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Todistus toivosta. 
Yhteisvastuu- 
keräys alkaa.
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Ristisaatosta jälleen 
perinne Kuopioon
Ekumeeninen ristisaatto 
vaelsi Kuopiossa 17 
vuoden tauon jälkeen.

Eri kristillisten seurakuntien jäsenis-
tä koostuva kynttiläkulkue vaelsi pi-
menevässä talvi-illassa Vapaakirkolta 
ortodoksisen kirkollishallituksen tiloi-

hin ja sieltä edelleen Helluntaiseurakunnan ti-
loihin. Kierros päättyi Tuomiokirkkoon.

”Ajatuksena tässä on, että eri seurakuntien 
pyhäköt ja tavat tulevat tutuiksi”, isä Harri 
Peiponen Kuopion ortodoksisesta seurakun-
nasta kertoi.

Kierroksen aikana laulettiin, rukoiltiin, 
kuunneltiin kuoroesityksiä ja tutustuttiin uu-
siin ihmisiin.

”Mehän olemme keskenämme uskonystä-
viä, sisaria ja veljiä”, tiivisti Kuopion vapaaseu-
rakunnan pastori Tapio Annala.

”Ristisaatot ovat erityisesti ortodoksiselle 
kirkolle tyypillisiä ja merkityksellisiä. Saamme 
niistä hengellistä voimaa. Ristisaaton aikana 
muistelemme esimerkiksi mirhankantajanais-

ten matkaa Kristuksen haudalle”, piispa Arse-
ni sanoi.

Saattue vietti piispa Arsenin johdolla myös 
rukoushetken.

”Ehdotan kiitosrukousta, sillä meillä jokai-
sella on varmasti paljon aihetta kiitokseen.”

Vain tätä Jumala sinulta odottaa
”Ekumeeninen rukousviikko kutsuu kristittyjä 
kahdeksan päivän yhteiseen vaellukseen, ru-
koukseen ja ykseyden kokemiseen”, tuomio-
rovasti Ilpo Rannankari sanoi.

”Tänä vuonna teemana on: vain tätä Ju-
mala sinulta odottaa. Sitähän meistä itse ku-
kin epäilemättä aina välillä pohtii. Tiivistetysti 
tuohon pohdintaan voisi vastata, että tee sitä, 
mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä.”

”Ekumeeninen rukousviikko on tällä ker-
taa minulle aivan erityinen, sillä vietän sitä 
nyt ensimmäistä kertaa Kuopiossa”, myös ris-
tisaatossa mukana vaeltanut piispa Jari Jolk-
konen kertoi.

Piispan mukaan yhteinen usko yhdistää ja 
yhteisistä virheistä on opittava. ”Historian vir-
heistä voidaan oppia vain, jos sen varjot koh-

dataan rehellisesti.”
”Yhteinen tehtävä yhdistää. Voimme op-

pia ortodoksien rikkaasta jumalanpalvelu-
selämästä, Pelastusarmeijan vahvasta aut-
tamistyöstä, vapaakirkon vankilatyöstä tai 
helluntailaisten ennakkoluulottomasta suh-
tautumisesta uskon kokemusmaailmaan.”

Positiivinen uskonnonvapaus pakottaa 
piispan mukaan erilaisuuden kohtaamiseen. 
”Se on tie suvaitsevaan yhteiskuntaan, jossa 
kaikilla on hyvä elää.”

Alavan seurakunnan jäsen Matti Kontio 
kulki kulkueen edessä ristiä kantaen.

”On mielenkiintoista kuulla muiden seura-
kuntien toiminnasta. Täällä tutustuu ihmisiin 
paljon paremmin kuin kirkonmenoissa.”  

Vapaaseurakuntaan kuuluva Sauli Herra-
nen oli kuullut ristisaattueesta vasta sama-
na aamuna.

”Olen yhteiskristillisyyden vankka kannat-
taja, joten ehdottomasti halusin mukaan.”

Herranen toteuttaa ekumeniaa myös 
omassa elämässään.

”Vapaaseurakunnan lisäksi käyn myös hel-
luntailaisten ja luterilaisten nuortenilloissa.”

HELI HARING

pysäkillä

Ajankohtaista

Vaivaistaloista kotihoidon aikaan  
Kotona asumisen suurin 
pelko on turvattomuus. 
Sekä yksinäisyys.

I
kääntyviä on vuosi vuodelta enemmän ja he elä-
vät entistä pidempään. Aikaisempaa suurempi osa 
asuu kotonaan, lähes 95 %. Moni iäkäs asuu yksin. 
Kotona asumisen tukijana voi olla myös toinen iä-
käs tai työssäkäyvä lapsi.

Omaishoitajia on tällä hetkellä yli 300 000, 
joista kunnallisen omaishoitotuen piirissä on vain 
vajaa 40 000. 

”On arvioitu, että jos omaishoito lakkaisi koko-
naan, 60 000 tarvitsisi laitoshoitoa, jonka laitoshoidon kus-
tannukset olisivat 2,5 miljardia. Omaishoidontuki säästää siten 
kansantaloudelle vuosittaian 1,6 miljardia. Sitä ei siis tästäkään 
syystä - inhimillisistä tekijöistä puhumattakaan - kannata lo-
pettaa, vaan sitä tulee kehittää ja turvata”, sanoo Itä-Suomen 
aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen.

Vaivaishoidosta ei ole kauan aikaa
”Miten vanhusten asia tuli minua lähelle? Näen juuria jo siel-
lä, kun aloitin Suomen nuorimpana laitosjohtajana 22-vuoti-
aana sellaisessa viiden kunnan laitoksessa Etelä-Savossa, jossa 
oli myös paljon vanhuksia. Ikääntyneiden asia on kulkenut so-
siaali- ja terveysalalla aina mukana kuntien ja valtion työssä ja 
luottamustehtävissä”, Aaltonen sanoo. 

Hän on vuoden alusta aloittanut Vanhustyön keskusliiton 
puheenjohtajana, tehnyt useita selvitystöitä sosiaali- ja ter-
veysministeriölle, ollut mukana SATA-komiteassa, toimii par-
haillaan puheenjohtajana omaishoidon kansallisessa kehittä-
misohjelmassa ja KELAn varapuheenjohtajana.

”Vaivaishoidosta ei ole kovin kauan aikaa. Sitä ennen ikä oli 
arvostettu asia niin kuin se on yhä kehitysmaissa, joissa kylän-
vanhimmilta kysytään neuvoa.”

Vielä 1940  -luvulla kylistä löytyivät vaivaistalot ja köyhäin-
hoidot. Siitä iskostui vanheneviin pelko joutua ”kunnan elätiksi”.

Sitten tuli eläkejärjestelmä, joka turvasi toimeentulon iäk-
käällekin – tosin tänäkään päivänä eläkettä ei kerry kotona 
lapsia hoitavalle äidille. Laitosvaltaisista kunnalliskotivuosista 
kuljettiin asumispalvelujen vuosiin ja nyt oman kodin ja koti-
hoidon aikaan.

”Työelämä alkoi ylenkatsoa vanhuksia 1990 -luvulla. Silloin 
nuoruus oli pop, ja sitä ripettä on yhä jäljelläv

Yksinäisyydestä ei kukaan kerro
”Kun ikääntyviä alkaa olla enemmän, arvostus myös nousee. 

Toisaalta suomalaisessa yhteiskunnassa arvot ovat kohdallaan 
sikäli, että vanhusten kaltoinkohtelu tai ylilääkintä kyllä herät-
tävät kansalaisissa raivoa ja vaatimuksia asian korjaamiseksi. 
Kansalaisina meille ei ole sama, miten vanhuksia kohdellaan.”

”Ikääntyvien mielipidettä on syytä kuunnella sekä työelä-
mässä, palveluissa, matkailussa, kulttuurin kuluttajina että so-
siaali- ja terveydenhuollossa. Yksilöllisyyttä tulee kunnioittaa 
ja huomioida kaikilla näillä alueilla, mutta erityisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollossa.”

Suurten ikäluokkien perilliset ovat ensimmäinen sukupol-
vi, jolla on perintöä. 

”En näe sukupolvien vastakkainasettelua. Toisaalta poliit-
tisessa päätöksenteossa saadaan suuria säästöjä leikkaamal-
la sellaisista asioista, jotka kohdistuvat suuriin määriin ihmisiä, 
kuten vaikkapa ikääntyvien paljon käyttämistä lääkekorvauk-
sista.”

”Jokainen haluaa asua kodissaan, ja suurin osa vanhuksis-
ta asuukin siellä. Kotihoitoa tulee tukea. Sinne tulisi kohdis-

Ekumeenisen rukousviikon ristisaatosta kaavaillaan pysyvää perinnettä Kuopioon.  

”Jos omaishoito 
lakkaisi, 
60 000 ihmistä 
tarvitsisi 
laitoshoitoa, 
jonka 
kustannukset 
olisivat 
2,5 miljardia 
vuodessa.
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Yksinäisyys koskee

Nyt on tämäkin tutkittu. Yksinäisyys 
aktivoi aivoissa saman alueen kuin 
fyysinen kipu. Yksinäisyys siis sattuu ja 
koskee.  Se koskee hyvin monia.

Syrjäytyneiden vanhusten määrää ei 
tiedä kukaan. Joka toinen päivä yksi yli 65 –vuotias 
suomalainen päättää lopettaa elämänsä oman käden 
kautta. Kohta alkava kirkon Yhteisvastuukeräys vil-
kuttaa nyt punaista valoa yksinäisten vanhusten  tilan-
teelle  Suomessa ja Kambodzassa. 

Stop.  Miten paljon vanhuksia elää neljän seinän 
sisällä, omassa kodissaan, mutta vankina. Miten paljon 
on heitä, joilta kukaan ei viikkokausiin kysy: mitä kuu-
luu.  

Me lähisokeat olemme luoneet yhteiskunnan, jossa 
eri ikäryhmät elävät omaa todellisuuttaan. Parhaim-
millaan se on vapautta, pahimmillaan heitteillejättöä. 
Pitäisi hakea silmäpari köyhästä Kambodzasta kerto-
maan, miltä tämä systeemi heidän silmissään näyttää. 

Seurakuntien diakoniatyö on jälleen kerran paljon 
vartijana.  Viime vuosina yhä enemmän on kuulunut 
äänenpainoja siitä, miten kotikäyntityölle ei enää jää 
aikaa. Toimistotyöt ja kokoukset ovat lisääntyneet. 

Mikä voisi olla tärkeämpää?
Kun diakonian strategioita tehdään, ajan merkit on 

osattava lukea. Strategia on sitä, että yhdelle asialle 
sanotaan kyllä, toiselle ei. Avataan ovi yhdelle, ja sul-
jetaan toiselle.  Aikaa ja työvoimaa annetaan yhtäälle, 
jotain muuta jätetään vähemmälle huomiolle.  Vain 
jäykkä organisaatio ja sokeutunut sisäpiirijärjestelmä 
voivat tuhota yksinkertaisenkin strategian. Unohtaa 
ihmisen.

Kysyttävä on sitäkin, miten paljon kirkon diakonian 
on tänä päivänä annettava 
aikaa hyvinvoiville ja hyvin-
toimeentuleville eläkeläi-
sille. Hätä ei ole suurin siellä, 
missä jalat liikkuvat ja mieli 
on virkeä.   

Ensi sunnuntaina alkavan 
Yhteisvastuukeräyksen aihe 
on: Ryhdy enkeliksi – auta 
yksinäisiä vanhuksia.  

Harmi, että yhteisvas-
tuun imagosuunnittelijat-
kin lankesivat tähän val-
koisilla siivillä kuorrutet-
tuun enkelihössöön.  Sillä ei 

siinä mikään enkeli tarvitse olla. Harva haluaa julistaa 
itsensä enkelitekojen tekijäksi tai arjen enkeliksi.

 Hyvän tekeminen on ihmisen kokoista puuhaa. 
Kiltteyttä ja kauniita tekoja. Hyviä tapoja. Avun anta-
minen ja hädän silmiin katsominen kuuluvat sivistyk-
seen, kristinuskon etiikasta puhumattakaan. 

Päivää ja mitä kuuluu on helppo alku.  

 ✚ Männistön seurakunnan 
kappalaisen virkaa ovat hakeneet 
Heikki Hyvärinen, Kaisa Yletyinen, 
Sanna Husso, Timo Vainikainen ja 
Päivi Helén.

Siilinjärven seurakunnan kap-
palaisen virkaa ovat hakeneet Un-
to Niskanen, Satu Väätäinen, Kai-
sa Yletyinen, Sanna Husso ja Timo 
Vainikainen.

Järvi-Kuopion seurakunnan 2. 
seurakuntapastorin  virkaan on 
määrätty Paula Hagman-Puus-
tinen 31.8. saakka  ja 6. kappalai-
sen virkaan Mathias Junell 11.8. 
saakka.

 ✚ Kuopion kaupungin uusi kir-
jastoauto Aulis korvaa Karttulan 
kunnan vuonna 1987 hankkiman 
kirjastoauto Oskarin. Aulis-kirjas-
toauto nimettiin jalka-
palloilija Aulis Rytkösen 
mukaan.

Kirjastoauton ulko-
asun on suunnitellut An-
namaija Halonen. Aulis 
aloitti linjallaan 15. tam-
mikuuta. Kirjastoauton-
kuljettaja Mika Varis ajaa 
Auliksella viitenä päivä-
nä viikossa ja hoitaa kir-
jastopalveluja maaseu-
dulla sekä kouluilla ja 

päiväkodeilla, lähinnä Karttulan 
kunnan alueella sekä palvelee uu-
silla pysäkeillä Etelä-Kuopiossa ja 
Länsirannantiellä.

 ✚ Henkisen ja hengellisen elä-
män opintopiiri alkaa Ikääntyvien 
yliopistossa. Opintoryhmän aloit-
taa 31.1. klo 13 sairaalapastori Risto 
Voutilainen. Seuraavilla kerroilla 
keskustelun alustajina ovat piispa 
Jari Jolkkonen, piispa Arseni sekä 
kirkkoherra Hannu Koskelainen. 
Opintopiiri kokoontuu Snellman 
-kesäyliopiston tiloissa, Asemaka-
tu 7. Opintopiiri on ilmainen. 

”Meiltä puuttuu perinne kes-
kustella myös henkiseen elämään 
liittyvistä aiheista”, suunnitteli-
ja Tarja Svensk Snellman -kesäyli-
opistosta perustelee opintopiirin 

tarvetta. Yhteistyötä seurakun-
nan kanssa on tehnyt myös Jyväs-
kylän kesäyliopisto. 

 ✚ Mies on yhä useammin yhtey-
denottajana perheneuvontaan: 
jopa 40 prosentissa yhteydenot-
tajana Kuopion seurakuntayhty-
män perheneuvontaan on mies. 
Viime vuoden aikana perheneu-
vonnan asiakkaita oli 273. Suurin 
osa asiakkaista on 30 – 39 -vuoti-
aita.  Nuorten aikuisten (18 – 29 
-vuotiaat) osuus asiakkaista kas-
voi 11 prosenttiin.

Yksittäisten henkilöitten tu-
losyynä ovat avioeroon liittyvät 
kysymykset. Pariskuntien tulosyy-
nä ovat vuorovaikutusongelmat, 
erokriisi sekä uskottomuus.

 ✚ Hengellisten lastenlaulujen 
sävellys- ja sanoituskilpailun  jär-
jestää Suomen Luterilainen Evan-
keliumiyhdistys (Sley) tähtäimes-
sään lastenlaulukirja Pikkukannel 
pyhäkoulu- ja varhaisnuoriso-
työkäyttöön. Lauluja voi lähet-
tää perjantaihin 15.3. saakka osoit-
teeseen pikkukannel@gmail.com. 
Kilpailun palkintosumma on 1000 
euroa, joka jaetaan neljän eri aihe-
piiristä nousevan laulun kesken. 
Palkitut laulut julkaistaan 4.4.

LAHjA PyyköNEN
lahja.pyykonen@evl.fi

”Hätä ei 
ole suurin
siellä, missä 
jalat
liikkuvat
ja mieli
on virkeä.

pääkirjoitus

Vaivaistaloista kotihoidon aikaan  

”Pörssiyhtiöiden tulo palveluasumi-
sen markkinoille on huolestuttavaa, 
mutta laatua valvomalla taso säilyy 
myös suurissa yksiköissä.”

TUIJA HYTTINEN

taa voimia, tukea, vapaaehtoistyötä, tekniikkaa ja uusia 
hoito- ja tukimuotoja. Suuret kärsimykset ja yksinäisyys 
voivat olla juuri siellä, siitä vain ei monikaan tiedä eikä 
ole kertomassa. Vapaaehtoistyö on siksikin tärkeää. Se 
tuo yksinäisen ihmisen elämään merkittävyyttä ja iloa 
sekä seuraa.”

Kuka kysyy kotona asuvan vointia
”Miksi meillä on asenne, että kaikki terveyttä ja hyvin-

vointia edistävä tekniikka kuuluu sairaalaan? Miksi ko-
tona ei voisi olla uusia teknisiä innovaatioita? Olivathan 
aikoinaan suuria innovaatioita vaikkapa hissi, televisio 
tai turvapuhelin, ja nyt ne ovat kotona luontaisesti.”

”En väheksy laitoksissa olevien vanhusten hoidon 
ja huolenpidon tarvetta. Sitä ei saa laiminlyödä. Mut-
ta kuka on katsomassa, miten vanhus kotona saa huo-
lenpitoa. Pääseekö hän pesulle ja löytääkö hän wc:hen? 
Saako hän ruokaa, kysyykö joku - ja miten usein kysyy - 
hänen vointiaan?” 

Vanhustenhuollon kantava strategia on kotihoidon 
strategia. Sinne Aaltonen kaipaa nykyistä enemmän yk-
silöllisyyttä, kotiin tekniikkaa, palveluntarpeisiin valin-
nanvapautta, arkeen lisää sosiaalisen hyvinvoinnin asi-
oita, vapaaehtoistyötä ja työvoimaa. Hän tarkastelisi 
tilannetta yksilöllisesti vanhuksen tarpeiden näkökul-
masta, ei niinkään erillisten työalojen kautta, ja ottai-
si vaikka käyttöön palvelusetelit. Ihanteellinen koko jos-
sain vaiheessa kotina toimivalle palveluasumiselle voisi 
olla 10-20 hengen kodinomainen yksikkö. 

Elli Aaltonen ottaa esille vanhusten yksinäisyyden, 
joka kasvattaa myös turvattomuutta:

”Turvattomuus on suurin uhka kotona asumiselle, 
kun vanhuksilta itseltään on kysytty. Yksinäisyys, eris-
tymisen pelko ja mitättömyyden kokemuskin liittyvät 
usein vanhenemiseen. ” 

 Entäpä oma vanheneminen, millainen on kuva 
omasta eläkeiästä ja vanhuudesta?

”Kysyt sellaisia, joita en ole vielä miettinyt!” Hetken 
miettimisen jälkeen hän löytää asioita, joita on aikonut 
tehdä kun on enemmän aikaa. 

”Ikääntyminen on positiivista. Voi tehdä kiinnostavia 
asioita ilman tiukkaa aikataulua, nyt elän kellon kanssa 
tiukkoja päiviä.”

