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Vammaisen 
lapsen arvo

J umalan silmissä kaikki ovat yhtä arvokkaita. 
Lasten oikeuksien päivää vietetään useissa 
maissa 20.11. muistutuksena lasten ihmis-
arvosta ja merkityksestä. Tänä vuonna sen 
yhteisenä kansallisena teemana ovat vam-

maisten lasten ja nuorten oikeudet. Jokainen on erilai-
nen ja silti yhdenvertainen, asiaa sanoitetaan.

Lapsen oikeuksien päivä pohjautuu YK:n lapsen 
oikeuksien sopimukseen, joka on ratifioitu Suomessa 
1991. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita ja se 
velvoittaa valtiovaltaa, kuntia ja kirkkoa huolehtimaan 
lapsen oikeuksista.  

Juhlapäivää ja vuoden 2013 teemaa on valmistellut 
Lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa laaja yhteistyö-
verkosto, jossa on mukana kirkollisten palvelujärjestö-
jen sekä kirkkohallituksen asiantuntijoita. Vammais-
ten lasten ja nuorten mielipiteitä ja kokemuksia, voima-
varoja ja mahdollisuuksia halutaan tuoda esiin: päivän 
motto on Luota mun vahvuuksiin. 

Vammaisten lasten ja nuorten ihmisoikeuksien 
toteutumista Suomessa on hyvä arvioida ja välittää 
päättäjille tietoa vammaisille lapsille ja nuorille sekä 
heidän perheilleen tärkeistä asioista.

Kun perheeseen odotetaan vauvaa, sikiötä tutkitaan 
mahdollisen vamman selvittämiseksi. Mikäli jotakin 
poikkeavaa havaitaan, vanhemmat saavat ottaa tai jou-
tuvat ottamaan kantaa, haluavatko he abortoida sikiön 
vai jatkaa raskautta ja ottaa vastaan erilaisen lapsen.  

”Downius on salonkikelpoinen syy abortille. 
Minusta se on rodunjalostusta. Entä jos perheen ter-
veenä syntynyt lapsi vammautuu myöhemmin, muut-

tuuko hänkin sillä hetkellä 
kelvottomaksi? Menettääkö 
hän vanhempiensa rakkau-
den? Pitäisikö hänet tap-
paa?”

Näitä kovia kysymyksiä 
kysyy päätoimittaja Marjo 
Rönnkvist Jyväskylän 
Henki ja Elämä –seurakun-
talehdessä 15/2013. Hän on 

itse viisivuotiaan down-tyttären äiti, joka rankan alku-
vaiheen jälkeen elää tavallista lapsiperheen elämää, 
jolle vamma tuo oman lisänsä. Halauksia ja iloa saa 
koko lähipiiri. Marjo Rönnkvist kokee, että ainoa tar-
vittava vanhemman valmius on tahto rakastaa.

Toisenlaiset kysymykset ovat autistisella nuorella 
ystävälläni, joka aikuistuttuaan siirrettiin kotihoidosta 
Pieksämäelle Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutuskes-
kukseen. Hän toivoisi esimerkiksi pääsevänsä omaan 
lapsuuskotiinsa säännöllisesti, mutta yhteiskunta tar-
joaa Kelan kautta hänelle kyydin kotiin kerran vuo-
dessa. Hän ei ole yksin. Samat maksajakuntien kus-
tannusten leikkauksista johtuvat ongelmat kasautuvat 
heille, joilla ei ole äänekkäitä lobbareita apunaan.

Vammaisen ihmisoikeuksia poljetaan monin tavoin. 
Ne pitää tehdä näkyviksi. 

Lapsen oikeuksien päivästä on annettu liputussuo-
situs. Nostetaan lippu salkoon lapsen kunniaksi, vam-
maisten lasten ja muiden ihmisten 
oikeuksien puolesta, yhteisen 
hyvän elämän puolesta! 

Arkin ovet aukeavat pian
Seurakunnan uuden 
toimitilan avajaisia 
vietetään marras-
kuun lopussa.

K aikki alkaa olla valmista kauppa-
keskus Apajassa sijaitsevassa Ar-
kissa. Tila on kalustettu, työnte-
kijät ja vapaaehtoiset ohjeistettu 
– enää odotellaan vain virallisia 

avajaisia.
”Toivomme, että Arkki olisi hengähdys-

paikka keskellä arkea”, Arkin työryhmän pu-
heenjohtaja, Männistön seurakunnan kirkko-
herra Aulikki Mäkinen tiivistää.

Arkissa on sen aukioloaikaan aina tavat-
tavissa seurakunnan työntekijä ja vapaaeh-
toinen.

”Jokaisella seurakunnalla on nimetyt työn-
tekijänsä, jotka vuorollaan päivystävät pai-
kan päällä. He ovat pappeja tai diakoniatyön-

tekijöitä .”
Mäkisen mukaan myös vapaaehtoisia on 

ilmoittautunut ilahduttavan paljon mukaan.
”Mutta lisäväki on toki tervetullutta, että 

saadaan vuorot pyörimään sujuvasti.”
”Kaikki vapaaehtoiset haastatellaan ja kou-

lutetaan tehtävään.”

Seurakunnan kasvot
Mäkinen korostaa vapaaehtoisten tärkeyttä 
Arkin toiminnan pyörittämisessä.

”He ovat seurakunnan kasvot yhdessä 
työntekijöiden kanssa. Seurakunnan ulostulo 
ei voi olla vain työntekijävetoista, sillä seura-
kuntahan muodostuu meistä kaikista.”

Arkin toiminta muotoutuu ajan myö-
tä sen mukaan, millaista palautetta kävijöil-
tä saadaan. Tässä vaiheessa on tarkoitus, että 
Arkissa voi muun muassa varata seurakun-
nan tiloja perhejuhliin, ostaa Toisenlaisia lah-
joja ja saada laajemmin tietoa seurakunnan 
toiminnasta.

”Tavoitteena on olla niin matalan kynnyk-
sen paikka, että kuka tahansa voi pistäytyä le-

vähtämään ja juttelemaan ilman sen kum-
mempaa virallista syytä.”

”Haluamme itsekin oppia tästä konseptis-
ta jotain uutta: mihin seurakuntalaiset meitä 
tarvitsevat ja mitä seurakunnan toiminta voi-
si tässä ajassa olla.”

Avajaispäivänä piispa Jari Jolkkonen tulee 

siunaamaan tilan käyttöön, oman tervehdyk-
sensä esittää myös kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Pekka Kantanen. 

HELI HARING

Arkin avajaiset la 30.11. klo 10 alkaen.

 ✚ Toivontuottajien Joulu-
radio alkaa soida taas ensim-
mäisestä adventista 1.12. alka-
en. Jouluista musiikkia meiltä ja 
maailmalta on kuultavissa lop-
piaiseen asti. Radion lisäksi ne-
tissä on tarjolla viisi joulumu-
siikkikanavaa eri kohderyhmille. 
Jouluradio kuuluu Kuopiossa 
kaapelitaajuudella 91,2 MHz ja 
FM-taajuudella 96,3 MHz.

 ✚ Naisten Pankki on saavutta-
nut uuden ennätyksen. Kehitys-
maiden naisten yrittäjyyden ja 
toimeentulon kehittämiseksi on 
kerätty nyt yli kuusi miljoonaa eu-
roa. Potin kartuttamiseen osal-
listuivat myös Kuopion Hatsalan 
koulun oppilaat, jotka lahjoittivat 
lähes 7000 euroa syksyn taksvärk-
kituloja Naisten Pankille.

 ✚ Filippiineille iskeneen taifuu-
ni Haiyanin jäljiltä tuhannet ovat 
kuolleet ja välitöntä hätäapua 
tarvitsee noin 2,5 miljoonaa ih-
mistä Filippiinien keskiosissa. Kir-
kon Ulkomaanapu on myöntä-
nyt katastrofirahastostaan 100 
000 euroa taifuunista kärsinei-

den ihmisten auttamiseen. 
Myös Suomen Lähetysseura 

avustaa uhreja 12 000 eurolla. Li-
säksi arkkipiispa Kari Mäkinen 
on vedonnut kaikkiin suomalai-
siin avun saamiseksi Filippiineille.

 ✚ Kirkolliskokous päätti lakiva-
liokunnan mietinnön mukaises-
ti, että kirkolliskokousta koskeva 
kirkkolain määräenemmistösään-
nöksen muutosesitys jätettiin 
raukeamaan. Kaikki kirkkolakiin 
ehdotetut muutokset vaativat 
edelleen kolmen neljäsosan ään-
tenenemmistön kirkolliskokouk-
sessa.

 ✚ Nenäpäivänä kerättiin Yle Sa-
von alueella 11 700 euroa. Seura-
kuntien keräämä osuus potista oli 
noin 640 euroa. Seurakunnat lah-
joittivat päivää varten lettutarvik-
keet, kerääjien kahvitarjoilut sekä 
Arkin tilan käyttöön päiväksi.

ULLA REMES 
ulla.remes@evl.fi

”Entä 
jos lapsi 
vammautuu 
myöhemmin?

pysäkillä

Ajankohtaista pääkirjoitus

Pitkään mielenterveysoireista kärsineillä 
on huono terveyteen liittyvä elämänlaatu.

T
erveyttä ja sairautta on 
pääsääntöisesti totut-
tu mittaamaan konk-
reettisilla mittareilla. 
Laboratoriokokeet, ve-
renpaineen mittaus, 
ekg-käyrät ja kyselylo-
makkeet kertovat suh-
teellisen selvästi, jos jo-

tain pielessä.
”Ne eivät kuitenkaan välttämättä kerro mi-

tään ihmisen terveyteen liittyvästä elämän-
laadusta”, terveystieteiden tohtori ja Kuopion 
psykiatrian keskuksen osastonhoitaja Tarja 
Saharinen selvittää.

Terveyteen liittyvää elämänlaatua on viime 
aikoina tutkittu maailmalla melko paljon.

”Siitä on tullutkin tärkein väestön tervey-
den mittari sairastavuuden ja kuolleisuuden 
rinnalle.”

”Kyseessä on ihmisen oma kokemus ruu-
miillisesta, henkisestä ja sosiaalisesta toimin-
takyvystään ja hyvinvoinnistaan.”

Saharinen väitteli Itä-Suomen yliopistossa 
lokakuun lopussa aiheesta Mielenterveydel-
tään pitkäaikaisesti oireilevien ja oireettomien 
25-64 -vuotiaiden terveyteen liittyvä elämän-
laatu ja siihen yhteydessä olevat tekijät.

Väitöskirjaansa varten hän haastatteli 333 
eri puolilla Pohjois-Savoa asuvaa ihmistä. 

”Heille kuuluu suuri kiitos osallistumisesta. 
Ilman heitä ei olisi tätä tutkimustakaan.” 

Kokemus on yksilöllinen
Kerätessään materiaalia väitöskirjaansa Saha-
rinen pani merkille, että kokemukset tervey-
teen liittyvästä elämänlaadusta ovat kovin-

kin yksilöllisiä. Kokemuksiin vaikuttaa pitkälti 
se, kuinka tyytyväinen ihminen on elämään-
sä yleensä.

”Kaksi ulkoisesti samassa tilanteessa ole-
vaa, saman sairauden ja sen oireiden kans-
sa kamppailevaa ihmistä voivat kokea ter-
veyteen liittyvän elämänlaatunsa täysin eri 
tavoin. Elämäänsä tyytyväisempi antaa to-
dennäköisesti positiivisemman arvion. ”

”Tämä ihmisen oma kokemus asiasta, vai-
kuttaa siihen, miten hän selviytyy sairaana tai 
terveenä.”

Pitkäaikaisten psyykkisten sairauksien, 
etenkin vakavan masennuksen, ja somaat-
tisten sairauksien on tutkimuksissa osoitet-
tu huonontavan terveyteen liittyvää elämän-
laatua. Suomessa ei tätä asiaa ole kuitenkaan 
kovin paljon tutkittu mielenterveysoireista 
tai psyykkisistä sairauksista kärsivien ihmis-
ten kohdalla.

”Tällä hetkellä terveyteen liittyvällä elämän-
laadulla mitataan lähinnä hoidon tehokkuutta.”

Pysähdy kuulemaan ihmistä
Saharisen mukaan pitkään mielenterveydel-
tään oireilleita ihmisiä voidaan pitää haavoit-
tuvana väestöryhmänä.

”Heissä on paljon työttömiä tai työkyvyt-
tömiä, jotka ovat pudonneet pois työterveys-
huollon piiristä. Osa taas asuu syrjäseuduilla, 
joissa ei ole terveyspalveluja lähellä. Ja paljon 
on heitäkin, jotka eivät vain jaksa hakeutua 
lääkärin tai hoitajan juttusille.”

”He saattavat myös herkästi jäädä huo-
miotta terveyspalveluissa.”

Saharinen painottaa, että näiden ihmisten 
terveyteen liittyvän elämänlaadun tutkimi-

nen on erityisen tärkeää terveyserojen vähen-
tämiseksi ja tasavertaisuuden lisäämiseksi.  

”Tutkimuksessani ilmeni, että psyykkisistä 
sairauksista kärsivien terveyteen liittyvä elä-
mänlaatu oli huonompi kuin sydänsairauksis-
ta tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksista kärsi-
vien ihmisten.”

”Pitäisi pysähtyä kuulemaan ihmistä vähän 
pidemmäksi aikaa. Sen voi tehdä kuka tahan-
sa meistä. Perheenjäsen tai ystävä voi kysellä 
vointia ja toimittaa tarvittaessa terveyspalve-
lujen pariin.”

”Myös terveydenhuollossa voitaisiin lähes-
tyä ihmistä kokonaisvaltaisemmin. Muutama 
lisäkysymys verenpaineen mittauksen lomas-
sa voi hyvinkin paljastaa esimerkiksi masen-
nusoireita.”

Ihmisten ilmoille
Saharisen tutkimuksessa ilmeni myös, että 
mielenterveysongelmat ovat kytköksissä sosi-
aalisen toimintakyvyn heikkenemiseen. 

”Silloin ihmissuhteiden säilyttäminen ja 
uusien luominen on vaikeaa.”

”Masennus on nykyään yksi suurimmis-
ta syistä työkyvyttömyyteen. Kun ihminen 
jää työelämän ulkopuolelle, se on todella iso 
asia monilla mittareilla mitattuna. Siitä pitäisi 
mielestäni puhua enemmän.”

Sosiaaliset kontaktit voivat kuitenkin olla 
tehokasta lääkettä, joka kohentaa mielenter-
veysongelmista kärsivien terveyteen liittyvää 
elämänlaatua.

”Kaikki toiminta, jonka parissa ihmiset 
pääsevät toistensa luo, on kullanarvoista.”

”Esimerkiksi seurakunta ja asukastuvat tar-
joavat monenlaisia mahdollisuuksia tavata 

muita ihmisiä, jutella ja kohdata arkisella ta-
solla.”

Saharinen myöntää, että aina ihmisten il-
moille lähteminen ei ole helppoa.

”Joskus tarvitaan perheenjäsenen, kaverin 
tai naapurin rohkaisua. Kuka tahansa lähim-

tuija hyttinen

Arkkia ryhdyttiin kalustamaan viime viikolla.

taina vainio

Hatsalan koululaiset tekivät 
taksvärkkiä Naisten Pankin 
hyväksi.

 tuija hyttinen

”Mielenterveysongelmien hoitaminen 
parantaa myös fyysistä ja sosiaalista 
hyvinvointia”, terveystieteiden tohtori 
Tarja Saharinen painottaa.

mäinen voi tehdä omalta osaltaan 
mielenterveystyötä.” 

Tukiverkostot vähentyneet
Saharisella on takanaan pitkä ura 
psykiatrisen terveydenhuollon puo-
lella. 

”Työssäni olen nähnyt, että ai-
kuisten mielenterveyshäiriöt eivät 
välttämättä ole lisääntyneet, mutta 
niistä on tullut monimuotoisempia. 
Mukana saattaa olla muun muas-

sa päihteitä, ahdistuneisuutta ja elä-
mänhallinnan ongelmia.”

”Nykyajassa korostuu voimak-
kaasti individualismi, omillaan pär-
jääminen. Perheiden ja sukulaisver-
kostojen tuki on vähentynyt eikä 
naapureita enää tunneta.”

Terveydenhuollon puolella yh-
teistyö toimii Kuopiossa Saharisen 
mukaan hyvin.

”Kuopion psykiatrian keskuksel-
la on hyvät kontaktit terveyskes-

kuksen ja työterveyshuollon kanssa. 
Yhteistyötä myös kehitetään ko-
ko ajan.”

”Ja erityisen suuri kiitos on an-
nettava mielenterveysjärjestöille ja 
kriisikeskukselle, siellä tehdään ar-
vokasta työtä, josta on monelle 
suuri apu.”

HELI HARING

Valtakunnallista mielenterveys-
viikkoa vietetään 18.-24.11.

Jokainen voi tehdä 
mielenterveystyötä
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Mikä puhuttelee?

K un suomalaisena hyvinkoulutet-
tuna teologina astuin ensimmäistä 
kertaa tansanialaisten opiskelijoi-
den eteen, en osannut arvata mikä 
muutos ajattelussani tulisi tapahtu-

maan seuraavan vuosikymmenen aikana.
Sormeni syyhysivät päästä käsittelemään Paa-

valin, Augustinuksen, Lutherin ja vielä pietismin 
viitoittamaa polkua vanhurskauttamisen oike-
aan ymmärtämiseen. Ällistykseni oli suuri, kun 
synti ja syyllisyys –teemat eivät herättäneetkään 
kovin suurta vastakaikua opiskelijoissa. 

Vuosien varrella tulin oppineeksi, että kysy-
mys omasta kelpaavuudesta Jumalalle ei ole 
mitenkään ytimessä afrikkalaisessa hengelli-
syydessä. Olennaisempaa kuin kapea ”oma sielu 
ja sen pelastus” – ajattelu, on ihmisen kokonais-
valtainen olemus ja oleminen tässä ja tulevassa 
maailmassa. Olin ymmärtäväni, että afrikkalai-
nen ikkuna spiritualiteettiin on käsinkosketelta-
vampi ja tämänpuoleisempi kuin minulla oli - se 
liittyi enemmän sai-
rauteen, terveyteen, 
ruokaan, sateeseen, 
elämän jatkuvuuteen 
ja tasapainoon, ihmis-
suhteisiin, henkimaa-
ilmaan, pelkoihin ja 
rohkeuteen.

