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Lähetystyö elää
historiallisessa murroksessa
Euroopan hiipuva
kristillisyys voi
uudistua maahanmuuttajien ansioista.

”M

aailmassa on menossa harvinainen historiallinen ja
ainutlaatuinen murrosvaihe”, 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 viime viikolla.
Kristinuskon ydinalueiden vaihtumis-

PAULA LAAJALAHTI/SUOMEN LÄHETYSSEURA

Ajankohtaista

”Dynaaminen
kristillisyys etenee
siellä, missä 100 vuotta
sitten ei ollut kristittyjä”,
sanoo dosentti Risto
Ahonen.

ta Ahonen pitää myönteisenä, koska mikään
kulttuuri ei voi omistaa kristillistä uskoa. ”Jokainen kulttuuri ja kieli ovat sopivia kristinuskon uudeksi keskukseksi.”
Ahosen mielestä taantuvat ja jäsenkadosta kärsivät Euroopan kirkot eivät sovi malleiksi 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 arviointiperusteen.
”Se on tullut kuuroksi elävän Jumalan puhuttelulle eikä enää halua kuulla mitään Kristuksesta.”
Ahonen muistuttaa kirkon tarpeesta muutokseen.
”Enemmistö Eurooppaan tulleista maahanmuuttajista 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 ketään kristittyä ei vapauteta tästä kutsumuksesta.”
Kristinuskon uusi kehitys opettaa Ahosen
mukaan nöyryyttä.
”Siihen kuuluu rehellisen ja totuudenmukaisen kuvan antaminen maailmanlähetyksen ny-

kytilanteesta. Lähetysjärjestöjen on paneuduttava perusteelliseen opiskeluun. Tässä on kysymys
kirkon olemassaolosta ja tulevaisuudesta.”
Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja Seppo Rissanen uskoo, että etelän ja pohjoisen kirkkojen näkemyserot vähenevät, kun
toiminta suunnataan seurakunnan ulkopuolella elävien ihmisten pariin.
”Lähetystyö niiden parissa, jotka eivät Kristusta tunne, ohjaavat huomiomme oikeisiin
asioihin. Sitä Kristus meiltä odottaa.”
Paula Laajalahti

pysäkillä

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

malla tasolla, myös altistan itseni
haavoittumiselle.”
Instituutiot muuttuvat hitaasti,
mutta tällaista herätystä kirkko Riitta Kuusen mukaan nyt tarvitsee.
”Meidät on kutsuttu tekemään
yhteisöllisyydestä yhä enemmän
totta. Mutta kukaan ei tee tätä yksin.”
Vain kaikille avoin kirkko on uskottava Kristuksen kirkko. Siksi saavutettavuuden ja esteettömyyden
eteen on tehtävä jatkuvasti työtä,
saavutettavuus -ohjelmassa korostetaan.

ällaisia kuvia
Kirkkohallituksen työalasihteeri
Riitta Kuusi maalaa kirkosta, joka on
kaikkien saavutettavissa.
Hän on ollut alusta alkaen mukana Kirkon saavutettavuusohjelman ohjausryhmässä. Ohjelma
julkistetaan ensi lauantaina valtakunnallisilla Diakoniapäivillä Kuopiossa. Ohjausryhmän sihteerinä
on ollut Kirkkohallituksen vs. vammaistyön työalasihteeri Tiina Peippo. Kuopiolainen ohjausryhmän jäsen on hiippakuntadekaani Sakari
Häkkinen.
”Olennaista on kohtaaminen.
Kun olen toisen ihmisen kanssa sa-

Aikuisten käytös opettaa
erilaisuutta

T

Kirkon saavutettavuusohjelma (saavu) on tehty kirkolliskokouksen
aloitteesta.
”Tätä tarvitaan, koska emme tule ajatelleeksi, että kaikki eivät kuule tai näe, eivät kykene liikkumaan
portaissa tai eivät ymmärrä uskontunnustuksen tai ehtoollisrukouksen kieltä”, Riitta Kuusi sanoo.
Konkreettisia esteitä ovat painava ovi, kynnykset, kapeat käytävät, portaat, himmeä valaistus, nettisivujen epäloogisuus, mikrofonin
käyttö, toimimaton induktiosilmukka tai kaanaankieli.
Jäykkä organisaatio tuo omat esteensä. ”Palveluja tuottavan organisaation ja hengellisen yhteisön
yhteensovittaminen ei ole yksinkertaista.”

Mutta Kuusi muistuttaa samalla,
ettei Saavu -ohjelma halua rajautua
vain vammaisiin ja konkreettisiin esteisiin, jolloin korostuu perinteinen
diakoninen lähestymistapa. Ohjelman tavoitteena on osallisuus, yhdenvertaisuus sekä asenteitten
muuttaminen.
”Asenteet ovat suurin este. Jos
asenteet muuttuvat, käytännön ongelmiin on helppoa löytää ratkaisuja.
”Asenteet syntyvät tunteista.
Otamme vastaan vain sellaista tietoa, joka tukee jo olemassa olevia
asenteitamme. Kaikki outo ja erilainen koetaan pelottavaksi.” Kuusi
muistuttaa, ettei lapsilla ole käsitettä ”erilaisuus” ennen kuin aikuiset
sen heille omalla käyttäytymisellään
opettavat.

”

Asenteet
syntyvät
tunteista.
Kaikki outo
ja erilainen
koetaan
pelottavaksi.

”Erilaisuuden ja moninaisuuden
sieto seurakunnissamme on huonolla tasolla. Jos asenteet muuttuvat, muutos on vallankumouksellinen.”
”Olennaista on kohtaaminen. Siinä on kaksi minää tai kaksi sinää,
joilla molemmilla on vastuu yhteyden luomisessa. Tällaista yhteistyötä
on kirkon työntekijöidenkin roolin
vetämisen sijaan opeteltava.”

Seurakuntalaiset
kokemusasiantuntijoina
Saavu -ohjelma lähtee siitä, millainen seurakunta on yhteisönä, ja
millaisen ihmiskäsityksen pohjalta
seurakunnassa toimitaan.
Kaikki ovat tervetulleita, ovatko?
”Emme pysähdy miettimään, mitä ”kaikki” tarkoittaa. Tarkoittaako
se vain sellaisia, jotka pääsevät liikkumaan, näkevät, kuulevat tai ym-
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pääkirjoitus
nut Lintulan luostarissa 26 vuotta.
Edellinen igumenia Marina kuoli auto-onnettomuudessa viime
kesänä.
✚✚ Eilen alkaneitten papiston
päivien keskipisteessä on jumalanpalvelus. Noin 600 papille ja
teologian opiskelijalle luennoi ELCA Metropolitan New York Synodin piispa Robert Alan Rimbo.
”Jumalanpalvelus on tärkeä, koska Jumala on tärkeä. Meidän on
ensisijaisesti pidettävä huomiomme Jumalassa, ei kirkon kasvussa
tai kirkollisissa toimituksissa itsesTuomiorovasti Ilpo Rannansään”, Rimbo sanoo.
kari puhuu Mielenterveyspäivil”Ihmiset kaipaavat saada olla
lä miehen tasa-arvosta.
toistensa kanssa ja jumalanpalvelus on yksi niistä harvoista tilannettiadressia. Kuopion yhteinen
teista, joissa tämä on mahdollista
kirkkoneuvosto esittää kirkkosäännöllisesti.”
valtuustolle viran lakkauttamista
ja tehtävien siirtämistä yhtymän ✚✚ Taizé –tapaaminen Helsingissä ylitti järjestäjien odotukset.
muille nuorisotyöntekijöille. NuoTakaisku oli se, että osa ilmoittauriso- ja oppilaitostyön johtokuntuneista ei saapunut paikalle, eikä
ta on viran säilyttämisen takana.
ilmoittanut matkan peruuntumiNuorisosihteerin virkaa tällä hetsesta. Vapaaehtoisvoimin kootkellä hoitaa Marjukka Borgman.
tu tapahtuma täytti kirkot. Viime
✚✚ Lintulan luostarin sisarissunnuntai-illan Tuomasmessussa
to on valinnut nunna Mikaelan
Mikael Agricolan kirkossa saarnasi
uudeksi johtajaksi. Nunna MikaTaizén veli Alois.
ela (Unelma Röpelinen) on asuSEIJA RYTKÖNEN

✚✚ Mielenterveyspäivät järjestetään Kuopiossa 10. kerran. Päivät pidetään Kuopion pääkirjastolla 29.10. -1.11. Aiheena
on Oikeutta ja oikeudenmukaisuutta. Kirkon merkityksestä tämän päivän yhteiskunnassa puhuvat mm piispa Jari Jolkkonen sekä
päätoimittaja Jari Tourunen. Kohtuudesta puhuvat mm professori
Juhani Laurinkari sekä Heikki Eitakari Virvatuli ry:stä.
✚✚ Mieskuorot Puijon laulu ja
Kuopio Kvartetti yhdistyvät uudeksi kuoroksi. Uuden kuoron
syntymisen laskettu aika on vuodenvaihteessa. Puijon Laulu virittelee loppulaulujaan konsertissa
Tuomiokirkossa sunnuntaina 7.10.
klo 15. Suomalaisille tutut laulut
on valittu Rooman kuoromatkan
ohjelmistosta. Puijon Laulu on perinteinen, lähes 70 vuotta toiminut kuopiolainen mieskuoro.
✚✚ Männistön seurakunnan
pastori Sanna Husso on ehdokkaana kuntavaaleissa Kuopiossa.
Hän on vihreiden listalla.
✚✚ Kuopion seurakuntayhtymän nuorisosihteerin viran
säilyttämisen puolesta kerätään
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Kaikki tervetulleita

J

o vuosia sitten tämän lehden kirkollisista 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 vammaisten 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.

MARKKU MATTILA

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 seurakuntalainen on velvollinen tuomaan
kokemuksensa ja asiantuntemuksensa yhteiseen käyttöön.
Tule ja katso. Kirkko on
totuuteen pyrkivä keskusteluyhteisö. Kulman takaa kurkkiminen ei vahvista osallisuutta, eikä muuta mitään.

”

Kulman
takaa kurkkiminen ei
vahvista
osallisuutta.
Tule ja katso.

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 joukkoja 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 asioihin.
Pelkkä tervetulotoivotus ei enää riitä.
Lahja Pyykönen
lahja.pyykonen@evl.fi

märtävät sitä kieltä, jota kirkossa
käytetään.”
Mielikuvat vaikuttavat voimallaan. ”Olenko hyväksytty? Pitääkö
minun sopia tuohon muottiin? Uskonko niin kuin kirkko opettaa?”
Riitta Kuusi asettaa peilin jokaisen eteen.
”Kirkon työntekijät ovat kuin
emäntiä ja isäntiä, joitten tehtävän
on valmistella, että kaikki on otettu 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 toisesta ihmisestä on motiivina kohdella
kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti. Yhdenvertaisuus kirkossa tarkoittaa sitä, että seurakunta luo edellytykset
tasavertaiseen osallistumiseen.”
LAHJA PYYKÖNEN

Esteettömään rakennukseen
on helppoa päästä sisään ja
vaivatonta liikkua. Kirkkohallituksen työalasihteeri
Riitta Kuusi Helsingin
Matteuksen kirkossa.
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Kaveria ei jätetä

S

uomea pidetään yhtenä hyvinvoinnin
mallimaana, jossa yhteiskunnan turvaverkot ovat monipuoliset. Mutta ne
eivät riittävästi tavoita tai pysty auttamaan kaikkia, vaikka kuinka olisi
hyvää tahtoa ja toimijat tekisivät parhaansa.
Esimerkkinä voisin käyttää Työvoiman Palvelukeskusta (TyP) Kuopiossa, jonka ohjausryhmässä olen vuosia ollut. Se yhdistää työvoimahallinnon, sosiaali- ja terveystoimen sekä Kelan
voimat saadakseen lisää vaikuttavuutta työttömien nuorten auttamistyöhön.
Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen
polku kohti työllistymistä tai muuta sovittua
tavoitetta. Hänellä on tukenaan ryhmä kokeneita auttamisen ammattilaisia. Arvokkaita
tuloksiakin on syntynyt – pahasti alkoholisoituneita on saatu autetuksi, pitkään itsetuntoongelmista kärsineitä saatu vahvistetuksi jne.

Vaikka Kuopion TyP tekee esimerkillistä auttamistoimintaa, on itselleni jäänyt tunne, että sittenkin jotain puuttuu.
Onko edes mahdollista, että heikompien
auttaminen onnistuu yhteiskunnan toimin? Hieman kylmää
tilanne jossa ”viranomainen on ainoa
omainen”. Yhteistyöllä
kunnan, kolmannen
sektorin ja kirkon kesken voidaan auttamista tehostaa, mutta
sekään tuskin riittää.

”

Onko
edes mahdollista, että
heikompien
auttaminen
onnistuu yhteiskunnan
toimin?

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 joutuvat olemaan liki oman onnensa varassa, kun naapurit kulkevat omia teitään heitä huomaamatta.
Kodinhoitaja saattaa pyörähtää kerran päivässä
ja siinä ne kontaktit ulkomaailmaan ovatkin.

UPI HEINONEN
Kirjoittaja on
kuopiolainen yritysja organisaatiovalmentaja sekä
seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkovaltuuston jäsen.

Somistusryhmä
on elämänlanka
seurakuntaan.

”S

ain nukkumaan
mennessä kuvan kolkosta kaupungista.
Naapurit eivät tunne
toisiaan, eristäytyviä ihmisiä ja välinpitämättömyyttä. On
lokeroita ja muureja. Karuutta, jota tänä päivänä saattaa olla useassa kaupungissa. Toisaalta näin myös valoa, kukkia,
lämpöä ja kohtaamisia. Ihmisten välistä yhteyttä.”
Vieno Arpola valottaa, että näistä
aineksista Männistön seurakunnan somistusryhmä lähtee toteuttamaan Konserttisalin kaunistamista Diakonia-päiville Kuopion Musiikkikeskukseen.

Meillä on
sama päämäärä
Somistusryhmän alkuperäisjäsen Lea
Piippo kertoo, että porukka oli heti mukana, kun heille ehdotettiin projektia.
Joku kertoo ison ponnistuksen pelottaneen, toinen sanoo, että vieläkin vähän
hirvittää.
”Minä olen ylpeä meistä, että saadaan tätä toteuttaa. Meillä on hieno yhteinen päämäärä, toteaa Anna-Maija
Myöhänen.
20 vuoden ajan vapaaehtoiset ovat
antaneet ideansa ja osaamisensa Männistön seurakunnan tilojen somistukseen. Ryhmässä on tällä hetkellä noin 10
jäsentä. Jokaisella on pari, jonka kanssa
jaetaan vastuuta. Pareille tulee vastuuvuoro joka kuudes viikko.
Joka viikko muun muassa kirkon alttari saa uuden ilmeen. Alkuviikosta seu-

rakuntamestari soittaa ja kertoo
seuraavan viikon tilaisuuksista, pari ideoi somistukset, hankkii kukat
ja materiaalit, työstää asetelmat ja viikonlopun aikana ne
viedään paikoilleen
kirkoille.

