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Herätys kätten taidoille, 
”saarnaa” yrittäjä  
Arja Koistinen

 ➙ keskiaukeama

Sielu 
hengittää

 ➙ takasivu

Yleisön edessä



2 Nro 17 — 3.10.2012&

Lähetystyö elää 
historiallisessa murroksessa
Euroopan hiipuva 
kristillisyys voi 
uudistua maahan-
muuttajien ansioista.

”M aailmassa on menossa har-
vinainen historiallinen ja 
ainutlaatuinen murrosvai-
he”, sanoo dosentti Risto 

Ahonen. Kristikunnan painopiste on siirtynyt 
Euroopasta Afrikkaan, jossa kristittyjen määrä 
on ylittänyt vanhat kristinuskon alueet.

”Alkuvoimainen, dynaaminen kristillisyys 
etenee siellä, missä sata vuotta sitten ei ollut 
kristittyjä.”

”Siirtomaahallinnon ajan päättyminen 
poisti kuin tulpan kristinuskon kasvoilta”, 
Ahonen sanoo. Dosentti Risto Ahosen kirja 
”Maailmanlähetys tienhaarassa” julkaistiin vii-
me viikolla.

Kristinuskon ydinalueiden vaihtumis-

ta Ahonen pitää myönteisenä, koska mikään 
kulttuuri ei voi omistaa kristillistä uskoa. ”Jo-
kainen kulttuuri ja kieli ovat sopivia kristinus-
kon uudeksi keskukseksi.”

Ahosen mielestä taantuvat ja jäsenkados-
ta kärsivät Euroopan kirkot eivät sovi malleik-
si muun maailman kirkoille.

Länsimaat eivät halua  
kuulla Kristuksesta
”Euroopassa on edelleen paljon kristittyjä, 
mutta privatisoitumisen takia merkittävä osa 
uskonnollisuudesta jää yksityiselämän piiriin.”

Länsimainen kulttuuri on Ahosen mukaan 
tehnyt erehtyvästä ihmisestä kaiken arvioin-
tiperusteen.

”Se on tullut kuuroksi elävän Jumalan pu-
huttelulle eikä enää halua kuulla mitään Kris-
tuksesta.”

Ahonen muistuttaa kirkon tarpeesta muu-
tokseen.

”Enemmistö Eurooppaan tulleista maa-
hanmuuttajista on kristittyjä ja heillä on pal-

jon annettavaa myös kirkolliseen elämään.”
Euroopan kirkoilla on Ahosen mielestä 

tärkeä tehtävä maailmassa, jos ne pystyvät 
sopeutumaan suuriin muutoksiin.

”Lähetystyö kuuluu kirkon olemukseen ja 
kristityn identiteettiin. Mitään kirkkoa tai ke-
tään kristittyä ei vapauteta tästä kutsumuk-
sesta.”

Kristinuskon uusi kehitys opettaa Ahosen 
mukaan nöyryyttä. 

”Siihen kuuluu rehellisen ja totuudenmukai-
sen kuvan antaminen maailmanlähetyksen ny-

kytilanteesta. Lähetysjärjestöjen on paneudutta-
va perusteelliseen opiskeluun. Tässä on kysymys 
kirkon olemassaolosta ja tulevaisuudesta.”

Suomen Lähetysseuran toiminnanjohta-
ja Seppo Rissanen uskoo, että etelän ja poh-
joisen kirkkojen näkemyserot vähenevät, kun 
toiminta suunnataan seurakunnan ulkopuo-
lella elävien ihmisten pariin.

”Lähetystyö niiden parissa, jotka eivät Kris-
tusta tunne, ohjaavat huomiomme oikeisiin 
asioihin. Sitä Kristus meiltä odottaa.”

Paula laajalahti

pysäkillä

Ajankohtaista

Asenteiden 
vallankumous
On käsiä, 
jotka auttavat, 
korvia, jotka 
kuulevat. 
Vähemmän 
puhuvia päitä, 
mutta on syli, 
joka hyväksyy.

T
ällaisia kuvia 
Kirkkohalli-
tuksen työ-
alasihteeri 
Riitta Kuu-
si maalaa kir-
kosta, joka on 
kaikkien saa-
vutettavissa. 

Hän on ollut alusta alkaen mu-
kana Kirkon saavutettavuusoh-
jelman ohjausryhmässä. Ohjelma  
julkistetaan ensi lauantaina valta-
kunnallisilla Diakoniapäivillä Kuo-
piossa. Ohjausryhmän sihteerinä 
on ollut Kirkkohallituksen vs. vam-
maistyön työalasihteeri Tiina Peip-
po. Kuopiolainen ohjausryhmän jä-
sen on hiippakuntadekaani Sakari 
Häkkinen. 

”Olennaista on kohtaaminen. 
Kun olen toisen ihmisen kanssa sa-

malla tasolla, myös altistan itseni 
haavoittumiselle.”

Instituutiot muuttuvat hitaasti, 
mutta tällaista herätystä kirkko Riit-
ta Kuusen mukaan nyt tarvitsee.

”Meidät on kutsuttu tekemään 
yhteisöllisyydestä yhä enemmän 
totta. Mutta kukaan ei tee tätä yk-
sin.”

Vain kaikille avoin kirkko on us-
kottava Kristuksen kirkko. Siksi saa-
vutettavuuden ja esteettömyyden 
eteen on tehtävä jatkuvasti työtä, 
saavutettavuus  -ohjelmassa koros-
tetaan. 

Aikuisten käytös opettaa 
erilaisuutta
Kirkon saavutettavuusohjelma (saa-
vu) on tehty kirkolliskokouksen 
aloitteesta. 

”Tätä tarvitaan, koska emme tu-
le ajatelleeksi, että kaikki eivät kuu-
le tai näe, eivät kykene liikkumaan 
portaissa tai eivät ymmärrä uskon-
tunnustuksen tai ehtoollisrukouk-
sen kieltä”, Riitta Kuusi sanoo.

Konkreettisia esteitä ovat pai-
nava ovi, kynnykset, kapeat käytä-
vät, portaat, himmeä valaistus, net-
tisivujen epäloogisuus, mikrofonin 
käyttö, toimimaton induktiosilmuk-
ka tai kaanaankieli.

Jäykkä organisaatio tuo omat es-
teensä. ”Palveluja tuottavan orga-
nisaation ja hengellisen yhteisön 
yhteensovittaminen ei ole yksinker-
taista.”

Mutta Kuusi muistuttaa samalla, 
ettei Saavu  -ohjelma halua rajautua 
vain vammaisiin ja konkreettisiin es-
teisiin,  jolloin korostuu perinteinen 
diakoninen lähestymistapa. Ohjel-
man tavoitteena on osallisuus, yh-
denvertaisuus sekä asenteitten 
muuttaminen.

”Asenteet ovat suurin este. Jos 
asenteet muuttuvat, käytännön on-
gelmiin on helppoa löytää ratkai-
suja.

”Asenteet syntyvät tunteista. 
Otamme vastaan vain sellaista tie-
toa, joka tukee jo olemassa olevia 
asenteitamme. Kaikki outo ja eri-
lainen koetaan pelottavaksi.” Kuusi 
muistuttaa, ettei lapsilla ole käsitet-
tä ”erilaisuus” ennen kuin aikuiset 
sen heille omalla käyttäytymisellään 
opettavat. 
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”Dynaaminen 
kristillisyys etenee 
siellä, missä 100 vuotta 
sitten ei ollut kristittyjä”, 
sanoo dosentti Risto 
Ahonen.

”Asenteet 
syntyvät 
tunteista. 
Kaikki outo 
ja erilainen 
koetaan 
pelottavaksi.

”Erilaisuuden ja moninaisuuden 
sieto seurakunnissamme on huo-
nolla tasolla. Jos asenteet muuttu-
vat, muutos on vallankumouksel-
linen.”

”Olennaista on kohtaaminen. Sii-
nä on kaksi minää tai kaksi sinää, 
joilla molemmilla on vastuu yhtey-
den luomisessa. Tällaista yhteistyötä 
on kirkon työntekijöidenkin roolin 
vetämisen sijaan opeteltava.”

Seurakuntalaiset  
kokemusasiantuntijoina
Saavu  -ohjelma lähtee siitä, mil-
lainen seurakunta on yhteisönä, ja 
millaisen ihmiskäsityksen pohjalta 
seurakunnassa toimitaan.

Kaikki ovat tervetulleita, ovat-
ko?

”Emme pysähdy miettimään, mi-
tä ”kaikki” tarkoittaa. Tarkoittaako 
se vain sellaisia, jotka pääsevät liik-
kumaan, näkevät, kuulevat tai ym-
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Kaikki tervetulleita

J o vuosia sitten tämän lehden kirkolli-
sista ilmoituksista on poistettu tapahtuman 
perään kirjoitetut sanat: kaikki tervetulleita.

Siksi koska tuon ajatuksen pitäisi olla aina 
itsestään selvää. Vai kummitteleeko siellä 

taustalla ajatus, ettei sittenkään.  Ja onko koskaan 
pysähdytty miettimään, mitä tarkoittaa tuo ”kaikki”. 
Onko ”kaikki” yhtä kuin ei kukaan?

Mitä tapahtuisi jos kaikki todella noudattaisivat 
kutsua?

Ensi lauantaina Kirkon Diakoniapäivillä Kuopiossa 
julkistetaan Kirkon saavutettavuusohjelma (saavu). 

Saavutettavuutta tarkastellaan siinä erityisesti vam-
maisten kannalta, mutta niin kuin selkokielikin, myös 
tämä sopii kaikille. Saavutettavuusohjelma on tehty 
kirkolliskokouksen aloitteesta. Sen julkaiseminen on 
myös merkki siitä, että kirkon ovet eivät vieläkään ole 
avoinna kaikille ja portaat ovat liian jyrkät.

Mielikuvat ja asenteet elävät vahvassa.  En usko niin 
kuin kirkko opettaa. En ole tarpeeksi uskovainen. En 
sovi tuohon muottiin. Ei kirkolla ole minulle mitään 
annettavaa.

Asenteita on puolin ja toisin. Jos mielen sisällä on 
vahva, pelonsekainen asenne kirkkoon, ennakkoluulo 
itsessään kasvattaa portaita  riippumatta siitä, mitä 
kirkko tekee. 

Saavutettavuus  -ohjelma on hyvä asiakirja, mutta 
paperilla sinänsä ei vielä tee mitään. Sanojen pitää 
muuttua todeksi ja kirkon kasvojen näkyviksi.

Työntekijän on tehtävä kaikkensa, jotta kasvot ovat 
vastaanottavat. Ihmisarvo tulee näkyväksi vasta silloin 

kun tulijaa katsotaan silmien 
tasolla ja kohdellaan hänelle 
kuuluvan arvon mukaan. 

Mutta myös seurakuntalai-
nen on velvollinen tuomaan 
kokemuksensa ja asiantunte-
muksensa yhteiseen käyttöön. 

Tule ja katso. Kirkko on 
totuuteen pyrkivä keskustelu-
yhteisö. Kulman takaa kurk-
kiminen ei vahvista osalli-
suutta, eikä muuta mitään. 

Lokakuun loppupuolella 
julkaistaan jälleen Kirkon 

nelivuotiskertomus, joka kertoo tilastot sekä analysoi 
kirkossa tapahtuneita muutoksia. 

Yllätys ei ole se, että kaikki toiminnalliset käyrät 
liukuvat alamäkeä. Kokoava toiminta ei enää tuo jouk-
koja yhteen.

Yhteiskunnallisessa ja kirkollisessa murroksessa 
eletään nyt kun nelivuotiskertomus osoittaa, että alle 
kolmekymppisten kiinnostus uskoon ja Jumalaan on 
kadonnut liki olemattomiin.

Piispa Jari Jolkkonen toivoo kirkkoon opettajia, 
keskustelua sekä järjen käyttöä 

oikeisiin ja olennaisiin asi-
oihin.

Pelkkä tervetulotoivo-
tus ei enää riitä.

 ✚ Mielenterveyspäivät jär-
jestetään Kuopiossa 10. ker-
ran. Päivät pidetään Kuopion pää-
kirjastolla 29.10. -1.11. Aiheena 
on Oikeutta ja oikeudenmukai-
suutta. Kirkon merkityksestä tä-
män päivän yhteiskunnassa puhu-
vat mm piispa Jari Jolkkonen sekä 
päätoimittaja Jari Tourunen. Koh-
tuudesta puhuvat mm professori 
Juhani Laurinkari sekä Heikki Eita-
kari Virvatuli ry:stä.

 ✚ Mieskuorot Puijon laulu ja 
Kuopio Kvartetti yhdistyvät uu-
deksi kuoroksi. Uuden kuoron 
syntymisen laskettu aika on vuo-
denvaihteessa. Puijon Laulu virit-
telee loppulaulujaan konsertissa 
Tuomiokirkossa sunnuntaina 7.10. 
klo 15.  Suomalaisille tutut laulut 
on valittu Rooman kuoromatkan 
ohjelmistosta. Puijon Laulu on pe-
rinteinen, lähes 70 vuotta toimi-
nut kuopiolainen mieskuoro.

 ✚ Männistön seurakunnan 
pastori Sanna Husso on ehdok-
kaana kuntavaaleissa Kuopiossa. 
Hän on vihreiden listalla.

 ✚ Kuopion seurakuntayhty-
män nuorisosihteerin viran 
säilyttämisen puolesta kerätään 

nettiadressia. Kuopion yhteinen 
kirkkoneuvosto esittää kirkko-
valtuustolle viran lakkauttamista 
ja tehtävien siirtämistä yhtymän 
muille nuorisotyöntekijöille. Nuo-
riso- ja oppilaitostyön johtokun-
ta on viran säilyttämisen takana. 
Nuorisosihteerin virkaa tällä het-
kellä hoitaa Marjukka Borgman.

 ✚ Lintulan luostarin sisaris-
to on valinnut nunna Mikaelan 
uudeksi johtajaksi. Nunna Mika-
ela (Unelma Röpelinen) on asu-

nut Lintulan luostarissa 26 vuotta. 
Edellinen igumenia Marina kuo-
li auto-onnettomuudessa viime 
kesänä.

 ✚ Eilen alkaneitten papiston 
päivien keskipisteessä on juma-
lanpalvelus. Noin 600 papille ja 
teologian opiskelijalle luennoi EL-
CA Metropolitan New York Sy-
nodin piispa Robert Alan Rimbo. 
”Jumalanpalvelus on tärkeä, kos-
ka Jumala on tärkeä. Meidän on 
ensisijaisesti pidettävä huomiom-
me Jumalassa, ei kirkon kasvussa 
tai kirkollisissa toimituksissa itses-
sään”, Rimbo sanoo.

”Ihmiset kaipaavat saada olla 
toistensa kanssa ja jumalanpalve-
lus on yksi niistä harvoista tilan-
teista, joissa tämä on mahdollista 
säännöllisesti.”

 ✚ Taizé –tapaaminen Helsin-
gissä ylitti järjestäjien odotukset. 
Takaisku oli se, että osa ilmoittau-
tuneista ei saapunut paikalle, eikä 
ilmoittanut matkan peruuntumi-
sesta. Vapaaehtoisvoimin koot-
tu tapahtuma täytti kirkot. Viime 
sunnuntai-illan Tuomasmessussa 
Mikael Agricolan kirkossa saarnasi 
Taizén veli Alois. 

lahja Pyykönen
lahja.pyykonen@evl.fi

pääkirjoitus
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Esteettömään rakennukseen 
on helppoa päästä sisään ja 
vaivatonta liikkua. Kirkko-
hallituksen työalasihteeri 
Riitta Kuusi Helsingin 
Matteuksen kirkossa. 

märtävät sitä kieltä, jota kirkossa 
käytetään.” 

Mielikuvat vaikuttavat voimal-
laan. ”Olenko hyväksytty? Pitääkö 
minun sopia tuohon muottiin? Us-
konko niin kuin kirkko opettaa?”

Riitta Kuusi asettaa peilin jokai-
sen eteen.

”Kirkon työntekijät ovat kuin 
emäntiä ja isäntiä, joitten tehtävän 
on valmistella, että kaikki on otet-
tu huomioon. Seurakuntalaiset ovat 

kokemusasiantuntijoita kertomaan 
siitä, miten asiat olisi hyvä hoitaa.”

Saavu  -ohjelma sanoittaa näin:
”Osallisuus on jokaisen ihmisen 

henkilökohtaisten lahjojen saamista 
yhteiseen käyttöön. Vastuu toises-
ta ihmisestä on motiivina kohdella 
kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti. Yh-
denvertaisuus kirkossa tarkoittaa si-
tä, että seurakunta luo edellytykset 
tasavertaiseen osallistumiseen.”

lahja Pyykönen
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Tuomiorovasti Ilpo Rannan-
kari puhuu Mielenterveyspäivil-
lä miehen tasa-arvosta.

”Kulman 
takaa kurkki-
minen ei 
vahvista 
osallisuutta. 
Tule ja katso.
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Kaveria ei jätetä

S uomea pidetään yhtenä hyvinvoinnin 
mallimaana, jossa yhteiskunnan tur-
vaverkot ovat monipuoliset. Mutta ne 
eivät riittävästi tavoita tai pysty aut-
tamaan kaikkia, vaikka kuinka olisi 

hyvää tahtoa ja toimijat tekisivät parhaansa. 
Esimerkkinä voisin käyttää Työvoiman Pal-

velukeskusta (TyP) Kuopiossa, jonka ohjausryh-
mässä olen vuosia ollut. Se yhdistää työvoima-
hallinnon, sosiaali- ja terveystoimen sekä Kelan 
voimat saadakseen lisää vaikuttavuutta työttö-
mien nuorten auttamistyöhön. 

Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen 
polku kohti työllistymistä tai muuta sovittua 
tavoitetta. Hänellä on tukenaan ryhmä koke-
neita auttamisen ammattilaisia. Arvokkaita 
tuloksiakin on syntynyt – pahasti alkoholisoi-
tuneita on saatu autetuksi, pitkään itsetunto-
ongelmista kärsineitä saatu vahvistetuksi jne. 

Vaikka Kuopion TyP tekee esimerkillistä autta-
mistoimintaa, on itselleni jäänyt tunne, että sit-
tenkin jotain puuttuu. 

Onko edes mahdol-
lista, että heikompien 
auttaminen onnis-
tuu yhteiskunnan toi-
min? Hieman kylmää 
tilanne jossa ”viran-
omainen on ainoa 
omainen”. Yhteistyöllä 
kunnan, kolmannen 
sektorin ja kirkon kes-
ken voidaan autta-
mista tehostaa, mutta 
sekään tuskin riittää. 

Jokainen voi olla 
tukena naapurille, 
ystävälle ja vaikkapa 
aivan tuntemattomalle. 

Kuitenkin näyttää siltä, että tämän päivän 
kiireisessä menossa yhteisöllisyys on hukassa. 
Ainakin sen vahvistamista tarvitaan. Onhan 
surullisia tapauksia, kuinka vanhukset joutu-
vat olemaan liki oman onnensa varassa, kun naa-
purit kulkevat omia teitään heitä huomaamatta. 
Kodinhoitaja saattaa pyörähtää kerran päivässä 
ja siinä ne kontaktit ulkomaailmaan ovatkin. 

Miksei naapurusto voisi olla verkosto rinnalla 
kulkijoita? 

Lisäeväitä toimia auttajina arjessa löytyy 
monista hankkeista, joissa valmennetaan vapaa-
ehtoisia nuorten auttamistyöhön. Tällainen on 
mm. Siilinjärven Jelpparit -hanke. 

Tarvitaan samaa asennetta kuin Saarijär-
ven Paavolla tämän pantua ”leipään puolet pet-
tua, kun naapurin sadon vei halla”. Hänhän 
antoi omastaan naapurille ja pelasti tämän näl-

käkuolemalta. Paavo ei jät-
tänyt kaveria – älkäämme 
mekään niin tehkö. 

Vapaaehtoistyö nuorten 
auttamiseksi on todella 

tärkeää ja siinä on 
antoisaa työsar-
kaa jokaiselle. 

uPi heinOnen

kirjoittaja on  
kuopiolainen yritys- 

ja organisaatio- 
valmentaja sekä  

seurakuntayhtymän 
yhteisen kirkko- 

valtuuston jäsen.

”Onko 
edes mah-
dollista, että 
heikompien 
auttaminen 
onnistuu yh-
teiskunnan 
toimin?

kolumni

kirkon kulmilta

Somistusryhmä 
on elämänlanka 
seurakuntaan.

”S
ain nukkumaan 
mennessä kuvan kol-
kosta kaupungista. 
Naapurit eivät tunne 
toisiaan, eristäyty-
viä ihmisiä ja välinpi-
tämättömyyttä. On 

lokeroita ja muureja. Karuutta, jota tä-
nä päivänä saattaa olla useassa kaupun-
gissa. Toisaalta näin myös valoa, kukkia, 
lämpöä ja kohtaamisia. Ihmisten välis-
tä yhteyttä.”

Vieno Arpola valottaa, että näistä 
aineksista Männistön seurakunnan so-
mistusryhmä lähtee toteuttamaan Kon-
serttisalin kaunistamista Diakonia-päi-
ville Kuopion Musiikkikeskukseen.

Meillä on  
sama päämäärä
Somistusryhmän alkuperäisjäsen Lea 
Piippo kertoo, että porukka oli heti mu-
kana, kun heille ehdotettiin projektia. 
Joku kertoo ison ponnistuksen pelotta-
neen, toinen sanoo, että vieläkin vähän 
hirvittää. 

”Minä olen ylpeä meistä, että saa-
daan tätä toteuttaa. Meillä on hieno yh-
teinen päämäärä, toteaa Anna-Maija 
Myöhänen. 

