen, Santtu Lauri 
Aleksi Remes ja Nina Maa-
rit Happonen.

KUOLLEET
Saimi Ester Rummukainen 
93 v, Helmi Kyllikki Nuuti-
nen 91 v, Aune Martta Ho-
lopainen 91 v, Eino Torni-
ainen 89 v, Reino Kalevi 

Savolainen 89 v, Oiva Len-
nart Miettinen 89 v, Toivo 
Olavi Laitinen 86 v, Hel-
ga Inkeri Holopainen 86 v, 
Hilkka Annikki Laukkanen 
84 v, Lauri Pekka Laak-
konen 79 v, Kalevi Ensio 
Voutilainen 70 v, Heikki 
Olavi Tuohimaa 67 v, Rit-
va Tuula Anneli Koistinen 
67 v, Maija Anelma Hall 
65 v, Taisto Santeri Oino-
nen 54 v, Martti Tapani 
Uotinen 52 v, Mika Edvin 
Aukusti Heikkinen 26 v.

kallavesi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Messu su 24.8. klo 10.
Liturgia Anni Tanninen, 
saarna Matti Pentikäi-
nen ja kanttorina Richard 
Nicholls.
Messu su 31.8. klo 10.
Liturgia Sirpa Nummen-
heimo, saarna Raili Ranta-
nen ja kanttorina Anna-
Mari Linna.
Kallaveden kirkon raa-
mattupiiri ma 1.9. klo 18–
19.30 Kirkon seurakunta-
salissa. Vastuuhenkilönä 
Jarmo Oksanen.

MUUTA
Rantakalailta su 24.8.
klo 16. Rakennusliiton 
maja, Kurikkakatu. Ranta-
kalaa, kahvi- ja mehutar-
joilu, myytävänä Kallave-
den muikkuja kotiin vie-
täväksi, yhteislaulua An-
na-Mari Linnan johdolla ja 
Hartaus pastori Raili Ran-
tanen. Tapahtuman jär-
jestävät Kallaveden seura-
kunta ja Saaristokaupun-
gin asukasyhdistys.
Miesten Raamattupii-
ri to 11.9. klo 18.30–20 Jyn-
känvuoren kerhohuoneel-
la (Isännäntie 22).
Piiristä vastaa Veijo Olli
040 8275 304.

PETOSEN  
SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Aamurukous maanantai-
sin klo 9. alkaen 1.9.
Raamattu- ja rukouspii-
ri tiistaisin klo 18.30 alka-
en 2.9. sakastissa.
Petosen raamattupiirin 
aloitus ti 2.9. klo 18.30.
Rukouspiiri keskiviikkoi-
sin klo 18.30 alkaen 3.9.
Aikuisten takkailta ke 
3.9. klo 18 takkahuonees-
sa.

MUUTA
Perheraamattupiiri su 
24.8. klo 16.30. Raamattu-
piiristä vastaa Pia Karjalai-
nen 050 5251 012.
Sanasta suuntaa elä-
mään -raamattupiiri tiis-
taisin klo 18.30 alkaen 2.9. 
Jaakkosilla, osoitteessa Pit-
käsiima 15. Piiristä vastaa 
Merja-Riitta Jaakkonen 
040 5573 285.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Messu su 7.9. klo 10.
Mikko Väisänen ja Anne 
Keränen.

MUUTA
Varttuneen väen leiri-
päivä Tervonsalmessa
to 28.8. klo 10. Hinta 15 
€ sis. matkan ja lounaan. 
Ilm. 21.8 mennessä Salme 
Selamolle 044 387 2457.
”Kaiken keskellä Juma-
la” -seurakuntatapahtu-
ma 31.8.–2.9. Su 31.8. klo 
10 Messu Syvänniemen 

kirkossa (Kuttajärventie 
117). Mikko Väisänen, saar-
na Olli Seppänen, Anne 
Keränen, muusikko Heikki 
Mikkonen. Klo 14 Kohda-
taan Autuaanlammen ko-
dalla (Autuaanlammentie 
40, Karttula), Esko Luuk-
konen ja Richard Nicholls. 
Nokipannukahvit ja let-
tuja. Klo 18 Kahvitarjoi-
lu Karttulan kirkon pihas-
sa. Klo 19 Jumalan kädet 
kantaa -konsertti Kart-
tulan kirkossa (Kirkkotie 
23), Heikki Mikkonen lau-
lu ja kitara, Anne Keränen 
urut. Ma 1.9. klo 9 alkaen 
Karttulan torilla nokipan-
nukahvit ja klo 12 Heik-
ki Mikkonen laulaa ja lau-
lattaa. Klo 18 alkaen Kai-
ken keskellä Jumala -il-
tatilaisuus Karttulan seu-
rakuntakodilla (Kissakuu-
sentie 14): klo 18 raamat-
tuopetus, Olli Seppänen, 
klo 18.45 kahvitarjoilu, klo 
19.15 Sanoin ja sävelin -il-
tatilaisuus, Eila ja Heikki 
Mikkonen, Olli Seppänen, 
Jukka Vasara. HUOM! Klo 
18 Kaiken keskellä Juma-
la -rinnakkaistilaisuus 
Airakselan seurantalolla 
(Airakselantie 594), Esko 
Luukkonen, Anne Kerä-
nen, Mikko Väisänen. Ti 
2.9. klo 9 alkaen nokipan-
nukahvit Karttulan toril-
la. Klo 18 alkaen Kaiken 
keskellä Jumala -iltatilai-
suus Karttulan seurakun-
takodilla: klo 18 raamat-
tuopetus, Olli Seppänen, 
klo 18.45 kahvitarjoilu, klo 
19.15 Sanoin ja sävelin -il-
tatilaisuus, Eila ja Heikki 
Mikkonen, Esko Luukko-
nen, Mikko Väisänen. Ti-
laisuuden järj. Kallaveden 
seurakunnan Karttulan 
alue ja Kansan Raamat-
tuseura.

KARTTULAN  
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Nuorten iltakirkko ke 
20.8. klo 18. Mikko Väisä-
nen, Riikka Kukkonen ja 
Anne Keränen. Karttu-
lan alueen isoskoulutuk-
seen ja kerhonohjaajaksi 
ilmoittauminen.
Ystävänkammari alkaa 
ke 3.9. klo 10 takkahuo-
neessa.
Lapsikuoro alkaa to 4.9. 
klo 15.

SYVÄNNIEMEN 
KIRKKO 
Kuttajärventie 117
Sanajumalanpalvelus
su 24.8. klo 18. Mikko Väi-
sänen ja Anne Keränen.
Messu su 31.8. klo 10. Li-
turgia Mikko Väisänen, 
saarna Olli Seppänen ja 
kanttorina Anne Keränen 
ja muusikko Heikki Mik-
konen.

MUSIIKKI
Nuorten lauluryhmän
harjoitukset keski-
viikkoisin alkaen 20.8. 
klo 16–17 Kallaveden 
kirkolla(yläaste-lukioikäi-
sille). Lisätietoja kantto-
ri Mari Vuola-Tanila 040 
4848 368, mari.vuola-tani-
la@evl.fi.
Lapsikuoron harjoituk-
set Kallaveden kirkolla al-
kaen ke 20.8. klo 17–18 
Kallaveden kirkolla ja klo 
18.30–19.30 Vehmasmä-
en kappelilla. Kuoron joh-
tajana kanttori Mari Vuo-
la-Tanila.

DIAKONIA
Kallaveden seurakunnan 
diakoniatoimiston vas-
taanotot ja päivystykset. 
Henkilökohtaisia keskus-
teluja ja kotikäynti- ja eh-
toollispyyntöjä varten voit 
ottaa yhteyttä: Diakonia-

toimisto Petosella, Pyö-
rönkaari 26 (laboratorion 
vieressä), puhelinpäivystys 
ma ja ke klo 9–10 p. 040 
4848 333 tai ma ja ke klo 
10–11 päivystysvastaanot-
to. Karttulan Seurakunta-
kodilla diakoniatoimisto, 
Kissakuusentie 14, puhe-
linpäivystys to klo 9–11
p. 040 4848 539.
Levon ja virkistyksen lei-
ripäivä ti 26.8. klo 10–
18.30 Rytkyn leirikeskuk-
sessa Sinulle, joka koet it-
sesi yksinäiseksi. Omavas-
tuu 5 €. Tarkemmat tiedot 
ja ilmoittautumiset 20.8. 
mennessä Kallaveden seu-
rakunnan diakoniatoimis-
toon 040 4848 333 ma ja 
ke klo 9–10.
Avoimet ovet ja aamu-
kahvit to 28.8. klo 10–12 
Kallaveden diakoniatoi-
mistossa, Pyörönkaari 26.
Omaishoitajien leiri 1.–
3.9. Rytkyn leirikeskukses-
sa. Leirille ilmoittautumi-
nen 18.8. mennessä seu-
rakuntien vaihteeseen 
017 158 111. Leirin hinta 30 
€/hlö ja edestakainen kul-
jetus 10 €/hlö. Leirin oh-
jaajat pastori Liisa Pentti-
nen 040 4848 277, diakoni 
Sonja Tirkkonen 040 4848 
324 ja diakoni Birgitta 
Oksman 040 4848 284.

KASTETUT
Ahti Heikki Aukusti Miet-
tinen, Veikko Juhani Sa-
vander, Kuutti Kaarlo Ka-
levi Kariniva, Louna Au-
riina Lipponen, Veera He-
lene Hietanen, Linnea Elli 
Saara Löppönen, Eedit 
Maria Mikontytär Mylly-
mäki, Hilma Kristiina Hak-
karainen, Teemu Tapio 
Ruotsalainen, Niilo Nesto-
ri Junkkila, Viola Aleksan-
dra Saastamoinen, Ras-
mus Matti Oliver Puusti-
nen, Janne Tapani Enken-
berg, Aino Emilia Vainio, 
Miro Aleksi Huttunen, 
Onni Eino Oskari Kähkö-
nen, Erin Ingrid Muraja, 
Mila Linnea Josefiina Kor-
honen, Artturi Jaakko Ju-
hani Kaukovuori, Aatu 
Akseli Koponen, Lenni Ee-
mil Oliver Koistinen, Pih-
la Moona Elviira Tiihonen, 
Elias Samuli Hein, Minea 
Savander, Mette Erin Ai-
raksinen, Oliver Alexander 
Ovaskainen, Eeli Ilmari To-
lonen, Lemmy Emil Juha-
ni Liimatainen, Siiri Täh-
ti Johanna Tuovinen, See-
la Lyydia Joosefiina Kerä-
nen, Antti Kalevi Kiviran-
ta, Onni Viljami Väli-Tai-
nio, Robin Viljam Silver, 
Sisu Ilmari Rissanen, Nik-
las Aatu Ilmari Korho-
nen, Miio Teemu-Eeme-
li Lyyra, Veeti Kristian Sir-
viö, Isla Sylvia Vartiainen, 
Mila Sonja Lotta Ruhanen, 
Mikael Juhani Olavi Lam-
pi, Sofia Adele Savolainen, 
Nuutti Kristian Sahlman, 
Mikko Tapio Kaikkonen, 
Jade Annika Olivia Harti-
kainen, Severi Eeli Kristian 
Voutilainen, Varpu Tuulia 
Tanskanen, Pinja Aada Ka-
tariina Mehtonen, Hilma 
Vilhelmiina Kähärä, Juuse 
Reino Eemeli Heikkinen, 
Niilo Viljami Pohjola, Enni 
Selma Sofie Puranen, Nea 
Mila Aurora Myöhänen, 
Linnea Aurora Immonen, 
Milena Sofia Strengell, El-
meri Väinö Aapeli Huo-
vinen, Minea Liisa Ame-
lia Rönkkö, Aatos Herman 
Honegger, Ella Sanni Sofia 
Riikonen, Niko Onni Vik-
tor Huttunen, Miiko Väi-
nö Akseli Härmä, Aino 
Kaisa Hannele Tirkkonen, 
Niklas Henrik Salmela, Aa-
lia Elma Ilona Kinnunen.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Harri Petteri Perälä ja Min-
na Katariina Nieminen, 
Mika Petteri Koskinen 
ja Anna-Maija Jalkanen, 
Marko Petteri Jääskeläinen 
ja Anne Maria Lukkari-
nen, Lauri Ilmari Bruun ja 
Emmi Jasmiina Immonen, 
Mikko Arvo Heiskanen ja 
Heidi Johanna Parviainen, 
Tuukka Tapani Vainikai-
nen ja Mariia Kaarina Ar-
posuo, Marko Tapio Haa-
pakoski ja Merja Saima 
Anneli Sahala, Timo Kaler-
vo Kaasinen ja Heli Susan-
na Jauhiainen, Anssi Tapa-
ni Savolainen ja Tiia Emi-
lia Pirhonen, Niko Petteri 
Putkonen ja Johanna Maa-
rit Pekkarinen, Teijo Tapa-
ni Hyttinen ja Henna-Riik-
ka Löfberg, Joonas Pert-
ti Juhani Hoffren ja Nii-
na-Marika Lahnavik, Pek-
ka Jussi Henrikki Lappalai-
nen ja Laura Johanna Ko-
ponen, Juha Tapani Hiltu-
nen ja Sirkka Kati Johanna 
Komu, Petri Alpo Kukko-
nen ja Anne Kaarina Var-
tiainen, Jari Johannes Ran-
tasalo ja Minna Katarii-
na Puustinen, Seppo Juha-
ni Saksman ja Irma Tuu-
likki Ahtola, Timo Jukka 
Petteri Karvonen ja Mai-
ja Kaarina Miettinen, Aatu 
Oskari Airaksinen ja Han-
na Elisa Miettinen, Mikko 
Antero Lyytinen ja Anna-
Maija Partanen, Saku Pek-
ka Paloaro ja Tiia Hannele 
Heinikangas, Harri Kalevi 
Hänninen ja Riina Susan-
na Mustonen.

