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Matti Pentikäinen 
Kallaveden kirkkoherraksi
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”Kuopiosta tulisi 
entistä ekumeenisempi 
kaupunki”, kirkkoherra 
Aulikki Mäkinen sanoo.

K uopion seurakuntayhtymä tekee 
myyntitarjouksen Männistön van-
hasta kirkosta tämän kuun aikana.  
Myyntineuvottelut aloitetaan mikä-

li katolinen kirkko hyväksyy tarjouksen.
”Hyvä yhteistyö ortodoksien ja vapaiden 

suuntien kanssa voisi laajeta myös yhteistyök-
si katolisen kirkon kanssa”, kirkkoherra Aulik-
ki Mäkinen sanoo.

Katolisen hiippakunnan johto ei halunnut 
tässä vaiheessa ottaa kantaa kirkossa tehtä-
viin mahdollisiin muutoksiin, koska myynti-
neuvotteluja ei vielä ole aloitettu. 

Kuopion seudulla asuu parisataa katolista, 
mutta kaikki ulkomailta Suomeen muutta-
neet katoliset eivät ole kirkon jäsenrekisteris-
sä. Katolisella kirkolla Suomessa on yksi hiip-
pakunta, jonka keskuspaikkana on Helsinki. 

Hiippakunnan edustajat kävivät jo aiem-
min piispa Teemu Sipon johdolla tutustu-
massa sekä Päivärannan kirkkoon että Inki-
länmäen seurakuntataloon. 

Aito ekumenia 
kunnioittaa toista
”Eikös Männistön seurakunta ole jo riittäväs-
ti luopunut kiinteistöistä”, kysyy seurakunta-
neuvoston jäsen Jussi  Hakala.

Tosin Männistön vanhan kirkon myymi-
nen ei hänen mielestään paljoakaan seura-
kunnan toimintaan vaikuttaisi. ”Kaikki voi-
daan järjestää Pyhän Johanneksen kirkossa.”

Kansanedustaja Kimmo Kivelän mielestä 
vanhan kirkon myynti loukkaa alueen ihmi-
siä. ”Tällaisissa tapauksissa pitäisi seurakun-
talaisten tuntoja kuunnella herkällä korvalla. 
Monilla kirkkoon liittyy paljon muistoja elä-
män käännekohdista.”

Seurakuntaneuvoston jäsen Riitta Huitti-
nen myöntää, että vanhaa kirkkoa tarvittai-
siin. ”Mutta nykyisen säästöbuumin vallitessa 
pitänee Pyhän Johanneksen kirkon riittää.”

Kirkkoherra Aulikki Mäkisen mukaan osa 
Vanhan kirkon toiminnoista siirrettäisiin Py-

hän Johanneksen kirkkoon. 
”Mahdollisuus on myös vuok-
rata tiloja.”

Mikäli kauppa toteutuu, 
Mäkisen tarkoitus on käydä 
keskustelu kaikkien Vanhassa 
kirkossa kokoontuvien piirien 
kanssa siitä, miten toimintaa 
jatketaan. 

Riitta Huittinen ilahtuu 
mahdollisen myynnin myötä 
lähenevästä ekumeniasta.

”Toivon yhteisiä tilaisuuk-
sia, jotka paremmin opetta-
vat tuntemaan katolisen kir-
kon toimintaa.”

Kirkkoherra Mäkisen mu-
kaan aito ekumenia edellyttää 
toisen erilaisuuden kunnioi-
tusta ja halua tutustua toinen 
toisiinsa. 

”Alkuun yhteistyö tarkoit-
taisi juuri tutustumista toi-
nen toisiimme.”

LAHJA PYYKÖNEN

pysäkillä

Ajankohtaista

Läheisen muisti-
sairaus muuttaa 
molempien elämän 
perustuksia myöten.

M
uisti tekee tenän, mie-
li on ärtyisä ja kärsi-
mätön, arjen perusas-
kareet eivät enää suju.  
Sosiaaliset riennot-
kaan eivät kiinnosta 
entiseen malliin. 

Etenevä muistisai-
raus ilmoittaa itses-

tään pikkuhiljaa, monenlaisin merkein. Sairastuneen 
läheiset seuraavat merkkejä kasvavan huolestunei-
suuden vallassa. Missä vaiheessa pitää ottaa yhteyt-
tä lääkäriin?

”Niin pian kuin epäilyksiä alkaa herätä. Ja yleensä 
se on lähiomainen, joka sinne lääkärille patistaa. Mi-
tä varhaisemmassa vaiheessa sairaus diagnosoidaan, 
sen parempi. Muistiongelmien taustalla voi olla myös 
elimellisiä sairauksia, joten on hyvä, että tilanne selvi-
tetään”, terveystieteiden tohtori Tarja Välimäki Itä-
Suomen yliopistosta kertoo.

”Mielestäni lähiomaisen ei edes tarvitse osa-
ta erottaa milloin on kyse niin sanotusta normaalis-
ta, iän myötä ilmenevästä muistin heikkenemisestä ja 
milloin muistisairaudesta. Jos on huolestunut lähei-
sensä tilanteesta, silloin on paras kääntyä vaikkapa 
omalääkärin puoleen.”

Tällä hetkellä Suomessa on 120 000 etenevästä 
muistisairaudesta kärsivää henkilöä.

Sitten toinen menee sairastumaan
Välimäki on tutkinut muistisairaiden omaishoitajien 
jaksamista ja tuen tarvetta. Hänen kesäkuussa tarkas-
tettu väitöskirjansa on osa tutkimusteemaa.

”Suomessa ei tätä puolta ole vielä paljonkaan tut-
kittu, vaikka muistisairaudet ovat olleet hyvin esillä 

mediassa ja julkisessa keskustelussa.”
”Tämä on niin inhimillisesti, kuin yhteiskunnalli-

sestikin tärkeä aihe. Tarvitsemme lisää tietoa hoito-
järjestelmien kehittämiseen.” 

Väitöstutkimuksensa aineistona Välimäellä oli 83:n 
omaishoitajan tutkimusta varten pitämät päiväkirjat. 
Lisäksi tutkimuksessa seurattiin kolmen vuoden ajan 
170:n puoliso-omaishoitajan käsityksiä omasta selviy-
tymiskyvystään.

”Ilmeni, että läheisen sairauden toteaminen on 
kuin vedenjakaja. Se muuttaa molempien elämän pe-
rustuksia myöten.”

”Ne, joilla käsitys omasta selviytymiskyvystä oli 
vahva, pystyivät hyödyntämään paremmin olemassa 
olevia mahdollisuuksia.”

Erityisen koskettavina Välimäki piti muutamien 
iäkkäiden naisten kertomuksia, joissa seesteinen van-
huus koettiin menetetyksi.

”Nämä naiset olivat aikoinaan hoitaneet lapsensa, 
joista osa saattoi olla sairaitakin. Sitten oli huolehdit-
tu sairaista vanhemmista ja appivanhemmista. Kun 
vanhuuden kynnyksellä olisi vihdoin ollut aikaa it-
selle ja puolisolle, niin toinen sitten menee sairastu-
maan.”

Sisäinen rakkaus antaa voimat
Ilahduttava huomio tutkijalle oli se, että jotkut 
omaishoitajat oppivat pitämään muistisairautta tau-
tina muiden joukossa.

”He kokivat, että heillä on ollut puolison kans-
sa pitkä ja hyvä elämä yhdessä. Nyt vain tuli tällainen 
tauti mukaan kuvioihin.”

Välimäen tutkimus osoitti, että diagnoosin saami-
sen jälkeen melkein puolella omaishoitajista oli ma-
sennusta ja kuormitusoireita.

”Olisikin äärimmäisen tärkeää, että kun sairastu-
neelle aletaan suunnitella hoitoa, huomioitaisiin sa-
malla myös omaishoitajan tarve erityistukeen.”

”Ei ole kenenkään etu, jos omaishoitaja uupuu 
työmääränsä alle ja on vaarassa sairastua itsekin.”

Välimäki kertoo, että omaishoitajuus hyvin usein 
alkaa jo vuosia ennen diagnoosia.

”Sairastuneen kotitöitä ja velvoitteita on ajan 
myötä otettu omalle kontolle. Kun diagnoosi sitten 

saadaan, saattaa toinen osapuoli olla jo valmiiksi uu-
punut.”

”Läheiset kuitenkin venyvät aivan uskomattomal-
la tavalla, koska motivaatio hoitaa on niin suuri. Se 
kumpuaa perheen sisäisestä rakkaudesta.”

Hymy huulilla ei kukaan kestä 
Omaishoitaja törmää usein turhautumisen tunteisiin 
ja pinna pettää.

”Ajatus siitä, että pitäisi vain hymy huulilla kestää 
ja hoitaa, on aika epärealistinen. Omaishoitajuus on 
ympärivuorokautista työtä ja vastuuta, jota ei seuraa 
tilanteen helpottuminen, vaan paheneminen.”

Yhteiskunnan ja ystäväpiirin tarjoama tuki onkin 
omaishoitajille kultaakin kalliimpaa.

”Jos hoitaja on hyvin uupunut, hän ei välttämät-
tä jaksa lähteä tapaamaan ystäviä tai harrastamaan. 
Sellaisissa tilanteissa esimerkiksi seurakunnan dia-
koniatyöntekijän kotikäynnit saattaisivat auttaa”, it-
sekin aikoinaan diakonissana työskennellyt Välimä-
ki selvittää.

Yhteiskunnan tarjoamissa palveluissa olisi Välimä-
en mukaan tärkeää kehittää perhelähtöisyyttä.

”Kaikki omaishoitajat eivät ole samanlaisia, eivätkä 
siten tarvitse samanlaista tukea. Pitäisi kysyä millaista 
tukea omaishoitaja tarvitsee, ei tarjota samaa valmis-
ta mallia kaikille.”

Myös ystävät voivat auttaa jaksamisessa.
”Säännöllinen, pienikin puhelinsoitto voi olla 

omaishoitajalle piristysruiske. Pääasia on, ettei häntä 
unohdettaisi.”

HELI HARING

Mikäli Männistön vanha kirkko myydään katolisel-
le kirkolle, suurimmat muutokset tapahtuvat kirkon 
kuoriosassa. Alttarin äärellä kanttori Heikki Mononen 
(edessä) sekä seurakuntamestari Kari Hartikainen.  
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Pitkän elämän 
rankka loppu

”Ympärivuorokau-
tista työtä ei seuraa ti-
lanteen helpottuminen, 
vaan paheneminen.

Vanhan kirkon myynti edistäisi ekumeniaa
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Pienen joukon 
äänellä

S aattoipa olla Kuopiossa viimeinen kerta kun 
kirkkoherra valittiin kansanvaalilla. Jos 
äänestämään vaivautuu viisi prosenttia Kal-
laveden seurakuntalaisista, on viimein vaka-
vasti mietittävä sitä, onko tällaisessa kan-

sanvaalissa enää kyse demokratiasta. Vanha perinne 
joutaa joskus romuttaa. 

Suomessa valitaan kansanvaalilla kirkkoherra ja 
tasavallan presidentti. Jos presidentinvaalissa äänes-
tysaktiivisuus olisi tätä luokkaa, vaalia pidettäisiin pel-
leilynä.

Oliko pieni äänestysprosentti myös osoitus siitä, 
että vaalin tulos oli ennalta-arvattava. Kun hakijana on 
oman seurakunnan pappi, hänellä on ennakkosuosikin 
asema. Tässä mielessä hakijat eivät olleet tasaveroisessa 
asemassa. Kiinnostuksen vähäisyydestähän kertoivat 
myös vaalipaneelien niukka osallistujamäärä.

Papinvaalista tulee kiinnostava silloin jos ehdokkait-
ten välille syntyy vastakkainasettelua joko mielipiteit-
ten tai herätysliiketaustojen välillä. Tai jos hakijana on 
”kirvespappi”. Nyt hakijat olivat tasaisen yksimielisiä. 

Vaalissa Matti Pentikäistä auttoi myös Männistön 
kirkkoherranvaalin menestys. 

Siellä hän neljänneltä vaalisijalta keräsi huiman 
äänimäärän, mutta ei riittävästi tullakseen valituksi. 
Kuopiossa tämä muistettiin ja myös tuomiokapituli 
halusi antaa Pentikäiselle uuden mahdollisuuden. Män-
nistön kaltaista kansanliikettä ei Kallavedelle kuiten-
kaan syntynyt. 

Mutta kansa on siis puhu-
nut ja pulinat pois. Äänestys-
tulos oli selvä. 

Uudella kirkkoherralla 
ei ole helppo työsarka. Työ-
kavereitten johtajaksi aset-
tuminen vaatii suoraselkäi-
syyttä, rohkeutta ja kykyä 
kestää yksinäisyyttä. Kave-
reita työyhteisössä ei enää 
ole. 

Jos Pentikäinen onnis-
tuu – niin kuin hän lupaa – 
modernisoimaan ja tehosta-
maan seurakunnan kokous-
kulttuurin, se on esimerkilli-
nen askel. 

Kuopion suurimman seu-
rakunnan johtaminen pie-
nenevien verokertymien ja 
huononevan talouden myötä 

vaatii rankkaa tulososaamista ja kauas ulottuvaa näkö-
kykyä. Ja aikaa. 

Toivottavasti uusi kirkkoherra toiveensa mukaan 
ehtii olla myös pappi, ja voi olla 

seurakuntalaistensa tavatta-
vissa säännöllisesti. Hän 

sanoo, ettei halua hävitä 
toimistonsa uumeniin.

Kaikessa tässä häntä 
auttakoon seurakunta-

laisten ja työtoverien 
tuki, terve järki ja 

Jumala.

 ✚ Kuopion seurakuntayhty-
män yhteinen kirkkoneuvosto 
on myynyt Vehmersalmen pap-
pilan Pasi ja Laura Pentikäisel-
le. Myyntihinta on 276 000 eu-
roa. Pappilan rakennusten lisäksi 
myyntiin sisältyy 7000 neliön ti-
la. Kansanedustaja Kimmo Kive-
län vuokrasopimus pappilassa 
päättyy 31.3. 2013. ”Vaikka lähtö 
onkin katkera, siihen on sopeu-
duttava”, Kivelä sanoo. Hän on jo 
kysellyt uutta asuntoa ensisijai-
sesti Vehmersalmelta.

 ✚ Kirkosta eronneitten mää-
rä Kuopiossa on vähentynyt. 
Elokuun loppuun mennessä kir-
kosta erosi 510 henkilöä. kirk-
koon liittyjiä tuona aikana oli 
209. Kirkollisten vihkimisten 
määrä vähenee edelleen. Aviolii-
toista kirkollisia vihkimisiä Kuopi-
ossa on 65 prosenttia.

 ✚ Kaikkiaan  37 mieskirjoitta-
jaa avautuu syvimmistä tunnois-
taan juuri ilmestyneessä kirjassa 
Taivas varjele – joka äijän rukous-
kirja. Rukouskirjan ovat toimitta-
neet päätoimittaja Heikki Hakala 
sekä opetusneuvos Kalevi Virta-
nen.

 ✚ Kinkereiden määrä seura-
kunnissa on vähentynyt paril-
lakymmenellä prosentilla. Maa-
seudulla kinkeriperinne on vielä 
monin paikoin elävää. Turun piis-
pa Kaarlo Kalliala tunnusti hiljat-
tain, ettei hän ole koskaan käynyt 

kinkereillä. ”Olen niin kaupunki-
laispoika.”

 ✚ Rippikoulun käy 86 prosent-
tia 15 –vuotiaitten ikäluokasta. 
Tilastojen mukaan rippikoulun 
käyneiden osuus on hiukan las-
kussa. Suurin prosentti (94 pro-
senttia) on Oulun hiippakun-
nassa, pienin (70, 4 prosenttia) 
Helsingin hiippakunnassa.

 ✚ Suomen ekumeenisen neu-
voston pääsihteeri Heikki Hut-
tunen uskoo, ettei kenenkään 
mieleen Suomessa tulisi julkais-
ta herjaavia videoita toisista us-
konnoista. Suomessa tuskin ku-
kaan myöskään suuttuisi moisesta 
typeryydestä. Tämä johtuu Hut-
tusen mielestä onnistuneesta us-
konnonopetuksesta.

LAHJA PYYKÖNEN
lahja.pyykonen@evl.fi

pääkirjoitus

”Oliko 
pieni äänestys-
prosentti myös 
osoitus siitä, 
että vaalin tu-
los oli ennalta-
arvattava.

Kirjan Taivas varjele on 
kustantanut Seurakuntien 
Lapsityön Keskus.

Pitkän elämän 
rankka loppu
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”Monet omaishoitajat kokevat vas-
taavansa koko perheen hyvinvoinnista. 
He huolehtivat siitä, että sairastuneen 
ja aikuisten lasten välit pysyvät hyvinä”, 
Itä-Suomen yliopiston tutkija, terveystie-
teiden tohtori Tarja Välimäki kertoo.  
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”Helpottunut ja 
epätodellinen olo”, 
tuleva kirkkoherra 
Matti Pentikäi-
nen sanoo.

P
entikäisten omakoti-
talon eteinen on kuu-
ma ja ahdas. Kuopios-
sa on erikoinen tapa 
mennä onnittelemaan 
valittua kirkkoherraa 
heti tuloksen selvittyä. 
Iltamyöhällä. 

Ovi ulos on auki ja väkeä tulee lisää. 
On täällä ainakin yhteisen kirkkoneu-
voston puheenjohtaja Hannu Koske-
lainen ja lääninrovasti Jaana Marjanen.  
Kallaveden seurakunnan vaalilautakun-
ta ja puheenjohtajansa vt. kirkkoherra 
Hannu Komulainen tulevat heti työn-
sä tehtyään 

Vaalituloksen julkistamiseen Kalla-
veden kirkkoon on tullut parikymmen-
tä ihmistä.  Ehdokkaista ainoana paikal-
la on Tero Matilainen. 

”On korrektia hoitaa tämä hyvin lop-
puun asti”, Matilainen sanoo, vaikka tai-
taa jo aavistaa tuloksen. 

Matti Pentikäinen on sillä välin sy-
tyttänyt kynttilät talonsa rapuille ja kat-
tanut kahvipöydän. Hän myöntää ol-
leensa ennakkosuosikki ja ottaneensa 
myös suosikin paineet. 

”Oman seurakunnan ehdokkaalla on 
etulyöntiasema. Seurakuntalaiset halusi-
vat minut.”

Pimeästä illasta tulee Kallaveden seu-
rakunnan työntekijöitä, myös eläkkeelle 
jäänyt kirkkoherra Esko Konttinen.  

”Haluan yhdistää seurakuntaa”, Penti-
käinen sanoo. Tuosta on kysyttävä aamul-
la lisää, sillä nyt juhlittava haluaa minimit-
taisesta mediamyllytyksestä kahville. 

Työyhteisön rakentamisen ja kokous-
kulttuurin modernisoimisen  Pentikäi-
nen näkee ensimmäisenä tehtävänään. 
Neljänkymmenen hengen työyhteisön 
kanssa hän haluaa paneutua uudella ta-
valla asioiden valmisteluun. ”Kaikkia asi-
oita ei työkokouksissa aloiteta aa –kir-
jaimesta.”

Työyhteisönsä kautta Pentikäinen ha-
luaa viedä asiat sekä johtoryhmään että 
seurakuntaneuvostoon.

Sinua on kritisoitu siitä, että hallin-
non tuntemus puuttuu.

”Minulla on sitä vähemmän, mutta 
se on täysin opittavissa. Sen sijaan mi-
nulla on vahva seurakunnan alueen tun-
temus.” 52 –vuotias Pentikäinen on ollut 
Kallaveden pappina vuodesta 2004. 

Ulkopuolelta 
mahdotonta päästä
Uusi aamu. Maanantai.

Matti Pentikäinen oli mennyt nukku-
maan puoli kolmelta. Viimeiset vieraat 
olivat lähteneet puoliyöstä.

”Yhteisyys on sitä, että Kallaveden 
seurakuntalainen löytäisi identiteetin 
seurakuntalaisena.” 

Tero Matilaisen puhelin vastaa Suo-
nenjoelta, vanhempien luota.

”Olin odottanut tasaväkisempää tu-
losta. Suuret erot äänimäärissä olivat yl-

Terveiset 
Barack Obamalta

Heinäkuussa järjestettiin Washing-
tonissa 19. kansainvälinen aids-
konferenssi. Tapahtuma keräsi 
paikalle n. 24 000 eri alan tutki-
jaa, lääketieteen edustajaa, polii-

tikkoa, kansalaisaktivistia, virkamiestä, vaikut-
tajaa, toimijaatai muuten hiv/aidsin kanssa teke-
misissä olevaa osallistujaa ympäri maailman. 

