11

3.9.2014

Nooan arkki
kiertää kouluja
➙➙16

&

Löydä oma
tapasi auttaa
➙➙4–5

KANSIKUVA JA PIKKUKUVA TUIJA HYTTINEN

Hiljaisuus on
kuuntelemisen tila
➙➙2

Kirkonmäki
juhli
➙➙s. 7

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

&

2

Nro 11— 3.9.2014

Nro 11 — 3.9.2014

Ajankohtaista

pääkirjoitus

Piispat toivovat keskinäistä kunnioitusta kirkkoon
BIGSTOCK

Suomen luterilaisen kirkon piispojen teesit
kristittyjen yhteydestä julkistettiin
viime keskiviikkona.
Muun muassa erilaiset mielipiteet ja kannanotot naispappeuskysymyksestä sekä homoseksuaalien asemasta ovat synnyttäneet vuosien
aikana jännitteitä luterilaisen kirkon sisälle.
Piispat kutsuvat nyt julkistetuilla teeseillään kirkon jäseniä mukaan keskusteluun ja
vahvistamaan kristittyjen yhteyttä. Erityisesti
piispat korostavat teeseillään erilaisuutta sallivaa yhteistä keskustelua ja ristiriitojen kestämistä kirkon sisällä.
Arkkipiispa Kari Mäkinen totesi avauspuheenvuorossaan, että teesit ovat rohkaisu sekä piispoille itselleen keskinäiseen työskentelyyn että kaikille, jotka kirkossa toimivat.
”On selvää, että tällaiset teesit eivät yksinään rakenna yhteenkuuluvuutta. Mutta tämä on yksi viesti, yksi lastu työpöydältä, yksi
askel ja yksi tapa, jolla pyrimme tätä tehtävää
toteuttamaan”, Mäkinen sanoi.

Paimenen ääni

Yhtenä kommentoijana oli toimittaja Heli
Karhumäki, joka sanoi piispojen teesien tulevan kipeään tarpeeseen.
”Kristittyjen keskinäinen rähinöinti vie
voimia ja masentaa. Rakastavan yhteyden
pyrkimys ei ole kirkollishallinnon suositus eikä mitä tahansa lepyttelyä tai hyssyttelyä. Se
on Jeesuksen käsky. Näissä teeseissä kuuluu
oikean paimenen ääni. Rauhan rakentaminen ei tuota pikavoittoja, vaan usein pikemminkin vähättelyä. Kova aika härnää piispojakin kovaan puheeseen. Heidän käteensä
tarjotaan Jeesuksen ruoskaa. Onneksi he eivät ole lähteneet yllyttäjien matkaan”, Karhumäki totesi.
Kirkolliskokous antoi vuonna 2011 piispainkokouksen tehtäväksi edistää kirkon sisäistä yhteyttä.

Piispojen yhteysteesit :
1. kirkko kulkee kohti yhteyttä
2. yhteyden uhkana eivät ole erimielisyydet
vaan kyvyttömyytemme tulla niiden
kanssa toimeen
3. yhteys edellyttää tosiasioiden tunnustamista ja tahtoa dialogiin

4. yhteys sulkee sisäänsä jokaisen
seurakuntalaisen
5. yhteys liittää meidät maailmanlaajaan
kristikuntaan
6. yhteys vahvistuu tekemällä yhdessä

✚✚ Kirkon ja työmarkkinakesman. Jos sopivaa listaa ei löykusjärjestöjen selvitys arkipydy, voi perustaa myös oman
Asetu ehdolle
listan keräämällä kymmenen
histä on valmistunut. Työmarkkija tee kirkosta
oman seurakunnan äänioikenakeskusjärjestöjen tavoitteena
oli yhdessä kirkon kanssa selvitutettua jäsentä valitsijayhdisnäköisesi.
tää mahdollisuudet järjestelyihin,
tykseksi.
joilla loppiainen ja helatorstai voiEhdokasasettelu päättyy
taisiin siirtää kiinteästi lauantai- ✚✚ Kuopion seurakunpäiviin.
tayhtymän yhteinen kirkEvankelis-luterilainen kirkko
koneuvosto päätti esittää
ei näe selvityksen pohjalta syytä
kirkkovaltuustolle, että kirmuuttaa kirkkolain säädöksiä kirkollisveroprosentti olisi 1,5
myös vuonna 2015. Siilinjärkollisten juhlapäivien sijoittelusta.
SEURAKUNTAVAALIT 2014
Siirto olisi ongelmallinen kristilliven seurakunnan kirkkoneusen perinteen ja ekumeenisen yhvosto puolestaan esittää, että
kirkkovaltuusto vahvistaa ensi
teistyön näkökulmasta.
littunut Suomessa kymmenen viivuoden tuloveroprosentiksi 1,25.
Selvityksen mukaan Suomesme vuoden aikana. Seurakunnat
järjestävät enää 12 prosenttia iltasa arkipyhien määrä on kansainvälisessä vertailussa muiden mai- ✚✚ Siilinjärven seurakunnaspäivätoiminnasta. Kuopion seuraden keskiarvoa alempi, joten
sa suunnitellaan Vuorelassa sijaitkuntien alueella osuus on 15 prosiirtoa ei voi perustella arkipyhisevan kirkon remontointia kesäksenttia.
en määrästä johtuvalla kilpailusi 2015. Suurimpia korjauskohteita
ovat alakerran kerho- ja kokoon- ✚✚ Ripari.fi on uusi valtakunnallihaitalla.
tumistilojen seinä-, lattia- ja katnen verkkopalvelu, joka on suun✚✚ Seurakuntavaalien ehdotopintojen saneeraus sekä ranattu erityisesti niille 14–15-vuokasasettelu päättyy 15.9. klo
kennuksen lämpötaloudelliset
tiaille nuorille, jotka miettivät
16. Ehdokkuudesta kiinnostuneet
korjaukset.
mennäkö riparille vai ei. Palvelu
voivat ottaa yhteyttä omaan seuvälittää videoiden, kuvien ja blorakuntaansa, kysyä millaisia eh- ✚✚ Seurakuntien järjestämä ilgien avulla riparifiiliksiä ympädokaslistoja vaaleihin on tulossa
tapäivätoiminta ensimmäisen ja
ri Suomen. Palvelu avattiin syysja etsiä niistä itselleen sopivimtoisen luokan oppilaille on puokuun alussa.

pysäkillä

Pysäkiltä näkee parh aiten

K

Jokainen on teologi
Hengellisyyden kautta rakkauden teot ja uskon oppi saavat uutta voimaa. Kainulainen
poimii Latinalaisen Amerikan vapautuksen
teologiasta tärkeän pointin. Oppi ja teologia eivät kuulu vain eksperteille, vaan jokainen on teologi, sillä jokainen on oman jumalasuhteensa asiantuntija.

Onpa vapauttavaa, moni varmasti pohti mielessään. Saan ajatella itse ja omalla tavallani. Sitähän hiljaisuuden teologia on. Ei
paineta mieleen ulkoapäin annettua opetusta, vaan kuunnellaan sitä mitä omasta sisimmästä nousee.
Hengellisyyden harjoittamista voi toki oppia toisilta. Silti minulle jää täysi vapaus olla
Jumalani edessä sillä tavalla kuin itse osaan.
”Toisaalta teologia on yhteisöllinen juttu”,
Kainulainen jatkaa.
”Ei niin että kukin pohtii asioita vain omien korviensa välissä, vaan ajatuksia on hyvä
jakaa toisten kanssa.”
Totta tämäkin. Kun omaa löytöä tai kysymystä sanoittaa toiselle, sitä ymmärtää itsekin paremmin.
Sanoista tekoihin. Ihmiset jaettiin porinaryhmiin ja puheensorina täytti huoneen.
Kun yhteistä keskustelua kuunteli, oli todettava että joukossa viisaus lisääntyy. Sitä koottiin fläppitauluna toimivalle pinkopahville.

Muutos alkaa pysähtymisestä
Viisautta totisesti tarvitaan, sillä Kainulaisen
mukaan koko länsimainen elämäntapa tarvitsee syvää muutosta. Tasapaino luonnon
kanssa on tärkeämpi tavoite kuin jatkuva
kasvu. Mutta miten suuntaa muutetaan?
Se alkaa pysähtymisestä. Jos mennään
kohti tuhoa, ensimmäiseksi täytyy pysähtyä.
”Sitten voisi ottaa esiin kaksi hengellisyyden aarretta”, Kainulainen ehdottaa.
Ensimmäinen on kontemplaatio, joka tarkoittaa suomeksi katselua. Hiljainen katselu,
kuuntelu ja havainnointi auttavat näkemään,
minkälainen elämänsuunta on otettava. Kiire
sumentaa näköpiirin.
Katselusta seuraa toiminta. Tähän yhteyteen Kainulainen liittää yllättävän sa-

nan askeesi. Se on yksinkertaiseen elämään
pyrkimistä ja oikeudenmukaisuuden tavoittelemista. Joskus askeesi voi olla hyvinkin aktiivista maailman muuttamista.

TUIJA HYTTINEN

Kristinusko muodostuu kolmisäikeisestä köydestä:
hengellisyydestä, etiikasta ja opista,
sanoo teologian tohtori Pauliina Kainulainen.
uopion keskellä
seisoo kaunis talovanhus, vanha
pappila nimeltään.
Eräänä keskiviikkona sinne kokoontui joukko ihmisiä
viettämään hiljaisuuden iltaa.
Hiljaisuus ei ole
äänettömyyttä, vaan kuuntelemisen tila. Siksi aluksi juotiin teetä ja vaihdettiin kuulumisia. Tasainen puheensorina kertoi tilanteen
levollisuudesta.
Illan vieraaksi oli kutsuttu teologian tohtori Pauliina Kainulainen. Hänen mukaansa kristinusko on alusta alkaen muodostunut
kolmisäikeisestä köydestä. Hengellisyys, etiikka ja oppi kulkevat yhdessä. Jos joku niistä otetaan irralleen, ne kaikki käyvät käsittämättömäksi.
Nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa hengellisyys on nyt marginalisoitu, joten sitä on
syytä korostaa uudella tavalla. Kainulaisen
mukaan luontohengellisyys voisi olla tällainen lähde, sillä suomalaisilla on aivan erityinen syvä suhde luontoon ja metsään.
Jeesus itse tarjoaa tästä esikuvan. Hän lähti yksin vuorelle ja vietti siellä yön rukoillen.
Hän meni siis luonnon keskelle hiljaisuuteen.
Sen jälkeen hän jaksoi jälleen kohdata ihmisten suuret kysymykset.
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Länsimaisessa
kulttuurissa
hengellisyys on
marginalisoitu

Maailmaa voi muuttaa
Työ maailman hyväksi ei ole turhaa, sillä Kainulaisen mukaan kristinusko antaa hyvän tulevaisuuden lupauksen. Odotamme uusia
taivaita ja uutta maata. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuutta ei ole etukäteen määrätty.
Maailmaa voi muuttaa, ei ole syytä lamaantua epätoivoon.
Joskus uuden taivaan lupaus on tulkittu
niin, että Jumala hoitaa asiat puolestamme.
Onpa sanottu niinkin, että kristillinen tuonpuoleisuustoivo on vaarallista, koska se houkuttelee passiiviseen sivustaseuraamiseen.
Kainulainen on toista mieltä. Meidän sydämemme ja kätemme halutaan mukaan
työhön. Uuden taivaan lupaus kertoo, että
työllämme on paljon suurempi siunaus kuin
osaamme odottaakaan.
Kainulainen käyttää monta kertaa puutarhaa tarkoittavaa sanaa paratiisi. Se viittaa
Vanhan testamentin luomiskertomukseen,
jossa ihminen luodaan maan tomusta ihanaan puutarhaan. Ihminen ei siis ole irrallaan
luonnosta, vaan osa sitä.
Ihmisen ja eläinten luominen samana päivän kertoo Kainulaiselle ihmisen syvästä yhteydestä eläimiin. Ihmisten hellä suhde eläimiin paistaa läpi Vanhan testamentin. Sama
linja jatkuu kristillisissä pyhimyskertomuksissa, joissa pyhät ihmiset ovat keskustelleet
eläinten kanssa.
”Ihmisellä on kuitenkin oma erityinen
suhde Jumalaan”, Kainulainen toteaa.
Toisaalta emme tiedä eläinten sisäisestä elämästä.

Metsä kirkkoni olla saa
Ulkona alkaa sataa. On kuin luonto liittyisi
Kainulaisen puhdistavaan viestiin.
Kotimatkalla mietin hänen sanojaan pysähtymisestä ja katselemisesta. Vauhdissa ei
tosiaan näe selvästi. Syvempi ymmärrys syntyy rauhasta ja hiljaisuudesta.
Päätän että seuraavalla kerralla en ota lenkille korvakuulokkeita. Otan seurakseni vain
sen mitä minussa itsessäni on.
En kuitenkaan anna mieleni vaeltaa vapaasti, vaan annan sille tehtävän. Mietin itsekseni, mitä minun pitäisi nähdä paremmin.
Ehkä tämäkin on sitä hengellisyyden harjoittamista.
”Metsä kirkkoni olla saa -ajattelu kun ei
ole mitään sekundahengellisyyttä”, Kainulainen muistutti.
KARI KUULA

”Oppi ja teologia eivät kuulu vain eksperteille”, Pauliina Kainulainen muistuttaa.

Kirkko
ihmisten keskellä

K

olmannen kerran järjestetty Kirkonmäki juhlii -tapahtuma on mainio osoitus siitä, että kirkon kannattaa jalkautua
sinne missä ihmiset jo valmiiksi liikkuvat. Olla mukana sekä arjessa että juhlassa. Tänäkin vuonna koko Kuopion yhteinen juhla
keräsi yhteen kaikenikäisiä ihmisiä. Kirkonmäellä,
Tuomiokirkossa ja Vanhassa Pappilassa oli runsaasti
kävijöitä. Tapahtuman järjestänyt oppilaitostyö esitteli samalla syksyn tulevaa toimintaansa. He toivottivat myös uudet kaupunkiin muuttaneet opiskelijat
tervetulleiksi.
Lähes vuoden toiminut Arkki on merkityksellinen
paikka kävijöille ja vapaaehtoisille päivystäjille. Syksyn myötä toiminta pääsee taas täyteen vauhtiinsa.
Karttulassa järjestettiin kolmatta kertaa Kaiken
keskellä Jumala -tapahtuma. Sen tarkoituksena on
tuoda seurakunta näkyviin siellä, missä ihmiset normaalina arkipäivänä kulkevat ja kutsua uusia ihmisiä
mukaan.
Edellä mainitut ovat esimerkkejä kirkon uudenlaisista toimintamuodoista. Syksyn alussa seurakuntien
erilaiset tutut harrastepiirit aloittavat kautensa. Tarjolla on muun muassa iltapäiväkerhoja, kuoroja, lenkkipiiriä ja sählyä. Vai onko sinulle tärkeintä sunnuntaiaamun jumalanpalvelus, hiljaisuuden messu tai
raamattupiiri? Mitä kirkon työssä arvostat eniten?
Minkälaista toimintaa sinä kaipaat omalta seurakunnaltasi?

”

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa koko kirkon ja
oman seurakunnan tulevaisuuteen. Asetu ehdolle
seurakuntavaaleihin tai
vähintäänkin äänestä
sopivaksi katsomaasi
ehdokasta. Apuna sopivan ehdokkaan löytämiseksi voi käyttää vaalikonetta, joka aukeaa lokakuun
puolivälissä. Kirkon tulevaisuutta rakennetaan nyt.

Kirkon
tulevaisuutta
rakennetaan nyt

Seurakuntavaalien teema ”Usko hyvän tekemiseen” muistuttaa meitä siitä, että kirkon tekemä hyvä
työ tarvitsee kaikkien jäsentensä tuen. Tulevaisuudessa joudutaan yhä enemmän tekemään valintoja
kahden hyvä asian välillä. Riisiapua vai kriisiapua?
Irti huumeista vai irti homeesta? Hymnejä vai hymiöitä?
Mihin hyvään sinä uskot?
MINNA SIIKANIVA
minna.siikaniva@evl.fi
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Järjestä ja
motiiveista

E

lokuva Kaunis mieli kertoo taloustieteen Nobelin saaneesta John
Nashista, joka sairastui skitsofreniaan. Nash palkittiin peliteoriastaan,
joka on laadittu monen pelaajan pelin
menestyksekkäimmän strategian kuvaukseksi.
Elokuvassa Nash alkaa nähdä ja kuvitella harhoja. Hänen ympärillään on ihmisiä, joita muut
eivät näe, ja lisäksi hän työskentelee tehtävissä,
joita ei ole olemassa.
Nash huomaa elämänsä ongelmallisuuden:
harhahahmot eivät muutu kuten hänen lähellään
olevat ihmiset. Hän huomaa, että on kahdessa
eri ulottuvuudessa vaikuttavia olentoja, kuten
pikkutyttö, joka ei ole kasvanut vuosiin ja vaimo,
joka on vanhentunut.
Minkä ulottuvuuden Nash valitsisi? Olisiko
järkeviä perusteita valita muuttumattomien
olentojen vai muuttuvien olentojen ulottuvuus? Ei. Ne ovat
hänelle yhtä todellisia.
Nashin vaimo
osoittaa ensin tämän
päätä ja sanoo, että
ratkaisu ei ole siellä.
Sitten hän vie kätensä
Nashin sydämelle ja
lausuu ratkaisun olevan siellä.
Nash on ratkaissut
sairautensa rationaalisella tasolla. Mutta hän ei
ole ratkaissut sitä motivaation tasolla. Vaimon
neuvo auttaa hänet ulos umpikujasta. Hän päättää elää muuttuvien olentojen ulottuvuudessa,
koska hän rakastaa näitä.

