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Sanna Huttunen kaipaa
kirkolta sanomaa
anteeksiantamuksesta.
➙➙20

30-vuotias Kallaveden
kirkko juhlii pian.
➙➙6

Pikkukuva Tuija Hyttinen

Satavuotiaalle
Männistön kirkolle
jäähyväiset
➙➙www.kirkkojakoti.fi

Hiljaisuudessa
voi tuntea Pyhän
➙➙10-11
Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti. www. kirkkojakoti.fi

2

&

Nro 16— 25.9.2013
Reijo Telaranta

Ajankohtaista

Kokemuksellista vai
karua kristillisyyttä
Hengen uudistus –liike
kantaa huolta kirkon
tulevaisuudesta.

J

umaluuden kolmannen persoonan
toiminta nykyajassa mielletään helposti karismaattisuudeksi, vaikuttavia henkilökohtaisia kokemuksia
korostavaksi. Hengen uudistus –liike järjestää eri puolilla Suomea vuosittain seminaareja, joilla se haluaa herätellä kirkkoa sisältäpäin.
”Kuopion seminaarissa ei karismaattisista kokemuksista juuri puhuttu. Kokemukset
ovat sinänsä hyviä, mutta fiilistelyn metsästys ei riitä houkuttelemaan tai sitouttamaan
kirkkoon”, arvioi tapahtumaa järjestänyt hiippakuntasihteeri Kati Jansa.
”Eihän Henki ole vain irrallinen vierailija seurakunnissa, vaan Hän on jo siellä: Sana ja sakramentit, joiden kautta Henki toimii
joka päivä, pitää yllä, koossa ja elossa koko

kirkkoa. Henki toimii niin kuin toimii. Suomalaisittain se vaikuttaa usein hiljaisesti ja
vaatimattomasti”, Kati Jansa vetää yhteen päivän puhujien antia.
Erityisen innostavasti esiintynyt piispa
Voitto Huotari korosti Hengen juurevaa läsnäoloa kirkossa.
”Pyhä Henki ei ole läsnä vain meidän tunteiden mukaisesti, satunnaisesti joskus siellä,
toisinaan tuolla. Hän on keskuudessamme pysyvästi läsnä Sanassa ja sakramenteissa kansankirkossakin. Meidän tunteemme eivät ole
Pyhän Hengen läsnäolon mitta. Silti rukouksemme on, että voisimme kokea hänen läsnäolonsa myös tunnevoimaisesti omassa elämässämme ja kirkossamme”, Huotari puhui.
Hengen uudistus –liikkeen toissa viikolla järjestämä seminaari Missä mennään, kansankirkko tarjosi oikein oivallisen katsauksen
kirkon tilaan ja haasteisiin. Useissa puheenvuoroissa painotettiin, että Pyhä Henki ei ole
kansankirkolle vierasta eikä tuontitavaraa. Puhujina oli paikallisten asiantuntijoiden lisäksi

Ajatuksia herättelivät piispat Jari Jolkkonen (vas.), Voitto Huotari, opetusneuvos
Veikko Pöyhönen. Kuvassa myös Airi Pöyhönen.
mm. Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna
Salomäki ja kaksi piispaa: Huotarin lisäksi palavan puheenvuoron piti piispa Jari Jolkkonen.
Hän esitti visionsa uudistuvan kirkon teeseistä.
Jolkkosen puheenvuoro kannusti etsimään
hengellisyyttä, aitoa kirkon yhteyttä. Kansankirkko ei ole mennyttä vaan elävää nykyaikaa:
”Edelleen saamme uskoa, että kansankirkosta voi päästä taivaaseen.”
Kirkon Rakentajien Foorumin seminaari Kuopion Keskusseurakuntatalolla jäi kuitenkin vaisuksi sikäli, että koolla oli vain nelisenkymmentä kuulijaa. Heistä suurin osa oli
pappeja. Maallikoista mukana oli muutamia

valtuutettuja.
”Arkipäivänä järjestettyyn tapahtumaan
on vaikea maallikoiden päästä mukaan”, arvioi tilaisuudessa puheenvuoron käyttänyt
kirkkoherra Jaana Marjanen.
Koko päivän kestänyt tapahtuma päättyi
messuun Tuomiokirkossa.
ULLA REMES
Lue lisää: http://www.hengenuudistus.fi/
kirkonrakentajien_foorumi/seminaarit
Kokemuksellisuudesta kirkossa jatkaa keskustelua Ilpo Rannankari Radio Savossa 3.10. klo
11.40.

✚✚ Kuopion seurakuntien yhteinen seurakuntaneuvosto päätti,
että Tuusniemen seurakuntatalon
muutos- ja korjaushanke käynnistetään. Remontti on suunniteltu aloitettavaksi tämän vuoden
marraskuussa ja päättyväksi kesäkuussa 2014.
✚✚ Naisten Pankki järjesti syyskuun
puolivälissä valtakunnallisen Kävele naiselle ammatti –tapahtuman, jonka avulla kerättiin rahaa
kehitysmaiden naisten auttamiseksi. Tapahtuma keräsi yli 1000 kävelijää ympäri Suomen. Kuopiossa osanottajia oli 40 ja he keräsivät
Naisten Pankille 730 euroa.
✚✚ Siilinjärven seurakunnan
toimituksiin ja perhejuhliin. Opkirkkoneuvosto on valinnut seupaan taustalla on tarve laatia ohrakunnan I kanttorin virkaan mujeistusta yhteisiin perhejuhliin,
joihin osallistuu myös toiseen ussiikin maisteri Marjaana Kaiston. Virkaa haki 18 henkilöä, joista
kontoon kuuluvia.
haastateltiin 8.
Monikulttuurisia tilanteita voi
Neuvosto tarkisti myös hautailmetä esimerkiksi hautaan siuustoimen maksuja. Hautapaikkanaamisen, lapsen kasteen, avioliihintoihin ja hautausmaksuihin on
ton siunaamisen tai perheen nuonyt lisätty maksut tuhkan sirotteren rippikoulun yhteydessä.
Piispainkokous päätti myös, etlusta muistolehtoon sekä siirtouurnan vuokra.
tä jatkossa papiksi vihittäviltä vaadi✚✚ Piispainkokous hyväksyi op- taan todistus osallistumisesta seurapaan monikulttuurisiin kirkollisiin kunnan toimintaan. Syy on se, että

M

aailmassa tuotetaan ruokaa enemmän kuin koskaan,
mutta nälkäongelmaa ei silti
ole saatu kuriin. Kehittyneissä maissa sairastutaan, koska
syödään liikaa. Kehitysmaissa puolestaan sairastutaan ja kuollaan ruuan puutteen vuoksi.
Epätasainen jakautuminen ei ole ainoa
ruokaa liittyvä ongelma. Myös eettisyyteen ja
tuotannon ekologisuuteen liittyy kovia haasteita.
”Ilmastonmuutos, maapallon kantokyvyn
rajojen ylittyminen, biodiversiteetin kapeutuminen, tuotantoeläinten hyvinvointi”, ItäSuomen yliopiston ympäristöpolitiikan oppiaineessa tutkijatohtorina toimiva Markus
Vinnari luettelee.
Oma kyseenalainen lukunsa on ruuan päätyminen jätteeksi. YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO:n arvion mukaan vuosittain
kolmasosa ihmisravinnoksi tuotetusta ruuasta menee hukkaan. Haaskatun ruuan aiheuttamat kasvihuonepäästöt ovat suuremmat
kuin minkään yksittäisen maan Yhdysvaltoja
ja Kiinaa lukuun ottamatta.

Ruokahävikki kuriin
Varsinkin kehitysmaissa ruokaa pilaantuu tehottoman maanviljelyn, puutteellisten varastointitilojen sekä kehittymättömien keräily- ja
jakeluverkostojen takia. Rikkaissa maissa puolestaan suuria määriä ruokaa päätyy jätteek-

Poliittinen tahto ratkaisee
Maailmassa siis riittää ruokaa, mutta sitä ei
ole kaikkien ulottuvilla. Nykyinen tuotantotapa ja sen nostamat kustannukset aiheuttavat
sen, että köyhillä ei ole varaa hankkia ruokaa
markkinoilta. Karuissa olosuhteissa toimeen
tulevat kasvit ja vihannekset ovat menettäneet viljelypinta-alaa niin sanotuille rahakasveille. Tehotuotanto valtaa viljelmiä myös esimerkiksi biopolttoaineiden viljelyyn.
Ruoka ei ole vain elinehto. Se on myös kauppatavaraa, jonka hintaa säätelevät maailmanlaajuiset sopimukset ja maailmanmarkkinat.

Kansojen kirkko

V

iime sunnuntaina vajaat viisisataa Männistön
seurakuntalaista hyvästeli kirkkonsa: viimeinen
luterilainen messu satavuotiaassa vanhassa kirkossa päättyi sadonkorjuun tunnelmiin, haikeuteen. Siihen, että jokaisella ajalla on omat tapansa kylvää ja korjata satoa.
Samaan aikaan Pakistanin Peshawarissa kuoli 80
kristittyä ja yli 100 loukkaantui yhdistyneessä protestanttisessa kirkossa itsemurhapommi-iskussa. Se
oli tuhoisin Pakistanin kristittyjä vastaan tehty isku.
Samalle päivälle osui vielä raivokas kauppakeskustragedia Kenian Nairobissa, jonka tekijöistä yhden terroristin kerrottiin mahdollisesti olevan suomalainen.
Ajan haasteista suurimpia lienee väkivallan, vihan,
sodan voittaminen. Se haaste ei valitettavasti ole uusi.

Tuija hyttinen

Eettinen ruoka
– parempi maailma
si kaupoista, ravintoloista ja kotitalouksista.
Näin siksi, että elintarvikkeita ostetaan liikaa
ja aterioiden tähteitä heitetään pois.
Vauraissa maissa ruokahävikkiä olisi mahdollista pienentää asennekasvatuksella.
”Jokainen voi itse vaikuttaa omaan kulutukseensa”, Vinnari painottaa.
”Olemme kyllä tietyssä määrin myös kaupan rakenteen uhreja. Meidät on opetettu siihen, että aina on tuoretta tarjolla. Silloin ehkä
tulee helpommin heittäneeksi pois käyttökelpoista, mutta ei enää niin priimaa ruokaa.
Pohjimmiltaan kuitenkin kuluttaja itse päättää miten toimii.”
Valikoimien runsaus vaikuttaa osaltaan siihen, että kauppojen tiskeille jää myymättömiä tuotteita. Varsinkin myymätön tuoretavara päätyy äkkiä jäteastiaan.
”Valikoimien rajoittaminen on vaikeaa. Kuka päättää sen, mitä jätetään pois? Tämäkin
on valistuskysymys”, Vinnari pohtii.
Ruuan pois heittäminen kertoo myös siitä, että ruoka sittenkin on tänä päivänä aika halpaa.
”Jatkuvasti kuulee taivasteluja siitä, miten
kallista ruoka meillä on ja koko ajan sen hinta vain nousee. Mutta kun asiaa tarkastelee
historian valossa, niin itse asiassa ruoka ei ole
koskaan ollut suhteellisesti näin halpaa.”
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pääkirjoitus
niin monen teologin seurakuntayhteys on ohentunut.
✚✚ Kirkon Ulkomaanavun nopean toiminnan joukot suomalaisissa seurakunnissa ovat aloittaneet
lipaskeräyksen Syyrian sodan uhrien auttamiseksi. Keräys koskee
Suomen kaikkia seurakuntia.
Ulkomaanapu on esittänyt
seurakunnille myös kolehtivetoomuksen sekä pyytänyt lahjoituksia seurakuntien kriisirahastoista.
✚✚ Suomen Lähetysseura lähettää hätäapua Namibiaan ja valmistelee avun lähettämistä Angolaan. Maat kärsivät pahimmasta
kuivuudesta 30 vuoteen ja nälkäkriisin keskellä elää jo 2,6 miljoonaa ihmistä.
✚✚ Oulun ev.lut. seurakuntien
verkkosivulle on koottu näytteitä
hautajaisiin sopivasta urku- ja laulumusiikista. Sivulta löytyy linkit
neljääntoista urkukappaleeseen ja
kymmeneen yksinlauluun.
Musiikkinäytteet on tehty helpottamaan hautajaisten suunnittelua ja musiikin valintaa.
Verkkosivun osoite on www.oulunseurakunnat.fi/hautajaismusiikkia.

pysäkillä

Nykyinen ruuantuotanto riittäisi
maailman väestön
tarpeisiin, jos se vain
jakautuisi oikeudenmukaisemmin.

&
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Kirkko, rauhan rakentaja, sovinnon etsijä – entistä
enemmän kristilliselle rauhantyölle on kysyntää. Kirkon tehtävää on aina mietitty uudestaan, kunkin ajan
haasteisiin vastaavaksi.
Oxfordissa 1937 mietittiin myös kirkon tehtävää.
Silloinen lähetyskongressi ilmaisi asian kirkkaasti:
Kirkko olkoon kirkko.
Piispa Jari Jolkkonen avasi viimeisimmäksi visionsa
uudistuvan kirkon haasteista Kuopiossa toissa viikolla
Missä mennään kansankirkko –seminaarissa. Kirkko
ei ole mikään Kelan haarakonttori tai valtion virasto,
vaikka nykykirkon kiusaus onkin laitostuminen ja hengellinen velttous, jonka sosiologi nimeäisi sisäiseksi
maallistumiseksi. Kansankirkko ei Jolkkosen mukaan
voi olla nationalismin eikä valtiokirkollisuuden linnake: rasismi pysyy syntinä aina.
Kirkko on kansojen kirkko, ei kansan kirkko. Varoittavana esimerkkinä löytyy 1930-luvulta saksan kirkon
jakautuminen.
Kirkko on rakkaudessa
elävä yhteisö. Se ei ole palveluiden tuottamista, vaan elävän Jumalan palvomista varten. Se on diakonian toteuttamista varten. Diakonia
toteutuu myös pakolaisia
vastaanottavassa työssä.

”

Kirkko ei
valikoi, keitä
se auttaa.

Suomeen on tulossa 500
pakolaista Syyriasta. Kaikki pakolaiset haastatellaan
henkilökohtaisesti ja kaikilla on YK:n pakolaisjärjestö
UNHCR:n taustoitus takanaan. Pakolaisia ei valikoida
uskonnon pohjalta.
Kirkkokaan ei valikoi, keitä se auttaa. Hätä velvoittaa auttamaan.
Silloin kun tilanne ei ole akuutti, tehdään ennakoivaa
tai jälkiä siivoavaa työtä. Esimerkiksi Kuopion Tuomiokirkossa koottiin viime sunnuntaina maahanmuuttajia
messuun, jonka saarnassa ruandalaista maahanmuuttajaa haastateltiin. Ihmiselle puitteet ja olosuhteet eivät
ole olennaisimpia, vaan tärkeämpää on se, mitä ihminen
tekee toiselle ihmiselle, miten ihminen kohdataan. Usko
antaa aina turvaa.

Paikallis- ja kausiruuan suosiminen
on eettinen ja ekologinen teko.

”Ruokavarantojen jakaminen oikeudenmukaisemmin on aika pitkälti poliittisesta
tahtotilasta kiinni. Miten maataloustuet jakautuvat länsimaissa? Miten paljon tuetaan
viljan vientiä kehitysmaihin?”
”Kehitysmaat eivät saa omaa tuotantoaan
vetämään, kun muualta tulee halpaa viljaa.”

Luonnon ja eläinten arvo
Kestävän kehityksen ruokatuotantoa pohdittaessa joudutaan miettimään myös sitä, onko
luonto vain väline, vai onko luonnolla ja eläimillä jokin suurempi arvo. Ruuantuotannon
aiheuttama hiilijalanjälki, ympäristön saastu-

minen ja eläinten hyvinvointi ovat asioita, jotka ovat viime vuosina yhä enemmän nousseet
keskustelun keskiöön.
Ruokatuotannon suuntaamiseksi kohti kestävämpää kehitystä on haettu ratkaisuja niin vanhoista kuin uusistakin toimintamalleista. Esimerkiksi luomu ja syväekologia
nojautuvat siihen, miten joskus ennen on toimittu.
”Pentti Linkola on suomalaisille varmasti
tunnetuin syväekologian puolestapuhuja. Hänen mukaansa meidän olisi palattava kausiruokaan ja käytettävä ravinnoksemme paikallisia antimia.”

Uusista ratkaisumalleista Vinnari nostaa esille ekologisen modernisaation ja syvämodernisaation.
”Nämä linjat korostavat luonnon
ja eläinten itseisarvoa.”
”Ekologisen modernisaation ruokavalio on teknologisesti tuotettua
ja semivegetaristista. Syvämodernisaatio puolestaan tarjoaa ratkaisuksi sekaviljelyllä tapahtuvaa kasvisruokavaliota. Siinä erilaisia kasveja
kierrätettäisiin niin, että maaperän
ravinnehukka jäisi mahdollisimman
pieneksi.”

Positiivista kehitystä
Monet ihmiset ovat nykyään hämillään ruokavalintojensa edessä. Valitseepa miten tahansa, niin aina tekee hallaa joko ilmastolle, eläimille
tai kehitysmaiden viljelijöille. Onko
ylipäätään edes mahdollista syödä
eettisesti ja ekologisesti oikein?
”Totta kai se on mahdollista. Rakenteita pitäisi vain muokata siihen
suuntaan, että oikeanlaisia valintoja
olisi helpompi tehdä.”
”Muun muassa suurkeittiöt jo aika hyvin huomioivat omassa toi-

minnassaan kestävän kehityksen.”
Vinnari muistuttaa, että muutokset eivät tapahdu hetkessä. Kestävän kehityksen edistämisessä on
nähtävissä positiivinen suuntaus,
kun katsotaan asiaa pidemmällä
kaukoputkella.
”Nykyään siitä jo puhutaan ihan
toisella tavalla kuin vaikkapa kolmekymmentä vuotta sitten. Kestävä
kehitys on myös mukana kaikkien
puolueiden poliittisissa ohjelmissa.”
Heli Haring

Voisiko ajatella, että Männistön kirkon siirtyminen katoliselle kirkolle voi olla osa rauhantyötä: katolinen kirkko kasvaa nimenomaan maahanmuuttajien keskuudessa. Lähes 70 prosenttia maahanmuuttajista
on kristillisiin kirkkoihin kuuluvia. Kirkko,
jos mikä, kotouttaa
ja opettaa elämään
sovussa kaikkien
kanssa.

ULLA REMES
ulla.remes@evl.fi
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Auktoriteettia
vai ei?

K

ristillinen usko sitoutuu aina
omaan aikaansa, paikkaansa ja
ympäristöönsä. Se tulkitsee, antaa
merkityksiä, kysyy ja vastaa juuri
niihin asioihin jotka ovat siinä
nimenomaisessa hetkessä läsnä ihmisten ja
yhteisöjen elämässä. Ilman tätä ominaispiirrettä
kristillinen usko olisi jäänyt vain yhden ajan ja
kulttuuripiirin ilmiöksi, kuriositeetiksi historian
lehdille.
Kristinuskon sydänalueet ovat muuttuneet
historian aikana. Tavat, muodot ja organisaatio ovat muuttuneet. Myös kristinuskon ikuista
sanomaa pelastuksesta on tulkittu aina kulloisellekin ajalle ja ympäristölle mielekkäällä
tavalla. Sana tulee lihaksi ja puhuttelee ihmisiä
juuri siksi.
Tätä kristinuskon muuntautumis- ja puhutteluvoimaa kutsutaan kontekstuaalisuudeksi. Itse katson
että se on sukua suhteellisuudentajulle.
Mistä juuri meidän
aikanamme on kyse,
ja miten peilaamme
sitä Jeesus Nasaretilaisen opetuksen, toiminnan ja pelastustyön valossa?
Kun tapahtuu kulttuurin muutos, myös
kirkon on asemoiduttava uuteen tilanteeseen. Tämä ei tarkoita vain ulkonaista sopeutumista, vaan perimmäisten kysymysten äärelle palaamista. Askarruttaako ihmisiä tänään samat kysymykset kuin
isovanhempiamme? Vastaukset ihmisten ikuisiin
kysymyksiin kirkolla ovat hyvin hallussa, mutta
muistiko kukaan ottaa selville mitä kysyttiin?

”

On avattava rajat ja
nostettava
ydin esiin.

Miten nyt käynnissä olevaa kulttuurin muutosta voisi luonnehtia? Auktoriteettien ja instituutioiden aika on ohitse. Oikean opin sijaan
kiinnostavampaa on oikea toiminta. Uskonnon
odotetaan olevan tänään demokraattista, yksilöllistä, voimaannuttavaa, itseohjattavaa, kokonaisvaltaista, merkityksellistä, välittömästi vaikuttavaa ja persoonaa eheyttävää.
On hyvä miettiä, mikä uskossa onkaan kehällistä ja mikä ydintä.
Se sijaan että keskitämme kaikki
voimavarat varjelemaan uskon
ulkokehää, meidän on avattava rajat auki ja
nostettava ydin
esille. Evankeliumi ei ole
perusolemukseltaan ”ei”
vaan ”kyllä”.
Kaikki mikä
ei ole evankeliumin vastaista eikä
vahingollista
ihmiselle, on
kristitylle
sallittua.
Kati
Kemppainen

Palveleva puhelin ruuh kautuu edelleen
Kirkon ylläpitämä
Palveleva puhelin
kykenee vuosittain
vastaamaan vain
noin kolmannekseen siihen soitetuista puheluista.
Apua antaa silti jo
1300 vapaaehtoista
ja 500 kirkon
työntekijää.

K

eskusteluapua tarjoavaan
Palvelevan Puhelimen numeroon tulee joka vuosi
yli 120 000 soittoyritystä,
jotka jäävät vaille vastausta. Vapaaehtoiset päivystäjät tai seurakunnan diakoniatyöntekijät vastaavat
joka vuosi 70 000 puheluun.
Palvelevan puhelimen koordinaattori Titi Gävert kirkkohallituksesta sanoo, että päivystäjäpulan lisäksi tilanteeseen vaikuttaa se, että pieni osa
soittajista soittaa palveluun jopa useita kertoja saman illan aikana.
”Voisimme palvella nykyistä useampia, ellemme auttaisi samoja ihmisiä monta kertaa samana iltana”, Gävert toteaa.
Erityisen usein soittelevat henkilöt
tulevat pitkään toimineille päivystäjille
vuosien mittaan tutuiksi, vaikka nimettömät puhelut ohjautuvat sattumalta vapaina oleviin linjoihin eri puolille maata.
Koordinaattorin mukaan palvelua
paljon käyttäville ei pystytä antamaan
puhelimitse heidän toivomaansa apua.

”Kun yhteiskunnan muu apu on kortilla, on hyvä, että Palveleva puhelin
täydentää sitä. Mutta tämän enempää
me emme voi tarjota. Silloin täytyy hakea apua muualta. Autamme niin paljon kuin voimme, mutta meidänkään
rahkeet eivät riitä rajaansa enempää.”
Paljon ei ole tehtävissä, koska soittajien puhelinnumeroita ei tallenneta. Muun muassa Irlannissa vastaavassa puhelinpalvelussa käytössä oleva
soitonesto ei ole Suomessa teknisesti
mahdollista.
”Muutamissa Euroopan maissa on
käytössä malli, jossa soittajan kanssa pyritään sopimaan, kuinka usein
hän voi soittaa. Jos soittaa useammin,
niin numero blokataan niin, ettei pääse soittamaan esimerkiksi seuraavaan
neljään tuntiin”, Gävert kertoo.

