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Ajankohtaista

”Vanhemmat, seuratkaa nuortenne
elämää. Kantakaa
vastuuta.”

K

uopiolaisen yläastekoululaisen Konsta Hotin sanat
ovat karua kuultavaa.
Jos joku on koulun pihalla yksin, ei kukaan tee mitään.
Jos mopo on huonompi kuin toisilla, joutuu kiusatuksi. Vaatteitten on
oltava samanlaisia. Luokkajako lukiolaisten ja ammattikoululaisten
välillä kasvaa. Kilpailu on kovaa ja
se purkautuu eri tavoin, esimerkiksi nälvimisenä. Joku eristäytyy istumaan yksin ja pitää sisälläkin aurinkolaseja naamallaan.
Jos et ole hyvä, erotut heti.
”Vanhempien pitää enemmän

TUIJA HYTTINEN

Kirkko kiertueella
syrjäytymistä vastaan
huolehtia lapsistaan, kantaa vastuuta, seurata nuorten elämää. Tarvitaan paikkoja, pysäkkejä, urheilupisteitä, joihin voi mennä tapaamaan
samankaltaisia ihmisiä.”
Konstalla ovat asiat hyvin. Mutta
entä jos näihin seminaareihin tulisikin puhumaan yksi syrjitty nuori.
”Ei kukaan tule. Niin noloa ja hävettävää on joutua syrjäytetyksi”,
Konsta vastaa.

Ei ole toivottomia
tapauksia
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien yhteinen ”Nyt on henki päällä” -kiertue on tietoisku, jossa kirkon työtä tehdään näkyväksi sekä
vahvistetaan yhteistyötä kuntien
kanssa. ”Yhteiskunnallista herättelyä, jotta nuorten oma ääni kuuluisi”, hiippakuntasihteeri Juha Antikainen luonnehtii Kuopion Puijon

Seppo Kääriäinen, kenen tässä pitää jotain tehdä? ”Minun ja Konstan.” Kansanedustaja Kääriäinen osallistui nuorten syrjäytymistä
vastustavan kiertueen avaukseen Kuopiossa. Oikealla Konsta Hotti.
kirkosta alkanutta kiertuetta.
”Kirkolla on koulujen kanssa hyvää yhteistyötä”, Juha Antikainen
vahvistaa. Tukioppilas- ja tutortoimintaa tulee hänen mielestään

edelleen vahvistaa. ”Kirkko tekee arkisin kouluissa ja oppilaitoksissa etsivää työtä.”
Syrjäytyneiden nuorten etsimiseen tarvitaan Antikaisen mukaan

myös uusia tapoja. ”Seurakuntien
toimintakulttuuri lähtee ylhäältäpäin. On kysyttävä, ketä varten me
olemme ja mistä saamme leipämme.”
Piispa Jari Jolkkonen korosti
työn nuorten osallisuuden ja hyvän
elämän puolesta kannattavan aina.
”Nyt siihen on erityisesti panostettava, niin huolestuttavia ovat uusimmat tiedot nuorten syrjäytymisestä. Rippikoulu ja muu kirkon
nuorisotyö ovat hyviä tapoja vahvistaa nuorten osallisuutta.”
”Ei ole toivottomia tapauksia.
On vain toivonsa hukanneita”, sanoi Kirkkohallituksen työalasihteeri
Mikko Mäkelä.
”Kysykää nuorilta itseltään”,
Konsta Hotti toivoo. ”Lisää keskusteluja.”
Nyt on henki päällä -kiertue alkoi Kuopiosta viime viikolla ja käy
jokaisessa yhdeksässä hiippakunnassa. Kirkko rahoittaa lapsi- ja perhetyötä vuosittain 330 miljoonalla
eurolla. Kasvatustyössä toimii 4000
ammattilaista.
LAHJA PYYKÖNEN

pysäkillä

Niin on miltä näyttää
Äärinationalismin
nousu, lestadiolaisuuden julkisuuskuva,
kirkon jäsenkato.
Media on merkittävä vaikuttaja.

G

lobaalitaloudessa on paljon epävarmuustekijöitä.
Vanhat suuret totuudet
ovat kadonneet kirkosta,
puolueista, yliopistoista.
Kansallisen vihan tunnetta ei ole otettu vakavasti
politiikassa. Keskustelua
on liian vähän.
”Kun yksittäisen ihmisen elämänhallintaa ei
ole tai hän on jotenkin uhattu, hän joko pakenee
tai hyökkää, ottaa toimijan roolin omassa elämässään. Siinä on sauma äärinationalismin nousulle”, puhuu mediatutkija Johanna Sumiala.
Siinä kohdassa ei enää syvennytä uusiin asioihin tai varsinkaan sellaiseen, joka poikkeaa omasta ajattelusta.

Islam on
median kärjessä
”Uutisten lyhentyminen, taustoittavien juttujen väheneminen ja kaikenkarvainen toimittajien
kaikkitietävä kommentointi ovat omiaan lisäämään maailmankuvien huolestuttavaakin erilaistumista. Siinä on median kysyttävä itseltään,
tehdäänkö vain iskevää lyhyttä tekstiä myynnin
ehdoilla vai taustoitetaanko kunnolla. Lukijan on
kysyttävä itseltään, halutaanko aika käyttää useita näkökulmia esille tuovaan laatujournalismiin
vai haetaanko vain nopeaa vahvistusta omille ennakkokäsityksille.”
Maailma on Sumialan mukaan aina enemmän
sekä-että kuin joko-tai, vaikka mustavalkoistumista on selkeästi mediassakin nähtävissä.
”Niin on miltä näyttää. Erityisesti mediassa
tuo slogan on totta”, sanoo mediatutkija Johanna Sumiala. Hän johtaa uskontojournalismin Helsingin osuutta tutkimushankkeessa, jota rahoittaa Helsingin Sanomien Säätiö ja jota tehdään

yhdessä Tampereen ja Helsingin yliopistojen
kanssa. Helsingin Sanomien lisäksi suurennuslasin alla ovat Ilkka, Karjalainen ja Kaleva uskontoa
koskevien uutistensa osalta.
Ei ole yllätys, mikä teema nousee tutkimuksessa kärkeen: islam. Toki mukana on esimerkiksi
hyvin mediassa näkynyt, positiivista julkisuuskuvaa luonut ensimmäisen naispiispan Irja Askolan
valinta ja siunaaminen, ja vanhat tutut keskustelunaiheet seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja
naisen pappeudesta.
Muutakin mediasta löytyy:
”Itselleni jäi hyvänä kuvana mieleen myös hyvin visuaalinen juttu pääsiäisestä, jossa aasin vierellä oli lapsi. En enää muista mediaa, mutta
muistan jutun ilmeen ja kuvan ja kokonaisuuden
lämpimän tunnelman. Jutun visuaalinen puoli on
lukijalle tärkeä. Toisaalta tuossa jutussa niin kirkkovuosi kuin paikallisuuskin tulivat tärkeiksi.”

Kenen näkökulmat
nousevat esille
Lestadiolaisuuden julkisuuskuvan nopea muutos
on luku sinänsä.
”Ennen pedofiilikohua esimerkiksi Helsingin
Sanomien NYT-liitteessä oli lestadiolaisuutta eksotisoiva, ’tää on erilaista, outoa, jännittävää’ –
henkinen reportaasi, joka ei suinkaan ollut avoimen negatiivinen. Tämä säie on ajallisesti lähellä,
mutta lestadiolaisjuttujen sävy on muuttunut.
”Helsingin Sanomien kokoinen valtakunnallisena pidetty media vaikuttaa eri paikkakunnilla eri tavoilla – pääkaupunkiseudulla sen lestadiolaisjutut sivuutetaan aika nopeasti, mutta
pienemmillä pohjoisen paikkakunnilla, joissa lestadiolaisuus vaikuttaa kaikin puolin enemmän,
ikäviä juttuja voidaan käyttää sosiaalisesti väärin.
Missä ison median vastuu on siitä, mitä lestadiolaiskoululaiselle Pohjois-Suomessa tapahtuu?”
”En missään tapauksessa halua kieltää tai mitenkään vähätellä pedofiilien uhrien kokemusta.
Kuitenkin voi miettiä, onko julkisuus monipuolista ja kenen näkökulmat ovat tulleet esille.”
”Kaipaan esimerkiksi moniulotteisempaa, sävykkäämpää kuvaa lestadiolaisnaisesta! Tunnen
lestadiolaisäitejä, jotka ovat tehneet tai tekevät
huikeaa uraa, mutta julkisuudessa keskitytään lähinnä suuriin lapsilukuihin ja käsityksiin naisen
asemasta.”
Yksi median tekemiseen ja kokemiseen vaikuttava asia löytyy puhtaasti psykologiasta.

”Sellainen viesti on helpompi ottaa vastaan,
joka tukee ja vahvistaa omaa maailmankatsomusta. Vaikka kuinka osoittaisi faktoilla toisenlaista tietoa, sitä ei välttämättä oteta vastaan.”
Toinen asia löytyy assosiaatioista.
”Islam-uutisoinneissa on koodauksena lähes
poikkeuksetta terrorismi. Parin viime vuoden lestadiolaisuutisissa on koodauksena pedofilia. Näin
syntyy assosiaatio, kytkös: toinen asia tuo välittömästi mieleen toisen, vaikka kokonaisuus olisi
paljon, paljon laajempi.”
Näin on jo syntynyt julkisuuskuva.
”Kirkolle on kieltämättä ikävää julkisuuskuvaa
pedofiliakohun tahraamasta lestadiolaisuudesta
aivan kuin aikanaan oli Luther -säätiöstä ja Nokia-missiosta. Miten vähentää jäsenkatoa ja miten toimia ryhmittymien kanssa? Voisin kuvitella että kirkon johto tuntee itsensä jopa uhatuksi
kaikkien haasteiden alla. Silti toivon, että kirkossa
on tilaa katsoa toisin.”

Missä on
sopivaa rukoilla
Kirkko on muutenkin puun ja kuoren välissä:
”Onko sellainen kirkko uskottava, jossa voi oikeastaan opettaa miten sattuu myös opinkohtia
vesittäen? Toisaalta meillä on opittu laajaan keskusteluun ja kansankirkollisuuteen, jossa monet
eri ajatustavat mahtuvat saman katon alle, mutta
ongelma on kun äänet ovat keskenään kovin ristiriitaiset. Kuka silloin on kirkon ääni?”
Kirkko joutuu Sumialan mukaan miettimään
koko tulevaisuuttaan uudestaan, suostumaan
olemaan osa suomalaista uskontojen kirjoa eikä
yksin valtakulttuuria:
”Kirkon on myös opittava siihen, että jos se
haastaa mediaa uskontokeskusteluun ja uskontojournalismiin, se ei voi itse sanella keskustelun
sisältöjä tai sitä, miten paljon kristinuskon asioista puhutaan. Se ei ole uskontokentän ainoa toimija, maailmassa ja myös enenevästi Suomessa
on muitakin uskontoja.”
Kristinuskolla on kuitenkin erityinen asema
Euroopan ja Suomen historiassa ja nykypäivässä,
ja se pitäisi Sumialankin mukaan tiedostaa paremmin.
”Koko kulttuurimme on kristinuskon läpäisemää, sen arvoista nousevaa lainsäädännöstä alkaen. Joskus minua häiritsee se, että
yhteiskuntamme on niin maallistunut, että suhtautumisemme uskontoon on sellaista, että us-

”Mustavalkoistuminen on
mediassa selkeästi nähtävissä”,
sanoo mediatutkija
Johanna Sumiala.
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pääkirjoitus
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Henkilöstökulut yhtymässä kasva✚✚ Hautamaksut nousevat Kuovat liitosten myötä. Nilsiän kunpiossa ensi vuoden alusta. Kahtaliitoksen myötä Kuopion seuden arkkuhautasijan hintaa ehdorakuntayhtymään tulee lisää 16
tetaan korotettavaksi 200 eurosta
työntekijää. Eläkkeelle jää vuoden
300 euroon. Uurnamaksu kuudesta
2014 aikana 18 työntekijää.
uurnasijasta säilyy ennallaan 36 eu✚✚ Ensi vuoden talousarvion toiron hintaisena. Ulkopaikkakuntalaimintamenojen loppusumma on
selta kahden arkkupaikan hinta on
23, 8 miljoonaa euroa. Verotuloja on
700 euroa. Kuopion seurakuntayhvuonna 2013 arvioitu kertyvän 21, 8
ajoitetun kirkon korjaushankkeen
tymän alueella tehdään vuosittain
miljoonaa euroa, josta kirkollisvekustannusarvio on 3,2 miljoonaa
noin 700 arkkuhautausta.
ron osuus on 19, 8 miljoonaa euroa.
euroa. Kirkkorakennuksen talo✚✚ Hautauspalveluista perittäKirkollisverotulojen osuuden on artekniikka uusitaan. Vehmasmäen
vät maksut yhtenäistetään.
vioitu hiukan kasvavan.
kirkon korjaukseen on ehdotetHautauksiin liittyvät maksut saatu 150 000 euroa. Kappelin korja- ✚✚ Avustus Evankeliumiyhdisvat olla enintään palvelun tuottatykselle ehdotetaan poistetuksen kokonaiskustannukset ovat
misesta aiheutuvien kustannustavaksi SLEY:n kielteisen nais500 000 euroa.
ten suuruiset. Maksujen perusteet
pappeuskannan vuoksi. Yhteinen
✚✚ Tuusniemen seurakuntasatulee olla kaikille samat. Arkkukirkkoneuvosto ehdottaa, etli kunnostaan kirkkotilaksi.
haudan kaivamisen hinta on kuotä Suomen Luterilaiselle EvankeTalviaikana myös jumalanpalvepiolaiselta 318 euroa, ensi vuodekliumiyhdistykselle (SLEY) ehdolukset pidetään seurakuntasalissi ehdotetaan hintaa 362 euroksi.
tettu 7600 euron avustus jaetaan
sa, jolloin kirkon lämmittämisestä
Haudan kaivamisen ja todellisSuomen Lähetysseuralle sekä
luovutaan. Kustannukset ovat enten kulujen välinen erotus on tälSuomen Pipliaseuralle.
si vuodelle 350 000 euroa.
lä hetkellä 79 euroa. Tuhkauksesta
✚✚ Kuopion Tukitalo täyttää 25
perittävän maksun ja todellisten ✚✚ Vuosien 2013-2015 talousvuotta. Puijonlaaksossa toimisuunnitelmassa esitetään tokulujen erotus on 57 euroa.
va talossa on 39 vuokra-asuntoa,
teutettaviksi yhteensä 8,8 mil✚✚ Alavan kirkon, Tuusniejoissa ikääntyneet asuvat itsenäijoonan euron investoinnit, joihin
men seurakuntatalon sekä
sesti. Juhlapuhujana Puijon kirlisätuloa saadaan kiinteistöjen
Vehmasmäen kappelin pekossa on ylijohtaja Elli Aaltonen
myynnistä. Investoinnit vaatiruskorjaukset aloitetaan ensi
Itä-Suomen aluehallintavirastosta.
vat toimintakulujen leikkaamista.
vuonna. Alavan kahdelle vuodelle

Kirkon bonuskortti

L

okakuun lopussa julkaistu Kirkon nelivuotiskertomus antaa kylmää kyytiä
Kirkkoon ei enää kuuluta perinteen
vuoksi. Tapakristillisyys murtuu. Nuoria ei
kiinnosta sen enempää kirkko kuin uskokaan. Tärkein syy pysyä jäsenenä on kirkon auttamistyö.
Tulevaisuuden ennusteen mukaan vuonna 2020
kirkkoon kuulumisprosentti Kuopiossa on 67 ja vuonna
2040 enää 53. Pääkaupunkiseudulle ennusteet povaavat paljon huimempaa laskua.
Viime viikonvaihteessa kuuntelin kolmea itäisen
maan viisasta miestä. Jokainen heistä näki eri näkökulmasta kirkon tulevaisuuteen.
Julkisuus on katsonut kirkon epäonnea tilastojen
näkökulmasta. Kirkon tutkimuskeskuksen nelivuotiskertomus näyttää kaikkien osallistumistilastojen
kulkevan alamäkeä. Ei i ihme, että kirkon strategian
mukainen Osallisuuden yhteisö ja Meidän kirkko näyttää hautaan kaatuvalta osallistumattomuuden yhteisöltä.
”Ei tuo ole koko totuus”, sanoi missiologian dosentti
Risto A. Ahonen.
”Miten älyllinen ihminen voi kokea olevansa kotona
kristinuskossa”, kysyi teol.tri Kari Kuula. Aikuisuutta
ajatteluun.
”Kirkoissa ei ole mitään silmille”, vetosi taidemaalari Hannu Konola. Sanan kirkko tarjoaa puheita, jotka
unohtuvat jo kotimatkalla.

”

On itse asiassa suuri
ihme, ettei kirkko jo aikaa
sitten ole hävinnyt olemattomiin. Luulisi, että vainot, harhaopit, sisäiset riidat, oppikeskustelut ja hajoamisen uhka olisivat vieneet
vähemmälläkin kiduttamisella kuolonuneen. Mutta
vielä 2000 vuotta apostolien
jälkeen kirkko on olemassa ja
tunnustaa apostolista uskoa.
Risto A. Ahonen sanoo, että kirkon elämään on
sisäänrakennettu salattu, suuntaa ohjaava korjausliike.
Se antaa kirkon elämälle suunnan ja uudistaa sen.
Suunnanmuutos näkyy siinä, että länsimaiset kirkot
ovat murroksessa, mutta kirkot kasvavat vauhdilla toisella puolella maapalloa, Afrikassa ja Aasiassa. Hyvinvoiva länsimaalainen ei tarvitse kirkkoa eikä Jumalaakaan.

Kirkon
uudistuminen
on hengellistä
uudistumista.