”

Monet
ratkaisut
löytyvät
sydämestä

Uskonnollisia uskomuksia voi arvostella ja
puolustaa järkevästi, mutta niiden omaksumisen
tai hylkäämisen motiivi on sydämessä eikä järjessä. Rationaalisella tasolla ne vaikuttavat yhtä
kiehtovilta kuin Nashin mielen eri ulottuvuudet.
Niiden hyväksymiseksi, kuten keskiajalla uskottiin, tarvitaan jotakin, joka kääntää tahdon ja
tunteet sellaisiksi, että ne suosittavat niin sanottuja ikuisia totuuksia järjelle sen sisällöksi.
PETRI JÄRVELÄINEN

Satoja auttajia
haetaan verkossa

S

Lahjoita aikaa tai sukkia
Seurakunnissa on havahduttu vapaaehtoistyön moninaisuuteen, mikä nä-
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Valtakunnalliseen vapaaehtoistoiminnan
Suurella Sydämellä -verkkopalveluun
otetiin syyskuusta alkaen käyttöön
myös Siilinjärvellä.

uurella sydämellä -vapaaehtoistoiminta toimii nyt yhteensä 40
paikkakunnalla. Uusimpia verkostoon liittyneitä on Siilinjärvi, missä toiminnan käynnisti
Siilinjärven luterilainen
seurakunta. Kuopion seurakunnat on
käyttänyt palvelua vapaaehtoisten rekrytoinnissa jo vuoden ajan.
Kuopion koordinaattorin Annu Pauluksen mukaan syksy lisää sivuilla surffaamista. ”Ihmiset miettivät, mitä tehdä.
Monet ovat jääneet kesällä eläkkeelle ja
tarvitsevat rytmiä elämään.”
Verkkopohjainen ilmoittautumiskanava kohtaa myös nuoret aikuiset ja
työikäiset. ”Vapaaehtoisiimme on tullut
enemmän nuoria tätä kautta. Esimerkiksi opiskeluihin tarvittu avustustehtävä on löytynyt näin”, Paulus kertoo. Vapaaehtoistyöstä saa aina todistuksen,
mistä on hyötyä työnhaussa.
Kuopiossa tehtäviä on ollut koko
ajan tarjolla yli 40 erilaista; Suurella Sydämellä Siilinjärvi käynnistyy reilulla
20 tehtävällä. ”Kuopion sivulla on noin
3 000 kävijää päivittäin. Lauantaisin
vielä enemmän”, Paulus kertoo vapaaehtoistoiminnan vetovoimasta.

&

ANTIN KIINTEISTÖ JA PIHA

www.antinpihajakiinteistoapu.fi

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

kyy myös Suurella Sydämellä -palvelun
tarjonnassa. Osa tehtävistä kestää illan,
tunnin tai pari, joihinkin voi sitoutua pidemmäksi aikaa. Palvelussa on tarjolla auttamisen ja muun hyvän tekemisen
vapaaehtoistehtäviä, joihin käyttäjä ilmoittautuu internetissä.
”Meillä Siilinjärvellä on sanoitettu
auki seurakuntalaisille tuttuja tehtäviä.
Myös niihin haetaan tekijöitä, jotta kellä tahansa olisi tilaisuus tarttua mieleisiinsä tehtäviin eikä kukaan kuormittuisi
liikaa. Sitten on ihan uusia, kuten kirkkokaveri rippikoululaiselle. Myös lahjoitustehtäviä saadaan nyt laajempaan
tietoisuuteen”, kuvailee Siilinjärven Suurella Sydämellä -koordinaattori Jenni

”

Suurella
Sydämellä
-verkosto toimii
40 paikkakunnalla

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

lenkkikaveri, teatterikaveri. Näistä pesteistä kiinnostuvat myös nuoret. ”Enää
ei etsitä vain ystävää vanhukselle vaan
lisäksi haetaan erityisosaajia, kuten LVIasentajaa”, Paulus kertoo. Sen sijaan ohjaus- tai musiikkitehtäviin tuntuu olevan vaikeampaa löytää tekijöitä, vaikka
haku on koko ajan päällä.

Shakya. Jos auttamishalukkaalla ei ole
aikaa nyyttäripöydän pystytykseen tai
arkunkantoon, voi hän lahjoittaa vaikkapa lankoja, tuotepalkintoja tai sukkia
hyvän tekemisen välineiksi.
Annu Pauluksen mukaan nousussa ovat erilaiset kaverit: kotiutuskaveri,

Yhteistyöllä yhä
suurempi sydän
”Toivomme Suurella Sydämellä -pal-

velun aktivoivan ihmisiä osallistumaan helpolla ja hauskalla tavalla. Samalla tuodaan tehtäviä kaiken
kansan näkyville”, Jenni Shakya sanoo.
Vapaaehtoistyön koordinaattorina Shakya kannustaa seurakuntien työntekijöitä raivaamaan tilaa vapaaehtoisille ja näiden ideoille
– ja vapaaehtoisia tuomaan omia
toimintatoiveitaan työntekijöiden
tietoon. Mielekäs ja palveleva va-

paaehtoistoiminta kehittyy yhteistyössä.
Siilinjärvellä seurakunta on Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyön
merkeissä lähestynyt myös muita vapaaehtoistoiminnan yhteisöjä. ”Tämä palvelu olisi hyvä ja luonteva keino tehdä vapaaehtoistyötä
yhdessä järjestöjen kanssa. Siten
voimme lisätä osallisuutta ja toinen toisen palvelua samalla paikkakunnalla. Vapaaehtoisista ei tarvitse

kilpailla. Moni on monen yhteisön
toiminnassa mukana joka tapauksessa”, Shakya tähdentää.

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

Etsi tehtäviä
Kuopiosta:
kuopio.suurellasydamella.fi
Siilinjärveltä:
siilinjarvi.suurellasydamella.fi

SINI-MARJA KUUSIPALO

AIKUISKOULUTUSTA KUOpIOSSA:

historiallista

Elävien kuvien pelkoa Kuopiossa

K

ului vain runsas vuosi maailman ensimmäisestä elokuvan yleisönäytöksestä, kun
tuohon ”nykyajan huomattavimpaan keksintöön” sai vuonna
1897 tutustua Kuopion Seurahuoneella. Tämä selviää kulttuurivaikuttaja
Outi Vuorikarin mainiosta, kotiseutupalkinnon saaneesta elokuvahistoriasta.
Eikä aikaakaan, kun Kuopiossakin vakituiset elokuvateatterit avasivat ovensa yleisölle, ensimmäinen jo
vuonna 1906. Elokuvan suosio sai kirkonisät huolestumaan, kun oikein
arkkitehdin piirtämä, kristallikruunuineen ja plyysi-istuimineen perin ylellinen Scala avasi ovensa vuonna 1914.
Ryhdyttiin pohtimaan, miten eläviä
kuvia ja niiden turmiollista vaikutusta
voitaisiin ehkäistä.
Pohdinta eteni valtuustoaloitteeksi asti. Sen muotoili rehtori Edward
Waarama, joka oli johtavia kokoomuspoliitikkoja, kirkkovaltuutettu,
kirkkoneuvoston jäsen ja kaupunginvaltuutettu, sittemmin myös kansanedustaja.
Elokuva oli uusi media, ja jos uskallusta olisi ollut, kirkkokin olisi ottanut sen haltuunsa. Alkuun ottikin,
sillä ensimmäiset passionäytelmien fil-

Biografi ja tulipalon jälkeen sen
raunioille rakennettu Scala sijaitsivat Snellmanin puiston tuntumassa Minna Canthin kadulla.
matisoinnit ovat miltei yhtä vanhoja
kuin itse elokuva. Oberammergau tunnettiin elokuvien kautta Kuopiossa jo
1900-luvun alussa.
Elokuvaa pelättiin Pandoran lippaana, joka mykkäelokuvakaudella tarkoitti myös elävää musiikkia ja kabareetunnelmaa: kelojen vaihdon aikana

•
•
•
•
•

Life Coach® -koulutus (20 op), alk. 3.10.
Voimauttava valokuva (8 op), alk. 21.10.
TRE taso 1 –ohjaajakoulutus, alk. 24.10.
Johtamistaidoilla menestykseen (15 op) alk. 30.10.
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja (20 op), alk. 18.11.
• Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op) alk. 5.2.2015

mitä mielessä?

KUOPION KULTTUURIHISTORIALLINEN MUSEO/ VICTOR BARSOKEVITSCH

Uskontoa ja elämänkatsomuksia koskevassa
keskustelussa on korostunut niiden lähestyminen rationaalisella tasolla. Esimerkiksi uusateismi ja kristillinen uskonpuolustus keskustelevat tällä alueella. Ne ovat kaksi rinnakkaista
ulottuvuutta, jotka ovat niiden puolelle asettuville yhtä todellisia. Ne ovat myös rationaalisella
tasolla hyväksyttäviä molemmille samojen rationaalisuuden sääntöjen varassa.
Elämänkatsomuksellisten ja uskonnollisten
uskomusten tulkitseminen rationaalisin perustein
omaksuttaviksi väitteiksi on harhaanjohtavaa.
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oli tanssiesityksiä ja pilajuttujen esittäjät saivat tilaisuutensa. Ne olivat liikaa
kaupungin körttihenkiselle vakavammalle väelle.
Kuopion aktiivinen seurakuntaväki oli nimittäin tottunut kohtaamaan
maallistumisen ja uskonnosta vieraantumisen merkit kieltoja, kuria ja järjestystä lisäämällä. Kirkkoneuvoston tehtäväkin oli valvoa seurakuntalaisten
siveellistä elämää.
Ponnistelut valuivat hiekkaan, sillä pian elokuvateattereita oli tässä alle 25 000 asukkaan pikkukaupungissa
viisi, Scalan lisäksi Kaleva, Puijo, Majakka ja Suojalinna. Vuonna 1939 tuli
vielä kaksi lisää, Kuvakukko ja Palatsi.
Silloiset filmifoobikot hämmästyisivät nykyelokuvaa, joka voi vastata myös ihmisen perimmäisiin kysymyksiin. Klaus Härön elokuvan Postia
pappi Jaakobille päähenkilö vastaa
Pandoran lippaan ja huolten ahdistamalle: ”Älkää mistään murehtiko,
vaan kaikessa saattakaa pyyntönne
rukouksella ja anomisella kiitoksen
kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa
Jeesuksessa.”

KAIJA VUORIO

Iloa pikku potilaille

L

apsi on aina lapsi ja yleensä kovin
leikkimielinen, myös sairastuttuaan. Siksi sairaalaklovneille
on tilausta. Heidän lyhytkestoinenkin visiittinsä osastoilla
piristää pienen potilaan päivää pitkäksi aikaa. Sairaalaklovnit ovat
esiintyvien taiteiden ammattilaisia, heillä on myös sairaalaympäristössä työskentelylle vaadittu
vaitiolovelvollisuus sekä hygieniakoulutus.
KYSissä pieniä potilaita viihdyttävät Ylitohtori Kerttu Leppä ja Välitohtori Hortensia Niittyräpälö.
Miten toiminta sai alkunsa?
”Sairaalaklovnit ry aloitti toimintansa Helsingin yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2001, jossa he saivat todella
lämpimän vastaanoton sekä suuren suosion.
KYSissä toiminta alkoi vuonna 2007. Nykyisin klovnit toimivat kaikissa Suomen yliopistollisissa sairaaloissa yhteensä kymmenenä
klovnipäivänä viikossa. Suomessa toimii yhteensä 40 klovnitohtoria.”
Millaista on työskennellä klovnina
sairaalassa?
”Sairaalaympäristö on erilainen paikka työskennellä. Klovnien toiminta perustuu vuorovaikutuk-

seen lapsen kanssa, ja pelleillessäkin on oltava herkät tuntosarvet. Jos lapsi on vaikkapa niin väsynyt,
ettei jaksa ottaa klovneja vastaan, vierailu jätetään
siltä kerralta väliin.”

www.snellmankesayliopisto.fi

puh. 044 746 2840 | asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

Mitä sairaalaklovnit tekevät?
”Klovnit antavat lapsipotilaille kaikki sellaiset
muut toimenpiteet, mihin lääkärit eivät pysty.”

KUOPION KANSALAISOPISTO

Entäpä miten klovniksi pääsee?
”On Haut. Ja sitten on vielä HauHaut. Kesällä sitten saa tietää,
että on vielä puolen vuoden
harjoittelu. Kaikista parhaimmat pääsevät mukaan. Tärkeintä on, että osaa räkyttää ja sanoa Hau. Ja ai niin, pitää ottaa vielä
myös se CV vai oliko se CD mukaan.”
Mitä lapset tykkäävät
sairaalaklovneista?
”Leikki ja nauru ei ole aina pääasia. Lapsen kannalta ajateltuna jo tunnelman muutos on tärkeä
seikka, vaikka ainoa kontakti sitten olisikin vain
katseen vaihto klovnien kanssa. Sen pienen hetken
avulla pääsee irti sairaalan arjesta.
Klovnitoiminta on sairaalassa olevien lasten etuoikeus.
Lapset sen muistavat: pellet ovat jossain täällä sairaalassa vaikka heitä ei näy. Jopa vuosien jälkeen eri
osastojen pikku potilailta tulee vielä positiivista viestiä. Klovnien vierailu muistetaan pitkään.”
teksti ja kuva: ANNE KORHONEN

KOE TEKEMISEN ILO
JA INNOSTU UUDEN
OPPIMISESTA!
Katso kaikki kurssit ja
ilmoittaudu internetissä
sinulle sopivana aikana

www.opistopalvelut.fi/kuopio
Asiakaspalvelu palvelee Kuopiossa
puh. 017 184 711, Puistokatu 20, Kuopio
ma-to 12-17.30, pe 10-14
15.9. alkaen ma-ti, to-pe 10-14, ke 12-18

Kursseja
1.9.2014
alkaen

http://kansalaisopisto.kuopio.fi
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TUIJA HYTTINEN

Maakunnallisten Herättäjän päivien
iltaseurat Tuomiokirkossa lauantaina 6.9.
klo 18. Sunnuntaina Tuomiokirkossa messu ja Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopyhä klo 10. Messun jälkeen tilaisuus jatkuu keskusseurakuntatalolle, Suokatu 22.
Lounas klo 11.30, klo 12.15 ”Veisaamme
virttä uutta” -koeveisuu- ja keskustelutuokio uudistuvien Siionin virsien äärellä,
klo 13 kahvit ja lopuksi klo 13.30 seurat.

Miestenpiiriin
Neulamäkeen
Syksyn satoa
Männistössä
Messu ja sadonkorjuujuhla Pyhän Johanneksen kirkossa sunnuntaina 7.9. klo 10. Saarna Aulikki Mäkinen, liturgia Salla Tyrväinen,
kanttorina Heikki Mononen. Messun jälkeen
sadonkorjuujuhla. Ruispuuroa ja kahvit, vossikka-ajelua, lapsille seikkailurata, myyjäiset.
Ohjelmasta ja syömisistä vapaaehtoinen maksu lähetyksen hyväksi. Voit tuoda myös itse
syksyn satoa myytäväksi lähetyksen hyväksi.

Miestenpiiri kokoontuu Neulamäen kirkon takkahuoneessa syyskaudella kerran
kuukaudessa maanantaisin alk. 8.9. klo 18.
Miehille tarkoitettu keskustelupiiri – tule
rohkeasti ja avoimin mielin mukaan vapaamuotoiseen toimintaan. Yhteyshenkilönä
toimivat Toimi Kuivalainen puh. 044 290
2434 ja Toivo Väisänen puh. 045 233 8868,
toivo.vaisanen@gmail.com.

