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Kuuleeko
kirkko?

Keskiaukeama

Uudet päättäjät aloittivat. Sivu 5
Saako kahta ehdokasta äänestää? Kyllä. Sivu 15
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Kuva Timo Hartikainen

Hyvästä
kiinni
Kuuntele niitä ääniä,
jotka kertovat sinusta parhainta.

T

erapeutti Päivi Föhr
muistaa yhä kummitätinsä, jonka luo hän
pikkutyttönä koulun
jälkeen kiiruhti kerimään ja järjestelemään lankoja.
Se oli seitsenvuotiaalle maailman
tärkein ja vastuullisin tehtävä. Hän
oli etevä.

Irtisanoutuminen,
omakotitalo myyntiin
Päivi Föhr on sisustanut vastaanottohuoneensa pieneksi olohuoneeksi. Vanhahtavassa kirjahyllyssä on
koristeellisia esineitä, sohvassa ja
tuoleissa rauhoittavan vihreää, pikkuisen pehmeää ja totta kai pöydällä
korissa nenäliinoja.
Elämänmuutos on juuri takana.
Irtisanoutuminen pitkästä työurasta lastensuojelun, sosiaalityöntekijän sekä perheneuvojan viroissa

ja omakotitalon myynti. Muutto
Seinäjoelta kerrostaloon Kuopion
keskustaan oli Nilsiän Väätäisten
heimoon kuuluvalle Föhrille myös
paluuta juurille.
Aviomies, Nurmon kirkkoherra,
seurakuntaliitoksen myötä Nurmon
kappeliseurakunnan johtava kappalainen Jouko Ikola muutti vuorotteluvapaan turvin mukana, mutta
palaa vielä virkaansa vapaajakson
jälkeen.
Neljästä tyttärestä nuorin on
enää kotipiirissä.
Mutta onhan siellä Pontus -koira,
joka yhtä suurella riemulla ottaa tulijan vastaan – olipa tämä ollut poissa
puoli tuntia tai päivän.

Eihän sinusta
ole mihinkään
Kuka minun päässäni puhuu?
Äidin ääni, opettajan ääni, vai-

Kun parhainta pilkahtaa,
sellaisesta kannattaa
ottaa kiinni.

Luonto, kulttuuri
ja hyvät harrastusmahdollisuudet
viehättävät uutta
kuopiolaista.
Päivi Föhr muutti
Kuopion keskustaan
Seinäjoelta.

mon ääni vai työtoverin ääni. Olisihan tämä pitänyt arvata, eihän sinusta ollut mihinkään. Tietäähän tuon,
teidän sukukin on semmoinen. Se on
se miesten homma, aina jää kesken.
”Kuinka paljon elämä kulkeekaan toisten antamien määrittelyjen
kautta”, Päivi Föhr miettii, ja itsekin
säpsähtää joskus. Mistähän tällainen
käyttäytyminen nousikaan?
”Mutta tarinan voi muuttaa”,
hän rohkaisee. Omasta historiasta
löytyy hyviä ääniä, parhaita esimerkkejä kun niitä hiukan ylös penkaisee.
”Kun parhainta pilkahtaa, sellaisesta
kannattaa ottaa kiinni.”
”Ehkä me suomalaiset, sotien
kansa, olemme sen verran traumatisoituneet, ettemme ole osanneet puhua – emme hyvää emmekä pahaa.”
Koulustakin Päivi Föhr muistaa ensimmäisenä opettajan punakynän,
ylpistymisen pelossa kehua ei saanut.
”Hyvän puhuminen on opettelun
asia myös työelämässä”, sanoo myös
työnohjauksia ammatikseen tekevä
Föhr.
Lastensuojelussa työskennellessään Föhr kohtasi päivittäin heitä,
jotka olivat jääneet vaille. Rötöksillään ja poliisin puheille pääsyllään
he kerjäsivät huomiota, jota eivät
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muutoin saaneet. ”Huomiotta jäänyt
kerjää syliä ja hyväksyntää. Sisäinen
paha olo purkautuu ilkeyteen.”
Ilmiö ei ole vieras työpaikoillakaan.
”Ilkeys, kateus ja pahan puhuminen ovat merkkejä siitä, että työntekijä voi huonosti. Itse ei ehkä hoksaa
sitä, mistä on kyse.” Piikkikuoren
alla on herkkä ja haavoittuva olento.
Seurakuntien työ on Föhrille tuttua sekä aviomiehen työn että luottamushenkilönä toimimisen kautta.
”Johtajan pitää olla jämäkkä ja
lempeä. Hänen pitää uskaltaa tulla
työntekijää lähelle, ei ystävänä, mutta ymmärtäen. Asiat pitää selvittää ja
tiedottaa niistä alaisilleen. On kysyttävä sitä, voiko oma persoona hyvin.”

Paratiisi on tulla
nähdyksi oikein
Kuka minun päässäni taas puhuu?
Päivi Föhr kehottaa hankkimaan
avuksi peilin. Ihmisen, jonka kanssa
voi katsoa myös kuoren alle. Määrittelyjen mukaan elänyt tarvitsee
sellaisen, joka antaa palautetta, joka
näkee oikein ja kannustaa. Ja joka tarvittaessa voi olla äidin lohduttava syli.
”Ihmisen paratiisi on tulla näh-

dyksi oikein”, Föhr viittaa Juha Siltalan lausumaan ajatukseen.
Aiemmassa työssään Föhr kohtasi paljon heitä, joiden elämässä
pelimerkit olivat aina olleet hurjien
elämänkokemusten myötä hukassa.
”Mutta tarvitaan yksi, joka näkee
heidät toisenlaisena. Huonossa historiassakin on jotain hyvää.”
Muuan peili tömähti Päivi Föhrin eteen vuosia sitten.
Tuolloin kymmenvuotias tytär
kysyi äidiltään: ”Miksi sinulla on
sellainen työ, että sinä olet kotiin
tullessasi aina vihainen?”
”En huomannut omaa käyttäytymistäni.” Jotain oli muutettava, liian
kiltistä roolista luovuttava, ja ennen
kaikkea itseään oli armahdettava.
Armotyötä Föhrin kohdalla tekevät läheiset ja ystävät. Viiden naisen
joukko ”Pyhät naiset”, sunnuntaina
syntyneet peilaavat toinen toistaan
kasvuryhmän tapaan.
Missä sinä olet hyvä?
”Armahdan itseäni ja annan itselleni aikaa. Olen hyvä kuuntelemaan,
ja hyvä selvittelemään ristiriitoja. Sitä on testattu neljän tyttären kanssa.”

Lahja Pyykönen

kirkkojakoti@evl.fi
Ilmoitukset Vappu Kuusiniemi, Kotimaa-Yhtiöt
p. 014 619 824, 040 486 6726. vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle 20 € / vuosikerta
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, Kirsi Leino,
Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Jakelu Suora Lähetys Oy, p. 2647 800
Painopaikka Lehtisepät Oy, Kuopio. Painos 66 000 kpl
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pääkirjoitus

Riisuttu rukoushetki
Perinteisen messun ohella Kuopiossa voi osallistua
toisenlaisiin kirkkohetkiin. Taizé-messu on yksi niistä.

Ihmisen paratiisi

Kuvat Helinä Schroderus

Savottaukko Antti Korhonen, kylällä Sopen
Antiksi kutsuttu ei aavistanut, millaisen
hyvyyden esimerkin hän jätti jälkeensä.
Elettiin 50 –lukua. Kun ukko oli laskenut
reppunsa penkille ja ripustanut metsässä
kostuneen puseronsa uunin nurkalle kuivumaan, hän katsahti lattialla leikkivää tyttöä.
”Että osaa olla lapsella kauniit silmät.”
Tuo pirtin pienimmäinen, vaivalla synnytetty kuopus olin minä. Antti, päivän
työssä rähjääntynyt savottalainen, näki
hyvää ja kaunista siellä, missä köyhyys löi
pitkät varjot kulkijan kinttupoluille.

Musiikki on Taizé -rukoushetken olennaisin osa. Klarinettia soitti Marika Heiskanen, viulua Richard Nichols ja
kitaraa nuorisokanttori Jarkko Maukonen. Lauluryhmä: Leenakaisa Harjanne (vas.) Anu Viippola, Anna Voutilainen, Tuija Soini ja Anni Putkonen.

T

uomiokirkon Taize -rukoushetkeen tullaan hiljaisuuteen.
Kun kulkija istuu kirkon
penkkiin toisten joukkoon,
sydämen syke rauhoittuu,
hengitys tasaantuu, mieli tyhjenee turhasta.
Kirkko on hämärä, alttarilla tuikkii kynttilöitä ikonien keskellä. Tuntuu vahvasti, että
täällä asuu Pyhä.
Yhdessä lauletaan rauhallisia, meditatiivisia lauluja, luetaan pätkiä Raamatusta. Ei
saarnaa, ei selityksiä, vain laulua ja yhteistä
hiljaista rukousta.
Sitä on Ranskan Taizén kylän ekumeenisesta veljesyhteisöstä ympäri maailmaa levinnyt hiljaisuuden, rakkauden, toisten ymmärtämisen ja sydämen hyvyyden sanoma.

rottelevat rukous, raamatunluku ja laulut”,
sanoo musiikista vastannut nuorisokanttori
Jarkko Maukonen.
Aino Väkeväinen tuli rukoushetkeen ensimmäistä kertaa. Hän koki kirkkohetken
rauhoittavana arkisten kiireiden keskellä.
”Hiljaisuuden aikana voi rukoilla omassa
mielessään. Tilaisuus toi kokemuksen Jumalan kohtaamisesta. ”

Pirjo Tiihonen

Taizé -laulut toistuvat
Viime perjantaina Taizé -rukoushetki liittyi
tammikuussa vietettävään kristittyjen ykseyden ekumeeniseen rukousviikkoon, jolloin eri kirkkokuntien edustajat rukoilevat
kristittyjen ykseyden puolesta joka puolella
maailmaa.
”Taizé -rukoushetki on riisuttu perinteisen jumalanpalveluksen elementeistä, ja siinä
keskitytään olennaiseen. Tilaisuudessa vuo-

Väkeväisestä tuntui hyvältä vain olla ja
istua yhdessä toisten kanssa Herran huoneessa. Hän piti myös pehmeästä akustisesta
musiikista. Taizé -laulut olivat hänelle vielä
vieraita, mutta niitä toistetaan usein, ja Väkeväinen lauloikin pian yhdessä muiden kanssa.
Hän osallistuu seurakuntien opiskelijatyöhön ja muun muassa perjantaimessu oli
hänelle tuttu juttu. Väkeväinen käy myös
Pohjois-Savon Kansanlähetyksen nuorten
aikuisten Kolme kohtaamista -illoissa.
”Täältä menen ystävien kanssa Wanhaan
Pappilaan seurakuntien opiskelijatyön jatkoille. ”

Aino Väkeväiselle Taizé -messu oli uutuus.

 Arki-illan ehtoollinen (tai Taizé -messu)
Tuomiokirkossa keskiviikkoisin klo 19.
 Perjantaimessu Tuomiokirkossa joka perjantai klo 19.
 Tuomasmessu Alavan kirkossa kuukauden
viimeisenä sunnuntaina klo 18.
 Pieni iltakirkko Puijon kirkossa, Sanan
ja rukouksen messu Männistön vanhassa
kirkossa. Ajat ilmoitetaan Kirkko ja Koti
-lehdessä.

k o l u m n i
Jari Kolehmainen
Kirjoittaja on Savon ammatti- ja
aikuisopiston lehtori sekä
kirkolliskokousedustaja Siilinjärveltä.

Kirkko ja isännän ääni

S

uomen evankelisluterilainen kirkko on
ns. kansankirkko.
Tämä tarkoittaa, että kansankirkko
sulkee toimintansa piiriin koko kansan. Terminä se kuvaa kirkon tehtävää.
Nimitystä käytetään kirkkokunnista, joihin
kansan enemmistö kuuluu ja joilla on lakiin
perustuva erikoisasema.
Tätä määritelmää ovat mm Vapaa-ajattelijat kritisoineet. Heidän mielestään kyseessä
on nimellä peitelty valtionkirkko. Keskustelu
siitä, mitä kirkkomme käsitteellisesti on tai
tulisi olla, nousee aika ajoin pintaan.
Osa kansalaisista haluaa, että kirkko tekee juuri niin kuin yhteiskunta vaatii. Saahan
kirkko osansa verovaroista. Kirkko koetaan siis
valtionkirkoksi, joka ei ole itsenäinen, vaan
jonka kuuluu totella ”isäntänsä” ääntä. Tässä
tapauksessa valtion kansalaisten ääntä.

Itse sanan julistamiseenhan ei verorahoja
tarvittaisi, vain joukko samaan uskovia ihmisiä kokoontuneena yhteen. Organisaatio sitä
rahaa tarvitsee toimintansa pyörittämiseen
mm. tärkeiden yhteiskunnallisten toimintojen
toteuttamiseen.
Osalle kansalaisista on aivan sama, miksi
kirkkoamme kutsutaan. Siihen kuuluminen on
elämäntapa ja kirkko tarjoaa heille tietyt palvelut. Verot maksetaan itsestäänselvyytenä.
Viime aikoina esille on noussut jälleen
näkemyksiä, joiden mukaan kirkko on niille,
jotka siihen haluavat kuulua ja noudattaa
hengellistä vakaumustaan. Siihen ei ole pakko kuulua, jos ei halua, mutta jos kuuluu,
on toimittava yhteisten oppien mukaan.
Tässäkin tapauksessa halutaan, että kirkko
kuuntelee ”isäntänsä” ääntä.
Tässä tapauksessa se tarkoittaisi Raamat-

tua ja sen kertomaa Jumalan tahtoa. Kirkko
on siis ns. kirkkokansaa varten. Näinhän on
monissa herätysliikkeissä tai uskonnollisissa
yhteisöissä. Jos kuulut siihen, noudatat sen
sääntöjä.
Kirkkomme on taiteiltava oppinsa, uskonsa, erilaisten sisäisten liikkeiden kuin myös
yhteiskunnan ja median paineen alaisuudessa. Viime aikoina on taas arvioitu, kuinka hajaantunut kirkko on, ja voiko kirkko eheytyä
linjaeroista huolimatta?
Meitä kirkon jäseniä voi huojentaa se
tieto, että ns. uskonasiat ovat viime kädessä henkilökohtaisia. Jokainen voi toteuttaa
omaa vakaumustaan haluamallaan tavalla
ja haluamassaan uskonnollisessa yhteisössä.
Hankala tilanne lienee kuitenkin niillä kirkon palveluksessa olevilla, joiden arvomaailma tai vakaumus ei vastaa ”isännän ääntä”.

Ihmisen paratiisi on tulla nähdyksi oikein,
sanoo Juha Siltala.
Martti Lindqvist jatkaa, että nähdyksi
tuleminen on ihmisen syvimpiä tarpeita.
Oikein ja totena nähdyksi tuleminen.
Lastensuojelussa pitkään työtä tehnyt
Päivi Föhr sanoo, miten näkemättä jäänyt
kerjää huomiota. Jos ei hyvällä, sitten pahalla. Kivi käteen ja tarkka heitto.
Hyvän näkeminen ja hyvän puhuminen
ovat opettelun asia. Hyvä ja paha taistelevat ihmismielessä joka päivä kuolemaan
asti. Ottelussa voittaa se, jota ruokitaan
paremmin. Toinen kuolee nälkään.
Kirkosta on viime aikoina puhuttu paljon
pahaa. On heitetty loskaa kristittyjen
kesken, rakenneltu puolustuslinnakkeita
Raamattuun perustuen. Viestinnässä on
oltu hitaita, ja saarnatkin narskuneet kuivalta paperilta.
Jos lie kirkko ja kristityt monessa erehtyneet, riidelleet ja ajaneet täysillä päin puuta,
on kirkossa paljon hyviä ominaisuuksia.
Korkeatasoista, ilmaista musiikkia. Kerhoja lapsille, iltoja nuorille. Raamattupiirejä ja rippikouluja. Messu joka sunnuntai,
parhaimmillaan kaksi. Perhekerho, rukouspiiri, seurat ja vaikka mitä.
On ihmisiä, jotka tekevät työtään, kukin
parhaintaan ja kukin kutsumuksessaan.
On heitä, jotka lähtevät katastrofitilanteeseen, siihen pahimpaan paikkaan silloin
kun poliisi kutsuu. On henkisen huollon
valmiusryhmä onnettomuuksien varalla.
On heitä, jotka iloitsevat iloitsevien
kanssa ja itkevät itkevän vierellä. On heitä,
jotka nousevat varhain, jotta talot ja salit
ovat kunnossa. On heitä, jotka päivystävät
puhelimessa yöllä.
Hyvän luetteloa on tämän lehden
takaosassa sivukaupalla. Jos niin haluaa
nähdä.
Hyvän näkeminen ei ole virheiden kieltämistä eikä totuuden piilottelua. Se on asennetta elämään ja tarkempaa näkökykyä.
Sellaista, jota Antilla oli.

Lahja Pyykönen
lahja.pyykonen@evl.fi
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Musiikkia

Kuopion Nuorisokuoro
(kuvassa), Jorma
Hynninen, Ursula
Hynninen ja Ilmari
Räikkönen esiintyvät
Yhteisvastuukonsertissa Alavan kirkossa
sunnuntaina 6.2.
klo 18. Ohjelma
15 euroa, josta osa
yhteisvastuulle.

 Jipun konsertti Tuomiokirkossa
perjantaina 28.1. klo 19. Vapaa pääsy.
 Urkutuokio Tuomiokirkossa lauantaisin 29.1. ja 5.2. klo 15.

Oikeus Pyhään
-luennot
Oikeus Pyhään -luentosarja Siilinjärvellä jatkuu. Keskiviikkona 26.1. klo
18 seurakuntatalon isossa salissa
aiheena on ”Turvaudumme kasteen
salaisuuteen”. Tapio Lepola, projektisihteeri Beatrice Kraft, lapsikuoro
ja Marjaana Kaisto.
Ke 2.2. klo 18 aiheena on ”Turmeltu
luonto syntinen”. Eero Holma, sosionomi Kaija Valta, Airi Heiskanen ja
Matti Anttila.

Perheen Pyhä
Perheen Pyhä -kirkkohetki Tuomiokirkossa sunnuntaina 30.1. klo 16.
 Perhemessu Säyneisen kirkossa
sunnuntaina 6.2. klo 16. Messun
jälkeen ruokailu ja ohjelmaa seurakuntakodilla.
 Kirkkohetki Päivärannan kirkossa
sunnuntaina 6.2. klo 16.
 Kynttiläkirkko Männistön Vanhassa
kirkossa sunnuntaina 6.2. klo 16.
 Vauvakirkko Riistaveden seurakuntatalossa sunnuntaina 6.2. klo 16.