”Olen hyvässä kunnossa eikä ehkä siksi ole erityisiä 
pelkoja. Olen myös saanut olla työssä koko aikuisikäni 
– kun aloitin tuossa ensimmäisessä vakituisessa virassa-
ni laitosjohtajana.”

”Olen ollut järjestöaktiivi ja jatkan oletettavasti eläk-
keelläkin sitä työtä. Luen paljon, Paulo Coelho on lem-
pikirjailijani ja Alberto Moravianista pidän myös. Juu-
ri nyt ihailen Ulla-Lena Lundbergin Jään upeaa suomen 
kieltä ja Suomen luonnon kuvausta.”

”Tai ehkä päädyn ihailemaani Afrikan luontoon, tai 
tekemään siellä pientä vapaaehtoistyötä.”
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Juice virsikirjaan

V irsikirja uudistettiin 1987.
Olin veisannut koulussa ja rippi-

koulussa edellistä. Tätä nyt vanhaa 
en oppinut. Olen äkisti 50 �vuotias. 
Nykypsalttari on romullekin jo vieras.

Joku äiti sanoi, että virsikirjauudistus oli 
ihmisoikeuksien vastainen. 1960 -luvulla synty-
neen äidin uskonto oli muutettu. Ei saanut vei-
sata äidin omia virsiä omalle lapselleen.

Esimerkkejä en kerro siksi, että stop tykkä-
nään, arvoisa virsikirjan lisävihkon työryhmä, 
jonka puheenjohtajana on Puijon kirkkoherra 
Jaana Marjanen. Kerron valmistaakseni ajatuk-
selle, joka on nähdäkseni tähdellinen. Ennen sitä 
kuitenkin pari asiaa.

Lisävihko lienee välivaihe uudelle virsikirjalle. 
Epäily perustuu siihen, että kirkko on koonnut 
muutaman vuoden niin sanottuja asiantuntijoita 
keskustelemaan musiikista.

Akateemisista teologeista ryhmässä ovat 
olleet Jouko Martikainen, Pauli Annala ja 
minä. Muusikoi-
den porukasta ovat 
olleet Pekka Simo-
joki ja Jaakko Löytty. 
Ja noin kymmenen 
muuta. Kuopiostakin. 
Ensimmäinen julki-
nen seminaari on vuo-
den sisällä.

Musiikin ja teo-
logian historialli-
nen suhde on käyty 
läpi, musiikin ja aivo-
jen suhdetta tutkittu. 
Kun soitat Ukko-
Nooan yksinkertai-
sen melodian, aivo-
animaatioissa vain 
pieni osa aivoista syt-
tyy. Kun soitat Bachia, 
kaikki roihuaa.

Kauppakeskusmuza tyhmistää. Rikas sävel-
mistö voi antaa muistinsa menettäneelle osan 
siitä takaisin. Jumalan kämmenellä ei pelkää 
ihminen. Tsätstätsää ja jumputijumputi eivät ole 
terapeuttista. Musiikki on.

Näistä huolimatta. Lisävihkoa valmistele-
van työryhmän soisi kuuntelevan Juice Leskisen 
tuotannon läpi, miettiä sanoja, valita yksi virsi-
kirjan lisävihkoon. Syksyn sävel, 15. yö, Musta 
aurinko. Sen verran on katajainen kansa ansain-
nut. Ja Juice.

Juice nämä harrastukset itsekin tiesi. Yhdessä 
televisio-ohjelmassakin lausui, että teologisessa 
tiedekunnassa on poikia, jotka luulee, että kun 
mä sanon Sinä, se tarkoittaa Jumala. Lähetimme 
Juicelle Siionin virret.

Jos Paavo Ruotsalainen 
pääsi dogmatiikkaan puhu-
malla Vapahtaja -vainaasta 
ja ystävästä herrassa ja 

pirussa, pitää Juicen 
päästä virsikir-

jaan.
Arvoisa 

lisävihkotyö-
ryhmä, älkää 
naattiko, laa-
kaskaa.

PETRI 
jÄRVELÄINEN 
kirjoittaja on 

teologian 
tohtori 

ja Portaanpään 
opiston rehtori

”Syksyn 
sävel,
15. yö,
Musta
aurinko. 
Sen verran 
on katajai-
nen kansa 
ansainnut.

kolumni

kirkon kulmilta

”V akaumuksellinen 
hengellisyys vahvis-
tuu. Kirkossa  jat-
kuu salliva  ja suvait-
sevainen linja, joka 

ajaa konservatiivit nurkkaan.”
Näin ennustaa uskon tulevaisuutta 

pastori Arto Antturi. Viime sunnuntai-
na Kuopiossa puhuessaan hän ei niin-
kään keskittynyt kirkon, vaan uskon 
haasteisiin.

Kirkkoa Antturi luonnehti hiipuvaksi 
ja laimentuneeksi  laitokseksi, jonka iso 
uoma on tulossa.

 ”Mutta elinvoimainen kristillinen 
kirkko löytää uusia uomia, etsii uusia il-
maisutapoja. ” Uudet kevätpurot kir-
kossa eivät Antturin mukaan solise 
ennen kuin tapahtuu todellinen talou-
dellinen romahdus. Näyttää, että ennen 
tätä vääjäämätöntä ei tapahdu mitään.”

”Onko kirkossa paikkaa ja tilaa toi-
mia, mahdollisuus kysyä niin, että ky-
symyksiin vastataan.” Antturi ounaste-
lee, että vaikeitten kysymysten tullessa 
herkästi luimistellaan pois. ”Kirkon väki 
pyörii samojen ihmisten kanssa samois-

sa paikoissa.”
”Jokaisen ihmisen tunneviesti täytyy 

ottaa vakavasti. Uskonnollinen ylimieli-
syys sulkee ihmiset pois.”

”Kirkko on hoivayhteisö, heikkojen 
yhteisö,  ja niin sen kuuluukin olla. Mut-
ta leimautumisen pelko saattaa estää 
monen mukaan lähtemistä.”

 Kosmetiikkaa ilman sisältöä
”Peritty usko ei enää pelitä. Se ei jaksa 
vetää”,  Antturi sanoi. Kastaessaan lapsia 
Antturi kertoi sanovansa vanhemmille: 
”Opettakaa lapsenne tuntemaan Jeesus.” 

”Outoa, että lapset kyllä tuntevat 
kaikki muut hahmot, mutta meidän Jee-
sus -koneistomme ei tässä kilpailussa 
pärjää. Me hymistelemme, emmekä vas-
taa niihin kysymyksiin, joita ihmiset esit-
tävät. Omista perinteistä ei pidä luopua, 
mutta jos haluan pysyä samana, pitää 
muuttua. Jos kirkko haluaa pysyä tuo-
reena, kiinni ajassa, toimintatapojen pi-
tää muuttua. Joustava toiminta on nyt 
tapa reagoida.”

Sallivuuden lisääntyessä hengelli-
nen etsintä hakeutuu Antturin mukaan 

Kirkon iso  
uoma on tukossa

P ekka Halosen talvinen maa-
laus vie meidät Kinahmin lu-
misille rinteille, 90 vuoden 
taakse helmikuuhun 1923. 

Silloin Muuruveden maamieskoulus-
sa opettajana toiminut Antti Halo-
nen oli maalaamassa Kinahmilla yh-
dessä näyttelijänä työskennelleen 
serkkunsa Kalle Halosen kanssa.

 He kutsuivat paikalle myös Antti 
Halosen veljen Pekka Halosen: ”Kyllä 
se Pekka osais maalata niitä peijoonia 
niin kuin pitäis.”

Kinahmin runsaan lumen ja pauk-
kuvan pakkasen kuorruttamia mai-
semia Kalle Halonen kuvasi veljelleen 
kuvanveistäjä Eemil Haloselle kirjees-
sään 4.2.1923. 

”Kuten neät olen noussut mä-
el´ korkeel, josta näkyy joka puolelle 
maailman laitaan. Täällä on talvi. Ih-
meellinen – taivaallinen.” 

Hän kuvaa, miten lumi on jääty-
nyt kiveksi puiden ympärille ja miten 
vain suurimmat puut ovat näkyvissä, 
kun ”lunta on niin tuhottomasti”. Hän 
kertoo puiden muistuttavan patsaita, aivan kuin rukoilijoita, 
hartauteen vaipunutta taivaan sotajoukkoa ja kuvailee osan 
puista olevan ”enkeleiden ja perkeleiden” muotoisia. Taiteilija-
kolmikko puhuikin paikasta  ”taivaan valtakunnan porttina”.

Tässä kirjeessä, joka sisältyy kokonaisuudessaan Väärnin 
pappilan julkaisemaan Minna Kettusen kirjaan Kalle Halo-

sen taiteilijantiestä ”Tuhansia kuk-
kia ja monta sotaa” vuodelta 2010, 
Kalle Halonen kertoo myös mä-
en päällä ”ihmeellisimmän kor-
keimman pilariston keskellä” lu-
men sisässä olevassa savutuvassa 
asuneesta iäkkäästä pariskunnas-
ta, sokeasta vaimosta joka hoiti lu-
meen kaivetun tunnelin kautta 
karjaa sillä välin, kun mies kierteli 
kylillä kauppaamassa luutia.

Halos-kolmikon tukikohta oli 
Heinäahon talossa. Sinne he palasi-
vat uudestaan vielä kesällä ja Antti 
Halonen vielä myöhemminkin, ku-
ten talon pihaan muutama vuosi 
sitten pystytetty kivipaasi muisto-
laattoineen kertoo.

Talvella 1923 Pekka Halonen 
maalasi Kinahmilta kokonaisen sar-
jan lumen ja jään patsasmaisiksi sa-
tuolennoiksi muuttamista puista. 
Väreissä on erilaisia sinisiä ja kyl-
män sinipunervia sointuja, valo-
kohdissa kellertää ja vihervää, mikä 
antaa lumen pinnalle jäisen kimal-

luksen, kuten Aune Lindström kuvaa vuonna 1957 ilmesty-
neessä teoksessaan Pekka Halonen. 

Hienon läpileikkauksen Pekka Halosen koko tuotantoon 
tarjoaa Ateneumin näyttelyn yhteydessä vuonna 2008 il-
mestynyt lähes 500-sivuinen julkaisu. 

HELENA RIEkkI

Taivaan valtakunnan portti
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Pekka Halonen: Talvimaisema Kinah-
mista, 1923.

Kirkon merkitys yhteis- 
kunnallisena vaikuttajana hiipuu.

”Kirkon salliva 
linja aiheuttaa sen, 
että etsintä ajautuu 
sinne, missä va-
kaumus saa tilaa. 
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Akkunoita 
hengelliseen keskusteluun

I kääntyvien yliopistossa alkaa helmikuussa hen-
gellisen keskustelun opintoryhmä “Akkunoita 
keskusteluun“. Kesäyliopiston suunnittelija Tarja 
Svensk kertoo, että neljä opintokertaa avaa näkö-
kulmia kirkkoon sekä ihmisyyteen.

Mitä ovat Ikääntyvien yliopiston opintoryhmät? 

”Kaikille avoimia vuorovaikutuksen, uuden tiedon ja tai-
don kartuttamisen paikkoja. Ikärajoituksia ei ole. Ryh-
miin sekä maksullisiin että maksuttomiin on ilmoittau-
duttava etukäteen. Maksuttomina opintoryhminä ovat 
esimerkiksi Akkunoita keskusteluun, johon ilmoittautu-
minen päättyy 31.1 sekä Tablettitietokoneet tutuiksi ja 
Pankkimaailman salat - turvallisuutta ja uutta.”

Keitä ovat  Akkunoita keskusteluun –ryhmän alus-
tajat?

”Opintoryhmän aloittaa sairaalapastori Risto 
Voutilainen otsikolla Palveleva puhelin - yhteys 
toiseen ihmiseen. Piispa Jari Jolkkonen 
puhuu ajankohtaisesta ja ikääntyville 
tärkeästä aiheesta Miten usko vaikut-
taa terveyteen. Piispa Arseni tuo esiin 
kirkon oleellisen tehtävän eli diako-
nian otsikolla Tie kirkkoon ja diako-
niaan. Kirkkoherra Hannu Koskelai-
nen valottaa ihmisyyttä Teilhard de 
Chardinin luomiskonseption mu-
kaan otsikolla Tapaus ihminen.”

Miksi Ikääntyvien yliopisto nos-
taa esiin kirkon näkökulmia?

”Haluamme tarjota kaikille opinhaluisille koh-

taamisia toistensa kanssa oman ajattelun avartamisek-
si ja persoonallisuuden kehittämiseksi. Samalla saadaan 
työkaluja ympäröivän maailman ymmärtämiseen. Kir-
kon näkökulma on tärkeää nostaa esille jo sen arvok-
kaan työn vuoksi, mitä kirkko arjessa tekee. Se jää vali-
tettavan usein huomaamatta.”

Mistä idea löytyi?

”Yliopiston piirissä on havaittu tarvetta oppia keskuste-
lemaan myös henkiseen elämään liittyvistä ai-

heista. Jyväskylässä Ikääntyvien yliopisto on 
yhdessä seurakunnan kanssa järjestänyt 
kyseisen kaltaisen opintopiirin ja se on 
ollut siellä suosittu.”

Onko hengellisistä asioista keskuste-
leminen vaikeaa?

”Hengellisten asioiden nostaminen 
keskustelunaiheeksi ei ole meil-
le suomalaisille samalla tavalla 
luontevaa kuin yleensä Euroo-
passa. Meiltä puuttuu siihen 
perinne. Opintoryhmissäm-
me käydään arvokeskustelua, 
mikä on tärkeää nyky-yhteis-
kunnassa. Toivon, että ”Ak-
kunoita keskusteluun”-opin-

toryhmä antaa osallistujan 
elämälle rakennustarpeita 
ja uusia oivalluksia kirkollis-
ten aiheiden käsittelyyn.”

HANNA kARkkONEN

mitä mielessä?

Helsingin Tuomiokirkkoseu-
rakunnan kappalainen Arto 
Antturi saarnasi viime sunnun-
taina Tuomasmessussa Alavan 
kirkossa. ”Myös Tuomasmessun 
on 20 vuoden jälkeen syytä  
päivittää toimintatapaansa”, 
Antturi sanoi. 

Kirkon iso  
uoma on tukossa
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muualle kuin kirkkoon. ”Sinne, mis-
sä elinvoimaiset vakaumuksellisuu-
den muodot saavat tilaa.”

Kirkkoa haastavat individualismi, 
kuntarakenteitten muutos, arvo-
maailman muutokset , uusateismi 
sekä seksuaalimoraalin muutok-
set, kovenevat kiistat ja  vastakkain-
asettelut.

”Antturin mielestä on mentävä 
näitä syvemmälle, sisällön rakenta-

miseen. ”Mutta kuka kirkossa näyt-
tää suuntaa”, hän kysyy.  

”Rakennemuutokset ja ilmapii-
rin parantaminen ovat turhaa ja 
näennäistä kosmetiikkaa ilman si-
sältöä. On kysyttävä, mitä on ta-
pahtumassa. On tunnustettava to-
siasiat. Sekä vakaumuksellinen usko 
että vakaumuksellinen ateismi ovat 
nousussa.”

”Kristittynä meidän on tunnetta-

Eronnut eläkeikäisenä?
Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen. Elämällä on vielä 
paljon tarjottavaa. Hinta 110 e / 5 vrk sisältäen myös majoituksen ja 
ruoan. 

Kevään 2013 Erosta eheäksi® -kurssit
26.2.–2.3. Lehmirannan lomakeskus, Salo
13.–17.5.  Santasport, Rovaniemi (hae 12.3. mennessä)

Tiedustelut
puh. (09) 7257 1177 tai satu.tommola@elakeliitto.fi 

Kysy myös Yhtäkkiä yksin® -kursseista leskeytyneille: 
puh. (09) 7257 1199 tai annika.toivoniemi@elakeliitto.fi

www.elakeliitto.fi

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

Remontin taRpeessa?

soita 045 8900 126
URmas seppel

Arja auttaa arjen askareissa.
Soita Arjalle.

Hoiva- ja kotityöpalvelu
Arja Vihonen Ky

050 336 3503

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

va oma uskomme, ja vahvistettava 
siinä toisiamme.”

LAHjA PyyköNEN
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Rukous yhdistää
 ✚ Suomi rukoilee -rukousilta Kallave-
den kirkossa perjantaina 1.2. klo 18. Ra-
dio Dein ja Kallaveden seurakunnan jär-
jestämä rukousilta Suomen puolesta. 

Lapsille ja nuorille
 ✚ Monikulttuurinen Mukulamessu 
Petosen seurakuntatalolla sunnuntaina 
3.2. klo 16.  Sudanilaisten ja burmalaisten 
musiikkia.

 ✚ Xsön - nuorten toiminnallinen il-
ta Karttulan seurakuntakodissa perjan-
taina 1.2. klo 18-21. 

 ✚ Alakouluikäisten 
Donkkis-toimintaillat 
Vuorelan kirkolla. Donk-

kikset keski-
viikkoisin 
30.1., 27.2. ja 
20.3. klo 18–
20. Musisoin-

tia, nukketeatteria, erilaisia 
puuhapisteitä, kilpailuja ja 

raamattuopetus. 

Raamatun 
tutkiskelua

 ✚ Raamattutunti Puijon kirkossa sun-
nuntaina 3.2. klo 16. Valohoidosta puhuu 
pastori Heikki Hilvo. Hän opettaa myös 
Kutsu yhteyteen –messussa klo 17. 

 ✚ Matteuksen evankeliumin nel-
jän torstailuennon sarja alkaa Sii-
linjärven seurakuntatalolla torstaina 7.2. 
klo 18. Sarjan aloittaa Matti Hoffrén tar-
kastelemalla evankeliumin kulttuuris-
ta taustaa. Torstaina 14.2. Unto Niskanen 
jatkaa käytännön kristillisyydestä tee-
malla ”Mahdottomasta mahdollinen – 
vuorisaarna käytännössä”. Luentosarjan 
voi liittää osaksi aikuisrippikoulua. 

 ✚ Isä meidän rukouksen tutkiske-
lu ja vesper Tuomiokirkon kappelissa 
sunnuntaisin. ”Tulkoon sinun valtakun-
tasi” 3.2. klo 16 ja ”Tapahtukoon sinun 
tahtosi...” 10.2. klo 16. 

Aikuisriparille?
 ✚ Odottavatko sinua kesähäät tai 
kutsu kummiksi? Kuopion Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla alkaa ryhmämuotoi-
nen aikuisrippikoulu keskiviikona 13.2 
klo17-18.30. Kokoontuminen kuusi ker-
taa kerran viikossa. Ilmoittautumiset 
10.2 mennessä pastori Sirpa Nummen-
heimolle puh. 040 4848 397.

Sukellus Raamattuun
 ✚ Bibliodraamaryhmä Puijon kirkolla 
maanantai-iltaisin helmi- ja maaliskuus-
sa klo 18. Ohjaajina pastori Heikki Hy-
värinen ja nuorisotyönohjaaja Topi Lit-
manen.  Ilmoittautumiset 11.2. mennessä 
arkisin klo 9-15 toimistosihteeri Mirja 
Turuselle, puh. 040 4848 410, mirja.turu-
nen@evl.fi. 

