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Kirkkoherraehdokkaat vaalitentissä. Sivu 7. 
Matkalla paastoon. Sivu 15.
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Uusateistien

        jumalharha

Uusateistit ovat hyö-
känneet viime 
vuosina kiihkeästi 
uskontoa vastaan. 
Lontoossa teologian, 

uskonnon ja kulttuurin professorina 
työskentelevä Alister McGrath on 
vastannut kritiikkiin.

Tiedemies kasvoi Pohjois-Irlan-
nissa, joka oli kireä ja jakautunut 
paikka. Katoliset ja protestantit tap-
pelivat kaiken aikaa. McGrathista 
näytti selvältä, että uskonto on yksi 
syyllinen konflikteihin.

Hän opiskeli ennen teologin 
uraansa filosofian tohtoriksi mole-
kulaarisen biofysiikan alalta.

”Opiskellessani luonnontieteitä 
1960-luvulla tiedemiehet julistivat, 
ettei Jumalaa ole. Myös muodissa 
olleet marxilaiset vastustivat kristin-
uskoa. Moni oli varma, että uskon-
nosta luovutaan yhden sukupolven 
aikana.”

”Nyt tiedämme, että silloin oltiin 
radikaalisti väärässä. Uskonto ei ole 
katoamassa mihinkään”, Alister Mc-
Grath vakuuttaa ja hymyilee leveästi.

Älyllinen kääntyminen 
kristityksi
Alister McGrath oli ateisti, kunnes 
hän tajusi, ettei ollut ikinä tutkinut 
syvällisesti, mistä kristinuskossa on 
kysymys. Silkkaa uteliaisuuttaan 
hän alkoi lukea uskoa käsitteleviä 
kirjoja, keskustella uskonnosta ja 
kuunnella hengellistä musiikkia.

”Oivalsin, että kristinusko on 
paljon kiinnostavampi kuin olin 
kuvitellutkaan.  Tutkittuani uskoa 
tieteelliseltä, filosofiselta ja esteet-
tiseltä kannalta koin intellektuaali-
sen kääntymisen kristityksi”, Alister 
McGrath kertoo.

”Olin ollut yliopistomme johtava 
ateisti ja jotkut pitivät minua pet-
turina, kun luovuin epäuskostani. 
Pian vakaumukseni hyväksyttiin, 
sillä kaikki tiesivät minun olevan 
’vapaa ajattelija’ sanan varsinaisessa 
merkityksessä. Kuljin aina omia pol-
kujani enkä ollut muiden ajatusten 
vietävissä.”

Alister McGrath oli pääpuhujana 

tammikuussa Suomen Raamattuo-
pistossa Kauniaisissa järjestetyillä 
Perustan teologisilla opintopäivillä.  
Mies keräsi luentosalit täyteen. 

Kymmenille kielille käännetty 
teologi-kirjailija on arvostettu ajat-
telija myös kotimaisissa teologipii-
reissämme seitsemän suomennetun 
teoksensa ansiosta: Ateismin lyhyt 
historia, Dawkins-harha?, Dawkin-
sin jumala, Epäilys ja sen rehellinen 
kohtaaminen, Kristillisen uskon 
perusteet, Modernin teologian en-

syklopedia ja Tuntematon Jumala.
”Minulle on tärkeää tutkia uskoa 

älylliseltä kannalta. Haluan selvit-
tää, mikä kristinuskossa on järkevää, 
mielekästä ja merkityksellistä.”

Terrori-iskun jälkeen 
uskonto tulilinjalle
Kristinuskon puolustaja pitää tär-
keänä raamatunkohtaa: ”Olkaa aina 
valmiit antamaan vastaus jokaiselle, 
joka kysyy, mihin teidän toivonne 

perustuu. Mutta vastatkaa sävyisästi 
ja kunnioittavasti ja säilyttäkää oma-
tuntonne puhtaana – silloin juuri ne, 
jotka parjaavat teidän hyvää vaellus-
tanne kristittynä joutuvat häpeään 
juuri siinä, mistä teitä panettelevat 
(1. Piet 3: 15–16).”

Alister McGrath tapaa pysyä kes-
kusteluissa tyynen rauhallisena ja 
hyväntuulisen huvittuneena.

Menestynyt brittiprofessori 
tunnustaa, ettei edes viitsi väitellä 
muiden kuin ateistien terävimpien 

edustajien, kuten Richard Dawkin-
sin kanssa. Muista kun ei ole oikein 
vastusta…

Mistä uusateismin aalto tulee?
”Dawkinsin kaltaiset ateistit oli-

vat julistaneet uskoaan vuosikausia 
ilman että heidän sananlevityksensä 
olisi saavuttanut suurempaa vasta-
kaikua. He olivat väittäneet, että 
uskonto on järjetöntä ja vaarallista.”

”Sitten tapahtui syyskuun yhden-
nentoista terrori-isku. Argumentti 
uskonnon vaarallisuudesta kuulosti-
kin yhtäkkiä houkuttelevalta. Ensin 
puhuttiin ’muslimien uskonnollises-
ta fanaattisuudesta’, sitten ’uskon-
nollisesta fanaattisuudesta’. Lopulta 
tulilinjalle joutui uskonto ylipäänsä.”

Tee hyvää, 
älä vain etsi pahaa
Uusateistien mielestä uskonto on 
vaarallista myrkkyä tai ”kuin ladat-
tu ase”. Koska uskovaiset eivät voi 
pärjätä järkevässä väittelyssä, heidän 
ainoaksi keinokseen jää väkivalta.

”Monet ymmärsivät tietysti täl-
laisten yksinkertaisten yleistysten 
olevan naurettavia. Mutta toiset 
pitivät Dawkinsia rohkeana ajatte-
lijana, joka uskalsi kertoa totuuden: 
uskonto on aikapommi, joka vain 
odottaa räjähtämistään ja ihmisten 
tappamista! Uskontoa ei pidä kun-
nioittaa, vaan se täytyy neutralisoida 
tai hävittää.”

Alister McGrath erottelee kaksi 
ateismin muotoa. Perinteinen ateis-
mi on välinpitämättömyyttä: ateisti 
ei vain usko Jumalan olevan olemas-
sa. Aggressiivinen ateisti sen sijaan 
on kuin kiihkein fundamentalisti-
uskovainen: hän uskoo vihan vim-
malla Jumalan olemattomuuteen.

”Uusateistit etsivät uskonnosta 
sen tyhmimpiä ideoita ja ilmenemis-
muotoja, inkvisitioita ja ristiretkiä, ja 
kuvailevat sitten näiden kammotus-
ten kautta karkeasti yleistäen kaik-
kia uskonnon ilmiöitä. He haluavat 
häväistä ja hämmentää ihmiset pois 
typerästä uskostaan.”

”Uskonnon varjolla on toki tehty 
hirvittäviä asioita, mutta uusateis-
tit unohtavat, että jokaista suurta 
tragediaa kohti on tapahtunut kym-
meniä tuhansia uskon motivoimia 
hyviä tekoja.”

”On kovin helppoa ja köykäistä 
väittää, että ateismi on parempi kuin 
kristinusko, kun unohtaa sekä kai-
ken sen hyvän, mitä kristinusko on 
tuottanut, että ateismin pahat puo-
let”, McGrath huomauttaa.

Janne Villa

”En pelkää uusa-
teistien uskonto-
kritiikkiä, joka on 
yleensä hataralla 
pohjalla”, sanoo 
Alister McGrath.

”Useimmat uusateistien argumentit ovat älyllisesti kestämättömiä ja tuulesta temmattuja. Otan silti vaka-
vasti sen mahdollisuuden, että saatan olla itsekin väärässä monessa asiassa.”

 Janne Villa

Seuraava numero 23.2.

Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki
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faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi taitto Kotimaa-Yhtiöt
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Pikatie helvettiin

pääkir joitus

k o l u m n i
Maarit Niskanen

Kirjoittaja on diakoniopiskelija 
ja pienen perheen äiti Kuopiosta.

Suurella Sydämellä
VIIME SUNNUNTAINA he jälleen läh-
tivät, ainakin 40 000. Kädessään kerä-
yslipas tai lista. Ovelta ovelle tai ostos-
keskukselta torille. Yhteisvastuu kutsuu 
näitä kirkon vapaaehtoisia arkienkeleiksi. 

Samat vapaaehtoiset taitavat tosin 
liidellä monessa muussakin tehtävässä - 
kahvinkeitossa, apusuntioina, leipojana 
ja juttuseurana.

VAPAAEHTOISUUS ON kirkon tulevai-
suutta. Tästä on puhuttu vuosia, mutta 
nyt merkitys kasvaa taloudellisesta 
pakosta. Kirkon vaurauden kahleet koli-
sevat ja työntekijämäärä on kymmenen 
vuoden kuluttua aivan toinen kuin nyt.

MUTTA KOHTAAVATKO halu ja tarve? 
Miten hän, jolla on lumilapio ja voimaa 
lihaksissa löytää sen asukin, joka ei ole 
saanut talven lumikuormia polultaan 
pois.

Verkosta, vastaa Tampere.
Sieltä kolmisen vuotta lähtenyt Suu-

rella Sydämellä –verkkohanke kannattaisi 
pikimmin hankkia myös Kuopioon. Suu-
rella Sydämellä verkkopalvelua käyttää 
vapaaehtoistyössään nyt jo 16 seurakun-
taa. Se on helppo ja hauska.

Tarvitaan lumitöiden tekijää, juttu-
seuraa, leipojaa, säestäjää, remontti-
apua, autokuskia tai matonkutojaa. Tar-
jolla olevat vapaaehtoispaikat ovat napin 
napsautuksella löydettävissä hänelle, 
jolle kynnys muuhun yhteydenottoon on 
liian korkea.

Seurakunnan työntekijä vastaa yhtey-
denottoon ja homma sovitaan. 

VAPAAEHTOISTEN OSUUS seurakun-
nissa tulee olla todellista osallisuutta, ei 
näennäistä tehtävänantoa. 

Kirkkohallituksen teettämän haastat-
telututkimuksen mukaan vapaaehtoisuu-
den suurin este on se, ettei työntekijöillä 
ole heille aikaa. Tätä murheellista viestiä 
kantautuu myös lähempää, omista seu-
rakunnistamme. 

Kaikessa, missä ihminen on mukana, 
syntyy myös ristiriitoja ja sisäpiirin omia 
lakeja. Hyvän tekemisessäkin.

VAPAAEHTOISEN OSALLISUUDEN 
MYÖTÄ kirkosta tulee moniäänisempi, 
rohkeampi ja luontevampi. Vapaaehtoiset 
pitää ottaa mukaan jo silloin kun toi-
mintaa suunnitellaan, ei vasta valmiiseen 
pöytään.

Työntekijälle tämä merkitsee ajattelu-
tavan muutosta ja reipasta retkeilymiel-
tä. Vastalahjaksi aikaansa antanut saa 
intoa, luovuutta, huumoria ja arvokkaita 
kohtaamisia.

Missä menee diakoniatyön raja, 
kun vastaanotolle saapuu nuori, 
jolla on mukanaan kaksi muovi-
pussillista maksamattomia las-

kuja? Alkuperäinen ja turvallinen pikalaina, 
jonka piti olla mainio ratkaisu. Näin lainan-
antajien nettisivuilla luvataan. 