Seurakunta
antaa valtaa
ja vastuuta

Riitta Walle löysi porukkaan seitsemän vuotta sitten.
”Tein Muotoiluakatemian lopputyönä seurakunnalle maljakot ja silloin
kuulin ryhmästä.
Tämä oli ihana löytö. Olen nauttinut
tekemisestä. Tässä
saa toteuttaa floristiunelmaa.”
Jokainen saa olla
omanlaisensa ja jokaisen kädenjälkeä
kunnioitetaan. Erilaiset aivoitukset ja
persoonallisuus näkyvät asetelmissa.
Ryhmäläiset muistelevat erikoistilanteita, joissa luovuus on saanut erityisesti kukkia.
”Reijo Virolaisen lähtöjuhliin teimme pienoismetsän. Metsästäjän maiseman järvineen, puineen ja jäniksineen.
Aulikki Mäkisen tulojuhlaan rakensimme 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 tervetulleita.
”Minulle somistusvuoro tarkoittaa sitä, että saan laittaa aivot narikkaan”, naurahtaa rakennusalaa opiskeleva Minna Leskinen.
”Parin kanssa höpötellään ja ideoidaan eikä tarvitse stressata.”
Anna-Maija Myöhänen toteaa, et-

kirkon kulmilta

Ruotteen kalmisto Karttulassa

R

uottee on yksi entisen Karttulan seurakunnan kuudesta hautausmaasta, niistä toiseksi vanhin.
Se vihittiin käyttöön elokuussa 1902. Kaikkein
vanhin on kirkon alapuolisessa rinteessä. Siihen ensimmäinen hautaus tapahtui jo huhtikuussa 1764. Tämä moneen kertaan laajennettu kalmisto on näkyvä osa historiallisesti merkittävää kirkonmäkeä.
Ruottee on saman mäen takaosassa, kätkössä metsän sylissä. Vanha sanomalehti kertoo hautausmaan vihkimistilaisuudesta, miten ”useimman silmissä loisti kirkas kyynel”.
Tämä aluksi uudeksi hautausmaaksi kutsutun kalmiston
rinnalla otettiin jo vuonna 1911käyttöön Valkeisen tilan maille perustettu uusi hautausmaa. Ruotteesta aikoinaan käytössä ollut nimi Ruotteensuo kertoo syyn muutokseen.
Ruotteelle haudattiin kuitenkin 1950-luvulle asti. Nyt yli
50 vuotta myöhemmin siellä on kuusten katveessa jäljellä satakunta kivistä, puista ja rautaista muistomerkkiä kertomassa sinne haudatuista.
Karttulan hautausmaista opasmonisteen kirjoittanut Erkki Taarasti mainitsee heistä muiden muassa Lauri ja Joonas Kokkosen Viimeisistä kiusauksista tutun Albertiina Nenosen, 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 Isänmaallisen seuran julkaisussa, Elli ja Ferdi, Kirjeitä Pohjois-Savosta vuosilta 1897–1911.
Ruottee on sanana arvoituksellinen. Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksen nimiarkistoon on samoilta kulmilta tallennettu useitakin Ruottee-alkuisia paikannimiä. Ruottee on
Virmasveden lahdenpohjukka. Myös senniminen torppa on

VELI-MATTI PARTANEN

Miksei naapurusto voisi olla verkosto rinnalla
kulkijoita?
Lisäeväitä toimia auttajina arjessa löytyy
monista hankkeista, joissa valmennetaan vapaaehtoisia nuorten auttamistyöhön. Tällainen on
mm. Siilinjärven Jelpparit -hanke.
Tarvitaan samaa asennetta kuin Saarijärven Paavolla tämän pantua ”leipään puolet pettua, kun naapurin sadon vei halla”. Hänhän
antoi omastaan naapurille ja pelasti tämän nälkäkuolemalta. Paavo ei jättänyt kaveria – älkäämme
mekään niin tehkö.
Vapaaehtoistyö nuorten
auttamiseksi on todella
tärkeää ja siinä on
antoisaa työsarkaa jokaiselle.

Somistus syventää s

Ruotteen hautausmaalla on myös vanha hirsinen
ruumisaitta.
ollut 1900-luvun alussa. Ruotteenlahti on Etelätalon maihin
kuulunut Pörönniemen lahti.
Ruotteenlampi on Pörönniemessä Ruotteensuon reunassa. 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
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HANNA KARKKONEN

Tietokoneapu
Kotitalousvähennys 45%

www.orden.fi
040 5844 045

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

Luotettavaa
koti- ja siivouspalvelua

Tmi SAVON HILMA
www.savonhilma.com

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

p. 050 551 2177
Kotitalousvähennys 45 %.

”

Vieno Arpola
(vas.), Salme
Swärd, AnnaMaija Myöhänen, Riitta Walle,
Minna Leskinen
ja Lea Piippo.
Yhteinen päämäärä odottaa.

Jokaisen
kädenjälkeä
ja asetelmaa
kunnioitetaan.

tä hänelle ryhmä on kuin elämänlanka
seurakuntaan.
Riitta Walle on mieltynyt uskonnollisen symboliikan tutkimiseen.
”Ajattelen, että somistus myös julistaa, syventää sanomaa.”
Nyt vahvistetaan tulevan viikon aikataulut Kirkon Diakoniapäiviä varten. Perjantaiaamuna somistus alkaa
tavaroiden viemisellä Musiikkikeskukseen. Valmista pitää olla kello 11, päivi-

en osallistujat saapuvat jo ennen puoltapäivää.
”Tietää työteliästä aamua. Pitää laittaa ihan kello soimaan”, joku tuumaa.
Ryhmä näyttää, että yhdessä voi paljon. Seurakunta antaa valtaa ja vastuuta.
Tässä on tekemisen makua.
HANNA KARKKONEN

Tavoitteena tyytyväinen osallistuja

uopion Matkailupalvelu Oy:n kokouspäällikkö
Kristiina Lehtonen tietää, mitä suurtapahtuman valmistelut vaativat. Hän on ollut mukana myös perjantaina alkavien Kuopion Diakoniapäivien järjestelyissä.

Mielenpainuvia muistoja?

Millaisia tapahtumia olet ollut järjestämässä?

Millaiset tapahtumat kiinnostavat sinua osallistujana?

”Sekä pieniä kansainvälisiä tapaamisia kuin myös useamman päivän mittaisia kansainvälisiä kongresseja, joissa osallistujia on ollut yli kolmestakymmenestä
maasta. Lisäksi Kuopio on saanut vieraakseen valtakunnallisia liittokokouksia ja
koulutuspäiviä. On ollut mielenkiintoista
nähdä, mitkä kaikki asiat voivatkaan liittää ihmisiä yhteen.”

”Hyvin järjestetyt kokoukset. Mieltä piristää aina, jos
tavalliseenkin kokoukseen on liitetty jotain erityistä. Se
voi olla mitä tahansa tavallisuudesta poikkeavaa. Lisäksi käyn mielelläni messuilla ja näyttelyissä. Hevosharrastukseni myötä viihdyn hevosurheilutapahtumissa.”

Sujuuko kaikki aina suunnitelmien
mukaan?

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

Millainen on hyvä tapahtuma?
”Siinä on yksi hyvä ja selkeä mittari. Mikäli osallistuja lähtee tapahtumasta tyytyväisenä, silloin on onnistuttu.”
Matkailupalveluun on tulossa muutoksia.
Millaiselta tulevaisuus näyttää?

TIMO HARTIKAINEN

”Mitä suurempi tapahtuma, sitä aiemmin sen järjestelyt aloitetaan. Tapahtumapaikka ja majoitukset varataan ensin. Myös
järjestelyistä kannattaa
tehdä selkeä aikataulu. Ruokailuissa pitäisi pysyä aikatauluissa ja
majoituksissa ottaa huomioon erilaiset tarpeet ja
toiveet. Yleensä kaikki sujuu
hyvin, mutta toki yllätyksiäkin tulee, usein kustannusten
puolelle. Halutaankin toteuttaa
tietty ohjelma toisin, joten kustannuksiin kannattaa aina laittaa vara.”

- erikoishammasteknikon palvelut

Hammaslaboratorio

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.
Vuorikatu 36, 70100 Kuopio

- hammaslaboratoriopalvelut

Erikoishammasteknikko

Käsityökatu 18 A
70100 KUOPIO
puh. 017-262 6990

p. 017 265 4400

Satu Koskela

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

mitä mielessä?

K

DentoTeam
Hammaslääkärit

”Tällä hetkellä tunnustellaan ja pohditaan,
onko kenties parempia toimintamalleja olemassa. Tarkoitus on parantaa alueen
matkailutoimijoiden yhteistyötä, tehostaa alueen markkinointia, ja lisäksi välttää toiminnan päällekkäisyyksiä. Kongressit järjestetään kuten aiemmin, ja kenties
paremmin. Kuopiosta löytyy vahva ja innokas osaajajoukko suurtenkin kongressien järjestämiseen. Kuopio upean luonnon
ympäröimänä tarjoaa monipuoliset palvelut
vieraille.”
Hanna Karkkonen

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
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tapahtuu

Elä & Välitä

Hengähdä hetkeksi

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

✚✚ Urkukonsertti Tuomiokirkossa tiistaina 9.10. klo 19. Jaana Ikonen.
✚✚ Siilinjärven seurakunnan Hiljaisuuden päivä ”Syksyn avara hiljaisuus”
sunnuntaina 14.10. klo 10–17 Ruokoniemessä. Tule vaeltamaan luonnossa, hiljentymään ja levähtämään. Osallistumismaksu 10 € sis. ateriat. Päivän ohjaa Sirpa
Ylikotila, ilmoittaudu viimeistään 5.10. sirpa.ylikotila@evl.fi, puh. 044 7284 608.

Perjantaina 5.10.

kirkkojakoti@evl.fi

maanantaina 8.10. klo 18.
✚✚ Naisten kesken -raamattuilta Puijon kirkossa tiistaina 9.10. klo 18. Yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa.
Jaana Marjanen. Raamatun nimettömmät naiset. Kahvitarjoilu.
✚✚ Naisten hemmotteluilta Riistaveden
seurakuntatalossa keskiviikkona 10.10.
klo 18. Ruokailu ja ohjelmaa. Lastenhoito järjestetty.
✚✚ Raamattupiiri naisille – hiljentymistä ja jakamista Männistön Vanhassa kirkossa keskiviikkona 10.10. klo 18.

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

Miesten kesken

✚✚ 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 Pyhän Johanneksen kirkossa klo 19. Vapaa
pääsy.
✚✚ Petri Laaksosen konsertti ”Älä elämää pelkää” klo 19 Musiikkikeskuksessa. Liput 20 euroa Musiikkikeskuksen lippupalvelusta.
✚✚ Sydämen rukous – Lassi Nummen
Requiem Puijon kirkossa klo 19. Seija Pitkänen, runot. Elisabet Petsalo, laulu. Johanna Sorjonen, ohjaus. Ohjelma 10 euroa.

Mika ja Tiina Kilkki Jyväskylästä
vierailevat Kutsu yhteyteen -messussa Puijon kirkossa sunnuntaina
7.10. klo 17. Aiheena ”Opeta meitä
rukoilemaan”.

Puijon Laulu
kiittää konsertilla

Petri Laaksonen konsertoi Musiikkikeskuksessa perjantaina 5.10. klo 19.
SEIJA RYTKÖNEN

HANNA KARKKONEN

Mieskuoro Puijon Laulun konsertti Tuomiokirkossa sunnuntaina 7.10.
klo 15. Kuoro lähtee lokakuussa Roomaan
kuoromatkalle ja samalla muistelemaan lähes seitsemänkymmentä
vuotta jatkunutta toimintaa. Rooman konserttiin kuoro valmistautuu
laulamalla ohjelmistonsa Tuomiokirkossa. Kuorolaiset
haluavat kiittää kuulijoitaan ja ystäviään
kirkkokonsertilla. Vapaa pääsy.

✚✚ Miesten saunailta torstaina 4.10. klo
17.30 Jukka Huttusella, Karttulassa Kuttaniementie 153. Miehen elämän sisältö,
Jarmo Tarkkonen.
✚✚ Kokki-ukkojen kokkaaminen Vehmersalmen seurakuntakodilla tiistaina
9.10. klo 17.
✚✚ Miesten ruokapiiri Riistaveden seurakuntatalolla maanantaina 15.10. klo 17.
✚✚ Miesten lenkkipiiri Rytkyn leirikeskuksessa torstaina 11.10. klo 17.30. Pappi
rauhanturvaajana.
✚✚ Miesten sauna ja takkailta Poukaman leirikeskuksessa perjantaina 12.10.
klo 18. Osallistumismaksu 5 €. Pala taivasta, Lauri Hallikainen.
✚✚ Miesten ilta Säyneisen seurakuntakodilla 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.

Lähimmäisyydestä Siilinjärvellä

Kansanlähetyksen
syyspäivät ”Ken on
mun lähimmäiseni” Siilinjärven seurakuntatalossa. Perjantaina 5.10. klo 18.30 ”Lähimmäinen?!”, raamattuopetus ja
keskustelua, klo 19.30 iltatilaisuus, Sir✚✚ Naisten raamattupiiri
pa Ylikotila, Hannu Laukkanen,
Juankosksen seurakuntataVilho Harvala. Lauantaina 6.10.
lolla torstaina 4.10. klo 18. Kaikenikäisten
nallekirkko Puijon klo 16 ”Rakastanko?!”, Vilho HarParittomina viikkoina.
kirkossa sunnuntai- vala, klo 17.15 iltatilaisuus, Tapio
✚✚ Naisten lenkkipiiri
na 14.10. klo 16.
Lepola, Simo Karjalainen, Pekka
Poukaman rantasaunalla

Naisten
kesken

Jaana Pölläsen konsertti ”Kiitokseni” Kaavin kirkossa perjantaina
26.10. klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelman
hinta 5 euroa, tuotto oman alueseurakunnan vanhustyölle.

Herättäjän päivät

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

Voimasanoja
Raamatusta
✚✚ Muistatko, mihin olet laittanut
Raamattusi, jos sellaisen omistat? Kirjakaappiin pölynsuojaan vai yöpöydälle käden ulottuville? Siilinjärvellä
alkaa työikäisille Voimasanoja-raamatturyhmä, jossa tartutaan rohkeasti Raamattuun ja keskustellaan uskon ja elämän kysymyksistä joka toinen viikko
pappi Sirpa Ylikotilan johdolla. Aloitus
keskiviikkona 3.10. klo 18 Siilinjärven seurakuntatalon pienessä salissa. Mukaan
voit tulla toisellakin kerralla 17.10., ellet
ensimmäiseen iltaan ehdi.
✚✚ Raamattuilta Petosen seurakuntatalossa torstaina 4.10. klo 18. Jeesus Kristus
- Jumalan Poika ihmisen historiassa.
✚✚ Raamattuopetusta Kallaveden kirkossa maanantaina 8.10. klo 18. Näkymätön maailma, enkelit. Anna-Maija Hella.
✚✚ Raamattuluento Puijon kirkolla maanantaina 8.10. klo 18.30. Apostolien teot,
luvut 10-11. Pekka Nieminen.
TIMO HARTIKAINEN

Käsikellokuoro Dolce esiintyy Pyhän
Johanneksen kirkossa klo perjantaina
5.10. klo 19. Vapaa pääsy.

Sunnuntaina 7.10.
✚✚ Kaksikielinen messu Tuomiokirkossa klo 10. Piispa Jari Jolkkonen saarnaa.
Tulkkaus viittomakielelle. Viittomakuoroa
johtaa Aila Viinikainen.
✚✚ Messu Alavan kirkossa klo 10. Saarnaa
kehittämiskonsultti Raimo Turunen. Yhteiskunnallinen 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 alttariseinälle tekstitettyinä.
✚✚ Messu Kallaveden kirkossa. Hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen saarnaa.
Monikulttuurinen messu.
✚✚ Messu Riistaveden kirkossa klo 10.
Projektisihteeri Riikka Myllys saarnaa.

Raamatusta löytyy voimasanoja. Lue vaikka tai tule opiskelemaan raamatturyhmään.
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HELINÄ SCHRODERUS

Ehtoollinen ennakoi taivaallista juhla-ateriaa, jolle Kristus kerran kokoaa kaikki omansa (Katekismus).

Messujatkoilla
maanantai-iltana
Kuka voi mennä
ehtoolliselle?
Miten kirkkoon
pitää pukeutua?

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

”

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

pelastusteot sekä valmistaudutaan vastaanottamaan Kristuksen ruumis ja veri.
Salissa kerrotaan, miten aiempina vuosikymmeneninä ehtoolliseen suhtauduttiin
arasti, miltei pelolla. Jotkut muistavat vielä rippikirjoitukset ja ehtoolliselle ilmoittautumisen.
”Ehtoollinen ei ole tunnustustoimi, vaan
tapa vastaanottaa sen, mitä Jumala antaa”,
Kuula sanoo. ”Ehtoollinen on salaisuus, josta
mieli hämmästyy. Ehtoollinen on liiton vahvistus.”
Mielipiteet vaihtelivat myös siitä, voiko ehtoolliselle mennä joka sunnuntai niin
kuin nykyään on tapana. Ja millaisissa vaatteissa?
Ei kabaree –asuissa eikä liian antavassa
mekossa, sanoo yksi. Toiselle pukeutuminen
on yhdentekevä asia, johon ei saa kiinnittää
huomiota.
”Ehtoolliselle voi mennä silloin kun tarvitsee ehtoollista”, Kuula sanoo. Lapsi voi
Kuulan mukaan tulla ehtoolliselle silloin
kun hän erottaa ehtoollisen tavallisesta
ruuasta.
Muutamia hämmästytti se, että ehtoollista on jakamassa muitakin kuin pappeja. Niin
Kuopiossakin. Seurakunnat ovat kouluttaneet 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”, Kuula selittää.
LAHJA PYYKÖNEN
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Lokavinkit
✚✚ Kuopion pääkirjaston ala-aula: Lukemisen juhlaa 140 vuotta Kuopiossa 1.–25.10. Esillä
on kirjaston perustamisvuonna 1872 ilmestynyttä kirjallisuutta lyseon kirjastosta ja asiakkaiden lainaamia teoksia sekä kirjastonhoitaja
Anu Parviaisen laatima kuvallinen esitys.
✚✚ Kuopion taidemuseo (Kauppak. 35): Taiteen Vuoksi – Maisemia veden äärellä ja Onko koira kotona 14.9.2012–3.2.2013.
✚✚ Galleria Carree (Kauppak.13), Kari Södö:
Veistoksia 19.9.–7.10. Taustalla soi taiteilijan
luoma ääniteos.
✚✚ Galleria G 12, (Minna Canthin katu 15) Taru
Mäntynen: Veistoksia 22.9.–12.10.
✚✚ VB-valokuvakeskus (Kuninkaank.14–16): Robert Whitakerin The Beatles -näyttely 7.9.–28.10.
✚✚ Kuopion museo (Kauppak. 23): Papanamaan kartta 25.9. alk.; Uskollisin kaikista 3.10.
alk.; Vaatteet varoja myöten – pohjoissavolaiset 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 tanhuujat 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 elämää pelkää 5.10. klo 19.
✚✚ Vanhusten päiväkonsertti: Kuopion kaupunginorkesteri, Jaakko Kuusisto, kapellimestari; Elina Vähälä, viulu 12.10. klo 10.
✚✚ Korsuorkesteri: Ohi on! -jäähyväiskonsertti 12.10. klo 19.
✚✚ Jazzklubi: Jo´ Buddy & The Uplifters 12.10.
klo 21.
✚✚ Finnkino: mm. Kuningas Litmanen (K12), Sinivalkoinen 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 Antti Litja.
✚✚ Kuvakukko, Kava: Ikiru – Tuomittu (S)
1.10., Koomikkojen kuningas (S) 8.10. ja Laskeva aurinko (K16) 15.10. klo 19.
✚✚ Ooppera- ja balettisarja: Romeo ja Julia
-baletti 9.10. klo 18.
✚✚ Kuopion kaupunginteatteri, Kuopion
Yhteiskoulun näyttämö: Kommandoilta, Häpeä 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.
RITVA KOLEHMAINEN

P

uijon seurakunnan järjestämä
maanantai-iltojen kuusiosainen luentosarja jumalanpalveluksesta osoitti tarpeellisuutensa. Luennot ovat koonneet salin
täyteen. Kysymyksiä olisi ollut paljon enemmän kuin puolentoista tunnin ilta-aika antoi myöten.
”Jumalanpalvelus koetaan merkityksellisenä silloin kun sen sisällöstä halutaan oppia
uutta ja vaikuttaa sen toteutukseen”, kirkkoherra 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 kaikki papit ja usein muutkin työntekijät, jotka ovat työvuorossa. Missäpä pappi muualla
olisi kuin kirkossaan pyhäaamuna”, Marjanen kysyy.