Näiden asioiden 
läpi Jumala on läsnä 
ihmisten ja yhteisöjen 
elämässä. Afrikkalai-
set teologit ovat aivan 
oikein kritisoineet länsimaista pelastuskäsi-
tystä liian tuonpuoleiseksi: pelastus on vasta jos-
kus. Afrikkalaiset kristityt haastavat meitä kysy-
mään, miten Jumalan valtakunta on olemassa 
jo nyt ja juuri tässä. Oppimani uuden katsanto-
kannan mukaan myös ihmisen tämänpuoleiseen 
todellisuuteen kuuluvat asiat ovat hengellisiä – 
ja tämä on aivan luonnollinen tapa ajatella siellä, 
missä maailmankuva on kokonaisvaltainen eikä 
pirstaloitunut kuten meillä. 

Tätä mieltä oli myös profeetta Jesaja puhu-
essaan Jumalan viestiä ihmisille: ”Toisenlaista 
paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät 
kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sor-
retut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää 
nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat 
alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua 
tarvitsevaa veljeäsi.” (Jes 58: 6-7). 

KAtI 
KEMppAINEN

Syyrian lasten avuksi

K uopion konservatoriossa laulua opiskele-
va Katja Rajaniemi on yhtenä solistina Pro 
Alava -konsertissa Alavan kirkossa sunnun-
taina 24.11. klo 18. Tuotto menee Syyrian 
lasten auttamiseen.

Mitä hyväntekeväisyys sinulle merkitsee?

”Se tuo mieleeni ensimmäisenä sen, että tekee jo-
tain hyvää ilman oman edun tavoitte-
lua. On erilaisia hyväntekeväisyys-
kohteita, -tapahtumia sekä tapoja 
tehdä hyvää, mutta ennen kaik-
kea voi pienillä teoilla ilahdut-
taa toista. Opiskelujen ohella 
olemme käyneet esiintymässä 
mm. vanhainkodeissa ja kehi-
tysvammaisten kouluilla sekä 
tehty erinäisiä kaikille avoi-
mia virkistyspäiväkonsertteja. 
Erityisesti näissä paikoissa huo-
maa, kuinka paljon musiikki voi 
antaa ja tuottaa iloa.”

Mikä esiintymisessä ja 
musiikissa on parasta?

”Musiikki saa tuntemaan minut va-
paaksi, erityisesti laulaminen. Se on 
kuin oma turvapaikka, jonka tietää 
pysyvän aina elämässä. Laulaminen 
on myös tietynlainen terapiamuo-
to, jonka kautta voin ilmaista tun-
teitani, toteuttaa itseäni ja kasvaa. 
Esiintyminen on yksi tämän alan 
parhaista puolista, kun pääsee ylit-

tämään omia rajojaan, tuntee elävänsä täysillä ja herät-
tämään tunteita.”

Millä mieli olet mukana auttamassa laulamalla? 

”Alavan kanttori Ossi Jauhiainen pyysi minut mukaan 
tähän konserttiin ja lähdin innolla joukkoon hyvän asi-
an puolesta. On hieno tilaisuus päästä esiintymään 

kuoron ja jousiorkesterin sekä muiden 
hienojen artistien kanssa samalle la-
valle. Lähden ilman muuta tulevaisuu-
dessakin mukaan vastaaviin tilaisuuk-

siin, kun niitä tarjoutuu. Olen miettinyt 
aikaisemmin myös muita ammattivaih-
toehtoja musiikin ohelle ja silloin tär-
keäksi nousi se, että haluan tehdä jotain, 
millä olisi elämässä oikeasti merkitystä.”

Mitä ajatuksia konsertin 
avustuskohde herättää?

”Tuotto menee Syyrian lapsille, jotka 
ovat joutuneet luopumaan paljosta ko-
timaan levottomuuksien vuoksi ja elävät 
nyt pakolaisina. Sen lisäksi heiltä puut-
tuu selviämiseen elämän perusedellytyk-

siä, joita me voimme antaa tämän kon-
sertin avulla edes joillekin onnellisille. On 

tärkeä muistaa, että pienetkin teot voivat olla suu-
ria ja merkityksellisiä. Kun itsellä on kaikki kunnos-
sa, ei tule usein ajatelleeksikaan sitä, mitä ei näe. 
Siksi on hyvä aina välillä kartoittaa tilannetta ja 
miettiä, mikä elämässä on tärkeää.”

teksti ja kuva 
HANNA KARKKONEN 

” 
Vapauta 
syyttömät 
kahleista.

kolumni

kirkon kulmilta mitä mielessä?

M
aaninka ai-
koo tehdä 
800 000 eu-
roa velkaa 
rakentaak-
seen seura-
kuntatalon 
juuri ennen 

Kuopion seurakuntiin liittymistä.
Maaningan seurakuntatalon tilat 

ovat kauan olleet huonokuntoiset ja osa 
toiminnoista on siirretty väliaikaisiin 
vuokratiloihin. Maaningan seurakun-
nan kirkkoneuvosto esittää yksimielises-
ti uuden seurakuntatalon rakentamis-
ta kirkkovaltuustolle, joka kokoontuu 
10.12.2013. Maaningan seurakunta voi 
päättää hankkeesta itsenäisesti, vaikka 
velka siirtyy liitoksen myötä toisille har-
tioille. Maaninka liittyy Kuopion seura-
kuntiin kuntaliitoksen myötä vuoden 
2015 alusta.

Maaningan seurakunnalla on ra- 
kennushankkeeseen käytettävissä 
1 200 000 euroa säästöä, joista puolet 
tulisi etupainotteisesta puunmyynnistä 
ja puolet on jo säästetty. Metsää on 170 
hehtaaria, josta ei tämän jälkeen vähään 
aikaan voisi puuta myydä. Velkaa on tä-
hänastisissa laskelmissa kaavailtu tarvit-
tavan 800 000 euroa, joka jäisi Kuopion 
seurakuntayhtymän maksettavaksi. Uu-
siakin laskelmia tehdään.

Onko mielestänne korrektia tehdä 
suurta velkaa juuri ennen seurakuntalii-
tosta, Maaningan kirkkoneuvoston va-
rapuheenjohtaja Pauli Hujanen?

”Meillä ei ole nyt velkaa vaan on 
säästöjä, maksamme jatkossakin ve-
roja ja liittymisestä tullee toiminnalli-
sia säästöjä. Mahdollisista vuokratilois-
ta tulee kuluja myös. Toivomme että 

toimintamme olisi turvattua pitkässä 
juoksussa ja että sille olisi toimivat tilat. 
Haluamme toimia yhteistyössä”.

Uusia tiloja on mietitty Hujasen mu-
kaan jo kauan. Suunnitelmia muiden 
vaihtoehtojen tutkimiseksi ei ole Kuo-
pion seurakuntien hallintojohtaja Timo 
Korhosen mukaan viety Maaningalla las-
kelmiin saakka ja hän toivookin aikalisää, 
jotta investointi on järkevä ja kestävässä 
linjassa yhtymän kokonaistaloudellisen 
tilanteen ja säästövelvoitteiden kanssa.

Muita vaihtoehtoja 
ei riittävästi tutkittu
Yksi vaihtoehto olisi pitäjän kokoon 
poikkeuksellisen suuren kirkon sisäre-
montti siten, että osa kirkosta tulisi seu-
rakuntasaliksi:

”Kuopion seurakuntayhtymä on eh-
dottanut Maaningalle, että uuden seu-
rakuntatalon rakentamisen lisäksi selvi-
tettäisiin, voitaisiinko seurakuntatiloja 
saada osittain Maaningan kirkkoon ja 
osittain esimerkiksi työtiloja ymmär-
tääksemme varsin tyhjäksi jäävään 
Maaningan kunnantaloon. Tästä vaih-
toehdosta ollaan nyt laatimassa suunni-
telmaa ja kustannusarviota.”

Hujasen käsityksen mukaan kirkon 
remontointi on liian kallista.

Miksi valtuustotalo ei maaninkalais-
ten mielestä käy seurakuntien toimin-
tatilaksi?

”Maaningan kunnanvaltuusto on yk-
simielisesti esittämässä Kuopion kau-
punginvaltuustolle, että tilat jäisivät 
järjestöjen ja yhdistysten käyttöön”, Hu-
janen sanoo. Tilojen jatkokäytöstä päät-
tää jatkossa Kuopion kaupunginval-
tuusto.

Kolmen ja puolen tuhannen asuk-

kaan Maaningan kunnanvaltuustossa ja 
seurakunnan luottamushenkilöinä on 
osittain samoja ihmisiä.

Millä mielellä Maaningalla ollaan 
Kuopioon liittymässä?
”Meillä on aktiivinen, toimiva seurakun-
ta, joka jatkossa saattaa kasvaa. Onhan 
liittyminen myös mahdollisuus esimer-
kiksi yksin ammattiansa seurakunnas-
sa edustavalle työntekijälle kuten nuo-
risotyöntekijälle, kun ei tarvitse jatkossa 
tehdä yksin oman alansa työtä. Hyväl-
lä ja avoimella mielellä liitytään”, sanoo 
Kuopiossa itse töissä käyvä Pauli Hu-
janen. 

”Seurakuntayhtymän kannalta on va-
litettavaa, että Maaninka voi vielä ennen 
liitosta tehdä rakentamispäätöksen uu-
desta seurakuntatalosta eikä yhtymällä 
ole asiassa sananvaltaa. Jos näin tapahtuu 
Maaninka tulee yhtymään kassa tyhjanä, 
metsässä on 32 ha:n aukko ja yhtymälle 
jää maksettavaksi Maaningan ottama lai-
na, pahimmassa tapauksessa n. 1M€”, sa-
noo Timo Korhonen.

Entä mihin seurakuntaan Maanin-
ka liittyy?

Maaningan seurakunnan kirkko-
neuvosto on esittänyt Maaningan kirk-
kovaltuustolle, että Maaningan seura-
kunta liittyisi Kallaveden seurakuntaan. 
Lopullisen päätöksen (aloitteen) tekee 
Maaningan kirkkovaltuusto tämänhet-
kisen tiedon mukaan 10.12.2013. Kalla-
veden seurakuntaneuvosto ottaa myös 
asiaan kantaa. Yhteinen kirkkovaltuus-
to antaa lausuntonsa asiasta tuomioka-
pitulille ja viime kädessä asian ratkaisee 
kirkkohallitus.

ULLA REMES

K uopion historiaan sisältyy myös lyhyt 
jakso maakunta-arkistokaupunkina. Se 
tapahtui sotien jälkeen, kun Viipurista 
vuosina 1943–44 evakuoitu arkisto siir-

rettiin 1946 Äänekoskelta Kuopioon.
Täällä arkisto toimi satamassa sijaitsevassa 

SOK:n talossa. Erkki Huttusen ja Paavo Riihimäen 
suunnittelema Suomen Osuuskauppojen Keskus-
kunnan funkistyylinen toimitalo ja varastokom-
pleksi oli rakennettu 1940-luvun alussa entisen 
satama-altaan paikalle. Päärakennuksen lisäksi 
siihen sisältyi rannan puolella kaksi varastosiipeä 
kylmää tilaa käsittävine makasiineineen.  

Kuopiosta ei kuitenkaan tullut arkiston sijain-
tipaikkaa, vaikka kaupunki 1940-luvun lopul-
la lupasi luovuttaa sille Savonkadun päässä si-
jaitsevan väestösuojan ja sen yläpuolelta tontin 
uudisrakennukselle, jossa olisi tilat myös kau-
punginarkistolle. Valtioneuvosto päätti vuonna 
1949 sijoittaa itäisen Suomen arkiston Mikke-
liin. Arkisto avattiin sinne rakennetuissa uusissa 
tiloissa vuonna 1953.

Valtionarkistoa täydentävän maakunta-arkistolaitoksen 
muotoutuminen oli alkanut 1920-luvulla. Ensimmäisenä aloit-
ti Hämeenlinna 1927. Sitä seurasivat Oulu ja Turku 1932, Viipu-
ri 1934 ja Vaasa 1936 sekä Jyväskylä 1967 ja Joensuu 1974.

Vuonna 1920 Kuopion kaupunki esitti Savon seuran ja 
Kuopion Isänmaallisen seuran aloitteesta Savon maakun-
ta-arkiston perustamista tänne. ”Savon arkistoaarteita ei saa 
viedä Savosta pois, vaan niille on laitettava säilytyspaikka 
Kuopioon”. Sitä varten arkkitehti J.V. Strömberg laati luon-
nospiirustukset.

Esitys uusittiin 1930-luvun lopulla, jolloin kaupunki lupa-

si luovuttaa maakunta-arkistolle tontin nykyisen Musiikki-
keskuksen ja Yhteiskoulun välistä sekä osallistua neljäsosal-
la rakentamiskustannuksiin edellyttäen että työt aloitettaan 
vuoden 1940 aikana. Nämä suunnitelmat kariutuivat sotaan.

Seuraava suunnitelma sotien jälkeen kariutui Mikkelin 
edullisempaan tarjoukseen. Mikkelistä tuli myös Pohjois-Sa-
von arkisto vuoteen 1997, jolloin aineisto siirrettiin Joensuun 
maakunta-arkistoon sen saatua uudet tilat 1990-luvun alussa.

Viipurissa maakunta-arkistolle rakennettu talo toimii 
edelleen arkistona. Sen aineistosta osa on aikoinaan evaku-
oimatta jääneitä asiakirjoja. 

HELENA RIEKKI

Maakunta-arkisto ja Kuopio Kuopion kaupungin  
itsenäisyyspäivän juhla 
6.12.2013

KUOPION MUSIIKKIKESKUS
klo 12–13 Kahvitus yleisölle
klo 13.00 Juhla
 Juhlapuhe Kuopio-mitalin saaja 2013
 Opetusneuvos Eija Vähälä
 NUORI KUOPIO -jousikvartetti
 Konsa Brass
 Tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus ja 

kirjoitustulkkaus.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUMALANPALVELUKSET
JA MUUT TAPAHTUMAT KUOPIOSSA

KUOPION TUOMIOKIRKKO
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus

PYHÄN NIKOLAOKSEN KATEDRAALI
klo 10.00 Vedenpyhitys ja liturgia, palvelusten jälkeen 

Nikolaos-juhla seurakuntasalissa

NILSIÄN KIRKKO
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus, seppeleenlasku 

sankaripuistossa, kahvitarjoilu seurakuntakodilla.
klo 11.30 Ilmainen bussikuljetus Nilsiän linja-autoasemalta 

itsenäisyyspäivän juhlaan Kuopion Musiikki-
keskuksessa, ilmoittautuminen Nilsiän asiakas-
palvelupisteeseen, p. 044 748 2220.

SANKARIPUISTO
klo 12.00 Seppeleenlasku, Itä-Suomen Sotilasläänin esikunta / 

Pohjois-Savon aluetoimisto

SOTKU - KAUPUNGINTALO
klo 18.00 Soihtukulkue, Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme asiasta lisää!
Riitta Korhonen 050 4330559
riitta.korhonen@pelastakaalapset.fi

Kaipaako lapsenne turvallista aikuiskaveria? Toivooko perheenne mukavaa 
varamummoa? Olisiko ulkopuolelta tuleva pieni apu ja tuki arjessanne tarpeen?

HYVÄT LAPSIPERHEET!

Pelastakaa Lapset ry:n 
tukihenkilötoiminta on 
tarkoitettu lapsiperheille, 
jotka kaipaavat luotetta-
vaa aikuista rinnalleen kul-
kemaan: touhuamaan las-
ten kanssa, harrastamaan 
yhdessä, juttelemaan, ole-

maan läsnä ja myös apuna 
arjessa. Toiminnan piiriin 
hakeutuvilla perheillä ei 
tule olla lastensuojelun 
asiakkuutta.

Vapaaehtoisemme ovat 
tehtävään perehdytetty-
jä aikuisia, jotka haluavat 

antaa aikaansa & välittä-
mistään lapsille ja heidän 
perheilleen. Kyse on puh-
taasta vapaaehtoistyöstä; 
tuki on perheille maksu-
tonta eivätkä vapaaehtoi-
set saa toiminnasta palk-
kaa/palkkiota.

www.snellmankesayliopisto.fi

SNELLMAN-kesäyliopisto
044 746 2840 • asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

KUOPIOSSA:
Psykoterapeuttikoulutuksen 

edellyttämät lisäopinnot/
Psykoterapian perusteet (30 op)

13.1.–16.12.2014

Ilmoittautumiset 9.12.2013 mennessä
Hinta 2.900 €

Postikorttikuva SOK:n keskusvarastosta, jossa myös Viipurista 
evakuoitu maakunta-arkisto sijaitsi sotien jälkeen. Kuva Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo.

arto penttinen

Maaningalla mittavat 
investointisuunnitelmat
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Lapsille ja 
lapsenmielisille

 ✚ Eläinten urkukarnevaali Puijon kir-
kossa keskiviikkona 20.11. klo 10. Ou-
ti Orava ja Anu Amppari ovat saaneet 
seurakseen Mari Pingviinin laulavine ka-
vereineen ja yhdessä eläinystävykset 
riehaantuvat musisoimaan mm. uusi-
en lasten virsien parissa. Laulua, soittoa, 
leikkiä, näkemistä, kuulemista ja ihmet-
telemistä.

 ✚ ”Laula, leiki, liiku Uusi Lasten 
Virsi” Alavan kirkossa lauantaina 23.11. 
klo 16. Alavan ja Männistön seurakun-
nan lapsikuorot, Tintti Tinkala ja Leila 
Savolainen, lapsisolisteja, nuorten bän-
di. Toimintapisteitä ja iltapalaa seura-
kuntasalissa.

 ✚ Lastenpäivän yhteislaulutilaisuus 
Nilsiän seurakuntakodilla ke 20.11. klo 18. 
Lauletaan uudesta lasten virsikirjasta.

Konsertteja
 ✚ Pro Alava -konsertti sunnuntai-
na 24.11. klo 18. Jorma Hynninen, Ursula 
Hynninen, Kuopion Nuorisokuoro joh-
tajanaan Jussi Mattila, Kristiina Brask, 
Antti Kajanus, Timo Eskelinen (SAVO), 
Katja Rajaniemi, Roosa Koistinen, Tah-
distin orkesteri, joht. Harri Hyppölä, Po-
po Salami band, Alavan kirkkokuoro. 
Ohjelma 10 € Syyrian lapsille.

 ✚ Kristallirakeita Saila Seurujärvi 
Trion konsertti Kaavin kirkossa per-
jantaina 29.11. klo 18. Saila Seurujärvi tri-
ossa musisoivat aitolappilaisen Sailan 
lisäksi tamperelainen säveltäjä/multi-
instrumentalisti Lasse Heikkilä ja viulisti 
Anni Kaisa Karola

 ✚ Kuopion nuorisokuoron konsertti 
Pyhän Johanneksen kirkossa 1. adventti-
sunnuntaina 1.12. klo 19. Kuoroa johtaa 
Jussi Mattila. Kuopion nuorisokuoro on 
valittu Yleisradion vuoden nuorisokuo-
roksi kaudelle 2013–2014. Konsertti radi-
oidaan Yle Radio 1:ssä.

