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Todistus toivosta.
Yhteisvastuukeräys alkaa.
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Ajankohtaista

Ristisaatosta jälleen
perinne Kuopioon
Ekumeeninen ristisaatto
vaelsi Kuopiossa 17
vuoden tauon jälkeen.

E

ri kristillisten seurakuntien jäsenistä koostuva kynttiläkulkue vaelsi pimenevässä talvi-illassa Vapaakirkolta
ortodoksisen kirkollishallituksen tiloihin ja sieltä edelleen Helluntaiseurakunnan tiloihin. Kierros päättyi Tuomiokirkkoon.
”Ajatuksena tässä on, että eri seurakuntien
pyhäköt ja tavat tulevat tutuiksi”, isä Harri
Peiponen Kuopion ortodoksisesta seurakunnasta kertoi.
Kierroksen aikana laulettiin, rukoiltiin,
kuunneltiin kuoroesityksiä ja tutustuttiin uusiin ihmisiin.
”Mehän olemme keskenämme uskonystäviä, sisaria ja veljiä”, tiivisti Kuopion vapaaseurakunnan 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 Arseni sanoi.
Saattue vietti piispa Arsenin johdolla myös
rukoushetken.
”Ehdotan kiitosrukousta, sillä meillä jokaisella on varmasti paljon aihetta kiitokseen.”

Vain tätä Jumala sinulta odottaa
”Ekumeeninen rukousviikko kutsuu kristittyjä
kahdeksan päivän yhteiseen vaellukseen, rukoukseen ja ykseyden kokemiseen”, tuomiorovasti Ilpo Rannankari sanoi.
”Tänä vuonna teemana on: vain tätä Jumala sinulta odottaa. Sitähän meistä itse kukin epäilemättä aina välillä pohtii. Tiivistetysti
tuohon pohdintaan voisi vastata, että tee sitä,
mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä.”
”Ekumeeninen rukousviikko on tällä kertaa minulle aivan erityinen, sillä vietän sitä
nyt ensimmäistä kertaa Kuopiossa”, myös ristisaatossa mukana vaeltanut piispa Jari Jolkkonen kertoi.
Piispan mukaan yhteinen usko yhdistää ja
yhteisistä virheistä on opittava. ”Historian virheistä voidaan oppia vain, jos sen varjot koh-

Ekumeenisen rukousviikon ristisaatosta kaavaillaan pysyvää perinnettä Kuopioon.
dataan rehellisesti.”
”Yhteinen tehtävä yhdistää. Voimme oppia ortodoksien rikkaasta jumalanpalveluselämästä, Pelastusarmeijan vahvasta auttamistyöstä, vapaakirkon vankilatyöstä tai
helluntailaisten ennakkoluulottomasta suhtautumisesta 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 seurakuntien toiminnasta. Täällä tutustuu ihmisiin
paljon paremmin kuin kirkonmenoissa.”
Vapaaseurakuntaan kuuluva Sauli Herranen oli kuullut ristisaattueesta vasta samana aamuna.
”Olen yhteiskristillisyyden vankka kannattaja, joten ehdottomasti halusin mukaan.”
Herranen toteuttaa ekumeniaa myös
omassa elämässään.
”Vapaaseurakunnan lisäksi käyn myös helluntailaisten ja luterilaisten nuortenilloissa.”
HELI HARING

pysäkillä

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

I

kääntyviä on vuosi vuodelta enemmän ja he elävät entistä pidempään. Aikaisempaa suurempi osa
asuu kotonaan, lähes 95 %. Moni iäkäs asuu yksin.
Kotona asumisen tukijana voi olla myös toinen iäkäs 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 kokonaan, 60 000 tarvitsisi laitoshoitoa, jonka laitoshoidon kustannukset olisivat 2,5 miljardia. Omaishoidontuki säästää siten
kansantaloudelle vuosittaian 1,6 miljardia. Sitä ei siis tästäkään
syystä - inhimillisistä tekijöistä puhumattakaan - kannata lopettaa, 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 siellä, kun aloitin Suomen nuorimpana laitosjohtajana 22-vuotiaana sellaisessa viiden kunnan laitoksessa Etelä-Savossa, jossa
oli myös paljon vanhuksia. Ikääntyneiden asia on kulkenut sosiaali- 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 terveysministeriölle, ollut mukana SATA-komiteassa, toimii parhaillaan puheenjohtajana omaishoidon kansallisessa kehittämisohjelmassa ja KELAn varapuheenjohtajana.
”Vaivaishoidosta ei ole kovin kauan aikaa. Sitä ennen ikä oli
arvostettu asia niin kuin se on yhä kehitysmaissa, joissa kylänvanhimmilta kysytään neuvoa.”
Vielä 1940 -luvulla kylistä löytyivät vaivaistalot ja köyhäinhoidot. Siitä iskostui vanheneviin pelko joutua ”kunnan elätiksi”.
Sitten tuli eläkejärjestelmä, joka turvasi toimeentulon iäkkäällekin – tosin tänäkään päivänä eläkettä ei kerry kotona
lapsia hoitavalle äidille. Laitosvaltaisista kunnalliskotivuosista
kuljettiin asumispalvelujen vuosiin ja nyt oman kodin ja kotihoidon 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 herättävät kansalaisissa raivoa ja vaatimuksia asian korjaamiseksi.
Kansalaisina meille ei ole sama, miten vanhuksia kohdellaan.”
”Ikääntyvien mielipidettä on syytä kuunnella sekä työelämässä, palveluissa, matkailussa, kulttuurin kuluttajina että sosiaali- ja terveydenhuollossa. Yksilöllisyyttä tulee kunnioittaa
ja huomioida kaikilla näillä alueilla, mutta erityisesti sosiaali- ja
terveydenhuollossa.”

”

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

Suurten ikäluokkien perilliset ovat ensimmäinen sukupolvi, jolla on perintöä.
”En näe sukupolvien vastakkainasettelua. Toisaalta poliittisessa päätöksenteossa saadaan suuria säästöjä leikkaamalla sellaisista asioista, jotka kohdistuvat suuriin määriin ihmisiä,
kuten vaikkapa ikääntyvien paljon käyttämistä lääkekorvauksista.”
”Jokainen haluaa asua kodissaan, ja suurin osa vanhuksista asuukin siellä. Kotihoitoa tulee tukea. Sinne tulisi kohdis-
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RITVA KOLEHMAINEN

tarvetta. Yhteistyötä seurakunpäiväkodeilla, lähinnä Karttulan
✚✚ Männistön seurakunnan
nan kanssa on tehnyt myös Jyväskunnan alueella sekä palvelee uukappalaisen virkaa ovat hakeneet
kylän kesäyliopisto.
silla pysäkeillä Etelä-Kuopiossa ja
Heikki Hyvärinen, Kaisa Yletyinen,
✚✚ Mies on yhä useammin yhteyLänsirannantiellä.
Sanna Husso, Timo Vainikainen ja
denottajana perheneuvontaan:
✚✚ Henkisen ja hengellisen eläPäivi Helén.
jopa 40 prosentissa yhteydenotmän opintopiiri alkaa Ikääntyvien
Siilinjärven seurakunnan kaptajana Kuopion seurakuntayhtyyliopistossa. Opintoryhmän aloitpalaisen virkaa ovat hakeneet Unmän perheneuvontaan on mies.
taa 31.1. klo 13 sairaalapastori Risto
to Niskanen, Satu Väätäinen, KaiViime vuoden aikana perheneuVoutilainen. Seuraavilla kerroilla
sa Yletyinen, Sanna Husso ja Timo
vonnan asiakkaita oli 273. Suurin
keskustelun alustajina ovat piispa
Vainikainen.
osa asiakkaista on 30 – 39 -vuotiJari Jolkkonen, piispa Arseni sekä
Järvi-Kuopion seurakunnan 2.
aita. Nuorten aikuisten (18 – 29
kirkkoherra Hannu Koskelainen.
seurakuntapastorin virkaan on
-vuotiaat) osuus asiakkaista kasOpintopiiri kokoontuu Snellman
määrätty Paula Hagman-Puusvoi 11 prosenttiin.
-kesäyliopiston tiloissa, Asemakatinen 31.8. saakka ja 6. kappalaiYksittäisten henkilöitten tutu 7. Opintopiiri on ilmainen.
sen virkaan Mathias Junell 11.8.
losyynä ovat avioeroon liittyvät
”Meiltä puuttuu perinne kessaakka.
kysymykset. Pariskuntien tulosyykustella myös henkiseen elämään
✚✚ Kuopion kaupungin uusi kirnä ovat vuorovaikutusongelmat,
liittyvistä aiheista”, suunnittelijastoauto Aulis korvaa Karttulan
erokriisi sekä uskottomuus.
ja Tarja Svensk Snellman -kesäylikunnan vuonna 1987 hankkiman
opistosta perustelee opintopiirin ✚✚ Hengellisten lastenlaulujen
kirjastoauto Oskarin. Aulis-kirjassävellys- ja sanoituskilpailun järtoauto nimettiin jalkajestää Suomen Luterilainen Evanpalloilija Aulis Rytkösen
keliumiyhdistys (Sley) tähtäimesmukaan.
sään lastenlaulukirja Pikkukannel
Kirjastoauton ulkopyhäkoulu- ja varhaisnuorisoasun on suunnitellut Antyökäyttöön. Lauluja voi lähetnamaija Halonen. Aulis
tää perjantaihin 15.3. saakka osoitaloitti linjallaan 15. tamteeseen pikkukannel@gmail.com.
mikuuta. KirjastoautonKilpailun palkintosumma on 1000
kuljettaja Mika Varis ajaa
euroa, joka jaetaan neljän eri aiheAuliksella viitenä päiväpiiristä nousevan laulun kesken.
nä viikossa ja hoitaa kirPalkitut laulut julkaistaan 4.4.
jastopalveluja maaseudulla sekä kouluilla ja

aan
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 hyvinTUIJA HYTTINEN

vointia edistävä tekniikka kuuluu sairaalaan? Miksi kotona 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. Mutta kuka on katsomassa, miten vanhus kotona saa huolenpitoa. 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 yksilöllisyyttä, kotiin tekniikkaa, palveluntarpeisiin valinnanvapautta, arkeen lisää sosiaalisen hyvinvoinnin asioita, vapaaehtoistyötä ja työvoimaa. Hän tarkastelisi
tilannetta yksilöllisesti vanhuksen tarpeiden näkökulmasta, ei niinkään erillisten työalojen kautta, ja ottaisi vaikka käyttöön palvelusetelit. Ihanteellinen koko jossain 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, eristymisen 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 virassani laitosjohtajana.”
”Olen ollut järjestöaktiivi ja jatkan oletettavasti eläkkeelläkin sitä työtä. Luen paljon, Paulo Coelho on lempikirjailijani ja Alberto Moravianista pidän myös. Juuri nyt ihailen Ulla-Lena Lundbergin Jään upeaa suomen
kieltä ja Suomen luonnon kuvausta.”
”Tai ehkä päädyn ihailemaani Afrikan luontoon, tai
tekemään siellä pientä vapaaehtoistyötä.”
ULLA REMES

”Pörssiyhtiöiden tulo palveluasumisen markkinoille on huolestuttavaa,
mutta laatua valvomalla taso säilyy
myös suurissa yksiköissä.”
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pääkirjoitus

Yksinäisyys koskee

N

yt 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 vilkuttaa nyt punaista valoa yksinäisten vanhusten tilanteelle 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 kuuluu.
Me lähisokeat olemme luoneet yhteiskunnan, jossa
eri ikäryhmät elävät omaa todellisuuttaan. Parhaimmillaan se on vapautta, pahimmillaan heitteillejättöä.
Pitäisi hakea silmäpari köyhästä Kambodzasta kertomaan, 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 suljetaan 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 hyvintoimeentuleville eläkeläisille. Hätä ei ole suurin siellä,
missä jalat liikkuvat ja mieli
on virkeä.

”

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 yhteisvastuun imagosuunnittelijatkin lankesivat tähän valkoisilla siivillä kuorrutettuun 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 antaminen ja hädän silmiin katsominen kuuluvat sivistykseen, kristinuskon etiikasta puhumattakaan.
Päivää ja mitä kuuluu on helppo alku.

Lahja Pyykönen
lahja.pyykonen@evl.fi
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Juice virsikirjaan

Esimerkkejä en kerro siksi, että stop tykkänään, arvoisa virsikirjan lisävihkon työryhmä,
jonka puheenjohtajana on Puijon kirkkoherra
Jaana Marjanen. Kerron valmistaakseni ajatukselle, 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. Muusikoiden porukasta ovat
olleet Pekka Simojoki ja Jaakko Löytty.
Ja noin kymmenen
muuta. Kuopiostakin.
Ensimmäinen julkinen seminaari on vuoden sisällä.

”

Syksyn
sävel,
15. yö,
Musta
aurinko.
Sen verran
on katajainen kansa
ansainnut.

Musiikin ja teologian historiallinen suhde on käyty
läpi, musiikin ja aivojen suhdetta tutkittu.
Kun soitat UkkoNooan yksinkertaisen melodian, aivoanimaatioissa vain
pieni osa aivoista syttyy. Kun soitat Bachia,
kaikki roihuaa.
Kauppakeskusmuza tyhmistää. Rikas sävelmistö voi antaa muistinsa menettäneelle osan
siitä takaisin. Jumalan kämmenellä ei pelkää
ihminen. Tsätstätsää ja jumputijumputi eivät ole
terapeuttista. Musiikki on.
Näistä huolimatta. Lisävihkoa valmistelevan työryhmän soisi kuuntelevan Juice Leskisen
tuotannon läpi, miettiä sanoja, valita yksi virsikirjan lisävihkoon. Syksyn sävel, 15. yö, Musta
aurinko. Sen verran on katajainen kansa ansainnut. 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 puhumalla Vapahtaja -vainaasta
ja ystävästä herrassa ja
pirussa, pitää Juicen
päästä virsikirjaan.
Arvoisa
lisävihkotyöryhmä, älkää
naattiko, laakaskaa.
PETRI
JÄRVELÄINEN
Kirjoittaja on
teologian
tohtori
ja Portaanpään
opiston rehtori

Kirkon iso
uoma on tukossa
Kirkon merkitys yhteiskunnallisena vaikuttajana hiipuu.

