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Kuopion ja Siilinjärven 
evankelisluterilaisten seurakuntien lehti
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Kirkkoturvalla on pitkä perinne
Kirkkoturva ei tarkoita ihmisten piilottamista viranomaisilta. 
Kirkko toimii aina avoimesti ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. 

S
eurakunnat ovat tuke-
neet turvapaikanhaki-
joita monin tavoin siitä 
alkaen, kun heitä on Suo-
meen tullut.  Kirkkoturva 
tarkoittaa ihmisen hädän 
vakavasti ottamista ja 
hänen auttamistaan sel-
laisin tavoin kuin se on 
mahdollista.

Kirkkoturva on yleiskristillinen käytäntö, 
jolla on vuosisatainen perinne. Eri aikoina yh-
teiskunnan marginaaliin joutuneet ryhmät 
ovat hakeneet turvaa temppelistä.

Suomessa kirkkoturva tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että seurakunta tarjoaa esimer-

kiksi karkotuspäätöksen saaneelle henkistä 
ja aineellista tukea sekä auttaa häntä hoita-
maan asioitaan yhteistyössä viranomaisten 
kanssa.

Kirkkoturva on avointa toimintaa, jolla py-
ritään varmistamaan Suomessa elävien siirto-
laisten oikeudenmukainen kohtelu. Kirkko ei 
piilottele ihmisiä tai ylläpidä erillistä oleskelu-
lupajärjestelmää.

Oikeus perheeseen
Kristilliseen uskoon kuuluu vieraanvaraisuus 
muukalaisia ja hädänalaisia kohtaan.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edus-
tajat ovat eri yhteyksissä vedonneet inhimilli-
sen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan 
puolesta ja esittäneet huolensa siitä, millai-
sia vaikutuksia perheenyhdistämisen kriteeri-
en kiristämisellä on perheiden ja lasten hyvin-
voinnille.

M illainen on aikuisen 
lapsen suhde omiin 
vanhempiinsa, muut-
tuuko se kun ikää ja 
kokemusta tulee li-
sää? Jyväskylän yli-
opiston perhetut-
kimuskeskuksen 

professori Kimmo Jokinen ja Keski-Suomen perheasiankes-
kuksen johtaja Sirpa Salo saivat kysymyksen pohdittavak-

seen tapauskertomusten kautta. Kertomuksissa eri ikäiset hen-
kilöt miettivät omaa suhdettaan vanhempiinsa.  

Ikuisuusasetelman äärellä
Jokisen mukaan kysymystä voi lähestyä vertaamalla sukupolviero-

ja. Kun 60–70-luvuilla opiskelijaradikalismi ja erilaiset nuoriso-
kulttuurit löivät itsensä läpi, tapahtui iso murros myös sukupol-
vien välillä. 

”Vielä muutama vuosikymmen sitten irtiotto omista van-
hemmista oli selkeämpi.”  

Jokisen ja Salon mielestä tuon aikakauden kertomuk-
sille on tyypillistä se, että halutaan itsenäistyä ja irtautua 

lapsuudenkodista hyvin aikaisessa vaiheessa.  Van-
hempien kanssa on ollut myös pientä kitkaa. Ai-
kuisenakaan vierailut eivät ole aina helppoja ei-

kä suhde ole aivan mutkaton. Ajan kanssa suhde 
alkaa muuttua läheisemmäksi. Oman perheen pe-

rustamisen ja omien lasten myötä suhde muuttuu 
ymmärtäväisemmäksi ja käytännöllisemmäksi. 

”Omien lasten myötä perspektiivi laajenee. Kun huolehtii 
lapsista, huomaa myös sen, miten tärkeä on ollut omille vanhem-

milleen”, Salo kiteyttää.
Jokisen mielestä kysymys on tietynlaisesta ikuisuusasetelmasta, lapsi on 

aikuisenakin vanhempiensa lapsi. Vanhempi pysyy isänä tai äitinä, vaikka lap-
sille tulee ikää lisää.

”Vaikka suhteessa on vaihtelua, ei se ole koskaan ihan tasavertainen samal-
la tavalla kuin sisarus- tai kaverisuhteet”, Jokinen arvioi.

AJANKOHTAISTA

PYSÄKILLÄ

Oma lapsi – lapsi vielä ai kuisenakin

Kirkon 
vetoomus

 ✚ Jokaisella lapsella ja vanhem-
malla on oikeus turvaan ja huo-
lenpitoon, oikeus perheeseen ja 
toistensa kanssa elämiseen riip-
pumatta sosiaalisesta, kulttuu-
risesta tai uskonnollisesta taus-
tasta.

 ✚ Julkisen vallan päätösten ja toi-
mien tulee perustua perhettä 
huomioivaan ajatteluun. Kaikki-
nainen perheenjäsenten eristä-
minen toisistaan vaikeuttaa ko-
toutumista.

 ✚ On luotava turvallisia ja laillisia 
reittejä saapua Eurooppaan. Tar-
vitaan määrätietoista ponnis-
telua rauhan ja elinmahdolli-
suuksien eteen, apua konfl iktien 
keskellä ja avoimuutta vastaan-
ottaa turvaa hakevia. Näitä ei 
tule asettaa toisiaan vastaan ja 
vaihtoehdoiksi.
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Vierailu 
lapsuudenkotiin 
taannuttaa aikuisen 
helposti lapsuuden 
tuntoihin ja 
lapsen rooliin.

TU
IJA

 H
YT

TI
N

EN

2 Nro 11 — 28.12.2016&



Aikamme on 
Jumalan kädessä

E vankeliumikirjassa kerrotaan, että kalente-
rivuoden vaihteen vakiintuessa tammikuun 
alkuun, joulukuun viimeisen illan aiheeksi 
tuli muistaa ajan kulumista. Meitä muistute-
taan siitä, että elämämme ei riipu ainoastaan 

maailmassa vallitsevista valloista ja laeista. Elämämme 
on Jumalan kädessä. Meillä on paljon aihetta kiitokseen 
ja katumukseen. Uusi vuosi merkitsee myös sitä, että 
Jumala antaa meille mahdollisuuden aloittaa uudestaan.

Monet aloittavat vuoden kuntokuurilla tai tipatto-
malla tammikuulla. Uudenvuodenlupaukset ovat suo-
sittuja, mutta valitettavasti lupaukset usein unohtuvat 
vuoden varrella. 

Minulla oli erään ystä-
väni kanssa tapana antaa 
uudelle vuodelle jokin 
teema. Kerran päätimme 
työn vuodesta ja kuinkas 
kävikään. Seuraavana vuo-
tena kumpikin sai uuden 
työpaikan. Yhtenä vuo-
tena teemana oli rakkaus. 
Ystäväni meni samana 
vuonna  naimisiin. Hyvin-

voinnin teemavuotena liikuntakerrat lisääntyivät huo-
mattavasti. Kannattaa siis miettiä tarkkaan, mihin 
tavoitteensa asettaa. 

Mikä olisi sinulle hyvä teema tulevalle vuodelle? Mitä 
kadut, mistä olet kiitollinen?

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden teemana 
on ”Yhdessä”. Satavuotiaalla Suomella on näköala kat-
soa sekä taaksepäin että eteenpäin ja luoda yhdessä uutta. 
Itsenäisestä Suomesta voimme kaikki olla kiitollisia. 

Oman elämänsä muutosta ei tarvitse tehdä yksin. Apu 
on lähellä.  

Tammikuun ensimmäisenä eli uudenvuodenpäivänä 
muistetaan Jeesuksen nimenantoa ja päivän tekstit ker-
tovat Jeesuksen nimen merkityksestä. Jeesus-nimi mer-
kitsee ”Herra on apu, Herra pelastaa”. Tähän nimeen on 
turvallista luottaa.

Siunausta alkavaan vuoteen.

Ikuinen Jumala,
me kiitämme sinua kaikesta,
mitä kuluneena vuonna olet meille antanut.
Anna anteeksi se paha,
mihin olemme tietoisesti
tai tietämättämme syyllistyneet.
Vapauta meidät uuteen alkuun
– joka päivä, joka hetki.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta. 

Evankeliumikirja

”Muutosta 
ei tarvitse 
tehdä yksin

MINNA SIIKANIVA
minna.siikaniva@evl.fi 

”Savon Sanomien verkkosivulla julkaistavan 
Ristisanoja-blogipalstan uudet kirjoittajat 
ovat kirkkoherra Ismo Haapanen Suonenjo-

elta, nuorisotyönohjaaja Nina Heide Lapinlahdelta, 
lehtori Tiina Häkkinen Varkaudesta, diakonissa Sa-
mi Mitsman Kuopiosta ja lehtori Päivi Th itz Piek-
sämäeltä. Nykyisistä blogisteista jatkavat isä Harri 
Peiponen Kuopiosta ja kasvatusasiain koordinaat-
tori Sirpa Okulov Kuopiosta. Blogi julkaistaan aina 
torstaisin ja siinä käsitellään kaiken maailman asioita 
ristillisestä näkökulmasta.

”Keskiajalta alkaen uudenvuoden kirkolli-
nen juhlan aihe on ollut Jeesuksen ympä-
rileikkaus ja nimenanto. Luukkaan evan-

keliumin mukaan kahdeksan päivän kuluttua 
syntymästään Jeesus vietiin ympärileikattavaksi ja 
saamaan nimi temppeliin. Jeesuksen nimi tarkoit-
taa heprean kielellä pelastusta.

”Loppiainen on joulua vanhempaa perua. 
Silloin juhlistetaan kolmen viisaan miehen 
saapumista tähden johdattamina Betlehe-

miin.
Itämaan tietäjien lukumäärää ei maini-

ta Raamatussa. Siellä mainitaan lahjat, joita he 
toivat: kultaa, suitsukkeita ja mirhaa. Sillä pe-
rusteella heitä ajatellaan olleen kolme.

KUUKAUDEN VALINNAT PÄÄKIRJOITUS

Oma lapsi – lapsi vielä ai kuisenakin
Aika parantaa

”Suhde äitiin on parantunut, kun on itselle tullut 
ikää. Aikaisemmin oli hankausta, kun asuimme 
lähempänä ja näimme useammin. Lähdin maail-

malle parikymppisenä, ja kun kävin kotona, en jaksanut 
ottaa vastaan ohjeita. Harmitti, kun äiti varmisteli, että 
pärjääkö poika arjessa. Saatoin vastata töykeästikin. 

Nykyään tapaamme harvakseltaan emmekä käytä ai-
kaa kiukutteluun. Olen oppinut käyttämään myös an-
teeksi-sanaa. 

Olen yrittänyt pärjätä omilla avuilla, mutta on äiti 
auttanut ajatuksen tasolla ja huonoina hetkinä taloudel-
lisesti. Äiti on nähnyt, että poika on löytänyt paikkansa, 
joten ohjeet ovat vähentyneet.” 

Poika 52 v ja äiti 83 v

”Isän kanssa arkipäivä sujui hyvin, äidin kanssa tuli 
ongelmia. Äiti yritti olla ylivertainen, ja se aiheut-
ti sen, että taannuin. Meille syntyi kiistaa siitä, ke-

nellä on oikea tieto. Oli asioita, joista tiesin jo laajemmin, 
mutta äidin mielestä hypin nenille.

Perheen perustaminen ja välimatka auttoivat itse-
näistymistä. Kun kävimme vanhempieni luona, taannuin 
nauttimaan heidän palveluistaan. Kolmissakymmenissä 
tuli iso elämänkriisi. Kerroin siitä vanhemmille, mutta he 
eivät osanneet auttaa. Tajusin, että nyt olen omillani. Se 
kehitti elämäntaitoja, ja kasvoin tasaveroiseksi vanhem-
pieni kanssa.”

Tytär 65 v, äiti 90 v

”Tapaan vanhempiani noin kerran kahdessa vii-
kossa, ja soittelemme usein toisillemme.  Isällä on 
yrittäjätausta, ja olen pyytänyt neuvoja työasi-

oissa. Äidillä on tapana neuvoa paikoissa, joissa ei välttä-
mättä tarvitse. Hän kyselee arjen sujumisista ja siitä, on-
ko tyttöystävää kiikarissa. 

Mummo käyttäytyy äitiä kohtaan samalla tavalla kuin 
äiti minua kohtaan – tekee äidille voileivätkin valmiiksi. 
Vähän naureskelen sitä mielessäni.

On ihan luonnollista, että vanhempi–lapsi -roolit säi-
lyvät selkeinä, se on mielestäni hyvä asia.” 

Poika 32 v, vanhemmat 58 v

Lapsen rooli päälle
Sirpa Salo on perheneuvonnan keskusteluissa 
huomannut, että lapsuudenkotiin meneminen 
saattaa ”taannuttaa” aikuisenkin lapsen monel-
la tapaa lapsuuden tuntoihin ja rooliin. Jokinen 
arvelee, että ilmiön taustalla on vuosikymmeniä 
kestänyt tiivis vuorovaikutussuhde. 

”Nämä asiat voivat olla ihan tiedostamat-
tomia ja huomaamattomia. Ulkopuolinen eh-
kä huomaa sen äänensävyistä”, Jokinen havain-
nollistaa.

Hän  nostaa esiin havainnot, joita viimeaikai-
set tutkimukset tukevat laajemminkin Euroopas-
sa. Nuoremman sukupolven sidos vanhempiinsa 
on usein sekä emotionaalisesti että taloudellises-
ti vahvempi. Yksi syy tähän on se, että nuorten si-
joittuminen työmarkkinoille kestää pidempään. 
Myös perheiden perustaminen on siirtynyt myö-
hempään elämänvaiheeseen. Molemmat yhdessä 
tai erikseen edesauttavat sitä, että lapsuuden per-
he voi säilyttää asemansa pidempään.  

Suhteet ovat tiivistyneet
Jokisen ja Salon yhteinen havainto on se, et-
tä sukupolvien välinen kuilu sekä vanhempien 
ja nuorten väliset auktoriteettisuhteet ovat liu-
dentuneet. Nykyvanhemmat ovat lapsilleen lä-
heisempiä, ikään kuin ystäviä, ja tunnesuhteet 
saattavat säilyä vahvoina myös kodista irtautu-
misvaiheessa.

Myös isovanhempien ja lastenlasten suhde 
on tiivistynyt, ja se luonnollisesti vahvistaa myös 
keskimmäisen sukupolven suhdetta vanhem-
piinsa. Ikääntyessä myös myönteisillä tunnesi-
teillä on merkitystä, kun aletaan miettiä hoiva-
vastuita omista vanhemmista.

Salon mielestä juuri kotoa lähteneet ja omi-
en siipien kantavuutta kokeilevat nuoret eivät 
kaipaa edelleenkään ohjeita ja paapomista, vaik-
ka sietävätkin sitä paremmin kuin aiemmat su-
kupolvet. 

”Kun lapsesi on täyttänyt 21 vuotta, niin 
muista, että annat hänelle neuvoja vain hänen 
niitä pyytäessään”, Salo muistelee erästä mieleen 
jäänyttä yleispätevää neuvoa vanhemmille.

HEIKKI IMPIÖ
 KAARINA HEISKANEN

1,5 %
Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto 
hyväksyi joulukuun kokouksessaan talousarvion vuodelle 
2017. Kirkollisvero säilyy 1,5 prosentissa.

2.1.
YLEn Radio1 -kanavalla piispa Jari Jolkkonen pitää vuoden 
ensimmäisen radiohartauden 2.1. Teemana reformaation ja 
Suomen juhlavuosi.

145 000
Kirkon mediasäätiö myönsi tänä syksynä tuotantotukea  
yhteensä 145 000 euroa. Säätiö tukee uskontoa ja 
elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä.
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Peace, love and 
rock ’n roll!

E i voi sanoin kuvata, kuinka hienoa 
työtä Lähi-idässä tehdään meidän 
kaikkien paremman tulevaisuuden 
puolesta. Kirkon Ulkomaanavun jär-
jestämällä matkalla Jordaniassa, Isra-

elissa ja palestiinalaisalueilla tapasin Ulkomaa-
navun ja paikalliskumppanijärjestöjen työnte-
kijöitä ja toimintaan osallistuvia tulevaisuuden 
rakentajia. 

Olen edelleen suuresti vaikuttunut heidän 
työstään. Onneksi minulla ja sinullakin on mah-
dollisuus olla tukemassa heidän työtään Suo-
mesta käsin, kun ensi kevään Yhteisvastuukerä-
yksen ulkomaankohde on Jordaniassa tehtävä 
työ.

Tapaamani työntekijät ja toimintaan osallis-
tuvat elävät itse niiden asioiden ympäröimänä, 
joista me vain kuulemme tiedotusvälineistä. He 
elävät sitä todellisuutta, joka on meille jossain 
tuolla kaukana. Ilman katkeruutta ja vihaa he 
auttavat toinen toisiaan. Tekevät työtä kansojen 
rauhan säilyttämiseksi. Miksi? Koska heillä on 
ajatus toivosta. 

Vaikka maailman, ja tässä tapauksessa eten-
kin Lähi-Idän, tilanne näyttää toivottomalta ja 
absurdilta, meillä on oltava toivoa. Sitä on oltava, 
jotta voimme jakaa sitä toisillemme ja kannatella 
toinen toistamme rakkauden periaattein. 

Betlehemin Luterilai-
sen kirkon pastori Mitri 
Raheb kertoi alueella 
elämisen hankalistakin 
tilanteista, mutta ei silti 
vaipunut epätoivoon. 
Hän toi esille näkö-
kulmansa seuraavassa 
sanonnassa: ”Jos tietäi-
sin, että maailmanloppu 
tulisi huomenna, vielä 
tänään menisin puutar-
haan ja istuttaisin oliivi-
puun”. Kyllä tämä ajatus 
rokista käy! Se puskee hyvällä ja syvällä soundilla 
läpi epätoivon. Se innostaa tarttumaan rumpu-
kapuloihin ja paukuttamaan sanomaa siitä kai-
kesta hyvästä, mitä meillä jo on.

Uskon, että maailmassa on paljon ihmisiä, jotka 
totisesti voivat vaikuttaa ja muuttaa maailmaa. 
Jos en uskoisi näin, miksi tekisin mitään? Miksi 
koittaisin vaikuttaa yhteiskunnan asioihin? 
Miksi tekisin työtäni lähetyssihteerinä? Miksi 
edes kirjoittaisin tätä kolumnia?

Toiveikkaat ihmiset, älkäämme olko hiljaa. 
Korottakaamme ääntä paremman huomisen ja 
tulevaisuuden vuoksi. 

Rauhaa, rakkautta ja mausteeksi reipasta rok-
kia!

JENNI SHAKYA

” 
Ilman 
katkeruutta 
he auttavat 
toisiaan

KOLUMNI

HISTORIALLISTA

Kirkossa on tilaa 
erilaisille perheille,  
yksineläville, eron-
neille sekä seksuaali- 
ja sukupuolivähem-
mistöihin kuuluville. 

K
irkkohallituksen 
täysistunto hy-
väksyi oikeudel-
lisen selvityksen 
avioliittolain muu-
toksen vaikutuk-
sista kirkolle. Oi-
keudellinen selvitys 

oli myös marraskuun kirkolliskokouk-
sen käsittelyssä. Kirkolliskokous on kir-
kon opillisissa asioissa ylin päättävä elin. 

Selvityksessä todetaan, että avioliitto-
lain mukaan kirkolla on edelleen oikeus 
päättää itse vihkimiskäytännöistään. Su-
kupuolineutraalia avioliittolakia koske-
vassa lakimuutoksessa tätä kirkolle kuu-
luvaa autonomiaa ei muutettu. 1.3.2017 
voimaan astuva laki ei myöskään luo pa-
peille velvollisuutta vihkiä samaa suku-
puolta olevia henkilöitä avioliittoon.

Myös piispainkokous antoi oman se-
lontekonsa avioliittolakiin. Selonteos-
sa todettiin, että avioliittolain muutos ei 
muuta kirkon oppia avioliitosta naisen 
ja miehen välisenä liittona.

Vaihtoehto  
vastakkainasettelulle
Kirkkohallitus on valmistellut keskus-
telumallin ja siihen liittyvän aineiston, 
jonka avulla avioliitosta eri tavoin ajat-

televat henkilöt voivat oppia ymmär-
tämään toistensa näkemyksiä ja käy-
dä rakentavaa keskustelua avioliitosta ja 
perheestä. Armo ja Yhteys -aineisto an-
taa tukea eri tavoin ajattelevien keskus-
teluihin kirkossa.

Yhteensä 45 kirkollista keskustelijaa 
luotasi hiljattain ajatuksiaan samaa su-
kupuolta olevien avioliitosta. Keskuste-

luun oli kutsuttu kirkon työntekijöitä, 
luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia, 
seksuaalivähemmistöjen edustajia se-
kä muita kirkollisia vaikuttajia erityises-
ti Lapuan, Turun ja Kuopion hiippakun-
nista.

Keskustelun tavoitteena oli löytää 
vaihtoehto vastakkainasettelulle ja vi-
holliskuvien rakentumiselle erilaisis-

Kirkko päättää itse vihki miskäytännöistään

V uonna 1776 valmistunut Kuo-
pion Vanha pappila on kau-
pungin vanhin rakennus. 
Alun perin se rakennettiin 

lääninhallituksen virkamiesten asuinra-
kennukseksi. Nykyisin se on seurakun-
nallisen nuoriso- ja opiskelijatyön käy-
tössä. 

Korkeiden lääninkamreerien ja lää-
ninsihteerien jälkeen talo kuului ylä-
alkeiskoulun kollegalle ja viimeiselle 
rehtorille Carl Arnold Thermanil-
le. Therman toimi 35 vuoden ajan kir-
konisäntänä, miltei vuonna 1900 ta-
pahtuneeseen kuolemaansa saakka.

Pappilaksi rakennus muuttui vas-
ta 1919, jolloin kaupunkiseurakunta os-
ti kiinteistön Thermanin perikunnalta 
ja kaupunkiseurakunnan ensimmäinen 
kirkkoherra Jooseppi Simelius muutti 
suurperheineen taloon. 

Pappiloita oli toki kaupungissa ollut 
niin kauan kuin kirkkoherrojakin. En-
simmäiset pappilat sijaitsivat Pappilan-
niemellä, nykyisellä Väinölänniemel-
lä. Uusi komea tuomiorovastin pappila 
valmistui Pappilanmäelle, toiselle puo-
len kaupunkia vuonna 1859. 

Tuomiorovastin pappilaksi Kunin-
kaankatu 12:n talo ehti muuttua Sime-

liuksen aikana, kun tuomiokapituli pe-
rustettiin uudelleen Kuopioon vuonna 
1939. Simeliuksen jälkeen virkataloa 
asuivat tuomiorovastit Lauri Halla, Ee-

tu Rissanen, Samuli Aaltonen, Olavi 
Lähdesmäki ja Matti Järveläinen. 

Pappila oli kirkkoherran ja tuomio-
rovastin viran palkkaukseen kuulu-
nut luontaisetu ja samalla virkaan kuu-
lunut työkalu. Kirkkoherranvirasto ja 
kirkkokonttori sijaitsivat pihapiirissä 
ja itse pappilassa kestittiin viralliset ja 
puoliviralliset vieraat sekä pidettiin kir-
kon juhlia. 

Niinpä tuomioruustinnan osana 
oli hoitaa miehensä virkaan kuuluvat 
edustustehtävät; samaa on edellytetty 
diplomaattien puolisoilta. Papinemän-
tien vuosisataiset roolit pysyivät vaik-
ka moderneilla tuomioruustinnoilla oli 
omakin ura: vielä vuonna 1976 tuomio-
rovastiksi valitun Olavi Lähdesmäen 
puoliso Kaija Lähdesmäki hoiti nu-
risematta edustustehtävät oman lääkä-
rin virkansa ohella.

Kun virka-asuntojen verotuskohtelu 
muuttui 1990-luvulla, rauhoittui Van-
ha pappila tuomiorovastin yksityisko-
diksi. Viimeisenä Vanhassa Pappilassa 
asui tuomiorovasti Matti Järveläinen, 
jonka puolisolle Sirkka Järveläisel-
le talo oli myös lapsuudenkoti. Hän oli 
tuomiorovasti Samuli Aaltosen tytär.

KAIJA VUORIO

Pappila kaupunkikulttuurin ytimessä

Vanhan pappilan 240-vuotias 
rakennus Kuninkaankadulla on 
peräisin kaupungin perustamisen 
vuosilta.

Samaa sukupuolta oleville 
aviopareille voidaan 
toteuttaa yhteinen rukous. 
Kaikki Kuopion evankelis-
luterilaisten seurakuntien 
kirkot ovat käytössä näihin 
tilaisuuksiin.
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ta näkemyksistä ja vakaumuksista 
huolimatta. 

Kallavedellä 
asiallinen keskusteluilta
Kallaveden seurakunnassa järjes-
tetään vuosittain keskustelutilai-
suuksia ajankohtaisista yhteiskun-
nallisista aiheista. Näin tehtiin myös 

uuden avioliittolain tiimoilta. Mu-
kana keskustelemassa olivat Savon 
Setan puheenjohtaja Iina Särkkä, 
kansanedustaja Markku Rossi ja 
kirkolliskokousedustaja Pekka Nii-
ranen. Puheenjohtajana toimi kirk-
koherra Matti Pentikäinen. 