Avaamattomia kirjekuoria. Suurin osa. 
”Pelottaa niin helvetisti.”

Ihmisen on kylmä ilman muita. Lapselle ja 
nuorelle se on tosi kovaa. Jopa kohtalokasta. 
Kotoa opitaan kaikki; rakkaus ja rahankäyttö. 

Kaveriporukassa olet kova jätkä kun 
pystyt esittämään, että lujaa menee. Yllä 
D&G:tä ja Hilffiggeriä, omat juomiset ja syö-

miset maksetaan. Juhlitaan ja ollaan hyvän-
näköisiä. Kännykällä yhteys pikalainaamoon 
ja rahat ovat tilillä kymmenessä sekunnissa.

Yksin ei halua olla kukaan. Porukan mu-
kana pitää selvitä, vaikka luottotiedot me-
nisivät. 

Muistatteko, että koulun pihalla oli ai-
na joku, joka seisoi yksin samassa paikassa. 
Yksinäisyyden kierre käy vaaralliseksi jos ih-
minen muuttuu varautuneeksi tai vaativaksi. 
Muistetaan Kauhajoki, Jokela ja Myyrmannin 
räjähdys. Pienestä se alkaa, että kaksi leik-
kii yhdessä ja kolmas ei mahdu mukaan. Ei 
unohdu, että ”pommit” olivat nuoria miehiä.

Yhteisvastuu 2011 haastaa auttamaan 

nuoria. Tule mukaan, keräämään, toimimaan 
ja lahjoittamaan. Auta yksinäinen muiden 
joukkoon. 

Kiitos sinulle, kuka olitkin, että kerroit 
nuorelle kirkon diakoniatyöstä. Diakoni voi 
olla ihminen, joka kulkee rinnalla, tekee 
suunnitelmaa, avaa yhteistyökanavia ja ohjaa 
velkaneuvontaan. Pahimmankin yksinäisyy-
den sijalle voi löytyä yhteys Taivaallisen Isän 
välittävään läsnäoloon. 

 
”Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on 

sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin ei-
kä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää (5. 
Moos. 31:8 ).”

Apuun entistä aikaisemmin

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi

Pyhän Johanneksen kirkon etei-
sessä käy kuhina.

Ovathan yhteisvastuulounas, 
lippaitten jakaminen ja vaalipa-
neeli alkamassa samaan aikaan.

Männistön seurakunnan vs. diakoni Kirsi 
Niskanen jakaa lippaita ja varaa kerääjille 
aikoja. Kauppakeskuksissa kerätään kaksi 
tuntia kerrallaan.

”Kyllä tämä aihe kolahtaa”, Niskanen sa-
noo. Nuorten yksinäisyyttä Yhteisvastuun 
aiheena hän pitää pysäyttävänä.

Kummioppilashanke 
Kalevalan kouluun
Hihasta vetäjiä sekä Niskasella että diako-
ni Mari Mertasella kirkon aulassa riittää. 
Vaikka eiliseen koulutuspäivään ei tullut-
kaan kerääjiä niin paljon kuin oli toivottu, 
diakonit eivät ole huolissaan. Moni kerääjä 
on luvannut hoitaa kotitalonsa tai tehdä use-
ampia vuoroja kauppakeskuksessa.

Keräyslistoilla ei Männistön seurakun-
nassa ole koottu rahaa enää vuosiin. 

”Siitä on luovuttu myös yksityisyydensuo-
jan vuoksi”, Kirsi Niskanen sanoo. Listoihin 
kirjoitettiin kaikkien nähtäville sekä lahjoit-
tajan nimi että annettu summa. Keräystu-
lokseen listakeräyksestä luopuminen ei ole 
Niskasen mukaan näkynyt.

Kirsi Niskanen toivoo, että yhteisvastuu-
varoilla voitaisiin saada kummioppilastoi-
mintaa Männistön Kalevalan kouluun. Han-
ketta testataan ensi vuonna, jolloin Kuopio 
voi toimia toteutuksessa pilottina.

Yhteistyökumppanina oleva Suomen Pu-
nainen Risti suunnittelee tukitoimintaa tur-
vatalojen kautta, Suomen Mielenterveysseura 
järjestää vertaistukitoimintaa.

Tukioppilastoimintaa Kalevalan koulus-
sa on jo kokeiltu. ”Yksinäisyys on monelle 
nuorelle häpeällistä. Tähän tarvitaan tukea”, 
Niskanen sanoo.

Viime sunnuntaina avatun yhteisvastuu-
keräyksen vapaaehtoisina liikkuu koko Suo-
messa noin 40 000 kerääjää. Kuopion seura-
kunnissa kerääjiä on noin 40 – 50 kussakin.

Yhteisvastuu on vuosien aikana muutta-
nut muotoaan. Ovelta ovelle  -keräystempa-

uksia on enää harvoin. Lipaskerääjät liikku-
vat kauppakeskuksissa ja esimerkiksi tällä 
viikolla Kuopion torilla. 

Alavan seurakunnassa on keskitytty 
konsertteihin nimekkäitten solisten kans-
sa.  ”Yhteistyötä yritysten kanssa mietitään 
seuraaviksi vuosiksi”, diakonissa Ulla Tu-
runen kertoo.

”Yhteisvastuukeräys on lähimmäisenrak-
kauden kansanliike”, tasavallan presidentti 
Tarja Halonen sanoi keräyksen avauspu-
heessa sunnuntaina. 

Alkanut vuosi on myös Euroopan vapaa-
ehtoistoiminnan vuosi.

Lahja Pyykönen

Yhteisvastuu torjuu nuorten yksinäisyyttä Suo-
messa ja Mosambikissa.
Tule kerääjäksi, käy ostoksilla Yhteisvastuu-
kaupassa tai lahjoita rahaa.
Lahjoituspuhelimet:
0600 1 7010 tai 0600 1 7020
www.yhteisvastuu.fi

Yhteisvastuutulot hyödynnetään myös paikallisesti Kuopiossa.

 Timo Hartikainen

Tarja Savolainen (vas.) haki keräyslippaan diakoni Kirsi Niskaselta.
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h e l m i v i n k i t

t a p a h t u u

r.kolehmainen@dnainternet.net

kirkkojakoti@evl.fi

· Kuopion kaupungintalo: 
Ikääntyvien yliopiston lu-
entosarja, dos., Venäjän ja 
Itä-Euroopan tutkimuksen 
yliopistolehtori Arto Luuk-
kanen, Helsingin yliopisto: 
Suomi Venäjän taskussa 
10.2. klo 13.–14.30 

· Kuopion kaupungin pääkir-
jaston ala-aula: Ingmanin 
käsi- ja taideteollisuusop-
pilaitoksen opiskelijatöiden 
näyttely 12.2. asti.

· Galleria Carree, Kaup-
pak.13: Muualla, Kirsi Autio 
ja Minna Bengs-Shrestha 
2.–20.2. 

· Galleria 12: Taidemaalari 
Veijo Tuomaisen näyttely 
8.–26.2.

· Korttelimuseon näytte-
lysali: Merkillinen matka 
Savosta Samoalle. Kuopion 
filatelistikerhon 90-vuotis-
näyttely 15.1.–5.6. 

· Kuopion museo, Sade-
metsän lapset -näyttely 
18.1.–11.9.

· Kuopion taidemuseossa 
Pauno Pohjolaisen näyttely 
13.2. saakka. 

· VB-valokuvakeskuksessa 
Maria Kärkkäinen: Pekin-
rinne – paikka kasvulle ja 
Andréa Vannucchi: Mistä 
arvaisin mikä sinulle on 
mieleen? 21.1.–6.3.

· Suokadun palvelutalossa 
(Suok. 6) Vierivät kuvat 
21.1.–27.2. Ikäihmisille 
suunnatun valokuvapajan 
tuloksia.

· Kuopion tuomiokirkossa 
Vox Savonia -kuoron kon-
sertti 20. 2. klo 18.

· Kuopion pääkirjaston lu-
entosali: Professori Martti 
Häikiö: P.E. Svinhufvud 
– ensimmäisen valtion-
päämiehemme syntymästä 
150 vuotta. Yleisöluento 
23.2. klo 18.

· Kuvakukko, Eläkeläis-
ten elokuvakerho Hopea-
tähti: An Education/”Oppia 
ikä kaikki” (S) 22.2. klo 13. 
· Kuopion Musiikkikes-
kus: Tähtisarja. Sopraano 
Soile Isokoski; pianisti Ma-
rita Viitasalo 11.2. klo 19.
· Nordea Jean Sibelius 
-orkesteri, Jukka-Pekka 
Saraste, kapellimestari; 
Kreeta-Julia Heikkilä, viulu 
13.2. klo 17.
· Sinfoniasarja III, Kuo-
pion kaupunginorkesteria 
johtaa Jurjen Hempel, 
solistina 10. Jean Sibelius 
-viulukilpailun finalisti 
17.2. klo 19.

· Kuopion kaupunginteatteri, 
suuri näyttämö: Lainate-
nori ja Kilpakosijat; Studio: 
Pieni raha ja Kiviä taskussa 
jatkavat. 

· Salaisuuksia, kaksi Johan 
Bargumin pienoisnäytel-
mää; Älä sano mua prin-
sessaksi ja Neiti, samppan-
jaa! 10.2. klo 19.15, 12.2. 
klo 14.15, 17.2. klo 12.15, 
19.2. klo 14.15

· Suuri näyttämö: Lainate-
nori ja Kilpakosijat jatka-
vat.  

· Papin perhe 10.2. klo 
19,12.2. klo 14, 17.2. klo 
12,19.2. klo 14. 

· Näyttelijä valmistautuu, 
Henna Haverinen / Papin 
perhe to 10.2. klo 18.15

· Finnkino Star: mm. Jogi-
karhu (S) 3 D (dub) ja Hella 
W. (K11).

Konsertteja
* Oskar Merikanto-Symposiumin ur-
kukonsertti Tuomiokirkossa sunnun-
taina 13.2. klo 19. Kalevi Kiviniemi, 
urut. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.
* Sävel soikoon konsertti Karttulan 
seurakuntakodissa sunnuntaina 13.2. 
klo 13. Järjestäjänä Eläkeliiton Kart-
tulan yhdistys.
* Ystävänpäiväkonsertti Kallaveden 
kirkossa sunnuntaina 13.2. klo 16. 
Annastiina, Pertti, Topias ja Valtteri 
Tahkola. Järjestäjinä Kuopion MS-
Yhdistys ja Kallaveden seurakunta.
* Kuopion ja Helsingin kirkkomusii-
kin opiskelijoiden konsertti Pyhän 

Johanneksen kirkossa tiistaina 15.2. 
klo 19.
* Konsertti Alavan kirkossa lauantai-
na 19.2. klo 18. Lauluyhtye Naava. 
Ohjelmistossa muun muassa Bachin 
Jesu, mein Freude.
* Kuopion Virsikuoron kahvikonsertti 
Keskusseurakuntatalossa sunnuntai-
na 20.2. klo 14, johtajana Anna Ko-
sola, Teija Orjala, laulu. Ohjelma 10e, 
sisältäen kahvitarjoilun. 
* Jouko Mäki-Lohiluoman YV-kon-
sertti Petosen seurakuntatalossa 
maanantaina 21.1. klo 18 ja gospel-
konsertti Puijon kirkossa tiistaina 
22.2. klo 18. Vapaa pääsy.