”V

sa paikoissa.”
”Jokaisen ihmisen tunneviesti täytyy
ottaa vakavasti. Uskonnollinen ylimielisyys sulkee ihmiset pois.”
”Kirkko on hoivayhteisö, heikkojen
yhteisö, ja niin sen kuuluukin olla. Mutta leimautumisen pelko saattaa estää
monen mukaan lähtemistä.”

akaumuksellinen
hengellisyys vahvistuu. Kirkossa jatkuu salliva ja suvaitsevainen linja, joka
ajaa konservatiivit nurkkaan.”
Näin ennustaa uskon tulevaisuutta
pastori Arto Antturi. Viime sunnuntaina Kuopiossa puhuessaan hän ei niinkään 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 ilmaisutapoja. ” Uudet kevätpurot kirkossa eivät Antturin mukaan solise
ennen kuin tapahtuu todellinen taloudellinen romahdus. Näyttää, että ennen
tätä vääjäämätöntä ei tapahdu mitään.”
”Onko kirkossa paikkaa ja tilaa toimia, mahdollisuus kysyä niin, että kysymyksiin vastataan.” Antturi ounastelee, että vaikeitten kysymysten tullessa
herkästi luimistellaan pois. ”Kirkon väki
pyörii samojen ihmisten kanssa samois-

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 Jeesus -koneistomme ei tässä kilpailussa
pärjää. Me hymistelemme, emmekä vastaa niihin kysymyksiin, joita ihmiset esittävät. Omista perinteistä ei pidä luopua,
mutta jos haluan pysyä samana, pitää
muuttua. Jos kirkko haluaa pysyä tuoreena, kiinni ajassa, toimintatapojen pitää muuttua. Joustava toiminta on nyt
tapa reagoida.”
Sallivuuden lisääntyessä hengellinen etsintä hakeutuu Antturin mukaan

”

Kirkon salliva
linja aiheuttaa sen,
että etsintä ajautuu
sinne, missä vakaumus saa tilaa.

kirkon kulmilta

Taivaan valtakunnan portti

P

sen taiteilijantiestä ”Tuhansia kukekka Halosen talvinen maakia ja monta sotaa” vuodelta 2010,
laus vie meidät Kinahmin luKalle Halonen kertoo myös mämisille rinteille, 90 vuoden
en päällä ”ihmeellisimmän kortaakse helmikuuhun 1923.
keimman pilariston keskellä” luSilloin Muuruveden maamieskoulusmen sisässä olevassa savutuvassa
sa opettajana toiminut Antti Haloasuneesta iäkkäästä pariskunnasnen oli maalaamassa Kinahmilla yhta, sokeasta vaimosta joka hoiti ludessä näyttelijänä työskennelleen
meen kaivetun tunnelin kautta
serkkunsa Kalle Halosen kanssa.
karjaa sillä välin, kun mies kierteli
He kutsuivat paikalle myös Antti
kylillä kauppaamassa luutia.
Halosen veljen Pekka Halosen: ”Kyllä
Halos-kolmikon tukikohta oli
se Pekka osais maalata niitä peijoonia
Heinäahon talossa. Sinne he palasiniin kuin pitäis.”
vat uudestaan vielä kesällä ja Antti
Kinahmin runsaan lumen ja paukHalonen vielä myöhemminkin, kukuvan pakkasen kuorruttamia maiten talon pihaan muutama vuosi
semia Kalle Halonen kuvasi veljelleen
sitten pystytetty kivipaasi muistokuvanveistäjä Eemil Haloselle kirjeeslaattoineen kertoo.
sään 4.2.1923.
Talvella 1923 Pekka Halonen
”Kuten neät olen noussut mämaalasi Kinahmilta kokonaisen sarel´ korkeel, josta näkyy joka puolelle
jan lumen ja jään patsasmaisiksi samaailman laitaan. Täällä on talvi. Ihtuolennoiksi muuttamista puista.
meellinen – taivaallinen.”
Väreissä on erilaisia sinisiä ja kylHän kuvaa, miten lumi on jäätyPekka Halonen: Talvimaisema Kinahmän sinipunervia sointuja, valonyt kiveksi puiden ympärille ja miten
mista, 1923.
kohdissa kellertää ja vihervää, mikä
vain suurimmat puut ovat näkyvissä,
antaa lumen pinnalle jäisen kimalkun ”lunta on niin tuhottomasti”. Hän
luksen, kuten Aune Lindström kuvaa vuonna 1957 ilmestykertoo puiden muistuttavan patsaita, aivan kuin rukoilijoita,
neessä teoksessaan Pekka Halonen.
hartauteen vaipunutta taivaan sotajoukkoa ja kuvailee osan
Hienon läpileikkauksen Pekka Halosen koko tuotantoon
puista olevan ”enkeleiden ja perkeleiden” muotoisia. Taiteilijatarjoaa Ateneumin näyttelyn yhteydessä vuonna 2008 ilkolmikko puhuikin paikasta ”taivaan valtakunnan porttina”.
mestynyt lähes 500-sivuinen julkaisu.
Tässä kirjeessä, joka sisältyy kokonaisuudessaan Väärnin
pappilan julkaisemaan Minna Kettusen kirjaan Kalle HaloHELENA RIEKKI
Ateneumin taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto/Hannu Aaltonen

V

irsikirja uudistettiin 1987.
Olin veisannut koulussa ja rippikoulussa 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 syntyneen äidin uskonto oli muutettu. Ei saanut veisata äidin omia virsiä omalle lapselleen.
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Kukkakauppa
Hautaustoimisto
Pitopalvelu

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme
-tervetuloa tutustumaan!

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA
Vuorikatu 25
www.rosanna.fi

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

muualle kuin kirkkoon. ”Sinne, missä elinvoimaiset vakaumuksellisuuden muodot saavat tilaa.”
Kirkkoa haastavat individualismi,
kuntarakenteitten muutos, arvomaailman muutokset , uusateismi
sekä seksuaalimoraalin muutokset, kovenevat kiistat ja vastakkainasettelut.
”Antturin mielestä on mentävä
näitä syvemmälle, sisällön rakenta-

miseen. ”Mutta kuka kirkossa näyttää suuntaa”, hän kysyy.
”Rakennemuutokset ja ilmapiirin parantaminen ovat turhaa ja
näennäistä kosmetiikkaa ilman sisältöä. On kysyttävä, mitä on tapahtumassa. On tunnustettava tosiasiat. Sekä vakaumuksellinen usko
että vakaumuksellinen ateismi ovat
nousussa.”
”Kristittynä meidän on tunnetta-

Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Arto
Antturi saarnasi viime sunnuntaina Tuomasmessussa Alavan
kirkossa. ”Myös Tuomasmessun
on 20 vuoden jälkeen syytä
päivittää toimintatapaansa”,
Antturi sanoi.
va oma uskomme, ja vahvistettava
siinä toisiamme.”

Hoiva- ja kotityöpalvelu
Arja Vihonen Ky
050 336 3503

”Kaikille avoimia vuorovaikutuksen, uuden tiedon ja taidon kartuttamisen paikkoja. Ikärajoituksia ei ole. Ryhmiin sekä maksullisiin että maksuttomiin on ilmoittauduttava etukäteen. Maksuttomina opintoryhminä ovat
esimerkiksi Akkunoita keskusteluun, johon ilmoittautuminen päättyy 31.1 sekä Tablettitietokoneet tutuiksi ja
Pankkimaailman salat - turvallisuutta ja uutta.”
Keitä ovat Akkunoita keskusteluun –ryhmän alustajat?
”Opintoryhmän aloittaa sairaalapastori Risto
Voutilainen otsikolla Palveleva puhelin - yhteys
toiseen ihmiseen. Piispa Jari Jolkkonen
puhuu ajankohtaisesta ja ikääntyville
tärkeästä aiheesta Miten usko vaikuttaa terveyteen. Piispa Arseni tuo esiin
kirkon oleellisen tehtävän eli diakonian otsikolla Tie kirkkoon ja diakoniaan. Kirkkoherra Hannu Koskelainen valottaa ihmisyyttä Teilhard de
Chardinin luomiskonseption mukaan otsikolla Tapaus ihminen.”
Miksi Ikääntyvien yliopisto nostaa esiin kirkon näkökulmia?
”Haluamme tarjota kaikille opinhaluisille koh-

taamisia toistensa kanssa oman ajattelun avartamiseksi ja persoonallisuuden kehittämiseksi. Samalla saadaan
työkaluja ympäröivän maailman ymmärtämiseen. Kirkon näkökulma on tärkeää nostaa esille jo sen arvokkaan työn vuoksi, mitä kirkko arjessa tekee. Se jää valitettavan usein huomaamatta.”
Mistä idea löytyi?
”Yliopiston piirissä on havaittu tarvetta oppia keskustelemaan myös henkiseen elämään liittyvistä aiheista. Jyväskylässä Ikääntyvien yliopisto on
yhdessä seurakunnan kanssa järjestänyt
kyseisen kaltaisen opintopiirin ja se on
ollut siellä suosittu.”

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

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Onko hengellisistä asioista keskusteleminen vaikeaa?
”Hengellisten asioiden nostaminen
keskustelunaiheeksi ei ole meille suomalaisille samalla tavalla
luontevaa kuin yleensä Euroopassa. Meiltä puuttuu siihen
perinne. Opintoryhmissämme käydään arvokeskustelua,
mikä on tärkeää nyky-yhteiskunnassa. Toivon, että ”Akkunoita keskusteluun”-opintoryhmä antaa osallistujan
elämälle rakennustarpeita
ja uusia oivalluksia kirkollisten aiheiden käsittelyyn.”
Timo Hartikainen

Mitä ovat Ikääntyvien yliopiston opintoryhmät?

URmas seppel

Arja auttaa arjen askareissa.
Soita Arjalle.

Akkunoita
hengelliseen keskusteluun

I

soita 045 8900 126

LAHJA PYYKÖNEN

mitä mielessä?

kääntyvien yliopistossa alkaa helmikuussa hengellisen keskustelun opintoryhmä “Akkunoita
keskusteluun“. Kesäyliopiston suunnittelija Tarja
Svensk kertoo, että neljä opintokertaa avaa näkökulmia kirkkoon sekä ihmisyyteen.

Remontin taRpeessa?

HANNA KARKKONEN

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
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tapahtuu

kirkkojakoti@evl.fi

Rukous yhdistää
✚✚ Suomi rukoilee -rukousilta Kallaveden kirkossa perjantaina 1.2. klo 18. Radio Dein ja Kallaveden seurakunnan järjestämä rukousilta Suomen puolesta.

Lapsille ja nuorille

✚✚ Keskusseurakuntatalossa lounas
ja kahvit (10€) sunnuntaina 3.2. klo
11.30.
✚✚ Keskusseurakuntatalossa Yhteisvastuulounas keskiviikkona 13.2. klo
11-13, hinta 8 €.
✚✚ Alavan kirkossa messu ja keräyksen
aloitus sunnuntaina 3.2. klo 10. Kirkkokahvit ja info.
✚✚ Kallaveden kirkossa messu ja keräyksen avaus sunnuntaina 3.2. klo 10.
Keittolounas 6 €.
✚✚ Karttulan kirkossa keräyksen avaus sunnuntaina 3.2. klo 10. Lounas (10 €)
seurakuntakodilla.
✚✚ Rytkyn leirikeskuksessa laskiaisen Yhteisvastuutapahtuma sunnuntaina 10.2. klo 11-13.
✚✚ Pyhän Johanneksen kirkossa Yhteisvastuumessu sunnuntaina 3.2. klo
10. Lounas.
✚✚ Pyhän Johanneksen kirkossa Yhteisvastuukonsertti tiistaina 12.2.
klo 17.30. Pohjantien koulun orkesteri ja
kuoro.
✚✚ Ukintuvan Yhteisvastuuteematorstai Pyhän Johanneksen kirkossa torstaina 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 seurakuntatalossa keräyksen avaus ja listojen ja lippaiden jako sunnuntaina 3.2. kirkkokahveilla.
✚✚ Kaavin kirkossa messu sunnuntaina 3.2. klo 13. Kirkkokahvit ja keräyksen
esittely.
✚✚ Muuruveden seurakuntatalossa
keräyksen avaustapahtuma kirkkohetken jälkeen sunnuntaina 3.2. klo 13.30.
✚✚ Nilsiän kirkossa Herättäjän päivä
ja Yhteisvastuukeräyksen aloituspyhä sunnuntaina 3.2. klo 10. Seurakuntakodilla lounas ja seurat, listojen jako.
✚✚ Säyneisen seurakuntakodissa keräyksen avaus, listojen ja lippaiden jako sunnuntaina 3.2. kirkkokahvilla. Mathias Junellin tulokahvit.
✚✚ Tuusniemen kirkossa messu sunnuntaina 3.2. klo 10. Lippaitten jako.
✚✚ Vehmersalmen kirkossa messu
sunnuntaina 3.2. klo 13. Seurakuntakodissa keittolounas ja lippaiden jako.
✚✚ Siilinjärven seurakuntatalossa keräyksen 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. Apteekkari emerita Irja Launonen, lääkäri Tuula Hynninen, musiikki Virpi Vartiainen. Yhteisvastuutuotteita myynnissä.

Hanna Karkkonen

Vanhuus ei ole uhka. Yksinäisyys on.
Yhteisvastuukeräys lähtee liikkeelle hyvän vanhuuden puolesta.

✚✚ Monikulttuurinen Mukulamessu
Petosen seurakuntatalolla sunnuntaina
3.2. klo 16. Sudanilaisten ja burmalaisten
musiikkia.
✚✚ Xsön - nuorten toiminnallinen ilta Karttulan seurakuntakodissa perjantaina 1.2. klo 18-21.
✚✚ Alakouluikäisten
Donkkis-toimintaillat
Vuorelan kirkolla. Donkkikset keskiviikkoisin
30.1., 27.2. ja
20.3. klo 18–
20. Musisointia, nukketeatteria, erilaisia
puuhapisteitä, kilpailuja ja
raamattuopetus.

Raamatun
tutkiskelua
✚✚ Raamattutunti Puijon kirkossa sunnuntaina 3.2. klo 16. Valohoidosta puhuu
pastori Heikki Hilvo. Hän opettaa myös
Kutsu yhteyteen –messussa klo 17.
✚✚ Matteuksen evankeliumin neljän torstailuennon sarja alkaa Siilinjärven seurakuntatalolla torstaina 7.2.
klo 18. Sarjan aloittaa Matti Hoffrén tarkastelemalla evankeliumin kulttuurista taustaa. Torstaina 14.2. Unto Niskanen
jatkaa käytännön kristillisyydestä teemalla ”Mahdottomasta mahdollinen –
vuorisaarna käytännössä”. Luentosarjan
voi liittää osaksi aikuisrippikoulua.
✚✚ Isä meidän rukouksen tutkiskelu ja vesper Tuomiokirkon kappelissa
sunnuntaisin. ”Tulkoon sinun valtakuntasi” 3.2. klo 16 ja ”Tapahtukoon sinun
tahtosi...” 10.2. klo 16.