Luento ehtoollisesta herätti kirjon kysymyksiä.
Teologian tohtori Kari Kuula tiivisti ehtoollisen näihin sanoihin. Läsnäolon ateria,
joka välittää anteeksiantamusta. Muistoateria. Yhteyden ateria.
”Kristus on ehtoollisessa läsnä aineiden
kautta, leivässä ja viinissä todellisesti läsnä”,
Kuula selittää. Tämä perustuu Kuualan mukaan Kristuksen lupaukseen. ”Eikä ymmärryksen tarvitse olla siinä mukana.”
Katekismus sanoo: ”Vaikka emme voi ymmärtää tätä salaisuutta, voimme luottaa Vapahtajan omiin sanoihin, jotka on tallennettu Pyhään Raamattuun.”
Ehtoollinen on kristittyjen yhteinen ateria
kaikille kastetuille.
Kuula luettelee ehtoollisen kolme teemaa. Kiitetään Jumalaa, luetellaan Jumalan

&

Taru Mäntysen Siskotyttöä torille
takaisin odotellessa sopii mennä katsomaan Mäntysen muita veistoksia. Ne
ovat esillä Galleria 12: ssa.

&
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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 konfirmaation suhteen ainutlaatuinen maa maailmassa, sanoo
rippikouluja tutkinut teologian tohtori, uskonnonpedagogiikan dosentti Kati Niemelä
Kirkon tutkimuskeskuksesta.
Missään muualla nuoret eivät ole niin motivoituneet rippikouluun
kuin Suomessa. Motivaatio nousee sekä rippikoulun hauskuudesta ja sosiaalisuudesta että
sen tuomista oikeuksista.

Oikeus kirkkohäihin
ja kummiksi
Valtaosa suomalaisista konfirmoidaan. Vuonna 2011 Suomessa kävi rippikoulun noin
54 000 nuorta, ja heistä vain noin yksi prosentti keskeytti rippikoulun tai jäi pois konfirmaatiosta.
”Muualla maailmassa rippikoulun nimi on
yleensä konfirmaatio-opetus ja konfirmaatio on rippikoulun keskiössä. Suomessa suku
ja perhe ovat konfirmaation keskiössä”, Kati
Niemelä selvittää.
”Missään muussa maassa rippikoulu ja
konfirmaatio eivät anna niin vahvoja oikeuksia kuin Suomessa”, Niemelä toteaa.

Rippikoulun käynyt saa oikeuden kirkkohäihin. Konfirmoitu pääsee lisäksi kummiksi, itsenäisesti ehtoolliselle sekä oikeuden asettua
18-vuotiaana seurakuntavaalien ehdokkaaksi.
”Nämä ovat nuorelle tärkeitä asioita, vaikka
kirkkohäiden suosio on laskenut viime vuosina. Oikeuksien tai rippilahjojen saaminen
eivät yksin riitä rippikoulun tai konfirmaation motiiviksi”, Niemelä sanoo.

Konfirmaatio
vasta syksyllä
Konfirmaatio on erillinen osa rippikouluprosessia, se on rippikoulun juhlava päätös, ja koetaan ennen
kaikkea suvun juhlaksi.
Tätä on haluttu korostaakin, kun
kummit saavat siunata kummilapsensa konfirmaatiossa alttarilla yhdessä seurakunnan työntekijöiden
kanssa. Kummien ohella tai heidän sijastaan
rippilapsen voivat siunata esimerkiksi myös
isovanhemmat tai omat vanhemmat. Koko
seurakunta rukoilee konfirmaatiossa rippilapsen puolesta.
Konfirmaatio jakaa siunausta uuteen elämänvaiheeseen, se on juhlava osa siirtymäriittiä kohti aikuisuutta. Se on taitekohta, jossa
voi pysähtyä pohtimaan elämää, omaa vakaumustaan ja liittyä uskontunnustukseen.
Kirkon mukaan konfirmaatiossa on kyse
samasta armosta kuin kasteessa. Jumala haluaa vahvistaa konfirmoitavaa uskossa ja siunata uudessa elämänvaiheessa.
Osassa seurakuntia kesän rippikoululeirin
konfirmaatio on alettu järjestää vasta myöhään syksyllä. Niemelän mukaan perheet kuitenkin usein toivovat, että konfirmaatio on
heti rippikoulun jälkeen.
”Seurakunnat taas katsovat, että nuoret
voivat sitoutua paremmin seurakunnan toimintaan, kun konfirmaatiota lykätään ja sitä

”

Konfirmaatio
ohjaa nuorta
itsenäiseen
elämään.

ennen järjestetään tapaamisia. Peräti puolet
rippikoulun käyneistä kertoo haluavansa jatkaa seurakunnassa isosina tai kerhonohjaajina”, Niemelä sanoo.

Kaste ei tarvitse
vahvistamista
Konfirmaation teologinen painotus on muuttunut viime vuosina. Aiemmin opetettiin, että konfirmaatiossa nuori vahvistaa kasteen-

sa. Nyt korostetaan, että konfirmaatio
vahvistaa nuorta hänen elämässään ja
uskossaan sekä hänen yhteyttään seurakuntaan. Molemmat painotukset näkyvät yhä seurakunnissa.
Konfirmaatiokaavojakin on kaksi. Toisessa kysytään nuorelta tahdonilmaisua, toisessa
käytetään kehotusta.
”Konfirmaation teologia sisältää monia
juonteita, jotka elävät koko ajan. Aiempi näkemys johtuu pietistisestä painotuksesta, että nuori konfirmaatiossa allekirjoittaa oman
kasteensa merkityksen.
”Tämä painotus ohenee. Kaste ei tarvitse
vahvistusta ihmiseltä itseltään, se on Luojan
puhdasta lahjaa ja vuodatettua uskoa. Konfirmaatio ei ole vahvistamisen sakramentti”,
kasvatuksen työalasihteeri Jarmo Kokkonen
Kirkkohallituksesta korostaa.
Hän pitää keskeisenä konfirmaation sisältönä uskon tunnustusta ja tahdon ilmaisua.
Se ei kuitenkaan saa sisältää painostusta.
”Konfirmaatio ei ole pelkkä tyhjä rituaali
tai juhlallinen muotomeno, vaan sillä on vahva sisältö ja merkitys. Se myös ohjaa nuorta
itsenäiseen elämään.”
”Nuorten on hyvä myös rippikoulun jälkeen ennen konfirmaatiota osallistua seurakunnan toimintaan, joka rippikoulussa on tullut tutuksi ja läheiseksi. Siksi konfirmaatioita
on alettu järjestää vasta myöhemmin syksyllä,
eikä heti rippikoulun jälkeen.
”Siellä missä näin on toimittu, ei ole paluuta vanhaan malliin”, Kokkonen toteaa.
Kokkonen sanoo, että on kirkon kohtalonkysymys, mitä tapahtuu rippikoulun jälkeen.
”Rippikoulun jälkeinen innostus hiipuu
melko nopeasti. Kirkon kannalta on traagista,
että 18–20 -vuotiaat kokevat usein, että kirkossa ei ole mitään heitä varten.”
SAKARI SARKIMAA / Kotimaadeski

Tilauskortti
Kotimaa
maksaa
postimaksun.

REILUSTI KRISTITTY

”Vastaisku humpuukille...”

Kotimaa-yhtiöt
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Kyllä kiitos!
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena
8 kk puoleen hintaan vain 44 € (norm. 88 €).

Tilaajaetuna saan
veloituksetta Hannu-Pekka Björkmanin
Valkoista valoa -pokkarin, arvo 10 €.
olen automaattisesti mukana 2 000 euron
arvoisen matkalahjakortin arvonnassa!
23 17/12

Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.

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 aikakauslehtien verokanta on 9 % ja Digilehden 23 %.

Arvonnan säännöt: 2 000 euron matkalahjakortin arvontaan osallistuvat 15.12.2012 mennessä saapuneet tilaukset ja ei-vastaukset. Voittajalle
ilmoitetaan henkilökohtaisesti kirjeitse. Arvonnan tulos julkaistaan Kotimaa- ja Askel-lehdissä. Kotimaa-yhtiöt maksaa arpajaisveron. Kotimaayhtiöiden henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

Mari Teinilä, päätoimittaja:

Tilaajalahjaksi

Tilaa
Kotimaa 8 kk

-50%
Yht. 44 €
(norm. 88 €)

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.

Sähköpostilla:

Verkosta

tilauspalvelut@kotimaa.fi
www.kotimaa.fi/elotarjous
Muista kertoa tilaustunnus 23 17/12
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TUIJA HYTTINEN

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

R

unsaat viisi kuukautta on takana siitä kun teologian tohtori Jari Jolkkoselle puettiin
piispan merkit Kuopion Tuomiokirkossa. Hän sanoi tuolloin lähtevänsä ihmisen kokoiseen virkaan.
”Olen saanut itselleni ja
perheelleni ansiotonta hyvyyttä.”
Viisilapsisella perheellä on koti Rönössä, vaikkakin 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 eteläisen ja itäisen Suomen henkisessä ja kulttuurin ilmapiirissä.
”Kun etelässä nokitaan, huudetaan kovaa ja
korostetaan itseään, täällä on yhteisöllisyyden
meininki. Kirkko on läsnä ja kirkon ja kunnan yhteistyö on mutkatonta.”
Hyvä elämä on totta..
Vihkimyspäivänään piispa kehotti kirkkoa pysymään sanassa, ajassa ja yhdessä. Alkumetreillä
hän lupasi perehtyä maastoon. Niinpä hän viime
kesänä kävi kuuden herätysliikkeen kesäjuhlilla.
”Vaikuttava kokemus.”
”Herätysliikkeillä on tärkeä asema kirkon sisäisen ykseyden vahvistamisessa. Ne vahvistavat
kirkon elämää ja antavat myös hengellisen piristysruiskeen.” Piispa toivoo, etteivät herätysliikkeet ajaudu kirkosta erilleen.
Jolkkonen avaa kalenterinsa.

”Puheita ja esitelmiä olen pitänyt valtavasti.
Kiinnostus kirkkoa kohtaan on yllättänyt.”
Ynnälasku osoittaa noin 15 puhetta kuukaudessa: koulurauha, Luther –tutkimus, Sininauhaliitto, ruumiin kulttuuri, vankilan johtajat…
”Tässä aiempi työni ja tieteellinen koulutukseni 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 tarkoita sitä, etteivätkö hengellisyys ja henkisyys
kiinnosta. Pinnan alla on etsintää. Mutta kirkon
elämän laskevat käyrät osoittavat sen, ettei haluta sitoutua eikä välttämättä kokoontua kirkon tiloihin. Silti tarve on toista ihmistä kohti, kasvotusten.”
Pyhäaamun messun osallistujien vähyydestä
huolimatta piispa korostaa säännöllisen jumalanpalveluselämän tärkeyttä.
”Seurakuntaliitokset, joissa yhdestä kirkosta
tehdään pääkirkko, romahduttavat jumalanpalveluselämän. Sivukirkkojen annetaan näivettyä.
Messun epäsäännöllisyys vähentää osallistujia, ja
niihin lukuihin tuijottamalla sitten tehdään johtopäätökset.”
Nyt piispa matkaa hyvin kauas taaksepäin, 200
–luvulle. Sieltä on peräisin ajatus kirkosta turvallisena äitinä, joka hyväksyy ja ottaa luokseen.

”

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

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

”Kirkko on uskollinen omalle sanomalleen, joka ei lähde trendien ja tarpeitten urajuoksuun.
Trendit tulevat ja menevät. Kirkolla on tarjous, joka ylittää kaikki odotukset. Tätä trendiä on
mietitty jo yli 2000 vuotta. Kirkko ei saa orjailla.
Sen ”markkinoima” hyvä elämä kestää vielä kuolemankin jälkeen, iankaikkisuuteen.”
”Kirkon tehtävänä on tuoda iloa, sielunrauhaa ja toivoa.”

Kirkon käyttöalusta
keskustelulle
”Kristillinen usko ei vie oikeutta käyttää omaa
järkeä. Päinvastoin se tuo vapauden käyttää järkeä oikeisiin asioihin ja olennaiseen.”
Piispan mielestä kristittyjen pitää oppia perustelemaan uskoa myös älyllisesti.
Uusateismin nousun myötä on perusteltava
sitä, mihin omat arvot kiinnittyvät. Ateisteja ei
pidä pelätä. Jolkkonen sanoo arvostavansa vanhoja ateisteja, kuten Friedrich Nietzscheä ja Albert Camus´ia, jotka veivät ”projektinsa” loppuun asti.
”Minä kylvin, Apollos kasteli, Jumala antaa
kasvun.” Tähän Korinttilaiskirjeen jakeeseen piispa viitanne kun hän sanoo:
”Kastelijoita kirkkoon. Heitä, jotka opettavat,
johdattavat keskusteluun, ja antavat aikaa kysymyksille.”
”Kirkko on totuusyhteisö. Keskustelu on totuuden etsimistä.”
Perimmäiset kysymykset kiinnostavat piispan
mielestä jokaista. ”Kirkon pitää tarjota käyttöalusta, jossa pohdintaa näistä kysymyksistä käydään.”
LAHJA PYYKÖNEN
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Kartan syrjällä
elämän keskellä
Maaseutuyrityksellä metsän
takana ovat käsityöläisen kasvot.

V

”

että tulee taivaan täydeltä.
Navigaattori ei sinne ohjaa. Joku on luovuttanut
matkan metsätaipaleen
taakse kesken, ajanut Lehmipolulle taikka Nurmekseen.
Siis kartta käteen. Siilinjärvi, Nilsiä, Muuruvesi. Tuosta vasemmalle ja sitten oikealle. Hiekkatie kapenee ja kartta loppuu.
Talon ovi on auki, mutta siellä ei ole ketään. Hui. Tuolla kaksi olentoa, jotka eivät pelkää kaatosadetta, vaan keräävät pellon laidasta risuja.
”Jäin tähän koukkuun”, Marja Karsikkoniemi
tunnustaa. Parin tunnin kuluttua maanantaipajalaiset ovat muokanneet risukasasta seinälle kelpaavan koivunrisukoristeen.
Epämääräistä tavaraa on vaikka millaista, koska kierrätyksen herätyssaarnaaja Arja Koistinen ei heitä mitään
hukkaan.
Täällä on lampunvarjostimia, tyynyjä, kattokruunuja, kasseja, hattuja, metallilankakukka, huolinaulakko, muinaispuku, nalle.
Yrittäjä Arja Koistinen etsii lapsuudenaikaisen käsityönsä, 12 –vuotiaana
tekemänsä tilkkuhousut.
Nekin ovat täällä.

Mikä se
semmoinen
maaseutuyritys
on, jossa ei
ole sikaparsipaikkoja eikä
traktoritallia.