Kirkon korjaus ei lähde liikkeelle tilastoja tuijottamalla, eikä pienillä, muodikkaasti keksityillä korjausliikkeillä. Laskevat käyrät nousevat alkuvoimaisen
kristinuskon löytämisestä, selkeästä sanomasta, mahdollisuudesta pohtia ja kysyä.
Kirkon uudistuminen on hengellistä uudistumista.
Kirkko ei ole yhtiö, jossa lasketaan tilastoja ja asiakkaita.
Tai kysytä bonuskorttia.

”
konto on toisilla - meillä ei. Asenne näkyy uskontokeskustelussa esimerkiksi suhteessa islamiin.”
Islamia on Sumialan mukaan kiittäminen paljosta.
Se on rikkonut kirjoittamattomia sääntöjä siitä miten ja
milloin voi tulla julkisuuteen:
”On aivan riemastuttavaa, että ohi kaikenlaisten
kirkon viestintästrategioiden ja muiden uskontokeskustelu pomppaakin pintaan odottamatta ja yllättä-

en. Kun muslimit alkoivat rukoilla espoolaisessa kuntosalin pukuhuoneessa, media koko maassa havahtui
kyselemään, missä oikeastaan on sopivaa rukoilla. En
olisi uskonut, että tuota kysymystä yhteiskunnassa
herättelee media, ei kansankirkko – mikä on rukouksen paikka!”
Ulla Remes

Lahja Pyykönen
lahja.pyykonen@evl.fi

ALEKSI POUTANEN

Kirkon on
opittava siihen,
ettei se itse
voi sanella
keskustelun
sisältöä.
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kolumni

Oikeus ja kohtuus

E

räänä syksyisenä päivänä poliisi otti
kaupungilla kiinni nigerialaisen jalkapallovalmentajan, vei kotiin ja antoi
20 minuuttia aikaa pakata tavarat ja
hyvästellä läheiset. Siitä hänet vietiin
lentokoneelle ja sitä tietä Lagosiin.
Nigeriasta tämä kristitty mies oli paennut jatkuvien väkivallantekojen takia. Hänen äitinsä oli
tapettu. Paikallinen poliisi oli pahoinpidellyt miehen itsensä raa’asti. Miehen koti poltettiin, minkä
yhteydessä kuoli useita omaisia. Hänen isänsä koti
poltettiin toisaalla samaan aikaan. Mies piileskeli
talon raunioilla useita kuukausia ystävien tuoman
ruuan ja veden turvin. Suomesta hän haki turvapaikkaa, mitä ei hänelle myönnetty.

Suomessa mies hankki työpaikan siivousyrityksen palveluksessa ja ryhtyi valmentajaksi paikalliseen jalkapalloseuraan. Oleskeluluvan saamiseksi tämä ei kuitenkaan riittänyt. Evätessään oleskeluluvan viranomaiset toimivat lain
mukaan, mutta pelisilmää ei voi kehua.
Tämä maahanmuuttaja oli osoittanut kykynsä sopeutua Suomeen ja elätti
itsensä palkkatyöllään. Hän mm. teki
ne kaikkein vaativimmat työvuorot, jotka
eivät olleet muille kelvanneet. Pykälien
mukaan siivoojankin paikkoja täytettäessä pitää suosia EUkansalaisia – viis siitä,
että tässäkin työpaikassa he loistivat poissaolollaan. Valmentajana hän oli innostava, sydämellinen ja
välitön, ja löysi tiensä
nuorten sydämiin.

”

Miten
meillä on varaa lähettää
matkoihinsa
ihminen,
jonka työpanosta ja
veroäyrejä
tarvisemme?

Miten meillä on varaa lähettää matkoihinsa
ihminen, jonka työpanosta ja sen myötä maksettuja veroeuroja tarvitsemme – puhumattakaan
hänen tekemästään vapaaehtoistyöstä nuorten
ja urheilun parissa? Sen mikä
ei ole kohtuullista ja oikeustajun mukaista, ei pitäisi
voida olla laillistakaan.
Joensuussa odotetaan Michael Bobbeyta takaisin.
Kati Kemppainen
Kirjoittaja on teologian
tohtori, joka työskentelee
Suomen Lähetysseuran
kasvatusasiain sihteerinä
Kuopion hiippakunnassa.

”Lisää silmänpalvontaa
kirkkoon”, toivoo
taiteilijarovasti
Hannu Konola.

”K

yllä tämä on oikea
osoite”, taidemaalari Hannu Konola sanoi Martin
päivänä Kuopion Tuomiokirkossa. Luterilaisen kulttuurin säätiö oli juuri
palkinnut hänet 1000 euron tunnustuspalkinnolla sekä Lutherin mustepullolla.
Isän neuvo oli, että papiksi on pojan
luettava, ei taiteella elä. Lukioikäisen taide oli pilapiirroksia Savon Sanomiin.
”Niin minä sitten luin papiksi, koska
ajattelin, että se on maailman vaikutusvaltaisin ja tärkein ammatti. Onhan se:
tuoda vienoja tuoksuja toisesta todellisuudesta.”
Papin työn jättäminen toi ”aika pahan identiteettikriisin”, mutta taide vei
voiton nopealla nousukiidolla. Ensimmäisessä maalauksessa kolme kaveria istuu penkillä. Yksi heistä on pappi, naamari kasvoillaan. ”Sitten oli niitä
surkeita Kristus -kasvoja.”
Vieläkin Konolaa kaduttaa se, että sivutoiminen mieluisa laivastopapin työ
tuli jätettyä 18 vuoden jälkeen. ”Seurakunnissa pelastetaan tuhanteen kertaan
pelastettuja. Siellä pelastettiin hukku-

maisillaan olevia.” Putkakeskusteluissa ja
myrskyävällä merellä.
”Pojat olivat tyytyväisiä vasta sitten
kun hartaus oli pidetty. Ei siinä työssä
ihan normaali menesty.”
”Oma elämäni on ollut tyyntä, hyviä
purjehduskelejä, monipuolista elämää.”
Taide on työtä kahdeksan tuntia päivässä. Näyttely on tulossa maaliskuussa Turun taidekappeliin, kumpareelle rakennettuun pirunkarkottajaan.
Kuopion kirkot ovat Konolalle tuttuja.
Alavan kirkko: ”Huh-huh. Betonipinta huutaa taidetta.”
Puijon kirkko: ”Siellä on Matti Komulaisen alttarireliefi.”
Pyhän Johanneksen kirkko: ”Juha Leiviskä. Pastellivärit tuovat taivaallisen
ulottuvuuden.”
Tuomiokirkko: ”Lapsuuteni kotikirkko. Kliseinen alttarimaalaus on aikansa lapsi. Sanat Ave Crux, spes unica puhuttelevat.”

Hartauden herättäjä,
perkeleen karkottaja
Hannu Konola, 64, asuu Turussa. Studio on Saksassa siksi, että Suomessa ei
ole tarpeeksi isoja uuneja lasimaalauksia
varten, ei myöskään teknisiä leikkureita.
Lasitaide on imaissut sielun, mutta vaatii myös äärimmäistä tarkkuutta ja
suunnitelmallisuutta. ”Se nappaa ihmisen sielun. Taide puhuu ihmisen tunteille
pysyvästi toisesta todellisuudesta.” Konola on tehnyt 54 lasimaalausta, lähimmät
ovat Liiton merkki Juankosken kirkossa
sekä Sola Gratia Neulamäen kirkossa.

Köyhtynyt kirkko ei enää tilaa lasimaalauksia entiseen tahtiin.
Kirkolta Konola toivoo silmänpalvontaa. ”Silmä on hallitsevin. Kuva säilyy
mielessä. Taide on mystinen, arvoituksellinen ja yllättävä – niin kuin uskokin.
Taivaallista.”
Konola kulkee ajatuksissaan KeskiEuroopan vanhoissa kirkoissa ja näkee
värit, keltaisen, sinisen, pastellit.
”Ei sitä voi selittää, mutta uskon tunteen voimaan. Ihmiset hakevat uskon

kirkon kulmilta

Kuopion pyhäkoulujen isä

”K

asvata ilolla ja yhteistyössä!” on mottona
20.11. vietettävällä Lapsen oikeuksien päivällä. Sen johdosta on paikallaan muistaa lasten hyväksi työtä tekeviä ja tätä työtä jo aiemmin tehneitä.
Jos otamme harppauksen 1800-luvun loppupuolen Kuopioon, pääsemme katsomaan tuomiorovasti Aron Gustaf
Borgin uraauurtavaa pyhäkoulutyötä.
Vuosina 1857–1883Kuopion maaseurakunnankirkkoherrana toiminut Borg oli saanut tutustua pyhäkoulutyöhön jo
1840-luvun alussa Nurmijärvellä. Se oli hänen palkkapitäjänsä hänen toimiessaan raamatunselitysopin professorina Helsingin yliopistossa. Nurmijärvellä hän sai seurata seurakunnan kappalaisena toimineen Johan Fredrik Berghin pitäjän
kylissä käynnistämää pyhäkoulutoimintaa.
Työssään Kuopiossa Borg noudatti maamme pyhäkoulun
isäksi kutsutun J.F. Berghin perusajatusta, että pyhäkoulu,
vaikka se oli kristillisen tiedon jakamista, oli lasten hengellistä hoivaamista, heistä huolehtimista. Borg laati työtä varten useita julkaisuja.
Vuonna 1857 ilmestyi Kuopiossa toimineen C.J. Mareliuksen ja A. Rongaisen kirjapainon työnä Osoitus vanhemmille
kuinka puhelisivat lastensa kanssa Lutheruksen Lyhyestä
katekismuksesta ja sen ensimmäisestä pääkappaleesta.
Kaksi vuotta myöhemmin oli vuorossa kuopiolaisessa P. Aschanin ja Kumpp. kirjapainossa präntätty kaksiosinen Lasten postilla, saarnoja lapsille kotona ja pyhäkouluissa. Lisäksi 1870- ja 1880-luvulla ilmestyivät kuopiolaisten V.
Weurlanderin ja Telén&Co:n kirjakauppojen julkaisemat painokset kirjasta Pipliahistoria eli Pyhän Raamatun kertomukset sunnuntaikouluille.
Borgin toiminnan ansiosta Kuopiosta tuli maamme pyhäkoulutoiminnan keskus. Hän perusti vuonna 1872 Kuopi-

VELI-MATTI PARTANEN

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan
Suomi tarvitsee 1,5 milj. maahanmuuttajaa v
2025 mennessä pitääksemme nykyiset palvelut
yllä. Tämä mies oli korvaamaton resurssi nuorten jalkapallovalmentajana. Yhteiskuntamme
tarvitsee hänenlaisiaan kipeästi.
Samaan aikaan viranomainen on tunnustanut olevansa voimaton rikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajien edessä ja oleskelulupa on
pakko myöntää, jos edes alkuperäinen kotimaa ei
suostu ottamaan rikollista vastaan.

Uskon kokemus
välittyy myös
tunteen kielellä

Borgin hauta-aitaus Flodbergin hautausmaalla.
on maaseurakunnan pyhäkouluyhdistyksen (sunnuntaikouluyhtiön). Valtakunnallinen Suomen Pyhäkouluyhdistys
perustettiin vasta 1888. Nyt työtä jatkaa Seurakuntien lapsityön keskus. Paikallisesti maaseurakunnan perintöä jatkaa
Kallaveden seurakunta ja alueella silloin kappeleina toimineet seurakunnat.
Kuva on Flodbergin hautausmaalta, jossa on tuomiorovasti Aron Gustaf Borgin viimeinen leposija. Samalla siunauskappelin lähellä olevalla kummulla on perheessä jo Limingassa palvelleen uskollisen lastenhoitajan Anna Sandelinin
hautaristi.
HELENA RIEKKI
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Kuopio on taidemaalari
Hannu Konolan lapsuuden kotikaupunki.
Suokadun seurakuntatalo
oli tuon ajan nuorille
lauantai-illan kokoontumispaikka. Heitä oli
satapäin. Tuosta joukosta
kasvoi monta pappia.

Sielunhoitoterapia

SYDÄNJUURI

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

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

Tietokoneapu
erikoishammasteknikko
Niina Toivanen
Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

Kotitalousvähennys 45%

www.orden.fi
040 5844 045

Kuopion

Tila-Auto Oy
• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit
info@tila-auto.com
www.tila-auto.com
p. taksiajot 0400-673 955
p. tilausajot 0400-992 993

”

Taide on
mystinen ja
yllättävä, niin
kuin uskokin.

kokemusta myös tunteen kautta.
Pietismi ja herätysliikkeet ovat leimanneet kuvat synnin symboleiksi.”
Keskiajalta lähtien kuvat kirkoissa ovat olleet hartauden herättämiseksi, kansan opettamiseksi sekä
perkeleen karkottamiseksi. Konola
sanoo, että hyvä taide on myös julistaja. Se on niin avointa, ettei sitä
voi selittää puhki, arvoituksellista,
joka jättää paljon avoimeksi.
”Se viekoittelee mukaansa, hou-

kuttaa näkemään kristinuskon uudella tavalla. Taide on uutta ilmoitusta.”
Konolan maalauksissa huumori on pistämätöntä. Nauruun kuoleminen on sallittua.
Muotokuvaansa hän on maalannut taakse Jumalan silmän. Olkapäällä kurkkii piru.
LAHJA PYYKÖNEN

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

mitä mielessä?

Pelottaako hiiri

T

ietokoneiden kanssa pärjäämistä voi opiskella muun muassa Kansalaisopiston kursseilla, joissa koulutusyrittäjä Jukka Ordén toimii
opettajana oman yrityksensä töiden ohella.

Miten eläkeikäinen pärjää tietokoneen kanssa?
”Verraten hyvin. Seniorit ovat aikanaan
opiskelleet kirjoittamaan kastamalla kynää mustepulloon ja pitämällä
kangaspalasta lähellä. Siirtymä näppäimistöön on pitkä. Nykyiset kosketusnäytölliset tietokoneet, tablet-pc:t
ovat tervetulleita.”
Paras tapa lähteä liikkeelle?
”Parhaiten uimaan oppii menemällä veteen.
Tietotekniikkaa oppii sormeilemalla tietokonetta. Koulutuksissa tärkeää on
levollinen, turvallinen ilmapiiri, jossa
voi kysellä keskeistä.”

pii. Vapaus varatuista puhelimista. Parturiajan voi varata vikkelästi.”
Kuka auttaa?
”Kansalaisopistolla on hyvä kurssitarjonta. Kirjastot ja
asukastuvat tarjoavat tietokoneita käyttöön. Tietokoneapua on saatavilla yrityksistä. Tietokoneiden opastus
ja laiteasennukset ovat kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä.”
Mitä tietoja netistä kannattaa hakea?
”Tarpeellista, hauskaa, sivistävää, kehittävää ja yhteydenpitomahdollisuuksia ihmisten kesken. Netti on
tietosanakirja, elokuvateatteri, ilmaispuhelin, postilaatikko, kartta ja valtavasti muuta. Erilaisten
harrastepiirien on helpompi esitellä toimintaansa.”
Haaste kirkolle?
”Olla siellä, missä ihmiset ovat.
Puhua heidän kielellään. Haasteena on kirkon keskeisten oppikirjojen julkaisu sopivassa
muodossa. Esimerkiksi Raamattu on nyt selainversiona, muttei e-kirjana. Selainmuoto vaatii jatkuvaa internetyhteyttä,
e-kirja ei. Kirja laajenee sähköiseksi. Mikäli kompastutaan tekijänoikeuksiin, niin raamatunkäännöskomitean ehdotuksen voisi
ainakin julkaista e-kirjana.”

Onko kehityksessä jotain myönteistä?
”Kyllä. Vapaus virka-ajoista. Illallakin voi naputella pankkiasioita. Vapaus
etäisyydestä. Kipeäjalkaisellekin Kelan
palvelut ovat helposti saatavilla. Vapaus jonotuksesta. Verotoimiston tietoa saa
saman tien ja lomaketta voi
alkaa täyttämään milloin itselle so-

HANNA KARKKONEN
TIMO HARTIKAINEN

Kukkanen

K-Citymarket, kauppakeskus • p. 3613 802 • JOKA PÄIVÄ 9-19
Linja-autoasema • p. 2616 196 • JOKA PÄIVÄ 9-19

Heimosen Kukkakauppa

Ruotsinkatu 54, Niirala • p. 2820 678 • MA-PE 9-17, LA 8-13
• www.heimosenkukkakauppa.fi

Kodin Kukkapalvelu

Kuninkaankatu 26, keskusta • p. 2612 438
ARK. 9-17, LA 9-14 • www.kodinkukkapalvelu.fi

Kukka-Hanski

Kauppahalli • p. 2626 221 • MA-PE 8-17, LA 8-15

Tarhurin Kukka ja Sidonta

Männistön Ostoskeskus • p. 2622 821 • MA-PE 9-17, LA-SU 9-14

Kukkakauppa Cosmos

Kauppakatu 9 • p. 050 542 2800 • MA-PE 9-19, LA-SU 9-15
• www.atcosmos.fi, kukkakauppa@atcosmos.fi

Kukka ja Sidonta Floretta Ky

Kauppakatu 63, keskusta • p. 2811 655 • MA-PE 9-17.30, LA 9-15, SU 11-15
• www.floretta.fi, info@floretta.fi

&
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tapahtuu

Yhdessä enemmän

Perheneuvoja Saara Kinnunen
luennoi Kasvattajien päivänä Lapsen
hengellisen elämän tukemisesta Siilinjärven seurakuntatalolla keskiviikkona
21.11. klo 18. Lastenhoito.

Yksin emme työtä tee,
toinen toistaan tarvitsee.
Tuomme vaihtopöydälle
lahjamme ja puutteemme.
				