Jakarandan konsertti Riistaveden kirkossa sunnuntaina 10.2. klo 13.

Aikuisriparille?
✚✚ Odottavatko sinua kesähäät tai
kutsu kummiksi? Kuopion Pyhän Johanneksen kirkolla alkaa ryhmämuotoinen aikuisrippikoulu keskiviikona 13.2
klo17-18.30. Kokoontuminen kuusi kertaa kerran viikossa. Ilmoittautumiset
10.2 mennessä pastori Sirpa Nummenheimolle puh. 040 4848 397.

Laskiaisrieha
Poukamassa

✚✚ Laskiaistapahtuma Poukamassa
sunnuntaina 10.2. klo 12. Hevosratsastusta, napakelkkailua, mäenlaskua, tandem-hiihtokilpailu umpihangessa, makkaranpaistoa, mehua, pullaa ja kahvia
Yhteisvastuun hengessä. Tapahtuma alkaa kirkkohetkellä.

Sukellus Raamattuun Musiikkia sydämelle

✚✚ Bibliodraamaryhmä Puijon kirkolla
maanantai-iltaisin helmi- ja maaliskuussa klo 18. Ohjaajina pastori Heikki Hyvärinen ja nuorisotyönohjaaja Topi Litmanen. Ilmoittautumiset 11.2. mennessä
arkisin klo 9-15 toimistosihteeri Mirja
Turuselle, puh. 040 4848 410, mirja.turunen@evl.fi.

Majatalo auki

✚✚ Majataloilta Alavan kirkossa lauantaina 9.2. klo 18. Isäntänä Pekka Simojoki. Afrikkalaista musiikkia. Pastori Jukka
Jämsén puhuu rukouksesta.Yllätyksiä

✚✚ ”Iloinen sydän” levyn julkaisukonsertti Alavan kirkossa torstaina 31.1. klo
19. Popo Salami, Jarkko Maukonen, Ossi Jauhiainen.
✚✚ Voimaa musiikista Männistön Vanhassa 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 kirkossa torstaina 14.2. klo 19. Musiikkia,
makuja ja merkillisiä kertomuksia maailmalta. Makupaloja lähetyskentiltä.
timo hartikainen

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.
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Moni vanhus
huolehtii lapsenlapsistaan, koska
lasten vanhemmat ovat kuolleet
tai ovat siirtotyöläisinä.

✚✚ Pääkirjaston ala-aula: Vitali Aho näyttely 2.2. asti.
✚✚ VB-valokuvakeskus, Perttu Saksa: Echo
11.1.–24.2. Ateljeetilassa Victor Barsokevitschin
juhlavuosi (1863–1933).
✚✚ Kuopion museo, Parvihuone: Papanamaan kartta 31.3. saakka.
✚✚ Kuopion taidemuseo: Taiteen Vuoksi –
Maisemia veden äärellä ja Onko koira kotona? 3.2. asti.
✚✚ Kuopion museo: Vapaapainija Eino Leino ja
Mestarijuoksija Hannes Kolehmaisen palkinnot esillä 24.3. asti.
✚✚ Korttelimuseo, näyttelysali: Sirkus saapuu Kuopioon – Päivä sirkuslaisten elämästä
100 vuotta sitten. Kuopiolaisen Raija Laitisen
tekemässä kolmiulotteisessa pienoismaailmassa Sirkus Vilmander on saapunut kaupunkiin ja valmistautuu näytökseen 24.1.–1.6.
✚✚ Galleria G 12: Sinitaivas – grafiikkaa Grafiikkapaja Himmelblausta. Mukana.: Juho Karjalainen, Johanna Koistinen, Marika Mäkelä,
Jukka Mäkelä, Osmo Rauhala ja Hannu Väisänen 26.1.–14.2.
✚✚ Galleria Carree, Riikka Mäkikoskela:
Hallitsemattomia tapauksia 23.1.–10.2.
✚✚ Kuopion kaupungintalolla Ikääntyvien
yliopiston luentosarja, professori Juha Hartikainen: Rytmihäiriöt 31.1. klo 13 (25 e./kevätkausi).
✚✚ Kuvakukko, KAVA: Kinokonsertti Äänekkäät mykät 4.2. ja Naisia Hermoromahduksen
partaalla 11.2. klo19; Hopeatähdet: Kovasikajuttu (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 musiikkioppilaitokset esiintyvät Konserttisalissa 1.2. klo 18, vapaa pääsy.
✚✚ Valohalli ja lämpiöt: Kevätrekry ke 6.2. klo
12–17.
✚✚ Kuopion Musiikkikeskus: Avoimien ovien päivä 7.2. avajaiset klo 11, Päivämatinea I
7.2. klo 12
✚✚ Sinfoniasarja III, Kuopion kaupunginorkesteri, Sascha Goetzel, kapellimestari; Mendelson
Trio Berlin: Andreas Frölich, piano; Uta Kunert, viulu; Ramon Jaffe, sello 7.2. klo 19.
✚✚ Jazzklubi: Terry Hanck (USA) 8.2. klo 21.
✚✚ Kuopion kaupunginteatteri, Puistokoulu: Paperittomat 31.1., 9.2. klo 19.
✚✚ Yhteiskoulu: Elämänmeno 1., 2. ja 9.2. klo 19.
✚✚ Yhteiskoulu, Kajaanin kaupunginteatterin vierailu: Paha lapsi 5.2. klo 19.
Elling, Siunattu hulluus ja Kiviä taskussa jatkavat kevätkaudella.
✚✚ Puistokoulu: Rakkaudesta lauluun, vierailijana näyttelijä Antti Launonen 30.1. klo 19;
vierailijana Mikko Paananen 9.2.klo 14; vierailijoina Annukka Blomberg ja Seija Pitkänen
13.2. klo19.
✚✚ Sotku: Sydämen syrjällä – lauluja elämästä,
näyttelijä Lina Patrikainen, pianisti Tapio Nykänen, basisti Markku Lehikoinen ja rumpali/
perkussionisti Marko Salmela 1., 3., 10. ja 17.2.
klo 19.

”

Väkevä todistus toivosta
”Oli puhuttelevaa saada tavata kansanmurhasta ja sisällissodasta selvinneitä vanhuksia, jotka olivat perustaneet omia
vanhusten ryhmiä”, Anu Ylitolonen
kertoo. Joroisten ja Juvan seurakuntapastori Anu Ylitolonen on Yhteisvastuukeräyksen yhteyshenkilönä
Kuopion hiippakunnassa.
”Nämä vanhukset auttoivat toinen toisiaan, kävivät tapaamassa sairastuneita ryhmän jäseniä, puhuivat
menneistä ja huolehtivat yhdessä siitä, että jokaisen lapsenlapset saivat
mahdollisuuden koulunkäyntiin. Keskinäinen yhteys ja avunanto olivat
heidän tapansa selviytyä.”
Tällaiset ryhmät ovatkin yksi toimintamuoto, jolla Yhteisvastuukeräyksen kautta autetaan vanhuksia ja
kyliä parantamaan elinolojaan.
”Eräs iäkäs vanhus katsoi minua vakavana
sanomatta sanaakaan. Hänen olemuksensa

Keskinäinen
yhteys ja
avunanto
ovat heidän
tapansa
selviytyä.

kertoi raskaasta työstä ja eletystä elämästä. Hänen katseessaan oli
jotain syvälle sieluun osuvaa. Kohtaamisemme on
jättänyt minuun pysyvän
jäljen. Matkapäiväkirjaani
kirjoitin tuona päivänä: ”Se,
että olet, se on minulle väkevä
todistus, väkevä todistus toivosta”, Ylitolonen kuvaa.
”Se, minkä me saatamme Suomessa kokea pieneksi ja vaatimattomaksi auttamiseksi, saattaa toisella puolen maailmaa muuttaa jonkun ihmisen koko maailman. Kun
Kambodžassa auttaa lasta, auttaa myös hänen vanhempiaan, isovanhempiaan ja koko
hänen kyläyhteisöään.”
”Sama toimii myös toisinpäin: kun auttaa
vanhusta, auttaa myös tämän lapsia, lapsenlapsia ja koko kyläyhteisöä vanhuksen ympärillä.”

Karu ja kaunis Kambodža
Kambodža on kaunis, reilun 14 miljoonan asukkaan valtio Kaakkos-Aasiassa
Kambodžalaiset ovat käyneet läpi hurjan
historian: 1970-luvulla PolPotin johtama punakhmerihallinto toteutti kansanmurhan,
saman vuosikymmenen lopussa vietnamilaiset hyökkäsivät Kambodžaan ja sisällissota
punakhmerejä vastaan alkoi.
Rauhan aikaa Kambodžassa on eletty vasta 1990-luvun alusta, jolloin monarkia palautettiin valtaan. Kansanmurhan ja sisällissodan vuosien aikana on arvioitu jopa kahden
miljoonan kambodžalaisen menehtyneen.
LAHJA PYYKÖNEN

Studio Alias/Sami Tirkkonen

K

ambodžassa vanhuksiksi lasketaan kaikki 55 vuotta täyttäneet.
Tuo ikäryhmä on joidenkin laskelmien mukaan noin kahdeksan prosenttia koko väestöstä.
Tämän päivän 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat olleet kansanmurhan aikaan nuoria aikuisia.
”He kertoivat selviytyneensä noista ajoista, koska olivat nuoria
ja vahvoja. Heidän vanhempansa eivät selvinneet. Kova työ, liian vähä ruoka ja ankarat olot
olivat monille liikaa”, kertoo pastori Anu Ylitolonen, joka viime vuonna osallistui Kirkon
ulkomaanavun opintomatkalle Kambodzaan. Hyvin iäkkäiden
kambodžalaisten osuus
väestöstä onkin hyvin
pieni.
Toinen
kambodžalaista vanhuutta leimaava piirre on lastenlastenhuoltajuus. Joka kolmas yli 60-vuotias
kambodžalainen on vastuussa vähintään yh-

destä lapsesta.
Nämä vanhushuoltajat
huolehtivat oman toimeentulonsa lisäksi myös lasten ravinnonsaannista, koulunkäynnistä ja terveydestä.
Koska noin kolmannes
kambodžalaisista elää kansallisen köyhyysrajan alapuolella, tilanne vanhushuoltajien kohdalla ei ole
helppo. Kambodžassa ei ole sosiaaliturvaa ja
näinpä jokainen – toimeentulonsa turvatakseen – tekee jonkinlaista työtä kuolemaansa asti.
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helmivinkit

Köyhyyden keskellä
toivoa todeksi

Yhteisvastuukeräyksellä autetaan
yksinäisiä vanhuksia Suomessa
ja Kambodžassa.

&

Kapellimestari Sascha Goetzel johtaa
Kuopion kaupunginorkesterin sinfoniakonserttia 7.2. Musiikkikeskuksen
konserttisalissa.
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TIMO HARTIKAINEN

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.
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Joka päivä
ehjänä kotiin
Kirkon työssä ei tarvitse olla vuorikiipeilijä,
joka tuontuosta syöksyy valloittamaan uutta huippua.

T
”

aptaptaptap. Tap.
Kirkkokansa taputtaa
juuri virkaanasetetulle kirkkoherralle. Ei sentään spontaanisti, vaan piispan kehotuksesta. Uusi tapa on
hiljalleen virinnyt piispa Jari
Jolkkosen toimittamissa vihkimyksissä ja virkaanasettamisessa.
”Se oli kaunis hetki”, sanoo seuraavana päivänä punakaartilaisen pojanpoika Matti Pentikäinen.
Kallaveden kirkon eturivissä istuu siskon poika, jonka Matti Pentikäinen kastoi kaksi tuntia sen jälkeen
kun hänet oli Kuopion tuomiokirkossa vihitty papiksi runsaat kaksikymmentä vuotta sitten. Siskon tyttö Essi Hyvärinen lukee juhlassa raamatuntekstin. Perhe ja läheiset istuvat
kakkosrivissä.
”Eksistentialistinen olo”, Pentikäinen
sanoo. Onko se suomennettuna sitä, että tuntee olemassaolonsa voimakkaammin. ”Ihmiset ovat takana, ja he haluavat minua siunata.”
Myös isämme uskoivat ennen, messussa veisataan. ”Minulla on ilo ja etuoikeus rakentaa Kristuksen kirkkoa.”
Piispa ojentaa valtakirjan. ”Se on minulle viestikapula, viedä ilosanomaa kuoleman voittajasta.”
Kallaveden kirkko täyttyy heti yhdeksän jälkeen. Kirkollisista tavoista poiketen Matti Pentikäinen ei ole lähettänyt
virkaanasettamisjuhlaansa kutsuja eikä kirkonpenkeissä ole kutsuvieraskylttejä. Etummainen penkki jää kirkollisen
vieraskoreuden tapaan tyhjäksi, vaikka
eteinenkin lasiseinän takana on täysi.
Matti, rakas veli. Piispa Jari Jolkkonen puhuu vihittävälle hyvin henkilökohtaisesti.
Piispa korostaa seurakunnan olevan
itseään suuremmalla asialla. ”Kirkon tehtävää tule hoitaa yhteistyössä ja rakentavassa hengessä, ei riidellen eikä omaa
etua etsien. ”Myös johtajan tehtävä nousee seurakunnan tehtävästä. ”Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan
hengellistä elämää ja toimintaa.”
”Johtajana olet seurakunnan palvelija. Kirkkoherra on koko lauman paimen,
ei yhden ryhmän tai suunnan. Seurakunnan onni ja kukoistus ovat piispan
mukaan riippuvaisia siitä, että asioita
hoidetaan yhdessä ja yksissä tuumin. ”

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

Kirkkoherra
Aulikki Mäkinen

K

Yhden päivän työt yhdessä päivässä
Matti Pentikäinen ei nyt halua katsoa taaksepäin, eikä elämässä pettymisiä tuottaneisiin vaiheisiin. Vaikka navigointireiteillä on sumua ollutkin.
Sen verran esirippu heilahtaa, että vaaleissa tulleet takaiskut ovat niistä suurimmat. Jopa niin, että
yksi tällainen sai miettimään sitä, jospa paikka olisikin jossain muualla. Sotilaspappivuodet Kosovossa ja
rauhanturvaajan tehtävät Afganistanissa veivät katsomaan toisenlaisia näkökulmia, uutta ulottuvuutta 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-

Suo hänen työn ja viran paineet kestää. Yhteiset onnittelut virkaanasetetulle kirkkoherralle
annettiin kättentaputuksin.
teisön kanssa kerran kuukaudessa. ”Tämä vähentää
käytäväkeskusteluja”, esimies on huomannut. ”Kunnioitan jokaisen asemaa ja ammattitaitoa. Kaikissa neuvotteluissa virkatie pitää säilyttää.” Rauhanturvaajavuosinaan Pentikäinen sanoo oppineensa
keskustelevaa, täsmällistä ja olennaisiin asioihin tarttuvaa johtajuutta.
”On oltava tietoinen siitä, mitä tapahtuu, jotta
saan todenmukaisen tilannekuvan.” Luottamushenkilöt ovat Pentikäiselle silmiä ja korvia suuren seurakunnan tilanteen kartoittamiseen.
Työsuojelua Pentikäiselle on se, että jokainen
työntekijä jokaisen päivänä pääsee ehjänä kotiin ja aikanaan työkykyisenä eläkkeelle. Kabulissa Pentikäinen sanoo oppineensa tämän: ”Yhden päivän työt
yhdessä päivässä. Tehtävät on suoritettava, mutta
kaikkea ei saada päivässä kuntoon.”