Raskaat vuodet
kypsyttivät ratkaisun

Arja Koistinen valmistelee työpajaa ylihuomenna alkaville Kuopion Diakoniapäiville. Maaseudun
kysymyksiä ja yhteiskunnan rakennemuutoksia pohtivan kinkerin osanottajat
saavat sielläkin tekemistä käsilleen. Rautalankaa
on mukana melkoinen määrä.
Käsityön ammattilaisen yritysidea seitsemän
vuotta sitten oli tässä: oma yritys, johon yhdistyvät loma ja käsillä tekeminen.
Takana oli 30 vuotta kansalaisopistoissa tuntiopettajana. Muuttoja perheen
kanssa Kuopiosta Kiuruvedelle, Ouluun, Helsinkiin ja takaisin Siilinjärvelle. Työmatkoja Nilsiään, Kuopioon, Maaningalle. Lapinlahdelle ja
Varpaisjärvelle.
Elämän raskaat vuodet toivat yhtä aikaa työpaikkakiusaamisen, puolison Arin sydänleikkauksen, sekä
jo dementoituneitten appivanhempien hoitamisen kotona ja laitoksessa. Kolme lasta kävivät koulussa ja harrastuksissa.
Kunnes tuli se aamu, jolloin voimat loppuivat ihmiseltä, joka koskaan ei ollut pitänyt sairauslomaa.
”Haluttiin tehdä vielä jotain, uutta uraa. Antaa ihmisille mielihyvää ja hyvinvointia sekä
mahdollisuuden käsillä tekemiseen.”

Kivikkoisesta alusta
kevyempään

Yritys syntyi syrjään. Kuka tietää, missä on Haluna?
”Paikkamme on täällä, ei Kuopion keskustassa.” Aviomiehen vanhempien eläkepäivien talo
lunastettiin suvulta.
Lisää rakennettiin paja ja saunatupa. Rakennustyöt sekä paperisota eu-viranomaisten kanssa
näyttivät liki mahdottomilta. Yritys oli maaseudulla, mutta siellä ei ollut traktorivajoja eikä sikaparsipaikkoja. Kaavakkeissa sellaista yritysideaa ei
ole olemassakaan.
Alku oli henkisesti ja ruumiillisesti kivikkoinen. Ensimmäisenä kesänä Koistisen rouvan työ
oli toimia kivikonsulttina ja kaivinkoneen apulaisena muhkuraisella tontilla.
Nyt pajassa on kätten taidon työpaja, tupaan
ja rantasaunaan mahtuu majoittujia, joille tarjotaan täysihoito.
Työnjako on selvä. Arja opettaa käsillä tekemistä, Ari, insinööri, on päivätyönsä ohella talonmies,
nettivastaava sekä kokin tuuraaja. ”Hän on myös
sananmukaisesti yrityksen rakentava voima.”
”Olo on keventynyt paljon”, 55 -vuotias Arja Koistinen arvioi. Kahdensadan neliön omakotitalo Siilinjärveltä myytiin kun lapset jo olivat muuttaneet omaan elämäänsä. Muistoja on,
mutta suurin osa tavaroista on mennyt kierrätykseen.

”Voin olla ylpeä. Viisi vuotta on mennyt. Eläkettä 30 vuoden pätkätöistä ei tule ja oma palkka on tiukassa, mutta yritys on pystyssä.” Kalenteria on täytetty vuodeksi eteenpäin.
Markkinointi kulkee puskien kautta. Lehtimainoksilla ei ole tullut yhtään asiakasta, eikä
kohtuullisen lähellä oleva Tahko tuo kävijätungosta.
Yksi Tyky –ryhmä viestittää
toiselle, syntymäpäiväjuhlien
viettäjä seuraavalle sankarille, seurakuntien vapaaehtoiset
toiselle seurakunnalle. Viime
lauantain avoimissa ovissa kävi
runsaat 50 tutustujaa.
”Palkintoni on se, kun kurssilainen sanoo päivän päätteeksi, etteivät työasiat tulleet
mieleen. Käsillä tehdessä aivot
rauhoittuvat, eikä silloin voi
ajatella mitään muuta.”
”Huonoissakin väleissä olevat työkaverit työskentelevät
huomaamattaan vierekkäin, ja
puhuvat toisilleen. Käsillä tekeminen hoitaa mielenterveyttä.”

”

Käsillä
tehdessä aivot
rauhoittuvat,
eikä silloin
voi ajatella
mitään
muuta.

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 kätten taitojen katoamisesta ja opettajien puuttumisesta. ”Netissä on paljon
vasemmalla kädellä huitaistuja ohjeita. Ammattitaitoista kädestä pitäen
opettamista ne eivät korvaa.”
”Käsillä tekeminen antaa aikaa ajatuksille. Se on pakopaikka ja selviytymiskeino vaikeuksien keskellä, sosiaalista kanssakäymistä.”
”Se antaa mahdollisuuden tehdä hyväntekeväisyyttä. Näinhän on tehty aina,
sodassa ja rauhassa. Tarpeet vain muuttuvat.”
LAHJA PYYKÖNEN

”Jokaista ryhmää odottaessani valvon edellisen yönä”,
yrittäjä Arja Koistinen sanoo.
Työpajan terassilla takana
Marja Karsikkoniemi, Helvi
Ahokas sekä Liisa Partanen.

Nro 17 — 3.10.2012

&

11

TIMO HARTIKAINEN

12

&

Nro 17 — 3.10.2012

Selkokieli keskittyy
olennaiseen
Satakuntaliitto

Kerro asiat lyhyesti. Älä käytä
monimutkaisia
lauseita. Selkokielen ohje sopii
sekä puhujille
että kirjoittajille.

S

elkokieli on hyvän suomenkielen muunnos,
jonka rakenne on tarkoin
harkittu, ymmärrettävä
ja selkeä ulkoasua myöten. Se on niitä varten, joille hyvä
yleiskieli on liian hankalaa ymmärtää, puhumattakaan koukeroisesta
kapulakielestä.
Selkokieli on eri asia kuin hyvä
yleiskieli. Selkokieli on pelkistettyä
ilmaisua, jonka rakenne on mietitty tarkkaan. Sen periaatteet sopivat hyvin kaikkeen viestintään.
Selkoviestinnässä käytetään lyhyitä lauseita, palstojen oikea reuna liehuu, sanoja ei tavuteta ja kuvan täytyy tukea kunnolla tekstiä.

Aikojen alussa
kaikkialla oli pimeää
Kehitysvammaisten erityisopettajana pitkään toiminutta Satakunnan maakuntajohtajaa Pertti Rajalaa sanotaan suomen selkokielen
isäksi.
”Kun opiskelin erityispedagogiikkaa, opin yhden asian. Vaikeus
ymmärtää hyvää yleiskieltä syrjäyttää monia ryhmiä. Täytyy yksinkertaistaa kieltä, että viestit ja kulttuurit 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 Raamattua.
Niin Kalevala, Seitsemän veljestä kuin Raamattukin on mukautettu selkokielelle. Tähän mennessä
suosituin selkokirja on ollut Seitsemän veljestä, josta on otettu jo viides painos. Odotettu Selkoraamattu julkaistiin tänä syksynä. Se oli
hänen vaativin urakkansa.
Selkoraamattu on opetus- ja
kulttuuriministeriön selkokielityöryhmän hyväksymä ja käy esimerkiksi erityisrippikoulujen oppikirjaksi. Kirja voidaan kirjoittaa

Selkoraamattu ei ole uusi
käännös, vaan kirkkoraamattu
mukautettuna selkokielelle.

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.

”

Selkokielen
rakenne on
tarkoin harkittu,
ymmärrettävä
ja selkeä.

suoraan selkokieliseksi, tai valmis
kirja mukautetaan ja tiivistetään
uuteen muotoon.
”Aikojen alussa, kauan sitten ei
ollut mitään. Kaikkialla oli tyhjää,
kaikkialla oli pimeää. Kuitenkin Jumala oli olemassa”, Selkoraamattu 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 hirvitti tarttua Kirjojen kirjaan. Menetelmä oli sama kuin kaikkien muidenkin kirjojen mukauttamisessa
selkokielelle. Pitää löytää ydin.
Työtä helpotti, että hän teki sitä useassa osassa pitkän ajan kuluessa. Hän pystyi ottamaan huomioon palautteen, jota sai aiemmin
ilmestyneistä osista.
”Selkoraamattu ei ole uusi käännös, vaan mukautus selkokielelle nykyraamatusta. Siinä on
kaikki keskeiset kohdat ja tarinat,
jotka on kirjoitettu selkomuotoon. Sen kaari etenee loogisesti Vanhasta testamentista Ilmestyskirjaan.”
Selkoraamattuun on otettu
kaikki tärkeimmät kohdat Raamatun isosta sanomasta. Eniten hän

painiskeli Ilmestyskirjan kohdalla.
”Ilmestyskirja avautui minulle niin, että se on oikea loppu Raamatun koko kaarelle. Se kertoo,
mikä on näkymä kuoleman jälkeen, ja toisaalta mikä lohdutus
vainojen keskellä asuville kristityille
annetaan. Se on luomiskertomuksen kaaren loppupiste, vanhan loppu ja uuden alku.
SAKARI SARKIMAA/Kotimaa

Kielen
esteiden yli

S

elkokieli auttaa ylittämään kielen esteet, lisää tasa-arvoa ja vähentää syrjäytymistä. Selkokieltä
voi soveltaa kaikkeen ilmaisuun ja viestintään, kuvaan,
painotuotteisiin, elokuvaan, videoon, multimediaan ja teatteriin.
”Se auttaa osallistumaan ja
lisää elämänlaatua. Sen avulla huomioidaan ihmiset, joille
kielen ymmärtäminen on tavallista vaikeampaa”, Pertti Rajala tiivistää.
Hän esittää, että selkokielen käytölle luodaan seurakunnissa tavoitteet, joita arvioidaan ja mitataan joka vuosi.
Myös seurakuntien verkkosivuille tulisi lisätä selkokielisiä
osioita.
Selkokielen tarve vaihtelee
ikäkausittain. Yli 65-vuotiaista
selkokieltä tarvitsee 10–20 %
suomalaisista. Selkokielen kohderyhmiin 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 Viitaniemi ja Anu Pulkkinen.
Diakoniapäivien perjantaimessu pe 5.10. klo 19. Saarna
Lauri Paatero. Yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö.
Urkutuokiota ei ole la 6.10.
klo 15. Seuraava urkutuokio
13.10. klo 15. Anna Kosola.
Diakoniapäivien viittomakielinen messu su 7.10.
klo 10. Piispa Jari Jolkkonen
saarnaa, liturgia Liisa Penttinen, messu viitotaan. Tuomiokirkon kamarikuoro,
kanttorina ja kuoronjohtajana Anna Kosola, urkurina Anu Pulkkinen. Viittova kanttori Anna-Sofia Olkkola. 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 Pulkkinen.
Perjantaimessu pe 12.10.
klo 19.
Urkutuokio la 13.10. klo 15.
Anna Kosola.
Messu su 14.10. klo 10. Saarna Sari Kärhä, liturgia Olli
Viitaniemi, kanttorina Anna
Kosola ja urkurina Olli Kinnunen. Tuomiokirkon psalmikuoro.
Kirkon äitejä Helena Konttinen su 14.10. klo 16. Tuomiokirkon kappelissa (sisäänkäynti Vuorikadun puolelta). Iltarukoushetki ja virikepuhe, jossa perehdytään

1900-luvun alussa Uukuniemellä eläneen horrossaarnaajan elämään ja opetuksiin. Olli Viitaniemi.
Viikkomessu ke 17.10. klo
18. Lauri Kastarinen ja Anna
Kosola.

Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit puh.
040 4848 259
Keskikaupungin palvelupiiri ke 3.10. klo 13 kerhohuone Eetussa, Suokatu 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 virkistyspäivä ke 10.10. klo 11. Raamattutunti ”Rakkauden kaksoiskäsky”, pastori Liisa Penttinen. Iltapäivällä istumaliikuntaa Aino Mannisen johdolla. Lounas ja kahvi 6 €.
Yhteiset syntymäpäiväjuhlat su 14.10. klo 11. Heinä-joulukuussa 70-, 75- ja
80-vuotissyntymäpäiviä juhlivien Tuomiokirkkoseurakunnan jäsenten yhteiset
juhlat. Pastori Olli Viitaniemi ja kanttori Anna Kosola.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 17.10. klo 13 kerhohuone Eetussa, Suokatu 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 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E, takkahuoneessa. Tarkoitettu kaikille ketkä haluavat toimia
isosena kesän 2013 leireillä. Ilmoittautuminen ensimäisessä kokoontumisessa.
Muut syksyn kokoontumiset: 31.10., 28.11. ja 12.12. Koulutukseen sisältyy myös isosleiri Hirtsulla 9.-11.11.
Diakoniapäivien perjantaimessu pe 5.10. klo 19 Tuomiokirkossa. Saarna Lauri
Paatero. Yhteinen nuorisoja oppilaitostyö.
Perjantaimessu pe 12.10. klo
19 Tuomiokirkossa. Järjestää
SKY, pääsihteeri Marjo Tuovinen ja oppilaitostyö.

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

Diakonia
Diakoniatoimisto Vastaanotot: Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C. Vastaanotto ma ja ke klo 9 - 10.30.
Soittoaika ma, ke klo 10.3011.30 puh. 040 4848 253. Inkilänmäen diakoniatyöntekijän Varpu Ylhäisen päivystys ilman ajanvarausta, Suokatu 22 C ti 9-10.30, puhelinaika klo 10.30 - 11.30, puh.
040 4848 254, muuna aikana
puh. 040 4848 255.

Muuta
Inkilänmäen käsityöryhmä ja palvelupiiri Tätilässä to 4.10. ja to 18.10. klo 13.
Kohtauspaikka, johon voit

poiketa vaikka päiväkahville.
Tervetuloa. Varpu Ylhäinen.

gellistä musiikkia. Mukana
myös Zipporim-kuoro. Klo
19 ateria srk-salissa. Lippujen sitovat varaukset ke 3.10.
mennessä puh. 040 4848
286 tai Zipporim-kuorolaisilta. Hinta aik. 12 €, lapset alle
12 v 6 €. Ruoka laktoositonta. Erityisruokavaliot ilmoitettava erikseen. Peruuntumisesta ehdottomasti ilmoitettava. Myytävänä rieskoja
sekä mustikkakukkoja. Tuotto Jad Hashmonan työn tukemiseen.
Messu su 7.10. klo 10. Saarnaa Raimo Turunen, liturgina Juha Välimäki, kanttorina
Leila Savolainen, Zipporimkuoro. Valtakunnallisten diakoniapäivien jumalanpalvelus. Kirkkokahvit.
Messu su 14.10. klo 10. Saarnaa Hannu Koskelainen, liturgina Anna Väätäinen,
kanttorina Leila Savolainen,
lapsikuoro. Reumayhdistyksen kirkkopyhä,kirkkokahvit.

Perhetyö
Naisten lenkkipiiri ma 8.10.
klo 18 Poukaman rantasaunalla ma 8.10. klo 18-20.30.
Perhekerho ”Rakkaus” ti
9.10 klo 9.30-11 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E.

Pyhäkoulu
Kotipyhäkoulu Rönossä.
Katso lisää Rönön sillan kupeessa olevalta ilmoitustaululta.

Kastetut
Sohvi Enni Elviira Kemppainen, Milla Maria Paldanius, Milana Anna Elisabeth
Åman, Helmi Hilkka Maria
Leppäjärvi.

Avioliittoon
kuulutetut
Markku Kalevi Väätäinen ja
Mary Fionnuala Dillon.

Kuolleet

Alavan seurakuntakeskus
Keihäskatu 5 B

Fanny Vieno Leppänen 96v,
Reijo Antti Ahoniemi 65v,
Helena Maria Emilia Mäkinen 59v, Silva Loviisa Raunismaa 2pv, Eino Ilmari Koivumäki 95v, Valma Ollikainen
80v, Juha Tapani Roininen
43v, Jaakko Korhonen 89v.

Raamattu- ja rukouspiiri ma 15.10. klo 18. Piiri kokoontuu joka toinen ma
(parilliset viikot) klo 18-20
uusi neuvottelutila (Keihäskatu 5 B). Huom. muuttunut
paikka! Yhteyshenkilö Anja
Komulainen puh. 0400 793
446. Uusia piiriläisiä otetaan
mukaan.

alava

Neulamäen kirkko
Vesurikuja 4

Alavan kirkko
Keihäskatu 5

puh. 040 4848 311
Messu su 7.10. klo 13. Saarnaa Pirjo Kuula, liturgina
Juha Välimäki, kanttorina
Leila Savolainen, isoskoulutettavat. Nuorten veisujen
kirkko.

puh. 040 4848 298
”Terveiset Lehtimajanjuhlilta” pe 5.10. klo 18. Vierailee messiaaninen juutalainen Ayelet Ronen Jad Hashmonasta, Israelista, hän esittää myös israelilaista hen-

Särkiniemen
seurakuntatalo
Särkiniementie 20

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

puh. 040 4848 307
Messu su 14.10. klo 13. Saarnaa Hannu Koskelainen, liturgina Anna Väätäinen,
kanttorina Leila Savolainen,
Hanna Eskel, viulu.

Kuolleet
Leo Olavi Kantomaa 82v.