Näyttelijäksi  
pääsiäiskuvaelmaan?
Lähde mukaan vapaaehtoiseksi to-
teuttamaan Tuomiokirkkoseurakun-
nan Ylös Jerusalemiin -pääsiäisku-
vaelmaa! Aiempaa kokemusta harras-
tenäyttelemisestä ei edellytetä. Alku-
tapaaminen Keskusseurakuntatalon 
kerhohuone Samulissa keskiviikkona 
16.2. klo 17. Harjoitukset Tuomiokir-
kossa keskiviikkoisin klo 16.30 23.2. 
alkaen. Lisätietoja pastori Olli Viita-
niemeltä p. 040-4848275.  

Lähetyksen asialla
Lähetyksen koulutus- ja virkistys-
päivä Siilinjärven seurakuntatalossa 
lauantaina 12.2. klo 9-14. Vieraana 
lähetystyöntekijä, pastori Kati Kemp-
painen. Tule kuulemaan ajankohtaisia 

asioita Tansaniasta. Ilmoittautumiset 
Siilinjärven kirkkoherranvirastoon 9.2. 
mennessä p. 2884600. Muilta kuin 
siilinjärveläisiltä ruoka- ja kahvimak-
su 10 e.
Messu Alavan kirkossa sunnuntaina 
13.2. klo 10. Kirkkokahveilla Sakari 
Kainulainen tuo terveisiä Itä-Afrikan 
lähetyskentiltä.

Raamattu tutuksi
Raamattu tutuksi –luennot Puijon 
seurakuntakeskuksessa maanantaina 
14.2. klo 18.30. Elias Majurin ja Miik-
ka Heinosen aiheena Armon ja uskon 
pelisäännöt. Maanantaina 21.2. klo 
18.30. Aiheesta Yksi kaikkien puolesta 
alustavat Marjo Parttimaa ja Sanna 
Huovinen.

Oletko 
muuttanut Puijon 
seurakuntaan?

Puijon kirkon Pieneen iltakirkkoon 
sunnuntaina 20.2. klo 18 kutsutaan 
erityisesti seurakuntaan muuttaneita. 
Mukana Kari Kuula ja Lauluryhmä 
Verso. Teetarjoilu, jonka yhteydessä 
tietoa seurakunnan toiminnasta.

Mukulat messuun!
* Mukulamessu Petosen seurakun-
tatalossa sunnuntaina 13.2. klo 16. 

* Mukalamessu Neulamäen kirkolla 
sunnuntaina 20.2. klo 16. Kirkkopi-
halla toimintaa perheille alkaen jo 
klo 15. Ohjelmassa toimintaa ja tietoa 
Suomen Mielenterveysseuran Löydä 
oma tarinasi -nuorten tukiryhmistä 
ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
tukioppilastoiminnasta. Messussa 
nukketeatterisaarna. Messun jälkeen 
ruokailu, vapaaehtoinen maksu. Ta-
pahtuman tuotto Yhteisvastuulle.

Outi Orava 
ja Anu Amppari
Lasten urkukonsertti Tuomiokirkossa 
torstaina 17.2. klo 9.30. ja 10.30 ja 
Päivärannan kirkon kirkkosalissa kes-
kiviikkona 23.2. klo 10.30. Outi-Orava 
ja Anu Amppari ystävineen lähtevät 
musiikilliselle matkalle Euroopan eri 
maihin. Konsertin kesto noin 30 mi-
nuuttia. Vapaa pääsy.

Kartsakirkko
Nuorten Kartsakirkko lauantaina 
19.2. klo 17 Pihkainmäen koululla. 
Kartsakirkko sisältää pienen kirkko-
hetken, jonka jälkeen yhteistä ohjel-
maa ja mukavaa yhdessä oloa.

Naisten kesken
* Maahanmuuttajanaisten suomen-
kielinen raamattupiiri perjantaisin 
klo 18 Kallaveden kirkolla.
* Elämänkokoisia kysymyksiä nais-
ten kesken perjantaina 18.2. klo 18. 
Poukaman leirikeskuksessa. Osanot-
tomaksu 5 e, sisältää saunan, salaatin, 
kahvin/teen, iltapalan. Mahdollisuus 
myös avantouintiin. Ilmoittautumiset 
viimeistään 15.2. mirja.turunen@evl.
fi tai p. 040 4848410. Illoista vastaa-
vat Heli Koivumaa-Honkanen, Marja-
Leena Konttinen ja Raili Lehtoviita.

Mikko Mäntyniemi

Papin perhe. Hyvä ja 
ravisteleva näytelmä, 
hauskakin. Kuvassa 
Henna Haverinen ja 
Katri-Maria Peltola.

Lapset mukaan kirkkoon! Mukulamessu Petosen seurakuntatalossa 
sunnuntaina 13.2. klo 16 ja Neulamäen kirkolla sunnuntaina 20.2. klo 
16.

Wilma & Jari K. konsertoivat 
Vehmersalmen kirkossa tiistaina 
22.2. klo 19. Illan aikana kuullaan 
muun muassa laulut Myrskyn jäl-
keen, Herra kädelläsi ja Tumma 
virta. Konsertti on maksuton, ko-
lehti Yhteisvastuulle.

Diakoniakeskuksessa  kokoontuvan varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiirin Arkienkeli -piirustusnäyttely Keskusseurakuntatalon aulas-
sa helmikuun ajan. Aulassa myös kuvanäyttely Mosambikista. 

Hanna Karkkonen

Helinä Schroderus

* MuSiiKiLLiNEN YStäVäNPäiVäJuHLa Särkiniemen seurakuntata-
lossa tiistaina 15.2. klo 12.30. Suomalaisia säveliä Salonkiorkesterin 
soittamana, yksin ja yhdessä laulua Ossi Jauhiaisen ja Sirpa Pesosen 
kanssa, sanoja ystävyydestä Juha Välimäki ja Sisko Laitinen, arpajaiset 
ja kolehti yhteisvastuulle.
* YHtEiSVaStuuN PERHEtaPaHtuMa Ja KiRKKO Valoharjulla 
sunnuntaina 20.2. klo 13. Tilaisuus aloitetaan pihaleikillä isien ja 
ukkien ohjaamana. Myytävänä vohveleita, kahvia, mehua ja arpoja.
* RiiStaVEdEN KYLiEN YHtEiSEt KiNKERit klo 13 alkavan messun 
jälkeen sunnuntaina 20.2. Kinkerikeittoa ja kahvit, myyjäiset ja koko 
perheelle ohjelmaa. Tuotto YV:lle. Kinkerikuljetukset kyliltä, omavas-
tuu 5 e. Ilmoittautumiset 18.2. mennessä Veijo Pirskaselle p. 0400-
372094. Leivonnaisia, käsitöitä ja arpajaispalkintoja kinkerimyyjäisiin 
otetaan vastaan seurakuntatalolla 18.2. klo 9-12. 
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Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt 

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

se on tietenkin Isännöintipalvelu Isarvo Oy.

Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 0400 438 161 
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

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

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

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

 

Tietokoneapu  

 

kotitalalous-
vähenn. 60%  

 

www.orden.fi
040 5844 045  

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

www.teatteri.kuopio.fi 
Palvelunumero 0600 061616 (1,97e/min+pvm)

PAPIN PERHE
Minna Canth

Raikas tulkinta Minna  
Canthin klassikko romaanista.

Tilaa mm:
to 10.2. klo 19
la 12.2. klo 14
la 19.2. klo 14
pe 4.3. klo 19
la 2.4. klo 19
to 7.4. klo 19
pe 15.4. klo 19 
pe 29.4. klo 19

la 7.5. klo 19
pe 13.5. klo 19
la 14.5. klo 14

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
www.antinpihajakiinteistoapu.fi

– Mökkitalkkaripalvelut 
– Kodinhoitopalvelut

– Asiointipalvelut 
– Lumityöt ja lumien pudotukset katoilta

p. 050 575 3410

Naisten Pankin aluesolu on synty-
mässä Kuopioon.

Naisten Pankki on Kirkon ul-
komaanavun hallinnoima rahasto 
ja yhteisö kehitysmaiden naisten 
yrittäjyyden ja toimeentulon tuke-
miseksi. Tavoitteena on tukea kehi-
tysmaiden naisten työtä köyhyyden 
voittamiseksi.

Lahjoitetuilla varoilla rahoitetaan 
naisten taloudellista toimeentuloa, 
pienlainoja, ammattikoulutusta sekä 
uusia, naisten yrittäjyyteen tähtääviä 
pilottihankkeita.

Vuonna 2010 lahjoituksia saatiin 
yli 1  100 000 euroa. Hankkeita on 

Afrikassa viisi, Aasiassa kaksi ja La-
tinalaisessa Amerikassa yksi.

Projektit aloitetaan vain yhteisön 
omasta aloitteesta. Tällä turvataan, 
että apu menee tarvitsevan yhteisön 
kipeimpiin kohteisiin.

Naisten Pankki perustettiin tou-
kokuussa 2007.

Aluesolun ideakokous maanantaina 
21.2. klo 18
Pohjois-Savon Osuuspankin Kuopion 
konttorissa (Puijonkatu 25).
Ilmoittautumiset 17.2. mennessä
psop.tilaisuudet.kuopio@op.fi
puh. 010 2588501

Työssä ja oppimassa

Pöydillä on kolmekymmentä avat-
tua Raamattua. Teologian opiskelija 
Emmi Korpi selittää Paavalin kirjet-
tä roomalaisille. 

Emmi Korven opetustilanne on 
osa teologian opiskeluun kuuluvaa 
harjoittelujaksoa seurakunnassa. 
”Olen aina ihaillut ihmisiä, jotka 
saavat Raamatun elämään. Halu-
aisin itse joskus olla sillä paikalla.”

Valmistelun Korpi aloitti kolme 
viikkoa aikaisemmin tutkimalla 
selitysteoksia suomen ja englannin 
kielellä.

”Näen Raamatussa samanlaisen 
kaksiluonto-opin kuin Kristuksessa. 
Kirjassa on jumalallinen ja inhimil-
linen ulottuvuus. Siksi Raamatun 
sanoman ymmärtäminen vahvistaa 
uskoa.”

Toisaalta Ison kirjan selittäminen 
ei ole helppo tehtävä. ”Mitä lähem-
mäksi opetuspäivä tuli, sitä hirveäm-
mäksi olo muuttui.”

Raamattu vie aina syvälle
Korven tekstijakso ei ollut helpoim-
masta päästä. Siinä Paavali lausui 
jyrkät tuomionsanat juutalaisille 
lukijoilleen. Ette ole yhtään parem-
massa asemassa kuin pakanat. Äl-
kää luottako liikaa valitun kansan 
asemaanne, sillä Jumalalla ei ole 
suosikkeja. 

”Paavali seuraa tässä vanhates-
tamentillista profeettalinjaa”, Korpi 
selittää. ”Jumala vaatii kaikilta pa-
rannusta, myös omalta kansaltaan. 
Mutta mitä tuo parannus on, se jäi 
kertomatta, sillä siitä Paavali puhuu 
vasta myöhemmin.”

