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Särkiniemessä etsittiin säästöjä
Kirkossa on aika 
purkaa itsestään-
selvyydet.

M itä jos Särkiniemen seura-
kuntatalo myytäisiin, ky-
syttiin viime viikolla paikan 
päällä seurakuntatalon mä-
ellä.

Liki 10 työntekijää ja sievoinen joukko seu-
rakuntalaisia oli ajankohtaisen kysymyksen 
kimpussa. Oma talo ei ole myyntilistalla, vaik-
ka läheltä piti. Jatkoaikaa on ainakin puoli-
toista vuotta.

Kaikki ymmärsivät, että seurakuntien kiin-
teää omaisuutta pitää myydä tai vuokrata, 
kun rahat eivät riitä.   

”Jos ei tule herätystä ja ryntäystä takai-
sin kirkkoon, emme selviä talkoista ilman iso-
ja ratkaisuja, vaikka tilojen käyttöaste nousisi 
sataan ”, kirkkoherra Hannu Koskelainen sa-
noi esiteltyään yhtymän säästösuunnitelmia.

Onko Alavan kirkko välttämätön, oli en-
simmäinen seurakuntalaisen kysymys.

”Joulusesongin aikaan siellä kävi 10 000 ih-
mistä”, Koskelainen valotti konserttitilana yli-
vertaisen kirkon käyttöastetta.

Mutta kuka ostaisi kirkon? Esimerkiksi Jy-
väskylässä on ollut vaikeuksia myyntityössä.

Diakoniatyöntekijä Sisko Laitinen kum-
masteli yhteiskunnan isoja palveluyksiköitä.  
Pitääkö kirkon apinoida niitä? 

”Mihin menevät huonosti liikkuvat, jos 
kirkko myydään? Pannaanko teltta pystyyn? ”

Joku ehdotti avuksi palveluautokyytiä, 
mutta sekin maksaa.

Toinen huolehti muistotilaisuuksista. Pide-
täänkö ne pubissa, kuten Englannissa?

Moni ehdotti yhteistyökumppanien, kau-
pungin, herätysliikkeiden hakemista jaka-
maan kiinteistömenoja. 

Sisko Laitinen kertoi, että Bangkokissa osa 
seurakunnan tilaisuuksista pidetään liiketalo-
jen alakerrassa.  

Moni muisteli 1980-lukua, jolloin kerrosta-
lojen kellarikerros toimi seurakuntatilana suo-
malaisissa lähiöissä. Niihin ei enää ole paluu-
ta, kun tilat muutettu asunnoiksi.   

”Jossakin kulttuurissa iso joukko kristittyjä 
ahtautuu kaksioon. Onko seurakuntatalo niin 

rakas, ettei osata enää ajatella toimintaa kuin 
sen kautta”, Laitinen kysyi.  

Pastori Pirjo Kuula kysyi, ovatko kodit au-
ki raamattupiireille, kuten ennen.

Kaikki säästämiseen tähtäävät aloitteet, 
”hullut ideat mukaan luettuna” tulee Koske-

laisen mukaan kuunnella.
”Kristityt ovat myös aina rukoilleet kovissa 

paikoissa. Juuri niinä aikoina, kun ei vielä näh-
dä vastauksia. ”

LEA LAPPALAINEN

pysäkillä

Ajankohtaista

”E
i ole”, vastaa teologian tohtori Pon-
tus Salmi.

Suuri osa uudistuksista on hä-
nen mukaansa tehty korkein ihan-
tein, teologisena insinöörityönä, 
keskivertosuomalaista ymmärtä-
mättä. Lopputulos on se, että mo-
nikaan ei saa otetta esimerkiksi ju-

malanpalveluksen teologisista hienouksista.   
Salmi tarjoaa apuvälineeksi segmentointia. Segmentoin-

nissa lähdetään siitä, että ennen kuin voi viestiä, pitää tuntea 
kohderyhmä. 

”Evankeliumia ei muuteta, eikä traditiota hylä-
tä, mutta tyyli vaihtuu. Kun tiedetään ihmisen tar-
peet ja odotukset, häntä voidaan mennä puolitie-
hen vastaan.”

Salmi toimii Vantaalla yhteisen seurakuntatyön 
johtajana. Segmentoinnista hän kertoo saaneensa 
hyvän opin toimittuaan 11 vuotta työpaikkapappina. 
”Lähellä keskivertosuomalaista. Sieltä on pitkä matka 
seurakunnan toimintaan. ”

Mitä kuuluu 
mukavuussuomalaiselle?
Salmi käyttää kohderyhmäkuvauksen pohjana RISC 
Monitor Suomi -tutkimusohjelmaa, johon on liitetty 
Kirkon tutkimuskeskuksen ja Experian Mosaic-luoki-
tuksen aineistoa. 

Segmentoinnissa ihmiset jaetaan perinnesuoma-
laisiin, näkemyssuomalaisiin, ilmiösuomalaisiin ja 
mukavuussuomalaisiin.

Perinnesuomalainen on rutiinien ja hyvien asioi-
den säilyttäjä, ei hae aktiivisesti muutosta, mutta so-
peutuu siihen.

Näkemyssuomalainen on vastuun ja välittämisen 
ihminen, kyseenalaistaa, hakee kokonaisuuksia ja haluaa vai-
kuttaa. 

Ilmiösuomalaisen elämänrytmi on nopeatempoista. Hän ei 
pelkää stressiä, kilpailua eikä riskejä ja haluaa nauttia elämästä.

Mukavuussuomalainen elää tässä ja nyt, arvostaa lähipii-
riään ja materiaa, seuraa uusia asioita ja kokeilee. Hän lukee 7 
päivää -lehteä.

Segmentoinnin soveltamisessa käytäntöön Salmi kehottaa 
pitämään pääkaupunkiseutua silmällä siinä, mitä tuleman pi-

tää maakunnissa. Esimerkiksi Vantaan Hakunilan seurakun-
nassa jo 55 prosenttia väestöstä kuuluu nopealiikkeisten ja 
mukavuudenhaluisten ryhmään.

Hakunilassa segmentointia on hyödynnetty strategian ja 
toiminnan suunnittelussa. 

”Miten seurakunta on läsnä hyvin erilaisten ihmisten elä-
mässä? Miten toimintaa pitäisi suunnata sellaisille ryhmille, 
joita perinteinen työ ei tavoita? Näitä segmentointi pakottaa 
pohtimaan”, kirkkoherra Hans Tuominen sanoo.  

Koko Vantaalla mukavuudenhaluisia tapakristittyjä ja va-
kiintuneita perhekeskeisiä kristittyjä on  keskimäärin enem-
män kuin muulla Suomessa. Tiukkoja konservatiiveja on huo-

mattavasti vähemmän kuin Suomessa 
keskimäärin.

Apostoli Paavali 
osasi segmentoida 
Salmi sanoo, että jo ensimmäiset apos-
tolit ymmärsivät segmentoinnin perus-
ajatuksen. Puheet oli tehty tiettyyn ti-
lanteeseen ja yleisö otettu huomioon. 
Erityisesti Paavalin puheita Salmi pitää 
retorisesti ja strategisesti viisaina.

Paavali vei evankeliumin keskelle ar-
kea, puhui ymmärrettävällä tavalla ja 
sovelsi viestin taitavasti kuulijakunnan 
mukaan.

Miksi sama asia ei nykyään onnistu? 
”Sellainen torjutaan, mikä on vaike-

aa”, Salmi sanoo.
Kirkossa karsastetaan lähtökohtai-

sesti kaikkea liike-elämään liittyvää.  
Kouluun ja sairaalaan voi olla asiakas-
suhde, mutta sama ei sovi seurakun-
taan. 

Moni teologi kysyy, mitä siitä seuraa, kun sosiologian ana-
lyysein aletaan sorkkia oppia.   

Yhä useampi myöntää, että parokkiaalinen yhtenäiskult-
tuurin malli seurakunnasta natisee liitoksissaan. Varsinkin ur-
baani, alle 30-vuotias suomalainen vaeltaa maantieteellisesti ja  
kulttuurisesti yli rajojen, genrestä toiseen.  

Salmen mukaan kansankirkosta on viime vuosikymmeni-
nä muodostunut yhden segmentin, vakiintuneiden kirkko. 
85 prosenttia työntekijöistä kuuluu vakiintuneiden ryhmään. 

Myös aktiiviseurakuntalaiset ovat lähes tyystin sieltä. 
”Moni työntekijä saattaa olla periaatteessa kiinnostunut 

segmentoinnista, mutta työmuotoja ja toimintatapoja hänen 
on äärimmäisen vaikea muuttaa.” 

Vihapuhe on 
hätähuuto
Kiitos myöhäisen ja hitaan kaupungistumisen kirkon jäsen-
määrä on meillä yhä maailmanlaajuisesti huikean korkea ja 
yhteys kansaan pelaa. Lyhyessä ajassa on kuitenkin menetetty 
hiippakunnallinen väkeä.

Yhteiskunnan muutosta ja mielikuvien voimaa kannattaa 
Salmen mukaan opetella lukemaan. Ja vetää johtopäätöksiä.

Toimitukset eivät enää ole ykköstuote vaan diakonia. Hel-
singissä jää vuodessa kastamatta 500 kirkkoon kuuluvien las-

Onko kaikki keinot käytetty kirkon sanoman tarjoamiseksi?

”kirkollli-
nen vihapuhe 
on hätähuuto, 
kun vanhat 
mallit eivät 
enää toimi.

Mielikuvat otettava todesta

SeIJa rYKÖnen

Seuroja voidaan viettää viettää Särkiniemen seurakuntatalolla vielä kaikessa 
rauhassa. 

”Ei tarvitse ihannoida mukavuus-
suomalaisen asenteita ja arvoja, 
mutta vuoropuheluun tulee pyrkiä”, 
Pontus Salmi sanoo.
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 ✚ Usko ja Raamatun tieteel-
linen tutkimus on aiheena 
raamattuteologisessa semi-
naarissa Puijon kirkossa sun-
nuntaina 12.2. Mitä on tieteel-
linen raamatuntutkimus ja 
miten se toimii? Voiko tutki-
muksen tuloksiin luottaa? Mi-
ten uskon ja tieteen lähesty-
mistavat voisi yhdistää? 

Lauri Thurén on Itä-Suo-
men yliopiston Uuden testa-
mentin selitysopin eli ekse-
getiikan professori. Hän on 
tutkinut muun muassa var-
haiskristillisen kirjallisuuden 
retoriikkaa ja Paavalin teo-
logiaa. Hän on kirjoittanut 
useita hengellisiä tietokirjo-
ja, joissa uskon ja tutkimuk-
sen lähestymistavat yhdisty-
vät valaisevalla tavalla.

 ✚ Valokuvataiteilija Min-
na Havukainen on saanut 
Pyhän Henrikin säätiön viiden-
nen kulttuuripalkinnon.  Palkin-
to on suuruudeltaan 5000 eu-
roa. Havukaisella on ollut useita 
yksityisnäyttelyitä ja hän on osal-
listunut yhteis- ja ryhmänäytte-

lyihin kotimaassa ja ulkomailla. 
Havukaisen taidedokumentaa-
rinen muotokuvasarja vastasyn-
nyttäneistä äideistä on tuotta-
nut kaksi näyttelykokonaisuutta, 
Gravitest+ ja Puerperium, jois-

ta jälkimmäinen on julkaistu kir-
jana. Exitus-näyttely käsittelee 
kuolemaa, surua ja menetys-
tä omaisten näkökulmasta. Ha-
vukaisen ideoima tapahtuma 
Maassa taivaassa  – ajatuksia 
kuolemasta järjestettiin Kuopios-
sa marraskuussa.  2010.
 ✚ Kirkon perhetyön johta-

ja Päivi Kähkönen pitää sitou-
tumisen vaikeutta haasteena. 
Se ei rajoitu vain parisuhteisiin 
vaan yhä useammin myös työ-
elämään, vanhemmuuteen ja jo-
pa harrastustoimintaan. Samoin 
media ja viihdeteollisuus vai-
kuttavat vahvasti ihmisten käsi-
tyksiin rakkaudesta. Kähkönen 
puhuu sitoutumisesta kirkon 
perheneuvonnan tänään alkavil-
la neuvottelupäivillä Kajaanissa. .
 ✚ Vainojen uhrien muisto-

päivää vietetään tammikuun 
27. päivänä. YK:n yleiskokous 
päätti yksimielisesti vuonna 2005 
julistaa päivän kansainvälisek-
si holokaustin uhrien muistopäi-
väksi. Suomessa päivää vietetään 
vainojen uhrien muistopäivänä. 

Yksityisen velat 
unohtuivat

M arketin ruokaosaston kassajono lyhenee 
metri metriltä.  Ennen omaa vuoroa asiakas 
ehtii silmäillä iltapäivälehtien lööpit ja aika-
kauslehtien kansien julkkikset. Sitten ostok-
set hihnalle, joku luottokorteista kassalle ja 

maksu hoituu muutamassa sekunnissa.  
Takana tulee käteisellä maksava asiakas. Kolikot kilisevät 

kämmenellä. Pitää laskea tarkkaan, mihin tänään on varaa. 
Korissa on alennettuja punaisin hintalapuin merkittyjä tuot-
teita, mutta vielä kassalla ehtii siirtää sivuun sen, johon ra-
hat eivät riitä.  

Kun koko maailma näyttää hukkuvan velkaan ja Euroo-
pan maat ovat oman ylivelkaantumisensa vuoksi henki kur-
kussa uutta mustaa maanantaita odottaessaan, yksityisen 
ihmisen velat jäävät varjoon. Moni jää yksin pelkäämään 
ulosottoa,  luottohanat ovat jo sulkeutuneet.

Suomessa oli vuoden vaihtuessa 327 491 maksuhäiriöis-
tä kansalaista. Ulosotossa oli 242 100 henkeä. Viime vuoden 
tammi-syyskuun aikana käräjäoikeuksiin jätettiin  2635 velka-
järjestelyhakemusta, 358 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Viime vuonna myönnettiin yli miljoona pikavippiä, mi-
kä merkitsi 25 prosentin nousua edellisvuodesta.  Pikavip-
pien piti olla renki, mutta niistä tuli isäntä. Kun työssä käy-
vä keskiluokkainen maksaa lainastaan muutaman prosentin 
koron, pikavippiin turvautuva, usein köyhä, maksaa tähtitie-
teelliset korot.

 
Kulutusluotot alkoivat yleistyä rahamarkkinoiden va-
pautumisen myötä. Siihen asti yksityinen palkansaaja säästi 
etukäteen tiettyä tarkoitusta varten. 

Ylivelkaantuminen kärjistyi 1990-luvun laman aikaan. Il-
miön ajateltiin olevan ohimenevää laatua, mutta toisin kä-
vi. Myös köyhyys palasi monen kodin pitkäaikaiseksi vieraak-

si ja se periytyy jo seuraavaan 
polveen.

Vankilapappien aloitteesta 
perustettu Takuu-Säätiö syntyi 
vuonna 1990 auttamaan kaik-
kein ankarimmissa taloudelli-
sessa asemassa olevia, laitoksis-
ta vapautuvia ihmisiä. Säätiö oli 
aikaansa edellä ja sen puoleen 
on käännytty jälleen.          

Kirkon tehtävä on julistaa 
hyvää sanomaa ja myös toimia 
sen puolesta, että julistuksen si-
sältö tulee todeksi.

Kirkon suurin vuotuinen 
diakoniakampanja Yhteisvas-
tuukeräys kokoaa tänä vuon-
na varoja pienlainoja varten 
Suomessa ja Ugandassa. Jot-
ta vaikeimpiin elämäntilantei-
sin joutuneetkin voitaisiin pitää 
luottoyhteiskunnan kyydissä.

LEA LAPPALAINEN

lea.lappalainen@evl.fi

”Pika-
vippien piti 
olla renki, 
mutta niistä 
tuli isäntä.

pääkirjoitus

MarKKU MaTTILa

ta. 60 prosenttia suomalaista käy kirkossa harvemmin 
kuin joka toinen vuosi. Kun juuret ovat katkenneet, 
etenkään nuori ei ymmärrä uskonnollisen keskustelun 
logiikkaa. 

”Kirkollinen vihapuhe on yksi hätähuuto, kun van-
hat mallit eivät enää toimi.”

Salmi veikkaa, että pääkaupunkiseudulla hapertuva 
kirkkosuhde liukuu viiveellä isoihin kaupunkeihin. ”Kir-
kon kulttuurinen tukijalka murenee hitaasti, rahoitus-
vaje nopeuttaa huonoa kehitystä.” 

Uusia tuotteita 
alkanut syntyä  
Mitä segmentoinnilla on saatu aikaan? Esimerkiksi Kir-
kon Ulkomaanavun kupeella toimiva Naisten pankki  ja 

Suurella sydämellä, koko maahan levinnyt netissä toi-
miva vapaaehtoistyön kanava.   

Vantaalta lähti liikkeelle hääyö-konsepti.
”Se tarjoaa nopealiikkeisen kaipaamaa extremiä ja 

mukavuussuomaiselle helpon tavan päästä naimisiin”, 
Salmi kuvaa. 

Vantaalla iso satsaus on tehty oppilaitostyöhön, jos-
sa laadukkaalla segmentoinnilla tavoitetaan vähintään 
90 prosenttia toisen asteen ja ammattikorkeakoulun 
opiskelijoista. Papit kulkevat pantapaita päällä ja osallis-
tuvat oppilaitoksen elämään.

LEA LAPPALAINEN

Lauri Thurén 
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Arjen mystiikkaa

K uopion taidemuseossa päättyy helmi-
kuun alussa Tauno Gröndahlin näytte-
ly Onnellinen aika. Näyttely ilahduttaa 
siksikin, että Gröndahl oli kummisetäni. 
Hän menehtyi lumitöiden äärelle ollessa-

ni 5-vuotias.
Tullessani nykyiseen työpaikkaani vuonna 2000 

menin pitämään kokousta huoneeseen, jonka seinäl-
lä oli kukka-asetelma. Mainitsin osanottajille, että on 
mukava aloittaa työ, kun joku tarjoaa kukkia. Tarkas-
telin taulua tarkemmin ja näin signeerauksen: Tau-
no Gröndahl.

Gröndahlin näyttelyn tausta-aineistossa 
kerrotaan Gröndahlin toiminnasta Tulenkantajat –
liikkeen piirissä. Luin ryhmän kirjoja rippikouluiäs-
sä, jolloin toinen kummini Toini Gröndahl osallistui 
konfirmaatiooni. Aineistoon sisältyy kuva Taunosta 
soittamassa viulua. Soitin nuorena viulua ja olen vii-
me vuodet soittanut taas.

Kukkatervehdys tilanteessa, jossa kannustus on 
ollut tarpeellista ja samojen harrastusten ilmitulo ti-
lanteessa, jossa alkaa miettiä, mikä elämässä on tär-
keää, ovat koskettavia kummisetään tutustumisia.

Ovatko sattumuk-
set palautettavis-
sa luonnollisiin seli-
tyksiin? Gröndahlin 
maalauksia on tällä alu-
eella runsaasti eikä ole 
tavatonta, että sellai-
nen on myös Portaan-
pään opistossa. Jos 
vanhempani ovat pyy-
täneet kummisedäkse-
ni itselleen läheisessä 
henkisessä maastos-
sa eläneen henkilön, 
on todennäköistä, et-
tä maisema on siirtynyt 
myös heidän lapselleen.

Selitykset ovat vain 
osatotuuksia. Ne eivät 
vähennä merkitykselli-
syyden kokemusta. 

Arjen mystiikan ilmi-
öt muovaavat käsitystä 
elämän luonteesta ylipäänsä.

Jos järkevä uskomus on perusteltava järkevästi, 
arjen mystiikalle jää vain vähän liikkumatilaa. Näin 
mielestäni asian tulee olla pääsääntöisesti tieteessä.  

Toisaalta muodostamme elämästä intellektu-
aalisesti oikeutettuja uskomuksia muidenkin kuin 
esimerkiksi tieteellisten näkemysten pohjalta. Intel-
lektuaalisuus on älyllistä toimintaa, jossa järkiperäi-
syys on osatekijä. Tunteet, taide, kasvatus jne. ovat 
osa uskomusten muodostumisen prosessia. Ne tun-
tuvat silloin tällöin kertovan olennaisista asioista 
enemmän kuin uskomusten muodostumisen muut 
ainesosat. 

PEtrI JärvELäINEN

Kirjoittaja on teologian tohtori ja 
Portaanpään kristillisen opiston rehtori.

”Selityk-
set ovat vain 
osatotuuk-
sia. ne eivät 
vähennä 
merkityk-
sellisyyden 
kokemusta.