Paikalla oli kymmenittäin maailman johta-
via vaikuttajia alkaen Hillary Clintonista Maa-
ilmanpankin presidenttiin. Seminaareja, work-
shopeja, esitelmiä, näyttelytapahtumia, panee-
leita, satelliittitapaamisia ja teatteriesityksiä 
oli päivien aikana satoja. Konferenssiin liittyen 
järjestettiin monia oheistapahtumia, mukaan 
lukien uskonnollisten johtajien kaksipäiväinen 
konsultaatio.

Konsultaation yli 400 osallistujaa edustivat 
kristinuskoa, islamia, 
juutalaisuutta ja hin-
dulaisuutta. Osallis-
tujia kutsuttiin toi-
mintaan ihmiselä-
män arvon, tervey-
den ja oikeudenmu-
kaisuuden puolesta. 
Kaiken läpäisevänä 
punaisena lankana 
kulki taistelu hiv/aid-
siin liittyvää leimau-
tumista ja syrjintää 
vastaan.

Uskonnollisten 
toimijoiden panos 
hiv/aids-epidemian 
ehkäisyssä ja hoi-
dossa tunnustettiin 
korkeimmalta mah-
dolliselta taholta, kun 
osa uskonnollisten 
johtajien konsultaa-
tion delegaateista sai 
vierailukutsun Val-
koiseen taloon. 

Juuri julkaistu raportti uskonnollisten toimi-
joiden merkityksestäYhdysvaltojen presidentin 
aids-ohjelmalle (The US President’s Emergency 
Plan for AIDS Relief) lausuu seuraavaa: 

”Työssä ei olisi saavutettu tuloksia ilman 
uskonnollisia toimijoita. Kaikki uskonnot tun-
nustavat elämän pyhyyden. Ihmiset eivät hae 
ainoastaan parantumista, vaan kokonaisval-
taista tervehtymistä. Uskonnot pitävät elämää 
yllä ja vahvistavat sitä tarjoamalla korkeata-
soista terveydenhuoltoa vähin kustannuksin. He 
teke- vät ilmiömäistä työtä. Uskonnolliset 

ryhmät toimivat kanssamme kaik-
kein vaikeimmilla alueilla ja saa-
vuttavat ne, joita terveydenhuol-
tojärjestelmät eivät tavoita, ja 

niitä jotka ovat kaikkein mar-
ginalisoiduimpia ja stigma-

tisoiduimpia. Yhteistyö 
uskonnollisten toimijoi-
den kanssa ei ole vaihto-
ehto, vaan ehdoton edel-

lytys.”

Tähän on lähetysärjestön 
edustajana mieluista yhtyä.

KATI KEMPPAINEN

Kirjoittaja on teologian 
tohtori, joka työskentelee 

Suomen Lähetysseuran 
kasvatusasiain sihteerinä 
Kuopion hiippakunnassa.

”Uskon-
nolliset ryh-
mät toimivat 
kaikkein 
vaikeimmil-
la alueilla 
ja saavut-
tavat heitä, 
jotka ovat 
kaikkein 
stigmatisoi-
duimpia.

”Näköalapaikoille nouseminen on varsinkin ke-
sän nautinnoita, nuoret ja vanhat kulkevat 
silloin partioretkillä pitkiä matkoja. Monta 
kukkulaa on siten saanut pysyvän maineen, 

tullut kuvatuksi ja kerrotuksi.”
 Kertoo I. K. Inha yli sata vuotta sitten ilmestyneessä kir-

jassaan Suomen maisemia. 
Nilsiän ja Juankosken rajalla sijaitseva Pisanvuorelle on 

yksi 1800-luvun jälkipuoliskolla suosituksi tulleista käynti-
kohteista Puijon, Kolin ja monen muun näköalapaikan ohel-
la. Juhani Aho kirjoitti Pisalta elokuussa 1880:”Lavealle avau-
tuu maailma silmiemme eteen. Viisi kirkkoa kuuluisi pitävän 
näkyä tälle vuorelle.” 

Samassa kirjeessä hän jatkoi: ”Helteinen päivä paahteloo 
Pisanvuoren ikivanhat kivet polttaviksi.” 

Inha puolestaan toteaa, miten Pisa kasvaa kelohonkia ja 
vuoripetäjiä ja miten siellä jylhät louhikot paistavat met-
sän läpi. Karl Granitin kuva vuodelta 1893 kertoo hyvin tästä 
louhikkoisuudesta. Kuva on yksi monista Granitin Pisan nä-
kymistä, joita hän ikuisti sieltä sekä kesällä että talvella. Ke-
vättalvella hän oli ollut siellä Eero Järnefeltin kanssa ”suuri 
valokuvausapparaatti ”mukanaan. 

Monet laajaa maisemakuvaa hallitsevista vuorista on ai-
koinaan nimetty pyhiksi niin meillä Ailigas tai Pyhätunturit 
kuin muualla monet Saint-alkuiset. 

Myös Pisa tarkoittaa pyhää. Pisa pohjautuu saamen py-
hää tarkoittavaan sanaan ja on yksi maamme lukuisista saa-
melaisperäisistä paikannimistä. Sama sanahan tarkoittaa 
myös rajaa. Ja onkin paradoksaalista, että kun Pisan kautta 
on kulkenut myös yksi historiallisen ajan valtakunnan rajois-
ta eli vuonna 1595 solmitun Täyssinän rauhan raja, on Pisalla 
näin ollut myös rajaa – joskaan ei täysin samassa merkityk-
sessä - tarkoittava nimi valmiina. 

Kiipeäminen kivisiä polkuja ja jyrkkiä portaita ympäris-
töstään 176 metrin korkeuteen kohoavalle mäelle palkitsee 
vaivan. I K. Inhaa lainaten: 

 ”Komea on Pisan näköala syksyllä, jolloin etäisten järvien 
sinivyöhyt kiertää sen kultaista runsautta, mutta väriloistos-
ta huolimatta jää tällä vaaralla mieleen syvä vakavuus.” 

HELENA RIEKKI

Pyhä Pisa

kolumni

kirkon kulmilta
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Tällä vaaralla jää väriloistosta huolimatta mieleen 
syvä vakavuus.

MATTI PENTIKÄINEN

 ✚ Kallaveden seurakunnan 
4. seurakuntapastori

 ✚ 688 ääntä

TERO MATILAINEN

 ✚ Tampereen Teiskon 
vt. kirkkoherra

 ✚ 245 ääntä

PETRI RASK

 ✚ Rantakylän seurakunnan 
1. kappalainen

 ✚ 44 ääntä

Ääniä yhteensä 978. Näistä ennak-
koääniä 605. Hylättyjä 8.
Äänestysprosentti 5,6.

Matti Pentikäinen Kallaveden kirkkoherraksi
Matti Penti-
käisen koti 
Männistön 
Sibeliuk-
senkadulla 
täyttyi vaali-
iltana on-
nittelijoista. 
Johtava oppi-
laitospas-
tori Raimo 
Hakkarainen 
(oik.) tuli pi-
hastaan tait-
tama ruusu 
tuomisenaan.
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Itsesääli ei johda mihinkään

T elealalla työssä ollut, Kuopion Työttömät ry:n 
puheenjohtaja Martti Savolainen ei jäänyt ai-
koinaan voivottelemaan työttömyyttään. Ny-
kyisin eläkeläisenä monessa mukana oleva 

Savolainen sai viime vuonna presidentin ojentaman mi-
talin tunnustuksena vapaaehtoistyöstä. 

Mikä on Työttömien yhdistys?

”Toimintaa, apua ja vertaistukea. Joka arkipäiväl-
le löytyy jotain ohjelmaa, suosituimpia ovat 
liikuntakerhot ja erilaiset retket. Ruokai-
lussamme käy päivittäin 20-30 ihmistä. Yh-
distyksessä on apuna 6-10 tukityöllistettyä 
tai työharjoittelussa olevaa. Diakoniakes-
kuksen kanssa pidetään tiivistä yhteistyötä. 
Jaamme myös vapaaehtoisvoimin EU-ruoka-
apua Kuopiossa ja liitoskunnissa.”

Miten ihmiset suhtautuvat työttö-
myyteen?

”Työttömät toisinaan vaipu-
vat itsesääliin. Se ei johda mi-
hinkään. Ei pitäisi pelätä lei-
mautumista vaan lähteä 
liikkkeelle.  Työttömyyttä 
on Suomessa paljon ja 
se koskettaa eri alo-
jen ja koulutuksen 
saaneita ihmisiä.”

Mitä ratkaisuja toi-
vot päättäjiltä?

”Aktiivisempaa otetta pa-
rantaa heikko-osaisten asemaa. 

Pidän esimerkiksi raamisopimusta virheenä. Niille an-
netaan lisää, joilla menee ennestäänkin kohtuullises-
ti. Ja turhat kurssit, jotka eivät johda mihinkään, pitäisi 
karsia pois. Lisää ratkaisuja, jotka tuovat oikeasti pal-
kallista työtä. Tekemistä riittäisi esimerkiksi ympäristön 
hoidossa. Itse en ymmärrä puheita työvelvoitteesta an-
siosidonnaisella oleville. Jos työtä tehdään, maksetta-
koon siitä palkka.” 

Mikä on pahinta, mikä parasta, mitä työttö-
mälle voi sanoa?

”Pahinta on sanoa, että eikö työ kelpaa. Pa-
rasta hänelle olisi sanoa, että lähde mu-
kaan ja antaa vertaistukea. Että ihminen 
löytäisi positiivista asennetta suhtautua ti-
lanteeseen, vaikka tiedänkin, että monet 
työttömät ovat taloudellisesti ja henkisesti 

hyvinkin tiukoilla.” 

Oman elämäsi virkistyspaikat?

”Lisäsisältöä on tuonut viime 
marraskuussa Martinpäivänä 

syntynyt pojanpoika. Va-
paaehtoistehtävissä tu-

tustuu ihmisiin ja saa 
olla hyödyksi. Har-
rastukset, kuten 
suunnistus, keilai-
lu, uinti ja lumi-

kenkäily pitävät vir-
keänä.”

Teksti ja kuva
Hanna Karkkonen 

mitä mielessä?

Tilaa!Tilaa!
Puh. 044 355 5451Puh. 044 355 5451Puh. 044 355 5451Puh. 044 355 5451Puh. 044 355 5451Puh. 044 355 5451Puh. 044 355 5451
Maaherrankatu 15Maaherrankatu 15Maaherrankatu 15Maaherrankatu 15Maaherrankatu 15Maaherrankatu 15
70100 Kuopio70100 Kuopio70100 Kuopio70100 Kuopio70100 Kuopio

Yksilöllistä 

kotipalvelua ja 

omaishoitoa

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
• Pihan syyshuollot, haravoinnit, istutukset, räystäskourujen puhdistukset

• Talveksi käsilumityöt, lumenpudotukset ym.
• Pienet kodin remonttityöt kuten tapetoinnit, maalaukset ja

kodinkoneiden asennukset.
• Mökkitalkkari ja omakotitalkkaritoiminta

Soita ja kysy lisää. Antti Julkunen p. 050 575 3410
www.antinpihajakiinteistoapu.fi

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• 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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422

TARVITSETTEKO HOIVAA JA HUOLENPITOA?
• Henkilökohtaista avustamista • Asiointiapua 
• Ulkoilua, harrastuksissa ja kirkoissa käyttöä 
•  Siivousta ym. • Omaishoitoa • yms.

VUOSIKYMMENIEN KOKEMUKSELLA.
Yhteydenotot.
Kotipalvelu Ilona Anun Kotipalvelu
Toini Hytönen Anu Käsnänen
0400750972 0503430988
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Matti Pentikäinen Kallaveden kirkkoherraksi

lätys.” Matilainen oli kokenut taus-
tajoukkojen hyvän tuen, mutta se ei 
riittänyt.

”Jos ehdokkaana on paikalli-
nen, ulkopuolelta tulevan on miltei 
mahdotonta tulla valituksia. Jollei 
paikallisen henkilön luottamus ole 

mennyt negatiivisella tavalla.”
Kallaveden seurakunnan matala 

äänestysprosentti kertoo Matilaisen 
mielestä seurakunnan ominaispiir-
teestä. ”Se on seurakunta, jota on 
vaikeaa innostaa ja aktivoida.”

Facebookin sivuilla keskustellaan 

siitä, miten uusi kirkkoherra on mu-
kava ja komea. Oliko tällä vaikutus-
ta äänimäärään, Matti Pentikäinen?

”Jos oli vaikutusta, niin mikäs sii-
nä.”

LAHJA PYYKÖNEN
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kirkkojakoti@evl.fi

Taivaan tarhan taimi pieni
olen lapsi päällä maan.
Isä suuri ohjaa tieni
totuudessa kulkemaan.
Anna voimaa varttuessa,
valossasi vaali mua.
Kerran suureks joutuessa
sydämeni kiittää sua.

LAPSuuTENI TuTuT RuKouKSET 

Mikkelinpäivänä 30.9.

 ✚ Perhemessu Tuomiokirkossa klo 10. Lap-
set toteuttavat saarnan. Kirkkokyytiä ja 
saattoapua tarvitsevat, ottakaa yhteyttä 
26.9. mennessä diakonissa Pirjo Litmaseen 
puh. 040 4848 282 tai vs. toimistosihteeri 
Marja-Leena Myllyseen puh. 040 4848 248. 

 ✚ Mukulakirkko ”Polvesta polveen” Neula-
mäen kirkossa klo 16.  Eri sukupolvet kerto-
vat, miten enkelit kulkevat elämässä muka-
na. Yhdessäoloa ja ruokailu (3/2 €). 

 ✚ Myrskylyhtymessu Kallaveden kirkossa 
klo 18. Kipparina Hannu Komulainen. Lap-
sikuoro, nuorten lauluryhmä. Viittomakie-
linen tulkkaus. Kakkukahvit. 

 ✚ Perhemessu Vehmasmäen kappelissa 
klo 13. 

 ✚ Perheiden pyhähetki Hirvilahden kap-
pelissa klo 13. 

 ✚ Perheenpyhäpäivä ja 3-vuotiaiden syn-
tymäpäiväjuhla Karttulan seurakuntako-
dissa klo 16.

 ✚ Ruskakirkko Poukamassa klo 10. Kirkko-
hetki ja kirkkokahvit nuotiopaikalla.

 ✚ Perheen Pyhä Kaavin seurakuntakodissa 
klo 13. Mark Lever Suomen Lähetysseuras-
ta. Voit tuoda syksyn satoa siunattavaksi ja 
sen jälkeen myytäväksi lähetyksen hyväksi. 
Kirkkokahvit. 

 ✚ Perhejumalanpalvelus Tuusniemen kir-
kossa klo 10 ja Vehmersalmen kirkossa klo 
13. Kirkkokahvit.

 ✚ Sukupolvet yhdistävä perhemessu 
Siilinjärven kirkossa klo 10 ja Vuorelan kir-
kossa klo 15. Ruokailu ja puuhatapahtuma.

Lapsille 
ja perheille

 ✚ Perheraamattupiiri Kallaveden kirkolla 
sunnuntaina 23.9. klo 16.30. Raamattupiiris-
tä vastaa Pia Karjalainen puh. 050 5251 012. 

 ✚ Puuhailta 4-6-vuotiaille Karttulan seu-
rakuntakodilla maanantaina 24.9. klo 17-
18.30. Ilmoittautuminen tekstiviestillä (Lap-
sen nimi, ikä ja lapsen huoltajan tiedot) 
Tuija Soinille 21.9. klo 16 mennessä puh. 
040 4848 543. Ryhmään mahtuu 15 lasta. 
Ohjaajina Tuija Soini ja Mari Paukkonen. 

 ✚ Donkkis Big Night kouluikäisten toi-
mintailta Juankosken seurakuntatalolla 
perjantaina 28.9. klo 18-20. 

tapahtuulasten kirkko

 ✚ Runoilija ja 
kääntäjä Anna-
Maija Raittilan 
elämään syvennytään 
ensimmäisessä Kir-
kon äitejä -tilaisuu-
dessa Tuomiokirkon 
kappelissa lauantaina 
22.9. klo 16. Tilaisuuk-
sissa syvennytään kir-
kon naisvaikuttajien 
elämään ja hengel-
lisiin löytöihin. Illan 
päättää vesper.

 ✚ Terveiset Leh-
timajanjuhlilta. 
Kertomuksia ja lau-
lua Alavan kirkos-
sa perjantaina 5.10. 
klo 18. Ayelet Ronen 
Jad Hashmonasta, Is-
raelista. Klo 19 ate-
ria srk-salissa. Lippu-
jen sitovat varaukset 
3.10. mennessä puh. 
040 4848 286. Hinta 

12 €/6 €. 
 ✚ Kanttori Riit-

ta Matilaisen 
eläkkeellelähtö-
juhlaa vietetään 
Pyhän Johannek-
sen kirkossa messus-
sa sunnuntaina 30.9. 
klo 10.  

Musiikin iloa
 ✚ Tasauspäivän konsertti Alavan 
kirkossa lauantaina 22.9. klo 17. Kalle 
Pakarinen, Sirpa Pesonen, Jenni Kaata-
ja, Eva Alonen, Ossi Jauhiainen, Alavan 
Kirkkokuoro, Band: Mikko Tuomi, ki-
tara, Henri Laitinen, basso, A.-P. Rissa-
nen, rummut. Ohjelma 10 €.

 ✚ Pohjois-Savon Kanttorit 80 
vuotta -konsertti Alavan kirkos-
sa maanantaina 24.9. klo 19. Esiinty-
jinä Etelä- ja Pohjois-Savon kanttorit 
kuorolauluin ja sooloteoksin. Ohjel-
massa mm. Felix Mendelssohnin Drei 
geistliche Lieder sekä Savon alueen 
kanttorien omia sävellyksiä ja sovituk-
sia. Vapaa pääsy.

 ✚ Rovastikunnallisen virsikuoron 
iltamusiikki Säyneisen kirkossa kes-
kiviikkona 26.9. klo 19. 

 ✚ Nuoren seurakunnan veisukirja 
2010 kannesta kanteen yhteis-
laulutapahtuma Kallaveden kirkos-
sa lauantaina 29.9. klo 10-14. Ruokai-

lu klo 12 etukäteen ilmoittautuneille. 
Ilmoittaudu 19.9. mennessä nuoriso-
työnohjaajallesi tai hanna.i.ikonen@
evl.fi. 

 ✚ Mikkelinpäivän ”Laula enkelei-
den kanssa” -yhteislaulutilai-
suus Riistaveden seurakuntatalossa 
sunnuntaina 30.9. klo 19. 

 ✚ Petri Laaksosen konsertti ”Älä 
elämää pelkää” Kuopion Musiikki-
keskuksessa perjantaina 8.10. klo 19. Li-
put 20 € Musiikkikeskuksen lippukas-
salta. 

Viekää 
ilosanomaa

 ✚ Nuorten kansainvälisyys- ja lä-
hetysilta Siilinjärven seurakuntata-
lon lähetyskellarilla torstaina 20.9 klo 
17–18.30.

 ✚ Lähetysilta Karttulan seurakunta-
kodissa perjantaina 21.9. klo 18. Japa-
nin työn haasteita ja terveisiä. Jorma ja 
Lea Pihkala. 

 ✚ Kansanlähetyksen lähetyssemi-
naari ”Antaessaan saa” Pyhän Johan-
neksen kirkossa keskiviikkona 26.9. 
klo 11-17. Jorma ja Lea Pihkala, Hannu 
Laukkanen, Kukilat, Sanna Husso. Lä-
hetyslounas ja kahvit. 

 ✚ Naisten lähetyslöylyt Rytkyllä 
torstaina 27.9. klo 18 ja Lähetysaskarte-
lut Petosen seurakuntatalolla maanan-
taisin klo 18-20. 

Raamattuluentoja
 ✚ Raamatun lähteillä teemalla Köy-
hyys Raamatussa  Alavan kirkon seu-
rakuntasalissa sunnuntaina 23.9. klo 
16. Aihetta käsittelee teologian toh-
tori, hiippakuntadekaani Sakari Häk-
kinen. 

 ✚ Aterioiva seurakunta - luento ja 
keskustelu jumalanpalvelukses-
ta Puijon kirkolla maanantaina 24.9. 
klo 18.30. Kari Kuula. 