Laulamaan

Harmonisen laulun ryhmä starttaa! Kiinnostaako meditatiivinen hoitava laulu? Entäpä ennen vuotta 1000 syntyneet kristilliset laulut? Mitä ovat yläsävelet?
Mikäli jokin näistä kiinnostaa, niin tervetuloa tutustumaan harmoniseen lauluun
perjantaina 19.9. klo 16.15 Puijon kirkkoon. Mikäli kiinnostut, ryhmään otetaan uusia kurssilaisia. Tarkoituksena
on kokoontua joka perjantai aina
21.12 asti. Kurssin hinta on 54 €
syyskaudelta. Ennakkoilmoittautua voi osoitteeseen posti@laulutiina.com. Ensimmäinen
tutustumiskerta on ilmainen, joten voit ottaa ystäväsikin mukaan! Lisätietoa sivulta www.laulutiina.com

Rauha, rakkaus ja
raha Raamatussa

Juhlitaan
Poukamassa

-keskusteluillassa
maanantaina 8.9. klo 18
Puijon kirkolla Sanna Alanen ja Pekka Nieminen
alustavat keskustelun rauhasta ja kyselevät, miksi on sotia ja väkivaltaa ja
miten kristitty voisi toimia
rauhatekijänä. Jouni Kukko ja Joona Saraste esittävät vanhaa kirkkolaulua.
Raamattu ja rakkaus -illassa maanantaina
15.9. klo 18 Mari Voutilainen ja Teemu Voutilainen
Uusi Kirkkomuskari Vuorelassa
kertovat Raamatun kolVuorelan kirkolla alkaa Kirkkomuskari kahdessa
mesta rakkaudesta ja kyryhmässä: Marakassit 3–5-vuotiaille klo 17–17.45 ja
syvät onko Jumalan rakkaTamburiinit 6–7-vuotiaille klo 17.45–18.30 torsus, lähimmäisen rakkaus
taisin 11.9. alkaen. Kirkkomuskarista tuo lapselle
ja eroottinen rakkaus saelämyksiä, oivalluksia, iloa ja oman paikan kasvaa.
man asian kolme puolta
Muskaria ohjaavat seurakunnan kanttori ja lastenvai tyystin eri asioita. Lauohjaajat. Ilmoittautuminen 10.9. mennessä www.
luryhmä Verso laulaa raksiilinjarvenseurakunta.fi.
kaudesta. Raamattu ja
raha -illassa maanantaina 22.9. klo 18 Jaana ja Septin ohjaajat Ulla Turunen, Marja-Leena Vipo Marjanen haastavat keskusteluun rahas- rolainen ja Sisko Laitinen. Retriitin hinta on
40 €; eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 20
ta. Tenori Matti Anttila laulaa.
€. Ilmoittautuminen 3.10. mennessä Raija Luomanperälle puh. 040 4848 248, raija.
luomanpera@evl.fi. Lisätietoja antaa Anna
Väätäinen, puh. 040 4848 316, anna.vaataiTule syventymään Raamatun maailmaan
ja henkilöihin Pyhän Johanneksen kirkolnen@evl.fi.
le. Bibliodraamaksikin tällaista kutsutaan.
Ryhmä kokoontuu Pyhän Johanneksen kirkolla 25.9., 2.10., 23.10. ja 30.10. klo 18–20.
Ryhmää on ohjaamassa bibliodraamaohjaajat Heikki Hyvärinen ja Topi Litmanen.
Ilmoittaudu Heikki Hyväriselle puh. 040
Ryhtyisitkö lähimmäiseksi seuraa
4848 397 tai sähköpostilla heikki.hyvaritarvitsevalle? Siilinjärven lähimmäispalnen@evl.fi.
veluryhmässä kuulet lisää tästä vapaaehtoistehtävästä ja tutustut toisiin vapaaehtoisiin maanantaina 15.9. klo 17 Siilinjärven
Naisten
seurakuntatalolla. Lisätietoja liisa.tiilikaipankin Känen@evl.fi, puh. 044 7284 645.
vele naiselle
ammatti
-tapahtuma
starttaa
14.9. klo 15
SatamatorilSalsaa, sambaa, reggaettonia ja muita latita. Katso ainoaskelia gospelin tahtiin ja liikettä oman
heesta lisää
kunnon ja tunnon mukaan. Naisten Gossivulta 8.
pel-lattarikausi alkaa. Tänä syksynä
Siilinjärven kokoontumiset kahdessa ryhArkiretriittiin liittyy päivittäinen puomässä: Vuorelan kirkolla 3.9., 17.9., 1.10.,
len tunnin rukousmietiskely Raamatun teks- 22.10., 5.11. klo 17–18 Henna Tuomaisen johtin pohjalta, tapaaminen ohjaajan kanssa
dolla. Siilinjärven seurakuntatalolla 10.9.,
sekä yhteiset kokoontumiset aloitus- ja lo24.9., 8.10., 29.10., 12.11. klo 16.15–17.15 Jenpetuspäivän iltana klo 17.30 Tuomiokirkon
ni Shakyan johdolla. Hinta 5€/krt tai 20 €/
kappelissa. Ohjaajina ignatiaanisen retriisyyskausi/ryhmä.

Bibliodraamaa

Lähimmäispalvelu
tutuksi

Gospel-lattarit
käyntiin Siilinjärvellä

Ohjattua rukousta

SEIJA RYTKÖNEN

Sadonkorjuun juhla Poukaman leirikeskuksessa sunnuntaina 14.9. klo 18. Luomakunta on taas antanut parastaan – sato on saatu! Koko perheen tapahtumassa
Poukamassa ihmetellään niin maan kuin
taivaankin antimia. Tarjolla on muun muassa
erilainen sieninäyttely. Tietenkin paistamme
nuotiokatoksessa makkaraa ja nautimme nokipannukahvit. Nautimme myös Herran pyhän ehtoollisen. Illassa mukana Teemu Voutilainen ja Outi Keskisipilä.

Kolme iltaa Puijon kirkolla maanantaisin alkaen 8.9. klo 18. Ihminen kaipaa ja tarvitsee rauhaa, rakkautta ja rahaa, mutta
mikä on riittävästi tai kohtuullisesti. Mitä
Raamatussa opetetaan näistä ajankohtaisista teemoista. Tätä pohditaan kolmen illan
keskustelusarjassa Puijon pappien johdolla.
Pohdinnan lomassa kuullaan teemaan sopivaa musiikkia. Raamattu ja rauha

kirkkojakoti@evl.fi

PIRJO AHONEN

Maakunnalliset
Herättäjän päivät

”Lähetä sirppisi ja leikkaa,
sillä leikkuuaika on tullut,
ja maan elo on kypsynyt.”

&

Kotimetsän
kirkkoretki
perheille
Pölhön saareen retkeillään sunnuntaina

14.9. klo 16–18. Tule retkelle yhdessä äidin, isän tai
muun tutun aikuisen kanssa! Kirkkoretkellä nautitaan yhdessäolosta, leikitään, tutkitaan ja ihmetellään luontoa, syödään eväitä sekä vietetään pyhäkouluhetki. Lähtö Pölhön saaren parkkipaikalta
(Saaristokatu). Omat eväät mukaan, makkaranpaistomahdollisuus.

Joel ja Ilona
Nylund iloitsivat
omatekoisista
rintanapeista.

Elämysten ilta
Musiikki soi, laulu
raikui ja luovuus pääsi
valloilleen viime perjantaina Kirkonmäki
juhlii -tapahtumassa.

J

o alkuillasta Kuopion Tuomiokirkon pihalla käy mukava kuhina, kun lapsiperheet saapuvat katsomaan mitä kaikkea
on tarjolla.
Viljami, Hilma ja Viola Ukkonen
ovat tulleet vanhempiensa kanssa Nilsiästä saakka
juhlimaan Kuopioon. Sisarusten kaiken huomion
vie taiteilija, joka loihtii ilmapalloista eläinhahmoja.
”Tosi ihanaa, että tällaista järjestetään. Lasten
kanssa tänne on kiva tulla, kun on vähän erilainen
tapahtuma kyseessä”, äiti Kirsi Räsänen kehuu.

Tuunaa itsellesi kassi
Rintanappipajassa on jo pienimuotoinen jono,
kun innokkaat lapset odottavat vuoroaan päästäkseen painattamaan oman nappinsa. Joel Nylundin rintanapissa komeilee legohahmo, kun
taas Ilona-sisko on päätynyt kissaan.
”Olemme olleet tapahtumassa aikaisemminkin ja lapset muistivat kyllä, kuinka kivaa täällä oli. Varmaan kierrämme kaikki toimintapisteet
läpi, ennen kuin jatkamme muualle”, lasten äiti
Minna Sarén kertoo.
Kirkonmäen toimintapisteillä viihtyvät muutkin
kuin lapset. Jyväskylässä asuva Hilde Paco on tullut
viikonlopuksi Kuopioon vanhempiaan tapaamaan.
”En ole ennen osallistunut tähän juhlintaan,
mutta nyt kiinnosti Jesse Kaikurannan konsertti.”
”Ennen konserttia ajattelin vähän katsella, mitä muuta täällä tapahtuu.”
Niinpä Hilde päätyy tuunaamaan tusseilla itselleen omannäköistään kangaskassia.
”Kirjoitan tähän erään minulle tärkeän raamutunlauseen englanniksi.”

Musiikki soikoon
Alavan kirkon remontin ajan 1.9.2014–31.3.2015 jumalanpalvelukset pidetään Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5.
Myös jumalanpalvelusten alkamisaikaa on siirretty, nyt jumalanpalvelukset alkavat klo 11.
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Yksi illan vetonauloista on ehdottomasti Jesse Kaikurannan konsertti Tuomiokirkossa. Tunnelma on

tiivis, kun lähemmäs kahdeksansataa ihmistä pakkautuu kuuntelemaan suositun artistin esitystä.
Nenäliina eksyy useammankin kuulijan silmäkulmaan tunnin mittaisen konsertin aikana, eikä
päätösaplodeista meinaa tulla loppua.
Jessen musiikista pitävä Jouni Laukkanen on
konsertin jälkeen vaikuttunut kuulemastaan.
”Jessellä on hyvät lyriikat ja ne avautuivat kirkkoympäristössä aivan eri tavalla kuin muualla.”
Myös Maarit Kinnunen ja Marjo Voutilainen ovat lähteneet liikkeelle nimenomaan konsertin takia.
”Emme ole aikaisemmin olleet hänen keikallaan, mutta tänään tarjoutui ainutlaatuinen tilaisuus ja vielä ilmaiseksi.”
”Kun nyt paikan päällä olemme, aiomme katsella, mitä kaikkea muuta täällä tapahtuu.”
Jesse Kaikurannan konsertti päättyi, mutta
musisointi ja laulu jatkuvat Vanhan pappilan veisukahvilassa. Tunnelma on katossa ja Punainen
veisukirja ahkerassa käytössä, kun Jarkko Maukonen Houseband pistää parastaan.

Hilde Paco taiteili kangaskassiin itselleen tärkeän raamatunlauseen.

Avointa kohtaamista
Tapahtuman järjestelyissä mukana ollut oppilaitospastori Raimo Hakkarainen suorastaan hyrisee tyytyväisyyttään veisukahvilan meininkiä
seuratessaan.
”Tälle tapahtumalle on selvä tilaus. Olemme
saaneet aikaisemmilta vuosilta pelkästään positiivista palautetta siitä, että seurakuntakin on
mukana Kuopion juhlaviikonlopussa.”
Hakkaraisen mukaan ihmiset ovat erityisesti
kiitelleet mutkattomuutta ja avointa kohtaamista.
”Haluamme välittää sitä sanomaa, että ei
kirkko ole muusta elämästä irrallinen instituutio,
vaan mukana ihan siinä perusarjessa.”
”Jumalanpalvelukset ja seremoniat ovat toki tärkeitä, mutta se ei ole kirkon koko kuva. Ei tarvitse
myöskään olla jotenkin tietynlainen ihminen voidakseen osallistua seurakunnan tapahtumiin. Jokainen on tervetullut – ja juuri sellaisena kuin on.”
Hakkarainen ei miellä Kirkonmäki juhlii -tapahtumaa matalan kynnyksen tilaisuudeksi.
”Pikemminkin sanoisin, ettei meillä ole kynnystä ensinkään!”
HELI HARING

Maarit Kinnusen ja Marjo
Voutilaisen ilta
huipentui kaverikuvaan Jesse
Kaikurannan
kanssa.
Sinikka Kukkonen piti veisukahvilassa pannua kuumana.
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Tavoitteena pysyvä muutos
Pysyvä muutos kehitysmaissa voi syntyä vain pitkäjänteisessä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten
kanssa. Kirkon Ulkomaanapu sitoutuu tekemään työtä,
kunnes avun tarpeessa olevat ihmiset pystyvät itse hankkimaan toimeentulonsa ja tyydyttämään perustarpeensa.
Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kirkon Ulkomaanapu tekee
hankkeissaan aina työtä näiden molempien toteutumisen puolesta. Pyrkimys on rohkaista sekä päättäjiä että
kaikkia suomalaisia vaikuttamaan rakenteisiin, jotka aiheuttavat köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkauksia.

Pääkohteina Afrikka ja Aasia
Vuonna 2014 Ulkomaanapu välittää apua yli 30 miljoonalla eurolla. Suurin osa avustusvaroista saadaan yksityisiltä lahjoittajilta sekä ulkoministeriöltä ja seurakunnilta.
Lahjoitusvaroista yli 80 prosenttia ohjataan avustustyöhön. Kotimaantoimintojen ja yleishallinnon kulujen
osuus on alle 20 prosenttia.
Suurin osa tuesta suuntautuu Afrikkaan. Siellä avustustarvetta ovat aiheuttaneet etenkin poliittiset epävakaisuudet, pitkittyneet kriisit ja luonnonkatastrofit. Valtaosa Kirkon Ulkomaanavun afrikkalaisista kohdemaista
kuuluu inhimillisen kehityksen indeksin alimpaan ryhmään. Tulotaso on alhainen ja epätasaisesti jakautunut.
Köyhyyttä heijastavat korkea aliravitsemus ja matala elinikä.
Ulkomaanavun työ Afrikassa keskittyy Somaliaan, Liberiaan, Kongoon, Sierra Leoneen, Etelä-Sudaniin, Angolaan ja Burundiin, Ugandaan Mosambikiin, Zimbabween,

Kouluja Etelä-Sudaniin
Kirkon Ulkomaanapu aloitti elokuun alussa koulujen rakentamisen aseellisten konfliktien ja ruokapulan kanssa
kamppailevassa Etelä-Sudanissa. Rakentaminen keskittyy
Lakesin osavaltioon ja sen raja-alueille. Lakesin naapuriosavaltio Jonglei on yksi pahimmista konfliktialueista. Ulkomaanavun koulujen oppilaista suurin osa on Jongleista paenneita lapsia.
Koulutilanne on Etelä-Sudanissa erittäin huono. Yli tuhat koulua on konfliktin takia edelleen suljettu eikä opettajille ole maksettu palkkaa kuukausiin. Kokonaisuudessaan koulutuksen ulkopuolella on melkein miljoona
ihmistä.
Ulkomaanavun 35 uutta koulua ovat yksinkertaisia,
nopeasti rakennettavissa olevia luokkahuoneita. Niiden
yhteyteen tehdään myös vessat sekä tytöille että pojille.
Kaikkien rakennusten on määrä valmistua tämän vuoden
loppuun mennessä.
Uusiin kouluihin pääsee noin 1 900 poikaa ja 1 600
tyttöä. Suurin osa heistä on maan sisäisiä pakolaisia. Tavoite on, että kun pakolaiset pääsevät palaamaan kotiin,
koulurakennukset jäävät paikallisväestön käyttöön.
Koulujen rakentamista rahoittaa Suomen ulkoministeriö 800 000 eurolla.

”

Köyhyyden
vähentäminen
edellyttää rauhaa
Sivuammatissaan Jesse Kaikuranta on laulunopettaja. Lähettiläänä
hän on erikoistunut Kirkon Ulkomaanavun yhteen teemaan, koulutukseen. Kuvassa Jesse Liberian rajaa lähellä olevan Zimmin kaupungin koulutuskeskuksen opettajien kanssa.

Jesse Kaikuranta Sierra Leonesta:

Koulutuksen merkitystä
ei voi kyseenalaistaa

K

Kansainvälistä yhteistyötä

N

naisten koulutusta, toimeentuloa ja
yrittäjyyttä. Valtakunnallisen tapahtuman tavoitteena on kerätä ilmoittautumisien yhteydessä lahjoituksina
Ammatti/kävelijä (à 30 euroa).
Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumassa kävellään yhdessä muutaman kilometrin matka ja pidetään
hauskaa. Mukaan voi tulla yksin tai
ryhmässä, vaikkapa koko perheen
voimin. Lahjoittamalla auttaa kehitysmaan naisia hankkimaan itselleen
koulutuksen, ammatin ja toimeen-

tulon – ja siten saamaan arvostusta
omassa yhteisössään.