Engel

kolumni

kirkon kulmilta

L ehdissä ja muussa medi-
assa on tammikuussa ol-
lut näkyvästi esillä Hel-
singissä avoinna oleva 
näyttely ’C.L. Engel. Koti 

Helsingissä, sydän Berliinissä’.
Helsingin 200-vuotista asemaa 

maamme pääkaupunkina juhlistava 
näyttely kertoo arkkitehti Carl Lud-
vig Engelistä (1778–1840) tämän 
uuden pääkaupungin suunnittelija-
na ja rakentajana. Se kertoo hänen 
luomastaan Senaatintorista sitä 
ympäröivine monumentaalisine ra-
kennuksineen ja muualle Helsinkiin 
rakennettuine kirkkoineen, kasar-
meineen ja muine rakennuksineen.

Näyttelyn sydämen muodostaa 
Engelin Bulevardin varrella sijainnut 
oma talo ja sitä ympäröinyt puutar-
ha kasvihuoneineen. Sen aikakau-
den esineistöstä jälleenrakennettu 
kokonaisuus rakentuu mielenkiin-
toisella tavalla vuonna 1989 julkais-
tun kirjekokoelman, perunkirjan 
ja huutokauppaluettelon pohjalle. 
Näin luotu kokonaisuus muistut-
taa ajallisesti Kuopiossa vuonna 
1981 avattua Snellmanin kotimu-
seota.

Mutta Engel ei ollut vain pääkau-
pungin kasvojen luoja. Hänen käden-

jälkensä näkyy eri puolilla maata, kun 
hän siirtyi vuonna 1816 aloittamas-

taan uuden pääkaupungin suun-
nittelusta vuonna 1824 valtion ra-
kennustoiminnasta vastaavan 
Suomen intendentinkonttorin 
päälliköksi. 

Kuopiossa hänen tunnetuin 
työnsä on vuonna 1826 Kuopion 
triviaalikouluksi valmistunut Kuo-
pion lyseon rakennus. Hänen käsi-
alaansa oli myös nykyisen vankilan 
paikalla sijainnut edellinen läänin-
vankila sekä osin myös viereisessä 
korttelissa sijainnut lääninsairaa-
la, joka on vieläkin olemassa osana 
nykyistä vankilan aluetta. 

Engelin monista kirkoista mei-
tä lähin on Leppävirralla, jossa hä-
nellä oli apuna toimistossa työs-
kennellyt kiteeläissyntyinen A. W. 
Arppe. Arppen allekirjoitus on 
mukana myös Heinäveden nykyis-
tä kirkkoa edeltäneen ristikirkon 
piirustuksissa. Sen ikään kuin il-
massa leijuva kupolikatto herät-

ti suurta ihmetystä. Kansanru-
noilija Olli Kymäläisen mukaan 
”Vaikka ei pitä pilarit / Eikä pan-
tu pahtahia / Kirkon keskiper-
mannolle /Kumminkin kumu 
pysyvi / Alla Taivaan asuupi”. 

HELENA rIEKKI

C. L. Engelin suunnittelema Leppävirran 
kirkko vuonna 1984. Kuva Kuopion kulttuu-
rihistoriallinen museo.

K
uopion tuomioka-
pitulin järjestämät 
Kuopion ja Joen-
suun paneelit oli-
vat erilaisia, tosin 
molemmat reto-
riikaltaan säyseitä. 
Suorat ja verhoillut 

hyökkäykset on lyöty mediassa. 
Kuopion tuomiokirkko on paneeliti-

lana huono. Äänentoisto ei toiminut ei-
kä teknisiä mahdollisuuksia kysymysten 
näkyville heijastamiseen ole. 

Hyvää peliaikaa meni hukkaan yk-
sittäisen raamatunkohtien sekä ehdok-
kaitten kielitaidon grillauksella, joka 
hiukkasen lipsahti julkisen nolaamisen 
osastolle. 

Rantakylän moderni kirkko Joen-
suussa osoitti toisenlaiset mahdollisuu-
det. Ehdokkaat olivat estradilla ja näky-
vissä. Äänikin kuului. 

Draaman kaari 
syntyy keskustelusta
Paneelien onnistumisen kannalta tär-
kein lähtökohta on se, että suunnitte-
lijat ovat tehneet kotiläksyt perusteel-
lisesti. 

Hyvä keskustelu on tehty selkeistä, 
myös henkilökohtaisista, mutta ei liian 
monipolvisista kysymyksistä. Draaman 
kaari ja kuulijoiden virkeänä pitäminen 
syntyy siitä, että ehdokkaat saavat haas-
taa toisiaan. Eikä pieni huumorikaan ole 
pahitteeksi.

Teräviä särmiään ehdokkaat kavah-
tivat, tuskin heillä sellaisia onkaan. Tuo-
miokirkon paneelissa dekaani Sakari 
Häkkinen pudotti pommin viime mi-
nuuteilla arvioimalla Jari Jolkkosen ja 
Miikka Ruokasen sekä hiippakunnan 
että kirkon uhkaksi. Joensuun paneeliin 

mennessä Häkkinen jo oli olemuksel-
taankin lauhtunut, eikä vastakkainaset-
telua syntynyt. 

Muutamat ehdokkaat eivät vastan-
neet siihen, mitä kysyttiin. Molemmis-
sa paneeleissa pilkahti kansankosiskelua, 
mikä sekin kuuluu vaalipeliin.   

Julkinen keskustelu toi Joensuun 
areenalle kysymyksen rekisteröidys-
sä parisuhteessa elävän papiksi vihkimi-
sestä. Ruokanen lievensi julkisuuteen 
antamaansa ”matalan profiilin homo”-
käsitystään, eikä nyt antanut ehdotonta 
juu tai ei –vastausta.

Ehdokkaitten tunnettuus perus-
tuu paljolti myös mielikuviin. Siksi näi-
den purkaminen olisi ollut paikallaan. 
Henkilökohtaiset ominaisuudet paina-
vat tämän päivän piispanvaalissa yhä 
enemmän kun epäluuloisuus instituuti-
oita kohtaan kasvaa. Kuva ehdokkaas-
ta voi muuttua oleellisesti esiintymisen 
ja paneelien perusteella. Pekka Haavis-
to osoitti tämän todeksi presidentin-
vaalissa.  

Millainen piispa olisit?
Jaana Marjanen haluaa luoda hyvää yh-
teishenkeä ja oikeudenmukaisuutta, Ja-
ri Jolkkonen tahtoo innostaa, yhdistää 
ja rohkaista. Miikka Ruokaselle tärkeää 
on olla hyvä luterilainen teologi, rohkai-
sija ja ilostuttaja, Pauliina Kainulainen 
haluaa olla innostava, joka pitää huolta 
köyhistä. Tapani Nuutiselle tärkeää on 
olla hengellisesti avara ja jakaa armollis-
ta sanaa, Sakari Häkkisen avainsanat oli-
vat lempeä, teologi sekä avarakatseinen.  

Seurakuntien yhdistymisessä Jari 
Jolkkonen suositteli ”kevytseurakunta-
mallia”. Kun Jaana Marjaselta tiukattiin, 
miten hän aikoo pärjätä piispana ilman 
tohtorin tutkintoa, hän sanoi tarvitse-

Piispapaneelit houkuttelivat kirkkosalit liki täyteen

Kuopion paneelissa ehdokkaat 
kirjoittivat tauluun mielivirtensä.
Jaana Marjanen (vas.), Jari Jolk-
konen, Miikka Ruokanen, Pauliina 
Kainulainen, Tapani Nuutinen 
ja Sakari Häkkinen. Vasemmalla 
juontajat hiippakuntasihteeri Jukka 
Koistinen sekä  päätoimittaja Jari 
Tourunen. 

Kuopiossa putosi pommi, 
Joensuussa oltiin sopuisia.
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M onelle kuopiolaiselle tuttu vaatealan 
asiakaspalvelija Sirpa Väisänen oli 
vuoden päivät töissä Helsingissä 
tavaratalon takkiosastolla. 

Mikä vei sinut koti-Kuopios-
ta pääkaupunkiin?

”Minulle tuli avioliiton päätyttyä tarve ottaa 
etäisyyttä tapahtuneeseen. Halusin pois 
tilanteesta, jossa tutut ja tunte-
mattomat ihmiset tökkivät 
minua eri suuntiin. Halusin 
itse löytää uudelleen omat 
vahvuuteni. Tilanteessa, jos-
sa joku lähtee luostariin tai 
toinen pitkälle vaellukselle, läh-
tö Helsinkiin oli minun tapani mennä 
mukavuusalueeni ulkopuolelle. Ja sel-
vittää, mitä haluan elämältä.”

Miten kuopiolaisnainen koki Hel-
singin ja sen ihmiset?

”Aluksi ihmispaljous ja ulkomaalais-
ten määrä hämmästytti. Metrolla 
kulkeminen ihmismassan mukana 
tuntui ensin uudelta ja mielenkiin-
toiselta, mutta muutaman kuukau-
den päästä ihmisten jatkuva kiire ja 
liukuportaissa töniminen alkoi ah-
distaa. Jos on koko ajan kiire jon-
nekin, ei nauti enää mistään. Lo-
pulta menin töihin omaa tahtiani 
kävellen.”

Kuinka savolainen otettiin pääkaupungissa vastaan?

”Sain kiitosta siitä, etten hetkeäkään ujostellut savolai-
suuttani. Esimies sanoi, että olen katoavaa kansanpe-
rinnettä.  Koin saavani arvostusta myös työkavereilta 

ja asiakkailta, kun olin oma itseni, ihminen ihmisel-
le.” 

Mikä sitten sai sinut palaamaan takaisin Kuo-
pioon?

”Jouduin päätöksen eteen, kun mi-
nulle tarjottiin vakituista ja vastuul-
lista tehtävää. Kuljin ja katselin Hel-
sinkiä, ja ymmärsin, etten halua 

jäädä. Vuoden aikana löysin kuitenkin 
uuden perspektiivin siihen, mikä on tär-

keää. Rakkaiden ihmisten merkitys korostuu, 
kun olet yksin maailman kansalaisten keskel-
lä. Tajusin, että minun läheiseni ovat Kuopi-
ossa.” 

Miltä paluu kotikaupunkiin tuntui?

”Tulin takaisin eri ihmisenä, joka oli löytä-
nyt uudelleen elämänilon ja toisten ihmis-
ten merkityksen sekä samalla itseni merki-
tyksen toisille. Pian palattuani koin hyvin 
koskettavan hetken jouluna kotikirkossani, 
Tuomiokirkossa. Samassa penkissä istuivat 
mummoni, tyttäreni, ja entinen esimiehe-
ni. Kun me kaikki yhdessä nousimme lau-
sumaan uskontunnustuksen, hetki tuntui 
siunaukselta. Olin palannut kotiin.”

PIrJO tIIHONEN

Läheisten merkitys löytyi uudelleen

mitä mielessä?

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt 

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.  
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin.

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

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

info@tila-auto.com                www.tila-auto.com
p. taksiajot 0400-673 955
p. tilausajot 0400-992 993

Tietokoneapu  

040 5844 045 

 
 

• opastus 

• tietoturva 

www.orden.fi 

Kotitalousvähennys 45% 

Asianajotoimisto

J.S KETTUNEN
asianajaja, varatuomari

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

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

• riita- ja rikosasiat
• testamentit
• perunkirjoitukset ja

perinnönjaot
• avioerot, ositukset
• perintä ym.

Kuopion kesäyliopisto / 
Snellman-instituutti ry

www.kuopionkesayliopisto.fi

KEVÄÄN KoulutustarjoNta Nyt NEtissÄ!
Poimintoja koulutuksista:
        • Vaativat ja rajattomat asiakkaat 17.2. 
        • Vaitiolovelvollisuus ja viranomaisyhteistyö 22.2. 
        • Esimiehen mahdollisuudet ongelmien ehkäisijänä ja ratkaisijana 28.2. 
        • Ajankohtaista tietoturvasta 29.2.

HILJAISUUDEN RETRIITTI
Törmälässä Rautalammilla 20.-22.4. 

(www.tormala.fi )
Ohjaajina Pirkko Lintula ja Raimo Jalkanen

Kaikilla osallistujilla oma huone. Hinta 140,00 €
Kysy lisää puh 040-5582439 tai 

tormala@kirkkopalvelut.fi 
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä.

Ilmoittaja, ota yhteyttä
Sari Havia  

p. 020 754 2284, 040 680 4057
sari.havia@kotimaa.fi 
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Piispapaneelit houkuttelivat kirkkosalit liki täyteen

vansa ympärilleen asiantuntevan 
esikunnan. ”Eikä se olisi tohtoreille-
kaan pahitteeksi”, hän kuittasi. 
Kolmen paneelin suunnittelusta on 
vastannut työryhmä. Siihen ovat 
kuuluneet hiippakuntasihteeri Ka-
ti Jansa,  hiippakuntasihteeri Juk-
ka Koistinen, lääninrovasti Risto 
Kormilainen, viestintäpäällikkö Ee-

va Mäntymäki,  piispa Wille Riek-
kisen sihteeri Kaija Pyykönen, 
toimittaja Salla Remes-Ylönen, yli-
opiston lehtori Heikki Salomaa se-
kä päätoimittaja Jari Tourunen. 

”Työryhmän tavoitteena on ollut 
löytää sellaisia aihealueita, joista tie-
dotusvälineissä ei ole käsitelty. Näin 
paneelit täydentävät kokonaiskuvaa 

ehdokkaista, heidän ajatuksistaan ja 
visioistaan”, hiippakuntasihteeri Juk-
ka Koistinen sanoo. 

Kajaanin piispapaneeli torstaina 
26.1. klo 18 lähetetään suorana verk-
kolähetyksenä. Viikon päästä tiede-
tään, siirtyykö piispanvaalikin kak-
koskierrokselle. 

LAHJA PYYKÖNEN

TIMo HarTIKaInen
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Kinkerit kutsuvat
Uusi vuosi alkaa kinkereillä. Katso lähin 
kinkerimessu tai –tilaisuus oman seurakun-
tasi ilmoituksista. 

Pappisvihkimys 
Tuomiokirkossa
Kynttilänpäivän messu, jossa pappisvih-
kimys sunnuntaina 5.2. klo 10. Piispa Wil-
le Riekkinen avustajineen toimittaa pappis-
vihkimyksen, saarna lähetyssihteeri, rovasti 
Jukka Koistinen, liturgia tuomiorovasti Ilpo 
Rannankari, kanttorina Anna Kosola ja ur-
kurina Anu Pulkkinen. Tuomiokirkon psal-
mikuoro. 

Pyhä kutsuu 
Siilinjärvellä

 ✚ Pyhän yhteydessä -luentosarja Siilin-
järven seurakuntatalossa torstaisin klo 
18. Sarjan luennot ovat osittain tai ko-
konaan mahdollista sisällyttää Siilinjär-
ven seurakunnassa käytävään aikuisrip-
pikouluun. Jos olet liittymässä kirkkoon 
tai et ole nuorempana käynyt rippikou-
lua, tartu tähän mahdollisuuteen ja ota 
yhteyttä pappiin. 

 ✚ Torstaina 26.1. ”Pyhä arki”, kirjailija, 
Väärnin pappilan emäntä Minna Ket-
tunen, musiikki Matti Anttila ja Airi 
Heiskanen.  Torstaina 2.2. ”Pyhän kos-
ketus virsissä”, runoilija, rovasti Niilo 
Rauhala, musiikki Nuorten kuoro ja Ve-
sa Kajava. 

Tammisunnuntain 
juhla
Tammisunnuntain juhla Keskusseurakun-
tatalossa sunnuntaina 29.1. klo 14. Kahvi 
klo 13. Yksinlaulua Anna Kosola, säestäjänä 
Anu Pulkkinen, Kuopion Sotaveteraanien 
mieskuoro, johtajanaan Ville Perkkiö. Juh-
lapuhe everstiluutnantti evp Tapani Num-
minen.

Ukintuvan 
jumppahetket
Ukintuvan jumpat tiistaisin klo 11.30-12-
30 Pyhän Johanneksen kirkolla alkaen 24.1. 
Hartaushetki ja tuolijumppa. Kahvi sekä 
jumppa yhteensä 2 €. 

Eroryhmä 
Siilinjärvellä

Erosta voi toipua, esimer-
kiksi vertaisryhmän tukemana. 
Siilinjärven seurakuntatalolla 
aloittaa eronneiden vertais-
ryhmä, joka kokoontuu neljänä 
torstaina (23.2., 1.3., 15.3., 22.3.) kello 
18–20. Ryhmää ohjaavat seurakun-
nan perhetyöntekijä Helena Mattinen 
ja vertaisohjaaja Minna Heinämäki. Il-
moittautumiset viimeistään 5.2. puh. 044 
728 4646. 

Musiikkia
 ✚ Pentti Rissasen 70-vuotissyntymäpäi-
väkonsertti Puijon kirkossa lauantai-
na 28.1. klo 15. Ville Perkkiö, laulu, An-
na Perkkiö, viulu, Outi Keskisipilä, piano 
ja urut. 

 ✚ Siilinjärven musiikkiopiston kahvi-
konsertti Siilinjärven seurakuntatalossa 
sunnuntaina 29.1. klo 14.

 ✚ Ylistysmusiikki-ilta Alavan kirkossa 
torstaina 9.2. klo 18. Popo Salami, Jark-
ko Maukonen, Zipporim-kuoro, Leila Sa-
volainen. 

Menoa perheille
 ✚ Donkkis Big Night -toimintailta 
7-13-vuotiaille Petosen seurakuntatalos-
sa ja Juankosken seurakuntatalossa per-
jantaina 27.1. klo 18.

 ✚ Taidetiistai 31.1. ja 7.2. klo 9.30-11.30 tai 
13-15. Omat eväät ja taiteiluun sopivat 
vaatteet mukaan. 

 ✚ Perheiden raamattupiiri sunnun-
taina 5.2. klo 16.30 Kallaveden kir-
kolla (joka toinen sunnuntai). Lapsille 
pyhäkoulu ja leikkimistä lastenhoitajien 
kanssa. Piiri on suunnattu etenkin pien-
ten lasten ja koululaisten vanhemmil-
le, mutta perhe tai lapset eivät ole pää-
syvaatimus. Lisätietoja Pialta puh. 050 
5251 012.

 ✚ Kynttilänpäivän perheen pyhä Tuus-
niemen kirkonmäellä sunnuntaina 5.2. 
klo 16. 

 ✚ Perheen pyhän lastenkirkko Muuru-
veden kirkossa sunnuntaina 5.2. klo 16. 
Jatkot seurakuntatalossa. 

 ✚ Perheen pyhä Männistön Vanhassa 
kirkossa ja Päivärannan kirkossa sun-
nuntaina 5.2. klo 16.

 ✚ Gospelmessu Neulamäen kirkossa 
sunnuntaina 5.2. klo 13. 

 
Kansainvälisyyttä 
Kallavedellä
Kansainvälinen messu Petosen seurakun-
tatalossa lauantaina 28.1. klo 16. Juha Määt-
tä.

Kristittynä arjessa
Sanan ja rukouksen ilta Karttulan seura-
kuntakodissa sunnuntaina 5.2. klo 18. ”Kris-
tittynä arjessa”.

kirkkojakoti@evl.fitapahtuuole arkienkeli

TuomiokirkkoseurakunTa
• Yhteisvastuukerääjien koulutuspäivä lauan-

taina 28.1. klo 9.15-13 Keskusseurakuntatalolla. 
Lisätietoja Pirjo Litmaselta, puh. 040 4848 282.

• Kynttilänpäivän messu ja pappisvihkimys 
Tuomiokirkossa sunnuntaina 5.2. klo 10. YV-ke-
räyksen avaus.

• Eläkeläisten virkistyspäivä Inkilänmäen seura-
kuntatalossa keskiviikkona 8.2. klo 11. Iltapäiväl-
lä YV-lounas ja kahvi (8 €).

alavan seurakunTa
• Messu kynttilänpäivänä Alavan kirkossa sun-

nuntaina 5.2. klo 10. Kahvit ja YV-keräyksen 
info. Jos haluat lipaskerääjäksi ota yhteyttä Liisa 
Tiilikaiseen, puh. 040 4848 324.

• Yhteisvastuukonsertti Alavan kirkossa sun-
nuntaina 5.2. klo 16. Kuopion Nuorisokuoro. 
Ohjelma 10 €.

kallaveden seurakunTa
• Kynttilänpäivän messu Kallaveden kirkossa 

sunnuntaina 5.2. klo 10. Yhteisvastuun hyväksi 
keittolounas 6 € (keitto 3 € ja pannukakkukah-
vit 3 €, perhehinta 12 €).

• Kynttilänpäivän messu Karttulan kirkossa 
sunnuntaina 5.2. klo 10. Yhteisvastuun avaus ja 
lounas seurakuntakodilla alkaen klo 11.30.