Messuprosentti promilleluokkaa
Pentikäinen toistaa seurakunnissa usein kuultua virttä voimavarojen ja rahojen vähetessä. On keskityttävä perustyöhön. Mutta pelkästään tuo ei näytä
uudelle kirkkoherralle riittävän. Hän kaavailee menemistä alueensa työpaikoille ja niitä Kallaveden seurakunnan alueella riittää: Itellan liikekeskus, Pelastusopisto, Junttan.
No, sitten se toinen, joka ponnahtaa kuin korkki

TYÖTOVERIT:
”Arvostan teidän ammattitaitonne
ja on ilo tehdä työtä yhdessä”
SEURAKUNTALAISET:
”Rakennetaan seurakuntaa yhdessä”
JUMALA:
”Ohjaa minua oikeaa tietä.”

pintaan varsinkin seurakuntaliitosten yhteydessä. On
tuettava vahvan seurakunnallisen identiteetin kasvua. Matti Pentikäinen suunnittelee tähän avuksi sloganeita, kuten esimerkiksi: ”Kotini Kallaveden seurakunta.”
”On unohtunut se, että seurakunta on elämän viitoittaja, ilosanoman tuoja.”
”Kirkko ja seurakunta ovat koti, jossa voin levätä Jumalan läsnäolossa ja jonne on hyvä tulla. ”Mutta voiko se olla koti, jos messussa kävijöiden prosentti
Kallaveden seurakunnassa on promilleluokkaa?
vOnhan tämä oire jostakin, mutta jokaisesta kävijästä olen tyytyväinen.” Kirkkokahvit Pentikäinen toivoo jokaisen messun jälkeen. Hän muistaa vieläkin
kirkkoon tulleiden sudanilaisten kristittyjen ensijärkytyksen kun kukaan ei tullut tervehtimään eikä kysynyt mitään. Omassa kulttuurissaan he olivat tottuneet täysin päinvastaiseen.

Etsikää ensin Jumalan valtakunta
Matti ja Anne Pentikäisellä on neljä lasta: Tiina, 24,
Pekka, 22, Ilmari, 19 ja Paavo, 11. Hiihto tuo kirkkoherralle ruumiin kuntoa, Kuopion Elossa hän on maalivahti-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 Sibeliuksenkadulle olisi hyvä ennättää ennen vaimon tuloa. Pitiköhän siivota hiukan vai mitä se oli, joka aamulla 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 elämänsä Raamatun opetukseen. ”Jos rauha ei ensin tule Jumalalta, ei sitä tule muualtakaan. ”
Etsikää ensi Jumalan valtakunta. Sitten tulee kaikki
tämä. Taivas myös.
LAHJA PYYKÖNEN
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Seurakunnat 30.1.–12.2.13

Tuomiokirkko
Tuomiokirkko on avoinna
klo 10-15, lisäksi pe klo 18-23.
puh. 040 4848 256
Hiljaisuuden messu (Viikkomessu) ke 30.1. klo 18. Messu
viitotaan. Sari Kärhä, Pirjo Rissanen 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 Marjo Parttimaa, kanttorina Pertti
Rusanen ja urkurina Anna Kosola. Tuomiokirkkokuoro.
Isä meidän rukouksen tutkiskelu ja vesper “Tulkoon sinun valtakuntasi” su 3.2. klo
16. Tuomiokirkon kappelissa (sisäänkäynti Vuorikadun
puolelta). Olli Viitaniemi.
Viikkomessu ke 6.2. klo 18.
Marjo Parttimaa, Lauri Kastarinen 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 Pertti Rusanen ja urkurina Anu
Pulkkinen. Psalmikuoro.
Isä meidän rukouksen tutkiskelu ja vesper “Tapahtukoon sinun tahtosi...” su 10.2.
klo 16. Tuomiokirkon kappelissa (sisäänkäynti Vuorikadun
puolelta). Marjo Parttimaa.
Tuhkakeskiviikon viikkomessu ke 13.2. klo 18. Olli Viitaniemi ja Marjo Parttimaa.

Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
“Old is gold” yhteisvastuu
-lounas ja kahvit su 3.2. klo
11.30. Lounaan hinta 10 €. Ohjelmatuokio yhteislaulun siivittämänä.
Keskikaupungin palvelupiiri
ke 6.2. klo 13 Kerhohuone Eetussa, Suokatu 22 C.
Herättäjän paikallisosaston vuosikokous ja seurat su
10.2. klo 18. Reijo Mattila, Olli
Viitaniemi.
Maanantain lähetyspiiri ma
11.2. klo 16 Kerhohuone Aaronissa, keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22 C.
Eläkeläisten virkistyspäivä
ke 13.2. klo 11. Raamattutunti “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.

laan, tehdään näytelmiä, leivotaan ja tehdään kaikkia tyttöjen juttuja ja pidetään hauskaa. Kokkikerho 1.-3. -luokkalaisille, ti klo 17.30-19. Tehdään
yhdessä kaikenlaista keittiössä: opetellaan tekemään välipaloja, suolaisia ja makeita 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 liikunnallisia pelejä, kokeillaan uusia
lajeja ja ennen kaikkea mukavaa yhdessäoloa. Mukaan tarvitset liikuntaan sopivat vaatteet. (mailat ym. löytyvät koululta) Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Jarkko Voutilainen
puh. 040 4848 285. Viikolla 10
ei kerhoja.

Lähetys
Näpertäjät ti 5.2. klo 13 Kerhohuone Aaronissa, keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22 C.
Kotien lähetyspiiri ke 6.2.
klo 13 Hilkka Lätillä, Myllykatu 12 A 19.
Maanantain lähetyspiiri ma
11.2. klo 16 Kerhohuone Aaronissa, keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22 C.

Muuta
Yhteisvastuukeräykseen toivotaan uusia kerääjiä. Yhteisvastuukeräys auttaa 2013
yksinäisiä vanhuksia Suomessa ja Kambodzassa. Ota yhteyttä. Diakonissa Pirjo Litmanen puh. 040 4848 282.
Inkilänmäen palvelupiiri, käsityöryhmä ja avoin ryhmä Tätilässä to 7.2. klo 13. Yhteisvastuun merkeissä. Hernekeitto, kahvi ja laskiaispulla, 5€.
Myytävänä yv-tuotteita. Arpajaiset.
Messu su 10.2. klo 12 Tätilässä, Inkilänmäellä. Saarna Ilpo
Rannakari, liturgia Olli Viitaniemi.

Perhetyö
Naisten lenkkipiiri Poukamassa ma 4.2. klo 18.
Perhekerho “Eläinten lepopäivä” ti 5.2. klo 9.30-11 Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22 E.
Perhekerho “Lauluja, leikkeja”
ti 12.2. klo 9.30-11 Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22 E.

Pyhäkoulu
Kotipyhäkoulu Rönossä Katso lisää Rönön sillan kupeessa
olevalta ilmoitustaululta.

Kastetut
Iines Ellen Ojell, Aukusti Matti
Ruotsalainen, Roosa Ilona Anneli 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 Ihalainen 66v, Maija Liisa Sarasjärvi 71v, Ritva Tellervo Lauk-

Nuoret

kanen 82v, Pentti Antero Vokkolainen 78v, Pentti Sakari Kohonen 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. Saarnaa Kirsi Perämaa, liturgina
Juha Välimäki, kanttorina Leila, Zipporim-kuoro. Yhteisvastuukeräyksen aloitus, kirkkokahvit ja info.
Messu su 10.2. klo 10. Saarnaa
piispa Matti Sihvonen, liturgina Hannu Koskelainen, kanttorina Ossi Jauhiainen, valtakunnallinen Herättäjän kuoro.
Herättäjän päivä. Messun jälkeen soppalounas ja seurat.
Ilta lähetystyön hyväksi to
14.2. klo 19. Musiikkia, makuja ja merkillisiä kertomuksia
maailmalta. Tilaisuuden jälkeen iltateetä ja makupaloja lähetyskentiltä. Zipporimkuoro, nuorten bändi, Hanna Eskel, viulu, ja Leila Savolainen. Mukana kanssasi Tarja Säynevirta (SLS), Tuija Leinonen, Vappu Palmu ja Anna
Väätäinen. Tule viettämään
Ystävänpäiväniltaa lähetyksen
merkeissä. Ystävät mukaan.

kuopionseurakunnat.fi/alava tai 7.2. klo 18-19 puh. 040
4848 292. Alavan tyttöjen ja
poikien kevätleiri 7-14 -vuotiaille Hirvijärvellä 22.-24.3. Leirille voidaan ottaa 20 tyttöä
ja 20 poikaa. Leirimaksu 16 €.
Ilm. ajalla 21.1.-10.3. www.kuopionseurakunnat.fi/alava tai
11.3. klo 16-17 puh. 040 4848
292. Huom! Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin voimme ottaa, arvomme leiripaikat. Muista ilmoittautuessasi laittaa yksi kaveritoive, niin
se huomioidaan arvonnan yhteydessä.

Diakonia
Diakoniatoimistot - Alavan
kirkko: Ajanvarausvastaanotto ke klo 9 – 11, Liisa Tiilikainen puh. 040 4848 324(Alava, Niirala, Haapaniemi ja Lehtoniemi). Neulamäen kirkkoseurakuntakeskus: to klo 9 –
11, Liisa Tiilikainen, Sisko Laitinen puh. 040 4848 325 (Neulamäki). Särkiniemen kirkkoseurakuntakoti: 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

Alavan
seurakuntakeskus
Keihäskatu 5 B

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

Kirjallisuuspiiri to 31.1. klo
14 uudessa neuvotteluhuoneessa, B-rappu. Kirjana: Hanna Tuuri, Irlantilainen aamiainen. Yht. henk. Aino Mikkonen puh. 040 7071 499.
Alavan eläkeläisten päiväpiiri ti 5.2. klo 12-14 seurakuntasalissa (ruokailu).

Esko Ilmari Salonen 86v, Eeva
Sohvi Karttunen 96v, Leena
Maria Salia 86v, Eila Orvokki Pitkänen 83v, Aino Helena
Siltavuori 100v, Markku Ensio
Pönkänen 61v, Johannes Taavetti Åman 91v.

Kuolleet

Neulamäen kirkko
Vesurikuja 4
puh. 040 4848 311
Ystäväntuvan lähetyspiiri
to 31.1. klo 12.30. Piiri kokoontuu 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 Savolainen, Nuorten bändi. Rippikoulujen 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 yhteisvastuuinfo.

Varhaisnuoret
Kouluikäisten leirit --Alavan
ja Puijon seurakuntien Poikien salinbandyleirit Rytkyn leirikeskuksessa yli 10-vuotiaille pojille 22.-23.2., alle 10-vuotiaille pojille 23.-24.2. Leirille
voidaan ottaa 15 poikaa molemmista seurakunnista. Leirimaksu 8 €. Ilm. 21.1.-6.2. www.

kallavesi
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Suomi rukoilee- rukousilta pe 1.2. klo 18. Radio Dein ja
Kallaveden seurakunnan järjestämä rukousilta Suomen
puolesta. Juontajana Timo
Tikka Kristityt yhdessä ry:stä.
Pastori evankelista Ilkka Puhakka, Anni Tanninen Kallaveden seurakunnasta ja Nina
Åström, joka laulaa Hilja Aaltosen teksteihin tehtyjä lauluja. Iltaan kutsutaan kaikkia,
jotka haluavat rukoilla Suomen ja Kuopion alueen puolesta. Illassa kerätään kolehti Kristityt yhdessä ry:lle, joka
tukee Radio Dein toimintaa.
Kynttilänpäivän messu ja
YV:n avaus su 3.2. klo 10. Liturgia Raili Rantanen, saarna Anna-Maija Hella, kanttorina Richard Nicholls ja Tuulia
Nicholls, oboe. Jumalanpalveluksen jälkeen Yhteisvastuun
hyväksi keittolounas 6 € (keit-

rukoilemme

Nuortenillat toklo 18-21 Suokadun nuorisotiloissa Keskusseurakuntatalolla.

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa.
HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI AVOINNA: ma–pe 9–17
puh. 020 754 2350 www.sacrum.fi

Petri Hyttinen.

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

Äläkä saata meitä
kiusaukseen,
vaan päästä meidät
pahasta.

to 3 € ja pannukakkukahvit 3 €,perhehinta 12 €).
Messu su 10.2. klo 10. Liturgia Petteri Hämäläinen, saarna Matti Pentikäinen, kanttorina Richard
Nicholls, Jaana Turunen ja
Kuopion Maestralaulajien kuoro.
Tuhkamessu ke 13.2. klo
18. Anni Tanninen, Mikko Väisänen ja Anna-Mari Linna.

nallinen ilta pe 1.2. klo 1821. Erilaisia toimintapisteitä ym. ohjelmaa.
Perinnepäivä ti 5.2. klo
10. Näytteillä perinne-esineitä, ohjelmaa ja lounas.
Eläkeliiton Karttulan Yhdistys.

kylätalossa. Raili Rantanen
ja Anne Keränen.

Pyhäkoulu

puh. 040 4848 545
Kynttilänpäivän messu
ja YV-keräyksen avaus su
3.2. klo 10. Veli Mäntynen,
Anne Keränen ja Mari Tolonen laulu. Yhteisvastuulounas seurakuntakodilla,
hinta aikuisilta 10 €.
Sanajumalanpalvelus su
10.2. klo 10. Reijo Mustonen, Anne Keränen, Riikka Kukkonen ja Kuopion nuorisokuoro. Rippikoulusunnuntai 1. Kirkkokahvit Seurakuntakodilla klo 11.15.