Kuopiolaiset liikkeelle!
Kuopiossa kävelytapahtuma järjestetään nyt neljännen kerran.
”Osallistujamäärä on vaihdellut
vuosittain 40-110 henkilön välillä”, tapahtumaa Kuopiossa koordinoiva
Marja Turunen kertoo.
Viime vuonna kuopiolaiset keräsivät kävelyllään 730 euroa.
”Osallistujat haluavat reippailla yhdessä ja lahjoittaa samalla rahaa
hyvään tarkoitukseen, kehitysmaiden naisten omaehtoisen toimeentulon tukemiseksi.”
Naisten Pankki on suomalaisten naisten vuonna 2007 perustama vapaaehtoisyhteisö, joka kerää
lahjoituksia kehitysmaiden naisten
yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankin rahastoa hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu. Hankkeita
on tällä hetkellä kahdessatoista eri
maassa ja lahjoituksia koottu noin 6
milj. euroa.
Kuopion kävelytapahtuma
14.9. käynnistyy klo 15 satamatorilta.

irkon Ulkomaanavun nimikkolähettiläs Jesse Kaikuranta sai
uutta perspektiiviä elämään vieraillessaan Sierra
Leonessa viime

syksynä.
”Koulutuksen avulla uskomattomia raakuuksia kokeneet ihmiset saavat aidon mahdollisuuden uuteen
elämään. Sen konkreettisuus pysäytti. Koulutuksen merkitystä ei voi kyseenalaistaa, se todella antaa mahdollisuuden uuteen alkuun”, Kirkon
Ulkomaanavun lähettiläs, artisti Jesse
Kaikuranta kertoo.
Voice of Finland 2012 -kilpailusta julkisuuteen ponnahtanut artisti vieraili Kirkon Ulkomaanavun ammattikouluissa Sierra Leonessa viime
syksynä. Yksitoista vuotta kestänyt sisällissota Sierra Leonessa päättyi vuonna 2001. Raaka sota pakotti
monet jättämään koulut kesken, ongelmana on nyt myös nuorisotyöttömyys.

Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja kirkkojen kansainvälisen avustusverkoston
ACT-allianssin perustajajäsen. ACT-allianssi muodostaa
yhden maailman suurimmista avustusorganisaatioista.
Sen kokonaisvolyymi on 1,6 miljardia euroa vuodessa ja
sillä on toimintaa 140 maassa. ACT:ssa on mukana yli sata avustusorganisaatiota.

Kävele Naiselle Ammatti
aisten Pankki kutsuu
kaikki kehitysmaiden
naisten toimeentulosta ja hyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneet mukaan kävelytapahtumaan
14.9.2014.
Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa ja nyt mukana on 25 paikkakuntaa.
Tapahtuman avulla kerätään lahjoituksia tukemaan kehitysmaiden

KIRKON ULKOMAANAPU / VILLE ASIKAINEN

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja.
Keniaan ja Keski-Afrikan tasavaltaan. Vuonna 2013 Afrikan osuus kaikesta tuesta oli lähes 50 prosenttia.
Toiseksi eniten avustusvaroja ohjataan Aasiaan, jossa
köyhiä on lukumääräisesti eniten.
Kehitysyhteistyön haasteet Aasiassa ovat suuret.
Maanosaa ovat viime vuosina koetelleet poliittiset mullistukset ja, luonnonkatastrofit, sekä nopean talouskasvun romahtaminen.
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KIRKON ULKOMAANAPU / ZARA JÄRVINEN

Kirkon Ulkomaanapu
auttaa kaikkein köyhimpiä
e toimii yli 20 maassa, siellä missä hätä
on suurin. Työtä tehdään kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
Työn pohjana on oikeusperustaisuus,
joka tarkoittaa, että toimintaa ohjaavat tasa-arvo, syrjimättömyys ja vastuullisuus. Kirkon Ulkomaanavun työtä ohjaavat strategiset
teemat: oikeus rauhaan, oikeus koulutukseen ja oikeus
toimeentuloon.

&
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Täyteen kirjoitettu
sanoituskirja
Jesse Kaikuranta tapasi matkallaan muun
muassa kampaajaksi
opiskelevan miehen,
Attila A. Kamaran.
Perinteisesti naisten
ammattiin opiskeleva Kamara haaveilee myös muusikon
urasta. Hänen täyteen kirjoitettu sanoituskirjansa pienestä
ihmisestä myllerryksen keskellä teki Jesse Kaikurantaan vaikutuksen.
Sierra Leonessa sotamuistojen keskellä elävät ihmiset jaksavat tukea
toisiaan.
”Valitamme joskus aivan turhasta. Nämä kohtaamiset antavat perspektiiviä omaankin elämään. Ihmiset jaksavat hymyillä kaiken koetun

”

kauheuden jälkeen”, Jesse Kaikuranta tiivistää.
Kirkon Ulkomaanavun tukemissa ammattikouluissa entiset lapsisotilaat, teiniäidit ja yksinhuoltajaäidit saavat uuden alun. Bon ja Zimmin
kaupunkien koulutuskeskuksista tulee kampaajia, hitsaajia, ravintolatyöntekijöitä ja kankaanpainajia.

Oikeus koulutukseen
”Paikallisilla opettajilla on ehdottomasti perusasiat kunnossa – motivaatio ja käytännön taitotaso. Suomalaisen opettajakoulutuksen avulla
voimme kuitenkin ehdottomasti tukea heitä työssään”, siviiliammatissaan laulunopettajana työskentelevä
Jesse Kaikuranta sanoo.
Viime vuoden lokakuussa lanseerattiin uusi vapaaehtoistyön verkosto
Opettajat ilman rajoja. Ulkomaanapu
lähetti suomalaisen opettajan kouluttamaan opettajia Sierra Leonen naapurimaahan Liberiaan tämän vuoden alussa.
Kirkon Ulkomaanapu valitsi artisti Jesse Kaikurannan lähettilääkseen
kaudelle 2013-2014 edistämään kehitysmaiden lasten, nuorten ja naisten koulutusta. Oikeus koulutukseen
on yksi Ulkomaanavun kolmesta
strategisesta teemasta.
Muut Kirkon
Ulkomaanavun nimikkolähettiläät
ovat valokuvaaja
Meeri Koutaniemen ja muusikko
Lauri Tähkän. Heidän erikoisalueensa ovat rauha ja
toimeentulo.
Jesse Kaikuranta nähtiin viime viikolla myös Kuopiossa, jossa hän esiintyi Kirkonmäki
juhlii -tapahtumassa Tuomiokirkossa.

Valitamme
joskus aivan
turhasta

Vuoden 2010 maanjäristyksestä toipuvassa Haitissa Kirkon Ulkomaan
apu keskittyy muun muassa lasten
koulutuksen mahdollistamiseen.

aukeaman tekstit:
KIRKON ULKOMAANAPU,
HELI HARING
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HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
MUUT KIVITYÖT
Olemme muuttaneet
Pyöräkatu 15, kuOPiO

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO
Savonkatu 25, Kuopio
(Sokoksen takana)

Tervetuloa tutustumaan
myyntinäyttelyyn!
www.puijonkivi.fi 017 282 9000

www.lansivuoriky.fi
p. 017 261 3665

Hautakivi näyttely
liikkeessämme
-tervetuloa tutustumaan!

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT
• KIVILYHDYT

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

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...
Hautaustoimisto
J. NURRO OY
Kauppakatu 55-57 KUOPIO Puh. 017-2613065, 040 5056287
saila.lehto@nurro. www.nurro.

puh. 040 585 0456

Seurakunnat 3.9.–16.9.14

Tuomiokirkko
TUOMIOKIRKKO
avoinna klo 10–15,
lisäksi pe klo 18–23
040 4848 256
Viikkomessu ke 3.9.
klo 18.
Perjantaimessu pe 5.9.
klo 19.
Maakunnallisten Herättäjän päivien iltaseurat
la 6.9. klo 18. Jouko Kukkonen, Olli Viitaniemi,
Reijo Mattila, Matti Järveläinen.
Messu, Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopyhä su 7.9.
klo 10. Saarna Jouko Ikola, liturgia Olli Viitaniemi,
urkurina Anu Pulkkinen.
Kuopion Virsikuoro, johtaa Päivi Perttilä.
Hiljaisuuden messu
(Viikkomessu) ke 10.9.
klo 18.
Perjantaimessu pe 12.9.
klo 19.
Messu su 14.9. klo 10.
Saarna Lauri Kastarinen,
liturgia Marjo Parttimaa,
kanttorina Pekka Leskelä
ja urkurina Anna Kosola.
Viikkomessu ke 17.9.
klo 18.

KESKUSSEURAKUNTATALO

Suokatu 22
Seurakuntamestarit
040 4848 259
Kamarikuoron harjoitukset ke 3.9. klo 18 seurakuntasalissa.
Päiväkuoron harjoitukset to 4.9. klo 13 seurakuntasalissa.
Tuomiokirkkokuoron
harjoitukset to 4.9. klo
15. seurakuntasalissa.
Maakunnalliset Herättäjän päivät su 7.9.
Klo 11.30 lounas. Klo 12.15
”Veisaamme virttä uutta”
Koeveisuu- ja keskustelutuokio uudistuvien Siionin virsien äärellä. Mukana mm. virsirunoilija Jouko Ikola ja virsienkääntäjä Thomas McElwain. Klo
13.15 kahvit ja klo 13.45
seurat: Jaro Julkunen, Jussi
Huttunen, Tuomo Ruuttunen.
Veteraaniseurat ti 9.9.
klo 13 kahviossa.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 17.9. klo 13. Kerhohuone Eetu, Suokatu 22 C.

VARHAISNUORET
Kouluikäisten kuorokerhot keskiviikkoisin, alkaen
17.9. Snellmanin koululla klo 15.15–16, keskusseurakuntatalolla klo 16.20–
17.05. Ilmoittaudu Anna
Kosolalle 040 4848 279 tai
anna.kosola@evl.fi
Tyttöjen ja poikien kerhot alkavat viikolla 38.
Tarkemmat tiedot kerhoista löytyvät nettisivuiltamme. Kerhoihin ilmoittautuminen tiistaina 9.9.
klo 17–19 keskusseurakuntatalon takkahuoneella,
Suokatu 22 E. Keskiviikosta 10.9. klo 8 alkaen kerhopaikkaa voi tiedustella ja varailla myös puhelimitse nuorisotyönohjaaja Kaisa Pajariselta 040
4848 251. Kerhotoiminta
on maksutonta.

LÄHETYS

lehtipisteissä 4.9.
Voit tilata Askelen myös kotiisi

asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

DIAKONIA
Diakoniatoimiston vastaanotot: Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22
C. Päivystys ilman ajanvarausta ma klo 9–10.30
ja puhelinaika klo 10.30–
11.30 puh. 040 4848 253
Pirjo Litmanen, muuna aikana 040 4848 282. Ke
klo 9–10.30 ja puhelinaika
klo 10.30–11.30 puh. 040
4848 253 Birgitta Oksman, muuna aikana 040
4848 284. Inkilänmäen
diakoniatyöntekijän Kirsi
Launosen päivystys ilman
ajanvarausta, Suokatu 22
C. Ti klo 9–10.30, puhelinaika klo 10.30–11.30 puh.
040 4848 253, muuna aikana 040 4848 255.

MUUTA
Inkilänmäen seurakuntakerho to 4.9. klo 13 Tätilässä, Kirsi Launonen.

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri Poukamassa ma 8.9. klo 18–
20.30. Sauna ja iltapala 4 €.
Perhekerho ti 9.9. klo
9.30–11. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 E.

KASTETUT
Elmeri Leo Mikael Kemppainen.

AVIOLIITTOON
KUULUTETUT
Tapio Samuel Heikkilä ja
Silja Johanna Veteläinen.

KUOLLEET
Kaisu Irja Inkeri Malmivaara 96 v, Taimi Tuulikki
Pitkänen 93 v, Uuno Sakari Lyytikäinen 86 v, Sirkka
Annikki Hartikainen 85 v,
Hilkka Tuulikki Rissanen
84 v, Veikko Pertti Hämäläinen 76 v, Ritva Liisa Kyttä 75 v, Pentti Olavi
Leppänen 68 v.

alava
ALAVAN

SEURAKUNTAKESKUS

Keihäskatu 5 B
Messu su 7.9. klo 11 seurakuntasalissa. Saarna Hannu Koskelainen, liturgia
Juha Välimäki, kanttori
Ossi Jauhiainen.
Messu su 14.9. klo 11 seurakuntasalissa. Saarna Juha Välimäki, liturgia
Anna Väätäinen, kanttori
Leila Savolainen.
Messu su 21.9. klo 11 seurakuntasalissa. Saarna
Anna Väätäinen, liturgia
Anu Kiviranta, kanttori
Leila Savolainen. Isoiskoulutus 1 leiriläiset mukana.
Lähimmäisen päivän
messu su 28.9. klo 11 seurakuntasalissa. Saarna
Anu Kiviranta, liturgia Ilkka Koponen, kanttori Ossi
Jauhiainen.
Varttuneenväen päiväpiiri 16.9. klo 11 seurakuntasalissa. Omaishoitoa tukevaa toimintaa,
avointa kaikille omaishoitajille. Ateriamaksu 4 €.
OmaisOiva. Johanna Nikonen/Pirkko Kuukkanen.
NEULAMÄEN KIRKKO
Vesurikuja 4
040 4848 311
Käsityökahvila alkaen
8.9. maanantaisin klo 12–
14. Ota käsityö mukaan

maa
Huo lani
a
jum ten uus
elus
palv ika aika
a
alla!
v
a
l
A

riina Pietarinen, Aida Djenaba Soungouna, Peetu
Eemeli Niemeläinen.

Poukaman leirikeskuksessa. Iltaan kuuluvat sauna,
uinti/avanto ja iltapala.
Jari Laitinen: ”Oletko valmis seuraamaan?”

AVIOLIITTOON
KUULUTETUT

PETOSEN
SEURAKUNTATALO
PYÖRÖNKAARI 21

Antti Samuli Nykänen ja
Sarianne Katariina Jauhiainen, Juha-Pekka
Tapani Styrman ja Elina
Marleena Kovanen.

040 4848 345
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo 18.30. alkaen 3.9.
Aikuisten takkailta ke
3.9. klo 18 takkahuoneessa.
Messu su 14.9. klo 16.

KUOLLEET

ja liity seuraan. Lisätietoja
040 4848 325.
Miestenpiiri Neulamäessä kokoontuu syyskaudella kerran kuukaudessa
maanantaisin alkaen. 8.9.
klo 18 takkahuoneessa.
Miehille tarkoitettu keskustelupiiri, tule rohkeasti
ja avoimin mielin mukaan
vapaamuotoiseen toimintaan. Yht. henk. Toimi
Kuivalainen 044 290 2434
ja Toivo Väisänen 045 233
8868, toivo.vaisanen@
gmail.com.
Biljardikerho torstaisin
11.9. alkaen klo 9–11. Lisätietoja 040 4848 325
Arkinen ateria 11.9. alkaen klo 11, joka torstai. Hinta 4 €.
Ystäväntupa torstaisin 11.9. alkaen klo 12.30–
14.30. Lisätietoja 040
4848 325
Messu su 14.9. klo 16.
Saarna Juha Välimäki, liturgia Anna Väätäinen,
kanttori Leila Savolainen.

MUUTA
Viikkomessu Lehtoniemen kerhotila su 7.9. klo
16. Saarna Hannu Koskelainen, kanttori Ossi Jauhiainen.
Kotimetsän kirkkoretki perheille su 14.9.2014
klo 16–18. Tule retkeilemään yhdessä äidin, isän
tai muun tutun aikuisen
kanssa Pölhön saareen!
Kirkkoretkellä nautitaan
yhdessäolosta, leikitään,
tutkitaan ja ihmetellään
luontoa, syödään eväitä
sekä vietetään pyhäkouluhetki. Lähtö Pölhön saaren parkkipaikalta (Saaristokatu). Omat eväät mukaan, mahdollisuus paistaa makkaraa!
Viikkomessu Särkiniemen kerhotilassa su 21.9.
klo 14. Särkiniementie 4.
Saarna, liturgia Anna Väätäinen, kanttori Leila Savolainen.

KASTETUT
Selma Agnetta Nupponen, Aada Minea Kristiina
Penttinen, Aino Iida Linnea Hänninen, Julia Kat-

Linnea Korhonen 94 v,
Aino Vilhelmiina Hiltunen 92 v, Katri Annikki
Hiltunen 88 v, Aune Irmeli Reinikainen 82 v.