Musiikkia

Virsi 428:4

✚✚ Jumalanpalvelusavustajien koulutus Puijon kirkossa torstaina 15.11. klo 18.
Mikä olisi sinulle sopiva tehtävä: tekstinlukija, esirukousavustaja vai kolehdinkantaja. Haluaisitko auttaa seurakuntamestaria
ehtoollisvälineiden hoitamisessa tai äänentoistolaitteiden käytössä?
✚✚ Lähetystyön ideointikahvit Alavan
seurakuntatalolla sunnuntaina 18.11. klo 10
alkavan messun jälkeen. Tule kuulemaan
nimikkolähettien tuoreita kuulumisia, antamaan palautetta ja tuomaan uusia ideoita Alavan seurakunnan lähetystyön kehittämiseksi.

Adventtiretkelle

Särkiniemi juhlii

Pullantuoksua adventti-illoissa.
Joulua valmistetaan yhdessä Siilinjärven seurakuntatalolla maanantaisin
26.11. ja 3.12. ja Vuorelan kirkolla
torstaina 29.11. klo 18-20. Kortteja,
enkeleitä, tonttuja ja pullantuoksua.

✚✚ Messu ja Särkiniemen kirkon
30-vuotisjuhla sunnuntaina 25.11. klo
13. Saarnaa Hannu Koskelainen. Ruokailu ja kahvit.

Miesten askelissa

Matkakumppanit

✚✚ Miestenpäivä Petosen seurakuntatalossa lauantaina 24.11. klo 10-17. Musiikkia: Jarkko Maukonen, Erkki Holopainen.
Puheita: Eero Junkkaala, Jorma Huusko, Jarmo Oksanen, Esko Konttinen, Lauri Hallikainen, Markku Huttunen, Panu
Rantakokko, Alvar Savallampi, Vesa Sipari, juontaa Veijo Olli. Aloitus Eero Junkkaalan raamattutunnilla klo 10 ja päätös
yhteiseen messuun klo 16. Yhteistyössä
Kallaveden seurakunta, Suomen Raamattuopisto ja Kuopion Katulähetys ry.

✚✚ Kaipaatko hengellisen elämän vahvistamista? Mitä on hengellinen matkakumppanuus? Näitä pohditaan Naisten
kahvihetkessä Siilinjärven seurakuntatalolla sunnuntaina 25.11. klo 15 hiippakuntasihteeri Sirpa Juolan johdattamana.

He eivät jaksaneet
✚✚ Kynttilähartaus Puijon kirkossa sunnuntaina 18.11. klo 18 muistoksi heille,
jotka eivät jaksaneet elää. Kahvitarjoilu.
Mahdollisuus keskusteluun. Kari Kuula,
Outi Keskisipilä.
✚✚ Kynttiläkulkue itsemurhan tehneiden muistoksi ja omaisten lohdutukseksi Siilinjärvellä sunnuntaina 18.11. klo 15
Virkkulan takapihalta, Asematie 3, Viinamäen hautausmaalle. Kahvi- ja hartaushetki Virkkulassa, 2. krs.

Ukintupa juhlii

Messun riemua

✚✚ Ukintuvan joulujuhlaa vietetään
20-vuotisjuhlan merkeissä Pyhän Johanneksen kirkossa tiistaina 27.11. klo 12. Historiikin julkaisu ja myynti. Riisipuuroa,
soppaa, piparikahvi, arpajaiset.

✚✚ Viittomakielinen messu Vuorelan
kirkossa sunnuntaina 18.11. klo 13. Kuurojenpappi Seppo Laukkanen. Kirkkokahvit.
✚✚ Gospelmessu Alavan kirkossa sunnuntaina 18.11. klo 10. Saarnaa Kirsi Perämaa.
✚✚ Tuomasmessu Alavan kirkossa sunnuntaina 25.11. klo 18. Saarnaa pastori
Jukka Jämsén.

Sanaa ja rukousta
✚✚ Raamatun lähteillä Alavan kirkolla

Rakennusmestari, yrittäjä
Markku Huttunen puhuu miestenpäivillä Petosen seurakuntatalossa lauantaina 24.11. klo 10-17.

Hanna Karkkonen

✚✚ Törmälän ystävien joulumatka Rautalammille Törmälän leirikeskukseen tiistaina 11.12. Lähtö Kellolahdentien Pyhän
Johanneksen kirkon pysäkiltä klo 9.45. Paluumatka alkaa klo 16. Hinta 40 €. Ilmoittautuminen 30.11. mennessä Aino Mömmölle puh. 040 8716044 tai Annikki
Tenhuselle puh. 050 5257149.

✚✚ Iltakonsertti Suomi 95 vuotta Alavan kirkossa lauantaina 24.11. klo 18. Veteraani- ja hengellistä musiikkia. Suomen rauhanturvaajien soittokunta
Faitterit ja Soitinyhtye Savonia. Ohjelma
10 € veteraanien hyväksi.
✚✚ Sotiemme veteraanien puurojuhla
Karttulan seurakuntakodilla keskiviikkona 28.11. klo 12.

Hanna Karkkonen

Ari Koivulahti

Alavan seurakuntatalolla ideoidaan
lähetystyötä sunnuntaina 18.11. kirkkokahvilla messun jälkeen.

✚✚ Jouluista ja gospelia -konsertti
Siilinjärven kirkossa tiistaina 20.11. klo 19.
Elina Hokkanen ja gospelkuoro. Kulttuuriyhdistys Sii-Ma.
✚✚ Kitarakonsertti ja hartaushetki
Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa
tiistaina 20.11. klo 18. Cecilia Laakso. Vapaa pääsy.
✚✚ Hyväntekeväisyyskonsertti ”Kaksi
tenoria, soi taivaat kiitosta” Alavan kirkossa keskiviikkona 21.11. klo 19. Tenorit Ossi Jauhiainen ja Veli-Pekka Varpula, urut Heikki Mononen. Ohjelma 10 €
vammaistyön tukemiseen.
✚✚ EXIT 25-vuotisjuhlakonsertti Tuomiokirkossa torstaina 22.11. klo 18. Ohjelma 10 € Tasauskeräykselle Suomen Lähetysseuran kautta.
✚✚ Vuori Quartet Pappilaklubi-illassa perjantaina 23.11. klo 20.30 Vanhassa
Pappilassa, Kuninkaankatu 12. Pauliina
Vuorisen lauluja ja muuta jazzahtavaa.
Pauliina Vuorinen, laulu, Heikki Vuorinen, koskettimet, Sami Tiainen, basso ja
Ari Lahtinen, rummut. Vapaa pääsy.
✚✚ Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen Kuopion osaston ja Alavan kirkkokuoron
lauluhetki ja kahvit Alavan kirkossa
maanantaina 26.11. klo 18.

Veteraanien juhlaa

sunnuntaina 18.11. klo 16. Kristuksen paluu Raamatussa. Kari Kuula.
✚✚ Pyhä Birgitta. Kirkon äitejä -sarja jatkuu Tuomiokirkon kappelissa
sunnuntaina 18.11. klo 16. Iltarukoushetki ja virikepuhe, jossa syvennytään Euroopan suojelupyhimykseksi julistetun
ruotsalaisen keskiaikaisen mystikon elämään. Olli Viitaniemi.
✚✚ Raamattuopetus Kallaveden kirkossa maanantaina 19.11. klo 18. Kuka pelkää
helvettiä? Kari Kuula.
✚✚ Sanan ja rukouksen ilta, Pirkko Jalovaara Kallaveden kirkossa keskiviikkona
21.11. klo 19. Anni Tanninen, Mari VuolaTanila ja Lähde-bändi. Medianauhoitus.
✚✚ Sanan ja rukouksen ilta Karttulan
seurakuntakodissa sunnuntaina 25.11.
klo 18. Esko Konttinen: profetian ja henkien erottamisen lahja.

Sini Sorjonen

Tässä ovat käteni Herra.

kirkkojakoti@evl.fi

✚✚ Miesten adventtitapaaminen Mieslahdessa Kainuun opistolla lauantaina 15.12.
Kirjailija, lääninrovasti Risto Kormilainen,
baritoni Jorma Hynninen ja piispa Jari Jolkkonen. Ohjelmassa keskustelua, jouluisia
virsiä. Ilmoittaudu 11.12. mennessä Kainuun
Opiston toimistoon puh. 020 7856830.
Hinta 45 € sisältää tarjoilun.

Joululeirille
✚✚ Isien ja poikien joululeiri 14.-16.12. Hirvijärven leirikeskuksessa. Ilmoittautuminen
26.11. klo 15-17 Niklas Grönholmille puh.
040 4848 415 tai sitä ennen sähköpostitse
niklas.gronholm@evl.fi. Leirin hinta isästä
ja pojasta 56 €, seuraavat pojat 16 €.

Kynttilähartaus sunnuntaina 18.11. klo 18 Puijon kirkossa muistoksi heille, jotka eivät jaksaneet elää.
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”Politiikassa palvelen
kaupunkilaisia, kirkossa
seurakuntalaisia”, linjaa
Sanna Husso.

Vihreästi kristitty
Miten vihreyden ja
uskon voi yhdistää?
Sanna Husso aloittaa
Kuopion kaupunginvaltuustossa, Merja
Leppälä väistyy sieltä.

V

ihreät ja kirkko. Sanapari saa
monen kohauttamaan kulmakarvojaan.
”Kyllä moni on tullut sanomaan näin epäillen, kun asetuin ehdolle”, Männistön seurakuntapastori
ja vastavalittu Kuopion kaupunginvaltuutettu Sanna Husso kertoo.
”Kirkossa palvelen seurakuntalaisia, politiikassa olen kaupunkilaisten asialla yhteiseksi hyväksi demokraattisen politiikan pelisääntöjen mukaan. Sama ainoa Jumala on
kummassakin mukana, en näe ristiriitaa. Minusta uskonto ja politiikka ovat osa samaa
elämää, ei niitä pidä eristää liikaa.”
”Olen aina ollut hyvä puhumaan politiikkaa, mutta nyt ostettuani asunnon ja asetuttuani kunnolla Kuopioon, koin että aika oli
sopiva tälle asialle. Politiikka ja maailmanparannus ovat aina kiinnostaneet minua. Mitä
tapahtuu ja mitä pitäisi tapahtua.”
Eläinoikeuskysymykset lapsena ja nuorena, huoli luonnosta, vanhempana ihmisoikeuskysymykset ovat tulleet tärkeäksi.
”Esteettömyyden edistäminen on tullut
erityisen tärkeäksi teemaksi veljeni sairastuttua MS-tautiin. Ilman sitä en osaisi katsoakaan kaupunkia vammaisen kannalta. Miten
voimme turvata hyvää elämää vammaisel-

le? Millaisia tukiasuntoja ja taksilippuja Kuopiossa vammainen saa? Näihin myös voi paikallistasolla vaikuttaa”, Sanna Husso sanoo.

Armon vihreät
oli ratkaiseva
Valtakunnantason asiaksi Sanna Husso näkee esimerkiksi itselleen tärkeän seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistämisen. Ateisteja ja kristittyjä puhuttelevana
hän näki presidenttiehdokas Pekka Haaviston kampanjan.
”Suvaitsevaisuus ja myös maahanmuuttopolitiikka ovat tärkeitä teemoja minulle,
kannatan monikulttuurisuutta kuten lasten
ja perheiden asioiden edistämistä.”
Mikä haastaa papin suhdetta vihreään
puolueeseen?
”Eutanasiakohu oli suurempi kuin itse
puolueohjelman muutokset. Joskus yksittäiset vihreät poliitikot tai nuoret ovat haastaneet kirkon ja valtion eroa tai uskonnonopetuksen vähentämistä. Silloin olen miettinyt,
pitäisikö ottaa jokin muu puolue.”
”Kansanedustajien aloitteesta perustettu

”

Jokaiseen
puolueeseen
täytyy mahtua
ateisteja, kristittyjä
ja muunuskoisia.

Armon vihreät -ryhmä oli minulle ratkaiseva
sysäys pysyä tässä puolueessa: koska on kristittyjä vihreitä, puolueohjelmaan ei voi kirjata ihan mitä vain. Jokaiseen puolueeseen
täytyy mahtua ateisteja, kristittyjä ja muunuskoisia, ja tällaisena vihreää voi kannattaa myös maalainen”, painottaa Sonkajärven
Matkusjoelta lähtenyt Sanna Husso.
Samoilla linjoilla on kausiaan lopetteleva
Merja Leppälä, esteettömyyden uranuurtaja Kuopiossa:
”Kansanedustajat Irina Krohn ja Rosa
Meriläinen haastoivat myös minun suhdettani vihreisiin, mutta Armon vihreät pelasti
sen. Toisaalta toimin sitoutumattomana eli
voin hyvin yhdistää tunnustavan kristityn ja
vihreiden arvojen edistämisen. Samaa lähimmäisen palveluahan tämä on.”
Merja Leppälällä on jäljellä pari valtuuston istuntoa.
”Läksin aikoinaan politiikkaan, kun toimittaja Ilpo Lommi ehdotti, että minähän
voisin olla Kuopion kallekönkkölä. Ihailin
Kalle Könkkölää esikuvana.”
Eräänlaisiksi esikuvikseen Leppälä kokee myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvat kristityt:
”Olen tutustunut seksuaalivähemmistöihin kuuluviin, myös kristittyihin. Se on opettanut hyväksymään erilaisuutta. Ketään ei
pidä tuomita kuuntelematta ensin ihmistä.
Nyt, kun elämässä vapautuu uutta tilaa,
maallikkosaarnaajan koulutuksen käynyt
Merja Leppälä pääsee entistä vapaammin
toteuttamaan kristityn julistajan kutsumustaan:
”Saan kertoa siitä armosta, jonka olen
saanut!”
ULLA REMES
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Marrasvinkit
✚✚ Galleria Carree (Kauppak.13): Eedenistä
Itään – Pauno Pohjolainen 18.11. asti.
✚✚ Galleria G 12 (Minna Canthin katu 15): Maria Nupponen – Etäisyyksiä & Tiina Tanskanen – Kangastus 23.11. asti.
✚✚ VB-valokuvakeskukus (Kuninkaank.14–16): Juhlanäyttely Silminnäkijät, Topi
Ikäläinen – Jaakko Julkunen – Jorma Komulainen 2.11.2012–6.1.2013.
✚✚ Kuopion museo (Kauppak. 23): Vaatteet varoja myöten – pohjoissavolaiset kansanpuvut
1800-luvulla 31.1.2013 saakka.
✚✚ Parvihuone, 2. krs.: Papanamaan kartta, liito-oravat 31.3.2013 saakka.
✚✚ Kuopion luonnontieteellisen museon
ja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon yhteisnäyttely: Uskollisin kaikista. Käsityksiä koiran käyttäytymisestä 6.1.2013 saakka.
✚✚ Kuopion taidemuseo (Kauppak. 35): Taiteen Vuoksi – Maisemia veden äärellä ja Onko koira kotona? 3.2.2013 saakka.
✚✚ Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen
Oy: Jouni Airaksinen: Veistoksia ja piirustuksia 17.9.–31.12.
✚✚ Kuopion museo: Vapaapainija Eino Leino ja
Mestarijuoksija Hannes Kolehmainen. Palkinnot esillä 24.3.2013 saakka.
✚✚ Korttelimuseossa Kuopion historiallisen
museon toteuttama Eemeli-neuletyöpaja vielä 5. ja 12.12.
✚✚ Kirjakantti 23.–25.11. Avajaiset pe klo 16
Kaupunginkirjasto, kokoussali.
✚✚ Kuopion Musiikkikeskus, Jazzklubi: Slomotive (Jazzliiton kiertue) 16.11. klo 21.
✚✚ Tuure Kilpeläinen & Kaihon karavaani;
Kuopion kaupunginorkesteri ja Jarkko Kiiski,
kapellimestari klo 19, buffet klo 17.
✚✚ Suuri tangomusikaali 18.11. klo 14.
✚✚ Sinfoniasarja VI 22.11. klo 19.
✚✚ Club for Five: Rekiretki 2012 23.11. klo19.
✚✚ Neljä Ruusua 24.11. klo 19, buffet klo 17.
✚✚ Suvi Teräsniska 25.11. klo 18.
✚✚ Musiikkikeskus, Ikääntyvien yliopiston luento, MuT Pekka Vapaavuori, Sibelius-Akatemia: Piano ennen pianoa 29.11. klo 13.
✚✚ Kuvakukko: Hopeatähdet-elokuva, Avain
Italiaan 20.11. klo 13 (K7).
✚✚ Kava: Jean Cocteau: Orfeuksen testamentti (K12) 19.11. klo 19 ja John Boorman: Zardoz
(K16) 26.11. klo 19.
✚✚ Kuopion klubi, Minimi: Ruokateatteri 15.,
16. ja 17.11. klo 19.
✚✚ Sotku, Minimi: Heimo 28.11. klo 19; 29.11.
klo 14 ja 19.
✚✚ Kuopion kaupunginteatteri, Yhteiskoulu:
Riksteatern, vierailu: Dödsdansen & Vi har det
bra 14.11. klo 19.
✚✚ Yhteiskoulu: Koomisesti pätevä 16., 17., 23.
ja 24. 11. klo 19.
✚✚ Siunattu hulluus 17.11. klo14; 22.11. klo 12
ja 24.11. klo 14.
✚✚ Kiviä taskussa 17. ja 24.11. klo14.
✚✚ Kommandoilta 21.11. klo 19.
✚✚ Puistokoulu: Jessikan pentu 15., 21. ja 22. ja
28.11. klo 19 sekä 22.11. klo 12; Jessica´s Pup with
English subtitles Thu Eve 22 November 7:00 pm.
✚✚ Puistok.: Elling16., 23. ja 24.11. klo 19.

Galleria Carree (Kauppak.13), Pauno
Pohjolainen: Eedenistä Itään 18.11. asti.
Monumentaalista kauneutta ja herkkiä
yksityiskohtia. Teos Mandoliinimiehen
matka.
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Sydän polvil
Rukous avaa oven
Jumalalle. Seura
tekee kaltaisekseen. Vähitellen.