 ✚ Mieskuoro Kuopio-kvartetin kon-
sertti Siilinjärven kirkossa tiistaina 3.12. 

klo 19. Joht. Pertti Malinen. 
Osa ohjelmatuotosta seura-
kunnan diakonian ja lähetyk-
sen hyväksi.

Hiljaisuuteen
 ✚ Avoin hiljaisuuden talo -ilta ke 
20.11. Vanhassa Pappilassa. Hiljaisuuden 
messu Tuomiokirkossa klo 18, jonka jäl-
keen noin klo 19 jatkamme Vanhassa 
Pappilassa, Kuninkaankatu 12.

 ✚ Yhteyden ilta pe 22.11. klo 18 Alavan 
kirkossa. Musiikkia, rukousta ja opetus-
ta. Zipporim-kuoro.

Voimaa musiikista
 ✚ Voimaa musiikista Pyhän Johannek-
sen kirkossa maanantaina 25.11. klo 19. 
Viime keväänä suuren suosion saavutta-
neet Voimaa musiikista -tilaisuudet jat-
kuvat jälleen. Tilaisuudet ovat siirtyneet 
Männistön Vanhasta kirkosta Pyhän Jo-
hanneksen kirkolle osoitteeseen Kello-
lahdentie 8.

Myyjäisiä
 ✚ Lähetysmyyjäiset Puijonlaakson os-
toskeskuksessa lauantaina 30.11. klo 10. 
Myytävänä käsitöitä ja joulukortteja.

 ✚ Joulumyyjäiset Särkiniemen seu-
rakuntatalolla lauantaina 30.11. klo 11. 
Alussa hartaus. Myytävänä joululeivon-
naisia, laatikoita ja käsitöitä. Arpajaiset. 
Paikan päällä mahdollisuus nauttia riisi-
puuroa ja rusinasoppaa. Tuotto Alavan 
seurakunnan lähetystyölle.

 ✚ Myyjäiset Aholansaaren hyväksi Kes-
kusseurakuntatalolla perjantaina 29.11. 
klo 10.30. Hernekeittoa, porkkanalaatik-

koa ja leivonnaisia. Mahdollisuus ruokai-
luun (hernekeitto + uunipuuro 10 €).

Miestenpäivä
 ✚ Perinteinen Miestapahtuma Peto-
sen seurakuntatalossa lauantaina 23.11. 
klo 10–19.

Tuomasmessu
 ✚ Tuomiokirkossa sunnuntaina 24.11. klo 
18. Musiikista vastaa Luomus ja Tuomas-
muusikot.

Juhlia ja virkistystä
 ✚ Omaishoitajien kirkkopyhää viete-
tään Tuomiokirkossa 24.11. klo 10 ja jou-
lujuhlaa Rytkyn leirikeskuksessa 10.12. 
klo 10 alkaen. Joulujuhlaan ilmoittau-
tumiset viimeistään 29.11. seurakuntien 
vaihteeseen puh. 017 158 111.

 ✚ Päiväkuoron, lähimmäispalve-
lijoiden ja lähimmäisavunsaaji-
en joulujuhla maanantaina 2.12. klo 
11 kahviossa. Hartaus, ohjelmaa, puu-
ro ja torttukahvit. Ilmoittautumiset Var-
pu Ylhäiselle 25.11. mennessä puh. 040 
4848 255.

 ✚ Eläkeläisten virkistyspäivä Kes-
kusseurakuntatalolla keskiviikkona 20.11. 
klo 11.

 ✚ Kuopion eläkeläisjärjestöjen ad-
venttiajan kirkkojuhla Tuomiokir-
kossa perjantaina 29.11. klo 13.

kirkkojakoti@evl.fi

Adventtiaikaan
 ✚ Adventtimarkkinat Tuomiokirkon mä-
ellä sunnuntaina 1.12. klo 11.30. messun jäl-
keen. Tiernapapit, musiikkia. Tarjolla puu-
roa ja glögiä. Myyntipöytiä.

 ✚ Armas Maasalon Adventtivesper 
Tuomiokirkossa sunnuntaina 1.12. klo 18. 
Tuomiokirkkokuoro esiintyy, johtajanaan 
Anna Kosola ja urkurina Anu Pulkkinen.

 ✚ Adventtivesper Siilinjärven kirkossa 
sunnuntaina 1.12. klo 18. Satu Väätäinen, 
Marjaana Kaisto, Vesa Kajava, Sola Gratia.

 ✚ Kynttilävaellus ja adventtihartaus 
Nilsiän kirkossa sunnuntaina 1.12. klo 18.30. 
Mukana Tiernapojat.

 ✚ Siilinjärven seurakunnan advent-
ti-illoissa valmistellaan joulua kaikes-
sa rauhassa. Maanantaina 2.12. Siilinjärven 
kirkonmäellä ja tiistaina 3.12. Vuorelan kir-
kolla klo 18–20 lauletaan, leivotaan kirkko-
pipareita ja askarrellaan seimiasetelma ja 
kortteja. Betlehemin-matkaa tehdään ul-
kosalla, joten pukeudu kirkon pi-
hamaan säähän sopivasti, sisällä 
voit liikkua vaikka villasukkasil-
laan.

 ✚ Katso seurakuntien 1. ad-
venttisunnuntain messu-
jen tiedot kirkollisista 
ilmoituksista alkaen 
sivulta 10.

Joulumusiikkia
 ✚ Betlehemin tiellä – Puijon kamari-
kuoron levynjulkistamiskonsert-
ti Puijon kirkossa sunnuntaina 1.12. klo 15. 
Uusi joululevy myynnissä konsertin jäl-
keen.

 ✚ Joulukonsertti Alavan kirkossa tiistaina 
3.12. klo 19. Annastiina Tahkola, mezzosop-
raano (Sibelius-laulukilpailujen voittaja), 
Esa Toivola, urut, Alavan kirkkokuoro, joht. 
Ossi Jauhiainen. Ohjelmassa mm. Bachia 
sekä rakastetuimpia joululauluja. Ohjelma 
10 € lähetystyölle.

 ✚ Kansalaisopiston joulukonsertti Sii-
linjärven kirkossa keskiviikkona 4.12. klo 18. 
Musiikkikoulun opiskelijat esittävät klassi-
sia ja jouluisia säveliä, huilu-, laulu- ja pia-
noesityksiä. Lopuksi yleisö pääsee osallistu-
maan yhteislaulun.

 ✚ Kauneimmat joululaulut -äänestys 
Siilinjärvellä. Minkä laulun haluat laulaa tai 
kuulla Siilinjärven Kauneimmissa joululau-
luissa? Kauneimmat joululaulut -tilaisuuk-
sissa Siilinjärven ja Vuorelan kirkossa 15.12. 
lauletaan yleisön suosituiksi äänestämiä 
lauluja. Äänestämään pääsee osoitteessa 
www.siilinjarvenseurakunta.fi. Äänestysai-
kaa on 12.12. saakka.

tapahtuuhoosianna

Kallaveden kirkkokuoro harjoittelee Anna-Mari Linnan johdolla 100-vuotisjuhlakonserttiaan varten. Konsertti on Kal-
laveden kirkossa sunnuntaina 1.12. klo 13. Ohjelmassa mm. Bachin, Purcellin ja kotimaisten säveltäjien musiikkia eri 
aikakausilta. Konserttiin on vapaa pääsy.

Jumalaton kosmos on mykkä

U skontotieteilijä Mircea Eli-
ade kuvailee kirjassaan 
Pyhä ja profaani (1957) 
modernia ihmistä, jolle 
Jumalan todellisuus on 

muuttunut elottomaksi ja mykäksi. Sie-
luttomalle kulttuurille kosmos ei sisällä 
mitään sanomaa. Myös tietoisuus luon-
non pyhyydestä on hävinnyt.

Eritoten kaupunkilaisälymystön kris-
tillisyys on menettänyt merkitystään, 
sillä sen hengellinen vastaanottokyky on 
heikentynyt. Jumala jää hengelliset kana-
vansa visusti kiinni pitäville vieraaksi.

Kristinuskon totuuteen ja dynamiik-
kaan kyllästyneesti, välinpitämättö-
mästi ja vaivaantuneesti suhtautuva 
kulttuuri tukahduttaa ja katkaisee tie-
toisesti kanavia, joiden kautta Korkein 
on perinteisesti puhutellut.

Minkä hinnan kulttuurimme mahdol-
lisesti joutuu maksamaan siitä, jos las-
ten uskonnolliset kasvattajat ovat yhtä 
ymmällään – vailla uskon äidinkieltä, 
sisältöjä ja sanoja – kuin kasvatetta-
vansa?

Uskon uusavuttomuudella voi olla 
laajempia yhteisöllisiä seurauksia kuin 
arvataankaan. Kristillisten käsitteiden 
hämärtyminen ja tapojen näivettymi-
nen saattavat johtaa takapakkiin kohti 
pakanallisia palvontamenoja. Kuten kul-
taisten vasikoiden ja kädenpuristusten 
korottamiseen siksi korkeimmaksi juma-
laksi, jolta kaikkea hyvää odotetaan.

Näyttää epäilyttävästi siltä, että kult-
tuureissa, joissa Jumalan rakkaus, pelko 
ja kunnioitus heikkenevät, myös estot 
ihmisen loukkaamiselle karisevat. Juma-
lan sivuuttamisesta egoistisen ihmisen 

itsensä tieltä ei ole pitkä matka Jumalan 
kuvien halveksimiseen.

Miten käy Hengen kosketusta toisen-
laisiin kosketuksiin ja kickseihin kiih-
keästi pakeneville ihmisille ja kulttuu-
reille, jotka kadottavat tajun siitä, että 
jokainen Luojan luoma on yhtä arvokas, 
olkoon sitten köyhä tai kipeä, elämänsä 
itse tai toisten avustuksella pilannut?

Tuon tajun, joka on elähdyttänyt 
Euroopan henkistä kehitystä, vaikka 
kristinusko onkin yritetty kerta toisensa 
jälkeen valjastaa pyhää vihaansa puhku-
vien pikkusielujen valtapyyteiden edis-
tämiseen.

”Tietäkää siis: Jumala on lähettänyt 
pelastussanomansa pakanakansoille, 
ja ne myös kuulevat sitä!”, Paavali päät-
telee Apostolien teot. Ehkä ne kansat, 

joille Eurooppa aikanaan välitti evanke-
liumin, palaavat tulevaisuudessa teke-
mään meille vastapalveluksen: kerto-
maan, miten pyhien yhteyteen taas pääs-
tiinkään.

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  yliopiston- 
lehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.
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tuija hyttinen

Tämä kannattaa kokea! Pappilaklubi Vanhalla Pappilalla perjantaina 
22.11. klo 20.30. Musiikkivieraana keikkataukoa parhaillaan viettävä EGO-
EIMI akustisena. Vapaa pääsy.

Tiellä ken vaeltaa,
ken aasilla ratsastaa?
Maahan on laskettu vaatteita,
lehtiä, oksia.
Muurari-rabbi nyt
on matkalle lähtenyt,
noussut on satulaan ratsunsa,
kuitenkin kuningas.

Virsi 15

Tuomiokirkko
perjantaina 13.12. klo 19 (nuorille)
maanantaina 16.12. klo 18

inkilänmäki TäTilä
tiistaina 17.12. klo 18 

Suokadun palvelukeSkuS
keskiviikkona 18.12. klo 13.30
 
kallaveden kirkko
sunnuntaina 8.12. klo 16 (perheille) 
sunnuntaina 8.12. klo 19

peToSen SeurakunTaTalo
sunnuntaina 8.12. klo 18

veHmaSmäen kappeli
keskiviikkona 11.12. klo 18

HirvilaHden kappeli
keskiviikkona 11.12. klo 18

karTTulan kirkko
sunnuntaina 8.12. klo 18

airakSela
torstaina 19.12. klo 18
Esko ja Seija  Karttunen,  
Karhulantie 81, Airaksela

piHkainmäen koulu
torstaina 12.12. klo 18

SYvänniemen kirkko
sunnuntaina 15.12. klo 19

poukaman leirikeSkuS
sunnuntaina 15.12. klo 16 

puiJon kirkko 
sunnuntaina 8.12. klo 15   
(De vackraste julsångerna) 
sunnuntaina 15.12. klo 16 (perheille)
sunnuntaina 15.12. klo 19 
maanantaina 16.12. klo 19
tapaninpäivänä 26.12. klo 19

pYHän JoHannekSen kirkko
sunnuntaina 15.12. klo 16 
sunnuntaina 15.12. klo 18 (lapsille)
sunnuntaina 22.12. klo 18
 
mänTYlän palveluTalo
torstaina 19.12. klo 13.30

alavan kirkko 
sunnuntaina 8.12. klo 16 
sunnuntaina 15.12. klo 18
sunnuntaina 22.12. klo 10 Kauneimmat 
joululaulut -messu 

neulamäen 
kirkkoSeurakunTakoTi
sunnuntaina 8.12. klo 18 

Särkiniemen  
SeurakunTakoTi
sunnuntaina 15.12. klo 16

JuankoSken YlÖS-
nouSemukSen kirkko
sunnuntaina 8.12. klo 19  

kaavin kirkko
sunnuntaina 22.12. klo 16

muuruveden kirkko
sunnuntaina 15.12. klo 19

riiSTaveSi
tiistaina 10.12. klo 18
Jännevirran uudistalossa
sunnuntaina 15.12. klo 19  
Riistaveden kirkossa 
maanantaina 16.12. klo 19  
Vartialan Seolla
tiistaina 17.12. klo 19  
Melalahden Kahvila Kotikeitaassa
sunnuntaina 22.12. klo 16 
Riistakoskentie 410 

nilSiä
maanantaina 2.12. klo 19 Vuotjärvellä, 
Kirsti ja Pertti Taattolalla, Taatontie 43
sunnuntaina 8.12. klo 18  
Gasthaus Lastulahdessa
keskiviikkona 11.12. klo 19  
Palonurmen Nuorisoseuran talossa
keskiviikkona 11.12. klo 19 
Elvi Tiilikainen, Murtolahdentie 42
sunnuntaina 15.12. klo 19  
Nilsiän kirkossa 
sunnuntaina 22.12. klo 16 
seurakuntakodissa (perheille)
keskiviikkona 25.12. klo 17  
Tahkon kappelissa

SäYneiSen kirkko
maanantaina 2.12. klo 18.30 (perheille)
sunnuntaina 22.12. klo 19

veHmerSalmi
sunnuntaina 8.12. klo 19 
Vehmersalmen kirkossa
sunnuntaina 22.12. klo 16 
Riistakoskentie 410

TuuSniemi
sunnuntaina 8.12. klo 16  
Tuusniemen kirkossa  
perjantaina 13.12. klo 14 Shellillä
perjantaina 13.12. klo 18  
Kojanlahden koulussa
maanantaina 16.12. klo 18 Hirvolassa, 
Luostaritie 3457

SiilinJärven kirkko
sunnuntaina 8.12. klo 19
sunnuntaina 15.12. klo 16*
sunnuntaina 15.12. klo 19*
torstaina 19.12. klo 18 (lapsiperheille)
sunnuntaina 22.12. klo 19
maanantaina 6.1. klo 15

vuorelan kirkko
torstaina 12.12. klo 18 (lapsiperheille)
sunnuntaina 15.12. klo 16*
sunnuntaina 15.12. klo 19* 
sunnuntaina 22.12. klo 19 

muualla SiilinJärvellä  
keskiviikkona 4.12. klo 18  
Pöljän koululla
tiistaina 10.12. klo 18
Jännevirran koululla
keskiviikkona 18.12. klo 19
Simpan baarissa Vuorelassa

Tähdellä (*) merkityissä 15.12. Siilinjärvellä ja 
Vuorelassa laulettavissa tilaisuuksissa lauletaan 
yleisön ennakkoon äänestämiä lauluja. Äänestys 
toteutetaan Siilinjärven seurakunnan verkkosivulla, 
www.siilinjarvenseurakunta.fi.
 

En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan,
mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan.
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Armolla ja 
ääneen lukemista
Luetaan ääneen, anne-
taan armoa toisillemme 
ja luodaan uutta kau-
punkia, kehottaa kir-
jailija Sirpa Kähkönen.

K
uopio-kirjoistaan kuuluisan 
Sirpa Kähkösen silmissä vä-
reilee toinen kaupunki.

”Palmujakin täällä oli.”
Niitä voisi tehdä näky-

väksi: paikkoja, joihin ei vielä 
ole rakennettu, mutta joihin 
voisi rakentaa siksi että niis-

tä puuttuu jotakin. Menneitä? Tulevia?
Valkeisenlammen päädyssä oli Alavan Ho-

vi, joka löytyy Minna Canthin teoksistakin. Ant-
tilan paikalla oli aikaisemmin vähän aikaa Heps-
market, joka syrjäytti kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan Saastamoisen talon. Snellmanin puis-
tossa palvelivat esplanadin tyyliin mehukioskit 
palmujen katveessa. Puijon metsistä löytyy pavil-
jongin kivijalka ja Väinölänniemeltä puisen teat-
teritalon paikka.

”Viime kesänä Aarneenkalliolla luettiin ää-
neen. Paikaksi valikoitui juuri Aarneenkallio siksi, 
että siitä puuttui jotakin, siinä oli sille tilaa.”

Kokemus lukutapahtumasta oli hieno. Tun-
nelma oli intensiivinen.

Euroopassa kirjailijat lukevat paljon teoksiaan 
ääneen. Kuopiossa ainakin Jouni Tossavainen on 
lukenut teoksiaan palvelutaloissa.

Ääneen lukeminen on Sirpa Kähköselle mel-
kein palopuheen aihe:

”Ääneen lukeminen on kuin kehtolaulu tai sy-
lissä pitäminen, se rauhoittaa, siinä saa olla rau-
hassa, pysähtyneenä, hyväksyttynä pienenä olen-
tona. Sitä kaipaavat lasten lisäksi vanhukset ja 
erityisesti työikäiset, joiden elämässä aikaa ei oi-
kein ole mihinkään.”

Hiljaisten metsien kansa
”Etsimmekö me oikeastaan armoa, hyväksyntää 
sille, että saamme olla olemassa aivan rauhassa, 
vailla vaatimuksia?”

Toissa kesänä SuomiAreena -tapahtumassa 
Musiikkitalolla arkkipiispa Kari Mäkinen puhui 
armosta. Mitä merkitsee, jos yhteiskunta ei ar-
mahda mutta Jumala armahtaa?