HIRVILAHDEN
KAPPELI
Länsirannantie 2410
044 275 7936
Sanajumalanpalvelus su
7.9. klo 13. Veli Mäntynen
ja Anna-Mari Linna.

kallavesi
KALLAVEDEN KIRKKO
Rauhalahdentie 21

KARTTULAN KIRKKO
Kirkkotie 23

040 4848 336
Messu ja 70-, 75- ja
80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla su 7.9. klo 10.
Liturgia Anna-Maija Hella, saarna Veli Mäntynen ja kanttorina Richard
Nicholls.Messu jälkeen
syntymäpäiväjuhla seurakuntasalissa.
Varttuneen väen messu su 14.9. klo 10. Lähimmäisen sunnuntai. Liturgia Raili Rantanen, saarna Juha Määttä ja kanttorina Anna-Mari Linna. Jumalanpalveluksen jälkeen
lounas (vapaaehtoinen
ruokamaksu) ja ohjelmallinen tilaisuus. Tilaisuus
päättyy klo 13. Tule kirkkoon ystäväsi, naapurisi
tai sukulaisesi kanssa, joka
ei ole ehkä pitkään aikaan
päässyt kirkkoon. Karttulasta kuljetus linja-autolla. Lähtö klo 8.30 Karttulan seurakuntakodin pihalta, ajetaan Airakselan
kautta Kallaveden kirkolle. Ilmoittautumiset 10.9.
mennessä 040 4848 539.
Työyhteisöjen messu su
21.9. klo 10. Kutsumme sinua mukaan työn merkeissä riippumatta siitä,
missä vaiheessa työuraasi olet. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Matti Pentikäinen ja kanttorina
Richard Nicholls. Messun
jälkeen nautitaan keittolounas ja kahvi.

040 4848 545
Messu su 7.9. klo 10. Mikko Väisänen, Anne Keränen ja Vaeltajat.
Messu su 21.9. klo 10. Liturgia Juha Määttä, saarna Anna-Kaarina ja Matti Palmu, kanttorina Anne
Keränen. Messun jälkeen
lähetystilaisuus ja kirkkokahvit seurakuntakodilla.

MUUTA
Miesten lenkkipiiri ti
9.9. klo 17.30. Syvänniemen pappila ja rantasauna. Teemana Kriiseistä selviäminen ja läheisten tuki
-alustuksen pyydetty jatko-osa, kohti eheää arkea.
Jarkko Kuhanen, Mikko
Väisänen ja Tauno Salmi.
Miesten saunailta to 11.9.
klo 17.30 Tervon pappilassa, Pappilantie 5. Aiheena Hiskia, mies paineiden
alla, Pekka Huttunen.
Eräkirkko su 14.9. klo 13
Airakselan kodalla. Matti
Pentikäinen.

KARTTULAN
SEURAKUNTAKOTI
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Ystävänkammari alkaa
ke 3.9. klo 10 takkahuoneessa.
Lasten puuhailta
4–6-vuotiaille ke 3.9. klo
17–18.30. Ilmoittautuminen tekstiviestillä (lapsen
nimi, ikä ja huoltajan tiedot) 29.8. klo 16 mennessä
Tuija Soini 040 4848 543.
Ryhmään mahtuu 15 lasta. Ohjaajina Tuija Soini ja
Mari Paukkonen.
Lapsikuoro alkaa to 4.9.
klo 15.
Nuorten avoimet ovet
torstaisin alkaen 4.9. klo
15–18 nuorten tiloissa.
Nuortenilta torstaisin alkaen 4.9. klo 18–20 nuorten tiloissa.
Raamattupiiri tiistaisin
alkaen 9.9. klo 19 takkahuoneessa.
Isoskoulutus to 11.9. klo
15.30 nuorten tiloissa.
Kutsu yhteyteen messu
su 14.9. klo 17. Anni Tanninen ja Anne Keränen.

MUUTA
Miestenpiiri Jynkänvuorella to 11.9. klo 18.30–20
Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Piiristä vastaa Veijo Olli 040
8275 304.
Miesten sauna ja takkailta pe 5.9. klo 17.30

rukoukseni

SYVÄNNIEMEN
PAPPILA
Kuttajärventie 6
040 4848 548
Raamattupiiri alkaa 15.9
klo 18 ja jatkuu parillisten
viikkojen maanantaisin.

NUORET

PAULA REMES

Asiakaspalvelu 020 754 2333

Keskiviikon / Kotien lähetyspiiri ke 3.9. klo 12.30.
Keskusseurakuntatalon
kerhohuone Samuli. Huomaa aloitusaika klo 12.30.
Maanantain lähetyspiiri
ma 8.9. klo 16. Keskusseurakuntatalon kerhohuone
Aaron, Suokatu 22 C.
Näpertäjät ti 9.9. klo 13

keskusseurakuntatalon
kerhohuone Aaron, Suokatu 22 C.
Keskiviikon / Kotien lähetyspiiri ke 17.9. klo
12.30. Maija Erosella,
Tulliportinkatu 26 B 26.

Nuortenilta tiistaisin alkaen 2.9. klo 17–20 Petosen seurakuntatalolla,
Pyörönkaari 21.
Nuortenilta alkaa Kurkimäessä to 4.9. klo 18
Kenttätien kerhohuoneessa. Vapaamuotoinen ilta,
tarjoilua.

VARHAISNUORET
Avoimet ovet alakoululaisille seuraavasti: Jynkänvuori 26.8 alkaen klo
13–16 (Isännäntie 22), Petosen seurakuntatalo 18.9. alkaen klo 14–16
(Pyörönkaari 21). Iltakerhot viikoilla 38-50. Toimintaesitteet syyskauden kerho- ja leiritietoineen jaossa viikoilla 36–
37 alakouluissa sekä nähtävissä verkkosivuilla kuopionseurakunnat.fi/kallavesi-kouluikaiset. Lisätietoja: Eija Huuskonen 040
4848 378.

MUSIIKKI
Seniori- ja kirkkokuoron harjoitukset Kallaveden kirkolla torstaisin klo
16–20 alkaen 4.9. Kuorojen johtajana Anna-Mari Linna.

LÄHETYS
Lähetysaskartelut aloitetaan ma 15.9. klo 18 Petosen srk-talolla.

DIAKONIA
Diakoniatyön syyskauden avaus to 11.9. klo 12
Petosen seurakuntatalon
seurakuntasalissa.
Lähimmäisen sunnuntain Varttuneen väen
messu su 14.9. klo 10 Kallaveden kirkossa. Liturgia Raili Rantanen, saarna Juha Määttä ja kanttorina Anna-Mari Linna. Jumalanpalveluksen jälkeen
lounas (vapaaehtoinen
ruokamaksu) ja ohjelmallinen tilaisuus. Tilaisuus
päättyy klo 13. Tule kirkkoon ystäväsi, naapurisi
tai sukulaisesi kanssa, joka
ei ole ehkä pitkään aikaan
päässyt kirkkoon. Karttulasta kuljetus linja-autolla. Lähtö klo 8.30 Karttulan seurakuntakodin pihalta, ajetaan Airakselan
kautta Kallaveden kirkolle. Ilmoittautumiset 10.9.
mennessä 040 4848 539.

PERHETYÖ
Perhekerhot alkavat
vk. 36 seuraavasti: Jynkänvuoren kerhohuone: (Isännäntie 22) keskiviikkoisin klo 9.30–11 alkaen 3.9. Kurkimäki, Kurkipirtti: keskiviikkoisin klo
9.30–11 alkaen 3.9. Rytkyn leirikeskus parillisen viikon keskiviikkona
klo 9.30–11 alkaen 3.9. Petosen seurakuntatalo
torstaisin klo 9.30–11 alkaen 4.9. Karttulan seurakuntakoti tiistaisin
klo 9.30–11 alkaen 2.9.
Syvänniemen pappila
keskiviikkoisin klo 9.30–11
alkaen 3.9. Vehmasmäen
kappelin remontti jatkuu
– perhekerhon aloitus siirtyy tuonnemmas syksyyn.
Pahoittelemme tilannetta.

koontumiset sovitaan yhdessä).

KASTETUT
Meerit Kielo Irene Paunonen, Sanni Maija Anneli Koivisto, Neea Katariina
Vepsäläinen, Ville-Tapio
Leevi Johannes Ferahyan,
Hilma Reetta Liukkonen,
Minea Neea Maria Miettinen, Lauri Anton Ahava, Eeli Tapio Antikainen,
Alma Elvi Annukka Inkinen, Leo Rasmus Juhani
Zils-Leinonen, Helmi Linnea Parkkinen, Mia Emilia
Suikkanen.

AVIOLIITTOON
KUULUTETUT
Santeri Johannes Seppälä ja Pauliina Emilia Autere, Jukka Tapio Peltonen ja
Santra Kaarina Paananen,
Valfrid Vihtori Lindström
ja Satu Erika Lindström,
Henri Olavi Kaila ja Heidi
Carita Pesonen.

KUOLLEET
Pentti Olavi Finska 84 v,
Unto Kalervo Saarti 80 v,
Hilja Konttinen 78 v, Sirkka Liisa Nevalainen 68 v.

männistö
PYHÄN
JOHANNEKSEN
KIRKKO
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Messu ja sadonkorjuujuhla su 7.9. klo 10. Saarna
Aulikki Mäkinen, liturgia
Salla Tyrväinen, kanttorina Heikki Mononen. Messun jälkeen sadonkorjuujuhla. Ruispuuroa ja kahvit, vossikka-ajelua, lapsille seikkailurata, myyjäiset.
Ohjelmasta ja syömisistä vapaaehtoinen maksu
lähetyksen hyväksi. Voit
tuoda myös itse syksyn satoa myytäväksi lähetyksen
hyväksi.
Messu su 14.9. klo 10.
Saarna ja liturgia Aulikki
Mäkinen, kanttorina Tintti Tinkala.

PIIRIT

NUORET

Rytkyn, Kaislastenlahden ja Haminalahden
työseurojen aloitus ma
8.9. klo 18 Eräkalliolla. Raili Rantanen ja Richard
Nicholls.

Isoskoulutus keskiviikkoisin 10.9., 17.9., 8.10.,
22.10., 5.11., 19.11. ja 3.12. klo
16.30–18 Pyhän Johanneksen kirkon takkahuoneessa. Sanna Mertanen 040
4848 398.

PYHÄKOULU
Pyhäkoulut alkavat seuraavasti: Petosen srk-talo klo 13.30 (7.9., 14.9.,
21.9., 28.9., 19.10., 26.10.,
2.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12.
ja 14.12.). Haminalahti /
Hiekkala klo 11 (aloitus
7.9., muut kokoontumiset sovitaan yhdessä). Kotimetsän kirkkoretket
Jynkänvuoressa klo 16–
17.30 su 14.9., 28.9. ja 5.10.
Soininlahti / Jauhiainen
klo 13 kuukauden 3. sunnuntai (ensimmäinen kokoontuminen 21.9.). Vehmasmäen kappeli klo 13
(aloitus 21.9., muut ko-

taina klo 17–20 Pyhän Johanneksen kirkon takkahuonessa. Vieno Arpola.

DIAKONIA
Kuopion ev.lut seurakuntien lähimmäispalvelun peruskurssi 24.–
26.10. Alavan srk-salissa,
Keihäskatu 5. Ilmoittautuminen srk:ien vaihteeseen
10.10. mennessä 017 158
111. Ilmoittautuneet haastatellaan. Lisätietoja antaa
Anne-Mari Mertanen 040
4848 406.
Ukintupa – kaikille avoin kohtauspaikka
16.9. alkaen tiistaisin Pyhän Johanneksen kirkon
srk-salissa. Kahvit klo 11.
Hartaus klo 12, Anne-Mari Mertanen. Jumppa klo
12.30 srk-salissa.
Hyvän Mielen Päivä ke
17.9. klo 11–13.30 Pyhän Johanneksen kirkolla. Turvallisesti kotona ja liikenteessä, poliisi opastaa.
Linja-autokuljetus (Jääskeläisen auto): Päivärannantie, Citymarketin jälkeinen pysäkki Kettulanlahteen päin klo 9.50. Autotalo Kuopion pysäkki klo 9.55. Pihlajaharjuntien ja Rahusentien risteys klo 10. Kelloniemen
Sale klo 10.05. Itkonniemi (Malminkatu 13 pysäkki) klo 10.10. Sotilaspojankadun pysäkki klo 10.15.
Tellervonkadun pysäkki
klo 10.20. Lönnrotinkadun
pysäkki (Lönnrotinkatu 11
kohdalla) klo 10.25. Pohjolankadun pysäkki (Pohjolankatu 28 kohdalla) klo
10.30. Killisenkadulle ja
Pohjolankatua Lönnrotinkadulle, Saariaitan pysäkki klo 10.40. Pyhän Johanneksen kirkko. Paluu samaa reittiä klo 13.30. Päivän hinta 5 €.

MUUTA
Messu su 14.9. klo 13
Mäntylän palvelutalossa, Untamonkatu 5. Aulikki Mäkinen, Ulla Halonen,
Tintti Tinkala.

PERHETYÖ

Vauvakerho 4.9. alkaen
torstaisin klo 9.30–11 Pyhän Johanneksen kirkon 2.
kerroksen kerhohuoneessa. Sanna Mertanen 040
4848 398.
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MUSIIKKI
Päiväkuoro 11.9. alkaen torstaisin klo 11 Pyhän Johanneksen kirkossa. Heikki Mononen 040
4848 402.
Päivämusiikki ma 15.9.
klo 12. Salla Tyrväinen, viulu. Saara Kastarinen, piano. Vapaaehtoinen maksu
Tasaus-keräykselle.
Laulupäivä to 18.9. klo 12
Pyhän Johanneksen kirkon srk-salissa.

LÄHETYS
Kätevät Kädet 9.9. alkaen
parittomien viikkojen tiis-

&

AIKUISTYÖ
Keskusteluja Raamatun äärellä to 4.9. klo 12
Pyhän Johanneksen kirkon srk-salissa. Heikki Hyvärinen 040 4848 397.
Miesten piiri ke 10.9. klo
18 Poukamassa. Raamatun tutkimista, iltapala ja
saunomista. Lähtö Pyhän
Johanneksen kirkolta klo
17.45. Heikki Hyvärinen
040 4848 397.
Naisia raamatussa ke
10.9. klo 18. Työikäisten
naisten raamattupiiri Pyhän Johanneksen kirkon
srk-salissa. Aulikki Mäkinen 040 4848 383.
Raamattu- ja rukouspiiri 15.9. alkaen parillisten viikkojen maanantaina klo 13–15 Pyhän Johanneksen kirkon srk-salissa.
Airi Luntinen.
Bibliodraamaryhmä Pyhän Johanneksen kirkolla
25.9., 2.10., 23.10. ja 30.10.
klo 18–20. Ilmoittautuminen Heikki Hyväriselle
10.9. mennessä 040 4848
397 tai sähköpostilla heikki.hyvarinen@evl.fi.
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Vastuu sanoista

”H

Päivän evankeliumiteksti painottaa sitä, että olemme vastuullisia
puhumisistamme ja saJeesus sanoi:
”Jos puu on hyvä, sen
noistamme. Ajattelehedelmäkin on hyvä,
yvinkö olet tarenmattomuuttaan tai kiimutta jos puu on huonut?”, oli kaverini mivastuksissaan saattaa
tulla sanottua toiselle ihnulle viime kesänä
no, sen hedelmäkin
pilke silmäkulmason huono. Hedelmäsmiselle pahasti, mistä täsa esittämä kysymys.
tään puu tunnetaan. Te mä pahoittaa mielenToinen, ehkäpä jo hiekäärmeen sikiöt, kuinsä. Ihmisten välille tulee
helposti välirikko ja toisman vakavammin esika teidän puheenne
voisi olla hyvää, kun ittetty oli ”Kuinka olet
ta vältellään, niin että on
jaksanut?”. Otsalta hivaikea olla yhteisissä tise olette pahoja! Mikeä pyyhkien vastasin,
tä sydän on täynnä, sitä lanteissa. Samoin juoruettä ”Mikäpäs tässä.
suu puhuu. Hyvä ihmijen kertominen tekee säTosin, minulle riittäinen tuo hyvyytensä va- röjä ihmisten suhteisiin.
si viisi astetta viileämrastosta esiin hyvää, pa- Anteeksi pyytäminen ja
pikin keli”. Omaa voiha ihminen pahuutensa asioiden sopiminen anvarastosta pahaa.
mistani enemmän
tavat hyvän lähtökohkannoin huolta äitini
dan eteenpäin menejaksamisesta. Iäkäs, sydänvaivainen
miseen. Tuon askeleen ottaminen on
muori jaksoi sitkeästi koko hellejakvain joskus hyvin vaikeaa, lähes ylison ja hieman viileämmät yöt helvoimaista. Kuningas Daavid rukoilee
Jumalaa psalmissa 141: ”Herra, aseta
pottivat olemista, edes vähän.
vartija suulleni, pane vartio huulteEnsi sunnuntain otsikko Jeesus,
parantajamme muistuttaa siitä, että
ni portille.” Taivaallisen Isän tahto on,
Jeesus ei pelännyt sairaita, vaan meni että elämme sovussa keskenämme ja
heidän luokseen, koski heihin ja pakäytämme lähimmäistemme hyväksi
ransi heidät. Ihmiset saivat kokemuk- niitä lahjoja, joita olemme elämäämsen, että Jumala ei tuomitse, vaan
me saaneet.
haluaa ottaa ihmisen yhteyteensä.
Heille, jotka vaikean sairautensa takia
”Pyhä läsnäolosi,
eristettiin muista ihmisistä, JeesukJeesus, meidän muistaa anna,
taivaalliset lahjasi
sen kohtaaminen antoi ihmisarvon
astiaamme halpaan kanna.
ja toivon paremmasta tulevaisuudesNiin kuin soisit puhuvamme,
ta. Jeesus lähestyi myös niitä, joita
ohjaa meidän puheitamme.”
yhteiskunta halveksi ja piti hylkiöinä.
virsi 202:3
Anteeksiannon kokemus, siitä huolimatta millainen ihminen oli, sai aiJUHA MERTANEN
kaan muutoksen elämässä ja monisnuorisotyönohjaaja
Männistön seurakunta
ta heistä tuli Jeesuksen seuraajia.