"P

aljon sotkuja. Paljon
rukoustarvetta”, Osmo Brandt tiivistää.
”Ihmisillä on monenlaista pahoinvointia. Yksinäisyyttä, pelkoa”, vaimo
Kaija Brandt jatkaa.
Siilinjärveläispariskunta lukee kristillisten lehtien rukouspalstoja. Vuosien aikana kiitoksien määrä tuntuu vähentyneen pahan olon tieltä. ”Taloudellinen epävarmuus, ahdistus”, Osmo
luettelee. ”Miten paljon elämän pitää vaikeutua,
ennen kuin ihmiset pyytävät apua.”

Autoillessa
samaan suuntaan
Brandtien ruokapöytä on rukouspöytä, jonka ääressä sanotaan ajatuksia Jeesukselle. Että siunaisi
pappia ja kipeää lasta. ”Tässä jutellaan kuulumisia, niin myös rukoillaan”, Brandtin kertovat.
”Saamme esirukouspyyntöjä ystäviltä ja lähetyskentiltä muun muassa tekstiviesteillä”, Kaija Brandt selvittää. Rukous lomittuu arkitöiden
oheen. Myös auto on hyvä rukouspaikka. Autoillessa mennään yhdessä samaan suuntaan. On aikaa syventyä.
Tällä hetkellä Brandtit rukoilevat kristittyjen
yhteyden ja perheiden puolesta. Rukoustukea
saavat myös seurakuntien työntekijät. Rukous hipoo päivänpolttavia aiheita: tulvapeltojen, myrskykaupunkien ja mellakkakatujen tapahtumia.

En ole
parantunut
Osmo Brandt on sairastanut syöpää toistakymmentä vuotta. ”Oman parantumisen puolesta
rukoilu on vaikeaa. Moni on rukoillut, en ole parantunut.” Nyt hän sairastaa kahta eri syöpää.
Viime vuosien vaiheet ovat olleet raskaita.
Ruumiin parantamisen sijaan Jumala on muokannut asennetta. ”Olen oppinut elämään päivän kerrallaan. En enää murehdi tulevia.”
”Isä meidän -rukous on tullut kaiken perustaksi”, Osmo Brandt tiivistää. Meidän Isä on
opettanut pyytämään ”tapahtukoon tahtosi”, ja
sairaudesta on tullut rakkauden side.
”En ymmärrä sairauteni lopullista tarkoitusta,
mutta Jumala on pitänyt minua lähellään.”
Vaimo Kaija on saanut osansa sairauden elämänkoulussa:
”Joskus pelkään, että taas menetän mieheni,
kun ensimmäinen miehenikin sairasti pitkään ennen kuolemaansa. Osmo on vahvistanut uskomaan, ettei mikään tapahdu Jumalan tietämättä.”

Aamuyön
unettomat tunnit
“Mitähän tutulle kuuluu?” Joskus Brandteille tulee selittämätön tunne, että jonkun ihmisen puo-

”Isä meidän -rukous on tullut kaiken
perustaksi”, Osmo ja Kaija Brandt sanovat.
”Tapahtukoon sinun tahtosi.”

lesta olisi rukoiltava.” Sydän polvilleen.
Toisinaan tuttava soittaa ja kertoo elämänsä painolasteista. ”Kun ehdotan yhdessä rukoilemista, kuulen toisen äänestä huojennuksen,
vaikkei hän itse edes rukousta pyytäisi. Onkohan se vaisto vai kehottaako Jumala?” Kaija
Brandt miettii.
Hän kertoo aamuyön unettomina tunteina kelaavansa mielessään rukousfilmiä. Avun ja
johdatuksen pyynnöt nousevat taivasta kohti. Joskus hyvin väsyneinä iltoina rukous hiipuu huokaukseksi: ”Korjaile
palikat oikein. Jos voit antaa
levollisen yön, kiitos siitä!”

Pelastusrengas

R

SINI SORJONEN

uotsalainen piispa Martin Lönnebo on ideoinut rukoushelmet, jotka näkyvät seurakuntalaisten ranteissa: Jumalan, hiljaisuuden, minän, kasteen, autiomaan, pyhän huolettomuuden, rakkauden, salaisuuden, yön ja ylösnousemuksen
helmet.
Ruotsiksi rukoushelminauha on frälsarkransen, pelastusrengas.
”Minulle tärkein on sininen pyhän huolettomuuden helmi. Kuin
taivas huolettomana kesäpäivänä, kuin Jeesuksen äidin Marian huivi. Se
muistuttaa Marian luottamuksesta Jumalan huolenpitoon”, Siilinjärven
seurakunnan pastori Kaisa Yletyinen sanoo.

Matka Ju

T

uija Ruuskanen suuntaa Tuomasmessussa penkistä kohti kirkon takaosassa olevaa rukousalttaria. Rukousten kanssa.
”Kyynelten alttarille sain vaikeina
aikoina pudottaa tuskan ja itkun. Lasikivenä vuodattaa meren syvyyksiin. Se helpotti.”
Hän on valmistellut marraskuun Tuomasmessun alttarit. Ensimmäisen kerran ne saivat somistuksen hänen käsissään jo 2000 -luvun alussa.
Hän on rakentanut kirkkovuosien mukaan alttareita myös kotikirkkoonsa Särkiniemeen.
”Työstäminen alkaa Raamatun tekstin lukemisella. Symboli, väri tai materiaali alkaa kuljettaa”,
Tuija kertoo ja kaivelee kotonaan vanhasta arkusta itse huovutetun kankaan.
”Käsillä tekeminen on samalla hiljentymistä ja
rukousta. En ole maalannut ikonia, mutta ajattelen, että siinä koetaan varmaan jotain samaa.”
Alttarissa Raamattu tulee eläväksi kertomukseksi. Rukoukset ja psalmit ovat tärkeitä.
”Raamatun tekstit lohduttavat. Samalla ne
avaavat tietä Jumalan luo.”
Alttareiden suunnittelija lainaa Margot Benaryä: “Joka päivä pitäisi kuunnella hyvää musiikkia,
lukea kaunis runo, katsella kaunista kuvaa ja mikäli mahdollista, sanoa joitakin järkeviä sanoja.”
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Rukoushuoneessa

TUIJA HYTTINEN

Rukousklinikalla
pyydetään parantumista.

“N

äkyvissä on rukousherätystä”, sanoo Jukka Vasara, yksi
Healing Roomin vapaaehtoisista ja Kuopion toiminnan
vastuuhenkilö.
Rukousklinikka Healing Room on avoinna kerran viikossa. Sinne voi kuka tahansa tulla pyytämään rukousta itsensä tai läheisensä puolesta.

”

En ymmärrä
sairauteni
tarkoitusta,
mutta Jumala
on pitänyt
minua lähellään.

Klinikalla rukoillaan,
ei keskustella
“Rukoilemme, että Jumala parantaisi. Haluamme auttaa Jumala -suhteen löytymisessä ja kasvamisessa.“
Kuopiossa toiminta alkoi viime keväänä, Suomeen ensimmäinen rukousklinikka perustettiin
kuusi vuotta sitten.
Etukäteen ei tarvitse ilmoittautua eikä varata
aikaa. Odotustilassa voi hiljentyä.
Paikalla on kaksi tai kolme ihmistä. Heille kerrotaan asia, jonka puolesta haluaa rukousta.
“Kun yksi rukoilee, toiset hiljentyvät kuuntelemaan Jumalaa. Joskus rukoilija saa profeetallisen
sanan, kuvan tai Raamatun paikan. Ne voivat avata vaikeaa elämäntilannetta. Aikaa on jokaiselle 10
-20 minuuttia. Rukous on aina luottamuksellista”,
Vasara kuvaa klinikan toimintatapaa.

Toimiiko Jumala?
“Kyllä. Esimerkiksi yksi ihminen on parantunut
astmasta, monet ovat saaneet helpotusta oireisiin. Kaikki eivät kuitenkaan parane. Emme tiedä, miksi näin on. Siitäkin huolimatta uskon, että
Jeesus paransi ihmisiä ja meidät kristityt on valtuutettu samaan tehtävään.”
“Healing Room ei ole seurakunta. Rohkaisemme seurakunnan etsimisessä. Ohjaamme esimer-

Jumalan luo
Tuija Hyttinen

Tuija Ruuskanen tunnetaan myös nukketeatterista ja
nuken tekijänä. Alttareita kootessaan nuket ovat usein kertomuksessa mukana.

”

Kun yksi
rukoilee,
toiset hiljentyvät
kuuntelemaan
Jumalaa.

Seurakunta on
rukouksen koti
Jukka Vasara löysi rukoukseensa lisävaihteen 3,5
vuotta sitten. Oli Rukouksen talo -koulutus Kuopiossa.
“Olen rukoillut koko elämäni ajan, mutta sinä
viikonloppuna ymmärsin sen merkityksen uudella tavalla. Mikä voima ja mahdollisuus siinä on.”
Hän käynnisti Rukouksen talon toiminnan
Kuopioon ja Karttulaan.
“Rukoilimme pienissä ryhmissä toistemme
puolesta. Aikaisemmin rukous oli merkinnyt minulle sitä, että kerron asioita Jumalalle. Nyt opeteltiin kuuntelemaan.”
“Haluamme, että Healing Roomissa käyvät
voisivat rohkaistua toimimaan omassa seurakunnassa. Rukouksen paikka on erityisesti siellä. Karttulassa meillä on parin vuoden aikana ollut jumalanpalveluksessa rukouspalvelija, jonka
luokse voi mennä tilaisuuden jälkeen.”
“Rukousta on aina tarvittu ja tarvitaan. Jaakobin kirjeessä meitä kehotetaan rukoilemaan toistemme puolesta, jotta parantuisimme. Jumala voi
vastata ihmisten tarpeisiin rukouksen kautta.”
Healing Room on avoinna torstaisin klo 18.30 20.30 Kuopion kansainvälisessä kristillisessä taide- ja kulttuurikeskuksessa, Vuorelankatu 5-7 B.
www.healingrooms.fi

Tekstit
HANNA KARKKONEN
SINI SORJONEN
Hanna Karkkonen

Jukka Vasara
syttyi rukoukseen.
“Kun itse löytää
jotain, haluaa jakaa
muillekin.”

kiksi pien- ja kasvuryhmiin tai Alfa-kursseille.”
Kuopion rukouspalvelijoina on ihmisiä kahdeksasta eri seurakunnasta. Suurin osa heistä on
luterilaisia. He ovat käyneet koulutuksen ja heillä
on seurakunnan suositus.
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Seurakunnat 14.–27.11.12

Tuomiokirkko
Tuomiokirkko
Tuomiokirkko on avoinna klo 10-15, lisäksi pe klo
18-23.
puh. 040 4848 256
Perjantaimessu pe 16.11.
klo 19.
Urkutuokio la 17.11. klo 15.
Riina Tölli.
Messu su 18.11. klo 10.
Saarna Ilpo Rannankari, liturgia Sari Kärhä , kanttorina Pertti Rusanen ja urkurina Anna Kosola, Pohjois-Savon Poliisilaulajat.
Kirkon äitejä Pyhä Birgitta su 18.11. klo 16. Tuomiokirkon kappelissa (sisäänkäynti Vuorikadun puolelta). Iltarukoushetki ja virikepuhe, jossa syvennytään
Euroopan suojelupyhimykseksi julistetun ruotsalaisen
keskiaikaisen mystiikon ja
poliittisen voimahahmon
elämään ja hengellisiin aarteisiin. Olli Viitaniemi.
Hiljaisuuden messu
(Viikkomessu) ke 21.11.
klo 18. Sari Kärhä, Pirjo Rissanen ja Anu Pulkkinen.
EXIT 25 v-juhlakonsertti to 22.11. klo 18. Ohjelma 10 € Tasauskeräykselle Suomen Lähetysseuran
kautta.
Perjantaimessu pe 23.11.
klo 19.
Urkutuokio la 24.11. klo
15. Riina Tölli.
Messu su 25.11. klo 10.
Saarna Sari Kärhä, liturgia
Lauri Kastarinen, kanttorina Pertti Rusanen ja urkurina Anu Pulkkinen, Tuomiokirkon päiväkuoro.
Rauhanturvaajien liiton
soittokunta.
Viikkomessu ke 28.11. klo
18. Olli Viitaniemi, Lauri Kastarinen ja Anu Pulkkinen.

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus
alkaen 300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy

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

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

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

Antin Piha ja Kiinteistö Apu

• Pihan syyshuollot, haravoinnit, istutukset, räystäskourujen puhdistukset
• Talveksi käsilumityöt, lumenpudotukset ym.
• Pienet kodin remonttityöt kuten tapetoinnit, maalaukset ja
kodinkoneiden asennukset.
• Mökkitalkkari ja omakotitalkkaritoiminta

Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22

Soita ja kysy lisää. Antti Julkunen p. 050 575 3410
www.antinpihajakiinteistoapu.fi

Seurakuntamestarit puh.
040 4848 259
Raamattupiiri ti 20.11. klo
17 kerhohuone Aaronissa, Suokatu 22 C. Olli Viitaniemi.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 21.11. klo 11. Raamattutunti ”Valvokaa” pastori
Olli Viitaniemi. Iltapäivällä
”Arjen turvallisuus”, ylipalomies Pekka Mehto. Lou-

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

Mummon mökki
Puijonkatu 10. Avoinna
ma-to klo 11-15.
puh. 040 4848 272
Papin päivä ti 27.11. klo 13.
Toivevirret ke 28.11. klo 13.
Viriketuokio to 29.11. klo
13. Japanilainen joulu.

Nuoret
Nuortenillat to klo 18-21
Suokadun nuorisotiloissa
Keskusseurakuntatalolla.
Perjantaimessu pe 16.11.
klo 19 Tuomiokirkossa.
Perjantaimessu pe 23.11.
klo 19 Tuomiokirkossa.

Lähetys
Näpertäjät ti 27.11. klo 13
kerhohuone Aaronissa,
Suokatu 22 C.
Kotien lähetyspiiri ke
28.11. klo 13 Taimi Toivasella, Hapelähteenkatu 3 B.

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

Muuta
Inkilänmäen käsityöryhmä, palvelupiiri ja avoin
kohtaamispaikka kaikille Tätilässä to 15.11. klo 13.
”Valvokaa”, alustaa pastori
Liisa Penttinen. Varpu Ylhäinen.

Perhetyö
Perhekerho ”Lapsi” ti 20.11.
klo 9.30-11 keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22 E.
Perhekerho ”Pienen kynttilän sytytän” ti 27.11. klo
9.30-11 keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22 E.

Pyhäkoulu
Kotipyhäkoulu Rönossä
Jaana ja Asko Lappalaisen
kodissa. Katso lisää Rönön
sillan kupeessa olevalta ilmoitustaululta.

KASTETUT
Eppu Lassi Aukusti Pöyhönen, Helka Ilona Kraft ,
Amanda Ella Ofelia Jauhiainen, Rasmus Ville Olavi
Thusberg.

KUOLLEET
Aulis Anton Laitinen 84v,
Sylvi Kaarina Pentikäinen
95v, Maire Kaarina Kaukonen 82v, Annikki Onerva
Väänänen 97v, Martta Sofia Riihijärvi 85v, Irja Liisa
Heleena Hartikainen 77v,
Väinö Matti Kalevi Halmetoja 80v, Aune Liisa Hyvärinen 89v, Aulis Ilmari Remes 63v, Veikko Antero
Hassinen 82v, Eino Antero
Pennanen 90v.

alava
Alavan kirkko
Keihäskatu 5
puh. 040 4848 298
Gospelmessu su 18.11. klo
10. Saarnaa Kirsi Perämaa,
liturgina Anna Väätäinen,
kanttorina Ossi Jauhiainen,
seniorikuoro, Rauno Tikkanen, isoskoulutettavat.
Hyväntekeväisyyskonsertti ”Kaksi tenoria,
soi taivaat kiitosta” ke
21.11. klo 19. Tenorit Ossi
Jauhiainen ja Veli-Pekka
Varpula,urut Heikki Mononen. Ohjelma 10 € vammaistyön tukemiseen.
Iltakonsertti Suomi 95
vuotta la 24.11. klo 18. Veteraani- ja hengellistä musiikkia. Suomen rauhanturvaajien soittokunta
Faitterit ja Soitinyhtye Savonia. Ohjelma 10 € veteraanien hyväksi.
Messu tuomiosunnuntaina su 25.11. klo 10. Saarnaa Hannu Koskelainen,
liturgina Juha Välimäki,
kanttorina Leila Savolainen, Zipporim-kuoro.
Tuomasmessu su 25.11. klo
18. Saarnaa pastori Jukka
Jämsen, musiikki Kuopion
opiskelijamuusikot.

Alavan
seurakuntakeskus
Keihäskatu 5 B
Lähetystyön ideointikahvit - Tervetuloa mes-

rukoilemme
Tuija Hyttinen

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

nas ja kahvi 6 €.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 28.11. klo 13 kerhohuone Eetussa, Suokatu 22 C.
Herättäjä-yhdistyksen
myyjäiset pe 30.11. klo
10.30. Avauspuhe Aholansaaren toiminnanjohtaja
Tytti Lintunen. Myyjäiset.
Hernekeittoa ja leivonnaisia. Mahdollisuus ruokailuun (hernekeitto). Tuotto
Aholansaaren hyväksi.