 ✚  Siunattu ja ylistävä seurakun-
ta – teemaa käsitellään maanantai-
na 1.10. klo 18.30. Sanna Alanen ja Ou-
ti Keskisipilä. 

Onneksi on 
omaishoitaja 
Valtakunnallinen Omaishoitajien 
kirkkopyhä Alavan kirkossa sunnuntai-
na 23.9. klo 10. Saarnaa Pirjo Kuula. Kirk-
kokahvit. Puheenvuoro terveystieteiden 

tohtori Tarja Välimäki, Kuopion Seudun 
Omaishoitajat ja Läheiset ry.

Ota lähimmäinen 
mukaasi
Mikkelinpäivän messu ja lähim-
mäisen päivä Puijon kirkossa sunnun-
taina 30.9. klo 10. Kuopion Nuorisokuoro. 
Lapsille pyhäkoulu. Martat tarjoavat pe-
runapuuroa diakoniatyön hyväksi. 

Kasvamme yhdessä
Lähellä ihmistä -kasvuryhmä al-
kaa Siilinjärvellä Virkkulassa, Asematie 3, 
maanantaina 24.9. klo 18. Kahvitarjoilu 
klo 17.45. Ryhmä kokoontuu joka toinen 
maanantai ja käsittelee syksyn ja kevään 
ajan kirjaa ”Toiveena sisäinen paranemi-
nen”. Ryhmä toimii yhteiskristillisesti. Tie-
dustelut Seija Pitkänen puh. 044 219 8833.

Äijät vaeltamaan
Siilinjärven seurakunnan Äijävael-
lus 12.–14.10. Tiilikkajärven kansallispuis-
toon isille ja yli 13-vuotiaille pojille. Kalas-
tusta, eräilyä, nuotiokokkausta. Mukana 
Seppo Laitanen ja Sauli Paavilainen. Il-
moittadu 28.9. mennessä puh. 044 7284 
651.

Keväällä Israeliin
Vielä muutamia paikkoja Israelin-
matkalle 7.-14.4.2013. Matkanjohtajina 
Jaana ja Seppo Marjanen, oppaana Ariel 
Sella. Vastuullinen matkanjärjestäjä Toi-
viomatkat. Matkan hinta 1460 € puoli-
hoidolla, 1h huonelisä 330 €. Retkipaketti 
noin 300 €. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Jaana Marjanen, puh. 040 4848412, jaana.
marjanen@evl.fi.

Lasten eroryhmä
Lasten eroryhmä kokoontuu marras-
kuussa kahtena päivänä perjantaina 16.11. 
klo 17-19 ja lauantaina 17.11. klo 10-16 Yh-
den Vanhemman Perheiden Liitto ryn ti-
loissa Minna Canthinkatu 4 A. Ryhmä on 
tarkoitettu 7-12-vuotiaille tytöille ja pojil-
le, joiden vanhempien erosta on kulunut 
jo jonkin aikaa. Hinta 5 €/lapsi (sisältää 
välipalan ja ruoan). Ohjaajina YVPL ry:n 
aluekoordinaattori Mervi Hakkarainen 
ja Kallaveden seurakunnan diakoni Kirsti 
Makkonen. Ilmoittautuminen 9.11. men-
nessä Mervi Hakkaraiselle puh. 0400 441 
708, mervi.hakkarainen@yvpl.fi  
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Tansanialainen Christina Raymond  on parantanut perheensä elintasoa seesamin viljelyllä. Suomen Lähetysseu-
ran Tasauspäivän  keräystuotolla tuetaan naisten koulutusta ja yrittäjyyttä. Tasauspäivän konsertti Alavan kirkossa 
lauantaina 22.9. klo 17. 

Anna-Maija 
Raittila

Ayelet Ronen Jad

Riitta Matilainen
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 ✚ Musiikkikeskus, Kamarimusiikkisali: 
Ikääntyvien yliopiston syyskauden avajaiset to 
20.9. klo 12–13.30.

 ✚ Niiralan jäähallissa Taitoluistelun teema-
päivä la 22.9. klo 12–15. Laura Lepistö ja Anu-
liisa Uotila kertovat mistä taitoluistelussa on 
kyse.

 ✚ Kuopion pääkirjaston ala-aula: Anne 
Frank museon (Amsterdam) ja Helsingin kau-
punginkirjaston Anne Frank – Historiaa ja Ny-
kypäivää -näyttely 22.9. asti.   

 ✚ Kokoussali: Venäläinen lastenkirjailija Mari-
na Boroditskaya kertoo tulkin välityksellä kir-
joistaan to 20.9. klo 19.

 ✚ Kuopion pääkirjaston kokoussali: Tee-
mu Keskisarja esitelmöi aiheesta ”Kuopio – 
Suomen Moskova” ti 25.9. klo 17. 

 ✚ Kuopion taidemuseo (Kauppak. 35): Tai-
teen Vuoksi – Maisemia veden äärellä ja Onko 
koira kotona 14.9.2012–3.2.2013.

 ✚ Galleria Carree (Kauppak.13), Kari Södö: 
Veistoksia 19.9.–7.10. Näyttelytilassa soi muu-
sikon taustan omaavan taiteilijan luoma ää-
niteos.

 ✚ Galleria G 12:ssa (Minna Canthin katu 
15) kuvanveistäjä Tuija Heikura: Syitä 1.–21.9. 

 ✚ VB-valokuvakeskus (Kuninkaank.14–16): 
Robert Whitakerin The Beatles -näyttely 7.9.–
28.10. 

 ✚ Kuopion museo (Kauppak. 23) Perusnäytte-
lyjen lisäksi: Vaatteet varoja myöten – pohjois-
savolaiset kansanpuvut 1800-luvulla 31.1.2013 
saakka. 
Mestarijuoksija Hannes Kolehmainen. Palkin-
not Kuopion museossa 24.3.2013 saakka.  
Alasalit: Karhun vuosi 23.9. asti.

 ✚ Korttelimuseon näyttelysali (Kirkkok. 22) 
Kansallispukunäyttely – Kuopion tanhuujat 50 
vuotta: Vaate varren kaunistavi – Tanssi mielen 
virkistävi 26.5.–18.11. 

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus, Ooppera, Gioa-
ccino Rossini: Sevillan parturi to 20. ja pe 28.9. 
klo 19; la 22.9. ja su 30.9. klo 14.

 ✚ Kamarimusiikkisali: Itä-Suomen Lääketie-
detapahtuman Yleisöluento to 27.9. klo 18.

 ✚ Jazzklubi: Jaska Lukkarinen – Roy Assaf pe 
21.9. ja pe Dramophone 28.9. klo 19. 
Sinfoniasarja II to 4.10. 

 ✚ Kino Kuvakukko, Hopeatähti esittää Tämän 
kosken lapset ti 25.9. Ennen elokuvaa kuullaan 
Ikääntyvien yliopiston kanssa yhteistyössä jär-
jestetty Harri Tapperin luento: Mikä on Vihto-
rin akatemia? klo 13.

 ✚ Tanssiteatteri Minimi (Sotku, Suok. 42/2): 
Heimo, ensi-ilta 22.9. klo 19, seur. esitykset: 26., 
27., 28. ja 29.9.

 ✚ Kuopion kaupunginteatteri, Kuopion Yh-
teiskoulun näyttämö (Haapaniemenk.9): Siu-
nattu hulluus 22.0. klo 14 ja 19; 28.9. klo19 ja 
29.9.klo 14.

 ✚ Puistokoululla, Puistok.13 (käynti sisäpihal-
ta): Kiviä taskussa 21.9. klo 19 ja 29.9. klo 14. 
S.O.S. – komedia olosuhteitten pakosta 22.9. 
klo 14; 28. ja 29.9. klo 19. 
Kallava Teatterifestivaali 28.–29.9.  
Anti – Festival 25.–30.9. 

Luottamus on 
tärkeintä, oppi 
Anna-Maija Raittila, 
kun 70-luvun alussa 
kiipesi Taizén kylään.

V ähän yli neljäkymmentä vuot-
ta sitten kirjailija Anna-Mai-
ja Raittila ja hänen kääntäjä-
puolisonsa Taisto Nieminen 
osuivat ensimmäistä kertaa 

peltojen keskeltä nousevaan pieneen ranska-
laiseen Taizén kylään. 

Yhteisön perustaja, Roger Schutz, oli toi-
sen maailmansodan vuosina etsinyt paikkaa 
auttaakseen sodan runtelemia ihmisiä. ”Tule 
tänne, ettemme olisi niin yksin”, olivat Taizén 
pienen kylän vanhat naiset pyytäneet. Roger 
Schutz osti kylästä talon, joka tarjosi turva-
paikan sotapakolaisille. Lopulta Schutz jou-
tui itsekin pakenemaan maasta. 

Kun hän veli Rogerina muutamaa vuot-
ta myöhemmin palasi, mukana olivat uuden, 
nyt jo yli satapäiseksi kasvaneen yhteisön 
ensimmäiset jäsenet. Veljet sitoutuivat elä-
mään yksinkertaisesti ja lähellä kärsiviä. 

Jo 50-luvulla alkoi Taizén kukkulalle virra-
ta nuoria. Nuoret olivat turhautuneita ja le-
vottomia. Veljet ymmärsivät, että juuri sik-
si nuorten vastaanottamisen vaiva oli heitä 
varten. 

Rautaesiripun taakse
Valkopukuisten veljien kanssa Taizén Sovi-
tuksen kirkon rukoushetkiin kokoontuu kol-
me kertaa päivässä tuhansia nuoria eri puo-
lilta maailmaa. Rakennuksesta rikottiin 

takaseinä jo kauan sitten, jotta saatiin kasva-
valle joukolle tilaa. 

Yksi näistä rukoushetkistä oli käänne An-
na-Maija Raittilan elämässä. Lapsuutensa 
vanhoillislestadiolaisuuden ulkopuolelle jou-
tuneena hän kärsi juurettomuudesta. Sovi-
tuksen kirkossa hän tunsi saapuneensa ko-
tiin. 

Vielä hämmentävämpää oli se, että 
Taizén veljet kertoivat odottaneensa häntä. 
Veljillä oli huoli kommunismin muurin taak-
se jääneestä Itä-Euroopasta, johon he arve-
livat Suomen kautta pääsevän paremmin 
kuin Ranskasta. 

Raittilasta tuli rautaesiripun rikkoja. Ha-
meensa helmoissa ja vaatimattomissa nyssy-
köissään hän kuljetti kristillistä kirjallisuutta 
autioissa huoneissa kynttilänvalossa ko-
koontuvalle hiljaiselle vastarintaliikkeelle.

Toteuta tämä kotona
Taizén yhteisö ei suostunut liikkeeksi, jon-
ka jäseniksi ryhdytään. Päinvastoin sen veljet 
halusivat varustaa nuoret omien maidensa 
ja kirkkojensa elämään. Yhteisö oli ruohon-
juuritason rauhanrakentaja ja kutsui kävijän-
sä uuteen elämäntapaan: minkä hyvän löy-
dät täältä, toteuta se kotona. 

Anna-Maija Raittilaa puhutteli rauhal-
linen, kuulosteleva luottamus. Se oli su-
kua hänen Italian-matkoilla omaksumalleen 
fransiskaaniselle yksinkertaisuudelle. Uhon 
sijaan oli asetuttava luottavaisena mutta 
määrätietoisesti niiden rinnalle, joilla ei ole 
omaa ääntä.

Taizén ajattelusta innostuneet suomalai-
set alkoivat haaveilla omasta yhteisöstä. En-
simmäinen sellainen perustettiin Halikon 
Vartsalaan. Omenapuukylän kohtaloksi koi-
tui kuitenkin realismin puute. 

Uusi yritys Kaarinan Morbackassa onnis-

tui paremmin. Morbacka oli Taizén-kävijöi-
den ja elämässään kolhiintuneiden kohtaa-
mispaikka. 

Kutistuvia unelmia
Ylätason ja rakenteiden muuttamisen sijaan 
Anna-Maija Raittilan katse oli varvikon ta-
salla, yksilöissä.

”Aina oli joku pulassa jossakin päin maa-
ilmaa, ja Anna-Maija keräsi vaivojaan sääs-
telemättä rahaa”, Hanna-Leena Nuutinen 
kertoo. ”Ja koska aina tavattiin ihmisiä, tie-
si se jatkuvaa trafiikkia ja yösijojen tarvetta. 
Kerran matkalta tullessani oli äitini satamas-
sa vastassa vain kertoakseen, että kahdeksan 
unkarilaista on asutettu asuntooni.”

Yhteisöelämä sen sijaan kituutti sitoutu-
vien jäsenten puutteessa. 

”Meiltä puuttuvat Suomessa yhteisöelä-
män malli ja kulttuuri”, Nuutinen arvioi.

Vuonna 2000 Anna-Maija Raittila sai ai-
voinfarktin ja halvaantui. Sairaus vei sa-
nankäyttäjältä sanat. Seitsemän vuotta 
myöhemmin halvaantuneen Raittilan hoita-
minen Morbackan kutistuneessa yhteisös-
sä kävi mahdottomaksi ja hän muutti Hel-
sinkiin.

Vuonna 2005 Anna-Maija Raittila kä-
vi toiseksi viimeistä kertaa Taizéssä, yhdessä 
Hanna-Leena Nuutisen kanssa. Itse asiassa se 
oli heidän ensimmäinen yhteinen matkansa 
tuolle kummankin elämään paljon antaneel-
le kukkulalle. 

”Emme tavanneet veli Rogeria”, Nuutinen 
kertoo. ”Anna-Maijan mielestä niin oli hyvä.” 

Muutamaa viikkoa myöhemmin veli Ro-
ger puukotettiin traagisesti kesken Sovituk-
sen kirkon rukoushetken, yli kahdentuhan-
nen pyhiinvaeltajan silmien edessä. 

KAISA RAITTILA

Maailma muuttuu, 
jos muutamme sen

syysvinkit
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Baritoni Ville Rusanen, Sevillan 
parturin Figaro, Ooppera Bravon esi-
tyksessä. 

Anna-Maija Raittila kuoli Helsingissä 25. elokuuta, vain kuukautta ennen kuin hänen unelmansa Taizén rantautumisesta 
Suomeen toteutuu. Syyskuun viimeisenä viikonloppuna Taizén yhteisö järjestää ensimmäisen suurtapaamisen Suomessa. 
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K
uopiolainen Marja Janhunen on vapaa-
ajallaan viestinviejä, joka järjestää tempa-
uksia. Äskettäin hän lenkkeili Puijolla an-
taakseen naiselle ammatin. Hän kuuluu 
Naisten Pankkiin. 

”Naisten Pankki on suomalainen inno-
vaatio. Sen kautta naiset saavat lainaa al-
kaakseen yrittäjiksi. Me Kuopion alue-

solussa keräämme rahaa ja ostamme pankin osakkeita. Parin 
vuoden aikana olemme voineet ostaa jo 15 osaketta, 750 eu-
roa kappale. Osake ei tuo meille rahaa vaan hyvää mieltä.” 

Naisten Pankki on vapaaehtoisten verkosto, joka kerää lah-
joituksia, joilla kehitetään kehitysmaiden naisten toimeentu-
loa ja ammattikoulutusta. ”Aluesolussa ei ole jäsenmaksua. 
Kaikki raha kerätään lahjoituksina, kuten tapahtuman lipun-
myynnillä ja arpajaisilla.” Naisten Pankin rahastoa hallinnoi 
Kirkon Ulkomaanapu 12 kehitysmaassa.

Naisten Pankin solu suunnittelee toimintansa solulaisten 
ideoiden pohjalta. ”Jokainen osallistuu haluamallaan tavalla, 
vaikka yksittäiseen tapahtumaan tai säännöllisesti solutapaa-
misiin. Laitan ringille viestin, että tarvitaan kahvinkeittäjä tai 
lipunmyyjä. Ihmeesti tekijät löytyvät.”

Tänä vuonna naistenpankkilaiset ovat pitäneet taidenäyt-
telyn, korukirppiksen ja viimeisimpänä Kävele naiselle ammat-
ti -liikuntatapahtuman. Solun viestinviejät käyvät myös esit-
telemässä toimintaa yritysten ja yhdistysten kokoontumisissa, 
kirkkopyhissä ja toritapahtumissa.

Apu kulkee kristityltä hindulle
”Olin opettajana Sri Lankan Baddegamassa. Kerran ihmettelin, 
miksi eräs köyhän perheen lapsi ei tullut enää kouluun. Selvi-
si, että hänen ainoa koulupukunsa oli pesty eikä se ollut kui-

vunut. Ilman vaatteita lapsi voinut tulla”, Aruna Hartikainen 
kertoo tarinoita kotimaastaan. ”Kun tuo koululainen sai kum-
mituella hankitun uuden koulupuvun, hän ei jättänyt yhtään 
koulupäivää väliin.”

Aruna ja Hannu Hartikainen perustivat kummiryhmän, 
joka auttaa Sri Lankan lapsia. Neljästi kummit ovat käyneet  
srilankalaiskylissä. 

”Siellä nähty vaikutti. Se on tärkein syy tehdä tätä”, Han-
nu Hartikainen tiivistää. ”Vanhempani auttoivat köyhiä, sitten 
minä halusin auttaa”, Aruna Hartikainen kertoo. Nyt auttaa jo 
80 muutakin.

15 vuotta sitten kahdeksan kuopiolaista kummia alkoi tu-
kea srilankalaista orpoa tyttöä. Nyt kummeja on 80 ja kum-
milapsia 42. Kummiryhmä on muotoutunut itsestään ja tekee 
yhteistyötä Sri Lankan anglikaanikirkon kanssa. 

Sri Lankassa elää yhä briteiltä peritty luokkajako ja intia-
laisilta kastijärjestelmä. ”Köyhien perheiden lapsissa oli pal-
jon älykkäitä, mutta köyhän luokan ja alakastin lapsi ei kuiten-
kaan pääse ammattiin ilman koulutusta”, Aruna Hartikainen 
selittää. Kustantamalla koulupuvun, kengät ja koulutarvikkei-
ta kummit ovat mahdollistamassa nuorille hyvän tulevaisuu-
den. Koulutus on polku myös avioliittoon eri luokkiin kuulu-
vien välillä.

Apua ei rajata uskonnolla: ”Meiltä kristityiltä kummeilta 
apu kulkee niin buddhalaisille, hinduille kuin kristityille per-
heille.” 

Sri Lankan kummit tukevat kuukausilahjoituksillaan myös 
nuorta leukemiapotilasta ja avustavat luonnonmullistusten 
uhreja. Kummit kokoontuvat pari kertaa vuodessa ja ovat jär-
jestäneet syksyisin 16 ruokalajin aasialaisen aterian. Se riittää.

Kirpparin kautta maalaamaan
Lasten auttaminen liikuttaa myös siilinjärveläistä Jenni Sha-
kyaa. Parhaillaan hän purkaa muuttolaatikoita Kuopiossa ja 
pakkaa matkalaukkuja Swazimaahan: lokakuussa olisi lähtö 
kolmeksi viikoksi eteläiseen Afrikkaan kahdeksan suomalaisen 
tiimissä. Määränpäässä maalataan lasten toimintakeskusta.

Näitä huolenpitopaikkoja on rakentamassa matkan tausta-
järjestö Havulaakson Lapset ry. Keskukset nousevat kyliin, joi-
den lapset kasvavat aidsin varjossa kasvaneet. Keskuksessa he 
pääsevät esikouluun, saavat ruokaa ja hengellistä evästä. Niin 
moni voi elää kauemmin kuin 32 vuotta, mikä oli swazimaa-
laisten keskimääräinen elinikä.

”Kun menemme käymään kylissä, saamme nähdä, mihin 
apu menee. Olen seurakunnassa nuoresta asti oppinut teke-
mään kaikenlaista. Haluan yhdistää auttamiseen kansainväli-
syyden”, Jenni Shakya sanoo. 

Aiemmalla Swasimaan-matkalla koettu kasvatti Shakyaa ja 
laittoi arvot remonttiin. ”Anna hyvän kiertää. Jos teen hyvää 
kahdelle ja nämä taas kahdelle, vaikutus on valtava.”

Jenni Shakya pakkaa mukaan palapelejä ja Lego-palikoi-
ta, jotka on kerätty siilinjärveläisellä Toivonsäde -kirpputorilla. 
Kirpparinpitäjä Pekka Pitkänen organisoi tavaroiden keruu-
ta ja myyntiä Havulaakson Lapset ry:n tukemiseksi.  ”Tyttäre-
ni on yhdistyksen työssä Swazimaassa kouluttamassa esikou-
luopettajia.” 