KUOLLEET
Toini Viola Tukio 98 v, An-
na-Liisa Karensalo 93 v, 
Martta Koivusalo 90 v, 
Toivo Pekka Airaksinen 
86 v, Veli Olavi Husso 85 v, 
Eero Juhani Virkkunen 
81 v, Esa Aukusti Oravai-
nen 80 v, Tyyne Kaarina 
Koivisto 79 v, Lassi Aukus-
ti Miettinen 76 v, Veikko 
Olavi Väisänen 75 v, Vil-
jo Antero Hassinen 72 v, 
Pertti Heikki Talvinen 68 v, 
Tuula Marjatta Kerman 
68 v, Pirkko Päivikki Hytti-
nen 63 v, Matti Juhani Si-
mola 58 v, Kari Jarmo Ju-
hani Järvikallio 57 v, Arto 
Tapani Pitkänen 55 v, Rei-
jo Kalervo Ryynänen 55 v, 
Marja-Terttu Elisabet Hy-
nynen 54 v, Joonas Henry 
Tuhkanen 22 v.

männistö

PYHÄN 
JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Messu su 24.8. klo 10.
Liturgia Aulikki Mäki-
nen, kanttoreina Tint-
ti Tinkala ja Heikki Mono-
nen, Glashütten ja Män-
nistön seurakuntien kirk-
kokuorot.
Messu su 31.8. klo 10. 
Saarna Sanna Mertanen, 
liturgia Heikki Hyvärinen.

NUORET
Nuorten iltakahvila
pe 22.8. klo 18–22 Pyhän 
Johanneksen kirkon tak-
kahuoneessa.

MUSIIKKI
Lapsikuorot kouluikäi-
sille lapsille 20.8. alka-
en keskiviikkoisin klo 14–
14.45 Pohjantien koulul-
la ja 21.8. alkaen torstaisin 
klo 14–14.45 Kettulan kou-

lulla. Tintti Tinkala 040 
4848 404.
Nuorten musiikkiryh-
mä 21.8. alkaen torstaisin 
klo 17 Pyhän Johanneksen 
kirkolla. Heikki Mononen 
040 4848 402.

DIAKONIA
Diakoniatyön ajanva-
rausvastaanotto 1.6.–
31.8. tiistaisin klo 9-10. 
Diakoniatyöntekijät Ulla 
Halonen 040 4848 405, 
Merja Hyvärinen 040 
4848 407 ja Mari Merta-
nen 040 4848 406.
Luonnonläheinen perhe-
leiri Rytkyllä 5.–7.9. Hin-
ta 20 € aikuinen, 10 € yli 
2-vuotias lapsi. Ilm. 25.8. 
mennessä Merja Hyväri-
selle, 040 4848 407.
Diakoniatyöntekijöi-
den ajanvarausvastaan-
otot 1.9. alkaen Pyhän Jo-
hanneksen kirkon dia-
koniatoimistossa, Kel-
lolahdentie 8. Maanan-
tai klo 9–10 Anne-Ma-
ri Mertanen 040 4848 
406, alueet: Männistö, 
Linnanpelto,Pappilanmäki. 
Tiistai klo 9–10 Ulla Halo-
nen 040 4848 405, alueet: 
Saarijärvi (B), Kelloniemi, 
Kuivinniemi, Rahusenkan-
gas, Kettulanlahti. Keski-
viikko klo 9–10 Merja Hy-
värinen 040 4848 407, 
alueet: Tiihotar (Saarijärvi 
A), Itkonniemi.
Keskusteluja raamatun 
äärellä to 4.9. klo 12 Py-
hän Johanneksen kirkon 
srk-salissa. Heikki Hyväri-
nen, 040 4848 397.

PERHETYÖ
Vauvakerho 4.9. alkaen 
keskiviikkoisin klo 9.30–
11 Pyhän Johanneksen kir-
kon 2. kerroksen kerho-
huoneessa. Sanna Merta-
nen, 040 4848 398.
Perhekerho 4.9. alkaen 
keskiviikkoisin klo 9.30–
11 Pyhän Johanneksen kir-
kon takkahuoneessa. Salla 
Tyrväinen, 040 4848 320.

KASTETUT
Niklas Daniel Padurets, 
Tuukka Juhani Hämäläi-
nen, Edvin Olavi Piironen, 
Eino Benjamin Pentti, Til-
da Olivia Cookson-Björk, 
Kaius Teofilus Kallio, Lin-
nea Auroora Aitto-oja, 
Aino Fredrika Vilhelmii-
na Mustonen, Taika Ruth 
Linnea Kemppainen, Vee-
ra Lotta Tissari, Leevi Onni 
Akseli Suhonen, Amina 
Kyllikki Laaksonen.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Mikko Tapani Parkkinen 
ja Ida Anniina Putkinen, 
Antti Samuli Nissinen ja 
Piritta-Emilia Valtonen, 
Santtu Riku Tapani Alikos-
ki ja Jenni Johanna Hof-
frén, Kari Tapani Korolai-
nen ja Josefina Emilia Ge-
selle, Arto Tapani Kokko 
ja Anne Maria Saastamoi-
nen, Tapio Antero Ket-
tunen ja Sanni Maria Hei-
nikainen, Mikko Sakari 
Rönkkö ja Emma-Ria Elisa-
beth Kuusela.

KUOLLEET
Aaro Olavi Huttunen 
101 v, Elli Liisa Suontaus-
ta 94 v, Impi Augusta Ta-
paninen 92 v, Edla Siviä 
Ruotsalainen 91 v, Arvo 
Pietari Hiltunen 91 v, Hel-
mi Eliina Pitkänen 88 v, 
Hilkka Marjatta Hiekka-
la 87 v, Maria Savolainen 
86 v, Reino Pietari Väänä-
nen 85 v, Maija Annikki 
Eliander 82 v, Osmo Paavo 
Kullervo Nakari 82 v, Vie-
no Annikki Hedman 81 v, 
Inkeri Tuovinen 81 v, Mai-
ja Liisa Keränen 77 v, Mai-
re Kyllikki Ruuskanen 77 v, 

Seurakunnat 20.8.–2.9.14

Siilinjärven seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 seurakuntavaalit,  
joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä tiistaina 
2.9.2014 kello 10–14 ja keskiviikkona 3.9.2014 kello 15–19 Siilinjärven 
seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Haarahongantie 4, Siilinjärvi.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki 
viimeistään 9.11.2014 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 
15.8.2014 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka 
katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen 
luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 5.9.2014 kello 16.00 
mennessä Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoite 
Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2014 pidettävässä 
kokouksessaan. 

Siilinjärvi 5.6.2014

Siilinjärven seurakunnan 
vaalilautakunnan puolesta 
Seppo Laitanen, puheenjohtaja 

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

      
                    

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN 
LUETTELOISTA
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnassa, Kuopion Alavan, Kuopion 
Kallaveden, Kuopion Männistön, Kuopion Puijon sekä Järvi-Kuopion 
seurakunnissa toimitetaan 9.11.2014 seurakuntavaalit, joissa valitaan 
1.1.2015 alkavaksi nelivuotiskaudeksi jäsenet Kuopion ev.lut. seura-
kuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja kunkin seurakunnan 
seurakuntaneuvostoon. Vaali toimitetaan kirkkohallituksen päätös-
ten ja Kirkon vaalijärjestyksen 2:57 §:n mukaisesti 1.1.2015 voimaan 
astuvan seurakuntajaon mukaisesti siten, että Kallaveden seura-
kunnan muodostavat Kallaveden ja Maaningan seurakunnat.

Äänioikeutettujen luettelot ovat valvonnan alaisina nähtävinä 
tiistaina 2.9.2014 klo 10.00–14.00 ja keskiviikkona 3.9.2014 
klo 15.00–19.00 seuraavissa virastoissa:

Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnan, Kuopion Alavan, Kuopion 
Männistön, Kuopion Puijon ja Järvi-Kuopion seurakunnan sekä 
Kuopion Kallaveden seurakunnan Kallaveden ja Karttulan äänestys-
alueiden äänioikeutettujen luettelot ovat nähtävinä Kuopion ev.lut. 
seurakuntien keskusrekisterissä, Suokatu 22 B II-kerros, 
70100 Kuopio.

Kuopion Kallaveden seurakunnan Maaningan äänestysalueen 
äänioikeutettujen luettelo on nähtävänä Maaningan seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa, Satamatie 5, 71750 Maaninka.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki 
viimeistään 9.11.2014 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 
15.8.2014 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, 
joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutet-
tujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa 
virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
5.9.2014 kello 16.00 mennessä samaan virastoon, 
jossa kyseinen äänioikeutettujen luettelo oli nähtävänä.

Vaalilautakunnat kokoontuvat käsittelemään 
oikaisuvaatimuksia 1.10.2014.

Kuopiossa 18.8.2014

VAALILAUTAKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT

www.kuopionseurakunnat.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

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. 046-892 1422

Piharakentaminen • puutarhanhoito • kodin sisätöinä: tapetoinnit ja 
maalaukset, parketti ja laminaattilattioiden asennukset samoin 

laatoitukset meiltä myös pienkoneiden huollot 
• Ikkunoidenpesut sekä kotisiivoukset

www.antinpihajakiinteistoapu.fi
p. 050 575 3410 antti 050 495 8888 kati

AntIn PIhA jA KIInteIstö APu

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppak.  •  p. 3613 802 

•  MA-PE 9-19, LA 8-18, SU sulj., 1.10. alk. SU 12-16
Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 9-19

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

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

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

MA-PE 9-18 LA-SU 9-16  •  www.kukkatarha.fi  •  myynti@kukkatarha.fi

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Männistön Ostoskeskus  •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-14
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Etsikkoaika 
sovitukseen

J eesuksesta ker-
rotaan, että Hän 
ilmaisi kotikau-
punkinsa sy-
nagogassa, et-

tä Herran Henki on hänen 
yllään.