Matt. 12:33-37

&
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Seurakunnat 3.9.–16.9.14

Tietokoneapu
Kotitalous
Kotitalous-vähennys 45%

www.orden.fi
040 5844 045

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

ESA-MATTI KOPONEN

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

Puijonkatu 26, III kerros puh. (017) 261 3370

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Siunaustilaisuudet ym. perhejuhlat
viihtyisissä tiloissamme Niiralassa

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

JA TOIMITU

888WA
2300,-

778NR 2200,Maahantuonti, Myynti ja vuokraus:

889Xl
3300,-

PARAS HINTA- / LAATUSUHDE

Kuusiluoto oy | Kehittä jänKatu 16 | 04440 järvenpää | info@apua joneuvo.fi

S H O P R I D E R®

TUNNETTUA, LUOTETTAVAA LAATUA
tutustu lAAJAAN MAllistooN: apuajoneuvo.fi
KOKO MAAN
KATTAVA HUOLTO tilAA EsitE: 040 1244 282
S

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen
Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

Tilaa kätevästi
kotiovellesi asti:
09 276 360
fennokauppa.fi

TUTUSTUMISTARJOUS!
UUTUUDET

Terveyttä ja hyvinvointia arkeen

KUOLLEET
Rauha Sirkka Piironen
89 v, Maija Savolainen
88 v, Vilho Olavi Tirkkonen 80 v, Salme Vuokko
Anneli Holopainen 79 v,
Sulo Antero Saarelainen
79 v, Pasi Juhani Lapveteläinen 48 v.

puijo
PUIJON KIRKKO
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Konfirmaatiomessu su
7.9. klo 10. Sanna Alanen
saarnaa, Teemu Voutilainen, Markku Puhakka, Pekka Nieminen.
Kanttorina Joona Saraste. Rytky 3 konfirmaatio. Lapsille
pyhäkoulu.
Konfirmaatiomessu su 7.9. klo
13. Teemu Voutilainen saarnaa, Pekka Nieminen, Markku Puhakka, Jaana Marjanen, Miia Gabel. Kanttorina Joona Saraste. Hirvijärven konfirmaatio.
Kutsu yhteyteen -messu
su 7.9. klo 17. Opetus Risto Helle, liturgi Jaana Marjanen. Rukousta, ylistystä,
musiikkia. Teetarjoilu.
Messu su 14.9. klo 10. Pekka Nieminen saarnaa,
Teemu Voutilainen, Mari
Voutilainen, Sanna Alanen. Kanttorina Outi Keskisipilä. Lapsille pyhäkoulu.
Harmonisen laulun ryhmä aloittaa pe 19.9. klo
16.15. Ilmoittautumiset:
posti@laulutiina.com

PUIJON
SEURAKUNTAKESKUS

Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 3.9. klo
9.30. Markku Kojo, Mari
Voutilainen.
Midinetti-lähetyspiiri ke
3.9. klo 13.
Kuntojumppaa aikuisille naisille maanantaisin
8.9. alkaen klo 16-17 pallosalissa. Terttu Sandelin p.
0440464891
Raamattu ja rauha -keskusteluilta ma 8.9. klo 18.
Pekka Nieminen ja Sanna
Alanen. Vanhaa kirkkolaulua Jouni Kukko ja Joona Saraste.
Perhekerho ke 10.9. klo
9.30.
Eläkeläisten kerho to
11.9. klo 12.30.
Raamattu ja rakkaus
-keskusteluilta ma 15.9.
klo 18. Mari Voutilainen ja

Teemu Voutilainen. Lauluryhmä Verso.

POUKAMA
Poukamantie 105
Ystävänpäiväkerho ke
3.9. klo 11. ”Mummut ja
papat ihan pihalla” saunomista ja grillaamista Poukaman leirikeskuksen rantasaunalla. Ota pyyhe ja
peseytymisvälineet, jos
saunot. Kerho kokoontuu joka keskiviikko klo
11–13.30 Poukaman leirikeskuksessa. Kerhossa tai
Riitta Murtorinteeltä 040
4848437 saa syksyn 2014
ohjelman. Lehdessä ei
enää viikottaista ohjelmatiedotetta.
Perhekerho to 4.9. klo
9.30. Silja Front ja Sanna
Ollikainen.
Perhekerho to 11.9. klo
9.30.

Sado
n

kor
juhla juun
Pouk
am
su 1 assa
4.
klo 1 9.
8
Sadonkorjuun juhla su
14.9. klo 18. Teemu Voutilainen, Outi Keskisipilä. Erilainen sieninäyttely. Syksyn sadon tunnistamista. Makkaranpaistoa ja pannukahvia. Ehtoollinen.

MUUTA
Perhekerho Toukolan
päiväkodilla ti 9.9. klo
9.30.
Rovastikunnallinen
omaishoitajien kirkkopyhä Riistaveden kirkossa su 14.9. klo 10. Kirkkokahvit ja ohjelmatuokio
messun jälkeen Riistaveden seurakuntatalolla. Ilmoittautumiset 5.9. mennessä Raili Lehtoviidalle
040 4848 438.
Perhekerho Toukolan
päiväkodilla ti 16.9. klo
9.30. Kuulumisia Taivaan
Isälle. Teemu Voutilainen.

KASTETUT
Kaisla Kortesluoma, Kielo
Kortesluoma, Vilja Luna
Katriina Pääkkönen, Kerttu Kukka-Loviisa Karhunen, Sofia Amelia Myllykangas.

AVIOLIITTOON
KUULUTETUT
Olli Tapani Thureson ja
Outi Irene Kuokka.

nen 92 v, Anna Katainen 87 v, Oiva Pellervo Pöyhönen 86 v, Maire Annikki Tsupari 85 v.

15.9. klo 18 OP:n kerhohuoneessa.

YLÖSNOUSEMUKSEN
KIRKKO, JUANKOSKI

Järvi-kuopio
RIISTAVEDEN KIRKKO

Joensuuntie 2505
Sadosta kiittämisen
messu su 7.9. klo 10. M.
Mäkinen, Tuura.
Kehitysvammaisten ja
heidän läheistensä kirkkopäivä Riistavedellä
(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. Paikka vaihtui
Riistavedelle Kaavin keittiöremontin takia.
Messu su 14.9. klo 10.
Kuopion srk-yhtymän ja
Järvi-Kuopion seurakunnan omaishoitajien kirkkopyhä. Messun jälkeen
kirkkokahvit ja ohjelmaa
srk-talolla. Ilmoittautumiset 9.9. mennessä Minna Puustinen 040 4888
608. M. Mäkinen, Pauliina
Vuorinen.

RIISTAVEDEN
SEURAKUNTATALO
Keskustie 2
Nuorten musapaja maanantaisin klo 16.30–18.
Vetäjinä Mikko Markkinen, Maija Utriainen sekä
Roosa Kuhmoinen.
Perhekerho tiistaisin klo
9.30–11.
Riistaveden lapsikuoro
ti 2.9. klo 17.30. Alakouluikäisille tarkoitettu kuoro,
jossa opetellaan laulamista yhdessä iloisella mielellä toisten kanssa, kuoroa
johtaa Riikka Tuura 040
4888 634.
Riistaveden kirkkokuoro ti 2.9. klo 18.30. Kuoro laulaa moniäänistä
kirkkomusiikkia palvellen seurakuntaa jumalanpalveluselämässä, kuoroa
johtaa Riikka Tuura 040
4888 634.
Askartelu ja kokkikerho alakouluikäisille keskiviikkoisin 3.9. alkaen,
klo 18.
Raamattupiiri joka toinen ma klo 13–14.30, alk.
8.9. Takkahuoneessa.
Isoskoulutus joka toinen
ma 8.9. alk., klo 15–16.15.
Ennen vanhaan -päivä
ti 9.9. klo 12. Takkahuoneessa.
Nuortenilta joka toinen
ma klo 16.30–18, alk. 15.9.
Takkahuoneessa.
Vanhusten virkistyspäivä ti 16.9. klo 12–14.30.

KUOLLEET

MUUTA

Aune Elina Korho-

Miesten lenkkipiiri ma

Mäntytie 5
Messu su 7.9. klo 10. Pursiainen, Saarela.
Messu, Eläkeläisten
kirkkopyhä su 14.9. klo
10. Kirkkokahvit srk-talolla. K Leino, Saarela.

JUANKOSKEN
SEURAKUNTATALO
Mäntytie 5
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo 10.30, alk. 9.9. pienessä kerhohuoneessa.
Keskustelu- ja raamattupiiri ke klo 11.30 parittomina viikkoina pienessä
kerhohuoneessa.
Lähetysaskartelu to klo
10–13 parittomina viikkoina alk. 11.9. seurakuntasalissa.
Naisten raamattu- ja
keskustelupiiri to klo 18,
parittomina viikkoina alk.
11.9. pienessä kerhohuoneessa.
Avoin mukulamaanantai kerran kuussa alkaen
ma 8.9. klo 9.30.
Miesten raamattupiiri
keskiviikkoisin klo 18, alk.
10.9. pienessä kerhohuoneessa.

KAAVIN KIRKKO

Kaavintie 24, 73600
Kaavi
Messu su 7.9. klo 13. Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.
Messu su 14.9. klo 13.
Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi.

KAAVIN
SEURAKUNTATALO
Kirkkorannantie 1
Perhekerho alkaa pe
5.9. klo 9.30 päiväkerhotilassa.

MUUTA
Vanhemman väen retki Kuopioon ti 16.9. Lähto Kaavin matkahuollosta
klo 8.15 paluu illalla.

la viikoilla torstaisin klo 11
alkaen 11.9. yläsalissa.
Näkö- ja kuulokerho ti
16.9. klo 13 yläsalissa.
Siioninvirsiseurat ti 16.9.
klo 18.
Nilsiän Eläkeläisten Kristillisen yhdistyksen seurat ke 17.9. klo 12–15.15
alasalissa.

MUUTA
Diakoniatyöntekijöiden
vastaanotto ma klo 9–11.
Papin päivystys ma klo
9–11 Isossa pappilassa.
Nilsiän, Kaavin ja Riistaveden kehitysvammaisten kirkkopäivä Kaavilla ti 9.9. klo 10.30. Ilmoittautuminen Nilsiän osalta 29.8. mennessä Hannalle 040 4888 677.
Karhitien kerho ke 10.9.
klo 13.
Ystäväseurat ke 17.9. klo
18 Lehtomäen kodilla.
Säyneisen kirkko
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 7.9. klo 13.
Pursiainen,Kärppä-Leskinen.
Messu su 14.9. klo 13. Herättäjän päivä, saarna Juhani Saastamoinen, Korkalainen, Parviainen.

SÄYNEISEN
SEURAKUNTAKOTI

Kirkkoharjuntie 2 A
Säyneisen kirkkokuoron aloitusaika tarkentuu
myöhemmin. Taru Parviainen 040 4888 607.
Perhekerho alkaa pe 5.9.
klo 13.30.
Siioninvirsiseurat su 14.9.
messun jälkeen.

TUUSNIEMEN
KIRKKO

Messu ke 17.9. klo 10.
Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi.

TUUSNIEMEN
SEURAKUNTATALO
Koivukuja 2
Tuusniemen naiskuoro Tuustyöt to klo 16 uudessa kirkkosalissa alk. to
18.9. Aliisa Lukkari-Lohi
040 488 626.
Tuusniemen kirkkokuoro to klo 17.15 uudessa
kirkkosalissa alk. to 18.9.
Aliisa Lukkari-Lohi 040
488 626.

VEHMERSALMEN
KIRKKO
Lempeläntie 17
Messu su 7.9. klo 13. U.
Mäkinen, Tuura.
Messu – Järvi-Kuopion
seurakunnan vapaaehtoistoiminnan pyhä su
14.9. klo 13. M. Mäkinen,
Pauliina Vuorinen.

VEHMERSALMEN
SEURAKUNTAKOTI
Lempeläntie 15
Lähimmäisen kammari to 4.9. klo 10–12, kammarissa.
Pappi Uwe Mäkisen päivystys torstaisin klo 10–
12.
Perhekerho perjantaisin
klo 9.30–11.
Varttuneen väen virkistyspäivä to 11.9. klo 10–12
salissa. Ruokamaksu 5 €.
Diakonissa Minna Puustisen päivystys torstaina parittomilla viikoilla
klo 12–14.

MUUTA

Keskitie 21
Messu su 7.9. klo 10. Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.

Lasten- ja nuorten toiminnasta voit tiedustella Jatta Utriaiselta 040
4888 643.

JÄRVI-KUOPION
YHTEISET
Järvi-Kuopion seurakunnan lähetystyön syksyn startti – medialähetystyö valloittaa la 13.9.
klo 9-16 Juankosken seurakuntatalossa. Ilmoittautuminen ke 10.9. mennessä kirsi.leino@evl.fi tai
040 4888 601. Tapahtuman järjestää Medialähetys Sanansaattajat ja JärviKuopion seurakunta.
Alueellinen kehitysvammaisten ja heidän läheistensä kirkkopäivä Riistaveden kirkossa (Kaavi, Nilsiä ja Riistavesi) ti
9.9. klo 10.30. Ruokailu ja
ohjelma srk-kodissa. Hinta 5 €/hlö. Ilm. ja erityisruokavaliot 1.9. oman alueen diakoniaviranhalijalle
(Ks. alueen ilmoitus) Paikka vaihtui Kaavilta Riistavedelle Kaavin keittiöremontin takia.
Messu su 14.9. klo 10 Riistaveden kirkossa. Järvi-Kuopion seurakunnan ja Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen omaishoitajien kirkkopyhä. Messu kirkossa,
kahvit ja ohjelmaa srk-talolla. Ilmoittautumiset 9.9.
mennessä Minna Puustinen 040 4888 608. Kuopiosta bussikyyti lähtee
klo 9 kaupungintalon takaa, Maljalahdenkadulta. Ilmoittautumiset bussikyytiin ja messuun 9.9.
mennessä Johanna Nikonen. 050 494 1575, Kuopion omaishoitajat.
Muuruveden kirkon 110
v. Juhlamessu su 21.9. klo
10. Yhteiskyytejä järjestetään alueseurakunnista, ilmoittautumiset 12.9.
mennessä toimistosihteerit 040 4888611 ja 040
4888602

pyhäpuuha

MUURUVEDEN
KIRKKO

Kirkkotie 2
Messu su 7.9. klo 13. Keihänen, Saarela.
Messu su 14.9. klo 13. K
Leino, Saarela. Kirkkokahvit.

MUURUVEDEN
SEURAKUNTATALO
Kirkkotie 1
Perhekahvilat alkavat
to klo 9.30–11, alkaen 4.9.
joka toinen parillinen
viikko päiväkerhotilassa.
Perhekerho to klo 9.30–
11, alkaen 11.9. joka toinen
pariton viikko.
Seurakuntakerho to 11.9.
klo 13.

NILSIÄN KIRKKO

KARI KURONEN

LAAJA VALIKOIMA
APUVÄLINEITÄ EDULLISESTI

KASTETUT
Sofi Melissa Huuskonen,
Benjamin Baidoo Ampem, Manu Ilmari Kokkonen.

Kirkonmäentie 1
Messu su 7.9. klo 10. Keihänen, Kärppä-Leskinen.
Messu su 14.9. klo 10.
Korkalainen, Parviainen.

AVIOLIITTOON
KUULUTETUT
Mikko Tapani Mustonen ja
Reetta Piia Marjatta Kekäläinen.

KUOLLEET
Aili Kyllikki Savolainen 85 v,
Nilsiä, Vieno Johanna Vepsäläinen 81 v, Nilsiä, Eino Ilmari Evijärvi 77 v, Juankoski, Seppo Ilmari Ahonen 74 v, Kaavi, Heikki Tapio Roponen 55 v, Kaavi,
Edla Saastamoinen 97 v, Juankoski, Olga/Oili Mustonen 92 v,
Juankoski, Matti Juhani Holopainen 64 v, Juankoski, Pentti Kaarlo Savolainen 71 v, Nilsiä,
Milja Helena Lainne 60 v, Nilsiä, Elsa Koponen 92 v, Riistavesi, Tauno Olavi Happonen 95 v,
Tuusniemi, Martti Hartikainen
91 v, Tuusniemi.