”Sali hiljeni täysin. Armosta kertomisella oli 
suorastaan järisyttävä vaikutus. Armolle on suuri 
tarve nykyihmisen elämässä.”

Yksi asia, joka oikeastaan puhuu myös armos-
ta, on kirjailijan mukaan luonto.

Hiljaiset metsät ja kuulaat järvenrannat. Suo-
malaisen hieno suhde maahan ja luontoon an-
saitsee tulla näkyväksi.

”Kuinka rakastettuja ovatkaan luontokoh-
teet myös kaupungeissa! Helsinkiläinen hengittää 
Nuuksiossa, meren rannalla, kuopiolainen Puijol-
la. Luonnossa on helppoa kokea pyhyyttä, löytää 
kunnioittava suhtautuminen elämään: luonto saa 
olla, sen kuuluu olla, sillä on arvo, että se vain on.”

Sirpa Kähkönen muistuttaa, että ihminen voi 
olla arvokas, vaikka ei olisi yhtään rahaa. Ajatte-
leminen ja oleminen ovat itsessään tärkeitä.

”Rahaan liittyvät arvot saisivat kadota hallit-
semasta yhteiskuntaa.”

Punaiset ja valkoiset
Toinen Sirpa Kähkösen keskeisistä viesteistä liit-
tyy armahtamiseen: ”Meidän on kerta kaikkiaan 
opittava armahtamaan toisiamme.”

Sirpa Kähkösellä on armosta puhumiseen vel-
voittavana oma, kipeä kokemus. Ristiriidat löivät 

”Ääneen 
lukeminen 
on kuin sylissä 
pitäminen, 
se rauhoittaa. 
Sitä kaipaa-
vat erityisesti 
työikäiset.

kuvat: timo hartikainen

Sirpa Kähkönen on ensi 
vuonna avautuvan uusitun 
Kaupunginteatterin  pienen 
näyttämön ensimmäisen 
näytelmän käsikirjoittaja. 
Aiheena on Helene Schjerf-
beckin yksinäisyys pikku-
kaupungissa ja ystävyys nuo-
reen mieheen. Keskiössä on 
myös se, miten taide paikkaa 
eri tavoin rampaa ihmistä. 
Näytelmä on Lasse Lindema-
nin jäähyväisohjaus.

leimansa lapsen mieleen:
”Isoisän äiti oli voimakkaasti uskonnollinen 

ihminen. Oikeudenmukaisuudesta ja tulevasta 
hyvästä puhuttiin paljon.”

”Samaan aikaan elin todeksi sukuni punaisen 
puolen syvää vihaa ja katkeruutta ja onneton-
ta mieltä.”

Kaupunkikuvassa kertautuvat monet ajan 
muutokset, vaietut ja näkymättömätkin. Yksi 
merkittävä muutos löytyy nykyisestä kansalais-
opiston rakennuksesta.

”Vanha asekoulu oli aikoinaan punavankileiri. 
Tämä pieni muutos on korjaava liike, jossa pahas-
ta paikasta tulee hyvä.”

Elämä on lyhyt. Sen käyttäminen mielekkääs-
ti ja merkityksellisesti on Sirpa Kähkösen mieles-
tä erityisen tärkeää.

”Kun lähestyy viittäkymmentä, tiedostaa elä-
män rajallisuuden toisin kuin aikaisemmin. Aikaa 
ei ole rajattomasti.”

Elämä lyhyt, taide pitkä.
Milloin saamme lukea erityisesti kirkkoon tai 

uskontoon, uskonnolliseen pohdintaan tai muu-
ten ihmisen perimmäisiin kysymyksiin keskitty-
vän kirjan?

”Olen pohtinut näiden teemojen käsittelyä. 
Ehkä se tulee vielä!” tuottelias kirjailija hymyilee.

Taide kuuluu kaikille
Taide, se kuuluu kaikille. Vaikka Sirpa Kähkönen 
kokee olevansa selkeästi yksitaiteinen ihminen, 
hänellä ovat monet kanavat auki. Kirjoittaessaan 
hän kuuntelee musiikkia, erityisesti Bachin mu-
siikki on vaikuttanut useisiin teoksiin.

”Kirjoittamisen rakennetta opettelen mu-
siikista. Alussa viitataan tulevaan ja vihjaillaan, 
draaman kaarta kasvatetaan kiihkeästi ja välillä 
viivytään suvannossa, ja lopussa paljastetaan, mi-
tä tuleman piti.”

Elämä on kaiken kaikkiaan herkkävireiselle kir-
jailijalle oikeastaan aika fyysinen kokemus:

”Arkkitehtuurin koen vahvasti. Tuomiokirkon 
valkoinen valo oli minulle jo lapsena esteettinen 
ja merkittävä, Alavan kirkon harmaa kaivomai-

nen valo teki minulle fyysisiä tuntemuksia. Siihen 
en tottunut koskaan. Kaupungintalon salin kau-
neus hiveli silmää.”

Sirpa Kähkönen muistaa myös sen, että innos-
tus, onni ja ilo tuntuivat kymmenvuotiaan ke-
hossa, kun Kuopion kaupunginorkesteri alkoi 
soittaa ensimmäistä kertaa hänen luokalleen.

”Lapselle tarjottiin tälläista! Miten suuri mer-
kitys sillä olikaan! Kävin sen jälkeen vakiokuulija-
na kuuntelemassa vanhan salin konsertit.”

Ja nuori ihminen, aito innostus säteilee hyvää 
myös ympärilleen. Se pitää nuorena myös hänet, 
joka saa olla nuorta lähellä. Sen kirjailija on kou-
lukierroksilla nähnyt – viimeisimmäksi Tuusnie-
mellä.

Kotona luovan työn yksinäisyyden vastapai-
nona on perhe-elämä. Kielestä ja musiikista myös 
innoittuva Aino-tytär on nyt yläkouluiässä.

”Olen saanut olla omaa tytärtäni lähellä niin 
paljon kuin olen ikinä halunnut. Siitä olen iloinen.”

”Samalla ikävöin ukkiani, jonka menetin seit-
semänvuotiaana: hänelle olin ensimmäinen ih-
minen, jonka elämää ja kehitystä hän oli saa-
nut seurata vastasyntyneestä saakka. Sota-aika 
vei sen sukupolven miehiltä mahdollisuuden olla 
omia pieniään lähellä: kun he palasivat sodasta, 
vastassa oli vieraan oloisia isoja lapsia.”

Sirpa Kähkönen toivoo, että lasta ja nuorta ei 
unohdettaisi – ei kulttuurissa, ei kirkossa, ei yh-
teiskunnassa yleensäkään.

”Meidän aikanamme nuorilla oli varmat tule-
vaisuuskuvat ja selkeät suunnitelmat. Tämän päi-
vän nuorilla niitä ei ole, mutta supliikkitaitoja on, 
osataan esiintyä ja keskustella.”

”Ilmastosta oltiin silloin huolissaan ja ollaan 
nyt huolissaan. Haluan uskoa, että ihminen voi 
vaikuttaa asioihin, että virheitä korjaavia päätök-
siä voidaan tehdä, että asioista voidaan oppia.”

Yksinkertaisuuden tavoittelu on ihmiselle lo-
pultakin luontevaa, kirjailija näkee.

”Mistä me voisimme luopua? Mitä pitäisi 
muuttaa? Hyvään on aina mahdollisuus!”

ULLA REMES

Kino Kuvakukko on ollut Sirpa Kähköselle merkittävä kulttuurielämysten paikka.
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Yllätyksiä täynnä

Jeesuksella on monenlaisia 
yllätyksiä: Kaikki joutuvat 
vastuuseen teoistaan ja teke-
mättä jättämisistään, niin fa-
riseukset kuin publikaanitkin.  

Edessä on kahdenlainen iankaikkisuus: on-
neton ja onnellinen. Suuri yllätys oli myös 
se, että armo ja anteeksiantamus on täs-
sä ja nyt. Ja se kuuluu kaikille, siis muille-
kin kuin juutalaisille, jotka olivat lähteneet 
seuraamaan Jeesusta. Iankaikkisen armon 
syvyys, laajuus, pituus ja ehdottomuus yl-
lätti. Ja vielä, että parannus on tehtävä ar-
monajassa.

Erityisen vakavana eteemme avautuu 
kirkkovuoden viimeisen sunnuntain, Tuo-
miosunnuntain sanoma. ”Meidän kaikki-
en on tultava Kristuksen tuomioistuimen 
eteen…” (2.Kor.5:10). Hyvin huonosti tun-
tuu tuomion ajatus sopivan Kristuksen ni-
men yhteyteen ja tämän päivän ihmisen 
ajatusmaailmaan, vaikka Raamatussa sa-
notaan selvästi, että ”Isä on antanut kaiken 
tuomion Pojalle” (Joh.5:22). 

Jeesus joutui varoittamaan omia ope-
tuslapsiaan omahyväisyydestä. Uskovien 
tulee itse pelätä kadotusta, 
mikäli mieli pysyä oikealla 
tiellä. Vain pari kertaa hän 
osoittaa varoituksen sanat 
fariseuksille. Ja mikä hät-
kähdyttävää, hän ei kos-
kaan varoita syntisiä tällä 
tavoin, vaan niitä, jotka hän 
lähettää julistamaan Juma-
lan valtakunnan evankeliu-
mia. Hän ei sano, että hel-
vetinpelon tulisi olla heidän 
sanomansa syntisille, vaan 
heidän itsensä tulisi tuntea 
helvetin pelkoa. Kun he si-
tä tuntevat, he eivät pelkää 
mitään muuta, eivät edes 
marttyyrikuolemaa.

Viimeisenä päivänä Ar-
mon Herra istuu kirkkau-
tensa valtaistuimelle. Silloin 

hän erottaa lampaat vuohista. Paimenel-
le ei ole epäselvää, kuka on lammas, kuka 
kuuluu vuohien sukuun. Ei tarvita todista-
jia, ei kuulusteluja, ei epäröintiä. Lampaat 
olivat Jeesuksen tuttuja jo ennestään. He 
ovat hänen veljiään ja sisariaan. Siis he, jot-
ka olivat kuulleet hänen kutsunsa ja lähte-
neet seuraamaan häntä, heitä Kristus ei hä-
peä kutsua  veljikseen (Hepr.2:11). Koska 
Jeesus vielä elää omiensa keskellä, sinäkin 
kohtaat hänet joka kerran, kun kohtaat hä-
nen omansa. Ja se joka ottaa vastaan hänen 
omansa, ottaa vastaan hänet. Mutta entäs 
se, joka hylkää hänen omansa?

Viimeinen päivä on kaikille suuri yllä-
tys. Tuomiosunnuntain teksteissä Kristus 
kääntyy niiden puoleen, jotka ovat kuul-
leet hyvän sanoman ja jotka tietävät  Her-
ransa tahdon. Kukaan ei voi jäädä sivusta 
seuraamaan. Silloin tapahtuu jako lampai-
siin ja vuohiin. Sekä siunatut että kirotut yl-
lättyvät, miten se näin menee. Siunatut ei-
vät tiedä palveluksistaan eivätkä kirotut 
laiminlyönneistään. Kysymys ei ole laiskuu-
desta tai ahkeruudesta, vaan hedelmistä, 
joita Kristuksen rakkaus on saanut elämäs-

sä aikaan. Aito kristillisyys 
tuottaa myös aitoja hedel-
miä. Ovatko sanat ja teot 
pitäneet yhtä?

”Jumalalta ei voi sala-
ta mitään. Hänelle meidän 
on tehtävä tili.” Jumalan val-
takunnasta julistetaan vielä 
katuvalle syntiselle kaikkien 
syntien anteeksiantamus-
ta Jeesuksen nimessä ja so-
vintoveressä. Nyt on vielä 
armon aika. Nyt vielä tuo-
mitaan siellä minut ja sinut 
sulalla armolla ja anteeksi-
antamuksella, jos otamme 
hänet vastaan.

tEUVO MONONEN 
Kirjoittaja on Kuopiossa  

eläkepäiviä viettävä 
kirkkoherra

Tuomiokirkko

Avoinna klo 10–15
lisäksi pe klo 18–23
040 4848 256
Hiljaisuuden messu (Viik-
komessu) ke 20.11. klo 18.
Perjantaimessu pe 22.11. 
klo 19.
Urkutuokio la 23.11.
klo 15. Johanna Isokangas.
Messu su 24.11. klo 10. saarna 
Liisa Penttinen, liturgia Lauri 
Kastarinen, kanttorina Anna 
Kosola ja urkurina Anu Pulk-
kinen. Nuorisokuoro, johtaa 
Jarkko Maukonen. Valtakun-
nallinen omaishoitajien kirk-
kopyhä.
Kansainvälinen jumalan-
palvelus su 24.11. klo 14
kappelissa.
Tuomasmessu su 24.11. klo 
18. Saarnaa Markku Virta,
liturgina Risto Voutilainen. 
Musiikista vastaa Luomus ja 
Tuomasmuusikot.
Viikkomessu ke 27.11. klo 18.
Juhlakonsertit ”Vigilia ja Li-
turgia” to 28.11. klo 18. Joen-
suun yliopiston ortodoksinen 
kuoro, johtaa Petri Nykänen. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.
Alakoulujen adventtiharta-
us pe 29.11. klo 11.15. Satu Kar-
jalainen, Kaisa Pajarinen.
Kuopion eläkeläisjärjestö-
jen adventtiajan kirkkojuh-
la pe 29.11. klo 13.
Perjantaimessu pe 29.11. 
klo 19.
1. Adventtisunnuntain mes-
su su 1.12. klo 10. saarna Mar-
jo Parttimaa, liturgia Ilpo 
Rannankari, kanttorina Anna 
Kosola ja urkurina Anu Pulk-
kinen. Tuomiokirkkokuoro.
Adventtimarkkinat Tuo-
miokirkon mäellä su 1.12. klo 
11.30. messun jälkeen. Tierna-
papit, musiikkia. Tarjolla puu-
roa ja glögiä. Myyntipöytiä.
Armas Maasalon Advent-
tivesper su 1.12. klo 18. Puhe 
Satu Karjalainen, Ilpo Ran-
nankari, Tuomiokirkkokuoro, 
johtaa Anna Kosola ja urkuri-
na Anu Pulkkinen.

Adventtiajan viikkomessu 
ke 4.12. klo 18.

KESKUS- 
SEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
040 4848 259
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 20.11. klo 11. Raamattu-
tunti ”Valvokaa” Liisa Pentti-
nen. Klo 12.15–13 nimikkolä-
hetti Tiia Juzi.
Tuomiokirkkoseurakun-
nan ja Alavan seurakunnan 
omaishoitajien ryhmä ma 
25.11. klo 13. kerhohuone Sa-
mulissa, Suokatu 22 C.
Keskikaupungin palvelupii-
ri ke 27.11. klo 13. Kerhohuone 
Eetu, Suokatu 22 C.
Myyjäiset Aholansaaren hy-
väksi pe 29.11. klo 10.30. Her-
nekeittoa, porkkanalaatik-
koa ja leivonnaisia. Mahdolli-
suus ruokailuun (hernekeitto 
+ uunipuuro 10 €).
Päiväkuoron, lähimmäis-
palvelijoiden ja lähim-
mäisavunsaajien joulujuhla 
ma 2.12. klo 11. kahviossa. Har-
taus, ohjelmaa, puuro ja tort-
tukahvit. Ilm. Varpu Ylhäisel-
le 25.11. mennessä
040 4848 255.
Raamattupiiri ti 3.12. klo 17. 
kerhohuone Aaron, Suokatu 
22 C, 2. krs.
Eläkeläisten virkistyspäivä 
ke 4.12. klo 11. Raamattutunti 
”Kuninkaasi tulee” Ilpo Ran-
nankari. Jouluinen ruokailu 
(10 €).Iltapäivällä musiikkia ja 
lastenohjelmaa.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11–15
040 4848 272
Papin päivä ti 26.11. klo 13.

LÄHETYS
Keskiviikon / Kotien lähe-
tyspiiri ke 27.11. klo 13. Rani-
silla, Käsityökatu 10.

DIAKONIA
Seurakuntayhtymän 
omaishoitajien joulujuhla 
Rytkyn leirikeskuksessa tiis-
taina 10.12. klo 12–14.30. Hin-
ta 15 € (sis. jouluruoan, kah-

vin ja ohjelman). Tarvittaes-
sa järjestetään kuljetus (5 €). 
Ilm. viim. 29.11. seurakuntien 
vaihteeseen 017 158 111.
Lähimmäispalvelijoiden 
kuukausitapaaminen ma 
25.11. klo 16. Kerhohuone Sa-
muli. Varpu Ylhäinen. ”Lem-
mikkieläinten merkitys ihmi-
sen hyvinvoinnin edistäjänä”, 
eläinlääkäri Iiris Kasanen.

MUUTA
Messu su 24.11. klo 12. Täti-
lässä. Saarna ja liturgia Lauri 
Kastarinen kanttorina Anna 
Kosola. Tuomiokirkon Päi-
väkuoro.
Inkilänmäen seurakunta-
kerho to 28.11. klo 13. Tätiläs-
sä. Keskustelemme toivosta, 
Liisa Penttinen ja Varpu Yl-
häinen.

PERHETYÖ
Perhekerho ”Hengähdä het-
ki” ti 26.11. klo 9.30–11. Kes-
kusseurakuntatalo, Suoka-
tu 22 E.
Naisten lenkkipiiri Pouka-
massa ma 2.12. klo 18–20.30. 
Sauna ja iltapala 4 €.
Perhekerho ”Joulua kohti” 
ti 3.12. klo 9.30–11. Keskusseu-
rakuntatalo, Suokatu 22 E.

KASTETUT
Enna Iisa Aurora Hakkarai-
nen, Jimi Niklas Alexander 
Keinänen.