Merkitsee ilouutista, 
että Herran voideltu on 
tullut ihmisten keskuu-
teen, köyhät saavat kuulla 
hyvän sanoman, eri taval-
la kahlitut ja sorretut saa-
vat vapautuksen, jotka ei-
vät näe, saavat näkönsä.

Mikä siinä on, että ih-
minen tai ihmisryhmä tulee hämmen-
nyksiin? Miten voi olla mahdollista, että 
kohtaan täynnä myötätuntoa, vapau-
tusta ja parantavaksi tekevää läsnäoloa 
henkivän ja armon sanoja puhuvan Ju-
malan Pojan?

Kun Jeesus jatkoi puheettaan, hän to-
tesi, ettei kukaan ole profeetta omalla 
maallaan. Hän kertoi esimerkit profeetta 
Elisasta ja Eliasta, joiden kautta Jumalan 
hyvyys kohtasi valitun kansan sijasta pa-
kanat.  Heräsi raivo.

Mikä siinä on, että tämä Ihmisen Poi-
ka, joka on täynnä myötätuntoa, vapau-
tusta ja parantavaksi tekevää läsnäoloa 
yli ihmisten asettamien rajojen ärsyttää 
niin paljon, että ihminen tai ihmisryhmä 
haluaa eliminoida hänet pois joko torju-
malla tai tappamalla?

Jeesus kohtasi molemmilla tavoilla 
reagoivat ihmisjoukot.

Olen lukemassa George W. Hughesin 
kirjaa Jalkaisin Jerusalemiin, pyhiinvaellus 
rauhan puolesta.  Jesuiitta vaelsi kävellen 
Euroopan halki 80 -luvulla. Hän kävi vuo-
ropuhelua päivien matkalla niiden ihmis-
ten kanssa, jotka rauhan ja oikeudenmu-
kaisuuden työtä eivät ymmärtäneet sekä 

eri kirkkojen ja uskontojen 
rauhanaktivistien kanssa. 

Kristuksen seuraaja on 
kutsuttu kantamaan tämän 
maailman ristiä, väkival-
lan ja epäoikeudenmukai-
suuden kärsimystä. Viholli-
suus, näkyvä tai salakavala 
on niin liki tässä päivässä, 
meissä.  Uskalla tunnistaa ja 
uskalla kuulla kaipaus, kun 
Jumalan Poika kutsuu sinua 
vuoropuheluun, vihollisuu-
den purkamiseen, sovituk-
sen etsimiseen ja löytämi-
seen.   ”Kristuksen rauha 

voittaa pelkomme tehden meistä haavoit-
tuvia ja turvattomia. Se reagoi väkivaltaan 
rakkaudella ja anteeksiannolla” kirjoittaa 
Hughes.

Myötätunto ilman rajoja ja sen to-
deksi eläminen on kilvoittelua, havahtu-
mista, sanoittamista ja toimimista koko 
olemuksellamme.  Tässä kilvoittelussa et-
simme ykseyttä ja yhteyttä lähellämme ja 
eri puolilla maailmaa. Rauhaa, oikeuden-
mukaisuutta ja sovitusta huutavien kans-
sa.  Emme ole yksin. Aloitetaan nyt luot-
tamuksessa, että muutos on mahdollinen.

Läsnä oleva Jumala
Kun me yhdessä kuuntelemme Sinua
Sinä avaat meille tien.
Kristus ystävämme
rohkaise askeleemme
rakkauteen, kohtaamisiin
iloon ja yksinkertaisuuteen
kunnioituksen, vieraanvaraisuuden ja so-
vituksen hengessä.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä 
Aamen. 

SISKO LAITINEN 
Diakoni 

Alavan seurakunta

Luuk 4:23-30
Jeesus sanoi: ”Kohta te 
kaiketi tarjoatte minul-
le sananlaskua Lääkäri 
paranna itsesi ja sanot-
te: Tee täälläkin, omas-
sa kaupungissasi kaik-
kea sitä, mitä sinun 
kerrotaan tehneen Ka-
pernaumissa. Ja hän jat-
koi: Totisesti: Kukaan 
ei ole profeetta omalla 
maallaan”.
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Seurakunnat 20.8.–2.9.14

Sama hiljainen arka pyyntö
nousi syvältä itsestäin:
Minä tahtoisin, Isä, jo kotiin,
Isä minua väsyttää.
Soi kirkossa kiitosvirsi.
Oli ulkona vihreää.

PUNAINEN VEISUKIRJA 30, ML
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Arvi Samuli Vaattovaara 
75 v, Olli Kalle Matias Kos-
kimaa 72 v, Leo Pertti Mä-
kinen 72 v, Vesa Vilho Bol-
jo 70 v, Matti Juhani Lam-
pi 68 v, Reijo Martti Kalevi 
Saarinen 60 v, Taina Maria 
Grönqvist 56 v, Jukka Mat-
ti Puputti 53 v, Minna Elsa 
Susanna Koskinen 41 v.

puijo

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Messu su 24.8. klo 10. Tee-
mu Voutilainen saarnaa, 
Pekka Nieminen, Jaana 
Marjanen. Kanttorina Joo-
na Saraste.
Messu su 31.8. klo 10. Mari 
Voutilainen saarnaa, San-
na Alanen, Pekka Niemi-
nen, Teemu Voutilainen. 
Kanttorina Outi Keskisipi-
lä. Kontiolahden kirkko-
kuoro. Lapsille pyhäkoulu. 
Keittolounas, josta vapaa-
ehtoinen maksu Kirkon 
ulkomaanavun katastrofi-
rahastoon.

PUIJON  
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Ystävän kammari avoin-
na tiistaisin 26.8. alkaen 
klo 11–14.
Miesten sählyä tiistaisin 
26.8. alkaen klo 15.30–17 
pallosalissa. Teemu Vouti-
lainen 040 4848434.
Naisten lentopallo tiistai-
sin 2.9. alkaen klo 14–15.30 
pallosalissa. Liisa Julkunen 
0405594451.
Perhekerho ke 3.9. klo 
9.30. Markku Kojo, Mari 
Voutilainen.

POUKAMA 
Poukamantie 105
Ystävänpäiväkerho ma 
11.8. klo 11. ”Mummut ja 
papat ihan pihalla” sauno-
mista ja grillaamista Pou-
kaman leirikeskuksen ran-
tasaunalla. Ota pyyhe ja 
peseytymisvälineet, jos 
saunot. Kerho kokoon-
tuu joka keskiviikko klo 
11–13.30 Poukaman leiri-
keskuksessa. Kerhossa tai 
Riitta Murtorinteeltä 040 
4848437 saa syksyn 2014 
ohjelman. Lehdessä ei 
enää viikoittaista ohjelma-
tiedotetta.
Tehdään yhdessä -ryhmä 
ma 1.9. klo 18. Unisieppari. 
Ryhmän muut kokoontu-
miset klo 18–20 ma 6.10. 
Lasipurkinkoristelu ja 10.11 
Joulukortit. Lisätietoja Sei-
ja Rissanen 0400 587 784 
tai Riitta Murtorinne 040 
4848 437.

MUUTA
Laulutuokio ja hartaus 
Puijonlaakson toiminta-
keskuksessa pe 29.8. klo 13 
juhlasalissa. Jaana Marja-
nen, Esa Sihvonen.
”Nyt metsä kirkkoni olla 
saa” hartaus su 31.8. klo 
14. Puijon selänteen laa-
vulla lähellä Puijonsarven-
tien näköalapaikkaa. Eme-
rituspiispa Wille Riekki-
nen, hanuristi Petri Mak-
konen, Teemu Voutilainen 
ja Outi Keskisipilä. Noki-
pannukahvit ja makkaran-
paistoa. Hartaus on osa 
”Puijo liikuttaa” -tapahtu-
maa Puijon luonnonsuo-
jelu- ja virkistysalueella.
Perhekerho Toukolan 
päiväkodilla ti 2.9. klo 
9.30. Markku Kojo, Tuula 
Pitkänen.

KASTETUT
Aki Oula Mikael Lampe-
la, Milja Kristiina Markon-

salo, Helga Maija Almii-
na Tuomainen, Jade Gre-
ta Helena Nieminen, Kert-
tu Aini Matilda Valo, Mila 
Liisa Maria Julkunen,  Jo-
hanna Juulia Nyyti Räty, 
Ilona Aino Rebekka Mau-
konen, Miko Alexander 
Geybakh, Nenna Karoliina 
Oksanen, Linnea Ida Elisa-
beth Sopanen, Emil Ilma-
ri Tähtinen, Sohvi Kaarina 
Puustinen, Frida Vilhelmii-
na Vesander, Jasper Ante-
ro Rautiainen, Niilo Akse-
li Boman, Fiia Aino Fredri-
ka Halonen.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Taneli Aleksi Kamunen ja 
Salla-Maija Johanna Sivo-
nen, Mika Valtteri Huus-
ko ja Tuuli Elina Kerokos-
ki, Niko Veli Petteri Tam-
si ja Senni Lisa Bettina Sar-
kakari, Tomi August Kris-
tian Pellinen ja Elina Essi 
Eveliina Pitkälä, Jori Arttu-
ri Komulainen ja Anni So-
fia Helena Ritamäki.

KUOLLEET
Aili Elina Rautamäki 
99 v, Elma Elina Nurme-
la 88 v, Niilo Mikael Lehti-
nen 87 v, Eeva Liisa Ikähei-
mo 86 v, Maija Liisa Silvas-
ti 86 v, Kyllikki Voutilai-
nen 86 v, Veikko Sulo Peh-
konen 86 v, Erkki Johan-
nes Saarinen 85 v, Pirk-
ko Kaija Sylvia Tanjala 81 v, 
Salli Marketta Korhonen 
80 v, Kaija Ilona Lappa-
lainen 77 v, Toivo Juhani 
Yläjärvi 73 v, Heimo Toi-
vo Juhani Lehtomaa 70 v, 
Eila Annikki Reinikainen 
70 v, Anja Esteri Tuovinen 
68 v, Seppo Ensio Karja-
lainen 63 v, Kaarlo Mat-
ti Ragnar Dahlström 62 v, 
Jouko Ihalainen, vauva.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu su 24.8. klo 10. 
Huhtala, Tuura.
Messu su 31.8. klo 10.
M. Mäkinen, Tuura.

RIISTAVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Riistaveden lapsikuoro 
ti 2.9. klo 17.30. Alakoulu-
ikäisille tarkoitettu kuoro, 
jossa opetellaan laulamis-
ta yhdessä iloisella mielel-
lä toisten kanssa, kuoroa 
johtaa Riikka Tuura 040-
4888 634.
Riistaveden kirkkokuo-
ro ti 2.9. klo 18.30. Kuoro 
laulaa moniäänistä kirk-
komusiikkia palvellen seu-
rakuntaa jumalanpalve-
luselämässä, kuoroa joh-
taa Riikka Tuura 040-
4888 634.

MUUTA
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivytys srk-
talolla ma klo 9–11. Muul-
la ajalla Marjaana Mäki-
nen 040 4888 612 tai Min-
na Puustinen 040 4888 
608.

YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO JUANKOSKI 
Mäntytie 5
Messu su 24.8. klo 10.
K. Leino, Taru Parviainen.
Messu su 31.8. klo 10.
K. Leino, Saarela.

JUANKOSKEN  
SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Seurakuntakerho ke 27.8. 
klo 11. Kuulumisia ystä-

vyysseurakunnasta Un-
karista.
Liikunta- ja näkörajoit-
teiset pe 29.8. klo 12.
Perhekerho ma 1.9.
klo 9.30.