Raamattu tutuksi
 Raamattu tutuksi -luento Puijon
kirkossa maanantaina 31.1. klo 18.30.

Aiheesta ”Tätä on kristinusko” alustaa
Janne Alakärppä ja Paula Puustinen.
 Raamattuilta Petosen seurakuntatalossa keskiviikkona 2.2. klo
18.30. Aiheena on ”Rukoilla
Hengessä ja totuudessa Jumalan mielen mukainen
rukous”.

Pääsiäisvaellus
rakentuu
Puijolle

Joukkueurheilua
jokaiselle
Miten heikoimmassa asemassa olevat
lapset pääsevät osallistumaan ohjattuun joukkueurheiluun? Kuka voi
auttaa taloudellisesti?
Joukkueurheilu parhaimmillaan tukee lapsen ja nuoren kasvua itseään
ja toista kunnioittavaksi persoonaksi.
Keskustelutilaisuus Petosen seurakuntatalossa torstaina 27.1. klo
18. Kalpa Hockeyn toimitusjohtaja
Sami Kapanen, Matkailupalvelun
toimitusjohtaja Jari Piirainen sekä
pastori Matti Pentikäinen.

t

a

Puijon kirkon perinteinen hiljaisen viikon vaellus toteutetaan taas tänä vuonna. Suurimmalta osaltaan toteutus
on vapaaehtoisten vastuulla.
Tule mukaan tähän innostuneeseen porukkaan. Suunnittelu alkaa Puijon kirkolla
nuorisotalon puolella lauantaina 5.2. klo 12-16.

Rukousviikon
Tuomasmessu
Piispa Arseni saarnaa Tuomasmessussa Alavan kirkossa
sunnuntaina 30.1. klo 18.

m
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Tuomasmessu Alavan kirkossa sunnuntaina 30.1. klo 18.
Saarnaa piispa Arseni. Musiikki Jarkko Maukonen ja ekumeeninen bändi.
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Pappisvihkimys
Tuomiokirkossa
Kynttilänpäivän messu, jossa pappisvihkimys Tuomiokirkossa sunnuntaina
6.2. klo 10. Piispa Wille Riekkinen
avustajineen toimittaa pappisvihkimyksen, liturgia Ilpo Rannankari,
kanttorina Pertti Rusanen ja urkurina
Anu Pulkkinen. Tuomiokirkon Kamarikuoro. Yhteisvastuukeräyksen avaus.

Luottamushenkilöt
siunattavaksi
Messu Alavan kirkossa sunnuntaina
30.1. klo 10. Saarnaa Hannu Koskelainen, liturgina Pirjo Kuula, kanttorina Leila Savolainen, Zipporim-kuoro.
Messussa luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen.

Yhteisvastuukeräyksen aloitus
kirkoissa
sunnuntaina 6.2.
 Yhteisvastuuinfo ja -koulutus Pyhän Johanneksen kirkon seurakuntasalissa lauantaina 5.2. klo 10-13. Riina Hännisen terveiset Mosambikista
ja Kirsi Niskanen kertoo kotimaan
kohteesta ja jakaa lopuksi halukkail-
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le lipaskeräysvuoroja. Keittolounas,
vapaaehtoinen maksu YV:lle.
 YV-avauksessa Kallaveden kirkossa
sunnuntaina 6.2. jumalanpalveluksen
jälkeen Yhteisvastuun hyväksi keittolounas 5 €(keitto 3 € ja pannukakkukahvit 2 €, perhehinta 10 €).
 Eläkeläisten virkistyspäivä Inkilänmäen seurakuntatalolla keskiviikkona
9.2. klo 11. Yhteisvastuulounas 8 €.
 Oletko kiinnostunut Yhteisvastuusta? Tuomiokirkkoseurakunnan
oma toritempaus viikolla 6. Tule mukaan ja ota yhteys diakoniatyöntekijä
Pirjo Litmaseen, p. 040-4848282.

Tammisunnuntain
juhla
Tammisunnuntain juhla keskusseurakuntatalossa sunnuntaina 30.1.
klo 14. Kahvi klo 13.30 ja juhla klo
14. Lennoston komentaja, eversti Ari
Jussila puhuu.

t

r.kolehmainen@dnainternet.net
mia lenkkipolun varrelta”,
Kirsti Carlenius 15.–30.1.
• Galleria 12:ssa Katri Tuulia
Pelander: Maalauksia mettästä 6.2. asti.

• Kuopion kaupungintalo:
Ikääntyvien yliopiston luentosarja, sukututkimuksen
opettaja Kaija Heiskanen:
Sursillien suku – Genealogia Sursilliana, suomalaisen
sukututkimuksen synty
27.1. klo 13–14.30 ja Yksinäisyys yhteiskunnallisena
ongelmana, professori Juho
Saari, Itä-Suomen yliopisto
3.2. klo 13–14.30.

• Korttelimuseon Näyttelysali: Merkillinen matka
Savosta Samoalle. Kuopion
filatelistikerhon 90-vuotisnäyttely15.1.–5.6.

• Yliopistonranta 1 E,
Snellmania, luentosali L21:
Mielelle hyvinvointia -yleisöluentosarja: Seksuaalisuus elämän voimavarana,
pari- ja seksuaaliterapeutti
Mari Huttunen 31.1. klo
18–19.30.

• Kuopion kaupungin
pääkirjaston ala-aula:
Jenni Koivistoisen näyttely
17.–29.1.

Humanismin ilta: Mitä
on sivistys? Filosofi Eero
Ojanen luennoi 2.2.klo
18–19.30.
• Galleria Carree: ”Tunnel-

• Kuopion museo, Sademetsän lapset -näyttely
18.1.–11.9.
• Kuopion taidemuseossa
Pauno Pohjolaisen näyttely
13.2. saakka.

• Kuopion Muotoiluakatemia, Taitemia-galleria:
Elämä näkyvissä. Tekstiilimuotoilun opiskelijoiden
näyttely Palvelumuotoilua
ikääntyville -projektista
19.1.–8.2. ja Kellari-galleriassa Luokkakuva-näyttely
17.1.–7.2.

• VB-valokuvakeskuksessa
Maria Kärkkäinen: Pekinrinne – paikka kasvulle ja
Andréa Vannucchi: Mistä
arvaisin mikä sinulle on
mieleen? 21.1.–6.3.
• Suokadun palvelutalossa
(Suok. 6) Vierivät kuvat
21.1.–27.2. Ikäihmisille
suunnatun valokuvapajan
tuloksia.
• Kuopion Musiikkikeskuksessa Mystinen matkaaja:
Tanssiesitys ihmeellisen
aarteen salaisuudesta,
Kuopion kaupunginorkesteri; koreografia ja konsepti Virve Varjos; kapellimestari Atso Almila 26.1. ja
28.1. klo 18 sekä 29.1. klo
13, 14 ja 15.
• Kuopion kaupunginorkesteri: Päivämatinea I 3.2.
klo 12.
• Sinfoniasarja II Kaupunginorkesteria johtaa Sascha Goetzel; Seppo Parkkinen, käyrätorvi 3.2. klo 19.
• Musiikkikeskus: EU arjessa
-tapahtuma 4.2. klo 9–15.

Vapaa pääsy.

Elämä näkyvissä.
tekstiilimuotoilun
opiskelijoiden
näyttely Kuopion
muotoiluakatemiassa 8.2. saakka.
Näyttely kuuluu
projektiin Palvelumuotoilua
ikääntyneille.

• Kuopion kaupunginteatteri, suuri näyttämö: Lainatenori ja Kilpakosijat;
• Studiossa Pieni raha ja Kiviä taskussa.
• Studio: Sytkyt - Sampo
Lappalainen 26.1. klo
18.15; 27.1. klo 9.15, klo
10.15, klo 18.15; 28.1. klo
9.15; klo 10.15
• Suuri näyttämö Papin perhe, ennakko 28.1. klo 19 ja
ensi-ilta 29.1. klo 19
• Studio: Salaisuuksia, ensiilta 25.1. klo 19.15; 28.1.
klo 19.15 ja 29.1.14.15.
• Kuvakukko, Hopeatähti:
Vesku 1.2. klo 13.

Kuva Ritva Kolehmainen

• Museon kokoussali (Kauppak. 23): Kirjailija Minna
Kettunen, Kalle Halonen
– taiteilija sodassa yleisöluento 26.1. klo 18.
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Mitä tiedämme
Jeesuksesta?

Päättäjänä
seurakunnassa

T

uttu leikki. Ensimmäinen kertoo tarinan toiselle, joka
kertoo sen kolmannelle. Kymmenen
kertomiskerran jälkeen se on
muuntunut melko toisenlaiseksi.
Tässä on pähkinänkuoressa
historiallisen Jeesuksen ongelma.
Traditio Jeesuksen elämästä ja
kuolemasta tallentui suulliseen
perimätietoon kymmenien vuosien
ajaksi, kunnes siitä koottiin joukko
kirjallisia esityksiä. Missä määrin
tiedot Jeesuksesta ovat muuntuneet suullisen tradition vaiheessa?
Kuinka paljon evankelistat ovat
panneet sekaan ”omiaan”?
Eräässä tutkimushistorian
vaiheessa oletettiin, ettei Nasaretin miehestä tiedetä juuri mitään
varmaan. Nykyään näköalat ovat
valoisammat, etenkin kun puolivartalokuva Jeesuksesta piirretään
suurilla vedoilla.

Parantaja, opettaja
vai profeetta
Perusfaktoja ovat seuraavat.
Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen. Hän kokosi ympärilleen opetuslapsijoukon ja julisti sanomaa
Jumalan valtakunnasta. Jumala
tulisi uudistamaan Israelin kansan
ja palauttamaan sen entiseen kunniaansa. Ihmisten tulisi kääntyä
elämään Jumalan tahdon mukaan,
sillä Jumalan valtakunnassa toteutuu oikeus ja rakkaus.
Jotkut ottivat Jeesuksen sanoman vastaan ja liittyivät ”Jeesus-

liikkeeseen”. Toiset taas ohittivat
hänet välinpitämättöminä.
Hänen kerrottiin parantaneen
sairaita ihmeenomaisesti. Ehkä
suurin osa hänen maineestaan
perustuikin enemmän hänen ihmeisiinsä kuin poikkeuksellisen
viisaaseen opetukseensa.
Eräs suuri tutkimuksen kiistakapula on Jeesuksen itseymmärrys.
Pitikö hän itseään ensisijaisesti parantajana, opettajana vai profeettana? Vai ajatteliko hän Jumalan
voidelleen hänet erityiseen messiaaniseen tehtävään, johon ehkä
kuului myös kuolema ja ylösnousemus?
Jeesus-tutkimus elää nykyään
melkoista nousukautta. Erityisesti
eräät uudet lähestymistavat ovat
tuoneet tärkeää valoa tutkimuskenttään.
Kuopion hiippakuntadekaani,
teologian tohtori Sakari Häkkinen mainitsee näistä yhden: pyrkimyksen luoda mahdollisimman
selkeä kuva Palestiinan sosiokulttuurisesta tilanteesta. Toisin
sanoen, minkälaista oli tuon ajan
arkielämä. Tätä taustaa vasten ymmärrämme monet Jeesuksen sanat
esimerkiksi köyhyydestä.

Kari Kuula
Raamattuteologinen seminaari
Puijon kirkossa su 6.2. klo 17.
Jeesus-tutkimuksen historia
pähkinänkuoressa. TT Kari Kuula.
Jeesus nykytutkimuksen valossa.
TT Sakari Häkkinen.

u u t i s i a
Uusi kirkkovaltuusto aloitti
Kuopion seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajakseen rehtori Ilkka Ranisen ja varapuheenjohtajaksi professori Juhani
Laurinkarin.
Yhteisen kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin kunnossapitopäällikkö Mauri Pesonen, pankinjohtaja
Maija Taskinen, musiikkiluokanopettaja Taina Tammekann, rekisteripäällikkö Taisto Toppinen,
rakennusmestari Markku Huttu-

nen, rehtori Annikki Tiilikainen,
diakoniajohtaja Heikki Eitakari,
terveystieteitten yo Riitta Kauppinen, opettaja Heikki Juutinen,
terveydenhuollon maisteri Tuula Merjola-Partanen sekä lehtori
Marja-Sisko Pihl.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi on tuomiokapituli määrännyt
kirkkoherra Hannu Koskelaisen.
Varapuheenjohtajaksi valittiin lehtori Väinö Matti Miettinen.

Seppo Laitanen 1. vaalisijalle
Tuomiokapituli on asettanut Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirkaan 1. vaalisijalle Siilinjärven seurakunnan kappalaisen Seppo Laitasen. Toisella vaalisijalla

on Juuan seurakunnan kirkkoherra
Arja Huuskonen.
Vaali toimitetaan todennäköisesti huhtikuussa.

Kuvat Timo Hartikainen

Uusi kirkkovaltuusto aloitti työnsä liki täysilukuisena.
Vain kaksi valtuutettua oli poissa.

”En halua olla vain kumileimasin päätöksenteossa”, sanoo Kallaveden seurakunnan kirkkovaltuutettu Kati
Ukkonen. Vasemmalla Männistön seurakunnan kirkkovaltuutetut Leena Elonheimo ja Heikki Eitakari.

”T

oivon, että voin
oikeasti vaikuttaa”, sosionomi, kotiäiti
Kati Ukkonen
sanoo tullessaan ensimmäiseen
kirkkovaltuuston kokoukseen.
Ukkonen sai seurakuntavaaleissa 80 ääntä valtuuston ja 88 ääntä
seurakuntaneuvoston jäseneksi.
”Haluan olla tämän luottamuksen
arvoinen.”
Kotona Saaristokaupungissa
Ukkosilla on neljä lasta: Janne, 13,
Iida, 11, Hanna, 6 sekä kaksivuotias
Juho.
Harri Ukkonen tekee kolmi-

vuorotyötä Savon Sellulla.

Nuoret aikuiset
tuovat tulevaisuuden

Uudet kirkkovaltuutetut saivat ensimmäiseen kokoukseensa annoksen nimivalintoja. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten valinnan lisäksi
kokouksessa valittiin johtokuntien
jäsenet.
”Yllättävän napakka kokous”,
Ukkonen arvioi. Nimivalinnassa
ennakkotyön oli tehnyt kirkkovaltuuston valmistelutyöryhmä.
Äänestys käytiin ainoastaan yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajasta.
Kallaveden seurakuntaan uusia tuulia
tuo juuri liitetty Karttula. Aluejaon myötä
toimintaa koko seurakunnassa kehitetään
tarpeita vastaaviksi.
”Miten seurakunta
pystyy olemaan mukana ihmisen elämässä”, 36 –vuotias Ukkonen pohtii. Hän suosittelee verkottumista
ja toiminnan hajauttamista myös muualle
kuin seurakunnan tiloihin. Kynnys madaltuu hänen mielestään
tuttuuden myötä.
”Minun velvollisuuteni on kysyä äänestäjiltäni, mitä he
toivovat.”
Ukkonen toivoo
vapaaehtoistyön liRehtori Ilkka Raninen valittiin yhteisen kirkko- säämistä ja verkostoitumista sinne, missä
neuvoston puheenjohtajaksi äänin 39 – 10.
Vastaehdokkaana oli professori Juhani Laurin- ihmiset ovat. ”Seurakunnan on etsittävä
kari.
roolinsa yhteistyössä

ja välttää päällekkäisyyttä. Seurakunnan on pidettävä ääntä itsestään.” Näin Ukkosen mukaan
löytyvät uudet yhteistyön mahdollisuudet.
Nuoret aikuiset ovat hänen mukaansa tulevaisuuden toimijat.
”Heitä kirkko tarvitsee elävään
yhteisölliseen toimintaan.”

Tuttuus vähentää
ennakkoluuloja
Uuden valtuutetun mietteet ensimmäisessä kokouksessa kohdentuivat
verkostoihin.
”Miten luottamushenkilöitten
ja viranhaltijoitten yhteistyö sujuu
kokousten ulkopuolella. Kuinka
paljon puolueet ja herätysliikkeet
vaikuttavat taustalla. Miten asioihin voi tarpeeksi hyvin perehtyä
ennen päätöksentekoa?”
Koulutusta luottamushenkilöille on tulossa helmikuussa. ”Tutustuminen toisiin valtuutettuihin on
ehdottoman tärkeää.”
Ukkosen mielestä tuttuus vähentää ennakkoluuloja, jolloin myös
yhteydenottaminen on helpompaa.
Millainen valta sinulla on päättäjänä?
”Yhden kokouksen perusteella
en pysty vastaamaan.”

Lahja Pyykönen
Kirkko ja Koti seuraa vuoden
ajan Kati Ukkosen työskentelyä
seurakunnan päättäjänä.
Ukkonen on Kallaveden
seurakunnan seurakuntaneuvoston
sekä yhteisen kirkkovaltuuston
jäsen.
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v iikon

Rakentajien tarinoita
Kenelle haluan kuulua?
Sitoutuminen on
parisuhteen kivijalka. Sitoutuminen saattaa merkitä vapaaehtoista
omistautumista.
Omistautuvan sitoutumisen yksi
osatekijä on halu
pitkäaikaiseen sitoutumiseen, suhteen jatkumiseen pitkälle tulevaisuuteen, halu vanheta yhdessä elämänkumppanin kanssa.
Sitoutumista saatetaan käyttää myös kielteisemmässä
sävyssä. Sen katsotaan pitävän ihmiset kiinni suhteissaan
ja rajoittavan siten heitä. Tällainen rajoittava sitoutuminen
pitää ihmiset parisuhteessa onnettominakin. Rajoitukset
voivat olla moraalisia, jolloin eroaminen katsotaan olevan
moraalisesti väärin esim. uskonnollisen vakaumuksen takia.
Parisuhteeseen tarvitaan sitoutumista ja rakkautta.
Sitoutuminen on parisuhteen vakaa perusta, jolle pari
voi rakentaa yhteistä tulevaisuuttaan parina ja perheenä.
Sitoutuminen on vapaaehtoinen valinta siitä, kenelle
haluaa kuulua, kenen kanssa haluaa omaa arkeaan elää.
Sitoutuessaan joutuu ottamaan huomioon sekä omat että
toisen tarpeet. On kohdattava yhdessäolon keskeiset haasteet ja yritettävä luoda molemmille sopivia elämisen malleja.
Sitoutumiseen liittyy sekä läheisyyden että oman tilan,
erillisyyden tarpeet. Sitoutuminen ei ole sitomista eikä
omistamista. Sitoutuminen lisää kummankin puolison
luottamusta parisuhteeseen. Se luo turvallisuutta ja vähentää hylätyksi tulemisen pelkoja.
Sitoutumiseen liittyy uskollisuus, joka merkitsee sekä
seksuaalista uskollisuutta että kykyä jakaa itselle tärkeitä
asioita puolison kanssa, vaalia yhteisyyttä ja antaa aikaa
parisuhteelle.
Erityisesti elämän haastavissa vaiheissa punnitaan
pariskunnan sitoutuminen toisiinsa. Sitoutuminen auttaa
kriisitilanteissa pysymään suhteessa vaikka välillä liitto
natisisikin liitoksistaan.
Sitoutuminen parisuhteeseen auttaa kasvamaan ihmisenä myös aikuisuudessa. Jokainen tuo parisuhteeseen
omat traumansa. Sitoutumalla yhdessä kasvamiseen voi
käydä läpi traumaattisia kokemuksia, pettymyksiä, hylkäämisiä, sitä, mikä on aikanaan haavoittanut.
Ristiriitatilanteissa ajatellaan usein, että elämä jonkun
muun olisi helpompaa. Tällöin oma kasvaminen ihmisenä
jää kesken. Uutta parisuhdetta rasittaisi ajan myötä samat
käsittelemättömät traumat, jotka vaikuttavat alitajuisesti
käyttäytymiseemme.
Sitoutuminen auttaa näiden vaikeiden ristiriitojen läpi
ja antaa mahdollisuuden kasvaa ihmisenä.
Irene Venejärvi
perheasiain neuvottelukeskuksen vs. johtaja
Tällä palstalla Kuopion seurakuntayhtymän perheneuvojat
avaavat suhteen tärkeimpiä alueita.
Osa 1/9 Sitoutuminen.