Diakonia
keskus
Suokatu 31
Avoinna ma, ke ja pe klo 9.40–
12.00
Lahjoitustavaroiden vastaanotto aukioloaikoina tai muuhun aikaan sopimuksen mukaan (040 4848 468).
Ma, ke ja pe klo 9.50 kaikille avoin aamuhartaus ja klo
10–12 diakonien vastaanotot ilman ajanvarausta, sekä kahvio Nuotta ja kierrätyspiste avoinna. Kahviossa on luettavissa päivän lehdet SS ja HS,
sekä kristillisiä viikko-/kuukausilehtiä.
Pullakirkko pe 5.9. klo 12
NNKY:n salissa, saarnaa Seppo
Marjanen, kirkkokahvit kahvio
Nuotassa.
Kahvio Nuotta säännöllisine aamuhartauksineen avautuu kesätauon jälkeen ma 8.9.
klo 9.50.
Hyväntuulenpiiri ti 9.9. klo 12
Diakoniakeskuksen kahviossa.
Diakoniakeskus suljettu ke
10.9. klo 10. Nuotta-kahvio ja
kierrätysmyymälä sekä diakoniatyöntekijöiden vastaanotot suljettu.
Kehitysvammaisten kahvikerhon saunaretki ennakkoon ilmoittautuneille Poukaman leirikeskukseen tiistaina
9.9. Lähtö klo 11.30 Diakoniakeskukselta.
Katulähetyspiiri ke 10.9. klo
17.00 Diakoniakeskuksen kahviossa.
Hyväntuulenpiiri ti 16.9. klo 12
Diakoniakeskuksen kahviossa.
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 17.9. klo 13–14.30 keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22.

Perheasiain
neuvottelu
keskus

NILSIÄN
SEURAKUNTAKOTI

Nilsiäntie 59
Ikäihmisten kerho parillisilla viikoilla torstaisin klo 11. alkaen 4.9. yläsalissa.
Näpertäjät joka torstai
klo 12 alkaen 4.9.
Naisten kasvuilta tiistaisin klo 18. alk. 4.9.
Ruokajakelu ma ja to
klo 11.
Naisten raamattupiiri
maanantaisin klo 18.
Mannaruokailu parillisen viikon keskiviikkona.
Veteraanit parittomil-

KASTETUT
Helmi Elma Amalia Kyllönen,
Vehmersalmi, Urho Ahti Johannes Kyllönen, Vehmersalmi, Lukas Antti Matti Lamberg,
Riistavesi, Emilia Maria Katariina Voutilainen, Riistavesi, Peppi Matilda Tolonen, Västinniemi, Venla Lilli Vilhelmiina Saarikko, Kaavi, Topias Joona Jasperi Vehviläinen, Juankoski, Ava Camilla Alves Vale Oliveira, Juankoski.

Suokatu 22
Luottamuksellista keskusteluapua parisuhteen kysymyksissä. Yhteydenotot
ma–pe klo 9–11 040 4848
480 tai sähköpostitse perheneuvonta.kuopio@evl.fi

Lue aikuisen kanssa Raamatusta Jes. 32:15–20. Tekstissä
tulee esille seuraavat maisemat: autiomaa, hedelmätarha,
metsä, niitty, kaupunki ja laidun. Mitä maisemia alla olevat
kuvat esittävät?

SANNA OLLIKAINEN

(talouststo). Haarahongantie
4, 71800 Siilinjärvi.
www.siilinjarvenseurakunta.fi,
www.facebook.com/siilinjarvenseurakunta

KIRKKO
Haarahongantie 2
Messu 7.9. klo 10. Heikki Kastarinen, Unto Niskanen, Vesa
Kajava.
Messu su 14.9. klo 10. Sanna
Marin, Leena Laurinkari.

SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4
Kahvila Huili torstaisin klo
9–13 alakerran kerhotiloissa.
Omaishoitokerho ke 3.9. klo
12 päätysalissa.
Nuorten kuoron syyskausi käynnistyy 3.9. klo 16.30
isossa salissa. Tervetuloa kaikki kuorolaulusta kiinnostuneet
nuoret!
Askarteluilta ke 3.9. klo 17.30–
19.30 lähetyskellarilla. Heta
Malisen johdolla erilaisia kädentaitoja ”Kohti joulua”, voi
tehdä itselle ja lähetystyölle.
Seuraavat 8.10., 5.11. ja 3.12.
Sola Gratia -kuoro aloittaa
syyskautensa ke 3.9. klo 18 isossa salissa. Tervetuloa kaikki entiset sekä uudet innokkaat
kuorolaulun harrastajat!
Raamattupiiri Ravintoa Raamatusta to 4.9. klo 18 kokoushuone.
Gospelryhmä: Tervetuloa laulamaan iloiseen joukkoon uudet ja vanhat kuorolaiset! Kokoonnumme päätysalissa pe
5.9. klo 17.30. Johtajat Airi Heiskanen 044 7284 616, Heini Heide 044 7284 615.
Siioninvirsiseurat ti 9.9. klo 18
pieni sali.
Gospel-lattarit joka toinen
keskiviikko 10.9., 24.9., 8.10.,
29.10., 12.11. klo 16.15–17.15 alahuoneissa. 5 €/krt tai 20 €/
syyskausi. Ohjaajana Jenni Shakya. Naisille suunnattua liikuntaa oman kunnon ja tunnon
mukaan.
Pyhäkoulu su 14.9. kerhotilassa klo 10 jumalanpalveluksen ajan.
Rauhanyhdistyksen seurat su
14.9. klo 15 isossa salissa.
Tuolijumppa alkaa ma 15.9.
isossa salissa. Jatkuu viikoittain 1.12. saakka yhteistyössä
kunnan erityisliikuntaohjaajan kanssa.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma
15.9. klo 13 isossa salissa.
Lähimmäispalveluryhmän
kuukausikokoontuminen ma
15.9. klo 17–18.30 päätysalissa.
Mukana Liisa Tiilikainen.

VUORELAN KIRKKO
Rissalantie 2
Lapsikuoro kokoontuu jälleen
ke 3.9. klo 17. Tervetuloa uudet ja vanhat kuorolaiset! Kuoroa johtaa Heini Heide 044
7284 615.
Gospel-lattarit joka toinen keskiviikko 3.9., 17.9., 1.10.,
22.10., 5.11. klo 17–18. 5 €/krt tai
20 €/syyskausi. Ohjaajana Henna Tuomainen. Naisille suunnattua liikuntaa oman kunnon
ja tunnon mukaan.
Arjen ateria to 4.9. klo 11–12.
Raamattu- ja rukouspiiri joka
toinen maanantai alkaen 8.9.
klo 18 kirkkosalissa. Ohjaa pastori Unto Niskanen. Seuraavan
kerran 22.9.
Kirkkomuskari 11.9. alkaen 3–7-vuotiaille torstaisin. Ilmoittautuminen viim. 10.9. ja
tarkemmat tiedot seurakunnan verkkosivuilla.
Eläkeikäisten päiväpiiri
ma 15.9. klo 13.
Vuorelan kirkon lähetyspiiri ti 16.9. klo 10–11.30. Lähetyspiiri on kaikille avoin, kokoontuu joka toinen tiistai.

MUUTA
siilinjärvi
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna arkisin klo
9–11 ja 12–14 p. 017 288 4600
(khranvirasto), 017 288 4620

Lähetyspiiri to 4.9. klo 18 Koivusaaressa vankilatyön hyväksi
Ainon ja Hannun luona, Lyhyenrannantie 11. Mukana rovasti, vankilapastori Jouko Koistinen.

&
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Perhepyhäkoulu su 7.9. klo 11
Pyylammilla, Nuottipolku 8,
Eeva ja Antti Savolaisella.
Ystävän Tupa ma 8.9. klo 9
Leppäkaarteen kerhohuoneessa; Honkarannantie 8.
Kouluikäisten pyhäkoulu
Arkkis ma 8.9. ja 15.9. klo 18–
19.30 Leppäkaarteen kerhotilassa.
Miestenkerho Aikamiesten
päiväretki la 13.9. Pisan luonnonsuojelualueelle Nilsiään.
Kokoontuminen srk-talon
P-paikale klo 10. Kelivaraus,
huonolla säällä seurakuntatalolla. Tervetuloa tutustumaan
avoimeen miesten ryhmään!
Mahdollisuus auttaa! Ilmoittaudu vapaaehtoistehtäviimme: siilinjarvi.suurellasydamella.fi
Asetu ehdolle. Lisätietoja seurakuntavaaleista Siilinjärvellä
saat verkkosivuiltamme.

KASTETUT
Jade Iina Jasmiina Lämsä, Miro
Eino Tapani Toivanen, Amalia
Riia Aurora Inkilä, Miko Kaspian Honkala, Ilari Elias Oinonen,
Samuel Väinö Henrik Kiiskinen, Tiitus Aleksanteri Korhonen, Roope Eemeli Ilmari Shemeikka.

KUULUTETUT
Timo Matti Ilmari Tolonen ja
Anna Sinikka Salonen, Tuomo Kalervo Heikkinen ja Sari
Marjaana Leskinen, Jussi Petteri Vartiainen ja Minna Marjatta Mononen.

KUOLLEET
Veli Johannes Hokkanen 93 v,
Toivo Rafael Sorsa 69 v, Sinikka Saarela 86 v, Elli Irene Hiltunen 69 v.

Järjestöt
SUOMEN
RAAMATTUOPISTO
Rukoushetki klo 16.30 maanantaisin Kuopion NNKY:n salissa.
Raamattupiiri klo 17 maanantaisin Kuopion NNKY:n salissa.

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.
fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Sanan ilta – syyskauden avaus Sanan Kulmassa pe 5.9. klo
18. Puhujana Jari Muta aiheena ”Hyvää hedelmää tuottamaan” (Matt 12: 33–37), ylistysryhmä Jaspe
Pienpiirejä Sanan Kulmalla:
Ma Rukouspiiri klo 18 alk 1.9.
Ma pariton vk Raamattupiiri klo 18 alk. 22.9. aiheena Roomalaiskirje. Ti pariton vk Naisten solu klo 18 alk. 23.9. Ke pariton vk Opintopiiri klo 18 alk.
24.9. Kolmiyhteinen Jumala:
Pyhä Henki. Pe rukouspäivystys ja avoimet ovet klo 13–16
alk. 12.9.
Kirjamyyntipiste avoinna tilaisuuksien aikana ja perjantaisin klo 13–16.

POHJOIS-SAVON EV.LUT
KANSANLÄHETYS
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon Kansanlähetys

Muis
t
verk a myös
k
www olehti
.ki
jako rkkoti.fi
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Seurakunnat 3.9.–16.9.14

kulttuurikulma

050 569 1302
Toimipiste avoinna ke
17.9. alkaen keskiviikkoisin klo 10–13 (kahvitarjoilua ja veisuut/seurat klo
11). Saatavana yhdistyksen tuotteita.
Tietoja myös www.h-y.fi
aluetyön sivuilta.

aava ti
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S
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Kirk estyy
ilm .9.
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AHOLANSAARI
Tied. ja ilm. 050 4641 000
www.aholansaari.fi
aholansaari@aholansaari.fi
Körttifoorumi 19.–21.9.
Herättäjä-Yhdistys ja Aholansaari kutsuvat osallistumaan keskusteluun, tapaamaan ystäviä ja veisaamaan yhdessä.
Nuoret ruskassa 2.–5.10.
Opiskelijoiden ja nuorten
aikuisten talkooleiri, jossa valmistetaan saarta talven tuloon.
Ystäväpäivät 17.–19.10.
Perinteiset ystäväpäivät
kokoavat Aholansaaren
ystäväkansan hengen ravinnon, veisuun, yhdessäolon sekä hyvän ruuan
ääreen.
Hiljaisuuden retriitti
24.–26.10. Unohtumaton

henkisen ja hengellisen
elämän virkistäytymisviikonloppu, jossa hiljaisuus
hoitaa, yhteistyössä JärviKuopion srk:n kanssa.
Aholansaaren joulu 23.–
26.12.

KUOPION
YMPÄRISTÖN
RAUHAN-YHDISTYS
Ahmatie 22
Seurat ke 3.9. klo 10.45
Tuusniemen palvelukeskuksessa.
Lauluseurat ja iltakylä ke
3.9. klo 19 Ry:llä.
Aviopuolisoiden ilta pe
5.9. klo 18 Ry:llä.
Seurat la 6.9. klo 19 Ry:llä.
Tuusniemen kirkkopyhä su 7.9. messu klo 10,
kahvit klo 11, seurat klo 12
Tuusniemen kirkossa ja
srk-salissa.
Yhteinen pyhäkoulu su
7.9. klo 14 Ry:llä.
Seurat su 7.9. klo 15.30 ja
17 Ry:llä.
Lauluseurat ke 10.9. klo
19 Ry:llä.
Seurat la 13.9. klo 13.30 Leväsen palvelukeskuksessa.
Seurat la 13.9. klo 19 Ry:llä.
Seurat su 14.9. klo 14,
15.30 ja 17 Ry:llä.
Seurat su 14.9. klo 15 Siilinjärven srk-talo (iso Sali).
Tutustumisilta ke 17.9.
klo 19 Ry:llä.

Lähetä vinkkejä kulttuurikulma@gmail.com

NÄYTTELYT
Galleria Carree
✚✚ Merja Aletta Ranttila
27.8.–14.9.
✚✚ Satu Juutilainen
17.9.–5.10.
Galleria G12
✚✚ Soili Heikura
30.8.–18.9.
VB-valokuvakeskus
✚✚ Särkynyt arki 5.9.–2.11.

KONSERTTEJA,
ESITYKSIÄ
Kuopion pääkirjasto,
luentosali 3.9 klo 18
✚✚ FT Ville Kivimäki
Murtuneet mielet

Kaupunginteatterissa Sirpa Kähkösen uutuusnäytelmällä Helene S.

✚✚ 5.9. Clouds of Sils Maria, ohj. Olivier Assayas
✚✚ 12.9. alkaen: Palsa,
ohj. Pekka Lehto

viikon valinnat
Sivistyneistön salongeissa
Suomen kieli, vahva kansallinen kirjallisuus ja kansan aseman parantaminen suhteessa
ruotsalaista yläluokkaa vastaan, ne olivat venäläisnainen Elisabet Järnefeltin salongin tavoitteet. Sen ohella hän
harjoitti sosiaalista hyväntekeväisyyttä: avaamalla aateliskotinsa ovet hän mahdollisti pääkaupungissa yksinäisille
maalaisylioppilaille, sellaisille
kuin Juhani Ahokin oli, tien sivistyneistön sisäpiiriin, mutta
toki hänellä oli ehtonsa, nuorukaisten tuli olla Elisabetin
poikien, Kasperin, Eeron ja Arvidin, tovereita. Kirjan uteliaisuutta herättävin - ja ehkä kohokohdaksikin nouseva - osa

on tietenkin nuoren Ahon ja
keski-ikäisen Elisabetin rakkausdraama, joka osoittaa, että samettiverhojen sisälläkin
oli salaisuutensa.
Toinen puoli kirjasta käsittelee Minna Canthin Kanttilan
salonkia ja vaikka siinä onkin
Canthia tuntevalle paljon tuttua, lukija saa eteensä myös
tuoreita näkökulmia. Tällainen on esimerkiksi Minnan
ja Elisabetin salonkien vertailu. Lappalainen esittää asiansa
elävästi kuin tarinaa kertoen,
tulkinnoistaan ja pohdinnoistaan hän tekee kysymyksiä.
Ja Kuopiossa lienee unohdettu vastaus siihen, miksi rönöläisen Pekka Hartikaisen koh-

talo Helsingin huvituksissa oli
niin kova.

kenut. Maijala kirjoittaa korostavansa Minnan ihailijoita,
mutta raakaa todellisuutta oli
myös vaikutusvaltaisten miesten, kuten piispa Johanssonin tai kuvernööri Järnefeltin
avoin ja julkinen viha, mikä oli
omiaan masentamaan Minnan mieltä, sen myös kirjeet
selvästi näyttävät ja tämän
puolen Minnasta myös Maijala nostaa hyvin esille. Minna
Canthin sydäntä lähellä olevat
aatteet, naiskysymys, siveellisyyskysymys, työväenkysymys ja raittiuskysymys, olivat
sellaisia, joita eivät aina hänen nuoret salonkilaisetkaan
ottaneet omikseen. Sekin tulee mieleen, että olisiko Canth
toisenlaisissa olosuhteissa rustaillut rakkausromaaneja ystävänsä Juhani Ahon tavoin?