MUISTA
LAHJAKORTIT!
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Aino Pusa

Haapaniemenkatu 25 A 30
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oireisiin keskittyvää hierontaa
vuodesta 2010

YRITYSKÄYNNIT
20 minuutin tehokkaat selkähoidot
esim. toimistoissa
Niiralankatu 7-9 C6, 70600 Kuopio. Ajanvaraus 044 – 518 9392

Titi Gävert kaipaa savolaisia vapaaehtoisia
Palvelevan puhelimen työhön: ”Savolaisen
perusluonne sopii hyvin auttamistyöhön.”
valle helpotuksen tunnetta.
”Aika usein soittaja voi kiittää ja sanoa, että nyt hän tietää, miten jatkaa.
Tai että puhelu helpotti oloa ja nyt voi
mennä nukkumaan.”
Keskustelu soittajan ja päivystäjän
välillä voi jäädä ainutlaatuiseksi, koska
on epätodennäköistä, että uusi puhelu
ohjautuu samalle päivystäjälle. Päivystäjät ovat kuulemastaan vaitiolovelvollisia, mutta keskustelujen seurauksena
omaa mieltä painavat ajatukset puretaan ryhmänohjaajan kanssa. Gävertin
mukaan soittajan kohtaloa ei voi jäädä
huolehtimaan liikaa.
”Kristittynä ajattelen, että sen voi
jättää Herran huomaan. Miten elämä
jatkuukaan, niin minun osuuteni on
ollut se pieni palanen siinä.”

Neuvottelupäiville Kuopioon
Reilut 300 Palvelevan puhelimen päi-

vystäjää kokoontuu ensi viikonloppuna Kuopioon keskustelemaan
auttamisen rajoista ja mahdollisuuksista. Vastuussa neuvottelupäivistä ovat Palvelevan puhelimen
yksiköt Kuopiosta, Joensuusta, Jyväskylästä ja Kajaanista.
Itsekin puhujarooliin pääsevä Titi Gävert toivoo Kuopiosta uusia
päivystäjiä: paikallisilla kun on auttamistyöhön hyvät lähtökohdat.
”Savolaiseen perusluonteeseen
kuuluu toivon näkökulma, että asiat
lutviutuu. Että katotaan nyt – hätäkö tässä näin matalassa kaivossa.”

044 746 2840 | asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

Tule päivystäjäksi
Palvelevaan puhelimeen

Juho Tuomisto
Palvelevan puhelimen suomenkielinen numero on 01019-0071 ja ruotsinkielinen 01019-0072. Päivystysajat ovat su–to klo 18–01, pe ja la
18–03. Ruotsinkielinen päivystys on
joka ilta klo 20–24.

Palveleva puhelin tarjoaa yhteyden toiseen ihmiseen, joka ottaa
asiat vakavasti, pyrkii kuuntelemaan ja ymmärtämään.
Palvelevan puhelimen päivystäjä ei ole ammattiauttaja, vaan
ihminen, joka omaan elämänkokemukseensa nojautuen auttaa
soittajaa kuuntelemalla ja keskustelemalla.
Soittajalle ei pyritä tarjoamaan
valmiita vastauksia, vaan keskustelukumppani tukee löytämään
itse elämään parhaiten sopivia
ratkaisuja.

Päivystäjä sitoutuu päivystämään kolme tuntia joka kuudes
viikko ja osallistumaan ryhmänsä
kanssa purkukeskusteluun. Tehtävään perehdytetään ja päivystäjille annetaan koulutusta. Päivystäjiksi haluavat haastatellaan ja
mikäli tehtävä tuntuu sopivalta,
kutsutaan päivystäjiksi.
Mikäli tunnet tehtävään kutsumusta, ota yhteys Kuopion palvelevan puhelimen toiminnanjohtajaan, sairaalapastori Risto
Voutilaiseen, puh. 040 4848484
tai risto.voutilainen@evl.fi

Seniori surffaa ikäisessään seurassa

T

ietoyhteiskunnan tuotteet läppärit, tabletit
ja älypuhelimet haastavat taitotalkoisiin. Senioreita auttaa Savonetti ry, jonka siilinjärveläinen vertaisohjaaja Antero Kaskimetsä ohjaa
ikätovereitaan surffauksen perusteisiin.

Pöljän
poluilta

Miksi ja missä seniori surffaa verkossa?

K

”Jotta nykyisin selviää, on osattava käyttää tietokoneita. Tämä vaatii aktiivisuutta ja itsenäisyyttä. Monelle
verkon käyttö on pankkiasiointia, sähköpostin kirjoittamista ja iltapäivälehden lukemista. Useimmille
riittää selailu, toiset ovat innostuneet tutkimaan
syvemmin. Verkko on ehtymätön tiedonlähde.”

Puustellina tunnetun Rautialan pihapiiriä kesäkuussa 1953. Kuopion
kulttuurihistoriallinen museo.
sien takaa kampakeramiikan kaudesta
alkaen. Koulu on sittemmin saanut uudet rakennukset etelämpää Viitostien
toiselta puolelta.
Viitostien varrella pohjoisimpana on kauppa, sitten tulee kylän yhteisenä kokoontumispaikkana toimiva
Erä-Veikkojen seurantalo. Seuraavana
on Kalle Väänäsen Pulaste ja pian näkyy Janne Väänäsen ja Linnoven Lassila keramiikkapajoineen. Pimeinä iltoina
tämän pitkän punamullatun hirsirakennuksen ikkunoista tuikkivat valot
ilahduttavat ohikulkijaa aina uudestaan ja uudestaan.
Helena Riekki

Mitä mahdollisuuksia verkko
uo seniorin arkeen?
”Voi hakea tietoa, seurata uutisia ja ohjelmia, pitää yhteyttä, hoitaa asioita sekä harrastaa
ja viettää aikaa. Voi soittaa vaikka kuvapuhelun lapsenlapselle pitkän matkan
päähän. Esimerkiksi Skype-ohjelma välittää kuvaa, mikä ei tavallisella puhelimella onnistu. Vaikkei pääsisi liikkumaan, kommunikoida voi eri tavoin.
Verkkolehti taas ei kärsi kastumisesta postilaatikossa. Jokaiselle jotain
kiinnostuksen mukaan.”
Mikä erottaa seniorin
nuorista surffaajista?
”Nykykieli vilisee sanoja, joita 70-vuotias ei
ymmärrä. On paljon eroja laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä. Pöytäkone on ihan
erilainen käyttää kuin tabletti tai pieni äly-

• Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus
8.11.2013–31.8.2014
• Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot/
Psykoterapian perusteet (30 op)
31.1.-16.12.2014
• Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (20 op)
20.1.-4.6.2014

www.snellmankesayliopisto.fi

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin
Kuopio – Nilsiä – Siilinjärvi
Tilisara, 046-892 1422

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT

mitä mielessä?
Kuopion Kulttuurihistoriallinen museo

teesta, jossa taloryhmä puineen peilautuu taustan vesiä ja siintäviä mäkiä
vasten.
Puustellin eteläpuolella on entinen
pysäkki rakennuksineen ja vastakkaisella puolella kievari sekä osuuskaupan
ja Solan entiset kaupparakennukset.
Pöljänjärven rannan asuinrakennuksista Lintuniemi jää junasta kallioleikkauksen taakse, muut vilahtavat puiden
lomasta.
Mantereen puolella on kotiseutumuseo. Paikalla 1894 aloittaneen koulun pihapiirin savutupaan 80 vuotta
sitten perustettu ja myöhemmin moneen kertaan laajennettu museo kertoo alueen historiasta tuhansien vuo-

Tervetuloa hermoratahierontaan!

Jos kärsit huonosta aineenvaihdunnasta, verenkierrosta
tai ongelmana on päänsärky, niska- ja hartiakivut ja jalat
ovat heikossa kunnossa.

KLASSINEN HIERONTA

kirkon kulmilta

uopion seudun kulttuuri- ja
luontopolkujen verkosto sai
viime kesänä yhden lenkin lisää, kun Siilinjärvellä avautui
Pöljän kylän kulttuuripolku.
Kyläläisten, yhdistysten ja kunnan
yhteistyönä toteutettu polku kiertelee
Pöljän kylällä Viitostien, Vanhantien ja
sitä myötäilevän rautatien vaiheilla. Se
käsittää kymmenkunta kohdetta, koulun, museon, seurantalon, kauppoja,
asuinrakennuksia ja museonakin toimineen Pöljän pysäkin.
Muutaman kilometrin kierroksen
voi hyvin tehdä kävellen, pyörällä tai
autolla, mutta osalliseksi pääsee ohikiitävän hetken verran myös junalla ja linja-autolla, sijaitseehan pääosa kohteista joko Viitostien tai rautatien varrella.
Vanhantien kohdenumeroista pohjoisin on Puustellina tunnettu Rautiala. Se on entinen ruotuväen aikainen
upseerin virkatalo. Tämä korkeiden kotikuusten katveessa sijaitseva punamullattu pihapiiri näkyy hienosti myös
junan ikkunasta. Erityisen komea näkymä avautuu pohjoisen suunnan kaar-
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Tmi Miria – koulutetun hierojan palvelut

Helpotusta hädässä olevalle
Viime vuosina ruuhkia on pyritty purkamaan työvuorojärjestelyillä. Mukana toiminnassa on yhteensä 1300
vapaaehtoista ja noin 500 kirkon työntekijää. Suurin osa kaksi-kolme tuntia
kestävistä työvuoroista ajoittuu ruuhkaisimpiin aikoihin.
Siilinjärveläislähtöinen Gävert toimi itse päivystäjänä työskennellessään
Vuosaaren seurakunnan diakonina.
Hän sanoo päivystäjien kohtaavan puheluissa asioita laidasta laitaan.
”Osa on arkipäiväisiä asioita – joku
voi tarvita ihmisen, jonka kanssa vaihtaa
muutama sana ennen nukkumaanmenoa. Osalla on akuutti kriisi päällä: väkivaltaa, rankkoja sairauksia, työttömyyttä ja taloushuolia”, Gävert luettelee.
Oma lukunsa ovat itsemurhaa harkitsevat tai sitä jo yrittäneet, joilta tulee puheluita säännöllisesti. Vaikeimmat tilanteet vaativat ammattiapua,
mutta päivystäjän kanssa keskustelu
voi parhaimmillaan antaa hädässä ole-

Juho Tuomisto

kolumni

&

Nro 16 — 25.9.2013

puhelin. Digimaailma muuttuu nopeasti ja aina pitää
oppia uutta. Siksi seniori voi tippua kyydistä.”

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

Mihin vertaisohjaajaa tarvitaan?
”Meiltä kysytään apua laiteen ja ohjelmien hankkimiseen ja käyttöön. Mitä tarkoittavat koneen asetukset? Miten koneella pääsee verkkoon? Toimiiko tulostin tabletin kanssa? Keskitymme perusasioihin: koneen
käyttöön, kirjoittamiseen, nettiin, sähköpostiin, digikuvaamiseen, kuvankäsittelyyn, nettipankkiin, tietoturvaan ja päivityksiin. Meillä on aikaa ja kärsivällisyyttä kerrata ja pohtia yhdessä. Ohjaaja
on vain yhden askelen edellä ohjattavaa.
Autamme akuuteissa kysymyksissä viikoittaisilla vastaanotoilla 2–3 ohjaajan voimin. Meille voi soittaa, tarvittaessa ohjaaja käy kotona.
Neuvontapisteitä meillä on Siilinjärvellä Palvelukeskus Akuliinassa ja
Vuorelan Kunnonpaikassa. Teemme yhteistyötä kansalaisopiston ja paikallisten yritysten kanssa.”

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

Risto Blom

KALLEIN JALOKIVI
– suuri kultainen kaupunki

Mihin sinä uskot? Miten perustelet uskosi?
Mitä sinulle merkitsee Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa?
Pastori Risto Blom selvittää tässä kesällä
ilmestyneessä kirjassaan kristinuskon tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita, joista jokaisen
kristityn tulisi olla selvillä.
Kirjassa on n. 200 s. selittävää tekstiä ja
n. 140 s. saarnoja, jotka myös selittävät
käsiteltävänä olevia asioita. Sopii sekä teologeille että maallikoille, kirjassa ei käytetä
teologisia termejä.

Vanhustenviikolla tiistaina 8.10.2013 järjestetään
kansallinen SeniorSurf-päivä, jolloin vertaisohjaajat
ovat tavattavissa Siilinjärven Palvelukeskus Akuliinassa ja Vuorelan Kunnonpaikassa
klo 9–12.

Teksti ja kuva:
Sini-Marja Kuusipalo

Kovakantinen,
sidottu. Hinta 27 e

Myynti: Ristikukka Kustannuksen nettikirjakauppa
(www.ristikukkakustannus.fi) sekä muut kristilliset
kirjakaupat

Nro 16— 25.9.2013
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Lasten kirkko

Tule Jeesus lapses luo,
armos, siunaukses suo
Tue pientä horjuvaa,
johda tietä oikeaa.

Mikkelinpäivänä 29.9.
✚✚ Messu soikoon! Mikkelinpäivän perhemessu ”Katso minuun pienehen” Tuomiokirkossa.
Lapsikuoro.
Kirkkokahvit
kirkossa.
✚✚Perhemessu
klo 10 Alavan kirkossa. Enkelien sunnuntai –
”Lapsuudesta vanhuuteen tuntee joka
askeleen”. Messun
jälkeen ateria, vapaaehtoinen maksu.
✚✚ Mikkelinpäivän messu Puijon kirkossa
klo 10. Lähimmäisten sunnuntai, tuo kirkkoon lähimmäisesi, sukulaisesi tai lähelläsi
asuva. Puijonlaakson toimintakeskuksesta
kirkkoontulijoita avustetaan.
✚✚ Perhejumalanpalvelus Männistön Pyhän Johanneksen kirkossa klo 10. Lapsikuoro. Lounas.
✚✚ Perhekirkko Riistaveden seurakuntatalolla klo 10. Lapsikuoro ja isoskoulutuksessa
olevia isosia. Ei ehtoollista.
✚✚ Perhekirkko, messu Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa klo 10
✚✚ Messu ja piirien kirkkopyhä Vehmersalmen kirkossa klo 13. Kirkkokahvit, piirien
esittely ja kirkkoherran keskustelutilaisuus.
✚✚ Koko perheen enkelikirkko ja ruokailu Tuusniemen seurakuntatalolla. Ei
messua kirkossa.
✚✚ Enkelikirkko ja syystapahtuma Vuorelan kirkossa klo 10 alkaen. Messun jälkeen
on tarjolla niin keittoa kuin katutaiteilua,
sormivirkkausta, partioon tutustumista,
leikkiä ja musiikkia Teatteri Aasinhännän
kanssa. Ilmainen kuljetus Siilinjärven seurakuntatalolta klo 9.30, paluu alkaen klo 13.

Musiikkia lapsille

✚✚ Ampparin ja Oravan urkukonsertti Tuomiokirkossa keskiviikkona 9.10.
klo 10. Lähde Aikamatkalle etsimään cembalon kotia!

Nro 16 — 25.9.2013

tapahtuu

Konsertteja
✚✚ Maaäidin sylissä, enkelten suojassa -konsertti Puijon kirkossa sunnuntaina 29.9. klo 14. Musiikinopettaja
ja kuoronjohtaja Tiina Taskinen-Viinikainen julkaisee uuden enkeliaiheisen levynsä Puijon kirkossa. Konsertissa on
mukana viisihenkinen bändi sekä kuoro. Käsiohjelman hinta on 12/10 €, niistä
saatu tuotto lahjoitetaan YV-keräykselle. Ohjelman hintaan sisältyy kahvitarjoilu.
✚✚ Tommi Kaleniuksen konsertti
Laulun tarina Kaavin kirkossa perjantaina 4.10. klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma
5 €, tuotto Kirkon Ulkomaanavulle.
✚✚ Anna-Mari Kaskinen: Minun lauluni Pyhän Johanneksen kirkossa tiistaina 8.10. klo 18. Anna-Mari Kaskinen
laulattaa, laulaa ja kertoo lauluistaan.
Männistön seurakunnan juhlavuoden
tapahtuma.

Virkaan
siunaaminen
✚✚ Messu Alavan kirkossa sunnuntaina
6.10. klo 10. Sairaalasielunhoitajien Maarit Koivurovan, Sari Kärhän ja Annamaija Louherannan virkaan
siunaaminen. Kirkkokahvit
ja juhla seurakuntasalissa.

Vanhusten
viikko
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kirkkojakoti@evl.fi

Näe ihminen

na Vapaavuori ja ESH, YTM Lea Tuiremo. Kokoontuminen sisältää hartautta,
keskustelua, liikuntaa, musiikkia ja kahvittelua.
✚✚ Hyvän Mielen Päivä Pyhän Johanneksen kirkolla keskiviikkona 9.10. klo
11–13.30. Hyviä vuosia – valtakunnallisen
vanhustenviikon teema, Vanhustyön
Keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko
Karjalainen. Linja-autokuljetus. Päivän
hinta 5 €.
✚✚ Puijon kamarikuoron konsertti
Puijon kirkossa keskiviikkona 9.10. klo 19.
Konsertti on osa Valtakunnallisen vanhustenviikon ohjelmaa. Ohjelman hinta 5 €.

Lasten eroryhmä

✚✚ Lasten eroryhmä 7–12 vuotiaille lapsille perjantaina 25.10. klo 17–19 ja lauantaina 26.10. klo 10–16, Teletie 6 E,
Kuopio. Ryhmä on tarkoitettu 7–12-vuotiaille tytöille ja pojille, joiden vanhempien erosta on kulunut jo jonkin
aikaa. Hinta 10 €/lapsi (sisältää välipalan ja ruoan). Ryhmäohjaajina toimivat YVPL ry:n aluekoordinaattori Mervi
Hakkarainen ja Kallaveden seurakunnan diakoni Kirsti Makkonen Ilmoittautuminen 11.10. mennessä Mervi Hakkaraiselle puh.
0400 441 708 tai mervi.hakkarainen@yvpl.fi

Teologiaa

✚✚Uskon löytämisen vaikeus
teemana keskustelulle Puijon kirkossa maanantaina 30.9.
klo 18. Entä jos en millään voi uskoa Jumalaan? Onko minussa silloin jotakin vikaa? Keskustelusarjan viimeiseen teemaan johdattaa
pastori Teemu Voutilainen.
✚✚ Syyllisyys ja häpeä - elämää suojelevia vai sitä tuhoavia voimia? Teologian professori Paavo Kettusen luento
Kaavin seurakuntatalolla maanantaina 7.10. klo 18.

Tiina Taskinen✚✚ Varttuneen väen mes- Viinikainen.
su sunnuntaina 6.10. klo 10.
Kallaveden kirkossa, Rauhalahdentie 21. Lounas ja
päiväjuhla. Tule kirkkoon
ystäväsi, naapurisi tai sukulaisesi kanssa, joka ei ole ehkä pitkään aikaan päässyt
kirkkoon Tarvittaessa järjestämme kimppakyydin. Ota
yhteyttä alueiden yhdysMonica Groop
henkilöihin, mikäli tarvitset
solistina Soidaan!
kyydin. Yhdyshenkilöille voi
-kamariorkesteilmoittautua myös kyydin
rin konsertissa
tarjoajaksi. Katso yhdyshenTuomiokirkossa
kilöt kirkollisista ilmoituk✚✚Arkipäivän retriitti 1.10.–
lauantaina 28.9.
8.10. Kuopion seurakuntalaisilsista sivulta 13.
klo 19.
✚✚ Avaimia hyvään ikäänle. Päivittäin rukousmietiskelyä ja
keskustelua. Aloitusmessu tiistaitymiseen Ystävän kammarissa maanantaina 7.10. klo 13. Maana 1.10.klo 17.30 Tuomiokirkon kappelisnantaisin kokoonnutaan kahdeksan
sa. Matkakumppaneina retriittiohjaajat
kertaa etsimään Avaimia hyvään ikäänTarja Säynevirta, Ulla Turunen, MarjaLeena Virolainen ja Sisko Laitinen. Hintymiseen, johdattelijoina TM Raijalee-

Hiljennä

Lennä lounatuulen
matkassa
– urkusatu lapsille

Vanhusten viikkoa vietetään 6.–13.10 teemalla Hyviä vuosia.

M

inä näen sinut.” Viime
sunnuntaina vietetyllä
kehitysvammaisten valtakunnallisella kirkkopyhällä oli osuva teema.
Vammaiset eivät enää pysy piilossa peräkammareissa, vaan he tulevat yhä näkyvämmäksi osaksi yhteiskuntaa. Jokaisella
on oikeus tulla nähdyksi ja kohdatuksi.
Vammaisiin suhtauduttiin takavuosina monesti häpeillen. Kun työskentelin kehitysvammaisten työkeskuksessa
1990-luvulla, jotkut vanhimmista kehitysvammaisista kertoivat suoranaisesta
eristämisestä. Vieraiden tullessa kylään
lapsi tai nuori suljettiin huoneeseensa tai
katseilta näkymättömiin.
Suomessa takapajuisimmista asenteista
ollaan onneksi pitkälti päästy. Monissa
maissa muiden muassa lähetystyöntekijöillä on kova työ
vaikuttaa kehitysvammaisten
ihmisarvoiseen
kohteluun.

ta 40 €, eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 20 €. Yhtymän ulkopuolelta voi
tulla mukaan, jos jää paikkoja, hinta 60
€. Ilmoittaudu Raija Luomanperälle puh.
040 4848 248, raija.luomanpera@evl.fi.
Lisätietoja Sisko Laitiselta puh.040 4848
326, sisko.laitinen@evl.fi

Mies, mikä
Sinua askarruttaa?
✚✚ Miestenkerho Aikamiehet Siilinjärven seurakuntatalolla torstaina 3.10. klo
18.30. Eri-ikäiset miehet ovat tervetulleita kahvikupposen ääreen jakamaan tuntoja miehen elämästä. Lisätietoja Heikki
Kastariselta puh. 044 7284 610.

In English

”

✚✚ Englanninkielinen keskustelupiiri Puijon seurakuntakeskuksella keskiviikkona 23.10. klo 18.30. Pohdiskellaan uskon kysymyksiä in English. Peter
Sorjonen-Ward, Pekka Nieminen ja Kari Kuula.
✚✚ Bible in English keskiviikkona 9.10.
klo 14. Nilsiän Sopukassa, Tilhintie 2.
✚✚ International Service September 29
at 2pm, Kuopio Cathedral Chapel, Kuopio Cathedral. You are very welcome to
join us for these services and meetings.
For further information about our programme please contact Lay Reader John
Mills 040 513 1086, john.mills@dnainternet.net or Revd. Panu Pohjolainen panu.
pohjolainen@evl.fi

Vammaisiin suhtauduttiin
takavuosina
häpeillen.

Tuulikki Karhunen kokosi 70-vuotialle yhdistykselle Kuopion Kalevalaisten historiikin. Hän on ollut puheenjohtajana
1990-luvulla sekä mukana valtakunnallisessa Kalevalaisten Naisten Liitossa.

Kokoonnutaan yhteen

✚✚ Tuomasmessu Tuomiokirkossa ja Nilsiän kirkossa sunnuntaina 29.9. klo 18.
✚✚ Aasialainen juhla-ateria sunnuntaina 6.10. klo 12.30 keskusseurakuntatalolla. Ruoka ja kahvi 20 €, tuotto Sri Lankan
köyhien lasten koulutuksen hyväksi. Liput ja varaukset keskusseurakuntatalon
vahtimestareilta puh. 040 4848 259.

Parisuhteen
rikastuttamiskurssi

Kuopion
Kalevalaiset
–Perustava kokous pidettiin 9. huhtikuuta 1943. Piispatar Anna Sormunen valittiin
yhdistyksen puheenjohtajaksi.
– Yhdistyksen alkuvuodet olivat sota-aikaa. Kalevalaisten naisten päätavoitteena
kautta maan oli sosiaalinen työ: äitikodit.
Kuopiosta sopivaa taloa ei löytynyt, mutta
sen sijaan hankittiin Kalevalaisten Naisten
Liitolta saadun raha-avun turvin kangaspakkoja, joista aloitettiin liinavaatteiden
valmistus.