Kansanedustaja Markku Rossi 
on ollut eduskunnassa mukana ta-
sa-arvoisen avioliittolain kansalais-
aloitteen käsittelyprosessissa. Jo 15 
vuotta sitten eduskunta hyväksyi 
lain rekisteröidystä parisuhteesta ja 
keskustelu kävi silloinkin kiivaana. 
Rossi kertoi saaneensa oman rekis-
teröidyn parisuhteensa myötä yllät-
tävän paljon palautetta. Se on ollut 
valtaosin positiivista.  

”On ikävää, että lakimuutok-
sen myötä ongelma tuntuu nyt siir-
tyneen lähes kokonaan kirkkoon”, 
hän totesi.

Savon Setan puheenjohtaja Iina 
Särkkä kommentoi, että ytimenä 
pitäisi olla tasa-arvoisuus ja yhden-
mukainen kohtelu. Hän kertoi, et-
tä Setan jäsenistössä on paljon kris-
tittyjä, jotka haluaisivat osallistua 
enemmän kirkon toimintaan. Osa 
kokee, että he eivät ole olleet terve-
tulleita valtaväestön kirkkoon. 

Pekka Niirasen mielestä kaikissa 
ihmisissä pitäisi pyrkiä näkemään 
lähimmäinen. Kirkko ei ole tässä ai-
na onnistunut. 

”Tässä me kaikki voimme tehdä 
parannusta”. 

Kirkolliskokouksen valmius vas-
tata tulevaan lakimuutokseen on 
Niirasen mielestä vaikea, koska yk-
simielisyyttä ei ole. Niiranen näkee 
kirkon toimintatapojen muuttami-

MITÄ MIELESSÄ?

Kirkko päättää itse vihki miskäytännöistään

Sydän iloiseksi auttamalla

J oulu on ohitse, mutta edelleen voi tehdä hy-
vää. Hope ry on valtakunnallinen, vapaaehtois-
voimin toimiva järjestö. Se jakaa vähävaraisille 
ja kriisin kokeneille perheille tavaralahjoituk-

sia, tukee lasten ja nuorten harrastuksia sekä 
tarjoaa vapaa-ajan elämyksiä. Hope ry:n 
Kuopion alueen yhtenä vapaaehtoisena 
toimii Anne Niskanen. 

Onko Kuopion seudulla paljon vä-
hävaraisia lapsiperheitä?

”Kyllä, sillä meillä on noin 100 per-
hettä, joita autamme. Jatkuvasti tu-
lee uusia perheitä, jotka pyytävät 
vaateapua, leluja ja harrastusvä-
lineitä.”

Miten kauan Hope ry on 
toiminut Kuopiossa? 

”Kuopiossa ja Pohjois-Sa-
vossa olemme toimineet 
suunnilleen 1,5 vuotta. 
Mukana on noin 10–15 
aktiivista vapaaehtoista. ”

Millaista lahjoitustoi-
mintaa teillä on?

”Saimme ensimmäisen kerran 
yrityksiltä joulumuistamisraho-
ja. Meillä oli joulukalenterikerä-
ys ja kahvila-ravintola SalaCava-

lassa olleella lahjakeräyksellä saimme lapsille ja nuorille 
joululahjoja. KalPan pelissä yleisö sai lahjoittaa meil-
le pehmoleluja. Raha-automaattiyhdistys sekä Kuopi-
on kaupunki ovat tukeneet meitä monien eri yritysten 
kanssa. Myös tavalliset ihmiset tekevät meille lahjoi-
tuksia.” 

Miten ja millaista apua vähävarainen lapsiperhe voi 
pyytää?

”Apua voi hakea Hope ry:n verkkosivujen kautta tai 
sähköpostilla: kuopio@hopeyhdistys.fi . Voimme an-
taa vaateapua, leluja ja harrastusvälinei-

tä. Tarjoamme myös  arjen elämyk-
siä. Rahaa emme voi antaa, mutta 
syksyllä saimme lahjakortteja ruo-
kakauppaan.”

Miksi olet Hopen vapaaehtoi-
sena?

”Sydämeni sykkii lapsiperheil-
le, sillä olin 18 vuotta perhepäi-

vähoitajana. Olen ollut mukana 
alusta lähtien ja tykkään vapaaeh-
toistyöstä. Omat lapseni ovat ai-
kuisia ja nyt on aikaa. Tarvitsi-
simme lisää vapaaehtoisia. Ota 

yhteyttä p. 044 700 2771 tai kuopio@ho-
peyhdistys.fi . Lisätietoa on Hope Kuopion 
Facebookissa ja verkossa www.hopeyhdis-
tys.fi .” 

teksti ja kuva: SEIJA RYTKÖNEN

M
IN

N
A

 S
IIK

A
N

IV
A

Kirkko 
avoin kaikille

 ✚ Erilaisten vähemmistöjen 
poissulkeminen on vastoin 
lähimmäisenrakkauden peri-
aatetta. Moniarvoisessa yh-
teiskunnassa elää rinnakkain 
erilaisia vakaumuksia. Ne 
synnyttävät mielipide-eroja, 
mutta niiden kanssa on kyet-
tävä elämään. 

 ✚  Samaa sukupuolta olevat 
parit ovat tervetulleita kaik-
keen kirkon toimintaan. Kir-
kossa tulee kohdella kaikkia 
yhtäläisellä kunnioituksella.

 ✚ Seurakuntien toiminnassa 
periaatteena on, että samaa 
sukupuolta olevien avioliitto 
rinnastuu muihin siviilivihki-
misenä toimitettaviin avio-
liittoihin. Samaa sukupuolta 
olevia pareja tulee kohdella 
perheinä. Seurakuntien tiloja 
vuokrataan juhliin. 

 ✚ Avioliiton esteiden tutkinta 
toimitetaan normaalisti kes-
kusrekisterissä ja avioliiton 
puolesta rukoillaan pyydet-
täessä päiväjumalanpalveluk-
sessa.

sen tällä hetkellä hankalana.
”Myös kirkkoa pitäisi ymmärtää, 

laivan kääntäminen ei ole helppoa. 
Kirkolla on oikeus omaan kantaansa”.

 
 KIRKON TIEDOTUSKESKUS

MINNA SIIKANIVA

Palvelutalo Lepola tarjoaa
ikääntyville turvallisen kodin
ja laadukkaat palvelut kellon 

ympäri. Myös ryhmäkotiasuntoja.
Kysy vapautuvista asunnoista.

puh. 044 270 9200  |  044 270 9201
www.palvelutalolepola.fi

Taivaanpankontie 2, 70200 Kuopio

Palvelutalo Lepola
tarjoaa ikääntyville
turvallisen kodin ja

laadukkaat palvelut
kellon ympäri. Myös 
ryhmäkotiasuntoja.

Kysy vapautuvista
asunnoista.

puh. 044 270 9200
044 270 9201

www.palvelutalolepola.fi 
Taivaanpankontie 2,

70200 Kuopio

 Pitopalvelua Pitopalvelua
Ilon ja surun hetkellä

olemme palveluksessanne

puh. 050 305 1737
tai s-posti

piirakkapulikka@luukku.com

• Kaikkiin kodin juhliin maukkaat 
kylmät tai lämpimät pitopöydät

• Kotileivonnaiset tilauksesta
(ilmainen kotiinkuljetus)

• Meiltä myös astiat, liinat,
kukkalaitteet, tarjoilu
henk.kunta, jne.

050 305 1737

piirakkapulikka@luukku.com

 Kaikkiin kodin juhliin maukkaat 
kylmät tai lämpimät pitopöydät

Tule mukaan – tukeasi tarvitaan!  
Pelastakaa Lapset ry hakee vapaaehtoistyöhön tukiperheitä ja tukihenkilöitä.
Perehdytämme sinut tehtävään ja tuemme sinua toiminnassasi.
Seuraavat valmennukset järjestetään tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana 2017.
Vapaaehtoistyö lasten ja heidän perheittensä parissa antaa iloa ja uusia elämyksiä! 
Lisätietoja:  
Jaana Vainikainen, puh. 040 764 1196, jaana.vainikainen@pelastakaalapset.fi
Mervi Hakkarainen, puh. 050 433 0559, mervi.hakkarainen@pelastakaalapset.fi

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

oulu on ohitse, mutta edelleen voi tehdä hy-
vää. Hope ry on valtakunnallinen, vapaaehtois-
voimin toimiva järjestö. Se jakaa vähävaraisille 
ja kriisin kokeneille perheille tavaralahjoituk-

sia, tukee lasten ja nuorten harrastuksia sekä 
tarjoaa vapaa-ajan elämyksiä. Hope ry:n 
Kuopion alueen yhtenä vapaaehtoisena 

. 

Onko Kuopion seudulla paljon vä-
hävaraisia lapsiperheitä?

”Kyllä, sillä meillä on noin 100 per-
hettä, joita autamme. Jatkuvasti tu-
lee uusia perheitä, jotka pyytävät 
vaateapua, leluja ja harrastusvä-

Miten kauan Hope ry on 

”Kuopiossa ja Pohjois-Sa-
vossa olemme toimineet 

Mukana on noin 10–15 
aktiivista vapaaehtoista. ”

Millaista lahjoitustoi-

”Saimme ensimmäisen kerran 
yrityksiltä joulumuistamisraho-
ja. Meillä oli joulukalenterikerä-
ys ja kahvila-ravintola SalaCava-

lassa olleella lahjakeräyksellä saimme lapsille ja nuorille 
joululahjoja. KalPan pelissä yleisö sai lahjoittaa meil-
le pehmoleluja. Raha-automaattiyhdistys sekä Kuopi-
on kaupunki ovat tukeneet meitä monien eri yritysten 
kanssa. Myös tavalliset ihmiset tekevät meille lahjoi-
tuksia.” 

Miten ja millaista apua vähävarainen lapsiperhe voi 
pyytää?

”Apua voi hakea Hope ry:n verkkosivujen kautta tai 
sähköpostilla: kuopio@hopeyhdistys.fi . Voimme an-
taa vaateapua, leluja ja harrastusvälinei-

tä. Tarjoamme myös  arjen elämyk-
siä. Rahaa emme voi antaa, mutta 
syksyllä saimme lahjakortteja ruo-
kakauppaan.”

Miksi olet Hopen vapaaehtoi-

vähoitajana. Olen ollut mukana 
alusta lähtien ja tykkään vapaaeh-
toistyöstä. Omat lapseni ovat ai-
kuisia ja nyt on aikaa. Tarvitsi-
simme lisää vapaaehtoisia. Ota 

yhteyttä p. 044 700 2771 tai kuopio@ho-
peyhdistys.fi . Lisätietoa on Hope Kuopion 
Facebookissa ja verkossa www.hopeyhdis-
tys.fi .” 
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Läsnäolon tiistaihin 
Alavalle ovat 
tulleet vieraiksi 
piirakkamiehet, 
irakilaiset 
turvapaikanhakijat 
Mehdi ja Ahmed.  

K
iitos Jumala, kun olemme 
saaneet heidät tänne. Oh-
jaa totuudellasi ja auta toi-
mimaan lähimmäistemme 
parhaaksi. Johdata rauhaan 
ja iloon. Siunaa heitä”, sa-
noo alkuhartaudessa pas-

tori Anna Väätäinen. 
Seurakuntasalissa on naisia ja miehiä, van-

hempaa ja nuorempaa. Yksinäisiäkin. Se-
kä uteliaita, sillä aluksi myytiin myös syksyn 
kuumia mediahittejä: irakilaisia Eufrat-lihapii-
rakoita ja Mesopotamia-kasvispiirakoita.  

”Saisiko olla piirakka? Kolme euroa, olkaa 
huva!”

Kauppa käy ja irakilaispiirakoiden tekijät 
Mehdi ja Ahmed palvelevat iloisesti. Taus-
talla hyörii Jukka Antikainen. Miehet ovat 
rakkaudellisesti nimenneet hänet isäkseen, 
samoin kuin Jukan vaimon Elli-Maija Laak-
samon äidikseen. Ahmedin oikea isä meneh-
tyi sodassa, kun hän oli 3-vuotias. 

Sydäntä ravistava arvomuutos
Ahmed ja Mehdi olivat aluksi Antikaisel-
le remonttiapuna. Lopulta Jukka ja Elli-Mai-
ja pyysivät heidät kotiinsa asumaan. Miesten 
tekemät irakilaispiirakat maistuivat ja pian 
Antikainen raivasi tietä piirakantekijöille, jot-
ka halusivat leipoa herkkuja muillekin.  

Antikainen kertoo, miten hyvän tekemi-
nen muuttui omalla kohdalla sydäntä ravista-
vaksi arvomuutokseksi.

”Tunsin kirjailija Martti Lindqvistin, jo-
ka totesi minulle: Maailman pahuudelle et 
voi tehdä mitään, mutta niille, jotka kohtaat 
henkilökohtaisesti, voit tehdä jotain.” 

”Tämä lause poksahti todeksi minun koh-
dallani juuri nyt – ja tällä tiellä ollaan. ”

Antikaisen  mielestä piirakkatouhu antaa 
kuopiolaisille konkreettisen kanavan auttaa 
turvapaikanhakijoita. 

”Ihmisiä puhuttelee maahanmuuttoviras-
ton linja, Isisin toiminta ja Syyrian sota. To-
dellisuus on karu turvapaikanhakijalle, sillä il-
man henkilötunnusta olet ”Mr Nobody” ja 
paperiton eli et voi perustaa vaikka yritystä. 
Vain veronmaksuun on oikeus. ”

Kaikilla sama Jumala
Mitä tuumivat kolmikymppiset muslimimie-
het itse? 

”Kirkko tekee minut onnelliseksi, kun saan 
myydä täällä piirakoita ja näen hymyileviä ih-
misiä. Ajattelen, että kaikilla on sama Jumala. 
Täällä en ole näkymätön”, Mehdi iloitsee. 

Hän lisää, että kirkon ulkopuolella valitetta-
vasti näkee pahojakin ihmisiä ja on siitä surulli-
nen. Suru muuttuu leikinlaskuksi, kun Ahmed 
kiusoittelee tuoretta suomalaisisäänsä Jukkaa. 

”Emme varmasti jätä häntä, joten meillä 
täytyy olla toivoa tulevaisuudesta ja elämäs-
tä Kuopiossa!”

Mehdi sanoo, että kukaan ei tiedä, mitä 
Jumala tekee tulevaisuuden suhteen. Toivot-
tavasti se on parempi kuin sodanruntelema 
menneisyys. 

”Tarvitsemme yhteistä rukousta. ”

Murretaan raja-aitoja
Pastori Anna Väätäinen muistuttaakin kristi-
tyn tehtävästä. 

”Meidän tulee osoittaa lähimmäisenrak-
kautta ja vieraanvaraisuutta niille, jotka kris-
tittynä kohtaamme – siitä riippumatta, mistä 
he tulevat. Nyt emme tee tätä tarpeeksi pal-
jon kirkossamme. ”

Läsnäolon tiistaissa ruokaillaan, rukoillaan 

ja yksinäisetkin kohtaavat. Diakoniatyönte-
kijä Sisko Laitisen toiveena on luoda yhteyt-
tä monella tasolla ja murtaa raja-aitoja kuten 
Jeesus teki. 

”Kun kohtaamme ihmisen kasvoista kas-
voihin, niin vierauden tunne hälvenee. Voi-
simmeko löytää uusia polkuja kulkea ihmis-
ten rinnalla? ”

Reijo Pitkänen huokailee Laitisen sano-
jen voimasta. 

”Yksinäisyys sattuu, joten Sisko puhuu asi-
aa. Pitäisi saada sinkuillekin tilaisuuksia, sil-
lä rattoisampi on, kun olisi kaveri. Hyvä, että 
täällä näkee turvapaikanhakijoita. Kun meillä 
kaikilla on samat säännöt, niin hyvin tulem-
me toimeen. ”

SEIJA RYTKÖNEN

Vierauden tunne hälvenee kohtaamisissa 
RISTIVETOA

Loistavia nuo naapurikirkot 

K ilpailkaa toinen toistenne 
kunnioittamisessa, neuvoo 
Paavali. Lyödään siis voitto-
suora pöytään ja kehutaan 
naapurikirkkokunnat.

Ortodoksit ovat parhaiten löytäneet 
estetiikan eli aistikokemuksen. Silmä rie-
muitsee ikonien täyteisessä kirkkosalissa. 

Laulettu jumalanpalvelus hivelee kor-
vaa. Suitsukkeen tuoksu kertoo näky-
mättömän läsnäolosta. Monet ristinmer-
kit ja kumartumiset vievät koko kehon 
Jumalan kohtaamiseen.  

Kaunista.

Katoliset näkevät kirkkaasti elävien ja 
kuolleiden välisen yhteyden. Perille pääs-
seet kantavat meitä ja me heitä. Neitsyt 

Marian esirukouksissa on suurin voima.
Juutalaisuudesta ja islamin uskosta 

puhutaan myönteisesti. Hekin rukoilevat 
yhtä ainoaa Jumalaa. Häntä, joka puhui 
aikanaan Aabrahamille.

Kirkon virallisen opin esittämisessä 
katolinen kirkko on muutenkin päässyt 
kaikkein pisimmälle.

Viisautta löytyy.

Radikaalireformaation eli uudesti-
kastajien perillisiä edustavat nykyiset 
vapaat suunnat, joista suurin Suomessa 
on helluntailaisuus.

Heidän seurakunnissaan raamattu-
opetus on kunniassa. Toimintaan sitou-
tuneet kristityt tietävät uskosta paljon. 
Uskosta puhutaan muutenkin hyvin käy-
tännönläheisesti. Arjen esimerkkikerto-

mukset havainnollistavat saarnoja. 
Käytännöllistä.
Reformoitu kirkkoperhe vaikuttaa 

Suomessa melko vähän. 
Silti se aiheuttaa myönteisiä väristyk-

siä opetuksellaan Jumalan kuninkaal-
lisesta vallasta ja kunniasta. Luoja joh-
taa luomakuntaansa niin vakaasti, että 
voidaan puhua ennaltamääräämisestä. 
Jumalan iankaikkinen pelastussuunni-
telma tulee toteutumaan pienintä piirua 
myöten.

Mikä autuas sanoma! Hyvän Luojan 
käsissä kaikki voi lopulta kääntyä vain 
hyväksi. Näin siis päättelen reformoi-
dusta ajattelusta käsin.

Lohdullista.

Anglikaanista kirkkoa kiittelen pyrki-

myksestä puolueettomuuteen kirkkoper-
heiden seassa. Vaikutteita otetaan sekä 
katolisilta että protestanteilta. Omat 
korostukset eivät ole niin tärkeitä.

Esimerkillistä sovinnollisuutta.

En nyt kehu luterilaisen kirkon runsaita 
aarteita, koska kyse on kilpailusta. Kuka 
peukuttaa naapuria eniten.

Enkä siksi osoittele kirkkokuntien 
ongelmia. Tosiasiassahan ruoho vain 
näyttää vihreämmältä 
aidan toisella puolella. 

Aidan yli astuja huo-
maa kyllä pian, että 
naapurikirkoilla on 
omat ristinsä.

KARI KUULA

näyttää vihreämmältä 
aidan toisella puolella. 

Aidan yli astuja huo-

KARI KUULA

KIRJASTA LÖYDETTYÄ
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Alavan kirkolla oli myynnissä irakilaisten turvapaikanhakijoiden Mehdin (edessä) ja Ahmedin (takana) tekemiä liha- ja kasvis-
piirakoita.
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Jokaisen elämään kuuluu kriisejä. 
Kriisi merkitsee yhtä aikaa sekä 
uhkaa että mahdollisuutta.

O
len töpeksi-
nyt ja tou-
hottanut 
niin paljon, 
mutta siitä 
huolimatta 
Taivaan Isä 
on pitänyt 

minusta huolta”, sanoo karttulalai-
nen Hilkka Ruppa nauraen. 

Kriisitöntä ei hänenkään elämä 
ole ollut. Monta surua, pelkoa ja 
epäonnistumista on koettu. Kaikes-
ta on sitkeä nainen selvinnyt. 

Turvattomuutta ja tarrau-
tumista
Hilkka Ruppa kertoo kokeneen-
sa lapsena turvattomuutta. Äidin 
ja isän sairastelut ja poissaolot ai-
heuttivat pelkoa siitä, mitä seuraa-
vaksi tapahtuu. Pieni tyttö oli pal-
jon yksin. 

Ensimmäisen avioliiton hän sol-
mi 18-vuotiaana. Kaksi avioliittoa 
päättyi eroon. 

”Jälkikäteen ajateltuna menin 
avioliitoihin avuttomana ja turvat-
tomana. Hain ihmisestä väärällä ta-
valla turvaa. En halunnut ottaa vas-
tuuta. Pelkäsin, tarrauduin kiinni.”

Avioerot olivat raskaita.
”Eniten ajattelin lapsia, mi-

ten he selviytyvät. Ymmärrän, et-
tä avioeroissa on aina kaksi osa-
puolta. Paras olisi, jos pari pystyisi 
keskustelemaan ja olemaan toisel-
le osapuolelle rehellinen. Ja ennen 
kaikkea rehellinen Jumalan edessä.”

Sitten vastaan tuli Ilkka.
”Hän näki minussa ihmisen, joka 

oli turvaton. Hänen rinnallaan olen 
saanut kasvaa. Olen oppinut otta-
maan vastuuta omasta elämästä-
ni, luottamaan itseeni”, Hilkka Rup-
pa kertoo.

Vaikeuksista selvitään
”En olisi jaksanut ilman Jeesusta 
ja uskoa. Se on ollut koko ajan pe-
rusturva turvattomalle. Uskoni on 

arkista, ja seurakunnasta on aina 
saanut apua ja tukea. Yhteisöllisyy-
dessä on ollut turvallista elää.”

”Ja Jumala on lähettänyt ihmisiä 
kuin enkeleitä auttamaan, kun on 
ollut tarve.” 

Lapsilleen Ruppa on halunnut 
jakaa tärkeimmän ohjeensa: että 
vaikeuksista aina selvitään, Juma-
lan avulla. Yksin ei tarvitse jaksaa ja 
kestää.

”Olen pohtinut, että joskus Ju-
mala voi käyttää kriisejä kutsu-
essaan ihmistä luokseen. Haluan 
rohkaista jokaista, että kaiken pi-
meänkin keskellä on valoa. Ja on 
pohja.” 

”Vaikka ollaan välillä oman tah-
don polulla, ei siltikään Jumalan kä-
si meistä irtoa. Saamme anteeksi 
virheemme ja puutteemme. Kun ar-
vostelemme toisia ja näemme syntiä, 
pitäisi kuitenkin aina muistaa, että 
Jumala ei hylkää. Kunpa emme tuo-
mitsisi toisia, vaan lähestyisimme ja 
kysyisimme, että voinko olla avuksi.”

Monista säikeistä kasattu
Ruppa pohtii, että Jumala on kas-
vattanut rennompaan elämään. Elä-
mä ei olekaan pelkkää suorittamis-
ta.

”Olen huomannut, että kaiken 
ei tarvitse olla täydellistä. Elämä on 
paljon armollisempaa kuin olin ku-
vitellut.”

”Olen vihdoin ymmärtänyt, että 
olen Taivaan Isälle hirvittävän tärkeä. 
Aina voi sanoa: Tuli mutka matkaan, 
auta Isä minua.”

Vasta viime aikoina Hilkka Rup-
pa, mummo, äiti, vaimo ja tytär, on 
alkanut kyselemään, kuka ja millai-
nen hän on. 

”Haluan löytää itsestäni Hilkkaa, 
jollaiseksi Jumala on minut tarkoit-
tanut. Uusia puolia ja ulottuvuuk-
sia. Me olemme niin monesta säi-
keistä kasattuja, ihmeitä.”

HANNA VALKONEN

Kriisitöntä elämää ei ole

K ohtaamme jokainen elämän 
luonnolliseen kulkuun liitty-
viä tilanteita ja kriisejä. Esimer-
kiksi murrosikä, naimisiin me-
no, isäksi tai äidiksi tuleminen 

ovat kaikki henkisiä haasteita, jotka voivat 
saada aikaan kasvukriisin. Tai sitten kyseessä 
on traumaattinen tilanne, jollaista kukaan ei 
tahdo, mutta joita ihmisille kuitenkin tapah-
tuu. Esimerkiksi läheisen ihmisen menettä-
minen, avioero tai sairastuminen. 

Elämää kriisien keskellä
Voimme puhua terveestä, elämää ja kas-
vua palvelevasta kriisistä. Kasvavan ihmisen 
elämä on oikeastaan koko ajan kriisistä toi-
seen etenemistä. Vaikkakin usein näkee ih-
misten suhtautuvan elämään ikään kuin krii-

si olisi vain jonkinlainen odotustila, ei vielä 
ihan oikeaa elämää. Tosiasiassa tällaista krii-
sitöntä elämää ei ehkä olekaan. Pikemmin-
kin tosielämä toteutuu juuri näiden krii sien 
keskellä.