Keskustelu polveili moneen suun-
taan päätyen lopulta kysymykseen 
moraalista. Mihin eettiset velvoit-
teet perustuvat? Kuka vaatii meitä 
elämään oikein? Onko etiikkaan 
sisäänrakennettu ajatus Jumalasta?

Näin päästiin ihmisyyden pe-
ruskysymyksiin. Raamattu vie aina 
syvälle, aloitetaan lukeminen sitten 
mistä kohdasta tahansa.

Kuopiossa on parhaillaan kah-
deksan Joensuun yliopiston teologi-
an opiskelijaa työssäoppimisjaksolla. 
Jaksoon kuuluvissa uskonnondi-
daktisissa harjoituksissa opetellaan 
teologisten teemojen opettamista 
seurakunnassa. 

Opetusharjoittelu on usean vuo-
den ajan toteutettu Puijon kirkolla 
pidettävänä luentosarjana. Opiske-
lijat pitävät 20 minuutin mittaisen 
alustuksen ja johtavat yhteiskes-
kustelun. Näin opiskelijat pääsevät 
käsittelemään uskon kysymyksiä 
aikuisten kanssa aikuisella tasolla.

Kari Kuula

Vielä jäljellä: 
• Maanantaina 14.2. klo 18.30 Armon 

ja uskon pelisäännöt selviksi (Room. 
4). Miikka Heinonen, Elias Majuri. 

• Maanantaina 21.2. klo 18.30 Yksi 
kaikkien puolesta (Room. 5) Sanna 
Huovinen, Marjo Parttimaa. 

Luennot Puijon kirkossa, Taivaanpan-
kontie 3.

Naisten Pankki 
syntyy Kuopioon

Ville Kivimäki/Kirkon ulkomaanapu

Kari Kuula 

Emmi Korpi haluaa saada Raama-
tun elämään.
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Sata perinnelapasta 

Jäätyään kahdeksan vuotta sitten 
eläkkeelle Sirkka Nela innostui 
neulomaan lapasia 1550  -luvulta 
olevien vanhojen perinnemallien 
mukaan.  Perinnelapasia on sata 

ja ne ovat esillä kansalaisopiston lasi-
vitriinissä helmikuun loppuun saakka.

Mistä innostus neulomiseen?
”Olen aina harrastanut neulomis-
ta. Mummo opetti minut kuuden 
vanhana neulomaan sukkia 
ja lapasia. Suvussamme 
tehdään paljon kaikkea 
käsillä. Lahjat ovat aina 
itse tehtyjä.”

Miten innostuit pe-
rinnelapasiin?
”Oikeastaan tämä 
taitaa olla mieheni 
ansiota. Hän toi 
kirjastosta 1953 
julkaistun, Eeva 
Haaviston Sata 
kansanomais-
ta kuvioku-
dinmallia 
-kirjan. Myö-
hemmin sisa-
rentytär löysi 
saman kirjan 
kirpparilta ja 
antoi minulle.”

Oliko alku han-
kalaa?
”Alussa perin-
nemalleista ei 
meinannut 
tulla mitään. 

Työ oli tavattoman haastavaa, mutta 
periksi en antanut. Kaikki mallit ovat 
monimutkaisia, mutta helpompia mal-
leja tein telkkaria katsellen. Lapasten 
koko vaihtelee kuviomallista johtuen.”

Mikä oli kaikkein vaikeinta?
”Ennen langat kehrättiin ko-

tona ja ne olivat paljon 
ohuempia kuin tämän 

ajan langat. Ensin oli 
sovellettava silmuk-
kamäärä nykyisten 
lankojen mukaan. 
Vanhan ohjeen mu-

kaan 60 silmu-
kan sijaan 
riittää 10 sil-

mukkaa. 
Van-
hoissa 
malleissa 
ei ollut 

lainkaan 
peuka-
loa. Oli 
työlästä 
sovittaa 
moni-
mut-
kaiset 
kuviot 

peuka-
loon.”
 Mitä värejä pe-
rinnelapasissa 
käytettiin?
”Alkuperäisväreis-
sä oli punaista, si-
nistä ja ruskeaa. 
Rakastan värejä 

ja halusin lapasista iloisen värikkäitä. 
Värien suunnittelu on hauskaa, mutta 
haastavaa. Ystävät tuovat lankoja tuli-
aisina ja ne ovat konepestäviä.”  

Miten perinnelapaset päätyivät kan-
salaisopiston näyttelyyn?
”Kyselin eri paikoista näyttelytilaa. 
Kansalaisopisto innostui heti ja siitä 
olen iloinen. Perinnemallit ovat sen 
verran arvokkaita, että ne kiinnosta-
vat muitakin.” 

Mihin lapaset päätyvät?
”Lähetän lapasia Joutsassa asuvalle sis-
kolleni, joka myy niitä torilla. Neulon 
myös tilauksesta, mutta en tee lapasia 
kauppiaiden myyntiin. Nämä alkupe-
räiset perinnelapaset haluan säilyttää 
toistaiseksi itselläni.”

Kauanko aikaa kului 100 lapasen neu-
lomiseen?
”Arviolta kuusi vuotta. Kesäaikana en 
neulo. Työskentelin aikanaan päiväko-
dissa ja jos lapsilla oli huonoja lapasia 
neuloin heille seuraavaksi päiväksi uu-
det. Ennen naisilla oli kudin mukana 
kirkossa.”

Mitä neulomisessa on parasta? 
”Se on rentouttavaa ja sillä voi tuottaa 
iloa itselle ja muille. Uusia ideoita on 
koko ajan työn alla. Annoin kerran työ-
kaverille lapaset. Hän ei ollut koskaan 
käyttänyt lapasia. Yksi vika lapasissa 
on se, ettei niitä raski käyttää.”

Teksti ja kuva: 
Hilkka Sipilä

Entä jos tämä 
onkin totta?

Matti Yrjänä Joensuun rikosyli-
konstaapeli Harjunpää herättää 
luottamusta. Kokenut tekijä vainu-
aa asioita ja näkee niiden taakse. Ei 
hänen tarvitse ryhtyä voimatoimiin 
vauvansa menettäneen isän kanssa. 
Harjunpää väistää, kun mies riehuu 
pahaa oloaan.

Harjunpää ja rautahuone näyttää 
julmaa todellisuutta. Paappa, Ami-
raali, kyykyttää poikaansa, vaikka 
kykenisi toimimaan itse. Siivottaa jä-
töksensä, teki tahallaan housuihinsa. 
Miksi Orvo, perushoitaja ja hieroja, 
alistuu?

Toisaalla raatokärpäset parveile-
vat ruumiin kimpussa. Joensuu kuvaa 
tarkkaan yksityiskohdat, näkee joka 
suuntaan kuin kärpänen. Kuvaus on 
kuvottavan totta. 

Vähitellen yhteen kiertyneet joh-
tolangat avautuvat. Orvo on tarttunut 
matkalla mukaan. Mies on sekaantu-
nut seksipalveluihin, mutta päättää 

luopua niistä tavattuaan pyörätuolilla 
liikkuvan Neean. Herkkää ja hidasta 
lähestymistä, rakkautta, varjostaa äi-
tipuolen käytös.

Neea joutuu kokemaan kamalia, 
kun kaksi haisevaa juoppoa käy hä-
neen käsiksi… On pakko pitää lu-
kutaukoa. Siinä samalla mietin, että 
tämä kaikkihan on totta, ei tarvitse 
kuin seurata uutisia. Avuttomia rais-
kataan, ja joku isoisä piti tytärtään 
vankina ja siitti tälle lapsia. Mutta 
sehän oli ulkomailla! 

Harjunpäällä on vaimoonsa 
tunneside, joka auttaa jaksamaan. 
Hänelle mies voi kertoa, että suurin 
omaisten kiitos on, että saa kutsun 
hautajaisiin.

Matti Yrjänä Joensuu:

Harjunpää ja rautahuone,

302 s., 34,10 e, Otava 2010.

Vanhuuden vapaus
Anna-Liisa Rekolan runokokoel-
masta ilahtuvat ikätoverit, varmaan 
nuoremmatkin. Tihenevässä hämä-
rässä näyttää, että kesällä 80 vuotta 
täyttävällä kirjoittajalla on säilynyt 
sanomisen taito. Kustantajatkin ovat 
huomanneet vanhojen esikoisrunoi-
lijoiden arvon, sillä virkeitä ikäimisiä 
on lukijoissa paljon. Suuret ikäluokat 
ovat tottuneet lukemaan ja se joukko 
lukee vanhoinakin. 

Rekolan elämänmatkalla on syn-
tynyt paljon runoja, ja 18-vuotiaana 
kirjoitettu runo aloittaa kokoelman. 

Runokokoelmassa näkyy ihmi-
sen elämänkaari, usein symbolisesti, 
mutta myös konkreettisina kuvina. 

”Minun poikani, puhdasta kultaa, 

– – Minun tyttäreni, silkkaa huna-
jaa”, isoäidiksi esittäytyvä psykotera-
peutti kirjoittaa.

Runoissa puhutaan avioliitosta, 
keski-iästä ja intohimosta olemassa-
oloon. 

Lapsi istuu hiekkalaatikolla -runo 
kertoo lapsen innostumisesta ja aina 
´lapió  kiskaistaan kädestä – lopulta 
elämäkin. ”Nuori löytää, uransa, elä-
mänsä, / on vähällä innostua.”

Vanhuus- ja kuolemateemat pu-
huttelevat hyväntahtoisesti, aapeli-
maisesti. 

Kuin koira veräjästä
hän livahti taivaan portista sisälle. 
Pyhä Pietari vilkaisi perään
 ja sanoi,
menköön nyt,
hyvä ihminenhän se oli.

anna-Liisa Rekola:  
tihenevässä hämärässä,  
111.s., 13,00 e., tai-teos 2010. 

Ritva Kolehmainen

Rakenta j ien  tar inoita

Rukoi lemme

Seksuaalisuus tarvitsee 
aikaa ja sitoutumista
Seksuaalisuuden 
sanotaan olevan 
elämän voima 
kaikissa ihmisis-
sä. Se on läsnä 
ja keräämme sen 
rakennusaineita 
koko elämän ajan 
syntymästä kuole-
maan. 

Seksuaalisuu-
teen liittyy kiin-
teästi naiseus ja 
mieheys ja niiden 
toteutuminen ih-
misen elämässä. 
Samalla tavalla kuin jokainen ihminen on ainutkertainen, 
on sitä myös ihmisen seksuaalisuus. Eikä se toteudu yksin-
omaan parisuhteessa, vaan jokaisen elämässä yksilöllisesti.

Parisuhteessa seksuaalisuus on olennainen osa. Sek-
suaalisuuden kautta parisuhteen osapuolet saavat ja ja-
kavat mielihyvää. Se mahdollistaa rakkauden, läheisyy-
den, hellyyden, intohimon sekä romantiikan ilmaisun ja 
kokemisen. 

Seksuaalisuus parisuhteessa vahvistaa intiimiyttä, 
helpottaa jännitystä ja stressiä, antaa voimaa parisuhde-
siteelle. Intiimiyden rakentumiseen tarvitaan kuitenkin 
aikaa, itsen ja toisen tuntemusta ja muiden ulkopuolelle 
sulkemista sekä luottamusta. Intiimiyden rakentuminen 
vaatii myös sitoutumista suhteeseen ja toiseen seksuaali-
suuden, tunteiden ja arvojen alueilla. 