20 vuoden ajan vapaaehtoiset ovat 
antaneet ideansa ja osaamisensa Män-
nistön seurakunnan tilojen somistuk-
seen. Ryhmässä on tällä hetkellä noin 10 
jäsentä. Jokaisella on pari, jonka kanssa 
jaetaan vastuuta. Pareille tulee vastuu-
vuoro joka kuudes viikko. 

Joka viikko muun muassa kirkon alt-
tari saa uuden ilmeen. Alkuviikosta seu-

rakuntamesta-
ri soittaa ja kertoo 
seuraavan viikon ti-
laisuuksista, pa-
ri ideoi somistuk-
set, hankkii kukat 
ja materiaalit, työs-
tää asetelmat ja vii-
konlopun aikana ne 
viedään paikoilleen 
kirkoille.  

Seurakunta 
antaa valtaa  
ja vastuuta
Riitta Walle löy-
si porukkaan seitse-
män vuotta sitten. 

”Tein Muotoilu-
akatemian loppu-
työnä seurakunnal-
le maljakot ja silloin 
kuulin ryhmästä. 
Tämä oli ihana löy-
tö. Olen nauttinut 
tekemisestä. Tässä 
saa toteuttaa floris-
tiunelmaa.”

Jokainen saa olla 
omanlaisensa ja jo-
kaisen kädenjälkeä 
kunnioitetaan. Eri-
laiset aivoitukset ja 
persoonallisuus nä-
kyvät asetelmissa.  

Ryhmäläiset muistelevat erikoistilan-
teita, joissa luovuus on saanut erityises-
ti kukkia. 

”Reijo Virolaisen lähtöjuhliin teim-
me pienoismetsän. Metsästäjän maise-
man järvineen, puineen ja jäniksineen. 
Aulikki Mäkisen tulojuhlaan raken-
simme herkkiä asetelmia puutarhan ja 
luonnon kukista ja heinistä.”

”Työ on palkitsevaa. Iloa ennen kaik-

kea itselle ja jos muutkin tykkää, niin se 
on extraa.”

Ryhmä on avoin, miehetkin ovat ter-
vetulleita.

”Minulle somistusvuoro tarkoit-
taa sitä, että saan laittaa aivot narik-
kaan”, naurahtaa rakennusalaa opiskele-
va Minna Leskinen. 

”Parin kanssa höpötellään ja ideoi-
daan eikä tarvitse stressata.”

Anna-Maija Myöhänen toteaa, et-

Somistus syventää sanomaa

R uottee on yksi entisen Karttulan seurakunnan kuu-
desta hautausmaasta, niistä toiseksi vanhin. 

Se vihittiin käyttöön elokuussa 1902. Kaikkein 
vanhin on kirkon alapuolisessa rinteessä. Siihen en-

simmäinen hautaus tapahtui jo huhtikuussa 1764. Tämä mo-
neen kertaan laajennettu kalmisto on näkyvä osa historialli-
sesti merkittävää kirkonmäkeä.

Ruottee on saman mäen takaosassa, kätkössä metsän sy-
lissä. Vanha sanomalehti kertoo hautausmaan vihkimistilai-
suudesta, miten ”useimman silmissä loisti kirkas kyynel”. 

Tämä aluksi uudeksi hautausmaaksi kutsutun kalmiston 
rinnalla otettiin jo vuonna 1911käyttöön Valkeisen tilan mail-
le perustettu uusi hautausmaa. Ruotteesta aikoinaan käy-
tössä ollut nimi Ruotteensuo kertoo syyn muutokseen.

Ruotteelle haudattiin kuitenkin 1950-luvulle asti. Nyt yli 
50 vuotta myöhemmin siellä on kuusten katveessa  jäljel-
lä satakunta kivistä, puista ja rautaista muistomerkkiä kerto-
massa sinne haudatuista. 

Karttulan hautausmaista opasmonisteen kirjoittanut Erk-
ki Taarasti mainitsee heistä muiden muassa Lauri ja Joo-
nas Kokkosen Viimeisistä kiusauksista tutun Albertiina Ne-
nosen, joka työskenteli vuosikymmenet Paavo Ruotsalaisen 
perheessä Aholansaaressa. 

Ruotteelle on haudattu myös keuhkotautiin kuolleet 
pienten lasten vanhemmat, Elli ja Ferdi Räsäsen. Heidän 
kohtalostaan kerrotaan 2000-luvun alussa Kuopion Isän-
maallisen seuran julkaisussa, Elli ja Ferdi, Kirjeitä Pohjois-Sa-
vosta vuosilta 1897–1911.

Ruottee on sanana arvoituksellinen. Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen nimiarkistoon on samoilta kulmilta tal-
lennettu useitakin Ruottee-alkuisia paikannimiä. Ruottee on 
Virmasveden lahdenpohjukka. Myös senniminen torppa on 

ollut 1900-luvun alussa. Ruotteenlahti on Etelätalon maihin 
kuulunut Pörönniemen lahti.

Ruotteenlampi on Pörönniemessä Ruotteensuon reunas-
sa. Sen taas sanotaan olevan pelloksi raivattu, metsittynyt 
suo. Näiden nimien lähtökohdaksi haastateltu paikannimien 
tietäjä on maininnut, että ”järvissä tiällä kasvo ruatteeta, ne 
oj järvenpohjakasvia”.  

Näin Ruottee olisi raatteesta muotoutunut paikannimi.

helena Riekki

Ruotteen kalmisto Karttulassa

Ruotteen hautausmaalla on myös vanha hirsinen 
ruumisaitta.
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Tavoitteena tyytyväinen osallistuja

K uopion Matkailupalvelu Oy:n kokouspäällikkö 
Kristiina Lehtonen tietää, mitä suurtapahtu-
man valmistelut vaativat. Hän on ollut muka-
na myös perjantaina alkavien Kuopion Diako-

niapäivien järjestelyissä.

Millaisia tapahtumia olet ollut järjestämässä? 

”Sekä pieniä kansainvälisiä tapaamisia kuin myös use-
amman päivän mittaisia kansainvälisiä kongresseja, jois-
sa osallistujia on ollut yli kolmestakymmenestä 
maasta. Lisäksi Kuopio on saanut vieraak-
seen valtakunnallisia liittokokouksia ja 
koulutuspäiviä. On ollut mielenkiintoista 
nähdä, mitkä kaikki asiat voivatkaan liit-
tää ihmisiä yhteen.”

Sujuuko kaikki aina suunnitelmien 
mukaan?

”Mitä suurempi tapahtuma, si-
tä aiemmin sen järjestelyt aloite-
taan. Tapahtumapaikka ja ma-
joitukset varataan ensin. Myös 
järjestelyistä kannattaa 
tehdä selkeä aikatau-
lu.  Ruokailuissa pitäi-
si pysyä aikatauluissa ja 
majoituksissa ottaa huo-
mioon erilaiset tarpeet ja 
toiveet. Yleensä kaikki sujuu 
hyvin, mutta toki yllätyksiä-
kin tulee, usein kustannusten 
puolelle. Halutaankin toteuttaa 
tietty ohjelma toisin, joten kustan-
nuksiin kannattaa aina laittaa vara.”

Mielenpainuvia muistoja?

”Muistot liittyvät osallistujiin ja yhteistyökumppanei-
hin, joihin olen vuosien mittaan tutustunut. He ovatkin 
tässä työssä parasta.”

Millaiset tapahtumat kiinnostavat sinua osallistujana? 

”Hyvin järjestetyt kokoukset. Mieltä piristää aina, jos 
tavalliseenkin kokoukseen on liitetty jotain erityistä. Se 
voi olla mitä tahansa tavallisuudesta poikkeavaa. Lisäk-
si käyn mielelläni messuilla ja näyttelyissä. Hevosharras-

tukseni myötä viihdyn hevosurheilutapahtumissa.”

Millainen on hyvä tapahtuma?

”Siinä on yksi hyvä ja selkeä mittari. Mikäli osallistu-
ja lähtee tapahtumasta tyytyväisenä, silloin on on-
nistuttu.”

Matkailupalveluun  on tulossa muutoksia. 
Millaiselta tulevaisuus näyttää? 

”Tällä hetkellä tunnustellaan ja pohditaan, 
onko kenties parempia toimintamalle-
ja olemassa. Tarkoitus on parantaa alueen 
matkailutoimijoiden yhteistyötä, tehos-
taa alueen markkinointia, ja lisäksi vält-
tää toiminnan päällekkäisyyksiä. Kongres-
sit järjestetään kuten aiemmin, ja kenties 
paremmin. Kuopiosta löytyy vahva ja in-

nokas osaajajoukko suurtenkin kongres-
sien järjestämiseen. Kuopio upean luonnon 

ympäröimänä tarjoaa monipuoliset palvelut 
vieraille.”

hanna kaRkkOnen

mitä mielessä?

Vieno Arpola 
(vas.), Salme 
Swärd, Anna-
Maija Myöhä-
nen, Riitta Walle, 
Minna Leskinen 
ja Lea Piippo. 
Yhteinen pää-
määrä odottaa. 
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Somistus syventää sanomaa

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

- erikoishammas-
teknikon palvelut

- hammaslaboratorio-
palvelut

Käsityökatu 18 A 
70100 KUOPIO

puh. 017-262 6990

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Tmi SAVON HILMA 

Luotettavaa
koti- ja siivouspalvelua

Tmi SAVON HILMA
www.savonhilma.com

p. 050 551 2177
Kot i t a lousvähennys  45  %.

 
 
 

Kotitalous-
vähennys 45% 

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 
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”Jokaisen 
kädenjälkeä 
ja asetelmaa 
kunnioitetaan.

tä hänelle ryhmä on kuin elämänlanka 
seurakuntaan. 

Riitta Walle on mieltynyt uskonnolli-
sen symboliikan tutkimiseen.

”Ajattelen, että somistus myös julis-
taa, syventää sanomaa.”

Nyt vahvistetaan tulevan viikon ai-
kataulut Kirkon Diakoniapäiviä var-
ten.  Perjantaiaamuna somistus alkaa 
tavaroiden viemisellä Musiikkikeskuk-
seen.  Valmista pitää olla kello 11, päivi-

en osallistujat saapuvat jo ennen puol-
tapäivää.

”Tietää työteliästä aamua. Pitää lait-
taa ihan kello soimaan”, joku tuumaa.

Ryhmä näyttää, että yhdessä voi pal-
jon. Seurakunta antaa valtaa ja vastuuta.  

Tässä on tekemisen makua.

hanna kaRkkOnen
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Hengähdä hetkeksi
 ✚ Urkukonsertti Tuomiokirkossa tiistai-
na 9.10. klo 19. Jaana Ikonen.

 ✚ Siilinjärven seurakunnan Hiljai-
suuden päivä ”Syksyn avara hiljaisuus” 
sunnuntaina 14.10. klo 10–17 Ruokonie-
messä. Tule vaeltamaan luonnossa, hil-
jentymään ja levähtämään. Osallistumis-
maksu 10 € sis. ateriat. Päivän ohjaa Sirpa 
Ylikotila, ilmoittaudu viimeistään 5.10. sir-
pa.ylikotila@evl.fi, puh. 044 7284 608. 

Puijon Laulu  
kiittää konsertilla
Mieskuoro Puijon Laulun konsert-
ti Tuomiokirkossa sunnuntaina 7.10. 
klo 15. Kuoro lähtee lokakuussa Roomaan 
kuoromatkalle ja samalla muistele-
maan lähes seitsemänkymmentä 
vuotta jatkunutta toimintaa. Roo-
man konserttiin kuoro valmistautuu 
laulamalla ohjelmistonsa Tuo-
miokirkossa. Kuorolaiset 
haluavat kiittää kuu-
lijoitaan ja ystäviään 
kirkkokonsertilla. Va-
paa pääsy.

Naisten  
kesken

 ✚ Naisten raamattupiiri 
Juankosksen seurakuntata-
lolla torstaina 4.10. klo 18. 
Parittomina viikkoina. 

 ✚ Naisten lenkkipiiri 
Poukaman rantasaunalla 

maanantaina 8.10. klo 18.
 ✚ Naisten kesken -raamattuilta Pui-
jon kirkossa tiistaina 9.10. klo 18. Yhteis-
työssä Kansan Raamattuseuran kanssa. 
Jaana Marjanen. Raamatun nimettöm-
mät naiset. Kahvitarjoilu. 

 ✚ Naisten hemmotteluilta Riistaveden 
seurakuntatalossa keskiviikkona 10.10. 
klo 18. Ruokailu ja ohjelmaa. Lastenhoi-
to järjestetty. 

 ✚ Raamattupiiri naisille – hiljenty-
mistä ja jakamista Männistön Van-
hassa kirkossa keskiviikkona 10.10. klo 18. 

Miesten kesken
 ✚ Miesten saunailta torstaina 4.10. klo 
17.30 Jukka Huttusella, Karttulassa Kut-
taniementie 153. Miehen elämän sisältö, 
Jarmo Tarkkonen.

 ✚ Kokki-ukkojen kokkaaminen Veh-
mersalmen seurakuntakodilla tiistaina 
9.10. klo 17. 

 ✚ Miesten ruokapiiri Riistaveden seu-
rakuntatalolla maanantaina 15.10. klo 17. 

 ✚ Miesten lenkkipiiri Rytkyn leirikes-
kuksessa torstaina 11.10. klo 17.30. Pappi 
rauhanturvaajana. 

 ✚ Miesten sauna ja takkailta Pouka-
man leirikeskuksessa perjantaina 12.10. 
klo 18. Osallistumismaksu 5 €. Pala tai-
vasta, Lauri Hallikainen. 

 ✚ Miesten ilta Säyneisen seurakuntako-
dilla torstaina 18.10. klo 18. 

 ✚ Miesten raamattupiiri Juankosken 
seurakuntatalolla joka ke klo 18. 

Leipää ja puuroa
Puuropäivä Karttulan seurakuntakodilla 
perjantaina 12.10. klo 11-13. Tule maistelemaan 
erilaisia puuroja. Puuro 6 €, kahvi ja pulla 2 
€. Tarjolla myös leipää, leivonnaisia ja muita 

myyjäistuotteita. Arvontaa. Lähetystyön 
ja Kirkon Ulkomaanavun hyväksi. 

Lähimmäisyy-
destä Siilinjär-

vellä
Kansanlähetyksen 
syyspäivät ”Ken on 

mun lähimmäiseni” Sii-
linjärven seurakuntatalossa. Per-
jantaina 5.10. klo 18.30 ”Lähim-

mäinen?!”, raamattuopetus ja 
keskustelua, klo 19.30 iltatilaisuus, Sir-

pa Ylikotila, Hannu Laukkanen, 
Vilho Harvala. Lauantaina 6.10. 
klo 16 ”Rakastanko?!”, Vilho Har-
vala, klo 17.15 iltatilaisuus, Tapio 
Lepola, Simo Karjalainen, Pekka 

Kiiski, lauluryhmä Välke. Sunnuntaina 7.10. 
klo 10 messu kirkossa, klo 12.30 ”Usko arjes-
sa”, Anne Pohtamo, Unto Niskanen.

Herättäjän päivät 
Herättäjän päivät 13.-14.10. Puijon 
kirkolla. Myyjäiset lauantaina 13.10. klo 10 
nuorisotalossa ja Puijon torilla. Messu Pui-
jon kirkossa sunnuntaina 14.10. klo 10. Ro-
vasti Osmo Korkalainen saarnaa. Kuopion 
virsikuoro. Keittolounas ja kahvi. Siioninvir-
siseurat  sunnuntaina klo 12. Jaro Julkunen, 
Osmo Korkalainen, Jaana Marjanen. 

Voimasanoja  
Raamatusta

 ✚ Muistatko, mihin olet laittanut 
Raamattusi, jos sellaisen omis-
tat? Kirjakaappiin pölynsuojaan vai yö-
pöydälle käden ulottuville? Siilinjärvellä 
alkaa työikäisille Voimasanoja-raamat-
turyhmä, jossa tartutaan rohkeasti Raa-
mattuun ja keskustellaan uskon ja elä-
män kysymyksistä joka toinen viikko 
pappi Sirpa Ylikotilan johdolla. Aloitus 
keskiviikkona 3.10. klo 18 Siilinjärven seu-
rakuntatalon pienessä salissa. Mukaan 
voit tulla toisellakin kerralla 17.10., ellet 
ensimmäiseen iltaan ehdi.

 ✚ Raamattuilta Petosen seurakuntata-
lossa torstaina 4.10. klo 18. Jeesus Kristus 
- Jumalan Poika ihmisen historiassa. 

 ✚ Raamattuopetusta Kallaveden kir-
kossa maanantaina 8.10. klo 18. Näky-
mätön maailma, enkelit. Anna-Mai-
ja Hella. 

 ✚ Raamattuluento Puijon kirkolla maa-
nantaina 8.10. klo 18.30. Apostolien teot, 
luvut 10-11. Pekka Nieminen. 

kirkkojakoti@evl.fi

Valtakunnalliset Diakoniapäivät näky-
vät Kuopiossa 5.-7.10. Diakoniapäivien 
tunnus on ”Elä ja välitä”.

Perjantaina 5.10.
 ✚ Else. Kulttuuriareena 44: ssä (Kauppakatu 
44) Johanna Jauhiainen. Ohjaus Cilla Back.

 ✚ Perjantaimessu Tuomiokirkossa klo 19. 
Saarna Lauri Paatero. Yhteinen nuoriso- ja 
oppilaitostyö. 

 ✚ Käsikellokuoro Dolcen konsertti Py-
hän Johanneksen kirkossa klo 19. Vapaa 
pääsy. 

 ✚ Petri Laaksosen konsertti ”Älä elä-
mää pelkää” klo 19 Musiikkikeskuksessa. Li-
put 20 euroa Musiikkikeskuksen lippupal-
velusta.

 ✚ Sydämen rukous – Lassi Nummen 
Requiem Puijon kirkossa  klo 19. Seija Pit-
känen, runot. Elisabet Petsalo, laulu. Johan-
na Sorjonen, ohjaus. Ohjelma 10 euroa. 

Sunnuntaina 7.10.
 ✚ Kaksikielinen messu Tuomiokirkos-
sa klo 10. Piispa Jari Jolkkonen saarnaa. 
Tulkkaus viittomakielelle. Viittomakuoroa 
johtaa Aila Viinikainen. 

 ✚ Messu Alavan kirkossa klo 10. Saarnaa 
kehittämiskonsultti Raimo Turunen. Yh-
teiskunnallinen messu. 

 ✚ Messu Pyhän Johanneksen kirkossa 
klo 10. Saarna työalasihteeri Tiina Peippo. 
Selkokielinen messu.

 ✚ Messu Puijon kirkossa klo 10. Teol. tri 
Petri Merenlahti Kirkon ulkomaanavusta 
saarnaa. Messun osiot heijastetaan alttari-
seinälle tekstitettyinä.

 ✚ Messu  Kallaveden kirkossa. Hiippa-
kuntadekaani Sakari Häkkinen saarnaa. 
Monikulttuurinen messu. 

 ✚ Messu Riistaveden kirkossa klo 10. 
Projektisihteeri Riikka Myllys saarnaa. 

tapahtuuElä & Välitä

Raamatusta löytyy voimasanoja. Lue vaikka tai tule opiskelemaan raamatturyhmään.
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Käsikellokuoro Dolce esiintyy Pyhän 
Johanneksen kirkossa klo perjantaina 
5.10. klo 19. Vapaa pääsy. 

Petri Laaksonen konsertoi Musiikki-
keskuksessa perjantaina 5.10. klo 19. 

Jaana Pölläsen konsertti ”Kiitok-
seni” Kaavin kirkossa perjantaina 
26.10. klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelman 
hinta 5 euroa, tuotto oman alueseura-
kunnan vanhustyölle. 

Mika ja Tiina Kilkki Jyväskylästä 
vierailevat Kutsu yhteyteen -mes-
sussa Puijon kirkossa sunnuntaina 
7.10. klo 17. Aiheena ”Opeta meitä 
rukoilemaan”. 
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Kaikenikäisten 
nallekirkko Puijon 
kirkossa sunnuntai-
na 14.10. klo 16. 
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 ✚ Kuopion pääkirjaston ala-aula: Lukemi-
sen juhlaa 140 vuotta Kuopiossa 1.–25.10. Esillä 
on kirjaston perustamisvuonna 1872 ilmesty-
nyttä kirjallisuutta lyseon kirjastosta ja asiak-
kaiden lainaamia teoksia sekä kirjastonhoitaja 
Anu Parviaisen laatima kuvallinen esitys.

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

 ✚ Galleria Carree (Kauppak.13), Kari Södö: 
Veistoksia 19.9.–7.10. Taustalla soi taiteilijan 
luoma ääniteos.

 ✚ Galleria G 12, (Minna Canthin katu 15) Taru 
Mäntynen: Veistoksia 22.9.–12.10.

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

 ✚ Kuopion museo (Kauppak. 23): Papana-
maan kartta 25.9. alk.; Uskollisin kaikista 3.10. 
alk.; Vaatteet varoja myöten – pohjoissavolai-
set kansanpuvut 1800-luvulla 31.1.2013 saakka.

 ✚ Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen Oy 
(Puijonk. 9 A 6), Jouni Airaksinen: Veistoksia 
ja piirustuksia 17.9.–31.12. 

 ✚ Mestarijuoksija Hannes Kolehmainen. 
Palkinnot Kuopion museossa 24.3.2013 saakka. 

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

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Sinfoniasarja II 
4.10. ja III 11.10. klo 19; Petri Laaksonen: Älä elä-
mää pelkää 5.10. klo 19.

 ✚ Vanhusten päiväkonsertti: Kuopion kau-
punginorkesteri, Jaakko Kuusisto, kapellimes-
tari; Elina Vähälä, viulu 12.10. klo 10.

 ✚ Korsuorkesteri: Ohi on! -jäähyväiskonsert-
ti 12.10. klo 19.

 ✚ Jazzklubi: Jo´ Buddy & The Uplifters 12.10. 
klo 21. 

 ✚ Finnkino: mm. Kuningas Litmanen (K12), Si-
nivalkoinen valhe (S).