✚✚ 22.–24.11. Hirvijärven leirikeskuksessa.
Tutustutaan omaan kumppaniin uudestaan. Kurssin pitävät pastorit Pirjo ja Kari Kuula. Täysihoito, 80 €/pariskunta.
Ilmoittautumiset 4.10 mennessä
puh. 040 4848 410.

Tuija Hyttinen

Anu Amppari ja Outi Orava

✚✚ Männistön seurakunnassa järjestetään lokakuussa lasten musiikillisia urkusatutuokioita ”Lounatuulen matkassa”. Tuokiossa
lähdetään musiikilliselle seikkailumatkalle lounatuulen kyydissä: Lennetään pilvien päälle aina avaruuteen asti ja keinutaan
aalloilla. Matkalla tavataan myös hassu Taikuri Herra Pii Poo ja muitakin lastenlauluista tuttuja hahmoja. Satutuokioissa toimii
kertojana ja laulajana Tintti Tinkala ja urkurina Heikki Mononen. Kesto on noin 20 minuuttia. Kaikille avoimet esitysajat Pyhän
Johanneksen kirkossa ovat keskiviikkona
2.10. klo 10.30 ja perjantaina 4.10. klo 11.

&

– Yhdistystä perustettaessa ohjeiksi kirjoitettiin seuraava: Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaiskansallisen hengen elvyttäminen ja kehittäminen pitäen perustana
sitä korkeata suomalaista sivistystä, josta
Kalevala ja muu kansanperinteemme sekä
muinaislöydöt ovat todisteena.
Mitä kuului Kuopiosta, kajahteli kaupungista,
kun emännät iloisin mielin,
kaikki naiset naurusuulla,
kun emännät iloisin mielin,
kesken kirjon neulomisen,
pyykin puhtahan teosta,
leivän leipomasijoilta, opettajat kouluistansa,
kaupasta kätevät naiset,
toimiston tytöt topakat
ne tänne jokena juoksi, ihan virtana vilisi,
ajatukset aivoissansa,
mielessä totiset tuumat:
Miten säilyis Suomenmaassa,
kestäis kaikissa kodeissa
hengen viljely vakainen,
työn kasvu kaikenlaisen,
ison entisen osaama,
taaton taitavan tekemä,
mummon muinoin muistelema,
oman emon ennättämä.
Leena Ruotsalainen
Kirjoitettu vuoden 1973 juhliin

Perinteen eväin
nykyhetkessä
70-vuotias Kuopion
Kalevalaiset rakentaa uutta vanhasta
kulttuurista.

V

oiko kansallispuvun osia käyttää itsenäisesti? Kysymys on
noussut esiin viime aikoina
myös Kalevalaisten keskusteluissa. Yhdistyksen jo toisen
polven puuhanainen Tuulikki Karhunen ei
itse laittaisi päällensä vain osia puvusta.
”Se on kokonaisuus, eikä arkikäyttöön
tarkoitettu. Kansanpuku on eri asia ja vaikkapa Vanhan Karjalan puvusta voisi hametta pitää erikseen”, hän toteaa. Kaukolan puku Karjalan kannakselta on usein Karhusen
juhla-asu. Se yllään hän juhlisti muun muassa Tampereella vietettyjä Kulttuuripäiviä
elokuun lopussa.
”Haluan vaalia perinteitä ja kansallispuvun pitäminen on yksi tapa. Kun olin opettajana, niin koulun kevätjuhlissa oli helppoa, kun ei tarvinnut miettiä, mitä laittaa
päällensä”, Karhunen hymyilee.

Kauniita ja rohkeita
Kalevalan malliin
Kansallispuvut ovat tuttu näky myös jokavuotisessa adventtikirkossa, joka pidetään
vuoroin Kuopion eri kirkoissa.
”Kannamme kolehdin, luemme tekstit
sekä tarjoamme kahvit ja ohjelmaa. Itselleni on jäänyt erityisesti mieleen pari vuotta
sitten ollut Irma Stenströmin ikoniluento
Puijon kirkossa.”

Mummon mökissä kokoontuu kirjallisuuspiiri sekä Wanhan ajan ompeluseurat,
joka elvytettiin henkiin Ulla Honkalammen puheenjohtajuuden aikana. Yleisötilaisuuksia kalevalaiset järjestävät kirjastolla ja
Kalevalajuhlia kaupungintalolla.
Yhdistys ponnistaa Elias Lönnrotin kansalliseepoksesta ja kansanrunoudesta. Kalevalassa Karhusta viehättää ennen kaikkea
kieli. ”Henkilöt ja hahmot ovat värikkäitä.
Jokaiselle löytyy joku, johon samaistua.”
Opettaja muokkasi Kalevalasta Lyseon
juhlaan näytelmäkohtauksen Kauniista ja
rohkeista eepoksen tyyliin.
”Vanhoista perinteistä, niin kirjallisuudesta, musiikista kuin taiteesta voidaan ammentaa paljon.”

Ituja sukupolvien ketjuun
Kuopion Kalevalaiset, aikaisemmin Kalevalaiset Naiset kokoaa eri alojen naisia yhteen.
Miehillekin ovet ovat nykyään avoinna.
”Hauskaa, samanhenkistä seuraa. Yhteistä
on, että haluamme vaalia kulttuuriamme.”
Yhdistys pitää kontaktia lapsiin ja nuoriin, ja tästä osoituksena ovat kansallispukuesittelyt sekä kirjoitus- ja piirustuskilpailut. ”Että jotain ituja jäisi elämään tulevaan
sukupolveen”, Tuulikki Karhunen toivoo.
”Ehkä parhaiten omaa näkemystäni yhdistyksen toiminnasta kuvaa Kalevalaisten
Naisten muutaman vuoden takainen teema: Täyttä vauhtia tätä päivää perinteen
eväin.”
”Jos perinteitä ja juuria ei olisi, olisimme
tyhjän päällä. Vanhan kulttuurin päälle on
hyvä rakentaa uutta”, Karhunen toteaa.
Teksti ja kuva
Hanna KarkkoneN

Populaarikulttuurissa kehitysvammaisia on esiintynyt näkyvästi
2010-luvulla.
Elokuva Vähän
kunnioitusta käsitteli vammaisten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään ja rakkauteen. Suomen kovimmasta punkyhtyeestä Pertti Kurikan Nimipäivistä kertova Kovasikajuttu oli hulvaton,
anteeksipyytelemätön ja karun realistinenkin kuvaus keharien kapinasta lokeroimista ja leimaamista vastaan.
Ajankohtainen Kakkonen kertoi taannoin Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin pyrkimyksestä avata uusi asumisyksikkö. Haastateltu Taina tykitti täysilaidallisen ”ei minun takapihalleni!”
-perusteluita. Kehitysvammaiset laskevat
kalliiden asuntojen arvoa ja häiritsevät
arvokkaan alueen rauhaa...
Sosiaalisessa mediassa syntyi laaja
vastareaktio. Ymmärrettiin, että asuinalueen todellinen arvokkuus näkyy siinä,
kuinka siellä suhtaudutaan kaikkiin
kanssaihmisiin.
Jean Vanier, kansainvälisen Arkki-yhteisön perustaja, kirjoittaa, että Jeesuksen
suuren salaisuuden paljastavat köyhät ja
heikot: vammaiset, sairaat, työttömät,
huumenuoret, aidsiin sairastuneet…
He kertovat ”kunnon kansalaisille”
näiden hengellisen tilan vaatiessaan koko
olemassaolonsa voimalla vastausta kysymyksiin ”rakastatko minua todella?” ja
”miksi olet hylännyt minut?”. He paljastavat katseensa pois kääntävien sydämen
kovuuden.
Useimmilla meistä on erilaisuuden kohtaamisessa –
ihmisen näkemisessä – vielä
paljon opittavaa. Kehitysvammaiset ystävämme
ovat näissä
läksyissä mainioita opettajia.
Palstalla kirjoittavat vuorotellen
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta
sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.
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Blogit Kalenterit Arkistot Kuvat Koulutus Linkit Uutiskirje
Kumppanit Appsit Jäsen 360° Taustat Seurakuntatiedotus
Käytä vaikutusvaltaasi!
Artikkelit Videot Arviot Koulutus Blogit Kuvat
Pilvityökalu
Ilmoittaudu Kotimaa
Pro -kehittäjäksi.
Blogit Kalenterit Arkistot Kuvat Koulutus Linkit
Uutiskirje
Saat ammattilaiskanavan koekäyttöösi
Kumppanit Appsit Tapahtumat Feedit Seurakuntatiedotus
ensimmäisten joukossa
syksyllä 2013.
Uutiset Videot Taustat Koulutus Blogit Kuvat
Pilvityökalu
Varaa paikkasi:
www.kotimaapro.fi/
vaikuttaja

Äitienpäiväjuhla veti väkeä uuteen kirkkoon 1980-luvulla.

Kallaveden kirkko sykkii elämää
Kallaveden kirkon
30-vuotispäivää
juhlitaan iloisin ja
kiitollisin mielin.

On nyt enemmän. Kotimaa on
Tietoa, sisältöä, palveluja.
Nyt kaikki samassa paikassa.
Kotimaa Pro on seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ammattilaiskanava, joka kokoaa verkkoon yhteen
paikkaan monipuoliset sisällöt ja palvelut.
Kaikki on nyt Kotimaassa ja Kotimaa on
kaikkialla!

H

arva kirkko on yhtä
täynnä elämää kuin Kuopion Jynkässä sijaitseva
Kallaveden kirkko.
”Siellä on niin paljon
toimintaa eri-ikäisille seurakuntalaisille, että vapaita aikoja on välillä hankala
löytää”, Kallaveden seurakunnan nuorisotyönohjaaja ja kirkon historiikkia
laatinut Marjukka Pakkala nauraa.
Mutta niin sen kuuluu ollakin. Jo
kirkon suunnitteluvaiheessa oli selvää,
että halutaan enemmän kuin pelkkä
kirkollisten seremonioiden pitopaikka.
”Seurakunnan työntekijät saivat
kertoa millaisia toiveita heillä on paikan suhteen ja millaista toimintaa siellä halutaan järjestää.”
Pakkalalla on harvinaisen läheinen
suhde Kallaveden kirkkoon.
”Rakennuksen pääsuunnittelija oli
isäni, Pertti Pakkala. Olen myös työskennellyt kirkossa lähes koko sen olemassa
olon ajan, sillä aloitin nuorisotyössä vuonna -84.”

”

Miksi pitää
odottaa sata
vuotta ennenkuin voi juhlia?

Vuosien haave toteutui
Pakkala kertoo, että ennen kirkon rakenta-

Kotimaa-lehti

Näköislehti

K24

Ammattilaiskanava

Nauti tutun lehden
seurasta joka torstai.
Löydä tietoa, taustoja
ja väitteitä kirkosta anno
domini 2013.

Lue koko Kotimaa-lehti
verkossa – tietokoneella,
tabletilla ja älypuhelimella.
Aikaan ja paikkaan
katsomatta.

Seuraa ajankohtaisia
uutisia, blogeja ja
keskusteluja.

Käytä verkkopalvelun sisältöä helpottamaan työtäsi. Kotimaa Pro tarjoaa työhön parhaat käytännöt sekä
työmuotokohtaiset teemasisällöt.
www.kotimaapro.fi

mista Jynkän alueelle oli toivottu seurakuntakeskusta vuosikymmenten ajan.
”Keskustelu asiasta aktivoitui uudestaan
70-luvulla ja lopulta vuoden -80 lopussa
kirkkovaltuusto teki rakentamispäätöksen.”
Alun perin kirkkoa kaavailtiin nykyisen
tontin viereen, mutta suunnitelma muuttui.
”Kun rakentaminen aloitettiin huhtikuussa -82, se eteni vauhdilla. Peruskivi muurattiin
saman vuoden kesäkuussa ja harjannostajaisia
vietettiin marraskuussa.”
”Kirkko valmistui seuraavan
vuoden elokuussa
ja se vihittiin käyttöön 2. päivä lokakuuta.”
Valmistumisen
jälkeen kirkkoon
on tehty erinäisiäkin muutoksia. Seurakunta on
vuosien saatossa kasvanut alueellisesti ja henkilömäärältään. Kirkkoon on pitänyt saada
muun muassa lisätiloja työntekijöille.
”Viimeisimmät muutokset ovat tältä
vuodelta, kun kirkkoa saneerattiin ja lisättiin toimistotiloja.”

”Toivon tietysti, että kuulijatkin saisivat
siitä jotain sydämeensä.”
Kallaveden kirkon 30-vuotisjuhlamessu sunnuntaina 29.9. klo 10. Iltajuhla klo 18, ohjelmassa mm. juhlapuhe ja kantaattiesitys.

Heli Haring

Kirkot juhlivat
Kuopion seudulla on loppuvuodesta juhlia monissa muissakin kirkoissa.
Katolisen kirkon käyttöön siirtyvä Männistön vanha kirkko täyttää tänä syksynä sata vuotta. Neulamäen kirkossa vietetään 20-vuotisjuhlaa lokakuun
20. päivä.
Kaavin kirkko puolestaan täyttää 30
vuotta ja alueseurakunta 360 vuotta.
Juhlajumalanpalvelus pidetään jouluun
15. päivä.
Myös Siilinjärvellä päästään juhlimaan
joulukuussa, kun kirkko täyttää 90 vuotta.
Timo Hartikainen

Aihetta juhlaan
”Jotkut ovat vähän ihmetelleet, että pitääkö 30-vuotispäivää juhlia näin näyttävästi”,
Pakkala kertoo.
”Miksi aina pitäisi odottaa vähintään sata vuotta, ennen kuin voi juhlia? On paljon ihmisiä, jotka ovat olleet mukana kirkon
vaiheissa alusta pitäen. He ovat olleet hyvin
ylpeitä voidessaan rakentaa uutta kirkkoa.
Siksi on ihanaa, että he pääsevät nyt juhlistamaan pyöreitä vuosia.”
”Sitä paitsi ei ole mitenkään itsestään selvää, että meillä on kirkko, johon kokoontua.
Siinäkin on jo aihetta juhlaan.”
Kirkon historiaan perehtyessään Pakkala
on saanut useasti liikuttua.
”Minua on koskettanut se, millaisella pieteetillä kirkon suunnitteluun ja rakentamiseen suhtauduttiin. On käynyt hyvin selväksi, että kirkkoa todella odotettiin alueelle.”
”Erityisen vahvasti on tullut esille rovasti Juhani Kiisken kädenjälki. Hän teki paljon työtä sen eteen, että meillä on nyt tämä
kirkko.”

Urkujen rakentaminen oli yksi uuden
kirkon voimain koetuksista.

säveltämä kantaatti. Se esitetään näyttävästi, sillä mukana ovat Kallaveden kirkko- ja
seniorikuoro, Karttulan kirkkokuoro, käsikellokuoro Dolce, sekä Kallaveden lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä.
”Ideana oli, että kantaatti olisi voimannäyte seurakuntamme vahvasta musiikkipuolesta”, Nicholls selvittää.
”Halusin tehdä jokaiselle kuorolle heidän
oloisensa ja tasoisensa osion. Juttelin ensin
muiden kanttoreiden kanssa, että mitä he
ajatuksesta tykkäävät. Kaikki olivat innolla mukana.”
Sävellysvaiheessa Nichollsilla olikin monta palikkaa, joita pistää järjestykseen.
”Piti huomioida eri kuorojen tyylit ja
vahvuudet. Sitten piti vielä miettiä miten
kokonaisuus toimisi hyvin yhteen.”
”Minulle tämä oli ensimmäinen kerta,
kun sävelsin käsikelloille. Konsultoinkin ensin Dolcen johtajaa Seppo Kirkistä, että mikä ylipäätään on käsikellokuorolle mahdollista.”
Nicholls tunnustaa hieman jännittävänsä
kantaatin saamaa vastaanottoa.

Kirkolle juhlakantaatti
Kallaveden kirkon juhlassa kuullaan kanttori Richard Nichollsin tätä tilaisuutta varten

Männistön kirkolle jäähyväiset

S

atavuotiaalle kirkolle, entiselle Hannukselan rukoushuoneelle ei pidetty syntymäpäiväjuhlia. Niiden sijaan pidettiin jäähyväisjuhlat.
Syyskuisena sunnuntaina
22.9.2013 kokoontui lähes viisisataa ihmistä jättämään hyvästejä rakkaalle kirkolleen,
joka on myyty katoliselle kirkolle. Kirkkoherra Aulikki Mäkinen korosti viimeiseen
messuun kokoontuneelle väelle, että menneeseen ei pidä jäädä ja että jokaisella ajalla
on omat ratkaisunsa, kipeätkin.

Kirkkokansa jäi sadonkorjuujuhliin pihalle
keppihevostapaamiseen, lasten maalauspajoihin ja ruispuurolle tai omenoita ostamaan.
Vossikka-ajelulle jonotettiin ja tunnelmista
keskusteltiin: historian lehti Männistön vanhan kirkon kohdalla on kääntynyt.
ULLA REMES
Jäähyväisjuhlista kuvareportaasi
verkkolehdessä www.kirkkojakoti.fi
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Hiljaisuudesta pyhä
versoo arkeen
Aika näyttää, minne tie aukeaa hiljaisuuden talosta
– miten Kirkkopäivien kokeilu jää elämään seurakuntiin.

J

o pieni puutarha talon
pihamaalla hengittää
hiljaisuuden rytmissä.
Verannalla tervetulotoivotus on vieraanvarainen.
Pappilan sisällä hiljaisuus avautuu kaikille
aisteille: tarjolla on säännöllisiä hetkipalveluksia, mahdollisuus keskusteluun
hengellisen ohjaajan kanssa, runsas valikoima hengellistä kirjallisuutta, koskettava meditatiivinen taidenäyttely
Taizé-kappelissa.
Pihamaalla on mahdollisuus hiljaiseen rukousmaalaukseen. Sieltä saa alkunsa myös hiljaisuuden polku, joka
kulki Väinölänniemellä pysähdyttäen tutkistelemaan uskon, toivon ja
rakkauden teemoja. Hengellisen oh-

jauksen ryhmiä kokoontuu naapurikorttelissakin.
Kuopion kirkkopäivillä 17.–19.5. Kuninkaankadun vanhassa pappilassa toteutettu Hiljaisuuden talo oli menestys,
jonka antia moni on jäänyt kaipaamaan ja muistamaan vielä syksyn pimentyessä.
Millainen matka kuljetti hiljaisuuden taloon ja mihin matka on sieltä jatkumassa?

Jumalaa kuuntelevalle
avautuu tie
”Kun työryhmämme kokoontui viime lokakuussa, meillä oli pallo täydellisesti hukassa”, Marja Leena Virolainen muistelee. Hän oli hiljattain jäänyt
eläkkeelle virastaan Portaanpään opiston opettajana ja kutsuttu retriitinoh-

jaajan ominaisuudessa mukaan toteuttamaan hiljaisuuden taloa.
Alussa oli tiedossa vain tila, jota tultaisiin käyttämään, sekä se, että mukaan oli kutsuttu englantilainen pastori
Henry Morgan, joka on tunnettu hengellisen ohjauksen asiantuntija.
Tammikuussa 2013 kokoontui kahdenkymmenen hengen suunnitteluryhmä, jonka työskentelyä myös Morgan
saapui ohjaamaan.
”Meillä ei ollut valmista asialistaa,
vaan kaikki alkoi hiljaisuudesta”, Marja
Leena muistelee. ”Yhdessä jaetun hiljaisuuden jälkeen jokainen sai vuorollaan
jakaa unelmansa hiljaisuuden talosta ilman mitään kommentointia.”
Hiljaisuuden talon ääriviivat alkoivat
hahmottua kuin itsestään.
Henry Morganin Jumalaa ja toisia

kuunteleva työskentelytapa kiteytyi
lausessa: ”Kun me yhdessä kuuntelemme Jumalaa, eteemme avautuu tie”. Se
kantoi koko matkan ajan perille hiljaisuuden taloon.
Jaettu hiljaisuus kutsui vieraanvaraisuuteen, jakamaan omastaan. Matkan
varrella asiat järjestyivät vaivattomasti:
joku toi kokoontumisiin keittoa, toinen
kutsui mukaan lisää vapaaehtoisia.
”Vapaaehtoiset saivat laittaa luovuutensa likoon hiljaisuuden talon
suunnittelussa ja toteutuksessa”, Marja Leena muistelee vastuun jakamisen
merkitystä. ”Kuka täällä määrää?”, oli
eräs vapaaehtoinen ihmetellyt. ”Määräilijää ei tarvittu, sillä kuulostelimme
ryhmänä tietä eteenpäin”, Marja Leena
kuvaa syvenevässä luottamuksessa kuljettua taivalta.

Retriitti yllättää

Retriittejä on nykyään tarjolla monenlaisia, mutta Heikkisen mukaan helpointa saattaa olla aloittaa ihan tavallisesta viikonloppuretriitistä, jossa ei ole
kahdenkeskisiä ohjauskeskusteluita.
Retriitinohjaajiakaan ei tosin tarvitse säikähtää. Jokaisen retriittitaival
on viimekädessä Jumalan ohjauksessa: koulutettujen retriitinohjaajien tehtävänä ei ole tarjota kenellekään valmiita polkuja, vaan tarvittaessa kulkea
hetki rinnalla sitä matkaa, jota Jumala kuljettaa.
Ohjaajien lisäksi retriiteissä saattaa
olla avustajia, ja Kuopiossa hengellisen
matkakumppanuuden ryhmät voivat
toimia vallan hyvin maallikkovoimin.
Kuopion seurakunnilla onkin suunnitelmissa järjestää koulutusta vapaaehtoisille hengellisille matkakumppaneille. Tällaiseen koulutukseen myös Riitta
olisi innolla lähdössä mukaan.
Retriittien hiljaisuuteen kotiutuneena Riitta on suositellut niitä myös muille: ”Retriittiin kannattaa lähteä, vaikkei
kokisikaan olevansa uskossa.”

marja leena virolainen

Karttulan maalaismiljöössä varttuneelle
Riitalle hiljaisuuden löytäminen oli oikeastaan kotiinpaluuta johonkin lapsuudesta tuttuun hektisen arjen keskellä.
Luonnosta ja hiljaisuudesta avautuva Jumalan kasvojen edessä elämisen tapa on hänelle osa arkea. ”Rukous on kokoajan läsnä arjessa, työssäni
koen olevani Jumalan työkaluna”, Riit-

Irti arjesta kohtaamaan
itseänsä ja Jumalaa

Olli Viitaniemi

Kotiutuminen
hiljaisuuteen

”Hiljaisuuteen vetäytyessä ei voi etukäteen tietää, mitä kohtaa”, kertoo Riitta Heikkinen.

ta kuvaa.
Riitan kaipuu päästä aika ajoin retriitteihin, naistenpiiriin tai vaikkapa
vuorotyöläisen rytmiin sopiviin hiljaisuuden messuihin ei ole jäänyt hänen aviomieheltään ja kahdelta aikuistuvalta pojaltaankaan huomaamatta:
”Mene, mene, kun tulet aina niin onnellisena takaisin”, miehet kannustavat
perheen äitiä voimaantumisen lähteille.

Marja Leena Virolainen

S

ana retriitti on jotenkin liian
hieno. Sinne voi mennä nollatilanne päässä – ja saattaa
palata plus ykkösenä takaisin.” KYS:ssa vuorotyötä sairaanhoitajana tekevälle Riitta Heikkiselle ensimmäinen retriitti vuonna 2011
oli vaikuttava kokemus: ”Menin tyhjällä mielellä, ilman odotuksia katsomaan,
mitä Jumala tahtoo minulle antaa”.
Lopputulos oli odottamaton.
Viikonloppuretriitin ensimmäinen yö
toi Riitalle tullessaan vahvan unen,
jonka syyksi kirkastui retriitinohjaajan kanssa käydyn keskustelun myötä haasteellinen ihmissuhde. Kotiinviemisinä oli Jumalalta saatu rohkeus
ja vahvuus tarttua pitkään vaivanneeseen asiaan.
”Retriittiin mennessä ei voi tietää,
mitä kohtaa. Se voi olla myös rankkaa”, Heikkinen punnitsee kokemaansa, ”Mutta sen Jumala halusi kohdallani
esiin nostaa.”
Vahvasta kokemuksesta jäi kuitenkin päällimmäiseksi halu tulla retriittiin
uudestaan.