• Tule Yhteisvastuukerääjäksi. Järjestämme lis-
takeräyksen 17.2. ja 18.2. niillä alueilla, jonne 
saamme kerääjiä. Ilmoittaudu keräyspäällikkö 
Irene Savolaiselle, puh. 040 4848 373. 

männisTön seurakunTa
• Kynttilänpäivän messu Pyhän Johanneksen 

kirkossa sunnuntaina 5.2. klo 10. YV-keräyksen 
info ja kahvit.

• Ilmoittaudu arkienkeliarmeijaan diako-
ni Kirsi Niskaselle, puh. 040 4848 407 tai 
kirsi.t.niskanen@evl.fi.

Puijon seurakunTa
• Messu Puijon kirkossa sunnuntaina 5.2. klo 

10. Kirkkokahvit ja YV-keräyksen avaus. Miten 
pienlaina auttaa Ugandassa? Jaana Marjanen.

• Yhteisvastuun lipaskerääjiä tarvitaan. Tieto-
ja saa Maija Antikaiselta, puh. 040 4848 439. Li-
paskeräystempaus 9.-10.2. alkaen klo 12 Puijon-
laakson ostoskeskuksessa. Ilmoittautuminen 
Raili Lehtoviidalle ti 7.2. mennessä, puh. 040 
4848 438, raili.lehtoviita@evl.fi.

järvi-kuoPion seurakunTa
• Messu Juankosken Ylösnousemuksen kirkos-

sa sunnuntaina 5.2. klo 13. Kahvit sekä listojen ja 
lippaiden jako. 

• Messu Kaavin kirkossa sunnuntaina 5.2. klo 13. 
Kirkkokahvit ja YV-keräyksen avaus seurakun-
takodissa klo 14.30.

• Perheen pyhän lastenkirkko Muuruveden kir-
kossa sunnuntaina 5.2. klo 16. Jatkot seurakun-
tatalossa. YV-keräyksen avaus.

• Messu Säyneisen kirkossa sunnuntaina 5.2. klo 
10. Listoja ja lippaita jaetaan messun jälkeen. 
Kirkkokahvit.

• Koko kylän kinkerit ja Yhteisvastuustartti 
Vehmersalmen kirkossa sunnuntaina 5.2. Aloi-
tus klo 11 keittolounaalla (keittoa on mahdolli-
suus ostaa omiin astioihin) seurakuntakodissa. 

siilinjärven seurakunTa
• Yhteisvastuu-info Siilinjärven seurakuntatalos-

sa keskiviikkona 1.2. klo 17.30. Lisätietoja keräyk-
sestä Raija Hallikainen, puh. 044 728 4641, raija.
hallikainen@evl.fi.

 SeIJa rYTKÖnen

Ukintuvassa jumpataan ja kahvitellaan tiistaisin. Pyhän Johanneksen kirkon Ukintuvassa luvassa talvella myös laulu-
päiviä.

Perheiden raamattupiiri 
kokoontuu Kallaveden kirkolla 
joka toinen sunnuntai. Kysy lisää 
Pialta, puh. 050 5251 012.

Yhteisvastuukeräys 
käynnistyy useissa 
seurakunnissa 
sunnuntaina 5.2.

Erosta voi toipua. Siilinjärven seura-
kunnassa alkaa eronneiden vertais-

ryhmä.
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 ✚ VB-valokuvakeskus: (Kuninkaank.14–16) 
Olen tässä. Pohjois-Savon valokuvan aluenäyt-
tely 26.2. asti.

 ✚ Kuopion Muotoiluakatemian (Piispank.8) 
Taitemia-galleriassa ja aulassa: Kauneus, 
käytännöllisyys, kestävyys. Valtion rakentami-
sen kaksi vuosisataa 1811–2011. 10.1.–29.1.

 ✚ Korttelimuseo (Kirkkok. 22): Yleisöopastukset 
pääsymaksun hinnalla 25.1. klo 13 ja 28.1. klo 14.  
Korttelimuseon apteekkitalon perusnäytte-
lyä on täydennetty 18.1. alkaen lääkenäyttely-
osiolla. 
Omatoimisia lumileikkejä Korttelimuseon pi-
hassa. Lasten talvikartan (saatavissa museon 
neuvontapisteestä) avulla lapsiperheet voivat 
seikkailla talvisessa museokorttelissa. 

 ✚ Kuopion museo (Kauppak. 23): Selviytyjät – 
lumen ja jään linnut 17.1.–8.4. (2. krs, parvi). 
Su 22.1. klo 14 Asta Lähdesmäen luento Lintu-
laudan selviytyjistä.  
Skeittarit museossa, pienoisnäyttely 19.1.–9.9. 
(3. krs).

 ✚ Museon torni: Leluja ja leikkijöitä 29.1. asti. 
 ✚ Kuopion taidemuseo (Kauppak. 35): Pää pyö-

rällä! Sarjakuvataidetta Pohjois-Savosta 5.2. 
saakka.  
Onnellinen aika. Tauno Gröndahl 100 vuotta 
5.2.asti. Näyttelyn esittely la 4.2. 
Tonttutapaaminen Kuopion museossa, esillä 
Suomen Nukketaiteilijat ry:n nukkeja. 31.1. asti. 

 ✚ Galleria Carree: Teemu Tamminen ja Einari 
Hyvönen 1.–19.2.            

 ✚ Galleria G 12: Kuvataiteilija Hannu Lukin ja 
ääni- ja mediataiteilija Meeri Muinonen 27.1. 
asti.

 ✚ Galleria Tila33 (Suok.33), Seija Haarala ja Riit-
ta Hellén-Vuoti: Rakkautta – Installaatio ja 
maalauksia 31.1. asti.

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Sinfoniasarja II 26.1. 
ja Sinfoniasarja III 2.2. klo 19. 
Evening of Light Classical Music, Pietarin ra-
dion ja TV:n valtiollinen sinfoniaorkesteri; Ti-
mur Gorkovenko, kapellimestari; Miroslav 
Kultišev, piano su 5.2. klo 19. 
Lumikuningatar, H.C. Andersenin satua mu-
kaillen to 9.2. ja pe 10.2. klo 18.

 ✚ Jazzklubi: MP4 Jazzliiton kiertue 27.1. klo 21.
 ✚ Kuopion Kaupunginteatteri, suuri näyttä-

mö: Remonttijengi, ensi-ilta ke 25.1. klo 19; 27.1. 
klo 19 ja 28.1. klo 14.

 ✚ Studio: Jessikan pentu, kantaesitys la 28.1.klo 
19.15; 1. ja 4.2. klo 19.15. 
Kalenteritytöt ja Katrina-musikaali ja Loukus-
sa jatkavat.

 ✚ Kuvakukko, Kirjailija Matti Mäkelän luen-
to: Mielikuva Pekkasesta ja se oikea Pekkanen 
24.1. klo 13 ja luennon jälkeen 14.30 Hopeatäh-
ti-elokuva Työmiehen vaimo.

 ✚ Kuvakukko: Il Trittico, The Royal Opera 6.2. 
klo18. 
Merelle 1.2. saakka. Alamar, Meksiko 2009, 
suomen- ja ruotsinkielinen tekstitys (K11), pe 
18.15, la 16.15, ma 13, ke 18. 
Lasten Pakkaspäivät 22.–29.1.  
Tammimarkkinat 25.–26.1.

K
uopion seurakun-
tien ensimmäinen 
päiväkerho startta-
si Kettulanlahdessa 
helmikuun 1. päivä-
nä 45 vuotta sitten. 
Vuosikymmenien 
aikana vanhemmat 

ovat tuoneet tuhansia lapsia seurakun-
nan hoiviin. Kerhohetket painuvat mie-
leen, eväsrasiat avataan pikkurepuista 
laulujen ja leikkien lomassa, hiljentymis-
tä opetellaan kynttilän äärellä.

”Ensimmäisten 
vuosien aikana ker-
hot kokoontuivat 
mitä erilaisimmissa 
tiloissa kuten oma-
kotitalojen alaker-
rassa ja kokoustilois-
sa. Lapsia oli paljon 
ja koko ajan etsittiin 
uusia tiloja ja työnte-
kijöitä. Tarve ja into 
oli valtavaa”, kertoo 
lapsityönjohtaja Riit-
ta-Liisa Taskinen.

Päiväkotipaikkoja 
oli niukasti. Päiväker-
hoilla haluttiin tuoda 
perheenäideille hen-
gähdyshetki. 

”Kerhot olivat 
mukava väylä seura-
kunnan toimintaan.”

1990-luvun puoli-
väliin lapsimäärä ker-
hoissa oli yli 1000. Luku on alueeseen 
suhteutettuna pudonnut siitä  kolmas-
osaan. Kuopion seurakuntayhtymässä 
on tänä keväänä päiväkerholaisia noin 

500. Ryhmiä on 46 ja ne kokoontuvat 
25 eri paikassa. Yhteinen lapsityö järjes-
tää myös iltapäivätoimintaa kaupun-
gin kanssa.

Pallo on vanhemmilla
”Kaikki halukkaat pääsevät mukaan ja 
nykyään ikärajaa on laskettu alaspäin 
3-vuotiaisiin asti. Lapsimääriin ovat vuo-
sikymmenen aikana vaikuttaneet mone 
asiat. Kaupunki on lisännyt päiväkerho-
ja ja subjektiivinen päivähoito-oikeus tu-
li voimaan”, Taskinen kertoo.

Mutta mikä on päivä-
kerhojen tulevaisuus?

Mitään ratkaisuja ei 
ole tehty lapsityön supis-
tamisesta. Lapsimäärien 
pienentyminen ja seura-
kuntatilojen myynti vai-
kuttavat tietysti jatkoon. 

”Avainasemassa ovat 
vanhemmat. Haluavat-
ko he tuoda lapsensa seu-
rakunnan kerhoon? Mil-
laista hengellistä opetusta 
he haluavat lapselleen tar-
jota.”

”Nuorille aikuisil-
le, nykyisille ja tulevil-
le vanhemmille, olisi hy-
vä kertoa, mitä kristillinen 
kasvatus tarkoittaa. Miten 
nykypäivänä kirkossa pu-
hutaan Jeesuksesta ja Raa-
matusta?  Monelle voi olla 
yllätys, että se on hyvyy-

destä, rakkaudesta ja turvallisesta Tai-
vaan Isästä kertomista. ”

Maaliskuussa ilmoittaudutaan en-
si syksyn kerhoihin. Taskinen on odot-

tavalla mielellä. Lapsimäärät antavat 
suuntaa tuleville ratkaisuille. 

Lapsen ehdoilla
Riitta-Liisa Taskinen pitää päiväkerhon 
vahvuutena sitä, että lapsi huomioidaan 
kokonaisvaltaisesti. 

”Päiväkerho on lapsi- ja perhetyön 
ydin ja sen ympärille on hyvä rakentaa 
muuta toimintaa. Yhä enemmän ote-
taan huomioon koko perhe. Se on hy-
vä suunta.”

Kerhossa lapsi saa harjoitella kodin 
ulkopuolella yksin ja ryhmässä olemista. 
Kerhoaika ei ole pitkä ja toimintaa on 
koko ajaksi. ”Hän saa turvallisessa ympä-
ristössä tutustua hengellisiin asioihin.”

Päivärannan ja Riistaveden päiväker-
hojen lastenohjaaja Sari Huttuselle on 
tärkeää  nähdä lasten kasvavan ja kehit-
tyvän. Lasten aitous antaa ja ottaa pa-
lautetta on yksi työn parhaita paloja.

”Toivon, että kerholaiset saisivat eväi-
tä luottaa itseensä ja tulevaisuuteen. Ja 
että seurakuntayhteys säilyisi.”

Lasten pohdinnat ovat olennainen 
asia. Usein kynttilähetken raamatun-
kertomus havainnollistetaan esimerkik-
si nukein ja pienimmätkin kerholaiset 
pystyvät seuraamaan ja hahmottamaan. 
Kun kertomus  puhuttelee lapsen omaa 
maailmaa, se synnyttää hänessä myös 
kysymyksiä”, Huttunen kertoo. 

Hän uskoo, että yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa kasvaa. 

”Tulevaisuudesta ei voi sanoa, kun ei 
vielä ole tietoa siitä, montako seurakun-
taa jatkossa on. Se on varmaa, että työt 
monimuotoistuvat.”

HANNA KArKKONEN

Päiväkerhossa kerrotaan 
Taivaan Isästä

tammivinkit

Merelle-elokuva tehtiin Meksikon 
Karibian puoleisella rannikolla 
sijaitsevilla koralliriutoilla. Isä ja poika 
tutustuvat toisiinsa luonnon ehdoilla. 
Viipyilevä meno on nautinnollista; 
sukeltelua turkoosissa meressä, 
kalastusta ja ruoanlaittoa… 

Päiväkerhojen kohtalo on vanhempien käsissä.

KUVa: LeILa PoHJoLaInen

Päiväkerhojen henkilökunta on neulonut juhlavuoden kunniaksi puuvillaisia ekorättejä, joista saatavat tulot lahjoitetaan 
kehitysmaiden lapsille. Yhden ekorätin hinnalla esimerkiksi yksi lapsi saa Tansanian kirkon koulussa istuinalustan.  

”Päivä-
kerho on 
lapsi- ja 
perhetyön 
ydin.
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K
ari (nimi 
muutettu) 
velkaantui 
vuosituhan-
nen vaihtees-
sa, koska ei eläkkeellään 
pystynyt suoriutumaan 
välttämättömistä mak-
suista. Heikentyneestä 
terveydestään huolimat-
ta hän hakeutui sivutöi-
hin, jotta talous paran-
tuisi. Kun kaksi takausta 

lankesi maksettavaksi, hän hakeutui 2006 velkaneuvojalle 
ja varasi tapaamisajan.

Kari pääsi lakiin perustuvaan velkajärjestelyyn. Edelleen 
on rankkaa. Maksuohjelma ei ota huomioon elinkustannus-
ten nousua eikä yllättäviä menoja. Karilla rahaa palaa kallii-
siin lääkkeisiin, viime vuonna 5500 euroa.

Sosiaalitoimisto on maksanut muutamat lääkelaskut. Muuta 
tukea hän ei saa ja laskee elävänsä toimeentulorajan alapuolella.

Velkaneuvojien Kari sanoo katsovan ennen kaikkea velko-
jien etua. 

Hän arvelee selviävänsä maksuohjelman loppuun elämän-
kumppanin ansiosta. Myös seurakunnan diakonia on antanut 
tukea.

”Velkaantuminen 
 on kansalaispakko”
Harvalla on varaa ostaa käteisellä lomamatkaa tai huonekalu-
ja. Onneksi on kätevät ja helpot luottokortit.  

Korttielämällä on myös ankeampi puoli, muistuttaa Takuu-
Säätiön toiminnanjohtaja Leena Veikkola.

”Käteisen rahan aikaan tiesi, että rahaa ei ole, kun lompak-
ko oli tyhjä. Luottokorttien kanssa kaikilla ei ole käsitystä talo-
utensa tilasta. ”

Veikkola sanoo olevansa tyytyväinen siitä, että Takuu-Sää-
tiö on sai kontolleen  kevään Yhteisvastuukeräyksen kotimaan 
pääkohteen. 

Takuu-Säätiö käynnistää pienluottohankkeen, jonka tavoi-
te on ehkäistä ylivelkaantumista.  Luottoja voivat hakea talou-
sahdinkoon joutuneet, jotka ansiotulojen puuttumisen vuoksi 
tai luottotietojen mentyä eivät saa pankista lainaa.

”Velkaantunut  
ei ole roisto”
Äskettäin julkistettiin tuoreet maksuhäiriömerkinnät. Nii-
den määrä on kasvanut nopeasti, 9000:lla henkilöllä edellises-
tä vuodesta.

Ylivelkaantumisen vaara vaanii Veikkolan mukaan ketä ta-
hansa. Vaikka silloin kun joutuu työttömäksi ja sairastuu, eikä 
palkkaa enää tule. 

Tai kun tulee avioero, koti menee alta ja pitää aloittaa tyhjäs-
tä. ”Joutuu ehkä ottamaan elämänsä ensimmäisen pikavipin.”

Veikkola ymmärtää hätätilanteessa pikavippiin turvautu-
vaa.

”Ihminen ei ole kone. Kun tulee shokki, järki ei kulje nor-
maaliin tapaan.”

”Velkaantumisesta 
tuli kansalaispakko”
Ylivelkaantuminen on yhä useamman 
yksityisen ihmisen taakka.

Samoja kokemuksia hän sanoo olevan velkaneuvojilla 
muuallakin, esimerkiksi Isossa Britanniassa. 

”Ihminen ei näe kokonaisuutta, mutta se ei tee hänes-
tä roistoa. Moni tekee kaikkensa, että selviää. Ihminen haluaa 
myös, että hänen luotetaan.”

Diakoniatyöntekijä 
 ei moiti velkaantunutta
Mihin raha riittää? Ovatko etuudet ajan tasalla? Mitä menoja 
voi karsia? Mitkä maksut pitää hoitaa ensin? Näitä kysymyksiä 
käsitellään myös seurakuntien diakonian vastaanotolla.

Jos tulija on reilusti ylivelkaantunut, otetaan avuksi velka-
neuvoja, joka kartoittaa velat.  Sitten mietitään velkajärjeste-
lyä tai Takuu-Säätiön takausmahdollisuuksia. 

”Joissakin tapauksissa diakoniatyöntekijä saattaa hoitaa so-
vittelun”, Kirkon diakoniarahaston avustusvalmistelija Jaana 
Valtonen kertoo.

Raskainta on velkajärjestelyyn pääsyn odotus.
”Sinä aikana ongelmat kasaantuvat”, diakoniatyöntekijä 

Leila Asikainen Järvi-Kuopion seurakunnasta toteaa.
Maaseudulla tilannetta kärjistää se, että kaikki tuntevat 

toisensa.
”Velkajärjestelyyn pääsy voi leimata huono-osaiseksi.” 
Männistön seurakunnan diakoniatyöntekijä Kirsi Niska-

nen tähdentää talousneuvonnassa henkistä ja hengellistä 
puolta.

”Moni kertoo, että jo keskustelu auttaa eteenpäin.” 

Jeesuksen opetus 
velvoittaa auttamaan

 Miksi kirkon pitää tukea velkaantuneita? 
”Lähimmäisenrakkaus velvoittaa”, sanoo diakoniajohtaja 

Seppo Marjanen.
Marjanen uskoo, että kirkko voi olla yhteiskunnan omatun-

to. Sen kuuluu viedä heikoimpaan asemaan pudonneiden asi-
at päättäjien tietoon.

Yliopistonlehtori, dosentti Kari Latvus lisää, että Jeesus 
tunsi velkaantuneet ja opetti seuraajansa rukoilemaan velko-
jen anteeksisaamista.

Latvus sanoo, että velkaantuneiden auttaminen 
on Jeesuksen jalanjäljissä kulkemista . ”Velallisen vapautta-

minen on Jumalan valtakunnan läsnäolon merkki.”
Kirkon diakonian ja sielunhoidon johtaja Kalle Kuusimäki 

pitää tärkeänä, että kirkko nostaa esiin yhteiskunnallisia epä-
kohtia.

”Toimii aurankärkenä tai lankojen yhteen sitojana, yhdistää 
julkisen ja kolmannen  sektorin toimijoita hädän ääripäässä. ” 

Kuusimäen mukaan auttaminen on teologisesti perustel-
tua. Pelastus koskettaa koko  ihmistä. 

”Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sa-
noman, julistamaan  vangituille vapautusta ja julistamaan 
Herran riemuvuotta. Näin Jeesus sanoo Luukaan evankeliu-
missa.”

LEA LAPPALAINEN
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H
etken hengähdystauko jouluna 
ja sitten täysi höyry päällä. Vel-
kaneuvojien pakeille tuli uusia 
asiakkaita viime vuonna 338. 

”Valtakunnan keskitasoa”, 
Kuopion talous- ja velkaneuvoja 
Heikki Savolainen toteaa.

”Ihmis- ja asiakaslähtöistä 
palkitsevaa työtä. Jokainen tulija on yhtä arvokas ”, työ-
toveri Sirkka-Liisa Simonen luonnehtii.

Tiimiin kuuluu myös talous- ja velkaneuvontalaki-
mies Antero Nieminen.

Yksityisen ihmisen ylivelkaan-
tuminen koostuu pääasiassa ku-
lutusluotoista ja maksamatto-
mista laskuista. On ostettu lisää 
vaatteita ja tavaraa, huonekaluja 
ja hilavimputtimia, vaikka ei tar-
vitsisikaan.

”Halutaan erottautua elinta-
solla” ,Simonen sanoo.