Puh. (017) 462 1511

... ja hymysi huomataan

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

Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi.

suun Alavan kirkkoon su
18.11. klo 10 sekä sen jälkeen lähetystyön ideointikahveille seurakuntatalolle. Tule kuulemaan nimikkolähettien tuoreita
kuulumisia, antamaan palautetta ja tuomaan uusia
ideoita Alavan seurakunnan lähetystyön kehittämiseksi. ”Yksin emme työtä tee, toinen toista tarvitsee.” (VK 428: 4)
Siioninvirsiseurat su 18.11.
klo 14 seurakuntasalissa.
Puhujina mm. Kirsi Perämaa ja Olli Viitaniemi.
Raamatun lähteillä su
18.11. klo 16 seurakuntasalissa. Aiheena on Kristuksen paluu Raamatussa.
Tutkijapastori Kari Kuula
avaa näköaloja kysymykseen, mitä Raamattu opettaa Kristuksen paluusta.
Lähimmäispalvelijoiden
kuukausikokoontuminen ma 19.11. klo 17.30 kirkon alasalissa. ”Sydän on
tärkein” Rooman opintomatkan antia lähimmäityöhön.
Alavan eläkeläisten päiväpiiri ti 27.11. klo 12 seurakuntasalissa (ruokailu).
Kirjallisuuspiiri to 29.11.
klo 14 uudessa neuvotteluhuoneessa, B-rappu. Kirjana: Marja Linnankivi, Kekkosten miniänä.
Yht. henk. Aino Mikkonen
puh. 040 7071 499.

Neulamäen kirkko
Vesurikuja 4
puh. 040 4848 311
Messu su 18.11. klo 13.
Saarnaa Kirsi Perämaa, liturgina Anna Väätäinen,
kanttorina Ossi Jauhiainen, Hanna Eskel, viulu.
Messussa käytetään Taize-lauluja. Messun jälkeen
pyhäinen ateria, aterian
hinta 5 €/2€.

Särkiniemen seurakuntatalo
Särkiniementie 20
puh. 040 4848 307
Messu su 25.11. klo 13. Saarnaa Hannu Koskelainen, liturgina Juha Välimäki, kanttorina Leila Savolainen, lapsikuoro, Hanna Eskel, viulu,
Sisko Laitinen. Särkiniemen
kirkon 30-vuotisjuhla, ruokailu ja kahvit.
Joulumyyjäiset la 1.12. klo
11. Hartaus klo 11, Anna
Väätäinen. Joululeivonnaisia ja -laatikoita, mustikkakukkoa, käsitöitä, arpajaiset. Paikan päällä mahdollisuus nauttia riisipuurosta
ja rusinasopasta.

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

Perhetyö
Perhekerhot - Viikolle 47
Neulamäessä ja Särkiniemesssä Ruokailoa, Alavassa Elämää Japanissa ja Lehtoniemessä Kun kiukuttaa -aggressioita kesyttämään. Viikolla 48 kaikissa kerhoissa Piparipolkka. Perhekerho kokoontuu
Neulamäessä ti, Alavassa,
Särkiniemessä ja Lehtoniemessä ke klo 9.30-11.

KASTETUT
Elsa Matilda Räsänen, Elsa
Aurora Pirhonen, Nella
Amalia Myyry, Henri Aatos Juhani Huttunen, Sisu
Sakari Weisell, Jiri Kristian Savolainen, Melina Katri Eveliina Leinonen, Vilja Lotta Sankilampi, Veera
Neea Maria Ivakko.

KUULUTETUT
Ari Juhani Liimatainen ja
Eeva Leena Sorjamaa.

KUOLLEET
Salme Maria Koponen 81v,
Eino Olavi Markkanen 85v,
Jari Pekka Hämäläinen 42v,
Katri Lintunen 89v.

kallavesi
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 18.11. klo 10. Liturgia Marjo Parttimaa,
saarna Anna-Maija Hella, kanttorina Anna-Mari Linna.
Raamattuopetusta ma
19.11. klo 18. Kuka pelkää
helvettiä? Kari Kuula.
Varttuneen väen lähetyspäivä ke 21.11. klo 10-13.
Marjo Parttimaa ja AnnaMari Linna, vierailija. Ruoka 6 €.
Sanan ja rukouksen ilta
Pirkko Jalovaara ke 21.11.
klo 19. Anni Tanninen,
Mari Vuola-Tanila ja Lähde-bändi. Illan aikanana
medianauhoitus.
Messu su 25.11. klo 10. Liturgia Mikko Väisänen,
saarna Eero Junkkaalla,
kanttorina Anna-Mari Linna. Mukana Gideonit. Lähetystilaisuudessa nimikkolähettiperhe Keski-Aasiasta kertoo työstään. Kirkkokahvit.

Muuta
Perheraamattupiiri su
18.11. klo 16.30. Kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen
puh. 050 5251 012.
Leväsen messu ti 20.11.
klo 13.30. Raili Rantanen ja
Anna-Mari Linna.

Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
”Miehen askelissa” Miestenpäivä la 24.11. klo 1017. Ohjelmassa mm. musiikkia: Jarkko Maukonen,
Erkki Holopainen, puheita: Eero Junkkaala, Jorma
Huusko, Jarmo Oksanen,
Esko Konttinen, Lauri Halli-

kainen, Markku Huttunen,
Panu Rantakokko, Alvar Savallampi, Vesa Sipari, juontaa Veijo Olli. Alkaa Eero
Junkkaalan raamattutunnilla klo 10 ja päättyy yhteiseen messuun klo 16 alkaen (tämä tilaisuus on avoin
kaikille). Kristillisten kirjojen ja äänitteiden myyntipöytä. Yhteistyössä Kallaveden seurakunta, Suomen
Raamattuopisto ja Kuopion Katulähetys ry.

Muuta
Donkkis Big Night-toimintailta 7-13 vuotiaille pe 16.11. klo 18 Petosen
seurakuntatalolla.

Karttulan kirkko
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Messu su 18.11. klo 10. Reijo Mustonen, saarna emerituspiispa Matti Sihvonen, Anne Keränen, Mari
Vuola-Tanila ja lapsikuoro.
Herättäjä-Yhdistyksen päivä, joka jatkuu kirkkokahveilla ja siioninvirsiseuroilla seurakuntakodissa.
Messu su 25.11. klo 10.
Matti Pentikäinen ja Anne
Keränen.

Muuta
Miesten lenkkipiiri to
22.11. klo 17.30. Hirvijärven
leirikeskus ja rantasauna.
Kohti adventtiaikaa.
Pihkainmäki-Vakkakuusi
seurakuntapiiri to 22.11.
klo 18 Irja ja Heino Hussolla, Vakkakuusentie 640.
Rukoushetki ti 27.11. klo
13 Marinpihassa, Karttulassa. Osmo Rissanen.

Karttulan
seurakuntakoti
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Ystävänkammari ke 21.11.
klo 10.
Lähetysseurat pe 23.11.
klo 19. Nimikkolähetit Katriina, Vesa ja lapset.
Sanan ja rukouksen ilta
su 25.11. klo 18. Alustajana Esko Konttinen: profetian ja henkien erottamisen lahja.
Puuhailta 4-6-vuotiaille
ma 26.11. klo 17-18.30. Ilm.
tekstiviestillä (Lapsen nimi,
ikä ja lapsen huoltajan tiedot) Tuija Soinille 23.11.
klo 16 mennessä puh. 040
4848 543. Ryhmään mahtuu 15 lasta. Ohjaajina Tuija
Soini ja Mari Paukkonen.
Sotiemme veteraanien puurojuhla ke 28.11.
klo 12. Karttulan sotaveteraanit.

Syvännniemen
kirkko - Muuta
Syvänniemen seurakuntapiiri ti 27.11. klo 18. Eila
ja Tauno Salmella, Kivelä 20.

Nuoret
Nuortenilta to 22.11. klo
17.30-20.30 Kallaveden kirkolla. Kansainvälinen ilta.
Nuortenilta to29.11. klo
17.30-20.30 Kallaveden kirkolla. Valon ja kynttilöiden ilta. 6.12. ei nuorteniltaa.

Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke
28.11. klo 18 Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35.Vapaaehtoinen maksu lähetykselle. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa lähetyksestä. Anna-Mari Linna
laulattaa jouluisesti.

Diakonia
Ystäväpiiri parittomina
to klo 12 Petosen seurakuntatalolla.
”Hyvää huomenta arki”
ke klo 10-12 Petosen seurakuntatalon takkahuo-

neessa.
Varttuneen väen lähetyspäivä ke 21.11. klo 10-13.
Marjo Parttimaa ja AnnaMari Linna, vierailija. Ruoka 6 €.
Leväsen kammari ma
26.11. klo 12.30-14. Leväsen palvelukeskuksessa,
Leväsentie 27. Kädentaidot, valmistetaan jouluisia
helmisydämiä. Arja Mielikäinen.
Hyvän hoidon päivä to
28.11. klo 10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Teema ”Jouluisia lauluja”, Maarit Kirkinen, Riitta Reima ja
kanttori Mari Vuola-Tanila. Ilm. diakoniatoimistoon
puh. 040 4848 332 ma tai
to klo 9-10 (voit jättää
myös viestin vastaajaan).
Kallaveden, Tuomiokirkon ja Alavan seurakuntien omaishoitajien joulujuhla to 13.12. klo 1214.30. Rytkyn leirikeskuksessa. Retken hinta 12 €,
sis. linja-autokuljetuksen,
jouluaterian ja kahvit. Ilm.
ja tarkemmat tiedot 3.12.
mennessä Riitta Reimalle
puh. 040 4848 370.

Perhetyö
Perhekerhot seuraavasti. Petosella ja Valoharjulla ti klo 9.30-11, Kallaveden kirkolla, Jynkänvuoren kerhohuoneella ja Kurkipirtissä ke klo
9.30-11, Sotkanniemessä
(Maarit Kosusella, Nuottaniemi 72) to klo 9.15.-10.45,
Seuraavan kerran 15.11.,
Rytkyn leirikeskuksessa
kerran kuussa ke 28.11. klo
9-11. Karttulan seurakuntakodilla ma klo 9.30.-11 ja
Syvänniemen pappilassa
ti klo 9.30.11. Perhekerhojen viimeiset kokoontumiset viikolla 49.
Sotkanniemen perhekerho kokoontuu seuraavan
kerran 15.11. klo 9.15.
Taidetiistai ti 20.11. ja 27.11.
klo 9.30-11.30 tai 13-15.
Koko perhe kädentaitojen
pariin Kallaveden kirkolle. Omat eväät ja taiteiluun
sopivat vaatteet mukaan.

Piirit
Haminalahden työseura
ma 19.11. klo 18.30 Sirkka ja
Väinö Savolaisella, Savolanmäentie 81.
Niemisjärven olotila ti
27.11. klo 11.30-13 Niemisjärven kylätalossa. Pikkujoulun merkeissä. Kotisairaanhoitaja antaa influenssa rokotuksia yli
65-v:lle klo 11 alkaen.
Rytkyn seurakuntapiiri ti
27.11. klo 18 Anja Nissisellä,
Kuuselankuja 15.

KASTETUT
Jenna Liisa Katariina Sallavo, Joona Elias Kantelinen, Aku Elmeri Savolainen, Oskar Vilho Elias
Leppänen,Ava Sofia Kröger,
Elle Maria Tonintytär Ossi,
Iina Linnea Huttunen, Eeli
Veikko Kaleva Karppinen,
Aatu Eemil Luukkonen, Lilja Selina Valle, Aada Adele Eskelinen, Heidi Karoliina Karvonen, Miska Leo Juhani Riipinen, Mea Elli Maria Räisä, Pietu Lauri Paavali Koslonen, Sohvi Matilda Kosunen, Helmi Lyydia
Kukkala, Lieko Mesimarja Ristolainen, Kiira Kerttu
Alisa Väänänen, Lari Taavetti Kärnä.

KUULUTETUT
Kimmo Kristian Jormalainen ja Jaana Marika Hynynen, Erkka Olavi Komulainen ja Laura Eveliina Hiltunen, Aulis Johannes Kananoja ja Irja Aino Tuulikki Hämäläinen.

KUOLLEET
Maija-Liisa Roponen

85v, Timo Tapani Karhunen 79v, Tuomas Korhonen 96v.
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männistö
Pyhän Johanneksen
kirkko
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Miesten piiri ke 28.11. klo
18. Lauri Paatero.
Messu su 18.11. klo 10.
Saarna Lauri Paatero, liturgia Aulikki Mäkinen. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Kansanlähetys.
Sibelius-Akatemian
konsertti ti 20.11. klo 19.
Markku Mäkinen, urut.
Juontajana Hannu Taanila.
Messu ja Herättäjän päivä su 25.11. klo 10. Keskustelusaarna Väärnin pappilan
emäntä Minna Kettunen ja
Lauri Paatero, liturgia Aulikki Mäkinen. Virsikuoro.
Kirkkokahvit ja seurat.
Sibelius-Akatemian kuoron konsertti ma 26.11.
klo 19. Johtajana Heikki
Liimola.
Miesten piiri ke 28.11. klo
18. Lauri Paatero.

Männistön Vanha
kirkko
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Perheen pyhä su 18.11. klo
16. Aulikki Mäkinen.
Törmälän ystävät ti 20.11.
klo 11-13. Annikki Tenhunen.
Messu su 25.11. klo 13.
Saarna Salla Tyrväinen, liturgia Aulikki Mäkinen.

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) puh. 040 4848 406,
Merja Hyvärinen (Itkonniemi, Tiihotar) puh. 040
4848 407.
Ukintuvan laulupäivä to
15.11. klo 12 Pyhän Johanneksen kirkolla.
Ukintuvan Sanan torstai
to 22.11. klo 12. Salla Tyrväinen.
Ukintuvan joulujuhla 20
vuotta juhlan merkeissä ti 27.11. klo 12. Historiikin julkaisu ja myynti. Riisipuuroa, soppaa, piparikahvi, arpajaiset.
Elämää etsimässä -piiri
to 29.11. klo 14.30-16 Pyhän
Johanneksen kirkolla.

Muuta
Hartaus to 22.11. klo 13.30
pienryhmäkoti Honkarannassa, Sandelsinkatu 14.
Ulla Halonen.

KASTETUT
Siiri Louna Sofia Airas.

KUOLLEET
Toini Ingeborg Miettinen
76v, Heikki Kröger 76v.

puijo
Puijon kirkko
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Jumalanpalvelusavustajien koulutus to 15.11. klo
18. Tule pohtimaan kanssamme, mikä olisi sinulle
sopiva tehtävä: tekstinlukija, esirukousavustaja vai
kolehdinkantaja. Vai halu-

Ei kerrota etukäteen

S

kaan veisatessamme itkun ja riemun
aiheiden katoaminen liittyy tulevan Herran päivän todellisuuteen. Vanhat sanat
puolestaan sanoittavat uskossa valvomisen nykyhetkeä, jossa sydämen huomio
ei saa kiinnittyä häilyväisiin iloihin ja suruihin.
Ajatus surun lisäksi myös ilosta pidättäytymisestä tuntuu erikoiselta.
Vanhat virsirunoilijat ovat Raamattunsa tunteneet. Ajatus on peräisin
Paavalilta, joka kehottaa Kristuksen piKaikki entinen katoaa,
kaista paluuta odottavia Korintin kristititkun, riemunkin aiheet,
tyjä (1. Kor. 7:29–30):
moni arvoitus ratkeaa,
”Sanon teille, veljet: aika on käymässä
uudet alkavat vaiheet.
vähiin. Siksi niidenkin, joilla on vaimo,
Kohta koittaa jo päivä Herran,
on nyt elettävä kuin heillä ei vaimoa
se on hänellä yksin tiedossaan.
olisikaan, surevien on oltava kuin he
Siksi kiitosta veisaamaan,
eivät surisi ja iloitsevien kuin eivät iloithänen voitto on kerran!
sisi; niiden jotka ostavat jotakin, on oltava kuin eivät saisi pitää osVirsi on alunperin julkaistamaansa.”
tu ruotsiksi vuonna 1865.
Valvomisen
Kuitenkin jo Uuden
Suomessa se on tullut
sunnuntai.
testamentin kirjeissä on
rakastetuksi mm. evannähtävissä kehitys, jossa
kelisen liikkeen laulukirjan
Valvokaa
Kristuksen paluun viipySiionin kanteleen kautMatt. 24: 36–44
essä kristityt alkavat kanta. Löytämistäni suomentaa vastuuta myös tämän
noksista lähimmäksi alVedenpaisumuksen
maailman asioista kuten
kuperäistä tekstiä osuu
edellä ihmiset söivät ja
perhesuhteista ja kirkon
kokoelmassa Hengellisiä
joivat, menivät naimiviroista. Valvomisen sunlauluja ja virsiä julkaistu
siin ja naittivat tyttäriversio (494:3):
ään aina siihen päivään nuntain evankeliumiin liittyen virren nykyinen
asti kun Nooa meni
versio korostaa tervehenJotka itkevät, olkohon,
arkkiin. Kukaan ei aaKuin ei itkua oisi!
vistanut mitään, ennen kisesti, ettei Herran päivän
Joilla riemu ja nauru on,
kuin tulva tuli ja vei hei- koittoa tiedä kukaan ennKuin ei riemua oisi!
dät kaikki mennessään. alta.
Vastuullisen vaelluksen
Läsnä on Herran päivän
Samoin käy kun Ihlisäksi Sandellin kehotus
koitto,
misen Poika tulee. kakodottavaan uskoon kiitosSielu, uskossa varro sitä
si miestä on pellolla:
virsiä veisaten on silti tänvain,
toinen optetaan, toinäänkin ajankohtainen.
Kiitosvirttäsi kaiuttain:
en jätetään. Kaki naisHälle kunnia, voitto!
ta on jauhamassa viljaa:
OLLI VIITANIEMI
toinen otetaan, toinen
Kirjoittaja on rovastikuntaToden totta, ero on meljätetään.
pastori Tuomiokirkkoseurakunnassa.
koinen! Virsikirjan muain visaisen pähkinän purtavaksi virsirunoilija Lina Sandellia (1832–1903) käsittelevässä
seurakuntaillassa. Minulta kysyttiin, miksi virren Joka aamu
on armo uus’ viimeisen säkeistön sanat
ovat muuttuneet ja mitä kummaa vanhat sanat merkitsivät?
En osannut vastata. Minulle oli tuttu
vain tuo virsikirjamme versio (547:3):
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Pirkko Jalovaara

Seurakunnat

Parantava rukous
Rukousilta Kallaveden
kirkossa ke 21.11. klo 19
Rukoilemme kanssasi!
Illan aikana media-nauhoitus

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO
Savonkatu 25, Kuopio
(Sokoksen takana)

Perunkirjoitukset

www.lansivuoriky.fi
p. 017 261 3665

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

Liipasintie 2 (Saarijärven B-alueella) KUOPIO

Hautakivi näyttely
liikkeessämme
-tervetuloa tutustumaan!