Pieni puro laajenee

K

uuntelevaan hiljaisuuteen
ja tasavertaiseen jakamiseen perustuva hengellisen
matkanteon tapa on vaikuttanut kirkossamme jo
hyvän tovin.
Edesmenneen Anna-Maija Raittilan persoonan ja Taizé-laulujen kautta tunnetuksi tulleen Hiljaisuuden
liikkeen ytimessä ovat 1990-luvulla
yleistyneet hiljaisuuden retriitit.
”Hiljaisuus ei ole akustista äänettömyyttä vaan sitä, että saa olla rauhassa”,
Siilinjärven seurakunnan pastori Sirpa
Ylikotila sanoittaa retriittikokemustaan
90-luvun puolivälistä. Sittemmin hän
on kouluttautunut retriitinohjaajaksi ja
pitänyt Siilinjärvellä retriittejä lähes vuosittain vuodesta 1997 alkaen.
”Retriitissä ei olla kurssilla eikä luennolla”, Sirpa punnitsee, ”siellä ei kysellä odotuksia eikä lähtiessä tarvitse kertoa, mitä sai.”
Ylikotilan kokemusten mukaan retriitti onkin osoittautunut juuri luen-

toihin ja kursseihin turtuneiden työikäisten suosimaksi hengellisyyden
muodoksi.
Hiljaisuuden viljely seurakunnissa
ei rajoitu vain ohjattuihin retriitteihin.
Esimerkiksi Tuomiokirkon kuukausittaiset hiljaisuuden messut ammentavat
samasta ekumeenisen hengellisyyden
vuosta kuin retriititkin. Kuopiossa eri
seurakuntien alueella kokoontuu myös
hengellisen matkakumppanuuden ryhmiä, jotka tavallaan jatkavat retriittien
hiljaisuudessa löydetyn aarteen vaalimista keskellä arkea.
Ylikotilan mukaan Hiljaisuuden liike
on kirkossa ”pieni raikas puro, joka kuitenkin hiljalleen laajenee”.
Myös Kirkkopäivien hiljaisuuden talon kokemuksista on tarkoitus ammentaa seurakuntien elämässä jatkossakin.
Kaikille avoimessa illassa keskiviikkona
25.9. klo 17 Vanhassa pappilassa pysähdytään hiljaisuuteen kuuntelemaan ja
jakamaan näkyä.

Tekstit Olli Viitaniemi

Henry Morgan (oik.) ja vapaaehtoinen Antti Vasari
Hiljaisuuden talon puutarhassa.

Marja Leena Virolaiselle miniatyyri Avilan Teresasta
(1515-1582) on muistutus hiljaisuuden viljelyn vuosisataisesta perinnöstä.

Vapaaehtoinen Keijo Karhunen sekä diakoni Sisko
Laitinen hiljaisuuden polun alkupäässä.

Hiljaisuuden viljelyn termit tutuiksi
Hiljaisuuden retriitti merkitsee sananmukaisesti ’vetäytymistä’ arjesta hiljaisuuteen. Paripäiväisen retriitin aikana ei alun jälkeen
puhuta. Päivää rytmittävät säännölliset rukoushetket eli hetkipalvelukset.
Siilinjärven seurakunta järjestää
hiljaisuuden retriitin (täynnä) 4.6.10. Ruokoniemessä Sirpa Ylikotilan ohjaamana.
Teemaretriitti on tietyn teeman
varaan rakennettu retriitti.
Järvi-Kuopion seurakunta järjestää Aholansaaressa retriitin Siionin virsin 25.–27.10.2013. Ohjaajina

diakonissa Eeva Väätäinen ja rovasti Pentti Simojoki. Ilmoittautumiset 21.10. mennessä Aholansaareen,
050-4641000. Lisätietoja Eeva Väätäinen, 040 488 8676.

sen ohjauksen prosessi, joka koostuu itsenäisistä Raamatun mietiskelyharjoituksista sekä sarjasta
kahdenkeskisiä tapaamisia hengellisen ohjaajan kanssa.

Ignatiaaninen retriitti eli kahdeksanpäiväinen ohjattu retriitti
poikkeaa tavallisesta retriitistä pituutensa lisäksi siinä, että jokainen
osallistuja tapaa päivittäin oman
henkilökohtaisen ohjaajansa.

Kuopiossa ti 1.10. – ti 8.10. Aloitusmessu ti 1.10.klo 17.30 Tuomiokirkon kappelissa, jossa myös retriitti päättyy ti 8.10. klo 17.30 messuun.
Ilmoittautuminen Raija Luomanperä, 040-4848248.

Henkilökohtaisesti ohjattu retriitti on periaatteeltaan ignatiaaninen retriitti, jonka kesto on kuitenkin ainoastaan 3-4 päivää.

Lisätietoja Sisko Laitinen, 0404848326.

Hiljaisuuden talo oli Kuopion
kirkkopäivillä Vanhassa pappilassa
toiminut hiljentymisen ja hengellisyyden hoitamisen paikka. Kaikille avoin suunnitteluilta toiminnan
uusista suunnista, ke 25.9. klo 17
Vanhassa pappilassa.

Hengellisen matkakumppanuuden ryhmä on pienryhmä, jossa hiljaisuudessa rukousmietiskel-

Hiljaisuuden messu on Taizé-laulujen ja hiljaisuuden varaan rakentuva viikkomessu Tuomiokirkossa

Arkipäivän retriitti on hengelli-

lään kulloistakin Raamatun tekstiä
jonka jälkeen jokainen saa luottamuksellisesti jakaa omat ajatuksensa tekstin äärellä ilman, että kenenkään puheita kommentoidaan.
Lisätietoja diakoni Hanna Rasa,
040-4848372.

keskiviikkoisin noin kerran kuussa
klo 18. Tulevia hiljaisuuden messuja:
25.9., 23.10., 20.11. ja 18.12.
Hiljainen rukouslaulu on keskiaikaiseen laulutekniikkaan perustuva tapa rukoilla. Puijon kirkolla on
kokoontunut hiljaisen rukouslaulun ryhmä. Lisätietoja Tiina Taskinen-Viinikainen, 050-4117328.
Hiljaisuuden Ystävät ry on vuonna 1986 perustettu yhdistys, joka
edistää hiljaisuuden viljelyä ja retriittitoimintaa muun muassa kouluttamalla retriitinohjaajia.

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...
Hautaustoimisto
J. NURRO OY






HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
MUUT KIVITYÖT
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Kukkakauppa
Hautaustoimisto
Pitopalvelu

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

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA
Vuorikatu 25
www.rosanna.fi

Kukkakauppa p. (017) 261 1456
Hautaustoimisto p. 044 094 5919

Sivut
sujuvasti
nettiin
www.sujuu.fi

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

kumppanina

puh. 040 585 0456

Seurakunnat 25.9.–8.10.13

Tuomiokirkko

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



Nro 16 — 25.9.2013

Avoinna klo 10–15
lisäksi pe klo 18–23
040 4848 256
Hiljaisuuden messu
(Viikkomessu) ke 25.9.
klo 18. Iltatee kirkossa.
Perjantaimessu
pe 27.9. klo 19.
Soidaan!-kamariorkesterin konsertti
la 28.9. klo 19 Kuopion tuomiokirkossa.
Solistina mezzosopraano Monica Groop.
Kapellimestarina Satu Simola. Lippuja ovelta tunti ennen konsertin alkua
sekä ennakkoon lippu.fi.
Messu soikoon! Mikkelinpäivän perhemessu
”Katso minuun pienehen” su 29.9. klo 10. Saarna Risto Voutilainen, liturgia Ilpo Rannankari. Kallaveden seurakunnan lapsikuoro Mari Vuola-Tanilan johdolla, urkurina Anu
Pulkkinen. Palvelevan puhelimen päivystäjien valtakunnallisten neuvottelupäivien jumalanpalvelus.
Kirkkokahvit kirkossa.
Kansainvälinen jumalanpalvelus su 29.9. klo 14
kappelissa.
Tuomasmessu su 29.9.
klo 18. Saarnaa Jouko Koistinen. Sibelius-Akatemian
gospel-ryhmä.
Viikkomessu
ke 2.10. klo 18.
Perjantaimessu
pe 4.10. klo 19.
Messu su 6.10. klo 10.
Saarna Satu Karjalainen,
liturgia Liisa Penttinen,
kanttorina Anna Kosola,
urkurina Anu Pulkkinen.
Ampparin ja Oravan urkukonsertti ke 9.10. klo
10. Lähde Aikamatkalle etsimään cembalon kotia!
Viikkomessu ke 9.10.
klo 18.

Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
040 4848 259
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 25.9. klo 11. Raamattutunti ”Kristityn vapaus”
Lauri Kastarinen. Iltapäivällä virsilaulua Anu Pulkkisen johdolla. Lounas ja
kahvi 6 €.
Nuorten lauluryhmä
tiistaisin alkaen 1.10. klo
16. Tulkaa mukaan kaikki 15–25-vuotiaat laulusta innostuneet nuoret.
Lisätietoja Risto Eskola
0503701986.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 2.10. klo 13 kerhohuone Eetussa, Suokatu 22 C.
Aasialainen juhla-ateria
su 6.10. klo 12.30. Ruoka ja
kahvi 20 €, tuotto Sri Lankan köyhien lasten koulutuksen hyväksi. Liput ja
varaukset keskusseurakuntatalon vahtimestareilta 040 4848 259.
Veteraaniseurat ti 8.10.
klo 13 kahviossa.
Raamattupiiri ti 8.10. klo
17 kerhohuone Aaronissa,
Suokatu 22 C 2.krs.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 9.10. klo 11. Raamattutunti ”Usko ja epäusko”,
Liisa Penttinen. Iltapäivällä asiaa mielenterveydestä, Varpu Ylhäinen ja Outi
Reuter. Lounas ja kahvi €.

Mummon mökki
Puijonkatu 10
Avoinna ma–to klo 11–15
040 4848 272
Raamattutuokio ti 1.10. ja
8.10. klo 13. Virpi Soveri.
Lähetys
Näpertäjät ti 1.10. klo 13

kerhohuone Aaronissa,
keskusseurakuntatalolla,
Suokatu 22 C.
Keskiviikon / Kotien lähetyspiiri ke 2.10. klo 13
kerhohuone Samulissa,
Suokatu 22 C 2.krs.

alava
Alavan kirkko
Keihäskatu 5
040 4848 298
Mikkelinpäivän perhemessu su 29.9. klo 10. Enkelien sunnuntai – ”Lapsuudesta vanhuuteen tuntee joka askeleen”. Saarnaa Pirjo Kuula, liturgina Juha Välimäki, kanttorina Leila Savolainen, lapsikuoro, Alavan ja Lehtoniemen päiväkerholaiset
ohjaajineen. Messun jälkeen ateria (vapaaehtoinen maksu).
Messu su 6.10. klo 10.
Saarnaa johtava sairaalasielunhoitaja Risto Voutilainen, liturgina Hannu Koskelainen, kanttorina Ossi
Jauhiainen, kirkkokuoro ja nuorten bändi. Sairaalasielunhoitajien Maarit Koivurovan, Sari Kärhän ja Annamaija Louherannan virkaan siunaaminen. Virkaan siunaamisen
toimittaa Hannu Koskelainen. Messun jälkeen kirkkokahvit ja juhla seurakuntasalissa.

pion
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Diakonia
Diakoniatoimiston vastaanotot: Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C.
Päivystys ilman ajanvarausta ma klo 9-10.30 ja
puhelinaika klo 10.30–
11.30 puh. 040 4848 253
Pirjo Litmanen, muuna aikana 040 4848 282. Ke klo
9-10.30 ja puhelinaika klo
10.30–11.30 puh. 040 4848
253 Birgitta Oksman. Inkilänmäen diakoniatyöntekijän Varpu Ylhäisen päivystys ilman ajanvarausta, Suokatu 22 C. Ti klo
9–10.30, puhelinaika klo
10.30–11.30 puh. 040 4848
254, muuna aikana 040
4848 255.
Kirkkokyytiä ja kuljetusapua tarvitsevat Mikkelinpäivän jumalanpalvelukseen su 29.9. klo 10, ottakaa yhteyttä diakonissa
Pirjo Litmaseen 040 4848
282 tai toimistosihteeri
Raija Luomanperään 040
4848 248 viim. ke 25.9.
Lähimmäispalvelijoiden
kuukausitapaaminen
ma 30.9. klo 16 kerhohuone Samulissa. Kuulumisia
ja tulevaisuuden näkymiä.
Varpu Ylhäinen ja diakonia-opiskelija Outi Reuter.

Alavan
seurakuntakeskus
Keihäskatu 5 B
Kirjallisuuspiiri to 26.9.
klo 14 uudessa neuvotteluhuoneessa, B-rappu. Kirjana Ulla-Lena Lundberg:
Jää. Yht. henk. Aino Mikkonen 040 7071 499.
Varttuneenväen päiväpiiri ti 1.10. klo 11 seurakuntasalissa. Ateriamaksu 4 €.
Alavan diakonia- ja lähetyspiiri ti 8.10. klo 12 uudessa neuvottelutilassa.

Neulamäen kirkko
Vesurikuja 4
040 4848 311
Ystäväntuvan lähetyspiiri to 26.9. klo 12.30. Piiri
kokoontuu aina kuukauden viimeinen torstai klo
12.30– 14.30.
Messu su 6.10. klo 13.
Saarnaa Juha Välimäki, liturgina Pirjo Kuula, kanttorina Leila Savolainen,
Hanna Eskel, viulu. Kirkkokahvit.

Muuta
Inkilänmäen seurakuntakerho to 3.10. klo 13. Ravintola Aika, Inkiläntie 7.
Matkakertomus Israelista, Varpu Ylhäinen ja diakonia-opiskelija Outi Reuter. Lisätiedot ja ilm. 30.9.
mennessä Varpu Ylhäiselle 040 4848 255.

Varhaisnuoret
Kouluikäisten kerhot
Alavan kirkolla maanantaisin kokkikerho* 1–6 lk

Perhetyö
Perhekerho ”Hyvät teot”
ti 1.10. klo 9.30–11 keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22 E.
Naisten lenkkipiiri Poukamassa ma 7.10. klo 18–
20.30. Sauna ja iltapala 4 €.
Perhekerho ”Syysretki”
ti 8.10. klo 9.30–11 keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22 E. Syyslomalla 15.10.
ei kerhoa.

Mä silmät luon ylös taivaaseen ja yhteen
käteni liitän.
Sua Herra, ystävä lapsien, nyt hartain
mielin mä kiitän.
Sua riemullista on ylistää, ja mielelläni
sen teenkin.
Ei sulta pieninkään unhoon jää, vaan
katsot myös vähäiseenkin.

Kastetut

Oi kiitos lahjoista, joita suot, niin paljon
hyvyyttä riittää.
Ja aina iloa uutta luot, en osaa kaikesta
kiittää.

Avioliittoon
kuulutetut
Anssi Petteri Pietikäinen ja
Jaana Mari Anneli Kaliste.
Laina Raakel Haikonen
86 v, Raimo Ilmo Kalevi
Vaittinen 83 v, Jorma Veli
Viljo Helo 81 v, Mirjam Paloaro 93 v, Sylvi Maria Härkin 89 v, Erkki Antero Värjö 85 v, Tuija Hilja Sofia
Pitkänen 86 v.

Diakonia
Diakoniatoimistot, diakoniatyön ajanvarausvastaanotot: Särkiniemen
diakoniatoimisto, Särkiniementie 20, tiistaisin
klo 9–11, Sisko Laitinen
040 4848 326. Alavan diakoniatoimisto, Keihäskatu 5 B, keskiviikkoisin klo
9–11, Sonja Tirkkonen 040
4848 324. Neulamäen diakoniatoimisto, Vesurikuja
4, torstaisin klo 9–11, Kati
Ukkonen 040 4848 325.
Lähimmäispalvelun peruskurssi 25.–27.10. Puijon
kirkolla. Tule perehtymään
tavallisen ihmisen taidoin
tehtävään lähimmäispalveluun. Ilm. kurssille viim.
pe 4.10. mirja.turunen@

rukoilemme

Aarni Ilari Nissinen, Sohvi Maria Vilhelmiina Vehviläinen, Rasmus Oskari
Varonen.

Kuolleet

klo 17–19, poikien salibandykerho 4–6 lk klo 17–18,
liikuntakerho 2–6lk klo
18–19. Tiistaisin tyttöjen
kuvataidekerho 2–6 lk klo
17–18.30. Keskiviikkoisin
kokkikerho* 1–6 lk klo 17–
19. Torstaisin tyttöjen näytelmäkerho 1–6 lk klo 17–
18, salibandykerho 1 lk klo
17–18, salibandykerho 2–3
lk klo 18–19. *Voit valita 1
kerho/viikko.
Neulamäen kirkolla maanantaisin kokkikerho* 1–6
lk klo 17–19. Keskiviikkoisin kokkikerho* 1–6 lk klo
17–19. Torstaisin Neulamäen koululla salibandykerho 1–6 lk klo 16–17. *Voit
valita 1 kerho/viikko.
Lehtoniemen kerhotilassa, Lehtoniementie 107,
tiistaisin tyttöjen monitoimikerho 1–6 lk 17–18.30.
Martti Ahtisaaren koululla salibandykerho 1–6lk
klo 16.30–17.30.
Särkiniemen kirkolla
maanantaisin kokkikerho*
1–6lk klo 17–19. Tiistaisin kokkikerho* 1–6 lk klo
16.30–18.30. *Voit valita
1 kerho/viikko.
Särkiniemen koululla poikien salibandykerho 1–3lk klo 17–18, poikien salibandykerho 4–6lk
klo 18–19.
Tyttöjen ja poikien syysleirit 7−14-vuotiaille Hirvijärvellä 1.–3.11. (paluu
su klo 13 Neulamäen kirkolle messuun). Rytkyllä
8.–10.11. (paluu su klo 10).
Molemmille leireille voidaan ottaa 20 tyttöä ja 20
poikaa. Leirimaksu 16 €.
Ilm. ajalla 1.10.–13.10. www.
kuopionseurakunnat.fi/
alava tai 14.10. klo 16–17
puh. 040 4848 292.

Johan Ludvig Runeberg 1857. Virsi 490.

evl.fi tai 040 4848 410. Lisätietoja diakoni Sisko Laitinen 040 4848 326. Kaikki
ilmoittautuneet haastatellaan ennen kurssia.

Muuta
Arkipäivän retriitti 1.10.–
8.10. Kuopion seurakuntalaisille. Kukin retriittivieras, vaeltaja, sitoutuu päivittäiseen itsenäiseen rukousmietiskelyyn annetun raamatuntekstin äärellä sekä ohjauskeskusteluun matkakumppanin kanssa. Aloitusmessu
ti 1.10. klo 17.30 Tuomiokirkon kappelissa, retriitti päättyy ti 8.10. klo 17.30
messuun. Matkakumppaneina: retriittiohjaajat Tarja Säynevirta, Ulla Turunen, Marja-Leena Virolainen ja Sisko Laitinen. Hinta 40 €, eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 20 €. Yhtymän ulkopuolelta voi
tulla mukaan, jos jää paikkoja, hinta 60 €. Ilm. Raija Luomanperä 040 4848
248, raija.luomanpera@
evl.fi. Lisätietoja Sisko Laitinen 040 4848 326, sisko.
laitinen@evl.fi. Järj. Kuopion seurakuntayhtymän
hengellisen matkakumppanuuden ja retriittityön
työryhmä.

Perhetyö
Perhekerhot: Viikolla 40
Neulamäessä aiheena Ihan
pihalla – kerho ulkona.
Alavassa ja Särkiniemessä Enkeli ja Lehtoniemessä Laula, leiki Lasten Virsi, Leila kanttori laulattaa.
Viikolla 41 Neulamäessä ja
Särkiniemessä Laula, leiki Lasten Virsi, Alavassa ja
Lehtoniemessä Ihan pihalla. Perhekerho Neulamäessä ti klo 9.30–11, Alavassa, Särkiniemessä ja Lehtoniemessä ke klo 9.30–
11. Haluaisitko toimia vapaaehtoisena apusylinä
perhekerhossa? Ota yhteyttä Pirjo Kuulaan 040
4848 318.

Kastetut:
Lovisa Beatrix Unelma
Pere, Nestori Paul Edward
Hintikka, Emmi Esteri Nykänen.

Kuolleet:
Liisa Kyllikki Voutilainen
78 v, Eino Kyyhkynen 93 v,
Heidi Susan Rautiainen
38 v, Martti Henrikki
Piironen 83 v.

kallavesi
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Kallaveden kirkon
30-vuotisjuhlamessu su
29.9. klo 10. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Matti
Pentikäinen ja kanttorina
Seppo Kirkinen. Juhlakahvit. Iltajuhla klo 18. Kallaveden kirkon 30-v. juhlakantaatti, sävellys kanttori Richard Nicholls, Pertti
Kinnunen, juhlapuhe. Juhlatarjoilu. Kirkon seinillä
taidenäyttely ”Minun kirkkoni”, taiteilijoina Kallaveden seurakunnan kerhojen lapset. Pallosalissa valokuvanäyttely ”Kuvia Kallaveden kirkon kolmelta
vuosikymmeneltä”.
Messu ja varttuneen
väen kirkkopyhä su 6.10.
klo 10. Liturgia AnnaMaija Hella, saarna Matti Pentikäinen ja kanttorina Richard Nicholls. Kirkkokahvit.
Sanan ja rukouksen ilta
su 6.10. klo 18. Esirukous-

palvelua. Anni Tanninen ja
Mari Vuola-Tanila.

Muuta
Miestenpiiri Jynkänvuorella to 3.10. klo 18.30–
20 Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännäntie 22.
Piiristä vastaa Veijo Olli
040 8275 304.
Perheraamattupiiri su
6.10. klo 16.30 kirkon alakerrassa. Piiristä vastaa Pia
Karjalainen 050 5251 012.

Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo 18.30. Vastuuhenkilönä Merja-Riitta Jaakkonen 040 5573 285.
Ei messua su 29.9. klo 16.
Aikuisten takkailta ke
2.10. klo 18. takkahuoneessa.
Päiväkahvit Parisuhteen
parhaaksi su 6.10. klo 14
takkahuoneessa, B-ovi.
”Tunnistatko tunteeni?”
Aihetta pohtimassa Kirsi
ja Markku Virta.

Petosen seurakuntatalo - Muuta
Sanasta suuntaa elämään -raamattupiiri tiistaisin klo 18.30 Jaakkosilla,
Pitkäsiima 15. Piiristä vastaa Merja-Riitta Jaakkonen 040 5573 285.

Vehmasmäen
kappeli
Sotkanniemi 15
040 4848 351
Perhekirkko su 6.10. klo
16. Raili Rantanen, Richard
Nicholls, Valoharjun ja
Kurkimäen päiväkerholaiset ”Hepalla kirkkoon” ohjaajineen.

Karttulan kirkko
Kirkkotie 23
040 4848 545
Ei jumalanpalvelusta su 29.9. klo 10. Kallaveden kirkon 30-vuotismessu klo 10, Rauhalahdentie
21, Kuopio. Kuljetus Kallaveden kirkolle klo 9 Karttulan seurakuntakodin pihalta. Ilm. seurakunnan
toimistoon 040 4848 327.
Messu su 6.10. klo 10. Mikko Väisänen, Mari Vuola-Tanila ja Vaeltajat-lauluryhmä.