Majatalo auki
 ✚ Majataloilta Alavan kirkossa lauan-
taina 9.2. klo 18. Isäntänä Pekka Simojo-
ki. Afrikkalaista musiikkia. Pastori Jukka 
Jämsén puhuu rukouksesta.Yllätyksiä

Laskiaisrieha 
Poukamassa

 ✚ Laskiaistapahtuma Poukamassa 
sunnuntaina 10.2. klo 12. Hevosratsas-
tusta, napakelkkailua, mäenlaskua, tan-
dem-hiihtokilpailu umpihangessa, mak-
karanpaistoa, mehua, pullaa ja kahvia 
Yhteisvastuun hengessä. Tapahtuma al-
kaa kirkkohetkellä.

Musiikkia sydämelle
 ✚ ”Iloinen sydän” levyn julkaisukon-
sertti Alavan kirkossa torstaina 31.1. klo 
19. Popo Salami, Jarkko Maukonen, Os-
si Jauhiainen. 

 ✚ Voimaa musiikista Männistön Van-
hassa kirkossa keskiviikkona 13.2. klo 19. 
Teemana Karjalan kunnailla. Marjatta 
Airas ja Heikki Mononen. 

 ✚ Ystävän illan konsertti Vuorelan 
kirkossa torstaina 14.2. klo 18.  

 ✚ Ilta lähetystyön hyväksi Alavan kir-
kossa torstaina 14.2. klo 19. Musiikkia, 
makuja ja merkillisiä kertomuksia maail-
malta. Makupaloja lähetyskentiltä. 

kirkkojakoti@evl.fi

Vanhuus ei ole uhka. Yksinäisyys on.
Yhteisvastuukeräys lähtee liikkeelle hy-
vän vanhuuden puolesta.

 ✚ Keskusseurakuntatalossa lounas 
ja kahvit (10€) sunnuntaina 3.2. klo 
11.30. 

 ✚ Keskusseurakuntatalossa Yhteis-
vastuulounas keskiviikkona 13.2. klo 
11-13, hinta 8 €. 

 ✚ Alavan kirkossa messu ja keräyksen 
aloitus sunnuntaina 3.2. klo 10. Kirkko-
kahvit ja info. 

 ✚ Kallaveden kirkossa messu ja ke-
räyksen avaus sunnuntaina 3.2. klo 10. 
Keittolounas 6 €. 

 ✚ Karttulan kirkossa keräyksen ava-
us sunnuntaina 3.2. klo 10. Lounas (10 €) 
seurakuntakodilla. 

 ✚ Rytkyn leirikeskuksessa laskiai-
sen Yhteisvastuutapahtuma sun-
nuntaina 10.2. klo 11-13.

 ✚ Pyhän Johanneksen kirkossa Yh-
teisvastuumessu  sunnuntaina 3.2. klo 
10. Lounas.

 ✚ Pyhän Johanneksen kirkossa Yh-
teisvastuukonsertti  tiistaina 12.2. 
klo 17.30. Pohjantien koulun orkesteri ja 
kuoro. 

 ✚ Ukintuvan Yhteisvastuuteemator-
stai Pyhän Johanneksen kirkossa torstai-
na 7.2. klo 12.

 ✚ Puijon kirkossa Kynttilänpäivän 
messu  3.2. klo 10. Yhteisvastuukerääjät 
siunataan. Kirkkokahvit. 

 ✚ Riistaveden seurakuntatalossa 
Yhteisvastuumyyjäiset sunnuntaina 
10.2. messun jälkeen klo 12 saakka. 

 ✚ Juankosken seurakuntatalos-
sa keräyksen avaus ja listojen ja lip-
paiden jako sunnuntaina 3.2. kirkkokah-
veilla.

 ✚ Kaavin kirkossa messu sunnuntai-
na 3.2. klo 13. Kirkkokahvit ja keräyksen 
esittely. 

 ✚ Muuruveden seurakuntatalossa 
keräyksen avaustapahtuma kirkko-
hetken jälkeen sunnuntaina 3.2. klo 13.30. 

 ✚ Nilsiän kirkossa Herättäjän päivä 
ja Yhteisvastuukeräyksen aloitus-
pyhä sunnuntaina 3.2. klo 10. Seurakun-
takodilla lounas ja seurat, listojen jako.

 ✚ Säyneisen seurakuntakodissa ke-
räyksen avaus, listojen ja lippaiden ja-
ko sunnuntaina 3.2. kirkkokahvilla. Mat-
hias Junellin tulokahvit. 

 ✚ Tuusniemen kirkossa messu  sun-
nuntaina 3.2. klo 10. Lippaitten jako.

 ✚ Vehmersalmen kirkossa messu 
sunnuntaina 3.2. klo 13. Seurakuntakodis-
sa keittolounas ja lippaiden jako. 

 ✚ Siilinjärven seurakuntatalossa ke-
räyksen infoilta torstaina 31.1. klo 
17.30 kahvitus ja keräyslistojen jakoa, klo 
18 info. 

 ✚ Siilinjärven seurakuntatalossa 
Naisten kahvihetki sunnuntaina 3.2. 
klo 15. Aikuisen naisen hyvinvointi. Ap-
teekkari emerita Irja Launonen, lääkä-
ri Tuula Hynninen, musiikki Virpi Vartiai-
nen. Yhteisvastuutuotteita myynnissä.

tapahtuuvaltaa vanhuus

Kirkollinen vihkiminen edellyttää rippikoulua ja konfirmaatiota. Niin myös kutsu kummiksi. Nyt on mahdollisuus 
aikuisrippikouluun. Kuuden kerran kokoontumiseen ilmoittaudutaan pastori Sirpa Nummenheimolle puh. 040 4848 397. 
Mary ja Markku vihittiin avioliittoon Männistön vanhassa kirkossa viime lokakuussa. 

Jakarandan konsertti Riistaveden kirkossa sunnuntaina 10.2. klo 13. 
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TIMO HARTIKAINEN
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 ✚ Pääkirjaston ala-aula: Vitali Aho näytte-
ly 2.2. asti. 

 ✚ VB-valokuvakeskus, Perttu Saksa: Echo 
11.1.–24.2. Ateljeetilassa Victor Barsokevitschin 
juhlavuosi (1863–1933).

 ✚ Kuopion museo, Parvihuone: Papana-
maan kartta 31.3. saakka.

 ✚ Kuopion taidemuseo: Taiteen Vuoksi – 
Maisemia veden äärellä ja Onko koira koto-
na? 3.2. asti.

 ✚ Kuopion museo: Vapaapainija Eino Leino ja 
Mestarijuoksija Hannes Kolehmaisen palkin-
not esillä 24.3. asti. 

 ✚ Korttelimuseo, näyttelysali: Sirkus saa-
puu Kuopioon – Päivä sirkuslaisten elämästä 
100 vuotta sitten. Kuopiolaisen Raija Laitisen 
tekemässä kolmiulotteisessa pienoismaail-
massa Sirkus Vilmander on saapunut kaupun-
kiin ja valmistautuu näytökseen 24.1.–1.6.

 ✚ Galleria G 12: Sinitaivas – grafiikkaa Gra-
fiikkapaja Himmelblausta. Mukana.: Juho Kar-
jalainen, Johanna Koistinen, Marika Mäkelä, 
Jukka Mäkelä, Osmo Rauhala ja Hannu Väisä-
nen 26.1.–14.2.

 ✚ Galleria Carree, Riikka Mäkikoskela: 
Hallitsemattomia tapauksia 23.1.–10.2.

 ✚ Kuopion kaupungintalolla Ikääntyvien 
yliopiston luentosarja, professori Juha Harti-
kainen: Rytmihäiriöt 31.1. klo 13 (25 e./kevät-
kausi).

 ✚ Kuvakukko, KAVA: Kinokonsertti Äänek-
käät mykät 4.2. ja Naisia Hermoromahduksen 
partaalla 11.2. klo19; Hopeatähdet: Kovasika-
juttu (S) 5.2. klo 13; Ooppera Faust 12.2. klo18.

 ✚ Finnkino: mm. Rölli ja kultainen avain (S), 
Anna Karenina (K12), Lincoln (K12). 

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Musiikissa on 
voimaa! Kuopiolaiset musiikkioppilaitok-
set esiintyvät Konserttisalissa 1.2. klo 18, va-
paa pääsy. 

 ✚ Valohalli ja lämpiöt: Kevätrekry ke 6.2. klo 
12–17.

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Avoimien ovi-
en päivä 7.2. avajaiset klo 11, Päivämatinea I 
7.2. klo 12

 ✚ Sinfoniasarja III, Kuopion kaupunginorkeste-
ri, Sascha Goetzel, kapellimestari; Mendelson 
Trio Berlin: Andreas Frölich, piano; Uta Ku-
nert, viulu; Ramon Jaffe, sello 7.2. klo 19.

 ✚ Jazzklubi: Terry Hanck (USA) 8.2. klo 21. 
 ✚ Kuopion kaupunginteatteri, Puisto-

koulu: Paperittomat 31.1., 9.2. klo 19.
 ✚ Yhteiskoulu: Elämänmeno 1., 2. ja 9.2. klo 19. 
 ✚ Yhteiskoulu, Kajaanin kaupunginteat-

terin vierailu: Paha lapsi 5.2. klo 19. 
Elling, Siunattu hulluus ja Kiviä taskussa jatka-
vat kevätkaudella.

 ✚ Puistokoulu: Rakkaudesta lauluun, vieraili-
jana näyttelijä Antti Launonen 30.1. klo 19;  
vierailijana Mikko Paananen 9.2.klo 14; vierai-
lijoina Annukka Blomberg ja Seija Pitkänen 
13.2. klo19.

 ✚ Sotku: Sydämen syrjällä – lauluja elämästä, 
näyttelijä Lina Patrikainen, pianisti Tapio Ny-
känen, basisti Markku Lehikoinen ja rumpali/
perkussionisti Marko Salmela 1., 3., 10. ja 17.2. 
klo 19.

Yhteisvastuukerä-
yksellä autetaan 
yksinäisiä van-
huksia Suomessa 
ja Kambodžassa. 

K ambodžassa vanhuksiksi laske-
taan kaikki 55 vuotta täyttäneet. 
Tuo ikäryhmä on joidenkin las-
kelmien mukaan noin kahdek-
san prosenttia koko väestöstä. 

Tämän päivän 55-vuotiaat ja sitä vanhem-
mat ovat olleet kansanmurhan aikaan nuo-
ria aikuisia. 

”He kertoivat selviytyneensä noista ajois-
ta, koska olivat nuoria 
ja vahvoja. Heidän van-
hempansa eivät selvin-
neet. Kova työ, liian vä-
hä ruoka ja ankarat olot 
olivat monille liikaa”, ker-
too pastori Anu Ylito-
lonen, joka viime vuon-
na osallistui Kirkon 
ulkomaanavun opin-
tomatkalle Kambod-
zaan. Hyvin iäkkäiden 
kambodžalaisten osuus 
väestöstä onkin hyvin 
pieni.

Toinen 
kambodžalaista van-
huutta leimaava piirre on lastenlasten-
huoltajuus. Joka kolmas yli 60-vuotias 
kambodžalainen on vastuussa vähintään yh-

destä lapsesta. 
Nämä vanhushuoltajat 

huolehtivat oman toimeentu-
lonsa lisäksi myös lasten ravin-
nonsaannista, koulunkäynnis-
tä ja terveydestä. 

Koska noin kolmannes 
kambodžalaisista elää kansalli-
sen köyhyysrajan alapuolella, tilan-
ne vanhushuoltajien kohdalla ei ole 
helppo. Kambodžassa ei ole sosiaaliturvaa ja 
näinpä jokainen – toimeentulonsa turvatak-
seen – tekee  jonkinlaista työtä  kuolemaan-
sa asti.

Väkevä todistus toivosta
”Oli puhuttelevaa saada tavata kansanmur-
hasta ja sisällissodasta selvinneitä vanhuk-

sia, jotka olivat perustaneet omia 
vanhusten ryhmiä”, Anu Ylitolonen 
kertoo. Joroisten ja Juvan seurakun-
tapastori Anu Ylitolonen on Yhteis-
vastuukeräyksen yhteyshenkilönä 
Kuopion hiippakunnassa. 

”Nämä vanhukset auttoivat toi-
nen toisiaan, kävivät tapaamassa sai-
rastuneita ryhmän jäseniä, puhuivat 
menneistä ja huolehtivat yhdessä sii-
tä, että jokaisen lapsenlapset saivat 
mahdollisuuden koulunkäyntiin. Kes-
kinäinen yhteys ja avunanto olivat 
heidän tapansa selviytyä.”

Tällaiset ryhmät ovatkin yksi toi-
mintamuoto, jolla Yhteisvastuukerä-
yksen kautta autetaan vanhuksia ja 

kyliä parantamaan elinolojaan.
”Eräs iäkäs vanhus katsoi minua vakavana 

sanomatta sanaakaan. Hänen olemuksensa 

kertoi raskaasta työstä ja eletystä elä-
mästä. Hänen katseessaan oli 

jotain syvälle sieluun osu-
vaa. Kohtaamisemme on 
jättänyt minuun pysyvän 
jäljen. Matkapäiväkirjaani 

kirjoitin tuona päivänä: ”Se, 
että olet, se on minulle väkevä 

todistus, väkevä todistus toivosta”, Yli-
tolonen kuvaa.

”Se, minkä me saatamme Suomessa ko-
kea pieneksi ja vaatimattomaksi auttamisek-
si, saattaa toisella puolen maailmaa muut-
taa jonkun ihmisen koko maailman. Kun 
Kambodžassa auttaa lasta, auttaa myös hä-
nen vanhempiaan, isovanhempiaan ja koko 
hänen kyläyhteisöään.”

 ”Sama toimii myös toisinpäin: kun auttaa 
vanhusta, auttaa myös tämän lapsia, lapsen-
lapsia ja koko kyläyhteisöä vanhuksen ym-
pärillä.”

Karu ja kaunis Kambodža
Kambodža on kaunis, reilun 14 miljoo-
nan asukkaan valtio Kaakkos-Aasiassa 
Kambodžalaiset ovat käyneet läpi hurjan 
historian: 1970-luvulla PolPotin johtama pu-
nakhmerihallinto toteutti kansanmurhan, 
saman vuosikymmenen lopussa vietnamilai-
set hyökkäsivät Kambodžaan ja sisällissota 
punakhmerejä vastaan alkoi. 

Rauhan aikaa Kambodžassa on eletty vas-
ta 1990-luvun alusta, jolloin monarkia palau-
tettiin valtaan. Kansanmurhan ja sisällisso-
dan vuosien aikana on arvioitu jopa kahden 
miljoonan kambodžalaisen menehtyneen. 

LAHjA PyyköNEN

Köyhyyden keskellä 
toivoa todeksi

helmivinkit

”Keskinäinen 
yhteys ja
avunanto
ovat heidän
tapansa 
selviytyä.

ST
U

d
IO

 A
LI

A
S/

SA
M

I T
IR

K
K

O
N

EN

Kapellimestari Sascha Goetzel johtaa 
Kuopion kaupunginorkesterin sinfo-
niakonserttia 7.2. Musiikkikeskuksen 
konserttisalissa.

Moni vanhus 
huolehtii lapsen-
lapsistaan, koska 
lasten vanhem-
mat ovat kuolleet 
tai ovat siirtotyö-
läisinä.

ANU YLITOLONEN
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Et ole tehtävässäsi yksin. Piispa Jari Jolkkosta avustivat pastori Veli Mäntynen (vas.) seurakuntalaiset Maritta Vasko ja Timo Moilanen sekä kirkkoherra Esko Konttinen 
(oik.). seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Matti Turunen ja lääninrovasti Jaana Marjanen.

TIMO HARTIKAINEN
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Kirkkokansa taputtaa 
juuri virkaanasetetulle kirk-
koherralle. Ei sentään spon-
taanisti, vaan piispan ke-
hotuksesta. Uusi tapa on 
hiljalleen virinnyt piispa Jari 
Jolkkosen toimittamissa vih-
kimyksissä ja virkaanasetta-
misessa. 

”Se oli kaunis hetki”, sanoo seuraavana päivä-
nä punakaartilaisen pojanpoika Matti Pentikäinen. 
Kallaveden kirkon eturivissä istuu siskon poika, jon-
ka Matti Pentikäinen kastoi kaksi tuntia sen jälkeen 
kun hänet oli Kuopion tuomiokirkossa vihitty papik-
si runsaat kaksikymmentä vuotta sitten.  Siskon tyt-

tö Essi Hyvärinen lukee juhlassa raa-
matuntekstin.  Perhe ja läheiset istuvat 
kakkosrivissä. 

”Eksistentialistinen olo”, Pentikäinen 
sanoo. Onko se suomennettuna sitä, et-
tä tuntee olemassaolonsa voimakkaam-
min. ”Ihmiset ovat takana, ja he halua-
vat minua siunata.”

Myös isämme uskoivat ennen, mes-
sussa veisataan.  ”Minulla on ilo ja etu-
oikeus rakentaa Kristuksen kirkkoa.” 
Piispa ojentaa valtakirjan. ”Se on minul-
le viestikapula, viedä ilosanomaa kuole-
man voittajasta.”

Kallaveden kirkko täyttyy heti yhdek-
sän jälkeen. Kirkollisista tavoista poike-
ten Matti Pentikäinen ei ole lähettänyt 
virkaanasettamisjuhlaansa kutsuja ei-
kä kirkonpenkeissä ole kutsuvieraskylt-
tejä. Etummainen penkki jää kirkollisen 
vieraskoreuden tapaan tyhjäksi, vaikka 
eteinenkin lasiseinän takana on täysi.

Matti, rakas veli. Piispa Jari Jolkko-
nen puhuu vihittävälle hyvin henkilö-
kohtaisesti.

Piispa korostaa seurakunnan olevan 
itseään suuremmalla asialla. ”Kirkon teh-
tävää tule hoitaa yhteistyössä ja raken-
tavassa hengessä, ei riidellen eikä omaa 
etua etsien. ”Myös johtajan tehtävä nou-
see seurakunnan tehtävästä. ”Kirkkoher-
ran tehtävänä on johtaa seurakunnan 
hengellistä elämää ja toimintaa.”

”Johtajana olet seurakunnan palveli-
ja. Kirkkoherra on koko lauman paimen,  
ei yhden ryhmän tai suunnan. Seura-
kunnan onni ja kukoistus ovat piispan 
mukaan riippuvaisia siitä, että asioita 
hoidetaan yhdessä ja yksissä tuumin. ”

Yhden päivän työt yhdessä päivässä
Matti Pentikäinen ei nyt halua katsoa taaksepäin, ei-
kä elämässä pettymisiä tuottaneisiin vaiheisiin. Vaik-
ka navigointireiteillä on sumua ollutkin. 

Sen verran esirippu heilahtaa, että vaaleissa tul-
leet takaiskut ovat niistä suurimmat. Jopa niin, että 
yksi tällainen sai miettimään sitä, jospa paikka olisi-
kin jossain muualla. Sotilaspappivuodet Kosovossa ja 
rauhanturvaajan tehtävät Afganistanissa veivät kat-
somaan toisenlaisia näkökulmia, uutta ulottuvuut-
ta ja oppimaan johtajuutta. Vaikka vei se aviomiehen 
pois perheeltä.