Toivonsäteessä myydään Havulaakson hyväksi korvamer-
kittyä tavaraa 500 eurolla kuussa. Se vastaa Swazimaassa viittä 
esikouluopettajan hyvää kuukausipalkkaa. 

”Auttamisesta lähetys- ja humanitäärinen työ on minul-
le tärkeää. Itselle työ kirpputorilla tuo tarkoitusta elämään”, 
Pitkänen kertoo. Hänestä tuli Kristillisen Toiminnan Tuki ry:n 
kirpputorin työntekijä raskaan työpaikkauupumisen myötä. 
Piti tarkistaa elämän suuntaa.

Oikein, oikein, nurin nurin
Jo sadat ryhmät niin kouluissa, työpaikoilla kuin seurakunnis-
sa on kutonut nuttuja Afrikan ja Aasian vastasyntyneille. Nut-
tukärpänen puri myös siilinjärveläistä Jaana Tujamoa. ”Sain 
ohjeen ja nutun eteeni seurakunnan lähetyskellarilla. Pähkäi-
lin, osaisinkohan itse, kun ohjeet ovat minulle hepreaa.”

Tujamo jäi koukkuun. Nyt 50 nuttua neuloneena hän erot-
taa sopivat lankamerkit ja antaa neulontavinkkejä. ”Raitalan-
gasta kannattaa aloittaa. Yksivärinen voi olla tylsää.” 

Jaana Tujamon ja muiden neulojien nutut on lennätetty 

Auttoivat, autan, me autamme
Pankkinainen lenkkeilee. Kummitäti ja -setä 
ruokkivat. Kierrätysmies valikoi leluja, reppu-
reissaaja maalaa, lankaekspertti nututtaa. Kuusi 
tavallista tekijää kansainvälisen avun puolesta.

Lokakuussa syödään! Aruna ja Hannu Hartikainen ja muut Sri Lankan kummit järjestävät 
Kuopiossa syysaterian, jonka tuotolla annetaan lapsille mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen.

Naisten Pankissa käveltiin naisille ammatteja. Savossa Marja Jan-
hunen ja muut tukevat siten kehitysmaiden naisyrittäjiä.
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Toivo säteilee. Pekka Pitkänen työkavereineen on koonnut kirpputorilta leluja. Jenni Shakya tiimeineen vie ne Swazimaahan esikoululaisille, jotta olisi millä oppia ja leikkiä.
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Auttoivat, autan, me autamme

• Lue Naisten Pankin seuraavista tem-
pauksista www.naistenpankki.fi -si-
vulta ja osallistu.

• Vie tarpeettomat, hyväkuntoiset ta-
varasi myyntiin hyväntekeväisyys-
kirpputorille, mm. Siilinjärven Toi-
vonsäteeseen tai Kuopion Rihmaan, 
joita pyörittää Kristillisen Toiminnan 
Tuki Ry. Toivonsäteeseen voi lahjoit-
taa tavaroita myös erityisesti Havu-
laakson Lasten hyväksi.

• Syö ateria Sri Lankan kummien lou-
naalla lokakuussa Kuopion keskus-
seurakuntatalolla.

• Nututtaako? Kysy nutuista seurakun-
tasi lähetystyön vastuuhenkilöltä tai 
etsi lisätietoja netistä ja Facebookis-
ta. Hanki ohje, lankaa ja neulepuikot 
– ja jää koukkuun.

mm. Etiopiaan ja Tansaniaan, missä 
sairaalasta saatava nuttu houkuttaa 
äitejä synnyttämään sairaalan hygi-
eenisissä oloissa kodin sijaan. Upo-
uusi neule on ylellisyyttä tyypillises-
ti rätteihin kiedottaville pikkuisille.

”Nuttuohjeen oppii varmasti, jos 
minäkin opin”, Tujamo vakuuttaa. 
”Kokeilin tehdä myös töppösiä ja pi-
poja. Vau, osasinkin.” Nutun ohje on 
käännetty jo ruotsiksi, englanniksi, 
saksaksi, unkariksi ja eestiksi.

”Joskus olisin itse tarvinnut apua 
mutten saanut. Päätin, että minulla 
ei ole niin kiire, etten auttaisi taval-
la tai toisella.” 

Nuttujen neulominen on Tuja-
molle ominta aikaa. Tv-ohjelmien 
sijaan Tujamo ajattelee pientä ki-
harapäätä, joka nuttuun sujahtaa. 
”Tää kävis tytölle, tuo pojalle. Tai ei-
hän värillä ole väliä.”

SINI SoRJoNENLokakuussa syödään! Aruna ja Hannu Hartikainen ja muut Sri Lankan kummit järjestävät 
Kuopiossa syysaterian, jonka tuotolla annetaan lapsille mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen.

”Vau, minähän osasin!” Jaana Tujamo 
mittailee neulomaansa nuttua, joka jonain 
päivänä lämmittää vastasyntyneen lapsen 
ihoa ja tämän äidin sydäntä.

Toivo säteilee. Pekka Pitkänen työkavereineen on koonnut kirpputorilta leluja. Jenni Shakya tiimeineen vie ne Swazimaahan esikoululaisille, jotta olisi millä oppia ja leikkiä.
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko on avoin-
na klo 10-15, lisäksi pe klo 
18-23.
puh. 040 4848 256
Perjantaimessu pe 21.9. 
klo 19. 
Messu su 23.9. klo 10. saar-
na Olli Viitaniemi, liturgia 
Lauri Kastarinen, kantto-
rina ja urkurina Anu Pulk-
kinen.
Kirkon äitejä Anna-Maija 
Raittila su 23.9. klo 16. Tuo-
miokirkon kappelissa (si-
säänkäynti Vuorikadulta). 
Aloittaa iltatilaisuussarjan, 
jossa syvennytään kirkon 
naisvaikuttajien elämään 
ja hengellisiin löytöihin. Il-
lan päättää vesper. Olli 
Viitaniemi.
Viikkomessu ke 26.9. klo 
18. Olli Viitaniemi, Liisa 
Penttinen, kanttorina ja 
urkurina Anu Pulkkinen.
Perjantaimessu pe 28.9. 
klo 19. 
Mikkelinpäivän perhe-
messu su 30.9. klo 10. Lap-
set toteuttaa saarnan, li-
turgia Satu Karjalainen, 
lastenohjaaja Tiina Tiainen 
ja kanttorina ja urkurina 
Anna Kosola. Kirkkokyytiä 
ja saattoapua tarvitsevat, 
ottakaa yhteyttä ke 26.9. 
mennessä diakonissa Pirjo 
Litmaseen puh. 040 4848 
282 tai vs. toimistosihtee-
ri Marja-Leena Myllyseen 
puh. 040 4848 248. 
Viikkomessu ke 3.10. klo 
18. Ilpo Rannankari, Olli 
Viitaniemi, kanttorina ja 
urkurina Anu Pulkkinen.

KesKus- 
seuraKuntatalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Raamattupiiri ti 25.9. klo 
17. Olli Viitaniemi. Ker-
hohuone Aaron, Suoka-
tu 22 C. 
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 26.9. klo 11. Raamat-
tutunti “Jeesus antaa elä-
män” pastori Lauri Kas-
tarinen. Iltapäivällä Pal-
velutori Vanamo esittäy-
tyy: asiaa vanhusten pal-
veluohjauksesta ja asumis-
palveluista Mari Leikas ja 
Aili Heiskanen. Lounas ja 
kahvi 6 €.
Keskikaupungin palvelu-
piiri ke 26.9. klo 13 Kerho-
huone Eetussa, Suokatu 22 
C. Uudet ja vanhat jäsenet 
tervetuloa mukaan koko-
amaan “Äiti Teresan” peit-
toja, toimimaan yhdessä 
eri tapahtumissa ja virkis-
tymään yhdessä. 
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 3.10. klo 13 Ker-
hohuone Eetussa, Suoka-
tu 22 C. 

MuMMon MöKKi
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15.  
puh. 040 4848 272
Mummon mökki to 4.10. 
klo 13. Maakuntalaulut. 

nuoret
Perjantaimessu pe 21.9. 
klo 19 Tuomiokirkossa.
Perjantaimessu pe 28.9. 
klo 19 Tuomiokirkossa.
Isoskoulutus ke 3.10. klo 
17.30 Keskusseurakunta-
talolla, Suokatu 22 E, Tak-
kahuoneeessa. Tarkoitet-
tu kaikille ketkä haluavat 
toimia isosena kesän 2013 
leireillä. Ilmoittautuminen 
ensimäisessä kokoontu-
misessa. Muut syksyn ko-
koontumiset ovat 31.10., 
28.11. ja 12.12. Koulutuk-
seen sisältyy isosleiri Hirt-
sulla 9.-11.11.

Varhaisnuoret
Kerhot alkavat vkolla 37 
Keskusseurakuntatalolla, 
Suokatu 22 E. Tyttökerho 
1.-4. -luokkalaisille, ma 
klo 17.30-19. Kerhossa as-
karrellaan, tehdään näytel-
miä, leivotaan ja tehdään 
kaikkia tyttöjen juttuja ja 
pidetään hauskaa. Kokki-
kerho 1.-3. -luokkalaisil-
le, ti klo 17.30-19. Tehdään 
yhdessä kaikenlaista keitti-
össä: opetellaan tekemään 
välipaloja, suolaisia ja ma-
keita ruokia. Snellmanin-
koulu, Maaherrankatu 13, 
Sählykerho 1.-2. -luokka-
laisille pojille ti klo 16-17. 
Tyttöjen liikuntakerho 
1.-3. -luokkalaisille to klo 
16-17. ja 4.-6. - luokkalai-
sille ma klo 16-17. Pelataan 
mukavia liikunnallisia pe-
lejä, kokeillaan uusia lajeja 
ja ennen kaikkea mukavaa 
yhdessäoloa. Mukaan tar-
vitset liikuntaan sopivat 
vaatteet. (mailat ym. löy-
tyvät koululta) Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Jark-
ko Voutilainen puh. 040 
4848 285.
Varkkarileiri alakoulu-
ikäisille nuorille Rytkyl-
lä 5.-7.10. Hinta 16 €. Ilm. ja 
tiedustelut pe 21.9. men-
nessä jarkko.voutilainen@
evl.fi tai 040 4848 285.

lähetys
Kotien lähetyspiiri ke 
19.9. klo 13 Maija Erosella, 
Tulliportinkatu 26 B.
Näpertäjät ti 25.9. klo 13 
kerhohuone Aaronissa, 
Suokatu 22 C. 

DiaKonia
Diakoniatoimisto Vas-
taanotot: Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 
Vastaanotto ma ja ke klo 
9 - 10.30. Soittoaika ma, ke 
klo 10.30-11.30 puh. 040 
4848 253. Inkilänmäen dia-
koniatyöntekijän Varpu 
Ylhäisen päivystys ilman 
ajanvarausta, Suokatu 22 
C ti 9-10.30, puhelinaika 
klo 10.30-11.30, puh. 040 
4848 254, muuna aikana 
puh. 040 4848 255.
Kirkkokyytiä ja saatto-
apua tarvitsevat Mikke-
linpäivän jumalanpalve-
lukseen su 30.9. klo 10. ot-
takaa yhteyttä diakonis-
sa Pirjo Litmaseen puh. 
040 4848 282 tai vs. toi-
mistosihteeri Marja-Leena 
Myllyseen puh. 040 4848 
248 viimeistään ke 26.9. 
mennessä.

Muuta
Inkilänmäen yhteinen 
käsityöryhmä ja palve-
lupiiri Tätilässä to 20.9. 
ja to 4.10. klo 13. Entiset 
ja uudet seurakuntalaiset 
olette sydämellisesti terve-
tulleita suunnittelemaan 
syyskauden toimintaa. 
Varpu Ylhäinen.

Perhetyö
Naisten lenkkipiiri ma 
24.9. klo 18 Poukaman 
rantasaunalla. Lenkkisau-
na, iltapala ja iltahartaus. 
Tervetuloa joukkoon juu-
ri sellaisena kuin olet. Lisä-
tietoja Pirjo Rissanen puh. 
040 4848 252. 
Perhekerho “Kiva kun tu-
lit” ti 25.9. klo 9.30-11 Kes-
kusseurakuntatalolla, Suo-
katu 22 E.
Perhekerho Kiitos isä tai-
vaan ti 2.10. klo 9.30-11 
Keskusseurakuntatalolla, 
Suokatu 22 E.

Kastetut
Marie Aida Elise Kärk-
käinen, Camille Aada Eli-
na Kärkkäinen, Nuut-
ti Henrikki Mäkinen, Inka 
Iida Olivia Kallinen, Peetu 
Aleksis Nykky, Julius Eric 
Oliver Matikainen, Aatu 
Emelian Hämäläinen. 

Kuolleet
Seppo Antero Rautiainen 
73v, Anja Johanna Kokko-
nen 82v, Anna Aliina Juu-
ti 96v, Erkki Olavi Korho-
nen 81v, Tyyne Elisabet Sa-
raste 84v.

alava

alaVan KirKKo
Keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Tasauspäivän konsertti 
la 22.9. klo 17. Kalle Pakari-
nen, Sirpa Pesonen, Jenni 
Kaataja, Eva Alonen, Ossi 
Jauhiainen, Alavan Kirkko-
kuoro, BAND: Mikko Tuo-
mi, kitara, Henri Laitinen, 
basso, A-P Rissanen, rum-
mut. Ohjelma 10 €. 
Messu su 23.9. klo 10. 
Saarnaa Pirjo Kuula, li-
turgina Anna Väätäi-
nen, kanttorina Ossi Jau-
hiainen. Omaishoitajien 
kirkkopyhä. Messun jäl-
keen kirkkokahvit seura-
kuntasalissa, “Onneksi on 
omaishoitaja”, terveystie-
teiden tohtori Tarja Vä-
limäki, Kuopion Seudun 
Omaishoitajat ja Läheiset 
ry, musiikkiesityksiä. 
Konsertti ma 24.9. klo 
19. Pohjois-Savon Kantto-
rit ry 80 vuotta. Esiintyji-
nä Etelä- ja Pohjois-Savon 
kanttorit kuorolauluin ja 
sooloteoksin. Ohjelmas-
sa mm. Felix Mendelssoh-
nin Drei geistliche Lieder 
sekä Savon alueen kantto-
rien omia sävellyksiä ja so-
vituksia. Vapaa pääsy. 
Messu mikkelinpäivä-
nä su 30.9. klo 10. Saar-
naa Kirsi Perämaa, liturgi-
na Pirjo Kuula, kanttorina 
Ossi Jauhiainen. 
Tuomasmessu su 30.9. 
klo 18. Saarna kirkkoher-
ra Marja-Leena Niinivaa-
ra-Koskell, musiikki Luo-
mus-kuoro. 
“Terveiset Lehtimajan-
juhlilta” pe 5.10. klo 18. 
Vierailee messiaaninen 
juutalainen Ayelet Ronen 
Jad Hashmonasta, Israelis-
ta. Hän esittää israelilaista 
hengellistä musiikkia. Mu-
kana myös Zipporim-kuo-
ro. Klo 19 ateria srk-salissa. 
Lippujen sitovat varauk-
set ke 3.10. mennessä puh. 
040 4848 286 (srk-toi-
misto, ark. 9–15) tai Zip-
porim-kuorolaisilta. Hin-
ta aik. 12 €, lapset alle 12-
v. 6 €. Ruoka laktoositon-
ta. Erityisruokavaliot il-
moitettava erikseen. Ruo-
ka tarjoillaan pöytiin. Pe-
ruuntumisesta ehdotto-
masti ilmoitettava. 

alaVan 
seuraKuntaKesKus
Keihäskatu 5 B 
Siioninvirsiseurat su 23.9. 
klo 14 alasalissa. Puhujana 
mm. Hannu Koskelainen.
Raamatun lähteillä su 
23.9. klo 16 seurakuntasa-
lissa. Köyhyys Raamatussa. 
Teologian tohtori, hiippa-
kuntadekaani Sakari Häk-
kinen.  
Kirjallisuuspiiri to 27.9. 
klo 14 kerhohuone 1:ssä. 
Kirjana: Viivi Luik, Varjo-
teatteri. Yht. henk. Aino 
Mikkonen puh. 040 7071 
499. 
Alavan eläkeläisten päi-
väpiiri ti 2.10. klo 12 seura-
kuntasalissa (ruokailu). 

neulaMäen KirKKo 
Vesurikuja 4
puh. 040 4848 311
Mikkelinpäivän muku-
lakirkko “Polvesta pol-
veen” kaikenikäisille su 
30.9. klo 16. Mukana mm. 
Neulamäen päiväkerholai-
set, iltapäiväkerholaisten 

enkelimaja, lapsikuoro ja 
kirkkomusiikin opiskelijoi-
ta. Saarna ja liturgia Pirjo 
Kuula, kanttorina Leila Sa-
volainen. Saarnassa eri su-
kupolvet kertovat, miten 
enkelit kulkevat elämässä 
mukana. Kirkkohetken jäl-
keen yhdessäoloa ja ruo-
kailu (3/2 €). 

särKinieMen 
seuraKuntatalo
särkiniementie 20
puh. 040 4848 307 
Tule yhteyteen Särkitu-
paan to 20.9. klo 13. Tansa-
niassa lähetystyössä ollut 
TT, kasvatussihteeri Kati 
Kemppainen avartaa nä-
kymiä afrikkalaisesta elä-
mästä. 
Messu su 23.9. klo 13. Saar-
naa Pirjo Kuula, liturgina 
Anna Väätäinen, kanttori-
na Ossi Jauhiainen. 

Varhaisnuoret
Kouluikäisten toimin-
taa - Alavan kirkolla, Kei-
häskatu 5, Ma: kokkiker-
ho *1-6 lk klo 17-19, poi-
kien salibandykerho 4-6 
lk klo 17-18, liikuntakerho 
2-6 lk klo 18-19. Ti: tyttöjen 
kuvataidekerho 2-6 lk klo 
16.30-18. Ke: kokkikerho* 
1-6 lk klo 17-19. *Voit valita 
jommankumman kerhois-
ta; 1 kerho/vko. To: tyt-
töjen näytelmäkerho 1-6 
lk klo 16-17, salibandyker-
ho 1 lk klo 17-18, saliban-
dykerho 2-3 lk klo 18-19. 
Neulamäen kirkolla, Ve-
surikuja 4, Ma: kokkiker-
ho* 1-6 lk klo 17-19, ilmai-
sutaidonkerho 1-6 lk klo 
17.30 - 19, Ke: Kokkikerho* 
1-6 lk klo 17-19. *Voit vali-
ta jommankumman ker-
hoista; 1 kerho/vko. Neu-
lamäen koululla: To: Sali-
bandykerho 1-6 lk klo 16-
17 (Sisäänkäynti E-oves-
ta yläkoulun pihalta). Leh-
toniemen kerhotila, Leh-
toniementie 107, Ti: Kep-
pihevoskerho 1-6 lk klo 17-
18.30. Martti Ahtisaaren 
koululla: ti salibandyker-
ho 1-6 lk klo 16.30-17.30. 
(Sisäänkäynti parkkipai-
kan puoleisesta pääoves-
ta). Särkiniemen kirkol-
la, Särkiniementie 20, Ma: 
kokkikerho* 1-6 lk klo 17-
19. Ti: kokkikerho* 1-6 lk 
klo 16.30-18.30 *Voit valita 
jommankumman kerhois-
ta;1 kerho/vko. Särkinie-
men koululla: Ti: poikien 
salibandykerho 1-3 lk klo 
17-18, poikien salibandy-
kerho 4-6 lk klo 18-19. 
Syysloman extraker-
hot: (Lisätietoa kerhois-
sa vk 40) ma 15.10. klo 11 - 
16 Alavan kirkolla, ti 16.10. 
klo 11-16 Särkiniemen kir-
kolla, ke 17.10. klo 11-16 
Neulamäen kirkolla. 
Leirit: Tyttöjen ja poiki-
en leirit (7-14-v) Rytkyl-
lä 2.- 4.11. (paluu su klo 13 
Gospel Junior–messuun), 
Rytkyllä 9.-11.11. (paluu su 
klo 10). Molemmille lei-
reille voidaan ottaa 20 tyt-
töä ja 20 poikaa. Leirimak-
su 16 €. Ilm. ajalla 8.-21.10. 
www.kuopionseurakun-
nat.fi/alava tai 22.10. klo 
16 - 17 puh. 040 4848 293. 
Huom! Jos ilmoittautu-
neita on enemmän kuin 
voimme ottaa, arvomme 
leiripaikat. Muista ilmoit-
tautuessasi laittaa yksi ka-
veritoive, niin se huomioi-
daan arvonnan yhteydes-
sä. Isien ja poikien joulu-
leiri 14.-16.12. Hirvijärven 
leirikeskuksessa. Ilm. puh. 
26.11. klo 15-17 Niklakselle 
puh. 040 4848 415 tai sitä 
ennen sähköpostitse nik-
las.gronholm@evl.fi. Lei-
rin hinta isästä ja pojas-
ta 56 €, seuraavat pojat 16 
€. Jos leiriläisiä on enem-
män kuin mitä voidaan 

Seurakunnat 19.9.-2.10.12

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

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

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Hinta 194 euroa, josta
Kela-korvaus n. 80 euroa

JUMALA PARANTAA
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Ke 19.9  klo 19.00
 Kallaveden kirkko

PASTORI SEPPO JUNTUNEN
               Puhuu aiheesta: 
   Heikkouden voima
                   
                   Hillel Tokazier,
                       piano ja laulu

Tilaisuuden järj. 
Rukouspalvelu ry ja srk:t

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO
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Luopumisen 
kautta uuteen

S eisomme sairaalan kappelissa 
saattohartaudessa. Rakas ih-
minen on kuollut. Nenäliinoja 
kaivetaan taskusta. Varovaisin 
askelin siirrytään lähemmäk-

si arkkua. Kummallinen kylmyys tunkee 
luihin ja ytimiin. Kuiskauskin tuntuu lii-
an kovalta murheellisten korville. Hän 
lähti täältä kesken kaiken. 