KUOLLEET
Eero Juhani Timonen 77 v, 
Väinö Jalmari Kauppinen 
93 v, Sirkka Helena Kasurinen 
79 v, Raija Inkeri Waljus 69 v, 
Paula Kyllikki Korhonen 86 v.

alava

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298
”Laula, leiki, liiku Uusi Las-
ten Virsi” la 23.11. klo 16. Ala-
van ja Männistön seura-
kunnan lapsikuorot, Tint-
ti Tinkala ja Leila Savolainen, 

lapsisolisteja, nuorten bändi. 
Toimipisteitä ja iltapalaa n. 
klo 17 srk-salissa.
Messu su 24.11. klo 10. Saar-
naa Hannu Koskelainen, li-
turgina Juha Välimäki, kant-
torina Ossi Jauhiainen, se-
niorikuoro. Messun jälkeen 
srk-salissa 70-, 75-, 80-, 85- ja 
90-vuotiaitten syntymäpäi-
väjuhla.
Pro Alava -konsertti su 24.11. 
klo 18. Jorma Hynninen, Ursu-
la Hynninen, Kuopion Nuo-
risokuoro joht. Jussi Mattila, 
Kristiina Brask, Antti Kajanus, 
Timo Eskelinen (SAVO), Kat-
ja Rajaniemi, Roosa Koisti-
nen, Tahdistin orkesteri, joht. 
Harri Hyppölä, Popo Sala-
mi band, Alavan kirkkokuoro. 
Ohjelma 10 € Syyrian lapsille 
(myös kolehti).
1. adventtisunnuntain mes-
su su 1.12. klo 10. Saarnaa Ilk-
ka Koponen, liturgina Anna 
Väätäinen, kanttorina Lei-
la Savolainen, Haapaniemen 
3. ja 6. musiikkiluokat. Mes-
sun jälkeen srk-salissa tarjol-
la riisipuuroa (vapaaehtoinen 
maksu). Messuun kutsutaan 
erityisesti vuonna 2013 neljä 
vuotta täyttävät seurakunta-
laiset perheineen.

ALAVAN 
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Yhteyden ilta pe 22.11. klo 18. 
Klo 18 Alavan kirkossa. Mu-
siikkia, rukousta, opetusta, 
mukana pastori Tarja Säyne-
virta, Sakari Kainulainen, Lei-
la Savolainen sekä Zipporim-
kuoro, soittajat ja solistit. Klo 
19 srk-salissa israelilainen sa-
pattiateria lipun ennakkoon 
varanneille.
Varttuneenväen päiväpiiri 
ti 26.11. klo 11 srk-salissa. Ate-
riamaksu 4 €.
Kirjallisuuspiiri to 28.11. klo 
14 kerhohuone 1:ssä. Kirja: 
Riikka Ala-Harja, Maihinnou-
su. Yht. henk. Aino Mikkonen 
040 7071 499.
Alavan diakonia- ja lähetys-
piiri ti 3.12. klo 12. uusi neu-
vottelutila. Juhlimme piirin 
80-vuotistaivalta täytekakku-
kahvin kera.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
1. adventtisunnuntain mes-
su su 1.12. klo 13. Saarnaa Pirjo 
Kuula, liturgina Juha Välimä-
ki, kanttorina Leila Savolai-
nen, Zipporim-kvartetti, kirk-
kokahvit, Kalevalaiset naiset 
avustamassa.

SÄRKINIEMEN SEURA-
KUNTATALO 
Särkiniementie 20
040 4848 307
Messu su 24.11. klo 13. Saar-
naa hiippakuntasihteeri Juha 
Antikainen, liturgina Juha Vä-
limäki, kanttorina Salla Leh-
tinen.
Joulumyyjäiset la 30.11. klo 
11. Alussa hartaus. Myytävänä 
joululeivonnaisia, laatikoita ja 
käsitöitä. Arpajaiset. Paikan 
päällä mahdollisuus nauttia 
riisipuuroa ja rusinasoppaa. 
Tuotto Alavan seurakunnan 
lähetystyölle.

DIAKONIA
Diakoniatoimistot: Dia-
koniatyön ajanvaraus vas-
taanotot: Särkiniemen dia-
koniatoimisto, Särkiniemen-
tie 20 tiistaisin klo 9–11, Sisko 
Laitinen 040 4848 326. Ala-
van diakoniatoimisto, Keihäs-
katu 5 B keskiviikkoisin klo 
9–11, Sonja Tirkkonen 040 
4848 324. Neulamäen dia-
koniatoimisto, Vesurikuja 4 
torstaisin klo 9–11, Kati Ukko-
nen 040 4848 325.
Lähimmäispalvelijoiden 
kuukausitapaaminen ma 
25.11. klo 17.30 Alavan srk-ta-
lon alasalissa. Mukana Tit-
ta Väisänen Kuopion kuu-
lo ry:stä.

MUUTA
Avoin hiljaisuuden talo ilta 
ke 20.11. klo 18 Vanhassa Pap-
pilassa. Klo 18 Hiljaisuuden 
messu Tuomiokirkossa, jon-
ka jälkeen n. klo 19 jatkamme 
Vanhassa Pappilassa, Kunin-
kaankatu 12.
Valtakunnallinen omaishoi-
tajien kirkkopyhä su 24.11. 
klo 10 Kuopion Tuomiokir-
kossa. Messun jälkeen n. klo 
11.30 kahvitilaisuus ja juh-
la omaishoitajille ja hoidetta-
ville Keskusseurakuntatalol-
la, Suokatu 22. Ilm. viim. 18.11. 
seurakuntien vaihteeseen 017 
158 111.
Alavan seurakunnan Hiljai-
sen rukousmaalauksen ret-
riitti 29.11–1.12.13 adventin ai-
kaan johdattajana Rytkyn lei-
rikeskuksessa. Retriitin oh-
jaajana Ulla Turunen, pappi-
na Ilkka Koponen ja maala-
ukseen ohjaajana taidetera-
peutti Heide Hillebarht. Hin-
ta Alavan seurakuntalaisilta 
80 €, eläkeläisiltä, työttömiltä 
ja opiskelijoilta 60 €, muilta 
100/80 €. Ilm. 18.11. mennessä 
Ulla Turuselle, samoin lisätie-
dot 044 2757 963. Ei edellytä 
mitään maalaus- tai piirrus-
tustaitoja. Kaikki tarvikkeet 
valmiina paikan päällä.

PERHETYÖ
Perhekerhot: Viikolla 48 
Neulamäessä, Alavassa ja Sär-
kiniemessä aiheena Piparin-
leivonta, viikolla 49 Sinival-
koinen Suomi. Lehtoniemes-
sä viikolla 48 Jouluvalmistelu-
ja ja viikolla 49 Piparinleivon-
ta ja joulupuuro. Perheker-
ho kokoontuu Neulamäessä 
tiistaisin klo 9.30–11, Alavas-
sa, Särkiniemessä ja Lehto-
niemessä keskiviikkoisin klo 
9.30–11. Haluaisitko toimia 
vapaaehtoisena apusylinä 
perhekerhossa? Ota yhteyttä 
Pirjo Kuulaan 040 4848 318.

KASTETUT
Aamos Elmeri Kraft, Onne-
li Maija Sikuriina Ristolainen, 
Johannes Eino Kalevi Laati-
kainen, Janika Vilhelmiina Pu-
ronvarsi, Anniina Kerttu Ali-
na Kouvalainen, Miika Miro 
Kristian Huupponen, Elma 
Iida Orvokki Seppänen.

KUOLLEET
Martti Veikko Huuskonen 
88 v, Aarre Eelis Knuuti 78 v.

kallavesi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Tuomiosunnuntain messu 
su 24.11. klo 10. Liturgia Mark-
ku Virta, saarna Sanna Ala-
nen, kanttorina Mari Vuola-
Tanila, nuorten lauluryhmä 
ja Kaisa Kurkinen, klarinetti. 
Messun jälkeen lähetystilai-
suus. Kansanlähetyksen kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit.
1. Adventtisunnuntain mes-
su ja Kallaveden kirkkokuo-
ron 100-vuotisjuhla su 1.12. 
klo 10. Liturgia Marri Penti-
käinen, saarna Veli Mänty-
nen, kanttorina Anna-Ma-
ri Linna ja urkurina Eeva Ki-
vioja, kirkko- ja seniorikuoro. 
Kirkkokahvit. Klo 13 kirkko-
kuoron juhlakonsertti.
Perheiden jouluaskarteluil-
lat 2.–4.12. klo 18–20.30 Alku-
hartaus kirkkosalissa, askar-
rellaan perheelle jouluseimi, 
leivotaan pullaa, lauletaan 
joululauluja ja lopuksi nauti-
taan pullakahvit ja -mehut. 
Ota mukaasi merkityt sak-
set ja kassi.

MUUTA
Miestenpiiri Jynkänvuorella 
to 21.11. klo 18.30–20 Jynkän-
vuoren kerhohuoneella (Isän-

AVIOLIITTOON KUU-
LUTETUT
Jukka Kalevi Viljakainen ja 
Mari Pirkko Katariina Sa-
lonen.

KUOLLEET
Maria Kyllikki Kejonen 
93 v, Jaakko Veli Esa Kali-
lainen 86 v, Viljo August 
Nyyssönen 94 v, Anni Loh-
koi 90 v.

männistö

PYHÄN JOHANNEK-
SEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Messu su 24.11. klo 10. 
Saarna Salla Tyrväinen, li-
turgia Aulikki Mäkinen, 
kanttorina Tintti Tinkala.
Siioninvirsiseurat la 30.11. 
klo 18 takkahuoneessa. 
Heikki Hyvärinen.
Sukupolvien välinen 
messu 1.adventtisunnun-
taina 1.12. klo 10. Saarna 
Aulikki Mäkinen, liturgia 
Sanna Husso, kanttorei-
na Tintti Tinkala ja Heik-
ki Mononen, lapsikuoro. 
Lounas. Linja-autokulje-
tus: Päivärannantie, City-
marketin jälkeinen pysäkki 
Kettulanlahteen päin klo 
8.50. Autotalo Kuopion 
pysäkki klo 8.55. Pihlaja-
harjuntien ja Rahusentien 
risteys klo 9. Kelloniemen 
Sale klo 9.05. Itkonniemi 
(Malminkatu 13 pysäkki) 
klo 9.10. Sotilaspojanka-
dun pysäkki klo 9.15. Tel-
lervonkadun pysäkki 9.20. 
Lönnrotinkadun pysäk-
ki (Lönnrotinkatu 11 koh-
dalla) klo 9.25. Pohjolan-
kadun pysäkki (Pohjolan-
katu 28 kohdalla) klo 9.30. 
Killisenkadulle ja Pohjo-
lankatua Lönnrotinkadul-
le, Saariaitan pysäkki klo 
9.40. Pyhän Johanneksen 
kirkko. Paluu samaa reittiä 
klo 12.30.

MUSIIKKI
Kaksi tenoria: Soi taivaat 
kiitosta ke 20.11. klo 19 Py-
hän Johanneksen kirkossa. 
Tenorit Ossi Jauhiainen ja 
Veli-Pekka Varpula. Urut 
ja piano Heikki Mononen. 
Ohjelma 10 €, tuotto vam-
maistyöhön. Järj. Lions 
Club Kuopio Kalakukko.
Pohjantien koulun mu-
siikkiluokkien joulukon-
sertti ti 26.11. klo 18 Pyhän 
Johanneksen kirkossa.
Laulupäivä to 28.11. klo 12 
Pyhän Johanneksen kir-
kossa. Heikki Mononen. 
Ukintupa kahvittaa srk-sa-
lissa klo 11 alkaen.
Kuopion nuorisokuo-
ron konsertti 1. advent-
tisu 1.12. klo 19 Pyhän Jo-
hanneksen kirkossa, joh-
taa Jussi Mattila. Kuopion 
nuorisokuoro on valittu 
Yleisradion vuoden nuori-
sokuoroksi kaudelle 2013–
2014. Konsertti radioidaan 
Yle Radio 1:ssä.

DIAKONIA
Diakoniatyöntekijöiden 
päivystykset Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla. Ma 
klo 9–10 Mari Mertanen 
040 4848 406 (Männistö, 
Linnanpelto, Pappilanmä-
ki). Ti klo 9-10 Ulla Halo-
nen 040 4848 405 (Saari-
järvi B, Kelloniemi, Kettu-
lanlahti, Kuivinniemi, Ra-
husenkangas). Ke klo 9–10 
Merja Hyvärinen 040 
4848 407 (Saarijärvi A, It-
konniemi).
Omaishoitajien joulu-
juhla Rytkyn leirikeskuk-
sessa ti 10.12. klo 12–14.30. 
Hinta 15 € sis. jouluruokai-

lun, kahvit ja ohjelman. 
Tarvittaessa järjestetään 
kuljetus (5 €). Ilm. seura-
kuntien vaihteeseen 29.11. 
mennessä 017 158 111.
Omaishoitajien kirk-
kopyhä Tuomiokirkos-
sa 24.11. Messu klo 10 ja 
juhlahetki n. klo 11.30 
omaishoitajille ja hoidet-
taville Keskusseurakunta-
talon kahviossa, Suokatu 
22. Ilm. seurakuntien vaih-
teeseen 017 158 111 viimeis-
tään 18.11.
Elämää etsimässä -ker-
ho to 28.11. klo 14.30–16 
Pyhän Johanneksen kir-
kon srk-salissa. Heikki Hy-
värinen.
Ukintuvan joulujuhla ti 
3.12. klo 12 Pyhän Johan-
neksen kirkon srk-salissa. 
Hartaus, riisipuuroa ja ru-
sinasoppaa, piparikahvit, 
jouluista ohjelmaa ja ar-
pajaiset.

MUUTA
Hartaus to 21.11. klo 13.30 
Mäntylän palvelutalol-
la, Untamonkatu 5. Mari 
Mertanen.
Kotien raamattu- ja ru-
kouspiiri ma 25.11. klo 13. 
Seija Hyvärisellä, Melan-
katu 34.
Messu 1. adventtisunnun-
taina 1.12. klo 13 Mänty-
län palvelutalossa, Unta-
monkatu 5. Saarna Aulik-
ki Mäkinen, liturgia San-
na Husso.
Törmälän ystävien joulu-
matka ti 10.12. Lähtö Mal-
jalahdenkadulta klo 10. 
Ilm. 1.12. mennessä Ainolle 
040 871 6049 tai Annikille 
050 525 7149.

PERHETYÖ
Lasten urkusatu ”Louna-
tuulen matkassa” to 21.11. 
klo 17.30 ja 18.15 Pyhän Jo-
hanneksen kirkossa. Tint-
ti Tinkala, kertoja ja lau-
lu. Heikki Mononen, urut. 
Vapaa pääsy.
Lasten adventtipolku ke 
27.11. klo 9.45 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla.

AIKUISTYÖ
Naisia raamatussa ke 
4.12. klo 18. Työikäisten 
naisten raamattupiiri Py-
hän Johanneksen kirkon 
srk-salissa. Aulikki Mä-
kinen.
Keskusteluja raamatun 
äärellä to 5.12. klo 12 Py-
hän Johanneksen kirkon 
srk-salissa. Heikki Hyväri-
nen. Ukintupa kahvittaa 
klo 11 alkaen.

KASTETUT
Hilla Noomi Peppiina Har-
vima.

KUOLLEET
Kyösti Ensio Karppi 74 v, 
Kauko Johannes Holopai-
nen 70 v, Elsa Sofia Savo-
lainen 95 v, Eini Sinikka 
Toppinen 66 v.

puijo

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Eläinten urkukarnevaali 
-konsertti ke 20.11. klo 10. 
Outi Orava, Anu Amppari, 
Mari Pingviini. Kallaveden 
lapsikuoro. Laulua, leikkiä, 
kuuntelua, katselua. Puo-
li tuntia kestävä konsertti 
lapsille ja lapsenmielisille.
Eläinten urkukarnevaali 
ke 20.11. klo 10. Outi Ora-
va ja Anu Amppari ovat 
saaneet seurakseen Mari 
Pingviinin laulavine kave-
reineen ja yhdessä eläinys-
tävykset riehaantuvat mu-
sisoimaan mm. uusien las-

ten virsien parissa. Laulua, 
soittoa, leikkiä, näkemis-
tä, kuulemista ja ihmette-
lemistä. Lastenkonsertin 
kesto noin puoli tuntia. 
Viikkomessu ja raamat-
tutuokio ke 20.11. klo 11. 
Teemu Voutilainen, Riitta 
Murtorinne, Päivi Paaso.
Messu su 24.11. klo 10. Jaa-
na Marjanen saarnaa, 
Mari Voutilainen, Tee-
mu Voutilainen. Kanttori-
na Outi Keskisipilä. Kuo-
pion seniorikuoro, johtaa 
Juha Komulainen. Kirkko-
kahvit.
Mukulamessu su 24.11. 
klo 15. Mari Voutilainen 
saarnaa, Susanna Pakka-
la-Koskelainen, pyhäkou-
lunopettajat. Laulu- ja soi-
tinryhmä, johtaa kanttori 
Päivi Paaso. Mehu- ja kek-
sitarjoilu.
Mukulamessu su 24.11. 
klo 15. Mari Voutilainen 
saarnaa, Susanna Pakka-
la-Koskelainen, pyhäkou-
lunopettajat. Laulu- ja soi-
tinryhmä, johtaa kanttori 
Päivi Paaso. Mehu- ja kek-
sitarjoilu. Rukous on sil-
ta ja muita mukulalauluja. 
Messun aikana mahdolli-
suus käydä rukousmajois-
sa ja siunattavana alttaril-
la. Mukulamessu on tar-
koitettu kaikille niille, jot-
ka haluavat kasvaa ja tulla 
lasten kaltaisiksi. 
Siioninvirsiseurat su 
24.11. klo 18. Jussi Huttu-
nen, Reijo Mattila, Jaana 
Marjanen.
Perhemessu su 1.12. klo 10. 
Kari Kuula saarnaa, Teemu 
Voutilainen, Jaana Marja-
nen. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä. Puijon kamarikuo-
ro. Päiväkerholaiset. Kas-
tepuun ottaminen käyt-
töön. Kuljetus klo 9.40: 
Päiväranta-Metsäkum-
muntie–Puijonsarven-
tie-Rypysuontie–Ahkio-
tie-Puijon kirkko. Paluu sa-
maa reittiä.
Betlehemin tiellä – Pui-
jon kamarikuoron levyn-
julkistamiskonsertti su 
1.12. klo 15.

PUIJON 
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 20.11. klo 
9.30. Eläinten urkukarne-
vaali -konsertti klo 9: Anu 
Amppari, Outi Orava ja 
Mari Pingviini ystävineen 
Puijon kirkossa.
Israel-piiri ke 20.11. klo 14.
Eläkeläisten kerho to 
21.11. klo 12.30. Jouluista
askartelua.
Avaimia hyvään ikään-
tymiseen ma 25.11. klo 13. 
Ystävän kammari. Lea Tui-
remo, Raijaleena Vapaa-
vuori.
Ystävän kammari tiistai-
sin 11–14 Kiireetöntä yh-
dessä oloa. Kahvitarjoilu.
Perhekerho ke 27.11. klo 
9.30. Nyt sytytämme kynt-
tilän.
Midinetti-lähetyspiiri
ke 27.11. klo 13.
Eläkeläisten kerho to 
28.11. klo 12.30. Liikuntaa 
ja laulua.
Perhekerho ke 4.12. klo 
9.30. Kattilat täynnä puu-
roo.
Israel-piiri ke 4.12. klo 14.