Parisuhteen seksuaalielämä vaihtelee parisuhteessa, 
omassa itsessä ja elämäntilanteessa tapahtuvien muutosten 
vuoksi. Parisuhteen seksuaalielämä on välillä tyydyttävää 
ja välillä vähemmän tyydyttävää. Odotukset ja tarpeet 
muuttuvat yhteisen taipaleen aikana. 

On hyvä muistaa, että toimiva seksuaalisuus edellyttää 
ajan viettämistä yhdessä. Kaikenlainen suorittaminen ja 
liialliset vaatimukset erottavat kumppaneita toisistaan. 

Seksuaalisuus parisuhteessa on molempien vastuulla. 
Kummankin tulee panostaa seksuaalisuhteen toimivuu-
teen ja huolehtia sen ylläpidosta. Tämä tapahtuu mm. 
ilmaisemalla omia tarpeitaan ja pyytämällä toiselta sitä, 
mikä itsestä tuntuu hyvältä. Kun parisuhteen kokee riit-
tävän turvallisena, kumpikin uskaltaa ilmaista itseään, 
omia tarpeitaan, tunteitaan ja seksuaalisuuttaan sekä 
arkipäiväisessä yhdessäolossa että intiimissä läheisyydessä.

Tutkimusten mukaan onnellinen ja kestävä parisuhde 
perustuu ystävyydelle, molemminpuoliselle kunnioituk-
selle ja luottamukselle. Parisuhteen onnellisuus säilyy, kun 
kumpikin ottaa vastuun yhteisistä hetkistä, huolenpidosta 
ja päivittäisistä hellyydenosoituksista. 

Tarja Pousi 
perheneuvoja

Tällä palstalla Kuopion seurakuntayhtymän perheneuvojat 
avaavat parisuhteen tärkeimpiä alueita.
Osa 2/9 Seksuaalisuus

Isäni valtakunta
meri,
jonka syvyyksistä ei löydy
eilistä päivää.

Isäni valtakunta
ilo,
joka säteilee kuin juuri herännyt aamu
pitkien sateitten jälkeen.

Isäni valtakunta
lohdutus,
sillä hiljaisinkin sana
kaislan laulu tuulessa
tarttuu sieluun
eikä sairautta enää ole.

Niilo Rauhala

Kirsti Aalto, Niilo Rauhala, Ulla Remes: 
Sairaan rukouskirja, Kirjapaja.
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kirkon kulmilta
Kemilänmäellä
Puijolle nousevan tien oikealle puolelle 
jäävä alarinne tunnetaan Kemilänmä-
kenä.

Se on saanut nimensä paikalla asu-
neista Kemiläisistä ja on siten yksi mo-
nista asukkaidensa mukaan syntyneistä 
paikannimistä. Puijollakin niitä ovat 
Antikaisten mukaan nimetty Antikkala 
ja Konttisista nimensä saanut Konttila. 
Antikkalassa oli Puijo-niminen torp-
pa. Konttila tunnettiin Kokonmäkenä. 
Myös Kemilänmäellä oli Iso-Pappilan 
torppa. Se oli nro 13, Myllyjoki. Nimi 
viittasi Maljapuroon ja siinä olevaan 
myllyyn.

Kemiläisten aika Myllyjoen torpassa 
kesti toistasataa vuotta, 1800-luvun alus-
ta 1930-luvun lopulle.

Sen jälkeen siitä tuli lukkarin puus-
telli, johon siihen asti Rönössä asuneelle 
maaseurakunnan kanttorille rakennet-
tiin uusi virkatalo. Sen ensimmäinen 
asukas oli kanttori Paavo Rissanen. 

Myös Kemiläiset olivat kirkonpalve-
lijoita monessa polvessa. Lauri Kemiläi-
nen (1766–1847) oli Kuopion kirkon sun-
tio. Hänen poikansa Lars Petter Kemi-
läinen (1810–1877) tuomiokirkon suntio 
ja haudankaivaja. Seuraavasta polvesta 
Juho Vilho Kemiläinen (1850–1896) oli 
suntio, Petter Kemiläinen (1839–1886) 
toimi tuomiokirkon lukkarina. 

Petter Kemiläisen jälkeen Kemi-
länmäkeä hallitsi hänen leskensä Anna 
Heleena Kemiläinen vuoteen 1932 ja hä-
nen jälkeensä puutarhurin koulutuksen 
saanut tyttärentytär Aura Karttunen. 
Hänen aikanaan Kemilänmäellä toimi 
pieni kauppapuutarha. Sillä oli naapu-
rinaan Inkilänmäen etelärinteessä si-
jainnut Inkilän taimisto, jonka kanssa 
se tekikin paljon yhteistyötä. 

Myös Anna Heleena Kemiläisen kau-
punkikorttelissa, nykyisessä museokort-
telissa, oli puutarha. Sen kruununa olivat 
hänen istuttamansa syreenit, joita niiden 
kukkiessa vietiin suurilla koreilla torille 
myytäväksi. Näin kertoo Anni Hatakka 
kokoamassaan monistejulkaisussa Hä-
vinnyt Kemilänmäki. 

Kemilänmäen sadan vuoden takai-
sessa kuvassa näkyvät vanhat rakennuk-
set on purettu. Tilalle on noussut Va-
paakirkon lisäksi toimisto- ja liiketiloja. 

Niiden keskelle jääneellä nurmialu-
eella on torpan väentuvassa syntyneen 
taidemaalari Juho Rissasen muistoki-
vi reliefeineen. Rissasen muistetaan 
myöhemmin käyneen Kemilänmäellä 
ainakin 1930-luvulla, istuneen pihassa 
vinttikaivon kannella ja muistelleen 
lapsuuttaan. 

Helena Riekki
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Männistön kirkkoherranvaali 

herättää tunteita ja intoa. 
Vaalipaneelissa kirkko 

oli täynnä.
Männistön vaalipaneeli 

viime sunnuntaina saattoi olla monelle äänes-
täjälle se parituntinen, jossa äänestyspäätös 
lopullisesti ratkesi.

Tai teki päätöksen entistä vaikeammaksi.
Vaikka paneeli oli tasainen ja varovainen, 

erot ehdokkaitten välillä näyttäytyivät häm-
mästyttävän selkeinä.

Kysymysten aiheet liikkuivat erilaisuuden 
sietämisestä ja kirkosta eroamisesta lähetys-
työn linjauksiin asti. 

Arkkipiispan vaalissa suurimmaksi kysy-
mykseksi noussut konservatiivi-liberaali –lin-
joitus ei männistöläisiä kiinnostanut.

Näkemykset Raamattu –kysymyksestä 
täytyi lukea rivien väleistä.

Onko Raamattusi luettu?
Airi Luntinen halusi tietää, ovatko kaikki 
ehdokkaat lukeneet Raamatun kokonaan.

Olivat lukeneet.
Seppo Marjanen lupasi kuitenkin heti 

aloittaa lukemisen uudelleen raamatunlukuop-
paan avulla. Aulikki Mäkiselle Raamattu 

osoittaa Kristukseen sekä näyttää oikeuden-
mukaisuutta ja sitä, miten elämme toistemme 
kanssa. 

Raili Pursiaiselle Raamattu on perusedel-
lytys sille, että jaksaa elää. Matti Pentikäi-
selle Raamatun punainen lanka on Jumalan 
huolenpito.

Heikki Kokkosta oli jäänyt vaivaamaan se, 
miten pitkälle kirkon pitää miellyttää ja missä 
kulkevat esimerkiksi musiikin rajat kirkossa.

”Sakraalitilaan ei sovi kaikenlainen musiik-
ki”, Seppo Marjanen sanoi. Aulikki Mäkisen 
mielestä kirkkoherralla pitää olla hyvä maku ja 
tilannetaju. Raili Pursiainen ei halua Satumaa-
ta jumalanpalvelukseen. ”Mutta jollain muulla 
tavoin nuoret pitää ujuttaa virren maailmaan.”

Matti Pentikäinen rajoittaisi joulukuvael-
miakin. Kirkkoon kuuluu hänen mielestään 
harras tunnelma.

Kuka sinua suosittelee?
Antti Huovinen halusi tietää, kenen suosituk-
sella ehdokkaat ovat kilvassa mukana.

Seppo Marjanen: Kutsumus laittaa antau-
tumaan.”

Aulikki Mäkinen: ”Seurakunta valitsee 
näköisensä kirkkoherran.”

Raili Pursiainen: ”Uskon, että vaalissa to-

teutuu Jumalan tahto.”
Matti Pentikäinen: ”Kutsumuksen, en 

oman kuvitelmani varassa.”
Arja Hedmania kiinnosti, ovatko vapaa-

ehtoiset tulevalle kirkkoherralle rikkaus vai 
uhka.

Ehdokkaat kannattivat rikkautta. 
”Jos kirkko aiotaan pitää pystyssä, jokaista 

tarvitaan”, Raili Pursiainen korosti. Aulikki 
Mäkisen mielestä kirkossa mennään siihen 
suuntaan, jossa vapaaehtoisten rooli yhä kas-
vaa.

Pelisäännöt pitää kaikkien mielestä olla. 
”Kaikkien kukkien pitää saada kukkia, mutta 
ei rehottaa”, Matti Pentikäinen muotoili.

Kirkosta eroamisista nelikko oli murheis-
saan. 

”Jokaisella on vastuu siitä, millaisen kuvan 
kirkosta annamme”, Mäkinen tähdensi.  Pur-
siainen korosti kirkon arkityön ja yhteyden 
merkitystä, Marjanen Jumalan antamaa vapaa-
ta tahtoa, Pentikäinen menneiden sukupolvien 
tekemää työtä. 

Kesken paneelin tilaisuus uhkasi kääntyä 
vaalipropagandaksi, mutta puheenjohtaja 
Matti Jantunen sammutti syttyvän roihun 
alkuunsa.

Lahja Pyykönen

Männistön vaalipaneeli
selvensi ja hämmensi

Antero Jämsälle äänestyspäätös on ollut selvää 
jo ennen vaalisaarnoja. Silti hän kävi kuuntele-
massa kaikki saarnat – ja olisi antanut kaikille 
ehdokkaille hyvät pisteet. 

Tosin hän luonnehti kaikkia vaalisaarnoja 
steriileiksi ja maltillisiksi.  ”Räväkkyys puuttui, 
mutta ehkä sellaista ei vaalisaarnoissa sallita.”

Raili Pursiaisen vaalisaarnassa opetuslap-
set olivat myrskyssä, Jeesus tuli apuun kävele-
mällä vetten päällä.  ”Hyvä, napakka saarna, 
joka keskittyi yhteen asiaan, ja jossa oli koske-
tuspinta tähän päivään. Saarnassa ei hapuiltu.”

Miinukseksi Jämsä lukee saarnan me –
kielen, johon hän usein sanoo kirkollisessa 
kielenkäytössä törmäävänsä.

”Tässä maailmassa me elämme uskon ja 
epäuskon välillä. Kaikki se usko, mikä meissä 
on… Vasta taivaan kodissa me pääsemme… 
Siihen astui me tarvitsemme…”

Jämsä toivoi, että saarnaaja olisi puhunut 
seurakuntalaiselle eikä seurakunnalle.