Aloitamme kuitenkin kuin kaik-
kea edessämme näkyvää uhmaten vir-
ren ”Jumalan kämmenellä ei pelkää 
lintunen.” Perheen nuorimmainen lait-
taa varovasti orvokit valkoiselle peitol-
le.  Siihen ne jäävät tumman violetteina 
ja kirkkaan keltaisina, kun kävelemme 
omaisten huoneeseen. 

Luther on sanonut, että meidän Her-
ramme ei ole kirjoittanut 
ylösnousemuksen lupaus-
ta vain kirjoihin, vaan jo-
kaiseen kevään lehteen. 
Se lupaus on kirjoitettu 
myös niihin keväisiin or-
vokkeihin, jotka perheen 
kuopus asetteli valkoiselle 
lakanalle. 

Syksyllä luonto valmis-
tautuu talveen. Se näyttää 
kuolevan. Puut pudot-
tavat lehtensä. Kasvien 
korret lakastuvat. Elämä 
painuu syvälle näkymät-
tömiin talven ajaksi. Lähes 
neljänkymmenen asteen 
pakkasella kesän vihreys 
ja mehiläisten surina hel-
teessä tuntuvat kaukai-
silta. 

Luonto kuitenkin kät-
kee sisälleen elämän, joka 
keväällä taas herää kasva-

maan ja kukkimaan auringon lämmössä. 
Ellei tätä kokemusta tietäisi todeksi, olisi 
vaikeaa uskoa uuteen kevääseen. 

Jumala on käsittämätön. Hän näyt-
tää toimivan vastakohtien kautta. Uudet 
lehdet syntyvät vasta kun syystuuli riipii 
entiset pois. Luoja kasvattaa viljan kuol-
leen näköisistä, maahan peitetyistä sie-
menistä. Uutta elämää näyttää syntyvän 
vain kuoleman ja luopumisen kautta. Ju-
mala vie kuoleman kautta elämään ja pi-
meyden kautta valoon. 

Mekin kuolemme kerran, mutta Kris-
tuksen kanssa me myös nousemme 
kuolleista. Kärsimys ja kuolema eivät ole 
kristitylle kaiken loppu. Ne ovat kuin pi-
meän talven tavoin läpikulkuvaiheita 
matkalla kohti Jumalan uutta kevättä. 

Kuolemalla ja pimey-
dellä ei ole viimeistä sa-
naa. Kristitty kallistuu aina 
eteenpäin kohti parempaa 
tulevaisuutta, kohti kotia.  

Istumme pääsiäisyön 
messussa.  Vierelläni istu-
va lapsi ojentaa kädessään 
olevasta kynttilästä tulen 
kädessäni olevaan kyntti-
lään.  Valo leviää kirkossa 
ja valaisee kasvot.  ”Lensi 
maahan enkeli, joutuisam-
pi tuulta. Suuren kiven vie-
ritti hän syrjään haudan 
suulta.”

RISTo VouTILAINEN

Kirjoittaja on Kuopion 
seurakuntayhtymän johtava 

sairaalapastori 
sekä Palvelevan puhelimen 

toiminnanjohtaja.

mukaan ottaa, lähtijät ar-
votaan. 
Partio: Alavan seurakun-
nan yhteydessä toimii po-
jille tarkoitettu Partiolip-
pukunta Kuopion Metsä-
pojat. Uusi sudenpentu-
ryhmä (7-10-v.) aloittaa 
toimintansa ke 26.9. klo 
17-18 Alavan kirkolla. Kiin-
nostuneet voivat ottaa yh-
teyttä ma 24.9. mennessä, 
Tero Tuomisojaan,
erajomppa@hotmail.com. 
Ryhmä aloittaa toimin-
tansa mikäli kiinnostunei-
ta on riittävästi. Lisätieto-
ja lippukunnan johtajal-
ta Tero Tuomisojalta puh. 
044 5377 738. 

DiaKonia
Diakoniatoimistot - Ala-
van kirkko: Ajanvaraus-
vastaanotto ke klo 9 – 11, 
Liisa Tiilikainen puh. 040 
4848 324 (Alava, Niirala, 
Haapaniemi ja Lehtonie-
mi). Neulamäen kirkko-
seurakuntakeskus: to klo 
9 – 11, Ulla Turunen puh. 
040 4848 325(Neulamä-
ki). Särkiniemen kirkko-
seurakuntakoti: ti klo 9 – 
11, Sisko Laitinen puh. 040 
4848 326. (Särkiniemi, Sär-
kilahti). 

Muuta
Alavan ja tuomiokirkko-
seurakunnan omaishoi-
tajien ryhmä ma 24.9. klo 
13. Ryhmä kokoontuu joka 
kk:n viimeinen ma klo 13 
keskusseurakuntatalolla, 
Samulissa. 
Henkilökohtaisesti oh-
jattu retriitti 29.11.-2.12. 
Rytkyn leirikeskukses-
sa. Ohjaajina rovasti Lee-
na Rantakokko ja diako-
ni Sisko Laitinen. Ilm. 5.11. 
mennessä Sisko Laitinen 
puh. 040 4848 326, sisko.
laitinen@evl.fi Hinta 140 
€, eläkeläiset, työttömät ja 
opiskelijat 100 €. (srk:sta 
voit kysyä avustusta tar-
vitessasi). Päiväohjelmas-
sa messu, neljä henkilö-
kohtaista rukousmietiske-
lyä Raamatun tekstin ää-
rellä, tapaaminen ohjaajan 
kanssa ja illan hiljentymi-
nen yhdessä. Järj. Alavan 
seurakunta. 

Perhetyö
Perhekerhot - Vkolle 39 
Neulamäessä ja Lehtonie-
messä: Kirkko soi! Kanttori 
Leila Savolainen laulattaa, 
Alavalla ja Särkiniemes-
sä: Enkelin siipien havinaa. 
Viikolla 40 Neulamäessä 
ja Särkiniemessä: Kun kiu-
kuttaa - agressioita kesyt-
tämään, Alavalla ja Lehto-
niemessä: Liikkumisen rie-
mua. Perhekerho kokoon-
tuu Neulamäessä tiistai-
sin, Alavassa, Särkiniemes-
sä ja Lehtoniemessä ke klo 
9.30-11. 

Kastetut
Aukusti Topi Petter Asi-
kainen, Aatu Onni Johan-
nes Vepsäläinen, Eevi Oli-
via Hukkanen, Diaba Ma-
ria Soungouna, Fiona Ma-
nuela Vesander.

Kuulutetut
Pekka Mikael Toivanen  ja 
Heidi Tuulikki Ilona Miet-
tunen.

Kuolleet
Pentti Juhani Keränen 68v, 
Antti Robert Brandt 75v, 
Ann-Mari Jutila 38v.

kallavesi

KallaVeDen KirKKo
rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336

Messu su 23.9. klo 10. Li-
turgia Hannu Komulainen, 
saarna Raili Rantanen, 
kanttorina Mari Vuola-Ta-
nila. 70-,75- ja 80-vuotiai-
den syntymäpäiväjuhla.
Nuoren seurakunnan 
veisukirja 2010 kannes-
ta kanteen yhteislaulu-
tapahtuma la 29.9. klo 10-
14. Ruokailu klo 12 vain 
etukäteen ilmoittautu-
neille. Ilm. 19.9. mennessä 
nuorisotyönohjaajallesi tai 
hanna.i.ikonen@evl.fi.
Mikkelinpäivän messu su 
30.9. klo 10. Liturgia Pette-
ri Hämäläinen, saarna Veli 
Mäntynen ja kanttorina 
Mari Vuola-Tanila.
Kaikille avoin Myrskyl-
yhtymessu su 30.9. klo 18. 
Kipparina Hannu Komu-
lainen. Mukana lapsikuo-
ro, nuorten lauluryhmä, 
Pauli Voutilainen, hanuri, 
Tanilan perhe ja iso jouk-
ko seurakuntalaisia. Viit-
tomakielinen tulkkaus. Jat-
koilla kakkukahvit.

Muuta
Perheraamattupiiri su 
23.9. klo 16.30 Kirkon ala-
kerrassa. Raamattupiiris-
tä vastaa Pia Karjalainen 
puh. 050 5251 012.

Petosen 
seuraKuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Lasten sadonkorjuukirk-
ko su 23.9. klo 16. Matti 
Pentikäinen, Anna-Maija 
Hella, Petosen seurakunta-
talon päivä ja iltapäiväker-
holaiset ohjaajineen.
Kansainvälinen messu la 
29.9. klo 16. Juha Määttä ja 
Anni Tanninen.
Aikuisten takkailta ke 
3.10. klo 18 Takkahuo-
neessa.
Avoimet ovet ala- ja ylä-
koululaisille to (4.10. al-
kaen) klo 14-16.30. 
Raamattuilta to 4.10. 
klo 18. 

VehMasMäen 
KaPPeli
sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351
Mikkelinpäivän perhe-
messu su 30.9. klo 13. Veli 
Mäntynen ja Keijo Eskola.

Muuta
Vapaan runon ja sävelen 
ilta su 23.9. klo 18 Valohar-
julla. Raili Rantanen ja An-
na-Mari Linna.

hirVilahDen 
KaPPeli
länsirannantie 2410
puh. 044 275 7936.
Perheiden pyhähetki 
Mikkelinpäivänä su 30.9. 
klo 13. Raili Rantanen ja 
Anne Keränen.

Muuta
Hirvilahden työseura ti 
25.9. klo 11.30-13 Niemijär-
ven kylätalossa Olotila-
tiistaissa.

Karttulan 
seuraKuntaKoti
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Lähetysilta pe 21.9. klo 18. 
Raamattutuokio. Japanin 
työn haasteita ja terveisiä. 
Jorma ja Lea Pihkala.
Rukousilta su 23.9. klo 18. 
Puuhailta 4-6-vuotiail-
le ma 24.9. klo 17-18.30. 
Ilm.tekstiviestillä (Lapsen 
nimi, ikä ja lapsen huolta-
jan tiedot) Tuija Soinille 
21.9. klo 16 mennessä puh. 
040 4848 543. Ryhmään 
mahtuu 15 lasta. Ohjaajina 
Tuija Soini ja Mari Pauk-
konen.
EU-ruuan jakelupäivä 
ti 25.9. klo 9-12, Kuopion 
Seudun työttömät.
Siioninvirsi-ilta to 27.9. 

klo 18. Anne Keränen ja 
Osmo Rissanen. Kahvi-
tarjoilu.
Perheen pyhäpäivä ja 
3-vuotiaiden syntymä-
päiväjuhla su 30.9. klo 16. 
Petteri Hämäläinen, Tui-
ja Soini ja Anne Keränen. 
Huom! Aika ja paikka.

Muuta
Miesten lenkkipiiri to 
20.9. klo 17.30 Syvännie-
men pappilalla ja ranta-
saunalla. Kävelytesti.
Eräkirkko su 23.9. klo 13 
Airakselan kodalla. Reijo 
Mustonen ja Anne Kerä-
nen. Nuotiokahvit.
Miesten saunailta to 4.10. 
klo 17.30 Jukka Huttusel-
la, Kuttaniementie 153. Ai-
heena Miehen elämän si-
sältö, Jarmo Tarkkonen 
alustaa.

nuoret
Nuortenillat to 27.9. ja 
4.10. klo 17.30-20.30 Kal-
laveden kirkolla. 27.9. ai-
heena Enkelien ilta ja 4.10. 
Rakkausilta.
Avoimet ovet ala- ja ylä-
koululaisille to (4.10. al-
kaen) klo 14-16.30 Petosen 
seurakuntatalolla.

lähetys
Lähetysaskartelut ma klo 
18-20 Petosen seurakun-
tatalolla.
Naisten lähetyslöylyt to 
27.9. klo 18 Rytkyllä. Läh-
tö kirkolta klo 17.30 ja Pe-
toselta klo 17.35. Vapaaeh-
toinen maksu lähetyksel-
le. Saunomisen lisäksi ke-
vyt iltapala ja asiaa lähe-
tyksestä.

DiaKonia
Valoa arkeen aloitetaan 
to 20.9. klo 13-15 Petosen 
seurakuntatalolla. Sinul-
le nainen, joka kaipaat elä-
määsi mielekästä tekemis-
tä ja koet tällä hetkellä ar-
kesi harmaaksi. Tule ide-
oimaan ja toimimaan yh-
dessä: Lisätietoja ja ilm. 
diakoni Hanna Rasa puh. 
040 4848 372 tai diakonis-
sa Riitta Reima puh. 040 
4848 370. 
Omaishoitajien kirkko-
pyhä su 23.9. klo 10 Alavan 
kirkolla. Kahvitarjoilu.
Leväsen kammari ma 
24.9. klo 12.30-14. Leväsen 
palvelukeskuksessa, Levä-
sentie 27. “Hiljaisuuden si-
ninen hetki”, vanhustyön 
erityistyöntekijä Arja Mie-
likäinen.
Hyvän hoidon päivä to 
27.9. klo 10.30-14.30 Ryt-
kyn leirikeskuksessa. Tee-
ma “Mitkä asiat auttavat 
sinua jaksamaan, tuotta-
vat iloa elämääsi?”. Riit-
ta Reima, Irene Savaolai-
nen ja Anni Tanninen. Ilm. 
diakoniatoimistoon puh. 
040 4848 332 ma tai to 
klo 9-10 (voit jättää myös 
viestin vastaajaan).
Omaishoitajat: Tun-
ne etuutesi-tilaisuus ti 
2.10. klo 15-17 kirjastolla. 
Tule kuulemaan tietois-
ku omaishoitajan tuista ja 
palveluista.
Lähimmäis- ja vapaaeh-
toistyössä toimivien yh-
teinen teemailta ti 2.10. 
klo 18-20 Kallaveden kir-
kolla. “Nöyrina muttei 
nöyristellen - mitä on oi-
keanalainen nöyryys?” 
Teologi/perheneuvoja Ilk-
ka Koponen.

Perhetyö
Perhekerhot seuraavasti. 
Petosella ja Valoharjul-
la ti klo 9.30-11, Kallave-
den kirkolla, Jynkänvuo-
ren kerhohuoneella ja 
Kurkipirtissä ke klo 9.30-
11, Sotkanniemessä (Maa-
rit Kosusella, Nuottaniemi 
72) to klo 9.15.-10.45. Ryt-
kyn leirikeskuksessa ker-

ran kuussa ke: 19.9., 24.10. 
ja 28.11. Karttulan seura-
kuntakodilla ti klo 9.30.-
11 ja Syvänniemen pappi-
lassa ti klo 9.30-11.
Taidetiistai ti 25.9. ja 2.10. 
klo 9.30-11.30 tai 13-15. 
Koko perhe kädentaitojen 
pariin Kallaveden kirkolle. 
Omat eväät ja taiteiluun 
sopivat vaatteet mukaan. 

Piirit
Rytkyn seurakuntapiiri ti 
2.10. klo 18 Irma Tiihosella, 
Matomäki 29.
Sotkanniemen työseurat 
to 27.9.2012 klo 18.30 Elina 
ja Tapani Jauhiaisella, Sot-
kanniemi 796.

Kastetut
Lenni Alexander Pelko-
nen, Siiri Janna Julia Jun-
nila, Urho Mikko Juha-
ni Nästi, Anni Ilona Ryy-
nänen, Aada Elina Hämä-
läinen, Samu Ville Oskari 
Miettinen, Ilse-Linnea Es-
kola, Thomas Anthon Pit-
känen, Helmi Lumi Lyydia 
Polvinen, Vilho Onni Juha-
ni Luukkainen, Väinö Jal-
mari Komulainen.

Kuulutetut
Juha Pekka Peltola ja Min-
na Heidi Inkeri Happonen.

Kuolleet
Helmi Ester Lujanen 91v, 
Maire Annikki Jokilinna 
72v, Sirkka Tellervo Laine 
87v, Hilma Helena Manu-
nen 94v, Urpo Tapio Syr-
jänen 75v, Erkki Olavi Kin-
nunen 86v, Seppo Eelis Ju-
hani Pitkänen 62v.

männistö

Pyhän 
JohanneKsen 
KirKKo
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Kansanlähetyksen lähe-
tysseminaari “Antaes-
saan saa” la 22.9. klo 11-
17 srk-salissa. Jorma ja Lea 
Pihkala, Hannu Laukka-
nen, Pentti Rissanen, Ku-
kilat, Sanna Husso. Lähe-
tyslounas ja kahvit.
Messu su 23.9. klo 10. 
Saarna Sanna Husso, litur-
gia Aulikki Mäkinen.
Perheen pyhä su 23.9. klo 
16. Marjo Parttimaa.
Miesten piiri ke 26.9. klo 
18. Lauri Paatero.
Mikkelinpäivän messu su 
30.9. klo 10. Saarna Aulik-
ki Mäkinen, liturgia Mar-
jo Parttimaa. Lapsikuoro. 
Kanttori Riitta Matilaisen 
eläkkeellelähtöjuhla.

Männistön 
Vanha KirKKo
lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Messu su 23.9. klo 13. Saar-
na Sanna Husso, liturgia 
Aulikki Mäkinen. Gideonit 
esittelevät toimintaansa. 
Nuorten kirkkokahvit.
Naisia raamatussa - raa-
mattupiiri työikäisil-
le naisille ke 26.9. klo 18. 
Käynti sisäpihan kautta. 
Aulikki Mäkinen.
Miesten Männistöpiiri ti 
2.10. klo 18.30.  Parillisilla 
viikoilla. Käynti sisäpihan 
kautta. Esko Iisalo, puh. 
0400 722 647.

DiaKonia
Tarinarasia - elämänker-
tomusryhmä 50–65-v. 
naisille. Ryhmä alkaa Py-
hän Johanneksen kirkolla 
to 4.10. ja kokoontuu tu-
levan syksyn sekä kevään 
2013 ajan joka toinen viik-
ko. Tiedustelut ja ilm. Ulla 

17. sunnuntai 
helluntaista. 
Jeesus antaa 
elämän. 
Joh. 5: 19 – 21.
Jeesus vastasi juutalai-
sille näin:

”Totisesti, totisesti: 
ei Poika voi tehdä mi-
tään omin neuvoin, hän 
tekee vain sitä, mitä nä-
kee Isän tekevän. Mi-
tä Isä tekee, sitä tekee 
myös Poika.