POUKAMA
Poukamantie 105
Ystävänpäiväkerho ke 
20.11. klo 11. Viikkomes-
su ja raamattu-tuokio Pui-
jon kirkossa. Kuljetus klo 
9 Huom! aikaistettu lähtö-
aika, Uuhilahdentie-Ran-
ta-Toivalantie-Päiväran-
ta-Metsäkummuntie-Pui-
jonsarventie-Rypysuon-
tie-Ahkiotie-Puijon kirkko. 
Pysäkeiltä pääsee kyytiin. 
Paluu klo 13.
Perhekerho ti 26.11. klo 
9.30. Adventti.

Perhekerho ti 3.12. klo 
9.30. Joulu hiipii hipsu-
tellen.
Ystävänpäiväkerho ke 
4.12. klo 11. Minun Isän-
maani. Diakonissa Mai-
ja Huttunen, rovasti Jussi 
Huttunen.

RANTA-TOIVALA
Ranta-Toivalan seura-
kuntapiiri to 21.11. klo 
18.30. Kari Kuula. Jaakko ja 
Marja-Leena Jauhiaisella, 
Ranta-Toivalantie 239. Vie-
raana lähetti Tiia Juzin.

MUUTA
Venäjänkielisten maa-
hanmuuttajanaisten 
ryhmä ke 20.11. klo 18. 
NNKY:llä, Myllykatu 5.
Lähimmäisten kokoon-
tuminen ma 25.11. klo 18. 
Puijon, Kallaveden ja Män-
nistön yhteinen kokoon-
tuminen Kallaveden kir-
kolla, Rauhalahdentie 21. 
Muistisairaan kohtaami-
nen, muistiluotsin vertais-
toiminnanohjaaja Tiina 
Halonen. Ilm. 18.11. men-
nessä Raili Lehtoviita 040 
4848438.
Perhekerho ti 26.11. klo 
9.30. Toukolan päiväkodis-
sa. Nyt sytytämme kynt-
tilän.
Hartaus ja adventtivirsi-
tuokio pe 29.11. klo 13. Pui-
jonlaakson palvelukeskuk-
sessa. Mari Voutilainen, 
Esa Sihvonen.
Lähetysmyyjäiset Pui-
jonlaakson ostoskeskuk-
sessa la 30.11. klo 10. Myy-
tävänä käsitöitä ja joulu-
kortteja.
Perhekerho ti 3.12. klo 
9.30. Toukolan päiväkodis-
sa. Kattilat täynnä puuroo.
Seurakuntien yhteinen 
omaishoitajien joulu-
juhla ti 10.12. klo 12. Ryt-
kyn leirikeskuksessa. Jou-
luruokailu ja kahvit 15 €, 
tarvittaessa kuljetus 5 €. 
Ilm. seurakuntien vaihtee-
seen 29.11. mennessä 017 
158 111.

KASTETUT
Aapo Olavi Julkunen, Valt-
teri Väinö Jalmari Korho-
nen, Eino Oras Sakari Kää-
riäinen.

KUOLLEET
Vieno Maria Tolonen 93 v, 
Veijo Juhani Jäntti 53 v, Irja 
Liisa Väisänen 86 v, Elli Eli-
na Kääriäinen 91 v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu su 24.11. klo 10. M. 
Mäkinen, Ahonen.
Messu, 1. Adventti su 1.12. 
klo 10. M. Mäkinen, R. Lei-
no, K. Leino, Tuura. Lap-
sikuoro ja kirkkokuo-
ro. Marjaana Mäkisen vir-
kaan siunaaminen. Raa-
matun näköispainoksen 
käyttöönotto. Kirkkokah-
vit srk-talossa.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Siioninvirsiseurat ma 
25.11. klo 19.
Neulepiiri ti 26.11. klo 12–
14. Takkahuoneessa.
Ilta lähetystyölle ke 
27.11. klo 19. Pohjois-Sa-
von Ev.lut. Kansanlähetys 
ja alueseurakunta, iltatee. 
Mukana Tiia Juzi.
Joulukuusenkoristeluilta 
ja nyyttärit pe 29.11. klo 
18. Mukana Pappilan hä-
tävara ja Kuurojen lähe-
tyspiiri.

näntie 22). Piiristä vastaa 
Veijo Olli 040 8275 304.
Perheraamattupiiri su 
1.12. klo 16.30. Kirkon ala-
kerrassa. Raamattupiiristä 
vastaa Pia Karjalainen 050 
5251 012.

PETOSEN 
SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Hyviä uutisia sinulle, 
mies! Miestapahtuma la 
23.11. klo 10–16.30 Raama-
tunopetus, vapaaehtoinen 
julistustyöntekijä Reino 
Letonsaari, verenpaineen-
mittausta ja lääkärin neu-
voja. Lounas ja kahvit, va-
paaehtoinen maksu. Kirja-
myyntiä, arpajaiset, myy-
tävänä kotona leivottu-
ja ruisleipiä. Klo 18 kaikille 
avoin messu.
Päiväkahvit Parisuh-
teen Parhaaksi ti 3.12. klo 
14 takkahuoneessa, Pyö-
rönkaari 21, B ovi. ”Sano-
misen tavalla on väliä”, ai-
hetta pohtimassa kans-
sanne Anna-Maija ja Pert-
ti Hella.

MUUTA
Donkkis Big Night-toi-
mintailta pe 22.11. klo 18–
20. Vapaa pääsy. Lisätie-
toja www.donkki.net tai 
Cecilia Kurkinen 050 381 
4459. Järjestäjänä Kan-
sanlähetys. Mukana Mari 
Vuola-Tanila ja lapsikuoro.

HIRVILAHDEN 
KAPPELI
Koko perheen jouluas-
kartelutapahtuma su 
24.11. klo 15–16.30 Hirvi-
lahden Nuorisoseuranta-
lolla. Tervetuloa.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Tuomiosunnuntain mes-
su su 24.11. klo 10. Rai-
li Rantanen ja Anna-Ma-
ri Linna.
1. Adventtisunnun-
tain messu su 1.12. klo 10. 
Markku Virta, Anne Kerä-
nen ja kirkkokuoro.

MUUTA
Rukoushetki Marinpi-
hassa to 21.11. klo 13. Tuula 
Makkonen.
Ehtoollishetki to 26.11. 
klo 13 Jaakkolassa ja klo 14 
Karttulan sairaalassa. San-
na Alanen.

KARTTULAN  
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Rukousilta su 24.11. klo 
18.
Sotaveteraanien joulu-
puuro ke 27.11. klo 12.
Naisten Hyvänolon ilta 
to 28.11. klo 18. “Jouluisis-
sa tunnelmissa”. Askarte-
lua ja yhdessäoloa. Nyyt-
tärit. Ilm. Marja Huttuselle 
ke 27.11. mennessä marja.
huttunen@lifthouse.fi tai 
050 546 9364. Askartelun 
materiaalimaksu 5–10 €.
Seurakuntaväen jou-
lujuhla ke 4.12. klo 10. 
Jouluista ohjelmaa. Tier-
napojat. Jouluateria 10 €.

NUORET
Nuortenillat 21.11. ja 28.11. 
klo 17.30–20.30 Kallave-
den kirkolla. Mukana Jark-
ko Maukonen. Iltojen ai-
heena 21.11. ”Fire!”, 28.11. 
”Valot syttyvät”.

LÄHETYS
Naisten lähetyslöylyt ke 
27.11. klo 18. Rytkyllä. Läh-
tö kirkolta klo 17.30 ja Pe-
toselta klo 17.35.Vapaaeh-
toinen 5 € maksu lähetyk-
selle. Saunomisen lisäksi 

kevyt iltapala ja asiaa lähe-
tyksestä.
Perinteiset Lähetysmyy-
jäiset la 30.11. klo 11–13 
Kallaveden kirkolla. Tuot-
to Kallaveden seurakun-
nan lähetystyölle.

DIAKONIA
Hyvän hoidon päivä ke 
27.11. klo 10.30–14.30 Ryt-
kyn leirikeskuksessa. Tee-
mana ”Kehu itseäsi”. Ilm. 
diakoniatoimistoon 040 
4848 332 ma tai to klo 
9–10. Voit myös ilmoit-
tautua jättämällä viestin 
vastaajaan.
Leväsen kammari ma 
2.12. klo 12.30–14. Joulun 
odotusta, joulupuurotar-
joilu, Arja Mielikäinen ja 
Maarit Kirkinen.
Seurakuntayhtymän yh-
teinen omaishoitajien 
joulujuhla ti 10.12. klo 12–
14.30 Rytkyn leirikeskuk-
sessa. Hinta 15 € (joulu-
ruokailu, ohjelma ja tort-
tukahvit). Kuljetus järjes-
tetään tarvittaessa, 5 €. 
Ilm. 29.11. mennessä seu-
rakuntien vaihteeseen 017 
158 111.

PERHETYÖ
Perhekerhot: Petosen 
srk-talo ti klo 9.30–11. Va-
loharju ti klo 9.30–11. Kal-
laveden kirkko ke klo 
9.30–11. Jynkänvuoden 
kerhohuone (Isännäntie 
22) ke klo 9.30–11, Kurki-
mäki, Kurkipirtti ke klo 
9.30–11. Rytkyn leirikes-
kuksessa 20.11. klo 9–11. 
Karttulan srk-kodilla ma 
klo 9.30–11. Syvänniemen 
pappilassa ti klo 9.30–11. 
Pihkainmäki Kantoluo-
doilla, Ilveslammentie 23, 
20.11. klo 17–18.30.
Taidetiistai ti 26.11. ja 3.12. 
klo 9.30–11.30 tai 13–15. 
Koko perhe kädentaitojen 
pariin Kallaveden kirkolle. 
Omat eväät ja taiteiluun 
sopivat vaatteet mukaan. 
Päivän aiheeena 26.11. rak-
kaus ja ystävyys, 3.12. jou-
luaskartelut.

PIIRIT
Kaislastenlahden päi-
väpiirin aloitus ti 26.11. 
klo 13. Veikko Lyytikäisel-
lä, Kaislastentie 36. Anna-
Maija Hella.
Rytkyn lähetyspiiri ti 
26.11. klo 18. Kirsti ja Erkki 
Oinonen, Poikkimäki 6.
Niemisjärven olotila to 
28.11. klo 11.30–13. Niemis-
järven kylätalolla. Koti-
sairaanhoitaja antaa in-
fluenssarokotuksia yli 
65-vuotiaille klo 10 alkaen.

PYHÄKOULU
Pyhäkoulu su 24.11. klo 13. 
Jauhiaisen Hilkalla, Suo-
nenjoentie 270.

KASTETUT
Oskari Toivo Iivari Saas-
tamoinen, Roni Valtte-
ri Hyttinen, Sohvi Kaarina 
Lappalainen, Sampsa Esa 
Miettinen, Roope Akse-
li Rissanen, Alex Heikki Ta-
pani Soikkeli, Alisa Eila Ilo-
na Räisänen, Mette Tuu-
lia Nuutinen, Viljam Ukko 
Antero Viljakainen, Leo 
Samuel Rytilahti, 
Vilho Eemeli Lyytikäinen, 
Loore Ilona Nort, Salka 
Aarika Puolitaival, Malva 
Senofiia Raunismaa, Eetu 
Toivo Ilmari Pohjolainen, 
Saima Tyyne Lyydia Niska-
nen, Lenni Ilari Korhonen,  
Pekka Aatos Valtteri Rau-
tio, Ellen Aurora Raikas-
lehto, Olli-Pekka Evert Tii-
rikainen, Martta Elle Maa-
ria Simonen, Silja Paulii-
na Soininen, Jimi Kasperi 
Hakkarainen, Jasse Topias 
Pulkkinen.

Tuomiosunnuntai 
Matt. 25:31–46
Jeesus sanoi opetuslap-
sille: ”Kun Ihmisen Poi-
ka tulee kirkkaudessaan 
kaikkien enkeliensä kans-
sa, hän istuu kirkkauten-
sa valtaistuimelle. Kaik-
ki kansat kootaan hänen 
eteensä, ja hän erot-
taa ihmiset toisistaan, 
niin kuin paimen erot-
taa lampaat vuohista. 
Hän asettaa lampaat oi-
kealle ja vuohet vasem-
malle puolelleen. Sitten 
kuningas sanoo oikeal-
la puolellaan oleville: Tul-
kaa tänne, te Isäni siu-
naamat.
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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

Kukkakauppa Floretta
Kauppakatu 63 •  p. 017 281 1655 •  MA-PE 8.30-17.30, LA 8.30-14-SU 10-14  

• www.floretta.fi/, kukkapaja@floretta.fi

https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=439af445472c4022860c8d83e13f6aeb&URL=mailto%3amarja.huttunen%40lifthouse.fi
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=439af445472c4022860c8d83e13f6aeb&URL=mailto%3amarja.huttunen%40lifthouse.fi
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09 276 360  I  asiakaspalvelu@fennomedical.fi  I  fennokauppa.fi

FENNO MEDICAL OY

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEENTERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEEN

fennokauppa.fi

Terveys 
Liikunta

Apuvälineet
Kotiapteekki

Ensiapu
Haavanhoito

Hygienia
Virtsankarkailu

Katetrit

APU VIRTSANKARKAILUUN!
Laaja valikoima suojia eri asteiseen virtsankarkailuun. 
Omat mallit naisille ja miehille.

Varmoja
Istuvat hyvin

Hajua neutraloivia
Istuvat hyvin

Hajua neutraloiviaHajua neutraloivia

Pyydä 
ILMAINEN 

näyte!  

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

 
 
 

KotitalousKotitalousKotitalous---
vähennys 45%vähennys 45%vähennys 45%   

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

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

 

 

Suomen Pipliaseura  |   myynti 010 838 6520  |   myynti@piplia.fi   |   www.pipliakauppa.fi     

www.piplia.fi  ■    LÖYDÄ PIPLIAN 
                    LAHJAT

MISTÄ LÖYDÄT? PIPLIA
Hauskat piirrokset ovat täynnä 
jännittäviä yksityiskohtia, löydätkö ne? 
Isokokoisessa kirjassa on pahviset sivut. 
Soveltuu 2—7 –vuotiaille. ■ 14,90 € / KPL 

SOINNUTETUT TASKUVIRSIKIRJAT
Kaikki virret ovat soinnutettuina 
omalla  sivullaan. Mukana katekismus. 
Neljä  kansivaihtoehtoa. ■ 12,90 € / KPL 

UUSI FARKKURAAMATTU!  
■ 24 € / KPL

Tutustu myös keskikokoisiin ja nahkakan-
tisiin virsikirjoihin www.pipliakauppa.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meillä on upeat tilat ja 
maukkaat tarjoilut  Juhliin, 

muistotilaisuuksiin ym. 
 

Herkullinen lounas 
noutopöydästä 

 arkisin 11.00-14.00 
 

 

Joulujuhla  
pe 29.11. klo 18.00  

 
Mukana mm. 

Eliina Heinonen, 
Merja Leppälä, 

Pirjo Kartano Ja s.o.s 
Gospel-kuoro 

 
Herkullinen, runsas 

perinteinen Joulupöytä 15 e 
Huom! ilmoittautumiset 

25.11. mennessä! 
 

Inkiläntie 7, 70340 KUOPIO 
(ent. Inkilänmäen srk-talo) 

puh. 0400-769879 
www.lounasravintola-aika.fi 

 
 

 

Surun kohdatessa...
KUOPION HAUTAUSTOIMISTO NIIRANEN
Savonkatu 24, Ollinpuisto (Savonk. ja Tulliportink. kulma)
puh. (017) 261 3686, 261 3685, päivystys 0400 573 833)

www.hautaustoimistoniiranen.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

puh. 040 585 0456






HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 

 

Kettulanlahdetie 25 
70400 Kuopio 

www.puijonkivi.fi 
 

Puh. (017) 282 9000 

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO 
Mäntytie 5
Messu su 24.11. klo 10. K. 
Leino, Saarela.
Messu, 1. Adventti su 1.12. 
klo 10. E. Keihänen, Saa-
rela.
Rukoushetki to klo 12.

JUANKOSKEN 
SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Lähetysaskartelu to 21.11. 
klo 10–13 srk-salissa.
Liikunta- ja näkörajoit-
teiset sekä Juankosken 
Aivoparkit, pe 22.11. klo 
12. Jos tarvitset kyytiä, ota 
yhteyttä diakoni Leila Asi-
kaiseen 040 4888 620.
Seurakuntakerho, ke 
27.11. klo 12–14 srk-talos-
sa. Vieraana nimikkolähet-
ti Tiia Juzi.
Aamukahviryhmä, to 
28.11. klo 10–12.
Donkkis Big Night pe 
29.11. klo 18–20 varhais-
nuorille, Olli Inkinen.
Alli Toivasen 90-vuotis-
syntymäpäiväseurat su 
1.12. messun jälkeen srk-
talossa.
Lähetysaskartelu to 5.12 
klo 10–13 srk-salissa.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Ilta särkyneille pe 22.11. 
klo 18.
Järvi-Kuopion seurakun-
nan vuoden 2014 rippi-
koulujen avausjumalan-
palvelus su 24.11. klo 13. 
M. Mäkinen, Lukkari-Lohi.
Saila Seurujärven kon-
sertti pe 29.11. klo 18. Va-
paa pääsy. Ohjelman hinta 
5 €, tuotto alueseurakun-
nan diakoniatyölle lapsi-
perheiden tukemiseen.
Messu, 1. Adventti su 1.12. 
klo 13. Huhtala, Lukkari-
Lohi. Messun jälkeen ad-
venttijuhla srk-kodissa. 
Vanhemman väen kirk-
kopyhä, LC Kaavi mukana 
järjestelyissä. Ohjelmaa, 
puuroa ja torttukahvit. 
Kirkkokyydeissä voi käyt-
tää kuljetusseteleitä, joi-
den tarpeesta yhteys 26.11 
mennessä diakonissa Pir-
joon 040 4888 627.

KAAVIN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Eläkeläisten laulutunti 
to 21.11. klo 13. Kaikki laula-
misesta kiinnostunut ovat 
tervetulleita.
Lapsikuoro to 21.11. klo 
15. Uusia laulajia otetaan 
kuoroon.
Elsan kerho to 28.11. klo 
11. Mukana Jari Muta.

MUUTA
Elsan kerho to 5.12. klo 
14. Maarianvaarassa. Pau-
li Tuppuraisella, Kurolan-
tie 69.
Mielenterveyskuntou-
tujien joulujuhla to 12.12. 
klo 10. Juankoskella, alka-
en messulla kirkossa, jon-

ka jälkeen srk-kodissa yh-
teinen juhla. Linja-au-
to lähtee klo 9.20 Kaa-
vin matkahuollosta. Ilm. 
4.12. mennessä Pirjolle 040 
4888 627.