Männistön seurakuntalaisen antama ”pistey-
tys” edellisistä vaalisaarnoista on julkaistu KK 
2/2011.

Antero Jämsä antoi kymppi miinuksen Raili 
Pursiaisen vaalisaarnalle.

Ennakkoäänestys on Pyhän Johanneksen 
kirkossa 7.2. – 11.2. klo 9 – 18 sekä Män-
nistön vanhassa kirkossa tiistaina 8.2. ja 
torstaina 10.2. klo 12 – 18. 

Varsinainen äänestys on Pyhän Johan-
neksen kirkossa sunnuntaina 13.2. klo 
11.30 – 18. Äänestystulos on nähtävissä 
seurakuntien verkkosivuilla n. klo 21.

Vaalisaarnat sekä ehdokkaitten netti-
päiväkirjat ovat luettavissa osoitteessa 
www.kuopionseurakunnat.fi

Raili Pursiainen ja uskon me -kieli

Pentti Hakala halusi tietää, mitä uutta Aulikki Mäkinen toisi seurakuntaan. ”Vapaaehtoisten osallisuutta ja heidän osaamisensa kartoit-
tamista”, Mäkinen vastasi.

Timo Hartikainen
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Rakkaudesta  kotiseutuun

Tuon on täytynyt olla 
totinen paikka. 

Airalla on pääs-
sään markkinoilta os-
tettu rusetti. Pentistä 

ei voisi vakavamman näköistä lasta 
tulla. Hannu, pikkuisin, ottaa ku-
vauksenkin rennosti.

”Mutta seuraavan perhekuvan ot-
tamiseen menikin 50 vuotta”, Hannu 
Rissanen nauraa.

Samat kivet kierretty, 
eikä kukaan vahtinut
Mäeltä laskeudutaan rantaa kohti.  
Kun Uuhimäki on takana, viitta 
osoittaa Uuhilahteen, sitten vain ala-
mäkeä vauhdilla Hirvolanniemeen, 
Rissasten kotikylää kohti.

Nämä niemennokat Erkki Ris-
sanen jätti kolmelle lapselleen. Tuos-
sa punainen päärakennus, jonka hy-
vässä sovussa sai ostaa sisaruksista 
neljäs. Talossa jatkaa nyt seitsemäs 
sukupolvi. ”Meillä on aina ollut sisa-
rusten kesken hyvät välit eikä mitään 
jännitteitä tullut”, Pentti Rissanen 
sanoo.

”Vanhempamme olivat pitkänä-
köisiä, eivätkä myyneet maita ulko-
puolisille.” 

Supistetusta kyläkoulusta kaik-
ki aloittivat ja tänne he kaikki ovat 
palaneet, kuka pidemmän, kuka 

lyhyemmän elämänkierron jälkeen. 
”Samoja kiviä on kierretty”, sa-

novat sisarukset Aira Kuivalainen 
sekä Pentti ja Hannu Rissanen.

”Ja opittu selviytymään”, Hannu 
Rissanen jatkaa. Maalaistalo työllisti 

pienimmätkin heti kun kontiltaan 
pystyyn pääsivät. Paljon oli työtä ja 
toimeentulo tiukassa.

 ”Mutta vapaus oli iso asia. Meillä 
oli tilaa, eikä kukaan vahtinut.”

Meillä ovat juuret, 
perinteet ja historia
”Kovalla työllä vanhempamme kus-
tansivat meidän kolmen koulun-
käynnin”, Aira muistaa. ”Äiti sanoi, 
että naisella täytyy olla ammatti, 
vaikkei hän sitä milloinkaan tarvit-
sisikaan.”

Pentistä tuli pankinjohtaja, Ai-
rasta sairaanhoitaja. Pisimmän kier-
roksen ulkomaita myöten teki Han-
nu, vientikaupan ammattilainen.

Nyt katsellaan järvelle Pentti ja 
Seija Rissasen valkoisen talon ik-
kunoista. ”Meidän talo on 200 met-
riä tuohon suuntaan, meidän sitten 
tuossa ja meidän kesämökki tuossa. 
Tiian talo on tuolla.” Opastus Rissa-
selta toiselle on hupaisan vaivatonta.

”Tukiverkosto ainakin on lähel-
lä”, Aira Kuivalainen kiittää. ”Eikä 
tämä järvi unohdu.”

Eivätkä unohdu äiti Eevan lau-
lut ja kättentaidot, auttavaisuus ja 
sinnikkyys. 

”Ensimmäisen kitarani hankin 
salaa 15 –vuotiaana.” Siitä alkaen 
Hannu Rissanen on soittanut eri-

Alussa oli 
Toivala. 
Kyläkirja 
on kuin 
kiipeäisi 
sukupuu-
hun.
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Rissasen perhe. Aira (vas.), Hannu ja Raimo. Takana äiti Eeva, Pentti ja isä Erkki.

Nyt ilmeet peruslukemille! Takana Aira Kuivalainen ja Pentti Rissanen, edessä pienimmäinen Hannu Rissanen.
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Kultainen noutaja Popi hyri-
see lattialla nukkuessaan. 
Näkeeköhän se koiranunta?

Siru -kissa vetää päivänokosiaan 
sängynpeiton päällä.

Keittiön ikkunan takana lintujen 
ruokintapaikalla on keltasirkkujen 
päiväruuan aika. 

Jos tuosta näkisi kuusikon taakse, 
siellä asustavat ne neljä kaurista.

Punaisen talon talvipäivän idylli 
Ranta-Toivalassa on rikkumaton.  
Mutta olihan minulla Aune Kum-
pulaiselle asiaakin.

Aunelle, 75, joka on ikänsä asunut 
täällä.

Kalakeittoa 
kirjeenkantajalle 
Ensin tulee mäki ja kohta on edessä 
toinen. Punaisen talon pihaan kään-
nytään siitä, missä on pitkä rivi pos-
tilaatikoita. Tietysti, kun on kerran 
matka postinkantajan taloon. 

Pihan toisella puolella navetta, 
punainen sekin, vuosikymmeniä jo 
lehmistä tyhjillään. Toisella puolen 
sauna kutsuvasti terasseineen.

Tässä pihassa Aune Mäklin vihit-
tiin avioliittoon Pentti Kumpulaisen 
kanssa heinäkuussa 1960. Perhe vart-
tui neljällä lapsella. 

Aune oli aloittanut työn kylän 
maalaiskirjeenkantajana edellisenä 
vuonna. Neljä kertaa viikossa hän 
kantoi kirjeet ja lehdet, kesällä pol-
kupyörällä, talvella hevosella.

Ranta-Toivala tuli tutuksi tien-
kaarteita myöten. Kun postilinjaa 
jatkettiin, Aune sai kulkupelikseen 
mopon. Joskus oli postinkantaja pen-
kassa, joskus menossa aivan toiseen 
suuntaan, minne oli tarkoitus. 

Alkuvuosina kirjeenkantajalla oli 
valtakirjoja myös kyläläisten raha-
asioiden hoitoon. Eläkkeenmaksu-

päivänä tiedossa oli kahvit mones-
sa mökissä. Mäellä asuva Aune sai 
rannalla asuvilta hauen kotiin vie-
misiksi. 

Vuonna 1975 Aune sai auton 
myötä virkanimikkeen postinjakaja. 
Talot ja asukkaat tulivat 40 vuoden 
postinjakoreittien myötä tutuiksi.

Hitaassa muuttovirrassa postel-
jooni pysyi kärryillä. Jos verhot olivat 

vaihtuneet, niin olivat asukkaatkin.

Vanhan kylän henki
Nyt asujat vilkaisevat aamulla naa-
puriin, syttyvätkö valot ja onko ver-
hot avattu. Sillä tavalla varmistetaan 
yksinään asuvan Aune Kumpulai-
senkin aamuherätys.

”Kyllähän tässä huushollikin vie 

aikaa”, hyväkuntoinen eläkeläinen 
sanoo. Roolit koiran kanssa ovat op-
pimisen myötä asettuneet oikeaan 
uomaan. Nyt Popi ei enää vie Aunea, 
vaan päivittäiset kävelyt tehdään tie-
täen, kumpi on johtaja.

Keskiviikkoisin Aunella on va-
paaehtoisvuoro seurakuntien dia-
koniakeskuksen kahvilassa. Kylän 
seurakuntapiirit ovat uudelle Pui-
jon seurakuntalaiselle korvaamatto-
mia. Uutta kirkkoaan, Päivärannan 
kirkkoa hän vielä hiukan vierastaa. 
”Mutta hyvin Puijon seurakunta on 
ottanut meidät vastaan.”

Naisjoukko ”sentit peliin” käy 
kuntoilun lisäksi konsertissa ja te-
atterissa.

”Vanha kylähenki on osittain säi-
lynyt. Mutta nykyään ollaan arem-
pia”, Aune Kumpulainen arvelee.

Mutta edelleen naapuriin tullaan 
kellonaikaa sopimatta. Paria päivää 
kauemmin ei kulu, etteikö Aunen 
luokse joku piipahda kahville. 

Nyt joku koputtaa.  
Ohoh! Tällä kertaa kolkutteli-

ja on kissoista toinen, Muru, joka 
haluaa päästä pakkasenpurennasta 
uunin kylkeen.  

Lahja Pyykönen

Rakkaudesta  kotiseutuun

Oma kylä, oma piha. Aune Kumpulainen on asunut Uuhimäellä koko ikänsä.

Rissasen perhe. Aira (vas.), Hannu ja Raimo. Takana äiti Eeva, Pentti ja isä Erkki.

Rissasten perhealbumista

Kirjeenkantaja  
Neljäkymmentä vuotta postia talosta taloon. Satoi tai paistoi.

Luvemäki, Uuhimäki, Pökösenmäki, Uuhilahti, Halmejoki, Heinäpuro… 
Maalaiskirjeenkantajalla oli reitillään monta osoitetta.
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Mäeltä ja rannalta
Ranta-Toivala-Uuhimäki

kyläkirja.
Ranta-Toivala-Uuhimäki

kylätoimikunnan työryhmä.

Kuopion isänmaallinen seura, 

Aarni 32, 2010.

Ranta-Toivala - Uuhimäki 

kyläkirja

Mäeltä ja rannalta

Aarni 32

laisissa bändeissä. Urheilu periytyi 
isältä Pentille siitä päivästä kun isä 
tervasi sukset hiihtokilpailua varten.

Aira kirjoittaa. Kipeän kesän 
muistot sairauden tultua purkau-
tuivat kirjaksi asti.

Kauniiden kansien välissä on nyt 
myös ”se iso haave”, kyläkirja. ”Tämä 
on perinteen kunnioitta-
mista ja historian vaali-
mista”, Aira Kuivalainen 
sanoo. ”Juurien kunni-
oittamista kylällä, jossa 
muutosten myötä paljon 
on hävinnytkin.”

”Nyt ovat sähköt ja 
laajakaista ja vesiosuus-
kuntakin”, Hannu Rissa-
nen muistuttaa.

Kirja tehtiin vauhdilla 
sitten kun toimeen tar-
tuttiin.