Osalta arvostelukyky talou-
denpidossa hämärtyi euron 
myötä. Kiusaus ovat myös kärk-
käästi joka puolella tarjotut luot-
tokortit. Pankkikortilla pärjää 
velkaneuvojan mukaan mainios-
ti. Hälytyskellojen tulisi kilkuttaa, 
jos luottokorttilaskujen maksa-
misessa on toistuvasti ongelmia.

Ahkeraan luottoa ottanut 
saattaa olla velkaa 70 eri paik-
kaan, Kuopiossa keskimäärin 
30-40 taholle: pankkeihin, pika-
vippifirmoille, postimyyntiyrityk-
sille, puhelinoperaattoreille, taloyhtiöille, sairaalaan. 

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden keskimääräi-
nen velka koko maassa on 30 00 euroa. Kolmasosalla ei 
ole lainkaan maksuvaraa.

Velallisella monia apuvälineitä
Velkojen selvittely on monivaiheista puuhaa. On mah-
dollista yrittää sovittelua, vapaaehtoista velkajärjeste-
lyä velkojien kanssa tai tuomioistuimen kautta haetta-
vaa velkajärjestelyä.

Velkajärjestely sopii ongelman ratkaisuksi lähes puo-
lelle hakijoista, mutta merkitsee tiukkaa taloutta mak-

suohjelman aikana, joka kestää nykyisin kolme vuotta.
Velkaneuvojat eivät moiti asiakkaitaan holtittomuu-

desta.
”Mutta monet ovat lyhytjännitteisiä tai taitamatto-

mia.”
Vastoin yleistä käsitystä velkojat ovat velkaneuvojien 

mukaan yleensä yhteistyöhaluisia. ”Aina kannata yrittää 
neuvotella ja sopia jatkoaikaa.”

Savolaisen mukaan suuri osa ottaa opikseen, mutta 
niitäkin on, joista tulee vakioasiakkaita. ”Ajatus on, että 
joku muu minut aina pelastaa.”

Ennen vekselit, nyt pikavipit
Ennen vanhaan olivat vekselit, joilla taiten käy-
tettynä hoidettiin raha-asioita tuttujen kans-
sa. Muutama vuosi sitten kehiin astuivat pi-
kavipit. 

Simosen mukaan pikavipit ovat hyvä hätä-
vara, mutta helppous houkuttaa ottamaan li-
sää. Entinen vippi maksetaan uudella. 

Pikavippien kieltämistä tai rajoittamista on 
väläytelty monta kertaa, niin kirkon diakonias-
sa kuin eduskunnassakin.

”Kielto voisi tervehdyttää yhteiskuntaa”, Sa-
volainen kuittaa.

Kuopiossa myös kaupunki luotottaa tietyin 
kriteerien pientuloisia ja vähävaraisia elintär-
keissä hankkeissa, esimerkiksi jääkaapin, silmä-
lasien tai tekohampaiden hankkimisessa. 

Velkaneuvonnan mukaan tämä on tärkeä 
apu, koska monen luotontarve on niin pieni, 
että pankki ei anna lainaa. Eivätkä kaikki halua 
luottokorttia.

Kenellä on vastuu, kun vähän koulutettu, 
pienipalkkainen velkaantuu?

”Velan ottajalla”, Savolainen sanoo.
”Mutta kun asiakas ei ymmärrä tekemistensä seu-

rauksia, tulisi myös luotonantajalla olla enemmän vas-
tuuta.” 

Onko työ toivotonta?
”Ei työtä kummempaa”, Savolainen sanoo.

”Asiakastyö on työpäivän suola”, Simonen kuvaa.
Paineita toimistossa ei oteta, vaikka asiakas tulee toi-

senkin kerran ja jysäyttää kassillisen papereita pöytään. 
Silloin kääritään hihat ja aletaan etsiä polku eteenpäin.

LEA LAPPALAINEN

”Velkaantumisesta 
tuli kansalaispakko”
Ylivelkaantuminen on yhä useamman 
yksityisen ihmisen taakka.

Yhteisvastuu 2012
Yhteisvastuukeräys 
alkaa 5.2.

 ✚ Suomessa Yhteisvastuukeräys tukee pien-
lainoitustoimintaa ja torjuu ylivelkaantu-

mista yhdessä Takuu-Säätiön kanssa. 
Halpakorkoisia lainoja voivat hakea ta-
lousahdinkoon joutuneet, joilla on vä-

hän ansiotuloja ja menetetyt 
luottotiedot estävät mui-
den luottojen saamisen.

 ✚Ugandassa keräys tukee 
ryhmämuotoista pienra-

hoitustoimintaa, kylien sääs-
tö- ja lainaryhmiä.

Ennen vekselit, 
nyt pikavipit
Ulosottajaa pelätään, velkaneuvojaa ei.

Lea LaPPaLaInen

”Monet 
asiakkaat 
ovat lyhyt-
jännitteisiä.

Pitkän uran tehneet talous- ja velkaneuvojat Heikki Savolainen ja Sirkka-Liisa Simonen ottavat 
paperitöiden ohella vastaan keskimäärin kolme asiakasta päivässä.
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko avoinna tu-
tustumista ja hiljentymis-
tä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23. 
puh. 040 4848 256
Markkinaseurat ke 
25.1. klo 18. Matti Sihvo-
nen, Ilpo Rannankari, Ris-
to Voutilainen ja Tuomo 
Ruuttunen. Kuopion Virsi-
kuoro joht. Anni Pesälä.
Perjantaimessu pe 27.1. 
klo 19. 
Urkutuokio la 28.1. klo 15. 
Messu su 29.1. klo 10. Saar-
na Sari Kärhä ja liturgia Lii-
sa Penttinen, kanttorina 
Anna Kosola ja urkurina 
Anu Pulkkinen.
Hiljaisuuden messu 
(Viikkomessu) ke 1.2.
klo 19. Sari Kärhä.
Perjantaimessu pe 3.2. 
klo 19. 
Virsituokio la 4.2. klo 15. 
Kynttilänpäivän mes-
su, jossa pappisvihkimys 
su 5.2. klo 10. piispa Wil-
le Riekkinen avustajineen 
toimittaa pappisvihkimyk-
sen, LISÄYS:[ saarna lä-
hetyssihteeri, rovasti Juk-
ka Koistinen,] liturgia tuo-
miorovasti Ilpo Rannanka-
ri, kanttorina Anna Koso-
la ja urkurina Anu Pulkki-
nen. Tuomiokirkon psal-
mikuoro. Yhteisvastuuke-
räyksen avaus.
Viikkomessu ke 8.2.
klo 19. Emmi Haring.

keskusseura- 
kunTaTalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 25.1. klo 13 ker-
hohuone Eetussa, Suoka-
tu 22 C. 
Markkinaseurojen tar-
joilu ke 25.1. klo 19 Kes-
kusseurakuntatalolla, Suo-
katu 22.
Markkinaveisuut ke 25.1. 
klo 19.30. Veisuuttajana 
Petri Järveläinen ja Tuomo 
Ruuttunen.
Markkinaseurojen aa-
museurat to 26.1. klo 9 
kerhohuone Samulis-
sa, Suokatu 22 C. Tuomo 
Ruuttunen.
Yhteisvastuukerääjien 
koulutuspäivä la 28.1. klo 
9.15 - 13 Keskusseurakun-
tatalolla, Suokatu 22. Vuo-
den 2012 teemana ”Välit-
tävä yhteisö”. Tervetuloa 
uudet ja vanhat kerääjät. 
Tarkempia tietoja keräyk-
sestä Pirjo Litmaselta,
puh. 040 484 8282. 
Tammisunnuntain juhla 
su 29.1. klo 14. Kahvi klo 13, 
juhla klo 14. Yksinlaulua 
Anna Kosola säestys Anu 
Pulkkinen, Kuopion So-
taveteraanien mieskuoro, 
joht. Ville Perkkiö. Juhla-
puhe everstiluutnantti evp 
Tapani Numminen.
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 1.2. klo 11. Raamat-
tutunti: ”Jeesus auttaa hä-
dässä”, kirkkoherra Ilpo 
Rannankari, iltapäivällä 
virsilaulua Anu Pulkkisen 
johdolla.
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 8.2. klo 13 ker-
hohuone Eetussa, Suoka-
tu 22 C. 

inkilänmäen 
seurakunTaTalo
inkiläntie 7 
Emäntä puh. 040 4848 273
Käsityöryhmä ma klo 
9.30 seurakuntatalon ala-
kerrassa.
Messu su 29.1. klo 12. Saar-
na Emmi Haring, liturgia 
Timo Salmela, kanttorina 
Anu Pulkkinen.

Inkilänmäen palvelupiiri 
ke 1.2. klo 13. 
Eläkeläisten virkistys-
päivä ke 8.2. klo 11. Har-
taus ”Kynttilänpäivä” Lii-
sa Penttinen ja teologian 
opiskelijat. Iltapäivän oh-
jelmassa ”Yhteisvastuu-
keräys 2012” Varpu Ylhäi-
nen. Yhteisvastuulounas ja 
kahvi 8 €. 

mummon mökki
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15.
puh. 040 4848 272
Viriketuokio to 26.1. klo 
13. Virpi Soveri kertoo Ja-
panin kulttuurista.
Papin päivä ti 31.1. klo 13. 
Puuropäivä ma 6.2. klo 11-
13. Tarjolla perunapuuroa.
Raamattuhetket ti 7.2. 
klo 13. Tiistaisin. 

nuoreT
Nuorten leiri Penkereellä 
3.-5.2. Ilm. viimeistään 26.1. 
Jarkko Voutilaiselle puh. 
040 4848 285 tai jarkko.
voutilainen@evl.fi.
Nuortenilta to 26.1. klo 
18. ja 2.2. klo 18 Keskus-
seurakuntatalolla, Suoka-
tu 22 E. 

varhaisnuoreT
Tyttöjen liikunta kerho 
1.-3.-luokkalaisille to klo 
16-17 Snellmaninkoululla, 
Maaherrankatu 13. 
Lasten savikerho ma 
17.30-19 Inkilänmäen seu-
rakuntatalolla, Inkiläntie 7. 
Lasten kokkikerho ti 17-
18.30 Keskusseurakuntata-
lolla, Suokatu 22 E. 
Lasten kokkikerho ti 17-
18.30 Inkilänmäen seura-
kuntatalolla, Inkiläntie 7.
Sählykerho 1.-3.-luokka-
laisille pojille ti klo 17-18 
Snellmaninkoululla, Maa-
herrankatu 13. 
Liikuntakerho 4.-6. luok-
kalaisille ti klo 16.30-17.30 
Snellmaninkoululla, Maa-
herrankatu 13.

läheTys
Kotien lähetyspiiri ke 
25.1. klo 13 Hilkka ja Väinö 
Latillä, Myllykatu 12 A.

diakonia
Alavan ja Tuomiokirkko 
seurakuntien yhteinen 
omaishoitajien ryhmä 
ma 30.1. klo 13-14.30 ker-
hohuone Samulissa (Suo-
katu 22). 

PerheTyö
Perhekerho ti 31.1. klo 
9.30 -11 ”Nyt syttyy kynt-
tilä” ja 7.2. klo 9.30 ”Apua 
Yhteisvastuulla”. Keskus-
seurakuntatalolla, Suoka-
tu 22 E.
Perhekerho ke 1.2. klo 
9.30 -11 ”Nyt syttyy kynt-
tilä” ja 8.2. klo 9.30 ”Apua 
Yhteisvastuulla”. Inkilän-
mäen seurakuntatalolla, 
Inkiläntie 7.

Pyhäkoulu
Kotipyhäkoulu Rönos-
sä Katso lisää Rönön sillan 
kupeessa olevalta ilmoi-
tustaululta.
Pyhäkoulu kokoontuu 
Hermanninaukion Sibe-
lius-Akatemian tiloissa, 
Hermanninaukio 3. Pyhä-
kouluajat ilmoitetaan ko-
koontumistilan ovessa. 

kasTeTuT
Väinö Viljami Mikkola, Eli-
as Alvar Olavi Lampi, Topi 
August Oskari Mäkelä, 
Väinö Ilmari Kantele.

kuuluTeTuT
Juhani Nousiainen ja Tarja 
Oili Helena Maskulainen, 
Jari-Pekka Similä ja Paula 
Birgitta Piitulainen, Samp-
sa Veli Tuomas Lehmus-
oksa ja Piia Karoliina Koik-
kalainen. 

Kiitos Jumalan 
armollisen avun edestä

E lämä on usein selviämistä kriisistä toiseen. Nykyajan suurin 
vaiva on kiire. Vanhaan aikaan kiirettä suurempi ongelma oli 
jokapäiväisen leivän saaminen ja terveenä ja hengissä selviä-
minen. Silti osattiin olla vähästä kiitollisia.

Työpaikoilla on yleistynyt kireähenkinen kysymys: ”On-
ko päälle kaatuvia asioita?” Se kuvastaa hektistä aikaamme, jossa mo-
ni joutuu pinnistämään voimansa äärimmilleen selvitäkseen arkisesta 
pyörityksestä.

Nykyajan polttavin ongelma tuntuukin olevan ajan puute. Mitään 
ei ehdi tehdä aikataulussa. Eräs työtä ja kiireellistä toimintaa helpotta-
va menetelmä on työtehtävien listaaminen tietokoneelle tai kännyk-
kään. Merkitään listaan kaikki tekemättömät työt, ylimmäksi kiireelli-
simmät tehtävät. 

Kun työ on tehty, se poistetaan listasta. Jos joku työ muuttuu kii-
reellisemmäksi, se voidaan nostaa listalla ylöspäin. Yleistä kuitenkin on, 
että listaa ei koskaan saada täysin tyhjäksi.

Vanhaan aikaan kiirettä suurempi ongelma oli jokapäiväisen leivän 
saaminen ja terveenä selviäminen. Elämä oli täynnä vaaratilanteita al-
kaen elämän ensihetkistä. Niistä selviäminen koettiin ihmeenä ja kii-
toksen aiheena. 

Nykyaikaan verrattuna konevoiman puuttuminen oli eräs karu 
taustatekijä. Käytössä oli vain ”lihasmoottori”. Silti tuntuu, että kiitol-
lista mieltä löytyi enemmän kuin meidän aikanamme. Miten se voi ol-
la mahdollista? 

Nykyaikana suomalaiset saavat kaikkea yllin kyllin – tyytymättö-
myyden kasvaessa hetki hetkeltä suuremmaksi.

Armollinen olet Sinä Herra, Herra, joka ihmisen saatat murheelli-
seksi ja jälleen johdatat eteenpäin Sinun suuresta laupiudestasi! 

Minä olin kurjuuden tilassa ja huusin sinua avuksi. Sinä autoit mi-
nut kaikesta hädästä – ja kaikki tämä vain Sinun sulasta armostasi ja 
isällisestä hyvyydestäsi. 

Siksi tahdon Sinua aina kiittää ja kiitoksesi tuleekin olemaan joka 
päivä huulillani. Puhun aina ihaillen ja ylistäen Sinusta, jotta muutkin 
kurjuudessa eläneet sen kuulisivat ja iloitsisivat. 

Oi Herra, minun terveyteni Jumala! Vahvista minua, anna apusi, et-
tä minä Sinua yli kaiken rakastaisin – ja lähimmäistäni niin kuin itseäni. 
Ja että tässä vakaumuksessa loppuun asti vahvana pysyisin, autuaas-
ti tästä ajasta kerran erkaantuisin ja saisin julistaa kaikkien valittujesi 
kanssa Sinun kiitostasi ikuisesti. Aamen.”

Nykysuomeksi toimittanut ja johdannolla varustanut 
PEKKA tuOmIKOsKI / KOtImAAdEsKI

Lähde: vanhan virsikirjan rukouskirja vuodelta 1701

kuolleeT
Vieno Lahja Ahonen 96v, 
Tapani Abraham Keinänen 
82v, Aili Katri Holopainen 
84v, Kari Sakari Kivi 64v, 
Sisko Eeva Vaittinen 81v, 
Heleena Paavola 70v, Rit-
va Kirsti Maria Roivainen 
79v, Aino Elviira Holm 87v, 
Seppo Antero Tiitinen 51v, 
Arvo Armas Mytty 62v.

alava

alavan kirkko
keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Messu su 29.1. klo 10. Saar-
naa Hannu Koskelainen, li-
turgina Pirjo Kuula, kant-
torina Leila Savolainen. 
Tuomasmessu su 29.1. 
klo 18. 
Messu kynttilänpäivänä 
su 5.2. klo 10. Saarnaa Juha 
Välimäki, liturgeina Anu 
Kiviranta ja Martti Keinä-
nen, kanttorina Ossi Jau-
hiainen. Yhteisvastuukerä-
yksen aloitus. 
Yhteisvastuukonsertti su 
5.2. klo 16. Kuopion Nuori-
sokuoro. Ohjelma 10 €. 
Ylistysmusiikki-ilta to 
9.2. klo 18. Popo Salami, 
Jarkko Maukonen, Zip-
porim-kuoro, Leila Savo-
lainen. 

alavan seura- 
kunTakeskus
keihäskatu 5 B 
Kirjallisuuspiiri to 26.1. 
klo 14 kerhohuone 1:ssä. 
Kirja: Sisar, Elisabet Aho. 
Yht.henk. Aino Mikkonen 
puh. 040 7071 499. 
Muistatko? -piiri ti 31.1. 
klo 13 kirkon alasalissa. 
Keskustelua historiasta ja 
yhteiskunnallisista asioista. 
Eläkeläisten päiväpiiri ti 
7.2. klo 12-14 kirkon alasa-
lissa. Aiheena lapsuuteni 
kirjoja ja kodin perintöä. 
Ruokailu ja kahvit 3 €. 

neulamäen kirkko
vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Gospelmessu su 5.2. klo 
13. Saarnaa Juha Välimäki, 
liturgeina Anu Kiviranta ja 
Martti Keinänen, kantto-
rina Ossi Jauhiainen. Rytky 
1. leirin perhepäivä.

varhaisnuoreT
Kouluikäisten leirit Ala-
van ja Puijon seurakun-
tien poikien saliban-
dyleirit Rytkyn leirikes-
kuksessa yli 10 -vuotiail-
le pojille 24.-25.2. ja alle 10 
-vuotiaille pojille 25.-26.2. 
Leirille voidaan ottaa 15 
poikaa molemmista seu-
rakunnista. Leirimaksu 8 €. 
Alavan tyttöjen talvilei-
ri 7-13 -vuotiaille Rytkyn 
Penkereessä 24.-26.2. Lei-
rille voidaan ottaa 25 tyt-
töä. Leirimaksu 16 €. Ala-
van tyttöjen ja poikien 
kevätleiri 7-13-vuotiaille 
Hirvijärvellä 23–25.3. Leiril-
le voidaan ottaa 20 tyttöä 
ja 20 poikaa. Leirimaksu 
16 €. Ilmoittautumiset ke-
vään kaikille leireille ajalla 
1.2.-12.2. www.kuopionseu-
rakunnat.fi/alava tai 13.2. 
klo 17-18 puh. 040 4848 
293. Huom! Jos ilmoittau-
tuneita on enemmän kuin 
voimme ottaa, arvomme 
leiripaikat. Muista ilmoit-
tautuessasi laittaa yksi ka-
veritoive, niin se huomi-
oidaan arvonnan yhtey-
dessä. Lisätietoja Pia Sahi 
Sousa puh. 040 4848 293 
tai Jukka Korhonen puh. 
040 4848 292. 

diakonia
Diakoniatoimistot - 
Ajanvarausvastaanot-
to ke klo 9 - 11 Liisa Tiili-

kainen puh. 040 4848 324 
Alavan diakoniatoimis-
to, Keihäskatu (Alava, Nii-
rala, Haapaniemi ja Leh-
toniemi), ti klo 9 - 11 Sis-
ko Laitinen puh. 040 4848 
326 Särkiniemen diakonia-
toimisto, Särkiniemen-
tie 20 (Särkiniemi, Särki-
lahti), to klo 9 - 11 Ulla Tu-
runen puh. 040 4848 325 
Neulamäen diakoniatoi-
misto, Vesurikuja 4 (Neu-
lamäki). 

muuTa
Alavan ja Tuomiokirkko 
seurakuntien yhteinen 
omaishoitajien ryhmä 
ma 30.1. klo 13-14.30 ker-
hohuone Samulissa (Suo-
katu 22). 