Diakonia
Diakoniatoimistot - Alavan kirkko: Ajanvarausvastaanotto ke klo 9 – 11, Liisa Tiilikainen puh. 040 4848
324(Alava, Niirala, Haapaniemi ja Lehtoniemi). Neulamäen kirkko-seurakuntakeskus:
to klo 9 – 11, Ulla Turunen
puh. 040 4848 325 (Neulamäki). Särkiniemen kirkko-seurakuntakoti: ti klo 9
– 11, Sisko Laitinen puh. 040
4848 326. (Särkiniemi, Särkilahti).

Perhetyö
Perhekerhot - Viikolle 41
Neulamäessä Liikkumisen riemua, Alavassa Kun kiukuttaa -agressioita kesyttämään,
Särkiniemessä Kirkko soi! Leila-kanttori laulattaa, Lehtoniemessä Leppoisasti leikkien.
Viikolla 42 kaikissa kerhoissa syysloma. Perhekerho kokoontuu Neulamäessä ti, Alavassa, Särkiniemessä ja Lehtoniemessä ke klo 9.30 - 11.

Kastetut
Vilho Taavetti Rissanen, Aarne Eino Olavi Björlin, Veera
Ilona Niskanen, Viivi Vilhelmiina Arpola, Vilho Edvard
Romppainen, Moona Luna
Kumpulainen.

Avioliittoon kuulutetut
Jukka Sakari Salminkoski ja
Anne Kaisa Johanna Konttinen, Henrik Mikael Kuusipalo ja

kallavesi
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Monikulttuurinen messu
su 7.10. klo 10. Liturgia Juha
Määttä, saarna Sakari Häkkinen, kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Raamattuopetusta ma 8.10.
klo 18. Näkymätön maailma,
enkelit. Anna-Maija Hella.
Messu su 14.10. klo 10. Liturgia Raili Rantanen,saarna
Mikko Väisänen ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.

Muuta
Perheraamattupiiri su 7.10.
klo 16.30 kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen puh. 050
5251 012.

Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Avoimet ovet ala- ja yläkoululaisille to (4.10. alkaen) klo 14-16.30.
Raamattuilta to 4.10. klo 18.
Jeesus Kristus - Jumalan Poika ihmisen historiassa.
Vauvakirkko su 7.10. klo 16.
Anni Tanninen ja Anna-Mari Linna.
Kansainvälinen messu la
13.10. klo 16.

Tilauskortti
Askel
maksaa
postimaksun.

USKO, TOIVO, RAKKAUS

Kotimaa-yhtiöt
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

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!
23 17/12

Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.
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 aikakauslehtien verokanta on 9 % ja Digilehden 23 %.

Arvonnan säännöt: 2 000 euron matkalahjakortin arvontaan osallistuvat 15.12.2012 mennessä saapuneet tilaukset ja ei-vastaukset. Voittajalle
ilmoitetaan henkilökohtaisesti kirjeitse. Arvonnan tulos julkaistaan Kotimaa- ja Askel-lehdissä. Kotimaa-yhtiöt maksaa arpajaisveron. Kotimaayhtiöiden henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

Tilaajalahjaksi.

Tilaa lehti,
josta saat
voimaa
ja iloa. Tilaa Askel
Vain

24€!

3kk

hdet
e
l
k
k
Saat 3an päälle!
kaup
Tilaajalahjaksi.

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.

13

Sähköpostilla:

Verkosta

tilauspalvelut@kotimaa.fi
www.askellehti.fi/syysaskel
Muista kertoa tilaustunnus 23 17/12
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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

OMAKSI ITSEKSI KRISTUKSESSA
kirjailija, terapeutti

SALME BLOMSTER
luennoi sielunhoitopäivässä su 14.10. klo 13–17 NNKY:llä
Myllykatu 5. Osanottomaksu 10 €, sis. kahvin.
Kaikille avoin, ei ennakkoilmoittautumisia.

Muuta
Donkkis Big Night-toimintailta 7-13 vuotiaille pe 12.10. klo 18 Petosen
seurakuntatalolla.

Karttulan kirkko
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Messu ja 70-75 ja 80
vuotiaiden syntymäpäijuhla su 7.10. klo 10. Reijo Mustonen, Anne Keränen, Kirkkokuoro, Osmo
Rissanen. Messun jälkeen syntymäpäiväjuhla on Karttulan seurakuntakodilla. Lauluryhmä Iltatuuli.
Messu su 14.10. klo 10. Liturgia Reijo Mustonen,
saarna Pekka Maaranen ja
kanttorina Anne Keränen.

Muuta

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Liipasintie 2 (Saarijärven B-alueella) KUOPIO

017 369 0700

Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus
p. 017 369 0700

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt
• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot
Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin.

Miesten saunailta to 4.10.
klo 17.30 Jukka Huttusella, Kuttaniementie 153. Aiheena Miehen elämän sisältö, Jarmo Tarkkonen
alustaa.
Keskustelutuokio ti 9.10.
klo 13 Kotipiha-Villenpihassa. Osmo Rissanen.
Ehtoollishetki to 11.10. klo
13 Marinpihassa. AnnaMaija Hella.
Miesten lenkkipiiri to
11.10. klo 17.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Pappi rauhanturvaajana.
Airakselan seurakuntapiiri to 18.10. klo 17.30
Anja ja Tauno Airaksisella, Aholassa, Kankaalantie 90.

Karttulan
seurakuntakoti
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Koululaisten Gospel-ryhmä 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 €. Tarjolla myös leipää, leivonnaisia ja muita myyjäistuotteita. Arvontaa. Lähetystyön ja Kirkon ulkomaanavun hyväksi.

Nuoret

Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 040 593 6353
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

Avoimet ovet ala- ja yläkoululaisille to (4.10. alkaen) klo 14-16.30 Petosen
seurakuntatalolla.
Nuortenillat to 11.10. klo
17.30-20.30 Kallaveden kirkolla. 11.10. aiheena Uskonilta. 18.10. ei nuorteniltaa.

Musiikki
Käsikellokuoro Dolcen
konsertti pe 5.10. klo 19
Pyhän Johanneksen kirkossa, Kellolahdentie 8.
Vapaa pääsy. ( Konsertti
liittyy osana Kuopiossa pidettäviä valtakunnallisia
diakoniapäiviä).

to klo 12 Petosen seurakuntatalolla.

kunnallisen vanhustenviikon päätös. Saarna Lauri Paatero, liturgia Sanna Husso, kanttorina Tintti Tinkala. Päiväkuoro. Ulla
Halonen. Kirkkokahvit,
Männistön Martat. Puhe,
rovasti Jouko Pirskanen.
Sanansaattajien info ja
lähetysnäyttely 15.-21.10.
Lasivitriinit, kirkon käytävällä.

Perhetyö
Perhekerhot seuraavasti. Petosella ja Valoharjulla ti klo 9.30-11, Kallaveden kirkolla, Jynkänvuoren kerhohuoneella ja Kurkipirtissä ke klo
9.30-11, Sotkanniemessä
(Maarit Kosusella, Nuottaniemi 72) to klo 9.15.10.45. Rytkyn leirikeskuksessa ke 24.10. ja 28.11. klo
9-11 (Huom! muuttunut
aika). Karttulan seurakuntakodilla ti klo 9.30.11 ja Syvänniemen pappilassa ti klo 9.30.11. Pihkainmäessä Kantoluotojen kodissa (Ilveslammentie 23) ke 10.10. ja 7.11. klo
17-18.30.
Vauvakirkko su 7.10. klo
16. Anni Tanninen ja Anna-Mari Linna.
Kirkkomuskari su 7.10.
klo 17 Kurkimäessä (kerhohuone).

Männistön
Vanha kirkko
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Siioninvirsiseurat su 7.10.
klo 18. Matti Pentikäinen
ja Lauri Paatero.
Raamattupiiri naisille hiljentymistä ja jakamista ke 10.10. klo 18. Marjo
Parttimaa.
Rauhanyhdistyksen lauluseurat ke 10.10. klo 19.
Elämän makuinen messu su 14.10. klo 18. Saarna
Sanna Husso, liturgia Lauri Paatero.
Raamattu- ja rukouspiiri ma 15.10. klo 13. Piiri kokoontuu parillisten viikkojen ma klo 13 Vanhan kirkon sivusalissa. Airi Luntinen.
Törmälän ystävät ti 16.10.
klo 11-13. Annikki Tenhunen.

Piirit
Haminalahden työseurat
ma 8.10. klo 18.30 Hiekkalassa, Karttulantie 495.
Puutossalmen lähetyspiiri ti 9.10. klo 13 Pentti ja
Bertta Antikaisella, Puutossalmentie 659.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti 9.10. klo 13 Maritta Vaskolla, Länsirannantie 677.
Rytkyn seurakuntapiiri ti
16.10. klo 18 Leena Koposella, Lumpeisentie 360.

Diakonia
Hyvän Mielen Päivä Ke
17.10. klo 11-13.30 Pyhän Johanneksen kirkolla. ”Tämän runon haluaisin kuulla…”, diakoni Varpu Ylhäinen lausuu runoja musiikin lomassa. Linja-autokuljetus: Päivärannantie, Citymarketin jälkeinen pysäkki Kettulanlahteen päin klo 9.50. Kaijan
pata klo 9.55. Pihlajaharjuntien ja Rahusentien risteys klo 10. Kelloniemen
Sale klo 10.05. Itkonniemi
(Malminkatu 13) klo 10.10.
Sotilaspojankatu klo 10.15.
Tellervonkatu 10.20. Lönnrotinkatu (Lönnrotinkatu
11 kohdalla) klo 10.25. Pohjolankatu (Pohjolankatu
28 kohdalla) klo 10.30. Killisenkadulle ja Pohjolankatua Lönnrotinkadulle, Saariaitta klo 10.40. Pyhän Jo-

Aikuistyö
Miesten sauna ja takkailta pe 12.10. klo 18 Poukaman leirikeskuksessa. Kiinostavia alustuksia, veljellistä yhdessäoloa, sauna. Kevyt iltapala. Osallistumismaksu 5 €. Pala taivasta,
Lauri Hallikainen.

Kastetut
Tinja Elisa Annastiina Airaksinen, Sonja Helmi
Henrietta Pylkkönen, Eerika Anniina Jekkonen, Juuso Johannes Heiskanen,
Mira Alexandra Saarelainen, Sara Janica Saarelainen, Venla Matilda Perkkiö, Niilo Evert Olavi Komulainen, Riku Elias Viljami Heikkinen, Onni Vertti Eemeli Vanhanen, Niilo
Petteri Kinnunen.

hanneksen kirkko. Paluu
samaa reittiä. Päivän kustannukset 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 viikon 42.

Muuta
Hartaus to 4.10. klo 13.45
Mäntylän palvelutalolla,
Untamonkatu 5. Ulla Halonen.
Hartaus to 18.10.klo 13.30
pienryhmäkoti Honkarannassa, Sandelsinkatu 14.
Ulla Halonen.

Kastetut
Eeli Lukas Oliver Kärki,
Eino Eemeli Kiimalainen,
Emilia Helmi Hannele Nenonen, Joa Esa Armas Torvinen, Aino Maria Serafiina Mattila.

Avioliittoon
kuulutetut
Juha Matti Lipponen ja
Sari Hannele Hentilä.

Kuolleet
Erkki Miettinen 89v, Laila
Tuulikki Kankare 73v, Kauko Taisto Johannes Miettinen 71v, Varpu Marjatta
Räty 67v.

puijo
Puijon kirkko
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Sydämen rukous - Lassi 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 Merenlahti Kirkon ulkomaanavusta saarnaa, liturgi-

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

Avioliittoon
kuulutetut
Sami Miika Kalevi Heikkinen ja Henna Johanna
Lappalainen.

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

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

Lähetys

Ihmistä etsimässä.

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

Diakonia

Syksyn kuntavaalit lähestyvät.
Nyt sinulla on mahdollisuus tavoittaa äänestäjät Kotimaayhtiöiden seurakuntalehden välityksellä.

Valoa pimeyteen-marrasleiri 23.-25.11. Sinulle, joka olet työikäinen
ja koet itsesi yksinäiseksi. Tarkemmat tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.11.
mennessä Riitta Reimalle
puh. 040 4848 370 tai Jarmo Tarkoselle puh. 040
4848 465.
”Hyvää huomenta arki”
ke klo 10-12 Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa. Ryhmä ei kokoonnu vk. 42.
Ystäväpiiri parittomina

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

Pyhän
Johanneksen
kirkko
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Diakoniapäivien selkokielinen messu su 7.10.
klo 10. Saarna Tiina Peippo, liturgia Lauri Paatero
ja Matti Pehkonen, kanttorina Jarkko Maukonen.
Kirkkorakennuksessa on
huomioitu liikuntarajoitteiset.
Perheen pyhä ja 4-v.
synttärit su 7.10. klo 16.
Marjo Parttimaa.
Messu su 14.10. klo 10. Yhdessä vahvempia, Valta-

RISTO KORMILAINEN
Sylipainia Jumalan kanssa.
ANTERO PESONEN/KOTIMAA

KUNTAVAALIT 2012

Aurinko nousee, jos Jumala suo.

männistö

na Jaana Marjanen. Pekka Nieminen, Riitta Murtorinne, Raili Lehtoviita. Kanttorina Outi Keskisipilä. Puijon kamarikuoron kvartetti. Messun osiot heijastetaan alttariseinälle tekstitettyinä. Lapsille pyhäkoulu.
Kutsu yhteyteen –messu su 7.10. klo 17. ”Opeta
meitä rukoilemaan”, Mika
ja Tiina Kilkki. Tarja Säynevirta, Kari Kuula, lauluryhmä.
Messu su 14.10. klo 10. Rovasti Osmo Korkalainen
saarnaa, liturgina Jaana
Marjanen. Kari Kuula, Elina Hynynen. Kanttorina
Heidi Löppönen. Kuopion virsikuoro, johtaa Anni
Pesälä. Herättäjän päivä.
Keittolounas ja kahvi.
Siioninvirsiseurat su
14.10. klo 12. Jaro Julkunen,
Osmo Korkalainen, Jaana
Marjanen.
Perheen pyhän nallekirkko su 14.10. klo 16. Jaana
Marjanen, Susanna Pakkala-Koskelainen, kanttorina
Heidi Löppönen. Ota mukaan oma pehmolelusi tai
nukkesi

Puijon
seurakuntakeskus
Taivaanpankontie 3
Eläkeläisten kerho to
4.10. klo 12.30. Voimistellen vetreäksi ja to 11.10 klo
12.30, Tämän runon haluaisin kuulla.
Raamattuluento ma 8.10.
klo 18.30. Apostolien teot
10-11. Pekka Nieminen.
Naisten kesken -raamattuilta ti 9.10. klo 18. Yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa. Jaana
Marjasen alustus Raamatun 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 Korkalainen saarnaa, liturgina
Jaana Marjanen. Kari Kuula, Elina Hynynen, kanttorina Heidi Löppönen. Kuopion virsikuoro, johtaa
Anni Pesälä. Herättäjän päivä. Keittolounas
ja kahvi. Siioninvirsiseurat su 14.10. klo 12.
Jaro Julkunen, Osmo
Korkalainen, Jaana Marjanen.
Herättäjän myyjäiset la
13.10. klo 10 nuorisotalossa
ja Puijon torilla. Alkuhartaus, Kari Kuula.
Israel-piiri ti 16.10. klo 14.
Ariela Toivanen.
Lähimmäisten ilta ti
16.10. klo 18. Lea Tuiremo kertoo aiheesta ”Muistelun merkitys vanhuudessa”.

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. sairaanhoitaja, diakonissa Pirjo Miettinen ja seurakunnan vapaaehtoinen Pertti Miettinen.
Tehdään yhdessä –ryhmä ma 15.10. klo 18. Pahvirasiat. Seija Rissanen, Helena Heija-Nuutinen. Lisätietoa diakoniatyöntekijä Riitta Murtorinne puh.
0404848437.

Ranta-Toivala
Seurakuntapiiri to 11.10.
klo 18.30 Riitta Rissasella, Hirvolanniementie 193.
Heikki Hyvärinen.

Kastetut
Kasperi Benjamin Korkalainen, Ake Akseli Alkio,
Eveliina Aada Sofia Parviainen, Linnea Lyyli Kivimurto, Sini Hannele Pajarinen.

Avioliittoon
kuulutetut
Ilkka Jalmari Pykäläinen ja
Jonna Annika Korhonen,
Antti Jussi Luostarinen ja
Annakaisa Päivikki Kaikkonen.

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

Järvi-kuopio
Riistaveden kirkko
Joensuuntie 2505
Diakoniapäivien jumalanpalvelus 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. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. Messun
jälkeen seurat seurakuntatalossa.

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 järjestetty.

Siion
invir
s
Juan seurat ikosk
kunt en seu
su 7 atalolla ra.10.
klo 1
9.
Päiväkuoro to 11.10. klo
16.
Miesten ruokapiiri ma
15.10. klo 17.

Muuta
Syyslomaviikolla 42 ei ole
kerhoja eikä kuorojen harjoituksia.
Miesten lenkkipiiri ma
8.10. klo 18 OP:n kerhohuoneessa.