Muuta
Airakselan varttuneiden
kerho to 26.9. klo 12.30
Seija ja Esko Karttusella,
Karhulantie 81.
Kallaveden kirkon
30-vuotisjuhlamessu su
29.9. klo 10. Kallaveden
kirkossa, Rauhalahdentie
21 Kuopio.
Laulu- ja rukoushetki
Ainolassa ma 30.9. klo
13. Anne Keränen ja Tuula
Makkonen.
Hartaushetki Asukastuvalla to 3.10. klo 12. Tuula
Makkonen.
Laulutuokio Jaakkolassa
pe 4.10. klo 13. Anne Keränen.
Miesten lenkkipiiri ti
8.10. klo 17.30. Rytkyn leirikeskuksella. Lisätietoja
Tauno Salmi 0400 275 237.
Miesten saunailta to
10.10. klo 17.30. Pekka Huttusella, Kujarintie 48, Karttula. Aiheena Raamatun
miehiä – Joona. Saunan
jälkeen iltapala. Keskustelu ja ohjelma alkaa noin
klo 19.

Karttulan
seurakuntakoti
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Sanan ja rukouksen ilta
to 26.9. klo 18. Mukana Kari Valkonen Kansan
Raamattuseurasta, illan ai-

heena ”Eteenpäin rukouksen tiellä”.
Puuhailta 4–6-vuotiaille ma 30.9. klo 17–18.30.
Ilm. tekstiviestillä (Lapsen
nimi, ikä ja lapsen huoltajan tiedot) Tuija Soinille 27.9. klo 16 mennessä
040 4848 543. Ryhmään
mahtuu 15 lasta. Ohjaajina
Tuija Soini ja Mari Paukkonen.
Rukousilta su 6.10. klo 18.
Varttuneen väen virkistys- ja palvelupäivä ke
9.10. klo 10. Lounas ja kahvit 6 €.

Nuoret
Nuortenillat 26.9. ja 3.10.
klo 17.30–20.30 Kallaveden kirkolla. Aiheena 26.9.
Vapautta ja 3.10. Enkelit.

Lähetys
Lähetyskauppa Vakka avoinna ti–pe klo 11–
15. Vakasta löydät käsitöitä koti- ja ulkomailta, kirjallisuutta, musiikkia. Tervetuloa.
Naisten lähetyslöylyt ke
25.9. klo 18. Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35. Vapaaehtoinen maksu lähetykselle.
Saunominen, ehtoollinen
ja iltapala.
Tyynyliinatalkoot lähetyksen hyväksi la 5.10.
klo 9. Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie
21. Ruokailun takia ilm.
Katrille 30.9. mennessä
040 4848 334.

Diakonia
Ystäväpiiri varttuneille
parittomilla viikoilla torstaisin alkaen 26.9. klo 12
Petosen seurakuntatalon
kerhopäädyssä.
Lähimmäis- ja vapaaehtoistyössä toimivien yhteinen teemailta ke 2.10.
klo 18–20 Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa. Aiheena ”Tavallisen ihmisen rukouksia”. Mukana
terapeuttinen sielunhoitaja ja perheneuvoja Raili
Tiihonen. Kahvitarjoilu.
Varttuneen väen messu
su 6.10. klo 10 Kallaveden
kirkossa, Rauhalahdentie
21. Samalla vietämme Kristilliset eläkeläiset Kuopion
piirin kirkkopyhää. Saarna, kirkkoherra Matti Pentikäinen, liturgina AnnaMaija Hella, kanttorina
Richard Nicholls. Kirkonmenojen jälkeen on lounas (vapaaehtoinen ruokamaksu) ja päiväjuhla. Tilaisuus päättyy klo 14. Ota
yhteyttä alueiden yhdyshenkilöihin, mikäli tarvitset kyydin. Voit ilmoittautua myös kyydin tarjoajaksi. Kimppakyytien
yhdyshenkilöt: Eteläinen maaseutu Elina Jauhiainen 040 5834 311, Hirvilahti/Lamperila/Niemisjärvi Annikki Tiilikainen 050 349 8084, Haminanlahti/Kaislastenlahti/Rytky Kirsti Oinonen 040 774 0319, Karttula Anna-Liisa Moilanen
040 828 2351, Jynkkä/Levänen/Petonen Hanna Rasa
040 4848 372. Ilm. 30.9.
mennessä. Kirkkokahvit.
Leväsen kammari ma
7.10. klo 12.30–14 Leväsentie 27. Hengellisiä toivelauluja, Arja Mielikäinen.

Uusin silmin -pienryhmä torstaisin alkaen 24.10.
klo 18–19.30 Kallaveden
kirkon takkahuoneessa.
Ryhmässä voit luottamuksen ilmapiirissä käsitellä
oman elämäsi kipukohtia
ja löytää uusia voimanlähteitä. Ryhmä kokoontuu
seitsemän kertaa. Ryhmää
ohjaavat perheneuvoja,
terapeuttinen sielunhoitaja Raili Tiihonen ja diakonissa Riitta Reima. Tar-

kempia tietoja ja ilm. 9.10.
mennessä Riitta Reimalle
040 4848 370.

Lasten eroryhmä
7–12-vuotiaille lapsille pe 25.10. klo 17–19 ja la
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tuija hyttinen
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26.10. klo 10–16, Teletie 6
E, Kuopio. Ryhmä on tarkoitettu 7–12-vuotiaille tytöille ja pojille, joiden vanhempien erosta on kulunut jo jonkin aikaa. Vanhempien erotessa lapset ei
koe samoja asioita ongelmiksi kuin aikuiset, mutta
mikä on se lapsen huoli?
Ryhmässä keskitytään lasten auttamiseen elämän
muutostilanteessa. Ryhmäkoko on 4–6 lasta. Hinta 10 €/lapsi sisältää välipalan ja ruoan. Ryhmäohjaajina toimivat YVPL ry:n
aluekoordinaattori Mervi Hakkarainen ja Kallaveden seurakunnan diakoni
Kirsti Makkonen. Ilm. 11.10.
mennessä Mervi Hakkaraiselle 0400 441 708
tai mervi.hakkarainen@
yvpl.fi.

Perhetyö
Perhekerhot seuraavasti: Petosen seurakuntatalo ti klo 9.30–11. Valoharju ti klo 9.30–11. Kallaveden kirkko ke klo 9.30–
11. Jynkänvuoden kerhohuone, Isännäntie 22, ke
klo 9.30–11. Kurkimäki,
Kurkipirtti ke klo 9.30–
11. Rytkyn leirikeskuksessa kerran kuussa ke 18.9.,

23.10. ja 20.11. klo 9–11.

Pihkainmäen perhekerho 18.9., 23.10. sekä 20.11.
klo 17–18.30 Kantoluodoilla, Ilveslammentie 23.
Taidetiistai ti 1.10. klo
9.30–11.30 tai 13–15. Koko
perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle.
Omat eväät ja taiteiluun
sopivat vaatteet mukaan.
Päivän aiheeena Ilo, rie-

mu, hyväolo.
Piirit

Niemisjärven olotila to
26.9. klo 11.30–13 Niemisjärven kylätalolla. Kädentöitä: Enkeleitä purkkiin.
Tuo oma kirkas lasipurkki
mukanasi. Raili Rantanen.
Rytkyn lähetyspiiri ti 1.10.
klo 18. Raija ja Esko Väisänen, Matomäki 39. Tuula
Makkonen kertoo Angolan kokemuksiaan.
Puutossalmen lähetyspiirin aloitus ma 7.10. klo
13 Viljo Pekkarisella, Levälahdentie 105.

Pyhäkoulu
Juhlapyhäkoulu , Kallaveden kirkko 30 v. su
29.9. klo 10 Kallaveden kirkolla.
Pyhäkoulu su 6.10. klo 10
Kallaveden kirkolla ja klo
13.30 Petosen seurakuntatalolla.

Kastetut
Maikki Erica Pehkonen,
Beata Miida Julia Rahkola, Kalle Eino Eevert Toivanen, Osku Justus Jormakka, Jasper Joonatan Kähkönen, Jiri Miika Lempinen, Hugo Eevert Kotila,
Lotta Anna Amelia Pasanen, Iitu-Riia Juulia Suikka, Jonna Hertta Susanna
Pasanen, Kasperi Tatu Anton Smolander, Sohvi Saimi Helena Partanen.

Avioliittoon
kuulutetut
Veli-Matti Tapani Pietarinen ja Elina Marianne Karjalainen, Petri Tapio Partanen ja Päivi Karoliina Niskanen.

Kuolleet
Eino Sakari Vesterinen

85 v, Helvi Pappi 87 v, Jukka Pekka Niiranen 43 v,
Vieno Hietala 87 v, Sai-

Seuraavat uutiskuvat
saattavat järkyttää

U

utisankkurin lause yrittää
Täyttä elämää joka solulla, energian purvalmistaa vastaanottamaan kamista ja lataamista. Lapsen kaltaisuus
kärsimyksen ja kuoleman
on uhmaa ja rajojen hakemista ja siihen
kuvia. Seuraavassa hetkesluottamista, että aina uskaltaa palata
vanhemman syliin.
sä television kaksiulotteiJeesuksen seuraavat sanat Enkelinen pinta heijastaa näkymiä ihmisyyden
alennustilaan. Aikuisia, nuoria ja lapsia
en sunnuntain evankeliumissa saattamakaa maassa elottomina. Kemialliset
vat järkyttää herkimpiä kuulijoita. ”Jos
aseet eivät etenkään erottele siviilejä sojoku johdattaa lankeemukseen yhdentilaista. Vaikka kuvat jäävät mieleen, ne
kin näistä vähäisistä, jotka uskovat miovat kuitenkin vain kuvia. Ruudun takanuun, hänelle olisi parempi, että hänen
kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet
na elämä ja kuolema on kuitenkin kolupotettaisiin meren syvyyteen.”
miulotteista.
Jeesuksen sanat ovat ehdottomia ja
Syyrian sisällissota ei ole ensimmäinen eikä viimeinen missä kaikista suojat- kovia. Sanat avautuvat suuremmassa kutomimmat kärsivät eniten. Aina tuntuu
vassa. Lapset ovat Jumalan silmäteriä. Jutulevan uusi konflikti ja uudet uutiskumalan valtakunnan kunniakansalaisia.
vat. Suojelusenkelille olisi käyttöä jo nyt, Siksi heillä on henkivartiosto. ”Katsokaa,
ettette halveksi yhtäkään
vaikka viattomien lasnäistä vähäisistä. Jeesukten päivä on vasta kolMatt. 18:1–6
men kuukauden päässen sanat eivät ole kostotä. Sodat demoralisoivat,
Kohta sen jälkeen openenkelin sanoja. Ne yksuojelusenkelit joutuvat
tuslapset tulivat Jeesuk- sinkertaisesti muistuttavat
pakenemaan pimeyden
sen luo ja kysyivät: ”Ku- lapsuuden ajan ainutlaaenkeleiden tieltä. Sodan
ka on suurin taivasten
tuisesta arvokkuudesta ja
keinoista tulee valtapolivaltakunnassa?” Silloin
koskemattomuudesta.
Jeesus kutsui luokseen
Aina henkivartija ei ehtiikan jatkeita.
lapsen, asetti hänet hei- di joka paikkaan. Silloin
Jeesus ei ollut poliitikko. Evankeliumiteksdän keskelleen ja sanoi: tarvitaan arjen enkeleitä.
Ilman siipiä. Kulkemaan
”Totisesti: ellette kääntissä hän pikemminkin
vieressä, välittämään,
näyttäytyy taivasten valny ja tule lasten kaltaipuuttumaan asioiden kultakunnan lapsiasiain valsiksi, te ette pääse taituutettuna. ”Kuka on
vasten valtakuntaan.
kuun vääryyden vallan voisuurin taivasten valtakunSe, joka nöyrtyy tämän mistuessa. Vahvat ja terlapsen kaltaiseksi, on
nassa?” Opetuslasten kyveet saattavat pärjätä
suurin taivasten valtahetken omin voimin. Lapsymys aloittaa Jeesuksen
opetuspuheen. Puheenkunnassa. Ja joka miset eivät. Siksi he ovat suusa vahvistukseksi hän kutnun nimessäni ottaa
rimpia taivasten valtakunluokseen yhdenkin tälsuu lapsen heidän kesnassa.
kelleen. Suurin on lapsen
laisen lapsen, se ottaa
Lauri Kastarinen
kaltaiseksi nöyrtyvä. Lapluokseen minut.”
Kappalainen
Kuopion
sen kaltaisuus on aitoa
tuomiokirkkoseurakunta
luottamusta, iloa ja itkua.
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Muunnan kaikki formaatit:
VHS, VHS-C, SuperVHS, Beta,
8 mm kaitafilmit, Diat, negatiivit,
LP:t ja C-äänikasetit
DVD:lle, Cd:lle, Blu-ray:lle

p. 044 33 92 090
http://www.a-digi.fi/
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Seurakunnat 25.9.–8.10.13

Vekkeri

– ajatusta ja antiikkia

mi Ester Kinnunen 98 v,
Hulda Matilda Keinänen
82 v, Pirjo Helena Raatikainen 60 v.

osto ja myynti
p. 045 895 6680

Hammaslaboratorio

TietokoneapuDentoTeam
Hammaslääkärit

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

Kotitalous
Kotitalous-vähennys 45%

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

040 5844 045

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.
Vuorikatu 36, 70100 Kuopio

Erikoishammasteknikko

Satu Koskela
p. 017 265 4400

Iloon ja suruun.

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt
• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot
Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin.
Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 040 593 6353
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

Kuopion

Elämän
kaikkiin
hetkiin.
Palveleva

naisten vaa�ei�en
erikoisliike.

Tila-Auto Oy

Pyhän
Johanneksen
kirkko
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Tapahtumat Pyhän Johanneksen kirkossa, jollei toisin mainita.
Perhejumalanpalvelus
su 29.9. klo 10. Saarna Sanna Husso, liturgia Salla Tyrväinen, kanttorina
Tintti Tinkala, lapsikuoro.
Lounas.
Messu su 6.10. klo 10.
Saarna Aulikki Mäkinen,
liturgia Heikki Hyvärinen.
Kirkkokahveilla Hannu
Hyvärinen Lähetysyhdistys Kylväjästä kertoo sanoin ja kuvin lähetysmatkasta Ukrainaan ja Ukrainan luterilaisen kirkon elämästä.
Herännäisseurat su 6.10.
klo 18 takkahuoneessa.
Heikki Hyvärinen.
Anna-Mari Kaskinen:
Minun lauluni ti 8.10. klo
18. Anna-Mari Kaskinen
laulattaa, laulaa ja kertoo
lauluistaan. Männistön
seurakunnan juhlavuoden
tapahtuma.

Nuoret

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit
info@tila-auto.com
www.tila-auto.com
p. taksiajot 0400-673 955
p. tilausajot 0400-992 993

männistö

Savonkatu 22 Kuopio

Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

puh. 017 261 2435

ma-to 9.30-17.30 pe 9.30-17 la 10-14

Terveys
Liikunta
Apuvälineet
Kotiapteekki
Ensiapu
Haavanhoito
Hygienia
Virtsankarkailu
Katetrit

Nuorten sururyhmä ma
11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12.
ja 16.12. klo 17.30–19 Vanhalla Pappilalla, Kuninkaankatu 12. Ryhmässä käsitellään suruun liittyviä asioita toiminnan ja
puhumisen kautta. Mukaan mahtuu 3–8 henkilöä. Ohjaajina Anu Viippola ja Niklas Grönholm.
Ilm. 31.10. mennessä anu.
viippola@evl.fi, niklas.
gronholm@evl.fi tai Niklas
Grönholm 040 4848 415.

Musiikki
Päiväkuoro to 10.10.
klo 12. Tintti Tinkala.
Laulupäivä to 26.9. klo 12.
Heikki Mononen. Ukintupa kahvittaa srk-salissa
klo 11 alkaen.
Anna-Mari Kaskinen:
Minun lauluni ti 8.10.
klo 18. Anna-Mari Kaskinen laulattaa, laulaa ja
kertoo lauluistaan.

Diakonia

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEEN

fennokauppa.fi

MoliMed -tippasuojat
®

Omat mallit naisille ja miehille.

Pyydä
ILMAINEN
näyte!

Varma.
Istuu hyvin.
Huomaamaton.

FENNO MEDICAL OY
09 276 360 I asiakaspalvelu@fennomedical.fi I fennokauppa.fi

rit su 29.9. klo 10. Saarna
Sanna Husso, liturgia Salla Tyrväinen, kanttorina
Tintti Tinkala, lapsikuoro.
Lounas.
Lennä lounatuulen matkassa -urkusatu lapsille ke 2.10. klo 10.30 ja pe
4.10. klo 11 Pyhän Johanneksen kirkossa. Musiikillisella seikkailumatkalla
lounatuulen kyydissä lennetään pilvien päällä aina
avaruuten asti ja keinutaan aalloilla. Matkalla tavataan hassu Taikuri Herra Pii Poo ja muitakin lastenlauluista tuttuja hahmoja. Kertojana ja laulajana Tintti Tinkala ja urkurina Heikki Mononen. Kesto
n. 20 minuuttia.

let avustajaksi. Lapsille pyhäkoulu.
Maaäidin sylissä, enkelten
suojassa -konsertti su 29.9.
klo 14. Tiina Taskinen-Viinikaisen levynjulkistamiskonsertti. Bändi ja kuoro. Ohjelma 12/10 € sisältää kahvitarjoilun.
Messu su 6.10. klo 10. Pekka Nieminen saarnaa, Mari
Voutilainen, Kari Kuula.
Kanttorina Outi Keskisipilä.
Lapsille pyhäkoulu.
Kutsu yhteyteen -messu su
6.10. klo 17. Pekka Nieminen,
Tapio Karjalainen.
Puijon kamarikuoron konsertti ke 9.10. klo 19. Konsertti on osa Valtakunnallisen vanhustenviikon ohjelmaa. Ohjelman hinta 5 €.

Aikuistyö

Puijon
seurakuntakeskus
Taivaanpankontie 3

Naisia raamatussa – työikäisten naisten raamattupiiri ke 9.10. klo 18 srksalissa. Aulikki Mäkinen.
Miesten männistöpiiri 1.10.
alkaen parillisten viikkojen
tiistaina klo 18.30 Pyhän
Johanneksen kirkon yläkerran aulassa. Esko Iisalo.
Keskusteluja raamatun
äärellä to 3.10. klo 12 srksalissa. Heikki Hyvärinen.
Ukintupa kahvittaa klo 11
alkaen.
Miesten piirin syysretki 9.10. Rytkyn leirikeskukseen Lähtö Pyhän Johanneksen kirkolta klo 17.30.
Saunomista, makkaranpaistoa ja iltapala. Heikki
Hyvärinen.
Naisia raamatussa ke
9.10. klo 18. Työikäisten
naisten raamattupiiri srksalissa. Aulikki Mäkinen
040 4848 383.

Seurakuntien yhteinen lähimmäispalvelun peruskurssi 25.–27.10. Ilm. kurssille 4.10. mennessä mirja.turunen@evl.fi tai arkisin 9–15 040 4848 410. Lisätietoja Raili Lehtoviita
040 4848 438.
Ystävän kammari ti 11–
14. Kiireetöntä yhdessäoloa.
Kahvitarjoilu.
Perhekerho ke 25.9. klo 9.30
päiväkerhohuoneessa. Erilaiset enkelit.
Israel-piiri ke 25.9. klo 14.
Ariela Toivanen.
Eläkeläisten kerho to 26.9.
klo 12.30. Luontokerho.
Siioninvirsiseurat su 29.9.
klo 18. Riitta-Liisa Taskinen,
Mari Voutilainen ja Satu
Väätäinen.
Uskon löytämisen vaikeus ma 30.9. klo 18. Teemu
Voutilainen. Keskustelusarja päättyy.
Perhekerho ke 2.10. klo 9.30
päiväkerhohuoneessa. Värejä luonnossa.
Midinetti-lähetyspiiri ke
2.10. klo 13. Leena Mäkäräinen.
Eläkeläisten kerho to 3.10.
klo 12.30. Nimikkolähetin
kuulumisia, Leena Mäkäräinen.
Avaimia hyvään ikääntymiseen ma 7.10. klo 13. Avaimia hyvään ikääntymiseen
etsitään Ystävän kammarissa kahdeksan kertaa maanantaisin klo 13. Raijaleena
Vapaavuori, Lea Tuiremo.
Israel-piiri ke 9.10. klo 14.
Ariela Toivanen.
Miksi pitäisi rukoilla? Englanninkielinen keskusteluryhmä alkaa ke 23.10. klo
18.30. Peter Sorjonen-Ward,
Pekka Nieminen.

Kastetut
Tommi Leevi Antero Airaksinen, Joakim Henrik
Lyyra, Urho Eevertti Marttinen.

Kuolleet
Aini Annikki Väisänen
101 v, Veikko Lauri Antero Oinonen 75 v, Bertta Johanna Reinikainen 94 v.

Muuta
Hartaus to 26.9. klo 13.30
Mäntylän palvelutalolla, Untamonkatu 5. Heikki
Hyvärinen.
Messu su 6.10. klo 13 Mäntylän palvelutalolla, Untamonkatu 5. Saarna Aulikki Mäkinen, liturgia Heikki
Hyvärinen.

Perhetyö
Perheiden syysleiri 25.–
27.10. Hirvijärven leirikeskuksessa. Leirin päätös kirkolla perhemessussa ja lounaalla. Hinta 10 €/aikuinen, 5 €/lapsi, alle 2-vuotiaat ilmaiseksi. Tied. ja ilm. 13.10. mennessä Salla Tyrväiselle
040 4848 320.
Perhejumalanpalvelus
ja 10-vuotiaiden synttä-

puijo
Puijon kirkko
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Mikkelinpäivän messu su
29.9. klo 10. Jaana Marjanen saarnaa, Pekka Nieminen, Kari Kuula, Raili Lehtoviita, Susanna Räsänen.
Puijon kamarikuoro, Outi
Keskisipilä. Lähimmäisten
sunnuntai, tuo kirkkoon
lähimmäisesi, sukulaisesi tai lähelläsi asuva. Avustamme vanhuksia Puijonlaakson toimintakeskuksesta kirkkoon. Kokoontuminen kirkolla klo 9.20. Ilmoita Raili Lehtoviidalle
040 4848 438 mikäli tu-

Poukama
Poukamantie 105

Kari Kuronen

APU VIRTSANKARKAILUUN!