PerheTyö
Perhekerhot - Ma 30.1 klo 
9.30-11 Alavan kirkko (ker-
hotilat), ti 31.1 klo 9.30-11 
Neulamäen kirkko (ker-
hotilat), ke 1.2. klo 9.30-11 
Lehtoniemen kerhotilat ja 
Särkiniemen kirkko (ker-
hotilat) aiheena Sydämen 
oikeus -keskustelua van-
hemmuudesta. Viikolla 6 
Alavassa sekä Neulamäes-
sä Ääniliiteri, kanttori Lei-
la Savolainen ja Särkinie-
messä sekä Lehtonimessä 
Ystävyyden kukka. Lisätie-
toja Sirpa Pesoselta puh. 
040 4848 297. 

kasTeTuT
Aada Emilia Jaakkola, So-
fia Helmi Amanda Ahola, 
Miro Marcus Tiilikainen, 
Jimi Markus Mikael Huup-
ponen, Sasu Valtteri To-
lonen, Jatta Carita Pehko-
nen, Vilho Mikael Horto.

kuuluTeTuT
Saku Petteri Hämäläinen 
ja Tiina Katri Voutilainen.

kuolleeT
Vieno Anelma Tuomainen 
79v, Pauli Juhani Mietti-
nen 63v, Arvo Jalmar Hap-
ponen 87v, Hannu Matti 
Lyyra 59v, Maire Linea Hä-
mäläinen 93v, Siiri Soini-
nen 87v, Kaisa Inkeri Ikä-
heimo 82v.

kallavesi

kallaveden kirkko
rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 29.1. klo 10. Li-
turgia Juha Määttä, saarna 
Veli Mäntynen ja kanttori-
na Richard Nicholls.
Seurakuntailta ma 30.1. 
klo 18.30. ”Jeesus aut-
taa hädässä”, Joh. 6: 16-21. 
Matti Pentikäinen.
Kynttilänpäivän messu 
ja YV:n avaus su 5.2. klo 
10. Liturgia Hannu Komu-
lainen, saarna Matti Penti-
käinen, kanttorina Seppo 
Kirkinen ja Dolce. Yhteis-
vastuun hyväksi keittolou-
nas 6 € (keitto 3 € ja pan-
nukakkukahvit 3 €, perhe-
hinta 12 €). 
Kaupunkikinkerit ma 6.2. 
klo 18.30. Virsikirja - ru-
kouskirjamme. Kahvit klo 
18 alkaen. Raili Rantanen 
ja Richard Nicholls.

PeTosen seura- 
kunTaTalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kansainvälinen messu la 
28.1. klo 16. Juha Määttä.
Aamurukous ma 30.1. klo 
9 kokoushuoneessa, jonka 
jälkeen aamupala.
Aikuisten takkailta ke 1.2. 
klo 18 takkahuoneessa.
Raamattuilta to 2.2. klo 
18. ”Lopunajat raamatun 
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Seurakunnat 25.1.–7.2.12rukoilemme

Kansainvälinen 
messu  la 28.1. klo 16 

Petosen seura-
kuntatalolla
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Myrskynsilmässä

E lämässä on suuria ja pieniä 
myrskyjä. Kukaan ulkopuoli-
nen ei voi sanoa, miten suu-
ri tai ankara on se myrsky, jo-
hon minä olen joutunut. 

Seurasin hiljattain sivusta yhtä pit-
kää myrskyä, oikeaa aallokkoa, jota ku-
kaan ei tyynnyttänyt. Siitä syystä, että 
sitä ei pidetty myrskynä ollenkaan. Mut-
ta myrskynsilmään joutuneelle se oli pe-
ruuttamattomalla tavalla elämää muut-
tanut myrsky.

Tapahtui näin. Erään maalaistalon 
vanha emäntä kuoli. Niin hyvinä kuin 
huonoinakin päivinä oli eletty naapurei-
na ainakin puoli vuosisataa. Naapureille 
oli siis kunnia-asia osallistua hautajaisiin, 
hankkia kukkalaitteet ja harkita muisto-
lauseet. Siunaustilaisuudessa kuitenkin 
joko kanttori tai suntio hätäili, ja kantto-
ri kajautti loppuvirren en-
nen kuin naapurit ehtivät 
viedä viimeistä terveh-
dystään vainajan arkul-
le. Alkoi nousta myrsky – 
mielen myrsky.

Hautausmaalla sama 
suntio kiirehti niin, et-
tei suuri saattoväki ehti-
nyt paikalle, kun hauta oli 
jo suljettu ja naapureitten 
oli laskettava kukkalait-
teensa. Silloin tuuli jo pu-
halsi ankarasti. 

Naapurit tiedusteli-
vat selitystä tapahtunee-
seen kirkkoherralta, joka 
ei nähnyt asiassa tuulen-
henkäystäkään ja sivuutti 
kysymyksen.  Seuraavaksi 
kirjallisen kyselyn sai kirk-
koneuvosto. Se vastasi, et-
tä saattoihan siellä pien-
tä tuulenvirettä ollakin, 
mutta jokainenhan sen 
näki, että ei sillä ollut mi-
tään merkitystä. Naapu-

rit kysyivät asiaa piispalta, ja tämä  lupa-
si tutkia, että oliko ilmassa ollut myrskyä 
vai ei. Silloin oli jo pimeä. Ja niin mie-
len myrsky yltyi ja puhalsi aina vain an-
karammin ainakin vuoden ajan. Vaah-
topäiset aallot tyyntyivät vasta, kun 
naapuri oli perhekuntineen kirjoittanut 
viimeisen paperin: eronnut kirkosta. 

Meidän Herramme ei tänä päivä-
nä tule vettä pitkin ja sano: »Minä täs-
sä olen, älkää pelätkö.» Mutta kirkkonsa 
ja sen palvelijat paavista haudankaiva-
jaan hän tänäänkin lähettää sanomaa: 
”Älkää pelätkö.” Suomeksi ja latinaksikin 
se on yllättävän monta kertaa sama asia 
kuin: ”Anteeksi, meille tapahtui tässä asi-
assa nyt virhe.” 

Hiippakuntamme rannalla se kuiten-
kin vasta erikoinen tilanne on. Opetus-
lapset kun eivät ole vielä päässeet edes 

lähtemään rannasta, kos-
ka eivät mahdu samaan 
veneeseen. Kannattaisi-
ko ottaa oppia Jeesuksen 
opetuslapsista, joiden ve-
neessä oli mukana kaval-
tajakin. Siitä huolimat-
ta samaa venettä soutaen 
ja yhdessä myrskyä pelä-
ten pyrittiin toiselle ran-
nalle. Ja sen kavaltajan tiesi 
ja tunsi ainoastaan pime-
ässä aallokossakin omiensa 
luokse löytänyt Herra.  

Kun katson horisont-
tiin, eniten ihmetyttää 
se, että presidentin vaali-
en vene on sulassa sovus-
sa tullut siihen rantaan, jo-
hon he olivat menossa. 
Vaikka joidenkin mielestä 
siinä veneessä ei ollut ope-
tuslapsia ollenkaan.   

sAtu väätäINEN

vs.kappalainen 
Järvi-Kuopion seurakunta

ilmoituksessa”, vankila-
pappi Jouko Koistinen. Il-
tatee ja mahdollisuus esi-
rukoukseen.

karTTulan kirkko
kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Messu su 29.1. klo 12. Pet-
teri Hämäläinen, Riikka 
Kukkonen ja isosten vii-
konloppuleiriläiset.
Kynttilänpäivän messu 
su 5.2. klo 10. Reijo Mus-
tonen, Anne Keränen ja 
Osmo Rissanen. Yhteis-
vastuun avaus ja lounas 
Seurakuntakodilla alkaen 
klo 11.30. 

karTTulan 
seurakunTakoTi
kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Kirkkokuoro ke 25.1. 
klo 18.30. 
Omaishoitajien ryhmä 
to 26.1. klo 13 takkahuo-
neessa.
Lapsikuoro to 26.1. klo 15. 
Raamattupiiri ma klo 19. 
Sanan ja rukouksen ilta 
su 5.2. klo 18. ”Kristittynä 
arjessa”.

syvänniemen 
PaPPila
kuttajärventie 6
puh. 040 4848 548
Raamattupiiri parillisten 
viikkojen ma klo 18. 

läheTys
Lähetysaskartelut parit-
toman viikon ma klo 18-20 
Petosen seurakuntatalolla.
Naisten lähetyslöylyt ke 
25.1. klo 18. Rytkyllä. Lähtö 
kirkolta klo 17.30 ja Peto-
selta klo 17.35. Vapaaehtoi-
nen 5 € maksu lähetystyön 
hyväksi. Saunomisen lisäk-
si kevyt iltapala ja asiaa lä-
hetyksestä.

diakonia
Tule Yhteisvastuuke-
rääjäksi Kallaveden seu-
rakuntaan. Tänä vuonna 
2012 järjestämme listake-
räyksen niillä alueilla, jon-
ne saamme kerääjiä. Jär-
jestämme lipaskeräyksen 
17.2. ja 18.2., johon voit ha-
lutessasi ilmoittautua ke-
rääjäksi keräyspäällikkö 
Irene Savolaiselle puh. 040 
4848 373. Lisäksi on mah-
dollisuus osallistua valta-
kunnallisten tilien kautta 
yhteisvastuukeräykseen ja 
muistathan mainita oman 
seurakuntasi alueen viite-
numeron: Nordea 208918-
6775, Oko Pankki Oyj 
500001-20236228 ja Sam-
po 800016-51651. Oman 
seurakunnan alueen viite-
numerot: Kallaveden seu-
rakunta 306157 ja Kallave-
den seurakunta, Karttulan 
alue 306173.
Petosen piristystä ei ko-
koonnu kevätkaudella. 
Leväsen kammari ma 
30.1. klo 12.30-14 Leväsen 
palvelukeskuksessa, Levä-
sentie 27. Sananmaanan-
tai, Matti Pentikäinen.
Lähimmäis- ja vapaaeh-
toistyössä toimivien yh-
teinen teemailta ma 30.1. 
klo 18 Petosen seurakun-
tatalon takkahuoneessa. 
Perheneuvoja Tuula Mak-
konen alustaa aiheesta 
”tunteiden merkitys vuo-
rovaikutussuhteissa”.

muuTa
Miesten saunailta ke 
25.1. klo 17.30 Hirvijär-

ven leirikeskukses-
sa, Hirvitie 50. Ai-

heena onko helvetti 
olemassa?
Donkkis Big Night 

-toimintailta 7-13-vuo-
tiaille pe 27.1. klo 18 Pe-
tosen seurakuntata-

lolla.
Perheiden raamattupii-
ri su 5.2. klo 16.30 Kalla-
veden kirkolla alakerras-
sa. Joka toinen sunnuntai. 
Raamattupiirin ajaksi lap-
sille omaa ohjelmaa, pyhä-
koulu ja leikkimistä/pelai-
lua lastenhoitajien kanssa. 
Raamattupiiri on suunnat-
tu etenkin pienten lasten 
ja koululaisten vanhem-
mille, mutta kaikki ovat 
tervetulleita. Perhe tai lap-
set eivät ole pääsyvaati-
mus. Lisätietoja puh. 050 
5251 012/Pia.

PerheTyö
Perhekerhot klo 9.30 – 11. 
Ma Karttulassa, ti Petosel-
la ja Valoharjulla, ke Kal-
laveden kirkolla, Jynkän-
vuoren kerhohuoneella 
ja Kurkipirtissä, to Syvän-
niemellä ja Sotkanniemes-
sä (Sotkanniemi klo 9.15-
10.45) parillisilla viikoilla 
pe Pihkainmäessä, Kanto-
luodoilla, (Ilveslammentie 
23) klo 9.30-11.
Taidetiistai ti 31.1. klo 
9.30-11.30 tai 13-15. Koko 
perhe kädentaitojen pa-
riin Kallaveden kirkolle. 
Omat eväät ja taiteiluun 
sopivat vaatteet mukaan. 
Seuraavan kerran 7.2. klo 
9.30-11.30 tai 13-15.

PiiriT
Niemisjärven olotila ti 
31.1. klo 11.30-13 Niemisjär-
ven kylätalossa. 

aikuisTyö
Miesten saunailta ke 25.1. 
klo 17.30 Hirvijärven leiri-
keskuksessa.

Pyhäkoulu
Pyhäkoulut sunnuntai-
sin Kallaveden kirkolla klo 
10, Petosen seurakunta-
talolla klo 13.30 Pyhäkou-
luopettajien ilmoittami-
na pyhinä seuraavasti: Ha-
minalahti/Hiekkala klo 11: 
aloitus 15.1. muut kokoon-
tumiset opettajan ilmoi-
tuksen mukaisesti. Kurki-
mäki/kerhohuone Kirkko-
muskari klo 17:  kokoontu-
miset 15.1., 12.2., 18.3. ja 15.4. 
Pyhäkouluja ei ole per-
hepyhäpäivinä: 12.2., 19.2., 
11.3. ja 18.3. Soininlahdes-
sa Hilkka Jauhiaisen ko-
dissa, Suonenjoentie 270, 
joka kuukauden kolman-
tena sunnuntaina klo 13. 
Lisätietoja saa pyhäkoulu-
opettajilta tai lapsityön-
ohjaaja Tuula Hoffrénilta 
puh. 040 4848 335 tai tuu-
la.hoffren@evl.fi.

kinkeriT
Kinkerien aiheena: Virsi-
kirja – rukouskirjamme.
Hirvilahti-Lamperila-
Niemisjärvi kinkerit su 
29.1. klo 15 Hirvilahden 
kappelissa. Raili Rantanen 
ja Richard Nicholls. Lapsil-
le omaa ohjelmaa.
Rytkyn kinkerit ma 30.1. 
klo 18 Oinosessa, Poikki-
mäki 6. Raili Rantanen ja 
Richard Nicholls.
Kaislastenlahden kinke-
rit ti 31.1. klo 13 Lapvete-
läisessä, Aatulassa, Mak-
krapurontie 48. Matti 
Pentikäinen ja Anna-Ma-
ri Linna.
Haminalahden kinkerit 
ti 31.1. klo 18 Raili ja Veik-
ko Sutisella, Savolanmäen-
tie 11. Matti Pentikäinen ja 
Richard Nicholls.
Puutossalmen kinke-

rit ke 1.2. klo 13 Vilho ja 
Marjatta Laitisella, Puu-
tossalmentie 754. Matti 
Pentikäinen ja Anna-Ma-
ri Linna.
Kurkimäen kinkerit ke 
1.2. klo 18.30 Kuhmolas-
sa, Sopenmäki 300. Matti 
Pentikäinen ja Anna-Ma-
ri Linna.
Vehmasmäen kinkerit 
ke 1.2. klo 18.30 Sirkka Tii-
hosella, Mäkipellontie 14. 
Raili Rantanen ja Richard 
Nicholls.
Hiltulanlahden kinkerit 
to 2.2. klo 18.30 Anu Pulk-
kisella, Sormulantie 89. 
Raili Rantanen ja Anna-
Mari Linna.
Kaupunkikinkerit ma 6.2. 
klo 18.30 Kallaveden kir-
kossa, Rauhalahdentie 21. 
Kahvit klo 18 alkaen. Rai-
li Rantanen ja Richard 
Nicholls.
Sotkanniemen kinkerit 
to 9.2. klo 18.30 Hilkka ja 
Asko Airaksisella, Sotkan-
niemi 754. Matti Pentikäi-
nen ja Anna-Mari Linna.

kasTeTuT
Urho Tapani Pölönen, Jon-
ne Ilmari Juntunen, Eevi 
Sofia Peura, Pertti Oiva 
Antero Tiihonen, Miia Ilo-
na Kristiina Kolehmainen, 
Simo Hermanni Huovinen, 
Julius Kasperi Lahtinen, 
Ville Jalo Artturi Pietikäi-
nen, Joonas Aarne Kustaa 
Jääskeläinen, Tuomas Tor-
sten Kustaa Jääskeläinen, 
Joakim Onni Aleksei Kok-
ko, Leo Benjamin Nikko-
nen, Arvid Oskari Nippo-
lainen, Niklas Eemeli Ma-
tias Hirvinen, Elma Lotta 
Ilona Tähti.  

kuuluTeTuT
Mikko Petteri Heikkinen ja 
Johanna Elina Jokinen. 

kuolleeT
Hilkka Liisa Kinnunen 86v, 
Kirsti Paunonen 91v.

männistö

Pyhän 
johanneksen 
kirkko
kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Messu su 29.1. klo 10. Saar-
na Mika Niskanen, litur-
gia teol. yo Jarkko Lievo-
nen, kanttorina Riitta Ma-
tilainen.
Kynttilänpäivän messu 
su 5.2. klo 10. Saarna Aulik-
ki Mäkinen, liturgia Lauri 
Paatero, kanttorina Heikki 
Mononen. Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus. Messun 
jälkeen kahvit ja YV-info.
Siioninvirsiseurat lau-
lun merkeissä su 5.2. klo 
18. Huomaa poikkeuksel-
linen paikka! Raili Pursiai-
nen, Lauri Paatero ja teol. 
yo Jarkko Lievonen.

männisTön 
vanha kirkko
lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Naisia raamatussa - raa-
mattupiiri työikäisille nai-
sille ke 1.2. klo 18. Aulikki 
Mäkinen.
Perheen pyhä su 5.2. klo 
16. Sanna Alanen, Riitta 
Matilainen, lapsikuoro.

diakonia
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvarauspäivystykset 
ti klo 9-10 Pyhän Johan-
neksen kirkolla puh. 040 
4848 384, Vanhalla kirkol-
la puh. 040 4848 385. 
Ukintuvan Sanan torstai 
26.1. klo 12 Pyhän Johan-

neksen kirkolla. Teol. yo 
Satu Pihlakangas.
Elämää etsimässä -piiri 
to 26.1. klo 14.30-16 Pyhän 
Johanneksen kirkolla. 
Vanhan kirkon ystävä-
kerho ma 30.1. klo 13-
14.30. Aulikki Mäkinen.
Ukintuvan jumpat ti klo 
11.30-12-30 Pyhän Johan-
neksen kirkolla. 24.1., 31.1., 
7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 13.3., 
20.3., 27.3., 10.4., 17.4. ja 
24.4. Hartaushetki ja tuo-
lijumppa. Kahvi ja jumppa 
yhteensä 2 €. Kahvit ennen 
tai jälkeen jumpan. 

muuTa
1.-3.-luokkalaisten tyttö-
jen ja poikien talvileiri 3.-
5.2. Hirvijärven leirikeskuk-
sessa. Leirimaksu 16 €. Lei-
ripaikoista voi kysyä Juha 
Mertaselta, puh. 040 4848 
409, pe 27.1. mennessä. Il-
moittautuneille lähete-
tään leirikirje.
Hartaudet ma 6.2. klo 13 
ja 13.30 Sunnen kodilla, 
Päivärinteentie 29. Teol. yo 
Satu Pihlakangas.

kasTeTuT
Aatu Kasperi Nousiainen, 
Leo-Eemil Partanen, Pat-
ric Nikolas Kröger, Kasper 
Otto Severi Suihkonen.

kuolleeT
Impi Hagman 90v, Pek-
ka Juhani Väänänen 60v, 
Martti Aulis Takkinen 77v.

puijo

Puijon kirkko
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Pentti Rissasen 70-vuo-
tissyntymäpäiväkonsert-
ti la 28.1. klo 15. Ville Perk-
kiö, laulu, Anna Perkkiö, 
viulu, Outi Keskisipilä, pia-
no ja urut. Kolehti Poh-
jois-Savon ev.lut. Kansan-
lähetyksen kautta lähetys- 
ja avustustyölle Egyptissä 
ja Keski-Aasiassa.
Messu su 29.1. klo 10. Mii-
na Karasti saarnaa, Heik-
ki Hyvärinen, Kari Kuula. 
Kanttorina Outi Keskisipi-
lä. Kamarikuoron kvartet-
ti. Lapsille pyhäkoulu.
Siioninvirsiseurat ja He-
rättäjän PO:n vuosiko-
kous su 29.1. klo 18. Jaana 
Marjanen, Reijo Mattila, 
Tuomo Ruuttunen.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat ke 1.2. klo 18. Esko Kin-
nunen, Seppo Seppälä. 
Messu su 5.2. klo 10. Heik-
ki Hyvärinen saarnaa, Jaa-
na Marjanen, Miina Karas-
ti, Maija Antikainen. Kant-
torina Joona Saraste. Lau-
luyhtye Vox Nova, johtaa 
Heikki Halme. Kirkkokah-
vit ja YV-keräyksen ava-
us. Miten pienlaina auttaa 
Ugandassa? Jaana Mar-
janen.