Ensimmäiset työviikot ovat takana. 
Työyhteisönsä kanssa kirkkoherra on aloittanut 

uuden kokouskäytännön. Väliportaan esimiesten 
kanssa kokoonnutaan kerran viikossa, koko työyh-

teisön kanssa kerran kuukaudessa. ”Tämä vähentää 
käytäväkeskusteluja”, esimies on huomannut. ”Kun-
nioitan jokaisen asemaa ja ammattitaitoa. Kaikis-
sa neuvotteluissa virkatie pitää säilyttää.” Rauhan-
turvaajavuosinaan Pentikäinen sanoo oppineensa 
keskustelevaa, täsmällistä ja olennaisiin asioihin tart-
tuvaa johtajuutta. 

”On oltava tietoinen siitä, mitä tapahtuu, jotta 
saan todenmukaisen tilannekuvan.” Luottamushen-
kilöt ovat Pentikäiselle silmiä ja korvia suuren seura-
kunnan tilanteen kartoittamiseen. 

Työsuojelua Pentikäiselle on se, että jokainen 
työntekijä jokaisen päivänä pääsee ehjänä kotiin ja ai-
kanaan työkykyisenä eläkkeelle. Kabulissa Pentikäi-
nen sanoo oppineensa tämän: ”Yhden päivän työt 
yhdessä päivässä. Tehtävät on suoritettava, mutta 
kaikkea ei saada päivässä kuntoon.”

Messuprosentti promilleluokkaa
Pentikäinen toistaa seurakunnissa usein kuultua virt-
tä voimavarojen ja rahojen vähetessä. On keskityt-
tävä perustyöhön. Mutta pelkästään tuo ei näytä 
uudelle kirkkoherralle  riittävän. Hän kaavailee me-
nemistä alueensa työpaikoille ja niitä Kallaveden seu-
rakunnan alueella riittää: Itellan liikekeskus, Pelastus-
opisto, Junttan. 

No, sitten se toinen, joka ponnahtaa kuin korkki 

pintaan varsinkin seurakuntaliitosten yhteydessä.  On 
tuettava vahvan seurakunnallisen identiteetin kas-
vua. Matti Pentikäinen suunnittelee tähän avuksi slo-
ganeita, kuten esimerkiksi: ”Kotini Kallaveden seura-
kunta.” 

”On unohtunut se, että seurakunta on elämän vii-
toittaja, ilosanoman tuoja.”

”Kirkko ja seurakunta ovat koti, jossa voin levä-
tä Jumalan läsnäolossa ja jonne on hyvä tulla. ”Mut-
ta voiko se olla koti, jos messussa kävijöiden prosentti 
Kallaveden seurakunnassa on promilleluokkaa?

vOnhan tämä oire jostakin, mutta jokaisesta kävi-
jästä olen tyytyväinen.” Kirkkokahvit Pentikäinen toi-
voo jokaisen messun jälkeen. Hän muistaa vieläkin 
kirkkoon tulleiden sudanilaisten kristittyjen ensijär-
kytyksen kun kukaan ei tullut tervehtimään eikä ky-
synyt mitään. Omassa kulttuurissaan he olivat tottu-
neet täysin päinvastaiseen.

Etsikää ensin Jumalan valtakunta
Matti ja Anne Pentikäisellä on neljä lasta: Tiina, 24, 
Pekka, 22, Ilmari, 19 ja Paavo, 11.  Hiihto tuo kirkko-
herralle ruumiin kuntoa, Kuopion Elossa hän on maa-
livahti-valmentaja ja kaavailee, että saisi pelata vielä 
yhden oikean pelin. 

”Ei tarvitse olla kuin vuorikiipeilijä, joka huipulle 
päästyään lähtee valloittamaan uutta. ” Pentikäinen 
vilkaisee kelloa siirtyäkseen kokoukseen. Kotiin Sibe-
liuksenkadulle olisi hyvä ennättää ennen vaimon tu-
loa. Pitiköhän siivota hiukan vai mitä se oli, joka aa-
mulla jäi tekemättä. ”Onni on tavallista elämää. On 
tarpeen pysähtyä ja katsoa, mitä olemme saaneet.”

”Joka asian perässä ei tarvitse juosta, eikä elämän 
tarvitse olla hapuilua.  Pentikäinen perustaa elämän-
sä Raamatun opetukseen. ”Jos rauha ei ensin tule Ju-
malalta, ei sitä tule muualtakaan. ”

Etsikää ensi Jumalan valtakunta. Sitten tulee kaikki 
tämä. Taivas myös. 

LAHjA PyyköNEN  

Joka päivä 
ehjänä kotiin

””Toivon
uudelle 
kirkkoherralle 
innostusta, 
kärsivällisyyttä 
ja kykyä 
kuunnella, 
halua etsiä 
uusia tapoja 
kehittää 
seurakunnan 
toimintaa.         

k

        kirkkoherra
Aulikki Mäkinen

TYÖTOVERIT: 
”Arvostan teidän ammattitaitonne 
ja on ilo tehdä työtä yhdessä”

SEURAKUNTALAISET: 
”Rakennetaan seurakuntaa yhdessä”

JUMALA: 
”Ohjaa minua oikeaa tietä.”

Kirkon työssä ei tarvitse olla vuorikiipeilijä, 
joka tuontuosta syöksyy valloittamaan uutta huippua.

Suo hänen työn ja viran paineet kestää. Yhteiset onnittelut virkaanasetetulle kirkkoherralle  
annettiin kättentaputuksin. 
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko on avoinna 
klo 10-15, lisäksi pe klo 18-23.
puh. 040 4848 256
Hiljaisuuden messu (Viikko-
messu) ke 30.1. klo 18. Messu 
viitotaan. Sari Kärhä, Pirjo Ris-
sanen ja Anna Kosola.
Lauantaituokio la 2.2. klo 15. 
Anna Kosola, laulu ja Leena 
toivanen, piano.
Messu su 3.2. klo 10. Saarna 
Lauri Kastarinen, liturgia Mar-
jo Parttimaa, kanttorina Pertti 
Rusanen ja urkurina Anna Ko-
sola. Tuomiokirkkokuoro.
Isä meidän rukouksen tut-
kiskelu ja vesper “Tulkoon si-
nun valtakuntasi” su 3.2. klo 
16. Tuomiokirkon kappelis-
sa (sisäänkäynti Vuorikadun 
puolelta). Olli Viitaniemi.
Viikkomessu ke 6.2. klo 18. 
Marjo Parttimaa, Lauri Kasta-
rinen ja Pekka Leskelä.
Lauantaituokio la 9.2. klo 15. 
Urkutuokio, Veera Heino.
Messu su 10.2. klo 10. Saarna 
Ilpo Rannankari, liturgia Olli 
Viitaniemi, kanttorina Pert-
ti Rusanen ja urkurina Anu 
Pulkkinen. Psalmikuoro.
Isä meidän rukouksen tut-
kiskelu ja vesper “Tapahtu-
koon sinun tahtosi...” su 10.2. 
klo 16. Tuomiokirkon kappe-
lissa (sisäänkäynti Vuorikadun 
puolelta). Marjo Parttimaa.
Tuhkakeskiviikon viikko-
messu ke 13.2. klo 18. Olli Vii-
taniemi ja Marjo Parttimaa.

KesKus- 
seuraKuntatalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
“Old is gold” yhteisvastuu 
-lounas ja kahvit su 3.2. klo 
11.30. Lounaan hinta 10 €. Oh-
jelmatuokio yhteislaulun sii-
vittämänä.
Keskikaupungin palvelupiiri 
ke 6.2. klo 13 Kerhohuone Ee-
tussa, Suokatu 22 C. 
Herättäjän paikallisosas-
ton vuosikokous ja seurat su 
10.2. klo 18. Reijo Mattila, Olli 
Viitaniemi.
Maanantain lähetyspiiri ma 
11.2. klo 16 Kerhohuone Aaro-
nissa, keskusseurakuntatalol-
la, Suokatu 22 C. 
Eläkeläisten virkistyspäivä 
ke 13.2. klo 11. Raamattutun-
ti “Laskiainen”, Olli Viitaniemi. 
Yhteisvastuulounas, arpajaiset 
ja pullamyyjäiset.
Yhteisvastuulounas “Old is 
gold” ke 13.2. klo 11-13, hinta 8 
€. Myytävänä pullia, käsitöitä 
ja yv-tuotteita. Arpajaiset. 

MuMMon MöKKi
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15. 
puh. 040 4848 272
Raamattutuokio ti 5.2. klo 13. 
Virpi Soveri.
Mummon mökki ke 6.2. klo 
13. Epistolasta stolaan - kirkon 
sanasto tutuksi.
Viriketuokio to 7.2. klo 13. 
Tuolijumppaa.
Raamattutuokio ti 12.2. klo 
13. Virpi Soveri.
Viriketuokio to 14.2. klo 13. 
Lorua ja leikkiä.

nuoret
Nuortenillat toklo 18-21 Suo-
kadun nuorisotiloissa Keskus-
seurakuntatalolla.

Varhaisnuoret
Varkkarileiri alakouluikäisille 
nuorille Rytkyllä 15.-17.3. Hinta 
16 €. Ilm. ja tied. pe 22.2. men-
nessä jarkko.voutilainen@evl.
fi tai puh. 040 4848 285. Jos 
leirille lähtijöitä on enemmän 
kuin paikkoja, osallistujat ar-
votaan.
Kerhot seuraavasti: Keskus-
seurakuntatalo, Suokatu 22 E 
. Tyttökerho 1.-4. -luokkalaisil-
le, ma klo 17-18.30. Askarrel-

laan, tehdään näytelmiä, lei-
votaan ja tehdään kaikkia tyt-
töjen juttuja ja pidetään haus-
kaa. Kokkikerho 1.-3. -luokka-
laisille, ti klo 17.30-19. Tehdään 
yhdessä kaikenlaista keittiös-
sä: opetellaan tekemään vä-
lipaloja, suolaisia ja makei-
ta ruokia. Snellmaninkoulu, 
Maaherrankatu 13. Sählykerho 
1.-2. -luokkalaisille pojille ti klo 
16-17. Tyttöjen liikuntakerho 
1.-3. -luokkalaisille to klo 16-17. 
ja 4.-6. - luokkalaisille ma klo 
16-17. Pelataan mukavia liikun-
nallisia pelejä, kokeillaan uusia 
lajeja ja ennen kaikkea muka-
vaa yhdessäoloa. Mukaan tar-
vitset liikuntaan sopivat vaat-
teet. (mailat ym. löytyvät kou-
lulta) Lisätietoja nuorisotyön-
ohjaaja Jarkko Voutilainen 
puh. 040 4848 285. Viikolla 10 
ei kerhoja. 

lähetys
Näpertäjät ti 5.2. klo 13 Ker-
hohuone Aaronissa, keskus-
seurakuntatalolla, Suoka-
tu 22 C. 
Kotien lähetyspiiri ke 6.2. 
klo 13 Hilkka Lätillä, Myllyka-
tu 12 A 19.
Maanantain lähetyspiiri ma 
11.2. klo 16 Kerhohuone Aaro-
nissa, keskusseurakuntatalol-
la, Suokatu 22 C. 

Muuta
Yhteisvastuukeräykseen toi-
votaan uusia kerääjiä. Yh-
teisvastuukeräys auttaa 2013 
yksinäisiä vanhuksia Suomes-
sa ja Kambodzassa. Ota yh-
teyttä. Diakonissa Pirjo Litma-
nen puh. 040 4848 282.
Inkilänmäen palvelupiiri, kä-
sityöryhmä ja avoin ryhmä Tä-
tilässä to 7.2. klo 13. Yhteisvas-
tuun merkeissä. Hernekeit-
to, kahvi ja laskiaispulla, 5€. 
Myytävänä yv-tuotteita. Ar-
pajaiset. 
Messu su 10.2. klo 12 Tätiläs-
sä, Inkilänmäellä. Saarna Ilpo 
Rannakari, liturgia Olli Viita-
niemi. 

Perhetyö
Naisten lenkkipiiri Pouka-
massa ma 4.2. klo 18. 
Perhekerho “Eläinten lepo-
päivä” ti 5.2. klo 9.30-11 Kes-
kusseurakuntatalolla, Suoka-
tu 22 E. 
Perhekerho “Lauluja, leikkeja” 
ti 12.2. klo 9.30-11 Keskusseura-
kuntatalolla, Suokatu 22 E. 

PyhäKoulu
Kotipyhäkoulu Rönossä Kat-
so lisää Rönön sillan kupeessa 
olevalta ilmoitustaululta.

Kastetut
Iines Ellen Ojell, Aukusti Matti 
Ruotsalainen, Roosa Ilona An-
neli Heikkinen.

aVioliittoon 
Kuulutetut
Anssi Veli Petteri Ukkonen ja 
Anna Maria Kinnunen. 

Kuolleet
Erkki Johannes Turunen 99v, 
Eini Ilmi Inkeri Laakkonen 89v, 
Liisa Katri Jämbäck 91v, Emil 
Poutiainen 81v, Risto Taavetti 
Tolonen 79v, Reijo Ensio Iha-
lainen 66v, Maija Liisa Saras-
järvi 71v, Ritva Tellervo Lauk-

kanen 82v, Pentti Antero Vok-
kolainen 78v, Pentti Sakari Ko-
honen 80v.

alava

alaVan KirKKo
Keihäskatu 5
puh. 040 4848 298
”Iloinen sydän” to 31.1. klo 19. 
Levyn julkaisukonsertti. Popo 
Salami, Jarkko Maukonen, 
Ossi Jauhiainen. 
Messu su 3.2. klo 10. Saar-
naa Kirsi Perämaa, liturgina 
Juha Välimäki, kanttorina Lei-
la, Zipporim-kuoro. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus, kirkko-
kahvit ja info. 
Messu su 10.2. klo 10. Saarnaa 
piispa Matti Sihvonen, liturgi-
na Hannu Koskelainen, kant-
torina Ossi Jauhiainen, valta-
kunnallinen Herättäjän kuoro. 
Herättäjän päivä. Messun jäl-
keen soppalounas ja seurat. 
Ilta lähetystyön hyväksi to 
14.2. klo 19. Musiikkia, maku-
ja ja merkillisiä kertomuksia 
maailmalta. Tilaisuuden jäl-
keen iltateetä ja makupalo-
ja lähetyskentiltä. Zipporim-
kuoro, nuorten bändi, Han-
na Eskel, viulu, ja Leila Savo-
lainen. Mukana kanssasi Tar-
ja Säynevirta (SLS), Tuija Lei-
nonen, Vappu Palmu ja Anna 
Väätäinen. Tule viettämään 
Ystävänpäiväniltaa lähetyksen 
merkeissä. Ystävät mukaan.

alaVan 
seuraKuntaKesKus
Keihäskatu 5 B 
Kirjallisuuspiiri to 31.1. klo 
14 uudessa neuvotteluhuo-
neessa, B-rappu. Kirjana: Han-
na Tuuri, Irlantilainen aamiai-
nen. Yht. henk. Aino Mikko-
nen puh. 040 7071 499. 
Alavan eläkeläisten päiväpii-
ri ti 5.2. klo 12-14 seurakunta-
salissa (ruokailu). 

neulaMäen KirKKo
Vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Ystäväntuvan lähetyspiiri 
to 31.1. klo 12.30. Piiri kokoon-
tuu aina kk:n viimeinen to klo 
12.30-14.30. 
Rauhanyhdistyksen seurat la 
2.2. klo 18. 
Messu su 3.2. klo 13. Saarnaa 
Kirsi Perämaa, liturgina Juha 
Välimäki, kanttorina Leila Sa-
volainen, Nuorten bändi. Rip-
pikoulujen perhepäivä. 

särKinieMen 
seuraKuntatalo
särkiniementie 20
puh. 040 4848 307 
Messu su 10.2. klo 13. Saarnaa 
Juha Välimäki, liturgina Anna 
Väätäinen, kanttorina Ossi 
Jauhiainen. Kirkkokahvit ja yh-
teisvastuuinfo.

Varhaisnuoret
Kouluikäisten leirit --Alavan 
ja Puijon seurakuntien Poiki-
en salinbandyleirit Rytkyn lei-
rikeskuksessa yli 10-vuotiail-
le pojille 22.-23.2., alle 10-vuo-
tiaille pojille 23.-24.2. Leirille 
voidaan ottaa 15 poikaa mo-
lemmista seurakunnista. Leiri-
maksu 8 €. Ilm. 21.1.-6.2. www.

kuopionseurakunnat.fi/ala-
va tai 7.2. klo 18-19 puh. 040 
4848 292. Alavan tyttöjen ja 
poikien kevätleiri 7-14 -vuoti-
aille Hirvijärvellä 22.-24.3. Lei-
rille voidaan ottaa 20 tyttöä 
ja 20 poikaa. Leirimaksu 16 €. 
Ilm. ajalla 21.1.-10.3. www.kuo-
pionseurakunnat.fi/alava tai 
11.3. klo 16-17 puh. 040 4848 
292. Huom! Jos ilmoittautu-
neita on enemmän kuin voim-
me ottaa, arvomme leiripai-
kat. Muista ilmoittautuessa-
si laittaa yksi kaveritoive, niin 
se huomioidaan arvonnan yh-
teydessä. 

DiaKonia
Diakoniatoimistot - Alavan 
kirkko: Ajanvarausvastaanot-
to ke klo 9 – 11, Liisa Tiilikai-
nen puh. 040 4848 324(Ala-
va, Niirala, Haapaniemi ja Leh-
toniemi). Neulamäen kirkko-
seurakuntakeskus: to klo 9 – 
11, Liisa Tiilikainen, Sisko Laiti-
nen puh. 040 4848 325 (Neu-
lamäki). Särkiniemen kirkko-
seurakuntakoti: ti klo 9 – 11, 
Sisko Laitinen puh. 040 4848 
326. (Särkiniemi, Särkilahti). 

Muuta
Tule lipaskerääjäksi - Onko 
Sinulla aikaa kaksi tuntia? Tule 
Yhteisvastuun lipaskerääjäksi 
Prismaan tai Ykkösrastille 4.2. 
alkaen. Autat näin Yksinäisiä 
vanhuksia. Ota yhteys diakoni 
Sisko Laitinen puh. 040 4848 
326 tai sisko.laitinen@evl.fi. 

Kastetut
Veeti Hermanni Vaaramo, 
Kalle Veli Mikael Katajamäki, 
Eemil Juhani Tervo.

Kuolleet
Esko Ilmari Salonen 86v, Eeva 
Sohvi Karttunen 96v, Leena 
Maria Salia 86v, Eila Orvok-
ki Pitkänen 83v, Aino Helena 
Siltavuori 100v, Markku Ensio 
Pönkänen 61v, Johannes Taa-
vetti  Åman 91v.

kallavesi

KallaVeDen KirKKo
rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Suomi rukoilee- rukousil-
ta pe 1.2. klo 18. Radio Dein ja 
Kallaveden seurakunnan jär-
jestämä rukousilta Suomen 
puolesta. Juontajana Timo 
Tikka Kristityt yhdessä ry:stä. 
Pastori evankelista Ilkka Pu-
hakka, Anni Tanninen Kalla-
veden seurakunnasta ja Nina 
Åström, joka laulaa Hilja Aal-
tosen teksteihin tehtyjä lau-
luja. Iltaan kutsutaan kaikkia, 
jotka haluavat rukoilla Suo-
men ja Kuopion alueen puo-
lesta. Illassa kerätään koleh-
ti Kristityt yhdessä ry:lle, joka 
tukee Radio Dein toimintaa. 
Kynttilänpäivän messu ja 
YV:n avaus su 3.2. klo 10. Li-
turgia Raili Rantanen, saar-
na Anna-Maija Hella, kantto-
rina Richard Nicholls ja Tuulia 
Nicholls, oboe. Jumalanpalve-
luksen jälkeen Yhteisvastuun 
hyväksi keittolounas 6 € (keit-
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rukoilemme

Äläkä saata meitä
kiusaukseen,
vaan päästä meidät 
pahasta.