Leväsen kammari ma 11.2.
klo 12.30-14 Leväsentie 27.
Hyvän tuulen jumppahetki, Arja Mielikäinen.
Hyvän hoidon päivä ke
13.2. klo 10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa.Ystävävierailu. Vieraana Ystävänkammarin väki Karttulasta. Ilm. diakoniatoimistoon puh. 040 4848
332 ma tai to klo 9-10 (voit
jättää myös viestin vastaajaan).
Ystävänpäivää vieteään to 14.2. klo 12 Petosen
seurakuntatalolla. Lounas (vapaaehtoinen maksu yhteisvastuulle). Pientä
ohjelmaa.
Lähimmäistyössä toimivien koulutusilta ma 25.2.
klo 18-20 Pyhän Johanneksen kirkolla yhdessä
Puijon ja Männistön seurakuntien lähimmäisten
kanssa. Illan aiheena “Häpeä - suoja vai kahle”, alustaa psyk.erik.sh. diakonissa
Pirjo Miettinen. Ilm. Riitta Reimalle 15.2. mennessä
puh. 040 4848 370.

Pyhäkoulut seuraavasti Kallaveden kirkolla jumalanpalvelusten aikana
alakerran kerhohuoneesa: 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 Pyhäkouluopettajien ilmoittamina pyhinä
seuraavasti: Haminalahdessa Hiekkalassa alkaen
13.1. klo 11.
Kinkerit
Puutossalmen kinkerit
ke 30.1. klo 13 Matti ja Irja
Linnulla, Leirintie 31. Aiheena Herran Pyhä Ehtoollinen - Messu. Raili Rantanen ja Anna-Mari Linna.
Vehmasmäen kinkerit
ke 30.1. klo 18 Ari ja Jaana Mielosella, Vehmasmäentie 338. Aiheena Herran
Pyhä Ehtoollinen - Messu.
Raili Rantanen ja AnnaMari Linna.
Kurkimäen kinkerit ma
4.2. klo 18 Keijo ja Anja
Miettisellä, Palomäentie
139. Raili Rantanen ja Anna-Mari Linna.
Rytkyn kinkerit ke 6.2.
klo 18 Onni Krögerillä, Siltapurontie 2. Matti Pentikäinen ja Anna-Mari Linna.
Sotkanniemen kinkerit
to 7.2. klo 18 Tellervo Airaksisella, Sotkanniemi
761. Matti Pentikäinen ja
Anna-Mari Linna.
Hirvilahti-LamperilaNiemisjärvi - kinkerit su
10.2. klo 13 Niemijärven
kylätalossa. Aloittaa sopii
ulkoillen ja mäenlaskulla,
keitto klo 13 tarjoaa seurakunta, minkä jälkeen keskustelua ja laulua aiheesta
Herran Pyhä Ehtoollinen.
Niemisjärven kyläyhdistys Karsija tarjoaa laskiasipullakahvit. Kimppakyytiä, sitä vailla oleville tarjoaa Lamperilasta Kyläyhdistys, ilm. Johanna Ahoselle
puh. 045 6509 242. Hirvilahdesta ja Niemisjärveltä
kinkeripiirit, ilm. Hirvilahdesta Annikki Tiilikaiselle
puh. 050 3498 084 ja Niemisjärveltä Marketta Eskeliselle puh. 044 5461 306.
Raili Rantanen ja Richard
Nicholls.
Hiltulanlahden kinkerit
ke 13.2. klo 18 Keijo Voutilaisella, Mustalahdentie 191. Raili Rantanen ja
Richard Nicholls.

Muuta

Perhetyö

Kastetut

Perhekerhot seuraavasti: Petosen seurakuntatalo ja Valoharju : ti klo
9.30-11.Kallaveden kirkko, Jynkänvuoren kerhohuone ja Kurkimäki, Kurkipirtti: ke klo 9.30-11 Sotkanniemi: (Maarit Kosusella, Nuottaniemi 72) to
14.2., 14.3., 11.4. ja 23.5. klo
9.15 - 10.45, Rytkyn leirikeskuksessa kerran kuussa ke 30.1., 27.2., 27.3., 24.4.
ja 15.5. klo 9-11. Karttulan
seurakuntakodilla ma klo
9.30-11. Syvänniemen pappilassa ti klo 9.30-11 Pihkainmäessä Kantoluodoilla (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.

Emmi Marjut Lempinen,
Vihtori Lauri Kalevi Kolehmainen, Vilma Aada Josefiina Ollikainen, Juulia Lilli
Anastasia Huuskonen, Edvin Joakim Manninen, Väinö Ukko Ilmari Humalajoki, Nico Samuel Maunu,
Iida Aino Olivia Viinikainen, Niko Antti Olavi Viinikainen, Milja Maria Piironen, Eedit Irene Laakso, Vilho Veikko Benjamin Niskanen, Ronja Lumi
Helena Takalo, Vili Aarne
Kasperi Herranen.

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

Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Monikulttuurinen Mukulamessu su 3.2. klo 16.
Pastori Anni Tanninen, tilaisuuden juontaa Martha
Tekiemariam ja Jouni Palmu, lapsityönohjaaja Katri
Heikkinen, lastenohjaajat
Paula Korhonen, Marjaana
Liacopoulou,Vappu Jääskeläinen ja Leena Eronen.
Petosen päivä– ja iltapäiväkerholaiset. Sudanilaisten ja burmalaisten musiikkia, Kallaveden lapsikuoro, soitinryhmä ja Mari
Vuola-Tanila ja emäntänä
Pia Nousiainen.
Aikuisten takkailta ke
6.2. klo 18 takkahuoneessa.
Messu su 10.2. klo 16. Matti Pentikäinen ja Richard
Nicholls.

Hirvilahden
kappeli
Laskiaisen YV-tapahtuma su 10.2. klo 11-13 Rytkyn leirikeskuksessa.
Länsirannan kylien ystävänpäiväjuhla to 14.2. klo
11.30-13 Niemisjärven kylätalossa. Raili Rantanen ja
Anne Keränen.

Karttulan kirkko
Kirkkotie 23

Ehtoollishetki Jaakkolassa
to 31.1. klo 13. Reijo Mustonen ja Anne Keränen.
Ehtoollishetki Karttulan sairaalassa to 31.1. klo
14. Reijo Mustonen, Anne
Keränen ja Soinlahti-Virmaanpään srk-piiri.
Soinlahti-Virmaanpään
kinkerit su 10.2. klo 15 Raija ja Markku Huttusella, Kotaranta 50. Aiheena: “Herran Pyhä Ehtoollinen”. Kinkerivirret 492 ja
584. Katekismus ja virsikirja mukaan.
Airakselan Varttuneiden piiri ti 12.2. klo 13 Seija ja Esko Karttusella, Karhulantie 81.
Airakselan kinkerit to
14.2. klo 18 Marita ja Timo
Mankisella, Rauhalantie 5.
Aiheena: “Herran Pyhä Ehtoollinen”. Kinkerivirret
492 ja 584. Katekismus ja
virsikirja mukaan.

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

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 (yläaste-lukioikäisille). Yhdessä laulamisen iloa, esiintymisiä, leirejä, uusia ystäviä. Lisätietoja kanttori Mari Vuola-Tanila puh.
040 4848 368, mari.vuolatanila@evl.fi.
Lapsikuorot ke Kallaveden kirkolla klo 17-18 ja klo
18.30-19.30 Vehmasmäen koululla. Kuoron johtajana kanttori Mari Vuola-Tanila.

Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke
30.1. klo 18 Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35. Vapaaehtoinen maksu lähetykselle.
Saunomisen lisäksi kevyt
iltapala ja asiaa lähetyksestä. Anni Tanninen.

Diakonia

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

kuulutetut
Jonathan Paul Davies ja Janina Teresia Palm.

Kuolleet
Vilho Juhani Toivanen 64v,
Raimo Johannes Itkonen
76v, Hilda Maria Pitkänen
100v, Reino Olavi Ovaskainen 91v, Toivo Lauri Lång
67v, Hilja Jääskeläinen 85v,
Aino Anneli Antikainen
58v, Reijo Ilmari Salmi 65v.
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männistö
Pyhän
Johanneksen
kirkko
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Lehtileike- ja valokuvanäyttely Männistön seurakunnan historiasta kirkon aulassa. Lehtileikkeitä
vuosilta 1979-2011 ja vaihtuva valokuvanäyttely seurakunnan juhlavuoden
kunniaksi.
Miesten piiri ke 30.1. klo
18 takkahuoneessa. Sirpa
Nummenheimo, puh. 040
4848 397.
Yhteisvastuumessu su
3.2. klo 10. Saarna Salla Tyrväinen, liturgia Sirpa
Nummenheimo, kanttorina Heikki Mononen. Mahdollisuus varata lipaskeräysaikoja, YV-tuotteiden
myyntiä ja YV-lounas.
Messu su 10.2. klo 10.
Saarna Aulikki Mäkinen,
liturgia Salla Tyrväinen,
kanttorina Heikki Mononen.
Yhteisvastuukonsertti ti
12.2. klo 17.30. Pohjantien
koulun orkesteri ja kuoro. Ohjelma 2 € ja laskiaispullakahvit YV:lle. Yhteisvastuutuotteita myynnissä aulan vitriinissä.

Männistön
Vanha kirkko
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Siioninvirsiseurat su 3.2.
klo 18. Sirpa Nummenheimo.
Elämän makuinen messu
su 10.2. klo 18. Aulikki Mäkinen, Heikki Mononen.
Voimaa musiikista ke
13.2. klo 19. Teemana Karjalan kunnailla. Marjatta
Airas ja Heikki Mononen.
Huomaa ennakkotiedoista
muuttunut aika.

Diakonia
Diakoniatyön ajanvarausvastaanotto Pyhän
Johanneksen kirkolla ti klo
9-10 Ulla Halonen (Saarijärvi, Kelloniemi, Kettulanlahti) puh. 040 4848
405. Puhelinpäivystys ti
klo 9-10 Mari Mertanen
(Männistö, Linnanpelto,
Pappilanmäki) puh. 040
4848 406, Merja Hyvärinen (Itkonniemi, Tiihotar)
puh. 040 4848 407.
Elämää etsimässä -kerho
to 31.1. klo 14.30-16 Pyhän
Johanneksen kirkon srksalissa. Salla Tyrväinen
Ukintuvan Yhteisvastuuteematorstai to 7.2.
klo 12. Alkuhartaus, pastori Matti Pentikäinen. Terveiset Kambodzasta, Anu
Ylitolonen. Perunapuuroa,
pullakahvit, arpajaiset, YVtuotteita.
YV-lipaskeräys pe 8.2. klo
16-18 ja la 9.2. klo 10-16 Citymarketissa ja Männistön torilla.
Ukintupa ti 12.2. ei ole
jumppaa. Kokoonnumme
takkahuoneella. Vieraana
Kirkkopäivien assistentti
Kirsi Niskanen.
Ukintuvan laulupäivä
to 14.2. klo 12. Heikki Mononen.

Muuta
Hartaudet ma 4.2. klo 13
ja 13.30 Sunnen kodilla,
Päivärinteentie 29. Sirpa
Nummenheimo.
Hartaus to 7.2. klo 13.30
Mäntylän palvelutalolla, Untamonkatu 5. Sirpa
Nummenheimo.

Nyt voin
rauhassa lähteä

S

tii jo seuraavia siirtoja kenties vuosiksi
unnuntain teksti viittaa vaeteenpäin valmiiksi.
loon, kirkkauteen ja rauhassa
Oletko tavannut kuolevan ihmisen,
lähtemiseen. Tämä tuo mieleejonka katse on levollinen, ilme onnellini kuoleman jälkeisen olemasnen ja joka hyvästelee rauhallisesti sekä
saolon.
läheiset ihmiset, että pihakoivut ja pelarKristittyinä me tiedämme, että tämä
goniat ikkunalaudalla. Hän kertoo sinulmaanpäällinen elämä on vain osa kokonaisuutta. Tähtien tuolla puolella on toi- le, että ”ensi yönä mieheni tulee minua
nen koti. Ennen sinne pääsyä meidän on noutamaan” tai ”enkeli vartioi vuoteen
vieressä odottaen minua mukaansa.”
kuitenkin elettävä täysillä, suunniteltaSaatat hämmentyä ja kiistää kuoleva tulevaisuutta, innostuttava uudesta,
van puheet vakuutellen elämän vielä jataloitettava kerta toisensa jälkeen alusta,
kuvan. Kuolevan olisi kuitenkin tärkesukellettava syvyyteen ja noustava pinää saada hyvästellä. Liian
nalle yhä uudelleen.
moni joutuu esittämään
Ihmisellä on voimakas
Kynttilänpäivä.
reipasta omaistensa vuokelossa säilymisen vietti.
Kristus,
Me rakastamme elämää.
Jumalan kirkkau- si. Se hyvänolontunne,
rauha ja kauneus, minkä
Jopa silloin kun aikaa on
den säteily.
kohtaamme taivaassa on
vain vähän jäljellä, jostain
Luuk. 2: 29 – 33.
yhtälailla tavoittelemisen
kumpuaa toivo, elämää
arvoista kuin elämäkin.
ylläpitävä voima. KristusHerra, nyt sinä annat
Jotain kaikesta tuosta
lapsi tuli keskuuteemme
palvelijasi rauhassa lähvoimme aistia poislähteJumalan luota antaen oleteä, niin kuin olet luvässä, jos uskallamme lähmassaolollemme merkivannut.
teä tunnematkalle hänen
tyksen, tuoden mukanaan
Minun silmäni ovat
kanssaan ja kohdata yhpalan taivasta.
nähneet sinun pelastä aikaa sekä pohjattoman
Joskus on kuitenkin
tuksesi, jonka olet kaimahdollista tavata ihmikille kansoille valmista- surun että sen ilon, minen joka edustaa tekstin
nut; valon, joka koittaa tä tietoisuus kärsimysten
päättymisestä tuo.
Simeonia. Hänen tyyneypakanakansoille, kirktensä ja rauhallisuutenkauden, joka loistaa
SIRPA NUMMENHEIMO
sa yllättää vierailijan, joka
kansallesi Israelille.
Kirjoittaja on Männistön seupysähtyy hetkeksi ja mietrakunnan vs. kappalainen
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Seurakunnat 3

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus
alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Kastetut
Peetu Niilo Petteri Varis,
Minja Aana Olivia Kinnunen, Joona Heikki Petteri Kettunen, Sani Kirsti
Ketthip Honghin.