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT
• KIVILYHDYT

017 369 0700

Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus
p. 017 369 0700

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

puh. 040 585 0456
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omais
Tilaa!
Puh. 044 355 5451
Maaherrankatu 15
70100 Kuopio

Tallenna elämäsi
tärkeimmät
hetket kuviin...

Foto-PUIJO

Puijonkatu 14 p. 261 2074
Merja Halonen

Suomen Pipliaseura 1812-2012 • www.piplia.fi • markkinoiden laajin raamattuvalikoima

PIPLIAT PAKETTIIN

LÄPPÄKIRJA

Piplia pikkuisille
Avaa 48 luukkua ja ylläty!
Hauska lukukokemus
alle kouluikäisille. 15 €

NAHKAKANTINEN RAAMATTU
Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

Tilaa kultainen nimipainatus lahjansaajan Raamattuun. Koko valikoima
www.pipliakauppa.fi

PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | www.raamattuvuosi2012.fi | www.pipliakauppa.fi

ja Rissanen.
Tehdään yhdessä –ryhmä ma 26.11. klo 18. Joulukorttikoriste vanhoista joulukorteista. Seija Rissanen, Helena Heija-Nuutinen. Lisätietoa diakoniatyöntekijä Riitta Murtorinne puh. 0404848437
Ystävänpäiväkerho ke
28.11. klo 11. Halleluja!
Heikki Hyvärinen.

Puijon
seurakuntakeskus
Taivaanpankontie 3

Järvi-kuopio

Eläkeläisten iltapäiväkerho to 15.11. klo 12.30.
Seurakunnan lähetystyö,
Pekka Nieminen.
Perhekerho ke 21.11. klo
9.30. Lapsi on ilo.
Midinetti-lähetyspiiri ke
21.11. klo 12.
Eläkeläisten iltapäiväkerho to 22.11. klo 12.30.
Terveisiä Etiopiasta, Jaana
Marjanen.
Israel-piiri ti 27.11. klo 14.
Ariela Toivanen.
Perhekerho ke 28.11. klo
9.30. Pienen aasin askeleet.

Länsi-Puijon
kerhohuone
Rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerho ti 20.11. klo
9.30. Lapsi on ilo.
Perhekerho ti 27.11. klo
9.30. Pienen aasin askeleet.

Poukama
Poukamantie 105
Perhekerho ti 20.11. klo
9.30. Lapsi on ilo ja 27.11.
Pienen aasin askeleet.
Ystävänpäiväkerho ke
21.11. klo 11. Hartaus, Jaana
Marjanen. Joulukortit, Sei-

Ranta-Toivala
Seurakuntapiiri to 22.11.
klo 18.30 Raija ja Heikki
Kaarakaisella, Ranta-Toivalantie 249. Pekka Nieminen.

Muuta
Lähetysmyyjäiset Puijonlaakson ostoskeskuksessa la 24.11. klo 10-14. Käsitöitä ja joulukortteja.

KASTETUT
Nella Mikaela Karhunen,
Vilma Helmi Emilia Heikkurinen, Veikko Joona Elias Rämö, Hilda Amanda
Hirvonen, Hertta Majliisa
Schroderus, Simeoni Ossian Kaikkonen, Onni Ville Nevalainen, Aleksanteri
Markus Nevalainen, Minttu Erin Amanda Ihalainen,
Hertta Aini Aurora Niskanen.

KUOLLEET
Ari Juhani Böhm 60v, Juha
Kalevi Holopainen 52v,
Raimo Juhani Hyvärinen
67v, Jaakko Olavi Rissanen
85v, Taito Olavi Leppämäki 92v.

Riistaveden kirkko
Joensuuntie 2505
Varttuneen väen syntymäpäiväjuhlamessu su
18.11. klo 10. Raili Pursiainen, Matti Saarela, Leena
Vartiainen.

Riistaveden
seurakuntatalo
Keskustie 2
Varttuneen väen syntymäpäiväjuhla ja kahvitus
su 18.11. messun jälkeen.
Miesten ruokapiiri ma
19.11. klo 17.
Perhekerho ti klo 9.30-11.
Virkistyspäivä ti 20.11. klo
12. Mukana vieraita Vehmersalmelta.
Kansanlähetyksen kirkkopyhä su 25.11. klo 10.
Mikko Huhtala, Riikka
Tuura. Lähetystilaisuus ja
kirkkokahvit.
Nuorisokahvila seuraavan kerran ma 26.11. klo
17-18.30 takkahuoneessa.
Siioninvirsiseurat ma
26.11. klo 19. Raili Pursiainen.
Joulukuusen koristeluilta ja nyyttärit pe 30.11.
klo 18.

Juankosken
Ylösnousemuksen
kirkko
Mäntytie 5
Messu su 18.11. klo 13. Paula Hagman-Puustinen,
Matti Saarela.
Kitarakonsertti ja hartaushetki ti 20.11. klo 18.
Cecilia Laakso. Vapaa
pääsy.
Messu su 25.11. klo 13. Pekka Bucht, Matti Saarela.

Juankosken
seurakuntatalo
Mäntytie 5
Askarteluilta aikuisille ja
lapsille ke 14.11. klo 18. Askartelemme jouluiloa laitoksissa oleville vanhuksille. Voit tuoda omia askartelutarvikkeita.
Aamukahviryhmä to
15.11. klo 10.
Avoin perhekerho ti 20.11.
klo 9.30.
Lähetysaskartelu to 22.11.
klo 10.
Seurakuntakerho ke
28.11. klo 12.
Aamukahviryhmä to
29.11. klo 10.
Liikunta- ja näkörajoitteiset pe 30.11. klo 12. Leila
Asikainen.
Donkkis Big Night, kouluikäisten toimintaillat
pe 30.11. klo 18.

Muuta
Papin päivystys ma 9-11,
muina aikoina ajanvarauksella puh. 040 4888 614.
Seurakuntaretki Valtimolle ti 27.11., lähtö klo 8
Juankoskelta torilta, klo
8.20 Säyneisen Sale. Hinta 30 € sis. matkan ja ruokailun. Ilm. Leila Asikaiselle 20.11. mennessä, p. 040
4888 620.

Kaavin kirkko
Kaavintie 24
Messu su 18.11. klo 13. Raili Pursiainen, Pauliina Vuorinen.
Messu su 25.11. klo 13. Mikko Huhtala, Ari Lohi, Paula
Hagman-Puustinen. JärviKuopion rippikoulun aloitus kaikille vuoden 2013
Järvi-Kuopion seurakunnan rippikoululaisille.
Kirkkokonsertti ”Jouluna Jumala syntyi” pe
7.12. klo 18. Minna ja Jukka Pyysalo.

Kaavin
seurakuntakoti
Kirkkorannantie 1
Puolalainen ilta to 15.11.
klo 18. Tarinoita Puolan retkeltä. Tarjoilun vuoksi ilm.
13.11. mennessä Mikko Huhtala puh. 040 4888 625.
Mielenterveyskuntoutujien omaisten ryhmä ma
19.11. klo 14.
Vanhemman väen palvelupäivä ti 20.11. klo 1113.30.
Raamattupiiri ma 26.11.
klo 12.
Mielenterveyspiiri ti
27.11. klo 13.
Kari Kuronen

RAAMATTU
Keskikokoinen, kattavat
liiteosat, 92 -käännös.
Laadukkaat nahkajäljitelmäkannet.
Saatavana 3 uutuusväriä. 26 €

aisitko auttaa seurakuntamestaria ehtoollisvälineiden hoitamisessa tai äänentoistolaitteiden käytössä? Pohdintaa alustavat
Jaana Marjanen, Silja Tolonen ja Pekka Nieminen
syyskuun jumalanpalvelussarjan pohjalta. Harjoittelemme eri tehtäviä myös
käytännössä.
Messu su 18.11. klo 10. Jaana Marjanen saarnaa, Sanna Alanen, Pekka Nieminen, Kari Kuula. Puijon
kamarikuoron kvartetti.
Kanttorina Outi Keskisipilä. Tukikotitalon 25-vuotisjuhlamessu. Lapsille pyhäkoulu.
Kynttilähartaus Puijon
kirkossa niiden muistoksi, jotka eivät jaksaneet
elää su 18.11. klo 18. Kahvitarjoilu. Mahdollisuus
henkilökohtaiseen keskusteluun työntekijöiden
kanssa. Kari Kuula, Outi
Keskisipilä. Kuopion ev.lut.
seurakunnat yhteistyössä
diakoniakeskuksen, mielenterveydenkeskusliiton/
mielenterveystuki ry:n,
omaiset mielenterveystyön tukena ry:n, Suomen
mielenterveysseura ry:n,
surunauha -itsemurhan
tehneiden läheiset ry:n,
Kuopion kriisikeskuksen ja
turvalinkin kanssa.
Messu su 25.11. klo 10. Sanna Alanen Saarnaa, Heikki Hyvärinen ja Outi Keskisipilä.
Perheen pyhäpäivän
kirkkohetki su 25.11. klo
16. Sanna Alanen, Susanna Pakkala-Koskelainen ja
Heidi Löppönen.
Siioninvirsiseurat su 25.11.
klo 18. Heikki Hyvärinen.
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14.–27.11.12
Veteraanien adventtijuhla ke 28.11. klo 14.

Kaavi
Elsan kerhot to 15.11. klo
14 Luikonlahdessa. Aloitamme tutustumalla Luikonlahden tsasounaan ja
sitten siirrymme koululle.

Muuruveden
kirkko
Kirkkotie 1
Messu su 18.11. klo 16. Satu
Väätäinen, Matti Saarela.
Messu su 25.11. klo 16. Paula Hagman-Puustinen, Ari
Lohi.

Muuruveden
seurakuntatalo
Kirkkotie 1
Perhekerho ja perhekahvila vuoroviikoin to klo
9.30-11 kerhotiloissa.
Yhteiset syntymäpäiväjuhlat su 18.11. klo 14 kaikille vuonna 2012 kesäkuun jälkeen 70-, 80-, 90ja yli 90 -vuotta täyttäville seurakuntalaisille ja heidän läheisilleen.
Aluepapin ja diakoniatyöntekijän päivystys
joka toinen to klo 9-11. Seuraava päivystys on to 22.11.
Muina aikoina aluepapin
tavoittaa puh. 040 4888
613 ja diakoniatyöntekijän
puh. 040 4888 608.
Seurakuntakerho to 22.11.
klo 13.

Muuta
Kyläseurat ti 20.11. klo 18
Alma ja Veikko Karhusella,
Västinniemessä.

Säyneisen kirkko
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 18.11. klo 10. Reijo Leino, Hannu Komulainen, Taru Parviainen. Eläkeliiton Pohjois-Savon piirin kirkkopyhä, ruokailu ja
juhla messun jälkeen seurakuntakodissa.
Messu su 25.11. klo 10. Paula Hagman-Puustinen,
Matti Saarela.

Säyneisen
seurakuntakoti
Kirkkoharjuntie 2 A
Lähetyskahvila to 15.11.
klo 12.
Avoin päiväkerho pe klo
13.30-16 päiväkerhohuoneessa.
Mikä on miehen tarina?
ti 20.11. klo 18. Miestenilta,
tarinoidaan.
Seurakuntakerho to 22.11.
klo 12.

Muuta

KASTETUT

Etelä-Tuusniemen palvelupäivä to 15.11. klo
10. Hirvolassa, Luostaritie 3457. Ateria ja kahvi 5
€. Erilaisen ruuanvalmistuksen takia tarvitaan ilm.
Auli Kekkoselle 13.11. mennessä, puh. 040 4888 631.
Kansanlähetyksen kotiseurat to 15.11. klo 13 Maarit ja Hannu Koposella,
Laukka-ahossa.

Oona Taina Minea Vartiainen, Kaavi, Jere Valtteri
Partanen, Riistavesi, Minka
Elviira Martikainen, Riistavesi, Valtteri Markku Juhani Mikkonen, Riistavesi

Vehmersalmen
kirkko
Lempeläntie 17
Messu su 18.11. klo 13. Kirsi
Leino, Ari Lohi.
Messu su 25.11. klo 13. Uwe
Mäkinen, Riikka Tuura.

Vehmersalmen seurakuntakoti
Lempeläntie 15
Perhekerho pe klo 9.30-11.
Pe 16.11. Valokuvaus.
Muistojen päivä ma 26.11.
klo 12. Kaikki seurakuntalaiset ovat lämpimästi tervetulleita. Kammarilaiset
tervetuloa (ei kammaria).

Muuta
Lähetyspiiri to 15.11. klo
11-14 lähimmäisen kammarissa.
Ei kammaria ma 19.11.
Varttuneen väen retki
ti 20.11. Riistavedelle virkistyspäivään. Lähtö klo
11 seurakuntakodilta. Tiedustelut Sonja Tirkkoselta,
puh. 040 4888 642.
Nuorten ilta ti klo 18.30
Majakan yläkerrassa.
Raamattupiiri ke 21.11.
klo 18 Lähimmäisen kammarissa.

Järvi-Kuopion seurakunnan yhteiset
Rippikoulusunnuntai
Kaavin kirkossa su 25.11.
klo 13. Mikko Huhtala, Ari
Lohi, Paula Hagman-Puustinen.
Kansainvälinen nuorten ilta Riistaveden seurakuntatalossa ma 26.11. klo
17. Jatta Utriainen, Mikko
Huhtala.

KUOLLEET
Anna Ester Tiilikainen 99v,
Muuruvesi, Veikko Hiltunen 76v, Kaavi, Eino Veikko Mustonen 74v, Säyneinen, Reino Aulis Pasanen
84v, Kaavi, Erkki Petter
Räsänen 88v, Muuruvesi,
Aaro Heikki Taskinen 65v,
Riistavesi, Hilkka Liisa Savolainen 82v, Juankoski

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

KIRKKO
Haarahongantie 2
Sanajumalanpalvelus su
18.11. klo 10. Seppo Laitanen, Unto Niskanen, Vesa
Kajava.
Jouluista ja gospelia
-konsertti ti 20.11. klo 19.
Elina Hokkanen ja gospelkuoro. Järj. Kulttuuriyhdistys Sii-Ma.
Messu su 25.11. klo 10.
Matti Hoffrén, Sirpa Ylikotila, Vesa Kajava, Sola Gratia -kuoro.

SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4
Perhetyön päivystys ilman ajanvarausta: ti ja to
klo 10–12 toimistolla kirkkoherranviraston vieressä.
Muulloin varaa aika: puh.
044 7284 646.
Askartelupiiri ke 14.11.,
21.11., 28.11. klo 9–12 lähetyskellarilla. Kahvittelua ja
ystävien tapaamista. Voit
ottaa mukaan oman käsityösi tai askarrella kellarilta löytyvistä tarvikkeista.
Nuorten Perjantaikahvi-

la pe 16.11., 23.11. alakerran
nuorisotiloissa klo 18–22.
Iltahartaus klo 19.30.
Eläkeikäisten syntymäpäivät su 18.11. klo 13 ennalta ilmoittautuneille.
Lähetyslounas ma 19.11.
klo 11–12.30 isossa salissa.
Hinta 8 €, sis. karjalanpaisti, perunat, salaatti, kiisseli,
pullakahvit.
Eläkeikäisten päiväpiiri
ma 19.11. klo 13.
Seurat ti 20.11. klo 13 pienessä salissa, mukana
Unto Niskanen. Järj. Kristilliset eläkeläiset.
Kasvattajien päivän luento ”Lapsen hengellisen elämän tukeminen”
ke 21.11. klo 18 pienessä salissa. Perheneuvoja Saara Kinnunen. Lastenhoito
järjestetty.
Naisten kahvihetki
”Martan ja Marian askelissa” su 25.11. klo 15. Kaipaatko hengellisen elämän
vahvistamista? Mitä on
hengellinen matkakumppanuus? Hiippakuntasihteeri Sirpa Juola.
Adventti-ilta ma 26.11. ja
ma 3.12. klo 18–20. Laulua,
kortteja, enkeleitä, tonttuja ja pullantuoksua. Kierretään taloa ristiin rastiin ja
odotetaan joulua yhdessä
kiireettömästi kaikenikäisten kesken. Aloitus kirkossa, toimintapisteet srk-talolla. Huom. myös Vuorelan adventti-ilta.
Siioninvirsiseurat ti 27.11.
klo 14 pienessä salissa (tai
kirkossa).
Alakouluikäisten Donkkis-ilta nuorisotilassa ti
27.11. klo 18–20.
Omaishoitajakerho ke
28.11. klo 12 pienessä salissa.
Liiku Maailmalle ja Kauneimmat joululaulutanssit la 1.12 klo 11–13.45 päätysalissa. Tarjolla lattarit,
hiphop-street-breakdance,
luovatanssi, afro, kehonhuolto, akrobatia ja liikettä joululauluihin. Tanssitunti 2 €, mehu ja sämpylä 2 €. Ilm. Jenni Shakyalle
puh. 044 7284 647, jenni.
shakya@evl.fi.

pyhä puuha

MUUTA

VUORELAN KIRKKO
Rissalantie 2
Raamattuilta ke 14.11. klo
18.30. Vieraat Rauno Perälä ja Jouko Kauhanen Suomen Raamattuopistosta,
Unto Niskanen.
Viittomakielinen messu
su 18.11. klo 13. Kuurojenpappi Seppo Laukkanen.
Kirkkokahvit.
Perheen sunnuntain perhekirkko su 18.11. klo 15.
Kaisa Yletyinen, Marjaana Kaisto. Kirkkomehut ja
puuhahetki.
Eläkeikäisten päiväpiiri
ma 19.11. klo 12. Talkkunatirripaistiruokailu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Vapaaehtoisten kiitosjuhla to 22.11. klo 18. Ilm.
viim. 14.11. kirkkoherranvirastoon puh. 017 288
4600, siilinjarven.seurakunta@evl.fi.
Messu su 25.11. klo 13.
Matti Hoffrén, Airi Heiskanen.
Alakouluikäisten Donkkis-ilta ke 28.11. klo 18–
20.
Adventti-ilta to 29.11. klo
18–20. Laulua, kortteja,
enkeleitä, tonttuja ja pullantuoksua. Kierretään taloa ristiin rastiin ja odotetaan joulua yhdessä kiireettömästi kaikenikäisten
kesken. Huom. myös srktalon adventti-illat.