JUANKOSKEN 
TEHTAAN KIRKKO 
Mäntytie 5
Israelilaisten laulujen 
yhteislauluilta ke 27.8. 
klo 19.

MUUTA
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys 
syyskuun alusta maanan-
taisin klo 12–14.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Messu su 24.8. klo 13. 
Huhtala, Lukkari-Lohi.
Messu su 31.8. klo 13.
Huhtala, Lukkari-Lohi.
Kehitysvammaisten ja 
heidän läheistensä kirk-
kopäivä (Kaavi, Nilsiä 
ja Riistavesi) ti 9.9. klo 
10.30. Ruokailu ja ohjelma 
srk-kodissa. Hinta 5 €/hlö. 
Ilm. ja erityisruokavaliot 
1.9. mennessä Pirjolle
040 4888 627.

MUUTA
Elsan kerhot alkavat syys-
kuun lopussa.
Vanhemman väen ret-
ki Kuopioon 16.9. Vierai-
lukohteet: ortodoksinen 
kirkko, Pyhän Johannek-
sen kirkko ja korttelimu-
seo. Ruokailu Savoniassa. 
Hinta 15 €/hlö. Lähtö Kaa-
vin matkahuollosta klo 
8.15, paluu illalla. Ilmoit-
tautumiset, erityisruoka-
valiot ja lähiomaisen yh-
teystiedot ajalla 25.–29.8. 
Pirjolle 040 4888 627.

MUURUVEDEN 
KIRKKO 
Kirkkotie 2
Messu su 24.8. klo 13.
K. Leino, Taru Parviainen.
Messu su 31.8. klo 13.
Keihänen, Saarela.

MUURUVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Papin ja diakonian vi-
ranhaltijan päivystys 
joka toinen torstai (pari-
ton viikko) klo 9–11, srk-
talolla alkaen 28.8. Diako-
nian viranhaltijana Hanna 
Kokkonen 040 4888 677.
Seurakuntakerho to 28.8. 
klo 13.
Perhekerho to 4.9.
klo 9.30.

MUUTA
Israelilaisten laulujen 
yhteislauluilta to 28.8. 
klo 19. Muuruveden sata-
massa.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Sanajumalanpalvelus
su 24.8. klo 10. Pursiainen, 
Ahonen.
Messu su 31.8. klo 10.
Korkalainen, Kärppä-
Leskinen.

NILSIÄN  
SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Nilsiän Eläkeläisten Kris-
tillisen yhdistyksen seu-
rat ke 20.8. klo 12–15.15 
seurakuntakodin alasa-
lissa.
Gospelkuoro keskiviik-
koisin klo 18 alkaen 27.8. 
Yläsalissa. Rytmillistä oh-
jelmistoa nuoremmille ai-
kuisille. Annette Kärppä-
Leskinen 040 4888 673.
Kirkkokuoro torstaisin 
klo 18.45 alkaen 28.8. Ylä-
salissa. Satsaamme myös 
laulunopiskeluun. Annet-
te Kärppä-Leskinen 040 
4888 673.

Näpertäjät aloittavat
to 4.9. klo 12.

MUUTA
Ystäväseurat ke 20.8. klo 
18 Lehtomäen kodilla.
Lapsikuoro torstaisin klo 
14–15 vuoroviikoin kes-
kustan (alk. 28.8.) ja Paju-
lahden (alk. 4.9.) kouluil-
la. Eskari-ikäisistä alkaen. 
Musisointia ja hauskoja 
esiintymishetkiä. Annet-
te Kärppä-Leskinen 040 
4888 673.
Hartaushetki Iltatuuli 1 
ti 2.9. klo 13.
Hartaushetki Iltatuuli 2 
ti 2.9. klo 13.30.
Nilsiän, Kaavin ja Riista-
veden kehitysvammais-
ten kirkkopäivä Kaavil-
la ti 9.9. klo 10.30. Ilmoit-
tatuminen Nilsiän osalta 
29.8. mennessä Hannalle 
040 4888 677.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 24.8. klo 13. Pur-
siainen, Ahonen.

MUUTA
Perheenpyhän Maakirk-
ko ja rantakalaa su 31.8. 
klo 13 Harjusilla, Kissatie 
71. Korkalainen, Kärppä-
Leskinen.

TUUSNIEMEN 
KIRKKO 
Keskitie 21
Messu su 24.8. klo 10. 
Hagman-Puustinen, Luk-
kari-Lohi.
Messu su 31.8. klo 10. Hag-
man-Puustinen, Lukka-
ri-Lohi.

MUUTA
Lähimmäisen retkipäi-

vä ke 20.8. klo 10 Tuusnie-
men satamassa, Juovesi-
laivalla. Yhteinen ruokai-
lu, ohjelmaa, kahvi. Järj. 
yhteistyössä Toivon Kella-
rin toimijat ja aluesrk.
Uusittu Tuusniemen 
seurakuntatalo otetaan 
käyttöön syyskuun aika-
na, väliaikaisissa Keskitien 
tiloissa ei enää kokoonnu-
ta. Kerhojen, kuorojen ja 
pienryhmien toiminta al-
kaa uusissa tiloissa, seuraa 
ilmoittelua.
Laivaseurat su 24.8. klo 
18.

VEHMERSALMEN 
KIRKKO 
Lempeläntie 17
Ei jumalanpalvelus-
ta kirkossa su 24.8. klo 
13. Katso Vehmersalmi - 
Muuta.
Messu Gideonien kirk-
kopyhä. su 31.8. klo 13. U. 
Mäkinen, Tuura.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Lähimmäisen kamma-
ri to 4.9. klo 10–12, kam-
marissa.

MUUTA
Mustinlahden kesälaula-
jaiset ke 20.8.
klo 19. Kylätalolla.
Kesäkirkko Horkan-
lahden hautausmaal-
la su 24.8. klo 13. Hagman-
Puustinen, Tuura.

JÄRVI-KUOPIO 
YHTEISET
Lapsi- ja perhetyö alue-
seurakunnissa: Päiväker-
hot 3–5 -vuotiaille alka-
neet vkolla 34 ja perhe-

kerhot vkolla 36. Terve-
tuloa mukaan! Lisätieto-
ja lapsi- ja perhetyöstä: 
vastaava nuorisotyönoh-
jaaja Tuomo Kantele 040 
4888 621.
Alueellinen kehitysvam-
maisten ja heidän läheis-
tensä kirkkopäivä Juan-
koskella Ylösnousemuk-
sen kirkossa Juankoski, 
Säyneinen, Muuruvesi, 
Vehmersalmi ja Tuusnie-
mi ti 2.9. klo 9.30. Ruokai-
lu ja ohjelma srk-kodissa. 
Hinta 5 €/hlö. Ilm. ja eri-
tyisruokavaliot 26.8.men-
nessä, oman alueen dia-
koniaviranhalijalle.
Alueellinen kehitysvam-
maisten ja heidän läheis-
tensä kirkkopäivä Kaa-
vin kirkossa (Kaavi, Nil-
siä ja Riistavesi) ti 9.9. klo 
10.30. Ruokailu ja ohjelma 
srk-kodissa. Hinta 5 €/hlö. 
Ilm. ja erityisruokavaliot 
1.9. oman alueen diako-
niaviranhalijalle (Ks. alu-
een ilmoitus)

KASTETUT
Oona Minea Jääskeläinen, 
Nilsiä, Väinö Aukusti Kö-
nönen, Riistavesi, Iiris Lah-
ja Amalia Karvonen, Tuus-
niemi, Sera-Alisa Natalia 
Tervonen, Nilsiä, Peppi El-
viira Rissanen, Nilsiä, Lin-
nea Ellen Olivia Pennanen, 
Pajulahti, Eveliina Johan-
na Turpeinen, Tahkovuori, 
Jiri Daniel Hassinen, Kaavi, 
Ville Vladimir Nöjd, Var-
tiala, Liisa Elli Maria Laak-
konen, Västinniemi, Leevi 
Urho Fredrik Ålander, Nil-
siä, Pinja Jenniina Liima-
tainen, Kortejoki, Wilma 
Hannele Veman, Riistave-
si, Altti Viljo Ilmari Parvi-
ainen, Luikonlahti, Vilho 

Tuomasmessu siirtyy Neulamäen kirkkoon.
Hyppää kotikirkoltasi messubussin kyytiin.

Avaraa 
hengellisyyttä.

Yllättäviä puheita.

Laulamisen iloa.

Ehtoollisen osallisuutta.

Hiljentymistä ja 
rukousta.

31.8.2014 klo 18.00. Saarna Kati Kemppainen.
 
28.9.2014 klo 18.00. Saarna Lauri Paatero.

Tuomasmessubussin aikataulu
Pyhän Johanneksen kirkko klo 17.00. Puijon kirkko klo 17.10.  
Tuomiokirkko klo 17.20. Alavan kirkko klo 17.30. Paluukyyti  
samaa reittiä messun jälkeen. 
Neulamäen kirkko, Vesurikuja 4.

Tervetuloa 
perhekerhoon!
TuomiokirkkoseurakunTa  
Suokatu 22 tiistai 9.9.  

alavan seurakunTa
Alavan kirkko, kirkon alasali keskiviikko  3.9.
Neulamäen kirkko tiistai  2.9. 
Lehtoniemi kerhotilat keskiviikko  3.9.
Vauvatupa Lehtoniemi perjantai  
Särkiniemi, Särkiniementie 4 keskiviikko   3.9.

kallaveden seurakunTa
Petosen seurakuntatalo torstai 4.9.
Jynkänvuori kerhotilat keskiviikko  3.9.
Kurkipirtti kerhotilat keskiviikko  12.9.
Valoharju tiistai 2.9.
Karttula seurakuntakoti tiistai 2.9.
Syvänniemen pappila keskiviikko 3.9. 
Rytkyn leirikeskus  parillisen viikon keskiviikko  2.9. 

männisTön seurakunTa
Pyhän Johanneksen kirkko, takkahuone  torstai 4.9.
vauvaperhekerho, kerhotila torstai 4.9.

Puijon seurakunTa
Toukolan päiväkoti tiistai 2.9.
Puijon kirkko keskiviikko 3.9.
Poukaman leirikeskus torstai 4.8.

järvi-kuoPion seurakunTa 
Juankoski seurakuntatalo maanantai  1.9.
Nilsiä iso pappila tiistai ja torstai 2.9. ja 4.9.
Muuruvesi seurakuntatalo torstai 4.9.
Kaavi seurakuntatalo perjantai 5.9.
Vehmersalmi seurakuntatalo perjantai 5.9.
Riistavesi seurakuntatalo tiistai 2.9.
Tuusniemi seurakuntatalo tiistai 2.9.
Säyneinen kirkko perjantai klo 13.30 5.9. 

Katso lisätiedot www.kuopionseurakunnat.fi
Perhekerhot kokoontuvat klo 9.30–11.00

Onni Ilmari Itkonen, Veh-
mersalmi, Alissa Adalmii-
na Parkkinen, Palonurmi 
(Nilsiä), Senni Laura Elisa 
Käppi, Nilsiä, Eetu Henrik 
Parviainen, Kaavi, Alina 
Edith Airaksinen, Säynei-
nen, Henri Mikael Miet-
tinen, Tuusniemi, Moo-
na-Aliisa Heiskanen, Var-
tiala, Eeli Aleksi Pehko-
nen, Riistavesi, Onni Ben-
jamin Taattola, Nilsiä, Ka-
sandra Beata Tuulikki 
Varma, Nilsiä, Miika Os-
kari Kiimalainen, Riista-
vesi, Jermu Pietu-Saka-
ri Vartiainen, Kosula, Ella 
Maria Poikela, Riistavesi, 
Riia Inka Johanna Holo-
painen, Muuruvesi, Lenni 
Uuno Elias Pitkänen, Nil-
siä, Peetu Johannes Ko-
lari, Riistavesi, Aada Elsa 
Maria Ahonen, Juankoski,

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Jesse Aukusti Itkonen ja 
Tiina Mari Loviisa Raati-
kainen.