Puijon seura- 
kunTakeskus
Taivaanpankontie 3
Israel-piiri ke 25.1. klo 14 
seurakuntasalissa. Vieraa-
na Matti Järveläinen, joka 
kertoo Santiago de Com-
postellan vaelluksesta. 
Eläkeläisten iltapäivä-
kerho to 26.1. klo 12.30. 
Jeesus herättää uskon, 
Pekka Nieminen. To 2.2. 
klo 12.30 Toivevirsiä, Leena 
Murtorinne.
Raamattu tutuksi -luen-
to ma 30.1. klo 18.30. Anna 
Vesterinen, Jarno Nykä-
nen. Apostolien teot.
Ystävän kammari ti 31.1. 
klo 11. Avoinna ti klo 14 
saakka. Kahvitarjoilu.
Perhekerho ke 1.2. klo 

4. sunnuntai 
loppiaisesta 
Jeesus auttaa 
hädässä 
Joh. 6: 16–21

Tuuli puhalsi ankarasti, 
ja järvellä kävivät vaah-
topäiset aallot. Kun he 
olivat soutaneet kah-
denkymmenenviiden 
tai kolmenkymmenen 
stadionmitan verran, 
he näkivät Jeesuksen 
kävelevän järven aalloil-
la ja lähestyvän venet-
tä. He pelästyivät. Mut-
ta Jeesus sanoi: »Minä 
tässä olen, älkää pelät-
kö.» He aikoivat ottaa 
hänet veneeseen, mut-
ta samassa vene jo tu-
li siihen rantaan, jonne 
he olivat menossa. 
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Kansainvälinen 
messu  la 28.1. klo 16 

Petosen seura-
kuntatalolla
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9.30. Rytmiriihi ja 8.2. 
Kynttilän valo.
Raamattu tutuksi -luen-
to ma 6.2. klo 18.30. Mar-
ja-Riitta Juntunen, Martti 
Keinänen. Apostolien teot.
Israel-piiri ke 8.2. klo 14. 
Tarja Säynevirta.

Päivärannan 
kirkko
Tuomikuja 4 
puh. 040 4848 426
Perhekerho ke 25.1. klo 
9.30. Kevätkausi alkaa. 
Heikki Hyvärinen, Sil-
ja Front. Mukana kantto-
ri Joona Saraste ja kante-
leet. Kerhon jälkeen viik-
komessu ja ruokailu 5 €/
aikuinen.
Viikkomessu ke 25.1. klo 
11. Heikki Hyvärinen, Riit-
ta Murtorinne. Kanttorina 
Joona Saraste.
Ystävänpäiväkerho ke 
25.1. klo 11. Viikkomessu ja 
raamattualustus, Heikki 
Hyvärinen. Ruokailu.
Sanajumalanpalvelus su 
29.1. klo 13. Miina Karas-
ti, Outi Keskisipilä. Kirk-
kokahvit.
Perhekerho ke 1.2. klo 
9.30. Rytmiriihi.
Ystävänpäiväkerho ke 1.2. 
klo 11. Matkaterveiset, Riit-
ta Murtorinne.
Perheen pyhäpäivän 
kirkkohetki su 5.2. klo 16. 
Miina Karasti, Joona Saras-
te. Askartelua, mehut ja 
keksit. Päivärannan päivä- 
ja iltapäiväkerholaiset.
Tehdään yhdessä -ryhmä 
ma 6.2. klo 18. Kirjankansi-
taulu, Seija Rissanen, Hele-
na Heija-Nuutinen ja Riit-
ta Murtorinne.
Ystävänpäiväkerho ke 
8.2. klo 11. Surren istun, 
surren astun, surren ruu-
alle rupean, diakonissa, 
psyk. sh. Pirjo Miettinen ja 
Pertti Miettinen.

länsi-Puijon 
kerhohuone
rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerho ti 31.1. klo 
9.30. Rytmiriihi ja 7.2. 
Kynttilän valo.

ranTa-Toivala
Kinkerit to 26.1. klo 18.30 
Vesalo-Turusella, Halme-
joentie 70. Virsikirja - ru-
kouskirja. Heikki Hyväri-
nen, Riitta Murtorinne, 
Joona Saraste.

muuTa
Yhteisvastuun lipaske-
rääjiä tarvitaan! Tietoa 
keräysalueista ja keräys-
lippaita saa Maija Antikai-
selta, puh. 040 4848 439. 
Yhteisvastuun lipaskerä-
ystempaus 9.-10.2. alkaen 
klo 12 Puijonlaakson os-
toskeskuksessa. Tervetu-
loa uudet ja entiset kerää-
jät! Kerää lippaalla vaik-
ka tunti, kirkolla kahvitar-
joilu. Ilm. Raili Lehtoviidal-
le ti 7.2. mennessä, puh. 
040 4848438, raili.lehtovii-
ta@evl.fi.

kasTeTuT
Venla Anniina Rissanen, 
Hugo Veikko Petteri Tiiti-
nen, Veikko Ensio Ek.

kuolleeT
Edla Maija Rytkönen 
86v, Katri Kyllikki Kopo-
nen 85v, Aune Huuhta-
nen 95v, Alpo Ensio Tolo-
nen 88v, Väinö Olavi Niku-
lainen 86v.

Järvi-kuopio

riisTaveden kirkko
joensuuntie 2505 
Kinkerimessu su 5.2. 
klo 10. 

riisTaveden 
seurakunTaTalo
keskustie 2 
Perhekerho ke klo 9.30. 
Ke 25.1. Ruokailu. 
Virkistyspäivä ke 25.1.
klo 12. Leena Vartiainen.
Messu su 29.1. klo 10. Kirsi 
Leino ja Taru Parviainen. 
Siioninvirsiseurat ma 
30.1. klo 19. Kirsi Leino.
Nuortenilta ti 31.1. klo 
17.30. Jatta Utriainen.
Teemailta Raamatun sa-
nan äärellä ma 6.2. klo 18. 
Kirsi Leino.

muuTa
Riistaveden alueen ky-
lien yhteiset kinkerit su 
5.2. Kinkerimessu klo 10 
kirkossa. Kirsi Leino, Mar-
jatta Piironen, Leena Var-
tiainen, Jatta Utriainen ja 
kirkkokuoro. Ruokailu ja 
kinkeriohjelmaa seurakun-
tatalossa. Lapsille omaa 
ohjelmaa. Kinkeriaihe 
myös isämme uskoivat en-
nen. Kinkerivirsi 178.

juankosken 
ylösnousemuksen 
kirkko
mäntytie 5
Rukoushetki ke klo 8 
Päivärukous to klo 12. 
Messu su 29.1. klo 13. Rei-
jo Leino ja Matti Saarela. 
Liekki-lauluryhmä. Kan-
sanlähetyksen lähetys-
pyhä.
Messu su 5.2. klo 13. Mar-
jaana Mäkinen, Leila Asi-
kainen ja Matti Saare-
la. Valon päivän messu, 
mukana Soihtu. Yv-aloi-
tus, messun jälkeen kah-
vit ja listojen sekä lippai-
den jako. Rippikoululais-
ten kirkkokierros. Kirkko-
kuoro.

juankosken 
seurakunTaTalo
mäntytie 5
Naistenpiiri ma klo 12 
pienessä kerhohuoneessa.
Rukouspiiri ti klo 10.30 
pienessä kerhohuoneessa.
Raamattupiiri ke klo 12 
parittomina viikkoina. 
Miesten raamattupiiri

ke klo 18 pienessä kerho-
huoneessa.
Lähetysaskartelu to
klo 10-13. Parittomina viik-
koina. 
Kirkkokuoron harjoituk-
set to klo 18. 
Naisten raamattupiiri
to klo 18 pienessä kerho-
huoneessa. Parittomina 
viikkoina.
Seurakuntakerho ke
klo 12. Parillisina viikkoina. 
Aamukahviryhmä to klo 
10 parillisina viikkoina. 
Nuortenilta to klo 16 
Wanhassa Vintissä. Parilli-
sina viikkoina. 
Isoskoulutus to klo 15.30 
Wanhassa Vintissä. Parit-
tomina viikkoina
Donkkis Big Night 
pe 27.1. klo 18-20. 
Perhekerho ti 31.1.
klo 9.30. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat ti 31.1. klo 18.30. Muka-
na Esko Kinnunen ja Sep-
po Seppälä.
Perhekerho ti 7.2. klo 9.30. 

muuTa
Aluepappin ja diakonia-
työntekijän päivystys ma 
klo 9-11. Juankosken alue-
pappi Marjaana Mäkinen 
puh. 040 4888 614. 

kaavin kirkko
kaavintie 24
Messu su 29.1. klo 13. Mik-
ko Huhtala ja Matti Saa-
rela.
Messu su 5.2. klo 13. Mikko 
Huhtala, kirkkokahvit ja 
YV-keräyksen avaus.

kaavin 
seurakunTakoTi
kirkkorannantie 1
Kohtaamispaikka to 26.1. 
klo 18.30. 
Elsan kerho to 2.2. klo 11. 
Ikäihmisen suun ja ham-
paiden hoito, lehtori Hele-
na Huttunen.
Yhteisvastuukeräyksen 
avaustilaisuus su 5.2. klo 
14.30. 
Naisten raamattupiiri 
ma 6.2. klo 18. 
Mielenterveyspiiri ti 7.2. 
klo 13. 

muuTa
Luikonlahden kerho kou-
lulla ke pariton tai parilli-
nen klo 12.50-14.05, alkaa 
ke 25.1. 
Elsan kerho to 26.1. klo 14 
Luikonlahden koululla.
Kortteisen kerho koulul-
la parillisina to klo 17-18.15, 
alkaa to 26.1.
Elsan kerho to 9.2. klo 14 
Kortteisen koululla

muuruveden 
kirkko
kirkkotie 1
Messu su 29.1. klo 16. Satu 
Väätäinen ja Taru Parvi-
ainen.
Perheen pyhäpäivän las-
tenkirkko su 5.2. klo 16. 
Satu Väätäinen, Mervi Ra-
jahalme, Marjatta Piironen 
(ei messua).

K
a

rI K
U

ro
n

en

Seurakunnat 25.1.–7.2.12

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

Lauantaina 28.1.2011, klo 18.00, Vapaakirkko, Kemilänrinne 3, 70340 Kuopio
”tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä” Joh 9:4

www.irr tv.fi   Lähetysjuhlan järjestää: Medialähetysjärjestö

Tervetullut!

Työmme ystävä,
olet sydämellisesti

IRR-TV

Kutsu lähetysjuhlaan

Mahdollisuus tavata
IRR-TV:n henkilökuntaa
Kirja- ja DVD-myynti

Vapaa pääsy
Lisätietoa: 0207 120 240

Tilaisuus pastoreille ja
vastuunkantajille klo 16.00
•  Pastori Tapio Annala ym.

Lähetysjuhla klo 18.00
• Puhuu Hannu Haukka
•  Arabiosaston terveiset
• Israeltyön uutisia
• Venäläinen tenori Vladimir Spivak,
 Kuopion vapaaseurakunnan kuoro
• Videoesityksiä lähetyskohteista
•  Kolehti medialähetystyölle

Ari Talja • Markku Tenhunen • Hani Henein • Pirjo ja Vladimir Karttunen • Juhani Happonen

Hannu ja Laura Haukka

28.1.2012 Kuopion Vapaaseurakuntaan, Kemilänrinne 3

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN 
JA  AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa. 
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Kuopiossa 26.3. 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 43523 sekä  www.psykologiyhteistyo.fi tai 
info@psykologiyhteistyo.fi. Puhelimitse yhteyshenkilöt  
Anne Purhonen 0400-356 244 sekä Sirkka Littow p. 0400-902 472. 

Leikin asia.

Tilaa: 
www.kotimaa-yhtiot.fi/

tilaukset
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muuruveden 
seurakunTaTalo
kirkkotie 1
Perhekerho ja perhekah-
vila ma klo 9.30-11 vuoro-
viikoin. 
Muuruveden alueseura-
kunnan vastuuryhmän 
kokous ke 1.2. klo 18.30. 
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys
to klo 9-11 
Perheen pyhäpäivän las-
tenkirkon jälkeen su 5.2. 
kahvit, mehut, askartelua. 
YV-keräyksen avaus. 

muuTa
Sählykerho joka ke: 1.-4.-
lk klo 17-18, 5.-7.- lk klo 18-
19, alkaa ke 18.1. 

säyneisen kirkko 
kirkkoharjuntie 2
Messu su 29.1. klo 10. Mik-
ko Huhtala ja Matti Saa-
rela
Messu ja Yhteisvas-
tuun avaus su 5.2. klo 
10. Listoja ja lippaita jae-
taan messun jälkeen. 
Kirkkokahvit. Marjaa-
na Mäkinen, Leila Asikai-
nen ja Matti Saarela

säyneisen 
seurakunTakoTi
kirkkoharjuntie 2 a 
Perhekerho ja perhekah-
vila to klo 9.30 vuorovii-
koin Säyneisen seurakun-
tatalon päiväkerhotilassa. 
Lähetyskahvila to 26.1. 
klo 12. Kirsi Leino.
Seurakuntakerho to 2.2. 
klo 12. Satu Väätäinen.

muuTa
Jyrinlahti-Pisankosken 
kinkerit su 5.2. klo 18.30 
Sulo Vartiaisella, Juvolan-
tie 4. Kirsi Leino ja Mat-
ti Saarela.

Tuusniemen kirkko
keskitie 21
Messu su 29.1. klo 10. Rei-
jo Leino ja Marjatta Pii-
ronen.
Kynttilänpäivän perheen 
pyhä su 5.2. klo 16. Kirkon-
mäellä melkein joka sääl-
lä. Kaikki lapset ja aikui-
set ovat tervetulleita tuo-
maan valoa ja lämpöä tal-
veen (klo 10 ei ole mes-
sua).

Tuusniemen 
seurakunTaTalo
koivukuja 2
Palvelupäivä ke 25.1.
klo 10-13.30. 
Seurakuntapiiri ma 6.2. 
klo 18.30 Lähimmäisen 
kammarissa.

muuTa
Lasten ja nuorten toi-
minnasta tietoa löytyy 
erillisestä kausiohjelmas-
ta, facebookista www.fa-
cebook.com/groups/jar-
vikuopio sekä Kuopion 
seurakuntayhtymän koti-
sivuilta www.kuopionseu-
rakunnat.fi/jarvi-kuopio. 
Nuorisotyönohjaaja Mark-
ku Holopainen puh. 040 
4888 633.
Liukonpellon ja Paakki-
lan työseura ke 1.2. klo 19 
Leena ja Eero Miettisellä, 
Liukonpellontie 736.
Lähetyspiiri pe 3.2. klo 
12 Hilda Hätisellä, Pelto-
tie 14 A 5.

vehmersalmen 
kirkko
lempeläntie 17
Messu su 29.1. klo 13. Kirsi 
Leino ja Marjatta Piironen.
Koko kylän kinkerit su 
5.2. alkavat klo 11 alkaen 
keittolounaalla yhteisvas-
tuun hyväksi (keittoa on 
mahdollisuus ostaa omiin 
astioihin) seurakuntako-
dissa, yhteisvastuustartti.
Kinkerimessu su 5.2. klo 

13. Uwe Mäkinen, Sonja 
Fick ja Taru Parviainen.

vehmersalmen 
seurakunTakoTi
lempeläntie 15
Kokki-ukkojen kokkaa-
minen ke 8.2. klo 17-20. 
Eero Hujasen johdolla.

muuTa
Tyttöjen ja poikien ker-
hoista ja partiotoimin-
nasta tied. Jatta Utriainen 
puh. 040 4888 643.
Lähimmäisen kamma-
ri klo 10-12 ke 25.1. Puuro-
kammari ke 1.2. Uwe Mä-
kinen ke 8.2. 
Nuorten ilta ke 25.1. ja 
8.2. klo 18.30 Majakan ylä-
kerrassa.

Yökahvila pe 3.2. klo 19-22 
Majakalla.

järvi-kuoPion 
seurakunnan 
yhTeiseT
Seurakuntatoimisto on 
suljettu 27.1. koulutuk-
sen vuoksi. 

kasTeTuT
Helka Kerttu Amanda 
Lukkarinen, Muuruvesi, 
Minttu Riitta Mutikainen, 
Juankoski.

kuolleeT 
Pertti Olavi Voutilainen 
76v, Juankoski, Veijo Ju-
hani Lipponen 60v, Kaa-
vi, Reijo Kalevi Hainimo 
64v, Riistavesi, Paavo Eljas 
Räsänen  87v, Tuusniemi, 
Kyösti Olavi Savolainen 
67v, Vehmersalmi, Paavo 
Kalevi Soininen 91v, Juan-
koski, Lyydi Saimi Vait-
tinen 86v, Juankoski, Lii-
sa Johanna Puustinen 93v, 
Juankoski, Raili Orvokki 
Räsänen 78v, Kaavi, Terttu 
Talvikki Kröger 82v, Juan-
koski, Edith Elina Junkkari 
90v, Tuusniemi, Aimo Art-
turi Mönkkönen 69v, Riis-
tavesi Kauko Johannes Ris-
sanen 59v, Tuusniemi, Ris-
to Olavi Leskinen 68v, Säy-
neinen, Anna Ester Kopo-
nen 84v, Tuusniemi, Mai-

ja-Liisa Väätäinen 90v, 
Kaavi, Arttu Eemil Johan-
nes Mustonen 1kk, Juan-
koski.

siilinjärvi

kirkko 
haarahongantie 2
Perjantaimessu 27.1. klo 
18. Kaisa Yletyinen, Yrjö 
Jokiranta, Airi Heiskanen 
ja Gospelryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.1. klo 10. Yrjö Jokiran-
ta, Matti Hoffrén, Mar-
jaana Kaisto ja Sola Gra-
tia -kuoro. Tulkkaus viitto-
makielelle.
Messu su 5.2. klo 10. Kai-
sa Yletyinen, Seppo Laita-
nen, Vesa Kajava ja Nuor-

ten kuoro; Heini Haapa-
laisen, Kaisa Yletyisen ja 

Sini Sorjosen tehtävään 
siunaaminen. Kirkko-
kahvit srk-talossa.

Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10. Sirpa Ylikoti-
la, Airi Heiskanen ja Vir-
sikuoro.
Ystävän illan konsert-
ti ti 14.2. klo 18. Lauluja ys-
tävyydestä, srk:n työnteki-
jöistä koottu lauluryhmä, 
solistiesityksiä, lapsikuo-
ro, juontajana Seppo Lai-
tanen. Kolehti Yhteisvas-
tuuseen.

seurakunTaTalo 
haarahongantie 4
Siilinjärven musiikki-
opiston kahvikonsertti 
su 29.1. klo 14 isossa salissa.
Kristillisten eläkeläisten 
seurat ti 31.1. klo 13 pie-
nessä salissa.
Pyhän yhteydessä -lu-
entosarja to klo 18. 26.1. 
”Pyhä arki”, kirjailija, Väär-
nin pappilan emäntä Min-
na Kettunen, musiikki 
Matti Anttila ja Airi Heis-
kanen. 2.2. ”Pyhän koske-
tus virsissä”, runoilija, ro-
vasti Niilo Rauhala, mu-
siikki Nuorten kuoro ja 
Vesa Kajava. 9.2. ”Harras-
ta pyhää”, kirjailija, pastori 
Jaakko Heinimäki, musiik-
ki Nuorten lauluryhmä ja 
Marjaana Kaisto. 16.2. ”Py-
hät isät”, isä Harri Peipo-
nen (Kuopion ortodoksi-
nen seurakunta), musiik-
ki Siilinjärven ortodok-
sinen kuoro ja Eija Hon-
kaselkä. 23.2. ”Pyhän mo-
net kasvot”, pastori, tut-
kija Matti Peiponen, mu-
siikki Gospelryhmä ja Airi 
Heiskanen. 1.3. ”Tartu py-
hään!”, kirkkoherra Joel Lu-

hamets (Tarto), musiikki 
Sola Gratia -kuoro ja Mar-
jaana Kaisto.
Yhteisvastuu-info ke 1.2. 
klo 17.30 päätysalissa. Ter-
vetuloa vanhat ja uudet 
kerääjät.
Isoskoulutuksen YV-
tempaus to 16.2. klo 16.30 
päätysalissa.
Eläkeikäisten syntymä-
päivät su 12.2. klo 13 en-
nalta ilmoittautuneille.
Siilinjärven musiikki-
opiston oppilaskonsert-
ti ma 13.2. klo 18 isossa sa-
lissa.
Askartelupiiri ke 25.1., 1.2., 
8.2. klo 9 lähetyskellarilla.
Omaishoitajakerho ke 
25.1. klo 12 päätysalissa. 
Ohjelmaa hoitajille ja hoi-
dettaville yhdessä ja erik-
seen.
Juttutupa ma 30.1., 13.2. 
klo 10 lähetyskellarilla.
Nuorten Perjantaikahvi-
la 3.2., 10.2. klo 18–22 nuo-
risotiloissa.
Eläkeläisten päiväpiiri 
ma 6.2. klo 13 isossa salissa.
Katekismuspiiri ti 7.2. klo 
13 lähetyskellarissa.
Virsikuoron harjoitukset 
ke klo 14.30 isossa salissa.
Gospelryhmän harjoituk-
set pe klo 18 pienessä sa-
lissa.
Yksinhuoltajaryhmä Sii-
liemot alakerrassa kerran 
kuukaudessa ma klo 17.30, 
seur. 13.2. Tule mukaan ja-
kamaan kokemuksia, lap-
sille iltapala ja omaa oh-
jelmaa. Tied. puh. 044 728 
4646. 

vuorelan kirkko 
rissalantie 2
Donkkis-illat alkavat
ke 29.2. klo 18–20 (ei vie-
lä 25.1.).
Nuorten Perjantaikahvi-
la 27.1., 10.2. klo 18–22, yh-
teinen rukoushetki
klo 19.30.
Sanajumalanpalvelus
su 29.1. klo 13. Yrjö Jokiran-
ta, Marjaana Kaisto.
Vuorelan lähetyspiiri
ti 31.1., 14.2. klo 10.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 2.2. klo 19.
Messu su 5.2. klo 13. Kaisa 
Yletyinen, Seppo Laitanen, 
Vesa Kajava. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja setle-
menttitoiminnan esittely, 
Pia Puurunen.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 6.2.klo 13.
Sanajumalanpalvelus
su 12.2. klo 13. Sirpa Yliko-
tila, Airi Heiskanen.

muuTa
Ystävän tupa ma 30.1., 
13.2. klo 9 Leppäkaarteen 

kerhohuoneessa (Honka-
rannantie 8).
Arkkis-puuhailta ti 24.1. 
alk. (ei 28.2, 6.3, 27.3, 24.4.) 
klo 18–19.30, Leppäkaar-
teen kerhohuoneessa 
(Honkarannantie 8). Toi-
mintaa varhaisnuorille 
raamatunkertomuksilla ja 
iltapalalla höystettynä.
Hartaus ke 8.2. klo 14 
Akuliinassa. Tapio Lepola 
ja Vesa Kajava.
Kuulokerho ma 13.2.
klo 13 Akuliinassa.
Näkökerho ti 14.2. klo 11–
13 Akuliinassa. Omakus-
tanteinen ystävänpäivä-
lounas.

kasTeTuT
Netta Sofia Poimaa, Lumi 
Maria Peiponen, Vilja-
mi Juho August Niskanen, 
Martta Lempi Elina Parvi-
ainen, Werneri Erkki Wih-
tori Aholainen

kuuluTeTuT
Panu Juhani Heiskanen ja 
Laura Johanna Heinonen 

kuolleeT 
Erkki Ilmari Pietarinen 53v, 
Ahti Otto Mikael Tennilä 
78v, Raija Maria Ihalainen 
74v, Tenho Petter Komu-
lainen 75v.