MUUTA
Kynttiläkulkue itsemurhan tehneiden muistoksi
ja omaisten lohdutukseksi su 18.11. klo 15 Virkkulan
takapihalta (Asematie 3)
Viinamäen hautausmaalle. Kahvi- ja hartaushetki
Virkkulassa (2. kerros).
Ystävän Tupa ma 19.11.
klo 9 Leppäkaarteen kerhohuoneessa (Honkarannantie 8).
Kotipolun kerho ti 20.11.
klo 13 Kotipolku 6:n kerhohuoneessa.
Koivusaaren lähetyspiiri ke 21.11. klo 18 Kyllikki ja
Heikki Hokkasella Hamulassa, mukana Seppo Laitanen.

KASTETUT
Aura Linnea Piiroinen, Sebastian Luca Rafael Laulainen, Kalle Johannes Venehsalo, Milka Marielle Montell, Sini Elina Koskinen, Alex Kristo Samuel
Törrönen, Reeta Alisa Maria Miettinen, Akseli Iidor
Leinonen, Sofia Katriina
Komulainen, Otso Aleksi Pääkkönen, Turo Osmo
Aadolf Tähtivaara, Aida
Tuuli Emilia Leivo.

KUOLLEET
Hannu Henrik Hurskainen
61v, Leila Merja Aulikki Jeskanen 53v, Markus Juuso
Tapani Kettu 19v, Eino Pitkänen 72v.

Diakonia
keskus
Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit puh.
040 4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to
22.11. klo 17.
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 28.11. klo 13.

Tuusniemen kirkko
Keskitie 21
Messu su 18.11. klo 10. Kirsi Leino, Ari Lohi. Kansanlähetyksen kirkkopyhä.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus seurakuntatalossa.
Messu su 25.11. klo 10.
Uwe Mäkinen, Ari Lohi.

Palvelupäivä ke 28.11.
klo 10.

13

muistio

Mykykeitto tuotti lähetykselle 591,50 €, kiitos
kaikille!
Aluepappi lomalla 23.11.4.12.
Seurat su 25.11. klo 18 Paula ja Paavo Lukkarisella Lastukoskent. 749, Jorma Huusko Lehtomäen
kodista.
Seurakuntaretki Valtimolle ti 27.11. Lähtö klo 8
Juankoskelta torilta, klo
8.20 Säyneisen Sale. Hinta
30 € sis. matkan ja ruokailun. Ilm. Leila Asikaiselle
20.11. mennessä, puh. 040
4888 620.

Tuusniemen
seurakuntatalo
Koivukuja 2

&

Diakoniakeskus
Suokatu 31

Lue Joh. 9: 1–7 ja etsi kuvasta peseytyvän miehen eri puolilta
viisi eroavaisuutta.
Tehtävän laati PAULA REMES

puh. 040 4848 464. Ulko-ovi avataan klo 9.40,
hartaus 9.50, diakonien
vastaanotot ilman ajanvarausta, kahvio Nuotta ja kierrätyspiste avoinna 10-12.
Kehitysvammaisten kahvikerho ke 21.11. klo 13.30.

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37,
p. 2622 621 savuttomat palaverit ma-pe klo 11 ja 19, su klo
9 ja 19.
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi. Savuttomat palaverit to klo 19, la klo 9 ja su klo
18 sekä joka kk:n 1. ma naisten
ryhmä klo 19.
AAL-ryhmä alkoholistisessa
tai toimimattomassa perheessä kasvaneille aikuisille to klo
18-20 Propellissa, Minna Canthink. 4 C 3. krs. Ks. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmaisten läheisille, Hatsalankatu 37 su klo 19, p. 040 5579
470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi
ke klo 19, p. 050 3988 883 sekä
Toimintakeskus, Koulutie 2,
Kaavi ti klo 19.
Esikoislestadiolaisten seurat Kettulan seurakuntakodissa Jäniksenpolku 2 pe 16.11.
klo 18.
Imetystukiryhmä on vapaaehtoispohjalta toimiva vertaistukiryhmä imettäville ja
odottaville äideille. Kok. Maljapuron päiväkodilla (Maaherrank.24) parittomien vkojen
ma klo 18. www.kuopionimetystukiryhma.fi.
Irti huumeista puhelinpäivystys ma-pe klo 18-21, p.
0203-22388. Läheisryhmät, p.
040 8459 052.
Katiska, Särkiniemen asukastupa, Rimpitie 2 avoinna ark.
klo 9-16, p. 017 2822 239. www.
sarkiniemi.toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita myytävänä arkisin tilaisuuksien aikana Keskusseurakuntatalon aulassa, Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti Puijolan Monikulttuurikeskus, Myllykatu 1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30
ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suomen kielen kurssit ma klo 9-12,
ti klo 17-18.30 ja to klo 10-12.
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoinna ark. klo 8.30-15.
Kuopion Setlementti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 050
3727 900.
Kriisikeskuksessa kriisipäivystys joka päivä klo 14-21, p. 017
2627 738 ja 2627 733. Ajanvaraus ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Vertaisryhmät päihteettömyyden tukemiseksi ma, ke ja to klo 1820. Ma ja to myös omaiset, ke
nuoret ja tulokkaat. Mäkik. 11
Kuopio, päihdeosaston pääty.
p. 045 1134245. www.kuopionakilta.fi.
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset. Laulutuokio ja kerho ti
20.11. klo 12.30 keskussrk.talon
Samuli-salissa. Laulun ja Sanan tilaisuus ti 27.11. klo 13.30
Mäntylän palvelukeskuksessa.
Kuopion Mielenterveystuki
ry. Keilahallissa Keilaus to klo
14.45. Voiportissa, Tulliportinkatu 52, ma klo 12 paritt.
vkoilla avoin oma-apuryhmä
ja parill. vkoilla Mieli Maasta-ryhmät miehille ja naisille, ke klo 12 paritt. vkoilla Lenkitys ja parill. vkoilla Askartelu. Majakan peilisalissa, Minna
Canthinkatu 4 C, pe klo 13 paritt. vkoilla Tanssitus ja parill.
vkoilla Laulatus. Tied. p. 040
733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon
avoimet illat 12-28 -vuotiaille tytöille Hapelähteenkatu 33,
2 krs. Avoimet illat kaikille tytöille ti klo 15-19 ja yli 16-vuotiaille to klo 16-19. Kysy lisää p.
050 554 8010/045 8776400 tai
www.hilimat.fi.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. Avoinna ma-pe 8-15,
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa
avoinna ma-pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke, to ja pe klo
11-13.
MLL:n perhekahvilat ti klo
10-12, ke klo 10-14.30 ja to klo
10-12 Tavallisen Toiminnan Talolla, Kasarmikatu 1. www.
kuopio.mll.fi.
Nimettömät narkomaanit

su klo 16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Ti
Matka kohti aitoa miehuutta klo 6, rukouspiiri klo 8, elämänkatsomuspiiri klo 9. Raamattupiiri ti klo 16. Miesten
raamattupiiri parill. vkon ke
klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa ja abortin jälkeen ilmenneissä kriiseissä
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766
670. www.ituprojekti.net
Narsistien uhrien tuki vertaisryhmä Majakassa, Minna
Canthinkatu 4 C, 3.krs. ma klo
18-20. Käynti Satamak.
Omaiset mielenterveystyön
tukena, OMA ry: Puh.päiv. ke
klo 17–19 Tuula/040 556 4292.
Ilm. puhelimitse vertaisryhmiin www.omary.fi, Tiina/040
715 7431.
Petosen asukastupa Pyörönkaari 19, 2. krs. Avoinna mape klo 9-17, p. 3644 597, petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi,
www.toimikunnat.net/petonen
Portti, terveysneuvonta- ja
välineiden vaihtopiste suonensisäisesti huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-33. Avoinna
ma 12-16, ti 16-18, to 14-16. Asiointi nimettömänä. Petosen
Pyörön Portti, Pyörönkaari
26, avoinna ke 14-16.
Päihdeklinikka Puistokatu 1416, II krs., hoitajan vastaanotto
ma-pe klo 8 alkaen p. 017 183
672. Päihdeosasto,Mäkikatu 11
p. 183 684.
Puijonlaakson asukastupa
palvelukeskuksessa, Sammakkolammentie 12. Avoinna mape klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Rikosuhripäivystys käytännön neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627 738. Auttava puhelin, p. 0203-16116, mati klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21.
Help line, p. 0203-16118 ma-ke
klo 15-18. Juristin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, p. 02316117. www.riku.fi
Sotaveteraanimuseo avoinna tilauksesta ryh. Varaukset
puh. 281 1130 ark. Klo 9-13.
Tupa-vertaistukitoiminta
päihdeongelmaisten läheisille.
Vertaisryhmä kk:n ensimmäinen ke klo 18.30-20, Gottlundinkatu 8. Tukipuhelin ma klo
18-20 puh. 044 7148 008. Tukisähköposti: tupaposti@sirkkulanpuisto.com.
Turvakoti- ja lastensuojelu
24h/vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksikkö, Lastentie 1.
Vertaisryhmä itsemurhan
tehneiden läheisille ti 20.11.
klo 18 Mielenterveysseuran tilassa, Myllykatu 8, sisäpiha 2.
krs. Tied. Liisa Paatelainen, p.
044 3313 710, Anneli Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu Myllykatu 1-3. Ti ja
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n eroinfo ma-to
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020
7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. Marjut Kankkunen,
p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p.
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, Torikatu 17. Ma-pe klo
11-17, la klo 10-15, p. 2614 774.
MLL:n kirpputori Tavallisen
Toiminnan Talolla, Kasarmikatu 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry:n kirpputori, Kuninkaankatu 23; kirpputori avoinna ma-to 10-16, pe 10-13.Tiedustelut p. 040 709 2430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. klo 10-17 ja la klo 10-15,
p. 2612 004.
Vapaaseurakunnan kirppari Ropo, Käsityökatu 28.
Avoinna ma-pe klo 10-17, p.
3623 614.

toTeam
mmaslääkärit

koko 1 x 25 mm
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Seurakunnat 14.–27.11.12
Välitämme.

Timo HarTikainen
valokuvaaja
040 552 2740

Hyväntuulenpiiri ti 27.11.
klo 12.
Syöpäryhmä ke 28.11. klo 13.

Perheasiain
neuvottelukeskus

koko 1 x 30 mm
Hammaslaboratorio

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.
Vuorikatu 36, 70100 Kuopio

Erikoishammasteknikko

Satu Koskela

Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
p. 020 754 2284
pirjo.teva@kotimaa.fi

p. 017 265 4400

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

Palveleva
puhelin

Puijon Maja
palvelee lämmöllä
arjessa ja
juhlassa
niin ilon kuin
surunkin hetkinä

• juhlaravintola
• lounasravintola
• hotelli
• sauna- ja kokoustilat
Kysy lisää ja pyydä tarjous
p. 044 552 4810
myynti@puijo.com

www.puijo.com

Puijotie 135, 70300 Kuopio

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
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
Perhekahvila ma klo 9.30 – 12.
Kuoroharjoitus ti klo 14.
Yhteiskristillinen rukousilta ti klo 18.

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Kirjamyyntipiste avoinna pe klo 13-16 ja tilaisuuksien aikana.
Sanan ilta Sanan Kulmalla pe 16.11. klo 18. Sanoin ja
sävelin, laulaja, evankelista

Heikki Mikkonen.
Sanan ilta Sanan Kulmalla ti 27.11. klo 18. Juuriin ulottuva rukous, sielunhoitoterapeutti, YTM Helena Lehtimäki, ylistysryhmä Jaspe.
Pienryhmät Sanan Kulmalla
Rukouspiiri ma klo 18 p. 050
3089567/Leena.
Naisten solu ti pariton vk
klo 18 p. 0500 372791/Aune.
Raamattupiiri ke parill vk
klo 18 p. 050 5484087/Juha.
Askartelupiiri ke pariton
vk klo 13-16 p. 050 5552300/
Marjatta.
Miesten piiri ke pariton vk
klo 18 p. 044 0438585/Toivo.
Vertaistukiryhmät( kritoryhmät) to klo 18-20 p.
0400793446/Anja.
Rukouspäivystys pe klo
13-16.
Nuorekkaiden naisten kotisolu pariton ke klo 18 Lisätietoja: marjut.rasanen@gmail.
com, ninattpartanen@hotmail.com
Kodeissa kokoontuva miesten rukoussolu pariton ke
klo 18. Lisätietoja: turter1@
gmail.com p. 0440127857/
Tero.

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: Lähetyspyhän messu su 18.11. klo 10, Männistön
Pyhän Johanneksen kirkossa,
piirijohtaja Hannu Laukkasen
tehtävään asettaminen.

Viikkomessu ke 28.11. klo
18 Kuopion Tuomiokirkossa. Piispa Jari Jolkkonen. Messun jälkeen kahvitarjoilu Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22.
Riistavesi: Lähetyspyhän Jumalanpalvelus su 25.11. klo
10, srk-talolla ja sen jälkeen
lähetystilaisuus. Pentti Rissanen ja Hannu Laukkanen.
Tuusniemi: Kotiseurat To
15.11. klo 13 Maarit ja Hannu Koposella Laukka-ahossa,
Pentti Rissanen ja Simo Karjalainen.
Lähetyspyhän messu su
18.11. klo 10 ja lähetystilaisuus
srk-talolla.

KUOPION
YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa www.kuopionrauhanyhdistys.net
Keskusteluilta diakoniatyöstä to 15.11. klo 18.”Kuinka Vapahtaja kohtasi erilaiset
ihmiset”.
Seurat la 17.11. klo 13.30 Leväsen palvelukeskuksessa.
Raamattutiedon ilta la 17.11.
klo 18.
Seurat su 18.11. klo 14, klo
15.30 ja klo 17.
Seurat ti 20.11. klo 13.30 Mäntylän palvelukeskuksessa.
Lauluseurat ke 21.11. klo 19.
Keskusteluilta la 24.11. klo 18.
”Tasa-arvo”.
Seurat su 25.11. klo 14, klo
15.30 ja klo 17.
Lauluseurat ke 28.11. klo 19.

SUOMEN
LUTERILAINEN
EVANKELIUMIYHDISTYS
Sanajumalanpalvelus to
22.11. klo 19 NNKY:n tiloissa,
Myllykatu 5, Häkämies.
Evankelisten opiskelijoiden
kotisivuosoite on www.sley.
fi/eo/html/fi/kuopio.html.
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, Petonen. Rukouspiiri ti klo 16 Kuopion
NMKY:n toimistossa, Kauppakatu 40-42. Keskusteleva
raamattupiiri ti klo 17 Kuopion NMKY:n toimistossa.
Raamattupiirin aiheina vuoroviikoin Roomalaiskirje ja
Johanneksen evankeliumi.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo
10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat su 18.11. klo 14 Alavan
kirkolla.
Herättäjän päivä su 25.11.
Pyhän Johanneksen kirkolla
alkaen klo 10 messulla.
Seurat su 25.11. klo 18 Puijon
kirkolla.

AHOLANSAARI
Aholansaaren perinteinen
vanhanajan joulu 23.-26.12.
ohjelmassa mm: 23.12. Adventin loppuhetket, virsikirjan adventtivirret. 24.12. aattohartaus Paavon pirtissä.
25.12. joulukirkko, kauneimmat joululaulut, jouluillan
seurat. 26.12. Tapaninpäivän
messu. Ohjelma kokonaan:
www.aholansaari.fi. Tiedustelut ja ilmoittautumiset puh.
050 4641 000, aholansaari@
aholansaari.fi

VAKKA
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15. Puh.
017 2622 322, 040 451 4135.
www.kuopionseurakunnat.fi/
lahetyskauppavakka
Vakka on auki 10.11. alkaen
myös la 11-14.

Kuolleita

Taiteilija Väinö Lätti
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Kuopion ja Siilinjärven
seurakuntalehti.
99. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 28.11.

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.
Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs.,
avoinna ma–pe klo 8–16.
Lahja Pyykönen, päätoimittaja,
p. 040 484 8232,
Ulla Remes, p. 040 484 8234,
Seija Rytkönen, verkkotoimittaja,
p. 040 484 8514.
Taitto Kotimaa-Yhtiöt.