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy

Puistokatu 6, 70110 Kuopio
puh. (017) 282 2211 • faksi (017) 282 3101
www.kalevipitkanen.com • aatsto@kalevipitkanen.com

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

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Tietokoneapu

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

Kotitalousvähennys 45%

www.orden.fi
040 5844 045

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

Puh. (017) 462 1511

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen
Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

... ja hymysi huomataan
ICEJ:n kansainvälinen johtaja,
pastori Juha Ketola vieraana

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt
• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot
Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin.
DentoTeam
Hammaslääkärit
Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 040 593 6353
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

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

Kuopion helluntaiseurakunnassa,
Vuorikatu 29
keskiviikkona 6.2. klo 19.00.
Mukana myös pastorit
Jari Sjöstrand ja Jyrki Liukkonen.
Järj. ICEJ Suomen osasto ja Helluntaisrk

Hammaslaboratorio

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.
Vuorikatu 36, 70100 Kuopio

Erikoishammasteknikko

Satu Koskela
p. 017 265 4400

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

Kuolleet
Leo Uljas Tuppurainen
92v, Seppo Kalevi Vatanen 67v, Hilkka Luoma 89v, Tenho Eelis Tuovinen 71v, Seija Anneli
Hynninen 73v, Ilmari Ikonen 89v.

puijo
Puijon kirkko
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Kynttilänpäivän messu
su 3.2. klo 10. Kari Kuula saarnaa, Heikki Hyvärinen, Pekka Nieminen,
Maija Antikainen. Kanttorina Outi Keskisipilä.
Puijon kamarikuoro. Yhteisvastuukerääjät siunataan tehtävään. Lapsille
Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Tietoa Yhteisvastuukeräyksestä, keräyslippaiden
jakoa. Linja-autokuljetus
klo 9 alkaen reittiä: Uuhilahdentie, Ranta-Toivalantie, Moottoritie, Metsäkummuntie, Puijonsarventie, Rypysuontie,
Puijon kirkko. Pysäkeiltä
pääsee kyytiin. Paluu samaa reittiä klo 12 alkaen.
Raamattutunti su 3.2.
klo 16. Valohoitoa, pastori Heikki Hilvo.
Kutsu yhteyteen –messu su 3.2. klo 17. Heikki
Hilvo, opetus. Pekka Nieminen ja Tarja Säynevirta.
Lauluryhmä.
Laskiaissunnuntain perhejumalanpalvelus su
10.2. klo 10. Jaana Marjanen saarnaa ja keskustelee Erkki Holopaisen
kanssa. Pekka Nieminen,
Tuula Pitkänen, Kirsi Suolaniemi ja Puijon päiväkerholaiset. Markku Kojo
ja Länsi-Puijon iltapäiväkerholaiset.

Puijon
seurakuntakeskus
Taivaanpankontie 3
Eläkeläisten kerho to
31.1. klo 12.30. Naiset Intiassa, lähetystyöntekijä Raili Pekkarinen ja to
7.2 klo 12.30. Runebergin
virret ja runot, fil.maist.
Tuulikki Karhunen.
Seurakunta ja minä - luento ja keskustelu ma
4.2. klo 18. Arjen kristillisyyden seurakunta. Heikki Hyvärinen alustaa keskustelun teemoista: erilaisia tapoja elää kristittynä, yksinkertainen usko,
minäkö Kristuksen todistaja, mitä saan seurakunnasta arkeeni.

Ystävän kammari
avoinna ti klo 11-14. Kahvitarjoilu.
Eläkkeelle siirtyneiden
iltapäivä ti 5.2. klo 13.
”Menneen ja uuden rajalla”, viestintäpäällikkö,
pastori Lahja Pyykönen,
musiikkia viulisti Hanna
Eskel, kahvitarjoilu.
Yhtäköyttä - mielenterveyskuntoutujien ryhmä ti 5.2. klo 14.
Perhekerho ke 6.2. klo
9.30. Jokapäiväinen leipä.
Midinetti-lähetyspiiri
ke 6.2. klo 13.
Seurakunta ja minä - luento ja keskustelu ma
11.2. klo 18. Palveleva seurakunta. Pekka Nieminen
alustaa keskustelun teemoista: miksi kristityt haluavat tehdä hyvää, Elämäntapa, joka huomaa
toisen ihmisen, palveleminen voi olla helppoa,
hyvän esimerkin voima,
saako itseäkin rakastaa.
Israel-piiri ti 12.2. klo 14.
Ariela Toivanen.
Bibliodraamaryhmä
Puijon kirkolla. Sukella Raamatun kertomusten maailmaan omakohtaisesti ja samalla yhdessä muiden kansssa. Bibliodraama ei ole näyttelemistä, vaan monin eri
keinoin raamatuntekstiin
syventymistä piirtämisestä puhumiseen ja tanssista meditointiin. Puijon
kirkolla kokoontuu bibliodraamaryhmä maanantaisin klo 18 18.2.; 25.2.;
11.3.; 18.3. ja 25.3. Ohjaajina pastori Heikki Hyvärinen ja nuorisotyönohjaaja Topi Litmanen. Tarkoitus on, että ryhmä pysyisi
samana kaikilla kerroilla.
Ilm. 11.2. mennessä arksin klo 9-15 toimistosihteeri Mirja Turunen, puh.
0404848410 tai mirja.turunen@evl.fi.
Perhekerho ke 13.2. klo
9.30. Laskiainen. Mäenlaskua, pulkat mukaan.
Kasvissosekeittoa tarjolla.

Poukama
Poukamantie 105
Tehdään yhdessä –ryhmä ma 4.2. klo 18. Fanttilangasta lammas, Seija Rissanen ja Helena
Heija-Nuutinen. Lisätietoja diakoniatyöntekijä 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 Miettinen.
Kirkkohetki ja koko
perheen laskiaistapahtuma su 10.2. klo 12.
Heikki Hyvärinen, Maija Antikainen. Musiikista vastaa Outi Keskisipilä. Päivärannan laulajat.
Makkaranpaistoa, mehut, kahvit, pullat. He-

vosratsastusta, napakelkkailua, 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. Näkövammaisena arjessa, Näkövammaisten keskusliitto ry:n
aluesihteeri Maarit Partanen ja Pohjois-Savon
näkövammaiset ry:n puheenjohtaja Jari Koskinen.

Ranta-Toivala
Seurakuntapiiri to 7.2.
klo 18.30 Marja-Leena ja
Jaakko Jauhiaisella, Ranta-Toivalantie 239. Pekka
Nieminen.

Muuta
Hartaus pe 1.2. klo 13 Puijonlaakson palvelukeskuksen juhlasalissa. Jaana
Marjanen, Esa Sihvonen.
Yhteisvastuukeräys alkaa, lipaskerääjiä tarvitaan. Keräysalueitaja -lippaita jakaa Riitta Murtorinne Päivärannan, Julkulan ja RantaToivalan alueille puh. 040
4848 437 ja Maija Antikainen Puijonlaakson ja
Rypysuon alueille. Lipaskeräys Puijon torilla to
7.2 klo 12-20 ja la 9.2 klo
10-16: ilmoittautuminen
Maija Antikainen puh.
040 4848 439. Yhteisvastuun lipaskeräys pe
8.2. klo 12-20 Puijontorilla: ilm. Raili Lehtoviidalle
puh. 040 4848 438.
Perhekerho ti 5.2. klo
9.30 Toukolan päiväkodilla. Jokapäiväinen leipä.
Perhekerho ti 12.2. klo
9.30 Toukolan päiväkodilla. Laskiainen.

Kastetut
Emmi Aino Matilda Korhonen, Aino Ilona Leikas, Ossi Petteri Juutilainen, Tessa Kaarina Tuomainen, Miko Unto Oliver Pellinen.

Kuolleet
Helvi Keinänen 92v, Maija Räsänen 93v, Rauno
Pentti Kalervo Vatanen
58v, Veli Mikko Willman
85v, Leena Mirjam Parkkinen 82v, Jouko Väinö Kalevi Gerdt 99v.

Järvi-kuopio
Riistaveden
kirkko
Joensuuntie 2505
Messu su 3.2. klo 10. Raili
Pursiainen, Riikka Tuura.
Messun jälkeen kyläkinkerit seurakuntatalossa.
Jakarandan konsertti su
10.2. klo 13.

Kari Kuronen

puh. 040 585 0456

ALE

Savonkatu 22 Kuopio

Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

puh. 017 261 2435
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30.1.–12.2.13
Riistaveden
seurakuntatalo
Keskustie 2
Kyläkinkerit su 3.2. messun
jälkeen. Keittolounas Yv-keräyksen hyväksi.
Neulepiiri ti 5.2. klo 13-14.30
Takkahuoneessa.
Messu su 10.2. klo 10. Perheen pyhä- ja vauvakirkko,
kahvit ja mehut sekä myyjäiset. Raili Pursiainen, Riikka 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 Parviainen.

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”. Hannu Komulainen, Matti Saarela.
Messu laskiaissunnuntaina
10.2. klo 10. Kirsi Leino, Matti Saarela.
Mukulatiistain lastenhartaus ti 12.2. klo 9.30.

Juankosken
seurakuntatalo
Mäntytie 5
Yhteisvastuukeräyksen
avaus ja listojen ja lippaiden jako su 3.2. kirkkokahveilla, toivotaan myös uusia
kerääjiä.
Lähetysaskartelu to parit-

tomina viikkoina (seur. 31.1.)
klo 10-13.
Aamukahviryhmä to parillisina viikkoina (seur. 7.2.)
klo 10.
Liikunta- ja näkörajoitteiset 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. Kansanlähetys.
Seurakuntakerho ke 13.2.
klo 12 ja sen jälkeen parittomina ke.
Donkkis Big Night, kouluikäisten toimintaillat pe 15.2.
klo 18.
Virkistys- ja tietopäivä
omaishoitajille (Jki ja Säy) ti
26.2. klo 12. Ilm. Leila Asikainen puh. 040 4888 620.

Kaavin kirkko
Kaavintie 24
Messu su 3.2. klo 13. Mikko Huhtala, Ari Lohi. Kirkkokahvit. Vastuuryhmä esittäytyy, YV-keräyksen esittely.
Sanan ja yhteyden ilta to
7.2. klo 18.30.
Messu su 10.2. klo 13. Mikko Huhtala, saarna Tuomo
Ruuttunen, Ari Lohi. Herättäjän kirkkopyhä, kirkkokahvit seurakuntatalossa.

Kaavin
seurakuntatalo
Kirkkorannantie 1
Yhteisvastuukeräyksen infotilaisuus su 3.2. n. klo
14.30 messun jälkeen. Uusia
ja entisiä yv-kerääjiä kutsutaan mukaaan.
Mielenterveyskuntoutujien omaisten ryhmä ma 11.2.
klo 14.
Yleisen seurakuntatyön
vapaaehtoistyön peruskurssi kolmessa osassa tiistaina, 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 palvelupäivä ti 12.2. klo 11-13.30.
Ruokailu 5 €/ hlö.
Eläkeliiton laulukerho ke
13.2. klo 12.

jaiset ja lapsille ongintaa ja
muuta ohjelmaa.

Muuta
Seurakuntapiiri to 31.1. klo
13 Muurutvirran hoitokodissa. Leena Vartiainen.

Nilsiän kirkko
Kirkonmäentie 1

Muuta
Elsan kerhot to 31.1. klo 14
Maarianvaaran koulussa.
Elsan kerhot to 7.2. klo 1415.30 Kortteisen koulu.
Elsan kerhot to 14.2. klo 14
Maarianvaaran koulussa.

Messu su 3.2. klo 10. Kynttilänpäivä, Herättäjän päivä ja Yhteisvastuukeräyksen
aloituspyhä. Saarnaa Herättäjä-yhdistuyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen,
Eino Keihänen, Mathias Junell, Annette Kärppä-Leskinen. Messun jälkeen srk-kodilla yhteinen lounas ja seurat yläsalissa. YV-kerääjille
infotilaisuus ja listojen jako
alasalissa.
Messu su 10.2. klo 10. Juhani
Pyykkönen, Taru Parviainen.
Kirkkokahvit.

Muuruveden kirkko
Kirkkotie 1
Kynttilänpäivän kirkkohetki koko perheelle su 3.2.
klo 13. Satu Väätäinen, Leena
Vartiainen, Mervi Rajahalme, Matti Saarela.
Messu su 10.2. klo 13. Kirsi
Leino, Taru Parviainen.
Tuhkamessu ke 13.2. klo 19.
Satu Väätäinen, Matti Saarela.

Nilsiän
seurakuntakoti
Nilsiäntie 59

Muuruveden
seurakuntatalo
Kirkkotie 1

Aluepapin päivystys to klo
9-11 virastossa, Pappilankuja 7.
Diakoniapäivystys ma ja
to klo 9-11 seurakuntakodin
alakerrassa, samalla vähävaraisten ruokajakelu.
Ruokajakelu ma ja to klo
9-11 vähävaraisille alakerrassa.
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 diakoniatoimistossa.
Nuorten ilta to 31.1. klo
15.30-17 alasalissa ja Arkissa.
Naisten raamattupiiri ma
4.2. ja 11.2. klo 18-20 alasalissa.
Ikäihmisten kerho to 7.2.
klo 11 yläsalissa. Kuoro klo 9.

Aluepapin ja diakoniatyöntekijän päivystys joka
toinen to klo 9-11. Seuraava päivystys to 31.1. Muina aikoina aluepapin tavoittaa numerosta puh. 040
4888 613 ja diakoniatyöntekijän numerosta puh. 040
4888 608.
Perhekerho ja perhekahvila vuoroviikon to klo 9.30-11.
Seurakuntakerho to 31.1.
klo 13. Satu Väätäinen.
Koko perheen lounas yhteisvastuukeräyksen hyväksi su 3.2. klo 11.30-13. Vapaaehtoinen maksu.
Yhteisvastuukeräyksen
avaustapahtuma kirkkohetken jälkeen su 3.2. n. klo
13.30. Kirkkokahvit, arpa-

Nuorten ilta to 7.2. klo
15.30-17 alasalissa ja Arkissa.
Näkö- ja kuulovammaisten kerho ti 12.2. klo 12 seurakuntakodissa.
Vammaisneuvoston kokous ke 13.2. klo 10 alasalissa.
Mannaruokailu ke 13.2. klo
12 yläsalissa. Työttömille,
päihdeongelmaisille ja yksinäisille.