 ✚ Kino Kuvakukko: Hopeatähti esittää 4.10. 
Varasto (K7) klo 13; Kuopion Vilimit (4.–7.10. 
www.kuopio.vilimit.fi) 25-vuotisjuhlavuoden 
avajaisnäytös 4.10. klo 18 Loma, vieraana Ant-
ti Litja. 

 ✚ Kuvakukko, Kava: Ikiru – Tuomittu (S) 
1.10., Koomikkojen kuningas (S) 8.10. ja Laske-
va aurinko (K16) 15.10. klo 19.

 ✚ Ooppera- ja balettisarja: Romeo ja Julia 
-baletti 9.10. klo 18.

 ✚ Kuopion kaupunginteatteri, Kuopion 
Yhteiskoulun näyttämö: Kommandoilta, Hä-
peä 5.10. klo 19. 

 ✚ Yhteiskoulu: Siunattu hulluus 6.10. klo 14 ja 
19; 12.10. klo 19; 13.10. klo 14 ja 19.

 ✚ Puistokoululla, Puistok.13: S.O.S. komedia 
olosuhteitten pakosta 6.10. klo 14; 10.10 klo 12 
ja 13.10. klo 19; Kiviä taskussa 6. ja 12.10. klo 19; 
13.10. klo 14.

 ✚ Kuopion kaupungintalo: Kahvikonsertti 
Naisten Pankille, musiikista ja lauluista vastaa 
laulukoulu Maestra 8.10. klo 18–19, kahvit 17–
18. Liput 5 e., lapset ilmaiseksi.

Kuka voi mennä 
ehtoolliselle? 
Miten kirkkoon 
pitää pukeutua?

P uijon seurakunnan järjestämä 
maanantai-iltojen kuusiosai-
nen luentosarja jumalanpalve-
luksesta osoitti tarpeellisuuten-
sa. Luennot ovat koonneet salin 

täyteen. Kysymyksiä olisi ollut paljon enem-
män kuin puolentoista tunnin ilta-aika an-
toi myöten.

”Jumalanpalvelus koetaan merkitykselli-
senä silloin kun sen sisällöstä halutaan oppia 
uutta ja vaikuttaa sen toteutukseen”, kirkko-
herra Jaana Marjanen sanoo.

Tuoleja seurakuntasaliin on haettu lisää 
joka kerran.

Jumalanpalveluskoulutus jatkuu Puijon 
seurakunnassa jumalanpalvelusavustajien 
koulutuksella. ”Samalla jatkamme hyväksi 
koettua vastuuryhmäkäytäntöä”, Marjanen 
sanoo.

”Sunnuntain messu on tärkeä yhteinen 
kokoontuminen. Siksi messussa ovat kaik-
ki papit ja usein muutkin työntekijät, jot-
ka ovat työvuorossa. Missäpä pappi muualla 
olisi kuin kirkossaan pyhäaamuna”, Marja-
nen kysyy.

Kristus on  
todellisesti läsnä
”Tämä voi olla tyhmä kysymys, mutta…” 

Luento ehtoollisesta herätti kirjon kysy-
myksiä.

Teologian tohtori Kari Kuula tiivisti eh-
toollisen näihin sanoihin. Läsnäolon ateria, 
joka välittää anteeksiantamusta. Muistoate-
ria. Yhteyden ateria.

”Kristus on ehtoollisessa läsnä aineiden 
kautta, leivässä ja viinissä todellisesti läsnä”, 
Kuula selittää. Tämä perustuu Kuualan mu-
kaan Kristuksen lupaukseen. ”Eikä ymmär-
ryksen tarvitse olla siinä mukana.”

Katekismus sanoo: ”Vaikka emme voi ym-
märtää tätä salaisuutta, voimme luottaa Va-
pahtajan omiin sanoihin, jotka on tallennet-
tu Pyhään Raamattuun.”

Ehtoollinen on kristittyjen yhteinen ateria 
kaikille kastetuille.  

Kuula luettelee ehtoollisen kolme tee-
maa. Kiitetään Jumalaa, luetellaan Jumalan 

pelastusteot sekä valmistaudutaan vastaan-
ottamaan Kristuksen ruumis ja veri.

Salissa kerrotaan, miten aiempina vuo-
sikymmeneninä ehtoolliseen suhtauduttiin 
arasti, miltei pelolla. Jotkut muistavat vie-
lä rippikirjoitukset ja ehtoolliselle ilmoittau-
tumisen.

”Ehtoollinen ei ole tunnustustoimi, vaan 
tapa vastaanottaa sen, mitä Jumala antaa”, 
Kuula sanoo. ”Ehtoollinen on salaisuus, josta 
mieli hämmästyy. Ehtoollinen on liiton vah-
vistus.”

Mielipiteet vaihtelivat myös siitä, voi-
ko ehtoolliselle mennä joka sunnuntai niin 
kuin nykyään on tapana. Ja millaisissa vaat-
teissa?

Ei kabaree –asuissa eikä liian antavassa 
mekossa, sanoo yksi.  Toiselle pukeutuminen 
on yhdentekevä asia, johon ei saa kiinnittää 
huomiota. 

”Ehtoolliselle voi mennä silloin kun tar-
vitsee ehtoollista”, Kuula sanoo. Lapsi voi 
Kuulan mukaan tulla ehtoolliselle silloin 
kun hän erottaa ehtoollisen tavallisesta 
ruuasta. 

Muutamia hämmästytti se, että ehtoollis-
ta on jakamassa muitakin kuin pappeja. Niin 
Kuopiossakin. Seurakunnat ovat koulutta-
neet jumalanpalveluksen avustajia, joilla on 
oikeus jakaa myös ehtoollista.

”Pappi siunaa ehtoollisaineet, koska 
hän on apostolien viran jatkaja kirkossa. 
Mutta kun aineet on siunattu, sen jälkeen 
ne voi jakaa kuka tahansa kristitty”, Kuu-
la selittää.

lahja Pyykönen

Messujatkoilla 
maanantai-iltana

Lokavinkit

”Ehtoolliselle voi 
mennä silloin kun 
tarvitsee ehtoollista. 
Ehtoollisella välit ovat 
auki Jumalaan päin.

Taru Mäntysen Siskotyttöä torille 
takaisin odotellessa sopii mennä katso-
maan Mäntysen muita veistoksia. Ne 
ovat esillä Galleria 12: ssa. 
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Ehtoollinen ennakoi taivaallista juhla-ateriaa, jolle Kristus kerran kokoaa kaikki omansa (Katekismus).
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Konfirmaatio antaa vahvat oikeudet
Rippikoulun päättävä 
konfirmaatio on 
säilyttänyt Suomessa 
tärkeän aseman. 
Konfirmaation 
teologinen painotus 
on muuttunut.

S
uomi on rippikoulun ja konfir-
maation suhteen ainutlaatui-
nen maa maailmassa, sanoo 
rippikouluja tutkinut teologi-
an tohtori, uskonnonpedago-
giikan dosentti Kati Niemelä 
Kirkon tutkimuskeskuksesta. 

Missään muualla nuo-
ret eivät ole niin motivoituneet rippikouluun 
kuin Suomessa. Motivaatio nousee sekä rippi-
koulun hauskuudesta ja sosiaalisuudesta että 
sen tuomista oikeuksista.

Oikeus kirkkohäihin  
ja kummiksi
Valtaosa suomalaisista konfirmoidaan. Vuon-
na 2011 Suomessa kävi rippikoulun noin 
54 000 nuorta, ja heistä vain noin yksi pro-
sentti keskeytti rippikoulun tai jäi pois konfir-
maatiosta. 

”Muualla maailmassa rippikoulun nimi on 
yleensä konfirmaatio-opetus ja konfirmaa-
tio on rippikoulun keskiössä. Suomessa suku 
ja perhe ovat konfirmaation keskiössä”,  Kati 
Niemelä selvittää.

”Missään muussa maassa rippikoulu ja 
konfirmaatio eivät anna niin vahvoja oikeuk-
sia kuin Suomessa”,  Niemelä toteaa.

Rippikoulun käynyt saa oikeuden kirkkohäi-
hin. Konfirmoitu pääsee lisäksi kummiksi, it-
senäisesti ehtoolliselle sekä oikeuden asettua 
18-vuotiaana seurakuntavaalien ehdokkaaksi.

”Nämä ovat nuorelle tärkeitä asioita, vaikka 
kirkkohäiden suosio on laskenut viime vuo-
sina. Oikeuksien tai rippilahjojen saaminen 
eivät yksin riitä rippikoulun tai konfirmaa-
tion motiiviksi”,  Niemelä sanoo.

Konfirmaatio  
vasta syksyllä
Konfirmaatio on erillinen osa rip-
pikouluprosessia, se on rippikou-
lun juhlava päätös, ja koetaan ennen 
kaikkea suvun juhlaksi. 

Tätä on haluttu korostaakin, kun 
kummit saavat siunata kummilap-
sensa konfirmaatiossa alttarilla yh-
dessä seurakunnan työntekijöiden 
kanssa. Kummien ohella tai heidän sijastaan 
rippilapsen voivat siunata esimerkiksi myös 
isovanhemmat tai omat vanhemmat. Koko 
seurakunta rukoilee konfirmaatiossa rippilap-
sen puolesta.

Konfirmaatio jakaa siunausta uuteen elä-
mänvaiheeseen, se on juhlava osa siirtymäriit-
tiä kohti aikuisuutta. Se on taitekohta, jossa 
voi pysähtyä pohtimaan elämää, omaa vakau-
mustaan ja liittyä uskontunnustukseen.

Kirkon mukaan konfirmaatiossa on kyse 
samasta armosta kuin kasteessa. Jumala halu-
aa vahvistaa konfirmoitavaa uskossa ja siuna-
ta uudessa elämänvaiheessa. 

Osassa seurakuntia kesän rippikoululeirin 
konfirmaatio on alettu järjestää vasta myö-
hään syksyllä. Niemelän mukaan perheet kui-
tenkin usein toivovat, että konfirmaatio on 
heti rippikoulun jälkeen.

”Seurakunnat taas katsovat, että nuoret 
voivat sitoutua paremmin seurakunnan toi-
mintaan, kun konfirmaatiota lykätään ja sitä 

ennen järjestetään tapaamisia. Peräti puolet 
rippikoulun käyneistä kertoo haluavansa jat-
kaa seurakunnassa isosina tai kerhonohjaaji-
na”,  Niemelä sanoo.

Kaste ei tarvitse  
vahvistamista
Konfirmaation teologinen painotus on muut-
tunut viime vuosina. Aiemmin opetettiin, et-
tä konfirmaatiossa nuori vahvistaa kasteen-

sa. Nyt korostetaan, että konfirmaatio 
vahvistaa nuorta hänen elämässään ja 
uskossaan sekä hänen yhteyttään seu-

rakuntaan.  Molemmat painotukset nä-
kyvät yhä seurakunnissa. 
Konfirmaatiokaavojakin on kaksi. Toises-

sa kysytään nuorelta tahdonilmaisua, toisessa 
käytetään kehotusta.

”Konfirmaation teologia sisältää monia 
juonteita, jotka elävät koko ajan. Aiempi nä-
kemys johtuu pietistisestä painotuksesta, et-
tä nuori konfirmaatiossa allekirjoittaa oman 
kasteensa merkityksen. 

”Tämä painotus ohenee. Kaste ei tarvitse 
vahvistusta ihmiseltä itseltään, se on Luojan 
puhdasta lahjaa ja vuodatettua uskoa. Kon-
firmaatio ei ole vahvistamisen sakramentti”, 
kasvatuksen työalasihteeri Jarmo Kokkonen 
Kirkkohallituksesta korostaa.

Hän pitää keskeisenä konfirmaation sisäl-
tönä uskon tunnustusta ja tahdon ilmaisua. 
Se ei kuitenkaan saa sisältää painostusta.

”Konfirmaatio ei ole pelkkä tyhjä rituaali 
tai juhlallinen muotomeno, vaan sillä on vah-
va sisältö ja merkitys. Se myös ohjaa nuorta 
itsenäiseen elämään.”

”Nuorten on hyvä myös rippikoulun jäl-
keen ennen konfirmaatiota osallistua seura-
kunnan toimintaan, joka rippikoulussa on tul-
lut tutuksi ja läheiseksi. Siksi konfirmaatioita 
on alettu järjestää vasta myöhemmin syksyllä, 
eikä heti rippikoulun jälkeen.

”Siellä missä näin on toimittu, ei ole paluu-
ta vanhaan malliin”, Kokkonen toteaa.

Kokkonen sanoo, että on kirkon kohtalon-
kysymys, mitä tapahtuu rippikoulun jälkeen. 

”Rippikoulun jälkeinen innostus hiipuu 
melko nopeasti. Kirkon kannalta on traagista, 
että 18–20 -vuotiaat kokevat usein, että kir-
kossa ei ole mitään heitä varten.” 

SakaRi SaRkiMaa / kotimaadeski

”Konfirmaatio 
ohjaa nuorta 
itsenäiseen 
elämään.

REILUSTI KRISTITTY
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”Jokainen on kasteessa vihitty yhteiseen 
pappeuteen.” Tässä on piispa Jari Jolkkosen 
mukaan kirkon vapaaehtoistyön arvo ja mer-
kitys. Piispa osallistui viime sunnuntaina 
vapaaehtoisten valmistamalle aasialaiselle 
aterialle Kuopion keskusseurakuntatalossa.

R
unsaat viisi kuukautta on ta-
kana siitä kun teologian toh-
tori Jari Jolkkoselle puettiin 
piispan merkit Kuopion Tuo-
miokirkossa. Hän sanoi tuol-
loin lähtevänsä ihmisen ko-
koiseen virkaan.

”Olen saanut itselleni ja 
perheelleni ansiotonta hyvyyttä.” 

Viisilapsisella perheellä on koti Rönössä, vaik-
kakin vielä tilapäinen. Lapset ovat aloittaneet 
koulun ja löytäneet harrastuksiin, tytär balettiin, 
pojat salibandyyn. Isä on jo lupautunut Velhojen 
henkiseksi ja fyysiseksikin huoltajaksi.

Silminnähtävää piispalle on myös ero eteläi-
sen ja itäisen Suomen henkisessä ja kulttuurin il-
mapiirissä. 

”Kun etelässä nokitaan, huudetaan kovaa ja 
korostetaan itseään, täällä on yhteisöllisyyden  
meininki. Kirkko on läsnä ja kirkon ja kunnan yh-
teistyö on mutkatonta.”

Hyvä elämä on totta..
Vihkimyspäivänään piispa kehotti kirkkoa py-

symään sanassa, ajassa ja yhdessä. Alkumetreillä 
hän lupasi perehtyä maastoon. Niinpä hän viime 
kesänä kävi kuuden herätysliikkeen kesäjuhlilla. 
”Vaikuttava kokemus.”

”Herätysliikkeillä on tärkeä asema kirkon si-
säisen ykseyden vahvistamisessa. Ne vahvistavat 
kirkon elämää ja antavat myös hengellisen piris-
tysruiskeen.” Piispa toivoo, etteivät herätysliik-
keet ajaudu kirkosta erilleen. 

Jolkkonen avaa kalenterinsa.

Laskevien käyrien  
takana on etsintää
”Olen häkeltyneen kiitollinen  
elämänmuutoksesta.”

Tu
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”Kun etelässä 
nokitaan ja 
huudetaan kovaa, 
täällä on 
yhteisöllisyyden 
meininki.

 ”Puheita ja esitelmiä olen pitänyt valtavasti. 
Kiinnostus kirkkoa kohtaan on yllättänyt.”

 Ynnälasku osoittaa noin 15 puhetta kuukau-
dessa: koulurauha, Luther –tutkimus, Sininauha-
liitto, ruumiin kulttuuri, vankilan johtajat…

”Tässä aiempi työni ja tieteellinen koulutuk-
seni auttavat eikä taustojen hankkimiseen mene 
niin paljon aikaa.”

Liitokset romahduttavat 
jumalanpalveluselämän
Nyt katse taaksepäin. Kirkon nelivuotiskertomus 
tilastoineen julkaistaan lokakuussa. Kaikki käyrät 
siinä ovat laskusuunnassa.

”Laskevat käyrät ovat totta, mutta se ei tar-
koita sitä, etteivätkö hengellisyys ja henkisyys 
kiinnosta. Pinnan alla on etsintää.  Mutta kirkon 
elämän laskevat käyrät osoittavat sen, ettei halu-
ta sitoutua eikä välttämättä kokoontua kirkon ti-
loihin. Silti tarve on toista ihmistä kohti, kasvo-
tusten.”

Pyhäaamun messun osallistujien vähyydestä 
huolimatta piispa korostaa säännöllisen jumalan-
palveluselämän tärkeyttä. 

”Seurakuntaliitokset, joissa yhdestä kirkosta 
tehdään pääkirkko, romahduttavat jumalanpal-
veluselämän. Sivukirkkojen annetaan näivettyä. 
Messun epäsäännöllisyys vähentää osallistujia, ja 
niihin lukuihin tuijottamalla sitten tehdään joh-
topäätökset.”

Nyt piispa matkaa hyvin kauas taaksepäin, 200 
–luvulle. Sieltä on peräisin ajatus kirkosta turvalli-
sena äitinä, joka hyväksyy ja ottaa luokseen.

”Kirkko on uskollinen omalle sanomalleen, jo-
ka ei lähde trendien ja tarpeitten urajuoksuun. 
Trendit tulevat ja menevät.  Kirkolla on tarjo-
us, joka ylittää kaikki odotukset. Tätä trendiä on 
mietitty jo yli 2000 vuotta. Kirkko ei saa orjailla. 
Sen ”markkinoima” hyvä elämä  kestää vielä kuo-
lemankin jälkeen, iankaikkisuuteen.”

”Kirkon tehtävänä on tuoda iloa, sielunrau-
haa ja toivoa.”

Kirkon käyttöalusta  
keskustelulle 
”Kristillinen usko ei vie oikeutta käyttää omaa 
järkeä. Päinvastoin se tuo vapauden käyttää jär-
keä oikeisiin asioihin ja olennaiseen.” 

Piispan mielestä kristittyjen pitää oppia pe-
rustelemaan uskoa myös älyllisesti. 

Uusateismin nousun myötä on perusteltava 
sitä, mihin omat arvot kiinnittyvät. Ateisteja ei 
pidä pelätä. Jolkkonen sanoo arvostavansa van-
hoja ateisteja, kuten Friedrich Nietzscheä ja Al-
bert Camus´ia, jotka veivät ”projektinsa”  lop-
puun asti.

”Minä kylvin, Apollos kasteli, Jumala antaa 
kasvun.” Tähän Korinttilaiskirjeen jakeeseen piis-
pa viitanne kun hän sanoo: 

”Kastelijoita kirkkoon. Heitä, jotka opettavat, 
johdattavat keskusteluun, ja antavat aikaa kysy-
myksille.”

”Kirkko on totuusyhteisö. Keskustelu on to-
tuuden etsimistä.” 

Perimmäiset kysymykset kiinnostavat piispan 
mielestä jokaista. ”Kirkon pitää tarjota käyttö-
alusta, jossa pohdintaa näistä kysymyksistä käy-
dään.”

lahja Pyykönen
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”Jokaista ryhmää odotta-
essani valvon edellisen yönä”, 
yrittäjä Arja Koistinen sanoo. 

Työpajan terassilla takana 
Marja Karsikkoniemi, Helvi 
Ahokas sekä Liisa Partanen.

Kartan syrjällä  
elämän keskellä

Maaseutuyrityksellä metsän 
takana ovat käsityöläisen kasvot.

”Mikä se 
semmoinen 
maaseutuyritys 
on, jossa ei 
ole sikaparsi-
paikkoja eikä 
traktoritallia.

V
että tulee taivaan täydeltä. 

Navigaattori ei sinne oh-
jaa. Joku on luovuttanut 
matkan metsätaipaleen 
taakse kesken, ajanut Leh-
mipolulle taikka Nurmek-
seen.

Siis kartta käteen. Siilin-
järvi, Nilsiä, Muuruvesi. Tuosta vasemmalle ja sit-
ten oikealle.  Hiekkatie kapenee ja kartta loppuu.

Talon ovi on auki, mutta siellä ei ole ke-
tään. Hui. Tuolla kaksi olentoa, jotka eivät pel-
kää kaatosadetta, vaan keräävät pellon laidas-
ta risuja.

”Jäin tähän koukkuun”, Marja Karsikkoniemi 
tunnustaa. Parin tunnin kuluttua maanantaipaja-

laiset ovat muokanneet risukasasta sei-
nälle kelpaavan koivunrisukoristeen.

Epämääräistä tavaraa on vaikka mil-
laista, koska kierrätyksen herätyssaar-
naaja Arja Koistinen ei heitä mitään 
hukkaan. 

Täällä on lampunvarjostimia, tyyny-
jä, kattokruunuja, kasseja, hattuja, me-
tallilankakukka, huolinaulakko, mui-
naispuku, nalle. 

Yrittäjä Arja Koistinen etsii lapsuu-
denaikaisen käsityönsä, 12 –vuotiaana 
tekemänsä tilkkuhousut. 

Nekin ovat täällä.

Raskaat vuodet  
kypsyttivät ratkaisun
Arja Koistinen valmistelee työpa-
jaa ylihuomenna alkaville Kuopi-
on Diakoniapäiville. Maaseudun 
kysymyksiä ja yhteiskunnan raken-

nemuutoksia pohtivan kinkerin osanottajat 
saavat sielläkin tekemistä käsilleen. Rautalankaa 
on mukana melkoinen määrä.

Käsityön ammattilaisen yritysidea seitsemän 
vuotta sitten oli tässä: oma yritys, johon yhdis-
tyvät loma ja käsillä tekeminen.