Rukoilemme

Rohkea tie yrittäjäksi

K

iinalainen Jimmy Xian on kotoisin Cantonin pääkaupungista Guangzhousta. Valmistuttuaan 23 -vuotiaana kokiksi kotikaupungissaan hän päätyi sattumalta
Suomeen töihin. Hän on asunut Suomessa 18 vuotta ja saanut Suomen kansalaisuuden ja puhuu suomea sujuvasti.
Miten päädyit kaukaiseen Suomeen?
”Opiskelukaverini tiesi Suomesta ja
kehui maata rauhalliseksi ja viihtyisäksi. Hänellä oli tuttuja täällä ja hän suositteli minua töihin. Suomessa tarvittiin
ammattikokkeja.”
Miten selvisit kielimuurista?
”Englannilla pärjäsin aluksi. Työnantajan koulutuksessa opin suomen
kielen perusasiat. Viiden vuoden
kuluttua aloin opiskella suomen
kieltä, mikä on todella vaikea kaikkine sijamuotoineen.”

Jeesus Vapahtajamme.
Sinä tiedät, mitä on olla myrskyssä.
Meidän ei ole helppoa luottaa siihen,
että kaikki on sinun hallinnassasi.
Pelkäämme ja hätäännymme
niin kuin opetuslapset silloin
kun he joutuivat myrskyn keskelle.
Ihmettelemme sinun voimaasi ja viisauttasi.
Sinä saat myrskynkin tyyntymään.
Vetten velloessa sinä nukuit rauhallisesti.
Meillä ei ole sinun vahvaa uskoasi.
Tahdomme jättää kaikki pelkomme
ja huolemme sinulle.
Tyynnytä sinä ne myrskyt, joihin joudumme.
Kiitos, että kuulet rukouksemme.

Kirkkokäsikirjan rukous
4. sunnuntai loppiaisesta.

pidin pari vuotta Iisalmessa. Koulun
jälkeen oli vaikea saada töitä, joten
työllistin itse itseni. Tutun kautta sain
tietää, että Kuopiossa on liikepaikka
myynnissä ja kymmenen vuotta sitten
avasin tämän ravintolan.”
Oliko yrityksen perustaminen vaikeaa?
”Olihan se vaikeaa, mutta merkonomin koulutuksesta oli iso apu. Verotus on raskasta, mutta sen avulla yhteiskunnassa on
toimivat palvelut.
Suomi on
yksi Eu-

Miten suomalaiset suhtautuvat?
”Olin nuori, kun tulin Suomeen ja
silloin kaikki olivat avuliaita ja ystävällisiä. Olen avoin, enkä halua ärsyttää
ketään. Jo lapsena opin, miten ihmismieltä luetaan ja ihmisiä on mukava
tarkkailla.”
Oletko tyytyväinen ammattiisi?
”Työ on minulle elämäntapa, jolle on
annettava kaikkensa. Seuraan aikaa ja
uudistan yritystä. Kiinalaiset ruoat olen
suunnitellut suomalaisille sopiviksi ja
kannustan asiakkaita kokeilemaan uusia makuja. Henkilökunnan vaihtuvuus
on suurin ongelma.”

Teksti ja
kuva:
Hilkka
Sipilä

Miten sinusta tuli kiinalaisravintolan pitäjä Kuopioon?
”Ensimmäistä ravintolaa

v i i k o n

Juuri ennen liittymistään Järvi-Kuopion seurakuntaan ja juhlavuotensa
kunniaksi Vehmersalmi sai komean
juhlakirjansa.
Entinen Vehmersalmen seurakunta on jäänyt taakse, siksi perusteellinen katsaus historiaan on
paikallaan. Oppikirjaksi tämä käy
kaikkiin Vehmersalmen koteihin ja
muillekin kuopiolaisille.
Väinö Matti Miettinen, paikkakunnan elävä historian kirja, on tehnyt ansiokasta työtä. Helena Riekin artikkeli
Vehmersalmen kirkosta valaisee kirkkoon tulijalle paljon uutta katsottavaa.
Vanhat lehtijutut ja ilmoitukset
tuovat kirjaan väriä mustavalkoisenakin. Surulaulu Louhen uppoamisesta
vuonna 1934 on järkyttävä muisto elämän arvaamattomuudesta.
”Kuopiosta Louhi lähti,
vasta ensimatkalleen.
Laiva uponnut on liejuun,
kahden metrin syvyyteen.”
Mennyt on kirjassa vahvasti läsnä.
Ehkä myös tämän päivän seurakuntaelämä olisi voinut tulla esille sisällöllisesti vahvempana. Että tämän päivän
arjessa elävä seurakuntalainen voisi
kokea sen ”tuulen kosketuksen”, josta
piispa Wille Riekkinen kirjan esipuheessa kirjoittaa.
Sen häivähdyksen, joka mahdollistaa uskon, toivon ja rakkauden.

roopan parhaita maita asua. Tutut ulkomaalaiset ihmettelivät, miten saan
yrityksen kannattamaan, kun täällä on
vähän ihmisiä. Sitkeyttä ja rohkeutta se
on vaatinut.”

Ehditkö viettää vapaa-aikaa?
”Kerran vuodessa matkustan kotiseudulle, mutta
emme voi lähteä vaimon
kanssa yhdessä, sillä
toisen on vastattava ravintolasta. Harrastan
avantouintia ja rullaluistelua ja tapailen
ystäviä.”

Missä olivat ensimmäiset työpaikkasi?
”Tulin Helsinkiin, jossa
työskentelin pizzeriassa kaksi
vuotta. Sieltä siirryin ravintolakokiksi Mikkeliin. Halusin
kehittää itseäni ja lähdin Pietarsaareen opiskelemaan merkonomiksi. Rahoitin parin vuoden
opiskeluni olemalla samalla
pesulassa töissä.”

Taaksejääneen
muistolle

Kuva: Veikko Ruohotie

va s t a a j a

v a l i n t a

Tullakseen vielä paremmaksi tämäkin kirja olisi tarvinnut sen ”ylimmäisen oionlukijan”, joka editoi kirjoitukset lukijalle ystävällisemmäksi, jakaa kappaleita ja antaa otsikoita lisää.
Ihan oikea puute on se, että liian
monista kuvista puuttuvat kuvatekstit. Lukijan loputon uteliaisuus jää
vastausta vaille.
Ehkä lopussa tuli kiire. Sellaista
on liikkeellä.
Kimmo Kivelä, Tuulikki Hartikainen,
Matti Miettinen, Seija Äijö (toim)
Sinua siunata tahdon.
Vehmersalmen seurakunta 1920 – 2010.
106 sivua. Kopi-Jyvä, Kuopio.

Lahja Pyykönen

Mielen salaisuuksia

Menneen joulunajan kirjamyyntiä
vaivasi best seller –kirjaluokkaan
laskettavien kirjojen puuttuminen
markkinoilta.
Apu löytyy onneksi läheltä. ItäSuomen Psykoterapiayhdistys julkaisi yhdistyksen 30-vuotisjuhlan
kunniaksi teoksen Kätketyn jäljillä –
kirjoituksia mielestä ja psykoterapiasta.
Dan Brownin Da Vinci-koodin
sijaan salaisuuksia ei etsitä taulusta
tai kartoista vaan lähempää – ihmismielestä.
Kirja koostuu esipuheen lisäksi
12 artikkelista. Kirjoittajien joukos-

sa on mukana monta tämän hetken
psykiatrian ja psykoterapian ammattilaista ja arvostettua kouluttajaa sekä Kuopiossa elämätyötänsä tehneet
emeritus professorit Veikko Tähkä ja
Johannes Lehtonen.
Kirjan artikkelit ovat kolmen pääluvun alla. Mielen äärellä keskittyy
selvittämään ihmismielen rakentumista, tietoisuuden ongelmaa ja
psykoterapeuttisessa hoitamisessa
tapahtuvaa muutosta.
Psykoanalyyttisia ja terapeuttisia näkökohtia mielen solmukohdista
nostaa esille mieleen kätkeytyviä
vaarapaikkoja. Artikkelit pureutuvat masennuksen, päihteiden käytön,
riippuvuuksien, traumojen ja persoonallisuuden häiriöiden olemukseen,
hoitoon ja ymmärtämiseen.
Mielen ilmentymiä taiteessa ja
kirjallisuudessa esittelee kätkettyjä
aarteita: ihmismielen ilmentymiä
runoudessa, kirjallisuudessa ja maalaustaiteessa niin suomalaisten kuin
ulkomaisten taiteilijoiden teoksissa.
Kirja tarjoaa myös esteettisen elämyksen: kannen kuvassa on kuopiolaisen psykoanalyytikko Raili Väänäsen akvarelli Saaret aamu-usvassa.
Helppolukuinen kirja ei kuitenkaan ole. Toisinaan sivun lukeminen
vaatii intensiivistä keskittymistä, toisinaan taas palkitsee lukijansa erinomaisilla esimerkkitapauksilla sekä
hoitosuhteen kuvauksilla.

Olavi Louheranta
Kirjoittaja on kuopiolainen
pappi ja psykoterapeutti.

Pirjo Saarinen, Anne Tuohimaa,
Anneli Heikkinen (toim)
Kätketyn jäljillä
kirjoituksia mielestä ja psykoterapiasta.
Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys 2010.
335 s. 40,-
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Kuva Ville Asikainen

kirkon
kulmilta
Yhteisvastuulla
Alavan hovi,
yksinäisen
kaunistus ja
huvitus
vierelle

Carlito
Nbanze, 15,
pelkää yksinäisiä öitä.
Yhteisvastuu torjuu
nuorten yksinäisyyttä
myös Mosambikissa.

Yksinäisen nuoren kolkko kaipuu on totta
niin Suomessa kuin Mosambikissa.

O

n isä, äiti, sisaret ja veljet, mutta
nuori kokee olevansa kotona
yksin. Kasvokkain kohdataan
vain pikaisesti, kun vanhempia
vie vaativa työ tai tiukka aikataulu vapaallakin.
Perheenjäsenet viettävät iltaisin aikaansa
omissa huoneissaan tietokoneen tai television äärellä. Sisaruksiin, ystäviin ja jopa omiin
vanhempiin pidetään yhteyttä netissä. Oireet
pyrkivät pintaan, on paha olla. Nuorta vaivaa
vanhemman kaipuu.
Mosambikissa vanhemman rooli lankeaa
AIDS -orvolle nuorelle. Suhteet sairauteen
kuolleisiin äitiin ja isään jäivät rakentumatta, normaali nuoruus muiden samanikäisten
kanssa jää elämättä, koulut käymättä, terve
minä rakentumatta.
Yksinäisyyden syitä on monia, mutta tunne
on sama kotimaasta riippumatta. Ystävien ja
vanhempien turvan ja tuen sijalla on yksinäisyyden synkkä säkillinen kolkkoa kaipuuta ja
läheisen tarvetta.
”Ajoittaiset, pari päivää kestävät yksinäisyyden ja masennuksen tunteet ovat nuoruusiän
tunnekuohunnan takia normaaleja. Onhan
nuoren kohdattava muun muassa se tosiseikka, että hän irtautuu vanhemmistaan. Kun
yksinäisyydestä johtuva paha olo kestää viikkoja tai kuukausia, ollaan ongelmien äärellä”,
sanoo Kuopion yliopiston nuorisopsykiatrian
professori Eila Laukkanen.

Viikonloppuna
parikymmentä olutta
Viime vuonna tehdyn kouluterveystutkimuksen mukaan kahdeksalla prosentilla itäsuomalaisista 8. ja 9. luokan peruskoululaisista sekä
lukion ykkös- ja kakkosluokkalaisista ei ole
yhtään läheistä ystävää.
Ujo, arka ja epävarma ei tiedä, miten olla

samanikäisten kanssa, toinen häpeää perheen
sisäisiä vaikeita asioita, kolmas on koulukiusattu tai -kiusaaja, neljäs nielee itkut sisäänsä
ja sulkeutuu.
”Aiemmin ongelmat olivat nykyistä lievempiä, mutta tänä päivänä nuoren elämä voi olla
monella tavalla solmussa ja perheiden ongelmat
kasaantuneet. Tyttöjen humalahakuinen juominen on lisääntynyt. Viikonloppuna saatetaan ottaa jopa parikymmentä olutta.”
Laukkasen mukaan yhteiskunnallinen
kehitys ja itsekeskeinen, narsistinen ajattelu on johtanut siihen, että nuorten ajatellaan
selviävän omillaan liian aikaisin. Samalla
unohdetaan nuoren tarve aikuisiin suhteisiin.
Kun ahdistus ja masennus pääsevät riittävän
pitkälle, käyttäytyminen voi muuttua jopa itsetuhoisaksi viiltelyksi tai psykoottiseksi.

Hiljaisuuden seuraukset
voivat olla tuhoisia
On aina hyvä, jos nuori itse tulee kertomaan
tunteistaan vanhemmilleen, kouluterveydenhoitajalle, kavereille, tukioppilaalle tai valmentajalle. Silti on aina aikuisen asia ottaa tilanne
haltuun, kun hälytysmerkkejä alkaa näkyä.
Laukkanen tietää tapauksia, joissa aikuinen
ei ole uskaltanut puuttua nuoren viiltelyyn,
vaikka on huomannut sen. Hiljaisuuden seuraukset voivat olla tuhoisia.
Pahoinvoiva nuori on kuitenkin aina lopulta
kiitollinen saadessaan apua.
Laukkasen mukaan myös hoitoon hakeutumisessa ja hoitosuhteissa vanhempien tuella on hyvin tärkeä rooli. Jos he vastustavat
hoitoa, mielenterveystyöntekijöiden työ valuu
hukkaan. Yhteistyöllä saavutetaan parhaita
tuloksia, joka avaa nuorelle ja koko perheelle
valoisamman tulevaisuuden.
”Mitä aiemmin ongelmat huomataan, ja
niihin haetaan apua, sitä parempi.”

Pirjo Tiihonen

Victor Barsokevitschin sadan vuoden takainen talvinen kuva esittää Valkeisenlammen eteläpäässä sijainnutta Alavan
hovia. Sen oli 1840-luvulla rakennuttanut lääninmaanmittari ja kamarineuvos
Gustaf Thilén perheensä kesänviettopaikaksi ja maatilaksi kilometrin päähän
kaupungista.
Kuopio oli silloin vain parintuhannen
asukkaan kaupunki, jossa tiivis asutus
keskittyi sataman ja Hatsalankadun väliselle alueelle. Siitä länteen levittäytyi
harvaan asuttu maaseutu.
Valkeisenlammen itäpuoli kuului
Hatsalan tilan maihin ja länsipuoli Harjulan maihin. Tulevan kartanon paikalla oli Harjulan Alava-niminen torppa,
jonka Thilén sai ympäröivine maineen
vuokrata Harjulan tilan tuolloin omistaneelta Johan Henricssonilta.
Alavan vastaparina oli myöhemmin
Kotkankalliona tunnettu Ylävä, joka
sekin oli yksi Harjulan monista torpista.
Alavan kartano rakennettiin useassa vaiheessa 1840-luvun jälkipuoliskolla
mahdollisesti Thilénin piirustusten
mukaan. Salin, kamareita ja keittiön
käsittänyt keskiosa valmistui ensin ja
sen jälkeen siipirakennukset molemmin
puolin.
Syntyi kokonaisuus, jonka leveine
pylväikköineen, korkeine poikkipäätyineen ja suurine kaari-ikkunoineen
on määritelty edustavan mallikirjojen
tunnetuksi tekemää venäläisvaikutteista
klassismia.
Pylväikköön hankkimaansa rautauurnan jalustaan Thilén sommitteli
vähän ennen kuolemaansa kirjoituksen kertomaan jälkipolville huvilansa
rakentamisesta ja peltojen raivaamisesta:
”Mustasta Mettästä aloitti Maanmittari Gustavus Thilén vuonna 1845 tähän rakenta yksi tässä maasa sitä ennen
ej Nähty Willa, kaupungin ympäristön
kaunistukseksi, Maan-ruukin nostamiseksi ja ihtellän huvitukseksi”.
Thilén kuoli vuonna 1861. Hän ja hänen vuonna 1856 kuollut puolisonsa Julia
Katharina saivat viimeisen leposijansa
Sankaripuiston vanhalla hautausmaalla.
Heidän haudallaan Tulliportinkadulta
Suokadulle johtavan käytävän varrella
on muistomerkkinä korkea uurnallinen
kivipaasi.
Alava säilyi Thilénien suvulla
1800-luvun lopulle. Sen jälkeen se oli
lehtori Betty Väänäsen koti.
Vuonna 1937 siinä avattiin kaupungin lastenkoti, joka toimi siinä Alavan
kirkon rakennustöiden alkamiseen, vuoteen 1967 asti.