Muuta
Leivontupa (kaikkien yhteinen asukastupa) on muuttanut entiselle kaupungin virastotalolle ja on avoinna arkipäivisin klo 9-15, Matintie 5, (entinen Koulutie) Ajoopiston ovesta.
Kirpputori Sopukka avoinna ma klo 10-17, ke, la klo 1014, Tilhintie 2.
Päiväkerhot ti ja to klo
9-11.45 ja 13.15-16 (4-5 vuotiaat), ke klo 9-11 (3-vuotiaat).
Pikkupappilassa.
Perhekerhot ma ja pe klo
10-12 Pikkupappilassa.
Syntymäpäivävierailukäytäntö on muuttunut. Seurakunta järjestää kaksi kertaa vuodessa yhteisen syntymäpäiväjuhlan 70-, 80-, 90ja yli 90-vuotta täyttäville.
Pyynnöstä työntekijät vierailevat myös muilla merkkipäivillä.
Vauvamuskari, Kirkkokuoro
ja Lapsikuoro seuraavan kerran 14.2. Pikkupappilassa.
Bible in English ke 30.1. ja
ke 13.2. klo 14 Sopukassa, Tilhintie 2.
Valon laulut ja hautausmaakierros la 2.2. klo 11-12
Murtolahden kappelissa.
Gospelkuoro su 3.2. klo 1618 Pikkupappilassa. Seuraavan kerran 17.2.
Naisten kasvuryhmä ti 5.2.
ja ti 12.2. klo 18 Pikkupappilassa.
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 Keihänen, Mathias Junell, Annette
Kärppä-Leskinen.
Messu laskiaissunnuntaina
su 10.2. klo 13. Juhani Pyykkönen, Matti Saarela.

Säyneisen
seurakuntakoti
Kirkkoharjuntie 2 A
Muut entisten ilmoitusten
mukaan.
Yhteisvastuukeräyksen
avaus ja listojen ja lippaiden jako su 3.2. kirkkokahveilla. Toivotaan myös uusia
kerääjiä. Samalla Mathias Junellin 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 aloitus, 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 kammari.

Muuta
Hauranki - Lapinjärven

palvelun kristillinen kirjakauppa,
kristilliset kirjat. Tervetuloa ostoksille
myymälään ja verkkokauppaan!

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

890

900

400

Kaija Pispa

Eero Junkkaala

Michka Assayas

Vähän on tarpeen

Itsevaltiaat

Bono on Bono

6,00 (22,10) KIRJAPAJA

Messu su 3.2. klo 13. Saarna Kirsi Leino, Uwe Mäkinen
ja Pauliina Vuorinen. Yhteisvastuustartti jatkuu seurakuntakodissa: keittolounas
yhteisvastuun hyväksi, infotilaisuus ja lippaiden jako.
Tuhkakeskiviikon hartaus
ke 13.2. klo 18.30. Uwe Mäkinen, Riikka Tuura.

Vehmersalmen seurakuntakoti
Lempeläntie 15
Perhekerho pe klo 9.30-11.
Varttuneen väen virkistyspäivä ti 12.2. klo 10-12. Ruokamaksu 5 €.
Kokki-ukkojen kokkaaminen ti 12.2. klo 17.

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

Järvi-Kuopion
seurakunnan yhteiset
Kinkerit. Kinkeripaikkoja
voi sopia aluepapin tai seu-

320

Raamattu

Lars Åke Lundberg

KIRJAPAJA

8,00 (24,00) LASTEN KESKUS

1290

Jerry B. Jenkins

UUSI TIE

5,00 (12,00) PÄIVÄ

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI

Vili ja Viivi

500

Raamatun Atlas
12,90 (35,00)

800

3,20 (7,90)

4,00 (34,20)

9,00 (25,00) PERUSSANOMA

600

Hetkiä puutarhassa

Vehmersalmen
kirkko
Lempeläntie 17

21.1–8.2.2013
satoja kirjoja
alkaen 2 € / kpl

josta löydät kaikkien kustantajien

Anna-Mari Kaskinen

työseurat ma 4.2. klo 12 Sinikka Miettisellä, Harjutie 1 B 9.
Lähetyspiiri pe 8.2. klo 12
Anja Taskisella, Kiertotie
1 A 4.

KIRJA-ALE

Laajan valikoiman ja hyvän

8,90 (19,90) KIRJAPAJA

13

Syöksy ihmissyöjälaaksoon
AVOINNA: ma–pe 9–17

puh. 020 754 2350

800

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

www.sacrum.fi

&
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viikon valinta

Seurakunnat 3

Savonia-palkittu Popula
Pirjo Hassisen romaani Popula elää tässä ajassa. Kovia kokeneisiin luusereihin on helppo uskoa, mutta voiko heistä
pitää. Pirjo, Perttu, ja Rita ovat
monien muiden tavoin syrjäytyneitä. Pirjolle viini maistuu,
samoin naapurin Pertulle. Pirjon tytär on palannut maailmalta ja asettunut asumaan
Villen ja tämän adoptiotyttären kanssa.
Kukkamaalarin taulusuttaus nousee uutisotsikoihin. Pirjon katkeruus ”kukkamaalari
on aina kakkamaalari” -sanoista saa hänet vimmaan. Poliisiasiahan siitä tulee. Poliisien sanailu tuo mukaan huumoria.
”Huononiko taulu.”
Perttu käy katsomassa äitiään Dementiakoti Kuus-

sa, vaikka äiti hapertuu koko ajan. Kun Perttu kyllästyy
naapurisängyn Lauran haisevaan kakkavaippaan, hän ryhtyy vaipanvaihtoon. Omistaja
siskoineen soittaa poliisit paikalle. Puolustelu ei auta, että vaihdoinhan minä äidinkin
vaipan. He pitävät häntä pervona hyväksikäyttäjänä.
Perheen aamutoimissa Ritalta livahtaneet sanat saavat
Villen leimaamaan hänet rasistiksi. Tulee kestoryppy rakkauteen.
Hassinen hallitsee kielen
ja iskee inhorealismilla. Kaikki
paha ja ruma tuntuu kerääntyvän yhteen.
Perttua potkaisee onni Popula-puolueen johtajan hahmossa. Pertusta tulee

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

Kastetut

autonkuljettaja ja uskottu.
Avokätistä pomoa en esikuvakseen tunnista. Kansasta
kuningas?
Kaikki muuttuu ja loppuvyörytys on raju.
RITVA KOLEHMAINEN
Pirjo Hassinen: Popula,
318 s., 33,59 e., Otava 2013.

Äidinkielen ja kirjallisuuden
opettaja Hilja Mörsäri (s.1932
Karunki) on eläkkeellä.
Hän on ollut monien aloittelevien, kirjailijoiksikin päätyneiden kirjoittajien opastaja ja
kannustaja.
Aforismikirjan voi avata satunnaisesti ja antaa ajatuksen
viedä lukemansa perusteella.
”Saada palkkaa esikuvana olemisesta. / Instituution puhtain palvelija ei tunne muuta
virhettä kuin virkavirheen.”
”Katumusta ei voi vaatia.”
Mörsäri kirjoittaa myötätunnosta, sopeutumisesta,
oppimisesta, koko elämästä.

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

siilinjärvi
www.siilinjarvenseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
puh. 017 288 4600
(ma–pe klo 9–11, 12–14).

KIRKKO
Haarahongantie 2
Kynttilänpäivän messu su 3.2. klo 10. Niskanen
Unto, Ylikotila Sirpa, Kaisto Marjaana.
Laskiaissunnuntain messu su 10.2. klo 10. Kunnan henkilöstön kirkkopyhä. Laitanen Seppo, Hoffrén Matti, Heiskanen Airi.

pyhä puuha

Vuoden aforismikirja 2012
Suomen aforismiyhdistys on
valinnut vuoden 2012 aforismikirjaksi Hilja Mörsärin
teoksen Siitä voi kulkea. Valinnan teki yhdistyksen kolmihenkinen raati Mariitta Hämäläinen, Juhani Ihanus ja
Marko Laihinen. Otteita perusteluista: ”Hilja Mörsärin Siitä voi kulkea on teemoiltaan
taitavasti jäsennetty ja hienovaraisesti lukijaa lähestyvä
aforismikokoelma. Teosta voi
pitää vahvana elämänrohkeuden ja periksiantamattomuuden puolustuksena, joka havahduttaa ja herkistää alttiiksi
muutoksille.”

Lauri Eemil Räsänen, Riistavesi, Jani Mikael Hiltunen, Säyneinen, Ninni
Aada Johanna Antikainen,
Juankoski, Veeti Tony Valtteri Laitti, Juankoski, Minttu Maria Vartiainen, Tuusniemi, Veikko Ilmari Parkkonen, Tuusniemi, Johannes Valo Ilmari Saukkonen, Riistavesi.

koski, Ida Katri Paananen
87v, Tuusniemi, Elna Inkeri Tirkkonen 95v, Juankoski, Pauli Juhani Pitkänen
68v, Juankoski, Iida Maria Heikkinen 91v, Juankoski, Jorma Tapani Vartiainen 59v, Kortteinen, Matti
Pietari Räsänen 85v, Kortteinen, Aimo Olavi Muhonen 76v, Riistavesi, Toivo Kalevi Miettinen 70v,
Vehmersalmi, Pentti Olavi Koistinen 74v, Tuusniemi, Juho Eemil Räsänen
91v, Tuusniemi, Kaija Anneli Tukiainen 70v, Kaavi, Mauri Antero Hyvönen
67v, Säyneinen, Eino Veikko Kotilainen 82v, Vehmersalmi, Pertti Juhani
Järvelin 66v, Mustinlahti,
Esa Veli Sakari Kolehmainen, 49v, Nilsiä.

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

Paperittomat-näytelmä läväyttää katsojien eteen oleskeluluvattomien todellisuuden Suomessa.
Elina Izarra Ollikaista innoittivat Katja Tähjän valokuvat ja myöhemmin tämän ja
Kaisa Viitasen kirja.
Paperittomat puhuu katsojille silmästä silmään. Näyttelijät, Henna Haverinen, Mikko Paananen, Virpi Rautsiala,
Janne Puustinen, puhuvat juuri sinulle ja minulle.
Jokainen heistä muuntuu
moneksi, kuten minimalistinen
lavastuskin. Siirtyvät läpikuultavat seinät ja pahvilaatikot riittävät. Laatikosta tulee vaikka
vauvan koppa. Loistava keinuoivallus on yksinkertainen,
hehkulamppu johdon päässä. ”Hei me lennetään”, huutaa

lapsi riemusta ja äiti antaa lisää
vauhtia, niin että kyyneleet kuivuvat. Tekninen väki on taidokas näissä oloissa.
Paperittomat ovat elämän
lapsia, he löytävät toisensa,
soittavat ja laulavat yhdessä. He
selviytyvät, sillä he pitävät toi-
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Kuopion ja
Siilinjärven
seurakuntalehti.
100. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 30.5.

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

sistaan huolta. Läpikulkuviisumin varassa ei voi pysähtyä, ja
työ on otettava sieltä mistä saa,
se mikä ei muille kelpaa. On
tyydyttävä riistopalkkaan ja etsittävä katto päänsä päälle miten kukin taitaa. On oltava aina
valmis lähtemään.
He uskovat parempaan huomiseen, vaikka saavatkin kuulla:
teillä ei ole oikeutta olla täällä.
Esitys puhuttelee, suomalaiset
ovat menneet ulkomaille sankoin joukoin. Miksi me säilömme pakolaiset?
On kirjan vuoro.
RITVA KOLEHMAINEN
Kuopion kaupunginteatteri
Puistokoulu. Paperittomat
Käsikirjoitus ja ohjaus
Elina Izarra Ollikainen

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

Tehtävän laati PAULA REMES

He ovat keskellämme

Lue Luuk. 2: 29 -33. Montako ilon kyyneltä löydät
kuvasta?
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30.1.–12.2.13
Messu tulkataan viittomakielelle.

SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4
Lähetyskellarin putiikki
avoinna ke klo 9–12.
Askartelupiiri ke 30.1., 6.2.,
13.2. klo 9–12 lähetyskellarilla.
Yhteisvastuukeräyksen infoilta to 31.1. isossa salissa.
Klo 17.30 kahvitus ja keräyslistojen jakoa, klo 18 info vuoden 2013 keräyksestä. Lähde
toteuttamaan Yhteisvastuuta
yksinäisten vanhusten hyväksi Suomessa ja Kambotzassa.
Nuorten perjantaikahvila
pe 1.2. ja 8.2. klo 18–22 alakerran nuorisotiloissa.
“OlenNainen, kokonainen”
– naisten kahvihetki su 3.2.
klo 15 päätysalissa. Aikuisen
naisen hyvinvointi. Apteekkari emerita Irja Launonen, lääkäri Tuula Hynninen, musiikki 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 Kiiski, lauluryhmä Välke.
Matteuksen matkassa -luentosarja to klo 18. To 7.2.
“Matteus - juutalaisten kuninkaan evankeliumi”, Matti
Hoffrén, Sola Gratia -kuoro ja
Vesa Kajava. To 14.2. “Jeesuksen opetukset ja käytännön
kristillisyys”, Unto Niskanen,
Nuorten kuoro ja Vesa Kajava. 21.2. “Kristus Matteuksen
evankeliumissa”, Sirpa Ylikotila. 28.2. “Kirkko – matkalla oleva Jumalan kansa”, Seppo Laitanen.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma
11.2. klo 13 päätysalissa.

VUORELAN KIRKKO
Rissalantie 2
Alakouluikäisten Donkkistoimintailta ke 30.1. klo 18–
20. Musiikkia, nukketeatteria,
raamattuopetusta, toimintapisteitä ja nyyttikestit. Donkkiksia jälleen 27.2. ja 20.3.
Seurat to 31.1. klo 19. Järj.
Rauhanyhdistys.
Nuorten Perjantaikahvila pe 1.2. ja 8.2. klo 18–22 kirkon alakerrassa. Rukoushetki klo 19.30.
Kynttilänpäivän perhekirkko su 3.2. klo 15. Yletyinen
Kaisa, Kaisto Marjaana, Lapsikuoro.
Laskiaissunnuntain messu
su 10.2. klo 13. Laitanen Seppo, 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 Yhteisvastuun hyväksi.