Seurakuntien yhteinen
lähimmäispalvelun peruskurssi 25.–27.10. Puijon
kirkolla, Taivaanpankontie
3. Ilm. 4.10. mennessä Mirja Turuselle 040 4848 410.
Kaikki ilmoittautujat
haastatellaan. Lisätietoja antavat Mari Mertanen
040 4848 406, Raili Leh-

toviita 040 4848 438, Sisko Laitinen 040 4848 326,
Tuula Paul 040 4888 619,
Riitta Reima 040 4848 370
ja Varpu Ylhäinen
040 4848 255.
Diakoniatyöntekijöiden päivystykset kirkolla.
Ma klo 9–10 Mari Mertanen 040 4848 406 (Männistö, Linnanpelto, Pappilanmäki). Ti klo 9–10 Ulla
Halonen 040 4848 405
(Saarijärvi B, Kelloniemi,
Kettulanlahti, Kuivinniemi, Rahusenkangas). Ke
klo 9–10 Merja Hyvärinen
040 4848 407 (Saarijärvi
A, Itkonniemi).
Kuopion ev.lut. seurakuntien Hyvän Olon leiri 15.–17.11. Poukaman leirikeskuksessa. Yksinäisyyttä kokeville työikäisille. Etusijalla ensikertalaiset. Ilm. 31.10. mennessä Anne-Mari Mertaselle
040 4848 406. Tarvittaessa jätä viesti vastaajaan.
Hyvän Mielen Päivä ke
9.10. klo 11–13.30 kirkolla.
Hyviä vuosia – valtakunnallisen vanhustenviikon
teema, Vanhustyön Keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen. Linja-autokuljetus (Jääskeläisen auto): Päivärannantie,
Citymarketin jälkeinen pysäkki Kettulanlahteen päin
klo 9.50. Autotalo Kuopion pysäkki klo 9.55. Pihlajaharjuntien ja Rahusentien risteys klo 10. Kelloniemen Sale klo 10.05. Itkonniemi (Malminkatu 13
pysäkki) klo 10.10. Sotilaspojankadun pysäkki klo
10.15. Tellervonkadun pysäkki klo 10.20. Lönnrotinkadun pysäkki (Lönnrotinkatu 11 kohdalla) klo 10.25.
Pohjolankadun pysäkki
(Pohjolankatu 28 kohdalla) klo 10.30. Killisenkadulle ja Pohjolankatua Lönnrotinkadulle, Saariaitan
pysäkki klo 10.40. Pyhän
Johanneksen kirkko. Paluu
samaa reittiä klo 13.30. Päivän hinta 5 €.
Elämää etsimässä -kerho
to 26.9. klo 14.30–16 srksalissa. Heikki Hyvärinen.

Ystävänpäiväkerho ke 25.9.
klo 11. Vapaus elää, Mari
Voutilainen.
Perhekerho ti 1.10. klo 9.30.
Värejä luonnossa.
Lähetystyön Naisten saunailta ti 1.10. klo 18. Yhteistyössä KNNKY:n kanssa, mukana nimikkolähetti Leena Mäkäräinen. Tiedustelut Maija Antikainen
040 4848 439.
Ystävänpäiväkerho ke 2.10.
klo 11. Kodin apuvälineet,
Sari Meriläinen, Riitta Murtorinne.
Tehdään yhdessä -ryhmä
ma 7.10. klo 18. Tuikkukynttiläkortti, Seija Rissanen, Riitta
Murtorinne.
Perhekerho ti 8.10. klo 9.30.
Tunteiden vuoristorata.
Ystävänpäiväkerho ke 9.10.
klo 11. Mäeltä ja rannalta,
Ranta-Toivalan ja Uuhimäen
kylien historiaa. Pentti Rissanen ja Riitta Murtorinne.

Ranta-Toivala
Kynttiläkirkko su 6.10. klo
16. Pohtisen Laavulla, RantaToivalassa. Teemu Voutilainen, Päivi Paaso.
Ranta-Toivalan seurakun-

tapiiri to 10.10. klo 18.30
Pentti ja Seija Rissasella, Hirvolanniementie 177. Teemu
Voutilainen.

Muuta
Venäjänkielisten maahanmuuttajanaisten ryhmä ke
25.9. klo 18. Myllykatu 5. Yhteistyössä KNNKY:N kanssa.
Tiedustelut Maija Antikainen 040 4848439.
Hartaus pe 27.9. klo 13. Puijonlaakson palvelukeskuksen juhlasali. Mari Voutilainen, Esa Sihvonen.
Perhekerho ti 1.10. klo 9.30.
Toukolan päiväkoti. Värejä
luonnossa.
Parisuhteen rikastuttamiskurssi 22.–24.11. Parisuhteeseen voi löytää uutta virtaa.
Parisuhteen rikastuttamiskurssilla tutustutaan omaan
kumppaniin uudestaan. Viikonlopun kestävän kurssin
Hirvijärven leirikeskuksessa
pitävät pastorit Pirjo ja Kari
Kuula. Täysihoito, hinta 80
€/pariskunta. Ilmoittautumiset Mirja Turuselle 4.10 mennessä 040 4848 410 arkisin
klo 9–15.
Perhekerho ti 8.10. klo 9.30
Toukolan päiväkodilla. Tuo
tullessasi, vie mennessäsi
-kirjojen vaihtotori.

Kastetut
Iisa Alessia Anneli Malkavaara, Ukko Juhani Vilhelm Sievistö, Assi Helleena Sievistö,
Aati Veikko Matias Kemppainen, Eveliina Mari Antikainen, Otso Teuvo Tapio
Kauhanen.

Avioliittoon
kuulutetut
Aaro Hannu Henrikki Leinonen ja Hanna-Liisa Lavaste.

Kuolleet
Viljo Pura 87 v, Liisa Kyllikki
Voutilainen 78 v, Veli-Matti
Kinnunen 65 v, Vesa Antero
Keinänen 38 v.

Järvi-kuopio
Riistaveden
seurakuntatalo
Keskustie 2
Lapsi-aikuinen -kerho to
26.9. klo 14–15.30.
Mikkelinpäivän perhekirkko su 29.9. klo 10. M. Mäkinen, Tuura. Mukana myös

lapsikuoro ja isoskoulutuksessa olevia isosia. Ei ehtoollista.
Isoskoulutus ma 30.9.
klo 15.10–16.30.
Siioninvirsiseurat ma 30.9.
klo 19. Hannu Komulainen.
Perhekerho ti 1.10. klo
9.30–11.
Neulepiiri ti 1.10. klo 12–14.
Takkahuoneessa.
Lapsi-aikuinen -kerho
to 3.10. klo 14–15.30.
4-vuotissynttärit
la 5.10. klo 14.
Tuomasmessu su 6.10.
klo 18. M. Mäkinen, Tuura.
Kirkossa ei messua klo 10.
Perhekerho ti 8.10. klo 9.30.
Ruokailu, ruokamaksu 5 €.
Virkistyspäivä ti 8.10. klo
12. Tietokilpailu ja arpajaiset. Päivän alussa ruokailu 5 €/hlö.
Naisten ilta ke 9.10. klo 18.
Tule viettämään mukava
ilta naisten kesken: hiljentymistä, rentoutumista ja hyvää ruokaa. Lastenhoito järjestetty. Ilm. ruoka-aineallergioineen pe 4.10. mennessä sihteeri Anita Hallikaiselle
040 4888 602.

Muuta
Aluepapin päivystys ma
klo 9–11, Marjaana Mäkinen
040 4888 612.
Diakoniatyöntekijän päivystys ma klo 9–11. Huom.
aika. Minna Puustinen
040 4888 608.

Ylösnousemuksen
kirkko
Mäntytie 5
Messu, Mikkelin perhekirkko su 29.9. klo 10.
K. Leino, A. Lohi.
Messu su 6.10. klo 10.
K. Leino, Saarela.

Juankosken
seurakuntatalo
Mäntytie 5
Seurakuntakerho ke 25.9.
klo 12–14 seurakuntatalolla.
Lähetysaskartelu to 26.9.
klo 10–13 seurakuntasalissa.
Donkkis Big Night pe 27.9.
klo 18–20 varhaisnuorille seurakuntatalolla, Olli Inkinen.
Aamukahviryhmä to 03.10
klo 10–12 seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho ke 09.10.
klo 12–14 seurakuntatalolla.
Lähetysaskartelu to 10.10.
klo 10–13 seurakuntasalissa.

Muuta
Naisten Saunailta to 26.9.

klo 18. Tiirinlahden leirikeskuksessa. Iltapalamaksu 5 €.
Mukana Kirsi Leino

Kaavin kirkko
Kaavintie 24
Juuriin ulottuva rukous ke
25.9. klo 18.30. Sielunhoitoterapeutti Helena Lehtimäki,
Paula Hagman-Puustinen ja
musiikissa Maija Kukila.
Perhemessu su 29.9. klo 13.
Huhtala, Lukkari-Lohi. Kaavin lapsikuoro.
Tommi Kaleniuksen konsertti Laulun tarina pe 4.10.
klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €, tuotto Kirkon Ulkomaanavulle.
Messu su 6.10. klo 13.
M. Mäkinen, Lukkari-Lohi.

Kaavin
seurakuntatalo
Kirkkorannantie 1
Laulupiiri to 26.9. klo 13.
Lapsikuoro to 26.9. klo 15.
Mielenterveyspiiri ti 1.10.
klo 13.
Teologian professori Paavo
Kettusen luento ma 7.10.
klo 18 ”Syyllisyys ja häpeä elämää suojelevia vai sitä
tuhoavia voimia?”.

Muuta
Elsan kerho to 26.9. klo 14.
Rovevaara, Sepänahon kartano, (ent. koulu). Mukana
Jari Muta.
Lähetysseurat to 3.10. klo 13
Siiri Heikkisellä, Kaivotie 14.
Elsan kerho to 3.10. klo 14
Luikonlahden koulussa.
Mukana Jari Muta.
Elsan kerho to 10.10. klo 14
Kortteisen koululla.

Muuruveden kirkko
Kirkkotie 1
Messu ja sadosta kiittäminen su 29.9. klo 13. Keihänen, A Lohi. Ehtoollisleipänä
uunituoretta leipää. Kahvit
messun jälkeen seurakuntakodissa.
Vanhusten viikon alueellinen kirkkopyhä su 6.10. klo
13. Keihänen, Minna Puustinen, Saarela. Lounas klo 11.30
seurakuntakodissa, klo 13
messu kirkossa, kirkkokuoro. Kirkkokahvit ja klo 15 päiväjuhla kirkossa. Juhlapuhe,
Juankosken kaupungin palvelujohtaja Satu Pirskanen.

Muuruveden
seurakuntatalo
Kirkkotie 1
Kesän tiekirkon päivystäji-

pyhäpuuha

en palautepalaveri to 3.10.
klo 11.
Nilsiän kirkko
Kirkonmäentie 1
Virsijamit 25.9. klo 18–21/22.
Virsijamit 26.9. klo 18–21/22.
Tuomasmessu su 29.9. klo
18. ei klo 10 messua, Pursiainen, Junell, Kärppä-Leskinen.
Messu su 6.10. klo 10. Junell,
A Lohi. Vanhusten kirkkopyhä, jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja ohjelmaa seurakuntakodilla.

Nilsiän
seurakuntakoti
Nilsiäntie 59
Mannaruokailu ke 25.9. klo
12 seurakuntakodilla. Työttömille, päihdeongelmaisille
ja yksinäisille, maksuton.
Näpertäjät to 26.9. klo 12–
15 alasalissa.
Naisten raamattupiiri ma
30.9. klo 18–20 alasalissa.
Herrojen lounas ke 2.10.
klo 12 seurakuntakodilla.
Ikäihmisten kerho to 3.10.
klo 11 seurakuntakodilla.
Näpertäjät to 3.10. klo 12
alasalissa.
Naisten raamattupiiri ma
7.10. klo 18–20 alasalissa.
Mannaruokailu ke 9.10. klo
12 seurakuntakodilla. Työttömille, päihdeongelmaisille
ja yksinäisille, maksuton.
Miestenpiiri ke 9.10. klo
18.30 seurakuntakodilla.

Muuta
Kirpputori Sopukka ma,
ke ja la klo 10–14, Tilhintie 1.
Asukastupa Leivontupa avoinna arkipäivisin
klo 10–14, Matintie 21 A,
040 4888 683. Saksan ryhmä ma klo 12 ja venäjän
ryhmä to klo 12.
Seurakunnan kuorot aloittavat toimintansa viikoilla 36 ja 37, tervetuloa niin
entiset kuin uudetkin laulajat! Lisätietoja kanttori Annette Kärppä-Leskinen
040 4888 673.
Vauvamuskari ke 25.9. klo
12–12.45 (n. joka toinen viikko) Pikkupappilassa, tervetuloa niin entiset kuin uudetkin! Lisätietoja kanttori Annette Kärppä-Leskinen
040 4888 673.
Karhitien kerho ke 25.9. klo
13, Karhitie 3.
Bible in English ke 25.9. ja
9.10. klo 14 Sopukassa,
Tilhintie 2.
Kyläseurat Murtolahdessa ke 25.9. klo 19 Lea ja Timo
Pekkarisella, Vehkalantie
27 A.
Pisantien kerho pe 27.9.
klo 13. Pisantie 20 A.
Harry-messut la 28.9 Tahkolla, yhteisvastuu ja näpertäjät mukana.
Iltatuulen hartaushetki
ti 1.10. klo 13. Kalevantie 4.

Säyneisen kirkko
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 29.9. klo 13. Kiittäminen sadosta. Junell,
Kärppä-Leskinen.
Messu, su 6.10. klo 13.
Junell, A Lohi.

Säyneisen
seurakuntakoti
Kirkkoharjuntie 2 A
Seurakuntakerho to 26.9.
klo 12. Myyjäiset seurakuntakerhon yhteydessä.
Lähetyskahvila to 3.10.
klo 12 seurakuntakodilla.
Seurakuntakerho
to 10.10. klo 12.

Muuta

Piirrä kuva loppuun yhdistämällä pisteet numerojärjestyksessä. Valmis kuva kertoo keille ensi sunnuntai on omistettu.
Lue sitten aikuisen kanssa Raamatusta 1. Moos. 28:10–17 ja
täydennä viivoille, keitä henkilöitä Jaakobin unessa esiintyi.
Lopuksi voit vielä värittää valmiin kuvan.
SANNA OLLIKAINEN

Aluepapin päivystys Säyneisen kirkolla torstaisin klo
9–11. Aluepappi Mathias Junell 040 4888 671

Tuusniemen kirkko
Keskitie 21
Messu su 6.10. klo 10. U. Mäkinen, Lukkari-Lohi. Kotiseutuyhdistyksen kirkkopy-

hä. Seppeleenlasku sankarihaudoille.
Ilta särkyneille -viikkomessu to 10.10. klo 18. Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi, kirkkokuoro.

Tuusniemen
seurakuntatalo
Koivukuja 2
Palvelupäivä ke 25.9. klo 10.
Eläkeläisten lauluhetki pe
27.9. klo 13. Lukkari-Lohi.
Koko perheen enkelikirkko
ja ruokailu su 29.9. klo 10.
Hagman-Puustinen, LukkariLohi. Ei messua kirkossa.
Isoskoulutus ke 2.10. klo 18
kerhohuoneessa.
Toivevirsien lauluilta to
3.10. klo 18. Lukkari-Lohi.
Ilta Sanan äärellä ma 7.10.
klo 18 Kammarissa.

Muuta
Palvelupäivä to 26.9.
klo 10 Hirvolassa, ilm. Aulille ti 24.9. mennessä
040 4888 631.
Nuorten iltakahvila pe 27.9.
klo 19.30–22 Päätalossa.
Tuusjärven kerho ke 2.10.
klo 13.45 Tuusjärven koululla.
Lähetyspiiri pe 4.10. klo 12
Anja ja Viljo Tikkasella, Peltotie 25 C 10.

Vehmersalmen
kirkko
Lempeläntie 17
Mikkelinpäivän messu ja
piirien kirkkopyhä su 29.9.
klo 13. U. Mäkinen, Tuura.
Kirkkokahvit, piirien esittely ja kirkkoherran keskustelutilaisuus.
Sadonkorjuumessu ja
Lions Clubin kirkkopyhä su
6.10. klo 13. U. Mäkinen, Tuura. Kirkkokahvit. Tuo etukäteen tai sunnuntaina ennen
messua tämän vuoden satoa
seurakuntakotiin alttarin koristelemiseksi ja antamiseksi
eteenpäin!

Vehmersalmen
seurakuntakoti
Lempeläntie 15
Perhekerho ”Vehmerin
vekarat” perjantaisin klo
9.30–11. Tervetuloa meidän
kirjasyksylle.
Puurokammari ma 30.9.
klo 10–12.
Isoskoulutus ti 1.10.
klo 14.40–16.
Lähimmäisen kammari ma
7.10. klo 10–12 kammarissa.
Kirkkokuoro alkaen ma
7.10. klo 16.30. Kanttori Riikka Tuura 040 4888 634.
Kokki-ukkojen kokkaaminen ti 8.10. klo 17.

Muuta
Nuorten ilta ti klo 18.30
Majakan yläkerrassa.
Kirkonkylän hautausmaan
talkoot ke 9.10. klo 8. Ruokailu klo 11 seurakuntakodilla.

Järvi-Kuopion
seurakunta
yhteiset
Naisten Saunailta to 26.9.
klo 18 Tiirinlahden leirikeskuksessa. Iltapalamaksu 5 €.
Mukana Kirsi Leino
Päihteetön talkooleiri mape 30.9.–4.10 Aholansaaressa. Mukaan mahtuu vielä. Ilm. Eeva Väätäiselle
040 4888 676.
4-vuotissynttärit la 5.10.
klo 14 Riistaveden seurakuntatalolla. Järvi-Kuopion seurakunnan yhteiset synttärit 4 vuotta täyttäville. Mukavaa ohjelmaa ja yhdessäoloa koko perheelle. Kakkutarjoilu. Ilm. allergioineen 30.9 mennessä sihteereille Anita Hallikainen
040 4888 602 tai Raili Tirkkonen 040 4888 611.
2.–4.-luokkalaisten syysleiri Rytkyn leirikeskuksessa la–ma 12.–14.10. Hinta 16 € sis. bussikyydin Nil-

&
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siästä, Juankoskelta, Kaavilta tai Riistavedeltä. Ilm. ti
1.10. klo 21 mennessä olli.inkinen@evl.fi. 34 ensimmäistä mahtuu leirille! Ilm. tarvittavat tiedot: nimi, syntymävuosi & luokka, osoite, huoltajan nimi & puh.nro
ja mahd. ruoka-aineallergiat. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostikuittaus, leirille mahtuneille lisäksi erillinen leirikirje. Ohjelmassa
on mm. pimeäpiiloa ja syysaskartelua. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Olli Inkiseltä
040 4888 628. Järjestää JärviKuopion seurakunta.
5.–7.-luokkalaisten syysleiri Rytkyn leirikeskuksessa pe–su 18.–20.10. Hinta 16 € sis. bussikyydin Nilsiästä, Juankoskelta, Kaavilta tai Riistavedeltä. Ilm. ti
1.10. klo 21 mennessä tuomo.kantele@evl.fi. 34 ensimmäistä mahtuu leirille! Ilm.
tarvittavat tiedot: nimi, syntymävuosi & luokka, osoite, huoltajan nimi & puh.nro
ja mahd. ruoka-aineallergiat. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostikuittaus, leirille mahtuneille lisäksi erillinen leirikirje. Ohjelmassa on
mm. pimeäpiiloa ja syysaskartelua. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Tuomo Kanteleelta 040 4888 621.
Järvi-Kuopion alakouluikäisten sählyturnaus
Tuusniemellä Ilmoittaudu
11.10. mennessä Markku Holopaiselle 040 4888 633 tai
Olli Inkiselle 040 4888 628.
KATO MUA – koko perheen tapahtuma Joensuun
urheilutalossa ja kirkossa. Ilmoittaudu 18.10. mennessä Tuomo Kanteleelle 040 4888 621. Osallistumismaksu 10 €/hlö tai 30 €/
perhe, sis. ohjelman ja matkan.

Kastetut:
Enni Helena Pirinen, Haluna,
Reino Aulis Tapio Markkinen, Muuruvesi, Topi Roope
Rudolf Komulainen, Tuusniemi, Sandra Anna Katriina
Laakkonen, Kortejoki, Lauri Jaakko Juhani Haukipuro,
Jännevirta, Tarmo Tuukka
Kainulainen, Riistavesi, Ninni
Karoliina Mäkinen, Viitaniemi, Ilona Lahja Matilda Hiltunen, Lammasaho.

Kuolleet:
Viljo Arvid Rissanen 94 v,
Litmaniemi, Esko Gunnar Ruotsalainen 82 v, Nilsiä, Sirkka-Liisa Helena Janhonen 65 v, Nilsiä, Aune Annikki Väänänen 84 v, Nilsiä, Pekka Aapeli Iivari Utriainen 74 v, Vehmersalmi,
Kalle Kusti Vartiainen 79 v,
Juankoski, Lauri Pietari Olavi Hartikainen 87 v, Nilsiä,
Eira Marjatta Miettinen 63 v,
Nilsiä, Tellervo Anna Koistinen 86 v, Kuopio, Toimi Olavi Keinänen 75 v, Kaavi.

siilinjärvi
Siilinjärvi
www.siilinjarvenseurakunta.fi
www.facebook.com/siilinjarvenseurakunta

KIRKKO
Haarahongantie 2
Kirkko suljettuna 11.10.
saakka korjaustöiden vuoksi. Kysy siunaustilaisuuksien,
häiden ym. tilaisuuksien tilavarauksista kirkkoherranvirastosta.

SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4
Sanan ja yhteyden ilta ma
7.10. klo 18.30 pienessä sa-

Ystävän Tupa ma 30.9. klo
9–11 Leppäkaarteen kerhohuoneessa, Honkarannantie 8.
Arkkis alakoululaisten pyhäkoulu ti 1.10., 8.10. klo 18–

KUOLLEET:
Paavo Asko Tapani Kosonen
69 v, Hilkka Ester Lehtoranta
86 v, Lasse Rikhard Wagner
79 v, Meimi Maria Puustinen
82 v, Uuno Aappo Viljami
Kauhanen 76 v, Martta Kuusela 86 v.

Diakonia
keskus
Suokatu 31
Avoinna ma, ke ja pe
klo 9.40–12.
Lahjoitustavaroiden vastaanotto aukioloaikoina tai
muuhun aikaan sopimuksen
mukaan (040-4848468).
Ma,ke ja pe klo 9.50 kaikille avoin aamuhartaus ja klo
10-12 diakonien vastaanotot

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

Järjestöt
NNKY
Myllykatu 5

017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon
Kansanlähetys
Kuopio: Pienryhmät Lähetyskodilla: Ma klo 7 aamurukoushetki, klo 9.30, äiti-lapsipiiri. Ke klo 12 päivähartaus
ja kahvihetki, klo 18 nuorten
aikuisten 3Kohtaamista.

SUOMEN
LUTERILAINEN
EVANKELIUMIYHDISTYS

Kukkanen

Heimosen Kukkakauppa

Ruotsinkatu 54, Niirala • p. 2820 678 • MA-PE 9-17, LA 8-13
• www.heimosenkukkakauppa.fi

Kodin Kukkapalvelu

Kuninkaankatu 26, keskusta • p. 2612 438
ARK. 9-17, LA 9-14 • www.kodinkukkapalvelu.fi

Kukka-Hanski

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

Tarhurin Kukka ja Sidonta

Männistön Ostoskeskus • p. 2622 821 • MA-PE 9-17, LA-SU 9-14

Kukkakauppa Cosmos

Kauppakatu 9 • p. 050 542 2800 • MA-PE 9-19, LA-SU 9-15
• www.atcosmos.fi, kukkakauppa@atcosmos.fi

Kukkakauppa Floretta

Kauppakatu 63 • p. 017 281 1655 • MA-PE 8.30-17.30, LA 8.30-14-SU 10-14
• www.floretta.fi/, kukkapaja@floretta.fi

at.fi/rippikoulu2014

Vuonna 1999 syntynyt saat kotiisi
Rippikoulut 2014 -esitteen viikolla 42.
Jos et saa sitä, ota yhteyttä kotiseurakuntaasi.
Seurakuntiemme työntekijät vierailevat
alueemme kouluilla viikoilla 40 ja 41
jakaen rippikouluinformaatiota.