Diakonia-
keskus

keskusseura- 
kunTaTalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Kuurojen lähetyspiiri
to 2.2. klo 17. 
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 8.2. klo 13. 

diakoniakeskus 
suokatu 31 
puh. 040 4848 464
Syöpäryhmä
ke 25.1. klo 13. 
Hyväntuulenpiiri
ti 31.1. klo 12. 
Katulähetyspiiri
ti 31.1. klo 17. 
Kehitysvammaisten kah-
vikerho ke 1.2. klo 13.30. 
Pullakirkko pe 3.2. klo 12. 
Hyväntuulenpiiri
ti 7.2. klo 12. 
Syöpäryhmä ke 8.2. klo 13. 

Opiskelijat  
ja nuoret 
aikuiset

Perjantaimessu Tuomio-
kirkossa klo 19. Messun 
jälkeen avoimet ovet Pap-
pilalla, Kuninkaankatu 12.
Tuomasmessu Alavan kir-
kossa su 29.1. klo 18. 

kansanläheTyksen 
oPiskelijaToiminTa 
sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamis-
ta.com
Keskiviikkoisin klo 18.

opiskelija- ja koulu-
laislähetys oPko 
sairaalakatu 11  
Opiskelijaillat la klo 18. 
www.opko.fi/kuopio

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

suokatu 22
Luottamuksellista ja mak-
sutonta keskusteluapua 
parisuhteen kysymyk-
sissä. Käynnit sopimuk-
sen mukaan. Tiedustelut 
puh. 040 4848 480 ma-pe 
klo 9-11. 

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, 
p. 2622 621 savuttomat pala-
verit ma-pe klo 11 ja 19, su klo 
9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Sii-
linjärvi. Savuttomat palaverit 
to klo 19, la klo 9 ja su klo 18. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimimattomassa perhees-
sä kasvaneille aikuisille to klo 
18-20 Propellissa, Minna Cant-
hink. 4 C 3. krs.
p. 050 9294 548 ma ja ti klo 
18-20. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholi-
ongelmaisten läheisille, Hat-
salankatu 37 su klo 19, p. 040 
5579 470. Kotipolku 7, Siilin-
järvi ke klo 19, p. 050 3988 883. 
Kirkkorannantie 1, srktalon 
vanha puoli, Kaavi ti klo 19.
Abortin läpikäyneiden 
vertaistukiryhmä alkaa 
NNKY:llä 16.1.2012. Suljettu 
ryhmä koolla 10 kertaa.
Tied. Riitta Mäntylä
p. 044 3212 725 tai päivystys 
puh. 044 5766 670.
Imetystukiryhmä parill. vkon 
ma Maljapuron päiväkodissa 
klo 18-19.30. Lisätietoja,
p. 040 7283 654 tai www.kuo-
pionimetystukiryhma.fi 
Irti huumeista puhelinpäi-
vystys ma-pe klo 18-21,
p. 0203-22388. Läheisryhmät,
p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 avoinna ma-
pe klo 9-16, p. 017 2822 239. 
www.sarkiniemi.toimikun-
nat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuot-
teita myytävänä arkisin tilai-
suuksien aikana Keskusseu-
rakuntatalon aulassa, Suo-
katu 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Avoin-
na ma, ke, to, pe klo 8.30-
15.30 ja ti klo 8.30-17. Ilmai-
set suomen kielen kurssit ma 
klo 9-12, ti klo 17-18.30 ja to 
klo 10-12. www.puijola.net/
kompassi
Kotikulma avoinna ark. klo 
8.30-15. Kuopion Setlementti 
Puijola ry, Jalkasenkatu 7,
p. 050 3727 900.
Kriisikeskuksessa kriisipäi-
vystys joka päivä klo 14-21,
p. 017 2627 738 ja 2627 733. 
Ajanvaraus ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet 
vertaisryhmät päihteettö-
myyden tukemiseksi ma, ti, 
ke ja to klo 18-20, Mäkika-
tu 11, käynti päihdeosaston 
rak. päädystä. Ma ja to myös 
omaiset ja ystävät. P. 045 1134 
245, www.kuopionakilta.fi
Kuopion Mielenterveystuki 
ry ma klo 10-11 lenkkeily Pe-
tosella, klo 14.45 Niiralan ui-
mahalli/kuntosali. To klo 14.45 
keilahalli. Parittoman vkon 
ma Oma-apu keskusteluryh-
mä ja pe musiikkiliikunnan 
kerho, parillisen vkon ke as-
kartelukerho ja pe yhteislaulu-
kerho klo 12 Majakassa. Tied. 
p. 040 733 1713/Pirjo. Päivys-
tys ma klo 9-12 p. 017 2618 828 
Tukipilarissa Koljonniemenka-
tu 2, 2 krs.
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 18. Avoinna ma-pe 8-15, 
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa 
avoinna ma-pe klo 9-16.
Ruokapäivät ti, ke, to ja pe 
klo 11-13.
Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kauppa-
katu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42.
Ti Matka kohti aitoa miehuut-
ta klo 6, rukouspiiri klo 8, elä-
mänkatsomuspiiri klo 9. Raa-
mattupiiri parit.vkon ti klo 16. 
Miesten raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivys-
tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen ilmenneissä kriiseissä 
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien tuki ver-
taisryhmä Majakassa, Minna 
Canthink. 4 C, 3.krs.

ma klo 18-20. Käynti Satamak.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, II. krs. Avoinna ma-
pe klo 9-17, p. 3644 597, pe-
tosen.asukastupa.ast@kuo-
pio.fi, www.toimikunnat.net/
petonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyttä-
ville, Vuorikatu 31-33. Avoinna 
ma ja to klo 14-16, ti klo 16-18. 
Asiointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa 
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Avoinna ma-
pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 
14-16, II krs. Päivystys vastaan-
otto ma-pe klo 8.30-11. Ajan-
varaus alkaen klo 8, p. 183 672. 
Päihdeosasto, Mäkikatu 11
p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja ja henkistä tu-
kea. 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, 
yhteiskristillinen Raamatun 
luku- ja rukoushetki pe klo 
8 Eelim -temppelissä, Vuori-
katu 29. Käynti parkkipaikan 
puolelta.
Seksuaalisen hyväksikäy-
tön tai raiskauksen koke-
neille naisille suljettu tera-
peuttinen kasvuryhmä al-
kaa tammikuussa 2012 Kuopi-
on NNKY:llä. 7 hengen ryhmä. 
Jätä soittopyyntö tai soita Eila 
Huttuselle p. 045 2018 869, 
eila_huttunen@elisanet.fi
Sotaveteraanimuseo avoin-
na tilauksesta ryhmille.
Varaukset p. 281 1130 ma-pe 
klo 9-13.
Suomen Delfins ry:n avoin 
keskusteluryhmä lapsena 
seksuaalista hyväksikäyttöä/
väkivaltaa kokeneille aikuisil-
le ja heidän läheisilleen ko-
koontuu Mielenterveysseu-
ran tiloissa, Myllykatu 8 to 
klo 17.30-19: 2.2., 1.3., 5.4. ja 3.5. 
Tied. p. 050 522 6604
(klo 10-14).
Tupa-vertaistukitoimin-
ta päihdeongelmaisten lähei-
sille. Vertaisryhmä kk:n 1. ke 
klo 18.30-20, Gottlundinka-
tu 8. Tukipuhelin ma klo 18-20 
p. 044 7148 008. tupaposti@
sirkkulanpuisto.com.
www.sirkkulanpuisto.com
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 1¬83 393. Per-
hekriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 21.2. 
klo 18 Mielenterveysseuran ti-
lassa, Myllykatu 8, sisäpiha 2. 
krs. Tied. Liisa Paatelainen,
p. 044 3313 710, Anneli Harti-
kainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Myllykatu 1-3. Ti ja 
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19,
p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry 
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilin-
järvi. Tied. Marjut Kankkunen, 
p. 040 7332 197.

kirPPuToriT:
Kirpputori Toivonsäde, Ase-
matie 11, Siilinjärvi. Avoinna 
ma-pe 10-18, la 10 -14.30,
p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämän-
lanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 
11-17, la klo 10-15,  p. 2614 774.                                                                                   
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaankatu 23. Ma-to 10-16,
pe 10-13. Tiedustelut,
puh. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoin-
na ark. klo 10-17 ja la klo 10-15, 
p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityökatu 28. Avoin-
na ma-pe klo 10-17,
p. 3623 614. 

Tutustu Raamatunkohtaan Joh. 6:16 - 21. Etsi opetuslapsille reitti Jee-
suksen luo.

tEHtäväN LAAtI: PAuLA rEmEs
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Yökahvila 

pe 3.2. klo 19-22 

Majakalla.
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Vanhat hautausmaat ovat ai-
na kiehtoneet minua. Kuopi-
on Sankaripuistossa olen kä-
vellyt usein ja lukenut ristien 
ja muistokivien tekstiä. Jokai-
nen niistä kertoo omaa ta-
rinaansa, mutta Kalmiston 
kertomaa – Kuopion San-
karipuiston vanhalta hau-
tausmaalta -teos saa näke-
mään myös kiven taakse. Ihan 
konkreettisestikin, sillä muis-
tomerkkien takana voi olla 
tekstiä, usein myös tieto ki-
ven tai ristin tekijästä.

Kirjatyöryhmässä muka-
na olleet Kuopion ev.lut. seu-
rakuntien puistopäällikkö 
Aarne Laukkanen ja Kuopi-
on ev.lut. seurakuntien henki-
löstöpäällikkö Raili Pursiainen 
kirjoittavat esipuheessaan: 
Hyvin hoidetulla hautaus-
maalla suru vaihtuu kiitok-
seen, toivottomuus toivoksi, 
kuolema uudeksi elämäksi.

Helena Riekin, Merja Mari-
nin ja Heikki Lukkarisen tieto-
teos avaa komeasti Kuopion 
historiaa. Kirjan julkaisuvuon-
na 2011 tuli kuluneeksi 200 
vuotta hautausmaan perus-
tamisesta.  

Sankaripuisto on saa-
nut nimensä 1939–1945 san-
karivainajien hautausmaas-
ta. Talvisodan ensimmäiset 
sankarihautajaiset pidettiin 
tammikuussa 1940, jolloin 
piispa Eino Sormunen siuna-
si 13 sankarivainajaa. Kuopi-
on pommituksen uhrien, 26 

siviiliä, hautajaiset olivat suu-
rimmat. 

Puiset hautaristit on vuon-
na 1952 korvattu hautakivil-
lä, joita on 639. Hautausmaal-
le paljastettiin Essi Renvallin 
veistämä sanakaripatsas Haa-
voittunut sotilas Kuopion 
kirkkopitäjän 400-vuotisjuh-
lilla 1952.

Kun uudet hautausmaat 
otettiin käyttöön, Multimä-
en kalmistoon sai hauda-
ta vain sukuhautoihin. Vii-
meinen hautaus toimitettiin 
24.12.1897. 

Muistokiviä sankaripuis-
tossa on säilynyt toista sa-
taa. Haudatuissa henkilöissä 
on Kuopiossa vaikuttanei-
ta kirkonmiehiä, kauppiai-
ta, käsityöläisiä ja virkamiehiä 
ja heidän puolisoitaan sekä 
lapsiaan. Lapsikuolleisuus oli 
tuolloin vielä suurta. Keuhko-
tautiinkin kuoltiin nuorina.

Monet tunnetut liike-
paikat ovat saaneet alkunsa 
edesmenneiden vaikuttajien 
myötä. Katujakin on nimetty, 
kuten Blomin katu Petosel-
la Karl Johan Blomin mukaan. 
Carl Gabriel Forstén muiste-
taan Sandelsia avustaneena 
Suomen sodan sankarina.

Majuri Johan Anton Kar-
sten perusti Kuopioon si-
sämaan ensimmäisen kirja-
painon. Se sijaitsi nykyisen 
keskusseurakuntatalon pai-
kalla.

Kuopiolaisittain tuttuja ni-
miä tulee vastaan; Ingman, 
Järnefelt, Granit, von Wright 
ja monia muita. Nimien takaa 
löytyy kiinnostavaa historiaa.

Kirjassa on tarkat tiedot 
hautakivistä ja risteistä raken-
neosineen, tyyleineen ja ma-
teriaaleineen sekä valmistaji-
neen. Kivien materiaali, kuten 
marmori, kertoo, että niitä on 
ostettu kaukaa.

Kun kevät koittaa, kirja kä-
teen ja tutkimusretkelle San-
karipuistoon. 

”Kiviä katseleva on yksi 
lenkki elämän kiertokulussa.”

Helena Riekki, Merja Marin 
ja Heikki Lukkarinen: 
Kalmiston kertomaa. 
Kuopion Sankaripuiston 
vanhalta hautausmaalta, 
255 s., 30 e., Kuopion evanke-
lisluterilainen seurakuntayh-
tymä 2011.

rItvA KOLEHmAINEN

Palveleva 
puhelin

päivystää su - to klo 18-01, pe - la klo 18-
03, puh. 01019 0071. Puhelun hinta on 
paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmak-
su. pp.kuopio@evl.fi

Järjestöt

nnky 
myllykatu 5
puh. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
Lähetyspiiri ke 25.1. klo 13.
Raamattupiiri
ke 1.2. klo 13.
Kuoro ke klo 15.
Perhekahvila
ma klo 9.30-12.
Raamattuilta su 29.1.
klo 18. ”Jumalan suunnitelma Israelille ja 
maailmalle”, Pekka Heiskanen. Keskuste-
lua, musiikkia, kahvi. Järj. SRO ja NNKY.

Pohjois-savon 
ev.luT.  
kansanläheTys  
sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Toimisto avoinna ma-pe 10-16.
Pienryhmät Lähetyskodissa: Ma klo 7 
aamurukoushetki, klo 9.30 äiti-lapsipiiri. 
Ke klo 12 päivähartaus ja kahvihetki, klo 
18 nuorten aikuisten Kolme Kohtaamista. 
To klo 16 sana ja rukous piiri parittomina 
to; klo 18.30 nuorten Nuotta-ilta. La klo 
18 Opkon opiskelijailta.
Muualla Kuopiossa: Ti klo 6 miesten aa-
mupiiri ”matkalla kohti aitoa miehuutta” 
osoitteessa Kauppakatu 40-42 Namikan 
tiloissa. Miestenpiiri Parillisten viikkojen 
tiistaina klo 18.30, männistön vanhan kir-
kon alakerrassa. Esko Iisalo.
Kuopio: Pentti Rissasen 70-vuotissyn-
tymäpäiväjuhla la 28.1. klo 15 Puijon kir-
kossa.
Kohtaamispaikkamessu su 29.1. klo 16 
Neulamäen kirkossa. 
Juankoski: KL-lähetyspyhän messu su 
29.1. klo 13 kirkossa ja lähetystilaisuus srk-
talossa, saarna Ilkka Sormunen.
Kaavi: Kohtaamispaikka to 26.1. klo 
18.30 srk-talossa. 1. Joh.1. Elina Karjalainen.

kansan 
raamaTTuseura 
sanan kulma, 
Tulliportinkatu 22 
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Kirjanmyyntipiste avoinna pe 13-16 ja ti-
laisuuksien aikana.
Pienryhmien viikko-ohjelma:
Rukouspiiri ma klo 17.30-19.

Naisten solu ti pariton vk klo 18-19.30 
puh. 0500 372 791/Aune. 
Askartelupiiri ke parill.vk klo 13-16, puh. 
050 555 2300/ Marjatta. Raamattupiiri ke 
klo 18-19.30,
puh. 050 548 4087/Juha. 
Miesten piiri ke pariton vk klo 18-19.30,
puh. 044 043 8585/ Toivo. 
Krito-ryhmät to klo 18-20. 
Krito-työ: Anja Komulainen, anja.komu-
lainen@sana.fi, puh.0400 793446.
Perjantaisin rukouspäivystys klo 13-16.
Nuorekkaiden aikuisten kotisolu pari-
ton vk. vaihtuvana päivänä klo 18 Lisätie-
toja: marjut.rasanen@gmail.com, ninatt-
partanen@hotmail.com.
Sanan ilta pe 20.1.klo 18. Anteeksianto 
vapauttaa, pastori Tarja Säynevirta, mu-
siikista vastaa Jaspe.
Sanan ilta pe 3.2.klo 18. Elämämme kipu-
kohdat: avaimia vapauteen, sielunhoito-
terapeutti, YTM Helena Lehtimäki, mu-
siikista vastaa Jaspe. Tämä tilaisuus on sa-
malla helmikuun Naisten kesken-ilta.

suomen luTerilainen  
evankeliumiyhdisTys
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 25.1. klo 
18.30 Keskusseurakuntatalolla Aaronissa. 
Aiheena raamatun aarteet.
SLEY:n Kuopion osaston vuosikokous 
to 2.2. klo 18.00 Korpisilla, Itkonniemen-
katu 29 A 4.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 22.2. klo 
18.30 Keskusseurakuntatalolla Aaronissa. 
Aiheena raamatun aarteet.
Evankelisten opiskelijoiden kotisivuosoite 
on www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.html
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä on 
Johannes Häkämies, p. 050-3212938, jo-
hannes.hakamies@ sley.fi

kuoPion ymPärisTön  
rauhanyhdisTys 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa www.
kuopionrauhanyhdistys.net
Lauluseurat ke 25.1. klo 19.
Aviopuolisoiden ilta
pe 27.1. klo 18.
Myyjäiset la 28.1. klo 17.
Seurat Su 29.1. klo 15.
Seurat Ti 31.1. klo 13.30 Leväsen palvelu-
keskuksessa. 
Seurat Ti 31.1. klo 18.30 Juankosken seura-
kuntatalolla.
Seurat ke 1.2. klo 10.45 Tuusniemen pal-
velukeskuksessa.
Seurat ke 1.2. klo 18 Puijon kirkossa.
Seurat to 2.2. klo 13.30 Vehmersalmen 
palvelukeskuksessa.
Seurat to 2.2. klo 19 Vuorelan kirkossa.
Seurat la 4.2. klo 18 Neulamäen kirkossa.
Lauluseurat ke 8.2. klo 19.

heräTTäjäyhdisTys 
kuninkaankatu 22
Markkinaseurat ke 25.1. klo 18 Tuomio-
kirkossa ja klo 19.30 veisuut Keskusseura-
kuntatalolla.
Aamuseurat to 26.1. klo 9 Keskusseura-
kuntatalon kerhohuone Samulissa.
Seurat ja vuosikokous su 29.1. klo 18 Pui-
jon kirkolla.
Siioninvirsiseurat su 5.2. klo 18 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla.
Torstaiseurat 9.2. klo 18 Keskusseurakun-
tatalolla kerhohuone Samulissa.

aholansaari
Paavo Ruotsalaisen kuolemasta 160 
vuotta, seminaari 27.-29.1. Pe 18.30 Paa-
vo Ruotsalaisen viimeiset kiusaukset, rov. 
Pentti Simojoki, klo 21 karut muistoseurat 
Paavon pirtissä. La 10.30 Paavo Ruotsa-
lainen v. 2012, rov. Pentti Simojoki, klo 13 
Paavon viisi virttä, aluesiht. Tuomo Ruut-
tunen, klo 15.30 Paavon lempivirsiä. Su 
klo 10 jumalanpalvelus.

läheTyskauPPa vakka 
kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la 11-14. Puh. 017 
2622 322, 040 451 4135. www.kuopionseu-
rakunnat.fi/lahetyskauppavakka

”Ero on osamme  
– jälleennäkeminen toivomme”

Ruumissaatto 
nousemassa 
Savonkatua 
hautausmaalle 
ja siitä suru-
marssin soides-
sa lumipukuis-
ten aseveljien 
kunniakujan 
kautta haudoil-
le.

www.kuopionseurakunnat.fi

Hautausmaiden ja kiinteistöjen 
ulkoalueiden peruskunnostus 
ja hoitotöihin vuonna 2012 
palkataan 18 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä. Työsuhteet kestävät 
3 - 6 kk. Hakuilmoitus koskee 
myös Juankosken, Kaavin, Kart-
tulan ja Tuusniemen alueella 
oleville hautausmaille palkattavia 
kesätyöntekijöitä. 