Helena Riekki

Yhteisvastuu 2011
Evankelisluterilaisen
kirkon suurkeräys
käynnistyy sunnuntaina
6.2.2011.
Tänä vuonna torjutaan nuorten
yksinäisyyttä Suomessa ja Mosambikissa.
Suomessa yhteisvastuuvaroilla suunnitellaan toimintamalli, jonka avulla kyetään
entistä tehokkaammin tunnistamaan yksinäisyydestä kärsivä nuori sekä toimimaan
hänen tilanteensa parantamiseksi. Kumppaneina ja hankkeen toteuttajina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura sekä Suomen Punainen Risti.

Mosambikissa tuetaan yksinäisten ja haavoittuvassa
asemassa olevien nuorten
selviytymistä pääkaupungin
Maputon köyhälistöalueella.
Mosambikilaiset tukihenkilöt etsivät tukea tarvitsevia orpolapsia ja tekevät heidän luokseen
kotikäyntejä.
Tule kerääjäksi, käy ostoksilla Yhteisvastuukaupassa tai lahjoita rahaa. Ota yhteyttä
seurakuntasi diakoniatyöntekijään.
Lahjoituspuhelimet 0600 1 7010 tai
0600 1 7020.
Lisää: www.yhteisvastuu.fi

Kuva Kuopion
kulttuurihistoriallinen museo

8

Verkkokalastajat suurell
Kirkon ensimmäinen verkkokeskustelija Meri-Anna Hintsala
on jatkuvasti vaikuttunut verkossa käytävän hengellisen keskustelun
määrästä ja myös laadusta.

Liity mukaan
puhumaan
hyvää
 Hyvä verkkokeskustelija on

maltillinen. Intohimo on hyväksi: sykäys keskusteluun syntyy
tunnereaktion kautta. Innostus,
ärsyyntyminen, ihastuminen tai
vihastuminen kirvoittavat parhaimmat sanat, mutta voivat
myös loukata eniten.

 Huumori on vaikea, mutta hyö-

dyllinen ja tarpeellinen laji myös
verkossa.

 Kun reagoit toisen keskustelun-

M

eri-Anna Hintsala,
kolmen
lapsen äiti, uskonnonopettaja
ja kirkon verkkotyön kehittäjä vuodesta 2009, tuli
vaikuttuneeksi verkon voimasta jo
opiskeluaikanaan. Hän tutki lestadiolaisäitien voimaantumista verkkoyhteisöissä.

Kirkon näkökulmaa ja
hyvähenkistä keskustelua
”Näin verkon kautta koettavan
uskonnollisen yhteisöllisyyden ja
voimaantumisen tärkeänä äitien
itsetunnon kasvussa. Näin verkon
merkityksellisyyden uskonnollisessa
keskustelussa ja keskustelukulttuurin laajentumisessa.”
”Sosiaalinen media ja sen myötä
yhteiskunnassa voimistuva verkostoitumisen ja vuorovaikutuksellisuuden korostuminen ovat kiinnostavia
ilmiöitä – kirkossa tämä kulttuurin
muutos on alkanut erityisen voimakkaana vaikuttaa.”
Verkkokeskustelutiimi on laajentunut alun nuorisotyöpainottuneisuudesta myös lapsi- ja perhetyön
sekä diakonian pariin.

Kuva Markku Mattila

aloitukseen, pohdi, mitä hän sanoo ja kertoo itsestään. Vastaanko kirjoituksessani tuolle kirjoittajalle ja hänen kommentilleen,
vai omalle tunnereaktiolleni? Voit
kirjoittaa myös viestikirjoituksen
kahdesti ja julkaista vasta maltillisemman version.

Verkkokeskustelu on
Meri-Anna Hintsalan
mukaan kohtaamista,
sielunhoitoa ja
maineenhallintaa.

”Olen edelleen vaikuttunut siitä
keskustelujen määrästä, jota verkossa
käydään jatkuvasti uskonnollisista
kysymyksistä. Alun perin marginaalisena koettu verkkokeskustelu on
noussut yhteiskunnassa ja kirkossakin merkittäväksi asenteiden ja
mielikuvien muokkaajaksi”, kertoo
verkkotyötä seurakunnissa kouluttava Hintsala.
”Ilokseni näen, että paljon on alkanut tapahtua. Meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka haluavat käyttää
vähintään pienen hetken ajastaan
verkossa keskustelemassa uskonkysymyksistä, tuomassa keskusteluun

kirkon näkökulmaa ja hyvähenkistä
keskustelua”.

Verkkoon tarvitaan
myös toisenlaista ääntä
Facebookiin perustettiin syksyllä
2009 yhteisö Tule mukaan puhumaan hyvää, jonka tarkoituksena
on rohkaista ja kannustaa seurakuntalaisia ja kirkon työntekijöitä
käyttämään ääntään verkossa myönteisesti.
”Verkko koetaan yhä liian usein
vain negatiiviseksi, vahingolliseksi
paikaksi, vaikka verkko itsessään ei

sitä ole. Ihmiset toimivat verkossa ihmisen tavalla, onnistuen ja epäonnistuen, ja se näkyy keskusteluissakin.”
”Kirkosta käytävä keskustelu on
melkoisen usein vain kirkon jättäneiden tai siihen kriittisesti suhtautuvien puhetta. Siihen on mielestäni
mahdollista vaikuttaa ja tuoda mukaan myös toisenlaista ääntä.”
Meri-Anna Hintsalan työpäivät
ovat verkkokeskustelijatiimin koordinointia, IRC-galleriassa tehtävän
verkkonuorisotyön kehittämistä ja
koordinointia sekä kouluttamista
ja verkkokeskustelujen seurantaa ja
analysointia.

Hän on hyvin sisäistänyt nuoren
polven itsestäänselvyyden, joka vanhaa polvea kovastikin opetteluttaa.

Yksityisyyden raja
on paikoin ohut
”Omassa työssäni sosiaalinen media
on osa elämää, ei erillinen sektori,
joka voidaan hallinnoida tai hoitaa
erillisenä toimintaympäristönä.”
Verkkokeskustelu on Hintsalan
mukaan kirkon työnä kohtaamista,
sielunhoitoa ja maineenhallintaa.
”Siksi se sijoittuu kiinnostavasti
viestinnän ja kirkon ytimen, hengel-
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lla selällä
Näin kirkko
toimii verkossa
 liity kirkkoon
 liity vapaaehtoiseksi
 keskustele raamattupiireissä
 liity postituslistoille esim. Fa-

cebookissa

Kirkko kouluttaa
virtuaalimaailmaan

 hiljenny virtuaalikirkkoon
 lapsille oma lastenkirkko
 etsi tapahtumia, joihin osal-

listua
 etsi tietoa perheen juhlia varten: kaste, konfirmaatio, vihkiminen, hautajaiset
 tutustu kirkkovuoteen
 tutustu kotiseurakuntasi toimintaan ja tiloihin www.kuopionseurakunnat.fi
 verkkokeskusteluissa mukana City-lehden verkkosivuilla
Rakkauden ammattilaiset, Suomi24 -keskustelupalstalla Kirkko kuulolla, Helistin.fi –sivuilla
perhepappeja ja muualla, mm.
IRC-galleriassa kasvava joukko
erilaisia työntekijöitä

lisen työn välimaastoon ollen yhtä
aikaa molempia.”
”Sosiaalinen media on perusolemukseltaan keskustelua, jossa
välitetään ja jaetaan merkityksiä.
Sen vuoksi kirkko on sanomansa
kautta omimmillaan myös verkossa:
onhan kirkon sanoma lähimmäisen
rakkaudesta ja Kristuksen sovitustyössä ihmiselle antamasta vapautuksesta niin vahvasti ihmisen syviin
merkityksellisyyden kokemuksiin
liittyvä.”
Verkkokeskustelut ja läsnäolo
sosiaalisessa mediassa kirkon työntekijänä on työtä omalla persoonal-

laan, mikä on kirkon työntekijälle
muutenkin tuttua.
”Yksityisen ja julkisen raja on paikoin ohut, mutta tilanne on työntekijälle usein sitäkin antoisampi”, arvioi
Hintsala.

Psyyken ongelmat
näkyvät verkossa
Ihminen on verkossakin paljas.
”Toisaalta verkossa verhoudutaan
nimimerkin taakse. Voidaan kysyä,
onko ihmisen nimellä väliä, jos hän
haluaa keskustella kirkon ihmisen
kanssa uskosta ja luottamuksesta,

hädästä ja epätoivostakin niin, että tulee ymmärretyksi, kuulluksi ja
hyväksytyksi sellaisena kristittynä
kuin on?”
Anonyymius eli nimettömyys
näyttäytyy verkossa usein muusta
vuorovaikutuksesta poikkeavana
piirteenä.
”Näyttää kuitenkin siltä, että ihminen on sosiaalisessa mediassakin
oma itsensä, kun hän elää verkossa
pitkän aikaa. Aitous ja rehellisyys
oman identiteetin esille tuomisessa
luovat verkkoyhteisöissä vakavasti
otettavuutta ja luottamuksellisuutta.
Ihmiselle voi muodostua verkkoyhteisöstä tärkeä elämän jakamisen
paikka.”
Yhteisöpalveluissa kuten Facebookissa suosion takana lienee
Hintsalan arvion mukaan juuri
henkilökohtaisuus ja omana itsenään
esiintyminen.
”Profiilin kautta kerrotaan itsestä, verkostoidutaan ja eletään elämää
yhdessä. Toki netissä näkyy yhteisöllisyyden toinenkin puoli kuten
sosiaalinen kontrolli ja sen myötä
kateus, viha, suru ja sairaus.”
Ihmisten psyykkiset ongelmat
näkyvät nopeasti verkossa:
”Mitä tehdä, kun jatkuvasti kohtaa itsetuhoisia statuspäivityksiä
tai muistiinpanoja jonkun ystävän
seinällä? Miten reagoida, kun joku
ystävä paljastaa itsestään liian henkilökohtaisia asioita? Tai mitä sanoa,
kun jonkun ystävän käyttäytyminen
muuttuu hälyttävästi kummalliseksi?”
Meri-Anna Hintsala muistuttaa,
että kirkon ammattilaisten tulee olla
näistä ilmiöistä tietoisia:
”Oikeaa suhtautumista ei ole se,
että kielletään ilmiö tai sanotaan,
ettei pitäisi toimia niin. Jos ihmis-

Siellä, missä ihmiset aikaansa
viettävät, ovat myös suuret
ihmisenä olemisen kysymykset
– myös virtuaalimaailmassa.

T

ähän kirkko vastaa kouluttamalla työntekijöitään verkkoauttamiseen.

Kirkko ei jaa ohjeita

Facebook on lyönyt itsensä läpi maailmalla, mutta
Twitter ja muut sosiaaliset palvelut kuten Linkeldn
ovat toistaiseksi pienen piirin puuhastelua. Sosiaaliseen mediaan tarttuu moni toimija, myös kaupalliset
yritykset ja perinteinen media.
Netin lukemattomilla foorumeilla käydään taukoamatonta keskustelua, jossa myös usko ja kirkko ovat
esillä. Mukana on provosointia, mutta paljon myös
todellista hätää, aitoja kysymyksiä. Yksi kirkon mittavimmista uusista ponnistuksista onkin läsnäoloa
verkossa lisäävä Hengellinen elämä verkossa –hanke.
Joillakin aloilla työntekijöitä on ohjeistettu toimimaan sosiaalisessa mediassa. Onko kirkolla tarkoitusta ohjeistaa työntekijöitään virtuaalimaailmaan?
”Kirkko ei vain ohjeista, vaan kouluttaa tekemään
työtä sosiaalisessa mediassa”, kertoo koulutussuunnittelija Terhi Paananen Hengellinen elämä verkossa
–hankkeesta Kirkkohallituksesta.
”Työntekijänä ei sosiaalisessa mediassa ole kovin
erilaista kuin tosielämässä, ei sielläkään työntekijällä
ole kahta profiilia, vaan omalla nimellä tehdään töitä.”
Kirkon Hengellinen elämä verkossa –hankkeessa on
tähän mennessä koulutettu 120 kouluttajaa ja 194 on
käynyt peruskoulutuksen.

ten tapa purkaa pahoinvointiaan on
uudenlainen, on myös auttamistapojen oltava pohdittuja, tähän ympäristöön soveltuvia.”

Ammattitaitoiset ihmiset
ahdistuksessa ja surussa
Kansalliset kriisit ja hätätilanteet
näkyvät verkossa reaaliajassa.
”Samalla kun ihminen seuraa esimerkiksi kriisistä kertovia uutisia,
hän kommentoi niitä ja osallistuu
näin yhteiseen tapahtuman käsittelyyn. Verkossa suruaan ja ahdistustaan purkavat ihmiset tarvitsevat
tuekseen ihmisiä, jolla on ammattitaitoa ja kykyä kohdata verkossa
ahdistus ja kysymykset.”
Hengellinen elämä verkossa
-hanke on lähtenyt suunnittelemaan
verkkokriisityötä osaksi muuta kirkon ja yhteiskunnan kriisityötä.

”Kirkon työ pysyy mukana ihmisten elämässä kun hengellisyys ei
muutu tyhjäksi vaan tarjoaa pureskeltavaa nykyihmisen elämään. Sosiaalinen media muuttuu ja palvelut
vaihtuvat, mutta työtä voidaan suunnitella ja kehittää kauaskantoisesti,
sillä ilmiönä vuorovaikutuksellisuus
ja alhaalta päin kasvava aktiivisuus
tuskin vähenee”, visioi Meri-Anna
Hintsala.
”Kirkko on kansan yhteisö ja sellaisena merkityksellinen hengellisen
elämän ja kestävien arvojen esimerkki yhteiskunnassa jokaisen jäsenensä
kautta.”

Ulla Remes
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s e u r a k u n
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 9.2. klo
11. Kynttilänpäivä, Liisa Penttinen. Yhteisvastuulounas 8 euroa. Iltapäiväohjelma yhteisvastuun merkeissä, Varpu
Ylhäinen.

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. perusmuotoinen avioehto, testamentti,
perunkirjoitus 200-300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio, puh. 017-282 2211
faksi 017-282 3101, www.kalevipitkanen.com,
aatsto@kalevipitkanen.com

ASIANAJOTOIMISTO
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Eero Heikinheimo, 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.

Kuopion

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

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt
• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot
Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin ja
se on tietenkin Isännöintipalvelu Isarvo Oy.
Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 0400 438 161
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

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

T u o m i o k i r k ko
TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja
hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi
perjantaina 18-23.
p. 040 4848 256
Markkinaseurat ke 26.1. klo 18. Matti
Sihvonen, Ilpo Rannankari, Jaro Julkunen. Kuopion Virsikuoro, joht. Anna
Kosola.
Jipun konsertti pe 28.1. klo 19. Vapaa
pääsy.
Urkutuokio la 29.1. klo 15.
Messu su 30.1. klo 10. Saarna Satu
Karjalainen, liturgia Sari Kärhä, kanttorina Anu Pulkkinen ja urkurina Eero
Väätäinen.
Kansainvälinen jumalanpalvelus su
30.1. klo 14 kappelissa.
Perheen Pyhä -kirkkohetki su 30.1.
klo 16. Sari Kärhä, Pirjo Rissanen, Tiina
Tiainen, Anita Tilles ja Eero Väätäinen.
Viikkomessu ke 2.2. klo 19. Sanna
Huovinen.
Perjantaimessu pe 4.2. klo 19.
Urkutuokio la 5.2. klo 15.
Kynttilänpäivän messu su 6.2. klo 10,
jossa piispa Wille Riekkinen avustajineen toimittaa pappisvihkimyksen.
Liturgia Ilpo Rannankari, kanttorina
Pertti Rusanen ja urkurina Anu Pulkkinen. Tuomiokirkon Kamarikuoro. Yhteisvastuukeräyksen avaus.
Taizémessu (Viikkomessu) ke 9.2. klo
19. Sari Kärhä.

KESKUSSEURAKUNTATALO
Suokatu 22
Seurakuntamestarit, p. 040 4848 259
Keskikaupungin palvelupiiri ke 26.1.
klo 13 kerhohuone Eetussa.
Markkinaseurojen tarjoilu ke 26.1.
klo 19.
Markkinaseurojen iltaseurat ke 26.1.
klo 19.30. Merja Leppälä, Seppo Marjanen, Simo Korkalainen ja Hannu Komulainen.
Markkinaseurojen aamuseurat to
27.1. klo 9 kerhohuone Samulissa. Tuomo Ruuttunen ja Panu Pohjolainen.
Yhteisvastuu kerääjien koulutuspäivä la 29.1. klo 9 -12. Vuoden 2011
keräyksellä torjutaan nuorten ja lasten
yksinäisyyttä. Oletko kiinnostunut Yhteisvastuusta? Kerääjänä tai muuten
toimimalla, ota yhteys diakoniatyöntekijä Pirjo Litmanen, p. 040 4848 282.
Tuomiokirkkoseurakunnan toritempausviikko viikolla 6.
Tammisunnuntain juhla 30.1. klo 14.
Kahvi klo 13.30.
Omaishoitajien ryhmä ma 31.1. klo
13 yhdessä Alavan seurakunnan kanssa kerhohuone Samulissa. Diakoniatyöntekijät Liisa Tiilikainen, p. 040
4848 324 ja Birgitta Oksman-Kettunen,
p. 040 4848 284, diakonia-opiskelija
Maarit Niskanen. Avoin ryhmä myös
uusille omaishoitajille.
Raamattupiiri ti 1.2. klo 17 kerhohuone Aaronissa. Olli Viitaniemi.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 2.2.
klo 11. Raamattutunti, ”Jeesus auttaa
hädässä” Ilpo Rannankari. Iltapäivä
”Ollaan Caprivilla” Kalle Syrjä.
Veteraaniseurat ti 8.2. klo 13 kahviossa.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 9.2.
klo 13 kerhohuone Eetussa.

INKILÄNMÄEN SEURAKUNTATALO, Inkiläntie 7

PÄIVIN TERAPEUTTISESTA OLOHUONEESTA
Tukea parisuhteeseen, kriisitilanteisiin
ja vanhemmuuteen.
Perheterapiaa ja psykoterapiaa.
Työnohjausta yhdelle tai työryhmälle.
Uutta: Naisten kasvuryhmä ja
Miten hoidan parisuhdettani -ryhmä.
(Ryhmistä saat lisätietoja sähköpostilla)

paivintera@paivinterapeuttinenolohuone.fi
www.paivinterapeuttinenolohuone.fi
Facebook: Päivin terapeuttinen olohuone
Päivi Föhr
perheterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja

Emäntä p. 040 4848 269
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 26.1.
klo 11. Hartaus Sari Kärhä, ohjelma
tuolijumppa ja rentoutus, liikunnanohjaaja Seija Heinonen. Lounas 6 euroa.
Messu su 30.1. klo 12. Saarna Sanna
Huovinen ja liturgia Marjo Parttimaa,
kanttorina Anu Pulkkinen.
Käsityöpiiri ma 31.1. klo 9.30. Hartaus
Sari Kärhä.
Raamattupiiri ti 1.2. klo 16.30. Liisa
Penttinen.
Inkilänmäen palvelupiiri ke 2.2. klo
13. ”Jeesus auttaa hädässä”, Sari Kärhä.
Kynttilänpäivän messu su 6.2. klo 12.
Saarna Marjo Parttimaa, liturgia Sanna
Huovinen, kanttorina Pertti Rusanen.
Maranata-kuoro, johtaa Pauliina Vuorinen. Yhteisvastuukeräyksen avaus.