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

HIETALAHDENRANTA 13,  HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17
puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa.
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Nyt voin 
rauhassa lähteä

S unnuntain teksti viittaa va-
loon, kirkkauteen ja rauhassa 
lähtemiseen. Tämä tuo mielee-
ni kuoleman jälkeisen olemas-
saolon. 

Kristittyinä me tiedämme, että tämä 
maanpäällinen elämä on vain osa koko-
naisuutta. Tähtien tuolla puolella on toi-
nen koti. Ennen sinne pääsyä meidän on 
kuitenkin elettävä täysillä, suunnitelta-
va tulevaisuutta, innostuttava uudesta, 
aloitettava kerta toisensa jälkeen alusta, 
sukellettava syvyyteen ja noustava pin-
nalle yhä uudelleen. 

Ihmisellä on voimakas 
elossa säilymisen vietti. 
Me rakastamme elämää. 
Jopa silloin kun aikaa on 
vain vähän jäljellä, jostain 
kumpuaa toivo, elämää 
ylläpitävä voima. Kristus-
lapsi tuli keskuuteemme 
Jumalan luota antaen ole-
massaolollemme merki-
tyksen, tuoden mukanaan 
palan taivasta.  

Joskus on kuitenkin 
mahdollista tavata ihmi-
nen joka edustaa tekstin 
Simeonia. Hänen tyyney-
tensä ja rauhallisuuten-
sa yllättää vierailijan, joka 
pysähtyy hetkeksi ja miet-

tii jo seuraavia siirtoja kenties vuosiksi 
eteenpäin valmiiksi. 

Oletko tavannut kuolevan ihmisen, 
jonka katse on levollinen, ilme onnelli-
nen ja joka hyvästelee rauhallisesti sekä 
läheiset ihmiset, että pihakoivut ja pelar-
goniat ikkunalaudalla. Hän kertoo sinul-
le, että ”ensi yönä mieheni tulee minua 
noutamaan” tai ”enkeli vartioi vuoteen 
vieressä odottaen minua mukaansa.” 

Saatat hämmentyä ja kiistää kuole-
van puheet vakuutellen elämän vielä jat-
kuvan. Kuolevan olisi kuitenkin tärke-

ää saada hyvästellä.  Liian 
moni joutuu esittämään 
reipasta omaistensa vuok-
si.  Se hyvänolontunne, 
rauha ja kauneus, minkä 
kohtaamme taivaassa on 
yhtälailla tavoittelemisen 
arvoista kuin elämäkin.  

Jotain kaikesta tuosta 
voimme aistia poislähte-
vässä, jos uskallamme läh-
teä tunnematkalle hänen 
kanssaan ja kohdata yh-
tä aikaa sekä pohjattoman 
surun että sen ilon, mi-
tä tietoisuus kärsimysten 
päättymisestä tuo.

SIRPA NUMMENHEIMO 
Kirjoittaja on Männistön seu-

rakunnan vs. kappalainen

Kynttilänpäivä. 
Kristus, 
Jumalan kirkkau-
den säteily. 
Luuk. 2: 29 – 33. 
Herra, nyt sinä annat 
palvelijasi rauhassa läh-
teä, niin kuin olet lu-
vannut. 

Minun silmäni ovat 
nähneet sinun pelas-
tuksesi, jonka olet kai-
kille kansoille valmista-
nut; valon, joka koittaa 
pakanakansoille, kirk-
kauden, joka loistaa 
kansallesi Israelille. 
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to 3 € ja pannukakkukah-
vit 3 €,perhehinta 12 €). 
Messu su 10.2. klo 10. Li-
turgia Petteri Hämäläi-
nen, saarna Matti Penti-
käinen, kanttorina Richard 
Nicholls, Jaana Turunen ja 
Kuopion Maestralaulaji-
en kuoro.
Tuhkamessu ke 13.2. klo 
18. Anni Tanninen, Mik-
ko Väisänen ja Anna-Ma-
ri Linna.

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

Petosen 
seuraKuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Monikulttuurinen Mu-
kulamessu su 3.2. klo 16. 
Pastori Anni Tanninen, ti-
laisuuden juontaa Martha 
Tekiemariam ja Jouni Pal-
mu, lapsityönohjaaja Katri 
Heikkinen, lastenohjaajat 
Paula Korhonen, Marjaana 
Liacopoulou,Vappu Jääs-
keläinen ja Leena Eronen. 
Petosen päivä– ja iltapäi-
väkerholaiset. Sudanilais-
ten ja burmalaisten mu-
siikkia, Kallaveden lapsi-
kuoro, soitinryhmä ja Mari 
Vuola-Tanila ja emäntänä 
Pia Nousiainen. 
Aikuisten takkailta ke 
6.2. klo 18 takkahuoneessa.
Messu su 10.2. klo 16. Mat-
ti Pentikäinen ja Richard 
Nicholls.

hirVilahDen 
KaPPeli
Laskiaisen YV-tapahtu-
ma su 10.2. klo 11-13 Ryt-
kyn leirikeskuksessa.
Länsirannan kylien ystä-
vänpäiväjuhla to 14.2. klo 
11.30-13 Niemisjärven kylä-
talossa. Raili Rantanen ja 
Anne Keränen.

Karttulan KirKKo
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Kynttilänpäivän messu 
ja YV-keräyksen avaus su 
3.2. klo 10. Veli Mäntynen, 
Anne Keränen ja Mari To-
lonen laulu. Yhteisvastuu-
lounas seurakuntakodilla, 
hinta aikuisilta 10 €.
Sanajumalanpalvelus su 
10.2. klo 10. Reijo Musto-
nen, Anne Keränen, Riik-
ka Kukkonen ja Kuopi-
on nuorisokuoro. Rippi-
koulusunnuntai 1. Kirkko-
kahvit Seurakuntakodil-
la klo 11.15.

Muuta
Ehtoollishetki Jaakkolassa 
to 31.1. klo 13. Reijo Musto-
nen ja Anne Keränen.
Ehtoollishetki Karttu-
lan sairaalassa to 31.1. klo 
14. Reijo Mustonen, Anne 
Keränen ja Soinlahti-Vir-
maanpään srk-piiri.
Soinlahti-Virmaanpään 
kinkerit su 10.2. klo 15 Rai-
ja ja Markku Huttusel-
la, Kotaranta 50. Aihee-
na: “Herran Pyhä Ehtool-
linen”. Kinkerivirret 492 ja 
584. Katekismus ja virsikir-
ja mukaan.
Airakselan Varttunei-
den piiri ti 12.2. klo 13 Sei-
ja ja Esko Karttusella, Kar-
hulantie 81.
Airakselan kinkerit to 
14.2. klo 18 Marita ja Timo 
Mankisella, Rauhalantie 5. 
Aiheena: “Herran Pyhä Eh-
toollinen”. Kinkerivirret 
492 ja 584. Katekismus ja 
virsikirja mukaan.

Karttulan 
seuraKuntaKoti
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Xsön - nuorten toimin-

nallinen ilta pe 1.2. klo 18-
21. Erilaisia toimintapistei-
tä ym. ohjelmaa. 
Perinnepäivä ti 5.2. klo 
10. Näytteillä perinne-esi-
neitä, ohjelmaa ja lounas. 
Eläkeliiton Karttulan Yh-
distys.

nuoret
Nuortenilta to 31.1. ja 7.2. 
klo 17.30-20.30 Kallaveden 
kirkolla. Illan aiheena 31.1. 
“Anna armoo”. 7.2. aiheena 
Valo voittaa.

MusiiKKi
Nuorten lauluryhmän 
harjoitukset ke klo 16-17  
Kallaveden kirkolla (ylä-
aste-lukioikäisille). Yhdes-
sä laulamisen iloa, esiin-
tymisiä, leirejä, uusia ys-
täviä. Lisätietoja kantto-
ri Mari Vuola-Tanila puh. 
040 4848 368, mari.vuola-
tanila@evl.fi.
Lapsikuorot ke Kallave-
den kirkolla klo 17-18 ja klo 
18.30-19.30 Vehmasmä-
en koululla. Kuoron joh-
tajana kanttori Mari Vuo-
la-Tanila.

lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 
30.1. klo 18 Rytkyllä. Läh-
tö kirkolta klo 17.30 ja Pe-
toselta klo 17.35. Vapaaeh-
toinen maksu lähetykselle. 
Saunomisen lisäksi kevyt 
iltapala ja asiaa lähetyk-
sestä. Anni Tanninen.

DiaKonia
Leväsen kammari ma 11.2. 
klo 12.30-14 Leväsentie 27. 
Hyvän tuulen jumppahet-
ki, Arja Mielikäinen.
Hyvän hoidon päivä ke 
13.2. klo 10.30-14.30 Ryt-
kyn leirikeskuksessa.Ystä-
vävierailu. Vieraana Ystä-
vänkammarin väki Kart-
tulasta. Ilm. diakoniatoi-
mistoon puh. 040 4848 
332 ma tai to klo 9-10 (voit 
jättää myös viestin vas-
taajaan).
Ystävänpäivää viete-
ään to 14.2. klo 12 Petosen 
seurakuntatalolla. Lou-
nas (vapaaehtoinen mak-
su yhteisvastuulle). Pientä 
ohjelmaa.
Lähimmäistyössä toimi-
vien koulutusilta ma 25.2. 
klo 18-20 Pyhän Johan-
neksen kirkolla yhdessä 
Puijon ja Männistön seu-
rakuntien lähimmäisten 
kanssa. Illan aiheena “Hä-
peä - suoja vai kahle”, alus-
taa psyk.erik.sh. diakonissa 
Pirjo Miettinen. Ilm. Riit-
ta Reimalle 15.2. mennessä 
puh. 040 4848 370.

Perhetyö
Perhekerhot seuraavas-
ti: Petosen seurakunta-
talo ja Valoharju : ti klo 
9.30-11.Kallaveden kirk-
ko, Jynkänvuoren kerho-
huone ja Kurkimäki, Kur-
kipirtti: ke klo 9.30-11 Sot-
kanniemi: (Maarit Kosu-
sella, Nuottaniemi 72) to 
14.2., 14.3., 11.4. ja 23.5. klo 
9.15 - 10.45, Rytkyn leiri-
keskuksessa kerran kuus-
sa ke 30.1., 27.2., 27.3., 24.4. 
ja 15.5. klo 9-11. Karttulan 
seurakuntakodilla ma klo 
9.30-11. Syvänniemen pap-
pilassa ti klo 9.30-11 Pih-
kainmäessä Kantoluodoil-
la (Ilveslammentie 23) ke 
23.1,13.2., 13.3., 10.4. ja 15.5 
.klo 17-18.30. 
Taidetiistai ti 5.2. ja 12.2. 
klo 9.30-11.30 tai 13-15. 
Koko perhe kädentaitojen 
pariin Kallaveden kirkolle. 
Omat eväät ja taiteiluun 
sopivat vaatteet mukaan. 

Piirit
Niemisjärven olotila ti 
29.1. klo 11.30-13 Niemisjär-
ven kylätalossa.
Ystävänpäivä juhla to 
14.2. klo 11.30 Niemisjärven 

kylätalossa. Raili Rantanen 
ja Anne Keränen.

PyhäKoulu
Pyhäkoulut seuraavas-
ti Kallaveden kirkolla ju-
malanpalvelusten aikana 
alakerran kerhohuonee-
sa: 10.2., 17.2., 24.2., 10.3., 
24.3., 7.4., 14.4., 21.4. ja 28.4. 
klo 10 Petosen srk-talolla: 
10.2., 17.2., 24.2., 10.3., 24.3., 
7.4., 14.4., 21.4. ja 28.4.klo 
13.30 Pyhäkouluopettaji-
en ilmoittamina pyhinä 
seuraavasti: Haminalah-
dessa Hiekkalassa alkaen 
13.1. klo 11.
 Kinkerit
Puutossalmen kinkerit 
ke 30.1. klo 13 Matti ja Irja 
Linnulla, Leirintie 31. Ai-
heena Herran Pyhä Eh-
toollinen - Messu. Rai-
li Rantanen ja Anna-Ma-
ri Linna.
Vehmasmäen kinkerit 
ke 30.1. klo 18 Ari ja Jaa-
na Mielosella, Vehmasmä-
entie 338. Aiheena Herran 
Pyhä Ehtoollinen - Messu. 
Raili Rantanen ja Anna-
Mari Linna.
Kurkimäen kinkerit ma 
4.2. klo 18 Keijo ja Anja 
Miettisellä, Palomäentie 
139. Raili Rantanen ja An-
na-Mari Linna.
Rytkyn kinkerit ke 6.2. 
klo 18 Onni Krögerillä, Sil-
tapurontie 2. Matti Pen-
tikäinen ja Anna-Ma-
ri Linna.
Sotkanniemen kinkerit 
to 7.2. klo 18 Tellervo Ai-
raksisella, Sotkanniemi 
761. Matti Pentikäinen ja 
Anna-Mari Linna.
Hirvilahti-Lamperila-
Niemisjärvi - kinkerit su 
10.2. klo 13 Niemijärven 
kylätalossa. Aloittaa sopii 
ulkoillen ja mäenlaskulla, 
keitto klo 13 tarjoaa seura-
kunta, minkä jälkeen kes-
kustelua ja laulua aiheesta 
Herran Pyhä Ehtoollinen. 
Niemisjärven kyläyhdis-
tys Karsija tarjoaa laskiasi-
pullakahvit. Kimppakyy-
tiä, sitä vailla oleville tarjo-
aa Lamperilasta Kyläyhdis-
tys, ilm. Johanna Ahoselle 
puh. 045 6509 242. Hirvi-
lahdesta ja Niemisjärveltä 
kinkeripiirit, ilm. Hirvilah-
desta Annikki Tiilikaiselle 
puh. 050 3498 084 ja Nie-
misjärveltä Marketta Eske-
liselle puh. 044 5461 306. 
Raili Rantanen ja Richard 
Nicholls. 
Hiltulanlahden kinkerit 
ke 13.2. klo 18 Keijo Vou-
tilaisella, Mustalahden-
tie 191. Raili Rantanen ja 
Richard Nicholls.

Kastetut
Emmi Marjut Lempinen, 
Vihtori Lauri Kalevi Koleh-
mainen, Vilma Aada Jose-
fiina Ollikainen, Juulia Lilli 
Anastasia Huuskonen, Ed-
vin Joakim Manninen, Väi-
nö Ukko Ilmari Humala-
joki, Nico Samuel Maunu, 
Iida Aino Olivia Viinikai-
nen, Niko Antti Olavi Vii-
nikainen, Milja Maria Pii-
ronen, Eedit Irene Laak-
so, Vilho Veikko Benja-
min Niskanen, Ronja Lumi 
Helena Takalo, Vili Aarne 
Kasperi Herranen.

Kuulutetut
Jonathan Paul Davies ja Ja-
nina Teresia Palm.

Kuolleet
Vilho Juhani Toivanen 64v, 
Raimo Johannes Itkonen 
76v, Hilda Maria Pitkänen 
100v, Reino Olavi Ovaskai-
nen 91v, Toivo Lauri Lång 
67v, Hilja Jääskeläinen 85v, 
Aino Anneli Antikainen 
58v, Reijo Ilmari Salmi 65v.

männistö

Pyhän 
JohanneKsen 
KirKKo
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Lehtileike- ja valokuva-
näyttely Männistön seu-
rakunnan historiasta kir-
kon aulassa. Lehtileikkeitä 
vuosilta 1979-2011 ja vaih-
tuva valokuvanäyttely seu-
rakunnan juhlavuoden 
kunniaksi.
Miesten piiri ke 30.1. klo 
18 takkahuoneessa. Sirpa 
Nummenheimo, puh. 040 
4848 397.
Yhteisvastuumessu su 
3.2. klo 10. Saarna Sal-
la Tyrväinen, liturgia Sirpa 
Nummenheimo, kanttori-
na Heikki Mononen. Mah-
dollisuus varata lipaske-
räysaikoja, YV-tuotteiden 
myyntiä ja YV-lounas.
Messu su 10.2. klo 10. 
Saarna Aulikki Mäkinen, 
liturgia Salla Tyrväinen, 
kanttorina Heikki Mo-
nonen.
Yhteisvastuukonsertti ti 
12.2. klo 17.30. Pohjantien 
koulun orkesteri ja kuo-
ro. Ohjelma 2 € ja laskiais-
pullakahvit YV:lle. Yhteis-
vastuutuotteita myynnis-
sä aulan vitriinissä.

Männistön 
Vanha KirKKo
lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Siioninvirsiseurat su 3.2. 
klo 18. Sirpa Nummen-
heimo.
Elämän makuinen messu 
su 10.2. klo 18. Aulikki Mä-
kinen, Heikki Mononen.
Voimaa musiikista ke 
13.2. klo 19. Teemana Kar-
jalan kunnailla. Marjatta 
Airas ja Heikki Mononen. 
Huomaa ennakkotiedoista 
muuttunut aika.

DiaKonia
Diakoniatyön ajanva-
rausvastaanotto Pyhän 
Johanneksen kirkolla ti klo 
9-10 Ulla Halonen (Saa-
rijärvi, Kelloniemi, Kettu-
lanlahti) puh. 040 4848 
405. Puhelinpäivystys ti 
klo 9-10 Mari Mertanen 
(Männistö, Linnanpelto, 
Pappilanmäki) puh. 040 
4848 406, Merja Hyväri-
nen (Itkonniemi, Tiihotar) 
puh. 040 4848 407.
Elämää etsimässä -kerho 
to 31.1. klo 14.30-16 Pyhän 
Johanneksen kirkon srk-
salissa. Salla Tyrväinen
Ukintuvan Yhteisvas-
tuuteematorstai to 7.2. 
klo 12. Alkuhartaus, pasto-
ri Matti Pentikäinen. Ter-
veiset Kambodzasta, Anu 
Ylitolonen. Perunapuuroa, 
pullakahvit, arpajaiset, YV-
tuotteita.
YV-lipaskeräys pe 8.2. klo 
16-18 ja la 9.2. klo 10-16 Ci-
tymarketissa ja Männis-
tön torilla.
Ukintupa ti 12.2. ei ole 
jumppaa. Kokoonnumme 
takkahuoneella. Vieraana 
Kirkkopäivien assistentti 
Kirsi Niskanen.
Ukintuvan laulupäivä 
to 14.2. klo 12. Heikki Mo-
nonen.

Muuta
Hartaudet ma 4.2. klo 13 
ja 13.30 Sunnen kodilla, 
Päivärinteentie 29. Sirpa 
Nummenheimo.
Hartaus to 7.2. klo 13.30 
Mäntylän palvelutalol-
la, Untamonkatu 5. Sirpa 
Nummenheimo.
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Seurakunnat 30.1.–12.2.13PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

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

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

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

ma-to 9.30-17.30
pe 9.30-17 la 10-14

Savonkatu 22 Kuopio
Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

puh. 017 261 2435

ALE

ICEJ:n kansainvälinen johtaja, 
pastori Juha Ketola vieraana

Kuopion helluntaiseurakunnassa, 
Vuorikatu 29 

keskiviikkona 6.2. klo 19.00.
Mukana myös pastorit 

Jari Sjöstrand ja Jyrki Liukkonen.
Järj. ICEJ Suomen osasto ja Helluntaisrk

RAY:n tuetut talvilomaviikot 
Lomakoti Tuomirannassa.