MUURUVEDEN 
KIRKKO 
Kirkkotie 1
Messu su 24.11. klo 13. K. 
Leino, Saarela.
Messu, 1. Adventti su 
1.12. klo 13. Keihänen, Saa-
rela. Seniorisynttärit, yh-
teiset syntymäpäiväjuhlat 
70,80,90 ja yli 90 -vuotiail-
le. Juhla jatkuu srk-talossa.

MUURUVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Seurakuntakerho to 21.11. 
alkaa klo 12 (huom aika) 
ruokailulla. Vieraana ni-
mikkolähetti Tiia Juzi.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Messu su 24.11. klo 10. 
Pursiainen, R Leino, Kärp-
pä-Leskinen, keskustelu-
tilaisuus.
Messu, 1. Adventti su 
1.12. klo 10. Adventtilou-
nas messun jälkeen, Pur-
siainen, Kärppä-Leskinen, 
mukana kirkkokuoro.
Kynttilävaellus ja ad-
venttihartaus su 1.12. klo 
18.30. Pursiainen, Kärp-
pä-Leskinen, mukana Tier-
napojat.

NILSIÄN 
SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Ikäihmisten kerho to 
31.10. klo 11.
Mannaruokailu ke 20.11. 
klo 12. Työttömille, päih-
deongelmaisille ja yksinäi-
sille, maksuton.
Yhteislaulutilaisuus ke 
20.11. klo 18. Lapsenpäivän 
yhteislaulutilaisuus. Lau-
letaan uudesta lasten vir-
sikirjasta.
Kirkkokuoro ke 21.11. klo 
18.45–20.30 srk-kodin ylä-
salissa.
Naisten raamattupii-
ri ma 25.11. klo 18–20 ala-
salissa.
Sanan ja yhteyden ilta ti 
26.11. klo 18.30.
Ikäihmisten kerho to 
28.11. klo 11.
Kirkkokuoro to 28.11. klo 
18.45–20.30 srk-kodin ylä-
salissa.
Adventtilounas su 1.12. 
messun jälkeen srk-ko-
dissa.
Mannaruokailu ke 4.12. 
klo 12. srk-kodissa Työttö-
mille, päihdeongelmaisille 
ja yksinäisille, maksuton.
Sotiemme veteraanien 
joulujuhla to 5.12. klo 11. 
srk-kodissa.

MUUTA
Bible in English ke 20.11. 
klo 14. Sopukassa, Tilhin-
tie 2.
Lapsikuoro Pajulahden 
koululla ke 21.11. klo 14–15 

Gospelkuoro su 24.11. klo 
16–17.30 Pikkupappilassa.
Vauvamuskari ke 27.11. 
klo 12. Pikkupappilassa.
Karhitien kerho ke 27.11. 
klo 13. Karhitie 3.
Lapsikuoro Keskustan 
koululla to 28.11. klo 14–15 
Pisantien kerho pe 29.11. 
klo 13. Pisantie 20A.
Gospelkuoro pe 29.11. klo 
18–19.30 Pikkupappilassa.
Kauneimmat joululaulut 
Vuotjärvellä ma 2.12. klo 
19. Kirsti ja Pentti Taatto-
lalla, Taatontie 43.
Iltatuulen hartaushetki 
ti 3.12. klo 13. Kalevantie 4.
Pajulahti-Ranta-Sänki-
mäen kyläseurat ti 3.12. 
klo 14. Martta ja Viljo Iiva-
risella, Lahukantie 94b.
Bible in English ke 4.12. 
klo 14. Sopukassa, Tilhin-
tie 2.
Lapsikuoro Pajulahden 
koululla to 5.12. klo 14–15
Järvi-Kuopion seurakun-
nan kirkkokuorojen yh-
teisharjoitukset to 5.12. 
klo 14–15. Kaavin kirkossa.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu, su 24.11. klo 13. 
Pöllänen, Raija Kilpeläi-
nen-Somero. Kirkkokah-
vien jälkeen virsilaulutuo-
kio Lutherin virsien äärel-
lä, laulattajana Raija Kilpe-
läinen-Somero.
Messu, 1. Adventti. su 
1.12. klo 13. Pöllänen, Kärp-
pä-Leskinen.
Lasten kauneimmat jou-
lulaulut ma 2.12. klo 18.30. 
kirkossa.

SÄYNEISEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A
Seurakuntakerho to 21.11. 
klo 12.
Lähetyskahvila to 28.11. 
klo 12. srk-koti.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Messu su 24.11. klo 10. 
Hagman-Puustinen, Luk-
kari-Lohi.

TUUSNIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskitie 22 (Koivukuja 
2 remontin ajan)
Rukouspiiri tiistaisin 
klo 14.
Kirkkovuoden kiitosseu-
rat to 28.11. klo 18. Raa-
mattuopistosta Pentti Wa-
ris ja Liisa Lehtinen.
Kuusenkoristelukirkko, 
1. adventti su 1.12. klo 10. 
Hagman-Puustinen, Luk-
kari-Lohi. Ei messua kir-
kossa. Nukketeatteri Willi 
Muuli esittää kaikenikäis-
ten näytelmän ”Arka aasi”.
Ilta Sanan äärellä ma 2.12. 
klo 18. Kammarissa.
Kaikenikäisten jouluas-
karteluilta to 5.12. klo 18.

MUUTA
Nuorten iltakahvila pe 
22.11. klo 19.30. Päätalossa.

Nuorten ilta ke 27.11. klo 
18.30. Päätalossa.
Haurangin-Lapinjärven 
työseura to 28.11. klo 12. 
Kirsti Antikaisella, Loukei-
sentie 900.
Lähetyspiiri pe 29.11. klo 
12. Eila Venäläisellä, Torni-
tie 4 a 5.

VEHMERSALMEN 
KIRKKO 
Lempeläntie 17
Messu su 24.11. klo 13. U. 
Mäkinen, Ahonen.
Perhemessu, 1. Advent-
tisunnuntaina su 1.12. 
klo 13. U. Mäkinen, Tuu-
ra, Paul, kirkkokuoro. Lau-
lamme hoosianna, koriste-
lemme kuusen ja nautim-
me glögiä ja pipareita.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Lähetyspiiri to 21.11. klo 
16.30. kammarissa. Vieraa-
na lähetystyöntekijä Tarja 
Säynevirta.
Puurokammari ma 25.11. 
klo 10–12, kammarissa.
Lähimmäisen kamma-
ri ma 2.12. klo 10. kam-
marissa.
Kokki-ukot ti 3.12. klo 17. 
Joululaulut ja -piparit ke 
4.12. klo 18. Lauletaan ja 
kuunnellaan kirkkokuoron 
joululauluja ja paistetaan 
pipareita, salissa.

MUUTA
Adventtilaulajaiset ma 
2.12. klo 18. Ritoharjun toi-
mintakeskus. Myyjäiset ja 
arpajaiset.

JÄRVI-KUOPION 
SEURAKUNTA 
yhteiset
Rippikoulujen aloituspy-
hä su 24.11. klo 13. Kaavin 
kirkossa, sanajumalanpal-
velus, jonka jälkeen info 
rippikouluasioista nuoril-
le ja vanhemmille. M. Mä-
kinen, Lukkari-Lohi. Mu-
kana rippikoulujen työn-
tekijöitä, nuoria ja nuor-
ten bändi.
Järvi-Kuopion seurakun-
nan kirkkokuorojen yh-
teisharjoitukset to 5.12. 
klo 18. Kaavin kirkossa.

KASTETUT
Enna Linnea Julkunen, 
Juankoski, Oliver Nik-
las Hakkarainen, Riistave-
si, Emmi Marjatta Ruoko-
lainen, Kaavi, Sylvi Emi-
lia Väätäinen, Nilsiä, Lasse 
Kalevi Kokkonen, Haluna, 
Venla Karina Taskinen, Pa-
lonurmi, Juho Olavi Rus-
lan Taskinen, Palonurmi, 
Mila Josefiina Kuosmanen, 
Haluna, Elli Annikki Laiti-
nen, Haluna, Juho Samuli 
Huttunen, Pajulahti, Aada 
Camilla Koistinen, Tuus-
niemi, Severi Väinö Saka-
ri Peltomaa, Räsälä, Veh-
mersalmi, Henri Arttu Ee-
meli Setälä, Juankoski, Pih-
la Nella Marie Vesterinen, 
Juankoski.

KUOLLEET
Reino Eerik Kulajoki 85 v, 
Tuusniemi, Tuomo Eelis 
Tuomainen 49 v, Vehmer-
salmi, Jukka Raimo Tapa-
ni Kuivalainen 49 v, Kaavi, 
Kari Juhani Lipponen 53 v, 
Nilsiä, Hilda Alina Hak-
karainen 94 v, Kaavi, Erk-
ki Mathalt 89 v, Kaavi, Lii-
sa Mirjam Pelkonen 92 v, 
Riistavesi, Ella Sisko Ellen 
Nieminen 82 v, Juankos-
ki, Erkki Johannes Pöllä-
nen 82 v, Riistavesi, Kauko 
Johannes Miettinen 84 v, 
Tuusniemi, Eino Vilho Rä-
sänen 57 v, Jännevirta.

siilinjärvi

www.siilinjarvenseura-
kunta.fi
www.facebook.com/sii-
linjarvenseurakunta

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Messu su 24.11. klo 10. 
Seppo Laitanen, Kai-
sa Yletyinen, Airi Heiska-
nen, Henri Tikkanen (lau-
lu), avustajina Siilinjär-
ven Martat. Kirkkokah-
vit ja Siilinjärven Martto-
jen 100-vuotisjuhla srk-
talossa.
Perjantaimessu ja vapaa-
ehtoisten kiitosjuhla pe 
29.11. klo 18.30: ”Kunin-
kaasi tulee nöyränä”. Kaisa 
Yletyinen, Seppo Laitanen, 
Vesa Kajava. 
I adventtisunnuntain 
messu su 1.12. klo 10. Mat-
ti Hoffrén, Sirpa Ylikoti-
la, Airi Heiskanen, Gospel-
ryhmä.
Adventtivesper su 1.12. 
klo 18. Satu Väätäinen, 
Marjaana Kaisto, Vesa Ka-
java, Sola Gratia.
Mieskuoro Kuopio-kvar-
tetin konsertti ti 3.12. klo 
19. Joht. Pertti Malinen. 
Osa ohjelmatuotosta seu-
rakunnan diakonian ja lä-
hetyksen hyväksi.
Kansalaisopiston joulu-
konsertti ke 4.12. klo 18. 
Musiikkikoulun opiskelijat 
esittävät klassisia ja jou-
luisia säveliä, huilu-, laulu- 
ja pianoesityksiä. Lopuk-
si yleisö pääsee osallistu-
maan yhteislaulun.
On joulu kaikissa meis-
sä -joulukonsertti to 5.12. 
klo 18. Pirjo Tossavainen ja 
Risto Nevala (laulu), Vesa 
Kajava (urut). Järj. yhteis-
työssä Savon Kansantaide 
ry:n kanssa.
Itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelus pe 6.12.klo 10. 
Mukana Lauluveikot. Par-
tiolaisten lupauksenanto. 
Jumalanpalveluksen jäl-
keen seppeleenlasku san-
karihaudoille.
Äänestä kauneinta jou-
lulaulua osoitteessa www.
siilinjarvenseurakunta.
fi. Äänestysaikaa on 12.12. 
saakka. Äänestettyjä lau-
luja pääset laulamaan 
Kauneimmat joululaulut 
-tilaisuuksissa 15.12. Siilin-
järven ja Vuorelan kirkos-
sa klo 16 ja 19.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Lähetyskahvila ja askar-
telupiiri ke 20.11., 27.11., 
4.12. klo 9–12 lähetyskella-
rilla. Tule nauttimaan kup-
ponen kuumaa kahvia tai 
teetä, haukkaamaan pala 
lisuketta. Kuulemaan ajan-
kohtaisia asioita lähetyk-
sestä ja auttamaan omalla 
panoksellasi käsitöiden tai 
muun puuhan kautta lä-
hetystyötä. 
Lähetyksen sydänäänet 
ke 20.11., 4.12. klo 9–10 lä-
hetyskellarilla.
Nuorten perjantaikah-
vilailta pe 22.11. klo 18–22 
kerhotiloissa. Vastuuryh-
mänä tämän vuoden rip-
pikouluryhmän 11 isosia.
Sunnuntaipyhäkoulu su 
24.11., 1.12. klo 10–11 kerho-
tiloissa. 
Seurat su 24.11. klo 15 isos-
sa salissa. Järj. Rauhanyh-
distys.
Eläkeikäisten päiväpii-
ri ma 25.11. klo 13 isossa 
salissa.
Seurat ti 26.11. klo 13 pie-
nessä salissa. Järj. Kristilli-
set eläkeläiset.
Miestenkerho Aikamie-
het ti 26.11 klo 18.30 pää-

tysalissa: ”Mitä mies pel-
käät?” Eri-ikäiset miehet 
ovat tervetulleita kahvi-
kupposen ääreen jaka-
maan tuntoja miehen elä-
mästä.
Adventti-ilta ma 2.12. klo 
18–20. Korttien, seimen ja 
kirkkopiparien tekoa. Jou-
lulauluja. Pieni matka Bet-
lehemiin. Odotetaan jou-
lua yhdessä kiireettömäs-
ti kaikenikäisten kesken. 
Aloitus kirkossa, toimin-
tapisteet srk-talolla, Bet-
lehem-vaellus ulkona. 
Huom. myös Vuorelan ad-
ventti-ilta. Tule kerran tai 
useamminkin!

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Arjen ateria to 21.11. klo 
11–12. 
Perjantaikahvila pe 22.11. 
klo 18–22 kirkon alakerras-
sa. Rukoushetki klo 19.30.
Messu su 24.11. klo 13. Sep-
po Laitanen, Vesa Kajava. 
Kirkkokahvit ja siioninvir-
siseurat, joissa puhujina 
Seppo Laitanen ja Tuomo 
Ruuttunen.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 25.11. klo 12. Talkkuna- 
ja tirripaistiruokailu.
I adventtisunnuntain 
messu su 1.12. klo 13. Matti 
Hoffrén, Airi Heiskanen.
Raamattu- ja rukouspiiri 
ma 2.12. klo 18.
Adventti-ilta ti 3.12. klo 
18–20. Korttien, seimen ja 
kirkkopiparien tekoa. Jou-
lulauluja. Pieni matka Bet-
lehemiin. Odotetaan jou-
lua yhdessä kiireettömäs-
ti kaikenikäisten kesken. 
Toimintapisteet sisällä, 
Betlehem-vaellus ulkona. 
Huom. myös Siilinjärven 
adventti-ilta. Tule kerran 
tai useamminkin!
Vuorelan lähetyspiiri ti 
3.12. klo 10.
Äänestä kauneinta jou-
lulaulua osoitteessa www.
siilinjarvenseurakunta.
fi. Äänestysaikaa on 12.12. 
saakka. Äänestettyjä lau-
luja pääset laulamaan 
Kauneimmat joululaulut 
-tilaisuuksissa 15.12. Siilin-
järven ja Vuorelan kirkos-
sa klo 16 ja 19.

MUUTA
Vesijärven-Harjamäen 
lähetyspiiri to 21.11. klo 
18.30 Anna-Liisa Lappalai-
sella, Ahvenkuja 4 B 7.
Koivusaaren lähetyspiiri 
to 21.11. klo 13 Raija ja Onni 
Hokkasella, Aanokkilantie 
83, mukana Matti Hoffrén. 
Kokoonnumme kauneim-
pien joululaulujen mer-
keissä ti 3.12. klo 18 Salo-
Mattilassa, mukana Mar-
jaana Kaisto.
Perjantaikahvila pe 22.11. 
klo 18–22. Rukoushetki 
klo 19.30.
Perhepyhäkoulu su 24.11., 
1.12. klo 11–12 Eeva ja Ant-
ti Savolaisella, Nuottipol-
ku 8. 
Ystävän Tupa ma 25.11. 
klo 9–11 Leppäkaarteen 
kerhohuoneessa, Honka-
rannantie 8.
Arkkis ala-kouluikäis-
ten pyhäkoulu ti 26.11. klo 
18–19.30 Leppäkaarteen 
kerhotilassa, Honkaran-
nantie 8.
Risulantien kerho ma 
2.12. klo 13 Risulantien 12:n 
kerhohuoneessa.
Kauneimmat joululau-
lut Pöljän koululla ke 4.12. 
klo 18. Mukana Esko Rasa 
ja Airi Heiskanen. Katso 
kaikki yhteislaulutilaisuu-
det tämän lehden erillises-
tä ilmoituksesta. Odote-
taan joulua yhdessä lau-
laen!

KASTETUT
Arttu Armas Julius Lintu-
nen, Eemeli Pekka Juha-
ni Kaipainen, Leo Viljami 

Kerkola, Olga Marilla Ve-
näläinen, Olivia Lumi Lil-
ja Ruokamo, Oili Orvok-
ki Morko, Pietari Pentti 
Veikko Ollikainen, Linnea 
Edith Inari Myllynen, Kal-
le Joel Martikainen, Vilja 
Helmi Hillevi Ruuskanen.

KUOLLEET
Mirja Helena Väänä-
nen 66 v, Unto Kosunen 
73 v, Pekka Juhani Taski-
nen 73 v.

Diakoniakes-
kus

Suokatu 31
Avoinna ma, ke ja pe
klo 9.40–12.

Lahjoitustavaroiden vas-
taanotto aukioloaikoi-
na tai muuhun aikaan so-
pimuksen mukaan (040 
4848 468).
Ma, ke ja pe klo 9.50 kai-
kille avoin aamuharta-
us ja klo 10–12 diakoni-
en vastaanotot ilman 
ajanvarausta, sekä kahvio 
Nuotta ja kierrätyspiste 
avoinna. Kahviossa on lu-
ettavissa päivän lehdet SS 
ja HS, sekä kristillisiä viik-
ko-/kuukausilehtiä.
Kuurojen lähetyspiiri to 
21.11. klo 17–19 Suokatu 22; 
kerhohuone Samuli.
Hyväntuulenpiiri ti 26.11. 
ja ti 3.12. klo 12–13.30, Dia-
koniakeskuksen kahvio.
Katulähetyspiiri ti 3.12. 
klo 17–19, Diakoniakes-
kuksen kahvio.
Kehitysvammaisten kah-
vikerho ke 4.12. klo 13.30–
15, Diakoniakeskuksen 
kahvio.
Pullakirkko to 5.12. klo 12 
NNKY:llä ja kirkkokahvit 
kahvio Nuotassa.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista keskus-
teluapua parisuhteen ky-
symyksissä. Yhteydenotot 
ma–pe klo 9–11 040 4848 
480 tai sähköpostitse per-
heneuvonta.kuopio@evl.fi

Järjestöt

NNKY 
Myllykatu 5
017 2614 500
044 7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset
Perhekahvila ma klo 
9.30–12. Kuoro ti klo 14.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ke vuoroviikoin klo 13
Venäläisten maahan-
muuttajanaisten ilta
ke 20.11. klo 18.
Gospel-lattarit to klo 
16.30–17.30. Kertamak-
su 5 €.
Yhteiskristillinen raa-
mattu- ja rukousilta
ti klo 18.