Niillä on jopa oma tehtävänsä. Kriisi mer-
kitsee yhtä aikaa sekä uhkaa että mahdolli-
suutta. Elämänkaaren eri vaiheissa se tarkoit-
taa, että jonkin vaiheen muodostama haaste 
sisältää usein sekä vakavaa masennusta aihe-
uttavaa tuskaa että merkittävän mahdolli-
suuden kasvuun ja kypsymiseen.

Myötäelävä tuki
Masennusta onkin osuvasti kuvattu harjoi-
tuskuolemaksi. Tällaisessa tilanteessa se on 
tavallaan kuolemaa edelliselle vaiheelle, jotta 
voitaisiin nousta uuteen. 

Elämänkaaren vaiheisiin liittyvä masen-
nus on jossain määrin ennakoitavissa. Trau-
matilanteet tulevat äkkiä ja arvaamatta. 
Tällaisessa tilanteessa on syytä välttää sano-
masta: ”Tämä on vain sinun parhaaksesi, jot-
ta kasvaisit ihmisenä”. On hyvä muistaa, et-
tä akuutissa kriisissä oleva ihminen tarvitsee 
ennen kaikkea ymmärtävää, myötäelävää tu-
kea. Hän ei kaipaa vaikeuksiensa mitätöintiä. 
Kysymyksessä saattaa olla niin vakava koke-
mus, ettei asianomainen sillä hetkellä näe sii-
nä mitään hyvää, vaikka siihen Jumalan nä-
kökulmasta katsoen sellaista liittyisikin. 

Kärsivällinen rakkaus
asentuneita ja ahdistuneita ihmisiä yhdistävä 
piirre on usein yksinäisyys. Hädässä oleva ko-
kee ehkä turvattomuutta ja avuttomuutta. 

Tällöin hän tarvitsisi mitä suurimmassa mää-
rin kokemusta ehdottomasta ja aidosta vä-
littämisestä. Yksi Raamatun suuntaviitta on 
se, että siellä ei odoteta masentuneen tai ah-
distuneen ihmisen kykenevän nostamaan it-
se itseään tuosta tilasta. Meitä rohkaistaan 
opettelemaan toisen tukemista. 

Vierellä kulkijalta vaaditaan kärsivällisyyt-
tä. Me luonnollisesti toivoisimme, että kaik-
ki paraneminen tapahtuisi nopeasti, koska 
silloin me itsekin pääsisimme helpommalla. 
Mutta sisin parantuu usein pitkässä ja koko-
naisvaltaisessa prosessissa. 

Kriisissä oleva tarvitsee rakkautta. Sitä, 
että hänet hyväksytään ja hänen vierellään 
pysytään. 

Lähde: Petri Välimäki: Särkyneen toivo

Muutoksia ja mahdollisuuksia

”Armosta me olemme 
pelastetut. Se on minun 

lempilauluni. Tiedän, 
että Jeesuksen työ ristillä 

riittää, minullekin”, 
Hilkka Ruppa kertoo. 
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Reformaation juhlavuosi Siilinjärvellä
Siilinjärven seurakunnassa juhlavuotta vietetään ekumeenisessa hengessä.

V uonna 2017 tulee kulu-
neeksi 500 vuotta siitä, 
kun Martti Lutherin 
johtama katolisen kir-
kon uudistusliike Sak-

sassa alkoi.  Luther naulasi 95 tee-
siään Wittenbergin linnankirkon 
oveen lokakuun viimeisenä päivä-
nä vuonna 1517. Eräs näkyvimmis-
tä epäkohdista oli katolisen kirkon 
anekauppa. Lutherin aikaan paa-
vina oli Leo X, joka ei sietänyt Lut-
herin teologisia teesejä. Hän julkai-
si bullan, jolla augustinolaismunkki 
Martti Luther erotettiin kirkosta ja 
ajettiin maanpakoon. Lutherkaan ei 
säästellyt sanojaan: paavi on Perke-
le, Jumalan Pojan vastustaja. Refor-
maatio levisi vähitellen eri puolille 
Saksaa ja Eurooppaa. Se johti sato-
ja vuosia kestäneeseen vastakkain-
asetteluun ja jopa vihanpitoon ka-
tolisen kirkon ja luterilaisten välillä. 

Mahdollisuus  
anteeksipyyntöön
Luterilaiset ja roomalaiskatoliset so-
pivat yhteisesti vuonna 2011 Hel-
singissä pidetyssä ykseyskomission 

kokouksessa reformaation juhla-
vuoden 2017 tavoitteista. Näin ta-
voitteita kuvasi tuolloin komission 
luterilainen puheenjohtaja, emeri-
tuspiispa Eero Huovinen.

”Merkkivuosi antaa kirkoille 
mahdollisuuden myös katua ja pyy-
tää anteeksi. Se on kuin pitkä avio-
liitto, joka halutaan eron jälkeen 
solmia uudelleen. Siinä on paljon 
tehtävää, mutta nyt halutaan nähdä 
yhteiset juuret. Silti on vielä matkaa 
kirkkojen yhteyteen.”

Vastakkainasettelusta  
yhteyteen
Nämä tavoitteet toteutuivat häm-
mästyttävällä tavalla, kun paa-
vi Franciscus osallistui Ruotsissa 
Lundin tuomiokirkossa pidettyyn 
reformaation juhlavuoden eku-
meeniseen avaukseen nyt lokakuun 
viimeisenä päivänä 2016. Kaupun-
ki on sama, jossa Luterilainen maail-
manliitto perustettiin vuonna 1947.  
Paavi Franciscuksen läsnäolo osoitti, 
että kirkot ovat päässeet lähemmäs 
toisiaan ja haluavat päästä vastak-
kainasettelusta yhteyteen.  Lundin 

tuomiokirkon rukoushetki korosti 
molempien kirkkojen halua muistaa 
yhteisiä lähtökohtia ja tehdä paran-
nusta niin, että maailma voisi uskoa 
Jumalan armoon.

Siilinjärven seurakunnassa refor-
maation juhlavuoden vietto alkoi lo-
kakuussa dosentti Petri Järveläisen 

esitelmällä Mitä Luther halusi? 
Juhlavuoden luento- ja keskuste-

lusarja käsittelee armoa ja sen aloit-
taa tammikuussa emerituspiispa 
Voitto Huotari, helmikuussa aihees-
ta puhuu muun muassa kirjailija-toi-
mittaja Aino Suhola.  Kevättalvel-
la tutustutaan myös Lutherin virsiin. 

Juhlavuotta vietetään ekumeenisesti 
Lundin hengessä ja juhlamessua he-
latorstaina Siilinjärven torilla.  

Myös Siilinjärven seurakunnan 
uusi tunnus: Aina Armoa – ajasta 
autuuteen, on syntynyt juhlavuoden 
innoittamana.  

SATU VÄÄTÄINEN

TAPAHTUU

Reformaation historia -luentosarja
Eri kirkkokuntien synty, opetus ja musiikki
Maanantaisin alkaen 16.1. klo 18.30 Puijon kirkossa, Taivaanpankontie 3

 ✚ 16.1. Pietarin perusta kestää – uu-
distunut katolinen kirkko. Teemu 
Voutilainen ja Joona Saraste. Reformaa-
tion prosessi uudisti katolista kirkkoa. 
Väärinkäytökset korjattiin, mutta uusi-
en kirkkokuntien syntyä ei voitu estää. 
Trenton konsiilissa tarkennettiin katolis-
ta opetusta protestantteja vastaan. Raa-
matun rinnalle tulee vähintään samanar-
voisena traditio. Kirkkokäsitys, paavius, 
Marian korkea asema ja usko kiirastuleen 
erotti katolisen uskon protestanteista. 
Katolisen uskon valta-alueiksi jäi refor-
maation vuosisadalla Ranska, Italia ja Es-
panja. Marian ylistäminen Jumalan syn-
nyttäjänä on tunnusomaista katoliselle 
rukous-, ja lauluperinteelle. Marian usko-
taan vaikuttavan rukousten kautta armo-
lahjoillaan. Maria-aiheiset laulut ovat in-
noittaneet säveltäjiä kaikkina aikoina ja 

ne ovat saavuttaneet myös korkean tai-
teellisen tason. Kuulemme näytteitä Ave 
Maria -lauluista sopraano Anna Immo-
sen esittäminä ja luomme silmäyksen ka-
tolisen kirkon virsikirjaan.

 ✚ 23.1. Uskosta, armosta ja Kristuk-
sen tähden – luterilaisuuden isku-
lauseet. Kari Kuula ja Anna Antikainen. 
Läntisen kristikunnan murros sai alkun-
sa ahdistuneen munkki Martti Lutherin 
vapauttavista löydöistä. Saksaan ja Poh-
joismaihin syntyi hänen nimeään kantava 
kirkkokunta, joka julisti iskulauseita yksin 
uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuk-
sen tähden. Luterilainen perinne ilmaisi 
oman uskonsa luterilaisissa tunnustuskir-
joissa. Suomen kirkon virsikirjasta löytyy 
konkreettinen muistutus Lutherin vaiku-
tuksesta kirkkomusiikkiin ja seurakunta-
lauluun: 14 Lutherin kirjoittamaa virttä, 

sekä yksi hänen uudistamansa ja kolme 
hänen kääntämäänsä virttä. Lutherin in-
nostus yhteistä laulua ja virsiä kohtaan 
liittyy kiinteästi hänen ajatuksiinsa seu-
rakunnan osallistamisesta jumalanpalve-
lukseen. Vielä tärkeämpi virren tehtävä 
oli avata ja opettaa kansalle keskeisim-
piä asioita uskosta. Miten yhteisen lau-
lun keinoin syvennytään vaikkapa kolmi-
naisuuteen, Isä meidän- rukoukseen tai 
kymmeneen käskyyn?

 ✚ 30.1. Yksin Jumalalle kunnia – re-
formoidun perinteen painotukset. 
Markku Virta ja Joona Saraste.

 ✚ 6.2. Vain minä ja Jeesus – radikaali-
reformaatio eli uudestikastajien lii-
ke. Kari Kuula ja Anna Antikainen.

 ✚ 13.2. Kirkko ja kuningas ilman 
paavia – anglikaaninen kirkko 
syntyy. Kari Kuula ja Richard Nicholls.

H erättäjäjuhlat 
2017 ovat Nilsiäs-
sä 7.–9.7. Juhlat 
tehdään yhdes-
sä talkoovoimin. 
Vapaaehtoisia 

talkoolaisia tarvitaan noin 1500 
henkilöä. Erityisesti apuvoimia 
kaivataan ravintolaan, peräti 800 

henkilöä. Myös erityisammattilai-
sista eli liikenteenohjaajista ja jär-
jestyksenvalvojista on pula.

Neljän tunnin työstä saa palk-
kioksi ruoka- ja kahvilipun ja pai-
dan. Seuraavista neljästä tunnista 
saa taas ruoka- ja kahvilipun. Ilmai-
nen yhteismajoitus on tarjolla kou-
lun lattialla.

Ilmoittaudu mukaan: 
www.vapaaehtoistyo.
fi/herattajajuhlat. 
Myös seurakunnista saa 
ilmoittautumislomakkeita.

U
U

D I S
TAT  A R M O LL A

S
I

H ER ÄT TÄJÄJU H L AT
N I L S IÄ  7. - 9 .7. 2 017

Herättäjäjuhlille  
vapaaehtoiseksi
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Pitkä linja, uudet haasteet

Ekumeenisen rukousviikon ristisaat-
to ja pääjuhla Kuopion tuomiokirkossa 
sunnuntaina 22.1.

Ristisaatto alkaa rukoushetkellä klo 17 Py-
hän Nikolaoksen katedraalissa, Sepänkatu 7. 
Ristisaatto toteutetaan hautausmaakävelynä 
eli tutustutaan Piispanpuiston histo riaan Nii-
na Pellin johdolla. Ristisaatto päättyy Kuo-
pion Tuomiokirkkoon, jossa pääjuhla klo 18. 
Juhlassa kuullaan Karjalan ja koko Suomen 
arkkipiispa Leon ja Kuopion hiippakunnan 
piispan Jari Jolkkosen tervehdyspuheet ja 
ekumeeninen kuoro esiintyy. Esirukoukses-
sa mukana ihmisiä eri seurakunnista. Juhlan 
isäntänä on tuomiorovasti Ilpo Rannankari 
ja ilta päättyy kirkkokahveihin.

Rukousviikon tilaisuuksia
 ✚ ti 17.1. klo 18 Keitele. Ekumeeninen tilai-
suus helluntaiseurakunnassa. Iltatee.

 ✚ ke 18.1. klo 18 Iltatilaisuus Eelimillä hel-
luntaiseurakunnassa, Vuorikatu 29. Eeli-
min 90-vuotisjuhla, mukana ekumeeni-
nen kuoro.

 ✚ to 19.1. klo 18 Ehtoopalvelus Pyhän Niko-

laoksen katedraalissa ja iltatee seurakun-
tasalissa. Isä Timo Honkaselkä, kirkko-
herra Hannu Koskelainen ja lauluryhmä 
Alavan seurakunnasta.

 ✚ to 19.1. klo 18 Karttula. Ekumeeninen ti-
laisuus Vapaakirkolla. Mukana isä Harri 
Peiponen ortodoksisesta seurakunnasta, 
Kaarina Hoffrén Karttulan Vapaaseura-
kunnasta ja Johanna Porkola Kallaveden 
seurakunnasta.

 ✚ pe 20.1. klo 18 Tiellä hiljaiseen rukoukseen 
-tilaisuus Metodistikirkossa, Puusepän-
katu 7. Tutustutaan vanhan kirkon ajalta 
olevaan Jeesuksen rukous -perinteeseen. 
Aiheeseen perehdyttää Makarios Lehti-
mäki ortodoksikirkosta. Mukana myös isä 
Harri Peiponen ja pastori Jori Brander 
metodistiseurakunnasta.

 ✚ la 21.1. klo 10–17 Hiljaisuuden ekumeeni-
nen kaupunkiretriitti Metodistikirkossa. 
Vietämme päivän hiljaisuudessa keskellä 
kaupunkia. Kirkko avoinna klo 10–17 hil-
jaisuuden paikkana, jossa emme puhu ää-
neen. Päivän päättyessä on mahdollisuus 
jakaa kokemuksia toisten kanssa.

 ✚ la 21.1. klo 9–13 Avoimet ovat Kuopion 
kristillisellä yhtenäiskoululla ja päiväko-
ti Timantissa, Neulamäentie 26. Mukana 
useita kuopiolaisia seurakuntia.

 ✚ la 21.1. klo 17 Ekumeeninen Majataloilta 
Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22. Ruo-
kailu klo 16, ohjelma alkaa klo 17.

 ✚ su 22.1. klo 10 Pielavesi. Ortodoksinen li-
turgia ortodoksisessa kirkossa

 ✚ ma 23. klo 18.30 Hengellisen musiikin ka-
raoke, hartaus, rukoushetki ja iltatee Pe-
lastusarmeijalla, Kauppakatu 55–57.

 ✚ ma 23.1. klo 18.30 Reformaation histo-
ria -luentosarjan luento Puijon kirkos-
sa, Taivaanpankontie 3. Pastori Kari Kuu-
lan luennon aiheena Uskosta, armosta ja 
Kristuksen tähden – luterilaisuuden isku-
lauseet.

 ✚ ti 24.1. klo 13 Ekumeeninen tilaisuus Maa-
ningan seurakuntatalolla, ent. Maaninka-
talo.

 ✚ su 29.1. klo 18 Ekumeeninen Tuomasmes-
su Alavan kirkossa, Keihäskatu 5. Pastori 
Olli Valtonen saarnaa.

Ekumeeniset vaellukset

 ✚ ke 18.1. klo 18 Siilinjärvi. Ristisaatto lute-
rilaisesta kirkosta helluntaiseurakuntaan, 
Vapaakirkkoon ja Suurmarttyyri Grego-
rios Voittajan kirkkoon. Iltatee.

 ✚ to 19.1. klo 18 Nilsiä. Ristisaatto ortodok-
sisesta kirkosta luterilaiseen kirkkoon.

 ✚ to 26.1. klo 18 Tuusniemi. Ristisaatto or-
todoksisesta kirkosta luterilaiseen kirk-
koon.

Kirkot ja ruokoushuoneet ovat avoinna 
tuntia ennen tilaisuuden alkua tutustumista 
ja hiljaista rukousta varten.

S
uomen Lähetysseu-
ran tehtävistä koti-
maanhan palannut 
Matleena Kukko-
nen on puijolaisil-
le vanha tuttu, sillä 
hän on entinen Pui-
jon seurakunnan 

Hongkongin nimikkolähetti. Silloin 
komennus kesti kolme vuotta; nyt 
hän työskenteli vuoden verran Suo-
men Lähetysseuran kiinalaisella työ-
alueella alueellisen kirkollisen työn 
koordinaattorina – kuten virallinen 
termi kuuluu. 

Lähetystyö verenperintönä
Puijo on tuttu Matleena Kukko-
selle vanhastaankin, sillä hän aloit-
ti koulutaipaleensa Rajalan koulus-
ta. Yhtä merkityksellinen paikka on 
hänelle Hongkong, sillä hän on syn-
tynyt siellä. Nimittäin myös hänen 
vanhempansa Johanna ja Jorma 
Kukkonen olivat 1980-luvun alussa 
Hongkongin lähetteinä.

Lähetysseuran jaottelussa kiinalai-
nen työalue tarkoittaa Hongkongia, 
Taiwania ja Manner-Kiinaa. 

”Kiinalaisella työalueella suuri osa 
työstä liittyy teologiseen koulutuk-
seen, seminaareihin, raamattukoului-
hin ja kirkon maallikkokoulutuksiin. 
Hongkongin teologisessa seminaaris-
sa valtaosa opiskelijoista on paikalli-
sia, mutta paljon on myös kansainvä-
lisiä ja mannerkiinalaisia opiskelijoita”, 
Matleena Kukkonen kertoo.

Manner-Kiinassa Lähetysseura ei 
tee lainkaan varsinaista seurakunta-
työtä. Se on läheteille mahdollista-
kin vain Hongkongissa ja Taiwanilla.

”Halutaan tukea paikallisia hei-

dän kouluttautumisessaan hen-
gelliseen työhön eikä niin että me 
hoidettaisiin se itse. Hehän sen 
parhaiten osaavat tehdä.”

Kiinan kirkko on pystynyt kas-
vattamaan itse omat työnteki-
jänsä. Lähetit osallistuvat seu-
rakuntatyöhön vain joissakin 
erityistehtävissä. 

Kehitysyhteistyöleikkausten ta-
kia uusia lähettejä ei tänä vuonna 
ole lähetetty työkautensa päättä-
neiden tilalle. Hongkongissa ja Tai-
wanilla on molemmissa seitsemän 
lähettiä, Manner-Kiinassa kaksi. 

Kiinan vähimmät veljet
Kiinalaisittain lähetystyö tarkoit-
taa työtä yhteiskunnan haavoit-
tuvaisimpien ryhmien eli vam-
maisten, etnisten vähemmistöjen, 
köyhien, siirtotyöläisten sekä huu-
meiden käyttäjien parissa.

Huumevieroitustyö on kes-
keistä niin Taiwanissa, Hongkon-
gissa kuin Manner-Kiinassakin. 
Huumeet ovat valtava ongelma 
jo siksi, että ne ovat tavattoman 
halpoja.  Valistustyötä tehdään 
ennen kaikkea siirtotyöläisten ja 
opiskelijoiden keskuudessa. Sa-
malla koetetaan ohjata käyttä-
jiä testeihin ja vapaaehtoisvoimin 
toimiviin hiv-tukipisteisiin.

”Kirkot ovat ottaneet suuren 
roolin hiv- ja aids-työssä”, Kukko-
nen sanoo. 

Kirkollisen työn koordinaatto-
rina Kukkonen oli myös kummiyh-
dyshenkilö. Kummityökin keskittyy 
vammaisiin lapsiin ja erityiskou-
luihin.  

”Erityiskoulujen opettajat ovat 
usein tavallisia peruskoulun opettajia, 
joten koulutusta on pyritty suuntaa-
maan erityisesti heille esimerkiksi las-
tensuojeluasioihin liittyen.” 

Lähetystyön  
pitkät muistijäljet
Suomalaisten ja kuopiolaisten si-

teet Hunanin alueelle Keski-Kii-
nassa ovat todella pitkät, sillä Suo-
men Lähetysseuran työ alkoi siellä 
jo vuonna 1902. Kiinalainen ekso-
tiikka tuli Kuopion lähetyspiireil-
le jo 1930-luvulla tutuksi Hunanin 
lähettien Ida ja Yrjö Nummen an-

siosta. Yrjö Nummi toimi Kuopi-
ossa valtion ylläpitämien laitosten: 
Niuvanniemen sairaalan, läänin-
vankilan ja lääninsairaalan yhteise-
nä pappina. 

”Tarinat suomalaisista työnteki-
jöistä elävät yhä Hunanin maakun-

nassa”, Matleena Kukkonen tietää.
Hunanin lisäksi työtä tehdään 

Yunnanin ja Shaanxin maakunnis-
sa, joiden vuoristoseuduilla on suuri 
etnisten vähemmistöjen kirjo.

KAIJA VUORIO
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Matleena Kukkosen (vas.) Hongkongin työkausi on päättynyt. Sari Lehtelä aloitti syksyllä Lähi-
idän työalueella. Hän on myös Puijon seurakunnan nimikkokohteen, Ramallahin Toivon koulun 
kummiyhdyshenkilö. 

”Huumeet 
ovat alueella 
valtava ongelma

Lähetysseura tukee kiinalaisella työalueella paikallisten kristillisen kirkkojen 
työtä ja auttaa kaikkein haavoittuvaisimpia väestöryhmiä.

Ekumeeninen rukousviikko 18.–25.1.2017
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K ristitty saattaa 
löytää tuttuu-
den tunteen juu-
talaisten ja musli-
mien kanssa, sillä 
heitä yhdistää us-
ko yhteen Juma-
laan. Juutalaisuus 
ja islam korosta-
vat tiukasti Ju-
malan ykseyttä. 

Kristityt puolestaan uskovat kolmiyhteiseen Ju-
malaan, joka on kuitenkin yksi.

”Kaikki kolme uskontoa nousevat yhteises-
tä taustasta, Lähi-idän monoteistisesta perin-
teestä. Niillä on myös yhteisiä kertomusjuu-
ria”, sanoo Kirkon ulkoasiainosaston johtava 
asiantuntija, dosentti Tomi Karttunen.

Yhteisiä käsitteitä ovat myös Jumalan armo, 
kuolemanjälkeinen elämä ja lähimmäisenrak-
kaus. Juutalaisuudessa ja islamissa ihmisen hy-
vät teot ja Jumalan tahdon noudattaminen ovat 
keskeisemmässä asemassa kuin kristinuskossa, 
mutta niidenkin mukaan ihminen pelastuu lo-
pulta Jumalan armosta. Kristinuskossa ratkaise-
vaa on Jeesuksen pelastustyö.

Jumalan tahdon seuraajat
Kristinuskon ydinsanoma on, että Jumala tuli ih-
miseksi ja osoitti siten rakkautensa syntiin lan-
genneelle ihmiskunnalle. 

Juutalaisuus puolestaan painottaa Jumalan 
tahdon mukaista elämää ja pysymistä liitossa, 
jonka Jumala teki Israelin kansan kassa. Juutalais-
ta elämää ohjaavat juutalaisuuden pyhän kirjan, 
Tanachin 613 käskyä. Tanach sisältää samat kirjat 
kuin kristittyjen Vanha testamentti.

”Juutalaisuudessa korostetaan Jumalan tuon-
puoleisuutta, mutta uskonnollisuus on silti usein 
hyvin käytännönläheistä ja pohtii arkisen elä-
män kysymyksiä”, Karttunen sanoo.

Myös islamissa eettisesti korkeatasoinen elä-
mä ja kuuliaisuus Jumalalle ovat tärkeitä. Sharia 
eli islamin laki on laaja kokoelma sääntöjä, jotka 
koskevat niin uskontoa, käyttäytymistä kuin yh-
teiskuntaa.

”Islamissa on huomattavan tärkeää uskon-
non kokonaisvaltaisuus myös yhteiskunnallises-
sa ajattelussa.”

Pyhät kirjat keskiössä
Kaikissa kolmessa uskonnossa pyhät kirjoituk-
set ovat keskeisiä. Pelastuskäsityksen lisäksi suu-
rimmat erot tulevat esiin tekstien tulkinnassa ja 
pyhän kirjan asemassa. Kirjoitusten koskematto-
muus näkyy selkeimmin islamissa.

”Islamissa on avauduttu melko vähän ajatuk-

selle Koraanin historiallisesta luonteesta. Juuta-
laisuudessa suhde pyhiin kirjoituksiin on moni-
äänisempi”, Karttunen sanoo.

”Kristinuskossa meillä näkyy luterilainen aja-
tus, että Raamattu on uskon ja opin korkein oh-
je. Tulkinnan avaimena on se, miten teksti tuo 
esiin sanomaa Kristuksesta.”