Takana oli 30 vuotta kansalaisopistois-
sa tuntiopettajana. Muuttoja perheen 
kanssa Kuopiosta Kiuruvedelle, Ou-
luun, Helsinkiin ja takaisin Siilinjär-
velle. Työmatkoja Nilsiään, Kuopi-
oon, Maaningalle. Lapinlahdelle ja 
Varpaisjärvelle.

Elämän raskaat vuodet toivat yh-
tä aikaa työpaikkakiusaamisen, puo-
lison Arin sydänleikkauksen, sekä 
jo dementoituneitten appivanhem-
pien hoitamisen kotona ja laitokses-
sa. Kolme lasta kävivät koulussa ja har-
rastuksissa.

Kunnes tuli se aamu, jolloin voimat loppui-
vat ihmiseltä, joka koskaan ei ollut pitänyt saira-
uslomaa.

”Haluttiin tehdä vielä jotain, uutta uraa. An-
taa ihmisille mielihyvää ja hyvinvointia sekä 
mahdollisuuden käsillä tekemiseen.”

Kivikkoisesta alusta  
kevyempään
Yritys syntyi syrjään. Kuka tietää, missä on Ha-
luna? 

”Paikkamme on täällä, ei Kuopion keskustas-
sa.” Aviomiehen vanhempien eläkepäivien talo 
lunastettiin suvulta. 

Lisää rakennettiin paja ja saunatupa. Raken-
nustyöt sekä paperisota eu-viranomaisten kanssa 
näyttivät liki mahdottomilta. Yritys oli maaseu-
dulla, mutta siellä ei ollut traktorivajoja eikä sika-
parsipaikkoja. Kaavakkeissa sellaista yritysideaa ei 
ole olemassakaan. 

Alku oli henkisesti ja ruumiillisesti kivikkoi-
nen. Ensimmäisenä kesänä Koistisen rouvan työ 
oli toimia kivikonsulttina ja kaivinkoneen apulai-
sena muhkuraisella tontilla. 

Nyt pajassa on kätten taidon työpaja, tupaan 
ja rantasaunaan mahtuu majoittujia, joille tarjo-
taan täysihoito. 

Työnjako on selvä. Arja opettaa käsillä tekemis-
tä, Ari, insinööri, on päivätyönsä ohella talonmies, 
nettivastaava sekä kokin tuuraaja. ”Hän on myös 
sananmukaisesti yrityksen rakentava voima.”

”Olo on keventynyt paljon”, 55 -vuotias Ar-
ja Koistinen arvioi. Kahdensadan neliön oma-
kotitalo Siilinjärveltä myytiin kun lapset jo oli-
vat muuttaneet omaan elämäänsä.  Muistoja on, 
mutta suurin osa tavaroista on mennyt kierrä-
tykseen. 

”Voin olla ylpeä. Viisi vuotta on mennyt. Elä-
kettä 30 vuoden pätkätöistä ei tule ja oma palk-
ka on tiukassa, mutta yritys on pystyssä.” Kalen-
teria on täytetty vuodeksi eteenpäin.

Markkinointi kulkee puskien kautta. Lehti-
mainoksilla ei ole tullut yhtään asiakasta, eikä 
kohtuullisen lähellä oleva Tah-
ko tuo kävijätungosta. 

Yksi Tyky –ryhmä viestittää 
toiselle, syntymäpäiväjuhlien 
viettäjä seuraavalle sankaril-
le, seurakuntien vapaaehtoiset 
toiselle seurakunnalle. Viime 
lauantain avoimissa ovissa kävi 
runsaat 50 tutustujaa.

”Palkintoni on se, kun kurs-
silainen sanoo päivän päät-
teeksi, etteivät työasiat tulleet 
mieleen. Käsillä tehdessä aivot 
rauhoittuvat, eikä silloin voi 
ajatella mitään muuta.”

”Huonoissakin väleissä ole-
vat työkaverit työskentelevät 
huomaamattaan vierekkäin, ja 
puhuvat toisilleen. Käsillä te-
keminen hoitaa mielenterve-
yttä.”

Tässä ovat  
elämä ja eläke
”Tässä ovat elämä ja eläke”, Arja Koistinen sanoo. 
Kädet ovat hänen työvälineensä. Ainoa katastrofi 
olisi käsien työkyvyn menettäminen.

Totta kai hän seuraa talouden uutisia 
välillä ahdistuneena, mutta enemmän 

hän näyttää olevan huolissaan kät-
ten taitojen katoamisesta ja opettaji-
en puuttumisesta. ”Netissä on paljon 
vasemmalla kädellä huitaistuja ohjei-
ta. Ammattitaitoista kädestä pitäen 
opettamista ne eivät korvaa.”

”Käsillä tekeminen antaa aikaa aja-
tuksille. Se on pakopaikka ja selviyty-
miskeino vaikeuksien keskellä, sosiaalis-
ta kanssakäymistä.”

”Se antaa mahdollisuuden tehdä hy-
väntekeväisyyttä. Näinhän on tehty aina, 
sodassa ja rauhassa. Tarpeet vain muut-

tuvat.”

lahja Pyykönen

”Käsillä 
tehdessä aivot 
rauhoittuvat, 
eikä silloin 
voi ajatella 
mitään 
muuta.
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Kerro asiat lyhy-
esti. Älä käytä 
monimutkaisia 
lauseita. Selko-
kielen ohje sopii 
sekä puhujille 
että kirjoittajille. 

S elkokieli on hyvän suo-
menkielen muunnos, 
jonka rakenne on tarkoin 
harkittu, ymmärrettävä  
ja selkeä ulkoasua myö-

ten. Se on niitä varten, joille hyvä 
yleiskieli on liian hankalaa ymmär-
tää, puhumattakaan koukeroisesta 
kapulakielestä. 

Selkokieli on eri asia kuin hyvä 
yleiskieli. Selkokieli on pelkistettyä 
ilmaisua, jonka rakenne on mietit-
ty tarkkaan. Sen periaatteet sopi-
vat hyvin kaikkeen viestintään.

Selkoviestinnässä käytetään ly-
hyitä lauseita, palstojen oikea reu-
na liehuu, sanoja ei tavuteta ja ku-
van täytyy tukea kunnolla tekstiä. 

Aikojen alussa 
kaikkialla oli pimeää
Kehitysvammaisten erityisopetta-
jana pitkään toiminutta Satakun-
nan maakuntajohtajaa Pertti Ra-
jalaa sanotaan suomen selkokielen 
isäksi. 

”Kun opiskelin erityispedago-
giikkaa, opin yhden asian. Vaikeus 
ymmärtää hyvää yleiskieltä syrjäyt-
tää monia ryhmiä. Täytyy yksin-
kertaistaa kieltä, että viestit ja kult-
tuurit menevät perille.”

”Selkokieli on aikuisten kieltä, 
eikä sitä puhuta tai kirjoita kuin 
pikkulapsille”,  Rajala huomauttaa. 
Kenen tahansa on helppo, mukava 
ja hauska lukea selkotekstiä, kuten 
vaikkapa juuri ilmestynyttä Raa-
mattua.

Niin Kalevala, Seitsemän veljes-
tä kuin Raamattukin on mukautet-
tu selkokielelle. Tähän mennessä 
suosituin selkokirja on ollut Seitse-
män veljestä, josta on otettu jo vii-
des painos. Odotettu Selkoraamat-
tu julkaistiin tänä syksynä.  Se oli 
hänen vaativin urakkansa.

Selkoraamattu on opetus- ja 
kulttuuriministeriön selkokieli-
työryhmän hyväksymä ja käy esi-
merkiksi erityisrippikoulujen op-
pikirjaksi. Kirja voidaan kirjoittaa 

suoraan selkokieliseksi, tai valmis 
kirja mukautetaan ja tiivistetään 
uuteen muotoon. 

”Aikojen alussa, kauan sitten ei 
ollut mitään. Kaikkialla oli tyhjää, 
kaikkialla oli pimeää. Kuitenkin Ju-
mala oli olemassa”, Selkoraamat-
tu alkaa. 

Paavali puhuu rakkaudesta: 
”Tärkeintä on, että osaa rakastaa. 
Hienot puheet ovat tyhjää helinää, 
jos ei osaa rakastaa.”

Painia Ilmestyskirjan kanssa
Rajala sanoo, että häntä hirvit-

ti tarttua Kirjojen kirjaan. Mene-
telmä oli sama kuin kaikkien mui-
denkin kirjojen mukauttamisessa 
selkokielelle. Pitää löytää ydin.

Työtä helpotti, että hän teki si-
tä useassa osassa pitkän ajan kulu-
essa. Hän pystyi ottamaan huomi-
oon palautteen, jota sai aiemmin 
ilmestyneistä osista.

”Selkoraamattu ei ole uu-
si käännös, vaan mukautus selko-
kielelle nykyraamatusta. Siinä on 
kaikki keskeiset kohdat ja tarinat, 
jotka on kirjoitettu selkomuo-
toon. Sen kaari etenee loogises-
ti Vanhasta testamentista Ilmes-
tyskirjaan.”

Selkoraamattuun on otettu 
kaikki tärkeimmät kohdat Raama-
tun isosta sanomasta. Eniten hän 

painiskeli Ilmestyskirjan kohdalla. 
”Ilmestyskirja avautui minul-

le niin, että se on oikea loppu Raa-
matun koko kaarelle. Se kertoo, 
mikä on näkymä kuoleman jäl-
keen, ja toisaalta mikä lohdutus 
vainojen keskellä asuville kristityille 
annetaan. Se on luomiskertomuk-
sen kaaren loppupiste, vanhan lop-
pu ja uuden alku.

SakaRi SaRkiMaa/kotimaa

Selkokieli keskittyy 
olennaiseen

Selkoraamattu ei ole uusi 
käännös, vaan kirkkoraamattu 
mukautettuna selkokielelle. 
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”Selkokielen 
rakenne on 
tarkoin harkittu, 
ymmärrettävä 
ja selkeä.

Selkokielen isän Pertti Rajalan neuvo kaikille puhujille ja 
kirjoittajille on: keskity olennaiseen ja välitä se ymmärrettävällä 
tavalla. Älä käytä monimutkaisia lauserakenteita, kerro asiat 
lyhyesti ja selkeästi.

Kielen  
esteiden yli

S elkokieli auttaa ylittä-
mään kielen esteet, li-
sää tasa-arvoa ja vähen-

tää syrjäytymistä. Selkokieltä 
voi soveltaa kaikkeen ilmai-
suun ja viestintään, kuvaan, 
painotuotteisiin, elokuvaan, vi-
deoon, multimediaan ja teat-
teriin.

”Se auttaa osallistumaan ja 
lisää elämänlaatua. Sen avul-
la huomioidaan ihmiset, joille 
kielen ymmärtäminen on ta-
vallista vaikeampaa”,  Pertti Ra-
jala tiivistää. 

Hän  esittää, että selkokie-
len käytölle luodaan seura-
kunnissa tavoitteet, joita arvi-
oidaan ja mitataan joka vuosi. 
Myös seurakuntien verkkosi-
vuille tulisi lisätä selkokielisiä 
osioita. 

Selkokielen tarve vaihtelee 
ikäkausittain. Yli 65-vuotiaista 
selkokieltä tarvitsee 10–20 % 
suomalaisista. Selkokielen koh-
deryhmiin kuuluu noin 4–7 
prosenttia väestöstä. 
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko on avoinna 
klo 10-15, lisäksi pe klo 18-23. 
puh. 040 4848 256
Viikkomessu ke 3.10. klo 18. 
Ilpo Rannankari, Olli Viita-
niemi ja Anu Pulkkinen.
Diakoniapäivien perjantai-
messu pe 5.10. klo 19. Saarna 
Lauri Paatero. Yhteinen nuo-
riso- ja oppilaitostyö.
Urkutuokiota ei ole la 6.10. 
klo 15. Seuraava urkutuokio 
13.10. klo 15. Anna Kosola.
Diakoniapäivien viitto-
makielinen messu su 7.10. 
klo 10. Piispa Jari Jolkkonen 
saarnaa, liturgia Liisa Pent-
tinen, messu viitotaan. Tuo-
miokirkon kamarikuoro, 
kanttorina ja kuoronjohta-
jana Anna Kosola, urkuri-
na Anu Pulkkinen. Viitto-
va kanttori Anna-Sofia Olk-
kola. Viittomakuoro, johtaa 
Aila Viinikainen.
Mieskuoro Puijon Laulun 
konsertti su 7.10. klo 15. 
Urkukonsertti ti 9.10. klo 
19. Jaana Ikonen.
Viikkomessu ke 10.10. klo 
18. Lauri Kastarinen, Ilpo 
Rannankari ja Anu Pulkki-
nen.
Perjantaimessu pe 12.10. 
klo 19. 
Urkutuokio la 13.10. klo 15. 
Anna Kosola.
Messu su 14.10. klo 10. Saar-
na Sari Kärhä, liturgia Olli 
Viitaniemi, kanttorina Anna 
Kosola ja urkurina Olli Kin-
nunen. Tuomiokirkon psal-
mikuoro.
Kirkon äitejä Helena Kont-
tinen su 14.10. klo 16. Tuo-
miokirkon kappelissa (si-
säänkäynti Vuorikadun puo-
lelta). Iltarukoushetki ja vi-
rikepuhe, jossa perehdytään 

1900-luvun alussa Uukunie-
mellä eläneen horrossaar-
naajan elämään ja opetuk-
siin. Olli Viitaniemi.
Viikkomessu ke 17.10. klo 
18. Lauri Kastarinen ja Anna 
Kosola.

KeSKUSSeURA- 
KUNTATALo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit puh. 
040 4848 259
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 3.10. klo 13 ker-
hohuone Eetussa, Suoka-
tu 22 C. 
Maanantain lähetyspiiri 
ma 8.10. klo 16 kerhohuone 
Aaronissa, Suokatu 22 C. 
Raamattupiiri ti 9.10. klo 17. 
Olli Viitaniemi. Kerhohuone 
Aaronissa, Suokatu 22 C. 
eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 10.10. klo 11. Raamat-
tutunti ”Rakkauden kaksois-
käsky”, pastori Liisa Pentti-
nen. Iltapäivällä istumalii-
kuntaa Aino Mannisen joh-
dolla. Lounas ja kahvi 6 €.
Yhteiset syntymäpäivä-
juhlat su 14.10. klo 11. Hei-
nä-joulukuussa 70-, 75- ja 
80-vuotissyntymäpäiviä juh-
livien Tuomiokirkkoseura-
kunnan jäsenten yhteiset 
juhlat. Pastori Olli Viitanie-
mi ja kanttori Anna Kosola. 
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 17.10. klo 13 ker-
hohuone Eetussa, Suoka-
tu 22 C. 

MUMMoN MöKKi
Puijonkatu 10. 
Avoinna ma-to klo 11-15.  
puh. 040 4848 272
Maakuntalaulut to 4.10. 
klo 13. 
Raamattuhetket ti 9.10. klo 
13. Tiistaisin. 

NUoReT
isoskoulutus ke 3.10. klo 

17.30 Keskusseurakuntata-
lossa, Suokatu 22 E, takka-
huoneessa. Tarkoitettu kai-
kille ketkä haluavat toimia 
isosena kesän 2013 leireil-
lä. Ilmoittautuminen ensi-
mäisessä kokoontumisessa. 
Muut syksyn kokoontumi-
set: 31.10., 28.11. ja 12.12. Kou-
lutukseen sisältyy myös isos-
leiri Hirtsulla 9.-11.11.
Diakoniapäivien perjantai-
messu pe 5.10. klo 19 Tuo-
miokirkossa. Saarna Lauri 
Paatero. Yhteinen nuoriso- 
ja oppilaitostyö.
Perjantaimessu pe 12.10. klo 
19 Tuomiokirkossa. Järjestää 
SKY, pääsihteeri Marjo Tuo-
vinen ja oppilaitostyö.

LäHeTYS
Kotien lähetyspiiri ke 3.10. 
klo 13 Maire Juutisella, Vuo-
rikatu 34 B 36.
Maanantain lähetyspiiri 
ma 8.10. klo 16 Kerhohuone 
Aaronissa, Suokatu 22 C. 
Näpertäjät ti 16.10. klo 13 
Kerhohuone Aaronissa, Suo-
katu 22 C. 
Kotien lähetyspiiri ke 17.10. 
klo 13 Seija ja Viljo Hyvösellä, 
Minna Canthin katu 38 A 3.

DiAKoNiA
Diakoniatoimisto Vastaan-
otot: Keskusseurakuntata-
lo, Suokatu 22 C. Vastaan-
otto ma ja ke klo 9 - 10.30. 
Soittoaika ma, ke klo 10.30-
11.30 puh. 040 4848 253. In-
kilänmäen diakoniatyönte-
kijän Varpu Ylhäisen päivys-
tys ilman ajanvarausta, Suo-
katu 22 C ti 9-10.30, puhe-
linaika klo 10.30 - 11.30, puh. 
040 4848 254, muuna aikana 
puh. 040 4848 255.

MUUTA
inkilänmäen käsityöryh-
mä ja palvelupiiri Tätiläs-
sä to 4.10. ja to 18.10. klo 13. 
Kohtauspaikka, johon voit 

poiketa vaikka päiväkahville. 
Tervetuloa. Varpu Ylhäinen.

PeRHeTYö
Naisten lenkkipiiri ma 8.10. 
klo 18 Poukaman rantasau-
nalla ma 8.10. klo 18-20.30. 
Perhekerho ”Rakkaus” ti 
9.10 klo 9.30-11 Keskusseura-
kuntatalossa, Suokatu 22 E.

PYHäKoULU
Kotipyhäkoulu Rönossä. 
Katso lisää Rönön sillan ku-
peessa olevalta ilmoitus-
taululta.

KASTeTUT
Sohvi Enni Elviira Kemppai-
nen, Milla Maria Paldani-
us, Milana Anna Elisabeth 
Åman, Helmi Hilkka Maria 
Leppäjärvi.

AVioLiiTTooN  
KUULUTeTUT
Markku Kalevi Väätäinen ja 
Mary Fionnuala Dillon.

KUoLLeeT
Fanny Vieno Leppänen 96v, 
Reijo Antti Ahoniemi 65v, 
Helena Maria Emilia Mäki-
nen 59v, Silva Loviisa Raunis-
maa 2pv, Eino Ilmari Koivu-
mäki 95v, Valma Ollikainen 
80v, Juha Tapani Roininen 
43v, Jaakko Korhonen 89v.

alava

ALAVAN KiRKKo
Keihäskatu 5
puh. 040 4848 298
”Terveiset Lehtimajanjuh-
lilta” pe 5.10. klo 18. Vierai-
lee messiaaninen juutalai-
nen Ayelet Ronen Jad Hash-
monasta, Israelista, hän esit-
tää myös israelilaista hen-

gellistä musiikkia. Mukana 
myös Zipporim-kuoro. Klo 
19 ateria srk-salissa. Lippu-
jen sitovat varaukset ke 3.10. 
mennessä puh. 040 4848 
286 tai Zipporim-kuorolaisil-
ta. Hinta aik. 12 €, lapset alle 
12 v 6 €. Ruoka laktoositon-
ta. Erityisruokavaliot ilmoi-
tettava erikseen. Peruuntu-
misesta ehdottomasti ilmoi-
tettava. Myytävänä rieskoja 
sekä mustikkakukkoja. Tuot-
to Jad Hashmonan työn tu-
kemiseen. 
Messu su 7.10. klo 10. Saar-
naa Raimo Turunen, liturgi-
na Juha Välimäki, kanttorina 
Leila Savolainen, Zipporim-
kuoro. Valtakunnallisten dia-
koniapäivien jumalanpalve-
lus. Kirkkokahvit. 
Messu su 14.10. klo 10. Saar-
naa Hannu Koskelainen, li-
turgina Anna Väätäinen, 
kanttorina Leila Savolainen, 
lapsikuoro. Reumayhdistyk-
sen kirkkopyhä,kirkkokahvit. 

ALAVAN SeURAKUNTA-
KeSKUS
Keihäskatu 5 B 
Raamattu- ja rukouspii-
ri ma 15.10. klo 18. Piiri ko-
koontuu joka toinen ma 
(parilliset viikot) klo 18-20 
uusi neuvottelutila (Keihäs-
katu 5 B). Huom. muuttunut 
paikka! Yhteyshenkilö Anja 
Komulainen puh. 0400 793 
446. Uusia piiriläisiä otetaan 
mukaan.

NeULAMäeN KiRKKo
Vesurikuja 4
puh. 040 4848 311
Messu su 7.10. klo 13. Saar-
naa Pirjo Kuula, liturgina 
Juha Välimäki, kanttorina 
Leila Savolainen, isoskoulu-
tettavat. Nuorten veisujen 
kirkko. 

SäRKiNieMeN  
SeURAKUNTATALo
Särkiniementie 20
puh. 040 4848 307 
Messu su 14.10. klo 13. Saar-
naa Hannu Koskelainen, li-
turgina Anna Väätäinen, 
kanttorina Leila Savolainen, 
Hanna Eskel, viulu. 

DiAKoNiA
Diakoniatoimistot - Ala-
van kirkko: Ajanvarausvas-
taanotto ke klo 9 – 11, Lii-
sa Tiilikainen puh. 040 4848 
324(Alava, Niirala, Haapanie-
mi ja Lehtoniemi). Neulamä-
en kirkko-seurakuntakeskus: 
to klo 9 – 11, Ulla Turunen 
puh. 040 4848 325 (Neu-
lamäki). Särkiniemen kirk-
ko-seurakuntakoti: ti klo 9 
– 11, Sisko Laitinen puh. 040 
4848 326. (Särkiniemi, Sär-
kilahti). 

PeRHeTYö
Perhekerhot - Viikolle 41 
Neulamäessä Liikkumisen rie-
mua, Alavassa Kun kiukut-
taa -agressioita kesyttämään, 
Särkiniemessä Kirkko soi! Lei-
la-kanttori laulattaa, Lehto-
niemessä Leppoisasti leikkien. 
Viikolla 42 kaikissa kerhois-
sa syysloma. Perhekerho ko-
koontuu Neulamäessä ti, Ala-
vassa, Särkiniemessä ja Lehto-
niemessä ke klo 9.30 - 11. 