MUMMON MÖKKI
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15.
p. 040 4848 272
Viriketuokio torstaisin klo 13.
Raamattuhetket tiistaisin klo 13. Virpi
Soveri.
Puuropäivä ma 7.2. klo 11. Tarjolla
perunapuuroa.

NUORET
Nuortenilta to 27.1. ja pe 4.2. klo 18
Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E.

LÄHETYS
Kotien lähetyspiiri ke 26.1. klo 13 Kaisa Kolehmaisella Vuorikatu 5 A 11.
Kotien lähetyspiiri ke 9.2. klo 13 Taimi Toivasella, Hapelähteenkatu 3 B.

PERHETYÖ

vastuukeräyksen aloitus.
Yhteisvastuukonsertti su 6.2. klo 18.
Jorma Hynninen, Ursula Hynninen, Ilmari Räikkönen ja Kuopion Nuorisokuoro.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS
Keihäskatu 5 B
Kirjallisuuspiiri to 27.1. klo 14 kerhohuone 1. Kirja: Merete Mazzarella, Ei
kaipuuta, ei surua. Yht.henk. Aino Mikkonen, p. 040 7071 499.

NEULAMÄEN KIRKKO
Vesurikuja 4
p. 040 4848 311
Messu su 6.2. klo 13. Saarnaa Sanna
Husso, liturgeina Juha Välimäki ja Paula
Puustinen, kanttorina Ossi Jauhiainen,
mukana Hirvijärvi 2 rippileiriläiset.

SÄRKINIEMEN
SEURAKUNTA-TALO
Särkiniementie 20
p. 040 4848 307
Rauhanyhdistyksen seurat ke 26.1.
klo 19.

Perhekerho ke 26.1. klo 9.30. -11 ”Jeesus auttaa hädässä” Inkilänmäen seurakuntatalossa, Inkiläntie 7
Murrosikäisten vanhempien ilta ke
26.1. klo 18 Keskusseurakuntatalon
takkahuoneessa. Tule kohtaamaan
”murrosikäinen kotona”.
Perhekerho ti 1.2. klo 9.30. -11 ”Kynttilänpäivä” Keskusseurakuntatalossa,
Suokatu 22.
Perhekerho ke 2.2. klo 9.30. -11 ”Kynttilänpäivä” Inkilänmäen seurakuntatalossa, Inkiläntie 7.
Naisten lenkkipiiri ma 7.2. klo 18
Poukamassa. Lenkkeily, sauna, iltapala
ja hartaus. Piirin vetäjänä Pirjo Rissanen, p. 040 4848 252.
Perhekerho ti 8.2. klo 9.30. -11 ”Yhteisvastuu/ Kohtuullinen elämä” Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22.
Perhekerho ke 9.2. klo 9.30. -11 ”Yhteisvastuu/ Kohtuullinen elämä” Inkilänmäen seurakuntatalossa, Inkiläntie 7.

DIAKONIA

PYHÄKOULU

Venla Annikki Vesterbacka, Aili Ilona
Korhonen, Ada Sofia Räsänen, Vilho
Emil Yli-Kyyny, Mette Aino Kaarina
Gull, Aatos Hilmanpoika Einovaara.

Perhekerhot ma 31.1. klo 9.30-11 Alavan seurakuntakodin kerhotilat ti 1.2.
klo 9.30-11 Neulamäen kirkon kerhotilat, ke 2.2. klo 9.30-11 Särkiniemen seurakuntakoti, ke 2.2. klo 9.30-11 Lehtoniemen kerhotilat. Kerhojen aiheena
Kastepolku. Viikolla 6 Alavalla, Särkiniemessä ja Neulamäessä laulattaa
Leila Savolainen, Lehtoniemessä ihmettelemme talven ihmeitä. Lisätietoja Sirpa Pesoselta, p. 040 4848 297.

KUULUTETUT

KASTETUT

Antti Kyösti Turunen ja Annukka Lappalainen, Niko Juhani Turunen ja Marika Talvikki Hämäläinen.

Ella Aune Inkeri Hyvönen, Siiri Elisabet
Sinisalo, Samuel Johannes Leikkainen,
Onni Hermanni Tuppurainen, Dani Oliver Mikael Roivainen, Daniele Onni
Matias Rubini, Saku Kasper Pitkänen,
Seenia Sarlotta Soininen, Jesse Elias
Mikael Kaipainen.

Pyhäkoulu su 30.1. ja 6.2. klo 17 Hermanninaukio 3, Sibelius-Akatemian tiloissa.

KASTETUT

KUOLLEET
Anna-Maija Lämsä 56 v, Karl Henrik
Vilhelm Voss 84 v, Erkki Johannes Turunen 85 v, Anna Liisa Tapaninen 96 v,
Pentti Juho Jaakkola 78 v, Juho Kalevi
Tuhkanen 66 v, Sirkka Maria Konttinen
92 v, Martti Juho Karkulehto 79 v, Unto
Ilmari Konttinen 83 v, Kauko Ilmari
Henrikki Natunen 83 v, Aino Lempi
Muuronen 101 v, Jorma Olavi Kinnunen 78 v, Seppo Olavi Rossi 77 v, Sirkka Eine Onerva Holopainen 73 v.

Diakoniatoimistot Alavan ajanvarausvastaanotto ke klo 9-11, Liisa Tiilikainen, p. 040 4848 324, Särkiniemen
ajanvarausvastaanotto ti klo 9-11, Sisko Laitinen, p. 040 4848 326 Neulamäen ajanvarausvastaanotto torstaina
klo 9-11 Ulla Turunen, p. 040 4848 325.
Omaistaan hoitavien ryhmä ma 31.1.
klo 13 ja kuukauden viimeisenä maanantaina 28.2., 28.3. Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22. Tarkempia tietoja diakoniatoimistosta Liisa Tiilikainen,
p. 040 4848 324.

MUUTA
Lähimmäispalvelijoiden kuukausikokoontuminen ma 31.1. klo 17.30 Alavan seurakuntasalissa. Jos tarvitset kyytiä, ota yhteys Siskoon, p. 040 4848 326.

PERHETYÖ

KUULUTETUT
Juha Pekka Sakari Korhonen ja Tiina
Johanna Arpola.

KUOLLEET
Martta Elina Tuppurainen 90 v, Jenny
Mirjam Hämäläinen 89 v, Helvi Katri
Peltola 90 v, Toini Helvi Lintunen 94 v.

Alava
ALAVAN KIRKKO
Keihäskatu 5
p. 040 4848 298
Messu su 30.1. klo 10. Saarnaa Hannu
Koskelainen, liturgina Pirjo Kuula,
kanttorina Leila Savolainen, Zipporimkuoro. Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen.
Tuomasmessu su 30.1. klo 18. Saarnaa
piispa Arseni, musiikki Jarkko Maukonen ja ekumeeninen bändi.
Käsityö ja askartelupiiri alasalissa to
3.2. klo 13.
Messu kynttilänpäivänä 6.2. klo 10.
Saarnaa Sanna Husso, liturgeina Juha
Välimäki ja Paula Puustinen, kanttorina
Ossi Jauhiainen, kirkkokuoro. Yhteis-

Kallavesi
KALLAVEDEN KIRKKO
Rauhalahdentie 21
p. 044 4848 327
Sanajumalanpalvelus su 30.1. klo 10.
Saarna Anna-Maija Hella, liturgia Matti
Pentikäinen ja kanttorina Seppo Kirkinen.
Kynttilänpäivän messu ja YV-avaus
6.2. klo 10. Saarna Matti Pentikäinen, liturgia Juha Määttä, kanttorina Seppo
Kirkinen ja Dolce. Yhteisvastuun hyväksi keittolounas 5 € eli keitto 3 € ja pannukakkukahvit 2 €, perhehinta 10 €.

n i s s a

t a p a h t u u

PETOSEN SEURAKUNTATALO
Pyörönkaari 21
p. 040 4848 345
Kaupunkikinkerit su 30.1. klo 16. Raili
Rantanen ja Seppo Kirkinen.
Aikuisten takkailta ke 2.2. klo 18 takkahuoneessa. Vastuuhenkilöinä Alvar ja
Terttu Savallampi.
Raamattuilta ke 2.2. klo 18.30. Rukoilla
Hengessä ja totuudessa - Jumalan mielen mukainen rukous.

HIRVILAHDEN KAPPELI
Länsirannantie 2410
p. 017 3629 205
Hirvilahti-Lamperila Kinkerit to 27.1.
klo 18.30. Mukana Matti Pentikäinen ja
Anna-Mari Linna. Kinkeriaiheena Pyhä
- Yhteys (Ap.t 2:1-11.)

KARTTULAN KIRKKO
Kirkkokatu 23
p. 040 4848 545
Messu su 30.1. klo 10. Reijo Mustonen
ja Anne Keränen.
Messu su 6.2. klo 10. Mikko Väisänen ja
Anne Keränen. Lounas ja YV-keräyksen
avaus seurakuntakodissa.

KARTTULAN
SEURAKUNTAKOTI
Kissakuusentie 14
p. 040 4848 547
Kirkkokuoro ke 26.1. klo 18.
Lapsikuoro to 27.1. klo 15 takkahuoneessa.
Lasten puuhailta to 3.2. klo 17.3019.30 päiväkerhotiloissa.

SYVÄNNIEMEN PAPPILA
Kuttajärventie 6
p. 040 4848 548
Lasten puuhailta 4-6vuotiaille to
27.1. klo 17.30-19.30.
Pyhäkoulu su 30.1. klo 15.30-16.15.
Mari Paukkonen.

LÄHETYS
Naisten lähetyslöylyt ke 26.1. klo 18.
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja
Petoselta klo 17.35. Osallistumismaksu
5 €. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja
asiaa lähetyksestä.

DIAKONIA
Hyvän hoidon päivät (Omaishoitajille,
hoidettaville ja kyytipalvelua käyttäville)
ke 26.1. klo 10.30- 14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Lauletaan toivevirsiä, Seppo
Kirkinen. Mukavaa yhdessä oloa ja lounas 5 €. Ilmoittautumiset Maaritille, p.
040 4848 369 tai Riitalle, p. 040 4848 370
tai diakoniatoimisto, p. 040 4848 332.
Leväsen kammari ma 7.2. klo 12.30-14
Leväsen palvelukeskuksessa. Tutustutaan uusiin ihmisiin ja juodaan kuppi
kuumaa. Hyvän tuulen jumppahetki,
Arja Mielikäinen.
Omaishoitajien vertaisryhmä ti 8.2.
klo 13-15 Petosen seurakuntatalossa.
Ota mukaasi sinua hoitavaa musiikkia.
Lähimmäistyössä toimivien koulutusilta ma 21.2. klo 18-20 Poukamassa
yhdessä Puijon ja Männistön lähimmäisten kanssa. Aiheena ”Missä on toivoni, siellä on voimani”. Mukana psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pesonen. Ilmoittautumiset Riitta Reimalle 14.2.
mennessä, p. 040 4848 370.

PERHETYÖ
Perhekerhot vk. 5 seuraavasti: Petosen seurakuntatalo tiistaisin klo 9.3011 Valoharju tiistaisin klo 9.30-11. Kallaveden kirkko keskiviikkoisin klo klo
9.30-11, Jynkänvuoren kerhohuone
(Isännäntie 21) keskiviikkoisin klo 9.3011 ja Kurkimäki (Kurkipirtti) keskiviikkoisin klo 9.30-11.
Perhekerhot vk. 6 tiistai 8.2. klo 9.3011 Petonen. Valoharjulla ei kerhoa. Keskiviikkona 9.2. perhekerhojen yhteinen
yhteisvastuulounas kirkolla ja Jynkänvuoren kerhohuoneessa klo 9.30-11.
Kurkipirtissä ei kerhoa.
Taidetiistai 1.2. ja 8.2. klo 9.30-11.30 ja
klo 13-15.

PIIRIT
Kaislastenlahden päiväriiri ti 1.2. klo
13 Veikko Antikaisella, Anttilantie 9.

AIKUISTYÖ
Rukouspiiri ke 9.2. klo 18.30-20 Kalla-

2 6 . 1 . – 8 . 2 . 11
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veden kirkolla. Lisätietoja Merja-Riitta
Jaakkoselta, p. 040 5573 285.
Sanasta suuntaa elämään - raamattupiiri torstaisin klo 18.30-20 Jaakkosilla, Pitkäsiima 15. Lisätietoja Merja-Riitta
Jaakkoselta, p. 040 557 285.

PYHÄKOULU
Pyhäkoulut Kallaveden kirkolla klo
10. 30.1., 6.2., 20.2., 27.2., 6.3., 13.3.,
20.3., 3.4., 10.4. ja 17.4. Petosen seurakuntatalossa klo 13.30. 30.1., 6.2.,
20.2., 27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 3.4., 10.4. ja
17.4. Haminalahti/Hiekkala klo 11.
aloitus 16.1., muut kokoontumiset opettajan ilmoituksen mukaisesti. Kurkimäki/kerhohuone Kirkkomuskari klo 17.
Kokoontumiset 20.2., 20.3., 17.4. ja 29.5.
Lisätietoja pyhäkouluopettajilta tai lapsityönohjaaja Tuula Hoffrénilta, p. 040
4848 335 tai tuula.hoffren@evl.fi.
Laulupyhis klo 16 yli 3-vuotiaille Jynkänvuoren kerhohuoneessa. Ilmoittautuminen 28.1. mennessä Tuula Hoffrénille, p. 040 4848 335. Ryhmä alkaa 6.2.,
jos innokkaita lapsia on riittävästi.

KINKERIT
Punnonmäki-Hautolahti kinkerit su
30.1. klo 13 Marketta ja Kari Karvalilla,
Korholantie 326 Karttula.

KASTETUT
Kerttu Kaarina Katajisto, Silja Susanna
Kärki, Varpu Isla Aurelia Saraste, Noel
Veikko Eemeli Venäläinen, Veeti Kalle
Valtteri Savolainen, Viljami Onni Aulis
Karttunen, Iida Vilhelmiina Haatainen,
Emma Sini Amanda Tiirikainen, Joona
Onni Hermanni Pietikäinen, Mico Daniel Mielonen, Luca Romeo Mielonen,
Lumia Lilja Tuulia Räsänen, Amélie Helen Honegger, Rebekka Sara Elina Hartikainen, Joona Mikael Turunen, Lauri
Selim Heiskanen.

KUULUTETUT
Jani Kristian Huttunen ja Minna Kristiina Ronkainen.

KUOLLEET
Sirkka Liisa Hyvärinen 77 v, Matti Untamo
Vepsäläinen 71 v, Elias Kiljunen, joka syntyi kuolleena, Helmi Unelma Mykkänen
87 v, Pauli Hannes Arvid Ukkonen 72 v,
Elna Pöyhönen 95 v, Juho Kalevi Laakkonen 70 v, Toimi Tapio Karhunen 81 v.

Joonas Vähäsöyrinki

Männistö

Ennen hätähuutoa
apu on annettu

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Messu su 30.1. klo 10. Kirkkoherran vaalin vaalinäyte Raili Pursiainen, kanttorina Heikki Mononen.
Yhteisvastuumessu ja vaalipaneeli
kynttilänpäivänä 6.2. klo 10. Saarna ja
liturgia Lauri Paatero, kanttorina Riitta
Matilainen, Lapsikuoro. Messussa Penkereen rippikouluryhmä. YV-keräyksen
aloitus, messun jälkeen YV-lounas ja
kirkkoherran vaalin vaalipaneeli. Puheenjohtajana Matti Jantunen.
Kirkkoherran vaalin ennakkoäänestys 7.-11.2. klo 9-18.
Kirkkoherran vaali su 13.2. messun
jälkeen noin klo 11.30 jatkuen klo 18
saakka.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO
Lönnrotinkatu 24
040 4848 391
Rauhanyhdistyksen seurat ke 2.2. klo 19.
Perheen pyhäpäivän kynttiläkirkko su
6.2. klo 16. Mehutarjoilu. Tarja Säynevirta.
Kirkkoherran vaalin ennakkoäänestys 8.2. ja 10.2. klo 12-18.

DIAKONIA
Ukintuvan Sanan torstai 27.1. klo 12
Pyhän Johanneksen kirkolla. Mika Niskanen.
Ukintuvan vohvelipäivä to 3.2. klo 11.
Raija Yli-Kulju kertoo kaupungin vanhuspalveluista klo 12.
Yhteisvastuu 2011 info ja koulutus la

H

umina kuuluu hormista ja
kaunis nuoren perheen koti
saa pehmeää leivinuunin
lämpöä – lämpöä, joka
pitää nurkissa paukkuvan hurjan
pakkasen loitolla. Tuossa kodissa
on turvallinen ja levollinen olo. Pienen lapsen syntymä perheeseen on
elämän huippukokemus.
Seurakunnan pappina vierailen
perheessä levollisin mielin.
Kodissa on kaikki edellytykset
lapsen hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tätä turvaa ei luo vain
uunin lämpö – lämpöä on havaittavissa myös äidin ja isän silmissä, kun
he katselevat pientä tulokastaan.
Lämpöä on myös siinä, miten vanhemmat katsovat toisiaan.
Tuota pientä lasta kastaessani
teen sen iloiten tästä kodista. Kodista, joka tarjoaa suojaa ja turvaa

kaikille, mutta erityisesti kaikkein
pienimmälle.
Kipeän hyvin kuitenkin tiedän,
ettei elämä aina kulje samoja latuja
– joskus elämän merellä myrskyää ja
salamoi. Joskus lämpö puuttuu niin
uunista kuin ihmisten väliltäkin. Silloin koen tuon kastehetken vieläkin
tärkeämmäksi.
Kun elämän turvaverkot pettävät, kun alla tuntuu olevan silkka loputon pohjattomuus. Pohjattomuus,
joka nielee ja vetää vääjäämättömästi upoksiin. Silloin tarvitsemme
kasteen armoa, armoa, joka pelastaa
silloinkin, kun apua ei tässä elämässä enää ole.
Elämän myrskyssä me saamme
ojentaa kätemme Vapahtajalle ja
huutaa Herra auta, armahda.
Elämän myrskyn päättyessä tuo
sama käsi tarttuu käteemme ja joh-

dattaa meidät ajan rajan tuolle puolen – sinne, minne tämän maailman
myrskyt eivät enää yllä.
Siksi kasteen armo on tärkeä,
niin tyvenessä elävälle kuin myrskyjen riepottamallekin. Kasteessa
meille on jo vastattu huutoomme:
”Herra pelasta minut!”
Apu on annettu, ennen kuin
hätähuuto on kajahtanut. Tätä on
ennättävä armo.