Puhtaassa maalaismaisemassa Kuopion Riistavedellä.
www.lomakotituomiranta.fi

Lomaviikko perheille 4.3.–9.3.2013
Loma mielenterveyskuntoutujille 11.3.–16.3.2013

Aikuisen omavastuu täysihoidosta on 100 € / 5 vrk
Alle 16-vuotiaat ilmaiseksi.

Kysy lomatuesta ark. klo 9–12 p. 010 830 3400
Tukihakemuskaavakkeita saat
www.hyvinvointilomat.fi

Lomatukikaavakkeita voidaan myös postittaa 
sekä tiedusteluihin vastaa Anita p. 050 542 4817

puh. 040 585 0456

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

 
 
 

Kotitalous-
vähennys 45% 

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

Kastetut
Peetu Niilo Petteri Varis, 
Minja Aana Olivia Kin-
nunen, Joona Heikki Pet-
teri Kettunen, Sani Kirsti 
Ketthip Honghin. 

Kuolleet
Leo Uljas Tuppurainen 
92v, Seppo Kalevi Va-
tanen 67v, Hilkka Luo-
ma 89v, Tenho Eelis Tuo-
vinen 71v, Seija Anneli 
Hynninen 73v, Ilmari Iko-
nen 89v.

puijo

PuiJon KirKKo
taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Kynttilänpäivän messu 
su 3.2. klo 10. Kari Kuu-
la saarnaa, Heikki Hyvä-
rinen, Pekka Nieminen, 
Maija Antikainen. Kant-
torina Outi Keskisipilä. 
Puijon kamarikuoro. Yh-
teisvastuukerääjät siuna-
taan tehtävään. Lapsille 
Pyhäkoulu. Kirkkokahvit. 
Tietoa Yhteisvastuukerä-
yksestä, keräyslippaiden 
jakoa. Linja-autokuljetus 
klo 9 alkaen reittiä: Uu-
hilahdentie, Ranta-Toiva-
lantie, Moottoritie, Met-
säkummuntie, Puijon-
sarventie, Rypysuontie, 
Puijon kirkko. Pysäkeiltä 
pääsee kyytiin. Paluu sa-
maa reittiä klo 12 alkaen.
Raamattutunti su 3.2. 
klo 16. Valohoitoa, pasto-
ri Heikki Hilvo.
Kutsu yhteyteen –mes-
su su 3.2. klo 17. Heikki 
Hilvo, opetus. Pekka Nie-
minen ja Tarja Säynevirta. 
Lauluryhmä. 
Laskiaissunnuntain per-
hejumalanpalvelus su 
10.2. klo 10. Jaana Mar-
janen saarnaa ja keskus-
telee Erkki Holopaisen 
kanssa. Pekka Nieminen, 
Tuula Pitkänen, Kirsi Suo-
laniemi ja Puijon päivä-
kerholaiset. Markku Kojo 
ja Länsi-Puijon iltapäivä-
kerholaiset.

PuiJon 
seuraKuntaKes-
Kus
taivaanpankontie 3
Eläkeläisten kerho to 
31.1. klo 12.30. Naiset In-
tiassa, lähetystyönteki-
jä Raili Pekkarinen ja to 
7.2 klo 12.30. Runebergin 
virret ja runot, fil.maist. 
Tuulikki Karhunen.
Seurakunta ja minä - lu-
ento ja keskustelu ma 
4.2. klo 18. Arjen kristilli-
syyden seurakunta. Heik-
ki Hyvärinen alustaa kes-
kustelun teemoista: eri-
laisia tapoja elää kristitty-
nä, yksinkertainen usko, 
minäkö Kristuksen todis-
taja, mitä saan seurakun-
nasta arkeeni.

Ystävän kammari 
avoinna ti klo 11-14. Kah-
vitarjoilu.
Eläkkeelle siirtyneiden 
iltapäivä ti 5.2. klo 13. 
”Menneen ja uuden ra-
jalla”, viestintäpäällikkö, 
pastori Lahja Pyykönen, 
musiikkia viulisti Hanna 
Eskel, kahvitarjoilu.
Yhtäköyttä - mielenter-
veyskuntoutujien ryh-
mä ti 5.2. klo 14. 
Perhekerho ke 6.2. klo 
9.30. Jokapäiväinen leipä.
Midinetti-lähetyspiiri 
ke 6.2. klo 13. 
Seurakunta ja minä - lu-
ento ja keskustelu ma 
11.2. klo 18. Palveleva seu-
rakunta. Pekka Nieminen 
alustaa keskustelun tee-
moista: miksi kristityt ha-
luavat tehdä hyvää, Elä-
mäntapa, joka huomaa 
toisen ihmisen, palvele-
minen voi olla helppoa, 
hyvän esimerkin voima, 
saako itseäkin rakastaa.
Israel-piiri ti 12.2. klo 14. 
Ariela Toivanen.
Bibliodraamaryhmä 
Puijon kirkolla. Sukel-
la Raamatun kertomus-
ten maailmaan omakoh-
taisesti ja samalla yhdes-
sä muiden kansssa. Bib-
liodraama ei ole näytte-
lemistä, vaan monin eri 
keinoin raamatuntekstiin 
syventymistä piirtämises-
tä puhumiseen ja tans-
sista meditointiin. Puijon 
kirkolla kokoontuu bib-
liodraamaryhmä maa-
nantaisin klo 18 18.2.; 25.2.; 
11.3.; 18.3. ja 25.3. Ohjaaji-
na pastori Heikki Hyväri-
nen ja nuorisotyönohjaa-
ja Topi Litmanen. Tarkoi-
tus on, että ryhmä pysyisi 
samana kaikilla kerroilla. 
Ilm. 11.2. mennessä ark-
sin klo 9-15 toimistosih-
teeri Mirja Turunen, puh. 
0404848410 tai mirja.tu-
runen@evl.fi.
Perhekerho ke 13.2. klo 
9.30. Laskiainen. Mäen-
laskua, pulkat mukaan. 
Kasvissosekeittoa tarjolla. 

PouKaMa
Poukamantie 105
Tehdään yhdessä –ryh-
mä ma 4.2. klo 18. Fant-
tilangasta lammas, Sei-
ja Rissanen ja Helena 
Heija-Nuutinen. Lisätie-
toja diakoniatyönteki-
jä Riitta Murtorinne puh. 
0404848437.
Perhekerho ti 5.2. klo 
9.30. Jokapäiväinen leipä.
Ystävänpäiväkerho ke 
6.2. klo 11. Ruokailu klo 
12-13.30 Oman elämän 
voimavarat, psyk.sh Pirjo 
Miettinen ja Pertti Miet-
tinen.
Kirkkohetki ja koko 
perheen laskiaista-
pahtuma su 10.2. klo 12. 
Heikki Hyvärinen, Mai-
ja Antikainen. Musiikis-
ta vastaa Outi Keskisipi-
lä. Päivärannan laulajat. 
Makkaranpaistoa, me-
hut, kahvit, pullat. He-

vosratsastusta, napakelk-
kailua, tandem-hiihtoa ja 
mäenlaskua. Tapahtuma 
Yhteisvastuun hengessä.
Perhekerho ti 12.2. klo 
9.30. Laskiainen. 
Ystävänpäiväkerho ke 
13.2. klo 11. Ruokailu. Klo 
12-13.30. Näkövammai-
sena arjessa, Näkövam-
maisten keskusliitto ry:n 
aluesihteeri Maarit Par-
tanen ja Pohjois-Savon 
näkövammaiset ry:n pu-
heenjohtaja Jari Koski-
nen.

ranta-toiVala
Seurakuntapiiri to 7.2. 
klo 18.30 Marja-Leena ja 
Jaakko Jauhiaisella, Ran-
ta-Toivalantie 239. Pekka 
Nieminen.

Muuta
Hartaus pe 1.2. klo 13 Pui-
jonlaakson palvelukes-
kuksen juhlasalissa. Jaana 
Marjanen, Esa Sihvonen.
Yhteisvastuukeräys al-
kaa, lipaskerääjiä tar-
vitaan. Keräysalueita- 
ja -lippaita jakaa Riit-
ta Murtorinne Päiväran-
nan, Julkulan ja Ranta-
Toivalan alueille puh. 040 
4848 437 ja Maija Anti-
kainen Puijonlaakson ja 
Rypysuon alueille. Lipas-
keräys Puijon torilla to 
7.2 klo 12-20 ja la 9.2 klo 
10-16: ilmoittautuminen 
Maija Antikainen puh. 
040 4848 439. Yhteis-
vastuun lipaskeräys pe 
8.2. klo 12-20 Puijontoril-
la: ilm. Raili Lehtoviidalle 
puh. 040 4848 438. 
Perhekerho ti 5.2. klo 
9.30 Toukolan päiväko-
dilla. Jokapäiväinen leipä.
Perhekerho ti 12.2. klo 
9.30 Toukolan päiväko-
dilla. Laskiainen.

Kastetut
Emmi Aino Matilda Kor-
honen, Aino Ilona Lei-
kas, Ossi Petteri Juutilai-
nen, Tessa Kaarina Tuo-
mainen, Miko Unto Oli-
ver Pellinen.

Kuolleet
Helvi Keinänen 92v, Mai-
ja Räsänen 93v, Rauno 
Pentti Kalervo Vatanen 
58v, Veli Mikko Willman 
85v, Leena Mirjam Parkki-
nen 82v, Jouko Väinö Ka-
levi Gerdt 99v.

Järvi-kuopio

riistaVeDen 
KirKKo
Joensuuntie 2505
Messu su 3.2. klo 10. Raili 
Pursiainen, Riikka Tuura. 
Messun jälkeen kyläkin-
kerit seurakuntatalossa. 
Jakarandan konsertti su 
10.2. klo 13. 
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Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa, 
josta löydät kaikkien kustantajien 
kristilliset kirjat. Tervetuloa ostoksille 
myymälään ja verkkokauppaan!

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13,  HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17    puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi 

Eero Junkkaala

Itsevaltiaat
9,00 (25,00)  PERUSSANOMA

Eero Junkkaala

900

Kaija Pispa 

Vähän on tarpeen
8,90 (19,90)  KIRJAPAJA

890

Raamatun Atlas
12,90 (35,00)
UUSI TIE

1290

Anna-Mari Kaskinen

Hetkiä puutarhassa
6,00 (22,10)   KIRJAPAJA

Anna-Mari Kaskinen

600

Lars Åke Lundberg

Vili ja Viivi
8,00 (24,00)   LASTEN KESKUS

800

Jerry B. Jenkins

Syöksy ihmissyöjälaaksoon
5,00 (12,00)   PÄIVÄ

Jerry B. JenkinsJerry B. Jenkins

500

Minun oma Raamattuni
8,00 (20,00)
UUSI TIE

800

Raamattu
3,20 (7,90)
KIRJAPAJA

320

Michka Assayas

Bono on Bono
4,00 (34,20)

Michka Assayas

400

KIRJA-ALE
21.1–8.2.2013
satoja kirjoja

alkaen 2 € / kpl

riistaVeDen 
seuraKuntatalo 
Keskustie 2
Kyläkinkerit su 3.2. messun 
jälkeen. Keittolounas Yv-ke-
räyksen hyväksi. 
Neulepiiri ti 5.2. klo 13-14.30 
Takkahuoneessa.
Messu su 10.2. klo 10. Per-
heen pyhä- ja vauvakirkko, 
kahvit ja mehut sekä myy-
jäiset. Raili Pursiainen, Riik-
ka Tuura. 
Yhteisvastuumyyjäiset su 
10.2. messun jälkeen klo 12 
saakka. 
Virkistyspäivä ti 12.2. klo 
11.30. Raili Pursiainen. 
Viikkomessu ti 12.2. klo 13. 
Tuhkamessu ke 13.2. klo 19. 
Raili Pursiainen, Taru Par-
viainen.

Muuta
Yhteisvastuumyyjäisiin 
tarkoitettuja leivonnaisia 
otetaan vastaan la 9.2. klo 
12-15 seurakuntatalossa. 
Miesten lenkkipiiri ma 11.2. 
klo 18 OP:n kerhohuoneessa.

ylösnouseMuKsen 
KirKKo
Mäntytie 5
Rukoushetki to klo 12. 
Messu kynttilänpäivänä 3.2. 
klo 10, “Valon messu”. Han-
nu Komulainen, Matti Saa-
rela.
Messu laskiaissunnuntaina 
10.2. klo 10. Kirsi Leino, Mat-
ti Saarela. 
Mukulatiistain lastenhar-
taus ti 12.2. klo 9.30. 

JuanKosKen 
seuraKuntatalo
Mäntytie 5
Yhteisvastuukeräyksen 
avaus ja listojen ja lippai-
den jako su 3.2. kirkkokah-
veilla, toivotaan myös uusia 
kerääjiä. 
Lähetysaskartelu to parit-

tomina viikkoina (seur. 31.1.) 
klo 10-13. 
Aamukahviryhmä to pa-
rillisina viikkoina (seur. 7.2.) 
klo 10. 
Liikunta- ja näkörajoittei-
set sekä Aivoparkit pe 8.2. 
klo 12. 
Mukulatiistai ti 12.2. klo 
9.30. alkaa kirkossa, jatkuu 
ulkoilulla pulkkamäessä.
Sanan ja yhteyden ilta ti 
12.2. klo 18.30. Kansanlä-
hetys.
Seurakuntakerho ke 13.2. 
klo 12 ja sen jälkeen paritto-
mina ke. 
Donkkis Big Night, koulu-
ikäisten toimintaillat pe 15.2. 
klo 18. 
Virkistys- ja tietopäivä 
omaishoitajille (Jki ja Säy) ti 
26.2. klo 12. Ilm. Leila Asikai-
nen puh. 040 4888 620.

KaaVin KirKKo
Kaavintie 24
Messu su 3.2. klo 13. Mik-
ko Huhtala, Ari Lohi. Kirkko-
kahvit. Vastuuryhmä esittäy-
tyy, YV-keräyksen esittely. 
Sanan ja yhteyden ilta to 
7.2. klo 18.30. 
Messu su 10.2. klo 13. Mik-
ko Huhtala, saarna Tuomo 
Ruuttunen, Ari Lohi. Herät-
täjän kirkkopyhä, kirkkokah-
vit seurakuntatalossa.

KaaVin 
seuraKuntatalo
Kirkkorannantie 1
Yhteisvastuukeräyksen in-
fotilaisuus su 3.2. n. klo 
14.30 messun jälkeen. Uusia 
ja entisiä yv-kerääjiä kutsu-
taan mukaaan.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisten ryhmä ma 11.2. 
klo 14. 
Yleisen seurakuntatyön 
vapaaehtoistyön perus-
kurssi kolmessa osassa tiis-
taina, 1.osa 12.2., 2.osa 26.2. ja 
3.osa 12.3. klo 18 Kaavin seu-

rakuntatalossa. Ilm. ja tied. 
Mikko Huhtala puh. 040 
4888 625.
Vanhemman väen palve-
lupäivä ti 12.2. klo 11-13.30. 
Ruokailu 5 €/ hlö.
Eläkeliiton laulukerho ke 
13.2. klo 12. 

Muuta
Elsan kerhot to 31.1. klo 14 
Maarianvaaran koulussa.
Elsan kerhot to 7.2. klo 14-
15.30 Kortteisen koulu.
Elsan kerhot to 14.2. klo 14 
Maarianvaaran koulussa.

MuuruVeDen KirKKo
Kirkkotie 1
Kynttilänpäivän kirkko-
hetki koko perheelle su 3.2. 
klo 13. Satu Väätäinen, Leena 
Vartiainen, Mervi Rajahal-
me, Matti Saarela.
Messu su 10.2. klo 13. Kirsi 
Leino, Taru Parviainen.
Tuhkamessu ke 13.2. klo 19. 
Satu Väätäinen, Matti Saa-
rela.

MuuruVeDen 
seuraKuntatalo
Kirkkotie 1
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys joka 
toinen to klo 9-11. Seuraa-
va päivystys to 31.1. Mui-
na aikoina aluepapin tavoit-
taa numerosta puh. 040 
4888 613 ja diakoniatyönte-
kijän numerosta puh. 040 
4888 608. 
Perhekerho ja perhekahvi-
la vuoroviikon to klo 9.30-11. 
Seurakuntakerho to 31.1. 
klo 13. Satu Väätäinen.
Koko perheen lounas yh-
teisvastuukeräyksen hy-
väksi su 3.2. klo 11.30-13. Va-
paaehtoinen maksu. 
Yhteisvastuukeräyksen 
avaustapahtuma kirkko-
hetken jälkeen su 3.2. n. klo 
13.30. Kirkkokahvit, arpa-

jaiset ja lapsille ongintaa ja 
muuta ohjelmaa. 

Muuta
Seurakuntapiiri to 31.1. klo 
13 Muurutvirran hoitokodis-
sa. Leena Vartiainen.

nilsiän KirKKo
Kirkonmäentie 1
Messu su 3.2. klo 10. Kynt-
tilänpäivä, Herättäjän päi-
vä ja Yhteisvastuukeräyksen 
aloituspyhä. Saarnaa Herät-
täjä-yhdistuyksen toimin-
nanjohtaja Simo Juntunen, 
Eino Keihänen, Mathias Ju-
nell, Annette Kärppä-Leski-
nen. Messun jälkeen srk-ko-
dilla yhteinen lounas ja seu-
rat yläsalissa. YV-kerääjille 
infotilaisuus ja listojen jako 
alasalissa.
Messu su 10.2. klo 10. Juhani 
Pyykkönen, Taru Parviainen. 
Kirkkokahvit.

nilsiän  
seuraKuntaKoti
nilsiäntie 59
Aluepapin päivystys to klo 
9-11 virastossa, Pappilan-
kuja 7. 
Diakoniapäivystys ma ja 
to klo 9-11 seurakuntakodin 
alakerrassa, samalla vähäva-
raisten ruokajakelu.
Ruokajakelu ma ja to klo 
9-11 vähävaraisille alaker-
rassa. 
Veteraanien kerho to 31.1. 
klo 11 yläsalissa.
Näpertäjät to 31.1. ja to 7.2. 
klo 12-15 alasalissa.
Vanhusneuvoston kokous 
to 31.1. klo 13 alasalissa ja dia-
koniatoimistossa.
Nuorten ilta to 31.1. klo 
15.30-17 alasalissa ja Arkissa.
Naisten raamattupiiri ma 
4.2. ja 11.2. klo 18-20 alasa-
lissa.
Ikäihmisten kerho to 7.2. 
klo 11 yläsalissa. Kuoro klo 9.

Nuorten ilta to 7.2. klo 
15.30-17 alasalissa ja Arkissa.
Näkö- ja kuulovammais-
ten kerho ti 12.2. klo 12 seu-
rakuntakodissa.
Vammaisneuvoston ko-
kous ke 13.2. klo 10 alasalissa.
Mannaruokailu ke 13.2. klo 
12 yläsalissa. Työttömille, 
päihdeongelmaisille ja yksi-
näisille.