KUOLLEET
Kauko Viljami Väänänen 
97 v, Juankoski, Jenni Ho-
lopainen 91 v, Juankos-
ki, Veikko Aulis Kettunen 
86 v, Kaavi, Leena Ma-
ria Annikki Räsänen 82 v, 
Juankoski, Aino Johan-
na Hiltunen 80 v, Kaavi, 
Aarne Vilhelm Sormunen 
65 v, Riistavesi, Verti Ola-
vi Savolainen 84 v, Veh-
mersalmi, Helena Inkeri 
Miettinen 58 v, Juankos-
ki, Aili Orvokki Mikko-
nen 89 v, Tuusniemi, Hel-
li Martikainen 87 v, Säy-
neinen, Pentti Laakko-
nen 87 v, Juankoski, Mart-
ta Hellin Tukiainen 85 v, 
Kaavi, Pirkko Elina Koho-
nen 77 v, Kortejoki (Riis-
tavesi tai Vehmersalmi), 
Taisto Kalevi Voutilai-
nen 73 v, Tuusniemi, Kaa-
rina Marjatta Rautavuo-
ri 72 v, Tuusniemi, Erkki 
Juhani Pitkänen 70 v, Nil-
siä, Pekka Olavi Taskinen 
59 v, Muuruvesi, Emma 
Pekkarinen vauva, Veh-
mersalmi, Alli Ester Har-
tikainen 87 v, Nilsiä, Väi-
nö Heikki Myöhänen 
86 v, Nilsiä, Toivo Mart-
ti Makkonen 78 v, Muu-
ruvesi, Pekka Kalevi Lyy-
tikäinen 74 v, Juankoski, 
Helli Kaarina Hakkarai-
nen 64 v, Nilsiä, Riitta He-
lena Varonen 59 v, Tuus-
niemi, Veikko Kainulai-
nen 93 v, Nilsiä, Helga Elii-
na Hyvärinen 82 v, Juan-
koski, Kaisa Tellervo Juvo-
nen 94 v, Juankoski, Hilk-
ka Helena Nieminen 90 v, 
Muuruvesi, Kerttu Elina 
Hyvärinen 90 v, Tuusnie-
mi, Maija Liisa Tikkanen 
88 v, Juankoski, Katri Eli-
na Tolppanen 79 v, Nilsiä, 
Matti Veli Edvard Valjak-
ka 67 v, Vehmersalmi, Sari 
Kaarina Pohjoismäki 46 v, 
Tuusniemi, Irja Helena 
Räisänen 74 v, Juankos-
ki, Hannu Kaarlo Juha-
ni Hartikainen 68 v, Juan-
koski, Liisa Katri Hiljanen 
93 v, Juankoski, Aarne 
Antero Mikkanen 80 v, 
Kaavi, Matti Einari Leski-
nen 67 v, Nilsiä, Veli Juha-
ni Toivanen 65 v, Nilsiä.

Diakonia-
keskus

Suokatu 31
Avoinna ma, ke ja pe klo 
10–12.
Lahjoitustavaroiden 
vastaanotto aukioloaikoi-
na tai muuhun aikaan so-
pimuksen mukaan (040 
4848 468).
Ma, ke ja pe klo 10–12 

rukoukseni
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Seurakunnat 20.8.–2.9.14

Kuopion ja Siilinjärven seurakunnat  
kiittävät lämpimästi kaikkia  

yhteisvastuukeräyksen vapaaehtoisia  
kerääjiä ja lahjoittajia.

FENNO MEDICAL OY         09 276 360    asiakaspalvelu@fennomedical.fi  

LAAJA VALIKOIMA APUVÄLINEITÄ                
           SUJUVAAN ARKEEN

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEEN fennokauppa.fi

UUTUUS! 

-APUVÄLINEET 

Katso koko valikoima 
verkossa.

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

puh. 040 585 0456

HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 
Olemme muuttaneet 

Pyöräkatu 15, kuOPiO
Tervetuloa tutustumaan 

myyntinäyttelyyn!  
www.puijonkivi.fi 017 282 9000

PuiJON kiVi • Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

terapeuttista sielunhoitoa

 
 
 

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

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

Päivi Hokkanen
RE-sielunhoitoterapeutti, FM

p. 050 300 2634
hokkanen.paivi@gmail.com

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi 

Pirjo Teva
020 754 2284,
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 
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soita ja kysy

puh 0207 681 760

diakonien vastaanotot il-
man ajanvarausta ja kier-
rätyspiste avoinna.
Kahviossa on luettavis-
sa päivän lehdet SS ja HS 
sekä kristillisiä viikko- ja 
kuukausilehtiä.
Hyväntuulenpiiri ti 2.9. 
klo 12 Diakoniakeskuksen 
kahviossa.
Pullakirkko pe 5.9. klo 
NNKY:n salissa, kirkko-
kahvit kahvio Nuotassa.
Kahvio Nuotta säännöl-
lisine aamuhartauksineen 
avautuu kesätauon jäl-
keen ma 8.9. klo 9.50.
Kehitysvammaisten 
kahvikerhon saunaret-
ki Poukaman leirikeskuk-
seen tiistaina 9.9. Lähtö 
klo 11.30 diakoniakeskuk-
selta. Retken hinta 2 €. Il-
moittautumiset Leenal-
le 18.–29.8. välisenä aika-
na 040 4848467 tai säh-
köpostilla: leena.vartiai-
nen@evl.fi.
Katulähetyspiiri ke 10.9. 
klo 17 Diakoniakeskuksen 
kahviossa.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus  

Suokatu 22
Luottamuksellista keskus-
teluapua parisuhteen ky-
symyksissä. Yhteyden-
otot ma–pe klo 9–11 040 
4848 480 tai sähköpos-
titse perheneuvonta.kuo-
pio@evl.fi

siilinjärvi

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto avoin-
na arkisin klo 9–11 ja 12–
14 p. 017 288 4600 (khran-
virasto), 017 288 4620 (ta-
louststo). Haarahongantie 
4, 71800 Siilinjärvi.
www.siilinjarvenseura-
kunta.fi
www.facebook.com/sii-
linjarvenseurakunta

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Messu su 24.8. klo 10. Li-
turgi Matti Hoffrén, saar-
na Heikki Kastarinen, 
kanttori Heini Heide. Ka-
lajoen sekakuoro Veli Ai-
nalin johdolla.
Messu su 31.8. klo 10. Li-
turgi Unto Niskanen, saar-
na Satu Väätäinen, kant-
tori Airi Heiskanen.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Kahvila Huili torstaisin 
klo 9–13 alakerran kerho-
tiloissa.
Kerhonohjaajakurssi ri-
parin käyneille nuorille 
ja nuorille aikuisille 14.8., 
16.8., 21.8., 13.9. klo 17. Tied. 
ja ilm. Tuomo Toivanen 
044 7284 654.
Kuulokerho ma 25.8. klo 
13 päätysalissa.

Lähetyksen kesäkah-
vit ke 27.8 klo 17 lähetys-
kellarilla. Grillataan mak-
karaa. Lähetystyönteki-
jä Olavi Hartikainen ker-
too vankilatyöstä Venä-
jän Murmanskissa. Illassa 
voi lahjoittaa Olavin mu-
kaan Murmanskiin ehjiä 
ja puhtaita miesten villa-
sukkia, talvikenkiä, läm-
pimiä vaatteita ja vuode-
vaatteita.
Pyhäkoulu su 31.8. klo 10 
jumalanpalveluksen ajan 
alakerran kerhotilassa.
Omaishoitokerho ke 3.9. 
klo 12 päätysalissa.
Gospel-lattarit keski-
viikkoisin syyskuusta al-
kaen. Tarkemmat tiedot 
jenni.shakya@evl.fi, 044 
7284 647.
Nuorten kuoron syys-
kausi käynnistyy ke 3.9. 
klo 16.30 isossa salissa. 
Tervetuloa kaikki kuoro-
laulusta kiinnostuneet 
nuoret!
Avoimet askarteluillat 
ke 3.9. alk. klo 17.30–19.30 
kerran kuukaudessa lähe-
tyskellarilla. Heta Malisen 
johdolla erilaisia käden-
töitä itselle ja lähetystyöl-
le ”Olisipa jo joulu” -tee-
malla.
Sola Gratia-kuoro aloit-
taa syyskautensa ke 3.9. 
klo 18 isossa salissa. Terve-
tuloa kaikki entiset ja uu-
det innokkaat kuorolau-
lun harrastajat!
Pariviestinnän kurssi ke 
3.9. alk. klo 18–20. Pari-
viestinnän taitojen avulla 
voit opetella puhumaan ja 
kuuntelemaan kumppa-
niasi paremmin. Kurssille 
otetaan viisi pariskuntaa, 
kokoontumiset neljänä 
keskiviikkona. Lastenhoito 
ja iltapala järjestetty. Hin-
ta 30 €/pari. Ilm. elokuun 
aikana 044 7284 646.
Virsikuoro harjoittelee 
ke 3.9. alk. klo 14.30. Tied. 
Airi Heiskanen puh. 044 
7284 616.
Gospelryhmän syyskau-
si alkaa pe 5.9. klo 17.30 
päätysalissa. Lähde sinä-
kin iloisten laulajien jouk-
koon! Johtajat Airi Heis-
kanen 044 7284 616, Heini 
Heide 044 7284 615.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Miestenpäivät Elävän 
veden äärellä. Pe 29.8. klo 
13–18 aktio Siilinjärven to-
rilla, nokipannukahvia, 
musiikkia. La 30.8. klo 10–
13 opetusta ja lounas Vuo-
relan kirkolla; klo 13.30–
20 kirkkovenesouturet-
ki Tomperin saareen, raa-
matunopetusta, laulua, 
makkaranpaistoa, nuotio-
kahvit, sauna, iltaharta-
us. Su 31.8.
klo 9–12.30 aamiainen, 
opetusta, musiikkia ja klo 
13 päätösmessu Vuorelan 
kirkolla. Esko Luukkonen, 
Unto Niskanen, Leo Lou-
hivaara, Jarkko Mauko-
nen, Johannes Häkämies, 

Toivo Halonen, Hannu 
Laukkanen, Pekka Kiiski, 
Jouko Kauhanen. Vapaa 
pääsy, sis. ruuan. Järj. Sii-
linjärven srk, Kansanlähe-
tys, Kansan Raamattuseu-
ra, Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys, Suo-
men Raamattuopisto.
Tied. ja ilm. viim. 22.8. Jou-
ko Kauhaselle 050 5773 
780. Ks. tarkka ohjelma 
srk:n verkkosivuilta.
Messu su 31.8. klo 13. Jo-
hannes Häkämies, Unto 
Niskanen, Vesa Kajava. 
Messu on miestenpäivien 
päätös.
Lähetyspiiri ti 2.9. klo 10 
kahviossa. Piiri kokoontuu 
joka toinen tiistai Pirkko 
Salmelan luotsaamana.
Lapsikuoro kokoontuu 
jälleen ke 3.9. alk. klo 17. 
Tervetuloa uuteen kau-
teen, uudet ja vanhat 
kuorolaiset! Kuoroa joh-
taa Heini Heide 044 7284 
615.
Arjen ateria to 4.9.
klo 11–12.
Raamattu- ja rukouspii-
ri 8.9. alk. joka toinen ma 
klo 18 kirkkosalissa. Ohjaa 
pastori Unto Niskanen.