MUUTA
Ilmoittaudu Yhteisvastuun
vapaaehtoiseksi verkkosivuillamme.
Keskustellaan blogissa verkkosivuillamme!
Koivusaaren lähetyspiiri ke
30.1. klo 18 Riitta ja Esko Paavolalla, mukana Matti Hoffrén.
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetyspiiri ke 30.1.klo
19 (huom! päivä) Helli ja Seppo Rautiaisella, mukana
Heikki Kastarinen.
Ystävän Tupa ma 4.2. klo 9
Leppäkaarteen kerhohuoneessa (Honkarannantie 8)
Risulantien kerho ma 4.2.
klo 13 Risulantie 12:n kerhohuoneessa.
Näkökerho ti 5.2. klo 12–13.30
Akuliinassa.
Hartaus ke 6.2. klo 14 Akuliinassa. Kaisa Yletyinen ja Vesa
Kajava.
Vesijärven-Harjamäen lähetyspiiri to 7.2. klo 18.30
Anja Vesterisellä (Kalastajantie 16 B 10).

Kastetut
Aarni Albert Salomon Antikainen, Artur August Vihtori Antikainen, Juuli Eveliina Saarela, Viljo Joakim Antero Katainen, Antton Lauri Kalevi Kuosmanen, Arthur Sebastian Jegoroff, Reeti Veikko
Olavi Pennanen, Tinja Moona Helena Toivanen, Tiiu Alina Miettinen.

Kuolleet
Ritva Mirjami Rantsi 77v, Toini 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, Eemil Ruuskanen 82v, Leena Pakarinen 83 v, Taimi Kyllikki
Lyytinen 78v.

Diakonia
keskus
Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to 31.1.
ja to 14.12. klo 17.
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 6.2. klo 13.

Diakoniakeskus
Suokatu 31
puh. 040 4848 464. Ulkoovi avataan klo 9.40, harta-

us 9.50, diakonien vastaanotot ilman ajanvarausta, kahvio 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 kahvikerho ke 13.2. klo 13.30.

Perheasiain
neuvottelukeskus
Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua parisuhteen kysymyksissä. Käynnit sopimuksen mukaan. Tiedustelut puh. 040 4848 480
ma-pe klo 9-11.

Palveleva
puhelin
Päivystää su-to klo 18-01, pela 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/paikallisyhdistykset
Perhekahvila ma klo 9.30
– 12.
Kuoro ti klo 13 (tai sopimuksen muk.).
NNKY:n jäsen- ja ystävätilaisuus 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 tilaisuuksien aikana ja perjantaisin klo 13-16.
Sanan ilta Sanan Kulmassa pe 8.2. klo 18. Kipua ja kiitosta, evankelista Liisa Pura,
musiikki Terttu ja Pirkko Välimäki.
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 sisäinen paraneminen puh.
0400 793446/Anja. Varjoista vapauteen p. 0400554751/
Aino. Päiväryhmä klo 13, Lupa
tuntea puh. 0442909763/
Aino.
Rukouspäivystys ja avoimet
ovet pe klo 13-16.
Nuorekkaiden naisten kotisolu pariton ke klo 18. marjut.rasanen@gmail.com, ninattpartanen@hotmail.com.
Kodeissa kokoontuva miesten 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 kolme 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 yhtyeineen.
Juankoski: Sanan ja yhteyden ilta ti 12.2. klo 18.30 srksalilla, Timo Mönkkönen.
Kaavi: Sanan ja yhteyden ilta
to 7.2. klo 18.30 Kaavin kirkossa, Timo Mönkkönen.
Siilinjärvi: Sanan ja yhteyden ilta ma 4.2. klo 18.30 srktalolla pienssä salissa, Heikki Kastarinen, Simo Karjalainen ja Välke.

KUOPION
YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa www.kuopionrauhanyhdistys.net
Seurat 30.1. klo 13.30 Riistaveden palvelukodissa
Seurat 30.1. klo 19 Kallaveden
kirkossa.
Seurat 31.1. klo 13.30 Riistaveden palvelukeskuksessa.
Seurat 31.1. klo 19 Vuorelan
kirkossa.
Seurat 2.2. klo 18, Neulamäen kirkko
Savo-Karjalan seurakuntapäivä 3.2. klo 12, Ahmon koululla, Siilinjärvi.
Seurat 6.2. klo 10.45, Tuusniemen palvelukeskuksessa.
Lauluseurat 6.2. klo 19.
Siilinjärven alueseurat 8.2. klo
19, Mustonen, Murrontie 64.
Etelä-Kuopion alueseu-

rat 8.2. klo 19, Tissari, Ratsupolku 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
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri
ke 30.1. klo 18.30 Keskusseurakuntatalolla Aaronissa. Aiheena raamatun aarteet.
Sanajumalanpalvelus to 31.1.
klo 19 NNKY:n tiloissa, Myllykatu 5, Häkämies.
SLEY:n Itä-Suomen piirin
työntekijä on Johannes Häkämies, p. 050-3212938, johannes.hakamies@sley.fi.

SUOMEN
RAAMATTUOPISTO
Pienryhmät kokoontuvat:
Raamattupiiri ti klo 18.30
Merja-Riitta Jaakkosella, Pitkäsiima 15.
Rukouspiiri ti klo 16 Kuopion NMKY:n toimistossa,
Kauppakatu 40-42.
Keskusteleva raamattupiiri ti klo 17 Kuopion NMKY:n
toimistossa, Kauppakatu 4042. Aiheina vuoroviikoin Roomalaiskirje ja Johanneksen
evankeliumi.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat su 3.2. klo 18 Männistön vanhassa kirkossa.
Seurat ja vuosikokous su
10.2. klo 18 Keskusseurakuntatalolla.
Seurat su 17.2. klo 14 Alavan
seurakuntasalissa.

AHOLANSAARI
Maallikkopäivät 1.-3.2.
Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen 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, aholansaari@aholansaari.fi

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

kissa pöydälle

Intohimoa manaajalle

T

uomas Enbuske varottaa burn
out maanaajista (Gloria helmikuu 2013). Tällä sanalla hän
tarkoittaa heitä, jotka rypevät kamalissa työkokemuksissa.
Kaikki on väärin, kaikkea on liikaa ja kaikesta tulee stressi. Manaaja helposti myös
yleistää. Koska minulla on paha olla, kaikkien muidenkin täytyy voida huonosti.
Loppuunpalaminen oli muutamia vuosia sitten lähes muoti-ilmiö. Ilmiö ei kuollut, mutta väheni huomattavasti sen jälkeen
kun Kela kieltäytyi hyväksymästä burn out
-diagnoosia yksinään sairausloman perusteeksi.
Mutta hetkinen. Milloin olen viimeksi

kuullut julkista keskustelua, jossa työtä kehutaan, 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 pyhänäkään.
Työstä en muista milloinkaan stressaantuneeni. 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
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Lähetystyön
lopetuskäsky

R

ebekka Naatus onnistui synnyttämään reippaan kirkollisen keskustelun Kotimaalehden kolumnillaan Lopetetaan lähetystyö (4.1.). Oulun
seurakuntayhtymän tiedottajan ajatuksena oli, ettei kirkon pidä harrastaa evankeliointia eikä lähetystyötä, vaan keskittyä tekemään puhdasta auttamistyötä
sekä Suomessa että ulkomailla.
Lähetystyö kohtaa nykyään vastustusta kirkon sisälläkin. Osa työntekijöistä kysyy, onko meidän tehtävämme
muka viedä uskoamme muille. Eikö jokainen tule omalla uskollaan autuaaksi?
Jos täältä täytyy lähteä toisia kulttuureita auttamaan, se tulisi tehdä hienotunteisemmin ja taitavammin, sanovat lähetystyön kriitikot, näyttämättä tosin itse
esimerkkiä siitä, miten tämä käytännössä
onnistuu.

”

Lähetystyölle
on sosiaalinen
tilaus kaikkialla
siellä, missä taiteillaan uskon ja
epäuskon rajalla,
toivon ja epätoivon välimaastossa, ja siellä
missä on tarvetta
lähimmäisenrakkaudesta nousevalle humanitaariselle avulle.
Vain harvojen kutsumuksena
on vieraille maille
lähteminen. Lähetystyötä ei voi kuitenkaan jättää vain siitä
syttyneiden henkilöiden huoleksi. Sen
tukeminen kuuluu lähtökohtaisesti kaikille
kristityille.
Lähetyskäskyyn (Matt. 28) voi vastata pitämällä kristittynä oman pelipaikkansa kotikentällä eli elämällä todeksi
uskoaan omassa lähipiirissä. Lisäksi
jokainen kristitty voi lähettää viestikapuloita eteenpäin sanoin, rukouksin ja rakkauden teoin sekä antamalla rahallista
tukea sinne, missä sitä tarvitaan.

Reippaan
ravintolaillan hinnalla
saa autettua
köyhän maan
lajitoveria
hämmästyttävän paljon.

Lähetystyö tarjoaa ratkaisuja henkilöille, jotka valittavat, ettei rahoilleen saa
tarpeeksi vastiketta. Summalla, jolla Suomessa rahoittaa reippaan ravintolaillan,
saa autettua jossain köyhässä maassa asuvaa lajitoveria hämmästyttävän paljon.
Sukulaisille, jotka ottavat vuosien hiljaisuuden jälkeen yhteyttä vasta kun
alkavat toivoa perinnön toivossa kuolemaasi, voikin antaa opetuksen testamenttaamalla osan omaisuudestaan
lähetystyölle.
Lähetystyön lopputulosten suhteen
kristitty voi levätä laakereillaan rauhassa. Jumala on työn alkuunpanija ja
innoittaja,
uskon ja rakkauden synnyttäjä. Hän
hoitaa kyllä
lupaustensa
mukaan missionsa tässä
maailmassa
loppuun asti.
JANNE VILLA
Palstalla kirjoittavat vuorotellen
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta
sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.
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Lähetystyö vahvistaa
paikallista osaamista
Lähetysjärjestöjen kumppanit voivat
olla pieniä ja heikkoja, mutta he
haluavat päättää asioistaan itse.

P

astori, lähetystyöntekijä Jukka Helle ilahtui, ihmetteli ja
hämmentyi.
Kotimaa -lehden kolumnisti Rebekka Naatus ehdotti lähetystyötä lopetettavaksi.
Seurakuntien lähetysjärjestöille myönnettävistä rahoista on tehty kirkollista sisäpolitiikkaa.
Aihe ei ole jättänyt kylmäksi, mutta Helteen mielestä myös paisunut valtavaksi. ”Palveleeko tämä enää itse asiaa”, hän kysyy.
Mutta onko lähetystyön leima vanhahtava? 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. Kirkko ei voi luopua liikkeelläolosta, hyvästä todistuksesta arkisessa elämässä.”

Besserwisserien aika ei ole enää
”Eihän lähetystyön historia aina ole niin kunniakasta ollut”, Helle sanoo. Länsimainen
kulttuuri ja uskonto ovat asettuneet paikallisten yläpuolelle. ”Mutta besserwisserien aika ei ole enää. Kirkko avaa ovet, ei vedä ketään väkisin.”
”Nykyaikainen lähetystyö on kokonaisvaltaista työtä, kirkkojen välistä yhteistyötä ja
verkostoissa toimimista. Kristuksen evankeliumi muuttaa ja uudistaa elämää, saa muutosta parempaan. Työn tekeminen ja tukeminen tekee hyvää myös tekijälle.”
”Jos ovi aukeaa, siitä mennään”, -ajatus
syntyi pappisvuosina Kuusamossa ”vanhojen” lähettien rohkaisemana. Oma toive lensi
Afrikkaan, mutta työkutsu Helteen perheelle
tuli Thaimaahan. Työ alkoi vuonna 1995.
Työ oli Thaimaan luterilaisen kirkon seurakuntatyötä, koulutusta kirkon teologises-

”

Jos tahtoa on,
pitkä yhteistyö kestää myös kritiikkiä
ja kinastelua.

sa seminaarissa sekä hallinnollisia ja esimiestehtäviä. Seitsemän vuoden ajan Jukka Helle
oli Suomen Lähetysseuran Thaimaan työalueen esimies. Runsas vuosi sitten perhe palasi Suomeen.

Pyhät ja puhtaat motiivit
”Lähetystyö on pitkään ollut parasta ihmisoikeustyötä. Kolonialismin ja paternalismin aika on ohi.” Helteen kokemus on, että paikallisten 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 keskustelukumppaneita. ”
”Vaikka suomalaisten lähetysjärjestöjen
ulkomaalaiset kumppanit voivat monessa
mielessä olla pieniä ja heikkoja, ne eivät ole
tahdottomia ja ulkomaisia agendoja kritiikittömästi kuuntelevia. He haluavat päättää asioistaan itse, mutta arvostavat suomalaisia,
mikäli olemme heidän kanssaan kunnioittavassa yhteistyössä.”
”Eivät meidänkään motiivimme ja toimintatapamme parhaista yrityksistä huolimatta
ole pyhiä ja puhtaita. Meillä on annettavaa,
mutta myös opittavaa.”
Helle myöntää, että lähetysyhteistyö erilaisten kulttuurien välillä on vaikeaa.
”Se on vaikeaa meille, mutta myös paikallisille kumppaneille, jotka joutuvat sopeutumaan meidän kummallisuuksiimme. Suomen
kirkko tarvitsee ulkomaisia kumppaneitaan
ollakseen aito Kristuksen kirkko. Ja he tarvitsevat meitä.”
”Jos tahtoa on, pitkä yhteistyö kestää
myös kritiikkiä ja kinastelua. Yhteinen päämäärä ja luottamus löytävät keinot. ”

Pikaisten päätösten vaikutus
”Raha on tärkeä ja vaikea asia.” Helle toivoo
rahaa käytettävän niin, että yhteistyökumppaneiden oma osaaminen vahvistuu.
”Lähetysjärjestöt eivät halua kouluttaa itselleen kuuliaisia seuraajia. Tavoitteena on
paikallisten kirkkojen oman osaamisen vahvistaminen.”
Tarvitaan nöyryyttä. ”Ulkomaiset kumppanit eivät aina halukaan käyttää meidän
tarjoamiamme rahoja ja resursseja siihen, mihin 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 yhtiömiehiä, vaan yhteisen työn tasavertaisia työtovereita.”

TIMO HARTIKAINEN

LAHJA PYYKÖNEN

Jukka Helle tekee opintovapaallaan väitöskirjaa Aasian katolisten piispainkonferenssien
liiton kontekstuaalisesta teologiasta. Työrauhan takaa
talo Suonenjoella. Trooppinen merielämä ei siellä
onnistu, rantasaunan
lämmittäminen ja metsätöiden suunnittelu
sen sijaan kyllä.