”Puoli vuotta Pentti 
istui tiiviisti tietokoneen 
äärellä”, vaimo Seija 
kuittaa prosessin. Kat-
taa sitten  pöytään miltei 
juhlakahvit, korvapuus-
tit, pikkuleivät ja kaiken 
muun hyvän.  

Lahja Pyykönen
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Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
p. 040 4848 256
Tuomiokirkko avoinna tutustumista 
ja hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23. 
Taizémessu (Viikkomessu) ke 9.2. klo 
19. Sari Kärhä, Ellinoora Raninen, huilu.              
Perjantaimessu pe 11.2. klo 19. 
Urkutuokio la 12.2. klo 15. Juliaana 
Kellokoski. 
Sanajumalanpalvelus su 13.2. klo 10. 
Saarna Ilpo Rannankari, liturgia Satu 
Karjalainen, kanttorina Pertti Rusanen, 
urkurina Eero Väätäinen. Tuomiokir-
kon päiväkuoro.
Oskar Merikanto-Symposium
11.-13.2. 
Urkukonsertti su 13.2. klo 19. Kalevi 
Kiviniemi, urut. Vapaa pääsy, ohjelma 
5 euroa.
Viikkomessu ke 16.2. klo 19.
Marjo Parttimaa.
Lasten urkukonsertti to 17.2. klo 
9.30. ja 10.30 Outi-Orava ja Anu Amp-
pari ystävineen lähtevät musiikilliselle 
matkalle Euroopan eri maihin - tule 
mukaan. Luvassa nelikätistä ja nelijal-
kaista urkujensoittoa, laulua ja leikkiä. 
Konsertin kesto n. 30 minuuttia. Vapaa 
pääsy.
Perjantaimessu pe 18.2. klo 19. 
Urkutuokio la 19.2. klo 15. Juliaana 
Kellokoski.
Messu su 20.2. klo 10. Saarna Satu 
Karjalainen, liturgia Olli Viitaniemi, 
kanttorina Anu Pulkkinen ja urkurina 
Eero Väätäinen. Tuomiokirkon psalmi-
kuoro. Mukana Hirvijärven rippikoulu-
leirin rippikoululaiset.
Kansainvälinen jumalanpalvelus su 
20.2. klo 14 kappelissa.
Ylös Jerusalemiin -kuvaelman har-
joitukset ke 23.2. klo 16.30. 
Viikkomessu ke 23.2. klo 19. Olli Viita-
niemi.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22 

Seurakuntamestarit 
p. 040 4848 259
Keskikaupungin palvelupiiri
ke 9.2. klo 13 kerhohuone Eetu.
Torstaiseurat to 10.2. klo 18
kerhohuone Samulissa. 
Raamattupiiri ti 15.2. klo 17. Olli Viita-
niemi, kerhohuone Aaron. 
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 16.2. 
klo 11. Raamattutunti: ”Uskon kestä-
vyys ahdingoissa” Liisa Penttinen ja 
Yhteisvastuu-asiaa. Yhteisvastuulou-
nas 11-13 , hinta 8 euroa Pullamyyjäiset 
klo 12 alkaen. Arpajaiset.
Ylös Jerusalemiin -näytelmäryh-
män alkutapaaminen ke 16.2. klo 17 
kerhohuone Samulissa. Tervetuloa uu-
det ja vanhat näyttelijät! Käymme läpi 
harjoitus- ja esitysaikataulun sekä 
teemme alustavaa roolijakoa. Lisätie-
dot Olli Viitaniemi, p. 040 4848 275. 
Kuopion Virsikuoron kahvikonsert-
ti su 20.2. klo 14 johtaa Anna Kosola, 
Teija Orjala, laulu. Ohjelma 10 euroa 
sisältää kahvitarjoilun.
Varttuneiden kehitysvammaisten päi-
väpiirin “Arkienkeli” piirustusnäyt-
tely aulassa helmikuun ajan.

INKILÄNMÄEN 
SEURAKUNTATALO 
Inkiläntie 7 

Emäntä p. 040 4848 269
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 9.2. 
klo 11. Kynttilänpäivä, Liisa Penttinen. 
Yhteisvastuulounas 8 euroa. Iltapäivä-
ohjelma yhteisvastuun merkeissä, Var-
pu Ylhäinen.
Käsityö- ja nikkaripiiri ma 14.2. klo 
9.30. Hartaus Liisa Penttinen.
Raamattupiiri peruttu ti 15.2. klo 
16.30. Seuraava Raamattupiiri ti 1.3. 
klo 16.30.
Inkilänmäen palvelupiiri ke 16.2. klo 
13. Ystävyys, yhdessäoloa ja pientä 
hemmottelua, lähihoitajaopiskelijat ja 
Ulla Ryynänen.
Messu su 20.2. klo 12. Saarna ja liturgia 
Sari Kärhä, kanttorina Eero Väätäinen.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 23.2. 
klo 11. Hartaus Lauri Kastarinen. Ilta-

päiväohjelma ”Valo”, diakoniaopiskeli-
ja Maarit Niskanen.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10 

Avoinna ma-to klo 11-15. 
P. 040 4848 272
Viriketuokio torstaisin klo 13.
Raamattuhetket tiistaisin klo 13. 
Papin päivä ti 22.2. klo 13.
Olli Viitaniemi.
NUORET
Nuortenilta to 10.2. ja 17.2.
klo 18 Keskusseurakuntatalossa.

LÄHETYS
Kotien lähetyspiiri ke 9.2. klo 13 Tai-
mi Toivasella, Hapelähteenkatu 3 B.
Kotien lähetyspiiri ke 23.2. klo 13. 
Elna ja Erkki Määtän vieraana kerho-
huone Samuli, Keskusseurakuntatalos-
sa.

PERHETYÖ
Perhekerho ke 9.2. klo 9.30-11 ”Yh-
teisvaastuu/ Kohtuullinen elämä” Inki-
länmäen seurakuntatalossa, Inkiläntie 
7.
Perhekerho ti 15.2. klo 9.30-11 ”Ystä-
vänpäivä” Keskusseurakuntatalo, Suo-
katu 22.
Perhekerho ke 16.2. klo 9.30-11 ”Ystä-
vänpäivä” Inkilänmäen seurakuntata-
lossa, Inkiläntie 7.
Lukupiiri su 20.2. klo 16 Keskusseura-
kuntatalossa, Suokatu 22 E.
Naisten lenkkipiiri ma 21.2. klo 18 
Poukamassa. Lenkkeily, sauna, iltapala 
ja iltahartaus. Vetäjänä Pirjo Rissanen, 
p. 040 4848 252.
Perhekerho ti 22.2. klo 9.30-11 ”Siu-
naa koko maailmaa” Keskusseurakun-
tatalossa, Suokatu 22.
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30-11 ”Siu-
naa koko maailmaa” Inkilänmäen seu-
rakuntatalossa, Inkiläntie 7

PYHÄKOULU
Pyhäkoulu su 13.2. ja su 20.2. klo 17 
Hermanninaukio 3, Sibelius-Akatemi-
an tiloissa. 

KASTETUT
Elli Helmiina Miettinen, Axl Ilmari Turu-
nen, Wenla Aino Olivia Pietikäinen, 
Lotta Erika Savonsalmi, Amaru Milan 
Gustavo  Acuña Marin, Jenni Marika 
Launonen.

KUULUTETUT
Reijo Olavi Ilvonen ja Kaija Inkeri Eirola.

KUOLLEET
Eino Uuksulainen 90 v, Pentti Augusti 
Partanen  86 v, Aira Anna-Kaisa Pitkä-
nen  90 v, Pentti Antero Hakkarainen  
72 v, Toini Kajanus  85 v, Jorma Ensio 
Heliö 69 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 

p. 040 4848 298
Messu su 13.2. klo 10. Saarnaa Paula 
Puustinen, liturgina Heikki Kemppai-
nen ja Janne Alakärppä, kanttorina 
Ossi Jauhiainen, seniorikuoro. Kirkko-
kahvit ja lääkäri Sakari Kainulainen tuo 
terveisiä Itä-Afrikan työmatkalta. 
Konsertti la 19.2. klo 18. Lauluyhtye 
Naava. Ohjelmistossa mm. Bachin 
Jesu, mein Freude. 
Messu su 20.2. klo 10. Saarnaa Hannu 
Koskelainen, liturgina Sanna Husso, 
kanttorina Ossi Jauhiainen, Penkere 1 
ja Rytky 1 leiriläiset. 

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B 

Ekumeeninen tilaisuus su 27.2. klo 15 
– 17. ”Erämaan ja Pyhän Hengen läh-
teillä” luennoimassa pastori ja kirjaili-
ja Peter Halldorf. Musiikkia Popo Sala-
mi. 
Kirjallisuuspiiri to 24.2. klo 14 kerho-
huone 1. Kirjana Sirpa Kähkösen Noi-
dankehä. Yht.henk. Aino Mikkonen, p. 
040 7071 499. 
Siioninvirsiseurat su 13.2. klo 14. 

Käsityö- ja askartelupiiri to 17.2.
klo 13 kirkon alasalissa. 
Eläkeläisten kahvila ti 22.2.
klo 12 - 14. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 

p. 040 4848 311
Kohtaamispaikkamessu ”Raamatun 
lupauksen varassa arjessa” su 13.2. 
klo 16. 
Mukalamessu ”Kotiinpaluu” su 20.2. 
klo 16. Kirkkopihalla toimintaa perheil-
le alkaen klo 15. Ohjelmassa toimintaa 
ja tietoa Suomen Mielenterveysseuran 
Löydä oma tarinasi –nuorten tukiryh-
mistä ja Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton tukioppilastoiminnasta. Lisäksi 
lumienkeleitä, mäenlaskua ja takka-
huoneessa astiakirppis. Messussa saar-
na nukketeatterin keinoin, Paula Puus-
tinen ja Janne Alakärppä, liturgina Pir-
jo Kuula, kanttorina Leila Savolainen. 
Messua toteuttamassa myös Neulamä-
en kirkon vapaaehtoisia, päivä- ja ilta-
päiväkerholaisia sekä lapsikuoro ja 
kirkkomusiikin opiskelijoita. Ruokailu, 
josta vapaaehtoinen maksu, esim. 5 €/
perhe. Tapahtuman tuotto Yhteisvas-
tuulle. 

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20 

p. 040 4848 307 
Messu su 13.2. klo 13. Saarnaa Paula 
Puustinen, liturgina Juha Välimäki ja 
Janne Alakärppä, kanttorina Ossi Jau-
hiainen, isoskoulutettavat mukana. 
Musiikillinen ystävänpäiväjuhla 
”Olethan arkienkeli” ti 15.2. klo 
12.30. Suomalaisia säveliä Salonkior-
kesterin soittamana, yksin ja yhdessä 
laulua Ossi Jauhiaisen ja Sirpa Pesosen 
kanssa, sanoja ystävyydestä Juha Väli-
mäki ja Sisko Laitinen, arpajaiset ja 
kolehti yhteisvastuuseen nuorten yksi-
näisyyden ehkäisemiseksi Suomessa ja 
Mosambikissa, kahvit. Järj. Alavan seu-
rakunta, Särkitupalaiset ja Särkinie-
men diakonia- ja lähetyspiiri. 