TA I A I E M M I N
SY

NTYNYT

VAKKA
Kuninkaankatu 22
017 2622 322, 043 824 3270
Lähetyskauppa Vakka avoinna ti–pe klo 11–15.
www.kuopionseurakunnat.
fi/lahetyskauppavakka

Sotaveteraanimuseo avoinna tilauksesta ryh. Varaukset 017 281 1130 ark.
klo 9–13.
Tupa-vertaistukitoiminta päihdeongelmaisten läheisille. Vertaisryhmä
kk:n 1. ke klo 18.30–20, Gottlundinkatu 8. Tukipuhelin 044 7148 008 ma
klo 18–20. Tukisähköposti: tupaposti@sirkkulanpuisto.com
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/vrk
017 183 393. Perhekriisiyksikkö, Lastentie 1.
Vapaaseurakunnan ViaDia ilmainen ruokailu Vapaakirkolla ark. mato klo 11.
Vertaisryhmä itsemurhan tehneiden läheisille ti 24.9. klo 18, Ajurinkatu 29 A 21. Tied. Liisa Paatelainen, Anneli Hartikainen, 044 056 4736.
Vertaisryhmä abortin läpikäyneille ma 7.10.–28.11. klo 18 Kuopion NNKY:llä. Myllyk. 5. Riitta Mäntylä
044 321 2725, riitta@mantyla.info
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu Myllykatu 1–3. Ti ja pe klo 10. Oma
kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, ke klo
10-19, 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry ti-iltaisin,
Kotopolku 7, Siilinjärvi. Marjut Kankkunen 040 7332 197.

KO U
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Päivärippikouluja
järjestetään
Kallaveden ja JärviKuopion seurakunnissa.

R
VÄ

AHOLANSAARI
Körttiopiskelijoiden ja
nuorten aikuisten ruskaretki, 3.-6.10.
laitetaan Saarta talvikuntoon, tehdään talkoita ja hiljennytään.
Aholansaaren Ystäväpäivät 18.–20.10. Ohjelmassa
mm. la klo 10.15. ”Minä Saaren ystävänä”, la klo 13 Virsikinkerit, mukana Väärnin pappilan emäntä Minna
Kettunen ja su klo 10 messu.
Hiljaisuuden retriitti 25.–
27.10. Järjestäjänä Järvi-Kuopion srk ja Aholansaari, retriitinohjaajina diakonissa Eeva Väätäinen ja rovasti
Pentti Simojoki.
Aholansaaren Joulu
23.–26.12.
Tied. ja ilm. 050 4641 000
www.aholansaari.fi
aholansaari@aholansaari.fi

I

I
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Päiväkoulu pienryhmässä
2.-11.6.
Vanhalla Pappilalla,
Kuninkaankatu 12
Konfirmaatio 15.6. klo 13
Neulamäen kirkossa.
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PIKO ULU

Leiririppikoulu kestää
viikon ja niitä pidetään
leirikeskuksissa.
Kuopion seurakunnissa
leiririppikouluja on
koulujen hiihto- ja
kesälomilla.

ERITYISRIPP

URAKUNTA
KKOSE
R
I
IOK Kolmikannan leiri 11.-18.6.
M
O
Konfirmaatio 29.6. klo 10 Tuomiokirkossa
TU

ALAV
AN
SEU
Talviloma
RA
1.-8.3. Hirvijärven
KU
leirikeskus
kaupunkiopetuspäivät
15.2. ja 24.5., konfirmaatio 25.5.

Rytky II –leiri 30.7.-6.8.
Konfirmaatio 10.8. klo 10 Tuomiokirkossa

IJ
PU

Iltarippikoulu arki-iltaisin tammikuusta toukokuuhun
kaksi kertaa viikossa. Konfirmaatio 18.5. klo 10
Kuopion tuomiokirkossa.

Tiirinlahti
25.6.-2.7. Tiirinlahden leirikeskus
kaupunkiopetuspäivät 24.6. ja 5.7.,
konfirmaatio 6.7.

U LU

P
R I Iltarippikoulu

pidetään arkiiltaisin kaksi kertaa
viikossa tammikuusta
toukokuuhun.
Konfirmaatio
18.5. klo 10
Tuomiokirkossa

Rytky I –leiri 2.-9.7.
Konfirmaatio 13.7. klo 10 Tuomiokirkossa

Rytky
11.-18.6. Rytkyn leirikeskus
kaupunkiopetuspäivät 10.6. ja 28.6.,
konfirmaatio 29.6.

ON

RA
SEU

KUN TA

Rytky 1 hiihtolomaleiri 1.-8.3.
Vastuumessu ja seurakuntapäivä 16.3.
Konfirmaatio 18.5.

Rytky 2 4.-11.6., Seurakuntapäivä 12.6.
Vastuumessu 15.6., Konfirmaatio 17.8.

Törmälä
30.6.-7.7. Törmälän leirikeskus
kaupunkiopetuspäivät 29.6. ja 12.7.,
konfirmaatio 13.7.
Rytky
16.7.-23.7. Rytkyn leirikeskus
kaupunkiopetuspäivät 15.6. ja 26.7.,
konfirmaatio 27.7.

KALLAVEDEN

O
PIK

I KO

Erityisrippikoululeiri
3.-8.6. Koivurannassa,
konfirmaatio 9.6.

Rytky 3 9.-16.7., Seurakuntapäivä to 17.7.
Vastuumessu 20.7., Konfirmaatio 7.9. klo 10

N S E U R AK
UN
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N
T
ÄN
Kolmikannan leiri 4.-11.6.
Konfirmaatio 15.6. klo 10

Hirvijärvi 23.-30.7., Seurakuntapäivä to 31.7.
Vastuumessu 3.8., Konfirmaatio 7.9. klo 13

A
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www.kuopionseurakunn

050 569 1302
Toimipiste avoinna
keskiviikkoisin klo 10–13.
Virsihetki klo 11–12.
Myytävänä HerättäjäYhdistyksen tuotteita.

Raamattu- ja lähetyspiiri ke 25.9. ja ke 9.10. klo 18.30
keskusseurakuntatalolla Aa-

mät miehille ja naisille, ke klo 12 paritt. vkoilla Kinotus (elokuvia), parill.
vkoilla Laulatus.Tied. 040 733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon avoimet illat 12–28-vuotiaille tytöille Hapelähteenk. 33, 2 krs. Avoimet illat kaikille tytöille ti klo 15–19 ja yli 16-vuotiaille to klo 16–19. Kysy lisää 050 554
8010/045 8776400 tai www.hilimat.fi.
Kuopion Työttömät ry. Suok.18 mape 8–15, 050 4400 900, www.kuty.fi
Länsi-Puijon asukastupa ma-pe klo
9-16. Ruokapäivät ti, ke, to ja pe klo
11-13.
MLL:n perhekahvilat ti klo 10-12, ke
klo 12-14 ja to klo 10-12 Tavallisen Toiminnan Talolla, Kasarmikatu 1. www.
kuopio.mll.fi
Narsistien uhrien vertaistukiryhmä
ma 23.9 ja 7.10 klo 18
Omaiset mielenterveystyön tukena,
Itä-Suomi. OMA ry 040 715 7431.
Portti, terveysneuvonta- ja välineiden vaihtopiste suonensisäisesti huumeita käyttäville, Vuorikatu 31–33. Ma
12–16, ti 16–18, to 14–16.
Päihdeklinikka Puistok. 14–16, II krs.
ma–pe klo 8 alk. 017 183 672. Päihdeosasto, Mäkik. 11, 017 183 684.
Rikosuhripäivystys. Kuopion kriisikeskus 017 2627 738. Auttava puhelin
0203 16116. Juristin puhelinneuvonta
023 16117. www.riku.fi

1.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Kuninkaankatu 22

muistio
AA-ryhmä Nilsiässä Isossa Pappilassa
ma klo 13 ja pe klo 19 sekä Simolassa,
Pajuniementie 11, ke klo 19.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toimintahäiriöisessä perheessä kasvaneille aikuisille ti klo 18–20 Suokadun
Palvelutalolla, 2 krs. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmaisten läheisille, Hatsalank. 37 su klo 19,
040 557 9470. Kotipolku 7, Siilinjärvi
ke klo 19, 050 398 8883. Sekä Toimintakeskus, Koulutie 2, Kaavi, ti klo 19.
Irti huumeista puhelinpäivystys 010
80 4550. Läheisryhmät 040 845 9052.
Katiska, Särkiniemen asukastupa,
Rimpitie 2 ark. klo 9-16, 017 2822 239.
Leivänjakelu ma ja ke. www.sarkiniemi.toimikunnat.net.
Kulttuurikeskus Vuorilinna, Vuorelank. 5-7 B Linnanpelto. Kaija Jalkasen
näyttely to 26.9. klo 15–17 ja ke 2.10.
klo 12–15. 24-7 rukousviikonlopun
avaus pe 27.9. klo 17. Taiteilijatapaamiset ke 2.10. ja 9.10. klo 12–14.
Kuopion Kriisikeskuksessa kriisipäivystys ja ajanvaraus ma–pe klo
8–21, la–su klo 14–21. 017 2627 733 ja
2627 738.
Kuopion Mielenterveystuki ry. Keilahallissa keilaus to klo 14.45. Voiportissa, Tulliportinkatu 52, ma klo
12 paritt. vkoilla avoin oma-apuryhmä ja parill. vkoilla Mieli Maasta-ryh-
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LU

POHJOIS-SAVON
EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
Sairaalakatu 11

Pienryhmät kokoontuvat:
Raamattupiiri tiistaisin klo
18.30 Merja-Riitta Jaakkosella, Pitkäsiima 15, Kuopio,
040 557 3285
Rukouspiiri ja keskusteleva raamattupiiri ti klo 17.30
Kuopion NMKY:n toimistossa, Kauppakatu 40–42.
Uudet piirit käynnistyvät: Miesten kuntopiiri maanantaisin klo 10 Kuopion Niiralan uimahallissa sekä SKYPEraamattu- ja
-novum-piiri. Tied. ja skypepiirien ajankohdat, Rauno
Perälä 044 290 2450.

A
NT

017 2614 500
044 7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
Perhekahvila
ma klo 9.30–12.
Kuoro ti klo 14. Uudet
laulajat tervetulleita.
Raamattu- ja lähetyspiiri
ke vuoroviikoin klo 13.
Gospel-lattari to klo 16.30–
17.30.
“Kahvihuone Wirvoitus”iltapäivä su 13.10 klo 14 aiheena “Nainen elämän taikinatiinussa”.
Venäjänkielisten maahanmuuttajanaisten kerho to
25.9. klo 18 . Järj. Puijon srk ja
NNKY. Ohjaajina Maija Antikainen ja Kirsti Tervo. Keskustelua, tarjoilua, ym. Seuraavat illat ke 9.10., 23.10.,
6.11., 30.11. ja 11.12.
Yhteiskristillinen raamattu- ja rukousilta ti klo 18.

Seuroja voi kuunnella osoitteessa www.kuopionrauhanyhdistys.net
Tutustumisilta ke 25.9.
klo 19 Rauhanyhdistyksellä.
Seurat to 26.9. klo 13.30 Riistaveden palvelukeskuksella,
Museotie 3.
Syysmyyjäiset la 28.9.
klo 16 Rauhanyhdistyksellä.
Seurat su 29.9. klo 14
Rauhanyhdistyksellä.
Seurat su 29.9. klo 15.30
Rauhanyhdistyksellä.
Seurat su 29.9. klo 17
Rauhanyhdistyksellä.
Seurat ma 30.9. klo 18.30
Suonenjoen seurakuntakodilla.
Tiistaikerho ti 1.10. klo 10.30
Rauhanyhdistyksellä.
Seurat ti 1.10. klo 19 Maaningan seurakuntatalolla,
Satamatie 5, Maaninka.
Seurat ke 2.10. klo 10.45
Tuusniemen palvelukeskuksella, Keskitie 29.
Seurat ke 2.10. klo 18
Petosen srk-talolla.
Seurat to 3.10. klo 13.30
Riistaveden palvelukodilla,
Syrjäntie 37.
Yläkouluilta pe 4.10. klo
18.30 Rauhanyhdistyksellä.
Toimikuntapäivä la 5.10. klo
9 Rauhanyhdistyksellä.
Seurat la 5.10. klo 19 seurat
Rauhanyhdistyksellä.
Seurakuntapäivä su 6.10.
klo 13 Rauhanyhdistyksellä.
Klo 13 Alkuhartaus ja alustus: Pidä usko ja hyvä omatunto, klo 15 Opistopizza ja
kahvit. Keskustelu jatkuu.
Teemakolehti: opistotyö.
Lauluseurat ke 9.10.
klo 19 Rauhanyhdistys.

SUOMEN
RAAMATTUOPISTO

ILMOITTAUTUMINEN RIPPIKOULUUN
TAPAHTUU 11.10.-1.11.2013
INTERNETIN KAUTTA.

PÄ I

Perheasiain
neuvottelukeskus

KUOPION
YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22

ronissa. Aiheena raamatun
aarteet.
SLEY:n Itä-Suomen piirin
työntekijä on Johannes Häkämies 050 321 2938, johannes.hakamies@sley.fi

R

Nelli Amanda Ruokolainen, Luis Väinö Alfred Ylönen, Helmi Elina Koponen,
Lilia Tiuku Wanilla Mustonen, Kasper Mikael Markkanen, Vili Leevi Julius Mäkitaro, Taimi Helvi Marika
Ikäheimo, Aaron Manu Johannes Onatsu, Neea Minea Luodes, Atte Sakari Leskinen, Essi Alisa Happonen,
Niilo Emil Olavi Lång.

www.kansanraamattuseura.
fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
0207681660
Kirjamyyntipiste avoinna tilaisuuksien aikana ja perjantaisin klo 13–16.Rukousopetusta Sanan Kulmalla
pe–la 27.–28.9. Kouluttajana
Maikku Saarinen.
Sanan ilta pe 27.9. klo 18.
Eteenpäin rukouksen tiellä,
musiikki ylistysryhmä Jaspe.
Rukousopetusta la 28.9. klo
10–14 ”Syvemmälle rukoukseen”.
Naisten kesken -ilta Sanan Kulmalla ti 1.10. klo
18.30. Antaessaan saa – erityisopettaja Marjatta Lehtinen kertoo kehitysaputyöstä Gambiassa. Afrikkalainen
ruoka 5 € klo 18.
PIENPIIRIT
SANAN KULMALLA
Ma Rukouspiiri klo 18–19.30
050 308 9567/Leena
Ma pariton vk Raamattupiiri klo 18–19.30 alk. 23.9.
aiheena Danielin kirja,
050 5484087/Juha
Ti pariton vk Naisten
solu klo 18–19.30 alk. 24.9.
050 037 2791/Aune
Ke pariton vk Askartelupiiri klo 13–16,
050 5552300/Marjatta
Ke parillinen vk Opintopiiri:
Kolmiyhteinen Jumala: Isä,
Poika, Pyhä Henki klo 18–20
044 0438 585/Topi
To Krito-ryhmät klo 18–20
alk. 26.9. 040 079 3446/Anja
Pe klo 13–16 Rukouspäivystys ja avoimet ovet
Nuorekkaiden naisten kotisolu pariton ke klo 18. Lisätietoja marjut.rasanen@
gmail.com, ninattpartanen@
hotmail.com.
Kodeissa kokoontuva
miesten rukoussolu pariton ke klo 18
Lisätietoja 044 012 7857/
Tero, turter1@gmail.com.

To klo 16 raamattu- ja lähetyspiiri joka toinen viikko
(parittomien). To klo 18.30
nuorten Nuotta-ilta. La klo
18 Opkon opiskelijailta.
Sanan ja yhteyden ilta
su 6.10 klo 16 Kuopion
NNKY:llä, Myllykatu 5.
Vilho Harvala ”Usko ja epäusko”, Koitto-musiikkiryhmä. Tarjoilua.
Siilinjärvi: Sanan ja yhteyden ilta ma 7.10 klo 18.30
srk-talolla, Vilho Harvala.
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A

MUUTa

KASTETUT

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22

LEIRI

Arjen ateria to 26.9.
klo 11–12.
Mikkelinpäivän enkelikirkko ja syystapahtuma
su 29.9. klo 10. Perhemessussa Seppo Laitanen, Kaisa Yletyinen, Marjaana Kaisto, Airi Heiskanen. Keittoa,
taiteilua, tutustumista partioon, leikkiä, musiikkia Teatteri Aasinhännän kanssa. Ilmainen kuljetus Siilinjärven
srk-talolta klo 9.30, paluu alkaen klo 13.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma
30.9. klo 13.
Donkkis-ilta ke 2.10. klo
18–20 alakoululaisille perheineen.
Perjantaikahvila pe 4.10.
klo 18–22. Rukoushetki 19.30.
Jumalanpalvelus su 6.10.
klo 13. Satu Väätäinen, Vesa
Kajava.
Vuorelan lähetyspiiri ti
8.10. klo 10–11.30. Vieraana perhetyöntekijä Helena
Mattinen kertomassa lähtövalmisteluistaan Namibiaan.
Ryhmä on kaikille avoin.

ilman ajanvarausta, sekä
kahvio Nuotta ja kierrätyspiste avoinna.
Kahviossa on luettavissa
päivän lehdet SS ja HS, sekä
kristillisiä viikko-/kuukausilehtiä.
Kehitysvammaisten kahvikerho ke 25.9. klo 13.30-15,
Diakoniakeskuksen kahvio
Hyväntuulenpiirin saunaretki Poukamaan
to 26.9. klo 12
Kuurojen lähetyspiiri
to 26.9. klo 17-19 Suokatu 22;
kerhohuone Samuli.
Hyväntuulen-piiri ti 1.10.
klo.12.00 Diakoniakeskuksella.
Pullakirkko pe 4.10. klo 12
NNKY:llä ja kirkkokahvit
kahvio Nuotassa.
Katulähetyspiiri ti 8.10. klo
17, Diakoniakeskuksen kahvio.
Kehitysvammaisten kahvikerho ke 9.10. klo 13.30-15,
Diakoniakeskuksen kahvio.

Törmälän leiri 12.-19.6.
Konfirmaatio 29.6. klo 10

S EU R

AKU
Päiväkoulu hiihtolomalla
NTA
Poukamassa 3.-9.3. sekä leirijakso Rytkyllä 2.-4.5.
Konfirmaatio 11.5. Kallaveden kirkossa
Päiväkoulu Kallaveden seurakunnassa 2.-11.6.
Konfirmaatio la 14.6. klo 14 Kallaveden kirkossa
Hirvijärvi 1-2, leiri 4.-11.6. Konfirmaatiot 15.6. klo 10 ja 14 Kallaveden kirkossa
Hirvijärvi 3-4, leiri 11.–18.6.
Konfirmaatiot 22.6. klo 10 Kallaveden kirkossa (H3) ja 14 Syvänniemen kirkossa (H4)
Rytky 1, leiri 25.6.-2.7. Konfirmaatio 6.7. klo 10 Kallaveden kirkossa
Törmälä, leiri 23.-30.6. Konfirmaatio 6.7. klo 14 Kallaveden kirkossa
Hirvijärvi 5-6, leiri 2.-9.7. Konfirmaatiot 13.7. klo 10 ja 14 Kallaveden kirkossa
Hirvijärvi 7-8, leiri 9.-16.7. Konfirmaatiot 20.7. klo 10 ja 14 Kallaveden kirkossa
Hirvijärvi 9-10, leiri 16.-23.7. Konfirmaatiot 27.7. klo 10 ja 14 Kallaveden kirkossa
Rytky 2, leiri 23.-30.7. Konfirmaatio 3.8. klo 10 Syvänniemen kirkossa
Hirvijärvi 11-12, leiri 30.7.-6.8. Konfirmaatiot 10.8. klo 10 ja 14 Kallaveden kirkossa

IO
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Hirvijärven leiri 23.-30.7.
Konfirmaatio 3.8. klo 10

R

VUORELAN KIRKKO
Rissalantie 2

19.30 Leppäkaarteen kerhotilassa, Honkarannantie 8.
Hartaus ke 2.10. klo 14 palvelukeskus Akuliinassa.
Hartaus ke 2.10. klo 15 palvelukeskus Vetreassa (Siilinjärvi). Ehtoollinen. Diakoniatyöntekijä Liisa Tiilikainen.
Koululaisten harrastuskerhoissa tilaa: kokki- ja puuhiskerhot Siilinjärven seurakuntatalolla,
liikuntakerho Siilinlahden
koululla, monitoimikerho
Vuorelan kirkolla, poikien
sählykerhot Toivalan koululla ja toimintakerhot Kasurilan kylätalolla ja Pöljän koululla. Katso tarkemmat tiedot seurakunnan verkkosivuilta ja ilmoittaudu mukaan.

JÄ

jälkeen uutispuuro ja kirkkokahvit.
Sunnuntaipyhäkoulu su
6.10. klo 10–11 alakerran kerhotiloissa.
Miesten piiri ke 9.10. seurakuntatalon pääkeittiössä 15–19.
Miesten ruokapiiri ke 9.10.
klo 15 pääkeittiössä. Kaikki
ruuanlaitosta kiinnostuneet
miehet tervetulleita. Tied.
Keijo Weman 040 5126 356.
Gospel-Spice -tanssia gospelmusiikkiin ke klo 16.15–
17.15. Suunnattu naisille,
mm. afroa, lattareita ja venyttelyä. 5 €/kerta, 30 €/
syksy.

&
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U

lissa. Vilho Harvala, Heikki
Kastarinen ja Välke.
Lähetyskahvila ja askartelupiiri ke 25.9., 2.10., 9.10.
klo 9–12 lähetyskellarilla. Yhdessäoloa, kuppi kuumaa ja
puuhaa lähetystyölle ja itsellekin, kaikille lähetyksestä
kiinnostuneille.
Omaishoitajakerho ke 25.9.
klo 12 päätysalissa. Ohjelmaa sekä hoitajille että hoidettaville.
Donkkis-ilta ke 25.9. klo 18–
20 alakoululaisille perheineen. Aiheena Sakkeus-kertomus. Seuraava Donkkis
2.10. Vuorelassa.
Daktarin tarinoita Tansaniasta to 26.9. klo 18. Kokenut lastenlääkäri Leena Pasanen kertoo työstään Tansaniassa.
Perjantaimessu pe 27.9. klo
18.30 pienessä salissa. Enkelit, Jumalan sanansaattajia.
Matti Hoffrén, Satu Väätäinen, Vesa Kajava. Iltatee.
Lähetyslounas ma 30.9. klo
11–13.30 kahviossa.
Erityisryhmien tuolijumppa ma 30.9. klo 12–12.30
isossa salissa. Joka toinen
maanantai syksyn ajan.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma
30.9. klo 13 isossa salissa.
Musiikkia maanantaisin
oppilaskonsertti ma 30.9.
klo 18 isossa salissa.
Lähetyksen sydänäänet
ke 2.10. klo 9–10 lähetyskellarilla.
Miestenkerho Aikamiehet to 3.10. klo 18.30 päätysalissa. ”Mies, mikä sinua askarruttaa?” Eri-ikäiset miehet ovat tervetulleita kahvikupposen ääreen jakamaan
tuntoja miehen elämästä. Tied. Heikki Kastarinen
044 7284 610.
Nuorten perjantaikahvilailta pe 4.10. klo 18–22 alakerran kerhotiloissa. Mukana tämän vuoden rippikouluryhmä 1:n isosia.
Messu klo 10 su 6.10. isossa
salissa. Viljelijöiden ja vanhusten viikon kirkkopyhä.
Matti Hoffrén, Satu Väätäinen, Vesa Kajava. Messun

Nro 16— 25.9.2013
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Talvilomaleiri
1.-8.3. Hirvijärven
U leirikeskus, konfirmaatio
-K
VI Vehmersalmen kirkossa 20.4.
klo 13

Päivärippikoulu 2.-5.6. ja 9.-13.6.
Kaavin seurakuntatalo, konfirmaatio
Kaavin kirkossa 15.6. klo 13
Tiirinlahti 1
4.-11.6. Tiirinlahden leirikeskuksessa,
konfirmaatio Nilsiän kirkossa 15.6. klo 10
Tiirinlahti 2
2.-9.7. Tiirinlahden leirikeskuksessa,
konfirmaatio Muuruveden kirkossa 13.7. klo 13
Hirvijärvi 1
25.6.-2.7. Hirvijärven leirikeskuksessa,
konfirmaatio Tuusniemen kirkossa 6.7. klo 10

Hirvijärvi 2
25.6.-2.7. Hirvijärven
leirikeskuksessa,
konfirmaatio Kaavin kirkossa 6.7.
klo 13
Poukama 1
9.-16.7. Poukaman leirikeskuksessa,
konfirmaatio Juankosken
Ylösnousemuksen kirkossa 20.7.
klo 10
Poukama 2
16.-23.7. Poukaman leirikeskuksessa,
konfirmaatio Riistaveden kirkossa
27.7. klo 10
Tiirinlahti 3
30.7.-6.8. Tiirinlahden
leirikeskuksessa,
konfirmaatio Nilsiän kirkossa 10.8.
klo 10
Kaikille avoin konfirmaatio Nilsiän
kirkossa su 27.7. klo 10.