Isä rakastaa Poi-
kaa ja näyttää hänel-
le kaiken, mitä itse te-
kee. Hän näyttää Pojalle 
vielä suurempia tekoja, 
sellaisia, että hämmäs-
tytte.”
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HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

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

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

Haapaniemen-
katu 25 A 30
puh. 0500-137 477

KIPU-HOITO
Aino Pusa

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppakeskus  •  p. 3613 802  •  JOKA PÄIVÄ 9-19

Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 9-19 

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

Kukka ja Sidonta Floretta Ky
Kauppakatu 63, keskusta • p. 2811 655 • MA-PE 9-17.30, LA 9-15, SU 11-15 

•  www.floretta.fi, info@floretta.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

Liipasintie 2 (Saarijärven B-alueella) KUOPIO

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

 
 
 

Kotitalous-
vähennys 45% 

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

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

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

p. 044 552 4810
myynti@puijo.commyynti@puijo.com

www.puijo.com

Puijotie 135, 70300 Kuopio

Haloselle 26.9. mennessä 
puh. 040 4848 405.
Perheleiri Hirvijärvellä 
12.-14.10. Ilm. Marjo Partti-
maa, puh. 040 4848 320.
Ukintupa ti ja to klo 12-14 
Pyhän Johanneksen kirkol-
la. Ti klo 12 hartaus ja klo 
12.30 jumppa. Sanan tor-
stai 20.9. klo 12, Merja Hy-
värinen. 
Omaishoitajien kirkko-
pyhä su 23.9. klo 10 Alavan 
kirkossa. Kahvitarjoilu.
Elämää etsimässä -pii-
ri to 27.9. klo 14.30-16 Py-
hän Johanneksen kirkolla. 
Marjo Parttimaa.
Tunne etuutesi -tilaisuus 
omaishoitajille 2.10. klo 
15-17 kirjastolla. Tietois-
ku omaishoitajan tuista ja 
palveluista. 

Muuta
Hartaus to 20.9. klo 13.30 
pienryhmäkoti Honkaran-
nassa, Sandelsinkatu 14. 
Marjo Parttimaa.
Hartaudet ma 1.10. klo 
13 ja 13.30 Sunnen kodil-
la, Päivärinteentie 29. Lau-
ri Paatero.
Hartaus to 4.10. klo 13.45 
Mäntylän palvelutalolla, 
Untamonkatu 5. Ulla Ha-
lonen.

Kastetut
Alma Josefiina Heikin-
tytär Matero, Elias Seve-
ri Saikkonen, Eetu Lau-
ri Antero Hiltunen, Aa-
ron Lauri Johan Lindh, Ta-
neli Sulo Eemeli Turunen, 
Eetu Aleksi Elias Suhonen, 
Helmi Anna Maria Saasta-
moinen.

Kuulutetut
Sami Juhani Kiimalainen 
ja Anna Mirjam Poutiai-
nen, Juho Samuel Häkli ja 
Satu Johanna Pohjolainen, 
Ahti Juhani Kuitula ja Hel-
ka Maria Tofferi.

Kuolleet
Elvi Ester Holopainen 90v, 
Marja Leena Jenu 69v, 
Martti Päiviö Korhonen 
91v, Aino Alina Heikkinen 
90v, Pekka Juhani Hoffren 
66v, Anja Kristiina Lehto-
lainen 63v.

puijo

PuiJon KirKKo
taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Messu su 23.9. klo 10. Pek-
ka Nieminen saarnaa, 
Heikki Hyvärinen, Jaana 
Marjanen. Kanttorina Joo-

na Saraste. Lapsille pyhä-
koulu.
Siioninvirsiseurat su 
30.9. klo 18. Sanna Alanen, 
Eino Miettinen, Raili Pur-
siainen.
Mikkelinpäivän mes-
su ja lähimmäisen päivä 
ke 3.10. klo 10. Kari Kuu-
la saarnaa, Sanna Alanen, 
Pekka Nieminen. Kantto-
rina Outi Keskisipilä. Kuo-
pion Nuorisokuoro, johtaa 
Jussi Mattila. Lapsille py-
häkoulu. Martat tarjoavat 
perunapuuroa diakonia-
työn hyväksi. Tuo tulles-
sasi lähellä asuva vanhus 
mukanasi kirkkoon. Lä-
himmäiset avustavat van-
huksia Puijonlaakson pal-
velukeskuksesta ja mah-
dollisesti Tukitalolta kirk-
koon. Kokoontuminen 
kirkolla klo 9.20. Ilmoi-
tathan Raili Lehtoviidalle 
puh. 040 48484 438, mi-
käli tulet avustajaksi.

PuiJon 
seuraKuntaKesKus
taivaanpankontie 3
Eläkeläisten iltapäivä-
kerho to 20.9. klo 12.30. 
Nimikkolähetit Marja-Lii-
sa ja Jakov Mrcela kerto-
vat työstään ja to 27.9 klo 
12.30 vieraana diakoni Var-
pu Ylhäinen.
Aterioiva seurakunta - 
luento ja keskustelu ju-
malanpalveluksesta ma 
24.9. klo 18.30. Kari Kuu-
la. Mitä luterilainen kirkko 
opettaa ehtoollisesta? Isä 
meidän – kristittyjen ruo-
karukous. Miten otan vas-
taan ehtoollisen? Eivätkö 
lapset saa aterioida? Lu-
ennolla voi ilmoittaa kiin-
nostuksensa messun avus-
tajan erilaisiin tehtäviin. 
Kysymyksiä voi jättää Pui-
jon kirkon aulassa olevaan 
kysymyslaatikkoon tai lä-
hettää niitä seurakunnan 
sähköpostiin puijo@evl.fi.
Lähimmäisten tapaami-
nen ti 25.9. klo 18. Tervetu-
loa vaihtamaan kuulumi-
sia kesän jälkeen kahviku-
pin ääressä. 
Perhekerho ke 26.9. klo 
9.30. Enkeli minua suo-
jelee.
Eläkkeelle siirtyneiden 
iltapäivä ke 26.9. klo 13. 
Elämäni näköalapaikalla, 
teemaan johdattelee per-
hepsykoterapeutti ja työn-
ohjaaja Päivi Föhr. Musiik-
kia Joona Saraste, kahvi-
tarjoilu.
Siunattu ja ylistävä seu-
rakunta - luento ja kes-
kustelu jumalanpalve-
luksesta ma 1.10. klo 18.30. 
Sanna Alanen ja Outi Kes-
kisipilä. Isän ja Pojan ja Py-

Seurakunnat 19.9.-2.10.12

Matkan päässä, mieli jäässä,
seisoi synkkä mies.
Arvosteli, 
sadatteli kurjaa elämää,
syytti Jumalaa.

Kristus tuli, mieli suli,
särkyi kova ies.
Rakkautta, armahdusta
sydän ymmärtää,
kiittää Jumalaa.

ERKKI LEMINEN 
VALITuT RuNoT. KARAS-SANA.
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hän Hengen nimeen – siu-
nauksen idea. Synnintun-
nustukseen kyllästyy – 
miksi joka pyhä? Mitä syn-
ninpäästössä tapahtuu? 
Onko pakko ylistää Juma-
laa? Luennolla voi ilmoit-
taa kiinnostuksensa mes-
sun avustajan erilaisiin 
tehtäviin. Kysymyksiä voi 
jättää Puijon kirkon au-
lassa olevaan kysymyslaa-
tikkoon tai lähettää niitä 
seurakunnan sähköpostiin 
puijo@evl.fi.
Israel-piiri ti 2.10. klo 14. 
Ariela Toivanen.
Perhekerho ke 3.10. klo 
9.30. Kipposet, kapposet 
marjoja täyteen.

länsi-PuiJon 
Kerhohuone
rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerho ti 25.9. klo 
9.30. Enkeli minua suo-
jelee.
Perhekerho ti 2.10. klo 
9.30. Kipposet, kapposet 
marjoja täyteen.

ranta-toiVala
Seurakuntapiiri to 20.9. 
klo 18.30 Aune Kumpu-
laisella, Ranta-Toivalantie 
248. Riitta Murtorinne.

Muuta
Omaishoitajien kirkko-
pyhä su 23.9. klo 10 Alavan 
kirkossa, kahvitarjoilu.
Omaishoitajat: Tun-
ne etuutesi – tilaisuus ti 
2.10. klo 15 kirjastolla klo 
17 saakka. Tule kuulemaan 
tietoiskua omaishoitajan 
tuista ja palveluista. 

PouKaMa
Perhekerho ti 25.9. klo 
9.30. Enkeli minua suo-
jelee.
Ystävänpäiväkerhon ret-
kipäivä Aholansaareen 
26.9. Ilm. kerhossa Riitta 
Murtorinteelle.
Mikkelinpäivän ruska-
kirkko su 30.9. klo 10. 
Heikki Hyvärinen, Joo-
na Saraste. Kirkkohetki ja 
kirkkokahvit nuotiopai-
kalla. Sateen sattuessa si-
sätiloissa.
Tehdään yhdessä -ryhmä 
ma 1.10. klo 18. Jääkaap-
pimagneetit. Seija Rissa-
nen, Helena Heija-Nuuti-
nen. Lisätietoa diakonia-
työntekijä Riitta Murto-
rinne puh. 0404848437.
Perhekerho ti 2.10. klo 
9.30. Kipposet, kapposet 
marjoja täyteen.
Ystävänpäiväkerho ke 
3.10. klo 11. Heikki Hyväri-
nen. Ruokailu ja raamat-
tualustus ja keskustelu Py-
hän Hengen Hedelmistä.

Kastetut
Linda Elisa Teerikorpi, Jen-
ny Inkeri Kokkarinen, Ei-
nojussi Joonatan Muho-
nen, Tatu Veikko Viljami 
Väänänen, Oskari Väinö 
Viljami Nerg, Kaapo Vili 
Olavi Kristersson.

Kuulutetut
Heikki Juhani Paavola ja 
Aiju Heinikki Lipponen.

Kuolleet
Aira Pirkko Ruokolainen 
67v, Marjatta Hilkka-Liisa 
Haara 90v, Veijo Aulis Ko-
ponen 76v, Aarne Vilho 
Utriainen 89v, Hilkka Ka-
tariina Ruotsalainen 84v,
Sinikka Anneli Näyhä 80 v

Järvi-kuopio

riistaVeDen KirKKo
Joensuuntie 2505
Sadosta kiittämisen 
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Lue vanhempiensi kanssa, mitä Jeesus sanoo isästä ja Pojasta Raamatus-
sa (Joh. 5: 19 -21). Väritä kuva haluamallasi tavalla.

TEHTäVäN LAATI SANNA oLLIKAINEN

pyhä puuha

Seurakunnat 19.9.-2.10.12
messu su 23.9. klo 10. Rai-
li Pursiainen ja Riikka Tuu-
ra. Sadonkorjuukahvit kir-
konmäellä. Sateen sattues-
sa seurakuntatalon takka-
huoneessa.
Mikkelinpäivän messu su 
30.9. klo 10. Raili Pursiai-
nen ja Riikka Tuura.

riistaVeDen 
seuraKuntatalo
Keskustie 2
Perhekerho ti klo 9.30-11. 
Ruokailu 25.9. 
Lähetyspiiri to 20.9. klo 
17.30. Kuulumisia seura-
kunnan nimikkoläheteil-
tä ja nimikkokohteista. Il-
tatee.
Pekka Karttusen 80-vuo-
tissyntymäpäiväseurat 
su 23.9. klo 13.30. Kahvi-
tarjoilu klo 12 alkaen. 
Siioninvirsiseurat ma 
24.9. klo 19. Raili Pursi-
ainen
Virkistyspäivä ti 25.9. 
klo 12. 
Mikkelinpäivän yhteis-
laulutilaisuus su 30.9. 
klo 19. “Laula enkeleiden 
kanssa”.

Muuta
Perhekerho Neuronilla 
päiväkerhotilassa ke 26.9. 
klo 9.30. Merja Manninen 
ja Raili Pursiainen

JuanKosKen ylös-
nouseMuKsen 
KirKKo
Mäntytie 5
Päivärukous to klo 12. 
Messu su 23.9. klo 13. Pau-
la Hagman-Puustinen, 
Matti Saarela. Kaskilaula-
jat. Eläkeliiton kirkkopyhä, 
kirkkokahvit.
Mikkelinpäivän mes-
su su 30.9. klo 13. Paula 
Hagman-Puustinen, Riik-
ka Tuura.
Iltavesper ma 1.10. klo 19. 
Paula Hagman-Puustinen, 
Lauluryhmä Liekki.

JuanKosKen 
seuraKuntatalo
Mäntytie 5
Naisten piiri ma klo 12 
pienessä kerhohuoneessa.
Aamukahviryhmä alk. 
20.9. to klo 10. Parillisina 
viikkoina. 
Naisten raamattupii-
ri to 20.9. klo 18. Paritto-
mina viikkoina. Pieni ker-
hohuone.
Kirkkokuoro to klo 18 al-
kaen. Syksyn toimintakau-
si alkaa 20.9.
Perhekerho ti 25.9. ja 2.10. 
klo 9.30. 
Rukouspiiri ti klo 10.30 
pienessä kerhohuoneessa.
Seurakuntakerho ke 26.9. 
klo 12. 
Lähetysaskartelu to 27.9. 
klo 10. Parittomina viik-
koina. 
Liikunta ja näkörajoittei-
set pe 28.9. klo 12. 
Donkkis Big Night, kou-
luikäisten toimintailta 
pe 28.9. klo 18-20. 

Muuta
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän tapaamiset: 
Aluepappi Paula Hagman-
Puustinen, puh. 040 4888 
614 ja diakoni Leila Asikai-
nen, puh. 040 4888 620. 
Omaishoitajien virkis-
tysiltapäivä ti 9.10 klo 12-
14 seurakuntatalolla. Ilm. 
Leila Asikaiselle puh. 040 
4888 620, 3.10 mennessä.

KaaVin KirKKo
Kaavintie 24
Sanan ja yhteyden ilta to 
20.9. klo 18.30. 
Messu su 23.9. klo 13. Mik-
ko Huhtala, Taru Parvi-
ainen.
Su 30.9. ei jumalanpal-
velusta kirkossa, perheen 
pyhä seurakuntatalos-
sa klo 13. 

KaaVin 
seuraKuntaKoti
Kirkkorannantie 1
Elsan kerho to 20.9. klo 
11. Vieraana Kari Valkonen 
Kansan raamattuseuras-
ta, Jumalan huolenpito ja 
johdatus.
Perheen Pyhä su 30.9. klo 
13. Raili Pursiainen, Mark 
Lever Suomen lähetysseu-
rasta, Taru Parviainen. Kii-
tos sadosta, seurakuntata-
lolle voi tuoda syksyn sa-
toa siunattavaksi ja sen 
jälkeen myytäväksi lähe-
tyksen hyväksi. Kirkko-
kahvit. 
Vanhemman väen palve-
lupäivä ti 2.10. klo 11-13.30. 

Muuta
Vanhemman väen ret-
ki Leppävirralle ma 24.9. 
lähtö klo 9 Kaavin mat-
kahuollosta. Paluu illal-
la, osallistumismaksu 15 €, 
ilm. 14.9. mennessä Pirjol-
le, puh. 040 4888 627.
Elsan kerho to 27.9. klo 14 
Kortteisen koulussa.
Elsan kerhot to 4.10. klo 
14-15.30 Vilho Savolaisella 
Maarianvaarassa.

MuuruVeDen 
KirKKo
Kirkkotie 1
Messu su 23.9. klo 16. Mik-
ko Huhtala, Riikka Tuura.
Sadonkorjuun kiitos-
messu ja maatalousvä-
en kirkkopyhä su 30.9. 
klo 10. (Huom! aika). Satu 
Väätäinen ja Jukka Leu-
tonen.

MuuruVeDen 
seuraKuntatalo
Kirkkotie 1
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys 
joka toinen to klo 9-11. 
Seuraava päivystys on to 
27.9. Muina aikoina alue-
papin tavoittaa puh. 040 
4888 613 ja diakoniatyön-
tekijän puh. 040 4888 
608. 
Perhekerho ja perhekah-
vila vuoroviikoin to klo 
9.30-11 kerhotiloissa.
Seurakuntakerho to 27.9. 
klo 13. 
Elomyyjäiset su 30.9. 
messun jälkeen n. klo 11.30 
alkaen (Huom! aika). Kirk-
kokahvit, myytävänä syk-
syn satoa, leipää, leivon-
naisia ja juustomaitoa.

Muuta
Viikkomessu pe 21.9. klo 
13 Muurutvirran hoito-
kodissa.

säyneisen KirKKo
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 23.9. klo 10. 
Matti Mäkelä, Paula Hag-
man-Puustinen, Taru Par-
viainen. Herättäjän päivä 
ja kirkkokahvit seurakun-
tatalossa. 
Rovastikunnallisen vir-
sikuoron iltamusiikki ke 
26.9. klo 19. 
Messu su 30.9. klo 10. 
Heikki Kastarinen, Taru 
Parviainen.

säyneisen 
seuraKuntaKoti
Kirkkoharjuntie 2 a
Avoin päiväkerho pe klo 
13.30-16. 
Kirkkokuoro ke alkaen 
19.9. klo 17. 
Lähetyskahvila alkaen to 
20.9. parillisilla viikoilla to 
klo 12. Heikki Kastarinen.
Seurakuntakerho alka-
en to 27.9. parittomilla vii-
koilla to klo 12. Heikki Kas-
tarinen.

Muuta
Aluepapin päivystys Säy-
neisen kirkolla to klo 9-11. 

tuusnieMen KirKKo 
Keskitie 21
Messu su 23.9. klo 10. 
Saarna Timo Kärkkäinen, 
Uwe Mäkinen, Matti Saa-
rela. Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä, messun jäl-
keen kirkkokahvit ja tilai-
suus seurakuntatalossa.
Perhejumalanpalvelus 
Mikkelinpäivänä su 30.9. 
klo 10. Uwe Mäkinen, Ari 
Lohi. Naistenpiiri tarjoaa 
kirkkokahvit seurakunta-
talossa.

tuusnieMen 
seuraKuntatalo
Koivukuja 2
Kirkkokuoro aloittaa 
syyskauden toimintansa 
ke 19.9. klo 17.30. Kuoroa 
johtaa kanttori Ari Lohi 
puh. 040 4888 607.
Palvelupäivä ke 26.9. klo 
10-13.30. 
Naiskuoro Tuustytöt 
aloittaa syksyn toiminan 
ke 26.9. klo 14. 

Muuta
Etelä-Tuusniemen palve-
lupäivä to 20.9. klo 10 Hir-
volassa, Luostaritie 3457.

VehMersalMen 
KirKKo
lempeläntie 17
Syntymäpäivämes-
su su 23.9. klo 13. Uwe 
Mäkinen,Tapani Majuri. 
Juhla 70, 80, 90 täyttävil-

le, sitä vanhemmille ja kai-
kenikäisille. Messun jäl-
keen juhla jatkuu seura-
kuntakodissa.
Perhejumalanpalvelus 
Mikkelinpäivänä su 30.9. 
klo 13. Uwe Mäkinen, Ari 
Lohi. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.

VehMersalMen 
seuraKuntaKoti
lempeläntie 15
Kirkkokuoro ke klo 17. 
Perhekerho pe klo 9.30-11.
Varttuneen väen virkis-
tyspäivä ti 25.9. klo 10-12. 
“Kesän muistot”. Ruoka-
maksu 5 €.

Muuta
Alakouluikäisten kerhot 
tied. Jatta Utriainen puh. 
040 4888 643. 
Lähetys- ja käsityöpiiri 
to 20.9. klo 11-14. Käsitöi-
tä ja askartelua lähetyksen 
hyväksi.
Ei lähimmäisen kamma-
ria ma 24.9. 
Raamattupiiri ke 26.9. 
klo 18 Lähimmäisen kam-
marissa.
Puurokammari ma 1.10. 
klo 10-12 kammarissa. 
Nuortenilta ti 2.10. klo 
18.30 Majakan yläkerrassa.

JärVi-KuoPion 
seuraKunnan 
yhteiset
Kirkkoherra Reijo Lei-
no virkavapaalla 1.9.2012-
31.3.2013, puh. 040 4888 
600. Vs. kirkkoherrana toi-
mii Kirsi Leino puh. 040 
4888 601. Riistaveden 
aluekappalaisen tehtävää 
hoitaa 17.9.2012-31.3.2013 
Raili Pursiainen puh. 040 
4888 609.
Kutsumme kaikki Kirk-
kokiista -seurakunta-
näytelmän toteutukseen 
osallistuneet yhteiselle 
aterialle Riistaveden seu-
rakuntatalolle messun jäl-
keen su 30.9. klo 12. 

Kastetut
Ella Julia Hätinen, Riis-
tavesi, Jere Veikko Au-
gust Miettinen, Kaavi, Hil-
ja Maria Katariina Huusko, 
Muuruvesi.