Ilmoitukset: Pirjo Teva
puh. 020 754 2284, gsm 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle
20 €/vuosikerta
Jakelu Itella Posti Oy, Suora Lähetys
Oy. Jakelupalaute: www.suoralahetys.fi, puh. 017 264 7800
Painos 66 000 kpl
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari,
Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, Pauli
Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 66 000 kpl
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Ulla Remes

www.yhteisvastuu.fi

aitelija Väinö Lätti
kuoli Kuopiossa
22.10.2012. Hän oli
syntynyt Jaakkimassa
17.8.1919. Vuosina 1935-37 hän
opiskeli hopea -ja kultasepän
ammattiin Viipurissa. Palveltuaan isänmaatamme viisi vuotta
talvi- ja jatkosodassa hän muutti
Kuopioon 1946. Kuopiossa hän
toimi ammattikoulussa metalliopin opettajana vuoteen 1976,
jolloin jäi eläkkeelle.
Eläkkeelle jäätyään Väinö
Lätti työskenteli vapaana taiteilijana ja teki kuvanveistäjänä
maineikkaan uran. Kotikaupunkimme katukuvassa näkyvät
useat hänen toteuttamansa julkiset taideteokset ja muistomerkit. Hänet muistetaan myös pitkäaikaisena vaikuttajana kuopiolaisessa kuvataide-elämässä.
Väinö Lätillä on ollut näyttelyitä kaikissa maanosissa Afrikkaa lukuun ottamatta ja hänen
teoksiaan on esillä lukuisissa
maissa.
Mm. veistos ”Tiedon säilä”
löytyy Moskovan kansainvälisen oikeuden ja talouden instituutista, Venäjältä. Teosten
materiaaleina hän käytti ruostumatonta terästä, pronssia,
hopeaa ja kiveä. Lätti on sanonut, että hänen ilmaisullinen

tavoitteensa myötäilee antiikin
kreikkalaisia ihanteita, pyrkimystä totuuteen, kauneuteen ja
hyvyyteen.
Kuvanveisto oli Väinö Lätille
lahja, josta hän antoi kiitoksen
Jumalalle. Hän tekikin mielellään taidetta myös kirkollisiin
tiloihin ja kirkolliseen käyttöön.
Piispa Eino Sormusen piispansauva, jota nykyinen piispammekin käyttää esim. pappisvihkimyksissä, on Väinö
Lätin suunnittelema. Puijon
hautausmaalla on hänen suunnittelemansa muualle haudattujen muistopaikka.
Väinö Lätti oli juureva kristitty, terävä ajattelija ja aktiivinen keskustelija, joka osallistui elämänsä viimeisiin päiviin
saakka aktiivisesti seurakunnan jumalanpalveluksiin, seu-

roihin, lähetyspiiriin ja moneen
muuhun toimintaan. Vaajasalon kesäpaikalla, jossa sijaitsi
hänen ateljeensa, vietettiin
säännöllisesti kesäseuroja.
Tuomiokirkossa hänen lempipaikkansa oli saarnatuolin juuressa, Hilkka-puolison rinnalla.
Aivan sen lähellä on lähetys- ja
rukouskynttelikkö, jonka Väinö
Lätti valmisti kotikirkkoonsa
1995. Siinä tiivistyy jotain keskeistä hänen uskonkilvoituksestaan: Kristus ja hänen sanansa
on maailman valo, yhteinen
messu Jumalan kansan juhla ja
matkaeväs, rukous koko elämää
kantava voima.
Rakasta puolisoa, isää, ukkia
ja isoukkia jäivät kaipaamaan
Hilkka-puoliso, lapset Liisa,
Ritva, Martti ja Heikki perhekuntineen.
Kiitollisina Väinö Lätin elämäntyöstä saamme jättää hänet
hänen lempivirtensä (275) lohdullisen sanoman varaan.
Ylistän, Isä, sinua
nyt täällä murheen maassa,
vaan kerran valkovaatteissa
saan kiittää kunniassa.
Soi riemuvirsi taivaassa:
Mä elän laupeudesta.
ILPO RANNANKARI
Kirjoittaja on
Kuopion tuomiorovasti
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ristivetoa
TIMO HARTIKAINEN

Oman elämän murroksessa Pirjo Kaiskander liittyi hiljakkoin kirkon jäseneksi. Puijon kirkkoon hän tuli kuuntelemaan
dosentti Risto A. Ahosen luentoa uskon ja lähetystyön voimasta.

Salattu ohjausliike
korjaa kirkon suunnan
”Kristinusko on
osoittanut
sitkeytensä”,
muistutti dosentti
Risto A. Ahonen.

S

airaanhoitaja Pirjo Kaiskander
liittyi kirkkoon nelisen kuukautta sitten. Pari kuukautta aiemmin hän oli muuttanut Kuopioon. ”Kirkko lähestyi minua
oikealla tavalla”, Kemistä muuttanut kuopiolainen kertoi.
Puijon kirkossa keskusteltiin viime sunnuntaina kristinuskon tulevaisuudesta.
”Olen huolissani, mutta kirkon ja uskonelämä on paljon monimuotoisempaa mitä
nelivuotiskertomuksen tilastot osoittavat”,
Helsingin yliopiston missiologian dosentti

Risto A. Ahonen sanoi.
Ahonen puhui kristinuskon murroksesta.
”Mutta ei usko ole mihinkään häviämässä.”
Lähetystyön raamatulliset perusteet on
hänen mielestään mietittävä uudelleen. Enää
ei voida puhua pelkästään lähetyskäskystä:
”Menkää ja tehkää.”
”Ydin on lupauksessa, jonka alkuperä on
Jumalan rakkaudessa.” Missiologiassa puhutaan Pyhän hengen kulkemisesta lähetyksen
edellä valmistamassa maaperää hyvän sanoman tuojille.
”Missä Pyhä Henki luo uutta elämää, ei
ole ihmisen vallassa”, Ahonen sanoi.
Lähetyksen rajat eivät enää ole maantieteelliset, vaan kulttuuriset. Olennaista ovat
Ahosen mukaan kristinuskon uudet alueet
Afrikassa ja Aasiassa. ”Lähetys on ikkuna siihen, mitä maailmassa tapahtuu. Lähetystyö
on uusille rajoille menemistä, kaikkialta kaikkialle. Yhdensuuntaisen työn aika on ohi.”
Ajan merkkejä ovat Intian ja Kiinan kir-

kot. Erikoisiin ilmiöihin kuuluu myös Korean lähetysliike.
Euroopan kirkot taantuvat ja tämä tulee
muuttamaan Euroopan uskonnollista tilannetta ja uskonnollisia kasvoja. Länsimaisen
kulttuurin valta-aika on ohi.
Ahosen mukaan maahanmuuttajat tuovat Euroopan uskonnollisuudelle uudenlaiset kasvot. ”Kyse on siitä, miten erilaiset kristityt löytävät yhteyden vanhoihin kirkkoihin.
Uudet kansat ja kielet vievät todistusta Kristuksesta eteenpäin.”
Entisenä mäkihyppääjänä dosentti Risto
A. Ahonen luottaa siihen, että lento kantaa.
”Ihmisten käsissä usko vääristyy ja me itse olemme sotkeneet sen, mitä kristinusko
on. Mutta kaiken takana on salattu, suuntaa
korjaava ohjausliike, uskon salattu voima, uskon ihmeet. Kirkko kasvaa. Me tarvitsemme
luottamusta ja uskoa.”
LAHJA PYYKÖNEN

kissa pöydälle

Kuin nenä päähän

R

akastan sirkusta. Lapsellisuudessani hypähdän kun näen, että Sirkus Finlandian rekkajono kääntyy
Karjalankadulta Kuopio -hallin kentälle. Siellä pellehermannien ja naamari-ihmisten kanssa nauran sydämestäni hetken todellisuutta paossa.
Mutta nälänhätää ei auteta naureskelulla eikä punaisella nenällä. Ei ole hauska
asia nääntyä nälkään Sierra Leonessa,
Angolassa tai Nepalissa. Muistini kantaa
vielä äidin kertomuksiin siitä, miten pesueen oli mentävä nälissään nukkumaan. Ei ollut
leipää. Suomessakaan.
Nenäpäivän tarkoitus on hyvä. Ymmärrykseni riittää, mutta huumorini ei. Kevennyksellä

saadaan enemmän avustuspuheluita. Onhan se
mukavampaa katsella nenäpäivän jättishown iloisia julkkiksia kuin nälkään nääntyvien lasten pallomahoja.
Mutta pitääkö joka asia keventää? Eikö täällä
enää osata olla vakavia ja tosia? Käykö niin, että
nenäpäivästä muistetaan vain viihde ja punaiset
nenät ja unohdetaan hätä. Höpötyksen sekoittaminen hätään lyö ihmisen arvoa päin nenää.
Olihan ennen Pyhäinmiesten päiväkin. Nyt
ovat kurpitsat ja halloweenit. Lapset vaatetetaan
noidaksi. Luudallako lentänevät kouluun? Kohta
kait rauhanneuvottelijoillekin puetaan klovnin
naamari ja pelleviitta.
LAHJA PYYKÖNEN

&

15

Maailman isien
parasta A-ryhmää

V

auhdilla kasvaneet lasten
huostaanottomäärät ovat
lisänneet huolta siitä, että
isyys ja vanhemmuus ovat
hukassa. Isiä sopii kritisoida
silloinkin, kun työelämässä etenemisen
tai oma huvittelun halu ohittavat lasten
perustarpeet.
Hyvän isän arkkityyppi priorisoi perheen kaikessa. Parisuhde on kunnossa, ja
lapsi saa arvokasvatusta, rakkautta, rajoja,
leikkiseuraa ja läksytukea. Kaikki herkut
tarjoavista vanhemmista ei tosin ole juuri
havaintoja, Pyhä Fransiskus ja Äiti Teresa
kun eivät koskaan pariutuneet.
Isät paranevat onneksi vanhetessaan.
Ja lapset alkavat aavistella, miksi isät
käyttäytyivät niin kuin käyttäytyivät.
Heilläkin on historiansa ja traumansa.
Moni aavistaa tulevansa syytetyksi
samoista virheistä, joista tuomitsi omat vanhempansa.

”

Esiisämme eivät
aavistaneet,
mistä kaikesta tulisi tuntea huonoa
omaatuntoa.

Mistä löytyisi
hyvän isyyden myyttinen
kulta-aika, johon
aikamme ontuvaksi väitettyä
isyyttä verrattaisiin?
Ankaran työn
ja sotien kovettamat miespolvet joutuivat käyttämään tarmonsa aivan
muihin asioihin kuin lasten leikittämiseen ja iltapäivien yksinäisistä tunneista
huolehtimiseen.
Useimmat aikamme isät pyrkivät
antamaan lapsilleen aikaa, lämpöä ja
läheisyyttä. He tietävät toki, mitä kaikkea vielä voisivat tehdä tasapainoisen ihmistaimen kasvattamiseksi. Esiisämme eivät edes aavistaneet, mistä kaikesta tulisi tätä nykyä tuntea huonoa
omaatuntoa.

Synnytyksissä vaimojensa ja leikkipuistossa lastensa ponnistuksiin eläytyvät isät kansoittavat vanhempainillat, joissa vanhaan hyvään aikaan kävivät
vain äidit. He haluaisivat tarjota jälkikasvulleen parastaan.
Vaatimattomat suomalaiset isät joutunevat nöyrästi myöntämään, että he ovat
maailman parhaita lajissaan. Kulttuurievoluutio ei ole onnistunut tuottamaan
tämän edistyneempää isäjoukkoa.
Noiden naisten ja lasten parhaiden
tavaroiden tuotekehittely lienee joiltakin
osin yhä kesken, mutta silti 2010-luvun
keskiverto suomalaisisä olisi ollut muutaman vuosikymmentä sitten isistä parhaita,
ja verrattuna lajitovereihinsa Pohjoismaiden ulkopuolella, on sitä
juuri nyt.
JANNE VILLA

Palstalla kirjoittavat vuorotellen
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta
sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.
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”Suurimmat löytöni ovat peräisin muualta kuin Raamatusta”, sanoo Uuden Testamentin alueelta tohtoriksi väitellyt Kari Kuula. ”Raamatun valovoimaa on saarnatuoleissa huimasti liioiteltu.”

Aivokristityn välitilinpäätös
Kaipaus saa ihmisen kyselemään
Jumalan perään.

älykkäänä enkä viisaana, vaan kiinnostuneena”, sanoo kymmenen kirjan kirjoittaja, teologian tohtori Kari Kuula.

että sisimmässäni tapahtuu. Usko lähtee levollisuudesta. Se on yhtä luontevaa kuin hengittäminen tai sydämenlyöminen.”

Ylimakea hunaja
ja pahoinvointi

Rakkaus ja
valheelliset kliseet

äällä on vaihdettu Lundian kirjahyllyt uusiin lasiovisiin. Muuten pölyjenpyyhkimisestä ei tulisi
loppua.
Onhan näitä kirjoja kalliinpuoleisen auton
hinnan verran.
Katosta riippuvien lentokoneiden alla kirjat ovat tasaisessa järjestyksessä kuin sotamiehet. Tieteellistä kirjallisuutta, eksegeettistä kirjallisuutta, modernin protestanttisen
teologian suuri nimi Karl Barth, Tunnustuskirjat, Luther – tietysti - raamatunselitystä,
valtaosa englanninkielellä, psykiatriaa, mutta
ei ainoatakaan romaania. Työpöydällä päällimmäisenä yli 700 - sivuinen opus. Katolisen
kirkon katekismus.
Lukioaikainen hengellinen herääminen
vahvisti kirjoja lukevalle koululaiselle sen, että Jumala on totta. Ensimmäisen merkittävän
teoksensa nuorukainen löysi Pelastusarmeijan kirpputorilta: Lutherin selitykset Galatalaiskirjeeseen.
Seuraus oli, että Kuula jätti sairaanhoitajan työn ja siirtyi opiskelemaan teologiaa.
Hengelliseen harjoittamiseen perustunut armo-oppikin sai kyytiä.
Kuopion Päivärannan talossa asuu kirjan
ihminen, ajattelija, joka ei halua jättää löytöjään vain oman pään sisälle. ”En pidä itseäni

Pasifistin katosta riippuvat härvelit ovat
lentokoneita, eivät taivaallisia säteilymittareita.
”En ole uskonnollinen ihminen. Olen aivokristitty, joka ei koe hengellisiä tunteita. Joku toinen on tunnekristitty, kolmas käsien
kristitty.”
Ei Kuulasta ole pumppaamaan Pyhän
hengen läsnäoloa toisillekaan. ”Kristillisyys,
joka elää hengellisissä tilaisuuksissa ladatuista kokemuksista, menettää ilon, vapauden ja
luottamuksen.”
”Esteettisiä elämyksiä voin antaa puhumalla kauniisti, älyllisiä puhumalla viisaasti ja
toiminnallisia herättämällä halun tehdä jotain tärkeää.”
Ylimakeasta hypetyksestä Kuula vaivaantuu. Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta puhkeava hunajainen runoilu saa hänen
mielestään Jumalankin kuulostamaan epäuskottavalta satuilulta.
Uskon katastrofit syntyvät Kuulan mukaan siitä, että uskoa mitataan tunteen ja kokemuksen avulla.
Petollista.
”Sydämen usko ja mielen tasolla koettu
varmuus on pidettävä visusti erillään, muuten joudutaan haaksirikkoon.”
”Olen kristitty siksi, että Jumala on sanonut ”sinä olet minun”. Siihen ei tarvita kokemuksen lisävakuutteluja.”
”Usko ei ole sitä, että tehdään, vaan sitä,

Puijon seurakunnan kappalaisen, tutkija Kari Kuulan ei tarvitse tärkeillä paikoilla istuvien
tapaan varoa sanojaan.
Tuoreimmassa kirjassaan Kotona kristinuskossa tietokirjailija Kuula tuo sivuille oman
uskonsa ja vakaumuksensa. Mutkaisen tien
kulkija tekee välitilinpäätöksen reippain vedoin.
Kirjassa seikkailee romaanihenkilö nimeltään Pyhäpäivän demoni, tappelupukari, joka
kehottaa painimaan. Parhaissa akatemioissa
opiskellut kummajainen, joka kysyy vaikeita
ja kuiskii kriittisiä lauseitaan juuri silloin kun
vakaumuksen ihminen rukoilee.
Ilkimys varottaa keski-ikäisen kristityn arkistumisesta ja hällävälismistä sekä laiskasta
ajattelusta, valheista ja välinpitämättömyydestä. Ankeuttaja on kuin kiukkuinen portsari, joka riistää Jumalan lapselta ilon.
”Olen edelleen kiinnostunut opillisista kysymyksistä. Pohdintoihini on nyt suurempi sisäinen vapaus, koska tiedän enemmän ja
osaan rohkeammin pohtia sitä, mitä itse ajattelen opinkohdista.”
Kuula sanoo elämän tarkoitukseen kuuluvan sen, että käyttää omia kykyjään. Elämän ensimmäinen tarkoitus on elää ja nauttia elämästä.
”Ihminen luotiin, jotta hän olisi onnellinen.”
Kirjailijapastoria harmittaa se, että tämä
ihmiskuvan ulottuvuus jää piiloon lähimmäi-

T

senrakkauden velvollisuuden rinnalla. ”Lähimmäisenrakkaus kliseytyy kristillisessä julistuksessa tyhjäksi puheeksi ja peittää alleen
luvan olla vain itseään varten. Jos ihminen
unohtaa itsensä, sisäinen minä kapeutuu ja
elämästä voi hävitä ilo.”

”

Vaikka Jumala
on salattu, hänestä
voi silti sanoa yhtä
ja toista. Siksi
teologia on niin
jännittävää.

”Ihminen ei ole vain palvelija tai palvoja,
vaan Jumalan rakkauden kohde. Jumalan näkökulmasta ihminen on sataprosenttisesti
perillä. Sen sijaan lähimmäisvelvotteiden tasolla hänellä on oppimista ja kasvamista.”
Kolmas suunta nousee kohti Jumalaa. ”Jumalalle annetaan kunnia ja kiitos. Elämästä nautitaan ja yritetään kasvaa hyväksi ihmiseksi”, Kuula tiivistää.
Jumalan kunnioittaminen on pohjimmiltaan sanaton asia. Se vain on.
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