KASTeTUT
Vilho Taavetti Rissanen, Aar-
ne Eino Olavi Björlin, Veera 
Ilona Niskanen, Viivi Vilhel-
miina Arpola, Vilho Edvard 
Romppainen, Moona Luna 
Kumpulainen.

AVioLiiTTooN KUULU-
TeTUT
Jukka Sakari Salminkoski ja 
Anne Kaisa Johanna Kont-
tinen, Henrik Mikael Kuu-
sipalo ja

Sini-Marja Annina Sorjonen, 
Pasi Antero Kukkonen ja 
Kati Johanna Puurtinen.

KUoLLeeT
Leo Olavi Kantomaa 82v.

kallavesi

KALLAVeDeN KiRKKo
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Monikulttuurinen messu 
su 7.10. klo 10. Liturgia Juha 
Määttä, saarna Sakari Häk-
kinen, kanttorina Mari Vuo-
la-Tanila.
Raamattuopetusta ma 8.10. 
klo 18. Näkymätön maailma, 
enkelit. Anna-Maija Hella.
Messu su 14.10. klo 10. Li-
turgia Raili Rantanen,saarna 
Mikko Väisänen ja kanttori-
na Mari Vuola-Tanila.

MUUTA
Perheraamattupiiri su 7.10. 
klo 16.30 kirkon alakerras-
sa. Raamattupiiristä vas-
taa Pia Karjalainen puh. 050 
5251 012.

PeToSeN  
SeURAKUNTATALo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Avoimet ovet ala- ja ylä-
koululaisille to (4.10. alka-
en) klo 14-16.30. 
Raamattuilta to 4.10. klo 18. 
Jeesus Kristus - Jumalan Poi-
ka ihmisen historiassa.
Vauvakirkko su 7.10. klo 16. 
Anni Tanninen ja Anna-Ma-
ri Linna.
Kansainvälinen messu la 
13.10. klo 16. 

Seurakunnat 3.–16.10.12
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Tilauskortti

Kotimaa-yhtiöt
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

 

Askel
maksaa 
posti-
maksun.

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2012 
saakka ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan 
lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin 
henkilötietolain mukaisesti. Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakaus-
lehtien verokanta on 9 % ja Digilehden 23 %.

 

Nimi         23 17/12

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

 Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 
3 kk 24 €. Lisäksi saan 3 kk lehdet kaupan päälle! 

Tilaajaetuna saan 
  veloituksetta Tommy Hellstenin 

 Elämän paradoksit -pokkarin, arvo 10 €.

  5 kpl Minna L. Immosen postikortteja, arvo 10 €.

  olen automaattisesti mukana 2 000 euron   
 arvoisen matkalahjakortin arvonnassa! 

 Kyllä kiitos!

Tilaa lehti, 
josta saat 
voimaa 
ja iloa.

USKO, TOIVO, RAKKAUS

josta saat josta saat 
voimaa voimaa 
ja iloa.ja iloa.ja iloa.  Tilaa Askel

3kk3kk
Saat 3 kk lehdet 

kaupan päälle!

Vain 
24€!

Tilaaja-
lahjaksi.

3
Saat 3 kk lehdet 

kaupan päälle!

Tilaaja-
lahjaksi.

Voit tilata lehden myös:

 

Soittamalla 020 754 2333
• Lankapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min.
• Matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min.

 

Verkosta 
www.askellehti.fi /syysaskel

 

Sähköpostilla: 
tilauspalvelut@kotimaa.fi 
Muista kertoa tilaustunnus 23 17/12
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MUUTA
Donkkis Big Night-toi-
mintailta 7-13 vuotiail-
le pe 12.10. klo 18 Petosen 
seurakuntatalolla.

KARTTULAN KiRKKo
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Messu ja 70-75 ja 80 
vuotiaiden syntymäpäi-
juhla su 7.10. klo 10. Rei-
jo Mustonen, Anne Kerä-
nen, Kirkkokuoro, Osmo 
Rissanen. Messun jäl-
keen syntymäpäiväjuh-
la on Karttulan seurakun-
takodilla. Lauluryhmä Il-
tatuuli.
Messu su 14.10. klo 10. Li-
turgia Reijo Mustonen, 
saarna Pekka Maaranen ja 
kanttorina Anne Keränen.

MUUTA
Miesten saunailta to 4.10. 
klo 17.30 Jukka Huttusel-
la, Kuttaniementie 153. Ai-
heena Miehen elämän si-
sältö, Jarmo Tarkkonen 
alustaa.
Keskustelutuokio ti 9.10. 
klo 13 Kotipiha-Villenpi-
hassa. Osmo Rissanen.
ehtoollishetki to 11.10. klo 
13 Marinpihassa. Anna-
Maija Hella.
Miesten lenkkipiiri to 
11.10. klo 17.30 Rytkyn lei-
rikeskuksessa. Pappi rau-
hanturvaajana.
Airakselan seurakun-
tapiiri to 18.10. klo 17.30 
Anja ja Tauno Airaksisel-
la, Aholassa, Kankaalan-
tie 90.

KARTTULAN  
SeURAKUNTAKoTi
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Koululaisten Gospel-ryh-
mä alkaa to 4.10. klo 15. 
Anne Keränen.
iltaseurat ma 8.10. klo 19. 
Kuopion ja ympäristön 
Rauhanyhdistys.
Puuropäivä pe 12.10. klo 
11-13. Tule maistelemaan 
erilaisia puuroja. Puuro 6 
€, kahvi ja pulla 2 €. Tarjol-
la myös leipää, leivonnai-
sia ja muita myyjäistuot-
teita. Arvontaa. Lähetys-
työn ja Kirkon ulkomaa-
navun hyväksi.

NUoReT
Avoimet ovet ala- ja ylä-
koululaisille to (4.10. al-
kaen) klo 14-16.30 Petosen 
seurakuntatalolla.
Nuortenillat to 11.10. klo 
17.30-20.30 Kallaveden kir-
kolla. 11.10. aiheena Us-
konilta. 18.10. ei nuorte-
niltaa.

MUSiiKKi
Käsikellokuoro Dolcen 
konsertti pe 5.10. klo 19 
Pyhän Johanneksen kir-
kossa, Kellolahdentie 8. 
Vapaa pääsy. ( Konsertti 
liittyy osana Kuopiossa pi-
dettäviä valtakunnallisia 
diakoniapäiviä).

LäHeTYS
Lähetyksen tyynyliina-
talkoot la 6.10. klo 9-15 
Kallaveden kirkolla. Ilm. 
ruokailun takia Katrille 
puh. 040 4848 334.

DiAKoNiA
Valoa pimeyteen-mar-
rasleiri 23.-25.11. Sinul-
le, joka olet työikäinen 
ja koet itsesi yksinäisek-
si. Tarkemmat tieduste-
lut ja ilmoittautumiset 1.11. 
mennessä Riitta Reimalle 
puh. 040 4848 370 tai Jar-
mo Tarkoselle puh. 040 
4848 465.
”Hyvää huomenta arki” 
ke klo 10-12 Petosen seu-
rakuntatalon takkahuo-
neessa. Ryhmä ei kokoon-
nu vk. 42.
Ystäväpiiri parittomina 

to klo 12 Petosen seura-
kuntatalolla. 

PeRHeTYö
Perhekerhot seuraavas-
ti. Petosella ja Valohar-
julla ti klo 9.30-11, Kalla-
veden kirkolla, Jynkän-
vuoren kerhohuoneel-
la ja Kurkipirtissä ke klo 
9.30-11, Sotkanniemessä 
(Maarit Kosusella, Nuot-
taniemi 72) to klo 9.15.-
10.45. Rytkyn leirikeskuk-
sessa ke 24.10. ja 28.11. klo 
9-11 (Huom! muuttunut 
aika). Karttulan seura-
kuntakodilla ti klo 9.30.-
11 ja Syvänniemen pap-
pilassa ti klo 9.30.11. Pih-
kainmäessä Kantoluoto-
jen kodissa (Ilveslammen-
tie 23) ke 10.10. ja 7.11. klo 
17-18.30. 
Vauvakirkko su 7.10. klo 
16. Anni Tanninen ja An-
na-Mari Linna.
Kirkkomuskari su 7.10. 
klo 17 Kurkimäessä (ker-
hohuone).

PiiRiT
Haminalahden työseurat 
ma 8.10. klo 18.30 Hiekka-
lassa, Karttulantie 495. 
Puutossalmen lähetys-
piiri ti 9.10. klo 13 Pentti ja 
Bertta Antikaisella, Puu-
tossalmentie 659.
Kaislastenlahden päivä-
piiri ti 9.10. klo 13 Marit-
ta Vaskolla, Länsirannan-
tie 677.
Rytkyn seurakuntapiiri ti 
16.10. klo 18 Leena Kopo-
sella, Lumpeisentie 360.

AiKUiSTYö
Miesten sauna ja takkail-
ta pe 12.10. klo 18 Pouka-
man leirikeskuksessa. Kiin-
ostavia alustuksia, veljellis-
tä yhdessäoloa, sauna. Ke-
vyt iltapala. Osallistumis-
maksu 5 €. Pala taivasta, 
Lauri Hallikainen.

KASTeTUT
Tinja Elisa Annastiina Ai-
raksinen, Sonja Helmi 
Henrietta Pylkkönen, Eeri-
ka Anniina Jekkonen, Juu-
so Johannes Heiskanen, 
Mira Alexandra Saarelai-
nen, Sara Janica Saarelai-
nen, Venla Matilda Perk-
kiö, Niilo Evert Olavi Ko-
mulainen, Riku Elias Vilja-
mi Heikkinen, Onni Vert-
ti Eemeli Vanhanen, Niilo 
Petteri Kinnunen.

AVioLiiTTooN  
KUULUTeTUT
Sami Miika Kalevi Heik-
kinen ja Henna Johanna 
Lappalainen.

KUoLLeeT
Jenni Elvi Anneli Pakarinen 
19v, Markku Sakari Toivo-
nen 71v, Toivo Johannes 
Kerman 84v, Aarne Olavi 
Sopanen 81v, Toivo Olavi 
Ulmanen 81v.

männistö

PYHäN  
JoHANNeKSeN 
KiRKKo
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Diakoniapäivien selko-
kielinen messu su 7.10. 
klo 10. Saarna Tiina Peip-
po, liturgia Lauri Paatero 
ja Matti Pehkonen, kant-
torina Jarkko Maukonen. 
Kirkkorakennuksessa on 
huomioitu liikuntarajoit-
teiset.
Perheen pyhä ja 4-v. 
synttärit su 7.10. klo 16. 
Marjo Parttimaa.
Messu su 14.10. klo 10. Yh-
dessä vahvempia, Valta-

Anna, oi Jeesus
rauha ja menestys.
Tällä päivällä ei ole nimeä.
Seisomme rajalla.
Olisi turvallista palata samaa polkua 
takaisin
jonnekin entiseen, muuttumattomaan.

Tulla kotiin.
Yhden yön jää särähtelee kuin peili.
Eteenpäin on kuitenkin mentävä
tuntematonta polkua, jossa tyhjät sivut
huojuvat edestakaisin.

Aurinko nousee, jos Jumala suo.

RiStO kORMilainen 
SyliPainia juMalan kanSSa.

kunnallisen vanhustenvii-
kon päätös. Saarna Lau-
ri Paatero, liturgia San-
na Husso, kanttorina Tint-
ti Tinkala. Päiväkuoro. Ulla 
Halonen. Kirkkokahvit, 
Männistön Martat. Puhe, 
rovasti Jouko Pirskanen. 
Sanansaattajien info ja 
lähetysnäyttely 15.-21.10. 
Lasivitriinit, kirkon käy-
tävällä. 

MäNNiSTöN  
VANHA KiRKKo
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Siioninvirsiseurat su 7.10. 
klo 18. Matti Pentikäinen 
ja Lauri Paatero.
Raamattupiiri naisille - 
hiljentymistä ja jakamis-
ta ke 10.10. klo 18. Marjo 
Parttimaa.
Rauhanyhdistyksen lau-
luseurat ke 10.10. klo 19. 
elämän makuinen mes-
su su 14.10. klo 18. Saarna 
Sanna Husso, liturgia Lau-
ri Paatero.
Raamattu- ja rukouspii-
ri ma 15.10. klo 13. Piiri ko-
koontuu parillisten viikko-
jen ma klo 13 Vanhan kir-
kon sivusalissa. Airi Lun-
tinen.
Törmälän ystävät ti 16.10. 
klo 11-13. Annikki Tenhu-
nen.

DiAKoNiA
Hyvän Mielen Päivä Ke 
17.10. klo 11-13.30 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla. ”Tä-
män runon haluaisin kuul-
la…”, diakoni Varpu Ylhäi-
nen lausuu runoja mu-
siikin lomassa. Linja-au-
tokuljetus: Päivärannan-
tie, Citymarketin jälkei-
nen pysäkki Kettulanlah-
teen päin klo 9.50. Kaijan 
pata klo 9.55. Pihlajahar-
juntien ja Rahusentien ris-
teys klo 10. Kelloniemen 
Sale klo 10.05. Itkonniemi 
(Malminkatu 13) klo 10.10. 
Sotilaspojankatu klo 10.15. 
Tellervonkatu 10.20. Lönn-
rotinkatu (Lönnrotinkatu 
11 kohdalla) klo 10.25. Poh-
jolankatu (Pohjolankatu 
28 kohdalla) klo 10.30. Kil-
lisenkadulle ja Pohjolanka-
tua Lönnrotinkadulle, Saa-
riaitta klo 10.40. Pyhän Jo-

hanneksen kirkko. Paluu 
samaa reittiä. Päivän kus-
tannukset 5 €.
Diakoniapäivystys ti klo 
9-10 Pyhän Johanneksen 
kirkolla Ulla Halonen, puh. 
040 4848 405 ja Merja 
Hyvärinen, puh. 040 4848 
283, sekä Vanhalla kirkolla 
Mari Mertanen puh. 040 
4848 406.
Ukintuvan laulupäivä to 
11.10. klo 12. 
Ukintupa on lomalla vii-
kon 42. 

MUUTA
Hartaus to 4.10. klo 13.45 
Mäntylän palvelutalolla, 
Untamonkatu 5. Ulla Ha-
lonen.
Hartaus to 18.10.klo 13.30 
pienryhmäkoti Honkaran-
nassa, Sandelsinkatu 14. 
Ulla Halonen.

KASTeTUT
Eeli Lukas Oliver Kärki, 
Eino Eemeli Kiimalainen, 
Emilia Helmi Hannele Ne-
nonen, Joa Esa Armas Tor-
vinen, Aino Maria Serafii-
na Mattila.

AVioLiiTTooN  
KUULUTeTUT
Juha Matti Lipponen ja 
Sari Hannele Hentilä.

KUoLLeeT
Erkki Miettinen 89v, Laila 
Tuulikki Kankare 73v, Kau-
ko Taisto Johannes Miet-
tinen 71v, Varpu Marjatta 
Räty 67v.

puijo

PUiJoN KiRKKo
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Sydämen rukous - Las-
si Nummen Requiem pe 
5.10. klo 19. Seija Pitkänen, 
runot. Elisabet Petsalo, 
laulu. Johanna Sorjonen, 
ohjaus. Ohjelma 10 €.
Tekstitetty messu su 7.10. 
klo 10. Teol.tri Petri Me-
renlahti Kirkon ulkomaa-
navusta saarnaa, liturgi-

Seurakunnat 3.–16.10.12

rukoilemme

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

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

kirjailija, terapeutti
SALME BLOMSTER

luennoi sielunhoitopäivässä su 14.10. klo 13–17 NNKY:llä
Myllykatu 5. Osanottomaksu 10 €, sis. kahvin.

Kaikille avoin, ei ennakkoilmoittautumisia.

OMAKSI ITSEKSI KRISTUKSESSA

017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

Liipasintie 2 (Saarijärven B-alueella) KUOPIO

Niiralan Palvelukotiyhdistys ry:n

palvelukodissa
Kalliokatu 2 (Kuopion Ukkokoti),

kaksi asuntoa vapaana.

Tiedustelut toiminnasta ja vapaista/vapautuvista asunnoista:
puh. 017-282 0547, s-posti: posti@kuopionukkokoti.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 / 040 680 4057
www.kotimaa-yhtiot.fi /palvelut-ilmoittajille/kampanjat
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On vaikeata rakastaa

J eesus kehottaa opetuslapsiaan 
kaikkein tärkeimpään. Rakkau-
teen. Kristityn elämäntapojen 
pitäisi näkyä usein juuri teois-
sa, asenteissa, suhtautumista-

voissa ja valinnoissa. Kristityn hyvät teot 
kumpuavat Jumalan rakkaudesta mei-
tä kohtaan. 

Sellaiset sanat kuin tahtoa, tehdä, ra-
kastaa, tehdä hyvää, lainata, armahtaa 
ovat aktiivisia, ja ilmaisevat sitä uutta ai-
kaa, joka alkoi Jeesuksessa ja jatkuu ian-
kaikkiseen elämään. 

Mutta miksi rakasta-
minen on usein niin vai-
keaa? 

Kun seuraamme uu-
tisia ja mediaa, niin huo-
maamme, että jatkuvas-
ti jossain päin maailmaa 
soditaan. Katsoessam-
me ympärillemme näem-
me, että myöskään lähel-
lä ei lähimmäisen rakkaus 
aina toteudu.  Kristityt-
kin riitelevät keskenään. 
Usein huomaan myös it-
se katsoessani peilistä, et-
tä en ole taaskaan seuran-
nut Jeesuksen rakkauden 
kehotusta.

Päivän aiheena on vie-
läpä rakkauden kaksois-
käsky, ei riitä vain rakkaus 
lähimmäiseen, vaan pi-
täisi pystyä rakastamaan 
myös Jumalaa. Kuitenkin 
sekin tuntuu joskus niin 
vaikealle. Jos emme pys-
ty rakastamaan lähim-
mäistämme, joka kulkee 

vierellämme ja joka on konkreettises-
ti havaittavissa, niin miten vaikea mei-
dän onkaan rakastaa Jumalaa, jota em-
me edes näe? 

Usein sanotaan, että kristityt tunnis-
tetaan juuri lähimmäisen rakkaudesta, 
toinen toistensa kohtelemisesta, mutta 
näin ei kuitenkaan aina ole. Ja on lohdul-
lista muistaa, että me kristityt olemme 
samanlaisia Jumalan luomia ihmisiä kuin 
kaikki muutkin. Saamme rakastaa, mut-
ta saamme myös epäonnistua.

Rakkauden kaksois-
käskyssä tärkeimmäksi 
muodostuu Jumala. Sit-
ten tulevat kaikki muut. 
Kristittyjä ei kutsuttu 
omassa voimassaan ra-
kastamaan maailmaa, ei 
edes toisiaan. Se olisi oi-
keastaan, jopa mahdoton 
tehtävä. 

Sen sijaan meidän tu-
leekin nöyrtyä Jumalan 
edessä ja tunnustaa, että 
omin voimin emme kyke-
ne toteuttamaan Jeesuk-
sen kehotusta. Voimme 
toteuttaa Jeesuksen keho-
tukset vain kääntymällä 
kohti Jumalaa ja ottamalla 
vastaan Jumalalta avun ja 
rakkauden. 

Jumala on rakkaus ja 
kaiken rakkauden läh-
de. Me rakastamme, kos-
ka hän on ensin rakasta-
nut meitä.

PetteRi hÄMÄlÄinen 
Kirjoittaja on Kallaveden  

seurakunnan pappi.

na Jaana Marjanen. Pek-
ka Nieminen, Riitta Mur-
torinne, Raili Lehtovii-
ta. Kanttorina Outi Keski-
sipilä. Puijon kamarikuo-
ron kvartetti. Messun osi-
ot heijastetaan alttarisei-
nälle tekstitettyinä. Lapsil-
le pyhäkoulu.
Kutsu yhteyteen –mes-
su su 7.10. klo 17. ”Opeta 
meitä rukoilemaan”, Mika 
ja Tiina Kilkki. Tarja Säy-
nevirta, Kari Kuula, laulu-
ryhmä. 
Messu su 14.10. klo 10. Ro-
vasti Osmo Korkalainen 
saarnaa, liturgina Jaana 
Marjanen. Kari Kuula, Eli-
na Hynynen. Kanttorina 
Heidi Löppönen. Kuopi-
on virsikuoro, johtaa Anni 
Pesälä. Herättäjän päivä. 
Keittolounas ja kahvi.
Siioninvirsiseurat su 
14.10. klo 12. Jaro Julkunen, 
Osmo Korkalainen, Jaana 
Marjanen.
Perheen pyhän nallekirk-
ko su 14.10. klo 16. Jaana 
Marjanen, Susanna Pakka-
la-Koskelainen, kanttorina 
Heidi Löppönen. Ota mu-
kaan oma pehmolelusi tai 
nukkesi

PUiJoN  
SeURAKUNTAKeSKUS
Taivaanpankontie 3
eläkeläisten kerho to 
4.10. klo 12.30. Voimistel-
len vetreäksi ja to 11.10 klo 
12.30, Tämän runon halu-
aisin kuulla.
Raamattuluento ma 8.10. 
klo 18.30. Apostolien teot 
10-11. Pekka Nieminen.
Naisten kesken -raamat-
tuilta ti 9.10. klo 18. Yh-
teistyössä Kansan Raa-
mattuseuran kanssa. Jaana 
Marjasen alustus Raama-
tun nimettömistä naisista. 
Kahvitarjoilu.
Perhekerho ke 10.10. klo 
9.30. Lintu pieni lintuseni.
Herättäjän päivät 13.-
14.10. Puijon kirkolla 
Myyjäiset la 13.10. klo 10 
nuorisotalossa ja Puijon 
torilla. Alkuhartaus, Kari 
Kuula. Messu su 14.10. klo 
10. Rovasti Osmo Korka-
lainen saarnaa, liturgina 
Jaana Marjanen. Kari Kuu-
la, Elina Hynynen, kantto-
rina Heidi Löppönen. Kuo-
pion virsikuoro, johtaa 
Anni Pesälä. Herättä-
jän päivä. Keittolounas 
ja kahvi. Siioninvirsi-
seurat su 14.10. klo 12. 
Jaro Julkunen, Osmo 
Korkalainen, Jaana Mar-
janen. 
Herättäjän myyjäiset la 
13.10. klo 10 nuorisotalossa 
ja Puijon torilla. Alkuhar-
taus, Kari Kuula.
israel-piiri ti 16.10. klo 14. 
Ariela Toivanen.
Lähimmäisten ilta ti 
16.10. klo 18. Lea Tuire-
mo kertoo aiheesta ”Muis-
telun merkitys vanhuu-
dessa”.