Karttunen huomauttaa, että jokaisen uskon-
non sisällä esiintyy niin konservatiivista kuin li-
beraalia ja maallistunutta ajattelua.

”Erot tulevat esiin muun muassa vuorovaiku-
tuksessa moderniin yhteiskuntaan ja siinä, mitä 
omassa uskonnossa pidetään pysyvänä ja mitä 
taas historian myötä muuttuvana.”

Vuoropuhelu luo toivoa
Historiallisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja is-
lamin keskinäiset suhteet ovat vaihdelleet jyr-
kästä vastakkainasettelusta ja jopa vainoista rau-
halliseen rinnakkaiseloon. 

Nykypäivän Euroopassa on nähtävissä toi-
saalta uskontojen välistä polarisoitumista, kuten 
voimistuvaa antisemitismiä ja torjuvaa suhtau-
tumista islamiin, mutta samaan aikaan myös ha-
lua etsiä yhteyttä. 

”Dialogi, toistemme kunnioittaminen ja posi-
tiivinen uskonnonvapaus ovat ainoa tie, jos ha-
luamme elää rauhassa ja toimia yhteiseksi hy-
väksi.” 

”Vuoropuhelu merkitsee ymmärryksen li-
sääntymistä ja tilan antamista, ei omasta iden-
titeetistä luopumista. Se voi lisätä toivoa ja 
merkitystä, ettei ajauduttaisi epätoivon ja näkö-
alattomuuden kierteeseen.”

Kolme uskontoa yhteisillä juurilla
Joskus kahden eri tavalla 
uskovan ihmisen on helpompi 
ymmärtää toisiaan kuin uskovan ja 
uskonnottoman. Ensimmäinen askel 
ymmärrykseen on se, että avautuu 
kuuntelemaan toisen tarinaa.

Rabbi Simon Livsonilla on yllään tallit eli rukousviitta, jota juutalaiset miehet käyttävät aamurukoukses-
sa ja synagogajumalanpalveluksessa.”Vuoropuhelu 

merkitsee tilan 
antamista

Sara Salmani,  
yrittäjä:

O len syntynyt shiiamuslimiperhee-
seen. Isäni on iranilainen, äitini suo-
malainen. Meillä on aina ollut avoin 
ajattelutapa. Vanhempani opettivat 
islamia meille lapsille, mutta saimme 

itse tehdä omat valintamme. Halusin alkaa käyt-
tää huivia, kun olin 10-vuotias.

Islam on minulle elämäntapa. Usko on sekä 
henkilökohtainen että näkyvä asia. Se näkyy ar-
kipäivän valinnoissani. Esimerkiksi pukeudun ja 
syön islamin mukaan, enkä käytä alkoholia. 

Uskonto tuli minulle aiempaa tärkeämmäksi, 
kun menin naimisiin nelisen vuotta sitten. Aloin 
ymmärtää monia asioita selkeämmin ja miettiä, 
mitä haluan elämältäni ja miten haluan kasvattaa 
tyttäreni.

Islam tuo tarkoituksen ja päämäärän elämää-
ni. Se muistuttaa, mikä on oikeasti arvokasta. Tär-
keintä islamissa on usko yhteen Jumalaan. Ihmiset 
asettavat usein Jumalan edelle esimerkiksi rahan 
tai vallanhimon ja käyttävät uskontoa väärin. Ju-
mala on kuitenkin kaiken yläpuolella. 

Minulle islam on suvaitsevainen uskonto, vaik-
ka nykyään moni ei niin ajattele. Haluan, että pys-
tymme elämään yhdessä toisin uskovien kanssa. 
Paras ystäväni on kristitty. Monesti toisella tavalla 
uskovan kanssa on helppo löytää yhteisymmärrys, 
koska molemmille usko on tärkeä. Oli ihanaa, kun 
lestadiolaiset sukulaiseni toivottivat Jumalan siu-
nausta, kuten mekin.

Henkilökohtainen suhde Jumalaan on minul-
le tärkeä. Viiden päivittäisen rukoushetken lisäk-
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Usko näkyy valinnoissa

Sara Salmanin elämässä islam näkyy esimerkiksi pukeutumisessa ja siinä, että hän rukoilee päivittäin.

Keskustelutilaisuus: 
Juutalaisuus, kristinusko, islam: 
Mikä suhde tieteeseen? 
 
Aika: tiistai 7.2.2017 klo 13.00–16.30
Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion 
kampus, Snellmania-rakennus, auditorio 
SN100, Yliopistonranta 1 E
Avaussanat rehtori Jukka Mönkkönen
Alustuspuheenvuorot:
piispa Jari Jolkkonen
ylirabbiini Simon Livson
imaami Anas Hajjar
professori Jukka Korpela
professori Olli-Pekka Ryynänen
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii  
professori Jussi Kauhanen.
  
Järjestäjät:
Itä-Suomen yliopisto
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
Kuopion ev.lut. seurakuntien oppilaitostyö
Euroopan tiede- ja taideakatemia
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Jaakko Heinimäki, 
 pappi ja kirjailija

K ristinusko on se kulttuuri, jo-
hon olen kasvanut ja jonka 
olen saanut esivanhemmiltani. 
Se merkitsee tapoja ja vuotui-
sia juhlia, mutta myös arkipäi-

väisiä asioita, joita en aina edes huomaa.
Lapsuudenperheeni ei ollut erityisen us-

konnollinen, vaikka kuuluimmekin kirk-
koon. Varhaisin uskonnollinen esikuvani 
oli muslimi, ihailemani nyrkkeilijä Muham-
mad Ali. Hänestä oivalsin ensimmäistä ker-
taa hengellisen virittyneisyyden. Vasta rip-
pikoulun ja seurakuntanuorissa mukana 
olemisen myötä juurruin seurakunnan yh-
teyteen. 

Kristittynä eläminen merkitsee minulle 
uskoa ihmistä rakastavan Jumalan huolen-
pitoon. Riipun kiinni siinä luottamuksessa, 
että Jumala on rakkaus. Ilman sitä uskos-
ta katoaa merkitys. Jumala ei ole vain kau-
kainen ja etäinen, vaan hän on ilmoittanut 
itsensä meille. Lyhyesti tämän ilmoituksen 
voi tiivistää siinä, että Jumala on rakkaus.

Kristinuskossa erityislaatuista on Kris-
tuksessa ihmiseksi tullut Jumala. Kyse ei ole 
vain aineettomista ja tuonpuoleisista asiois-
ta, vaan pyhyys on konkreettista. Jumalan 
hyvyys tulee suussa maistettavaksi ja kä-
sin kosketeltavaksi kaikessa jokapäiväises-
sä hyvässä. 

Usko on minulle elämän ja maailman 
hahmottamista siitä käsin, että kaikki on 
lahjaa. Siksi esimerkiksi huokaisen pienen 
ruokarukouksen kiitollisuuden merkkinä.

Suomalaisessa kristillisyydessä on var-
sinkin aiemmin korostettu sydämen uskoa, 
ja tapakristillisyyttä on karsastettu. Minus-
ta sisäinen ja ulkoinen eivät ole vastakohtia. 
Sisäisyys voi löytyä myös ulkoisen kautta. 
Minua puhuttelee ranskanjuutalaisen filo-

sofin, Simone Weilin ajatus. Hän kirjoittaa, 
että jos rakastamme Jumalaa, vaikka ajatte-

lemme, ettei häntä edes ole olemassa, hän 
osoittaa meille olevansa olemassa.”

Kolme uskontoa yhteisillä juurilla

Rabbi Simon Livsonilla on yllään tallit eli rukousviitta, jota juutalaiset miehet käyttävät aamurukoukses-
sa ja synagogajumalanpalveluksessa. TEKSTIT: ANU HEIKKINEN

Inspiraation lähde

Usko näkyy valinnoissa
si puhun paljon Jumalalle mielessäni, kii-
tän häntä ja kerron hänelle kaikki huoleni. 
Minulla on vahva usko siihen, että kaikella 
on tarkoituksensa ja että Jumalalla on pa-
rempi suunnitelma elämäni varalle.”

Pyhyys on konkreettista

Simon Livson,  
Suomen ylirabbiini

J uutalaisuus merkitsee minul-
le kuulumista johonkin. Juutalai-
suus on enemmän kuin uskonto, 
se on elämäntapa, joka koskettaa 
ihmistä syvästi. Uskomme Kaikki-

valtiaaseen, joka haluaa parastamme ja on 
sekä Kuninkaamme että Isämme.

Usko antaa elämälleni tarkoituksen sekä 
tuo toivoa ja järjestystä elämääni. Se inspi-
roi minua olemaan parempi henkilö joka 
päivä. Se on elämän mittainen positiivinen 
haaste. 

Olin aina enemmän tai vähemmän kyt-
köksissä juutalaiseen kansaani. 22-vuotiaa-
na palasin uskonnollisille juurilleni ja aloin 
noudattaa Tooran ohjesääntöjä. Tunsin ki-
pinän vahvempana sisälläni ja seurasin sitä. 
Sain mahdollisuuden opiskella Israelissa va-
kavasti juutalaisuutta.

Juutalaisuudessa minulle on luovutta-
mattominta ajattelun syvyys, kärsivällisyys, 

rakkaus elämään sekä perhekeskeisyys.
Juutalaisuus toimii jokaisella elämän 

osa-alueella, niin ajattelussa kuin teoissa. 
Jos usko on autenttinen, sen voi huomata 
kaikessa mitä teen. Usko näkyy esimerkik-
si siinä, mitä syön ja mitä siunauksia sanon 
ennen ja jälkeen syömisen, miten autan 
muita ihmisiä ja miten taistelen epäoikeu-
denmukaisuutta vastaan parhaani mukaan. 
Toivon eläväni juutalaisesti kunnioittaen 
kaikkia ihmisiä ja luontoa yleisesti. Kunni-
oitan teoillani kaikkea sitä, mitä Jumala on 
minulle luonut ja suonut.

Vuoropuhelussa kristittyjen kanssa olen 
oppinut tiettyä spontaanisuutta rukoilemi-
sessa. Meillä juutalaisilla kaikkeen on oh-
jeet ja säännöt, joten sellainen on joskus 
virkistävää. Myös se, että joku aidosti halu-
aa kuulla uskostani, on opettava kokemus.”

Jaakko Heinimäelle kristinusko merkitsee elämää jäsentäviä tapoja ja perintei-
tä, mutta samalla henkilökohtaista luottamusta rakastavan Jumalan huolenpi-
toon.

Sara Salmanin elämässä islam näkyy esimerkiksi pukeutumisessa ja siinä, että hän rukoilee päivittäin.
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TUOMIOKIRKKO

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

KUOPION TUOMIOKIRKKO 
Vuorikatu
Avoinna talvikaudella ma–pe klo 10–15 
sekä lisäksi vapaaehtoisten Kirkonvarti-
joiden toimesta perjantaisin klo 18–22. 
040 4848 256.
■ Virtuaalikirkossa voit seurata Kuopi-
on tuomiokirkon sunnuntaimessuja ne-
tin kautta reaaliaikaisesti joka sunnun-
tai klo 10. Lähetykset tallennetaan ja nii-
tä voi katsoa myöhemminkin. www.vir-
tuaalikirkko.fi
Viikkomessu ke 28.12. klo 18. Hanna 
Vasiljev, Anu Pulkkinen.
■ Uudenvuodenaaton hartaus la 31.12. 
klo 23. Ilpo Rannankari, Anu Pulkkinen.
Uudenvuodenpäivän messu su 1.1. klo 
10. Ilpo Rannankari, Hanna Vasiljev, Anu 
Pulkkinen. Sunnuntain jumalanpalve-
lukset nähtävissä myös www.virtuaali-
kirkko.fi
Viikkomessu ke 4.1. klo 18. Liisa Pentti-
nen, Anu Pulkkinen. Aina keskiviikkoisin. 
Viikkomessussa luetaan seurakuntalais-
ten pyytämät esirukoukset.
■ Loppiaisen messu pe 6.1. klo 10. 
Lauri Kastarinen, Liisa Penttinen, 
Pekka Leskelä.
■ Messu su 8.1. klo 10. Satu Kar-
jalainen, Kirsi Perämaa. Vuo-
den 2017 Tuomiokirkkoseu-
rakunnan rippikoulut alka-
vat. Tuomiokirkon nuorten 
lauluryhmä Jarkko Mauko-
sen johtamana, bändi. Sun-
nuntain jumalanpalveluk-
set nähtävissä suorana ja ar-
kistoituina www.virtuaali-
kirkko.fi
Viikkomessu ke 11.1. klo 18. Lau-
ri Kastarinen, Anu Pulkkinen. Talvel-
la aina keskiviikkoisin Kuopion Tuomio-
kirkossa. Viikkomessussa rukoillaan seu-
rakuntalaisten pyytämien esirukousten 
puolesta.
Messu su 15.1. klo 10, Lauri Kastarinen, 
Liisa Penttinen, Pekka Leskelä, Anu Pulk-
kinen. Sunnuntain jumalanpalvelukset 
nähtävissä suorana ja arkistoituina myös 
www.virtuaalikirkko.fi
Viikkomessu ke 18.1. klo 18. Ilpo Rannan-
kari, Anu Pulkkinen. Talvella aina keski-
viikkoisin.
Messu su 22.1. klo 10. Kirsi Perämaa, 
Hanna Vasiljev, Anu Pulkkinen. Sunnun-
tain jumalanpalvelukset nähtävissä suo-
rana ja arkistoituina myös www.virtuaa-
likirkko.fi
Viikkomessu ke 25.1. klo 18. Kirsi Perä-
maa, Anu Pulkkinen. Aina keskiviikkoi-
sin. Viikkomessussa luetaan Tuomiokirk-
koseurakuntaan saapuneita esirukous-
pyyntöjä.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
040 4848 259
Maanantain lähetyspiiri ma 9.1. klo 16. 
Maanantaisin kerran kuukaudessa ker-
hohuone Aaron, Suokatu 22 C. Helmi-
kuun kokoontuminen 6.2. Yhteyshenkilö 
pastori Liisa Penttinen 040 4848 277.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 11.1. 
klo 13. Kerhohuone Eetu, joka toinen 
keskiviikko. Yhteyshenkilö Pirjo Litma-
nen 040 4848 282.
Äitien ilta ke 11.1. klo 17, Kirsi Perämaa. 
Kevätkauden aloitus. Takkahuone Suo-
katu 22 E-ovi. Illat ovat äitien omia hen-
gähdyshetkiä toisten samassa elämänvai-
heessa olevien kanssa. Näissä illoissa iloi-
taan yhdessä ja jaetaan arjen huolet pie-
nemmiksi.
Vauvakerho pe 13.1. klo 10. Kokoontu-
miset aina perjantaisin takkahuoneella, 
Suokatu 22 E-ovi. Yhteyshenkilö lasteno-
hjaaja Paula Raatikainen 040 4848 266.
Näpertäjät ma 16.1. klo 13. Alkuvuoden 
kokoontumiset 16.1, 30.1. ja 13.2. Näpertä-
jät kokoontuu kahden viikon välein tiis-
taisin klo 13, kerhohuone Aaronissa.
Perhekerho ti 17.1. klo 9.30, Kirsi Perä-
maa. Perhekerho kokoontuu aina tiistai-
sin Suokatu 22 E. Perhekerhoon ovat ter-
vetulleita kaikki lapset vanhempineen 
tai hoitajineen. Perhekerho ei maksa mi-
tään, sinne ei tarvitse ilmoittautua etu-
käteen, mukaan voi tulla milloin vaan.
Eläkeläisten virkistyspäivä ja Raamat-
tutunti ke 18.1. klo 11. Suokatu 22 C. 
Lounas ja kahvi 7 €.
■ Vieraanvaraisuuden Majatalo la 21.1. 
klo 16. Suokatu 22. Ruokailu klo 16–18, 
Ohjelma klo 17. Kahvitarjoilu koko illan 

ajan. Kanssasi ovat Ilpo Ran-
nankari laulu ja puhe, Isä 

Harri Peiponen puhe ja 
Eliina Heinonen, Hou-

seband. Menu: ai-
kuiset 10 €, opiske-
lijat ja työttömät 7 
€. (kortti mukaan), 
lapset 5–10 v. 5 € 
ja alle 5 v. ilmaisek-

si. Lastenhoito järjes-
tetty. Vapaa Pääsy.

Lähimmäiset ma 23.1. 
klo 16 kerhohuone Samu-

lissa. Vertaistukiryhmä. Alku-
hartaus, kahvit ja vertaistukea. Paula 
Vartiainen.
Kotien lähetyspiiri ke 25.1. klo 12.30. ko-
koontuu joka toinen keskiviikko parilli-
silla viikoilla kerhohuone Samulissa tai 
lähetyspiiriläisten kodeissa. Helmikuun 
kokoontuminen 8.2. paikka avoin.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 25.1. 
klo 13. Kerhohuone Eetu, joka toinen 
keskiviikko.
Perheilta ke 25.1. klo 18. Kirsi Perämaa. 
Kevätkauden aloitus. Kokoonnumme 
takkahuoneella Suokatu 22 E-ovi, kerran 
kuussa keskiviikkoisin.

MUUT
Talviseurat ti 10.1. klo 13 Mummon mö-
killä, Puijonkatu 10. Liisa Penttinen.
Perhekahvila Tätilässä to 12.1. klo 10. 
Inkiläntie 7 B. Lapsiperheiden kohtaa-
mispaikka. Paula Vartiainen. Tammikuun 
Perhekahvilat 12.1. ja 26.1.

Inkilänmäen seurakuntakerho, Täti-
lä to 12.1. klo 13. Inkiläntie 7 B. Alkuhar-
taus, kahvit ja vaihtuvaa ohjelmaa. Paula 
Vartiainen. Tammikuun seurakuntaker-
hot 12.1. ja 26.1.
Toivevirret ke 18.1. klo 13. Mummon 
mökillä, Puijonkatu 10.
Tätilän sanajumalanpalvelus su 22.1. 
klo 12. Inkiläntie 7 B. Kirsi Perämaa, 
Anu Pulkkinen.

KASTETUT
Justus Ronni Robert Venehsalo, Lauri 
Oiva Taneli Matilainen, Aino Iona 
Roininen, Sofia Aili Emilia Siidorov, Eino 
Olavi Goman, Urho Eemil Lehto.

KUOLLEET
Salme Pauliina Turunen 95, Irma 
Tuula Synnöve Koistinen 71, Aleksi 
Vilhelmi Ylä-Herttuala 32, Liisa 
Marjatta Korhonen 71, Niklas Mikael 
Paunonen 22, Eeva-Liisa Kokkonen 101, 
Maija-Liisa Hämäläinen 91.

ALAVA

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

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 B
040 4848 300
■ Uudenvuodenaaton tuomasmessu
la 31.12. klo 20. Pirjo Kuula, Anna Väätäi-
nen, Ossi Jauhiainen. bändi.
Uudenvuodenpäivän messu su 1.1. 
klo 11. Pirjo Kuula, Ossi Jauhiainen.
■ Loppiaisen messu pe 6.1. klo 11. Anna 
Väätäinen, Ossi Jauhiainen. Kati Kemp-
painen. Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus HIV/AIDS-työstä Afri-
kassa, Kati Kemppainen.
Messu su 8.1. klo 11. Juha Välimäki, Anna 
Väätäinen, Ossi Jauhiainen. Lapsille py-
häkoulu alasalissa.
Gospelmessu su 8.1. klo 18. Hannu Kos-
kelainen, Anna Väätäinen, Ossi Jauhiai-
nen. Lapsille pyhäkoulu alasalissa.
Messu su 15.1. klo 11. Anu Kiviranta, Pir-
jo Kuula, Anna Väätäinen, Leila Savolai-
nen. Rippikoulusunnuntai. Lapsille pyhä-
koulu alasalissa.
Messu su 22.1. klo 11. Anu Kiviranta, Juha 
Välimäki, Leila Savolainen. Lapsille py-
häkoulu alasalissa.
■ Open Living Room su 22.1. klo 15.30. 
Open Living Room Music with House-
band, refreshments, sharing at 5 
pm Praise the Lord -concert 
Popo Salami, Pekka Si-
mojoki, soloists, Alava 
choirs, houseband.
■ On ihana ylistää 
-konsertti su 22.1. 
klo 17. Pekka Simojo-
ki, Popo Salami, so-
listeja, Alavan kuo-
roja, houseband. Re-
formaatio 500 vuotta, 
Suomi 100 vuotta, Ala-
van seurakunta 50 vuot-
ta, kanttori Leila Savolainen 50 

vuotta… klo 15.30 alkaen tarjoilua seura-
kuntasalissa.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
040 4848 300
Alavan raamattu- ja rukouspiiri ma 9.1. 
klo 18. Parillisten viikkojen maanantai 
klo 18 ajalla 9.1.–22.5. seurakuntakodin 
neuvotteluhuoneessa. Yhteyshenkilö 
Anja Komulainen 044 944 6407.
Läsnäolon tiistai ti 10.1. klo 11.30. Anna 
Väätäinen. Tiistaisin ajalla 10.1.–16.5. 
klo 11–11.30 Pieni rukoushetki, n. klo 
11.30–12.15 Arkinen ateria (5 €), n. 12.15–13 
Tarinan ja toiminnan tuokio. Yhteyshen-
kilö Anna Väätäinen 040 4848 316, Sisko 
Laitinen 040 4848 324.
Tehdään yhdessä -käsityöpiiri ti 17.1. 
klo 12 seurakuntatalon nuorisotiloissa, 
parittomien viikkojen tiistaina klo 12–
13.30 alk. 17.1. Ohjaajana Kaija Mäklin 
050 538 8166.
Lähetys- ja rukouspiiri ti 17.1. klo 18 
neuvotteluhuoneessa (toimistopäädyn 
ovesta). Parittomien viikkojen tiistai klo 
18, ajalla 17.1.–23.5. Yhteyshenkilö Sakari 
Kainulainen 040 502 8558.
Perhekerho ke 18.1. klo 9.30. Seurakunta-
kodin alakerta, keskiviikkoisin klo 9.30–
11. Perhekerho on avoin olohuone lasten 
ja aikuisten yhdessäololle.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 300
Lyhtymessu su 8.1. klo 16. Kansanlähe-
tys, Juha Välimäki.
Käsityökahvila ma 9.1. klo 12 takka-
aulassa. Kokoontuu maanantaisin klo 
12–14. Voit tulla käsityön kanssa tai il-
man. Lisätietoja diakoni Kati Ukkonen 
040 4848 325.
Neulamäen raamattu- ja rukouspiiri 
ti 10.1. klo 18. Kokoushuoneessa tiistaisin 
klo 18, ajalla 10.1.–16.5. Yhteyshenkilö Ilk-
ka Sormunen 040 542 6280.
Ystävän tupa to 12.1. klo 12.30 kokous-
huoneessa. Kokoontuu torstaisin klo 
12.30–14. Mukaan kaikki vanhat ja uudet 
ystävät. Lisätietoja diakoni Kati Ukkonen 
040 4848 325.
Messu su 15.1. klo 16. Hannu Koskelai-
nen, Anna Väätäinen, Leila Savolainen. 
Gideonit.
Perhekerho ke 18.1. klo 9.30. Päiväker-
hotilassa keskiviikkoisin klo 9.30–11. Per-
hekerho on avoin olohuone lasten ja ai-
kuisten yhdessäololle.
■ Haluatko hyväntekijäksi -verkosto-
päivä la 21.1. klo 11.30. Jaana Marjanen, 
Anna Väätäinen. Lounaaksi makuja maa-
ilmalta ja keskustelua toiminnasta pa-

remman maailman hyväksi. Kes-
kustelun luotsaajina Anne Vil-

janen Suomen Lähetysseu-
rasta ja seurakuntien lähe-
tyspapit ja -sihteerit. Lap-
sille omaa ohjelmaa. Ilm. 
viimeistään 13.1. www.
kuopionseurakunnat.
fi/tapahtumat tai oman 

seurakuntasi verkkosivun 
ilmoittautumiset -valikosta.

■ Teatteriesitys to 26.1. Klo 
11 yhteinen ateriointi Arkisel-

la aterialla (5 €), klo 13–14 Sirkka ja 

Sylvi -teatteriesitys, liput 10 €. (Varkau-
den teatteri). Intohimoiset kutojat ja läpi 
elämän ystävykset kampaavat auki elä-
määnsä ja unelmiaan kanssamme. Bus-
si kulkee reittiä Lehtoniemi 10.15, Alava 
10.25, Särkiniemi 10.40. Paluukuljetus te-
atteriesityksen jälkeen. Kuljetusta varten 
ilm. 19.1. mennessä diakoni Piia Jääskeläi-
nen 040 4848 326.