Juankosken
Ylösnousemuksen
kirkko
Mäntytie 5
Messu su 7.10. klo 13.
Paula Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.
Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen Juankosken
paikallisosaston maakunnallinen 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 seurakuntatalossa kaikille 70,- 80, - 90, - ja

yli 90 vuotta tänä vuonna
joulukuun loppuun mennessä täyttäneille alueseurakuntamme jäsenille.

Juankosken
seurakuntatalo
Mäntytie 5
Raamattupiiri ke 3.10. klo
12-13. Pieni kerhohuone,
parillisilla viikoilla.
Miesten raamattupiiri joka ke klo 18. Pieni kerhohuone.
Aamukahviryhmä to
4.10. klo 10.
Naisten raamattupiiri to 4.10. klo 18. Parittomina viikkoina. Pieni kerhohuone.
Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen osaston
25-vuotisjuhlat su 7.10.
messun jälkeen.
Siioninvirsiseurat su 7.10.
klo 19.
Naisten piiri joka ma klo
12-14 pienessä kerhohuoneessa.
Rukouspiiri joka ti klo
10.30-12 pienessä kerhohuoneessa.
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 viikkoina.
Yhteiset syntymäpäiväjuhlat su 21.10. klo 13 messu kirkossa, jonka jälkeen
n. klo 14 tilaisuus seurakuntatalossa kaikille 70,80, - 90, - ja yli 90 vuotta tänä vuonna joulukuun
loppuun mennessä täyttäneille alueseurakuntamme
jäsenille.

Muuta
Omaishoitajien virkistysiltapäivä ti 9.10 klo 1214 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. Lähetyspyhä. Kirkkokahvit ja
teeman esittely seurakuntakodissa.
Jaana Pölläsen konsertti ”Kiitokseni”
pe 26.10. klo 18. Vapaa
pääsy. Ohjelman hinta 5 €, tuotto oman
alueseurakunnan vanhustyölle.

Kaavin
seurakuntakoti
Kirkkorannantie 1

Muuruveden
seurakuntatalo
Kirkkotie 1
Työttömien aamupuuro
ja aamukahvi to 4.10. klo
9-10.30. Tervetuloa työttömät ja nuoret eläkeläiset.
Perhekerho ja perhekahvila vuoroviikoin to klo
9.30-11 kerhotiloissa.
Aluepapin ja diakoniatyöntekijän päivystys
joka toinen to klo 9-11. Seuraava 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 Hagman-Puustinen, Hannu
Komulainen, Satu Väätäinen.

Messu su 7.10. klo 10.
Hannu Komulainen, Taru
Parviainen. Messun jälkeen vanhusten viikon
juhla. Ilmainen ruokailu ja
ohjelmaa. Järjestäjänä Järvi-Kuopion seurakunta,
Eläkeliiton Säyneisen yhdistys ja Juankosken kaupunki.
Messu su 14.10. klo 10.
Paula Hagman-Puustinen,
Matti Saarela. Messun jälkeen kirkkokahvit. Gideonien 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 Säyneisen kirkolla to klo 9-11.
Keskustelupiiri ti 16.10.
klo 14 Kaija Karkkosella,
Losomäentie 684. Martti Simojoesta alustaa Kaija
Kettunen.
Yhteiset syntymäpäiväjuhlat su 21.10. klo 13 messu Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa. Messun jälkeen tilaisuus n. klo
14 kaikille 70,- 80, - 90, - ja
yli 90 vuotta tänä vuonna
joulukuun loppuun mennessä täyttäneille alueseurakuntamme jäsenille. Kyyti lähtee Säyneisen
kirkolta klo 12.15 ja Salelta
klo 12.20.

Tuusniemen
kirkko
Keskitie 21

Muuta

Tuusniemen
seurakuntatalo
Koivukuja 2

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

15

Säyneisen kirkko
Kirkkoharjuntie 2

Raamattupiiri ma 1.10.
klo 12.
Vanhemman väen palvelupäivä ti 2.10. klo 11-13.30.
Penkere 2012 -riparin
muisteluilta to 4.10. klo
18.30.
Mielenterveyskuntoutujien omaisten ryhmä ma
8.10. klo 14.
Kirkkokahvit ja vanhemman väen tilaisuus su
14.10. messun jälkeen
Raamattupiiri ma 15.10.
klo 12.
Elsan kerhot to 4.10. klo
14 Vilho Savolaisella Maarianvaarassa.
Elsan kerho ti 9.10. klo
14 Viljamaan kartanossa,
Mäntyjärvi.
Elsan kerhot to 11.10. klo
14 Luikonlahden koulussa.
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Messu su 7.10. klo 10.
Saarna Juhani Happonen, Uwe Mäkinen, Matti Saarela. Gideonien kirkkopyhä.
Messu su 14.10. klo 10.
Saarna Esko Räsänen, Ari
Lohi. Kansan Raamattuseuran kirkkopyhä. Kirkkokahvit ja tilaisuus seurakuntatalossa.

Isoskoulutus ke 3.10. klo
18-19.30 kerhohuoneella.

Muuta
Yläkouluikäisten poikien peli-ilta alkaa ke 3.10.
klo 16-17.30 seurakuntatalon kerhohuoneella jatkuen isolla salilla.
Nuorten yökahvila pe
5.10. klo 19.30-22 päätalolla.
Alakouluikäisten kerho
Tuusjärven koululla ke

On vaikeata rakastaa

J

vierellämme ja joka on konkreettiseseesus kehottaa opetuslapsiaan
kaikkein tärkeimpään. Rakkau- ti havaittavissa, niin miten vaikea meidän onkaan rakastaa Jumalaa, jota emteen. Kristityn elämäntapojen
me edes näe?
pitäisi näkyä usein juuri teoisUsein sanotaan, että kristityt tunnissa, asenteissa, suhtautumistavoissa ja valinnoissa. Kristityn hyvät teot tetaan juuri lähimmäisen rakkaudesta,
toinen toistensa kohtelemisesta, mutta
kumpuavat Jumalan rakkaudesta meinäin ei kuitenkaan aina ole. Ja on lohdultä kohtaan.
lista muistaa, että me kristityt olemme
Sellaiset sanat kuin tahtoa, tehdä, rasamanlaisia Jumalan luomia ihmisiä kuin
kastaa, tehdä hyvää, lainata, armahtaa
ovat aktiivisia, ja ilmaisevat sitä uutta ai- kaikki muutkin. Saamme rakastaa, mutta saamme myös epäonnistua.
kaa, joka alkoi Jeesuksessa ja jatkuu ianRakkauden kaksoiskaikkiseen elämään.
käskyssä tärkeimmäksi
Mutta miksi rakasta19. sunnuntai
muodostuu Jumala. Sitminen on usein niin vaihelluntaista.
ten tulevat kaikki muut.
keaa?
Rakkauden
Kristittyjä ei kutsuttu
Kun seuraamme uukaksoiskäsky.
omassa voimassaan ratisia ja mediaa, niin huoJoh. 13: 31-35.
kastamaan maailmaa, ei
maamme, että jatkuvasedes toisiaan. Se olisi oiti jossain päin maailmaa
soditaan. KatsoessamKun Juudas oli mennyt, keastaan, jopa mahdoton
tehtävä.
me ympärillemme näemJeesus sanoi:
Sen sijaan meidän tume, että myöskään lähel”Lapseni, enää vähän
leekin nöyrtyä Jumalan
lä ei lähimmäisen rakkaus
aikaa minä olen teidän
edessä ja tunnustaa, että
aina toteudu. Kristitytkanssanne. Te tulette
omin voimin emme kykekin riitelevät keskenään.
etsimään minua, mutne toteuttamaan JeesukUsein huomaan myös itta minä sanon nyt teilse katsoessani peilistä, etle saman, minkä sanoin sen kehotusta. Voimme
toteuttaa Jeesuksen kehotä en ole taaskaan seuranjuutalaisille: minne minut Jeesuksen rakkauden
nä menen, sinne ette te tukset vain kääntymällä
kehotusta.
pääse. Minä annan teil- kohti Jumalaa ja ottamalla
Päivän aiheena on viele uuden käskyn: rakas- vastaan Jumalalta avun ja
rakkauden.
läpä rakkauden kaksoistakaa toisianne. Niin
Jumala on rakkaus ja
käsky, ei riitä vain rakkaus
kuin minä olen rakaskaiken rakkauden lählähimmäiseen, vaan pitanut teitä, rakastakaa
de. Me rakastamme, kostäisi pystyä rakastamaan
tekin toinen toistanne.
ka hän on ensin rakastamyös Jumalaa. Kuitenkin
Kaikki tuntevat teidät
nut meitä.
sekin tuntuu joskus niin
minun opetuslapsiksevaikealle. Jos emme pysni, jos te rakastatte toiPETTERI HÄMÄLÄINEN
ty rakastamaan lähimsianne.”
Kirjoittaja on Kallaveden
mäistämme, joka kulkee
seurakunnan pappi.
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Seurakunnat

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

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme
-tervetuloa tutustumaan!

ASIANAJOTOIMISTO
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Matti Reinikainen,
Ville Heikinheimo, Katriina Manninen, Kristian Kakko
Kauppakatu 39 A, 4.krs, 70100 KUOPIO
(017) 265 7777/puh. (017) 261 1085/fax.
www.kolari-co.fi

Perunkirjoitukset

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT
• KIVILYHDYT

293

Iskanius Raija

Huttunen Markku
rakennusmestari/yrittäjä,
kirkolliskokousedustaja,
kirkkovaltuuston jäsen

KD.fi

kotitalousopettaja,
kaupunginvaltuutettu,
kirkkovaltuuston jäsen

Kuopion

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

Tila-Auto Oy
• 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

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

Asianajotoimisto

J.Sasianajaja,
KETTUNEN
varatuomari
Kuiluntie 3 B, 71800 Siilinjärvi
Puh. 5800 140, fax 5800 144
0400-573 469
jouni@jskettunen.fi
www.jskettunen.fi

Sadonkorjuumessu su
7.10. klo 13. Uwe Mäkinen,
Riikka Tuura. Kirkkokuoro.
Sadonkorjuumessu - Lions
Clubin kirkkopyhä, kirkkokahvit, Maa- ja kotitalousnaiset.
Messu su 14.10. klo 13. Ari
Lohi.

Vehmersalmen
seurakuntakoti
Lempeläntie 15
Perhekerho pe klo 9.30-11.
Kokki-ukkojen kokkaaminen ti 9.10. klo 17.
Kauneimmat hengelliset
laulut su 14.10. klo 19.

Sielunhoitoterapia

SYDÄNJUURI

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

Lähimmäisen kammari
ma 8.10. klo 10-12.
Hautausmaan syystalkoot ti 9.10. klo 8 alkaen
kirkonkylän hautausmaalla, ruokailu klo 11 jälkiruokakahvien kera.
Nuorten ilta ti 9.10. klo
18.30 Majakan yläkerrassa.
Alakouluikäisten kerhoista voi tiedustella Jatta 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 syysleiri Rytkyllä la-ma 13.–
15.10., hinta 16 €. Lisätietoja Ollilta puh. 040 4888
628, olli.inkinen@evl.fi.
Ekumeeninen kirkkoilta Muuruveden kirkossa
su 21.10. klo 19. Ekumeenista vastuuviikkoa vietetään
21.-28.10. Teemana Turvallinen paikka uskoa ja elää.
Ajattele toisin - usko vapaasti. Kirkkoillassa puhuvat kirkkoherra Elias
Huurinainen ortodoksisesta kirkosta, isä Ryszard
Mis SCJ katolisesta kirkosta, päätoimittaja Leevi Launonen helluntaikirkosta ja rovasti Hannu Komulainen luterilaisesta kirkosta. Illan juontaa pastori Satu Väätäinen, musiikissa kanttori Matti Saarela ja kirkkokuoro.
Nuorten retki Oulu Gospeliin pe-su 2.–4.11., hinta 30 €. Lisätietoja Jatalta
puh. 040 4888 643, jatta.
utriainen@evl.fi.
Nuorten retki Maata Näkyvissä Festareille pe-su
16.–18.11., hinta 45 €. Lisätietoja Ollilta puh. 040 4888
628, olli.inkinen@evl.fi.

Kastetut
Aino Olivia Jolkkonen,
Riistavesi, Emilia Sara Sofia
Parviainen, Riistavesi, Jade
Janette Sihvonen, Tuusniemi, Joona Asseri Ovaskainen, Tuusniemi, Iida Maria Heimonen, Riistavesi,
Aamu Matilda Christina
Koponen, Vehmersalmi.

Kuolleet
Jorma Paavo Antero Simonen 62v, Kaavi, Aino Holopainen 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. Seurakunnan lähetyspyhä.
Tarja Säynevirta (Suomen
Lähetysseura), Unto Niskanen, Airi Heiskanen, Virsikuoro. Messu jälkeen
kirkkokahvit ja nimikkolähettiasiaa srk-talossa.
Messu su 14.10. klo 10.
Vanhusten viikon kirkkopyhä. Yrjö Jokiranta, Matti Hoffrén, Vesa Kajava,
Nuorten kuoro. Kirkkokahvit.
Messu su 21.10. klo 10. Herättäjän kirkkopyhä. Messun jälkeen kirkkokahvit
ja siioninvirsiseurat seurakuntatalossa.
Perhekirkko su 21.10.
klo 15.

SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4
Perhetyön päivystys: ti
ja to klo 10–12 perhetyöntekijä tavattavissa ilman
ajanvarausta toimistolla (käynti kirkkoherranviraston vierestä). Muulloin varaa aika: puh. 044
7284 646.
Voimasanoja - raamattuja keskusteluryhmä työikäisille aikuisille 3.10. alk.
Ryhmä kokoontuu joka
toinen ke klo 18. Seuraavan kerran 17.10. Tied. Sirpa Ylikotila sirpa.ylikotila@evl.fi, puh. 044 7284
608.
Kansanlähetyksen syyspäivät ”Ken on mun lähimmäiseni”. Pe 5.10. pienessä salissa klo 18 kahvit,
klo 18.30 ”Lähimmäinen?!”,
raamattuopetus, keskustelua (Vilho Harvala), klo
19.30 iltatilaisuus (Sirpa Ylikotila, Hannu Laukkanen, Vilho Harvala). La
6.10. pienessä salissa klo
16 ”Rakastanko?!”, raamattuopetus (Vilho Harvala), klo 16.45 tarjoilu/tauko, klo 17.15 iltatilaisuus

(Tapio Lepola, Simo Karjalainen, Pekka Kiiski, lauluryhmä Välke). Su 7.10. klo
10 messu kirkossa, päätysalissa klo 11.30 kirkkokahvit, seurakunnan lähettiinfo, klo 12.30 ”Usko arjessa” (Anne Pohtamo, Unto
Niskanen). Kirjamyynti,
maksu vain käteisellä. Järj.
yhteistyönä Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa.
Nuorten Perjantaikahvila pe 5.10. alakerran nuorisotiloissa klo 18–22. Iltahartaus klo 19.30. Kahvila avoinna seuraavan kerran 12.10.
Yhteisvastuulounas ma
8.10. klo 11.30–12.30 ison
salin kahviossa. Annos 6 €
(sis. perunapuuro, juoma,
leipä, marjakiisseli, kahvi).
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 8.10. klo 13 isossa salissa.
Yksinhuoltajaryhmä Siiliemot ma 8.10. klo 17.30–
19.30 alakerrassa. Keskustelua, 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 Raamattuopistosta.
Diakoniatyön vapaaehtoisten kokoontuminen
ti 16.10. klo 13–15 pienessä salissa.
Lähetyksen sydänäänet
ke 17.10. klo 9–10 lähetyskellarilla. Lähetyksen sydänäänissä kuullaan ja
keskustellaan Raamatusta
kumpuavista aiheista papin johdolla.
Omaishoitajakerho ke
17.10. klo 12–13.30 päätysalissa.
Parisuhdesuunnistus kirkonmäellä su 21.10. klo
12–14.30. Tulkaa suuntaamaan parisuhteen kompassi kohti arkirakkautta. Jos tarvitsette lastenhoitoa suunnistuksen
ajaksi, ilmoittakaa tästä
viim. 19.10. Helena Mattiselle 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 Perjantaikahvila pe 5.10. klo 18–22. Iltahartaus klo 19.30. Kahvila avoinna seuraavan kerran 12.10.
Kari Kuronen

• riita- ja rikosasiat
• testamentit
• perunkirjoitukset ja
perinnönjaot
• avioerot, ositukset
• perintä ym.

puh. 040 585 0456

Vehmersalmen
kirkko
Lempeläntie 17

Muuta

KUOPION
VALTUUSTOON
291

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

Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin
Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422

● TURVALLISUUTTA,
● LUOTTAMUSTA ● KOKEMUSTA



10.10. klo 13.45-15.
Kirkonkylän lähetyspiiri pe 12.10. klo 12 Airi Auvisella, Rantakuja 4 A 3.
Etelä-Tuusniemen palvelupäivä to 18.10. klo
10 Hirvolassa, Luostaritie 3457.