LäNSi-PUiJoN  
KeRHoHUoNe
Rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerho ti 9.10. klo 
9.30. Lintu pieni lintuseni.

PoUKAMA
Poukamantie 105
Perhekerho ti 9.10. klo 
9.30. Lintu pieni lintuseni.
Ystävänpäiväkerho ke 
10.10. klo 11. Surun monet 
kasvot, psyk. sairaanhoita-
ja, diakonissa Pirjo Miet-
tinen ja seurakunnan va-
paaehtoinen Pertti Miet-
tinen.
Tehdään yhdessä –ryh-
mä ma 15.10. klo 18. Pahvi-
rasiat. Seija Rissanen, He-
lena Heija-Nuutinen. Lisä-
tietoa diakoniatyönteki-
jä Riitta Murtorinne puh. 
0404848437.

RANTA-ToiVALA
Seurakuntapiiri to 11.10. 
klo 18.30 Riitta Rissasel-
la, Hirvolanniementie 193. 
Heikki Hyvärinen.

KASTeTUT
Kasperi Benjamin Korka-
lainen, Ake Akseli Alkio, 
Eveliina Aada Sofia Par-
viainen, Linnea Lyyli Kivi-
murto, Sini Hannele Pa-
jarinen.

AVioLiiTTooN  
KUULUTeTUT
Ilkka Jalmari Pykäläinen ja 
Jonna Annika Korhonen, 
Antti Jussi Luostarinen ja 
Annakaisa Päivikki Kaik-
konen.

KUoLLeeT
Ritva Eliina Hoffren 69v, 
Irja Sinikka Matilainen 82v.

Järvi-kuopio

RiiSTAVeDeN KiRKKo
Joensuuntie 2505
Diakoniapäivien juma-
lanpalvelus su 7.10. klo 10. 
Saarna Riikka Myllys, lit. 
Kirsi Leino, Riikka Tuura. 
Mukana Gideonit.
Messu su 14.10. klo 10. 
Heikki Kastarinen, Riikka 
Tuura. Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä. Messun 
jälkeen seurat seurakun-
tatalossa.

RiiSTAVeDeN  
SeURAKUNTATALo
Keskustie 2
Lähetyspiiri to, paitsi 
syyslomavikolla, klo 17.30. 
Nuorisokahvila ma 8.10. 
klo 16.30-18. 
Neulepiiri ti 9.10. klo 13 
takkahuoneessa.
Viikkomessu ke 10.10. 
klo 12. 
Naisten hemmotteluilta 
ke 10.10. klo 18. Ruokailu ja 
ohjelmaa. Lastenhoito jär-
jestetty.

Päiväkuoro to 11.10. klo 
16. 
Miesten ruokapiiri ma 
15.10. klo 17. 

MUUTA
Syyslomaviikolla 42 ei ole 
kerhoja eikä kuorojen har-
joituksia. 
Miesten lenkkipiiri ma 
8.10. klo 18 OP:n kerho-
huoneessa.

JUANKoSKeN  
YLöSNoUSeMUKSeN 
KiRKKo
Mäntytie 5
Messu su 7.10. klo 13. 
Paula Hagman-Puusti-
nen, Taru Parviainen. 
Pohjois-Savon syöpäyh-
distyksen Juankosken 
paikallisosaston maa-
kunnallinen kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.
Messu su 14.10. klo 13. 
Paula Hagman-Puustinen, 
Matti Saarela. Gideonien 
kirkkopyhä.
Messu su 21.10. klo 13. 
Messun jälkeen tilaisuus 
n. klo 14 seurakuntatalos-
sa kaikille 70,- 80, - 90, - ja 

yli 90 vuotta tänä vuonna 
joulukuun loppuun men-
nessä täyttäneille alueseu-
rakuntamme jäsenille. 

JUANKoSKeN  
SeURAKUNTATALo
Mäntytie 5
Raamattupiiri ke 3.10. klo 
12-13. Pieni kerhohuone, 
parillisilla viikoilla. 
Miesten raamattupii-
ri joka ke klo 18. Pieni ker-
hohuone.
Aamukahviryhmä to 
4.10. klo 10. 
Naisten raamattupii-
ri to 4.10. klo 18. Paritto-
mina viikkoina. Pieni ker-
hohuone.
Pohjois-Savon syöpä-
yhdistyksen osaston 
25-vuotisjuhlat su 7.10. 
messun jälkeen. 
Siioninvirsiseurat su 7.10. 
klo 19. 
Naisten piiri joka ma klo 
12-14 pienessä kerhohuo-
neessa.
Rukouspiiri joka ti klo 
10.30-12 pienessä kerho-
huoneessa.
iltaseurat ti 9.10. klo 18. 
Sanaa ja musiikkia. Kolehti 
Lehtomäen kodin hyväksi.
Seurakuntakerho ke 
10.10. klo 12. 
Lähetysaskartelu to 11.10. 
klo 10-13. Parittomina viik-
koina. 
Yhteiset syntymäpäivä-
juhlat su 21.10. klo 13 mes-
su kirkossa, jonka jälkeen 
n. klo 14 tilaisuus seura-
kuntatalossa kaikille 70,- 
80, - 90, - ja yli 90 vuot-
ta tänä vuonna joulukuun 
loppuun mennessä täyttä-
neille alueseurakuntamme 
jäsenille. 

MUUTA
omaishoitajien virkis-
tysiltapäivä ti 9.10 klo 12-
14 seurakuntatalolla. Ilm. 
Leila Asikaiselle puh. 040 
4888 620, 3.10 mennessä.

KAAViN KiRKKo
Kaavintie 24
Messu su 7.10. klo 13. Satu 
Väätäinen, Matti Saarela. 
Gidonien kirkkopyhä.
Messu su 14.10. klo 13. Jari 
Muta, Riikka Tuura. Lähe-
tyspyhä. Kirkkokahvit ja 
teeman esittely seurakun-

takodissa.
Jaana Pölläsen kon-

sertti ”Kiitokseni” 
pe 26.10. klo 18. Vapaa 

pääsy. Ohjelman hin-
ta 5 €, tuotto oman 

alueseurakunnan van-
hustyölle.

KAAViN  
SeURAKUNTAKoTi
Kirkkorannantie 1
Raamattupiiri ma 1.10. 
klo 12. 
Vanhemman väen palve-
lupäivä ti 2.10. klo 11-13.30. 
Penkere 2012 -riparin 
muisteluilta to 4.10. klo 
18.30. 
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisten ryhmä ma 
8.10. klo 14. 
Kirkkokahvit ja vanhem-
man väen tilaisuus su 
14.10. messun jälkeen 
Raamattupiiri ma 15.10. 
klo 12. 

MUUTA
elsan kerhot to 4.10. klo 
14 Vilho Savolaisella Maa-
rianvaarassa.
elsan kerho ti 9.10. klo 
14 Viljamaan kartanossa, 
Mäntyjärvi.
elsan kerhot to 11.10. klo 
14 Luikonlahden koulussa.

MUURUVeDeN 
KiRKKo
Kirkkotie 1
Messu su 7.10. klo 16. Satu 
Väätäinen, Riikka Tuura.
Messu su 14.10. klo 16. Jari 
Muta, Riikka Tuura.

MUURUVeDeN  
SeURAKUNTATALo
Kirkkotie 1
Työttömien aamupuuro 
ja aamukahvi to 4.10. klo 
9-10.30. Tervetuloa työttö-
mät ja nuoret eläkeläiset.
Perhekerho ja perhekah-
vila vuoroviikoin to klo 
9.30-11 kerhotiloissa.
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys 
joka toinen to klo 9-11. Seu-
raava päivystys on to 11.10. 
Muina aikoina aluepapin 
tavoittaa puh. 040 4888 
613 ja diakoniatyöntekijän 
puh. 040 4888 608. 
Seurakuntakerho to 11.10. 
klo 13. Leena Vartiainen.
Siioninvirsiseurat ke 
17.10. klo 19. Paula Hag-
man-Puustinen, Hannu 
Komulainen, Satu Vää-
täinen.

SäYNeiSeN KiRKKo
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 7.10. klo 10. 
Hannu Komulainen, Taru 
Parviainen. Messun jäl-
keen vanhusten viikon 
juhla. Ilmainen ruokailu ja 
ohjelmaa. Järjestäjänä Jär-
vi-Kuopion seurakunta, 
Eläkeliiton Säyneisen yh-
distys ja Juankosken kau-
punki. 
Messu su 14.10. klo 10. 
Paula Hagman-Puustinen, 
Matti Saarela. Messun jäl-
keen kirkkokahvit. Gideo-
nien vierailu.

SäYNeiSeN  
SeURAKUNTAKoTi
Kirkkoharjuntie 2 A
Lähetyskahvila to 4.10. 
klo 12. Hannu Komulainen. 
Tasaus-päivän myyjäiset.
Avoin päiväkerho pe klo 
13.30-16. 
Seurakuntakerho to 11.10. 
klo 12. Hannu Komulainen.
Miesten ilta to 18.10. 
klo 18. 

MUUTA
Aluepapin päivystys Säy-
neisen kirkolla to klo 9-11. 
Keskustelupiiri ti 16.10. 
klo 14 Kaija Karkkosella, 
Losomäentie 684. Mart-
ti Simojoesta alustaa Kaija 
Kettunen.
Yhteiset syntymäpäivä-
juhlat su 21.10. klo 13 mes-
su Juankosken Ylösnou-
semuksen kirkossa. Mes-
sun jälkeen tilaisuus n. klo 
14 kaikille 70,- 80, - 90, - ja 
yli 90 vuotta tänä vuonna 
joulukuun loppuun men-
nessä täyttäneille alue-
seurakuntamme jäsenil-
le. Kyyti lähtee Säyneisen 
kirkolta klo 12.15 ja Salelta 
klo 12.20. 

TUUSNieMeN  
KiRKKo 
Keskitie 21
Messu su 7.10. klo 10. 
Saarna Juhani Happo-
nen, Uwe Mäkinen, Mat-
ti Saarela. Gideonien kirk-
kopyhä.
Messu su 14.10. klo 10. 
Saarna Esko Räsänen, Ari 
Lohi. Kansan Raamattu-
seuran kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit ja tilaisuus seura-
kuntatalossa.

TUUSNieMeN  
SeURAKUNTATALo
Koivukuja 2
isoskoulutus ke 3.10. klo 
18-19.30 kerhohuoneella.

MUUTA
Yläkouluikäisten poiki-
en peli-ilta alkaa ke 3.10. 
klo 16-17.30 seurakuntata-
lon kerhohuoneella jatku-
en isolla salilla. 
Nuorten yökahvila pe 
5.10. klo 19.30-22 pääta-
lolla. 
Alakouluikäisten kerho 
Tuusjärven koululla ke 

19. sunnuntai 
helluntaista. 
Rakkauden  
kaksoiskäsky. 
Joh. 13: 31-35.

Kun Juudas oli mennyt, 
Jeesus sanoi:

”Lapseni, enää vähän 
aikaa minä olen teidän 
kanssanne. Te tulette 
etsimään minua, mut-
ta minä sanon nyt teil-
le saman, minkä sanoin 
juutalaisille: minne mi-
nä menen, sinne ette te 
pääse. Minä annan teil-
le uuden käskyn: rakas-
takaa toisianne.  Niin 
kuin minä olen rakas-
tanut teitä, rakastakaa 
tekin toinen toistanne. 
Kaikki tuntevat teidät 
minun opetuslapsikse-
ni, jos te rakastatte toi-
sianne.”
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Siioninvirsi- seurat  Juankosken seura-
kuntatalolla 

su 7.10. klo 19.
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10.10. klo 13.45-15. 
Kirkonkylän lähetyspii-
ri pe 12.10. klo 12 Airi Auvi-
sella, Rantakuja 4 A 3.
etelä-Tuusniemen pal-
velupäivä to 18.10. klo 
10 Hirvolassa, Luostari-
tie 3457.

VeHMeRSALMeN 
KiRKKo
Lempeläntie 17
Sadonkorjuumessu su 
7.10. klo 13. Uwe Mäkinen, 
Riikka Tuura. Kirkkokuoro. 
Sadonkorjuumessu - Lions 
Clubin kirkkopyhä, kirk-
kokahvit, Maa- ja kotitalo-
usnaiset.
Messu su 14.10. klo 13. Ari 
Lohi.

VeHMeRSALMeN  
SeURAKUNTAKoTi
Lempeläntie 15
Perhekerho pe klo 9.30-11. 
Kokki-ukkojen kokkaa-
minen ti 9.10. klo 17. 
Kauneimmat hengelliset 
laulut su 14.10. klo 19. 

MUUTA
Lähimmäisen kammari 
ma 8.10. klo 10-12. 
Hautausmaan syystal-
koot ti 9.10. klo 8 alkaen 
kirkonkylän hautausmaal-
la, ruokailu klo 11 jälkiruo-
kakahvien kera.
Nuorten ilta ti 9.10. klo 
18.30 Majakan yläkerrassa.
Alakouluikäisten ker-
hoista voi tiedustella Jat-
ta Utriaiselta puh. 040 
4888 643. 
Lähimmäisen kammari 
ma 15.10. klo 10-12. 
Syyslomaviikolla 42 ei ole 
kerhoja eikä nuorten iltaa. 

JäRVi-KUoPioN  
SeURAKUNNAN 
YHTeiSeT
2.-6.-luokkalaisten syys-
leiri Rytkyllä la-ma 13.–
15.10., hinta 16 €. Lisätie-
toja Ollilta puh. 040 4888 
628, olli.inkinen@evl.fi. 
ekumeeninen kirkkoil-
ta Muuruveden kirkossa 
su 21.10. klo 19. Ekumeenis-
ta vastuuviikkoa vietetään 
21.-28.10. Teemana Turval-
linen paikka uskoa ja elää. 
Ajattele toisin - usko va-
paasti. Kirkkoillassa pu-
huvat kirkkoherra Elias 
Huurinainen ortodoksi-
sesta kirkosta, isä Ryszard 
Mis SCJ katolisesta kir-
kosta, päätoimittaja Lee-
vi Launonen helluntaikir-
kosta ja rovasti Hannu Ko-
mulainen luterilaisesta kir-
kosta. Illan juontaa pasto-
ri Satu Väätäinen, musii-
kissa kanttori Matti Saare-
la ja kirkkokuoro.
Nuorten retki oulu Gos-
peliin pe-su 2.–4.11., hin-
ta 30 €. Lisätietoja Jatalta 
puh. 040 4888 643, jatta.
utriainen@evl.fi.
Nuorten retki Maata Nä-
kyvissä Festareille pe-su 
16.–18.11., hinta 45 €. Lisätie-
toja Ollilta puh. 040 4888 
628, olli.inkinen@evl.fi.

KASTeTUT
Aino Olivia Jolkkonen, 
Riistavesi, Emilia Sara Sofia 
Parviainen, Riistavesi, Jade 
Janette Sihvonen, Tuusnie-
mi, Joona Asseri Ovaskai-
nen, Tuusniemi, Iida Ma-
ria Heimonen, Riistavesi, 
Aamu Matilda Christina 
Koponen, Vehmersalmi.

KUoLLeeT
Jorma Paavo Antero Simo-
nen 62v, Kaavi, Aino Ho-
lopainen 78v, Tuusniemi, 
Marjatta Järveläinen 76v, 
Tuusniemi, Leena Anneli 
Asikainen 61v, Säyneinen.  

siilinjärvi

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

KiRKKo
Haarahongantie 2
Messu su 7.10 klo 10. Seu-
rakunnan lähetyspyhä. 
Tarja Säynevirta (Suomen 
Lähetysseura), Unto Nis-
kanen, Airi Heiskanen, Vir-
sikuoro.  Messu jälkeen 
kirkkokahvit ja nimikkolä-
hettiasiaa srk-talossa.
Messu su 14.10. klo 10. 
Vanhusten viikon kirkko-
pyhä. Yrjö Jokiranta, Mat-
ti Hoffrén, Vesa Kajava, 
Nuorten kuoro. Kirkko-
kahvit.
Messu su 21.10. klo 10. He-
rättäjän kirkkopyhä. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit 
ja siioninvirsiseurat seura-
kuntatalossa.
Perhekirkko su 21.10. 
klo 15.

SeURAKUNTATALo 
Haarahongantie 4
Perhetyön päivystys: ti 
ja to klo 10–12 perhetyön-
tekijä tavattavissa ilman 
ajanvarausta toimistol-
la (käynti kirkkoherran-
viraston vierestä). Muul-
loin varaa aika: puh. 044 
7284 646.
Voimasanoja - raamattu- 
ja keskusteluryhmä työ-
ikäisille aikuisille 3.10. alk. 
Ryhmä kokoontuu joka 
toinen ke klo 18. Seuraa-
van kerran 17.10. Tied. Sir-
pa Ylikotila sirpa.ylikoti-
la@evl.fi, puh. 044 7284 
608.
Kansanlähetyksen syys-
päivät ”Ken on mun lä-
himmäiseni”. Pe 5.10. pie-
nessä salissa klo 18 kahvit, 
klo 18.30 ”Lähimmäinen?!”, 
raamattuopetus, keskus-
telua (Vilho Harvala), klo 
19.30 iltatilaisuus (Sir-
pa Ylikotila, Hannu Lauk-
kanen, Vilho Harvala). La 
6.10. pienessä salissa klo 
16 ”Rakastanko?!”, raamat-
tuopetus (Vilho Harva-
la), klo 16.45 tarjoilu/tau-
ko, klo 17.15 iltatilaisuus 

(Tapio Lepola, Simo Karja-
lainen, Pekka Kiiski, laulu-
ryhmä Välke). Su 7.10. klo 
10 messu kirkossa, päätys-
alissa klo 11.30 kirkkokah-
vit, seurakunnan lähetti-
info, klo 12.30 ”Usko arjes-
sa” (Anne Pohtamo, Unto 
Niskanen). Kirjamyynti, 
maksu vain käteisellä. Järj. 
yhteistyönä Pohjois-Sa-
von Ev.lut. Kansanlähetyk-
sen kanssa.
Nuorten Perjantaikahvi-
la pe 5.10. alakerran nuo-
risotiloissa klo 18–22. Ilta-
hartaus klo 19.30. Kahvi-
la avoinna seuraavan ker-
ran 12.10. 
Yhteisvastuulounas ma 
8.10. klo 11.30–12.30 ison 
salin kahviossa. Annos 6 € 
(sis. perunapuuro, juoma, 
leipä, marjakiisseli, kahvi).
eläkeikäisten päiväpii-
ri ma 8.10. klo 13 isossa sa-
lissa.
Yksinhuoltajaryhmä Sii-
liemot ma 8.10. klo 17.30–
19.30 alakerrassa. Kes-
kustelua, iltapala, lapsille 
omaa ohjelmaa. 
Kirkkovaltuusto ti 9.10. 
klo 18 päätysalissa.
Raamattuilta ma 15.10. 
klo 18.30 pienessä salissa. 
Jouko Kauhanen ja Rauno 
Perälä Suomen Raamattu-
opistosta. 
Diakoniatyön vapaaeh-
toisten kokoontuminen 
ti 16.10. klo 13–15 pienes-
sä salissa.
Lähetyksen sydänäänet 
ke 17.10. klo 9–10 lähetys-
kellarilla. Lähetyksen sy-
dänäänissä kuullaan ja 
keskustellaan Raamatusta 
kumpuavista aiheista pa-
pin johdolla.
omaishoitajakerho ke 
17.10. klo 12–13.30 pääty-
salissa.
Parisuhdesuunnistus kir-
konmäellä su 21.10. klo 
12–14.30. Tulkaa suuntaa-
maan parisuhteen kom-
passi kohti arkirakkaut-
ta. Jos tarvitsette lasten-
hoitoa suunnistuksen 
ajaksi, ilmoittakaa tästä 
viim. 19.10. Helena Matti-
selle puh. 044 7284 646, 
helena.mattinen@evl.fi. 
Huom. myös perhemessu 
kirkossa klo 15.
Virsikuoro ke klo 14.30 
isossa salissa. Tied. Airi 
Heiskanen puh. 044 7284 
616.
Nuorten kuoro ke klo 
16.30 isossa salissa. Tied. 
Vesa Kajava puh. 044 
7284 617.
Sola Gratia -kuoro ke klo 
18 isossa salissa. Tied. Vesa 
Kajava puh. 044 7284 617.
Gospelryhmä pe klo 17.30 
pienessä salissa. Tied. Airi 
Heiskanen puh. 044 7284 
616.

VUoReLAN KiRKKo
Rissalantie 2
Nuorten Perjantaikahvi-
la pe 5.10. klo 18–22. Ilta-
hartaus klo 19.30. Kahvi-
la avoinna seuraavan ker-
ran 12.10. 