Nro 16— 25.9.2013

Köynnöksistä risti
Puijon kirkko sai
uudet kirkkotekstiilit.

stolassa on jatkettu samaa symboliikka- aihetta. Messukasukassa on köynnösmäistä kasvun viivaa ylöspäin.
”Siinä on samaa linjaa ja viitettä
kuin kirkkosalin alttariseinän työssä. Viiniköynnöksen hedelmä on
nostettu medaljonkimaiseksi yksityiskohdaksi kasukan eteen. Luku
12 kuvaa kahtatoista apostolia. Ympyrän kehä kuvaa Jumalan sanan
muuttumattomuutta ja täydellisyyttä”, Heli Leskelä kertoo.
Köynnösmäiset viivat jatkuvat
ristiksi messukasukan taakse. Kolmen köynnösviivan aihe kuvaa Pyhää Kolminaisuutta. Köynnösviivat
muodostavat ristin myös kalkkiliinassa ja stolassa.
”Ensi vuodelle olemme anoneet
rahoitusta jatkaaksemme käytössä kuluneiden tekstiilien uusimista.
Seuraavana on vuorossa valkoinen
ja violetti sarja, ja seuraavana vuonna punainen sarja”, kertoo kirkkoherra Jaana Marjanen.
Tekstiilit on kutonut Pirjo Törhönen, joka on myös kunnostanut
Päivärannan kirkosta jääneet stolat
diakonistoliksi.
ULLA REMES
TIMO HARTIKAINEN

Volter ja Hilja. Volter Kilven ja
Hilja Vanhakartanon kirjeenvaihtoa. Toim. Laura Kokko.
Kirjapaja. 2013. 341 s.

Vehmersalmen perhekerholaiset iloitsivat puurosta: vasemmalta Viljami Voutilainen, vauva Aliina
Kumpulainen, vauvan syöttäjä Laura Kumpulainen, oikealla Kasperi Pulkkinen

Aina paistoi aurinko
Kirkko ja
Koti –lehden
satavuotiskiertueella juhli yli
2000 ihmistä.

R
25.9.2013

Seuraava numero ilmestyy 9.10.

Kustantaja Kotimaa Oy, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki. Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio,
p. 158 111, faksi 158 288,
www.kuopionseurakunnat.fi.
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari,
Hannu Koskelainen,
Kirsi Leino, Pauli Kurkirinne,
Marketta Rantama
Painos 73670 kpl
Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs.,
avoinna ma–pe klo 8–16.
Viestintäpäällikkö,
Kirkko ja Koti -lehden
päätoimittaja (Vt.)
Ulla Remes
puh. 040 4848 234
ulla.remes@evl.fi
Tiedottaja
Heli Haring (vs.)
puh. 044 4144 801
heli.haring@evl.fi
Tiedottaja (80 % työaika)
Merja Tapio

puh. 040 4848 236
merja.tapio@evl.fi
Verkkotoimittaja
Seija Rytkönen (virkavapaalla)
Verkkotoimittaja
Tuija Hyttinen (vs.)
puh. 040 4848 514
tuija.hyttinen@evl.fi
Taitto Kotimaa-Yhtiöt
Ilmoitukset: Pirjo Teva
puh. 020 754 2284,
gsm 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy,
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute:
jakelupalaute@kotimaa.fi
www.suoralahetys.fi,
puh. 017 264 7800
www.facebook.com/kirkkojakoti

Kun suomalaisilta kulttuurin ammattilaisilta on kyselty mikä kirja
heiltä on jäänyt kesken, on useimpien listalla Volter Kilven Alastalon salissa. Tämän tiesi jo kirjailija (1874-1939) aikoinaan itsekin ja
elämään ovat jääneet hänen lausahduksensa ”ei ole Kilpi kaikille, ei edes joka toiselle” ja ”vieras,
vieras minä olen kaikille”. Tuota vierautta, jota Kilpi kutsui toiseudeksi, hän tunsi myös omia
lapsuudenperheensä jäseniä kohtaan ja pohtii mikä vie heidät
henkisesti eroon toisistaan ja siksi kirjailija, tuolloin myös kirjastovirkailija, käänsikin katseensa parisuhteeseen: ”Minä uskon, että
kaksi ihmistä, jotka liittyvät toisiinsa, vihkivät sillä toisensa toisilleen koko elämäksi, mutta se
vihkiminen ei saa olla mikään ulkonainen side, vaan sisällinen,
alati kumpuava veto toisiansa

Säyneisen kauppa oli vielä
kiertueen aikana auki, paikalla
Mirja Riekkinen ja Siiri Markkanen 10 v.

Muuruvedella Hartikaisen metsuriveljekset tapasivat myös
pappi Mikko Huhtalan.

Istanbul ja Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa
Matka Turkkiin 29.3.–5.4.2014
Matkanjohtajina Jaana ja Seppo Marjanen
Kokonaishinta 1370 euroa
sisältää matkajärjestelyt, lennot
Helsingistä, kuljetukset Turkissa,
majoituksen hyvissä keskitason
hotelleissa kahden hengen
huoneissa, puolihoidon, pääsymaksut, suomenkielisen oppaan
palvelukset.

Lisämaksusta yhden hengen
huone 280 €.
Vastuullinen matkanjärjestäjä
Toiviomatkat.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
puh. 040 4848 412.

olla vähän isommalla räntillä. Kyllä
se luettu lehti on, onnee vuan!”
Jokaisella pysähdyspaikalla oli ihmisiä tapaamassa myös alueseurakuntien työntekijöitä.
Kiertueella jaettiin myös Sanna Ollikaisen ja Paula Remeksen
suunnittelemaa satavuotisjuhlapeliä
Jeesuksen vertauksista.
ULLA REMES

Kiitos

perheet lapsistanne
työvuosinani,
työkaverit
yhteisestä
matkasta.
Jääkää hyvästi.
Eila Järvelä
(ent. Tiihonen)
eläkeläinen

Kirjailijan
kodissa
Anne Helttunen ja Annamari
Saure: Haltiakuusen alla. Suomalaisia kirjailijakoteja. Valokuvat
Jari Suominen. Avain. 2013. 272 s.

aikana kaikki suomalaiset museoidut kirjailijoiden kodit. 28 kirjailijaa ja 30 kohdetta eri puolella
Suomea, pieniä ja isompia, toiset yhdistysten ylläpitämiä, jotkut
myös kaupunkien museoissa ja
kirjastoissa olevia huoneita.
Syntyi lumoava Haltiakuusen
alla, jonka houkuttelevat ja värikylläiset kuvat pienine yksityiskohtineen ovat yhtä tärkeä osa
kirjaa kuin itse teksti, joka käsittelee niin koteja kuin kirjailijoiden
elämää ja teoksiakin monitasoisesti ja tyylikkäästi, mutta rehellisesti. Kirja tuo paitsi esille suomalaisen kirjailijuuden historian,
mikä paljastaa kirjallisuutemme
kannustimena olleen enemmänkin elämän henkisen rikkauden
kuin aineellisen vaurauden, se
kertoo myös konkreettisen työnkuvan kaaren Lönnrotin jokailtaisesta kynänteroituksesta aina Päätalon taisteluun tekstiä hävittävän
tietokoneen kanssa!
Paria asiaa jäin kirjassa kaipaamaan. Kodit on esitelty kirjailijoiden mukaan aakkosjärjestyksessä.
Lähdeluettelo on kirjan lopussa. Sen olisi voinut pilkkoa osiin,
näin se palvelisi lisätiedonhaluista kirjallisuuden ystävää vielä paremmin. Myös kursivoidut tekstit,
joita oli paljon, olisivat näkyneet
hieman isompana ikänäköisellekin. Ja kuva haltiakuusesta olisi ollut kiva. Moni meistä on lumoutunut Linnankosken laulamasta
tulipunaisesta kukasta, mutta kuka tietää mistä luonnon luomasta
onkaan kyse?
Terhi Laitinen

Kaksi äidinkielenopettajaa otti itselleen urakan ja kiersi vuoden

Työntekijältä

Onneksi on rippikoulu!

S
Keskusseurakuntatalolla: emännät
Sinikka Tiirikainen, Riitta Lohkoi
ja Ulla Mykkänen nousivat pitkin
kesää kukonlaulun aikaan hauduttamaan ja hämmentämään hitaasti
kypsyvää ruispuuroa.
Hitaus. Hartaus. Hiljaisuus. Nämä
ajatukset maustuivat puuroon, jota
syödessä annettiin palautetta ja ideoita lehteen ja seurakunnalle yleensäkin: ”Ne sais ne kastetut ja kuolleet

kohden, sielun kestävä syvä omistautumisensa koko olemisensa
toteutumisen löytäminen.”
Tämän täyttymyksensä Kilpi kohtasi itseään 10 vuotta nuoremmassa lääketieteen ylioppilas Hilja Vanhakartanossa, joka
kahden vuoden kiihkeän kirjeenvaihdon jälkeen rohkeasti asettui
materialistisia vanhempiaan, porilaisia kartanonomistajia, vastaan,
ja suostui Volterin kosintaan. Ja
tästä rakkaustarinan kehittymisestä kertoo Volter ja Hilja. Siitä
huolimatta, että nykyään kirjailijaparka diagnosoitaisiin toistuvien
rakkaudentunnustustensa tähden
armotta läheisriippuvaiseksi. Vaikka erilainenhan se sellainen mies
onkin, jos pystyy intohimoisesti kuvaamaan 70 sivun verran piipunvalintaa, kuten siinä Alastalon
salissa tapahtuu.

Sinulle

surun aikana
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.
Ryhmien koko on enintään kahdeksan henkilöä.

Sururyhmä nuorille

MAANANTAISIN klo 17.30–19.00.
11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12.
26.8., 2.9., 9.9., 16.9. Vanha Pappila, Kuninkaankatu 12
Nuorisotyönohjaajat Niklas Grönholm ja Anu Viippola.
ILMOITTAUTUMISET 31.10. mennessä puh. 040 484 8415
tai 040 484 8408.

Kuopion torilla puuron suosio oli niin suuri, että sata litraa ei
riittänyt.

Tuija Hyttinen

&

Kuopion ja Siilinjärven
seurakuntalehti.
100. vuosikerta.

uispuuroa voisilmän kera, ajatustenvaihtoa,
pysähtymistä hetkeksi arjen keskelle. Kesän
aikana Kirkko ja Koti –
seurakuntalehden toimituksen väki
jalkautui juhlimaan kaiken kansan
keskelle hivelemällä makumuistoja,
jotka erityisesti vanhalla väellä heräsivätkin: ”Viimeksi olen ruispuuroa
syönyt 60 vuotta sitten” tai ”Äitivainaa keitti ruispuuroa sillä lailla, että
jatkoi sitä perunoilla tai puolukoilla
ja hyvvee se oel!”
Kiertue alkoi Järvi-Kuopion seurakunnista ja päättyi Kuopion torille. Kummallisesti tunnelma oli kuin
lapsuuskesinä: aina paistoi aurinko.
Yhteensä 2000 puuroannosta
jaettiin. Puuro keitettiin Kuopion

Tuija Hyttinen

16

viikon valinnat

Kirjeitä
kirjailijalta

Seppo Remes

Kolmekymmenta vuotta vanha Puijon seurakunnan kirkkotekstiilisarja uudistuu vähitellen. Uusia tekstiilejä ovat messukasukka, kalkkiliina
ja stola.
”Tekstiilien suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet kirkon vanhat,
käytössä olevat vihreän liturgisen
sarjan antependium ja kirjaliinat.
Tekstiilien suunnittelu pohjautuu
myös tilan arkkitehtuuriin ja väreihin”, kuvaa suunnittelija Heli Leskelä Hanna Korvela Oy:sta. Aikaisemmat kirkkotekstiilit on suunnitellut
Orvokki Hujanen.
Lukupulpetin kirjaliina suunniteltiin jo vuonna 2010.
”Antependiumissa ja saarnastuolin kirjaliinassa kulkee läpi tekstiilipinnan vaakalinjainen viiniköynnös.
Uudessa kirjaliinassa tämä vaakasuuntainen viiniköynnös on pelkistetymmässä asussa. Se muodostaa
ristin vaakapalkin”, Leskelä avaa.
Messukasukassa, kalkkiliinassa ja

&
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illoin, kun minä olin viisitoistavuotias, en halunnut mennä rippikouluun. Minulla oli olevinaan
monta hyvää ideologista syytä
miksi en, mutta kaikista tärkein
syy taisi olla se, että paras kaverini ei ollut
menossa. Onneksi tulin kuitenkin menneeksi. Ja onneksi olen sittemmin saanut
työni puolesta käydä rippikoulun monta
kertaa.
Rippikoulu on ainutlaatuinen kokemus
ja mahdollisuus ihmisen elämässä. Rippikoulussa saa mahdollisuuden keskittyä ihan
urakalla pohtimaan elämän syvimpiä ja tärkeimpiä kysymyksiä. Ympärillä on vertaisryhmä jonka kanssa voi peilata omia ajatuksiaan ja samalla saa viettää hauskoja aikoja
leirillä. Rippikoulussa paitsi rukoillaan ja
keskustellaan, myös leikitään, lauletaan ja
nauretaan. Ja ollaan tavallisesta arjesta poiketen ilman telkkaria ja tietokonetta ja suurin osa ajasta myös ilman kännyköitä. Rippikoulussa on siis kerrankin aikaa tutustua paremmin itseensä, omaan ajatteluunsa
ja toisiin ihmisiin ja heidän ajatteluunsa. Ja
Jumalan ajatteluun myös.
Rippikouluun ei onneksi ole minkäänlaisia pääsyvaatimuksia. Jokainen on tervetullut, onpa sitten nuori tai aikuinen, kirkkoon kuuluva tai kuulumaton. Kaikille pystytään järjestämään mahdollisuus käydä
rippikoulu, myös erityisryhmille. Kuopiossa
vuonna 2014 järjestetään yhteensä 43 rippikouluryhmää ja niissä rippikoulunsa käy n.

85% Kuopiolaisista 15-vuotiaista.
Rippikoulu on kasteopetusta jo kastetuille tai mahdollisesti kastettaville ja se
perustuu Jeesuksen itsensä antamaan käskyyn: ”Kastakaa -- ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa”(Matt.28:18-20). Rippikoulussa käydään läpi, mihin me kristityt Suomen ev.lut. kirkossa Raamatun ja
oppimme pohjalta uskomme. Tai paremminkin, mihin me saamme turvata elämässämme. Rippikoulussa opetellaan
yhdessä rukoilemaan ja hiljentymään, elämään seurakuntayhteydessä, rakastamaan
lähimmäistä, kunnioittamaan
toisia ihmisiä ja pitämään
huolta ihmisistä ja luomakunnasta. Ja ajattelemaan omilla
aivoilla.
Minulle tärkein tavoite
rippikoulua pitäessäni
on saada kertoa, miten
paljon Jumala rakastaa meistä jokaista
juuri sellaisina kuin
me olemme. Sen
minä itse olen rippikoulussa vuosien
varrella oppinut.
Onneksi.
Sanna Husso
vs. seurakuntapastori
Männistön seurakunta

Sururyhmä työikäisille
KESKIVIIKKOISIN klo 18.00–20.00.
13.11., 20.11., 4.12., 18.12., 8.1.
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 B, 4. krs
Pastori Anna Väätäinen ja diakoni Sonja Tirkkonen
ILMOITTAUTUMISET 31.10. mennessä ma-ke klo 8-14
puh. 040 484 8223.

Sururyhmä ikääntyneille
TORSTAISIN klo 13.00–14.30.
31.10., 7.11., 14.11., 21.11., 12.12., 19.12.
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 B, 4. krs
Sairaalapastori Risto Voutilainen ja psykologi Raili Miettinen
ILMOITTAUTUMISET 11.10. mennessä ma-ke klo 8-14
puh. 040 484 8223.

Sururyhmä itsemurhan tehneiden omaisille
TIISTAISIN klo 18.00–19.30.
11.2., 18.2., 25.2.2, 4.3., 11.3., 18.3.
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 B, 4. krs.
Pastori Salla Tyrväinen ja diakoniatyöntekijä Ulla Halonen
ILMOITTAUTUMISET 17.1.2014 mennessä ma-ke klo 8-14
puh. 040 484 8223.

Järvi-Kuopion sururyhmät
Säyneinen, aloitus 2013 syyskuu
Riistavesi, aloitus 2013 marraskuu
ILMOITTAUTUMISET aloitusta edeltävän kuukauden 15. päivään
mennessä puh. 040 4888 602 tai 040 4888 611
Lisätietoja puh. 040 4888 627

www.kuopionseurakunnat.fi
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Sanna Huttunen, kanttoriksi johdatettu kansankirkon kriitikko, puhui toissa viikolla Hengen Uudistus -seminaarissa Kuopiossa.

Muukalaiseksi
Istanbuliin
Muukalaisuus on kanttoriksi valmistuneelle Sanna Huttuselle tuttu
tunne. Nyt hän lähtee vapaaehtoisena
kehittämään musiikkityötä Istanbulin luterilaiseen seurakuntaan.
27-vuotiaan Sanna Huttusen elämässä
moni asia ei ole tuntunut menneen ihan
putkeen. Kun hän muutti Savonlinnasta
Kuopioon opiskelemaan kanttoriksi, hän
tuumi ”tämä meni nyt kyllä ihan väärin”.
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen monet hänen ystävistään Savonlinnan taidelukiosta
tai paikallisen seurakunnan nuorista suuntasivat Helsingin isoihin opiskelijaympyröihin, kuka minnekin alalle. Huttunenkin
haki ensisijaisesti pääkaupunkiin opiskelemaan musiikkikasvatusta, mutta löysikin
itsensä Kuopion Sibeliuskatemiasta kirkkomusiikin parista.
”Haikailin Kuopion alkuaikoina pääkaupunkiin isompiin opiskelijapiireihin ja
tuttujen koulukavereiden pariin. En aluksi viihtynyt Kuopiossa, ja matkustin ensimmäisenä opiskeluvuotena joka viikonloppu
Savonlinnaan”, hän muistaa.
Opiskelijoiden joukoissa oli muitakin,
jotka tunsivat itsensä uudessa kaupungissa orvoiksi ja kodittomiksi. Pikku hiljaa Kuopion pienten piirien merkitys avautui hänelle. Nuori nainen löysi ystäviä
sekä yhteyden seurakuntaan ja meni mukaan Evankelisiin opiskelijoihin. Pieni porukka kokoontui vuorotellen toistensa ko-

deissa nyyttikestiperiaatteella kuulemaan
Raamattuopetusta ja laulamaan hengellisiä lauluja. Kahdeksan vuoden aikana hän
ymmärsi myös pienen, tiivistunnelmaisen
oppilaitoksen hyvät puolet. Huttusen mielestä Kuopion Sibeliusakatemiassa opiskelijat tutustuvat toisiinsa paljon helpommin kuin isossa pääkaupungissa.
”Jos olisin mennyt Helsinkiin, olisin tukeutunut enemmän savonlinnalaisiin ystäviini. En olisi itsenäistynyt, kuten Kuopiossa. Kun tarkastelen Kuopioon muuton
tärkeää tienhaaraa jälkeenpäin, tie näyttääkin vieneen minut juuri sinne, minne
pitikin.”

Orpo ja koditon
Kuopiossa koettu orpouden ja kodittomuuden tunne on hänelle tuttu jo yläasteelta. Kotona oli kristillinen kasvatus, ja
kodissa pidettiin maallikoiden vetämiä
raamattupiirejä. Kouluiässä kristillisen perheen lapsi ei helpolla samaistunut muihin
ikäisiinsä. Siksi hän meni jo 13-vuotiaana
mukaan Savonlinnan seurakuntanuoriin,
mutta oli sielläkin joukon nuorin.
”Olen aina ollut hirveän kiltti, ja aluksi jännitin seurakuntanuorten laulu- ja ru-

kousiltoja. Epävarmana 13-vuotiaana ei ollut helppoa päästä mukaan vanhempien
nuorten joukkoon. En silti osannut sieltä
poiskaan olla, ja sain seurakunnasta samalla tavalla ajattelevia ystäviä.”
Lapsuuden koti antoi pohjan uskolle,
joka ohjaa häntä kaikessa. Usko tarkoittaa hänelle rippikoulun yksinkertaista ja
selkeää opetusta syntien anteeksiannosta. Huttunen käy sunnuntaisin mieluiten Luther-säätiön Kuopion Pietari-yhteisön jumalanpalveluksessa, mutta toimii
välillä kanttorina kansankirkon messuissa. Hän tarkastelee rohkeasti ja kriittisesti kirkkoa. Jos se haluaa olla menettämättä jäseniään ja saada toimintaan mukaan
varsinkin nuoria aikuisia, hänestä sen tulisi keskittyä tärkeimpään sanomaansa Jeesuksesta syntien anteeksiantajana. Erilaiset ja erikoiset musiikkipitoiset messut tai
puhe lähimmäisen rakkaudesta eivät Huttusesta ole ratkaisu uusien jäsenten saamiseen tai sunnuntaiaamuiseen nuorten
aikuisten katoon kirkon penkistä. Tilastolukujen sijaan tulisi keskittyä siihen, että sunnuntain messu koskettaisi edes yhtä
uutta osallistujaa, joka palaisi sinne uudelleen ja uudelleen.
”Tärkeintä on, että kirkon sanoma syntien anteeksiannosta on esillä. Jos ihminen
ei koe tarvitsevansa Jumalaa, hän ei vain
tule kirkkoon. Uskon synnyttäminen on
aina lopulta Jumalan työtä ”.

Iloinen heittäytyjä
Hän uskoo, että Jumala johdattaa kaikissa valinnoissa – ja lisää lauseeseen samaan
hengenvetoon sanan ”kai”. Päälle hän he-

”

Tie on vienyt
juuri sinne, minne
on pitänytkin.

läyttää iloisen naurun. Rohkea nainen on
heittäytyjä, joka tekee valintoja luottaen
täysin siihen, että Jumala pitää hänestä aina huolen. Toisaalta olisi turvallista, että
vasta ammattiin valmistuneen elämässä
olisi turvakehikkona työpaikka ja toimeentulo odottamassa. Sen sijaan hän on irtisanonut vuokrasopimuksensa Kuopiossa,
vie huonekalunsa vanhempiensa varastoon Savonlinnaan ja lentää näinä päivinä
Istanbuliin vapaaehtoistyöntekijäksi. Siellä hänen tehtävänään on kehittää pienen
paikallisen luterilaisen seurakunnan musiikkielämää. Hän löysi Turkin suurimman
kaupungin luterilaisen seurakunnan kolme
vuotta sitten interreil -matkallaan. Pieni
luterilainen yhteisö ja seurakuntaisten tarve musiikkityön kehittäjälle jäi kytemään
mieleen. Hän odottaa innolla pääsevänsä tutustumaan historiaa huokuvaan suurkaupunkiin sekä islamilaisuuteen.
”En niinkään odota sitä, mitä annettavaa minulla on paikalliselle seurakunnalle, kuin sitä, mitä Istanbul antaa minulle.
Unelmia voi toteuttaa, ja minä lähden toteuttamaan nyt omaani.”
Pirjo Tiihonen