Reijo Leino
Kirjoittaja on
Järvi-Kuopion
seurakunnan
kirkkoherra

4. sunnuntai loppiaisesta. Matteus 14: 22–33.
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s e u r a k u n

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Tietokoneapu

kotitalalousvähenn. 60%
www.orden.fi
040 5844 045

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

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...
- erikoishammasteknikon palvelut
- hammaslaboratoriopalvelut
Käsityökatu 18 A
70100 KUOPIO
puh. 017-262 6990

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT
• KIVILYHDYT

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

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat
Jälleenmyynti; IITU, Hyvän olon kauppa
Haapaniemenkatu 12 0500-619 772

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

Ma, ti, to, pe
Ke klo 9-12
Kuopio
Siilinjärvi
Hapelähteenkatu 41 Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Puh. (017) 462 1511

... ja hymysi huomataan

• Hoivapalvelut • Siivouspalvelut
• Kotisairaanhoidon palvelut
Palveluja kotiin jo vuodesta 1993
Gerttu Ky – Kuopion Hellähoito Oy – Kotihoito Saga Oy
Puh. 044 355 54 51 Maaherrankatu 15-19, 70100 Kuopio

Yhteisvastuu 2011 torjuu
nuorten yksinäisyyttä
Suomessa ja Mosambikissa.

Ole hyvä.
Ole arkienkeli.

017 369 0700
p. 017 369 0700

Lahjoita www.yhteisvastuu.fi
Soita 0600 1 7010
(10,18 € / puh. + pvm)

tai 0600 1 7020
(20,12 € / puh + pvm)

KASTETUT
Kia Emmi Elisabeth Niinikoski, Nanna
Helmi Lyydia Lipponen, Luukas Jesperi Konttinen, Akseli Eeli Sakari Julkunen, Edith Elina Matilda Autio.

KUOLLEET
Elsa Maria Koistinen 90 v, Maija Kyllikki
Frimodig 75 v, Helmi Leinonen 83 v,
Risto Vilho Juhani Lipponen 59 v, Maija
Liisa Eskelinen 83 v, Erkki Johannes
Kuosmanen 73 v, Maria Miettinen 86 v.

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN
JA AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa.
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Kuopiossa 28.3. alk. yht. 17 pvää
* Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy työryhmineen.
* Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela.
* Paikka: Kylpylä-Hotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, Kuopio
* Haku Kelan kautta, liitteeksi lääkärin B-lausunto ko. oireista.
Hakemuksia ja lisätietoja saa Kelalta ja netti-sivuilta www.kela.fi/
kuntoutus, kurssinro 38869 sekä www.psykologiyhteistyo.fi tai
info@psykologiyhteistyo.fi. Puhelimitse yhteyshenkilöt Anne
Purhonen 0400-356 244 sekä Sirkka Littow p. 0400-902 472.

na Karasti, Joona Saraste.
Perhekerho ke 2.2. klo 9.30. Enkeli
taluttaa pientä kulkijaa.
Ystävänpäiväkerho ke 2.2. klo 11.
Ruokailu ja klo 12-13.30 ohjelma: Kristityn eväät, Jaana Marjanen.
Yhteisvastuukeräys alkaa 6.2. Aiheena nuorten yksinäisyyden poistaminen. Alueella Julkula, Päiväranta,
Sorsasalo ja Ranta-Toivala tarvitaan
kerääjiä. Ole yhteydessä diakoniatyöntekijä Riitta Murtorinteeseen, p.
040 4848 437.
Perheen pyhäpäivän kirkkohetki
kynttilänpäivänä 6.2. klo 16. Miina
Karasti saarnaa, Tuula Pitkänen, Tanja
Kilpiäinen. Kanttorina Outi Keskisipilä.
Päiväkerholaiset ja iltapäiväkerholaiset. Askartelua ja tarjoilua!
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 7.2. klo
18. Kynttilälyhdyt, Seija Rissanen, Helena Heija-Nuutinen ja Riitta Murtorinne.
Perhekerho ke 9.2. klo 9.30. On yksin
tylsää olla.
Ystävänpäiväkerho ke 9.2. klo 11.
Ruokailu ja klo 12-13.30 ohjelma: Taidemuseo, Pauno Pohjolaisen näyttely.

LÄNSI-PUIJON KERHOHUONE
Rypysuontie 28-30
p. 040 4848 419
Perhekerho ti 1.2. klo 9.30. Enkeli taluttaa pientä kulkijaa.
Perhekerho ti 8.2. klo 9.30. On yksin
tylsää olla.

DIAKONIA
Ajanvaraus päivystys Puijon kirkolla
maanantaisin ja torstaisin klo 9-10 Raili
Lehtoviita, p. 040 4848 416 ja Päivärannan kirkolla tiistaisin ja torstaisin klo
9-10 Riitta Murtorinne, p. 040 4848 417.

Tilaa ilmainen esite 0400 223 446
www.divisa.fi

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

5.2. klo 10-13 Pyhän Johanneksen kirkon srk-salissa. Riina Hännisen terveiset Mosambikista, ulkomaan keräyskohteesta. Kirsi Niskanen kertoo kotimaan kohteesta ja jakaa lopuksi halukkaille lipaskeräysvuoroja. Keittolounas, vapaaehtoinen maksu YV:lle.
Yhteisvastuu 2011 -startti su 6.2. klo
10 Pyhän Johanneksen kirkolla. Messun jälkeen Yhteisvastuu 2011 -info ja
lounas YV:lle. Lounaan jälkeen kirkkoherraehdokkaiden vaalipaneeli. Kirsi
Niskanen jakaa YV-materiaalia ja keräysvuoroja halukkaille. Myytävänä YVtuotteita.
Männistön, Puijon ja Kallaveden
lähimmäisten yhteinen koulutusilta ma 21.2. klo 18-20 Poukaman leirikeskuksessa, Poukamantie 105. Teemana “Missä on toivoni, siellä on voimani”, psykiatrian erikoislääkäri Tuula
Pesonen. Ilmoittautumiset Marille
14.2. mennessä, p.040 4848 406.

Puijo
PUIJON KIRKKO
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Messu su 30.1. klo 10. Miina Karasti
saarnaa, Emmi Korpi, Kari Kuula. Kanttorina Joona Saraste. Lauluryhmä Verso. Lapsille pyhäkoulua.
Siioninvirsiseurat su 30.1. klo 18.
Emmi Korpi, Jaana Marjanen, Reijo
Mattila ja Tuomo Ruuttunen. Herättäjän paikallisosaston vuosikokous ennen seuroja.
Kynttilänpäivän messu su 6.2. klo
10. Pekka Nieminen saarnaa, Anu Ylitolonen, Jaana Marjanen, Emmi Korpi.
Kanttorina Outi Keskisipilä. Kamarikuoron kvartetti. YV-keräyksen avaus.
Kirkkokahvit.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS
Taivaanpankontie 3
Israel -piiri ke 26.1. klo 14. Ariela Toivanen.
Eläkeläisten iltapäiväkerho to 27.1.
klo 12.30, seuraavan kerran to 3.2. klo
12.30.
Raamattu tutuksi -luento ma 31.1.
klo 18.30. Tätä on kristinusko. Janne
Alakärppä, Paula Puustinen.
Ystävän kammari - avoimet ovet
kaikenikäisille tiistaisin klo 11-14. Yhdessäoloa ja kahvitarjoilu.
Perhekerho ke 2.2. klo 9.30. Enkeli
taluttaa pientä kulkijaa.
”Menevätkö parisuhteen palikat uusiksi eläkkeelle siirryttäessä?” ke 2.2.
klo 12. Aiheesta alustaa FT, kouluttaja
Jorma Räsänen. Keittolounas ja kahvit 5
€ Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, musiikkia kanttori Anna-Mari Linna.
Hiljaisen viikon vaelluksen suunnittelupäivä la 5.2. klo 12. Valmistautuminen pääsiäisvaellukseen alkaa.
Heikki Hyvärinen.
Mitä tiedämme historiallisesta Jeesuksesta? su 6.2. klo 17. Raamattuteologinen seminaari. Sakari Häkkinen, Kari Kuula.
Perhekerho ke 9.2. klo 9.30. On yksin
tylsää olla.
Israel - piiri ke 9.2. klo 14 Ariela Toivasella, Suunnistajantie 1.

MUUTA
Yhteisvastuukeräys alkaa. Tervetuloa kerääjäksi. Yhteystietoja Maija Antikainen, p. 040 4848 439.
Puijon, Kallaveden ja Männistön lähimmäisten yhteinen koulutusilta
21.2. klo 18 Poukaman leirikeskuksessa,
Poukamantie 105. Teemana ”Missä toivoni, siellä voimani”, psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pesonen. Ilm. 14.2.
mennessä Railille, p. 040 4848438.

KASTETUT
Maisa Meeri Sofia Jormakka, Nuutti
Eeti Kalevi Määttä, Alisa Elli-Noora Iivonen, Väinö Aleksanteri Vesterinen,
Iiro Hemminki Korkiakoski, Elias Mikael Petteri Savolainen.

KUOLLEET
Seppo Kalevi Turunen 64 v, Kerttu
Kaarina Lempinen 91 v.

Jär v i-Kuopio
RIISTAVEDEN KIRKKO
Joensuuntie 2505
Jumalanpalvelus su 30.1. klo 13. Kirsi
Leino, Marjatta Piironen.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO, Keskustie 2
Nuortenilta to 27.1. klo 15.30.
Kohtaamispaikka to 27.1. klo 18.30.
Jouko Kauhanen.
Siioninvirsiseurat ma 31.1. klo 19.
Toivo Tolppanen
Isoskoulutus to 3.2. klo 15.
Perheenpyhä su 6.2. klo 16. Vietämme vauvakirkkoa. Tarjoilua ja puuhahetki. Mukana päiväkerholaiset.
Virkistyspäivä ke 9.2. klo 12 ruokailu,
klo 13 alkaen osallistumme keskitalven virsiseuroihin.
Eläkeliiton keskitalven virsiseurat ke
9.2. klo 13. Kirsi Leino, Marjatta Piironen.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO
Tuomikuja 4

VEHMERSALMEN KIRKKO
Lempeläntie 15

p. 040 4848 426
Ystävänpäiväkerho ke 26.1. klo 11.
Ruokailu ja klo 12-13.30 Muistihäiriöisen kohtaaminen, muistiluotsi Sanna
Kosunen ja Riitta Murtorinne.
Jumalanpalvelus su 30.1. klo 13. Mii-

Messu su 30.1. klo 10. Lions Clubin
kirkkopyhä. Kahvihetki seurakuntakodissa.
Messu su 6.2. klo 10. Koko kylän kinkerit seurakuntakodissa.

n i s s a

t a p a h t u u

VEHMERSALMEN
SEURAKUNTAKOTI
Lempeläntie 10
Naiset kokkailee teemaillen la 29.1.
klo 10-15.
Kokkiukot ke 9.2. klo 18.

JUANKOSKEN
YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO
Mäntytie 5
Aamurukous ke 26.1. klo 8.
Päivärukous to 27.1. klo 12.
Messu su 30.1. klo 13.
Aamurukous ke 2.2. klo 8.
Päivärukous to 3.2. klo 12.
Messu su 6.2. klo 13. Kirkkokahvit, Yhteisvastuukeräyksen avaus ja listojen
jako seurakuntatalossa.

JUANKOSKEN
SEURAKUNTATALO
Mäntytie 5
Liikunta- ja näkörajoitteisten ryhmä
pe 28.1. klo 12. Mukana Juankosken aivoparkit.
Donkkis BIG night -toimintailta pe 28.1.
klo 18. 7-13vuotiaille. Järjestää Kansanlähetys ja Juankosken alueseurakunta.
Seurakuntakerho ke 2.2. klo 12.
Lähetysaskartelu to 3.2. klo 10.

KAAVIN KIRKKO
Kaavintie 24
Kirkkokuoro ke 26.1. klo 17.
Messu su 30.1. klo 13. Reijo Leino, Taru
Parviainen.
Aamurukous ti 1.2. klo 9. Tiistaisin, ei
vanhemman väen palvelupäivinä.
Messu su 6.2. klo 13. Huhtala, Vähäsöyrinki

KAAVIN SEURAKUNTAKOTI
Kirkkorannantie 1
King´s Kid´s musiikkiliikuntaryhmä su
30.1. klo 16.30, joka toinen sunnuntai.
Juniori-isoskoulutus ke 2.2. klo 15.45.
Lapsikuoro to 3.2. klo 15.
Raamattupiiri ma 7.2. klo 12 parillisilla
viikoilla.
Mielenterveyskuntoutujien omaisten ryhmä ma 7.2. klo 14.

MUUTA
Elsan kerho to 3.2. klo 14 Kortteisen
koululla.
Maarianvaaran kerho to 3.2. klo 17.
Kirkonkylän alakoululaisten sählykerho ma 7.2. klo 14.50-15.50 koulun iso sali.
Kortteisen sählykerho ti 8.2. klo 18.1019.30

Lauri ja Maija Juvosella, Juvolantie 58.
Aihe: Isä meidän rukous, virsi 208.

TUUSNIEMEN KIRKKO
Keskitie 21
Messu su 30.1. klo 10. Reijo Leino, Taru
Parviainen.
Jumalanpalvelusta ei ole su 6.2.

TUUSNIEMEN
SEURAKUNTATALO
Koivukuja 2
Poikien kerho ke 26.1. klo 15.45-17.15
7-9 luokkalaisille kerhohuoneessa ja
isossa salissa.
Nuortenilta ke 26.1. klo 18.30-20.
Tyttöjen kerho ma 31.1, klo 16-17.30
1-6-luokkalaisille Kammarissa.
Poikien kerho ma 31.1. klo 16.30-18
1-4-luokkalaisille kerhohuone ja iso sali.
Keskustelupiiri ma 31.1. klo 18.30.
Aamurukous ti 1.2. klo 10 Kammarissa.
Nuortenilta ke 2.2. klo 18.30 kerhohuoneessa.
Perheenpyhä su 6.2. klo 16. Reijo Leino, Markku Holopainen, Sirpa-Liisa Pelkonen.
Keskustelupiiri ma 7.2. klo 18.30.

MUUTA
Nuorten iltapäiväkahvila to 27.1. klo
15-17 Nuorisotalossa
Kirkonkylän työseura pe 28.1. klo 12
Hilda Hätisellä, Peltotie 14 as. 5.

KASTETUT
Petra Anette Markkanen, Eeva Maria
Eskelinen, Peppi Elli Maria Ihalainen,
Toni Markus Petteri Setälä.

KUOLLEET
Leila Annikki Pirinen 76 v., Alli Vilhelmiina Lyytinen 78 v., Elma Sairanen 96 v.,
Toivo Ilmari Riekkinen 60 v., Kikka Hannele Niemeläinen 44 v., Ari Erkki Olavi
Miettinen 56 v., Aili Elisabet Räsänen 86
v., Antti Eljas Tirkkonen 79 v., Väinö
Pietari Hakkarainen 83 v., Kari Tapio
Haatanen 57 v., Väinö Pitkänen 83 v.,
Reijo Olavi Soininen 61 v., Eino Eugen
Grenfors 62 v., Aili Martta Pääkkönen
89 v., Mauri Samuli Karhunen 59 v., Janne Tuomas Räsänen 30 v., Aino Mirjam
Räsänen 88 v., Vieno Kaarina Kuosmanen 78 v., Esa Itkonen 79v., Antti Parkkonen 75 v., Toivo Poutiainen 75 v.

MUURUVEDEN KIRKKO
Kirkkotie 1
Messu su 30.1. klo 16.
Messu su 6.2. klo 16. Kirkkokahvit ja
Yhteisvastuukeräyksen avaus.

MUURUVEDEN
SEURAKUNTATALO
Kirkkotie 1
Perhekerho ma 31.1. klo 9.30.
Seurakuntakerho to 3.2. klo 13.
Miesten piiri to 3.2. klo 18.
Perhekahvila ma 7.2. klo 9.30.

MUUTA
Pelonniemen- Nousionmäen kyläseurat ke 26.1. klo 19 Pentti ja Mirja
Hyvösellä.
Pitkämäen- Västinniemen kyläseurat ma 31.1. klo 13 Veikko ja Anu Tirkkosella, Kaartotie 15, Kaavi.
Kesämäen kyläseurat ma 31.1. klo 19
Tommi ja Eila Hämäläisellä.

SÄYNEISTEN KIRKKO
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 30.1. klo 10. Saastamoinen,
Saarela.
Perhemessu su 6.2. klo 16. Huom. aika.
Komulainen, Vähäsöyrinki, Oksman.
Vietetään perheenpyhää, ruokailu ja
ohjelmaa seurakuntakodissa.

SÄYNEISEN SEURAKUNTAKOTI
Kirkkoharjuntie 2 A
Perhekahvila to 27.1. klo 9.30-11
Seurakuntakerho to 3.2. klo 13.

MUUTA
Kinkerit su 6.2. klo 18.30 Pisankoskella

Siilinjär vi
KIRKKO
Haarahongantie 4    
Perjantaimessu 28.1. klo 18.30. Sirpa
Ylikotila puhe, Yrjö Jokiranta liturgina,
musiikista vastaa Airi Heiskanen, messu
viitotaan.
Messu ja uusien luottamushenkilöiden
tehtävään siunaaminen su 30.1. klo 10.
Markku Kettunen, Yrjö Jokiranta, Vesa
Kajava, Marjaana Kaisto ja Sola Gratia.
Kirkkokahvit ja tilaisuus seurakuntatalossa.
Perhemessu su 6.2. klo 10. Matti Hoffrén, Tapio Lepola, Marjaana Kaisto, lapsikuoro ja päiväkerhot.