Muuta
Leivontupa (kaikkien yhtei-
nen asukastupa) on muutta-
nut entiselle kaupungin vi-
rastotalolle ja on avoinna ar-
kipäivisin klo 9-15, Matin-
tie 5, (entinen Koulutie) Ajo-
opiston ovesta. 
Kirpputori Sopukka avoin-
na ma klo 10-17, ke, la klo 10-
14, Tilhintie 2.
Päiväkerhot ti ja to klo 
9-11.45 ja 13.15-16 (4-5 vuoti-
aat), ke klo 9-11 (3-vuotiaat). 
Pikkupappilassa.
Perhekerhot ma ja pe klo 
10-12 Pikkupappilassa.
Syntymäpäivävierailukäy-
täntö on muuttunut. Seu-
rakunta järjestää kaksi ker-
taa vuodessa yhteisen synty-
mäpäiväjuhlan 70-, 80-, 90- 
ja yli 90-vuotta täyttäville. 
Pyynnöstä työntekijät vie-
railevat myös muilla merk-
kipäivillä. 
Vauvamuskari, Kirkkokuoro 
ja Lapsikuoro seuraavan ker-
ran 14.2. Pikkupappilassa. 
Bible in English ke 30.1. ja 
ke 13.2. klo 14 Sopukassa, Til-
hintie 2.
Valon laulut ja hautaus-
maakierros la 2.2. klo 11-12 
Murtolahden kappelissa.
Gospelkuoro su 3.2. klo 16-
18 Pikkupappilassa. Seuraa-
van kerran 17.2.
Naisten kasvuryhmä ti 5.2. 
ja ti 12.2. klo 18 Pikkupap-
pilassa.
Tilhilän laulupiiri to 7.2. klo 
14. Tilhintie 1.
Halunan kyläseurat su 

10.2. klo 13 Eeva-Liisa ja Juha 
Kärkkäisellä, Vanha Koulutie 
25 C. Eino Keihänen kertoo 
pyhiinvaelluksesta Santiago 
de Compostelaan.

säyneisen KirKKo
Kirkkoharjuntie 2
Messu kynttilänpäivänä 
su 3.2. klo 13. Eino Keihä-
nen, Mathias Junell, Annette 
Kärppä-Leskinen. 
Messu laskiaissunnuntaina 
su 10.2. klo 13. Juhani Pyyk-
könen, Matti Saarela.

säyneisen 
seuraKuntaKoti
Kirkkoharjuntie 2 a
Muut entisten ilmoitusten 
mukaan. 
Yhteisvastuukeräyksen 
avaus ja listojen ja lippai-
den jako su 3.2. kirkkokah-
veilla. Toivotaan myös uusia 
kerääjiä. Samalla Mathias Ju-
nellin tulokahvit. 
Virsikaraoke ma 11.2. klo 12. 

Muuta
Säyneisen aluepappina 1.2. 
alkaen Mathias Junell, puh. 
040 4888 671 

tuusnieMen KirKKo
Keskitie 21
Messu su 3.2. klo 10. Paula 
Hagman-Puustinen, Ari Lohi. 
Rippikoulun kirkkokierros. 
Yhteisvastuukeräyksen aloi-
tus, messun jälkeen lipasjako 
sekä Paula-papin tulokahvit 
seurakuntatalossa. 
Messu su 10.2. klo 10. Mikko 
Huhtala, Ari Lohi.

tuusnieMen 
seuraKuntatalo
Koivukuja 2
Ilta Sanan äärellä ma 4.2. 
klo 18. Lähimmäisen kam-
mari.

Muuta
Hauranki - Lapinjärven 

työseurat ma 4.2. klo 12 Si-
nikka Miettisellä, Harju-
tie 1 B 9. 
Lähetyspiiri pe 8.2. klo 12 
Anja Taskisella, Kiertotie 
1 A 4.

VehMersalMen 
KirKKo
lempeläntie 17
Messu su 3.2. klo 13. Saar-
na Kirsi Leino, Uwe Mäkinen 
ja Pauliina Vuorinen. Yhteis-
vastuustartti jatkuu seura-
kuntakodissa: keittolounas 
yhteisvastuun hyväksi, info-
tilaisuus ja lippaiden jako. 
Tuhkakeskiviikon hartaus 
ke 13.2. klo 18.30. Uwe Mäki-
nen, Riikka Tuura.

VehMersalMen seu-
raKuntaKoti
lempeläntie 15
Perhekerho pe klo 9.30-11. 
Varttuneen väen virkistys-
päivä ti 12.2. klo 10-12. Ruo-
kamaksu 5 €.
Kokki-ukkojen kokkaami-
nen ti 12.2. klo 17. 

Muuta
Laskiaiskirkko su 10.2. klo 
13. Uwe Mäkinen, Riikka 
Tuura. Majakalla (ei kirkos-
sa) ja sen jälkeen MLL:n ja 
OP:n laskiaishiihtotapahtu-
ma Majakan maastossa. Ter-
vetuloa suksilla tai ilman 
suksia.
Lähimmäisen kammari ei 
ole ma 11.2. kammarissa.
Kinkerit ti 12.2. klo 12-13.30 
ja sen jälkeen ruokailu. Lee-
na Koposella, Kulhuantie 46, 
Räsälä.
Lähetys- ja käsityöpiiri 
to 14.2. klo 11 lähimmäisen 
kammarissa.

JärVi-KuoPion 
seuraKunnan yhtei-
set
Kinkerit. Kinkeripaikkoja 
voi sopia aluepapin tai seu-



14 Nro 2 — 31.1.2013&

Paperittomat-näytelmä läväyt-
tää katsojien eteen oleskelulu-
vattomien todellisuuden Suo-
messa.

Elina Izarra Ollikaista in-
noittivat Katja Tähjän valoku-
vat ja myöhemmin tämän ja 
Kaisa Viitasen kirja. 

Paperittomat puhuu katso-
jille silmästä silmään. Näytte-
lijät, Henna Haverinen, Mik-
ko Paananen, Virpi Rautsiala, 
Janne Puustinen, puhuvat juu-
ri sinulle ja minulle. 

Jokainen heistä muuntuu 
moneksi, kuten minimalistinen 
lavastuskin. Siirtyvät läpikuulta-
vat seinät ja pahvilaatikot riit-
tävät. Laatikosta tulee vaikka 
vauvan koppa. Loistava kei-
nuoivallus on yksinkertainen, 
hehkulamppu johdon pääs-
sä. ”Hei me lennetään”, huutaa 

lapsi riemusta ja äiti antaa lisää 
vauhtia, niin että kyyneleet kui-
vuvat. Tekninen väki on taido-
kas näissä oloissa.

Paperittomat ovat elämän 
lapsia, he löytävät toisensa, 
soittavat ja laulavat yhdessä. He 
selviytyvät, sillä he pitävät toi-

sistaan huolta. Läpikulkuviisu-
min varassa ei voi pysähtyä, ja 
työ on otettava sieltä mistä saa, 
se mikä ei muille kelpaa. On 
tyydyttävä riistopalkkaan ja et-
sittävä katto päänsä päälle mi-
ten kukin taitaa. On oltava aina 
valmis lähtemään.

He uskovat parempaan huo-
miseen, vaikka saavatkin kuulla: 
teillä ei ole oikeutta olla täällä. 
Esitys puhuttelee, suomalaiset 
ovat menneet ulkomaille san-
koin joukoin. Miksi me säilöm-
me pakolaiset? 

On kirjan vuoro.

RITVA kOLEHMAINEN

Kuopion kaupunginteatteri 
Puistokoulu. Paperittomat 
Käsikirjoitus ja ohjaus 
Elina Izarra Ollikainen

viikon valinta

Suomen aforismiyhdistys on 
valinnut vuoden 2012 afo-
rismikirjaksi Hilja Mörsärin 
teoksen Siitä voi kulkea. Va-
linnan teki yhdistyksen kolmi-
henkinen raati Mariitta Hä-
mäläinen, Juhani Ihanus ja 
Marko Laihinen. Otteita pe-
rusteluista: ”Hilja Mörsärin Sii-
tä voi kulkea on teemoiltaan 
taitavasti jäsennetty ja hie-
novaraisesti lukijaa lähestyvä 
aforismikokoelma. Teosta voi 
pitää vahvana elämänrohkeu-
den ja periksiantamattomuu-
den puolustuksena, joka ha-
vahduttaa ja herkistää alttiiksi 
muutoksille.”

Äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettaja Hilja Mörsäri (s.1932 
Karunki) on eläkkeellä.

Hän on ollut monien aloit-
televien, kirjailijoiksikin pääty-
neiden kirjoittajien opastaja ja 
kannustaja.

Aforismikirjan voi avata sa-
tunnaisesti ja antaa ajatuksen 
viedä lukemansa perusteella. 
”Saada palkkaa esikuvana ole-
misesta. / Instituution puh-
tain palvelija ei tunne muuta 
virhettä kuin virkavirheen.” 

”Katumusta ei voi vaatia.” 
Mörsäri kirjoittaa myötä-

tunnosta, sopeutumisesta, 
oppimisesta, koko elämästä.

RITVA kOLEHMAINEN 

Hilja Mörsäri:  
Siitä voi kulkea, 
77 s., 21,30 e. 
Tampereen 
aforismiyhdistyksen  
julkaisu nro 1.

2
Kuopion ja  

Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
100. vuosikerta.
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Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180 
Helsinki. Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 
Kuopio, p. 158 111, faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, 
Kirsi Leino, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 73670 kpl
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p. 040 484 8232  
Ulla Remes, p. 040 484 8234 
Seija Rytkönen, verkkotoimittaja,  
p. 040 484 8514
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gsm 040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle 
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy,
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Jakelupalaute:
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pyhä puuha

Lue Luuk. 2: 29 -33. Montako ilon kyyneltä löydät 
kuvasta?

Tehtävän laati PA
U

LA
 REM

ES

rakuntamme sihteerien 
kanssa. Kinkeriaihe: Seu-
rakunta. Virret: 165, 173 
ja 814.
Seurakuntatoimisto 
avoinna pe 8.2. klo 9-12.

Kastetut
Lauri Eemil Räsänen, Riis-
tavesi, Jani Mikael Hil-
tunen, Säyneinen, Ninni 
Aada Johanna Antikainen, 
Juankoski, Veeti Tony Valt-
teri Laitti, Juankoski, Mint-
tu Maria Vartiainen, Tuus-
niemi, Veikko Ilmari Park-
konen, Tuusniemi, Johan-
nes Valo Ilmari Saukko-
nen, Riistavesi.

Kuolleet
Aili Katri Parviainen 84v, 
Säyneinen, Helmi Vilhel-
miina Riekkinen 86v, Juan-

koski, Ida Katri Paananen 
87v, Tuusniemi, Elna Inke-
ri Tirkkonen 95v, Juankos-
ki, Pauli Juhani Pitkänen 
68v, Juankoski, Iida Ma-
ria Heikkinen 91v, Juankos-
ki, Jorma Tapani Vartiai-
nen 59v, Kortteinen, Matti 
Pietari Räsänen 85v, Kort-
teinen, Aimo Olavi Mu-
honen 76v, Riistavesi, Toi-
vo Kalevi Miettinen 70v, 
Vehmersalmi, Pentti Ola-
vi Koistinen 74v, Tuusnie-
mi, Juho Eemil Räsänen 
91v, Tuusniemi, Kaija An-
neli Tukiainen 70v, Kaa-
vi, Mauri Antero Hyvönen 
67v, Säyneinen, Eino Veik-
ko Kotilainen 82v, Veh-
mersalmi, Pertti Juhani 
Järvelin 66v, Mustinlahti, 
Esa Veli Sakari Kolehmai-
nen, 49v, Nilsiä.

siilinjärvi

www.siilinjarvenseura-
kunta.fi
Kirkkoherranvirasto
puh. 017 288 4600
(ma–pe klo 9–11, 12–14). 

KirKKo 
haarahongantie 2
Kynttilänpäivän mes-
su su 3.2. klo 10. Niskanen 
Unto, Ylikotila Sirpa, Kais-
to Marjaana.
Laskiaissunnuntain mes-
su su 10.2. klo 10. Kun-
nan henkilöstön kirkkopy-
hä. Laitanen Seppo, Hof-
frén Matti, Heiskanen Airi. 

Seurakunnat 30.1.–12.2.13

He ovat keskellämme

Vuoden aforismikirja 2012

Pirjo Hassisen romaani Popu-
la elää tässä ajassa. Kovia ko-
keneisiin luusereihin on help-
po uskoa, mutta voiko heistä 
pitää. Pirjo, Perttu, ja Rita ovat 
monien muiden tavoin syrjäy-
tyneitä. Pirjolle viini maistuu, 
samoin naapurin Pertulle. Pir-
jon tytär on palannut maail-
malta ja asettunut asumaan 
Villen ja tämän adoptiotyttä-
ren kanssa.  

Kukkamaalarin taulusutta-
us nousee uutisotsikoihin. Pir-
jon katkeruus ”kukkamaalari 
on aina kakkamaalari” -sanois-
ta saa hänet vimmaan. Poliisi-
asiahan siitä tulee. Poliisien sa-
nailu tuo mukaan huumoria. 
”Huononiko taulu.” 

Perttu käy katsomassa äi-
tiään Dementiakoti Kuus-

sa, vaikka äiti hapertuu ko-
ko ajan. Kun Perttu kyllästyy 
naapurisängyn Lauran haise-
vaan kakkavaippaan, hän ryh-
tyy vaipanvaihtoon. Omistaja 
siskoineen soittaa poliisit pai-
kalle. Puolustelu ei auta, et-
tä vaihdoinhan minä äidinkin 
vaipan. He pitävät häntä per-
vona hyväksikäyttäjänä.

Perheen aamutoimissa Ri-
talta livahtaneet sanat saavat 
Villen leimaamaan hänet ra-
sistiksi. Tulee kestoryppy rak-
kauteen.

Hassinen hallitsee kielen 
ja iskee inhorealismilla. Kaikki 
paha ja ruma tuntuu kerään-
tyvän yhteen. 

Perttua potkaisee on-
ni Popula-puolueen johta-
jan hahmossa. Pertusta tulee 

autonkuljettaja ja uskottu. 
Avokätistä pomoa en esiku-
vakseen tunnista. Kansasta 
kuningas? 

Kaikki muuttuu ja loppu-
vyörytys on raju. 

RITVA kOLEHMAINEN

Pirjo Hassinen: Popula, 
318 s., 33,59 e., Otava 2013.

Savonia-palkittu Popula
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Intohimoa manaajalle

T uomas Enbuske varottaa burn 
out maanaajista (Gloria helmi-
kuu 2013). Tällä sanalla hän 
tarkoittaa heitä, jotka rype-
vät kamalissa työkokemuksissa. 

Kaikki on väärin, kaikkea on liikaa ja kai-
kesta tulee stressi.  Manaaja helposti myös 
yleistää. Koska minulla on paha olla, kaik-
kien muidenkin täytyy voida huonosti. 

Loppuunpalaminen oli muutamia vuo-
sia sitten lähes muoti-ilmiö.  Ilmiö ei kuol-
lut, mutta väheni huomattavasti sen jälkeen 
kun Kela kieltäytyi hyväksymästä burn out 
-diagnoosia yksinään sairausloman perus-
teeksi.

Mutta hetkinen. Milloin olen viimeksi 

kuullut julkista  keskustelua, jossa työtä kehu-
taan, josta innostutaan, joka saattaa olla jopa 
intohimoista. Joka on melkein yhtä kivaa kuin 
se harrastus, jonne lähdetään työn jälkeen. On 
muotia olla tykkäämättä työstään. Työstään 
tykkääjällä se burn out vasta lähellä onkin. Kun 
ei ymmärrä olla lukematta postejansa pyhänä-
kään.

Työstä en muista milloinkaan stressaantu-
neeni.   Paineita on, mutta siitäpähän aivosolut  
saavat ruokaa ja mielikuvitus uusia lentoratoja.  
Mokia tulee tuon tuosta, mutta onneksi en ole 
kirurgi enkä  tee päänavauksia. 

Mutta jos intohimo sammuu, silloin on loppu 
lähellä. Burnaut ainakin. 

LAHjA PyyköNEN

Lähetystyön 
lopetuskäsky 

R ebekka Naatus onnistui syn-
nyttämään reippaan kirkol-
lisen keskustelun Kotimaa-
lehden kolumnillaan Lopete-
taan lähetystyö (4.1.). Oulun 

seurakuntayhtymän tiedottajan ajatuk-
sena oli, ettei kirkon pidä harrastaa evan-
keliointia eikä lähetystyötä, vaan keskit-
tyä tekemään puhdasta auttamistyötä 
sekä Suomessa että ulkomailla.

Lähetystyö kohtaa nykyään vastus-
tusta kirkon sisälläkin. Osa työnteki-
jöistä kysyy, onko meidän tehtävämme 
muka viedä uskoamme muille. Eikö jokai-
nen tule omalla uskollaan autuaaksi?

Jos täältä täytyy lähteä toisia kulttuu-
reita auttamaan, se tulisi tehdä hienotun-
teisemmin ja taitavammin, sanovat lähe-
tystyön kriitikot, näyttämättä tosin itse 
esimerkkiä siitä, miten tämä käytännössä 
onnistuu.

Lähetystyölle 
on sosiaalinen 
tilaus kaikkialla 
siellä, missä tai-
teillaan uskon ja 
epäuskon rajalla, 
toivon ja epätoi-
von välimaas-
tossa, ja siellä 
missä on tarvetta 
lähimmäisenrak-
kaudesta nouse-
valle humanitaa-
riselle avulle.

Vain harvo-
jen kutsumuksena 
on vieraille maille 
lähteminen. Lähe-
tystyötä ei voi kuitenkaan jättää vain siitä 
syttyneiden henkilöiden huoleksi. Sen 
tukeminen kuuluu lähtökohtaisesti kaikille 
kristityille.

Lähetyskäskyyn (Matt. 28) voi vas-
tata pitämällä kristittynä oman pelipaik-
kansa kotikentällä eli elämällä todeksi 
uskoaan omassa lähipiirissä. Lisäksi 
jokainen kristitty voi lähettää viestikapu-
loita eteenpäin sanoin, rukouksin ja rak-
kauden teoin sekä antamalla rahallista 
tukea sinne, missä sitä tarvitaan.

Lähetystyö tarjoaa ratkaisuja henki-
löille, jotka valittavat, ettei rahoilleen saa 
tarpeeksi vastiketta. Summalla, jolla Suo-
messa rahoittaa reippaan ravintolaillan, 
saa autettua jossain köyhässä maassa asu-
vaa lajitoveria hämmästyttävän paljon.

Sukulaisille, jotka ottavat vuosien hil-
jaisuuden jälkeen yhteyttä vasta kun 
alkavat toivoa perinnön toivossa kuo-
lemaasi, voikin antaa opetuksen tes-
tamenttaamalla osan omaisuudestaan 
lähetystyölle.

Lähetystyön lopputulosten suhteen 
kristitty voi levätä laakereillaan rau-
hassa. Jumala on työn alkuunpanija ja 
innoittaja, 
uskon ja rak-
kauden syn-
nyttäjä. Hän 
hoitaa kyllä 
lupaustensa 
mukaan mis-
sionsa tässä 
maailmassa 
loppuun asti.

jANNE VILLA

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

kissa pöydälle

”Reippaan 
ravintola-
illan hinnalla 
saa autettua 
köyhän maan 
lajitoveria 
hämmästyt-
tävän paljon.