Sotku 23.9. klo 19
✚✚ Joona Halonen: Lyhyt
matematiikka ja Variskuoro
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Minna Maijalan mukaan
Meidän Minna Canthimme
elämä on jo vuosisadan kiinnostanut tutkijoita ja nyt kirjallisuushistorioitsija Minna
Maijala ryhtyy vuoropuheluun etenkin naisasianainen
Lucina Hagmanin kanssa jopa niin, että varsinainen elämäkerta, kirjan ensimmäinen
osa, jää vähän keskeneräiseksi,
eikä hehku kohteensa tavoin.
Omimmillaan Maijala onkin
ehdottomasti teosanalyysien äärellä, ne ovat monipuolisia ja tutkijan perusteellisuudella tehty.
Kirjailija kritisoi Hagmanin
elämäkertaa ja haluaa kääntää katseensa dokumentteihin. Mutta miten niitä tulkitaan? Herkkä ja hellä Minna ei
oikein avaudu nyt lukijalle, joka ei ole Canthin kirjeitä lu-

Merja Aletta Ranttilan teoksia Galleria
Carreessa

Kuopion Musiikkikeskus, ohjelmassa mm.
✚✚ AR Quartet 5.9.
klo 21.30 Jazzklubi
✚✚ Recital: Lauluja elämän
väreissä 14.9. klo 16
Kamarimusiikkisali

Kuopion kaupungin
teatteri
✚✚ The Sound of Music
ensi-illat 10.9. ja 11.9.
✚✚ Helene S. - rakkaudella kantaesitykset 5.9.
ja 6.9.

TERHI LAITINEN

Tarja Lappalainen:
Salonkielämää.
Break. 2014. 256 s.

Ja kirjailijat ovat aina aikansa lapsia – kuten elämän kertojatkin.
TERHI LAITINEN

Kuopion ja Siilinjärven
seurakuntalehti.
101. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 17.9.

Julkaisija
Kuopion ev.lut. seurakunnat,
PL 1064, 70101 Kuopio,
puh. 017 158 111, faksi 017 158 288,
www.kuopionseurakunnat.fi.
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, Kirsi Leino,
Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 73 670 kpl
Toimitus
Kirjastokatu 5 A 1
70100 Kuopio
Viestintäpäällikkö,
Kirkko ja Koti -lehden
päätoimittaja
Minna Siikaniva
puh. 040 4848 273
minna.siikaniva@evl.fi
Tiedottaja
Ulla Remes (virkavapaalla)
Tiedottaja (vs.)
Heli Haring
puh. 044 414 4801
heli.haring@evl.fi
Tiedottaja
Merja Tapio
puh. 040 4848 236
merja.tapio@evl.fi

Minna Maijala:
Herkkä, hellä, hehkuvainen.
Otava. 2014. 431 s.

J

a mahtoiko löytää? Kun kysymys on Juhani ”Juice” Leskisestä, löytyy paljon suuria
ihailijoita, mutta myös niitä, jotka eivät
hänen musiikkiaan ymmärrä.
Kun tilaisuus viedään kirkkoon, aina
riittää epäilijöitä hänen musiikkinsa sopivuudesta sakraalitilaan.
Elokuun puolivälissä viime vuonna rovasti Hannu Komulainen ja vahvistettu Trio Heinäpää pohtivat hengellisyyttä Juicen teksteissä.
Vuotta myöhemmin tuo sama porukka mietti,
mitä Juice etsi?
Vanha tehtaankirkko Juankoskella täyttyi nytkin hyvän musiikin ystävistä ja Hannu Komulaisen ajatusten kuulijoista. Monta kertaa illan aikana heitettiin kysymys: mitä Juice etsi? Yhtä
oikeaa vastausta ei löydetty – tai jokainen löysi
oman vastauksensa.

Askeleen edellä

Pöljän kotiseutumuseo
✚✚ 3.9. klo 18 Kuopion
Pelimannit
Kino Kuvakukko,
ohjelmassa mm.
✚✚ 5.9. alkaen: Brooklynin pojat, ohj. Inderjit
Kaur Khalsa

Mitä Juice etsi?
JOONA LONKILA

017 261 4500
044 772 1928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
Kuoro ti klo 14. Uudet

HERÄTTÄJÄ
-YHDISTYS
Kuninkaankatu 22

Maakunnalliset herättäjänseurat Kuopiossa Tuomiokirkkoseurakunnassa
la–su 6.–7.9.
Seurat Lapinlahden seurakuntatalolla su 7.9.
klo 18.
Herättäjän kirkkopyhä
Säyneisissä su 14.9. klo 13.
Messu Saarna Juhani Saastamoinen, tarjoiluväliaika
ja seurat
Seurat Pyhän Johanneksen kirkolla Kuopiossa su
14.9.klo 18.
Seurat Alavan kirkolla
Kuopiossa su 21.9. klo 14.

SAMI TIRKKONEN

NNKY
Myllykatu 5

laulajat tervetulleita suoraan harjoituksiin.
Raamattu- ja lähetyspiirit vuoroviikoin ke, raamattupiiri alk. ke 10.9 klo
13. Lähetyspiiri
alkaa ke 17.9.
Venäjänkielisten maahanmuuttajanaisten
ryhmä ilm. myöhemmin.
Tied. Maija Antikainen.
Yhteiskristillinen rukousilta tiistaisin klo 18.
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Koonnut
PIIA JULKUNEN

Menovinkit 3.–17.9.2014
Pienryhmät Lähetyskodilla Kuopiossa: Ma klo
7 aamurukoushetki, klo
9.30 äiti-lapsipiiri. Ke klo
12 päivähartaus ja kahvihetki, klo 18 nuorten aikuisten 3Kohtaamista. To
4 viikon välein klo 18.30
nuorten Nuotta-ilta. Pe
klo 12 raamattu- ja lähetyspiiri joka toinen viikko
(parittomien). La klo 18
Opkon opiskelijailta.
Sanan ja yhteyden ilta
ke 10.9. klo 18.30 Tuusniemen srk-talolla, Pentti
Rissanen.

&

www.kirkkojakoti.fi
www.facebook.com/kirkkojakoti

Verkkotoimittaja
Seija Rytkönen (virkavapaalla)
Verkkotoimittaja (vs.)
Tuija Hyttinen
puh. 040 4848 514
tuija.hyttinen@evl.fi
Taitto Kotimaa Oy
Ilmoitukset:
Pirjo Teva
puh. 020 754 2284,
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset
Kuopion ulkopuolelle
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy,
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute:
jakelupalaute@kotimaa.fi
www.suoralahetys.fi,
puh. 017 264 7800

Juice oli aina askeleen edellä. Kun uskoi löytäneensä laulun jujun, niin jopa pilkisti uusi mahdollisuus seuraavan nuotin takaa.
Ryvetetty kyyhkynen sen aloitti, sitten kosketettiin Mimosan hipiää. Seuraavana oli Ekumeenisen jenkan vuoro. Monelle tuo laulu on pelkkää
rienausta, mutta Juicen tietäen siinäkin kouraistaan syviä totuuksia. Hannu Komulainen kertoi,
että jenkka syntyi vedon seurauksena.
”Juicen piti säveltää laulu, jossa on sana öylätti.”
Viimeiseen värssyyn se sitten löytyi: Tuumi
Sebaot: ”Tuon kyllä raivaan pois, muuten vallata
multa hän taivaan vois!” Sitten pastori tukehtui
öylättiin, ja kohtapa kirstua höylättiin!

Syvä armon ikävä

Myös soittajat, laulajat ja yleisö saivat pohtia, että
mitä mahtoikaan Juice etsiä. Vahvistettu Trio Hei-

Mari Koivusalo, Raimo Torvinen, Matti Roininen ja Jarmo Roininen sekä kuvan ulkopuolelle jäänyt Juha Mylläri muodostavat vahvistetun Trio Heinäpää -yhtyeen.
näpää; Raimo Torvinen, Jarmo Roininen,
Juha Mylläri, Mari Koivusalo ja Matti Roininen antoivat omat vastauksensa: rakkautta, läheisyyttä, kosketusta, elämää, itseään.
Hannu Komulainen puolestaan kiteyttää
asian omalla tavallaan.
”Juicella oli syvä armon ikävä, ihmisenä

toteutumisen ikävä. Jumalaa ja naista hän
ikävöi.”
Tilaisuus päättyi Juankosken kansallislauluun Juankoski here I come. Illan kahvit juotiin Ylösnousemuksen kirkon flyygelirahaston kartuttamiseksi.
Tilaisuuden järjestivät Juankosken Kulttuu-

rihistoriallinen Seura ja Juankosken alueseurakunta. Tapahtuma oli osa Brynolfin päiviä.
Taas jäin monenlaista mietittävää sielun
sopukkaan. Hienoja tekstejä, hyvää musiikkia, vahvoja tulkintoja.
ERIKA SUOMINEN

kerron kirkosta

Laulua, leikkiä ja liikuntaa

K

oulupäivä on päättynyt.
Lauma iloisia ja puheliaita
ekaluokkalaisia, joukossa
saattaa olla myös jokunen
tokaluokkalainen, ryntää
sisään kerhotilaan. Reissuvihkoja tarkistellaan, onko tullut muutoksia lähtöaikoihin,
leluja kaivellaan esille, osa käy värityskuvien kimppuun. Yksi on oppinut uuden taidon koulupäivän
aikana, toinen vielä harjoittelee kirjaimia, kolmannella kastuivat sukat välitunnilla.
Kuopiossa ev.lut. seurakuntayhtymän Yhteinen
lapsityö järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa
viidellä eri koululla: Neulamäessä, Länsi-Puijolla,
Puijonsarvessa, Pohjantiellä sekä Pyörössä. Vastuuohjaajana kerhoissa toimii lastenohjaaja ja hänelle
työpariksi tulee kaupungin työntekijä, monesti
koulunkäynninohjaaja. Kerhotilat ovat yhtä lukuun
ottamatta koulun tiloissa. Tiedon kulku koulun ja
iltapäiväkerhon välillä on siis melko vaivatonta.
Kerho maksaa joko 60 tai 80€, lapsen läsnäolotunneista riippuen. Tähän maksuun sisältyy toiminta,
materiaalit, välipala.
Vuosiaihe tulevana lukuvuotena on Ota koppi!
Aiheeseen pureudumme eri tavoin, muun muassa
askartelemalla, liikkumalla ja hiljentymällä. Toiminta iltapäiväkerhossa on siis monipuolista, ja sitä
järjestetään arkisin klo 12-16 välisenä aikana. Kerhoissa ulkoillaan mahdollisuuksien mukaan ja säiden salliessa päivittäin, sillä lapset ovat viettäneet
suurimman osan aamupäivästään sisällä opetellen uusia asioita. Kädentöitäkin toki tehdään, sekä
lauletaan ja leikitään. Myös läksyjä on iltapäiväker-

hossa mahdollista tehdä, vanhemmilla on kuitenkin aina tarkistamisvastuu lapsen kotitehtävissä.
Joskus saatetaan kerhoissa leipoakin, tai tehdä retkiä lähialueille. Noin kerran viikossa hiljennytään
hartauteen kynttilän äärelle. Siinä tulevat tutuiksi
Raamatun kertomukset ja kirkkovuosi.
Kerhossa alkaa olla välipalan aika. Kädet pestään ja rauhoitutaan jonoon. Ennen ruokailua lausutaan tai lauletaan siunaus ruualle. Hyvä ja terveellinen välipala on tärkeä osa pienen koululaisen
iltapäivää, jotta jaksaa pitkän päivän ennen iltaruokaa kotona.
Kello tulee neljä, ja on aika laittaa viimeisetkin
lapset kotimatkalle. Huomenna on taas uusi päivä
ja uudet kujeet.
Suuri on maailma pienille jaloille, kun lähdet kävelemään.
Suuri on maailma pienille käsille, paljon on tehtävää.
Kukaan ei voi olla liian pieni, tai hento, tai voimaton.
Kukaan ei voi olla liian pieni kun Jumala vieressä on.
(LV 87)
teksti ja kuva:
TUIJA TURUNEN
lastenohjaaja
Tällä palstalla kirkon työntekijät
kertovat, miten kirkko on mukana
ihmisen eri elämänvaiheissa.

Kasperi Sirviö, Juho Sutinen, Kasperi Miettinen ja Teemu
Eskelinen viihtyvät iltapäiväkerhossa.
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Vexi Poutiaisen uusin puulelu on Nooan arkki, joka on tehty 1950-luvun piirustusten mukaan.

Pidä huolta itsestäs
ja niistä, jotka kärsii
”Hei, anna voimaa”, hihkaisee Veikko ”Vexi” Poutiainen. Eli hän kysyy: Saanko halata?
Positiivinen posetiivari haluaisi joskus järjestää halaustempauksen torilla.

O

lohuoneessa on rivissä puuhevosia. Yhden kaulaan on pujotettu kukkapunos.
6-vuotias lapsenlapsi Ella on ollut asialla. Puinen junarata on
taas 2-vuotiaan Einon
lempilelu, poljettavalla puuautolla huristelee
7-vuotias Jere. Vexi nappaa hyllyn päältä jotain ja kantaa tuvan pöydälle puisen veneen,
jossa on ikkunoita. Se on Nooan arkki. Sisällä on edustettuina eläimet linnuista karhuun
ja kirahviin.
Idea välähti päähän lapsuudessa nähdystä ja kuullusta Raamatun kertomuksesta ja
puuseppäserkku Reijo auttoi nikkaroimaan
ajatuksen konkreettiseksi.
”Voihan nykyään ostaa muovisen arkin,
mutta halusin puulelujen ystävänä omani
lapsuuden ajan näköisenä ja tuntuisena. Ihmeenä meillekin, lehtisahamallien joukosta
löytyi 50-luvun piirustukset, joista nämä on
rakennettu. 12-vuotias Ella ja taiteilija Marjatta auttoivat eläinten maalaamisessa.”
Posetiivari Poutiainen on käynyt niin päiväkodeissa, kouluissa kuin palvelutaloissakin kertomassa vanhankansan leluista, mitä

Täällä ollaan vaan käymässä

”

Kuopion keskustassa, Hapelähteenkadun ja
Puusepänkadun kulmassa puukortteliyhteisöllisyydessä kasvanut Veikko miettii tämän
ajan nuorten ja lasten elämää. Onko heillä
tarvittavaa turvaa ja eväitä tulevaisuuteen?
Onko töitä tai saako apua, jos elämä ei menekään suunnitelmien mukaan?
”Ennen jos jonkun äiti sairastui, joku pihan vanhemmista otti perheen lapset hoiviinsa kunnes taas äiti oli tervehtynyt. Pidettiin toisistamme huolta.”
”Elämä on muuttunut hetkelliseksi. Kenelläkään ei tunnu olevan aikaa.”
”Loppujen lopuksi kiire kuitenkin loppuu.
Ajattelen, että aina on aikaa, jos sitä haluaa.

Sitä pitäisi ottaa enemmän perheelleen ja läheisilleen. Itseänikin muistutan, että täällä
ollaan vaan käymässä”, Vexi pohtii.
”Minunkin piti aikoinaan olla joka paikassa. Nyt voin antaa jo toisillekin tilaa. Olen
oppinut, että ulkoisilla asioilla ei ole lopulta
merkitystä.”
Tilalle on tullut vaatimattomampi elämä.
Asenne on muuttunut.
”Sitä miettii, mitä elämältään haluaa, miten aikansa viettää. Nyt iloitsen siitä, että
pääsen aamulla sängystä ylös ja että aurinko
paistaa. Yritän toteuttaa viisasta ohjetta: elä
elämäsi hymyillen.”

milloinkin mukanaan. Pieni Hyvä Hetki starttaa taas koulujen alettua ja uusi Nooan arkki
lähtee kiertueelle mukaan.
”Puulelut ovat päiväkodeissa kova sana.
Joskus teen niin, että jätän lelut leikittäväksi
muutamaksi päiväksi. Leikin ja lelujen avulla on helpompaa kuvittaa tarinoita lapsille.
Kertoa kulttuurista, jossa me elimme, ja juurista, joista heidänkin isovanhempansa ovat
kasvaneet.”

Ulkoisilla
asioilla
ei ole lopulta
merkitystä

Ilma, joka yhdistää
posetiivia ja ihmistä
Vexi tunnetaan niin toimittajana kuin muusikkona. 1950-luvun loppupuolelta alkanut
kova viihdemaailma tanssilavoineen on vaihtunut nykyiseen leppoisaan posetiivin pyörittämiseen. Samalla saa tarinoida ihmisten
kanssa, kuunnella huolten painamaa tai antaa pienen pojan kokeilla ihmeellistä vekotinta.
Kuljetettavan elektronisen posetiivin
kanssa hän kulkeutuu pihoille soittamaan
vanhaa musiikkia.
”Palvelutaloihin on helpompaa ottaa mukaan sylissä pidettävä posetiivihaitari”, muusikko näyttää ja vetää muutaman sävelen
näytteeksi.
Satoja kappaleita sisältävä kapistus saa
soidessaan hyvälle tuulelle. Se kaipaa ilmaa,
niin kuin mekin.
Mitä ihminen loppujen lopuksi tarvitsee?
”No posetiivin”, nauraa soittaja. ”Ei vaan,
arvostan terveyttä, hyvää mieltä ja sitä, että kavereista pidetään huolta. Ystävää ei saa
unohtaa”, Vexi tuumaa.
HANNA KARKKONEN