SEURAKUNTATALO
Askartelupiiri ke 26.1. ja ke 9.2. klo 9
lähetyskellarissa.
Tutustutaan lähetyksen vapaaehtoistyöhön. Kaikenlaista tekemistä kaiken
ikäisille. Kahvit.
Oikeus Pyhään - luentosarja ke 26.1.
klo 18 isossa salissa. Turvaudumme kasteen salaisuuteen. Alustus: Tapio Lepola, kommenttipuheenvuoro Beatrice
Kraft, musiikki: lapsikuoro ja Marjaana
Kaisto. Luentosarja sisältää kuusi Pyhäteemaa keskiviikkoisin 2.3. asti.
Kirkonkylän uusi lähetyspiiri kaiken
ikäisille to 27.1. klo 18, kerran kuukaudessa. Ideoidaan toimintaa ”maailman
parantamiseksi”, mukana Eero Holma ja
Mervi Rainio.
Seurat (Rauhanyhdistys) to 27.1. klo 19
isossa salissa.
Perjantaikahvila nuorille pe 28.1. klo
19.30-22.00 (perjantaimessun jälkeen),
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mukana Erikan ja Santun isoskoulutusryhmä.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 31.1. klo
13 isossa salissa.
Katekismuspiiri ti 1.2. klo 14 lähetyskellarissa.
YV-info ti 1.2. alkaen klo 17.30 kahvituksella isossa salissa.
Askartelupiiri ke 2.2. klo 9 lähetyskellarissa.
Omaishoitajakerho ke 2.2. klo 12 päätysalissa.
Oikeus Pyhään – luentosarja ke 2.2.
klo 18 isossa salissa. Turmeltu luonto
syntinen. Alustus Eero Holma, kommenttipuheenvuoro sosionomi Kaija
Valta, musiikki Airi Heiskanen, Matti Antila, laulu.
Perjantaikahvila pe 4.2. klo 18-22.
Juttutupa ma 7.2. klo 10 lähetyskellarissa. Jutustellaan ja juodaan kahvia.
Miesten piiri ma 7.2. klo 13 kokoushuoneessa.
Kohtaamispaikka (Kansanlähetys) ma
7.2. klo 18.30 pienessä salissa, Matti
Hoffrén, Vilho Harvala, juonto Simo
Karjalainen ja Välke-lauluryhmä.
Näkökerho ti 8.2. klo 17 päätysalissa.
Vieraana Vehmersalmen näkövammaisia ja äänilehden lukijat. Puheteatteri
esitys.
Siioninvirsiseurat ti 8.2. klo 18 pienessä salissa.
Oikeus Pyhään – luentosarja ke 9.2.
klo 18 isossa salissa. Armon meri aava.
Alustus Matti Hoffrén, kommenttipuheenvuoro luokanopettaja Anne Niemelä, musiikki Vesa Kajava ja Nuorten
kuoro.

VUORELAN KIRKKO
Donkkis-ilta to 27.1. klo 18-20.
Raamattuhetki Sananen to 27.1. klo 18.
Messu su 30.1. klo 13. Markku Kettunen
ja Vesa Kajava.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 31.1. klo 13.
Perjantaikahvila pe 4.2. klo 18-22, rukous- ja lauluhetki klo 19.30.
Perhemessu su 6.2. klo 13. Matti Hoffrén, Tapio Lepola, Marjaana Kaisto, lapsikuoro.

MUUTA
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetyspiiri to 27.1. klo 18.30 Seppo ja Helli
Rautiaisella, Rajapurontie 30, mukana
Sirpa Ylikotila.
Gospeltanssin viikonloppu nuorille ja
nuorille aikuisille pe 28.1. klo 17-19 ja su
30.1. klo 12-13 srk-talossa. Ohjaajina
Henna Tuomainen ja Sonja Rönkkö. Kevään osallistumismaksu 10 euroa.
Ystävän Tupa ma 31.1. klo 9 Leppäkaarteen kerhohuoneessa.
Lähimmäispalvelun tukiryhmä ma
7.2. klo 17.30 SPR:n ystäväpalvelun vieraaksi yhdistystalo Eetvarttiin, Siilinpääntie 2.
Aikuisrippikoulu kevätkaudella. Osan
voi suorittaa osallistumalla Oikeus Pyhä
–luentosarjan iltoihin. Ilm. ja lisätiedot
Sirpa Ylikotila, p. 044 7284 608.

KASTETUT

taanotto ilman ajan varausta ma ja ke
klo 10-12.
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma, ke
ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50.
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe klo
10-12.
Hengellinen syöpäpiiri ke 26.1. klo 13.
Varttuneiden päiväpiiri ke 2.2. klo
13.30.
Hengellinen syöpäpiiri ke 9.2. klo 13.

KESKUSSEURAKUNTATALO
Suokatu 22

Helvi Kinnunen 89 v., Pentti Juhani Katainen 61 v., Sirkka Sinikka Kainulainen
82 v., Kalevi Ensio Korhonen 68 v., Aada
Juntunen 87 v. , Kalevi Keijo Turunen 57
v. , Viljo Korhonen 86 v., Ilmi Maria Väistö 88 v. , Aili Maria Pajari 86 v., Aune Sanelma Mursu 88 v.

Suokatu 31
p. 040 4848 464
Työntekijöiden asiakasvastaanotto ilman ajan varausta ma, ke ja pe klo 1012. Vammaistyöntekijän asiakasvas-

Suokatu 22

Luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua parisuhteen kysymyksissä.
Käynnit sopimuksen mukaan. Tiedustelut, p. 040 4848 480 ma-pe klo 9-11.

Palveleva puhelin
päivystää su - to klo 18-01, pe - la klo
18-03, p. 01019 007.

Opiske l ijat ja
nuoret aikuiset
Jipun konsertti pe 28.1. klo 19. Tuomiokirkossa. Vapaa pääsy. Konsertin jälkeen avoimet ovet Pappilassa, Kuninkaankatu 12.
Tuomasmessu su 30.1. Alavan kirkossa
klo 18. Saarna piispa Arseni.
January 30 at 2 pm International Service, Kuopio Cathedral Chapel
Perjantaimessu 4.2. klo 19 Tuomiokirkossa. Opiskelijoiden ja nuorten
ehtoollisen vietto, jatkot Pappilassa.
February 6 at 2 pm Open House meeting for fellowship and Bible discussion,
Old Rectory, Kuninkaankatu 12.

KANSANLÄHETYKSEN
OPISKELIJATOIMINTA
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamista.com
keskiviikkoisin klo 18

OPISKELIJA JA
KOULULAISLÄHETYS
Sairaalakatu 11
www.opko.fi/kuopio
Opiskelijaillat la klo 19.
Oi te älyttömät opiskelijat! 29.1. Raamattuopetus Galatalaiskirjeen sanoma
nykypäivänä? Pekka Ryhänen.
Mies vaietkoon seurakunnassa! 5.2.
Kuunteleeko kirkko miestä? Mitä mies
kuuntelee? Vaikeneeko mies? Rehtori,
kirjailija ja pastori Teuvo V. Riikonen.
Onko ihmisarvoa ilman Jumalaa? ma
7.2. klo 17 Yliopistolla (ML1).

Puhelun hinta on paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu. Nettiosoite:
pp.kuopio@evl.fi

Järjestöt
NNKY, Myllykatu 5
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
Naisten hyvinvointipiiri joka ke klo
17.30 – 19. Mukana Viretorin opiskelijoita.
Perhekahvila toistaiseksi vain ma klo
13 – 15.30.
Lauluryhmä ke klo 15.
Yhteiskristillinen raamattu- ja rukousilta ti klo 18.
Puhelinpäivystys kansliassa ti ja to klo
9 - 11, p. 017 2614 500.
Itu -vertaistukiryhmä abortin läpikäyneille naisille alkaa helmikuussa. Yhdeksän kertaa kokoontuvaan ryhmään
mahtuu kuusi osanottajaa. Tiedustelut
ja ilmoittautuminen Itu -puhelin
044 5766 670 ma-pe klo 17 -21 tai Riitta
Mäntylä p. 044 3212 725.

POHJOIS-SAVON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS
Sairaalakatu 11
P. (017) 262 2082, www.p-savonkl.sekl.fi
www.tarjolla.net
Kristillinen kirjapalvelu auki joka päivä klo 11-15.

PyhäPuuha

Lue vanhempien kanssa
Raamatusta toinen
kirje Timoteukselle
kappaleesta yksi jakeet
7 – 10 (2. Tim.1: 7-10).
Etsi kaksi paria
samanlaisia avaimia.
Pariton avain sopii
vankilan lukkoon.
Tehtävän laati
Sanna Ollikainen.

Diakoniakeskus

Perheasiain
neuvottelukeskus

Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke
26.1. klo 13.
Kuurojen lähetyspiiri to 3.2. klo 17.
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke
9.2. klo 13.

Siiri Katriina Mikkanen, Ella Iisa Odessa
Hartikainen, Lassi Ville Olavi Räsänen,
Jenna Ida Helena Lång, Lauri Felix Matikainen, Jesse Juhani Räsänen, Vilma
Viola Niska, Jere Veli Asseri Kokkonen,
Kalle Kusti Petter Ursinius, Vilhelmiina
Ilona Tikkanen, Elina Sofia Pohjalainen,
Ellen Inkeri Marjatta Pasanen

KUOLLEET  

13

14

RAAMATUN
HEPREAA JA KREIKKAA
Kreikan alkeet 28.-29.1., hepreaa 25.-26.3.
Raamattuopetukset pe klo 13.30-16.45,
kielikurssit pe klo 17.45-21 ja la klo 9-16.30.
Sairaalakatu 11.
Tied. puh. 050 359 6939
(www.gen.fi / Kalenteri).
Tervetuloa Jeesuksen nimeen!
Genesis ry, OPKO ja Kansanlähetysopisto

seurakunnissa tapahtuu
Miesten aamupiiri ma klo 6 ”matkalla
kohti aitoa miehuutta”, aamurukoushetki klo 7 ja klo 8, äiti-lapsipiiri klo
9.30, päivähartaus klo 13. Raamattupiiri ti klo 16 parillisella viikolla, rukoushetki klo 18 parittomina ti.
Päivähartaus ja kahvihetki ke klo 12
ja nuorten aikuisten 3Kohtaamista
klo 18. Raamattu- ja lähetyspiiri
parittomina to klo 16 ja nuorten Nuotta-ilta klo 18.30. Opkon opiskelijailta la klo 18.
Kohtaamispaikka to 27.1. klo 18.30
Riistaveden srk-talon kahviossa. Jouko
Kauhanen.
Kreikan kurssi pe-la 28-29.1. pe klo
13.30-21.30, la klo 9-17, ja heprean
kurssi su 30.1. klo 13-15.30, opettajana
Juha Muukkonen. Tied. ja ilm. Jussi
Kantele, p. 017 2622 082.
Kohtaamispaikkana Lähetyskoti su
6.2. klo 16. ”Totuus tekee vapaaksi”,
opetus Vilho Harvala, musiikki Välke.
Kohtaamispaikka ma 7.2. klo 18.30
Siilinjärven srk-talon pienessä salissa.
Vilho Harvala, Matti Hoffren, Simo Karjalainen, Välke.
Lähetysmatka Egyptiin 6-12.3. Kohteina Kairo, Luxor, Assuan ja Ballana.
Matkan hinta 1300 €. Paikkoja rajoitetusti. Matkanjohtajina Heikki Huttunen ja Jouko Kauhanen.
Hiihto- ja raamatturetki Ylläsjärven
Siltalaan 3-9.4. Matkan hinta n. 400
€. Tied. Jussi Kantele, p. 017 2622 082.
Evankelioimiskoulutus 8-10.4. ja 1315.5. Kurssimaksu 15 €. Opettajana
TM Petteri Tuohino. Lähetysseminaari 16-17.4. Opettajana TT Seppo Väisänen. Tied. ja ilm. Jussi Kantele, p. 017
2622 082.

www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@
sana.fi
Krito p. 0400 793 446/Anja
Rukouspäivystys pe klo 13-16. Kirjanmyyntipiste.
Pienryhmät: rukouspiiri ma klo
17.30-19.00.
Krito-ryhmät ti klo 18-20.
Raamattupiiri ke parill. viikko klo 1819.30, p. 050 5484 087/Juha.
Miesten piiri ke klo 18-19.30 pariton
viikko. p. iltaisin 044 0438 585/Topi
Naisten solu to pariton viikko klo 1819.30.
Krito- ”Varjosta vapauteen” la klo1214, 5.2. saakka.
Nuorekkaiden aikuisten kotisolu
klo 18 pariton viikko. Lisätietoja marjut.rasanen@gmail.com sekä ninattpartanen@hotmail.com
Rukouksen talo, ”Rukouspalvelu seurakunnassa” to 27.1. klo 18 rukouksesta
kiinnostuneille. Mukana Jukka Vasara
ja Mirja Kontio.

KANSAN RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma,
Tulliportinkatu 22

Seuroja voi kuunnella osoitteessa
www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Seurat to 27.1. klo 13.30 Vehmersalmen palvelukeskuksessa.
Seurat la 27.1. klo 19 Siilinjärven seura-

p. 0207 681 660

SUOMEN
LUTERILAINEN
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri to. 27.1. klo
18.30 Keskusseurakuntatalon Aaronissa. Aiheena Uskon ABC.
Evankelisten opiskelijoiden kotisivuosoite www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.html
Itä-Suomen piirin työntekijä Johannes
Häkämies, p. 050 3212 938, johannes.
hakamies@ sley.fi

KUOPION YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22

kuntatalossa.
Aviopuolisoidenilta pe 28.1. klo 18.
Seurat la 29.1. klo 19 Päivärannan kirkossa.
Seurat su 30.1. klo 15.
Lauluseurat ke 2.2. klo 19 Männistön
vanhassa kirkossa.
Seurat la 5.2. klo 18 Puijon kirkossa.
Tiistaikerho 8.2. klo 10.30.
Lauluseurat ke 9.2. klo 19.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Avoinna ke klo 10-13, virsituokio klo 11-12.
Markkinaseurat ke 26.1. klo 18 Tuomiokirkossa ja klo 19.30 Keskusseurakuntatalossa sekä 27.1. klo 9 Keskusseurakuntatalon Samulissa.
Paikallisosaston vuosikokous ja
seurat su 30.1. klo 18 Puijon kirkolla.
Torstaiseurat 10.2. klo 18 Keskusseurakuntatalon Samulissa.
Seurat su 13.2. klo 18 Männistön vanhalla kirkolla.

LÄHETYSKAUPPA
VAKKA
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14.
P. 017 2622 322, p. 040 4514 135.
Talven kirja-alessa Suomen Lähetysseuran alennettuja kirjoja.

AHOLANSAARI
Hy:n valtakunnallinen kuoro 4.-6.2.
Seurat 5.2. klo 18.
Isoskoulutus 11.-13.2.		
Tiedustelut ja ilmoittautumiset, p. 050
4641 000, www.aholansaari.fi aholansaari@aholansaari.fi

m u i s t i o
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622
621 savuttomat palaverit arkisin klo
11 ja 19, su klo 9 ja 19.
AA-naisten ryhmä ti klo 18 Suokatu 6.
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi.
Savuttomat palaverit to klo 19, la klo
9 ja su klo 18.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toimimattomassa perheessä kasvaneille
aikuisille torstaisin klo 18-20 Propellissa, Minna Canthinkatu 4 C 3. krs. Satamakadun puolelta, p. 050 9294 548
ma ja ti klo 18-20. http://www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmaisten läheisille, Hatsalankatu 37
su klo 19, p. 040 5579 470.
Esikoislestadiolaisten seurat su
30.1. klo 13 Kettulan seurakuntakodissa, Jäniksenpolku 2.
Imetystukiryhmä parillisten viikkojen maanantaisin Maljapuron päiväkodissa klo 18-19.30. Kaikille avoimesta ryhmästä lisätietoja, p. 040
7283 654 tai www.kuopionimetystukiryhma.fi
Irti huumeista puhelinpäivystys
ma-pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Läheisryhmät, p. 040 8459 052.
Katiska, Särkiniemen asukastupa,
Rimpitie 2 avoinna arkisin 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, Mäkikatu 11,
käynti päihdeosaston rak. päädystä.
Avoimet vertaistuki-/keskusteluryhmät päihteettömyyden tukemiseksi
ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245
ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset ti
1.2. klo 12.30 laulutuokio ja Raamatun sanoman merkitys ihmiselle,

rovasti Kalle Syrjä Keskusseurakuntatalon Samulissa. Laulun ja Sanan
tilaisuus pe 4.2. klo 14 palvelukoti
Lepolassa.
Kuopion mielenterveystuki ry. Koljonniemenkatu 2 II krs. P. 017 2618
828, 040 7331 713, 0400 889 827.
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.
Nimettömät narkomaanit su klo
16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Elämänkatsomuspiiri tiistaisin klo 9. Miesten
raamattupiiri parillisen viikon ti 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 vertaistukiryhmä ma klo 18 Majakassa, Minna
Canthinkatu 4 C 3 krs. Satamakadun
puolelta.
Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry Tuettu loma Rauhalahdessa 3.-8.4. pariskunnille, joista
toisella on mielenterveyden vaikeuksia tai on sairastunut psyykkisesti.
Tiedustelut, p. 040 5564 292/Pirjo.
Valon päivän juhla 3.2. klo 13 ja avoin
tukiryhmä vanhemmille, joiden lapsella on mielenterveyden vaikeuksia
tai on sairastunut psyykkisesti 2.2.,
16.2. ja 2.3. klo 17 Majakassa, Minna
Canthin katu 4 C 3. krs. Ryhmän on
mahdollista jatkaa Prospect-ohjelmalla 14.3. alkaen viikoittain.
Petosen asukastupa Pyörönkaari
19, II. krs. Avoinna ma-pe klo 9.30-15,
p. 3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdistys. Salijumppa ti klo 14.15 ja allasjumppa klo 15.15 Alavan palvelutalossa. Suokadun palvelutalossa allasjumppa ke klo 17. Salijumppa Puijonlaakson palvelutalossa to klo 13.
Portti, terveysneuvonta- ja välineiden vaihtopiste suonensisäisesti
huumeita käyttäville, Vuorikatu 3133. Avoinna ma ja to klo 14-16, ti klo
16-18. Asiointi nimettömänä.
Puijonlaakson asukastupa palvelukeskuksessa, Sammakkolammentie 12. Avoinna ma-pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, II

krs. Päivystys vastaanotto ma - pe
klo 9-11. 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, ma-ti
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. 023-16117. www.riku.fi
Sanan ja rukouksen aamu perjantaisin klo 8 Eelim –temppelissä, Vuorikatu 29, toimiston ovi.
Sotaveteraanimuseo ja kahvila Tulliportinkatu 37 rakennus D. Varaukset
ryhmille, p. 2811 130 klo 9-13 ti – to.
Suomen mielenterveysseuran
keskusteluryhmä lapsena hyväksikäyttöä kokeneille ja heidän läheisilleen kuukauden 1. keskiviikkona klo
17.30 aluetoimiston kokoustilassa,
Myllykatu 8 II. krs.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksikkö, Lastentie 1.
Vertaisryhmä itsemurhan tehneiden läheisille ti 15.2. klo 18
Mielenterveysseuran koulutustilassa, Myllykatu 8, sisäpiha II krs. Tied.
Liisa Paatelainen, p. 044 3313 710,
Anneli Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu
Männistön koululla ti tai pe klo 10.
Yhden Vanhemman Perheiden
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16,
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistaiiltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied.
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6.
Avoinna ma-pe klo 8-15, p. 044 7148
004.
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.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen
kirpputori, Kuninkaankatu 23.
Avoinna ma-to klo 10-16, pe klo 1013. Tiedustelut, p. 040 7092 430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark.
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004.
Vapaaseurakunnan
kirppari
Ropo, Käsityökatu 28. Avoinna mape klo 10-17, p. 3623 614.