Töihin haetaan 1. - 17.2.2012 
välisenä aikana internetin kautta, 
www.kuopionseurakunnat.fi. 
Valituille ilmoitetaan kirjallisesti 
31.3.2012 mennessä. 

Lisätietoja tarvittaessa 
puistopäällikkö Aarne Laukkanen, 
puh.040 4848237.

Haemme hautaustoimeen 
kesätyöntekijöitä

Lämmin kiitos
muistamisesta 

80-vuotispäivänä. 
Tukea Aholansaarisäätiölle 

kertyi 1966 €.

Niilo Pöyhönen
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”Jakamista, hymyä, 
kyyneleitäkin.” 

”I so juttu”, Kuopion tuomiokirk-
koseurakunnan nuorisotyönoh-
jaaja Jarkko Voutilainen kuvaa 
tammikuisia kirkon lapsi- ja nuo-
risotyön neuvottelupäiviä.

Päällimmäiseksi jäi ajatus omalta muka-
vuusalueelta poistumisesta.

”Pitäisikö ja uskaltaisinko? Menisinkö en-
si vuonna ihan outoon kanavaan? Oppisinko 
sieltä jotain uutta?”

Jarkko hakeutui Jyväskylässä kuuntele-
maan erityisnuorisotyön asiantuntijoita, jot-
ka kertoivat, mitä suuntaviittoja uusimmat 
tutkimustulokset tarjoavat kenttätyöhön.

Keskeinen kysymys arkeen palattua ovat 
erityistä tukea tarvitsevat nuoret.

”Miten toimin, etteivät he vieraantuisi 
kirkosta? Voisiko perheet ja isovanhemmat-
kin ottaa mukaan? Entä osallisuus vielä laa-
jemmin? Mitä se olisi?”

Männistön nuorisotyönohjaajan Anu 
Viippolan ja Kallaveden Hanna Ikosen mu-
kaan mikään ei voita kohtaamisia. Ideat, ver-
taistuki, toisen kuunteleminen ja samaa työ-
tä tekevän ymmärrys on parasta antia.

”Ylevien teemojen keskelle tunki elämän 
arvaamattomuus ja hauraus. Yksi kollega 
tarvitsi esirukousta, toinen tarvitsi apua lää-
kityksen saamisessa kohdalleen. ” 

Anu huomasi Jyväskylässä, miten jämäh-
täneeksi moitittu kirkko tsemppaa. 

”Kirkolla on halu kehittää työhön uutta ma-

teriaalia ja tukea hyväksi havaittuja juttuja.”
Sydäntalven viikkoina hän pohtii entistä 

tarkemmin, kuka on erityisnuori. Tarvitaan-
ko erityisrippikouluja? 

”Erityisnuoren pojan isä kertoi, että ’eri-
tyisnuorilla’ on valtava halu ja tarve kokea 
olevansa tavallisia.”

Hanna Ikonen kiittää päivillä esiteltyjä 
tapoja lähestyä monikulttuurisuutta.

”Tärkeää on toisen rehellinen kohtaami-
nen. Evankeliumia voi tuoda esiin teoilla ja 
jättää puheet aluksi vähemmälle.”

Toivoa voi rakentaa
Neuvottelupäivien aikaan sattui jälleen uu-

si perhesurma. Päätösmessussa rukoiltiin uh-
rien puolesta. Media kysyi, miksei perhe saa-
nut apua ajoissa.

”Ehkä ei enää ollut voimia”, Kirkon perhe-
asiain johtaja Päivi Kähkönen sanoo.

Kähkösen mukaan epäonnistumisiin liit-
tyy yhä häpeää, vaikka kynnys hakea apua 
on madaltunut. Siitä kertovat perheneuvon-
nan jonot. 

Hän pitää tärkeänä toivon rakentamis-
ta perheille.

”Toivoa voi luoda ja rakentaa. Se vie ai-
kaa ja vaatii kypsymistä, kuten kaikki tärke-
ät asiat.”

LEA LAPPALAINEN 

Työpaikkarakkautta

T yöpaikkarakkaudella on seurauksen-
sa.

Jos piispaksi valitaan Jaana Marja-
nen, Jari Jolkkonen, Pauliina Kainulai-
nen tai Sakari Häkkinen, hänestä tu-

lee myös aviopuolisonsa hengellinen kaitsija ja 
esimies. 

Jaana Marjasen puoliso Seppo on Kuopion 
seurakuntayhtymän diakoniajohtaja, Jari Jolkko-
sen puoliso Hanna Vasiljev on pappi, tällä hetkel-
lä hoitovapaalla. Pauliina Kainulaisen puoliso Jari 
on pappina Sonkajärvellä ja Sakari Häkkisen siip-
pa Kati Joensuussa sairaalapappina.

Työpaikkarakkauksia Kuopion seurakuntayh-
tymässä on runsaasti, mutta esimies-alaissuhtei-
ta vähän. Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra 
Reijo Leino on vaimonsa Kirsin esimies.

Alavan kirkkoherra Hannu Koskelainen on naimi-
sissa Puijon seurakunnan nuorisotyönohjaaja Susanna 
Pakkala-Koskelaisen kanssa. Männistön kirkkoherran 
Aulikki Mäkisen puoliso Uwe on Järvi-Kuopion kappa-
lainen. Seppo ja Maarit Kirkinen tekevät työtä Kallave-
den seurakunnassa, Leila ja Ari Savolainen Alavan seu-
rakunnassa. Kari ja Pirjo Kuula ovat aviopari, mutta 
työssä eri seurakunnissa. 

Ohjeistuksia työntekijöiden parisuhteisiin ei ole 
suurissakaan firmoissa tehty. Nokialla vältetään sitä, 
etteivät saman tiimin jäsenet ole parisuhteessa eivätkä 
raportointisuhteessa toisiinsa. VR: ltä kerrotaan, ettei-
vät ihmissuhteet saa muodostaa jääviystilanteita.

Maalaisjärki ja lempeät säännöt suitsinevat työpaik-
karomanssit oikeille urille. Rakkaussuhteita kun ei voi 
ohjeistaa.

LAHJA PYYKÖNEN

Jännät vaalit

P residentinvaalien ensimmäinen 
kierros oli suomalaisen demokra-
tian mallinäytös. Omia viiteryhmi-
ään edustivat asiallisesti kahdek-
san kelpo poliitikkoa. Heissä oli 

varaa valita.
Myös Kuopion piispanvaalit näyttävät – 

”etelän mediankin” perspektiivistä – erin-
omaisen kiinnostavilta ja jännittäviltä. Eh-
dokkaiden kattaus on kirkon laidasta laitaan.

Mikäli äänioikeutettujen tukijoiden 
määrään suhtautuu kuin galluppiin, TT Miik-
ka Ruokanen on paalupaikalla toiselle kier-
rokselle. Esiintymiskykyinen ja energinen pro-
fessori on mielipiteitä ihastuviin ja vihastuviin 
jakava mediahahmo, joka ei jätä kylmäksi. 
Hän hävisi vain täpärästi arkkipiispanvaalin. 
Ruokanen on profiloitunut konservatiivisen 
herätysliikeväen tuntojen tulkkina.

Kakkosena oleva TT Jari Jolkkonen on 
niin ikään tunnettu teologi. Luther-tutkija 
on esiintynyt edukseen mediassa ja kirjoitta-
nut ahkerasti kirkollisista kysymyksistä. Piis-
painkokouksen 
pääsihteeri toi-
mi aiemmin piis-
pa Eero Huovi-
sen teologisena 
sihteerinä ja on 
asemoitunut kir-
kon keskilinjal-
le. Vahvuutena 
pidetään itäsuo-
malaista huu-
moria.

Vähän mat-
kan päässä 
ovat kirkkoherra 
Jaana Marjanen 
ja hiippakun-
tadekaani Sa-
kari Häkkinen. 
Vuoden papik-
si 2002 valitulla 
ja maltillisen pe-
ruskirkollisella 
Marjasella on, Tapani Nuutisen tavoin, huo-
mattavan pitkä kokemus käytännön seura-
kuntatyöstä.

TT Häkkinenkin tuntee hiippakuntansa. 
Liberaali raamatuntutkija on tuonut ansiok-
kaasti esille köyhien ja syrjittyjen tasa-arvon 
näkökulmaa. Ärhäkkä haastaja teki kam-
panjassaan kauneusvirheen provosoitumalla 
haukkumaan Ruokasta ja Jolkkosta ”uhkiksi 
Kuopion hiippakunnalle ja kirkolle”.

TT Pauliina Kainulainen on, Ruokasen ja 
Jolkkosen ohella, ympäri maata tunnettu eh-
dokas. Vapaa tutkija on Suomen johtavia 
ekoteologeja. Hän on tuonut kirkolliseen kes-
kusteluumme raikkaasti myös vapautuksen 
teologian, feministiteologian ja hiljaisuuden 
liikkeen spiritualiteettia Anna-Maija Raitti-
lan hengessä.

TT, kirkkoherra Tapani Nuutinen on mu-
siikkimies, joka on vahvoilla Joensuun seu-
dulla.

Näissä ehdokkaissa on varaa valita!

JANNE vILLA

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

ristivetoa

kissa pöydälle

Kasvattajat kohtasivat

Päivi Kähkönen on havainnut, että monet nuoret ovat kyllästyneet vihapuhee-
seen.

H yvää yötä huikkasi kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja Sari 
Raassina jo kello 22.30 tienoil-
la sunnuntaina kokoomuksen 
vaalivalvojaisissa Kuopiossa. 

Muutama pöytäseurue jäi vielä seuraamaan 
televisiolähetystä.

Hieman riehakkaampi oli hetkeä aiemmin 
tunnelma vihreiden vaalivalvojaisissa. Vä-
ki on huomattavasti nuorempaa, mistä ker-
toi sekin, että muutama oli päässyt ensi ker-
taa vaaliuurnille. 

Presidentinvaalin toiselle kierrokselle lä-
hetettiin ennakkosuosikki Sauli Niinistö ja 
vastajytkyn symboli Pekka Haavisto. Kol-
manneksi tippuneen konkarin Paavo Väyry-
sen myötä meni EU-kriittisyys, mitä Suomen 
saloilla vielä on kosolti.

Jos Niinistöstä tulee presidentti, kirkon 

diakoniaväen pitää 
lähettää hänelle kii-
reesti kutsukirje syk-
syn Diakoniapäiville 
Kuopiossa. 

Niinistö on diako-
nian miehiä. Hän pe-
rusti vuonna 2007 
nuorten syrjäytymis-
tä vastaan toimivan 
Tukikummit -sääti-
ön. Perustajiin kuu-
lui myös piispa Eero 
Huovinen ja pankin-
johtaja Björn Wahl-
roos. Kummien ke-

räämät avustukset on kanavoitu tarvitseville 
Kirkon diakoniarahaston kautta.

Niinistö saattaisi piipahtaa seuraavana 

vuonna myös Kuo-
pion Kirkkopäiville, 
joilla Tarja Halonen-
kin Oulussa nähtiin. 

Jos Haavistosta tu-
lee linnan isäntä, hän 
joutuu jättämään 
Kirkon Ulkomaa-
navun  luottamus-
tehtävän. Näin teki 
Martti Ahtisaarikin, 
kansainvälisen diako-
nian ja lähetystyön 
ystävä. 

Enää jää yksi ky-
symys. Liittyykö Haa-
visto kirkkoon, jos 

hän nousee valtakunnan ykkösvirkaan. 

LEA LAPPALAINEN

Vastajytkyä hakemassa

Sauli Niinistö 
kantaa huolta 
nuorten syrjäyty-
misestä.
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Pekka Haavistolla 
on rauhanneu-
vottelijalle tärkeä 
kuuntelemisen 
armolahja.
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aLPo SYVänen

”ehdok-
kaiden kat-
taus on kir-
kon laidasta 
laitaan.
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I
so enkelitaulu Mikael hallitsee 
huoneen seinää. Siivekäs olento 
tuli taloon aivan omaa tietään. 

”Olin KUPS:in pelaajan 
muuttomiehenä ja hän maala-
si palkaksi taulun”, jalkapalloval-
mentajana vapaa-ajallaan toimi-
vaa Jani Lehtelä kertoo. Aiheen 

suojeluenkelistä antoi vaimo Heli Lehtelä.
Kahvi porisee, sipulipiirakka paistuu 

uunissa, lapset leikkivät eri huoneissa lau-
antain käännyttyä ä iltapäivän puolelle. 
Kuopus Aurelia pääsee vuoron perään isän 
ja äidin syliin. 

Kuusihenkinen 
perhe löysi kodin 
Särkiniemestä viime 
vuosikymmenen lo-
pulla. Naapurustos-
sa on lapsiperheitä, 
mikä on vaikutta-
nut myönteisesti kul-
makunnalle asettu-
miseen.

Lasten myötä löy-
tyi yhteys seura-
kuntaan. Kuopiossa 
ikänsä asuneen Jani 
Lehtelän rippipappi 
Hannu Koskelainen 
on kastanut kaikki 
lapset. 

Kaikki lapset 
kerhoon
Lähes joka keskiviik-
koaamu Heli-äiti läh-

tee kolmen tyttärensä, Auroran, Arielin ja 
Aurelian kanssa perhekerhoon Särkinie-
men seurakuntatalolle. Esikoinen Rasmus 
oli mukana esikoulun alkuun saakka.

”Rasmus teki hirveän vaikeita kysymyk-
siä Jeesuksesta. Onneksi oli kerhojen vetä-
jät, joiden tiesin pystyvän vastaamaan tyh-
jentävämmin. Hehän joutuvat työkseen 
käsittelemään aiheita, joista vanhemmilla 
ei ole tarpeeksi tietoa ”, Heli Lehtelä sanoo.  

Lapset ovat käyneet myös seurakun-
nan päiväkerhossa Kallaveden kirkolla ja 
suositussa taidetiistaissa, jossa askarrellaan 
kierrätysmateriaaleista kaikkea kaunista ja 
hyödyllistä.

”Kerhot toimivat hyvin. Vain pituutta 
toivoisin lisää. Monesti tuntuu, että vasta-
han kahvit on hörpätty, kun pitää jo läh-
teä kotiin.”

Lapset oppivat perusasioita laulaen.
”Aurora lauleskelee kotona ruuansiu-

nauslaulua ja monia muita. Yksi on Mitä 
lammas sanoo. Ariel matkii perästä omilla 
sanoituksillaan.”

Kristillinen kasvatus on nykyisin yk-
si tärkeimpiä syitä kuulua kirkkoon. Seu-
rakunnan kerhojen arvot ja niiden luonte-
va opettaminen vastaavat myös Lehtelän 
perheen odotuksia.

”Kristinuskon tärkein sanoma on se, et-
tä kaikille on tilaa. Ketään ei suljeta ulko-
puolelle sukupuolisen suuntautumisen, ul-
konäön eikä muun erilaisuuden vuoksi. 
Rikas ja köyhä saavat tulla.” 

Palveluista pitää  
myös maksaa
Raha tekee tiukkaa, muutama satanen 
säästyy, kun erotaan kirkosta. Kirkkoa pi-
detään edelleen valtavan rikkaana. Lehte-
län perheen nuorissa tutuissa on erorat-
kaisun tehneitä. 

”Moni ottaa palvelut vastaan, mutta ei 
halua maksaa niistä”, Heli Lehtelä sanoo.

Hän toivoo, että ihmiset miettisivät 
hetken ennen kuin klikkaavat ero-nappia.

”Kirkko ei ole vain sitä, mitä minä saan. 
Pysymällä jäsenenä ja maksamalla veroni 
voin auttaa esimerkiksi vanhuksia.”

Yleinen ajatus takavuosina oli, että kris-
tillinen vakaumus sulkee elämästä pois 
paljon mukavaa. ”Jopa tietyn ammatin tai 
harrastuksen”, Heli Lehtelä ihmettelee en-
nakkoluuloja.  

Hän sanoo, että uskon kautta elämä 
saa tarkoituksensa, vaikka paljon jää myös 
vastausta vaille.

”Esimerkiksi maailman paha, kärsimys 
ja nälänhätä ja muut ratkaisemattomat 
ongelmat. Niiden rinnalla huomaa sen, 
kuinka pieniä ovat arjen harmit, pesuko-
neen hajoaminen ja putken tukkeutumi-
nen, vaikka ne sotkevat päiväjärjestyksen.”

Mummo otti  
työseuroihin
Juuassa Pohjois-Karjalassa syntynyt Heli 
Lehtelä istui körttimummon kodissa kylän 
työseuroissa, jonne hän jäi matkalla kou-
lusta kotiin. 

”Sieltä muistan tutut lasten virret, Ystä-
vä sä lapsien ja muut.”

 Virsikirjan uudistaminen ei ollut pie-
nen koululaisen mieleen. Miksi ulkoa opi-
tut sanat piti muuttaa?  Kun uusi raama-
tunkäännös tuli, sekin tuntui oudolta. 

”Entisen käännöksen jouluevankeliumi 
on minulle läheisempi.”

Mummon kristillisyys oli nykynormein 
mitattuna vanhakantaista. Sunnuntaina 
ei saanut esimerkiksi neuloa. Jumalalla oli 
kuitenkin paikkansa, kuten myös pahan ai-
heuttajalla.

”Mummo sanoi, että musta enkeli pa-
nee ihmisen tekemään pahojaan.”

Heli Lehtelä kuva mummon siirtäneen 
uskon perinnön rakkaudella ja sillä taidol-
la, minkä oli itse saanut. Hän tartutti tyt-
tärentyttäreen myös diakonian ja lähetyk-
sen kipinän.

”Jolla on, sen tulee antaa omastaan niil-
le, joilla ei ole mitään. ”

Heli Lehtelä uskoo, että ruuhkavuosia 
elävät nuoret perheet voisivat kantaa kor-
tensa kekoon, jos hyvää voisi tehdä kotoa 
käsin. Hän oli nuorempana keräämässä 
poljettavia Singer-ompelukoneita ja nalle-
ja Tansaniaan. 

Neljän lapsen äiti on kouluttautunut 
ompelijaksi. Tällä hetkellä työn alla on kas-
vatustieteen opintoja ja haaveissa käsi-
työnopettajan ammatti. Vaatteita Etiopi-
aan valmistunee vastakin, yön hiljaisina 
tunteina.

”Auttaminen tulisi tehdä helpoksi. Jos 
kodeissa tehdään käsitöitä, jonkun tahon 
tulisi toimittaa ne perille.”

LEA LAPPALAINEN

Mikael-enkeli 
ja lammas-laulut
”Haluan siirtää kristillisen perinnön lapsilleni.”

TIMo HarTIKaInen

Seitsenkuinen Aurelia on vielä täysin riippuvainen Heli-äidistä. Perheen muut kolme lasta viihtyvät omissa leikeissään.

”Rasmus 
teki hirve-
än vaikeita 
kysymyksiä 
Jeesuksesta.