Messu tulkataan viittoma-
kielelle.

seuraKuntatalo  
haarahongantie 4
Lähetyskellarin putiikki 
avoinna ke klo 9–12.
Askartelupiiri ke 30.1., 6.2., 
13.2. klo 9–12 lähetyskellarilla. 
Yhteisvastuukeräyksen in-
foilta to 31.1. isossa salissa. 
Klo 17.30 kahvitus ja keräys-
listojen jakoa, klo 18 info vuo-
den 2013 keräyksestä. Lähde 
toteuttamaan Yhteisvastuuta 
yksinäisten vanhusten hyväk-
si Suomessa ja Kambotzassa.
Nuorten perjantaikahvila 
pe 1.2. ja 8.2. klo 18–22 alaker-
ran nuorisotiloissa.
“OlenNainen, kokonainen” 
– naisten kahvihetki su 3.2. 
klo 15 päätysalissa. Aikuisen 
naisen hyvinvointi. Apteekka-
ri emerita Irja Launonen, lää-
käri Tuula Hynninen, musiik-
ki Virpi Vartiainen. Arvontaa 
ja yv-tuotteita myynnissä.
Kahvikonsertti su 3.2. klo 18 
isossa salissa. Järj. Siilinjärven 
musiikkiopiston oppilaat ja 
LC Kassarat.
Sanan ja yhteyden ilta ma 
4.2. klo 18.30 pienessä salissa. 
Raamattuopetusta, rukousta, 
musiikkia. Heikki Kastarinen, 
Simo Karjalainen, Pekka Kiis-
ki, lauluryhmä Välke.
Matteuksen matkassa -lu-
entosarja to klo 18. To 7.2. 
“Matteus - juutalaisten ku-
ninkaan evankeliumi”, Matti 
Hoffrén, Sola Gratia -kuoro ja 
Vesa Kajava. To 14.2.  “Jeesuk-
sen opetukset ja käytännön 
kristillisyys”, Unto Niskanen, 
Nuorten kuoro ja Vesa Kaja-
va. 21.2. “Kristus Matteuksen 
evankeliumissa”, Sirpa Yliko-
tila. 28.2. “Kirkko – matkal-
la oleva Jumalan kansa”, Sep-
po Laitanen.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 
11.2. klo 13 päätysalissa.

Vuorelan KirKKo 
rissalantie 2
Alakouluikäisten Donkkis-
toimintailta ke 30.1. klo 18–
20. Musiikkia, nukketeatteria, 
raamattuopetusta, toiminta-
pisteitä ja nyyttikestit. Donk-
kiksia jälleen 27.2. ja 20.3.
Seurat to 31.1. klo 19. Järj. 
Rauhanyhdistys. 
Nuorten Perjantaikahvi-
la pe 1.2. ja 8.2. klo 18–22 kir-
kon alakerrassa. Rukoushet-
ki klo 19.30. 
Kynttilänpäivän perhekirk-
ko su 3.2. klo 15. Yletyinen 
Kaisa, Kaisto Marjaana, Lap-
sikuoro.
Laskiaissunnuntain messu 
su 10.2. klo 13. Laitanen Sep-
po, Heiskanen Airi.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 
11.2. klo 13. 
Vuorelan lähetyspiiri ti 12.2. 
klo 10. 
Tuhkakeskiviikon messu ke 
13.2. klo 19. Laskeutuminen 

paastonaikaan. Kastarinen 
Heikki, Kaisto Marjaana.
Ystävän illan konsertti to 
14.2. klo 18. Musiikkia Yhteis-
vastuun hyväksi. 

Muuta
Ilmoittaudu Yhteisvastuun 
vapaaehtoiseksi verkkosi-
vuillamme.
Keskustellaan blogissa verk-
kosivuillamme!
Koivusaaren lähetyspiiri ke 
30.1. klo 18 Riitta ja Esko Paa-
volalla, mukana Matti Hof-
frén.
Kumpusen-Pettäisenran-
nan lähetyspiiri ke 30.1.klo 
19 (huom! päivä) Helli ja Sep-
po Rautiaisella, mukana 
Heikki Kastarinen.
Ystävän Tupa ma 4.2. klo 9 
Leppäkaarteen kerhohuo-
neessa (Honkarannantie 8)
Risulantien kerho ma 4.2. 
klo 13 Risulantie 12:n kerho-
huoneessa.
Näkökerho ti 5.2. klo 12–13.30 
Akuliinassa.
Hartaus ke 6.2. klo 14 Akulii-
nassa. Kaisa Yletyinen ja Vesa 
Kajava.
Vesijärven-Harjamäen lä-
hetyspiiri to 7.2. klo 18.30 
Anja Vesterisellä (Kalastajan-
tie 16 B 10).

Kastetut 
Aarni Albert Salomon An-
tikainen, Artur August Vih-
tori Antikainen, Juuli Evelii-
na Saarela, Viljo Joakim Ante-
ro Katainen, Antton Lauri Ka-
levi Kuosmanen, Arthur Se-
bastian Jegoroff, Reeti Veikko 
Olavi Pennanen, Tinja Moo-
na Helena Toivanen, Tiiu Ali-
na Miettinen.

Kuolleet 
Ritva Mirjami Rantsi 77v, Toi-
ni Sisko Savolainen 75v, Marja 
Terttu Kaarina Tuhkanen 83v, 
Manne Olavi Koponen 93v, 
Pekka Johannes Korhonen 
62v, Reino Heikki Kosunen 74 
v, Jorma Tapio Lankinen 56v, 
Toini Ester Jauhiainen 88v, Ee-
mil Ruuskanen 82v, Leena Pa-
karinen 83 v, Taimi Kyllikki 
Lyytinen 78v.

Diakonia-
keskus

KesKus- 
seuraKuntatalo 
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to 31.1. 
ja to 14.12. klo 17. 
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 6.2. klo 13. 

DiaKoniaKesKus
suokatu 31 
puh. 040 4848 464. Ulko-
ovi avataan klo 9.40, harta-

us 9.50, diakonien vastaan-
otot ilman ajanvarausta, kah-
vio Nuotta ja kierrätyspiste 
avoinna 10 - 12. 
Pullakirkko pe 1.2. klo 12. 
Hyväntuulenpiiri ti 5.2. ja ti 
12.2. klo 12. 
Syöpäryhmä ke 6.2. klo 13. 
Katulähetyspiiri ti 12.2. klo 
17. 
Kehitysvammaisten kahvi-
kerho ke 13.2. klo 13.30. 

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

suokatu 22
Luottamuksellista ja maksu-
tonta keskusteluapua pari-
suhteen kysymyksissä. Käyn-
nit sopimuksen mukaan. Tie-
dustelut puh. 040 4848 480 
ma-pe klo 9-11.  

Palveleva 
puhelin

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

Järjestöt

nnKy 
Myllykatu 5
puh. 017 2614 500,
044 7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdis-
tykset
Perhekahvila ma klo 9.30 
– 12.
Kuoro ti klo 13 (tai sopimuk-
sen muk.).
NNKY:n jäsen- ja ystäväti-
laisuus joka kk 2. su klo 14. 
Yhteiskristillinen ilta ti 
klo 18.

Kansan 
raaMattuseura 
sanan Kulma 
tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Kirjamyyntipiste avoinna ti-
laisuuksien aikana ja perjan-
taisin klo 13-16.
Sanan ilta Sanan Kulmas-
sa pe 8.2. klo 18. Kipua ja kii-
tosta, evankelista Liisa Pura, 
musiikki Terttu ja Pirkko Vä-
limäki.
Pienpiirit Sanan Kulmalla 
Rukouspiiri ma klo 16-17.30 
puh. 050 3089567/ Leena.
Raamattupiiri ma pariton 
vk klo 18 puh. 050 5484087/ 
Juha.
Naisten solu ti pariton vk klo 
18 puh. 05003 72791/ Aune.
Askartelupiiri ke pariton vk  

klo 13-16 puh. 050 5552300/ 
Marjatta.
Krito-ryhmät to klo 18-20.
Krito-ryhmät: Toiveena si-
säinen paraneminen puh. 
0400 793446/Anja. Varjois-
ta vapauteen p. 0400554751/
Aino. Päiväryhmä klo 13, Lupa 
tuntea puh. 0442909763/
Aino.
Rukouspäivystys ja avoimet 
ovet pe klo 13-16. 
Nuorekkaiden naisten ko-
tisolu pariton ke klo 18. mar-
jut.rasanen@gmail.com, ni-
nattpartanen@hotmail.com.
Kodeissa kokoontuva mies-
ten rukoussolu pariton ke 
klo 18 puh. 0440127857/Tero,
turter1@gmail.com.

PohJois-saVon 
eV.lut.  
Kansanlähetys 
sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Pienryhmät Lähetyskodilla: 
Ma klo 7 aamurukoushetki, 
klo 9.30, äiti-lapsipiiri. Ke klo 
12 päivähartaus ja kahvihetki, 
klo 18 nuorten aikuisten kol-
me Kohtaamista. To klo 16 
raamattu- ja lähetyspiiri joka 
toinen to, klo 18.30 nuorten 
Nuotta-ilta. La klo 19 Opkon 
opiskelijailta.
Kuopio: Sanan ja yhteyden 
ilta su 3.2. klo 16 NNKY:llä. 
Eliina Heinonen, “Nyt näen”, 
musiikki Pirjo Kartano yhty-
eineen.
Juankoski: Sanan ja yhtey-
den ilta ti 12.2. klo 18.30 srk-
salilla, Timo Mönkkönen.
Kaavi: Sanan ja yhteyden ilta 
to 7.2. klo 18.30 Kaavin kirkos-
sa, Timo Mönkkönen.
Siilinjärvi: Sanan ja yhtey-
den ilta ma 4.2. klo 18.30 srk-
talolla pienssä salissa, Heik-
ki Kastarinen, Simo Karjalai-
nen ja Välke.

KuoPion 
yMPäristön 
rauhanyhDistys 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoit-
teessa www.kuopionrauhan-
yhdistys.net
Seurat 30.1. klo 13.30 Riista-
veden palvelukodissa
Seurat 30.1. klo 19 Kallaveden 
kirkossa.
Seurat 31.1. klo 13.30 Riistave-
den palvelukeskuksessa.
Seurat 31.1. klo 19 Vuorelan 
kirkossa.
Seurat 2.2. klo 18, Neulamä-
en kirkko
Savo-Karjalan seurakunta-
päivä 3.2. klo 12, Ahmon kou-
lulla, Siilinjärvi.
Seurat 6.2. klo 10.45, Tuusnie-
men palvelukeskuksessa.
Lauluseurat 6.2. klo 19.
Siilinjärven alueseurat 8.2. klo 
19, Mustonen, Murrontie 64.
Etelä-Kuopion alueseu-

rat 8.2. klo 19, Tissari, Ratsu-
polku 16.
Raamattutiedon ilta 9.2. 
klo 18.
Seurat 10.2. klo 14, klo 15.30 
ja klo 17.
Tiistaikerho 12.2. klo 10.30, 
L.Koponen, Vehmersalmi.
Lauluseurat 13.2. klo 19.

suoMen 
luterilainen 
eVanKeliuMi- 
yhDistys
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ke 30.1. klo 18.30 Keskusseu-
rakuntatalolla Aaronissa. Ai-
heena raamatun aarteet.
Sanajumalanpalvelus to 31.1. 
klo 19 NNKY:n tiloissa, Mylly-
katu 5, Häkämies.
SLEY:n Itä-Suomen piirin 
työntekijä on Johannes Häkä-
mies, p. 050-3212938, johan-
nes.hakamies@sley.fi.

suoMen 
raaMattuoPisto
Pienryhmät kokoontuvat:
Raamattupiiri ti klo 18.30 
Merja-Riitta Jaakkosella, Pit-
käsiima 15.
Rukouspiiri ti klo 16 Kuo-
pion NMKY:n toimistossa, 
Kauppakatu 40-42.
Keskusteleva raamattupii-
ri ti klo 17 Kuopion NMKY:n 
toimistossa, Kauppakatu 40-
42. Aiheina vuoroviikoin Roo-
malaiskirje ja Johanneksen 
evankeliumi.

herättäJäyhDistys 
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat su 3.2. klo 18 Männis-
tön vanhassa kirkossa.
Seurat ja vuosikokous su 
10.2. klo 18 Keskusseurakun-
tatalolla.
Seurat su 17.2. klo 14 Alavan 
seurakuntasalissa.

aholansaari
Maallikkopäivät 1.-3.2.
Herättäjä-Yhdistyksen val-
takunnallinen kuoro 8.-10.2.
Talkooviikko 11.-16.2.
Rompepäivä 16.2.
Eläkeläisten talviviikko 11.-
14.3.
Tied. ja ilm. puh. 050 4641 
000, www.aholansaari.fi, aho-
lansaari@aholansaari.fi

VaKKa 
Kuninkaankatu 22
Puh. 017 2622 322, 043 
8243270. 
Vakka on auki ti-pe klo 11-15. 
www.kuopionseurakunnat.fi/
lahetyskauppavakka

Seurakunnat 30.1.–12.2.13
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astori, lähetystyöntekijä Juk-
ka Helle ilahtui, ihmetteli ja 
hämmentyi. 

Kotimaa -lehden kolum-
nisti Rebekka Naatus ehdot-
ti lähetystyötä lopetettavaksi. 
Seurakuntien lähetysjärjes-

töille myönnettävistä rahoista on tehty kir-
kollista sisäpolitiikkaa.

Aihe ei ole jättänyt kylmäksi, mutta Hel-
teen mielestä myös paisunut valtavaksi. ”Pal-
veleeko tämä enää itse asiaa”, hän kysyy.

Mutta onko lähetystyön leima vanhah-
tava? Paremmin tietämisen ja imperialismin 
ajatus puskee läpi moderneista tarjoiluista 
huolimatta. Joutaako lähetystyö jalkapuun ja 
julkiripin viereen?

”Kirkko elää sanomaansa todeksi sanoin 
ja teoin. Kaste on ensimmäinen valtuutus, 
josta missio alkaa. Kastettu ja kutsuttu. Kirk-
ko ei voi luopua liikkeelläolosta, hyvästä to-
distuksesta arkisessa elämässä.”

Besserwisserien aika ei ole enää
”Eihän lähetystyön historia aina ole niin kun-
niakasta ollut”, Helle sanoo. Länsimainen 
kulttuuri ja uskonto ovat  asettuneet paikal-
listen yläpuolelle. ”Mutta besserwisserien ai-
ka ei ole enää. Kirkko avaa ovet, ei vedä ke-
tään väkisin.”

”Nykyaikainen lähetystyö on kokonaisval-
taista työtä, kirkkojen välistä yhteistyötä ja 
verkostoissa toimimista. Kristuksen evanke-
liumi muuttaa ja uudistaa elämää, saa muu-
tosta parempaan. Työn tekeminen ja tukemi-
nen tekee hyvää myös tekijälle.”

”Jos ovi aukeaa, siitä mennään”, -ajatus 
syntyi pappisvuosina Kuusamossa ”vanho-
jen” lähettien rohkaisemana. Oma toive lensi 
Afrikkaan, mutta työkutsu Helteen perheelle 
tuli Thaimaahan. Työ alkoi vuonna 1995.

Työ oli Thaimaan luterilaisen kirkon seu-
rakuntatyötä, koulutusta kirkon teologises-

sa seminaarissa sekä hallinnollisia ja esimies-
tehtäviä. Seitsemän vuoden ajan Jukka Helle 
oli Suomen Lähetysseuran Thaimaan työalu-
een esimies. Runsas vuosi sitten perhe pala-
si Suomeen.

Pyhät ja puhtaat motiivit
”Lähetystyö on pitkään ollut parasta ihmisoi-
keustyötä. Kolonialismin ja paternalismin ai-
ka on ohi.” Helteen kokemus on, että paikal-
listen ihmisten elämänkysymykset eivät aina 
ole samat, joita Suomessa kohdataan.

Thaimaan luterilaisessa kirkossa naisten 
aseman vahvistaminen on ollut paikallisten 
ihmisten tarpeista nouseva asia. ”Me kirkon 
ulkomaalaiset partnerit voimme olla keskus-
telukumppaneita. ”

”Vaikka suomalaisten lähetysjärjestöjen 
ulkomaalaiset kumppanit voivat monessa 
mielessä olla pieniä ja heikkoja, ne eivät ole 
tahdottomia ja ulkomaisia agendoja kritiikit-
tömästi kuuntelevia. He haluavat päättää asi-
oistaan itse, mutta arvostavat suomalaisia, 
mikäli olemme heidän kanssaan kunnioitta-
vassa yhteistyössä.”

”Eivät meidänkään motiivimme ja toimin-
tatapamme parhaista yrityksistä huolimatta 
ole pyhiä ja puhtaita. Meillä on annettavaa, 
mutta myös opittavaa.”

Helle myöntää, että lähetysyhteistyö eri-
laisten kulttuurien välillä on vaikeaa.

”Se on vaikeaa meille, mutta myös paikal-
lisille kumppaneille, jotka joutuvat sopeutu-
maan meidän kummallisuuksiimme. Suomen 
kirkko tarvitsee ulkomaisia kumppaneitaan 
ollakseen aito Kristuksen kirkko. Ja he tarvit-
sevat meitä.”

”Jos tahtoa on, pitkä yhteistyö kestää 
myös kritiikkiä ja kinastelua. Yhteinen pää-
määrä ja luottamus löytävät keinot. ”

Pikaisten päätösten vaikutus
”Raha on tärkeä ja vaikea asia.” Helle toivoo 
rahaa käytettävän niin, että yhteistyökump-
paneiden oma osaaminen vahvistuu.

”Lähetysjärjestöt eivät halua kouluttaa it-
selleen kuuliaisia seuraajia. Tavoitteena on 
paikallisten kirkkojen oman osaamisen vah-
vistaminen.”

Tarvitaan nöyryyttä. ”Ulkomaiset kump-
panit eivät aina halukaan käyttää meidän 
tarjoamiamme rahoja ja resursseja siihen, mi-
hin me tahtoisimme ne käytettävän.”

Helle pahoittelee sitä, ettei suomalaisessa 
lähetysmäärärahakeskustelussa ole noussut 
agendalle  puheenvuoroja siitä, mitä äkilliset 
päätökset vaikuttavat toimintaan. 

”Jokin työmuoto joudutaan lopettamaan 
tai tarvitseva jää apua vaille. Ulkomaiset 
kumppanit eivät ole äänettömiä yhtiömie-
hiä, vaan yhteisen työn tasavertaisia työto-
vereita.”

LAHjA PyyköNEN

Lähetystyö vahvistaa 
paikallista osaamista

”Jos tahtoa on,
pitkä yhteistyö kes-
tää myös kritiikkiä 

ja kinastelua.
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Jukka Helle tekee opintovapaal-
laan väitöskirjaa Aasian kato-

listen piispainkonferenssien 
liiton kontekstuaalisesta teo-

logiasta. Työrauhan takaa 
talo Suonenjoella.  Troop-

pinen merielämä ei siellä 
onnistu, rantasaunan 

lämmittäminen ja met-
sätöiden suunnittelu 
sen sijaan kyllä. 

Lähetysjärjestöjen kumppanit voivat 
olla pieniä ja heikkoja, mutta he 
haluavat päättää asioistaan itse.