Kuolleet
Ritva Helmi Mirjami Räsä-
nen 67v, Tuusniemi, Anja 
Irene Karvonen 82v, Tuus-
niemi, Soini Armas Rissa-
nen 94v, Juankoski, Heik-
ki Ensio Holländer 83v, 
Juankoski

siilinjärvi

www.evl.fi/srk/siilinjarvi
Kirkkoherranvirasto puh. 017 
288 4600 (ma–pe klo 9–11, 
12–14)

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Messu su 23.9.klo 10. Omaishoi-
tajien kirkkopyhä. Seppo Lai-
tanen, Matti Hoffrén, Vesa Ka-
java, Nuorten kuoro. Messun 
jälkeen kirkkokahvit srk-talossa.
Perjantaimessu 28.9. klo 18.30. 
Tapio Lepola, Yrjö Jokiranta. 
Seuraava perjantaimessu 26.10.
Sukupolvet yhdistävä perhe-
messu mikkelinpäivänä 30.9. 
klo 10. Unto Niskanen, Kai-
sa Yletyinen, Marjaana Kaisto. 
Messun jälkeen lounas ja puu-
hatapahtuma srk-talossa.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Perhetyön päivystys: ti ja to 
klo 10–12 perhetyöntekijä ta-
vattavissa ilman ajanvarausta 
toimistolla (käynti kirkkoher-
ranviraston vierestä). Muulloin 
varaa aika: puh. 044 7284 646.
Lähetyksen sydänäänet ke 
19.9. klo 9–10 lähetyskellarilla.
Askartelupiiri ke 19.9., 26.9. klo 
9–12 lähetyskellarilla. Tervetu-
loa kahville ja tapaamaan ystä-
viä. Voit tehdä käsitöitä ja kort-
teja lähetystyön hyväksi tai tul-
la oman käsityösi kanssa. 
Nuorten kansainvälisyys- ja 
lähetysilta to 20.9 klo 17–18.30 
lähetyskellarilla.
Tasauspäivän hyväksi herne-
keittoa omiin astioihin pe 21.9. 
ison salin edessä klo 10.30 alk. 
niin kauan kuin keittoa riittää, 
5 €/litra. 
Nuorten Perjantaikahvila pe 
21.9. alakerran nuorisotiloissa 
klo 18–22. Iltahartaus klo 19.30. 
Kahvila avoinna seuraavan ker-
ran 5.10. ja 12.10. Tervetuloa 
kupposelle ja pelailemaan!
Juttutupa ma 24.9 klo 10–12 lä-
hetyskellarilla.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 
24.9. klo 13 isossa salissa.
Seurat, Seurakuntatalo - pie-
ni sali, Seurakuntatalo - pienen 
salin keittiö 13 - 15.
Seurat ti 25.9. klo 13 pienessä 
salissa. Mukana Matti Hoffrén. 
Järj. Kristilliset eläkeläiset.
Omaishoitajakerho alkaa ke 
26.9. klo 12–13.30 päätysalissa. 
Muut syksyn kokoontumiset 
17.10., 7.11. ja 28.11. Tied. Eija Lai-
tanen puh. 044 7284 642.
Tanssi Maailmalle III Siilinjär-
ven srk-talolla la 29.9. klo 11–
13.30. Keppi-/tuolijumppaa, 
hiphopia, lattarit, baletin al-
keet, kehonhuoltoa, 2 €/tunti. 
Väliaikatarjoilu 2 €. Tuotto lä-
hetystyöhön. Ohjaajina Son-
ja Rönkkö ja Henna Tuomai-
nen. Tied. ja ilm. Jenni Shakya 
puh. 044 7284 647, jenni.sha-
kya@evl.fi
Kansanlähetyksen syyspäivät 
5.–7.10. pienessä salissa ja pää-
tysalissa.
Kirkkovaltuusto ti 9.10. klo 18 
päätysalissa.
Virsikuoro harjoittelee isos-
sa salissa ke klo 14.30. Tied. Airi 
Heiskanen puh. 044 7284 616.
Nuorten kuoro harjoittelee 
ke klo 16.30 isossa salissa. Tied. 
Vesa Kajava puh. 044 7284 617.
Sola Gratia -kuoro harjoitte-
lee ke klo 18 isossa salissa. Tied. 
Vesa Kajava puh. 044 7284 617.
Gospelryhmä harjoittelee pe 
klo 17.30 pienessä salissa. Tied. 
Airi Heiskanen puh. 044 7284 
616.

Vuorelan KirKKo 
rissalantie 2
Nuorten Perjantaikahvila pe 
21.9. klo 18–22. Iltahartaus klo 
19.30. Kahvila avoinna seuraa-
van kerran 5.10. ja 12.10. Ter-
vetuloa kupposelle ja pelaile-
maan!
Sanajumalanpalvelus su 23.9. 

klo 13. Seppo Laitanen, Vesa 
Kajava, Sola Gratia -kuoro.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 
24.9. klo 13.
Sukupolvet yhdistävä perhe-
messu mikkelinpäivänä 30.9. 
klo 15. Unto Niskanen, Kai-
sa Yletyinen, Marjaana Kais-
to. Messun jälkeen ruokailu ja 
puuhatapahtuma.
Vuorelan lähetyspiiri ti 2.10. 
klo 10.
Lapsikuoro harjoittelee ke klo 
17–18. Tervetuloa esi- ja alakou-
lulaiset! Tied. Marjaana Kaisto 
puh. 044 7284 615.

Muuta
Äijävaellus 12.–14.10. Tiilikka-
järven kansallispuistoon. Vael-
lus isille ja yli 13-vuotiaille po-
jille. Kalastusta, eräilyä, nuotio-
kokkausta. Mukana matkassa 
Seppo Laitanen ja Sauli Paavi-
lainen. Ilm. viim. 28.9. puh. 044 
7284 651.
Hiljaisuuden päivä “Syksyn 
avara hiljaisuus” su 14.10. klo 
10–17 Ruokoniemessä. Tule 
vaeltamaan luonnossa, hiljen-
tymään ja levähtämään yhdes-
sä toisten kanssa. Osallistumis-
maksu 10 € sis. ateriat. Päivän 
ohjaa Sirpa Ylikotila, tied. ja 
ilm. viim. pe 5.10. sirpa.ylikoti-
la@evl.fi, puh. 044 7284 608. 
Lähellä ihmistä -kasvuryhmä 
alkaa ma 24.9. klo 18 Virkkulas-
sa (Asematie 3, Siilinjärvi), kah-
vitarjoilu klo 17.45. Ryhmä kä-
sittelee syksyn ja kevään ajan (2 
krt/kk) kirjaa
”Toiveena sisäinen paranemi-
nen”. Ryhmä toimii yhteiskristil-
lisesti. Tied. Seija Pitkänen puh. 
044 219 8833.
Ystävän Tupa ma 24.9. klo 9 
Leppäkaarteen kerhohuonees-
sa (Honkarannantie 8).
Kuulokerho ma 1.10 klo 13 
Akuliinassa.
Näkökerho ti 2.10. klo 12–13.30 
Akuliinassa. 
Hartaus ke 3.10 klo 14 Akulii-
nassa. Matti Hoffrén ja Marjaa-
na Kaisto.
Vesijärven-Harjamäen lähe-
tyspiiri to 4.10. klo 18.30 Mar-
jatta Kaipiaisella (Kalastajan-
tie 3 A 4).

Kastetut
Vili Huugo Eemeli Juntunen, 
Aana Lahja Lumina Leskinen, 
Maisa Elona Rivinen, Alisa Vee-
ra Hakkarainen, Topi Vilja-
mi Lyytinen, Amalia Ella Annii-
na Lehtelä, Onni Olavi Johan-
nes Tuovinen, Iida Aino Armii-
da Tuppurainen, Nella Helmi 
Maria Hakkarainen, Iiro Olavi 
Mäntylä, Riia Helinä Väänänen, 
Ella Ilona Väisänen, Aatu Pekka 
Sakari Ukkonen, Jasmin Hanne-
le Manninen.

Kuulutetut
Pekka Juhani Vihonen ja Anne-
Marjut Kainulainen.

Kuolleet
Seppo Antero Tanninen.

62v, Eira Marita Mäkitalo 
55v.

Diakonia-
keskus

KesKus- 
seuraKuntatalo
suokatu 22
Seurakuntamestarit 
puh. 040 4848 259
Huonokuuloisten seurakun-
tapiiri ke 19.9. klo 13. 
Kuurojen lähetyspiiri to 27.9. 
klo 17. 

DiaKoniaKesKus
suokatu 31
puh. 040 4848 464. Ulko-ovi 
avataan klo 9.40, hartaus 9.50, 
diakonien vastaanotot ilman 
ajanvarausta, kahvio Nuotta ja 
kierrätyspiste avoinna 10-12. 
Katulähetyspiiri ti 25.9. klo 17. 
Kehitysvammaisten kahviker-
ho ke 26.9. klo 13.30. 
Hyväntuulenpiiri ti 2.10. klo 12. 
Syöpäryhmä ke 3.10. klo 13.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

suokatu 22
Luottamuksellista ja maksu-
tonta keskusteluapua parisuh-
teen kysymyksissä. Käynnit so-
pimuksen mukaan. Tieduste-
lut puh. 040 4848 480 ma-pe 
klo 9-11.

Palveleva 
puhelin

Päivystää su-to klo 18-01, pe-
la klo 18-03, puh. 01019 0071. 
Puhelun hinta on pvm/mpm. 
pp.kuopio@evl.fi

Järjestöt

nnKy 
Myllykatu 5
puh. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdis-
tykset
Lähetyspiiri ke 19.9. klo 13 ja 
raamattupiiri ke 26.9. klo 13.
Kuoro ke klo 15. Uudet laula-
jat mukaan.
Perhekahvila ma klo 9.30 – 12.
Kävelyretki Haminalahden 
kulttuuripolulla la 29.9. Läh-
tö NNKY:ltä klo 13. Perillä ret-
kikahvit.
Luento Galatalaiskirjeestä su 
30.9. klo 18. Rauno Perälä. Mus. 
Holopaiset. Kahvi. Järj. SRO ja 
NNKY.
Tulossa: Sielunhoitopäivä 
su 14.10, luennoitsijana Salme 
Blomster.
Israel-ilta to 20.9. klo 18. Järj.Is-
raelin ystävät.
Yhteiskristillinen rukousil-
ta ti klo 18.

Kansan 
raaMattuseura
sanan Kulma 
tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Sanan Kulman LVIS-remont-
ti on viivästynyt. Huomioi tilai-
suuksien pitopaikat ja pienpiiri-
en kokoontumispaikat!
Kirjamyyntipiste toistaisek-
si suljettu. Kirjamyyntiasioissa 
voit ottaa yht. p. 040 7435615/
Risto
Sanan ilta Metodistikirkossa 
Puusepänk. 7 to 20.9. klo 18. Lu-
entosarja “Ihmeellinen Raamat-
tu” jatkuu, Raamatun synnystä 
ja sisällöstä opettamassa vanki-
lapastori Jouko Koistinen
Sanan ilta Metodistikirkossa 
Puusepänk.7 to 27.9. klo 18. “Ih-
meellinen Raamattu” vankila-
pastori Jouko Koistinen.
Pienryhmien viikko-ohjelma:
Pienpiirit eivät kokoonnu Sa-
nan Kulmalla. Kysy kokouspaik-
ka piirin vetäjältä!
Rukouspiiri ma klo 18 alk 10.9. 
puh. 050 3089567/
Leena.
Naisten solu ti pariton vk klo 
18 alk. 25.9. puh. 0500 372791/
Aune.
Askartelupiiri ke parill vk klo 
13-16 alkaa myöhemmin ilmoi-
tettavana ajankohtana, puh. 
050 5552300/Marjatta.
Raamattupiiri ke parill vk klo 
18 alkaa myöhemmin ilmoitet-
tavana ajankohtana, puh.050 
5484087/Juha.
Miesten piiri ke pariton vk klo 
18 alk 26.9. puh.044 0438585/
Toivo.
Vertaistukiryhmät (kritoryh-
mät) to klo 18: Alkavat ryhmät: 
Lupa tuntea alk. 13.9., Toiveena 
sisäinen paraneminen alk. 4.10., 
näihin ryhmiin tied. ja ilm. puh. 
0400 793446/Anja tai anja.ko-
mulainen@sana.fi ja Varjois-
ta vapauteen alk. 4.10. tied/
ilm puh. 0400 554751/Aino tai 
eeva.mutanen@suomi24.fi. Kri-
toryhmät kokoontuvat Särki-
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Tulisi 
arki
Sofi Oksasen (s. 1977 Jy-
väskylä) Kun kyyhkyset 
katosivat -teoksen en-
simmäisessä osassa ele-
tään vuotta 1941. Luvun 
alussa ajan näyttää pos-
timerkki. Kirjan lopun 
sanasto on tarpeen.

Taistelun loputtua 
vastaan tulee pysäytys-
kuvia. ”Juuri kun olin ot-
tanut vihollisen ruu-
miilta ammusvyön, 
nilkkaani tartuttiin tiu-
kasti maan rajasta.”

Oksanen marssit-
taa henkilöitä sellaisella 
vauhdilla lukijan eteen, 
että muutaman kymme-
nen sivun jälkeen palaan 
alkuun, en halua hukata 
mitään. 

Kuka kukin on, ku-
ka on kätyri tai ilmian-
taja? Moni liikkuu vää-
rennettyjen papereitten 
turvin. Edgar Parts loi it-

selleen keksityn identi-
teetin. Hän kirjoittaa kir-
jaa varastettu päiväkirja 
apunaan.

Miten ihmiset voisi-
vatkaan olla luonnolli-
sia kahden miehittäjä-
joukon välissä. Tulisi arki 
-toiveen voi hyvin ym-
märtää. 

Teos antaa kunnon 
vastuksen lukijalle. Lu-
kuvaiva kannattaa, sillä 
historia avautuu uudes-
ta näkökulmasta. Yksit-
täinen sana avaa muistin 
jokaiselle oman tietä-
myksen mukaan.

Minulle Patarei avau-
tui Puhdistuksen (WS-
OY 2008) myötä. Suo-
sittelen lukemaan sen ja 
Stalinin lehmät (WSOY 
2003). 

Kaiken kärsimyk-
sen ja tuskan keskellä on 
myös rakkautta. Sodan 
äänet muuttuvat jäl-
leenrakentamisen äänik-
si. Ihmiset pakotetaan 
kunnon neuvostakansa-
laisiksi.

Saksalaiset joukot 
söivät kyyhkysiä, mutta 
saattoihan jauhelihankin 
sekaan sujahtaa rotan li-
haa. Pieniä havaintoja 
tulee esiin kuin huomaa-
matta, paisuttelemat-
ta. Lukijan valppaus pal-
kitaan.

RITVA KoLEHMAINEN

Sofi Oksanen: 
Kun kyyhkyset 
katosivat, 
366 s., 29,95 e., 
Like 2012.

Hidas- 
tempoista 
kerrontaa
Sirpa Kähkösen (s.1964 
Kuopio) Hietakehto-ro-
maanissa tavataan tu-
tut Kuopio-sarjan ihmi-
set. Juho Tiihonen ehtii 
näyttämään – paras pa-
peri, minkä käteeni olen 
saanut – todistuksen 
isälleen ennen tämän 
kuolemaa. 

Lyseolaispojan haa-
ve on päästä Hietasa-
loon, mutta sinne ehdi-
tään vasta kun Marieken 
synnyttämisen aika koit-
taa. Jäätelökone otetaan 
mukaan. 

Charlotta tulee Va-
tinsa kanssa Heinätorp-

paan vuokralle. Kesä-
kallion huvilayhteisössä 
naiset ovat kovilla, työ-
tä on enemmän kuin 
jaksaa tehdä. Anna saa 
luokseen lomalle pääs-
seen miehensä Lassin. 
Työleiriläistä kaikki eivät 
hyvällä katso.

Nuoret, Arvi ja Ma-
ri auttavat, samoin Ju-
ho. Nuoriso-sana ei istu 
1940-luvulle. Arvi ja Ma-
ri tuntevat vetoa toisiin-
sa, mutta Mari lähtee 
tohtori Kelon mukaan. 
Punainen Risti kutsuu.

Hertta-täti on opet-
tanut Charlotan luke-
maan, mutta se on vie-
lä salaisuus. Hietakehto 
pyörii paljon Juhon ja 
Charlotan touhuissa. Yl-
lättävän lapsellinen Juho 
on lyseolaiseksi ja kah-
deksanvuotias Charlotta 
pikkuvanha.

Hidastempoinen ker-
ronta ja monin adjektii-
vein kuvaillut jaksot vii-
pyilevät paikoillaan. Ihan 
motiivi-neuvojen mu-
kaan kulkee ase ja lauka-
us -tapahtumat. Pientä 
jännitettä.   

Tuskin sarja tähän 
loppuu. Onko jo uuden 
sukupolven aika?

RITVA KoLEHMAINEN

Sirpa Kähkönen:  
Hietakehto, 
336 s., 32 e., Otava 2012.

viikon valinta

niemen srk-kodilla Särkinie-
mentie 20.
Nuorekkaiden naisten koti-
solu pariton ke klo 18 alk vko 
37. Lisätietoja:marjut.rasa-
nen@gmail.com, ninattparta-
nen@hotmail.com.

PohJois-saVon 
eV.lut.  
Kansanlähetys  
sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Pienryhmät Lähetyskodil-
la: Ma klo 7 aamurukoushet-
ki, klo 9.30, äiti-lapsipiiri. Ke 
klo 12 päivähartaus ja kahvi-
hetki, klo 18 nuorten aikuisten 
kolme Kohtaamista. To klo 16 
raamattu- ja lähetyspiiri joka 
toinen to; klo 18.30 nuorten 
Nuotta-ilta. La klo 19 Opkon 
opiskelijailta.
Kuopio: Lähetysseminaari la 
22.9. klo 11-17, Männistön Py-
hän Johanneksen kirkossa, Jor-
ma ja Lea Pihkala.
Sanan ja yhteyden ilta su 7.10. 
klo 16 NNKY:llä. Anne Poh-
tamo.
Siilinjärvi: Syyspäivät pe 5.10.-
su 7.10.
Kaavi: Sanan ja yhteyden ilta 

to 20.9. klo 18.30 srk-kodilla. 
Taisto Pulkkinen.
Matka: Mestarin Miehet ta-
pahtumaan 26.-28.10. Ilm. ja 
tiedustelut puh. 017 262 2082.

KuoPion  
yMPäristön 
rauhanyhDistys 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoit-
teessa www.kuopionrauhan-
yhdistys.net
Alueseurat pe 21.9. klo 19. 
Ojalalla Kiveläntie 29 Siilin-
järvi.
Alueseurat pe 21.9. klo 19. 
Kärkkäisellä, Niittyahontie 12, 
Hiltulanlahti.
Keskusteluilta la 22.9. klo 18.
Messu su 23.9. klo 10. Tuus-
niemen kirkossa. Seurat klo 
12 Tuusniemen seurakunta-
talolla.
Seurat su 23.9. klo 14.
Seurat su 23.9. klo 15.30 ja 
klo 17.
Lauluseurat ke 26.9. klo 19. 
Syysmyyjäiset la 29.9. klo 16.
Leirikeskusseurat su 30.9. 
klo 14.
Seurat su 30.9. klo 15.30 ja 
klo 17.   

suoMen 
luterilainen 
eVanKeliuMi- 
yhDistys
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
19.9. klo 18.30  Keskusseura-
kuntatalolla Aaronissa. Raa-
matun aarteet.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
3.10. klo 18.30  Keskusseura-
kuntatalolla Aaronissa. Raa-
matun aarteet.
Evankelisten opiskelijoiden 
kotisivuosoite on www.sley.fi/
eo/html/fi/kuopio.html.
SLEY:n Itä-Suomen piirin 
työntekijä on Johannes Häkä-
mies, puh. 050 3212938, johan-
nes.hakamies@ sley.fi

suoMen 
raaMattuoPisto
Pienryhmät kokoontuvat: 
Raamattupiiri ti klo 18.30 Mer-
ja-Riitta Jaakkosella, Pitkäsii-
ma 15, Kuopio. Keskustele-
va raamattupiiri ti klo 16 Kuo-
pion NMKY:n toimistossa, 
Kauppakatu 40-42. Vuorovii-
koin Roomalaiskirje ja Johan-
neksen evankeliumi.

herättäJäyhDistys 
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.