MUUT
■ Hiljaisuuden talo-illat Kuopion Van-
hassa Pappilassa (Kuninkaankatu 12). 
Illoissa opettelemme yhdessä kuuntele-
maan Jumalaa. Illat tarjoavat hiljaisuutta; 
Jumalan, toistemme ja itsemme kuunte-
lemista; jakamista ja yhteyttä. Kokoon-
tumiset maanantaisin klo 18 seuraavas-
ti: 9.1. Matkakumppanuusilta, 6.2. Kaksi 
rakkautta, 6.3. Lukusali-ilta, 3.4. Yhteistä 
jakamista ja 15.5. Rukousjakkaratalkoot.
Puurojumppa ja hetkihartaus ke 11.1. 
klo 12. Särkiniemen kerhotilassa, paril-
listen viikkojen keskiviikko klo 12–13.30. 
Puuro 2 €. Yhteyshenkilö Toini Jääskeläi-
nen 0400 786 166.
■ Särkitupa to 12.1. klo 13. Särkiniemen 
kerhotilassa, torstaisin klo 13–14.30. Kuu-
kauden viimeinen torstai lähetyspii-
ri. Yhteyshenkilöt Sylvi Viippola 040 595 
5882 ja Ulla Pitkänen 044 523 5991.
Lehtotupa ma 16.1. klo 13. Lehtoniemen 
kerhotilassa, parittomien viikkojen maa-
nantai klo 13–14.30. Lehtoniemeläisten 
kohtaamis- ja keskusteluhetki. Yhteys-
henkilö Piia Jääskeläinen 040 4848 326.
Perhekerho ti 17.1. klo 9.30. Särkiniemen 
kerhotilassa, tiistaisin klo 9.30–11. Perhe-
kerho on avoin olohuone lasten ja aikuis-
ten yhdessäololle.
Perhekerho ke 18.1. klo 9.15. Pirjo Kuula. 
Lehtoniemen kerhotilassa, keskiviikkoi-
sin klo 9.15–11. Perhekerho on avoin olo-
huone lasten ja aikuisten yhdessäololle.
Särkiniemen raamattu- ja rukouspiiri 
ke 18.1. klo 18. Särkiniemen kerhotilassa, 
parittomien viikkojen keskiviikko klo 18 
ajalla 18.1.–24.5. Yhteyshenkilö Sirkka 
Pitkänen 044 379 3529.
Vauvatupa to 19.1. klo 9.30. Lehtonie-
men kerhotila, torstaisin klo 9.30–11. 
Leppoisaa yhdessäoloa kahvikupposen 
äärellä alle 1,5-vuotiaille lapsille vanhem-
pineen. Lisätietoja lapsityönohjaaja Sirpa 
Pesoselta 040 4848 297.
Hanna-piiri ti 24.1. klo 18. Kipinäkatu 
32. Kokoontuu kerran kuukaudessa klo 
18–19.30 (ti 24.1., 21.2., 21.3., 18.4. ja 16.5.). 
Hanna-työ kokoaa naiset ympäri maa-
ilman rukoilemaan toistensa puolesta. 
Yli 120 maassa käytettävään Hanna-ru-
kouskalenteriin on koottu rukousaihe 
kuukauden jokaiselle päivälle. Suomessa 
Hanna-työ järjestyy Sansan kautta. Tule 
mukaan rukoilemaan yhdessä. Lisätieto-
ja Elisabet Kivioja 040 509 3732.

KASTETUT
Vincent August Alexander Hirvonen, 
Martti Tapani Kauppinen, Sofia Maija 
Pylkkänen, Neela Sofia Hiltunen, Minttu 
Ellen Ilona Saastamoinen, Jan Severi 
Särkkä, Aino Amelie Charon Pylkkänen.

KUOLLEET
Eero Pekka Lintunen 75, Kirsti 
Mehtonen 87, Toini Mirjam Turunen 90, 

SEURAKUNNAT 28.12.–25.1.2017

Uudenvuoden-

päivän messu 

Tuomiokirkossa 

su 1.1. klo 10

 ✚ Säyneisen alueseurakunta ha-
luaa muistaa kaikkia jouluisella 
lahjalla tarjoamalla uuden vuo-
den kynnyksellä Tähtien tui-
ketta -konsertin Säyneisen kir-
kossa perjantaina 30.12. klo 19. 
Konsertissa esiintyvät paikal-
liset musiikkitaiteilijat Raija 
Kilpeläinen-Somero ja Jouni 
Somero. FinnConcert-konsert-
titoimiston toimitusjohtaja-
na ja alueseurakunnan vastuu-
ryhmän jäsenenä toimiva Raija 
Kilpeläinen-Somero ovat yh-
dessä pianistipuolisonsa Jou-
nin kanssa ilahduttaneet seu-
rakuntamme musiikkielämään 
yhteisillä konserteillaan Säynei-
seen muuttonsa jälkeen. Jouni 
Somero on tehnyt merkittävän 

uran toimien mm. luottosäestä-
jänä useille koti- ja ulkomaisille 
laulajille ja instrumentalisteille. 
Lisäksi hän on tehnyt maailman 
laajuisesti yhteistyötä useiden 
kapellimestarien kanssa. Jou-
ni Somero on myös eniten le-
vyttänyt suomalainen pianisti. 
Konsertin monipuolinen oh-
jelma sisältää runonlausuntaa, 

jouluisia yksinlauluja sekä urku- 
että pianokappaleita. 

 ✚ Iloa maailmalta -konsertti Pui-
jon kirkolla perjantaina 6.1. klo 
14.45 loppiaisen messun ja lä-
hetyslounaan jälkeen. Maahan-
muuttajien laulu- ja musiikki-
ryhmät esiintyvät.

 ✚ Äänien taika – sävelten soin-
ti -kuorokonsertti Maaningan 

kirkossa sunnuntaina 8.1. klo 
14. Vox Polaris -kuoro ja Nuor-
ten musApaja & lapsikuoro Ilon 
Säteet esittävät, johtajina Ma-
ri Koistinen ja Talvikki Attila-

Pekonen. Tanja Niiranen, urut 
ja piano. Ohjelma 10 €.

 ✚ Valoksi elämäsi polulle -kon-
sertti Kaavin kirkossa perjantai-
na 20.1. klo 18. Maaninkalaissyn-
tyinen laulaja Jaana Pöllänen 

KONSERTTEJA

Gospelmessu 

Alavan kirkossa 

8.1. klo 18

Vox Polaris
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Virpi Aulikki Nätynki 49, Terttu Sinikka 
Mehtonen 81.

JÄRVI-KUOPIO

Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto
040 4888 602 ja 040 4888 611
ma–pe klo 9–15

JUANKOSKEN  
YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO 
Tehtaankirkontie 5
Sanajumalanpalvelus su 1.1. klo 10. Ville 
Hassinen, Taru Parviainen. Jumalanpalve-
luksen jälkeen siioninvirsiseurat srk-ko-
dilla. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus pe 6.1. klo 10. 
Emmi Haring, Matti Saarela.
Messu su 8.1. klo 10. Matti Saarela. 
Miia Gabel.
Messu su 15.1. klo 10. Eino Keihänen, 
Matti Saarela.
Sanajumalanpalvelus su 22.1. klo 10. 
Matti Saarela. Miia Gabel.

JUANKOSKI SEURAKUNTATALO 
Tehtaankirkontie 5
Veteraanikerho ma 9.1. klo 12. Joka kuu-
kauden 1. maanantai klo 12. Alkaa 9.1.
Päiväkerho ma 9.1. klo 13.30. Maanan-
tain päiväkerhoryhmä alkaa.
Päiväkerho ti 10.1. klo 9. Tiistain päivä-
kerhoryhmä aloittaa.
Rukouspiiri ti 10.1. klo 10.30. Tiistaisin 
pienessä kerhohuoneessa.
Seurakuntakerho ke 11.1. klo 11. Kokoon-
tuu ke 11.1., 8.2., 8.3., 19.4. ja 10.5 klo 11–13.
Miesten raamattupiiri ke 11.1. klo 18. 
Keskiviikkoisin pienessä kerhohuoneessa.
Aamukahviryhmä to 12.1. klo 10. To 12.1., 
9.2., 9.3., 6.4. ja 4.5 klo 10.
Kirkkokuoro to 12.1. klo 18. Matti Saa-
rela.
Perhekerho ma 16.1. klo 9.30. Perheker-
ho maanantaisin.
Raamattupiiri ke 18.1. klo 11. Keskiviik-
koisin pienessä kerhohuoneessa, ei ko-
koonnu samanaikaisesti seurakuntaker-
hon kanssa.
Hyvän sanoman ilta ke 18.1. klo 18.30. 
Puhujana Jouko Kauhanen Suomen Raa-
mattuopistolta.
Naisten raamattupiiri to 19.1. klo 18. 
Parittoman viikon torstaina pienessä 
kerhohuoneessa.
Liikunta- ja näkörajoitteisten ryhmä 
pe 20.1. klo 12.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Messu su 1.1. klo 13. Paula Hagman-Puus-
tinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Sanajumalanpalvelus pe 6.1. klo 13. Pau-
la Hagman-Puustinen, Aliisa Lukkari-Syr-
jäniemi.
Messu su 8.1. klo 13. Mikko Huhtala, 
Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Messu su 15.1. klo 13. Mikko Huhtala, 
Pauliina Vuorinen.
■ Valoksi elämäsi polulle -konsertti 
pe 20.1. klo 18. Jaana Pöllänen, laulu; Ville 
Uusitalo, säestys. Vapaa pääsy. Ohjelma 
5 €, tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Messu su 22.1. klo 13. Mikko Huhtala, 
Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.

KAAVIN SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Raamattupiiri ma 9.1. klo 13. Mikko 
Huhtala. Keskustellaan tulevien jumalan-
palvelusten saarnateksteistä. Kevään ai-
kataulu ilmoitustaululla.
Vanhemman väen palvelupäivä ti 10.1. 
klo 11. Ruokailu ja kahvit 5 €/hlö.
Päiväkerho to 12.1. klo 9.30.
Perhekerho pe 20.1. klo 9.30. Jatkuu 
viikoittain perjantaisin klo 9.30–11.
Mielenterveyskuntoutujien omaisryh-
mä ma 23.1. klo 14.

KAAVIN SEUTU – MUUT
Elsan kerho Maarianvaarassa 
to 12.1. klo 14 Toivo Väätäisellä, Outo-
kummuntie 1345 b.
Luikonlahden Elsan kerho to 19.1. 
klo 14 Luikonlahden koululla.
■ Valoksi elämäsi po-
lulle-konsertti pe 20.1. 
klo 13 Palvelukeskuk-
sen aulassa. Jaana Pöl-
länen, laulu; Ville Uu-
sitalo, säestys. Vapaa 
pääsy.
Vanhemman väen 
lauluhetki Palvelukes-
kuksen aulassa ke 25.1. 
klo 13. Aliisa Lukkari-Syr-
jäniemi. Kaikille avoin lau-
lutilaisuus

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kirkkotie 2
Messu su 1.1. klo 13. Eino Keihänen, 
Taru Parviainen.
Sanajumalanpalvelus pe 6.1. klo 13. 
Eino Keihänen, Matti Saarela.
Messu su 8.1. klo 13. Matti Saarela. 
Miia Gabel.
Sanajumalanpalvelus su 15.1. klo 13. 
Eino Keihänen, Matti Saarela.
Messu su 22.1. klo 13. Matti Saarela. 
Miia Gabel.

MUURUVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Päiväkerho ti 10.1. klo 13.30. Tiistain 
päiväkerho alkaa.
Päiväkerho to 12.1. klo 13.30. Torstain 
päiväkerho alkaa.
Perhekerho to 19.1. klo 9.30. Perheker-
ho torstaisin.
Seurakuntakerho to 19.1. klo 13. Hanna 
Kokkonen.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Messu su 1.1. klo 10. Raili Pursiainen, 
Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus pe 6.1. klo 10. 
Eino Keihänen, Annette Kärppä-Leski-
nen. Pystykahvit.
Messu su 8.1. klo 10. Eino Keihänen, 
Taru Parviainen. 
Messu su 15.1. klo 10. Emmi Haring, 
Annette Kärppä-Leskinen.
■ Ekumeeninen rukousvaellus ke 18.1. 
klo 18. Eino Keihänen. Lähtö ortodoksi-
kirkolta klo 18.
Messu su 22.1. klo 10. Emmi Haring, 

Annette Kärppä-Leskinen.

NILSIÄN SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Seniorisyntymäpäivät ke 28.12. klo 16. 
Eino Keihänen, Taru Parviainen. Eeva 
Väätäinen. 70-, 80-, 90- sekä yli 90 vuo-
tiaille.
Naisten kasvuilta parittoman viikon 
tiistaina klo 18, alkaen ti 3.1.
Naisten raamattupiiri maanantaisin 
9.1. alkaen.
Mannaruokailu ti 10.1. klo 12. Parillisen 
viikon tiistaina klo 12, alkaen ti 10.1.
Näpertäjät to 12.1. klo 12. Sovitaan ke-
vään kokoontumisista.
Näkö- ja kuulokerho ma 16.1. klo 13.
■ Naisten käsityöseurat herättäjäjuh-
lien hyväksi ti 17.1. klo 13. Joka toinen 
tiistai klo 13. Alkaen ti 17.1.
Siioninvirsiseurat ja paikallisosaston 
vuosikokous 

ke 25.1. klo 18.

NILSIÄN SEUTU – MUUT
Siioninvirsiseurat Häti-
lässä pe 6.1. klo 19, Anna-
marintie 425.
Päiväkerho ma 9.1. klo 9 
ja klo 13.30 Isossa pappi-

lassa. Päiväkerho alkaa.
Kirkkokuoro to 12.1. klo 

18.45. Annette Kärppä-Les-
kinen. Isossa pappilassa. Ter-

vetuloa mukaan myös uudet lau-
lajat!

Päiväkerho pe 13.1. klo 9. Isossa pappi-
lassa. Päiväkerho alkaa.
Gospelkuoro su 15.1. klo 16. Annette 
Kärppä-Leskinen. Isossa pappilassa. Ter-
vetuloa mukaan myös uudet laulajat.
Raatin, Saarimäen ja Siikajärven ky-
läseurat su 15.1. klo 18 Anja ja Urho Pit-
käsellä, Mustaniementie 127. Eino Kei-
hänen.
Perhekerho ti 17.1. klo 9.30. Isossa pappi-
lassa. Tiistain perhekerhot alkavat.
Sydänmaan kyläseurat ke 18.1. klo 14 
Lappalaisilla, Juankoskentie 1486.
Perhekerho to 19.1. klo 9.30. Isossa pap-
pilassa. Torstain perhekerhot alkavat.
Reittiö-Lehtomäki kyläseurat su 22.1. 
klo 16 Lehtomäen kodilla, Lehtomäen-
tie 211.
Murtolahden kyläseurat ke 25.1. klo 18 
Liukkusilla. Soipuntie 95. Emmi Haring.

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu su 1.1. klo 10, Uwe Mäkinen, Riik-
ka Tuura.
Sanajumalanpalvelus su 22.1. klo 10, 
Marjaana Mäkinen, Taru Parviainen.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Sanajumalanpalvelus pe 6.1. klo 10. 
Uwe Mäkinen, Riikka Tuura.
Sanajumalanpalvelus su 8.1. klo 10. 
Marjaana Mäkinen, Riikka Tuura.
Päiväkerho ma 9.1. klo 9. Päiväkerhot 
alkavat! Maanantaisin klo 9–11.30 ja 
13.30–16.
Arkinen ateria ti 10.1. klo 11.30. Lounas 
5 € / aikuinen.
Kirkkomuskari to 12.1. klo 17.30. 
Riikka Tuura.

(kuvassa) tulkitsee herkän vah-
voja tuokiokuvia ihmisenä ole-
misesta elämän polulla. Säes-
täjänä toimii hänen puolisonsa 
Ville Uusitalo. Konserttiin on 
vapaa pääsy. Ohjelman hinta 
on 5 €, josta tuotto Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. 

 ✚ Open Living Room in Ala-
va Church on Sunday, January 
22nd at 3.30 pm. Open Living 
Room Music with Houseband, 
refreshments, sharing at 5 pm 
Praise the Lord -concert Po-
po Salami, Pekka Simojoki, 
soloists, Alava choirs, house-
band. On ihana ylistää -kon-
sertti Alavan kirkossa sunnun-
taina 22.1. klo 17. Solisteina 
mm. Pekka Simojoki, Popo Sa-

lami – mukana Alavan kuoroja 
ja houseband. Aihetta juhlaan 
löytyy: Reformaatio 500 vuot-
ta, Suomi 100 vuotta, Alavan 

seurakunta 50 vuotta ja kant-
tori Leila Savolainen 50 vuotta. 
Tarjoilua seurakuntasalissa klo 
15.30 alkaen.

KONSERTTEJA

Arkinen ateria 

Riistaveden  

srktalolla  

10.1. klo 11.30

• 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

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

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

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

148 € 
1195 € 2425 €  

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

Parasta paikallista palvelua
Pyydä tarjous täydenpalvelun 

hautajaisjärjestelyistä 
Kuopion tai Siilinjärven alueella.

Savonkatu 24
017 261 3686
www.hautaustoimistoniiranen.fi

KUopion haUtaUstoimisto

niiRanEn
vuodesta 1953

Koivumäenkuja 18
017 361 4291
www.koivumaenkartano.com
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Messu su 15.1. klo 10. Marjaana Mäkinen, 
Riikka Tuura.
Perhekerho ti 17.1. klo 9.30. Perheker-
hot alkavat.
Neulepiiri ti 17.1. klo 12. Parittomien viik-
kojen tiistai.
Miesten ruokapiiri ke 18.1. klo 17. 
Seuraavat kerrat: 15.2., 15.3. ja 19.4.
Kirkkokuoron harjoitus to 19.1. 
klo 18.30. Riikka Tuura.
Siioninvirsi seurat ma 23.1. klo 18. 
Seuraavat kerrat: 20.2., 20.3. ja 24.4.
■ Pakkasviikon perhekerho ti 24.1. 
klo 9.30. Teemme lumiveistoksia ja lau-
lamme talvisia lauluja. Säävaraus.
Raamattupiiri ti 24.1. klo 12. Seuraavat 
kerrat: 21.2., 21.3. ja 18.4.

RIISTAVEDEN SEUTU – MUUT
■ Miesten lenkkipiiri ma 9.1. klo 18 Riis-
taveden Op:n kerhotilassa. Piiri kokoon-
tuu kerran kuussa: 6.2., 6.3., 10.4. ja 8.5.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
■ Tähtien tuiketta- konsertti pe 30.12. 
klo 19. Raija Kilpeläinen-Somero laulu 
ja runonlausunta, Jouni Somero urut ja 
piano. Vapaa pääsy.
Messu su 1.1. klo 13. Raili Pursiainen, 
Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus pe 6.1. klo 13. 
Emmi Haring, Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 8.1. klo 13. Eino Keihänen, Taru 
Parviainen.
Messu su 15.1. klo 13. Emmi Haring, 
Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 22.1. klo 13. Emmi Haring,
Annette Kärppä-Leskinen.

SÄYNEISEN SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2
Diakoniatyöntekijä Leila Asikaiselle 
ajanvaraus puhelimitse 040 4888 620.
Kirkkokuoro ma 16.1. klo 13. Taru Par-
viainen. Maanantaisin klo 13. Kevätkau-
si aloitetaan kuoron yhteisellä ruokailulla 
Kartano Kaijalassa 16.1.2017 klo 12.30
Käsityöpiiri ma 16.1. klo 18. Paritto-
man viikon maanantaina klo 18. Alka-
en ma 16.1.
Lähetyskahvila to 19.1. klo 12. Parillisen 
viikon torstaina klo 12. Alkaen to 19.1.
Perhekerho pe 20.1. klo 13.30. Perheker-
hot alkavat.

TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI 
Koivukuja 2
Brief case -englannin kerho to 29.12. 
klo 18. Tuija Junkkari.
Messu su 1.1. klo 10. Paula Hagman-Puus-
tinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. Kirkko-
kahvit.
Rukouspiiri ma 2.1. klo 10.
Sanajumalanpalvelus pe 6.1. klo 10. 
Paula Hagman-Puustinen, Aliisa Lukka-
ri-Syrjäniemi.
Messu su 8.1. klo 10. Mikko Huhtala, Alii-
sa Lukkari-Syrjäniemi. Kirkkokahvit.
Päiväkerho ma 9.1. klo 9. Päiväkerhot 
alkavat. Maanantaisin klo 9–11.30 ja 13–
15.30.
Messu su 15.1. klo 10. Paula Hagman-
Puustinen, Pauliina Vuorinen. Kirkko-
kahvit.

Perhekerho ti 17.1. klo 9.30. Perheker-
hot alkavat.
Sanan ja yhteyden ilta ke 18.1. klo 18.
Messu su 22.1. klo 10. Paula Hagman-
Puustinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. 
Kirkkokahvit.
Palvelupäivä Tuusniemi ke 25.1. klo 10.

TUUSNIEMEN SEUTU – MUUT
Uuden vuoden seurat Hupelissa ti 3.1. 
klo 18. Paula Hagman-Puustinen. Laiva-
rannantie 2, Kosula
Palvelupäivä Hirvolassa to 19.1. klo 10. 
Ilmoittautuminen edellisenä tiistaina 
040 4888631

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Hartaus uuden vuoden kynnyksellä la 
31.12. klo 18. Uwe Mäkinen, Riikka Tuura.
Messu su 1.1. klo 13. Uwe Mäkinen, Riik-
ka Tuura. 
Sanajumalanpalvelus pe 6.1. klo 13. 
Uwe Mäkinen, Riikka Tuura. Joulukuu-
sen riisuminen ja viimeisten pipareiden 
syöminen.
Messu su 8.1. klo 13. Uwe Mäkinen,
 Riikka Tuura.
Kirkkokuoron harjoitukset to 12.1. 
klo 14. Riikka Tuura.
Messu su 15.1. klo 13. Marjaana Mäkinen, 
Riikka Tuura.
Messu su 22.1. klo 13. Uwe Mäkinen, Taru 
Parviainen.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Papin päivystys to 5.1. klo 10. Uwe 
Mäkinen. Torstaisin klo 10–12.
Varttuneen väen virkistyspäivä to 12.1. 
klo 10. Uwe Mäkinen. Ruokamaksu 5 €.
Kokki-ukot ti 17.1. klo 17. Uwe Mäkinen. 
Kokkaamme Eero Hujasen johdolla ker-
ran kuukaudessa. Elintarvikemaksu 5 €.
Lähimmäisen kammari to 19.1. klo 10. 
Uwe Mäkinen.

KASTETUT
Helmi Aurora Jelkänen, Nilsiä; Venla 
Kaisa Helena Heikkinen, Tuusniemi; Bea 
Amanda Aurora Taskinen, Riistavesi; 
Hemmo Eetu Ilmari Komulainen, 
Säyneinen; Juho Lauri Antero Asikainen, 
Nilsiä; Miron Eino Eemil Hartikainen, 
Juankoski; Mila Lilja Emiliana 
Ruotsalainen, Nilsiä; Frida Anna Sofia 
Björkqvist, Muuruvesi; Julius Eetu 
Oliver Kilpeläinen, Kaavi; Milko-Matias 
Tapani Ahveninen, Riistavesi; Eetu Olavi 
Tiilikainen, Tuusniemi.

KUOLLEET
Erkki Olavi Iskanius 85, Juankoski; Anna 
Johanna Raatikainen 86, Tuusniemi; 
Toivo Aulis Heiskanen 78, Riistavesi; 
Anja Kyllikki Väänänen 78, Nilsiä; Aatu 
Räsänen 90, Kaavi; Toini Haatainen 93, 
Nilsiä; Voitto Einari Miettinen 74, 
Vehmersalmi; Taisto Kalevi Vänttinen 70, 
Kaavi; Aune Marjatta Juutilainen 91, 
Juankoski; Seppo Johannes Ryyppö 76, 
Riistavesi; Eeva Annikki Maunu 69, 
Juankoski; Annikki Tunninen 88, Nilsiä; 
Toivo Erkki Pitkänen 79, Nilsiä; Yrjö 
Matti Turunen 81, Vehmersalmi; Helmi 

Helena Oksman 91, Nilsiä; Helvi Annikki 
Holländer 83, Nilsiä; Tauno Artturi 
Kinnunen 95, Nilsiä; Bertta Taskinen 97, 
Nilsiä; Hilda Marjatta Böning 82, 
Vehmersalmi; Silja Elvi Myöhänen 87, 
Kaavi; Siiri Rauha Heikkinen 96, Kaavi.