MUUTA
Korpiseurat pe 22.8.
klo 19 Nilsiän Pajustenmä-
essä. Lähtö Pajujärventie 
790:stä, kävelyä metsäpol-
kuja pitkin n. 1,5 km. Mat-
ti Hoffrén, Esko Rasa.
Ystävän Tupa ma 25.8. 
klo 9 Leppäkaarteen ker-
hohuone, Honkarannan-
tie 8.
Risulantien kerho ma 1.9. 
klo 13 Risulantie 12:n ker-
hohuoneessa.
Näkökerho ti 2.9. klo 12–
13.30 Akuliinassa.
Mielenterveyskuntoutu-
jien Virkistyspäivä ke 3.9. 
Ruokoniemessä. Yhteis-
kuljetus linja-autolla Vuo-
rela–Siilinjärvi–Ruokonie-
mi. Tied. ja ilm. Virkistys 
044 210 3339, diakoniatoi-
misto 044 7284 644.
Pyhä kutsuu kulkemaan 
-kävelyretki su 7.9. Ruo-
koniemen leirikeskuk-
seen. Lähtö Siilinj. kirkos-
ta klo 9. Reitin varrella 
huoltopisteitä, perillä sau-
na ja ruokailu. Osallistu-
mismaksu 10 e, sis. tarjoi-
lun ja paluukyydin. Tied. 
ja ilm. diakoniatyönteki-
jä Esko Rasa 044 7284 643.

KASTETUT
Elsi Irene Nousiainen, 
Manu Matti Antero Hort-
tanainen, Elli Iida Kaasi-
nen, Winski Reittu Teo-
dor Mykkänen, Anniina 
Elina Tikkanen, Pinja Sara 
Emilia Leskinen, Elsa Ilo-
na Kristiina Savila, Vil-
jo Hannes Kempas, Hilda 
Loviisa Markkanen, Kert-
tu Lahja Kyllikki Jauhiai-
nen, Sofia Eliisa Voutilai-
nen, Lilja Matilda Henriik-
ka Ahola, Lumi-Maria Ka-
tariina Nissinen, Aada Se-
lena Sofia Ruotsalainen, 

Jiri Petteri Törrönen, Oiva 
Luukas Mikael Huttunen, 
Timi Petri Olavi Kouva-
lainen, Pinja Ilona Huovi-
nen, Saara Elisa Säkkinen, 
Hulda Alma Elviira Myk-
känen, Joel Pekka Aukus-
ti Arffman, Peetu Eino Il-
mari Ahonen, Mona Ma-
tilda Kallio, Kata Jacmiina 
Korhonen, Niilo Viljami 
Pelkonen, Katariina Emilia 
Hyry, Alina Ella Johanna 
Kortelainen, Mila Marian-
ne Raatikainen, Heta Ca-
milla Sihvonen, Taavi Au-
kusti Tuuli, Elias Pekka Ed-
ward Ronkainen, Teemu 
Matias Itkonen, Veikka Ii-
sakki Makkonen, Eevi Vie-
no Helena Korkalainen, 
Emilia Lea York, Enna Ava 
Tuulia Kuosmanen, Luu-
kas Heikki Taisto Vehmaa, 
Rasmus Onni Joonatan 
Rissanen, Juho Pekka Au-
kusti Tyni.

KUULUTETUT
Timo Tapani Kalke ja Mia 
Maria Holopainen, Mik-
ko Antero Rissanen ja 
Laura Henriikka Vauhko-
nen, Tuomas Matti Saka-
ri Simonen ja Elina Johan-
na Ulkuniemi, Juho Joonas 
Samuli Airaksinen ja Sen-
ni Marjukka Kukkonen, 
Tommi Oskari Jokinen ja 
Sirja Elina Moilanen, Jou-
ni Mikael Hiltunen ja Aija 
Annastiina Kokkonen, 
Harri Marko Aaltokos-
ki ja Tarja Maarit Hieno-
nen, Ilari Johannes Veho-
mäki ja Jenny Carita Hof-
frén, Eero Olavi Väyrynen 
ja Heli Ellen Hakala, Timo 
Kullervo Kinnunen ja Liisa 
Katariina Koistinen, Tee-
mu Juhani Kovanen ja Su-
sanna Hilja Marjatta Nis-
kanen, Arto Samuli Saa-
ri ja Anna-Loviisa Riitan-
tytär Ruuskanen, Jari Ta-

pani Puustinen ja Eija-Rii-
na Tuulikki Iivanainen, 
Antti Einari Kinnunen ja 
Agata Staniak, Henri Pet-
teri Törrönen ja Miia Eri-
ka Leskinen, Sami Veik-
ko Shemeikka ja Anni Eli-
na Rönkkö, Timo Kale-
vi Roponen ja Anne Maija 
Heikkinen.

KUOLLEET
Aili Irene Mähönen 67 v, 
Rainer Johannes Tuomala 
76 v, Heikki Johannes Ko-
ponen 42 v, Aino Maria 
Mononen 86 v, Aino Rau-
ha Hellin Simani 89 v, Aili 
Maria Holopainen 75 v, 
Kaarlo Jouko Juhani Luk-
karinen 60 v, Hilkka Lii-
sa Savolainen 88 v, Anna 
Maija Räisänen 75 v, Alli 
Elina Taskinen 85 v, Aarne 
Hiltunen 91 v, Anna Liisa 
Karttunen 85 v, Veli Hen-
rikki Gunnar Marjava 66 v, 
Katri Helena Eskelinen 
89 v, Yrjö Sakari Kankku-
nen 64 v, Marja Orvok-
ki Romppanen 56 v, Lee-
na Marjatta Linninen 59 v, 
Sirkka Liisa Taanila 66 v.

Järjestöt

KANSAN  
RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseu-
ra.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Miestenpäivät Vuore-
lan kirkossa, Rissalantie 2 
ja Tomperin saaressa 29.–
31.8. Lisätietoa Tapahtuu-
palstalla sivulla 6.
Sanan ilta – Syyskau-
den avaus Sanan Kulmas-
sa pe 5.9. klo 18. Puhuja-
na Jari Muta aiheena: Hy-
vää hedelmää tekemään 

(Matt. 12:33–37), ylistys-
ryhmä Jaspe.

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT  
KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon 
Kansanlähetys
Lähetyskodilla Kuo-
piossa: Keskiviikkoisin 
klo 18 nuorten kesäraa-
mis Johanneksen 1. kirje. 
30.7.–27.8.: Pietarin 1. kir-
je. Muut pienryhmät ovat 
kesätauolla 1.6.–31.8.
Donkkis Big Night pe 
22.8. klo 18–20 Petosen 
srk-talolla
Seurat su 24.8. klo 19 Lä-
hetyskodilla, Ilkka Sor-
munen.  
”Elävän veden äärellä” 
-miestenpäivät pe–su 
29.–31.8. Vuorelan kirkol-
la (Rissalantie 2) ja Tom-
perin saaressa.). Lisätie-
toa Tapahtuu-palstalla si-
vulla 6. Tied.ja ilm. ke 27.8. 
mennessä 050 344 8543.

SUOMEN  
RAAMATTUOPISTO
Raamattupiiri maanan-
taisin 1.9. alkaen Kuopion 
NNKY:n salissa: klo 16.30 
rukoillaan yhdessä, klo 17 
raamis.
Toritapahtuma pe 29.8. 
klo 13–18 Siilinjärven to-
rilla miestenpäivien mer-
keissä. Puhetta, musiik-
kia, keskustelua, nokipan-
nukahvit.
Miestenpäivät la–su 30.–
31.8. Vuorelan kirkossa ja 
Tomperin saaressa. Kat-
so tarkempi ohjelma Ta-
pahtuu-palstalta sivulta 6. 
Ilm. 27.8. mennessä! Lisä-
tietoa sro.fi ja Jouko Kau-
hanen 050 577 3780.

HERÄTTÄJÄ- 
YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22 
050 569 1302
Seurat Lapinlahdel-
la Väärnin pappilassa su 
24.8. klo 18.
Maakunnalliset herättä-
jänseurat Kuopiossa Tuo-
miokirkkoseurakunnassa 
la–su 6.–7.9.

KUOPION  
VIRSIKUORO
Kuoron harjoitukset alka-
vat ti 26.8. klo 18 keskus-
seurakuntatalolla koko-
ushuone Samulissa. Ter-
vetuloa entiset ja uudet 
laulajat.

KUOPION 
YMPÄRISTÖN  
RAUHANYHDISTYS 
Ahmatie 22
Lauluseurat ke 20.8. 
klo 19 Ry:llä.
Seurat la 23.8. 
klo 19 Ry:llä.
Seurat su 24.8. klo 14, 
klo 15.30 ja klo 17 Ry:llä.
Lauluseurat ke 27.8. 
klo 19 Ry:llä.
Seurat to 28.8. klo 13.30 
Riistaveden palvelukes-
kuksessa.
Syysseurat, messu la 30.8. 
klo 18 Tuomiokirkossa.
Syysseurat la 30.8. klo 21 
Ryönällä.
Syysseurat, messu su 31.8. 
klo 10 Tuomiokirkossa.
Syysseurat su 31.8. ruo-
kailu klo 11.30, seurat klo 
12.30 ja 15, ruokailu klo 
16.30, seurat klo 17.
Seurat ke 3.9. klo 10.45 
Tuusniemen palvelukes-
kuksessa.
Lauluseurat ja iltakylä 
ke 3.9. klo 19 Ry:llä.

Suomen  
Lähetysseura
maksaa
postimaksun

mailto:leena.vartiainen@evl.fi
mailto:leena.vartiainen@evl.fi
tel:017 262 2082
http://www.p-savonkl.sekl.fi/
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Pääseekö koira taivaaseen?

K uvittelen näkevinäni koi-
rani silmissä ymmärryk-
sen pilkahduksen. Mitä-
hän sinä koirakulta ajatte-
let? Osaatko omalla taval-

lasi kunnioittaa Jumalaa?
Näin päädyn pohtimaan, pääsevätkö 

eläimet taivaaseen. Siihen ei löydy lopul-
lista vastausta, mutta jotakin voidaan 
aavistella.

Kristikunta on Uuden testamentin 
ajoista alkaen odottanut aikojen lopulla 
perustettavaa uutta taivasta ja maata. 
Apostoli Paavalin mukaan koko luoma-
kunta odottaa huokaillen sitä hetkeä. 
Pelastus ei siis koske vain ihmisiä, vaan 
sen ala on paljon laajempi.

Niinpä taivasmaailmassa voi hyvin-
kin olla myös eläimiä. Mutta mitä lajeja? 

Ehkä ei bakteereita ja hyttysiä, vaan vain 
korkeammalle tasolle kehittyneitä eläi-
miä. Niitä jotka kykenevät itsensä tiedos-
tavaan vuorovaikutukseen ympäristönsä 
kanssa eli joiden kohdalla voidaan puhua 
jonkinlaisesta persoonallisuudesta.

Ehkä nämä eläimet uskovat Jumalaan 
samalla sanattomalla tavalla kuin kas-
tettu sylivauva. Uskohan ei ole pohjimmil-
taan tietoista toimintaa, vaan sisimmän 
avoimuutta Jumalan läsnäololle. Kenties 
jotkut eläimetkin pystyvät siihen.

Erään teorian mukaan tuleva maailma 
avautuu vain niille eläimille, jotka ihmi-
nen on ottanut elämänpiiriinsä. Ihmis-
ten elämän jatkuminen perustuu siihen, 
että Kristus ottaa meidät yhteyteensä ja 
vuodattaa meihin kuolemattomaksi teke-
vän voimansa. Sama voima vuotaa sitten 

meistä ihmisistä lähipiirimme eläimiin.
Voimme siis tavata täyttymyksessä 

uskollisen kotikoiran tai hevosen. Siksi 
meillä on entistäkin syvempi syy koh-
della eläimiä ”inhimillisesti”.

Jos taivaskutsu koskee myös joitakin 
eläimiä, eräät Raamatun kohdat saavat 
syvemmän merkityksen.