Seurakunnat  3.–16.10.12

Asianajotoimisto

J.S KETTUNEN
asianajaja, varatuomari

Kuiluntie 3 B, 71800 Siilinjärvi
Puh. 5800 140, fax 5800 144

0400-573 469
jouni@jskettunen.fi 
www.jskettunen.fi 

• riita- ja rikosasiat
• testamentit
• perunkirjoitukset ja

perinnönjaot
• avioerot, ositukset
• perintä ym.

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

• 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

puh. 040 585 0456



- Hautakivet 
- Kaiverrukset 
- Kivityöt 
  www.puijonkivi.fi 
 Puh. (017) 282 9000 

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki
YTM, sosiaalityöntekijä, 
MU-sielunhoitoterapeutti
Vastaanotto Kuopiossa
P. 045 3156464, 
hennalehtimaki@gmail.com
www.sydanjuuri.fi 

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

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

KUOPION
VALTUUSTOON

● TURVALLISUUTTA,
● LUOTTAMUSTA ● KOKEMUSTA

Huttunen Markku
rakennusmestari/yrittäjä, 
kirkolliskokousedustaja,
kirkkovaltuuston jäsen

Iskanius Raija
kotitalousopettaja, 

kaupunginvaltuutettu, 
kirkkovaltuuston jäsen

291 293

KD.fi
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Sanajumalanpalvelus su 
7.10 klo 13. Sirpa Ylikotila, 
Airi Heiskanen.
eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 8.10. klo 13. ”Junamat-
ka Savosta Helsinkiin” - ai-
kamatka 50-luvulle.
Arjen ateria to 11.10. klo 
11–12. Annos 5 €.
Seurat to 11.10. klo 19. 
Tauno Kujala ja Iivari Jur-
mu. Järj. Rauhanyhdistys.
Messu su 14.10. klo 13. 
Vanhusten viikon kirkko-
pyhä. Yrjö Jokiranta, Vesa 
Kajava. Kirkkokahvit.
Vuorelan lähetyspiiri ti 
16.10. klo 10.
Messu su 21.10. klo 13.
Lapsikuoro ke klo 17–18. 
Tervetuloa esi- ja alakou-
lulaiset! Tied. Marjaana 
Kaisto puh. 044 7284 615.

MUUTA
Hartaus ke 3.10 klo 14 
Akuliinassa. Matti Hoffrén 
ja Marjaana Kaisto.
Koivusaaren lähetyspii-
ri ke 3.10. klo 18 Anneli ja 
Pauli Pääkkösellä (Kotitie 
10), mukana Jenni Shakya.
Vesijärven-Harjamäen 
lähetyspiiri to 4.10. klo 
18.30 Marjatta Kaipiaisella 
(Kalastajantie 3 A 4).
Hiljaisuuden päivä ”Syk-
syn avara hiljaisuus” su 
14.10. klo 10–17 Ruokonie-
messä. Tule vaeltamaan 
luonnossa, hiljentymään 
ja levähtämään yhdessä 
toisten kanssa. Osallistu-
mismaksu 10 € sis. ateri-
at. Päivän ohjaa Sirpa Yli-
kotila, tied. ja ilm. viim. pe 
5.10. sirpa.ylikotila@evl.fi, 
puh. 044 7284 608. 
Ystävän Tupa ma 8.10. 
klo 9 Leppäkaarteen ker-
hohuoneessa (Honkaran-
nantie 8).
Risulantien kerho ma 
8.10. klo 13 Risulantie 12:n 
kerhohuoneessa.
Hautausmaan siivoustal-
koot to 18.10. Viinamäen 
hautausmaalla (Kasurilan-
tie 16) klo 9, aamuharta-
us keskusympyrässä (Kai-
sa Yletyinen), keittolounas 
talkoolaisille. Rauhanpuis-
ton hautausmaalla (Har-
jamäentie 4) klo 13, pulla-
kahvit talkoolaisille. Ha-
ravia saatavilla. Säävara-
us. Lisätietoja puutarhuri 
Elisa Nuutiselta puh. 044 
7284 626.

KASTeTUT
Siru Helinä Miettinen, 
Kerttu Ilona Ollikainen, 
Tapio Einari Eskelinen, 
Maria Linnea Kinnunen,
Jimi Elias Toivanen.

KUoLLeeT
Erkki Julkunen 91v.

Diakonia-
keskus

KeSKUSSeURA- 
KUNTATALo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit puh. 
040 4848 259
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 3.10. klo 13. 
Huom! huone Samulissa. 
Kuurojen lähetyspiiri to 
11.10. klo 17. 
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 17.10. klo 13. 

DiAKoNiAKeSKUS
Suokatu 31
 puh. 040 4848 464. Ulko-
ovi avataan klo 9.40, harta-
us 9.50, diakonien vastaan-
otot ilman ajanvarausta, 
kahvio Nuotta ja kierrätys-
piste avoinna 10 - 12. 
Syöpäryhmä ke 3.10. 
klo 13. 
Katulähetyspiiri ti 9.10. 
klo 17. 
Kehitysvammaisten kah-
vikerho ke 10.10. klo 13.30. 

Hyväntuulenpiiri to 11.10. 
klo 12. Huom! torstai 
Pullakirkko pe 12.10. 
klo 12. 
Syöpäryhmä ke 17.10. 
klo 13. 

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja mak-
sutonta keskusteluapua 
parisuhteen kysymyk-
sissä. Käynnit sopimuk-
sen mukaan. Tiedustelut 
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/paikallisyh-
distykset
Sieluhoitopäivä su 14.10. 
klo 13 – 17. Kirjailija, tera-
peutti Salme Blomester 
”Omaksi itseksi Kristuk-
sessa” - 3 luentoa. Osan-
ottomaksu 10 €, sis.kah-
vin. Ei ennakkoilmoittau-
tumisia.
Perhekahvila ma klo 9.30 
– 12.
Raamattupiiri ke 10.10. 
klo 13.
Kuoroharjoitus ti klo 14.
Yhteiskristillinen ru-
kousilta ti klo 18.

KANSAN  
RAAMATTUSeURA
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22 
70100 Kuopio
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Pienryhmien viikko-ohjel-
ma: Pienpiirit eivät kokoon-
nu Sanan Kulmalla. Kysy ko-
kouspaikka piirin vetäjältä!
Rukouspiiri ma klo 18 
alk 10.9. p. 050 3089567/
Leena.
Naisten solu ti pariton 
vk klo 18 alk 25.9. p. 0500 
372791/Aune.
Askartelupiiri ke parill vk 
klo 13-16 alkaa myöhem-
min ilmoitettavana ajan-
kohtana p. 050 5552300/
Marjatta.
Raamattupiiri ke parill vk 
klo 18 alkaa myöhemmin 
ilmoitettavana ajankoh-
tana. p. 050 5484087/
Juha.
Miesten piiri ke pari-
ton vk klo 18 alk 26.9. 
p. 044 0438585/Toivo.
Vertaistukiryhmät (kri-
toryhmät) to klo 18: Al-
kavat ryhmät: Toiveena si-
säinen paraneminen alk 
4.10. tied ja ilm. p. 0400 
793446/Anja tai anja.komu-
lainen@sana.fi ja Varjois-
ta vapauteen alk 4.10. tied/
ilm p.0400 554751/Aino tai 
eeva.mutanen@suomi24.fi. 
Kritoryhmät kokoontuvat 
Särkiniemen srk-kodilla Sär-
kiniementie 20.
Nuorekkaiden nais-
ten kotisolu pari-
ton ke klo 18 alk vko 37. 
Lisätietoja:marjut.rasa-
nen@gmail.com, ninatt-
partanen@hotmail.com
Kodeissa kokoontuva 
miesten rukoussolu pa-
riton ke klo 18 Lisätieto-
ja: turter@gmail.com p. 
0440127857/Tero.
Sanan ilta NNKY Myllyka-
tu 5 pe 5.10. klo 18 tuomio-
rovasti Ilpo Rannankari, ylis-
tysryhmä Jaspe, kirjamyynti.

Naisten kesken -ilta Pui-
jon kirkon srk-sali, Taivaan-
pankontie 3. Raamatun ni-
mettömiä naisia, kirkko-
herra Jaana Marjanen.

PoHJoiS-SAVoN  
eV.LUT.  
KANSANLäHeTYS 
Sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Pienryhmät Lähetysko-
dilla: Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30, äiti-
lapsipiiri. Ke klo 12 päivä-
hartaus ja kahvihetki, klo 
18 nuorten aikuisten kol-
me Kohtaamista. To klo 
16 raamattu- ja lähetys-

piiri joka toinen to; klo 
18.30 nuorten Nuotta-il-
ta. La klo 19 Opkon opis-
kelijailta.
Kuopio: Sanan ja yhte-
yden ilta su 7.10. klo 16 
NNKY:llä. Anne Pohtamo.
Siilinjärvi: Syyspäivät pe 
5.10. - Su 7.10  Siilinjärven 
seurakunnassa. ”Ken on 
mun lähimmäiseni”. Pe alk. 
klo 18, Vilho Harvala, La alk. 
klo 16, Vilho Harvala, Tapio 
Lepola, Simo Karjalainen, 
Pekka Kiiski, Välke, Su klo 10 
Messu Siilinjärven kirkos-
sa, jonka jälkeen tilaisuudet 
srk-salissa. Anne Pohtamo, 
Unto Niskanen.
Tuusniemi: Kotiseurat to 
18.10. klo 13 Katri ja Pek-
ka Juutilaisella Mustin-
järvellä.

Matka: Mestarin Miehet 
tapahtumaan 26.-28.10. 
Ilm. ja tiedustelut p. 017 
262 2082.

KUoPioN  
YMPäRiSTöN  
RAUHANYHDiSTYS
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Seurat la 6.10. klo 13.30 
Leväsen palvelukeskus 
Hoitokoti 2.
Seurat la 6.10. klo 19.
Seurat su 7.10 klo 14, 
15.30, 17.   
Seurat ma 8.10. klo 19 
Karttulan srk-talo Kissa-
kuusentie 14.
Seurat ke 10.10 klo 10:45 
Tuusniemen palvelukeskus
Lauluseurat ke 10.10. 
klo 19.
Seurat to 11.10 klo 19. 

Vuorelan kirkko.
Seurat la 13.10 klo 19. 

Riistaveden kirkkopy-
hä su 14.10. Messu klo 
10 Riistaveden kirkko. 

Seurat klo 12. Riistaveden 
srk-sali.
Seurat su 14.10 klo 14, 

klo 15.30.
Seurat su 14.10. klo 17.
Seurat ti 16.10 klo 13.30 
Mäntylän palvelukeskus.
Lauluseurat ke 17.10. 
klo 19.  

SUoMeN  
LUTeRiLAiNeN  
eVANKeLiUMi- 
YHDiSTYS
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ke 3.10. klo 18.30  Kes-
kusseurakuntatalolla Aa-
ronissa. Aiheena raama-
tun aarteet.
Sanajumalanpalvelus to 
25.10. klo 19 NNKY:n tilois-
sa, Myllykatu 5. Häkämies.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ke 31.10. klo 18.30 Kes-
kusseurakuntatalolla Aa-
ronissa. Aiheena raama-
tun aarteet.
Evankelisten opiskelijoi-
den kotisivuosoite on 
www.sley.fi/eo/html/fi/
kuopio.html.
SLEY:n Itä-Suomen pii-
rin työntekijä on Johan-
nes Häkämies, p. 050-
3212938, johannes.haka-
mies@sley.fi.

SUoMeN  
RAAMATTUoPiSTo
Pienryhmät kokoontu-
vat: Raamattupiiri ti klo 
18.30 Merja-Riitta Jaak-
kosella, Pitkäsiima 15, Pe-
tonen. Keskusteleva raa-
mattupiiri ti klo 16 Kuopi-
on NMKY:n toimistossa, 
Kauppakatu 40-42. Raa-
mattupiirin aiheina vuo-
roviikoin Roomalaiskirje ja 
Johanneksen evankeliumi. 
SRo-ilta ”Sinä olet hy-
väksytty” maanantaina 
15.10. klo 18.30 Siilinjärven 
srk-talon pienessä salis-
sa. Khra Seppo Laitanen ja 
Jouko Kauhanen. 
Raamattuluento Gal. 
3-4 Kuopion NNKY:n sa-
lissa su 30.9. klo 18, Rau-
no Perälä.

HeRäTTäJäYHDiSTYS
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 
10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat su 7.10 klo 18 Män-
nistön vanhalla kirkolla.
Herättäjän päivä su 14.10. 
Puijon kirkolla alkaen 
messulla klo 10.
Seurat su 21.10 klo 14 Ala-
van kirkolla.

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

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, 
p. 2622 621 savuttomat pala-
verit ma-pe klo 11 ja 19, su klo 
9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Sii-
linjärvi. Savuttomat palave-
rit to klo 19, la klo 9 ja su klo 
18 sekä joka kk:n 1. ma naisten 
ryhmä klo 19. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimimattomassa perhees-
sä kasvaneille aikuisille to klo 
18-20 Propellissa, Minna Cant-
hink. 4 C 3. krs. Ks. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, Hatsalan-
katu 37 su klo 19, p. 040 5579 
470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi 
ke klo 19, p. 050 3988 883 sekä 
Toimintakeskus, Koulutie 2, 
Kaavi ti klo 19.
esikoislestadiolaisten seurat 
Kettulan seurakuntakodissa Jä-
niksenpolku 2, su 7.10. klo 14.
imetystukiryhmä on vapaa-
ehtoispohjalta toimiva ver-
taistukiryhmä imettäville ja 
odottaville äideille. Kok. Mal-
japuron päiväkodilla (Maaher-
rank.24) parittomien vkojen 
ma klo 18. www.kuopionime-
tystukiryhma.fi.
irti Huumeista puhelinpäi-
vystys 010 80 4550 ma-pe 
9-15 ja ma-to 18-21. Läheis-
ten vertaistukiryhmä p. 040 
845 9052.
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 avoinna ark. 
klo 9-16, p. 017 2822 239. www.
sarkiniemi.toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuot-
teita myytävänä arkisin tilai-
suuksien aikana Keskusseura-
kuntatalon aulassa, Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Avoin-
na ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30 
ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suo-
men kielen kurssit ma klo 9-12, 
ti klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka 
avoinna ark. klo 8.30-15. Kuopi-
on Setlementti Puijola ry, Jalka-
senkatu 7, p. 050 3727 900.
Kriisikeskuksessa kriisipäivys-
tys joka päivä klo 14-21, p. 017 
2627 738 ja 2627 733. Ajanva-
raus ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet 
vertaisryhmät päihteettö-
myyden tukemiseksi ma, ti, 
ke ja to klo 18-20, Mäkika-
tu 11, käynti päihdeosaston 
rak. päädystä. Ma ja to myös 
omaiset ja ystävät. P. 045 1134 
245, www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset eläke-
läiset. Laulun ja Sanan tilai-
suus Lepolan palvelukodissa 
Puijonlaaksossa pe 5.10 klo 14. 
Laulutuokio ja kerho keskuss-
rk.talon Samuli-salissa ti 16.10 
klo 12.30.
Kuopion Mielenterveystuki 
ry. Keilahallissa Keilaus to klo 
14.45. Voiportissa, Tulliportin-
katu 52, ma klo 12 paritt. vkoil-
la avoin oma-apuryhmä ja pa-
rill. vkoilla Mieli Maasta-ryh-
mät miehille ja naisille, ke klo 
12 paritt. vkoilla Lenkitys ja pa-
rill. vkoilla Askartelu. Majakan 
peilisalissa, Minna Canthinka-
tu 4 C, pe klo 13 paritt. vkoilla 
Tanssitus ja parill. vkoilla Lau-
latus. Tied. p. 040 733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon 
avoimet illat 12-28 -vuotiaille 
tytöille Hapelähteenkatu 33, 
2 krs. Avoimet illat kaikille ty-
töille ti klo 15-19 ja yli 16-vuo-
tiaille to klo 16-19. Kysy lisää p. 
050 554 8010/045 8776400 tai 
www.hilimat.fi.
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 18. Avoinna ma-pe 8-15, 
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa 
avoinna ma-pe klo 9-16. Ruo-
kapäivät ti, ke, to ja pe klo 11-13.
MLL:n perhekahvilat ti klo 
10-12, ke klo 10-14.30 ja to klo 
10-12 Tavallisen Toiminnan Ta-
lolla, Kasarmikatu 1. www.
kuopio.mll.fi
Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kauppa-
katu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Ti 
Matka kohti aitoa miehuutta 

klo 6, rukouspiiri klo 8, elämän-
katsomuspiiri klo 9. Raamattu-
piiri ti klo 16. Miesten raamat-
tupiiri parill. vkon ke klo 18.
NNKY:n itu -puhelinpäivys-
tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen ilmenneissä kriiseissä 
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien tuki ver-
taisryhmä Majakassa, Minna 
Canthinkatu 4 C, 3.krs. ma klo 
18-20. Käynti Satamak.
omaiset mielenterveystyön 
tukena, OMA ry: Puh.päiv. ke 
klo 17–19 Tuula/040 556 4292. 
Ilm. puhelimitse vertaisryh-
miin www.omary.fi. Tiina/040 
715 7431. 
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, 2. krs. Avoinna ma-
pe klo 9-17, p. 3644 597, pe-
tosen.asukastupa.ast@kuo-
pio.fi, www.toimikunnat.net/
petonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyttä-
ville, Vuorikatu 31-33. Avoinna 
ma ja to klo 14-16, ti klo 16-18. 
Asiointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa 
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Avoinna ma-
pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 
14-16, II krs. Päivystys vastaan-
otto ma-pe klo 8.30-11. Ajan-
varaus alkaen klo 8, p. 183 672. 
Päihdeosasto, Mäkikatu 11 p. 
183 684.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. Autta-
va puhelin, p. 0203-16116, ma-
ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line, p. 0203-16118 ma-ke 
klo 15-18. Juristin puhelinneu-
vonta ma-to klo 17-19, p. 023-
16117.  www.riku.fi 
Sanan ja rukouksen aamu, 
yhteiskristillinen Raamatun 
luku- ja rukoushetki pe klo 
8 Eelim -temppelissä, Vuori-
katu 29. Käynti parkkipaikan 
puolelta.
Sotaveteraanimuseo avoinna 
tilauksesta ryhmille. Varauk-
set puh. 281 1130 ark. klo 9-13.
Tupa-vertaistukitoiminta 
päihdeongelmaisten läheisille. 
Vertaisryhmä kk:n ensimmäi-
nen ke klo 18.30-20, Gottlun-
dinkatu 8. Tukipuhelin ma klo 
18-20 puh. 044 7148 008. Tu-
kisähköposti: tupaposti@sirk-
kulanpuisto.com. www.sirk-
kulanpuisto.com 
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 183 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 16.10. 
klo 18 Mielenterveysseuran ti-
lassa, Myllykatu 8, sisäpiha 2. 
krs. Tied. Liisa Paatelainen, p. 
044 3313 710, Anneli Hartikai-
nen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Myllykatu 1-3. Ti ja 
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020 
7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry 
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilin-
järvi. Tied. Marjut Kankkunen, 
p. 040 7332 197.
KiRPPUToRiT:
Kirpputori Toivonsäde, Ase-
matie 11, Siilinjärvi. Avoin-
na ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p. 
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa elämän-
lanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 
11-17, la klo 10-15,  p. 2614 774.
MLL:n kirpputori Tavallisen 
Toiminnan Talolla, Kasarmi-
katu 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaankatu 23; kirpputori avoin-
na ma-to 10-16, pe 10-13.Tie-
dustelut p. 040 709 2430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoin-
na ark. klo 10-17 ja la klo 10-15, 
p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityökatu 28. Avoinna 
ma-pe klo 10-17,  p. 3623 614.

Lue yksin tai yhdessä vanhemman kanssa Joh. 13: 31-33. 
Täytä sitten ristikko vihjeiden avulla selvittääksesi vaakariville 
muodostuva sana.

tehtävän laati SuSanna hOlMa

pyhä puuha

muistioSeurakunnat  3.–16.10.12

Palveleva  puhelin su-to klo 18-01, 
pe-la klo 18-03, 

puh. 01019 0071.
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Kalavohvelit  
ja rapeat  
uunikuoreet
Kuopion kaupungin kalastus-
mestari esko Pekkarinen ker-
too Kalaryssäyksen taustaa ja 
kehuu työryhmiään, erityisesti 
irmeli Johanssonin työpanosta.
Reseptit ovat kahden taitajan 
Heta Nykäsen (Martat) ja Kat-
ri Koppasen (Maa- ja kotitalo-
usnaiset) testaamia ja valmis-
tamia. Valokuvat ovat ruokia 
mestarillisesti aiemminkin ku-
vanneen Mauno Hämäläi-
sen otoksia. Yhdessä toimitta-
ja-graafikko Jouko Kääräisen 
kanssa hän ideoi kirjan Kallave-
den kalaherkut.

Jo kirjan selailu tuo veden 
kielelle, mutta kirja toimii myös 
hakuteoksena. Matikan yöpilk-
kiminen on minulle uutta tie-
toa. 

Kalamarkkinoilla on aina ollut 
kalamaista viihdykettä, ansioitu-
neita kokkeja ja kalaan liittyviä 
kilpailuja. Muikkuja on puhkottu 
eli perattu kilpaa, ja on kilpailtu 
kalakukkojen paremmuudesta.
Havaintoesitykset auttavat epä-
varmoja kokkeja ja innostavat 
kokeilemaan uutta. Kalakukon 
teko näytetään vaihe vaiheel-
ta. Kuva Hanna Partasen kala-
kukkoleipomosta herättää haju-
muistia.  

Kuoreen lippoaminen on vin-
keää puuhaa. Hyvää kuoreesta 
saa, jos vain sietää hajun. 
Rapeat uunikuoreet on helppo 
ruoka; vain kalaa ja suolaa. Muik-
kureseptejä on paljon. Mikro-
uunimuikut houkuttavat kokei-
lemaan. Kalavohvelit maistuvat 
varmaan nuorillekin.