KALLAVESI

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

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
Messu su 1.1. klo 10. Veli Mäntynen, Juha 
Määttä, Richard Nicholls.
Loppiaisen messu ja lähetyspyhä pe 
6.1. klo 10. Veli Mäntynen, Anni Tanni-
nen, Anna-Mari Linna.
■ Koko kansan kirkkopyhän messu 
su 8.1. klo 10. Sanna Alanen, Sirpa Num-
menheimo, Richard Nicholls. Kirkkopy-
hän aiheena Rukous. Klo 9 aamupuuro, 
klo 10 messu, n. klo 11.20 lounas. Messun 
jälkeen toimintapisteissä voi askarrella il-
tarukouskortin, pelata pelejä, hiljentyä 
kirkkosalissa ja kirjoittaa rukouspyyntö-
jä. Mahdollisuus myös keskusteluun.
Reipas Aamu perheille ke 11.1. klo 9 kir-
kon alakerrassa.
Messu su 15.1. klo 10. Petteri Hämäläinen, 
Juha Määttä, Mari Vuola-Tanila.
Taidetiistai alkaa ti 17.1. klo 9.30–11.30 ja 
klo 13–15. Kirkon alakerrassa.
Messu su 22.1. klo 10. Sanna Alanen, Sir-
pa Nummenheimo, Richard Nicholls.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
■ Varikko-ilta su 8.1. klo 16.30 seura-
kuntatalon takkahuoneessa. Aiheena 
Isovanhempien paikka meidän perheessä 
ja alustajina Pirjo ja Kari Kuula.
Aamurukouspiiri alkaa ma 9.1. klo 9 
seurakuntatalon sakastissa.
Aamupala alkaen ti 10.1. klo 9–10.30.
Nuortenilta alkaa ti 10.1. klo 16.30. 
Nuortenillat joka toinen tiistai.
Raamattu- ja rukouspiiri alkaa ti 10.1. 
klo 18.30 seurakuntatalon sakastissa.
Vauvakerho alkaa ke 11.1. klo 13–15.30.
Aikuisten takka-ilta ke 11.1. klo 18.
Petosen perhekerho alkaa to 12.1. 
klo 9.30.
Ystäväpiiri varttuneille alkaen to 12.1. 
klo 11.30–13.30.
Toiminnanmiehet alkaen pe 13.1. 
klo 13–15.
Kutsu yhteyteen -messu su 15.1. klo 17. 
Anni Tanninen.
Lähetysaskartelut ma 16.1. klo 18–20 
parittomina viikkoina maanantaisin.
Petosenmessu su 22.1. klo 17.
Sovintoon elämän kanssa -ryhmässä kä-
sitellään elämään liittyviä teemoja, joi-
den kanssa olisi hyvä päästä sovintoon, 
että voisi elää omannäköistä elämää. 
Ryhmä kokoontuu viikoittain kuusi ker-
taa ja mukaan mahtuu kahdeksan ihmis-

tä. Ilmoittautumiset 
4.2 mennessä www.
kuopionseurakun-
nat.fi/kallaveden-
seurakunta/il-
moittautumiset. 
Tarkempia tieto-
ja: Vuokko Lai-
tinen 040 4848 
254 tai Riitta Rei-
ma 040 4848 370.
Sovintoon elämän 
kanssa -sielunhoito-
päivät pe–la 3.–4.2. Petosen seura-
kuntatalolla Pyörönkaari 21. Vieraileva 
sosiaalipsykologi, perheneuvoja ja 
vuoden 2016 Kristillisen kirjakilpailun 
voittajan, Saara Kinnusen aiheina ovat 
aina ajankohtaiset Ihmisen kolme pe-
ruskaipausta, Selviytymiskeinot elämän 
pettymyksissä, Sovintoon menneisyyden 
kanssa ja Elämän suorittajasta unelmien 
toteuttajaksi. Perjantaina aloitamme 
tulokahveilla klo 17.30 ja päätämme klo 
21. Lauantaina aloitamme klo 10 ja pää-
tämme lähtökahveilla klo 15. Lauantaina 
on myös lounas. Tarjoilut koko ajalta 10 
€. Kokoaikainen osallistuminen on toi-
vottavaa. Ilmoittautumiset viimeistään 
viikkoa ennen, erityisruokavalioineen: 
riitta.reima@evl.fi tai vuokko.laitinen@
evl.fi. Mukana Kallaveden seurakunnasta 
on myös pastori Anni Tanninen.

KALLAVEDEN SEUTU – MUUT
Jynkänvuoren perhekerho alkaa ke 11.1. 
klo 9.30.
Kurkimäen perhekerho alkaa ke 11.1. 
klo 9.30.
Rytkyn perhekerho alkaa ke 11.1. 
klo 9.30. Parillisen viikon keskiviikkoisin 
Rytkyn leirikeskuksessa.
Rytkyn Lähetyspiiri to 19.1. klo 13 Kirsti 
ja Erkki Oinosella, Poikkimäki 6.
Hyvän hoidon päivä ke 25.1. klo 10.30. 
Omaishoitajille, hoidettaville ja kulje-
tuspalvelun piireissä oleville. Ilmoittau-
tumiset diakoniatoimistoon 040 4848 
332 ma klo10–11. Voit jättää myös vies-
tin vastaajaan.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410
Messu su 15.1. klo 13. Veli Mäntynen, 
Anne Keränen.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15
Vehmasmäen perhekerho alkaa ti 10.1. 
klo 9.30.
Esikoislestadiolaisten seurat su 15.1. klo 
16. Järj. Esikoislestadiolaiset ry. Seurakah-
vit. Yhteyshenkilö Erik Peltomaa 050 300 
4366 tai erik.peltomaa@gmail.com. Seu-
raavat kerrat 22.1. ja 29.1.
Messu su 22.1. klo 13. Petteri Hämäläinen, 
Mari Vuola-Tanila.

KARTTULAN  
SYVÄNNIEMEN KIRKKO
Uudenvuoden aaton iltakirkko la 31.12. 
klo 20.30. Johanna Porkola, Anne Kerä-
nen. Vuoden lopetus gospelin tunnel-
missa.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23

Messu su 8.1. klo 10. Anni Tan-
ninen, 
Anna-Mari Linna.
Messu su 15.1. klo 10. Johanna 
Porkola, Anne Keränen.
Messu su 22.1. klo 10. Johanna 

Porkola, Anne Keränen.

KARTTULAN  
SEURAKUNTAKOTI 

Kissakuusentie 14
Uuden vuoden messu su 1.1. klo 13. Jo-
hanna Porkola, Anne Keränen.
Karttulan perhekerho alkaa ke 11.1. klo 
9.30.
Ystävänkammari jatkuu ke 11.1. klo 10 
takkahuoneessa. Uudet ja vanhat kävi-
jät tervetuloa.
Lapsikuoron kevätkausi alkaa to 12.1. 
klo 15. Anne Keränen. Myös uudet laula-
jat tervetuloa.
Kirkkokuoron kevätkausi alkaa ke 18.1. 
klo 18. Anne Keränen. Kahvitarjoilu. 
Myös uudet laulajat tervetuloa.

KARTTULAN SEUTU – MUUT
■ Loppiaisen kyläkirkko Airakselassa 
seurantalolla pe 6.1. klo 13. Sanna Ala-
nen, Richard Nicholls.
Syvänniemen perhekerho alkaa ti 10.1. 
klo 9.30. Syvänniemen pappilassa.
Airakselan Varttuneenväen kerho to 
12.1. klo 12.30 Anja ja Tauno Airaksisella, 
Kariahontie 90.
■ Ekumeeninen ilta to 19.1. klo 18. Kart-
tulan Vapaaseurakunta, Kirkkotie 21. 
Vapaaseurakunnan, Kallaveden seura-
kunnan ja Kuopion ortodoksisen seura-
kunnan yhteistilaisuus.

MAANINGAN KIRKKO 
Maaningantie 33
Messu su 1.1. klo 13. Raija Jokela, Richard 
Nicholls.
Messu su 8.1. klo 10. Raija Jokela, Talvikki 
Attila-Pekonen.
■ Äänien taika – sävelten sointi -kuo-
rokonsertti su 8.1. klo 14. Vox Pola-
ris -kuoro ja Nuorten musApaja & lap-
sikuoro Ilon Säteet esittävät, Johtajina 
Mari Koistinen ja Talvikki Attila-Peko-
nen. Tanja Niiranen, urut ja piano. Oh-
jelma 10 €.
Messu su 15.1. klo 10. Matti Pentikäinen, 
Talvikki Attila-Pekonen.
Messu su 22.1. klo 10. Raija Jokela, Anna-
Mari Linna.

MAANINKATALO 
Maaningantie 32
Maaningan Perhekerho alkaa ti 10.1. 
klo 9.30.
Hetkinen Raamatun äärellä ke 18.1. 
klo 16 Vorloksossa.
Sydämellä-kuoron harjoitukset alkaa 
ke 18.1. klo 17.30. Lauluryhmän harjoituk-
set viikottain.
Ekumeeninen teehetki ti 24.1. klo 13. 
Raija Jokela. Isä Harri

MAANINGAN SEUTU – MUUT
■ Kauneimmat joululaulut kyläkirkko 
Pylkkösillä pe 6.1. klo 12. Pulkonkosken-
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Reipas Aamu  

perheille  

Kallaven kirkolla 

ke 11.1. klo 9

Tule vapaaehtoiseksi!
Kuopion keskustan Terve Kuopio 
-kioskilla kokoonnutaan 17.1. tee-
malla Tule vapaaehtoiseksi – se te-
kee hyvää! Tavoitteena on saada 
ihmiset kiinnostumaan vapaaeh-
toistyöstä.

Vapaaehtoistyo.fi on yleis-
hyödyllinen, ei-kaupallinen ja 
voittoa tavoittelematon vapaaeh-
toistöitä kokoava sivusto. Sivusto 
auttaa avuntarvitsijan ja auttajan 
löytämään toisensa. Vapaaeh-
toistyo.fi:n kautta voi ilmoittau-
tua erilaisiin vapaaehtoistehtä-
viin lähimmäisten auttamiseksi. 
Voi ryhtyä vaikka ulkoilukaverik-
si vanhukselle tai varamummok-
si lapsille. Verkosto kokoaa yh-
teen eri vapaaehtoistyötä tekevät 
tahot. Sen kautta voi myös pyy-
tää apua.

Terve Kuopio -kioski kauppa-
keskus Apajassa tiistaina 17.1. 
klo 10–14. 

www.vapaaehtoistyo.fi
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Kiinnostaako vapaaehtoistoi-
minta? Tule keskustelemaan ja 
tutustumaan aiheeseen 17.1.

Loppiainen päättää joulunvieton
Loppiaisena siirrytään joulun-
pyhistä arkeen. Kirkkovuodessa 
loppiainen on itämaan tietäjien 
pyhä. Loppiaista vietetään perjan-
taina 6.1. kaikissa seurakunnissa 
hartauksin ja jumalanpalveluksin.

 ✚ Loppiaisen messu Tuomiokir-
kossa klo 10.

 ✚ Loppiaisen messu Alavan kir-
kossa klo 11.

 ✚ Loppiaisen messu ja lähetys-
pyhä Kallaveden kirkossa klo 10.

 ✚ Loppiaisen kyläkirkko Kart-
tulassa Airakselan seurantalol-
la klo 13.

 ✚ Kauneimmat joululaulut -ky-
läkirkko Maaningalla klo 12 
Pylkkösillä Pulkonkoskentie 519.

 ✚ Pyhien tanssien iltakirk-
ko Pyhän Johanneksen kirkos-
sa klo 16.

 ✚ Loppiaisen messu Puijon kir-
kossa klo 12.

Sanajumalanpalvelukset 
Järvi-Kuopion  
seurakunnassa

 ✚ Juankosken Ylösnousemuksen 
kirkossa klo 10.

 ✚ Kaavin kirkossa klo 13.
 ✚ Muuruveden kirkossa klo 13.
 ✚ Nilsiän kirkossa klo 10.
 ✚ Riistaveden seurakuntatalos-
sa klo 10.

 ✚ Säyneisen kirkossa klo 13.
 ✚ Tuusniemen kirkossa klo 10.
 ✚ Vehmersalmen kirkossa klo 13.

Siilinjärvellä
 ✚ Loppiaisen Kauneimmat 
Joululaulut -messu Siilinjärven 
kirkossa klo 10.

 ✚ Loppiaisen Kauneimmat 
Joululaulut -messu Vuorelan 
kirkossa klo 13.

TAPAHTUU
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Uudenvuodenpäivä
Joh. 14: 12–14
Jeesus sanoo: 
    ”Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja 
kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, ja mitä 
ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkka-
us tulisi julki Pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte mi-
nulta, sen minä teen.”

SANALLISTA

Varovainen rukous
Suuriin lupauksiin suhtaudun varovaisesti. Ei parane 
tehdä uuden vuoden lupauksia, jotka eivät kanna edes 
kevätjäille asti, saati niiden yli. Vaaliuurnilla luotan mui-
den kuin suuria luvanneiden nimiin. 

Suurimmat lupaukset löytyvät kuitenkin Raamatusta: 
”mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen”. 
Pelkäänkö enemmän pettymystä vai toiveen täyttymistä, 
kun huomaan varovaisuuden heräävän?

Varovainen huomaa, ettei Jeesuksen lupausta ole tar-
koitettu kelle hyvänsä: ”joka uskoo minuun, on teke-
vä sellaisia tekoja kuin minä teen”. Totta onkin, että Ylös-
nousseen ystävät jatkoivat hänen työtään parantajina 
ja julistajina. Jopa ventovieraat karkottivat pahoja hen-
kiä Jeesuksen nimeen vedoten (Mark. 9: 38–40). En epäile 
näitä tunnustekoja – oman uskoni riittävyyttä kylläkin. 

 Usko ilmenee Kristuksen seuraamisena, mutta itsekäs 
minäni ei tahdo tulla Kristuksen kanssa ristiinnaulituksi 
(Room. 6: 3–8). On kuin olisi viritetty ansa väärinä toivei-
na ilmenevän epäuskoni paljastamiseksi. Jos niin on, ta-
pahtukoon Sinun tahtosi. 

 En silti taida taipua toivomaan ristiä. 
 Ajattelen heitä, jotka jo elävät ristin alla. Joilla ei ole 

jäljellä muuta, kuin suuret lupaukset. 
 Voisitko yhä olla heikoissa väkevä?

OLLI VIITANIEMI 
Tuomiokirkkoseurakunnan rovastikuntapastori

”Taas aiot jouluvieraakseni…”,
hyräilen tuijotellen liekkiä, väräjävää ja silti vahvaa.

Hiljaisuus suhisee ympärilläni, kaukana kolahtaa jossakin
Keskeneräisyydessänikin 

keskityn nyt olevaan, 
sen voimaan: kaikki on tässä, tämä riittää

”…ja saavut, Jeesus, meillekin.”

Löydä lisää 
tapahtumia fotoI

Poukaman keväässä 
messuja ja laulua
Aloitamme sunnuntaina 22.1. 
klo 16 reformaation merkkivuo-
den kunniaksi Poukamassa uu-
dentyyppisen messun Uuden 
laulun messu. 

Messun ajatuksena on tutus-
tua uudistuneeseen virsikirjaan 
ja opetella ja muidenkin laulukir-
jojen helmiä. Messu antaa tilaa 
opettelulle ja myös rukoukselle 
rukouslaulujen muodossa. Uu-
sia lauluja opetellaan myös ker-
ran kuussa pidettävissä toivelau-
luilloissa. 

Toivelauluillan päätteeksi tar-
jolla iltateetä ja -kahvia. Messun 
yhteydessä on ruokailu.

TAPAHTUU

RUKOUS

tie 519. Matti Pentikäinen, Talvikki Atti-
la-Pekonen.
Pannari-perjantai pe 13.1. klo 9–13 Ilon-
pisarassa.
Olkkari Päivilässä ma 16.1. klo 17.
Reipas perhekahvila Käärmelahdessa 
ke 18.1. klo 9–10.30.
Käsityöpiiri ma 23.1. klo 12. Satamatie 5.
Ystävänkammari ja hartaus Viljamissa 
ma 23.1. klo 13.30.

MUUT
■ Turinatupa – avoin kohtaamispaik-
ka kaiken ikäisille ti 10.1. klo 13 Ravin-
tola Käskynkän kabinetissa. Soikkokuja 
12, sisäänkäynti apteekin puoleiselta 
p-paikalta. Hörpi päiväkahvit mukavassa 
seurassa.
■ Miesten sauna- ja sananilta to 12.1. 
klo 17.30 Poukaman leirikeskuksessa. 
Kaksi juhlaa – yhteinen asia, Matti Sih-
vonen.
Työikäisten sururyhmä Keskusseura-
kuntatalolla Suokatu 22 B 4. kerroksen 
kokoushuoneessa. Ryhmä kokoontuu 
kuusi kertaa viikon välein. Ryhmää oh-
jaavat pastori Sanna Alanen 0404848360 
ja diakoniatyöntekijä Vuokko Laitinen 
040 4848 254 Kallaveden seurakunnasta. 
Ilmoittautuminen 3.2. mennessä: www.
kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-
seurakunta/ilmoittautumiset.

KASTETUT
Lyyti Leinikki Ristolainen, Kaapo Pekka 
Juhani Mustonen, Joel Ensio Havukainen, 
Janna Anna Marika Marttinen, Elli-
Noora Orvokki Seppänen, Oliver Juhani 
Kalevi Oslanus, Freetu Aleksanteri 
Tuovinen, Venla Hanna Maria Berg, 
Minja Enni Ilona Karppanen, Mikael 
Ohto Prokopi Mustonen, Alex Ville 
Robert Ahonen, Oliver Nooa Anton 
Oinonen, Julia Heta Elina Leinonen, 
Helmi Emilia Koivula, Eedith Aurelia 
Kosunen, Moona Hilkka Hellikki 
Kauppinen, Urho Kasperi Koffert, Akseli 
Olavi Arkela, Peetu Julius Liukkonen, 
Jiri Valtteri Hyttinen, Urho Aarre Tapio 
Huovinen, Viljami Hannu Ilmari Silvast, 
Bea Kerttu Vellamo Pitkänen, Aino Viivi 
Aleksandra Väisänen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Tommi Esa Olavi Ikonen ja Emmi Loviisa 
Lindell.

KUOLLEET
Sirkka Kaarina Kerman 94, Heikki Sakari 
Penttinen 66, Virve Kyllikki Toivoniemi-
Koponen 57, Otso Petri Valta 57, Paavo 
Lauri Sakari Ropponen 82.

MÄNNISTÖ

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

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Uudenvuodenpäivän messu su 1.1. 
klo 10. Sanna Mertanen, Aulikki Mäki-
nen, Heikki Mononen.
Toimintatupa 1.–4.-luokkalaisille ti 
3.1. klo 12. Tiistaisin ja torstaisin klo 12–
15 takkahuoneessa. Anita Tilles 040 
4848 395.
■ Pyhien tanssien iltakirkko pe 6.1. 
klo 16. Aulikki Mäkinen, Tintti Tinkala.
Messu su 8.1. klo 10. Heikki Hyvärinen, 
Salla Tyrväinen, Heikki Mononen.
Kokkikerhot 1.–3. ja 4.–6.-luokkalaisil-
le ma 9.1. klo 17. Maanantaisin klo 17–19 
takkahuoneessa ja yläkerran kerhohuo-
neessa. Milla Huttunen 040 4848 409.
Kouluikäisten askartelukerho ti 10.1. 
klo 17. Tiistaisin klo 17–18 yläkerran ker-
hohuoneessa. Milla Huttunen 040 4848 
409.
Kouluikäisten liikunta- ja 
temppukerho ti 10.1. klo 
18. Tiistaisin klo 18–
19 kerhohuonees-
sa. Milla Huttunen 
040 4848 409.
Isoskoulutus ke 
11.1. klo 16.30. Anu 
Viippola 040 4848 
408.
Kirkkokuoro ke 
11.1. klo 18. Keskiviik-
koisin klo 18.Tintti Tin-
kala 040 4848 404. Lap-
siparkki yläkerran kerhohuo-
neessa.
Perhekerho to 12.1. klo 9.30. Torstaisin 
klo 9.30–11 takkahuoneessa.
Vauvakerho to 12.1. klo 9.30. Torstaisin 
klo 9.30–11 yläkerran kerhotilassa. San-
na Mertanen.
Hyvän mielen arkinen ateria to 12.1. 
klo 11. Heikki Hyvärinen. Sami Mitsman, 
Anne-Mari Mertanen. Ateria klo 11. Klo 
12–13 aiheena Vanhan testamentin Juma-
lan miehet. Linja-autokuljetus: Klo 10.25 
Kelloniemen Sale, 10.27 Itkonniemi (Mal-
minkatu 13 pysäkki), 10.30 Sotilaspojan-
kadun pysäkki, 10.30 Tellervonkadun 
pysäkki, 10.30 Lönnrotinkadun pysäkki 
(Lönnrotinkatu 11 kohdalla), 10.35 Pohjo-
lankadun pysäkki (Pohjolankatu 28 koh-
dalla), Killisenkatu, Pohjolankatu, Lönn-
rotinkatu, 10.40 Saariaitan pysäkki, 10.45 
Pyhän Johanneksen kirkko. Paluu klo 
13.30. Päivän hinta 5 €.
Nuorten ilta to 12.1. klo 18. Torstaisin 
klo 18–21 takkahuoneessa. Anu Viippola 
040 4848 408.
Raamattu- ja rukouspiiri ma 16.1. klo 
13. Parittomien viikkojen maanantaina 
klo 13–15 srk-salissa. Toivo Pentikäinen 
040 530 5415.
Kätevät kädet -piiri ti 17.1. klo 17. Parit-
tomien viikkojen tiistaina klo 17–20. 
Vieno Arpola.
Miesten piiri ke 18.1. klo 18. Heikki 
Hyvärinen.
Messu su 22.1. klo 10. Heikki Hyvärinen, 
Jarkko Maukonen. Erityisrippikoulun 
perhepäivä.
Isoskoulutus ke 25.1. klo 16.30.

MUUT
Liikuntakerho 1.–3.-luokkalaisille ma 
9.1. klo 13. Maanantaisin klo 13–14 Poh-
jantien koululla. Milla Huttunen 040 
4848 409.
Ystäväkerho ma 9.1. klo 13.30. Maanan-
taisin klo 13.30–15 Melankatu 10 toimin-
tatilassa. Sami Mitsman 040 4848 405.
Liikuntakerho 4.–6.-luokkalaisille ma 
9.1. klo 14. Maanantaisin klo 14–15 Poh-
jantien koululla. Milla Huttunen 040 
4848 409.
Yhteiskristillinen raamattupiiri Sana 
eläväksi ti 10.1. klo 10. Parillisten viik-
kojen tiistaina klo 10 Melankadun toi-
mintakeskuksella. Raili Miettinen 0400 
553 825.
1.–3.-luokkalaisten sählykerho ke 11.1. 
klo 14. Keskiviikkoisin klo 14–15 Pohjan-
tien koululla. Milla Huttunen 040 4848 
409.
Lapsikuoro ke 11.1. klo 14. Keskiviikkoi-
sin klo 14–14.45 Kettulan koululla. Tintti 
Tinkala 040 4848 404.

4.–6.-luokkalaisten sählykerho ke 
11.1. klo 15. Keskiviikkoisin klo 15–

16 Pohjantien koululla. Milla 
Huttunen 040 4848 409.
1.–3.-luokkalaisten sähly-
kerho ke 11.1. klo 17. Keski-
viikkoisin klo 17–18 Kettu-
lan koululla. Milla Huttunen 
040 4848 409.

4.–6.-luokkalaisten sähly-
kerho ke 11.1. klo 18. Keskiviik-

koisin klo 18–19 Kettulan koulul-
la. Milla Huttunen 040 4848 409.

Lapsikuoro to 12.1. klo 14. Torstaisin klo 
14–14.45 Pohjantien koululla. Tintti Tin-
kala 040 4848 404
Liikuntakerho to 12.1. klo 17. Torstaisin 
klo 17–18 Kettulan koululla. Milla Huttu-
nen 040 4848 409.
Messu su 15.1. klo 10. Sanna Mertanen, 
Aulikki Mäkinen, Salla Tyrväinen, Tintti 
Tinkala. Kirkkokuoro.
Messu Mäntylän palvelutalolla su 15.1. 
klo 13. Sanna Mertanen, Aulikki Mäki-
nen, Salla Tyrväinen, Tintti Tinkala.
Ukintupa ti 17.1. klo 11. Tiistaisin klo 11–
13.30. Kahvit, hartaus ja jumppa.
Virikekerho to 19.1. klo 13. Torstaisin klo 
13–14 Malminkatu 12 B kerhohuoneessa. 
Sami Mitsman 040 4848 405.
Diakonian puhelinajanvarauspäivystys 
on lopetettu. Työntekijät ovat tavoitet-
tavissa seuraavasti: Anne-Mari Merta-
nen, 040 4848 406, mari.mertanen@evl.
fi – alueet: Männistö, Tiihotar, Kuivin-
niemi, Rahusenkangas, Kettulanlahti ja 
Pappilanmäki. Sami Mitsman, 040 4848 
405, sami.mitsman@evl.fi – alueet: Lin-
nanpelto, Itkonniemi, Saarijärvi ja Kel-
loniemi.

KASTETUT
Nella Elina Anneli Valkonen, Julia 
Kristiina Miettinen, Anongwadee 
Asikainen, Santeri Puritehawan 
Asikainen, Paju Albert Jannenpoika 
Fabricius.