Seurat su 23.9. klo 14 Alavan 
kirkolla.
Seurat su 30.9. klo 18 Puijon 
kirkolla.
Seurat su 7.10 klo 18 Männis-
tön vanhalla kirkolla.
Herättäjän päivä su 14.10. 
Puijon kirkolla alkaen messul-
la klo 10.

aholansaari
Körttifoorumi 21.-23.9. ohjel-
massa mm. la 22.9. klo 9 Yh-
teiskunta, katsaus yht.kun-
nan rakennemuutoksiin ja nii-
den vaikutuksiin, Aino Suho-
la, Pekka Turtiainen. Klo 12.30 
Körtit, katsaus körttihistori-
aan, Pentti Lemettinen, Aura 
Raulo ja Antti Maunumaa.
Eläkeläiset ruskassa 25.-27.9. 
Aholansaaren ystäväpäivät 
12.-14.10.
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set puh. 050 4641 000, www.
aholansaari.fi, aholansaari@
aholansaari.fi

VaKKa 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15. Puh. 
017 2622 322, 040 451 4135.
www.kuopionseurakunnat.fi/
lahetyskauppavakka

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

... ja hymysi huomataan
Puh. (017) 462 1511

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Parempaa hoitoa
ESPERI CARE

Alavassa on hyvä asua
Tarjoamme turvallista ja virikkeellistä ympärivuoro-
kautista palveluasumista. Tervetuloa tutustumaan 
Esperi Hoivakoti Alavaan su 23.9. klo 13 – 15, 
Kaartokatu 9, Kuopio.

044 720 2475 | myynti@esperi.fi  | esperi.fi 

Ihmistä etsimässä.
KUNTAVAALIT 2012
Syksyn kuntavaalit lähestyvät. 
Nyt sinulla on mahdollisuus tavoittaa äänestäjät Kotimaa-
yhtiöiden seurakuntalehden välityksellä.

Jopa 30% vaalialennus ilmoitushinnoista! 
Ota yhteyttä ja kysy lisää, annan mielelläni lisätietoa 
kuntavaali-ilmoitteluun liittyen.
Pirjo Teva, puh. 020 754 2284/0400-680 4057
www.kotimaa-yhtiot.fi /palvelut-ilmoittajille/kampanjat

16
19.9.2012

Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  

98. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 3.10.

Kirkko

&
koti

Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, 
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 66 000 kpl
Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs., 
avoinna ma–pe klo 8–16.
Lahja Pyykönen, päätoimittaja,  
p. 040 484 8232  

Ulla Remes, p. 040 484 8234 
Seija Rytkönen, verkkotoimittaja,  
p. 040 484 8514
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:
www.suoralahetys.fi, 
puh. 017 264 7800

Ensi tuli rollaattori,
sitten pyörätuoli,
sitten vieraat pesijät ja kääntäjät….

Korkeita kynnyksiä miehelle,
joka aina oli hoitanut omat
ja muidenkin asiat.

EEVI KAASINEN 
TäYTTä PääTä. RuNoJA IKääNTYVILLE.
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Pitkässä juoksussa löysään hirteen

Kielemme kuihtuu. Kun 
joku sanapari tulee 
muotiin, sen käyttö lisään-
tyy ja lisääntyy, kunnes se 
joskus onneksi kuolee. 

Tämän lehden toimittajat tietävät, 
mitkä sanat eivät mene päätoimittajan 

haukansilmistä läpi: haaste, haastava, 
nollatoleranssi, mukava, lämminhenkinen, 
oikeasti, strategian mukainen, perusteh-
tävä, resurssit, jalkauttaa, voimaannuttaa, 

panostaa…
Nykysuomi ei ole enää sitä, jota koulumme 

kielioppi aikanaan opetti. Mutta perusasiat 
on oltava  hallussa, jotta sanottavaansa voi 
keventää vapaasti.

Kielemme kuihtuu siksi, etteivät kirjoittavat 
ja julkisesti esiintyvät ihmiset lue hyvää kauno-
kirjallisuutta. Poliitikot, joskus papitkin puhu-
vat sellaista kapulakieltä, josta ajatus on ajat sit-
ten kadonnut. 

Kodista, jossa ei ole kirjahyllyä, voi aina vetää 
jonkinlaisen johtopäätöksen. Facebookin kolman-
nen persoonan kieli muuttaa ilmaisua lapsen-
omaisen töksähteleväksi. 

Mistä sanavarasto roihahtaa, ellei se saa sytyk-
keitä hyvästä kielestä? Lapsi oppii matkimalla. 
Niin aikuinenkin. 

Niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää, 
sanoo sananlasku. 

LAHJA PYYKÖNEN

Ei paha ole 
kenkään?

V eri on kuohunut, kun uuti-
set 8-vuotiaan Eerikan mur-
hasta ovat räjähtäneet tajun-
taan kasvavana raivona ja 
kysymyksinä. Kuinka joku 

saattoi pahoinpidellä pientä lasta näin? 
Onko hirmutekojen taustalla sairaus vai 
silkka pahuus?

Suomessa on leegio vakavasti  mieli-
sairaita, jotka eivät kuuna päivänä voisi 
kuvitella kiduttavansa pientä lasta. Teot 
olivat suunnitelmallisia ja pitkäjaksoi-
sia. Tekojen absoluuttinen pahuus kertoo, 
että tekijöiden mielen on täytynyt häi-
riintyä täydellisesti. He ovat siirtyneet 
pitkälle pimeän puolelle.

”Ei paha ole kenkään ihminen, vaan 
toinen on heikompi toista. On hyvä rin-
nassa jokaisen, vaik’ ei aina esille loista”?

 Ei. Eino Lei-
non runo ei nyt 
riitä selitykseksi.

Pitkän syrjäy-
tymiskierteen, 
pahoihin ajatuk-
siin ja tekoihin 
kiinni kasvami-
sen sekä usein jo 
edellisten suku-
polven syntien 
seurauksena 
hyvän ja kauniin 
Jumalan kuvan 
kaivaminen esiin 
ei aina onnistu, 
ainakaan inhi-
millisin konstein.

Esimerkiksi osaa psykopaateista ja 
pedofiileistä ei pystytä parantamaan hoi-
don keinoin, vain tiukka valvonta tai sul-
jettu laitos voi auttaa.

Kristinuskon vinkkelistä ketään ei voi 
kuitenkaan pitää täysin toivottomana 
tapauksena. Hengellinen herätys tai pelkkä 
kova tahto parantua saavat joskus aikaan 
radikaalin positiivisen muutoksen, vaikka 
ihmisen olisi jo katsottu ajautuneen lopul-
lisesti moraalin ja järjen jättömaille.

Ihmistaimella on monen sattuman ja 
olosuhteen summana mahdollisuus kas-
vaa kieroon tai kohti valoa; useimmat 
keikkuvat kaiketi jossain Gaussin käyrän 
keskivaiheilla. Jos siivosyntinen joskus 
tunteekin itsensä hetkellisesti liki Äiti 
Teresaksi, voi seuraavan nurkan takana 
olevasta näyteikkunasta nähdä Vanhan 
Aatun kohottavan koppalakkiaan.

Jumala ei estä kaikkia pahoja teko-
jamme. Jos estäisi, olisimme pelkkiä 
marionetteja. Katekismus koettaa loh-
duttaa: ”Rukoilemme kuitenkin, että 
Jumala itse taistelisi puolestamme. Hän 
antaa meille kerran lopullisen voiton ja 
vapautuksen kaikesta pahasta.”

Sitä odotellessa heikotkin ihmiset voi-
vat olla toi-
silleen suo-
jelusenke-
lin viransijai-
sia. Tai tuu-
rata sielunvi-
hollista anta-
malla työntö-
apua mustiin 
vesiin.

JANNE VILLA 

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

ristivetoa

kissa pöydälle

”Tekijöi-
den mieli on 
täydellisesti 
häiriintynyt.  
He ovat siir-
tyneet pit-
källe pimeän 
puolelle.

Puimurit pysäh-
tyivät Karttulan 
pelloilla sadekesän 
kiitosjuhlaan.

K arttulan seurakuntakodin suur-
keittiön kattilassa höyryää peh-
meäksi haudutettu ruispuuro. 
Se on keitetty paikallisen tuot-
tajan Jorma Huuskosen lahjoit-

tamasta luomurukiista. 
Valtavasta kattilasta riittää syömistä mo-

nikymmenpäiselle seurakuntaväelle, joka ko-
koontui viime sunnuntaiaamuna kirkkoon 
sadonkorjuumessuun ja nauttimaan sen jäl-
keen syksyn ensimmäistä uutispuuroa. 

Karttulassa on kiitetty jo parinkymme-
nen vuoden ajan säiden ja ilmojen säätäjää 
sadosta. Jokasyksyisen tilaisuuden järjestä-
vät aktiiviset Karttulan maa- ja metsätalo-

ustuottajat yhdessä Kallaveden seurakun-
nan kanssa. 

Kiitosjuhla pidetään uskollisesti riippu-
matta siitä, onko sato runsas tai niukka. 
Puuronkeitossa olivat tällä kerralla maata-
loustuottajien yhdistyksessä toimivat Satu 
Jääskeläinen ja Mervi Kaipiainen. 

”Perinteinen juhla järjestetään, kun vil-
ja on saatu laariin. Tosin tänä vuonna sa-
donkorjuu on venynyt parilla viikolla, ja pui-
murit laulavat yhä monilla pelloilla jopa 
sunnuntainakin. Nyt on sellainen huh huh 
-fiilis”, huokaa Jääskeläinen. 

Yhteisöllisyyden tunne vahvaa
Hän on nähnyt monia parempia satovuosia, 
ja jännittää nyt sateisen kesän viljasadon ja 
säilörehun laatua. Hänestä sato on paikoin 
hyvä, mutta paikoin taivaalta satanut vesi 
on estänyt puimisen lähes kokonaan. Hänel-
lä on puolisonsa Marko Jääskeläisen kanssa 
Karttulassa 40 lypsävän lehmän karjatila. 

He ovat nähneet EU:n tuomat muutok-
set maataloustuottajan työssä. Tilallisen on 
tänään osattava ja ehdittävä hoitaa navetta-
hommien lisäksi myös monimutkaiset pape-
rityöt ja hallittava elintarvikkeiden tuotan-
toa säätelevät lait ja säädökset. 

”Onneksi me Karttulan maataloustuot-
tajat teemme tiivistä yhteistyötä. Me myös 
saamme toisiltamme voimaa, tukea ja neu-
voja. Jos kesä ei ole suosinut viljelijöitä, me 
kaikki tiedämme olevamme samassa tilan-
teessa, ja ymmärrämme toisiamme.”

Myös Karttulan maa- ja metsätaloustuot-
tajien puheenjohtaja Veijo Karkkosen mu-
kaan Karttulan voima jyllää paikallisuudessa. 
Karttula on kuulunut jo kaksi vuotta Kuopi-
oon, mutta paikkakunnan yhteisöllisyyden 
tunne on säilynyt koko ajan vahvana. 

”Aina, kun suosimme lähiruokaa, tuem-
me samalla paikallisia tuottajia”, Karkkonen 
muistutti juhlaväkeä. 

PIRJo TIIHoNEN
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”Me paikalliset tuottajat tuemme täällä toinen toisiamme”, kiittää karjatilaa pyörittävä Satu Jääskeläinen.

Uutispuuroa kirkkoväelle



16 Nro 16 — 19.9.2012&

RIPPIKOULUT
2013

    Jeee,
MUN
  VUORO!

ILMOITTAUTUMINEN
IlmoIttautumInen rIppIkouluun tapahtuu 
1.-15.10.2012 InternetIn kautta osoItteessa: 
www.kuopIonseurakunnat.fI/rIppIkoulu2013

Vuonna 1998 syntynyt saat kotiisi 
Rippikoulut 2013 -esitteen viikolla 38. 
Jos et saa sitä, ota yhteyttä kotiseurakuntaasi.  

Seurakuntiemme työntekijät vierailevat 
alueemme kouluilla viikoilla 38 ja 39 
jakaen rippikouluinformaatiota.

Koe rippikoulu vaelluksena Suomen 
Lapissa. Mikäpä hienompaa kuin yhdistää 
vaeltaminen ja ripari. Mukaan lähteminen 
ei vaadi aikaisempaa vaelluskokemusta. 

Vaellus 14.-19.6. Saariselällä Ukk-puistossa 
ja viikonloppuleiri 24.-26.5. Rytkyllä. 
Konfirmaatio 30.6. Tuomiokirkossa. 
Järjestäjänä Tuomiokirkkoseurakunta.VA
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Hiihtolomalla 2013 järjestetään 
leiririppikouluja Hirvijärvellä ja Rytkyllä, 
sekä päivärippikoulu Poukamassa.

Hiihtolomarippikoulu 2.-
9.3. Hirvijärvellä mökeissä. 
Seurakuntapäivä ja vastuumessu 17.3. 
Konfirmaatio helatorstaina 9.5. klo 10 
Puijon kirkossa. Järjestäjänä Puijon 
seurakunta.

Hiihtolomarippikoulu 2.-9.3. 
Hirvijärvellä majatalossa. Konfirmaatio 
31.3. klo 13 Kaavin kirkossa. Järjestäjänä 
Järvi-Kuopion seurakunta.

Hiihtolomarippikoulu 2.-9.3. Rytkyllä. Konfirmaatio 
26.5. klo 10 Pyhän Johanneksen kirkossa. Järjestäjänä 
Männistön seurakunta.

Hiihtolomarippikoulu päiväkouluna 4.-10.3. 
Poukamassa, viikonloppuleiri Hirvijärvellä 26.-28.4. 
Konfirmaatio Helatorstaina 9.5. klo 10 Kallaveden 
kirkossa. Järjestäjänä Kallaveden seurakunta.
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Syyslomalla 2013 järjestetään teemallisia 
leiririppikouluja. Leirien teemat ovat liikunta, 
musiikki ja taide.

Musiikkirippikoulu 12.-19.10.2013 Hirvijärvellä, 
kaupunkiopetuspäivä 26.10.2013. 
Konfirmaatio 27.10.2013 klo 10 Alavan kirkossa. 
Järjestäjänä Alavan seurakunta.

Liikuntarippikoulu 11.-18.10.2013 Rytkyllä. 
Konfirmaatio 20.10.2013 klo 10 Kallaveden kirkossa. 
Järjestäjänä Kallaveden seurakunta.

Taiderippikoulu 12.-19.10.2013 Hirvijärvellä. 
Konfirmaatio 20.10.2013 klo 10 Riistaveden kirkossa. 
Järjestäjänä Järvi-Kuopion seurakunta.TE
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Kolmikannan leiri  
3.-10.6. 
Kolmikannan 
leirikeskuksessa, 
Outokummussa.
Konfirmaatio 
16.6. klo 10 
Tuomiokirkossa.

Rytkyn leiri  
26.6.-3.7. Rytkyn 
leirikeskuksessa. 
Konfirmaatio 
su 7.7. klo 10 
Tuomiokirkossa.

Hirvijärvi 1 - 2 (H1 – H2) 5.-12.6. 
Konfirmaatiot 16.6. klo 10 
ja klo 14 Kallaveden kirkossa.
Hirvijärvi 3 - 4 (H3 – H4) 12.-19.6. 
Konfirmaatiot 23.6. klo 10 
ja klo 14 Kallaveden kirkossa.
Hirvijärvi 5 - 6 (H5 – H6) 26.6.-3.7. 
Konfirmaatiot 7.7. klo 10 
ja klo 14 Kallaveden kirkossa.
Hirvijärvi 7 - 8 (H7 – H8) 3.-10.7. 
Konfirmaatiot 14.7. klo 10 
ja klo 14 Kallaveden kirkossa.
Törmälä 8.-15.7. 
Konfirmaatio 21.7. klo 10 
Kallaveden kirkossa.
Rytky 1 (R1) 10.-17.7. 
Konfirmaatio 21.7. klo 14 
Kallaveden kirkossa.
Hirvijärvi 9 - 10 (H9 – H10) 17.-24.7. 
Konfirmaatiot 28.7. klo 10 Kalla-
veden kirkossa (H9) ja klo 14 
Syvänniemen kirkossa (H10).
Hirvijärvi 11 - 12 (H11 – H12) 24.-
31.7. Konfirmaatiot 4.8. klo 10 ja 
klo 14 Kallaveden kirkossa.
Rytky 2 (R2) 31.7.-7.8. 
Konfirmaatio 11.8. klo 10 
Syvänniemen kirkossa.

Tiirinlahti 1 
5.-12.6. Tiirinlahden 
leirikeskuksessa, konfirmaatio 
Nilsiän kirkossa 16.6. klo 10.
Tiirinlahti 2 
26.6.-3.7.Tiirinlahden 
leirikeskuksessa, konfirmaatio 
Nilsiän kirkossa 7.7. klo 10.
Poukama 
3.-10.7. Poukaman 
leirikeskuksessa, konfirmaatio 
Tuusniemen kirkossa 
14.7. klo 10.
Tiirinlahti 3 
17.-24.7. Tiirinlahden 
leirikeskuksessa, konfirmaatio 
Nilsiän kirkossa 28.7. klo 10.
Hirvijärvi 1 
31.7.-7.8. Hirvijärven 
leirikeskus, 
konfirmaatio Vehmersalmen 
kirkossa 11.8. klo 13.
Hirvijärvi 2 
31.7.-7.8. Hirvijärven 
leirikeskus, 
konfirmaatio Muuruveden 
kirkossa 11.8. klo 10.

Partaharju 
3.-10.6. 
Konfirmaatio 
16.6. klo 
10 Pyhän 
Johanneksen 
kirkossa.

Rytky 1 24.-31.7. 
Konfirmaatio 
4.8. klo 
10 Pyhän 
Johanneksen 
kirkossa.

Rytky 1
12.-19.6. Rytkyn 
leirikeskuksessa. 
Seurakuntapäivä to 20.6. 
ja vastuumessu su 11.8.
Konfirmaatio 18.8. klo 10.

Rytky 2
3.-10.7. Rytkyn 
leirikeskuksessa. 
Seurakuntapäivä to 11.7. 
ja vastuumessu su 14.7.
Konfirmaatio 1.9. klo 10.

Rytky 3
17.-24.7. Rytkyn 
leirikeskuksessa. 
Seurakuntapäivä to 25.7. 
ja vastuumessu su 28.7.
Konfirmaatio 1.9. klo 13.PU
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Rytky 5.-12.6. 
Rytkyn leirikeskus 
kaupunkiopetuspäivät 4.6. ja 
15.6., konfirmaatio 16.6.
Partaharju 24.6.-1.7. 
Partaharju Pieksämäki 
kaupunkiopetuspäivät 19.6. ja 6.7., 
konfirmaatio 7.7.
Hirvijärvi I ja II 10.-17.7. 
Hirvijärven leirikeskus 
kaupunkiopetuspäivät 9.7. ja 20.7., 
konfirmaatio 21.7.A
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sEURAKUNTIEN KEsÄRIPPIKOULUT

päIvärIppIkoulut
Hiihtolomarippikoulu 
päiväkouluna 
4.-10.3. Poukamassa ja 
viikonloppuleiri Hirvijärvellä 
26.-28.4. Konfirmaatio 
Helatorstaina 9.5. klo 10  
Kallaveden kirkossa. 
Järjestäjänä Kallaveden 
seurakunta.

Päivärippikoulu 3.-12.6. 
Petosen seurakuntatalolla. 
Konfirmaatio lauantaina 15.6. 
klo 10 Kallaveden kirkossa. 
Järjestäjänä Kallaveden 
seurakunta.

Päivärippikoulu 3.-12.6. Puijon 
kirkolla. Seurakuntapäivä ja 
vastuumessu 9.6. Konfirmaatio 
18.8.2013 klo 13 Puijon kirkossa. 
Järjestäjänä Puijon 
seurakunta.

Päivärippikoulu 3.-14.6. 
Juankosken seurakuntatalolla. 
Konfirmaatio 16.6. klo 13 
Ylösnousemuksen kirkossa. 
Järjestäjänä Järvi-Kuopion 
seurakunta.

IltarIppIkoulu
Iltarippikoulu pidetään 
tammi-toukokuussa 2013 
Keskusseurakuntatalolla, 
Suokatu 22. Kokoontumiset 
ovat arki-ltaisin kaksi 
kertaa viikossa. 
Konfirmaatio 26.5. klo 10 
Tuomiokirkossa. Järjestäjänä 
Tuomiokirkkoseurakunta.

leIrIrIppIkoulu 
pIenryhmässä
Pienryhmärippikoulu 
3.-8.6.2013 Koivurannassa, 
konfirmaatio 9.6.2013.

erItyIsrIppIkoululeIrI
Erityisrippikoululeiri 3.-8.6.2013 
Koivurannassa, konfirmaatio 
9.6.2013.