Valkeisenlammen kalatapah-
tuma opettaa nuorille luontoasi-
oita kalastuksen ohella. Komea ja 
inspiroiva kirja.

Heta Nykänen, Katri Koppanen, 
Jouko Kääriäinen, 
Mauno Hämäläinen, Esko Pek-
karinen: 
Kallaveden kalaherkut,  
96 s., 20 e.

RitVa kOlehMainen

Enkeleitä  
parrassani
Enkelit ovat pop ja in. Näin sekä 
selkeästi kristillisissä piireissä et-
tä uushengellisessä new age -lii-
kehdinnässä.

Toimittaja-teologi esko Miet-
tinen esittelee suomalaista en-
keliperinnettä laajalla rintamalla. 
Silmäyksiä luodaan kuvaperin-
teeseen, lauluihin, hengellisiin 
opetuskirjoihin, kirkkojen viralli-
siin dokumentteihin ja esitellään 
tietenkin ihmisten raportoimia 
enkelikokemuksia.

Kirjoittaja uskoo vakaasti en-
keleihin ja hän toivoisi raittiin 
enkelihengellisyyden vahvistu-
van kirkossamme. Ehkä seuraa-
vassa katekismuksessa hyvät ja 
pahat henkivoimat näkyvät rik-
kaammin kuin nykyisessä, hän 
arvelee.

Mistä sitten tunnistaa raittiin 
opetuksen enkeleistä?

Siitä, että enkelit kytketään 
kolmiyhteiseen Jumalaan. Ei ole 
olemassa itsenäisiä enkeleitä, jot-
ka liikkuvat omilla asioillaan. En-
kelit ovat aina suorittamassa 
Jumalan antamia tehtäviä. Enke-
liopetus, joka unohtaa Jumalan, 
on jotain muuta kuin kristillistä.
Kun kirjan alanimi on Kristillinen 
enkeliperinne Suomessa, olisin 
odottanut erästä tietoa. Kuin-
ka monta enkelikirjaa Suomessa 
on julkaistu vuoden 1990 jälkeen. 
Sen kautta voisi nimittäin käte-
västi osoittaa, miten in aiheem-
me on.

Esko Miettinen: 
Taivaallisia vieraita. 
Kristillinen enkeliperinne Suo-
messa. 
Kirjapaja 2012. 149 s.

kaRi kuula

Punatulkku,  
lentävä omena
Kertomuksia lajien synnystä. 
Vanhojen kertomusten raken-
teet, mutta maisema on luomi-
sen alkumetreiltä. Jumala luo, ke-
hittelee ja tuumaa. Oliot etsivät 
paikkaansa.

Kirjailija ja lintuharrastaja ol-
li Seppälän Kotimaa  -lehteen 
kirjoitetut salaviisaat kertomuk-
set ovat nyt koottu kirjaksi. Ku-
vat ovat uusia.

Luontokirjan nimet ovat 
kiehtovia ja hauskoja.

Kielo, valkoinen kyy-
nel. Haarapääsky, ilon tuo-
ja. Sudenkorento, keijujen su-
kua. Räkättirastas, puutarhurin 
piina. Voikukka, kaunis va-
hinko. Hömötiainen, metsän 
baskeripää. Mustarastas, Herran 
huilisti.

Korppia on pidetty pah-
an lähettiläänä, mutta sehän on 
utelias ja älykäs. Kun Jumala to-
imitti maanpäälle kirjoittajia var-
ten mustepullon, korppi tuli en-
simmäisenä sitä katsomaan ja 
putosi pulloon. Valkoinen lintu 
muuttui mustaksi.

Korppi, raamatuksi kaarne 
on esimerkki Luojan kekseliäi-
syydestä.

Nämä ovat hyväntuulisia ja 
lempeitä luontolegendoja. On-
nea, että tämä myyttinen kirjal-
lisuudenlaji on jälleen herännyt 
henkiin.

Olli Seppälä: 
Lentävä omena. 
Uusia kertomuksia lajien syn-
nystä. 
Kirjapaja 2012. 64 sivua.

lahja Pyykönen
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Dance -messu ei ole 
Kuopion Kirkko-
päivien ohjelmassa 
ensi toukokuussa.
Dance -messun turkulainen 
tuottaja ei halua lähteä tuomaan 
messua Kuopioon ilman ehtoollista 
kuten Kuopiossa oli kaavailtu. Mes-
sun paikkana on heidän mukaansa 
kirkko eikä koulun juhlasali.

”Kirkkoa emme saaneet, ja halu-
amme tässä kunnioittaa kuopiolais-
ten kirkkoherrojen mielipidettä”, ke-
hitysjohtaja Jari Kupiainen sanoo.

Kirkkopäivien johto oli kysy-
nyt Dance -messun paikaksi Alavan 
kirkkoa, mutta Alavan seurakun-
taneuvosto varapuheenjohtajansa 
Miika Tammekannin johdolla kielsi 
kirkkotilan käytön tähän messuun. 

Kirkkopäivien ohjelma valmistuu 
tämän vuoden loppuun mennessä.  
Torilla tapahtuu koko lauantaipäi-
vän ajan. ”Tuomiokirkonmäki sekä 
Snellmaninpuisto kutsuvat erityises-
ti lapsia ja nuoria. Nostalgiaa ja gos-
pelia on luvassa mm entisten seura-
kuntanuorten konsertissa”, kertoo 
kirkkopäiväsihteeri Kati Ukkonen.

Kirkkopäiväareenoilla nähdään 
mm Mikael Jungner, Taina West ja 
Kaarina Hazard, konserteissa Jukka 
Perko ja Pekka Simojoki. 

Minun rukoukseni -tapahtumas-
sa ovat mukana mm Eija-Riitta Kor-
hola, nunna Kristoduli, Tapani Ruo-
kanen ja Johanna Rusanen-Kartano.

Kirkkopäivät ovat Kuopiossa 17. 
-19.5. 2013. Kokoontumispaikka on 
Kuopion Musiikkikeskus.

lahja Pyykönen

Dance -messu ei 
tule Kuopioon

Päätös Dance –messusta ei vaatinut Kirkkopäivien johtoryhmän 
kannanottoa. Takarivissä kirkkoherra Hannu Koskelainen, hiippa-
kuntasihteeri Kati Jansa, viestintäpäällikkö Lahja Pyykönen, vies-
tintäjohtaja Krista Susi, edessä kirkkopäiväsihteeri Kati Ukkonen, 
johtaja Ilkka Mattila ja kehityspäällikkö Jari Kupiainen.
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Hyvä Jumala,
minun piti irtisanoa ne kaverit
Se koskee niin pirusti,
sillä ne on naapurin miehiä.

Auta heitä ja heidän 
perheitään.
Muista minuakin.
Anna jokapäiväinen 
leipä heille
ja synnit anteeksi meille.

taiVaS VaRjele 
joka äijän rukouskirja. 
lk -kirjat 2012
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Kaksilahkeinen kirkossa

N aiset käyvät oopperassa kaksi ker-
taa enemmän kuin miehet. Tai-
demuseoitten kävijöistä yli puolet 
on naisia. Ilman naisia Suomessa 
tuskin olisi konserttisaleja, teat-

tereita ja taidenäyttelyitä. Arhinmäkikin 
menee mieluummin urheilukilpailuihin 

kuin pynttäytyy oopperajuhliin.
Entä kirkkoon?

Huivipäiset mummot pitivät aikanaan 
neuvostokirkon elossa vainon vuosien ajan. 

Naiset pitävät edelleen riman yläpuolella Suo-
men ev.lut. kirkon laskevatkin tilastot. 

Yllätyksiä onneksi tulee.
Puijon seurakunta järjesti kuuden illan ope-

tussarjan jumalanpalveluksesta. Luento ja 

keskustelua, ei muuta. Keski-ikäisiä miehiä oli 
runsaasti enemmän kuin se normaali kouralli-
nen. Suurin osa heistä oli tullut yksin, ei vaimon 
komentoa metrin perästä seuraten.

Luennoilla oli vankkaa asiantuntemusta, 
ydinasiaa kristinuskosta ja kristittyjen tavasta 
kokoontua Jumalan eteen. Luennot antoivat käyt-
tövoimaa aivojen molemmille puoliskoille.

Kyllä miehet tulevat kun pöytä katetaan 
oikeilla ruokalajeilla. Askeettinenkin riittää. 

Toivottavasti seurakunnat eivät yhtään enem-
pää hajota tarjontaansa erikseen miehille ja nai-
sille.

Sektorointia kirkossa muutoinkin on riittä-
miin.

lahja Pyykönen

Hyvät hautajaiset

Perheemme on keskellä hau-
tajaisjärjestelyitä. Taitaa olla 
jo aikuisen elämäni kuudes 
kerta. 

Hyvin erilaisia ovat hautajaiset eri puo-
lella Suomea. Pohjanmaalla järkytyin 
hautajaisten lohduttomuudesta ja mahti-
pontisuudesta.

Keskisuomalaisten, savolaisten ja kar-
jalaisten kanssa hautajaisissakin on ollut 
iloa ja lämpöä. On itketty ja naurettu. 
Kotiin on lähdetty jakamisesta ja muis-
toista voimaantuneina. Ehkä pohjalaiset 
pitäisivät meidän hautajaisiamme kevyt-
mielisinä?

Ymmärrän yhä paremmin heitä, joi-
den ainoa kontakti seurakuntaan syntyy 
kirkollisten toimitusten kautta. Ymmär-
rän, että he halu-
avat hautajaisiin 
papin, joka on 
lämmin ja lähes-
tyttävä, ja joka 
osaa sanoa jotain 
persoonallista ja 
olennaista rak-
kaasta vaina-
jasta. Läsnäolo, ja 
surun ja epävar-
muuden ymmärtävä kohtaaminen olisi 
myös eduksi.

Kerran jäin miettimään, miksi kes-
kustelin papin kanssa ennen siunaus-
tilaisuutta, kun hän ei mitenkään otta-
nut huomioon sitä, mitä hänelle kuol-
leesta kerroin. Ehkä muistiinpanot jäi-
vät kotiin?

Ennen ajateltiin, että elävillä pitää olla 
aikaa haudata kuolleensa. Muut menot 
väistyivät kuoleman edessä ja hautajai-
sille järjestettiin aika. Nyt hautajaiset 
eivät millään meinaa mahtua töiden, har-
rastusten ja matkojen lomaan.

Miten merkittävää työtä seurakuntien 
toimistoissa tehdäänkään! Miten hyvin 
siellä neuvotaan heitä, jotka ovat surusta 
sekaisin ja vailla minkäänlaista käsi-
tystä siitä, miten hautajaiset järjestetään. 
Eivätpä taida nuo ihmissuhdetaidot toi-
mistoväen palkoissa näkyä.

Itse olen jo suunnitellut omat hauta-
jaiseni. Enhän voi ottaa sitä riskiä, että 
jotain menisi toisin, kuin toivon. Ihan 
kuin sillä olisi jotain väliä minulle enää 
silloin. Mutta on siinä se itu, että ei tar-
vitse poikien aikanaan miettiä, että 
mitenhän äiti olisi halunnut.

Sen verran paljastan, että hautajaisis-
sani lauletaan lempivirteni, Hyvyyden 
voiman ihmeelliseen suojaan. Ja iloisia 
muistoja kerrotaan paljon. 

Nyt yritän huolehtia siitä, että on, 
mitä kertoa.

helena kantanen

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

kissa pöydälle

”Hyvyy-
den voiman 
ihmeelliseen 
suojaan. 

Kaksi onnellista  
kirkkotiellä. Kaverit.
Anna-Liisa Verkkorannan silmät tuikkivat 
ilosta. 

Hän istuu pyörätuolissa Puijonlaakson pal-
velukeskuksen käytävällä päällään pitkä, musta 
popliinitakki ja päässään sininen lierihattu. 

103 -vuotias on valmiina lähtemään sunnun-
tain messuun 74-vuotiaan Tyyne Voutilaisen 
kanssa, joka toimii seurakunnan vapaaehtoisena 
kirkkokaverina.  

He starttaatavat liikkeelle ja kulkevat pitkin 
Sammakkolammen hiekkapolkua suuntanaan 
Puijon kirkossa pidettävä Mikkelinpäivän messu 
ja lähimmäisen päivä.

Kirkon kellot soivat kutsuaan syksyisen koste-
aan ilmaan, mutta korkea iän saavuttanut Verk-
koranta näkee harmaassa päivässä vain posi-
tiivisen puolen. Voisihan olla niin, että sataisi 
kaatamalla, mutta hän ja kirkkokaverinsa pääse-
vät ulkoillen ja kastumatta jumalanpalvelukseen. 

”Taivaan Isä pitää paussia sateesta, jotta me 
pääsemme kirkkoon.”, Verkkoranta lohkaisee. 

Jää salaisuudeksi, onko positiivinen elämän-
asenne selitys harvinaisen pitkälle iälle. Verkko-
rannalle on kuitenkin tärkeää saada olla läsnä 
messussa ja osallistua ehtoolliselle muiden seura-
kuntalaisten kanssa. 

Hän ei innostu television tai radion jumalan-
palveluslähetyksistä, eikä niitä mielellään seuraa. 
Siinä syy sunnuntaiseen iloon, joka hohtaa sil-
mistä koko parituntisen kirkkoreissun ajan. 

Vuorollaan hyvän  
kierrättäjänä
Tyyne Voutilainen on avustanut kolme vuotta 
ikäihmisiä osallistumaan jumalanpalveluksiin. Kun 
diakonissa Raili Lehtoviita kysyi häntä mukaan va-
paaehtoiseksi, ajatus tuntui hänestä heti oikealta. 

Koska hän osallistuu itsekin jumalanpalveluk-
siin lähes jokaisena pyhänä, hän ottaa usein jon-
kun Puijonlaakson palvelukeskuksessa asuvan 
vanhuksen mukaansa. Kirkkokaverin tehtävä an-
taa Verkkorannalle hyvän mielen. 

”On antoisaa auttaa sellaisia, jotka eivät ilman 
apua pääse messuun”, hän sanoo.  

Voutilaisella on kokemusta siitä, kuinka tärkeää 
muiden tuki on elämän taitekohdissa. Kun hänen 
edesmennyt miehensä Veikko Voutilainen sairas-
tui, ja hän hoiti tätä kotonaan, omat lapset ja naa-
purit paikkasivat häntä. He soivat hänelle tarpeelli-
sia hengähdystaukoja puolison hoidosta ja hänelle 
jäi aikaa myös omille harrastuksille. Nyt hän haluaa 
kierrättää hyvää ja antaa apua sitä tarvitseville. 

”Toivon myös, että kun en itse enää pääse yk-
sin kirkkoon, minuakin olisi joku auttamassa ja 
viemässä sinne”.

Kirkkokaveri on  
seurakunnan vapaaehtoinen

Tyyne Voutilainen (takana) 
käy joka sunnuntai kirkossa. 
Nyt hän haki palvelutalosta 
mukaansa 103 -vuotiaan Anna-
Liisa Verkkorannan.
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Lehtoviidan mukaan vastaavaa lähimmäistoi-
mintaa on kaikissa Kuopion seurakunnissa, mutta 
kirkkokaveritoiminnan nimellä sitä on vain Puijon 
seurakunnassa. He hakevat vanhuksia kirkkoon 
Puijonlaakson palvelukeskuksesta ja Kuopion Tu-
kikotitalosta. Raili Lehtoviidan mukaan vapaaeh-
toisia voisi olla Puijolla enemmänkin.

”Kirkkokaveriksi pääsee soittamalla minulle. 
Uusille vapaaehtoisille järjestetään koulutusta”. 
vinkkaa Lehtoviita.”

PiRjO tiihOnen
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Suuren onnen pieni hetki

”Kotiseurojen 
hiljaisuudessa 
voin kokea suurta 
onnellisuutta. Olo 
on rauhallinen 
ja voimakas.
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Körttiläisyys maalaa 
minua kuin herkällä 
siveltimellä.

K
oti-ikävä.

Enempää hän ei sano kun ei 
kykene.

Jos pystyisi, hän tässä King`s 
Crownin  soittaen illansuuhun 
valmistuvassa ravintolassa vei-
saisi virren säkeistön. ”On yksin 

tästä, sen ikävästä, kyyneleeni.”
Körttiläinen henkisyys herkistää kuopiolaisen 

näyttelijän Johanna Jauhiaisen. 
”Voisin veisata päivittäin. Tunnen hengen-

heimolaisuutta körttiläisen viipyilevän olemisen 

kanssa. Olen yhtä aikaa tyhjä ja täysi. Ikävä ker-
too, että olen elossa.”

Minulla oli tämä  
vastasyntynyt lapsi
Häkki.

Ristikoiden takana hän on tunnin ja kymm-
enen minuuttia. Näyttelijä Johanna Jauhiainen 
on nyt Else, tyttö, jonka vanhemmat ovat hylän-
neet julmalla tavalla, kirjelappusella. Takaisin-
paluuta ei ole ennen kuin hän on myynyt ruumi-
insa  ja tuonut rahat peluri-isälleen.  Vaihtoehtoa 
ei ole. Tai on. Päästää henki itseltään.

Kukaan ei pysty auttamaan. On olemassa vain 
kaksi vaihtoehtoa ja huono loppu.

”Hänen mielessään ei ole hiljaista hetkeä, ei 
tule hetken rauhaa omilta ajatuksilta, sillä melu 
on taukoamatonta. Se on päässä, se on kehossa, 

se tuottaa pakkoliikkeitä”, Jauhiainen kuvaa.
Else on 33 vuotiaan näyttelijän ensimmäinen 

monologi..
 ”Ja taitaa olla myös viimeinen. Ikipäivänä en 

ole unelmoinut monologin tekemistä, koska en 
ole yksintyöskentelijä. Mutta ehkä jotain jalostuu 
silloin kun on hiljaista.”

Jauhiainen sanoo monologin tekemisen muis-
tuttaneen omista rajoista ja lisänneen rohkeutta. 

Kaksi vuotta sitten, yhtaikaa esikoisensa syn-
tymän kanssa Jauhiainen sanoutui irti Kuopion 
Kaupunginteatterista. ”Se vaati tavattoman pal-
jon rohkeutta. Olin tyhjää täynnä. Minulla oli 
vain vastasyntynyt lapsi.” Jauhiainen sanoo, ettei 
hän ole ikiliikkuja eikä epävarmuuden sietämin-
en ole hänelle helppoa.

”Raskasta ja yksinäistä”, hän sanoo Elsen teke-
misestä.

”Ensi-iltaan asti olen tekninen näyttelijä eikä 
kuivaharjoittelussa sydän hakkaa. Sielu hengittää 
paikoilleen vasta yleisön edessä.”

Näyttelijä vaistoaa sen, millaisella energiapak-
kauksella katsoja on tuoliinsa istahtanut. Ja vaik-
ka ei näe, Jauhiainen kuulee katsomosta kaiken.

Hellä ja armollinen ääni
Hampurilainen ja ranskalaiset.

Nälkä on.  Linnanpellolla olevan kodin re-
montti on siivousvaiheessa. Talossa paljastuneet 
vauriot veivät pitkäksi aikaa tilapäismajoitukseen 
ja tulehdukset riivaavat yläkehossa vieläkin.

Sonkajärveläisestä Johannasta  tuli näytteli-
jä sirkuslinjan, Lahden kansanopiston kautta ja 
Tampereen yliopiston Nätyn kautta. 

Kuopion Kaupunginteatterissa hän jätti py-
syvän jäljen Sylvian roolissa Anna Krogeruksen 
näytelmässä Rakkaudesta minuun. 

Jauhiainen on opiskellut myös fyysistä teatte-
ria. Kuopiossa hän nyt ohjaa luovan tanssin kurs-
sia raskaana oleville.

”Myös ääni voi olla hellä ja armollinen. Se 
rauhoittaa levottomuutta kivun kokemuksessa.”

Usko, Jumala  
ja astanjajooga
Aholansaari.

Puolison Tuomas Juntusen myötä körttiläi-
syys ja Aholansaari virsineen ovat painaneet lei-
mamerkkinsä näyttelijään. 

Sonkajärven seurakuntanuorelle kristilli-
syyden maailma on ollut kotoista, mutta nyt 
körttiläisyys maalaa kuin herkällä siveltimellä 
oman henkisyyden kuvaa.

Herätysliike on opettanut viipyilemistä ja het-
keen laskeutumista.  Seurat ovat koulinneet hil-
jaisuuden sietämistä. ”Jossa hetkittäin voi kokea 
suurta onnellisuutta. Ei ole hätää. Olo on rauhal-
linen ja voimakas.”

Näyttelijälle nämä ovat myös hyvältä ja 
oikealta tuntuvia hetkeen antautumisen apuväli-
neitä.

”Rukous voi olla harjoitusta. Rukous herättää 
monta kanavaa, orpouteen, kaihomieleen, kehon 
ja mielen yhteyteen.”

Ristiriitaa uskon ja Jumalan kanssa Jauhiain-
en ei koe siinä, että mielen ja kehon harjoittaja-
na hänellä on kymmenen vuoden ajan ollut joka-
aamuinen astanjajooga.

Kun Elsen esitykset ovat takana, edessä on 
kahden kuukauden joogamatka Intiaan. Se on pi-
enen perheenjäsenen ensimmäinen ulkomaan-
matka.

lahja Pyykönen

Itävaltalaisen kirjailijan Arthur Schnitzlerin vuon-
na 1924 kirjoittama ”Fräulein Else” on kuvaus 
nuoren tytön maailman pirstoutumisesta. Sadan 
vuoden takainen tarina maalaa julman muotoku-
van tekopyhästä ja narsisitisesta yhteiskunnasta.

Esitykset Sotkulla Kuopiossa lokakuussa.  

Johanna Jauhiainen. Ohjaus Cilla Back.

”Haluan olla yhteydessä 
johonkin suurempaan. 
Minulle sen nimi on 
Jumala.”