KUOLLEET
Erkki Kalevi Pellikka 71, Aili Eliina 
Järvinen 94, Martti Ilmari Pellikka 73, 
Aaro Vilho Hiekkala 94, Eeva-Liisa 

Pyhien 

 tanssien  

iltakirkko Pyhän 

Johanneksen  

kirkossa 6.1. 

klo 16

PA
U

LA
 R

EM
ES

Poukaman messut ja toivelauluillat 
keväällä 2017 seuraavasti

 ✚ Kauneimmat joululaulut  
3.1. klo 18

 ✚ Uuden laulun messu  
22.1. klo 16,

 ✚ Lauluja ystävyydestä  
14.2. klo 18

 ✚ Lasten virsikirja  
14.3. klo 18

 ✚ Taize-lauluja 11.4. klo 18
 ✚ Uuden laulun messu  
16.4. klo 13

 ✚ Kansanlaulukirkon lauluja  
2.5. klo 18.
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SEURAKUNNAT 28.12.–25.1.2017

Helena Hoffren 62, Mika Petteri 
Niskanen 36, Marja-Terttu Pitkänen 89, 
Pirjo Helena Tirkkonen 63, Eija Päivikki 
Pekkarinen 59, Maire Iines Kinnunen 97.

PUIJO

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

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Uudenvuodenpäivän mes-
su su 1.1. klo 10. Kari Kuu-
la, Jaana Marjanen, 
Anna Antikainen.
■ Loppiaisen mes-
su pe 6.1. klo 12. 
Kari Kuula, Jaa-
na Marjanen, Mari 
Voutilainen, Teemu 
Voutilainen, Joona 
Saraste. Rovasti Ta-
pio Karjalainen saarnaa. 
Avustajana Maija Antikai-
nen. Maahanmuuttajien lau-
luryhmä. Diakonissa Maija Antikaisen 
eläkkeelle saattaminen ja lähetyslounas.
Iloa maailmalta -konsertti pe 6.1. klo 
14.15. Maahanmuuttajien laulu- ja soi-
tinryhmiä.
Messu su 8.1. klo 10. Kari Kuula, Mari 
Voutilainen, Teemu Voutilainen, Anna 
Antikainen.
Messu su 15.1. klo 10. Jaana Marjanen, 
Teemu Voutilainen, Joona Saraste. Lap-
sille pyhäkoulu.
Messu su 22.1. klo 10. Jaana Marjanen, 
Teemu Voutilainen, Anna Antikainen. 
Puijon Kamarikuoron lauluryhmä. Lap-
sille pyhäkoulu.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Kuntojumppa aikuisille naisille ma 9.1. 
klo 16. Vuoro maanantaisin. Ohjaajana 
Terttu Sandelin.
Ystävän kammari ti 10.1. klo 11. Yhdes-
sä oloa ja kahvitarjoilua. Avoinna tiistai-
sin klo 11–14.
Naisten lentopallo ti 10.1. klo 14. Vuoro 
tiistaisin. Ohjaajana Liisa Julkunen.
Miesten sähly ti 10.1. klo 16. Vuoro tiis-
taisin. Lisätietoja Teemu Voutilainen 
040 4848 434.
Lähimmäisten kokoontuminen ma 
16.1. klo 18. Kerhohuone 3. Kuulumisten 
vaihtoa kahvikupin äärellä.
■ Pietarin perusta kestää – uudistu-
nut katolinen kirkko ma 16.1. klo 18.30. 
Teemu Voutilainen, Joona Saraste. Re-
formaation historia. Luento- ja keskus-
telusarja uusien kirkkokuntien synnys-
tä, opetuksesta ja musiikista. Sopraano 
Anna Immonen.
Perhekerho ke 18.1. klo 9.30. Kerho kes-
kiviikkoisin 9.30–11.
Israel-piiri ke 18.1. klo 14. Seuraavat ko-

koontumiset 1.2., 15.2. ja 1.3. Ryhmää oh-
jaa Ariela Toivanen.
Midinetti-lähetyspiiri ke 18.1. klo 14.
■ Uskosta, armosta ja Kristuksen täh-
den – luterilaisuuden iskulauseet ma 
23.1. klo 18.30. Kari Kuula, Anna Anti-
kainen. Reformaation historia. Luento- 
ja keskustelusarja uusien kirkkokuntien 
synnystä, opetuksesta ja musiikista. Seu-
raavat luennot ma 30.1., 6.2. ja 13.2.

MUUT
Naisten lenkkipiiri ja saunailta Pouka-
massa ma 2.1. klo 18. Poukamantie 105. 
Sauna ja iltapala 4 €/hlö. Seuraavat ko-
koontumiset 16.1., 30.1., 6.2., 20.2., 20.3., 
3.4., 24.4. ja 15.5. Lisätietoja Teemu Vouti-
lainen 040 4848 434.
Tehdään yhdessä -ryhmä Poukamassa 
ma 2.1. klo 18. Poukamantie 105. Onnit-

telukortit. Seuraavat kokoontumiset 
6.2., 13.3., 3.4. ja 8.5. Ryhmää oh-

jaa Seija Rissanen, yhteyshen-
kilö diakoniatyöntekijä Riitta 
Murtorinne 040 4848 437.
Toivelauluilta Poukamas-
sa ti 3.1. klo 18. Poukaman-
tie 105. Kauneimmat jou-
lulaulut. Seuraavat illat ti 

14.2., ti 14.3., ti 11.4. ja ti 2.5. 
Lisätietoja Heli Nuutinen 

0407489530.
Ystävänpäiväkerho Poukamassa 

ke 11.1. klo 11. Poukamantie 105. Entis-
ajan ruuat. Liisa Nenonen ja Riitta Mur-
torinne. Kerho keskiviikkoisin klo 11–
13.30. Lisätietoja Riitta Murtorinne 
040 4848 437.
Perhekerho Toukolassa ti 17.1. 
klo 9.30. Puijonsarventie 36. Kerho tiis-
taisin klo 9.30–11.
Takkailta Poukamassa ke 18.1. klo 19. 
Poukamantie 105. Pimeys ja valo. Seuraa-
vat illat 15.2., 22.3., 19.4. ja 17.5. Lisätietoja 
Heli Nuutinen 040 748 9530.
Perhekerho Poukamassa to 19.1. klo 
9.30. Poukamantie 105. Kerho torstai-
sin 9.30–11.
■ Uuden laulun messu ja iltapala Pou-
kamassa su 22.1. klo 16. Poukamantie 
105. Teemu Voutilainen, Joona Saraste.
Kinkerit Ranta-Toivalassa ti 24.1. klo 
18.30 Riitta Rissasella, Hirvolanniementie 
193. Kari Kuula, Anna Antikainen.

KASTETUT
Eino Olavi Julius Laakso, Ilari Mattias 
Huusko, Aada Ira Helena Jälkö, Siiri 
Sofia Vilhelmiina Savinainen, Teo Evert 
Rissanen, Eemil Ensio Auvinen, Aati 
Ahti Auvinen, Selja Marjatta Juvonen, 
Emil Rauno Petteri Rosholm, Senja 
Irja Helmiina Rosholm, Daniel Franz 
Alexander Hagert.

KUOLLEET
Elna Ester Nikkanen 89, Pertti Johannes 
Hokkanen 86, Veikko Aadolf Marin 92.

DIAKONIAKESKUS

Vuorikatu 21, Kuopio
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot 
ilman ajanvarausta 9.1.2017 alkaen 
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10–12.
Diakoniakeskuksen aulatilassa on 9.1. 

Uudenvuoden-

päivän messu 

Puijon kirkossa 

su 1.1. klo 10

Ilmoitukset osoitteeseen
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN

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

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki, YTM
Sos.työntekijä, uusperheneuvoja
Sielunhoitoterapeutti (ACC)
P. 045 3156464, Kuopio 
hennalehtimaki@gmail.com
www.sydanjuuri.fi 

terapeuttista sielunhoitoa
perheneuvontaa

Puh. 050 553 8767
hannu.tuomainen@netti.fi

Sähköasennus
Hannu Tuomainen

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

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

040 5844 045 

 
 
 

Kotitalous-
vähennys 45% 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

www.sacrum.fi

Sacrumista saat kristilliset kirjat, 

hengellisen musiikin ja elokuvat 

kuten myös Kirkon Ulkomaanavun 

ja Yhteisvastuun tuotteet. 

Sacrum palvelee seurakuntia 

kattavalla kirkollisten tarvikkeiden, 

virka-asujen, kirkollisten tekstiilien 

ja kynttilöiden valikoimalla. 

Ilmoitusmarkkinointi

Pirjo Teva

040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

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

MA-PE 9-17, LA 9-16, SU sulj. • www.kukkatarha.fi • myynti@kukkatarha.fi

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

Linjurin Kukka
 Puijonkatu 45 • p. 046 921 4720 

•  JOKA PÄIVÄ 8-18 • info@linjurinkukka.fi

Tarhurin Kukka ja sidonta
Kalevalankatu 23 A 2, Männistön ostoskeskus, apteekin ja  

pikapankin vieressä • p. 262 2821 • MA-PE 9-17, tI sulj. LA-SU 9-14

•  KODINHOITO PALVELUT
•  PERUS MUUTTO- JA
    RAKENNUS SIIVOUKSET
PALVELUSETELITUOTTAJA
“PALVELUITA KOTIIN” -PASSI

uudenvuodenaattona, lauantaina

31.12. klo 20
Alavan kirkossa

Keihäskatu 5
Avaraa 

hengellisyyttä.

Yllättäviä puheita.

Laulamisen iloa.

Ehtoollisen osallisuutta.

Hiljentymistä ja 
rukousta.

SAARNA/PUHE

Pirjo Kuula, Anna Väätäinen

MUSIIKKI

Ossi Jauhiainen ja bändi
Huomaa erityinen aika!
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Muista myös 

verkkolehti 

kirkkojakoti.fi

Seuraava  

Kirkko ja koti 

ilmestyy 25.1.

Nepal saapuu Siilinjärvelle
Tervetuloa nepalilaiselle loppi-
aislounaalle Vuorelan kirkolle per-
jantaina 6.1. klo 12–13. Lounaalla 
tarjoillaan kanakeittoa, papdum-
leipää ja mangolassia. Lounaan 
hinta on 7 euroa. Tuotto ohjataan 
lähetystyölle. Paikalla on myös 
Nepalin lähetystyöntekijä Kirs-
ti Kirjavainen, joka on vuosikym-
menien ajan toiminut Nepalin lä-
hetystyöntekijänä. Hän on tehnyt 
työtä erityisesti terveydenhuollon, 
kansalaisten kouluttamisen ja syr-
jityimpien ihmisoikeuksien puo-
lesta.

Kirjavainen on tehnyt Nepalin 
työstään myös valokuvanäyttelyn, 
joka on nähtävillä Siilinjärven kir-
jaston Artsissa 9.–31.1.2017. Näyt-
telyn teemana on Nepalin voi-

maantuneet naiset. Lähetystyössä 
Kirjavaisen sydäntä lähellä ovat ol-
leet muun muassa naiset ja heidän 
asemansa Nepalissa. Vuosikymme-
nien sinnikkään naistyön ansiosta 
naisten tasa-arvo ja lukutaito ovat 
kasvaneet. Näyttelyssä on esillä va-
lokuvien lisäksi myös nepalilaisia 
asusteita.

Lisätietoja valokuvanäyttelystä  
ja nepalilaisesta lounaasta:  
www.siilinjarvenseurakunta.fi

Löydä lisää 
tapahtumia fotoI

alkaen maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 10–12 luettavissa lehtiä 
ja asiakkaiden on mahdollista varata ai-
koja eri viranomaisille asiakastietoko-
neen kautta. Aulatilassa on avoin WiFi-
verkko vierailijoita varten.
Kierrätysmyymälä avoinna 9.1. alkaen 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjan-
taisin klo 11–13 Keskusseurakuntatalolla, 
Suokatu 22, B-rapun pohjakerroksessa.

YHTEINEN NUORISO- 
JA OPPILAITOSTYÖ

Perjantaimessu Tuomiokirkossa pe 20.1. 
klo 19.
Englanninkielinen jumalanpalvelus 
Tuomiokirkon kappelissa su 22.1. klo 14.
Pappilan perjantai pe 13.1. ja pe 20.1. klo 
20. Pappilalla Perjantaisin istumme iltaa 
Vanhalla Pappilalla, Kuninkaankatu 12, 
klo 20 alkaen. Tarjolla toisten opiskelijoi-
den seuraa, iltateetä, oleilua, pelailua ja 
mitä nyt sitten aina keksitäänkään. Ol-
los tervetullut!

PERHEASIAIN-
NEUVOTTELUKESKUS

Asemakatu 7, Kuopio
Luottamuksellista keskusteluapua pa-
risuhteen kysymyksissä. Yhteydenotot 
ma–pe klo 9–11 040 4848 480 tai sähkö-
postitse perheneuvonta.kuopio@evl.fi. 
Löydät meidät myös Facebookista: www.
facebook.com/PNKkuopio

SIILINJÄRVI

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto 
avoinna arkisin klo 9–11 ja 12–14 p. 017 
288 4600 (khranvirasto), 017 288 4620 
(talouststo). Haarahongantie 4, 71800 
Siilinjärvi. www.siilinjarvenseurakunta.
fi, www.facebook.com/siilinjarvenseu-
rakunta

SIILINJÄRVEN KIRKKO 
Haarahongantie 2
Keskipäivän rukoushetki ke 28.12. 
klo 12.
■ Uudenvuoden hartaus la 31.12. klo 23. 
Leena Laurinkari, Airi Heiskanen.
Uudenvuoden päivän messu su 1.1. klo 
10. Satu Väätäinen, Matti Hoffrén, Vesa 
Kajava. Gideonien kirkkopyhä.
Keskipäivän rukoushetki ke 
4.1. klo 12.
■ Loppiaisen Kauneim-
mat Joululaulut -messu 
pe 6.1. klo 10. Satu Vää-
täinen, Seppo Laitanen, 
Vesa Kajava.
Messu su 8.1. klo 10. 
Sulo Kautto, Unto Niska-
nen. Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä. Messun jäl-
keen ruokailu ja seurat Isos-
sa salissa.

Keskipäivän rukoushetki ke 11.1. klo 12.
Messu su 15.1. klo 10. Sanna Marin, Heik-
ki Kastarinen.
Keskipäivän rukoushetki ke 18.1. klo 12.
■ Ekumeenisen rukousviikon hartaus 
ja ristisaatto ke 18.1. klo 18.
Messu su 22.1. klo 10. Leena Laurinkari, 
Satu Väätäinen.
Keskipäivän rukoushetki ke 25.1. klo 12.

SIILINJÄRVEN SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Kahvila Huili perjantaisin alkaen 13.1. 
klo 9–12 kerhotilassa.
Alakouluikäisten harrastusryhmät al-
kavat viikolla 2.
Tuolijumppa ma 9.1. klo 12 Iso sali.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 9.1. klo 13 
Iso sali.
Kansanlähetyksen Sanan ja yhteyden 
-ilta ma 9.1. klo 18.30 Pieni sali.
Omaishoitajakerho to 12.1. klo 13 
Pieni sali.
Siioninvirsiseurat to 19.1. klo 14 
Pieni sali. Matti Hoffrén.
Raamattupiiri to 19.1. klo 18 Kokous-
huone.
Lähimmäispalveluryhmän kuukausi-
kokoontuminen ma 23.1. klo 12 
Perähuone.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 23.1. klo 13 
Iso sali.
Suomen Raamattuopisto -ilta ti 24.1. 
klo 18.30 Pieni sali. Aiheena Elämää 
Kristuksessa, Fil. 1.
Askartelupiiri ke 25.1. klo 9 Lähetys-
kellari.
Donkkis-ilta ke 25.1. klo 18 Pieni sali.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Kahvila Kupponen tiistaisin alkaen 10.1. 
klo 13–16 Ryhmähuone 2.
Messu su 1.1. klo13. Satu Väätäinen, 
Matti Hoffrén, Vesa Kajava.
■ Arjen Ateria to 5.1. klo 11. Kahvio. 
Lounaan tuotto Yhteisvastuun hyväksi.
■ Nepalilainen lounas pe 6.1. klo 
12 Kirkkosali. Tarjolla kanakeittoa, 
papdum-leipää ja mangolassia, yht. 7 €. 
Tuotto lähetystyölle.
■ Loppiaisen Kauneimmat Joululau-
lut -messu pe 6.1. klo 13. Kirsti Kirjavai-
nen, Seppo Laitanen, Jenni Shakya, Vesa 
Kajava. Vuorelan lähetyspyhä.
Messu su 8.1. klo 13. Sotilaspastori Tom-
mi Wihinen, Unto Niskanen, Marjaana 
Kaisto. Karjalan lennoston alokkaiden 
tulokirkko.
Eläkeläisten päiväpiiri ma 9.1. klo 13 
Kahvio.

Rukoushetki Ilta-Hessu pe 13.1. klo 18.
Perjantaikahvila pe 13.1. klo 18 

Ryhmähuone 1.
Sanajumalanpalvelus su 

15.1. klo 13. Sanna Marin.
Vuorelan lähetyspiiri 
ti 17.1. klo 10 
Kahvio.
Raamattupiiri ti 17.1. 
klo 18. Unto Niskanen.

Lukupiiri ke 18.1. klo 
18. Kahvio. Kirjana Sirpa 

Kähkönen: Tankkien kesä. 
Piiriä luotsaa Ulla Nissi.

Messu su 22.1. klo 13 Kahvio. Leena Lau-
rinkari, Satu Väätäinen.
Vuorelan näpertäjät ma 23.1. klo 10 
Kahvio. Ryhmä kokoontuu käsitöiden ja 
askartelujen merkeissä 23.1., 20.2., 13.3., 
3.4. ja 24.4. Ryhmä on kaikille avoin.
Miesten piiri ma 23.1. klo 18 Partiotila. 
Unto Niskanen.

MUUTA
Kuuntelevia Kohtaamisia maanantaisin 
klo 10–11 Apteekki.
Kotipolun kerho ti 3.1. klo 13, Kotipolku 
6. kerhohuone.
■ Valokuvanäyttely Nepalista 9.–30.1. 
Siilinjärven kirjaston Artsissa. Esillä lähe-
tystyöntekijä Kirsti Kirjavaisen ottamia 
valokuvia ja nepalilaisia asusteita.

KASTETUT
Elene Anna Orvokki Manninen, 
Kalle Henrik Villman, Vilja Marjatta 
Savolainen, Nella Maria Elisabeth 
Rytkönen, Pihla Karoliina Raunismaa, 
Kerttu Helmi Irmeli Pellikka, Leevi 
Johannes Lyyra, Venni Viljami Lappi, 
Aada Helli Maria Miettinen, Peetu Elmeri 
Laukkanen, Felicia Lily Kristiina Slant, 
Emma Mirja Helena Roivainen, Linnea 
Ava Maria Ärväs, Valeria Lilja Ilona 
Luostarinen, Oskari Aaro Olavi Hoffrén, 
Valtteri Tapani Vainikainen, Niklas Toivo 
Juhani Rytkönen, Aino Sofia Kekäläinen

KUOLLEET
Vappu Kyllikki Heimonen 92, Esko Matti 
Alhava 75, Leila Marketta Korkalainen 
58, Pentti Johannes Ahonen 68, Keijo 
Aulis Pulkkinen 78, Sisko Maija Liisa 
Kanniainen 85, Jorma Ilmari Leskinen 
62, Urho Savolainen 75, Aulis Rissanen 
91, Saima Katariina Ruuskanen 89, Taimi 
Elisabet Knuutinen 95, Liisa Heikkinen 
84, Maija Savolainen 84.

JÄRJESTÖT

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22, Kuopio
Toimipiste avoinna keskiviikkoisin 
klo 10–13, virsihetki klo 11–12. Saatavana 
HY:n ja Aholansaaren tuotteita.
Seurat pe 6.1. klo 18 Hätilässä, Annama-
rintie 425, Nilsiä.
Seurat ja vuosikokous ke 25.1. klo 18 
Nilsiän seurakuntakodilla.

KUOPION YMPÄRISTÖN  
RAUHANYHDISTYS 
Ahmatie 22, Kuopio
Seurat su 1.1. klo 15.30 ja 17 Rauhanyh-
distyksellä.
Seurat pe 6.1. klo 15.30 ja 17 Rauhanyh-
distyksellä.
Siilinjärven kirkkopyhä su 8.1. klo 10 
(Messu) ja 12.30 (Seurat) Siilinjärven 
kirkko ja srk-talo.
Seurat su 15.1. klo 15.30 ja klo 17 Rauhan-
yhdistyksellä.
Seurat su 22.1. klo 14, 15.30 ja 17 Rauhan-
yhdistyksellä.

POHJOIS-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11, Kuopio
044 532 4523, 

TAPAHTUU

Kirsti Kirjavaisen Nepal-
näyttely oli Lapinlahdella 
syksyllä 2016.
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p-savonkl@sekl.fi, 
www.pskl.fi
Lyhtymessu Neu-
lamäen kirkossa su 
8.1. klo.16.
Kohtaamispaikka 
Lippuniemen srk-
kodilla 22.1. klo 16.
Lyhtyilta Lähetyskodilla, 
Sairaalakatu 11 Kuopio, su 
22.1. klo 16.
Sanan ja yhteyden ilta Siilinjärven 
seurakuntatalolla ma 9.1. klo 18.30.
Ystävätapaaminen Vuorelan kirkossa la 
14.1. klo 10–17.

SUOMEN LUTERILAINEN  
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri to. 19.1. klo 19 
Keskusseurakuntatalolla Aaronissa.
Raamattu- ja lähetyspiiri to. 2.2. klo 19 
Keskusseurakuntatalolla Aaronissa.
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä on 
Johannes Häkämies 050 321 2938, jo-
hannes.hakamies@sley.fi

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

AHOLANSAARI
Aholansaari on suljettu 22.1. saakka. Toi-
misto palvelee tänäkin aikana: puh. 050 
4641 000 tai aholansaari@aholansaari.fi

SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Rukous- ja raamattupiiri ma 9. 
ja 23.1. klo 16.30 Pelastusarmeijan 
kokoushuoneessa,Kauppakatu 55.
Hyvän sanoman ilta, aiheena käskyt 
1–3, ma 16.1. klo 18.30 Maaninkatalos-
sa Maaningalla. Jouko Kauhanen ja Rau-
no Riekko.
Hyvän sanoman ilta, aiheena Vuori-

saarna, ke 18.1. klo 18.30 
Juankosken srk-talossa, 
kahvitus klo 18 alkaen. Jou-
ko Kauhanen ja Raimo 
Myyryläinen.

Vanhan Testamentin pro-
feetat – Nehemia su 22.1. 

klo 17 Pelastusarmeijan salis-
sa, Kauppakatu 55. Luennoitsija-

na Rauno Perälä.
Hyvän sanoman ilta, aiheena Elämää 
Kristuksessa, Fil.1, ti 24.1. klo 18.30 Siilin-
järven srk-talon pienessä salissa. Jouko 
Kauhanen.

KUOPION KRISTILLISET  
ELÄKELÄISET
Laulutuokio ja kerho ti 10.1. klo 12.30 
keskusseurakuntatalon kerhohuone Sa-
mulissa. Omaa ohjelmaa ja Raamatun 
teksti.
Ti 24.1. klo 12.30 Laulutuokio. Kerhossa 
vankilalähetti Anna-Liisa Flink.
Laulun ja Sanan tilaisuus pe 31.1. klo 14 
Mäntylässä.

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma, Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.fi/kuopio, 
krs-kuopio@sana.fi, 020 7681660
Iloa ja yhteyttä elämään Sanan Kulma 
ti 10.1. klo 13. Sovintoon elämän kanssa 
Lea Tuiremo.
Sanan ilta Sanan Kulma pe 13.1. klo 18. 
Tulevaisuus ja toivo Johanneksen ilmes-
tyksessä osa ¼. Olli Seppänen.
Evankeliumia arjessa L10T – tapa elää 
-opintopiiri Sanan Kulma ke 18.1. klo 18 
Askel 3: Auta, missä voit. Toivo Halonen.
Vieraanvaraisuuden Majatalo Keskus-
seurakuntatalo Suokatu 22 la 21.1. klo 16. 
Tuomiorovasti Ilpo Rannankari, isä Har-
ri Peiponen, evankelista Eliina Heinonen. 
Houseband. Ruokailu klo 16–18. Ohjelma 
klo 17. Ruokalippu 10/7/5 €. Vapaa pääsy. 
Kahvit kaikille.

Kiinnostaako verkostoituminen 
paremman maailman hyväksi? 
Kaipaatko monikulttuurista ja kris-
tillistä yhteyttä? Tahdotko osallistua 
kokonaisvaltaiseen lähetystyöhön?

Jos vastasit kyllä, kannattaa osallistua 
21.1. Neulamäen kirkolla järjestet-
tävään tilaisuuteen. Siellä Suomen 
Lähetysseuran yhteyspäällikkö Anne 
Viljanen valottaa teemoja tarkemmin 
ja kouluttaa asiasta kiinnostuneita 
kansalaisia hyväntekijöiksi.

”Kyseessä on starttipäivä, jossa 
porukalla mietitään kansainvälisiä 
kysymyksiä ja lähetystä. Kartoitetaan, 
että mitkä asiat ihmisiä sytyttävät ja 
kiinnostavat”, Viljanen selvittää.