Nro 17 — 3.10.2012

3.–16.10.12
Sanajumalanpalvelus su
7.10 klo 13. Sirpa Ylikotila,
Airi Heiskanen.
Eläkeikäisten päiväpiiri
ma 8.10. klo 13. ”Junamatka Savosta Helsinkiin” - aikamatka 50-luvulle.
Arjen ateria to 11.10. klo
11–12. Annos 5 €.
Seurat to 11.10. klo 19.
Tauno Kujala ja Iivari Jurmu. Järj. Rauhanyhdistys.
Messu su 14.10. klo 13.
Vanhusten viikon kirkkopyhä. 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 alakoululaiset! Tied. Marjaana
Kaisto puh. 044 7284 615.

MUUTA
Hartaus ke 3.10 klo 14
Akuliinassa. Matti Hoffrén
ja Marjaana Kaisto.
Koivusaaren lähetyspiiri 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 ”Syksyn avara hiljaisuus” su
14.10. klo 10–17 Ruokoniemessä. Tule vaeltamaan
luonnossa, hiljentymään
ja levähtämään yhdessä
toisten kanssa. Osallistumismaksu 10 € sis. ateriat. Päivän ohjaa Sirpa Ylikotila, tied. ja ilm. viim. pe
5.10. sirpa.ylikotila@evl.fi,
puh. 044 7284 608.
Ystävän Tupa ma 8.10.
klo 9 Leppäkaarteen kerhohuoneessa (Honkarannantie 8).
Risulantien kerho ma
8.10. klo 13 Risulantie 12:n
kerhohuoneessa.
Hautausmaan siivoustalkoot to 18.10. Viinamäen
hautausmaalla (Kasurilantie 16) klo 9, aamuhartaus keskusympyrässä (Kaisa Yletyinen), keittolounas
talkoolaisille. Rauhanpuiston hautausmaalla (Harjamäentie 4) klo 13, pullakahvit talkoolaisille. Haravia saatavilla. Säävaraus. Lisätietoja puutarhuri
Elisa Nuutiselta puh. 044
7284 626.
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muistio

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

Perheasiain
neuvottelukeskus
Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua
parisuhteen kysymyksissä. Käynnit sopimuksen 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/paikallisyhdistykset
Sieluhoitopäivä su 14.10.
klo 13 – 17. Kirjailija, terapeutti Salme Blomester
”Omaksi itseksi Kristuksessa” - 3 luentoa. Osanottomaksu 10 €, sis.kahvin. Ei ennakkoilmoittautumisia.
Perhekahvila ma klo 9.30
– 12.
Raamattupiiri ke 10.10.
klo 13.
Kuoroharjoitus ti klo 14.
Yhteiskristillinen rukousilta ti klo 18.

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22
70100 Kuopio

Naisten kesken -ilta Puijon kirkon srk-sali, Taivaanpankontie 3. Raamatun nimettömiä naisia, kirkkoherra Jaana Marjanen.

POHJOIS-SAVON
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
EV.LUT.
p. 0207681660
KANSANLÄHETYS
Pienryhmien viikko-ohjel- Sairaalakatu 11
ma: Pienpiirit eivät kokoonnu Sanan Kulmalla. Kysy ko- puh. 017 262 2082,
www.p-savonkl.sekl.fi
kouspaikka piirin vetäjältä!
Myös Facebook.
Rukouspiiri ma klo 18
Pienryhmät Lähetyskoalk 10.9. p. 050 3089567/
dilla: Ma klo 7 aamuruLeena.
koushetki, klo 9.30, äitiNaisten solu ti pariton
lapsipiiri. Ke klo 12 päivävk klo 18 alk 25.9. p. 0500
hartaus ja kahvihetki, klo
372791/Aune.
18 nuorten aikuisten kolAskartelupiiri ke parill vk
me Kohtaamista. To klo
klo 13-16 alkaa myöhem16 raamattu- ja lähetysmin ilmoitettavana ajankohtana p. 050 5552300/
Marjatta.
Raamattupiiri ke parill vk
Palv
klo 18 alkaa myöhemmin
el
ilmoitettavana ajankohpuhe eva
tana. p. 050 5484087/
su-to
lin
Juha.
k
l
o
pe-l
18Miesten piiri ke pariton vk klo 18 alk 26.9.
puh. a klo 18- 01,
03
0101
p. 044 0438585/Toivo.
9 00 ,
Vertaistukiryhmät (kri71.
toryhmät) to klo 18: Alkavat ryhmät: Toiveena sisäinen paraneminen alk
4.10. tied ja ilm. p. 0400
793446/Anja tai anja.komupiiri joka toinen to; klo
lainen@sana.fi ja Varjois18.30 nuorten Nuotta-ilta vapauteen alk 4.10. tied/
ta. La klo 19 Opkon opisilm p.0400 554751/Aino tai
kelijailta.
eeva.mutanen@suomi24.fi.
Kuopio: Sanan ja yhteKritoryhmät kokoontuvat
Särkiniemen srk-kodilla Sär- yden ilta su 7.10. klo 16
NNKY:llä. Anne Pohtamo.
kiniementie 20.
Siilinjärvi: Syyspäivät pe
Nuorekkaiden nais5.10. - Su 7.10 Siilinjärven
ten kotisolu pariseurakunnassa. ”Ken on
ton ke klo 18 alk vko 37.
mun lähimmäiseni”. Pe alk.
Lisätietoja:marjut.rasaklo 18, Vilho Harvala, La alk.
nen@gmail.com, ninattklo 16, Vilho Harvala, Tapio
partanen@hotmail.com
Lepola, Simo Karjalainen,
Kodeissa kokoontuva
Pekka Kiiski, Välke, Su klo 10
miesten rukoussolu paMessu Siilinjärven kirkosriton ke klo 18 Lisätietosa, jonka jälkeen tilaisuudet
ja: turter@gmail.com p.
srk-salissa. Anne Pohtamo,
0440127857/Tero.
Unto Niskanen.
Sanan ilta NNKY MyllykaTuusniemi: Kotiseurat to
tu 5 pe 5.10. klo 18 tuomiorovasti Ilpo Rannankari, ylis- 18.10. klo 13 Katri ja Pektysryhmä Jaspe, kirjamyynti. ka Juutilaisella Mustinjärvellä.

pyhä puuha

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

KUOPION
YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella
osoitteessa www.kuopionrauhanyhdistys.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 Kissakuusentie 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 kirkkopyhä 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
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 3.10. klo 18.30 Keskusseurakuntatalolla Aaronissa. Aiheena raamatun aarteet.
Sanajumalanpalvelus to
25.10. klo 19 NNKY:n tiloissa, Myllykatu 5. Häkämies.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 31.10. klo 18.30 Keskusseurakuntatalolla Aaronissa. Aiheena raamatun aarteet.
Evankelisten opiskelijoiden kotisivuosoite on
www.sley.fi/eo/html/fi/
kuopio.html.
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä on Johannes Häkämies, p. 0503212938, johannes.hakamies@sley.fi.

SUOMEN
RAAMATTUOPISTO

Kastetut

Pienryhmät kokoontuvat: Raamattupiiri ti klo
18.30 Merja-Riitta Jaakkosella, Pitkäsiima 15, Petonen. Keskusteleva raamattupiiri ti klo 16 Kuopion NMKY:n toimistossa,
Kauppakatu 40-42. Raamattupiirin aiheina vuoroviikoin Roomalaiskirje ja
Johanneksen evankeliumi.
SRO-ilta ”Sinä olet hyväksytty” maanantaina
15.10. klo 18.30 Siilinjärven
srk-talon pienessä salissa. Khra Seppo Laitanen ja
Jouko Kauhanen.
Raamattuluento Gal.
3-4 Kuopion NNKY:n salissa su 30.9. klo 18, Rauno Perälä.

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

Kuolleet
Erkki Julkunen 91v.

Diakonia
keskus
Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit puh.
040 4848 259
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 3.10. klo 13.
Huom! huone Samulissa.
Kuurojen lähetyspiiri to
11.10. klo 17.
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 17.10. klo 13.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo
10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat su 7.10 klo 18 Männistön vanhalla kirkolla.
Herättäjän päivä su 14.10.
Puijon kirkolla alkaen
messulla klo 10.
Seurat su 21.10 klo 14 Alavan kirkolla.

Diakoniakeskus
Suokatu 31
puh. 040 4848 464. Ulkoovi avataan klo 9.40, hartaus 9.50, diakonien vastaanotot ilman ajanvarausta,
kahvio Nuotta ja kierrätyspiste avoinna 10 - 12.
Syöpäryhmä ke 3.10.
klo 13.
Katulähetyspiiri ti 9.10.
klo 17.
Kehitysvammaisten kahvikerho ke 10.10. klo 13.30.

&

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

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

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37,
p. 2622 621 savuttomat palaverit ma-pe klo 11 ja 19, su klo
9 ja 19.
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi. Savuttomat palaverit 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 perheessä kasvaneille aikuisille to klo
18-20 Propellissa, Minna Canthink. 4 C 3. krs. Ks. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmaisten läheisille, Hatsalankatu 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 Jäniksenpolku 2, su 7.10. klo 14.
Imetystukiryhmä on vapaaehtoispohjalta toimiva vertaistukiryhmä imettäville ja
odottaville äideille. Kok. Maljapuron päiväkodilla (Maaherrank.24) parittomien vkojen
ma klo 18. www.kuopionimetystukiryhma.fi.
Irti Huumeista puhelinpäivystys 010 80 4550 ma-pe
9-15 ja ma-to 18-21. Läheisten vertaistukiryhmä p. 040
845 9052.
Katiska, Särkiniemen asukastupa, Rimpitie 2 avoinna ark.
klo 9-16, p. 017 2822 239. www.
sarkiniemi.toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita myytävänä arkisin tilaisuuksien aikana Keskusseurakuntatalon aulassa, Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti Puijolan Monikulttuurikeskus, Myllykatu 1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30
ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suomen 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. Kuopion Setlementti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 050 3727 900.
Kriisikeskuksessa kriisipäivystys joka päivä klo 14-21, p. 017
2627 738 ja 2627 733. Ajanvaraus ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet
vertaisryhmät päihteettömyyden tukemiseksi ma, ti,
ke ja to klo 18-20, Mäkikatu 11, käynti päihdeosaston
rak. päädystä. Ma ja to myös
omaiset ja ystävät. P. 045 1134
245, www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset. Laulun ja Sanan tilaisuus Lepolan palvelukodissa
Puijonlaaksossa pe 5.10 klo 14.
Laulutuokio ja kerho keskussrk.talon Samuli-salissa ti 16.10
klo 12.30.
Kuopion Mielenterveystuki
ry. Keilahallissa Keilaus to klo
14.45. Voiportissa, Tulliportinkatu 52, ma klo 12 paritt. vkoilla avoin oma-apuryhmä ja parill. vkoilla Mieli Maasta-ryhmät miehille ja naisille, ke klo
12 paritt. vkoilla Lenkitys ja parill. vkoilla Askartelu. Majakan
peilisalissa, Minna Canthinkatu 4 C, pe klo 13 paritt. vkoilla
Tanssitus ja parill. vkoilla Laulatus. Tied. p. 040 733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon
avoimet illat 12-28 -vuotiaille
tytöille Hapelähteenkatu 33,
2 krs. Avoimet illat kaikille tytöille ti klo 15-19 ja yli 16-vuotiaille to klo 16-19. Kysy lisää p.
050 554 8010/045 8776400 tai
www.hilimat.fi.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. Avoinna ma-pe 8-15,
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa
avoinna ma-pe klo 9-16. Ruokapäivät 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 Talolla, Kasarmikatu 1. www.
kuopio.mll.fi
Nimettömät narkomaanit
su klo 16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Ti
Matka kohti aitoa miehuutta

klo 6, rukouspiiri klo 8, elämänkatsomuspiiri klo 9. Raamattupiiri ti klo 16. Miesten raamattupiiri parill. vkon ke klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa ja abortin jälkeen ilmenneissä kriiseissä
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766
670. www.ituprojekti.net
Narsistien uhrien tuki vertaisryhmä 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 vertaisryhmiin www.omary.fi. Tiina/040
715 7431.
Petosen asukastupa Pyörönkaari 19, 2. krs. Avoinna mape klo 9-17, p. 3644 597, petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi, www.toimikunnat.net/
petonen
Portti, terveysneuvonta- ja
välineiden vaihtopiste suonensisäisesti huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-33. Avoinna
ma ja to klo 14-16, ti klo 16-18.
Asiointi nimettömänä.
Puijonlaakson asukastupa
palvelukeskuksessa, Sammakkolammentie 12. Avoinna mape klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu
14-16, II krs. Päivystys vastaanotto ma-pe klo 8.30-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p. 183 672.
Päihdeosasto, Mäkikatu 11 p.
183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627 738. Auttava puhelin, p. 0203-16116, mati klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21.
Help line, p. 0203-16118 ma-ke
klo 15-18. Juristin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, p. 02316117. www.riku.fi
Sanan ja rukouksen aamu,
yhteiskristillinen Raamatun
luku- ja rukoushetki pe klo
8 Eelim -temppelissä, Vuorikatu 29. Käynti parkkipaikan
puolelta.
Sotaveteraanimuseo avoinna
tilauksesta ryhmille. Varaukset puh. 281 1130 ark. klo 9-13.
Tupa-vertaistukitoiminta
päihdeongelmaisten läheisille.
Vertaisryhmä kk:n ensimmäinen ke klo 18.30-20, Gottlundinkatu 8. Tukipuhelin ma klo
18-20 puh. 044 7148 008. Tukisähköposti: tupaposti@sirkkulanpuisto.com. www.sirkkulanpuisto.com
Turvakoti- ja lastensuojelu
24h/vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksikkö, Lastentie 1.
Vertaisryhmä itsemurhan
tehneiden läheisille ti 16.10.
klo 18 Mielenterveysseuran tilassa, Myllykatu 8, sisäpiha 2.
krs. Tied. Liisa Paatelainen, p.
044 3313 710, Anneli Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu Myllykatu 1-3. Ti ja
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n eroinfo ma-to
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020
7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. Marjut Kankkunen,
p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p.
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, Torikatu 17. Ma-pe klo
11-17, la klo 10-15, p. 2614 774.
MLL:n kirpputori Tavallisen
Toiminnan Talolla, Kasarmikatu 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry:n kirpputori, Kuninkaankatu 23; kirpputori avoinna ma-to 10-16, pe 10-13.Tiedustelut p. 040 709 2430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna 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.
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viikon valinta

ristivetoa

RITVA KOLEHMAINEN

Esko Miettinen:
Taivaallisia vieraita.
Kristillinen enkeliperinne Suomessa.
Kirjapaja 2012. 149 s.

KARI KUULA

Kalavohvelit
ja rapeat
uunikuoreet
Punatulkku,
lentävä omena
Enkeleitä
parrassani
Enkelit ovat pop ja in. Näin sekä
selkeästi kristillisissä piireissä että uushengellisessä new age -liikehdinnässä.
Toimittaja-teologi Esko Miettinen esittelee suomalaista enkeliperinnettä laajalla rintamalla.
Silmäyksiä luodaan kuvaperinteeseen, lauluihin, hengellisiin
opetuskirjoihin, kirkkojen virallisiin dokumentteihin ja esitellään
tietenkin ihmisten raportoimia
enkelikokemuksia.
Kirjoittaja uskoo vakaasti enkeleihin ja hän toivoisi raittiin
enkelihengellisyyden vahvistuvan kirkossamme. Ehkä seuraavassa katekismuksessa hyvät ja
pahat henkivoimat näkyvät rikkaammin kuin nykyisessä, hän
arvelee.
Mistä sitten tunnistaa raittiin
opetuksen enkeleistä?
Siitä, että enkelit kytketään
kolmiyhteiseen Jumalaan. Ei ole
olemassa itsenäisiä enkeleitä, jotka liikkuvat omilla asioillaan. Enkelit ovat aina suorittamassa
Jumalan antamia tehtäviä. Enkeliopetus, joka unohtaa Jumalan,
on jotain muuta kuin kristillistä.
Kun kirjan alanimi on Kristillinen
enkeliperinne Suomessa, olisin
odottanut erästä tietoa. Kuinka monta enkelikirjaa Suomessa
on julkaistu vuoden 1990 jälkeen.
Sen kautta voisi nimittäin kätevästi osoittaa, miten in aiheemme on.
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Kuopion ja
Siilinjärven
seurakuntalehti.
99. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 17.10.

Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180
Helsinki. Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101
Kuopio, p. 158 111, faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi.
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen,
Kirsi Leino, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama

Kertomuksia lajien synnystä.
Vanhojen kertomusten rakenteet, mutta maisema on luomisen alkumetreiltä. Jumala luo, kehittelee ja tuumaa. Oliot etsivät
paikkaansa.
Kirjailija ja lintuharrastaja Olli Seppälän Kotimaa -lehteen
kirjoitetut salaviisaat kertomukset ovat nyt koottu kirjaksi. Kuvat ovat uusia.
Luontokirjan nimet ovat
kiehtovia ja hauskoja.
Kielo, valkoinen kyynel. Haarapääsky, ilon tuoja. Sudenkorento, keijujen sukua. Räkättirastas, puutarhurin
piina. Voikukka, kaunis vahinko. Hömötiainen, metsän
baskeripää. Mustarastas, Herran
huilisti.
Korppia on pidetty pahan lähettiläänä, mutta sehän on
utelias ja älykäs. Kun Jumala toimitti maanpäälle kirjoittajia varten mustepullon, korppi tuli ensimmäisenä sitä katsomaan ja
putosi pulloon. Valkoinen lintu
muuttui mustaksi.
Korppi, raamatuksi kaarne
on esimerkki Luojan kekseliäisyydestä.
Nämä ovat hyväntuulisia ja
lempeitä luontolegendoja. Onnea, että tämä myyttinen kirjallisuudenlaji on jälleen herännyt
henkiin.
Olli Seppälä:
Lentävä omena.
Uusia kertomuksia lajien synnystä.
Kirjapaja 2012. 64 sivua.

LAHJA PYYKÖNEN

Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs.,
avoinna ma–pe klo 8–16.
Lahja Pyykönen, päätoimittaja,
p. 040 484 8232
Ulla Remes, p. 040 484 8234
Seija Rytkönen, verkkotoimittaja,
p. 040 484 8514
Taitto Kotimaa-Yhtiöt.
Ilmoitukset: Pirjo Teva
puh. 020 754 2284, gsm 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy, Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute: www.suoralahetys.fi,
puh. 017 264 7800
Painos 66 000 kpl

Päätös Dance –messusta ei vaatinut Kirkkopäivien johtoryhmän
kannanottoa. Takarivissä kirkkoherra Hannu Koskelainen, hiippakuntasihteeri Kati Jansa, viestintäpäällikkö Lahja Pyykönen, viestintäjohtaja Krista Susi, edessä kirkkopäiväsihteeri Kati Ukkonen,
johtaja Ilkka Mattila ja kehityspäällikkö Jari Kupiainen.

Dance -messu ei
tule Kuopioon
Dance -messu ei ole
Kuopion Kirkkopäivien ohjelmassa
ensi toukokuussa.
Dance -messun turkulainen
tuottaja ei halua lähteä tuomaan
messua Kuopioon ilman ehtoollista
kuten Kuopiossa oli kaavailtu. Messun paikkana on heidän mukaansa
kirkko eikä koulun juhlasali.
”Kirkkoa emme saaneet, ja haluamme tässä kunnioittaa kuopiolaisten kirkkoherrojen mielipidettä”, kehitysjohtaja Jari Kupiainen sanoo.
Kirkkopäivien johto oli kysynyt Dance -messun paikaksi Alavan
kirkkoa, mutta Alavan seurakuntaneuvosto varapuheenjohtajansa
Miika Tammekannin johdolla kielsi
kirkkotilan käytön tähän messuun.

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

Kirkkopäivien ohjelma valmistuu
tämän vuoden loppuun mennessä.
Torilla tapahtuu koko lauantaipäivän ajan. ”Tuomiokirkonmäki sekä
Snellmaninpuisto kutsuvat erityisesti lapsia ja nuoria. Nostalgiaa ja gospelia on luvassa mm entisten seurakuntanuorten konsertissa”, kertoo
kirkkopäiväsihteeri Kati Ukkonen.
Kirkkopäiväareenoilla nähdään
mm Mikael Jungner, Taina West ja
Kaarina Hazard, konserteissa Jukka
Perko ja Pekka Simojoki.
Minun rukoukseni -tapahtumassa ovat mukana mm Eija-Riitta Korhola, nunna Kristoduli, Tapani Ruokanen ja Johanna Rusanen-Kartano.
Kirkkopäivät ovat Kuopiossa 17.
-19.5. 2013. Kokoontumispaikka on
Kuopion Musiikkikeskus.
LAHJA PYYKÖNEN

MAURI PÄIVINEN/Kotimaa

Kuopion kaupungin kalastusmestari Esko Pekkarinen kertoo Kalaryssäyksen taustaa ja
kehuu työryhmiään, erityisesti
Irmeli Johanssonin työpanosta.
Reseptit ovat kahden taitajan
Heta Nykäsen (Martat) ja Katri Koppasen (Maa- ja kotitalousnaiset) testaamia ja valmistamia. Valokuvat ovat ruokia
mestarillisesti aiemminkin kuvanneen Mauno Hämäläisen otoksia. Yhdessä toimittaja-graafikko Jouko Kääräisen
kanssa hän ideoi kirjan Kallaveden kalaherkut.
Jo kirjan selailu tuo veden
kielelle, mutta kirja toimii myös
hakuteoksena. Matikan yöpilkkiminen on minulle uutta tietoa.
Kalamarkkinoilla on aina ollut
kalamaista viihdykettä, ansioituneita kokkeja ja kalaan liittyviä
kilpailuja. Muikkuja on puhkottu
eli perattu kilpaa, ja on kilpailtu
kalakukkojen paremmuudesta.
Havaintoesitykset auttavat epävarmoja kokkeja ja innostavat
kokeilemaan uutta. Kalakukon
teko näytetään vaihe vaiheelta. Kuva Hanna Partasen kalakukkoleipomosta herättää hajumuistia.
Kuoreen lippoaminen on vinkeää puuhaa. Hyvää kuoreesta
saa, jos vain sietää hajun.
Rapeat uunikuoreet on helppo
ruoka; vain kalaa ja suolaa. Muikkureseptejä on paljon. Mikrouunimuikut houkuttavat kokeilemaan. Kalavohvelit maistuvat
varmaan nuorillekin.
Valkeisenlammen kalatapahtuma opettaa nuorille luontoasioita kalastuksen ohella. Komea ja
inspiroiva kirja.

TUIJA HYTTINEN

Heta Nykänen, Katri Koppanen,
Jouko Kääriäinen,
Mauno Hämäläinen, Esko Pekkarinen:
Kallaveden kalaherkut,
96 s., 20 e.
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Hyvät hautajaiset

Kirkkokaveri on
seurakunnan vapaaehtoinen
Timo Hartikainen

Anna-Liisa Verkkorannan silmät tuikkivat
ilosta.
Hän istuu pyörätuolissa Puijonlaakson palvelukeskuksen käytävällä päällään pitkä, musta
popliinitakki ja päässään sininen lierihattu.
103 -vuotias on valmiina lähtemään sunnuntain 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 kosteaan ilmaan, mutta korkea iän saavuttanut Verkkoranta näkee harmaassa päivässä vain positiivisen puolen. Voisihan olla niin, että sataisi
kaatamalla, mutta hän ja kirkkokaverinsa pääsevät ulkoillen ja kastumatta jumalanpalvelukseen.
”Taivaan Isä pitää paussia sateesta, jotta me
pääsemme kirkkoon.”, Verkkoranta lohkaisee.
Jää salaisuudeksi, onko positiivinen elämänasenne selitys harvinaisen pitkälle iälle. Verkkorannalle on kuitenkin tärkeää saada olla läsnä
messussa ja osallistua ehtoolliselle muiden seurakuntalaisten kanssa.
Hän ei innostu television tai radion jumalanpalveluslähetyksistä, eikä niitä mielellään seuraa.
Siinä syy sunnuntaiseen iloon, joka hohtaa silmistä koko parituntisen kirkkoreissun ajan.

Hyvin erilaisia ovat hautajaiset eri puolella Suomea. Pohjanmaalla järkytyin
hautajaisten lohduttomuudesta ja mahtipontisuudesta.
Keskisuomalaisten, savolaisten ja karjalaisten kanssa hautajaisissakin on ollut
iloa ja lämpöä. On itketty ja naurettu.
Kotiin on lähdetty jakamisesta ja muistoista voimaantuneina. Ehkä pohjalaiset
pitäisivät meidän hautajaisiamme kevytmielisinä?
Ymmärrän yhä paremmin heitä, joiden ainoa kontakti seurakuntaan syntyy
kirkollisten toimitusten kautta. Ymmärrän, että he haluavat hautajaisiin
papin, joka on
lämmin ja lähestyttävä, ja joka
osaa sanoa jotain
persoonallista ja
olennaista rakkaasta vainajasta. Läsnäolo, ja
surun ja epävarmuuden ymmärtävä kohtaaminen olisi
myös eduksi.
Kerran jäin miettimään, miksi keskustelin papin kanssa ennen siunaustilaisuutta, kun hän ei mitenkään ottanut huomioon sitä, mitä hänelle kuolleesta kerroin. Ehkä muistiinpanot jäivät kotiin?
Ennen ajateltiin, että elävillä pitää olla
aikaa haudata kuolleensa. Muut menot
väistyivät kuoleman edessä ja hautajaisille järjestettiin aika. Nyt hautajaiset
eivät millään meinaa mahtua töiden, harrastusten ja matkojen lomaan.
Miten merkittävää työtä seurakuntien
toimistoissa tehdäänkään! Miten hyvin
siellä neuvotaan heitä, jotka ovat surusta
sekaisin ja vailla minkäänlaista käsitystä siitä, miten hautajaiset järjestetään.
Eivätpä taida nuo ihmissuhdetaidot toimistoväen palkoissa näkyä.

”

Hyvyyden voiman
ihmeelliseen
suojaan.

Vuorollaan hyvän
kierrättäjänä

Lehtoviidan mukaan vastaavaa lähimmäistoimintaa on kaikissa Kuopion seurakunnissa, mutta
kirkkokaveritoiminnan nimellä sitä on vain Puijon
seurakunnassa. He hakevat vanhuksia kirkkoon
Puijonlaakson palvelukeskuksesta ja Kuopion Tukikotitalosta. Raili Lehtoviidan mukaan vapaaehtoisia voisi olla Puijolla enemmänkin.
”Kirkkokaveriksi pääsee soittamalla minulle.
Uusille vapaaehtoisille järjestetään koulutusta”.
vinkkaa Lehtoviita.”

Tyyne Voutilainen (takana)
käy joka sunnuntai kirkossa.
Nyt hän haki palvelutalosta
mukaansa 103 -vuotiaan AnnaLiisa Verkkorannan.

PIRJO TIIHONEN

kissa pöydälle

Kaksilahkeinen kirkossa

N

P

erheemme on keskellä hautajaisjärjestelyitä. Taitaa olla
jo aikuisen elämäni kuudes
kerta.

Kaksi onnellista
kirkkotiellä. Kaverit.

Tyyne Voutilainen on avustanut kolme vuotta
ikäihmisiä osallistumaan jumalanpalveluksiin. Kun
diakonissa Raili Lehtoviita kysyi häntä mukaan vapaaehtoiseksi, ajatus tuntui hänestä heti oikealta.
Koska hän osallistuu itsekin jumalanpalveluksiin lähes jokaisena pyhänä, hän ottaa usein jonkun Puijonlaakson palvelukeskuksessa asuvan
vanhuksen mukaansa. Kirkkokaverin tehtävä antaa 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 sairastui, ja hän hoiti tätä kotonaan, omat lapset ja naapurit paikkasivat häntä. He soivat hänelle tarpeellisia 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 yksin kirkkoon, minuakin olisi joku auttamassa ja
viemässä sinne”.
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aiset käyvät oopperassa kaksi kertaa enemmän kuin miehet. Taidemuseoitten kävijöistä yli puolet
on naisia. Ilman naisia Suomessa
tuskin olisi konserttisaleja, teattereita 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 Suomen ev.lut. kirkon laskevatkin tilastot.
Yllätyksiä onneksi tulee.
Puijon seurakunta järjesti kuuden illan opetussarjan jumalanpalveluksesta. Luento ja

keskustelua, ei muuta. Keski-ikäisiä miehiä oli
runsaasti enemmän kuin se normaali kourallinen. 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 käyttövoimaa aivojen molemmille puoliskoille.
Kyllä miehet tulevat kun pöytä katetaan
oikeilla ruokalajeilla. Askeettinenkin riittää.
Toivottavasti seurakunnat eivät yhtään enempää hajota tarjontaansa erikseen miehille ja naisille.
Sektorointia kirkossa muutoinkin on riittämiin.
LAHJA PYYKÖNEN

Itse olen jo suunnitellut omat hautajaiseni. 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 tarvitse poikien aikanaan miettiä, että
mitenhän äiti olisi halunnut.
Sen verran paljastan, että hautajaisissani 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.
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Suuren onnen pieni hetki
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 veisaisi virren säkeistön. ”On yksin
tästä, sen ikävästä, kyyneleeni.”
Körttiläinen henkisyys herkistää kuopiolaisen
näyttelijän Johanna Jauhiaisen.
”Voisin veisata päivittäin. Tunnen hengenheimolaisuutta körttiläisen viipyilevän olemisen

kanssa. Olen yhtä aikaa tyhjä ja täysi. Ikävä kertoo, että olen elossa.”

Minulla oli tämä
vastasyntynyt lapsi
Häkki.
Ristikoiden takana hän on tunnin ja kymmenen minuuttia. Näyttelijä Johanna Jauhiainen
on nyt Else, tyttö, jonka vanhemmat ovat hylänneet julmalla tavalla, kirjelappusella. Takaisinpaluuta ei ole ennen kuin hän on myynyt ruumiinsa 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,

”

Kotiseurojen
hiljaisuudessa
voin kokea suurta
onnellisuutta. Olo
on rauhallinen
ja voimakas.

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 muistuttaneen omista rajoista ja lisänneen rohkeutta.
Kaksi vuotta sitten, yhtaikaa esikoisensa syntymän kanssa Jauhiainen sanoutui irti Kuopion
Kaupunginteatterista. ”Se vaati tavattoman paljon rohkeutta. Olin tyhjää täynnä. Minulla oli
vain vastasyntynyt lapsi.” Jauhiainen sanoo, ettei
hän ole ikiliikkuja eikä epävarmuuden sietäminen ole hänelle helppoa.
”Raskasta ja yksinäistä”, hän sanoo Elsen tekemisestä.
”Ensi-iltaan asti olen tekninen näyttelijä eikä
kuivaharjoittelussa sydän hakkaa. Sielu hengittää
paikoilleen vasta yleisön edessä.”
Näyttelijä vaistoaa sen, millaisella energiapakkauksella katsoja on tuoliinsa istahtanut. Ja vaikka ei näe, Jauhiainen kuulee katsomosta kaiken.

Hellä ja armollinen ääni

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

Hampurilainen ja ranskalaiset.
Nälkä on. Linnanpellolla olevan kodin remontti on siivousvaiheessa. Talossa paljastuneet
vauriot veivät pitkäksi aikaa tilapäismajoitukseen
ja tulehdukset riivaavat yläkehossa vieläkin.
Sonkajärveläisestä Johannasta tuli näyttelijä sirkuslinjan, Lahden kansanopiston kautta ja
Tampereen yliopiston Nätyn kautta.
Kuopion Kaupunginteatterissa hän jätti pysyvän jäljen Sylvian roolissa Anna Krogeruksen
näytelmässä Rakkaudesta minuun.
Jauhiainen on opiskellut myös fyysistä teatteria. Kuopiossa hän nyt ohjaa luovan tanssin kurssia raskaana oleville.
”Myös ääni voi olla hellä ja armollinen. Se
rauhoittaa levottomuutta kivun kokemuksessa.”

Usko, Jumala
ja astanjajooga
Aholansaari.
Puolison Tuomas Juntusen myötä körttiläisyys ja Aholansaari virsineen ovat painaneet leimamerkkinsä näyttelijään.
Sonkajärven seurakuntanuorelle kristillisyyden maailma on ollut kotoista, mutta nyt
körttiläisyys maalaa kuin herkällä siveltimellä
oman henkisyyden kuvaa.
Herätysliike on opettanut viipyilemistä ja hetkeen laskeutumista. Seurat ovat koulinneet hiljaisuuden sietämistä. ”Jossa hetkittäin voi kokea
suurta onnellisuutta. Ei ole hätää. Olo on rauhallinen ja voimakas.”
Näyttelijälle nämä ovat myös hyvältä ja
oikealta tuntuvia hetkeen antautumisen apuvälineitä.
”Rukous voi olla harjoitusta. Rukous herättää
monta kanavaa, orpouteen, kaihomieleen, kehon
ja mielen yhteyteen.”
Ristiriitaa uskon ja Jumalan kanssa Jauhiainen ei koe siinä, että mielen ja kehon harjoittajana hänellä on kymmenen vuoden ajan ollut jokaaamuinen astanjajooga.
Kun Elsen esitykset ovat takana, edessä on
kahden kuukauden joogamatka Intiaan. Se on pienen perheenjäsenen ensimmäinen ulkomaanmatka.
LAHJA PYYKÖNEN

Itävaltalaisen kirjailijan Arthur Schnitzlerin vuonna 1924 kirjoittama ”Fräulein Else” on kuvaus
nuoren tytön maailman pirstoutumisesta. Sadan
vuoden takainen tarina maalaa julman muotokuvan tekopyhästä ja narsisitisesta yhteiskunnasta.
Esitykset Sotkulla Kuopiossa lokakuussa.
Johanna Jauhiainen. Ohjaus Cilla Back.
TIMO HARTIKAINEN