Ristivetoa kulkee mukana menneen viikon tapahtumissa
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Kirkkoherranvaalin
kilpakosijat
Männistön kirkkoherranvaalin lopputuloksesta
ei uskalla lyödä vetoa
ennustajaeukkokaan.

K

aupunginteatterin lämpiö viime
lauantaina iltapäivällä.
”Ei me mitään joo-joo miestä
eikä naista tarvita, vaan vankka
johtaja”, männistöläinen äänestäjä sanoo odotellessamme saliin pääsyä. Teatterin lavalle ovat tulossa Kilpakosijat.
Kirkkoherran valinta tuottaa tälle äänestäjälle päänvaivaa. Ratkaisun hän arvelee syntyvän vasta vaalipaneelissa.
”Kun osaisin sinne valmistaa oikean kysymyksen. Vaalisaarnat näyttävät ehdokkaasta
vain pienen osan.”
”Jos minä olisin pappi, veisaisin niin, että
korpi raikuu”, tuumaa Pekka Sikanen, joka
isänsä kanssa kosiskelee samaa Kaisaa, rikasta
ja rehevää leskivaimoa.
Tässä kosinnassa huonosti käy kummallekin. Rippikoulu on ukko ja poika Sikasella
käymättä. Eikä todistusta tule, vaikka kuinka
yrittävät lahjoa lukkari Pilatusta vehnäspitkolla ja viinapullolla.

Männistöläiset ovat kiinnostuneita kirkkoherransa valitsemisesta. Kahtena vaalipyhänä
kirkko on ollut liki täynnä. Viime sunnuntaina etupenkissä oli rippikouluryhmä.
punainen lanka meni ohueksi. Odotin hiukkasen nopeampaa etenemistä.”
Leppälä toivoi, että saarnan alun kysymykset olisivat edenneet pidemmälle tähän
päivään.
Marjanen aloitti saarnansa näin: ”Miten
suhtaudumme erilaisiin ihmisiin, muista kulttuureista tuleviin, eri tavoin syrjäytyneihin tai
enemmistöstä poikkeaviin?”
”Saarnan liitos tähän päivään oli heikko.
Eriarvoisuus on lisääntynyt, tuloerot kasvaneet, sosiaalietuudet laskeneet, köyhyys
lisääntynyt. Miten me välitämme heistä”,
Leppälä mietti.

Neljäs uskoo
mahdottomaan
Kirkkokansa Pyhän Johanneksen kirkossa
veisaa niin, että korpikin raikuisi. Kaksi vaalisunnuntaita on koonnut kuulijoita kirkon
täyteen.
Kovaa kilpailutilannetta ei ehdokkaitten
välille näytä syntyvän. Kannattajajoukotkin
ovat hiljaisia.
Kirkkoherranvaalissa tuomiokapituli on
asettanut ehdolle kolme hakijaa: Seppo Marjasen, Aulikki Mäkisen ja Raili Pursiaisen.
Sen lisäksi viran kelpoisuusehdot täyttävällä
on oikeus asettua ns. ylimääräiselle vaalisijalle.
Tullakseen valituksi ylimääräisen ehdokkaan on saatava ääniä kymmenen prosenttia
seurakunnan äänioikeutettujen määrästä sekä
puolet annetuista äänistä. Männistön seurakunnassa äänioikeutettuja on 8 029.
Miksi ihmeessä ihminen haluaa panna
päänsä vadille yrittäessään liki mahdotonta, ylimääräisellä ehdokassijalla oleva Matti
Pentikäinen?
”Uskon männistöläisiin. Tämä on mahdollisuus, jonka Kirkkolaki antaa ja jossa seurakuntalaisten tahto tulee esille.” Pentikäinen
uskoo saavansa tarvittavat yli 800 ääntä. ”En
aio alistua”, hän kuittaa kysymyksen.

Kahdeksan miinus on Merja Leppälän antama kouluarvosana diakoniajohtaja Seppo
Marjasen vaalisaarnalle.

Äänestää voi
kahta ehdokasta

Hannele Karppinen antoi hiippakuntasihteeri Aulikki Mäkisen vaalisaarnalle seiskan.

Mikäli äänestäjä haluaa äänestää ylimääräisellä ehdokassijalla olevaa, hän kirjoittaa
ylimääräisen ehdokkaan nimen vaalilipun
tyhjään sarakkeeseen. Sen lisäksi hänellä on
oikeus äänestää myös varsinaisella vaalisijalla
olevaa ehdokasta.
Jos ylimääräinen ehdokas ei tule valituksi,
tällöin varsinainen ehdokas saa tältä äänestyslipulta ns. toissijaisen äänen. Vaalin tulos
voi ratketa juuri näitten toissijaisten äänten
perusteella.
Mikäli äänestäjä kirjoittaa vain ylimääräisen ehdokkaan nimen, eikä tämä tule valituksi, hänen äänensä menee kokonaislaskennassa
”hukkaan”.
Edellisessä kirkkoherranvaalissa ns. toissijaiset äänet nostivat hiippakuntasihteeri Reijo
Virolaisen ohi teol. tri Paavo Kettusesta.
Tuolloin ylimääräisillä ehdokassijoilla
olleet pastorit Eino Keihänen ja Matti Pentikäinen saivat eniten ääniä (Keihänen 372,

Pentikäinen 361), mutta kummankaan äänimäärä ei riittänyt valintaan.
Äänestysprosentti oli 10,2 eli 988 äänioikeutettua käytti oikeuttaan äänestää seurakunnalleen johtajaa.

Seppo Marjanen
ja punainen lanka
Männistön seurakuntalainen Merja Leppälä
oli hyvillään siitä, että Seppo Marjanen kertoi saarnassaan selkeästi Raamatun tekstin
taustat.
Evankeliumiteksti kuvaili Sykarin kaivolle
tullutta naista, jolta Jeesus pyytää vettä. Kun
Jeesus ryhtyi puheisiin samarialaisen naisen
kanssa, hän rikkoi juutalaisten sosiaalisia tapoja. Jeesus osoitti tuntevansa syntisen naisen läpikotaisin. Hän ei moralisoinut eikä
tuominnut.
”Saarna oli aavistuksen liian pitkä, ja välillä

Aulikki Mäkinen
ja kipinän hehku
Hannele Karppinen kiitti Aulikki Mäkisen
saarnaa taitavasta sanankäytöstä ja johdonmukaisuudesta.
Mäkinen puhui saarnassaan kohtaamisista, Jeesuksesta, joka pysähtyy ihmisen vierelle.
Oli samarialainen nainen Sykarin kaivolla,
Nikodemus ja Sakkeus, oli lastensa kanssa
apua anovia äitejä ja isiä.
”Usko syntyy kohtaamisesta. Jumala kohtaa ihmisen, tulee aivan lähelle. Tunnustuksemme mukaan Jumala kohtaa ihmisen jo
kasteessa”, Mäkinen sanoi.
”Hän puhui syvistä asioista, mutta jokin
kipinä saarnasta puuttui”, Karppinen pohtii
messun jälkeen. ”Jeesuksen kohtaaminen aiheutti aina mullistuksen ihmisen elämässä,
muutti täydellisesti.”
”Seurakuntalaisena kaipaan sitä, että kuulen saarnassa Jumalan rakkaudesta ja pelastuksesta Jeesuksessa.”

Lahja Pyykönen
 Henkilöstöpäällikkö Raili Pursiaisen
vaalisaarna Pyhän Johanneksen kirkossa
sunnuntaina 30.1. klo 10.
 Seurakuntapastori Matti Pentikäisen
vaalitilaisuus Pyhän Johanneksen kirkossa
maanantaina 31.1. klo 18.
 Männistön kirkkoherranvaalin vaalipaneeli Pyhän Johanneksen kirkossa sunnuntaina 6.2. messun jälkeen. Puheenjohtajana
professori Matti Jantunen.
 Ennakkoäänestys on Pyhän Johanneksen
kirkossa 7.2. – 11.2. klo 9 – 18 sekä Männistön vanhassa kirkossa tiistaina 8.2. ja
torstaina 10.2. klo 12 – 18.
 Varsinainen äänestys on Pyhän Johanneksen kirkossa sunnuntaina 13.2. klo 11.30
– 18. Äänestystulos on nähtävissä seurakuntien verkkosivuilla n. klo 21.30.
 Vaalisaarnat ovat luettavissa osoitteessa
www.kuopionseurakunnat.fi

Kun kristityn
on nimi mulla
Kun tätä luetaan, tämänvuotinen kristittyjen ykseyden rukousviikko on jo melkein mennyt. Jäljellä on enää sunnuntain
30.1. Tuomasmessu Alavan kirkossa. Kuopiolainen ohjelma on taas ollut vertaansa
vailla ja savolainen viikkokin kesti peräti
12 päivää.
Sydäntäni lämmittää kovasti tämmöinen. Seurakuntarajojen ylittäminen ja lokeroitten – ja lokeroimisen! – välttäminen
elämässä muutenkin on minusta hyvin
kannatettavaa.
Eri tavoin ajattelevien kristittyjen
yhteiselo on ollut hiukan koetteilla sen
syksyisen tiedät-kai-minkä televisioillan
jälkeen. Kun keskustelua ovat äänekkäimmin käyneet äärikonservatiivit ja ääriliberaalit, monet siinä välillä hauraasti
ja hiljaa uskoaan hapuilevat ovat jääneet
hämmennyksen tilaan. Ketä uskoa? Mitä
seurata?
Pelottavinta keskusteluissa on ollut
viha. Sikäli kun Raamatusta ja Jeesuksen
opeista jotakin ymmärrän, kristityn ei
tulisi vihata ketään eikä varsinkaan toisia
kristittyjä. Olen nähnyt silmien leiskuvan,
kun saarnaaja hyökkää homomyönteisten
piispojen kimppuun. ”Päivi Räsänen” on
puolestaan käynyt liberaalikristityn kirosanasta.
Mitenkähän me opimme elämään yhä
kansainvälisemmässä ja monikulttuurisemmassa maailmassa, jos jo oman kansamme ja uskomme sisällä näin kuohahtelee? Tästäkö johtuu perussuomalaisten
suuri suosio – joku sentään puolustaa
omaa pikku lintukotoamme kaikkea vierasta ja pelottavaa vastaan?
Usein viha johtuu pelosta erilaisuutta
kohtaan. Juuri siksi ekumeeniset viikot
ovat äärimmäisen tärkeitä. Uskon vankasti siihen, että luottamus ja dialogin
mahdollisuus syntyvät henkilökohtaisen
tuntemisen kautta. On palkitsevaa ottaa selvää, millaisia Kristuksen seuraajia
täällä taapertaa. Eikä mikään yhdistä niin
kuin yhteinen rukous.
Otsikon virsisitaatti jatkuu: tee siksi
minut todella (virsi 409:3). Sitä pyydän,
meille.

Helena Kantanen

T äll ä p al s t all a k ir j o i t t a v a t
v u o r o t e ll e n y li o p i s t o nl e h t o r i
Helena Kantanen Kuopiosta
s e k ä t o imi t t aj a J a n n e V ill a
H e l s in gi s t ä .
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Kuva Hanna Karkkonen

Miehen
kolme
tehtävää

Viikko alkaa aamukuudelta. Miesten kesken.

K

uopiolainen kehityspäällikkö Sami Gråsten, 35, kertoo, miten
seitsemän vuotta sitten jysähti.
Kuka on tuo mies, joka katsoo
peilistä?

Jokainen tarvitsee sankareita
”Minulla oli usein paha olla. Häpesin
itseäni. Luulin saaneeni huonot kortit, joiden kanssa oli vain pärjättävä.
Sitten aloin ymmärtää, ettei kaikki
se, mitä olin itsestäni uskonut, ollutkaan totta.”
Aamukokoontumisissa puhutaan
isähaavasta. Sellainen oli Gråsteninkin elämässä. Samin isä ei ollut tavannut ikinä omaa isäänsä. Miehen
mallia oli siis vaikea antaa pojalleen.
”Tunsin, että olin kasvanut yksin.
Olin saanut vapaasti valita ja toimia,
mutta jälkeenpäin tiedän, että olisin
tarvinnut selkeitä ohjeita ja turvaa,
rajoja.”
”Jokainen mies tarvitsee sankareita, joita ihailla. Ja hän tarvitsee myös
jonkun, joka rohkaisee kasvamaan
pojasta mieheksi. ”

Samoilla sakkokierroksilla
Tiedonjano kasvoi ja Gråsten luki
paljon lasten kasvatuksesta ja parisuhteesta. Sen jälkeen aiheet siirtyivät omaan tarinaan.
”Kyselin, kuka kertoisi, millainen aito mies on. Miehen malli oli
kadoksissa, kuten monella tänä päivänä.”
Sami Gråsten törmäsi internetissä amerikkalaisen pastorin Robert Lewisin materiaaliin, joka teki
vaikutuksen. Kolmen vuoden ajan
hän suomensi materiaalia ja viime
syksynä kymmenkunta miestä alkoi
kokoontua säännöllisesti kysymysten ympärille.
”Moni vanhempi mies ajattelee,
että mitä jaettavaa hänellä olisi, kun
on tehnyt niin paljon virheitä. Mutta
niitähän juuri olisikin hyvä jakaa,
ettei meidän nuorempien tarvitsisi
kiertää kaikkia samoja sakkokierroksia. Emme oikein tohdi puhua,
kun ajattelemme, että muilla menee
hyvin, vain minulla on ongelmia.”
Miehet tarvitsevat vertaistaan.
”Kun emme me pysty ymmärtämään naista täysin, kuten eivät

hekään meitä, tarvitsemme kaltaistamme seuraa. Sekä turvallisen ympäristön, jossa uskaltautuu olemaan
heikko.”
”Tarvitsemme niitä, jotka tsemppaavat ei ainoastaan parempiin urheilutuloksiin, vaan myös kannustavat lasten kasvattamisessa ja vaimon
rakastamisessa.”

Liikkeelle pakon edessä
Gråsten pohtii, että ihmiset eivät
ole koskaan olleet niin yksin kuin
nyt, vaikka jokaisella on nykyisin
yhteyksiä entistä enemmän. Muun
muassa tällainen irrallisuus aiheuttaa pahaa oloa.
”Mutta emme lähde hakemaan
apua ja kohtaamaan ”sisäisiä peikkoja” ennen kuin kipu käy ylitsepääsemättömäksi.”
”Jokainen meistä on menneisyytensä tuote. Jos emme kohtaa
menneisyyttämme, se vaikuttaa tietämättämme jokapäiväisiin valintoihimme. Ongelmat pitää käydä läpi ja
mennä eteenpäin.”
Reilut kymmenen eri-ikäistä ja
eri elämäntilanteissa olevaa miestä

t a p a h t u m a t
Parisuhde uuteen
kukoistukseen
Eläkkeelle siirtyminen on uusi tilanne parisuhteessa.
Eletäänkö yhdessä yksin vai voiko uusi elämänvaihe olla myös mahdollisuus parisuhteen uudelle
kukoistukselle?
Puijon seurakuntakeskuksessa keskiviikkona 2.2.
klo 12-15 pohditaan menevätkö parisuhteen palikat uusiksi FT, kouluttaja Jorma Räsäsen johdolla.
Keittolounas ja kahvit 5 € Yhteisvastuun hyväksi.

Menivätkö palikat uusiksi?

Puuhaillat Karttulassa
Lasten puuhaillat 4-6-vuotiaille jatkuvat Karttulassa.
Leikkiä, askartelua, laulua ja yhdessä oloa Syvänniemen pappilassa torstaina 27.1. klo 17.30-19.30
ja Karttulan seurakuntakodilla päiväkerhotiloissa
torstaina 3.2. klo 17.30-19.30.

Vanhemmille tilaisuus hengähtää.

kokoontuu maanantaiaamuisin kuudelta aamupalalle ja keskustelemaan.
Syksyn 13 kokoontumiskertaa paljastivat, että tätä tarvitaan.
”Amerikassa huomattiin, että
paras palaute tulee aamuryhmistä.
Ja tällä tavalla miehet eivät vie perheensä yhteistä aikaa. Itselleni neljän
lapsen isänä eivät iltakokoontumiset
olisi onnistuneet.”

Jumalan tahto, vaimo, työ
Miesten kokoontumisissa pohjana
on kristillinen näkemys ihmisestä.
Mitä Raamattu sanoo miehestä?
”Luomiskertomuksesta nähdään,
että Jumala antoi miehelle kolme
erityistä tehtävää: totella Jumalan
tahtoa, tehdä työtä ja rakastaa vaimoaan.”
”Jo syntiinlankeemuksessa mies
vaipui passiivisuuteen. Se on yksi
meidän suurimmista kiusauksista.
Vaikealta tuntuu myös olla läsnä
perheelle väsyneenä työpäivän jälkeen.”
Gråsten haluaa, että hänen poikansa tietää kolme asiaa.
”Että rakastan häntä, että olen

”Jokainen kantaa elämässään
salkkua, jossa on suuria tai pieniä
asioita. Miten salkun sisältö
puretaan ja pakataan uudelleen,
määrittää pitkälti sen,
millaisia meistä tulee”,
pohtii Sami Gråsten.

ylpeä hänestä ja että kerron, missä
asioissa hän on hyvä.”
”Meitä on paljon, jotka emme
koskaan kuulleet tätä isältämme.
Ei riitä, että asia ilmaistaan jollakin
epäsuoralla tavalla.”
Isä on peili myös tyttärille.
”Tytöt vertaavat elämässään olevia miehiä omaan isäänsä ja todennäköisemmin valitsevat itselleen hyvän
aviomiehen, jos minä pystyn vaikuttamaan heidän odotuksiinsa siitä,
millainen on hyvä mies, kohtelemalla
heitä ja vaimoani kunnioittavasti ja
arvostavasti.”

Hanna Karkkonen

Piirros Kari Kuronen