”En tule tarjoamaan mitään valmista 
toimintamallia, vaan tarkoitus on, 

että se muotoutuu juuri sellaiseksi 
kuin osallistujista tuntuu hyvältä.”
”Olisi mahtavaa, jos saisimme synty-
mään aktiivisia global action –ryh-
miä.”

Viljanen rohkaisee mukaan kaikkia 
maailmanparantamisesta kiinnostu-
neita – ikään katsomatta. 

Haluatko hyväntekijäksi? -tilaisuus 
lauantaina 21.1. klo 11.30–16 Neula-
mäen kirkolla, Vesurikuja 4. Lounaaksi 
makuja maailmalta ja lapsille omaa 
ohjelmaa.

Ilmoittautuminen 1.–13.1. 
www.kuopionseurakunnat.
fi/tapahtumat tai oman 
seurakuntasi verkkosivun 
ilmoittautumiset-valikosta.

Haluatko hyväntekijäksi?

Koko kansan  
kirkkopyhä
Kallaveden kirkolla aloitetaan kirkkopy-
häpäivä 8.1. klo 9 yhteisellä aamupuurol-
la. Messuun kokoonnutaan klo 10. Lounas-
ta nautitaan noin klo 11.20. Kirkkopyhän 
aiheena on rukous. Messun jälkeen toimin-
tapisteissä voi askarrella iltarukouskortin, 
pelata pelejä, hiljentyä kirkkosalissa tai kir-
joittaa rukouspyyntöjä. Mahdollisuus kes-
kusteluun.

Koko kansan kirkkopyhä Kallaveden 
kirkossa sunnuntaina 8.1. alkaen klo 9.
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Sinulle 
surun aikana

Sururyhmä ikääntyneille 
KESKIVIIKKOISIN klo 13–14.30
25.1., 1.2., 15.2., 1.3. ja 15.3.
Keskusseurakuntatalo, Suokatu  22 B, 4. krs. kokoushuone
Pastori Heikki Hyvärinen ja diakoni Anne-Mari Mertanen
ILMOITTAUTUMISET viimeistään 17.1. osoitteessa
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
Lisätietoja ryhmänohjaajilta: Heikki Hyvärinen 040 4848 397
tai Anne-Mari Mertanen 040 4848 406

Sururyhmä työikäisille 
KESKIVIIKKOISIN klo 17–18.30
8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 8.3. ja 22.3. 
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 A, 4. krs kokoushuone 
Pastori Sanna Alanen ja diakonissa Vuokko Laitinen
ILMOITTAUTUMISET viimeistään 27.1. osoitteessa
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
Lisätietoja ryhmänohjaajilta: Sanna Alanen 040 4848 360
tai Vuokko Laitinen 040 4848 254

Sururyhmä itsemurhan tehneiden omaisille
TORSTAISIN alkaen 2.2.2017
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 B, 4. krs kokoushuone
Diakonissa Riitta Reima ja pastori Sirpa Nummenheimo
ILMOITTAUTUMISET  19.1. mennessä osoitteessa
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
Lisätietoja ryhmänohjaajilta: Riitta Reima 040 4848 370
tai Sirpa Nummenheimo 040 4848 363

Sururyhmä lapsille
15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4. ja 19.4.
Diakoniatyöntekijät Maarit Kirkinen ja Riitta Murtorinne
ILMOITTAUTUMISET osoitteessa
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat tai ohjaajille:
Riitta Murtorinne, riitta.murtorinne@evl.fi, 040 4848 437
tai Maarit Kirkinen, maarit.kirkinen@evl.fi, 040 4848 369
Ryhmän koko on enintään kahdeksan lasta

Sururyhmä lapsensa menettäneille
KYS ja sairaalasielunhoito järjestävät yhdessä
KESKIVIIKKOISIN klo 18–19.30
11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 22.2. ja 15.3.
Suokatu 22 B, 4. kerroksen kokoushuone
Sairaalapastori Risto Voutilainen ja
sairaanhoitaja, perhetyöntekijä Paula Halonen
ILMOITTAUTUMISET  ma 2.1. mennessä ryhmänohjaajille:
Paula Halonen, paula.halonen@kuh.fi, 044  717 9463 tai
Risto Voutilainen, risto.voutilainen@evl.fi, 040 4848 484

Kuolema ja suru ovat tulleet lähellesi. On kuljettava läpi pimeän,
jotta voi nähdä valon. Jos tahdot jakaa kysymyksiäsi, ajatuksiasi,  
ehkä itkuasikin toisten kanssa, olet tervetullut sururyhmään.

Kaikkien sururyhmien koko on enintään 8 henkilöä

Sururyhmä Riistavedellä
Järvi-Kuopion seurakunta
KESKIVIIKKOISIN klo 18
22.3., 29.3., 12.4., 26.4. ja 10.5. 
Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2
Pastori Marjaana Mäkinen ja diakoniatyöntekijä Leila Asikainen
ILMOITTAUTUMISET viimeistään ke 22.2. osoitteessa
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
Lisätietoja: Leila Asikainen, leila.asikainen@evl.fi, 040 4888 620

Sururyhmä Nilsiässä
Järvi-Kuopion seurakunta
alkaa TIISTAINA 28.3. klo 14
Nilsiän seurakuntakoti, Nilsiäntie 59
Pastori Miia Gabel ja diakoniatyöntekijä Hanna Kokkonen
ILMOITTAUTUMISET viimeistään ti 21.3. osoitteessa
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
Lisätietoja: Hanna Kokkonen, hanna.kokkonen@evl.fi,
040 4888 677

Sururyhmä Kaavilla
Järvi-Kuopion seurakunta
alkaa TIISTAINA 18.4. klo 17
Kaavin seurakuntakoti, Kirkkorannantie 1
Pastori Mikko Huhtala ja diakoniatyöntekijä Pirjo Sonninen
ILMOITTAUTUMISET viimeistään ti 11.4. osoitteessa
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
Lisätietoja: Pirjo Sonninen, pirjo.sonninen@evl.fi, 040 4888 627

Sururyhmä Karttula–Tervo
Kallaveden seurakunta
PERJANTAISIN klo 10–11.30
17.3., 24.3., 31.3., 7.4. ja 19.5.
Tervon seurakuntakoti
Diakoniatyöntekijät Tuula Makkonen ja Salme Selamo
ILMOITTAUTUMISET viimeistään ma 13.3. osoitteessa
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
Lisätietoja: Tuula Makkonen, tuula.k.makkonen@evl.fi,
040 4848 539 ja Salme Selamo, salme.selamo@evl.fi,
044 3872 457

Sururyhmä Maaningalla
Kallaveden seurakunta
alkaa pyhäinpäivänä 4.11.2017
Lisätietoja: pastori Raija Jokela, raija.jokela@evl.fi,
040 4848 328 ja diakoniatyöntekijä Hanna Rasa,
hanna.rasa@evl.fi, 040 4848 372

Kirkko ja 
koti 
vuonna 
2017
Kirkko ja koti -lehti ilmestyy kuun vii-
meisenä keskiviikkona ja sen painos-
määrä on noin 74 000 kpl. Seurakun-
talehti jaetaan Kuopion ja Siilinjärven 
seurakuntien alueella jokaiseen talo-
uteen keskiviikkona, torstaina tai per-
jantaina, mikäli vastaanottajalla ei ole 
mainos -ja ilmaisjakelukieltoa.

Kirkko ja koti -lehti on saatavissa 
myös telinejakelusta, jolla täydenne-
tään osoitteetonta jakelua. Lehtiteli-
neitä on seuraavissa paikoissa: Kes-
kusseurakuntatalo, Kuopion Sokos, 
Kuopion Prisma, KYS, Kauppakeskus 
Apaja, Kauppakeskus Puijon tori, Kuo-
pion kirjasto, Nilsiän, Karttulan sekä 
Maaningan yhteispalvelupisteet sekä 
Tuusniemen seurakuntakoti.

Jakelupalautteen voi ilmoittaa suo-
raan Suora Lähetykseen www.suora-
lahetys.fi  tai jani.lankinen@suoralahe-
tys.fi  tai puh. 017 264 7800.

Lehti on luettavissa myös verkossa 
www.kirkkojakoti.fi .
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ILMESTYMIS- JA AINEISTOAIKATAULU 2017 
 
11 numeroa vuodessa. Julkaisun ajankohta on kuun viimeinen keskiviikko. 
Aineistopäivänä tiedot pitää olla klo 12.00 mennessä. 
 

 
 

NUMERO ILMESTYMISPÄIVÄ AINEISTOPÄIVÄ 
 

1. 25.1.  16.1. ma 
 

2. 22.2.  13.2. ma 
 

3. 29.3.  15.3. ke 
 

4. 26.4.  12.4. ke 
 

5. 31.5.  17.5. ke 
 

6. 28.6.  14.6. ke 
 
Kesätauko 
 

7. 30.8.  21.8. ma 
 

8. 27.9.  18.9. ma 
 

9. 25.10.  16.10. ma 
 

10. 29.11.  20.11. ma 
 

11. 27.12.  13.12. ke 

Kulmailmoitusten uudet aikataulut
Kuopion seurakuntien lähinnä tapahtumatiedotukseen keskit-
tyvä suosittu pikkuilmoitus Savon Sanomien B3-sivulla siirtyy 
vuoden alusta uuteen aikatauluun.

Ilmestymispäivät ilmoitukselle ovat nyt maanantai ja lauantai. 
Maanantaina listataan viikon tapahtumia ja lauantain ilmoitus 
keskittyy viikonloppuun.

www.kuopionseurakunnat.fi

Kirkko kotonasi
 

Virtuaalikirkossa voit katsoa verkon kautta jumalanpalvelusta
Kuopion tuomiokirkosta joka sunnuntai klo 10.

Lähetykset tallennetaan, ja niitä voi katsoa myös myöhemmin.

www.kuopionseurakunnat.fi/virtuaalikirkko
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KULTTUURIKULMA Koonnut PIIA JULKUNEN

Menovinkit tammikuu 2017

NÄYTTELYT
G12 Kuopio

 ✚ 10.12.–2.2. Pauno Pohjolainen ja  
Iida Pohjolainen sekä Pop up  
-Designlainaamo

VB-valokuvakeskus
 ✚ 13.1.–12.2. Veikko Kankkunen

ESITYKSIÄ /  
TAPAHTUMIA

 ✚ 5.1. klo 19 Kahdestoista yö – valoa 
kohti! Kuopion Musiikkikeskus,  
Kamarimusiikkisali

 ✚ 8.1. klo 14 Suomi 100: Hetki kahvin ja 
kulttuurin parissa, Pöljän kotiseutu-
museo

 ✚ 8.1. klo 18 Sinivalkoiset sävelmät  
– Lauluja Suomesta,  
Kuopion kaupungintalon juhlasali

 ✚ 11.1. klo 16.30 Vestäjien kirjakahvila, 
Kuopion kaupunginkirjaston kahvila

Sotku
 ✚ 11.–14.1. Muuntamo – Symposium 
 ✚ 20.–21.1. klo 19 Sannamaria Kuula:  
La La Laa

 ✚ 31.1. klo 19 Savonia goes Suomi 100

 

Kuopion kaupunginteatteri
 ✚ Suomen hevonen, ensi-ilta 26.1.

Kuopion Musiikkikeskus,  
ohjelmassa mm.

 ✚ 4.1. klo 13 Valokabinetti:  
Kulttuurikahvila 60+: Suomi 100

 ✚ 5.1. klo 19 Konserttisali: Kuopion  
kaupunginorkesterin uudenvuoden 
konsertti

 ✚ 12.1. klo 19 Konserttisali:  
Sinfoniasarja I

 ✚ 26.1. klo 19 Konserttisali:  
Sinfoniasarja II

Kino Kuvakukko,  
ohjelmassa mm.

 ✚ 26.12. alkaen: Kaikki mitä rakastimme 
(Nicole Garcia)

 ✚ 26.12. alkaen: Satayksivuotias,  
joka jätti laskun maksamatta ja kato-
si (Felix Herngren ja Måns Herngren)

 ✚ 30.12. alkaen: Valmistujaiset  
(Cristian Mungiu)

 ✚ 13.1. alkaen: 24 viikkoa  
(Anne Zohra Berrached)

 ✚ 13.1. alkaen: Swiss Army Man  
(Daniels)

Marcus J. Borg: 
Kristinuskon sydän. 
Uudelleen löydetty 
usko. TvM. Kääntäjä 
Kari Kuula, esipuhe 

Wille Riekkinen. 2016. 
279 s.

 Jouko Ikola:  
Hyvyyttä on.  

Kirjapaja.  2016. 130 s.

Perimmäisen kysymyksen äärellä
Ruotsalaistaustaisen, mutta Poh-
jois-Amerikassa vaikuttaneen raa-
matuntutkija Marcus J. Borgin 
(1942–2015)  tärkeä teema on kris-
tinuskon uskottavuus. Jo sadan 
vuoden ajan kristinuskossa ovat ol-
leet vastakkain kaksi paradigmaa. 
Varhaisempi tulkitsee Raamattua 
kirjaimellis-tosiasiallisesti ja pitää 
sen tehtävänä ilmoitusta opista ja 
etiikasta. Nouseva paradigman mu-
kaan taas Raamattua tulee tulki-
ta historiallisesti ja metaforisesti, ja 
myös Raamatun tehtävä on meta-
forinen ja sakramentaalinen. 

Juuri Raamattu on kristinuskon 
sydän. Yhtä aikaa pyhä kirja ja in-
himillinen tuote, ja tätä on Bor-
gin mukaan vaikea niin konservatii-

vien kuin liberaalienkin kristittyjen 
hyväksyä. Toinen keskeinen kysy-
mys koskee Jumalan todellisuut-
ta. Kirjan toisessa osassa Borg poh-
tii monipuolisesti kristillistä elämää 
eli yksilöä yhteiskunnan jäsenenä. 
Kuopiolaisen pastori Kari Kuulan 
käännös on elävää, yhtä aikaa Bor-
gin syväluotaavat ajatukset säilyt-
tävää, mutta samalla lukijaystäväl-
lisen luontevasti etenevää. Teoksen 
esipuhe puolestaan on emeritus-
piispamme Wille Riekkisen käsi-
alaa. Hän kiteyttää paradigmaerot 
näin: ”Valitettavasti on todettava, 
että meilläkin kahtiajako on aiheut-
tanut vain panettelua, sotapuhetta 
ja/tai mykkäkoulua.”

TERHI LAITINEN

Kaikenkarvaisia kansalaisia
On vaikea määritellä Hyvyyttä on 
-kertomuskokoelman lajityyppiä. 
Eikä se totisesti ole tarpeenkaan. 
Kirja on melko nopeasti luettu, 
mutta tarinoitten henkilöt jäävät 
ajatuksineen ja tekoineen hyväksi 
aikaa mieleen.

Poliisi, pastori, päiväkerholai-
nen, yhteisvastuukerääjä tai seura-
kuntakeskuksen siivooja ja keittäjä. 
Kaikkia heitä yhdistää jokin kirkol-
lista toimintaa sivuava pyhän koke-
mus, uuden oivallus: leskimies löy-
tää elämäänsä sisällön varavaarina, 

perheterapeutti päättääkin olla an-
tamatta neuvoja toisiaan sättivälle 
pariskunnalle ja ennakkoluuloinen 
vanhapiika yllättyy, kun naapurin 
tatuoitu mies korjaa jouluaattona 
hänen autonsa.

Pohjanmaalta Kuopioon kotiu-
tuneen kirkonmiehen Hyvyyttä on 
-teosta ei valittu Vuoden kristilli-
seksi kirjaksi, mutta se voitti lukija-
äänestyksen.  Eikä ihme. Pieni suuri 
kirja, joka jättää sijaa lukijan omil-
le mietteille.

TERHI LAITINEN

KIRJALLISTA

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

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

&
Kuopion ja Siilinjärven  

seurakuntalehti.  
103. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 25.1.2017

V uoden taite on uusien aloitus-
ten ja lupausten kulta-aikaa. 
Alusta aloitetaan myös uuden 
budjetin toteutus. Toiminta- ja 
taloussuunnitelmat on tehty – 

nyt on vuorossa tehtyjen päätösten ja suun-
nitelmien toimeenpano.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan kuuluvat 
myös säästösuunnitelmat niin uudelle vuo-
delle kuin tuleviinkin vuosiin kohdistuvat. 

Sitkeässä elää meissä seurakuntalaisissa, 
luottamushenkilöissä ja viranhaltijoissa aja-
tus siitä, miten Jumalan siunaus merkit-
see jatkuvaa kasvua ja hyvän lisääntymistä. 
Ajatellaan Jumalan siunauksen seurakun-
nan talousarvioissa ilmenevän lisääntyvinä 
määrärahoina, virkoina, toimitiloina, inves-
tointeina ja hankkeina.

Onko siunaus siis vähenemässä, kun rahaa 
kasvuun ei enää olekaan?

Päinvastoin. Tässä muuttuvassa tilan-
teessa, säästöjen ja supistusten edessä, me 
saamme oppia uudenlaisen siunauksen vas-
taanottamista ja jakamista. Kun varalli-
suus vähenee, on keskityttävä toimintamme 
ytimeen, siirryttävä monitouhuisuudesta 
perustehtävään. 

Seurakunnassa vähemmän on myös 
enemmän. Entisen työvoimakeskeisyyden 
sijaan seurakunnan on palattava juurilleen, 

kristittyjen yhteisöksi, jossa entistä use-
amman jäsenen lahjoja tarvitaan ja arvos-
tetaan. Lopputulemana tämän siunauksen 
ymmärtämisessä on tilanne, jolloin jokai-
nen jäsen kokee, paitsi tarvitsevansa seu-
rakuntaa, myös seurakunnan tarvitsevan 
jäsenensä ainutkertaisia lahjoja – lahjoja, 
jotka hyvä Jumalamme on jokaiselle luodul-
leen syntymässä antanut.

Tulevaisuuden seurakunta on yhteisö, 
joka kokee jäsentensä moninaisuuden luo-
mistyön rikkautena, ei uhkana. Säästämi-
sen siunaus johtaa meitä kohti kestävämpää, 
luomistyön arvoa ja merkitystä ymmärtävää 
yhteisöä – seurakuntaa.

Siunattua ja armorikasta vuotta 2017 toi-
vottaen, 

REIJO LEINO 
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 

Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra 

Säästämisen siunaus

Pauno Pohjolaisen ja Iida Pohjolaisen näyttely Isä ja tytär on esillä 
G12 galleriassa

Seitsemän 
jättiläistä 
-näyttely 
on 28.1. 
saakka tai-
demuseolla. 
Teos Sami 
Korkeakos-
ki: Drea-
ming of 
You. 2015. 
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Rakkaus kieliin voitti nuoren Emil Antonin sydämen yläasteella. 
Kielet avasivat myöhemmin ovia uusille rakkauksille.

K ahdeksannen luokan aikana hän opiske-
li koko ylioppilastutkintoon vaadittavan 
ruotsin kieliopin. Saksa ja englanti kun 
olivat jo riittävän tuttuja.

Lukiossa alkoi ranska ja latina. Sen 
jälkeen yliopistoon opiskelemaan kieli-
tieteitä ja sitten teologiaa. Näin mukaan 
tulivat kreikka, heprea ja puola. Se-

kä joukko muita kieliä, kuten ripaus espanjaa, hollantia, nor-
jaa ja japania – kattavaan listaan mahtuu noin kaksikymmen-
tä kieltä. 

Nyt Emil haaveilee palauttavansa mieliin arabian kielen, jo-
ta hän osasi lapsena. Irakista tulleet maahanmuuttajavanhem-
mat olivat aikanaan opettaneet sitä hänelle, mutta se oli jää-
nyt pian suomen kielen alle.

Uusi rakkaus
Kielen kautta Emil löysi toisenkin rakkauden. Oppiakseen pa-
remmin puolan kieltä hän meni Krakovaan vaihto-oppilaaksi. 
Nuorukainen aloitti lukukauden katolisella jumalanpalveluk-
sella, olihan hän itsekin katolinen.

Kirkossa istui mukavannäköinen nuori naishenkilö, joten 
Emil asettui hänen viereensä. Kun messussa tuli rauhanterveh-
dyksen aika, nuoret kuulivat toistensa äänen ensimmäistä ker-
taa. Keskustelu jatkui messun jälkeen illallisella. Tytön nimi oli 
Beata. 

Kahden vuoden kuluttua he palasivat yhdessä samaan kirk-
koon. Mennäkseen naimisiin.

Nuorten ensimmäinen yhteinen kieli oli espanja, mutta ny-
kyään Beatakin puhuu sujuvasti suomea.

Koskaan ei tiedä, minkälaisen siunauksen kirkkomatkalta 
saa kotiin vietäväksi.

Hyviä uutisia
Kielten ihmisenä Emil rakastui myös kirjallisuuteen, erityisesti 
uskoa käsittelevään tietokirjallisuuteen. Hänen yöpöydällään 

huojuu korkea pino kirjoja. Kun lu-
kee nukkumaan mennessä, oppi-
minen jatkuu unissakin.

Eräänä päivänä hän oivalsi: ”tie-
dän niin paljon katolisesta uskosta, 
että voisin jakaa sitä netissä muil-
lekin.”

Nettisivuston nimeksi tuli Hy-
viä uutisia. 

”Minua ärsytti se, että uutisissa 
kaikki on yleensä niin negatiivista. 
Tästä nettisivuni nimi. Evankeliumi 
kun on kuitenkin hyvä uutinen”. 

Sivusto on toiminut nyt kym-
menen vuotta. Emil on tehnyt viikoittain viisaan ja viihdyttä-
vän tekstin. Niissä selostetaan jotakin uskon kohtaa, esitellään 
kirjoja tai otetaan kantaa ajankohtaiseen keskusteluun.

Patriootti
Katolisuuden lisäksi Emiliä sytyttää luterilaisuus ja siihen liitty-
en suomalaisuus.

”Olen patriootti, Suomen rakastaja. Kertailen parhaillaan 
Suomen historiaa. Tajuan yhä paremmin, miten merkittävää 
työtä luterilainen kirkko on tehnyt maassamme.”

Emil luonnehtii itseään nykyään luterilaisvaikutteiseksi ka-
toliseksi. 

”Minulla on paljon luterilaisia kavereita ja sukulaisia, joten 
saan pakostikin heiltä sellaisia hengellisiä aarteita, joita ei ka-
tolisella puolella osata sanoittaa yhtä kirkkaasti.”

Innostus kantaa
Kun Emil kertoo hankkeistaan, innostus syttyy silmissä ja kuu-
luu äänessä. Ehkä tässä onkin miehen salaisuus. Sisäinen kipi-
nä voimauttaa ja ajaa eteenpäin. Ihminenhän syttyy sille, mi-
tä hän rakastaa.

Emil kertoo hänellä olleen erilaisia kausia, jolloin hänen 
mielenkiintonsa on kohdistunut johonkin tiettyyn asiaan. 
Ikään kuin luovuuden puuska valtaisi yhä uudestaan.

Palo kirjoihin on johtanut myös niiden kirjoittamiseen. 
Teologiaa opiskellessaan Emil kirjoitti apostoli Paavalista kir-
jan, jossa esitellään katolista näkökulmaa kansojen apostoliin. 
Hänen viimeisin kirjansa käsittelee Vatikaanin toisen kirkollis-
kokouksen (1962–1965) historiaa ja sisältöä.

Parhaillaan hän valmistelee väitöskirjaa, jossa tutkitaan paa-

vi Benedictuksen uskontoteologiaa eli sitä, mitä paavi on sano-
nut kristinuskon ja muiden uskontojen välisestä suhteesta.

Kuinka osuva aihe kielten rakastajalle. Kielen kautta pääs-
tään yhteyteen vieraiden kulttuurien kanssa. Silloin joudutaan 
miettimään, mitä ajatella toisenlaisesta tavasta ajatella ja us-
koa. Tätä on uskontoteologia. 

Maanantaisin merkkipäivä
Pään lisäksi Emilin sormet toimivat maagisesti, sillä hän on 
myös esiintyvä taikuri. Vuonna 2014 hän sijoittui kolmanneksi 
ravintolataikurien SM-kisoissa.

Oikea taikuri ei tietenkään tee tuosta vaan näytöstemppua 
istuessaan tuttujen kanssa kahvipöydässä, mutta tällä kertaa 
Emil teki poikkeuksen. Kolikko ilmestyi uskottavasti korvan 
takaa ja tipahti nenästä.

Unohtuuko puoliso kiireen taakse? Ei sentään. Emil ja Bea-
ta laskevat yhteisen suhteen alkaneen maanantaipäivästä. Sik-
si he pyrkivät tekemään joka maanantai jotakin yhdessä. Näin 
he viettävät viikoittain suhteensa merkkipäivää. 

Niitä on kertynyt tähän haastatteluun mennessä 314 kap-
paletta, Emil tietää kertoa.

KARI KUULA

” 
Ihminen 
syttyy sille, 
mitä hän 
rakastaa

Rakkaus kieliin ja Sanaan
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”Olen patriootti, 
Suomen rakastaja. 
Kertailen parhaillaan 
Suomen historiaa”, 
Emil Anton kertoo.
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