Paratiisikertomuksessa ihminen 
eli syvässä ystävyydessä eläinkunnan 
kanssa. Sapatinlepo koskee myös koti-
eläimiä. Niniven kuningas määräsi eläi-
metkin katumaan Joonan parannussaar-
nan jälkeen. Tuliset hevoset veivät pro-
feetta Elian taivaaseen. Tulevassa Juma-
lan valtakunnassa petoeläimet elävät 
sovussa ihmisten ja muiden eläinten 
kanssa.

Ehkä nämä eivät ole vain kieliku-

via, vaan niissä vilahtaa syvempi totuus. 
Ihminen ei ole ainoa luotujen laji, joka 
saa elää Jumalan ystävänä tässä ja tule-
vassa elämässä.

ristivetoakulttuurikulma
Menovinkit 
20.8.-3.9.2014
Lähetä vinkkejä  
kulttuurikulma@gmail.com

NÄYTTELYT 

Galleria Carree
 ✚ Riikka Laitinen 
6.8. – 24.8.

 ✚ Merja Aletta Ranttila 
27.8. – 14.9.

Galleria G12 
 ✚ Kirsi Neuvonen  
9.8. – 28.8.

 ✚ Soili Heikura  
30.8. – 18.9.

Galleria Tila 33
 ✚ Riitta Hellén-Vuoti 

2.8. – 5.9.

Mylly Luovien alojen 
keskus  5.8 – 25.8.

 ✚ ROISKE Ars Libera, 
Kuopion kuvataiteili-
jat ry

Galleria KULMA 
5.8 – 2.9

 ✚ ROISKE Ars Libera,  
Kuopion kuvataiteili-
jat ry

KONSERTTEJA, 
ESITYKSIÄ 

 ✚ Kino Kuvakukko, 
ohjelmassa mm. 
22.8. alkaen Diplomatia 
(Völker Schlöndorff)

 ✚ Kuopion Musiikkikes-
kus, ohjelmassa mm.  
Tahtipuikon taikaa osa 
I 22.8. klo 19 Konsertti-
sali. Tahtipuikon taikaa 
osa II 23.8. klo 15 Kau-
pungintalon juhlasali

 ✚ Sotku 
Tomi Paasonen:  
2nd Nature 

Ensi-ilta 28.8. klo 19.00, 
29.8. klo 19.00 , 30.8. 
klo 19.00 

TAPAHTUMIA
 ✚ The Nordic Historical 
Keyboard Festival 
13.–22.8.

 ✚ www.nordicclavichord.
org 

 ✚ Kuopio juhlii  
29. – 31.8. 
www.kuopiojuhlii.com

K aunis kesäilta houkutteli seu-
rakuntalaisia Kuopiosta ja Sii-
linjärveltä perinteiselle kirk-
kovenesoudulle heinäkuun 
lopussa. Tänä vuonna muka-
na oli myös kansainvälistä vä-

riä, sillä osallistujia oli Venäjältä ja Australias-
ta saakka.

Aurinko porottaa ja Kallavesi liplattelee 
kutsuvana, kun kuopiolaisten kirkkovenettä 
lastataan Julkulan venesatamassa. Mukana on 
niin konkareita kuin ensikertalaisiakin.

”Ei tämä vaikeaa ole, kaikki varmasti osaa-
vat”, useasti kirkkovenesoutua johtanut Män-
nistön seurakunnan pappi Heikki Hyvärinen 
rohkaisee epäilijöitä.

Viimein laiva on lastattu ja se työnnetään 
vesille. Hyvärinen toimii kapteenina ja an-
taa ohjeita soutajille. Tasaisen varmasti kirk-

kovene lähtee etenemään kohti Siilinjärven 
seurakunnan omistamaa Tomperin saarta, 
jossa pidetään myöhemmin illalla kansan-
laulukirkko.

Muistoissa mattopyykki
Kuopiolaisten veneessä soutaa varmoin ot-
tein moskovalainen opiskelija Sofya Ziyat-
dinova. Hän oli päättänyt lähteä mukaan 
suomalaisten ystäviensä houkuttelemana.

”Olen ollut kerran aikaisemminkin souta-
massa kirkkovenettä ja se oli minusta oikein 
hauskaa. Siksi ei tarvinnut kauan miettiä, läh-
tisinkö tänään. Sattui näin ihana ilmakin.”

Helteestä ja useamman kilometrin matkas-
ta huolimatta soutaminen ei kuulemma tun-
tunut raskaalta.

”Kaikkien vaikeinta oli pysyä oikeassa ryt-
missä”, Sofya nauraa.

Australian Brisbanesta lomalle saapuneet 
Marja-Liisa Halme ja Eija Rivers ihastelevat 
Tomperin mukavaa miljöötä.

”Kävin edellisen kerran Suomessa kolme-
kymmentä vuotta sitten. Nyt oli korkea ai-
ka tulla tervehtimään sukua ja päästä esit-
telemään tyttärelle kotikontuja”, Marja-Liisa 
kertoo.

Eija oli 6-vuotias, kun perhe muutti Aust-
raliaan. 

”En ole sen jälkeen käynyt täällä. Muistan 
lapsuuden Suomesta lähinnä mattopyykit, lu-
mitunnelit ja marjaretket metsään.”

Suomalaiset seurakunnan tilaisuudet kiin-
nostavat Eijaa aivan erityisestä syystä.

”Työskentelen lähetystyöntekijänä Austra-
lian lähisaarilla. Haluan jo ammattinikin vuok-
si ehdottomasti tutustua myös suomalaiseen 
seurakuntaelämään.”

Kirkkovenesoutu kuuluu kesään
Kaarina Knuutinen oli soutanut kirkkove-
neellä Tomperiin Ranta-Toivalasta.

”Otimme Vuorelasta lisää porukkaa kyy-
tiin ja suuntasimme sitten tänne.”

”Kirkkovenesoutu on minulle jo ihan perin-
ne, joka kuuluu kesään. En osaisi jäädä pois.”

Siilinjärven ja Kuopion seurakuntien yh-
teistyönä järjestetty kirkkovenesoutu sai al-
kunsa, kun Ranta-Toivala aikoinaan liittyi Pui-
jon seurakuntaan.

”Ranta-Toivalalla oli tällainen perinne jo ai-
kaisemmin, ja liittymisen myötä se siirtyi mei-
dän yhteiseksi kesätapahtumaksi”, Heikki Hy-
värinen selvittää.

”Soudamme vuorokesinä Tomperiin ja 
Karhonsaareen. Mukana on yleensä ollut 60-
70 osanottajaa.”

HELI HARING
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Seuraava numero ilmestyy 3.9.&&

www.kirkkojakoti.fi 
www.facebook.com/kirkkojakoti Teologian tohtori Kari Kuula vastaa palstalla 

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

Australiassa asuvat Marja-Liisa Hal-
me ja Eija Rivers ovat pitkästä aikaa 
käymässä Suomessa. ”Kahvia on tullut 
juotua jo aivan liikaa!”, äiti ja tytär 
nauroivat.  
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Tänä vuonna kolme kirkkovenettä suuntasi kohti Tomperin saarta.
Soutamisen päätteeksi rauhoituttiin 

kansanlaulukirkossa luonnon keskellä. 

Kuopio Juhlii elo-
syyskuun vaihteessa 
viidennen kerran.

koonnut PIIA JULKUNEN

Kirsi Neuvosen vähä-
eleisiä naisia upeine 
hiuksineen esittelee 
Galleria G12.

Kuopion taidemuseossa Jaana Partasen Mie-
len alkemiaa - Matrix layer  esillä 6.9. saakka. 
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MIELEN ALKEMIAA - MATRIX LAYER -STILLKUVAKOOSTE. © JAANA PARTANEN

Kallaveden laineilla

Juha Seppo: Kirkonmies 
ja muuttuva maailma.  
Martti Simojoki I.  
WSOY. 2013. 623 s.

Koreista korivaunuista 
käteviin kolmipyöräkärryihin
Vaikka Suomessa nähtiin jo 
1800-luvun loppupuolella en-
simmäiset lastenvaunut, niin 
niiden täkäläinen historia on 
vasta nyt saatu kirjoihin ja 
kansiin Kansallismuseon tut-
kijan ansioista. Sata vuot-
ta sitten vaunuissa makaava 
piltti oli yleensä helsinkiläi-
sen herrasväen perillinen. To-
sin kuopiolaisetkin saivat ih-
metellä niinkin varhain kuin 
vuonna 1890 lastenvaunu-
ja – niissä lykittiin kuvernöö-
ri Alexander Järnefeltin lap-
senlasta.

Vaunut ovatkin aina kaik-
kein näyttävimmin edusta-
neet käyttäjänsä kodin – ja 
erityisesti äidin – arvo- ja ma-
kumaailmaa. Auta armias si-

tä anoppia, joka kysymättä 
antaa tällaisen lahjan lapsen-
lapselleen! Sota-aikana suosit-
tiin hygieenisiä kärryjä, joihin 
vaihdettiin talvella jalakset 
ja 1950-luku toi Loisto-vau-
nut, jotka edustivat moder-
nia käytännöllisyyttä soikeine 
muotoiluineen. 1960-luvun 
vaurastuminen pani kotimai-
set Jovin ja Oran kisaamaan 
vaunujen hienoudesta: kop-
pa päällystettiin sinisellä ve-
lourilla ja pyörät kaksinker-
taistuivat, kunnes oli ruskean 
ja sametin aika. Ja ulkomailta 
on muotia seurattu aina, jos 
ei kuninkaallisia Englannista, 
niin sitten Ruotsista.

Vaunujen käytön sosiolo-
giaa on kirjassa paljon, käyt-

täjäkokemuksia jäin kaipaa-
maan lisää ja vielä enemmän 
mallikuvia varsinkin viime 
vuosikymmeniltä.

TERHI LAITINEN

Jumalan asialla
Arkkipiispa Martti Simojo-
ki tunnetaan avarakatseisena 
kirkonmiehenä.  Juha Sepon 
perusteellisen elämäkerran 
ensimmäinen osa keskittyy 
1940–50-lukuihin, jolloin ko-
rostui Simojoen ajatus kirkon 
vastuusta julistaa evankeliu-
mia muuttuvan yhteiskunnan 
muuttuvalle ihmiselle .

Mikkelin piispana hän te-
ki muun muassa teollisuus-
käyntejä. Helsingin piispana 
ollessaan Simojoki jatkoi piis-
pantarkastuksilla työpaikka-
vierailuja ja eräällä hän ot-
ti puheeksi arkaluonteisen 
kommunismin ja uskonnon 
suhteen ja korosti, ettei tär-

keää ole uskonto, 
vaan Jumala.  Kaik-
kia eivät Simojo-
en vapaamieliset 
ajatukset miellyt-
täneet. Kirkon ää-
rikonservatiivit när-
kästyivät erityisesti siitä, kun 
piispa vieraili Kansallisooppe-
rassa ja sanoi balettitanssijois-
sakin olevan rukoilevaa väkeä!  
Tässä Simojoki oli nimittäin 
itsekin muuttanut mielipi-
dettään, koska pietististaus-
taisena oli aiemmin pitänyt 
tanssia syntinä, vaikka nuori-
sotyössä korosti sitä, että seu-
rakuntanuorten ohella tuli 
huomio kiinnittää myös lättä-

hattuihin ja pimuihin.  
Niin ikään Simojoki toi-
mi moottorina monel-
le nykykirkon tärkeälle 

toimintamuodolle,  kuten Yh-
teisvastuukeräykselle ja per-
heasiainneuvottelutyölle.

Elämäkerran toista osaa 
odotellessa älkäämme unohta-
ko Martti Simojoen juuria Kuo-
pion tuomiorovastin poikana 
ja muistakaamme elämänoh-
je nuorelta yhteiskoululaiselta: 
kannattaa lukea hyvää kirjalli-
suutta ja nukkua riittävästi!