KANSAN 
RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseu-
ra.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Kirjamyyntipiste avoinna 
tilaisuuksien aikana ja per-
jantaisin klo 13–16.
Sanan ilta Sanan Kulmal-
la pe 22.11. klo 18 Vankila-
lähetti ja Muurmanskin 
ja Kuolan alueella diako-
nia- ja sosiaalityötä teke-
vä Olavi Hartikainen ker-
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too Venäjän työn kuulu-
misia; musiikki ylistysryh-
mä Jaspe.

PIENPIIRIT
SANAN KULMALLA:
Ma Rukouspiiri
klo 18–19.30.
Ma pariton vk Raamattu-
piiri klo 18–19.30.
Danielin kirja.
Ti pariton vk Naisten solu 
klo 18–19.30.
Ke pariton vk Askartelu-
piiri klo 13–16.
Ke parillinen vk Opinto-
piiri: Kolmiyhteinen Juma-
la: Isä, Poika, Pyhä Henki 
klo 18–20.
To Krito-ryhmät klo 18–20 
0400 793 446 Anja.
Pe rukouspäivystys ja avoi-
met ovet klo 13–16.
Nuorekkaiden naisten ko-
tisolu pariton ke klo 18.
Lisätietoja: marjut.rasa-
nen@gmail.com ja ninatt-
partanen@hotmail.com

SUOMEN 
LUTERILAINEN 
EVANKELIUMI- 
YHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspii-
rit ke 20.11. ja ke 4.12. klo 
18.30 keskusseurakunta-
talolla Aaronissa. Aiheena 
raamatun aarteet.
Sanajumalanpalvelus 
to 28.11. klo 19 NNKY:n 
tiloissa, Myllykatu 5, 
Häkämies.
Lähetysmyyjäiset pe 1.11. 
klo 10.30 keskusseurakun-
tatalolla.
SLEY:n Itä-Suomen piirin 
työntekijä on Johannes 
Häkämies, 050 321 2938, 
johannes.hakamies@sley.fi

SUOMEN 
RAAMATTUOPISTO
Pienryhmät kokoontuvat:
Raamattupiiri ti klo 18.30 
Merja-Riitta Jaakkosella, 
Pitkäsiima 15, Kuopio,  
040 557 3285.
Rukouspiiri ja keskuste-
leva raamattupiiri ti klo 
17.30 Kuopion NMKY:n 
toimistossa, Kauppaka-
tu 40–42.
Miesten kuntopiiri ma 
ja to klo 10, ilm. 044 290 
2450.
Skype-raamis ma klo 19 
ja Skype-novumpiiri ma 
klo 20. Ilm. 044 290 2450.
Miesten päivä ”Hyviä uu-
tisia sinulle, mies” la 23.11. 
klo 10–19, Petosen srk-ta-
lossa. Mukana mm. Reino 
Letonsaari, Markku Hut-
tunen, Pekka Puustinen, 
Sami Gråsten, Alvar Saval-
lampi. Tarkemmat tiedot, 

ks. Kallaveden srk:n koti-
sivuilta.
Luento Danielin kirjasta, 
osa 2, su 24.11. klo 18 Kuo-
pion NNKY:ssä, Myllyka-
tu 5. Luennoitsijana Mai-
lis Janatuinen. Lopuksi tar-
joilua.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
050 569 1302
Toimipiste avoinna 
keskiviikkoisin klo 10–13. 
Veisuut/seurat ja kahvi-
tarjoilua klo 11. Saatavana 
myös yhdistyksen tuot-
teita.
Tietoja myös www.h-y.fi 
aluetyön sivuilta.
Seurat 24.11. klo 18 Puijon 
kirkolla.
Seurat 24.11. Siilinjärvellä 
Vuorelan kirkolla klo 13 al-
kavan jp:n ja kirkkokahvi-
en jälkeen.
Seurat 30.11. klo 18 Män-
nistössä Pyhän Johan-
neksen kirkon takkahuo-
neessa.

Jouluseurat 8.12. klo 18.00 
Kuopion keskusseurakun-
tatalossa.
”Tulla jo sun valtakunta-
si suo” Valtakunnallinen 
miesten adventtitapaa-
minen Kainuun Opistol-
la Paltamossa 14.12. klo. 10 
alkaen, ohjelmatied. ja ilm. 
on alkanut 020 7856830.

AHOLANSAARI
Aholansaaren Jou-
lu 23.–26.12. Tied. ja ilm. 
050 4641 000, www.aho-
lansaari.fi, aholansaari@
aholansaari.fi

KUOPION 
KRISTILLISET 
ELÄKELÄISET
Laulun ja Sanan tilaisuus 
ti 26.11. klo 13.30 Mäntylän 
palvelukeskuksessa, Unta-
monkatu 5.

VAKKA 
Kuninkaankatu 22
017 2622 322, 043 824 3270
Lähetyskauppa Vakka 
avoinna ti–pe klo 11–15. 

www.kuopionseurakun-
nat.fi/lahetyskauppavakka
Vakan toiminta päät-
tyy vuoden lopussa. Ter-
vetuloa vielä tänä vuonna 
jouluostoksille. Suljemme 
20.12.2013.
Kiitos kaikille yhteistyös-
tä! Kiitos vapaaehtoisille 
myyjille ja asiakkaille!
Kiitosateria vapaaehtoi-
sille myyjille järjestetään 
Keskusseurakuntatalol-
la 8.1.2014 klo 12. Jos olet 
joskus ollut myyjänä, niin 
olet sydämellisesti terve-
tullut lounaalle. Ilmoittau-
tuminen seurakuntien lä-
hetyssihteereille tai Vak-
kaan viimeistään 16.12.

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

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

Savonkatu 22 Kuopio
Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

puh. 017 261 2435
ma-to 9.30-17.30 pe 9.30-17 la 10-14

Iloon ja suruun.

kaikkiin
Elämän

hetkiin.

naisten vaa�ei�en
erikoisliike.

Palveleva

Tervetuloa hermoratahierontaan!
Jos kärsit huonosta aineenvaihdunnasta, verenkierrosta 
tai ongelmana on päänsärky, niska- ja hartiakivut ja jalat 
ovat heikossa kunnossa.

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

Haapaniemen-
katu 25 A 30
puh. 0500-137 477

KIPU-HOITO
Aino Pusa

KAATUMISEN JA SELÄN 
KIPEYTYMISEN JÄLKEEN
TUTKIMUKSIIN

On muitakin tapoja 
testata luun lujuutta ja 

tasapainoa.
Selän kuvaus, luuntiheys- ja 

tasapainomittaus. 
Hinta 350€, Kela 115€

omavastuu n. 235€

Yleislääketieteen erikoislääkäri
Markku Hyvönen

Kiekkotie 2, Kuopio
 017 2828 244

www.puijonlaaksonlaakarikeskus.fi

Hinta 350 €, Kela n.
omavastuu n.

Tutkimus sisältää 
osteoporoosilää-
kärin vastaanoton,  
selän kuvauksen ja 
luuntiheys- ja tasa-
painomittauksen.

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

Tapionkatu 5–9 Kuopio 
(myös Siilinjärvi, Nilsiä) 
Tilisara p. 046-892 1422

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Kuopion ja  

Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
100. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 20.11.&&
Kustantaja Kotimaa Oy, Hietalahdenranta 13, 00180  
Helsinki. Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat,
PL 1064, 70101 Kuopio, p. 158 111, faksi 158 288,
www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen,  
Kirsi Leino, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 73670 kpl

Toimitus 
Suokatu 22 B, 5. krs.,  
avoinna ma–pe 
klo 8–16.
Viestintäpäällikkö, 
Kirkko ja Koti -lehden  
päätoimittaja (Vt.)
Ulla Remes 
puh. 040 4848 234
ulla.remes@evl.fi
Tiedottaja
Heli Haring (vs.)
puh. 044 4144 801
heli.haring@evl.fi
Tiedottaja
Merja Tapio
puh. 040 4848 236
merja.tapio@evl.fi
Verkkotoimittaja 
Seija Rytkönen  
(virkavapaalla)

Verkkotoimittaja
Tuija Hyttinen (vs.)
puh. 040 4848 514
tuija.hyttinen@evl.fi
Taitto Kotimaa Oy
Ilmoitukset:  
Pirjo Teva 
puh. 020 754 2284,  
040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset 
Kuopion ulkopuolelle  
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy, 
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute: 
jakelupalaute@ 
kotimaa.fi 
www.suoralahetys.fi, 
puh. 017 264 7800

www.kirkkojakoti.fi 
www.facebook.com/kirkkojakoti

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään kuuluu kuusi seurakuntaa sekä muita 
toimintayksikköjä. Seurakuntayhtymän alueella on 16 kirkkoa, 16 seurakunta-
taloa, kuusi kappelia ja viisi leirikeskusta. Seurakunnallisessa toiminnassa 
olevien tilojen pinta-ala on 43.556 br-m2.  Kiinteistötoimen talousarvion käyttö-
talousmenojen loppusumma on vuosittain n. 6 milj. euroa. Toiminta- ja talous-
suunnitelman mukaan yhtymän investointitarve kymmenelle seuraavalle 
vuodelle on n. 22 milj. euroa.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haettavana 

Kiinteistöpäällikön virka
Kiinteistöpäällikön pätevyysvaatimuksena on vähintään loppututkinto ammattikorkea-
koulun rakennusinsinöörilinjalta tai loppututkinto aiemmista tutkinnoista rakennus-
teknikkona tai rakennusmestarina sekä riittävä kokemus kiinteistöjen ylläpidosta 
ja kiinteistötoimen hallinnosta sekä rakennustoiminnasta. Tehtävässä tarvitaan hyviä 
esimiestaitoja, yhteistyökykyä ja neuvottelutaitoa. 

Kiinteistöpäällikön keskeisenä tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa seurakunta-
yhtymän kiinteistötointa. 

Kiinteistöpäällikkö vastaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ylläpidosta ja rakennut-
tamisesta, toimii kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittelijänä kiinteistö-
toimeen liittyvissä asioissa ja päättää irtaimen omaisuuden hankinnoista ohjesäännön 
mukaisesti. Kiinteistöpäällikkö toimii yhtymän kiinteistöhenkilökunnan esimiehenä.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaisesti. Viran täyttämisessä nou-
datetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanotta-
mista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Virkaan valit-
tavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfi rmoitu jäsen.

Yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitettujen hakemusten tulee olla perillä viimeistään 
5.12.2013 klo 16.00 osoitteessa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä, Suokatu 22 B, 
PL 1064, 70101 KUOPIO. Kuoreen merkintä ”Kiinteistöpäällikkö”.

Tiedusteluihin vastaavat kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen puh. 040 484 8217 
ja hallintojohtaja Timo Korhonen puh. 040 484 8200.

www.kuopionseurakunnat.fi 

https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=43236a04f5e046368a7cc5b3a9c91a78&URL=mailto%3ajohannes.hakamies%40sley.fi
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”Ei se ole aina 
laiskuutta ja 
vetelyyttä, jos 
lapsi tai nuori 
ei saa jotakin 
aikaiseksi. 

Siitä on jo kuusi vuotta, kun suolammesta löytyi 14-vuotias Ottis. 
Sen jälkeen ei läheisten elämä ole ollut ennallaan.

A
nneli Hartikaisen hartioil-
la asuu yhä vakavuus. Sel-
laisen aistii ihmisessä, jo-
ka on kokenut elämässään 
niin syvän surun, että sen 
jälki jää, vaikka elämä olisi 
muuten jo raiteillaan.

”Yhden tammikuisen, sateisen ja pimeän 
koulupäivän jälkeen Otto-Pekka ei tullut ko-
tiin. Hänen piti mennä kaupunkiin siskonsa 
kanssa, mutta reissu olikin peruuntunut. Soit-
telin kavereille ja kouluun, koulussa hän oli ol-
lut aivan normaalisti eikä tiedossa ole mitään 
erityistä.”

Illalla klo 11 soitettiin poliisit. Perhe et-
si nuorta poikaa läpi yön. Aamulla joukkoon 
liittyi vapaaehtoisia, ja puolilta päivin polii-
sit toivat tiedon, että nuoren pojan ruumis oli 
löydetty sameisesta suolammesta.

”Jalat menivät alta. En ollut koskaan voinut 
aavistaa mitään sellaista.”

Järkytys ja suru veivät perheen ja suvun 
melkoiseen pyöritykseen. Otto-Pekka eli kol-
men sisaruksen keskellä joukon nuorimpana.

”Sovimme koulun rehtorin kanssa, et-
tä vain rehtori antaa lausuntoja medial-
le. Kuitenkin toimittajat kulkivat kyselemäs-
sä asiasta pitkin kylää. Tuntui pahalta lukea 
iltapäivälehdistä ja maakuntalehdestä ajatte-
lemattomia sanoja lapsestamme.”

Tapahtunut vei pitkään prosessiin, jossa 
terapia ja vertaisryhmät ovat olleet ensiarvoi-
sen tärkeitä. Surunauhaliiton vertaistoiminta 
ja Mielenterveysseuran ammattilaisten ohjaa-

mat kuntoutuskurssit ovat auttaneet ymmär-
tämään, että saman kokeneita on muitakin, 
hyvin erilaisia perheitä, hyvin erilaisia tilantei-
ta, eikä kaikelle löydy koskaan selitystä. 

”Sitä olen miettinyt, että pojallemme oli 
ehkä vaikea myöntää heikkoutta. Jälkikäteen 
arvioituna apua olisi tietysti tarvittu.”

”Itselleen on vaikea antaa anteeksi sitä, että 
ei ymmärtänyt asian vakavuutta. Ei se ole lais-
kuutta ja vetelyyttä, jos lapsi tai nuori ei saa jo-
takin aikaiseksi. Mutta en minä ole mikään am-
matti-ihminen enkä osannut 
tulkita masennuksen merkkejä 
oikein, vaikka aistin ettei kaik-
ki ole hyvin.”

Nyt myöhemmin on tul-
lut mieleen muisto vuosien 
takaa. Silloin ala-astetta lo-
petteleva poika sanoi ääneen 
mökin rappusilla, että äiti oli 
joskus sanonut että murros-
iässä voi olla paha olla. 

”En huomannut, että hä-
nellä olisi ollut paha olla. Hän 
kyllä vetäytyi murrosiän ede-
tessä entistä enemmän omiin 
oloihinsa pelaamaan paljon 
tietokonetta ja siitä me riitelimme jatkuvasti. 
Hän pikkuhiljaa vieraantui tavallisesta sosiaa-
lisesta elämästä”.

Luonteeltaan Ottis oli hiljainen ja ujo. Yh-
tenä käännekohtana mielialalle äiti näkee ylä-
asteelle siirtymisen:

”Ottis laitettiin toiseen luokkaan kuin hän 

oli toivonut ja johon lähes koko muu luokka 
pääsi. Hän jäi aika yksin. Puhuin asiasta kou-
lulle, mutta luokanvaihto ei järjestynyt ennen 
kuin vuoden päästä. Siinä kohtaa Ottiksen 
kokeet olivat jo tyhjiä ja motivaatio kouluun 
mennyt. Ottis oli alisuoriutuja enkä ollut huo-
lissani siitä, etteikö hän elämässä pärjäisi, kos-
ka älykkyyttä kuitenkin oli.”

”En syytä mitään enkä tiedä olisiko jonkin 
asian toisin meneminen estänyt tapahtunutta 
tapahtumasta. ”

Herättikö tapahtunut uskon kriisiä, tapah-
tuiko jumalasuhteessa muutoksia?

”Eipä oikeastaan. Vihani on kohdistunut it-
seeni. Syytän itseäni tapahtuneesta: miksi en 
huomannut ajoissa mielen muutoksia? Miksi 
viimeisenä päivänä kun hän tuli kotiin pahan 
olon vuoksi, tarjosin hänelle ruokaa ja kyselin 

ruotsin sanoja? Luulin että on fyysisesti paha 
olo, koska mahatautia oli liikkeellä. Miksi en 
kysynyt, millä lailla on paha olla?”

Eivätkö kysymykset ole laantuneet, tapah-
tumasta on kuusi vuotta?

”Järjen tasolla ymmärrän asian toisin, mut-
ta tunteet eivät kulje käsi kädessä järjen kans-
sa. Lapset ovat lahjaa. Jos en pysty pitämään 
heistä huolta, se on minun huonouttani: vaik-
ka tiedän, että asia ei ole niin, silti en meinaa 
päästä eroon siitä tunteesta.”

Samalla Anneli Hartikainen haluaa sa-
noa, että elämä kuitenkin kulkee eteenpäin, 
vaikka  se tuntui pysähtyneen mustaan ja 
harmaaseen kohtaan, suolammen syvyyk-
siin. Kun tunteissa tippuu jonnekin syväl-
le, sieltä kuitenkin pääsee ylös, kun alus-
sa kaikki täyttyi kokonaan yhdestä asiasta. 
Suru ei enää hallitse elämää samalla tavoin 
kuin tapahtuneen jälkeen, vaikka on läsnä 
koko ajan elämässä.

Ja kun haudalle vie kukkaa tai kynttilää, 
tunnelma kuitenkin on jo seesteinen:

”Kun unissani kerron Ottikselle, mitä 
olen tehnyt, hän sanoo: kyllä minä tiedän. 
Hän kulkee koko ajan mukana.”

”Unessa näen, miten pieni onnellinen 
pikkupoika lentää hautausmaan yli korkealle 
taivaan sineen, vilkuttaa meille ja hymyilee.”

ULLA REMES

Itsemurhan tehneiden muistoksi sytytettiin 
kynttilät viime sunnuntaina Puijon ja  
Tuusniemen kirkoissa.

Surua suolammen 
syvyyksistä

”Oman lapsen menettämisestä jää jälki loppuelämäksi. Elämä kuitenkin jatkuu”, kokee Anneli Hartikainen.

tuija hyttinen