TERHI LAITINEN

Lumoavista luostareista
Vesa Takala ja  
Jyrki Härkönen:  
Sielun saarille.  
Suomen lähialueiden 
luostareita.  
Kirjapaja. 2014. 143 s.

Olen monta kertaa miettinyt, 
että mikä houkuttaa evanke-
lis-luterilaisen tai ateistinkin 
viettämään kesäpäiviään Va-
lamon luostarissa Heinävedel-
lä. Mutta luettuani Sielun saa-
rille  –kirjan ymmärrän.

Suomen ortodoksisen kir-
kon arkkipiispan teologinen 
sihteeri ja emerituskirkkoher-
ra ovat kirjoittaneet perus-
teellisen tietoteoksen Suo-
men lähialueiden luostareista, 
joita on mukaan mahdutet-

tu parikymmentä.  Kirja toi-
mii yhtä kaikki lukuelämyk-
senä nojatuolireissulle kuin 
käytännön matkaoppaanakin, 
vaikka kirjailijat korostavat si-
tä, että jos luostareita aikoo 
katsomaan paikan päälle, on 
viisainta valita valmismatka, 
koska muihin kuin kaupunki-
luostarivierailuihin tarvitaan 
lupa. Tosin kirjan perusperiaa-
te on jokaisen esitellyn luos-
tarin avoimuus. 

1900-luvun ensimmäi-
set vuosikymmenet olivat 
entisen Neuvostoliiton tu-
hatvuotisessa luostaripe-
rinteessä pimeää aikaa, sil-
lä 1700-luvulla luostareita oli 

12 000, nyt n. 800. Tosin vie-
lä viime vuosinakin on uusia 
luostareita rakennettu, kuten 
venäläisen liikemiehen rahoi-
tuksen turvin Karjalan kan-
naksen Haapalan kylään.

Ulkoisesti monet luosta-
rit muhkeine kupoleineen 
ja valkoisine kivipintoineen 
tekevät katsojaansa vaiku-
tuksen. Sisällä niiden kullal-
la höystetty koloristisuus on 
täydellinen vastakohta suo-
malaiselle kirkkoasketismil-
le.  Se, missä sielu on koto-
naan, on kuin sisustusmaku: 
ollaan henkilökohtaisen py-
hän äärellä.

TERHI LAITINEN

Kirsi-Maria 
Hytönen & Keijo 
Rantanen (toim.):  
Onnen aika?  
Valoja ja varjoja  
1950-luvulla.  
Atena. 2013. 
249 s.

Olympialaisista omakotitaloihin
1950-luku oli monella ta-
voin eteenpäin menon aikaa: 
Valmet pellolla teki 15 pol-
len edestä työtä ja kaupun-
kilaiskotirouvalle jäi aikaa lu-
kea vaikka Kotiliesi-lehdestä 
mitä uutta ravitsevaa mutta 
herkullista ruokaa valmistai-
si ruokatunnin lounaaksi, kun 
perheenpään ostaman jää-
kaapin ansiosta ei tarvinnut 
käydä kaupassa joka päivä. 
Nuorukaiset, jotka koristivat 
päätään rasvaletein ja lättä-
hatuin, aiheuttivat harmai-
ta hiuksia vanhemmalle väel-
le ja mikä vielä kamalampaa, 

neitonen, joka veti ylleen 
pitkät housut muulloin 
kuin urheillessa, ei nou-
dattanut Raamatun oh-
jetta olla pukeutumatta 
kuin mies ja siten oli ai-
van varmasti – lesbo.

Onnen aika? on 19 tut-
kijan syväluotaus 1950-lu-
vun ilmiöistä, tietokirjak-
si varsin värikäs, paikoin jopa 
hauska, kuten Mervi Kaarni-
sen artikkeli nuorisokulttuu-
rista. Kirja valottaa 50-lukua 
monelta kantilta, eikä pyri-
kään määrittämään sitä, sillä 
lukiessa tulee kyllä mieleen, et-

tä monet esitellyt asiat yleistyi-
vät Kuopiossa vasta seuraaval-
la vuosikymmenellä, kuten se 
jääkaappi, joka liittyi olennai-
sesti kerrostalojen kohoami-
seen. Ja sota, sen varjo näkyi 
vielä kaikkialla.

TERHI LAITINEN

Hanna Forssell:  
Lastenvaunut rullaavat.  
SKS. 2014. 140 s.

viikon valinnat

http://www.nordicclavichord.org/
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Riitta Junnila-Savolainen haluaisi olla sytyttämässä nuoria mukaan seurakunnan 
toimintaan. Alueen nuoret ovat edelleen entisen opettajan sydäntä lähellä.

M ynämäkeläisen Riit-
ta Junnila-Savolaisen 
ensimmäinen kosketus 
Kuopioon oli, kun hän 
saapui ottamaan vastaan 
opiskelupaikkaa vuon-

na 1973. Matka Mynämäeltä Helsingin kautta 
Kuopioon taittui junalla.

”Minulta kysyttiin, että miten sinä pärjäät, 
kun ei siellä ole tuttuja ja olet kaukana kotoa. 
Sanoin, että onhan siellä kirkko. Se oli ja on 
edelleen turvapaikkani. Tiesin, että jos tulee 
hätä, voin mennä seurakuntaan ihmisten luo, 
heiltä saan varmasti apua.” 

Nyt Junnila-Savolainen seisoo Vehmersal-
men kirkon käytävällä ja silmät hakevat tut-
tuja kauniita yksityiskohtia kirkon seiniltä. 

”Tämä minun nykyinen kotikirkkoni on 
monessa suhteessa sopusuhtainen. Riittävän 
pieni ja riittävän suuri. Täällä on lämmin vä-
ritys. Arkkitehtuurisesti tila mahdollistaa pal-
jon”, hän kuvailee. Kirkon miljöö miellyttää 
esteettisesti erikoistekniikoiden opettajaa.  

Ehtoollisen jakaminen  
ainutlaatuinen kokemus
Riitalla on läheinen suhde kirkkoon ja hän on 
aktiivisesti mukana Järvi-Kuopion seurakun-
nassa.

”Jäin eläkkeelle viime kesänä ja nyt on ai-
kaa osallistua enemmän kirkonkin toimin-
taan. Iloitsen yhdessä tekemisestä.”

Riitta oli äskettäin ensimmäistä kertaa eh-
toollisavustajana. Hän muistelee sitä rauhoit-
tavana, ainutlaatuisena kokemuksena. 

”Mietin aikani, että voisinko olla se, joka 

jakaisi ehtoollista. Olisiko se uskottavaa? Sit-
ten uskaltauduin avustajakoulutukseen ja 
palvelutehtävän osuttua kohdalle, tunsin alt-
tarilla olevani Jumalan työn välittäjänä”, Riitta 
jakaa tunnelmiaan. 

Tiekirkon vapaaehtoisena esittelijänä hän 
on toista kesää.

”On mukava näyttää ihmisille mielenkiintoi-
sia paikkoja. Urkujen takana ovat polkimet, jot-
ka olivat käytössä ennen urkujen sähköistämistä. 
Bravuuripaikkani on ylhäällä, holviston yläpuo-
lella”, osoittaa Riitta parven suuntaan ovelle, jos-
ta kavutaan kapeita rappusia ylös torniin.

Meihin luotettiin
Riitan mies Veikko täytti viime kesänä 60 
vuotta. Suureksi ihmeekseen itselleen, Veik-
ko esitti syntymäpäiväjuhlassaan Vehmersal-
men kirkossa yhdessä laulaja Jaana Turusen 
ja kanttori Riikka Tuuran kanssa teoksen, jo-
hon kuului Eino Leinon runoja lausuttuna ja 
laulettuna. Riitta rohkaisi miestään toteutta-
maan haavettaan.

”Minua on koskettanut se, että meihin 
seurakuntalaisiin luotettiin ja saimme järjes-
tää juhlan runoesitykseen kotikirkossamme. 
Kirkkoherramme Reijo Leino suhtautui asi-
aan sydämellisesti.”

Riitta kertoo, miten teos hahmottui ja esi-
tyksen harjoituksia muistellessaan ilon kyynel 
vierähtää silmäkulmaan. Hän pitää koko tari-
nan kehityskulkua monin tavoin koskettava-
na. Esitys tuli sukulaisille ja juhlan ollessa avoin 
kaikille, monelle kyläläisellekin yllätyksenä. 

Kirkko täyttyi ääriään myöten ja juhlan jäl-
keen sähköpostiin tuli kiitoksia ja pyyntö-

jä nähdä esitys uudestaan. Kuluneena kesä-
nä Sepittäjä ja Runotar -esitys onkin vieraillut 
useassa kirkossa. Eino Leinon ja Megrijärven 
Anjan tarinasta on tehty myös CD -kirja.

Nuorten ääni kuuluville
Nuorten kanssa Savonia-ammattikorkeakou-
lun opettajana elämäntyönsä tehnyt Riit-
ta haluaisi olla sytyttämässä nuoria mukaan 
seurakunnan toimintaan. 

”Mitä he haluaisivat tehdä? Mitä voisimme 
heille tarjota?”

”Olin itse nuorena esittämässä kirkos-
sa näytelmiä, joita porukassa harjoittelimme. 
Voisiko tämän päivän nuoret tehdä draamaa 
vaikka omasta elämästään raamatunkerto-
musten pohjalta?”

Mitä useampi on rakentamassa kirkkoa, si-
tä elävämpi se on. 

”Jokainen voi ehdottaa, minkälaista toi-
mintaa he haluaisivat ja voisivat itse tulla to-
teuttamaan. Sain syntymäpäiväjuhlista sellai-
sen kokemuksen, että seurakuntalaiset ovat 
tervetulleita ideoineen.”

Junnila-Savolainen pohtii sakraalitilan 
käyttöä ja heittääkin ilmaan kysymyksen, mis-
sä kulkee raja? 

”Olisiko harrasteryhmillä ja järjestöillä 
mahdollisuutta pitää vaikka osaa kirkkoa ko-
koontumistilanaan?” 

Haaveet – elettäväksi  
ja toteutettavaksi
Riitta puhuu kirkosta ja sen sanomasta elä-
mänsä turvana.

”Olen saanut kasvaa hyvän auringon al-
la. Olen nähnyt, että on rakastava Taivaan Isä, 
joka pitää huolta. Monta tilannetta on jäl-
keenpäin ajateltuna mennyt parhain päin.”

”Jokainen ihminen saa murheita kannet-
tavakseen, mutta on mentävä eteenpäin. On 
hyvä todeta, että tilanne on tämä, mutta ei 
kannata jäädä murehtimaan eikä katsomaan 
vain taaksepäin.” 

Riitta puhuu luottamuksesta, joka kan-
taa. Tämän rauhan hän on saanut perintö-
nään isältään.

”Isäni muun muassa näki pihaltaan tulipa-
lon, jossa osa hänen yrityksensä rakennuksis-
ta tuhoutui. Hän nojasi rauhallisena seinään 
ja mietti, miten järjestää kaikkien työt kor-
vaaviin tiloihin. Isäni katsoi eteenpäin ja luotti 
elämässään Taivaan Isään.”

Haaveita lentää ja uusia hahmottuu sydä-
messä. Elettäväksi ja toteutettavaksi.

”Paljon on ideoita ennen kaikkea omaan 
osaamiseeni liittyen. En ole ihan suoraviivai-
nen tekijä vaan annan ajatusten virrata. Toi-
veena on myös, että kylän keskellä sijaitseva 
turvapaikka olisi joskus meidän kaikkien ko-
toinen kirkko ja kohtauspaikka.” 

HANNA KARKKONEN 

Turvapaikka kylän keskellä
Riitta Junnila-Savolainen tunnelmoi kotikirkossaan Vehmersalmella. Siellä on hyvä hengittää, hiljentyä ja olla.

”Olen saanut  
kasvaa hyvän  
auringon alla
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