DIAKONIA
Diakoniatoimistojen ajanvarausvas-
taanotot. Alava ke klo 9-11 Liisa Tiilikai-
nen, p. 040 4848 324, Särkiniemi ti klo 
9-11 Sisko Laitinen, p. 040 4848 326 
Neulamäki to klo 9-11 Ulla Turunen,
p. 040 4848 325. 

PERHETYÖ
Perhekerhot ke 16.2. klo 9.30 suuri 
perhekerho Särkiniemessä. ”En kos-
kaan tee niin kuin äitini teki” perhete-
rapeutti, psykoterapeutti Päivi Föhr. 
Viikolla 8 kerhoissa muovaillaan. Lisä-
tietoja Sirpa Pesoselta, p. 040 4848 
297. 

KASTETUT
Leevi Oliver Vehniäinen, Oliver Kristian 
Malkki, Jesper Leo Matias Tirri.

KUULUTETUT
Veikko Ville Kupiainen ja Riitta Tuulikki 
Tuhkanen.

KUOLLEET
Sirkka Kyllikki Vartiainen  89 v, Aino 
Kaarina Markkanen  92 v, Toivo Jalmari 
Jauhiainen  85 v, Tuula Helena Mykkä-
nen  65 v, Olavi Antero Vanninen 82 v, 
Pentti Juho Halonen  82 v, Alli Orvokki 
Pylkkänen 79 v.

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21

p. 044 4848 327
Messu su 13.2. klo 10. Saarna Veli Män-
tynen, liturgia Juha Määttä ja kanttori-
na Richard Nicholls. Luottamushenki-
löiden tehtävään siunaus. 
Ystävänpäiväkonsertti su 13.2. klo 
16. Annastiina, Pertti, Topias ja Valtteri 
Tahkola. Järjestäjinä Kuopion Ms-Yh-
distys ja Kallaveden seurakunta.

ASIANAJOTOIMISTO 
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Eero Heikinheimo, 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. 

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. perusmuotoinen avioehto, testamentti,  
perunkirjoitus 200-300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio, puh. 017-282 2211 

faksi 017-282 3101, www.kalevipitkanen.com, 
aatsto@kalevipitkanen.com

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

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

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

017 369 0700017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

Kati Katila
050 350 6199
kati.katila@tilaommel.fi 
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6. sunnuntai loppiaisesta. Matteus24: 1 -14.

Kestä loppuun asti

Kun katselee vanhoja kuo-
piolaisia valokuvia, silmä 
etsii pakostakin jonkin-
laista maamerkkiä, jonka 

avulla voi hahmottaa muuttuneen 
kaupungin. Yleensä tämä maamerkki 
on tuomiokirkko. Kirkko on toisin sa-
noen jo rakennuksena se, joka on ai-
noana kestänyt muutosten keskellä.

Jeesuksen aikana tämä tuttu ja 
turvallinen rakennus oli Jerusalemin 
temppeli. Rakennus oli juutalaisen 
uskonnon keskus, joka antoi hen-
gellistä turvaa roomalaisten miehit-
tämässä maassa. Ei siis ihme, että 
myös opetuslapset halusivat esitellä 
Jeesukselle tätä suurta pyhäkköä.

Temppeli oli tuhottu 500 vuot-
ta aikaisemmin, mutta Jeesuksen 
aikana tätä uudelleen rakennettua 
pyhäkköä pidettiin pysyvyyden ver-
tauskuvana. Jeesukseen rakennus ei 
kuitenkaan tehnyt vaikutusta, sillä 
hän pystyi näkemään temppelin tu-
levan kohtalon: mahtavasta raken-
nelmasta ei neljänkymmenen vuoden 
kuluttua jäisi kiveä kiven päälle.

Opetuslapsille tällainen tule-
vaisuudennäky merkitsi maailman-
loppua. Millaiset olisivat tulevan 
onnettomuuden ennusmerkit, he 
kyselivät. Jeesus otti esille erityises-
ti harhaanjohtajat, jotka esiintyivät 
Kristuksena, mutta jotka todelli-
suudessa vain eksyttivät Jumalan 
lapsia. Näiden väärien profeettojen 
lisäksi tulisi myös sotia, nälänhätää 
ja maanjäristyksiä.

Ovatko nämä ennusmerkit jo nyt 
näkyvissä? Maailmassa elää tälläkin 
hetkellä kaksi miljardia aliravittua 
ihmistä, ja joka kuudes sekunti 
kuolee yksi lapsi nälän aiheutta-
miin sairauksiin.  Myrskyjä, tulvia 
ja maanjäristyksiä tuntuu sattuvan 
harva se viikko. Riittävätkö nämä, 
vai onko odotettava jotain vielä tä-
täkin pahempaa?

Vastaus on kaikkea muuta kuin 
miellyttävä: odotettavissa on to-
dellakin jotain vieläkin pahempaa. 
Kristityt pannaan ahtaalle, heitä 
surmataan ja vihataan – ja kaik-
ki tämä Kristuksen nimen vuoksi. 

Edes tässä ei kuitenkaan ole vielä 
kaikki: jopa rakkaus, tuo kristityille 
luonteenomainen piirre, kylmenee.

Niin opetuslapset kuin me nyky-
ajan ihmisetkin olemme tällaisten 
sanomien edessä yhtä ymmällämme: 
miten me voisimme välttää tulemas-
ta johdetuksi harhaan? Miten me 
voisimme pysyä rohkeina silloin, kun 
maa jo järkkyy ja tulvavesi nousee 
– vaikka vain uutiskuvissa?

 Vastaus löytyy Jeesukselta, ja 
sen saivat jo opetuslapset ennen 
meitä. Jumala lupaa, että loppu 
tulee vasta sitten, kun ilosanoma 
on ensin levitetty kaikille kansoille. 
Vain se pelastuu, joka kestää tämän 
kaiken loppuun saakka.

Eija Niiranen

Kirjoittaja on 
kuopiolainen 

uskonnonopettaja.

Joonas Vähäsöyrinki

Seurakuntaillat ma 14.2. klo 18.30. Us-
kon kestävyys Matt. 24:1-14 ja ma 21.2. 
klo 18.30-20 Vertaus viinitarhan työ-
miehistä Matt. 20: 1-16.
Messu su 20.2. klo 10. Saarna Raili Ran-
tanen, liturgia Petteri Hämäläinen, 
kanttorina Anna-Mari Linna.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21

p. 040 4848 345
Mukulamessu su 13.2. klo 16. Juontaja-
na Vappu ja Jouni Palmu. Mukana Juha 
Määttä, Richard Nicholls, lapsityönoh-
jaajat ja lastenohjaajat, Petosen päivä-
kerholaiset ja Pyörön iltäpäiväkerholai-
set, emäntänä Pia Nousiainen. 
Raamattuilta ke 16.2. klo 18.30. Isä 
meidän rukous.
Jouko Mäki-Lohiluoman YV-konsertti 
ma 21.2. klo 18 Petosen seurakuntata-
lossa. Kolehti YV:lle. 

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie

p. 017 3629 205
Messu su 13.2. klo 13. Veli Mäntynen ja 
Anna-Mari Linna.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23

p. 040 4848 545
Sanajumalanpalvelus su 13.2. klo 10. 
Mikko Väisänen ja Anne Keränen.
Messu su 20.2. klo 10. Saarna Pekka. 
Maaranen, liturgia Reijo Mustonen ja 
kanttorina Richard Nicholls. 

KARTTULAN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14

p. 040 4848 547
Sävel soikoon konsertti su 13.2. klo 
13. Järjestäjänä Eläkeliiton Karttulan yh-
distys.
Yhteisvastuun Palvelupäivä
ke 16.2. klo 10. Diakoniatyö.

SYVÄNNIEMEN PAPPILA 
Kuttajärventie 6

p. 4848 548
Lasten Puuhailta to 17.2. klo 17.30. 

NUORET
Nuortenillat to 10.2. klo 18. Aiheena 
”Onko sulla aarteita”? 17.2. klo 18-21 ai-
heena ”Ihanat, kamalat ystävät” 24.2. 
klo 18-21 aiheena ”Tuomasmessua koh-
ti”. Tilaisuudet Kallaveden kirkolla.
Nuorten bändi ma 14.2. klo 15 harjoi-
tukset Karttulan seurakuntakodissa. Li-
sätietoja Anne Keräseltä, p. 040 4848 
541.
Kartsakirkko la 19.2. klo 17 Pihkainmä-
en koululla. Kirkkohetken jälkeen yh-
teistä ohjelmaa ja yhdessä oloa.

LÄHETYS
Lähetysaskartelut ma 14.2. klo 18 Pe-
tosen seurakuntatalossa maanantaisin.
Lähetysaskartelutalokoot la 19.2. klo 
9 Kallaveden kirkolla. Ilmoittautumiset 
15.2. mennessä Katrille, p. 040 4848 
334.
Naisten lähetyslöylyt ke 23.2. klo 18. 
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Pe-
toselta klo 17.35. Osallistumismaksu 5 €. 
Saunomista, iltapala ja asiaa lähetyk-
sestä. 

DIAKONIA
Varttuneen väen virkistyspäivä ke 
16.2. klo 10. Yhteisvastuu torjuu nuor-
ten yksinäisyyttä Suomessa ja Mosam-
bikissä. Irene Savolainen ja Marjukka 
Pakkala. Yhteisvastuu myyjäiset. Harta-
us Matti Pentikäinen. Ruokailu 5 €/hlö.
Leväsen kammari ma 21.2. klo 12.30 
Leväsen palvelukeskuksessa. Kamma-
rissa voi tutustua uusiin ihmisiin ja juo-
da kupin kuumaa. Yhteisvastuu torjuu 
nuorten yksinäisyyttä, Irene Savolai-
nen.
Hyvän hoidon päivät ke 23.2. klo 
10.30. (Omaishoitajille, hoidettaville ja 
kyytipalvelua käyttäville).Rytkyn leiri-
keskuksessa. Perinnetyö, Liisa Savolai-
nen ja sanan rieskoo Matti Pentikäinen. 
Mukavaa yhdessä oloa ja lounas (5 €). 
Ilmoittautumiset Maaritille, p. 040 4848 
369 tai Riitalle, p. 040 4848 370 tai dia-
koniatoimisto, p. 040 4848 332.

MUUTA
Ystävänpäivän kahvit ma 14.2. klo 9 
alkaen Osuuspankin Karttulan kontto-
rissa.
Ystävänpäiväjuhla ma 14.2. klo 11.30. 
Niemisjärven kylätalossa yhteisvastuu-
keräyksen merkeissä. Raili Rantanen.
Leväsen messu ti 15.2. klo 13.30. Juha 
Määttä ja Anna-Mari Linna.
Ehtoollishetki ke 16.2. klo 12.30 Jaak-
kolassa ja klo 14 sairaalassa. Mikko Väi-
sänen.
Yhteisvastuu perhetapahtuma ja 
kirkko su 20.2. klo 13 Valoharjulla. 
Mukana pastori Matti Pentikäinen, 
kanttori Anna-Mari Linna, Vehmasmäen 
ja Kurkimäen päiväkerholaiset ohjaaji-
neen. Pihaleikit isien ja ukkien ohjaa-
mana. Myytävänä vohveleita, kahvia, 
mehua ja arpoja. Tuotto Yhteisvastuul-
le, jonka teemasta infoa.

PERHETYÖ
Perhekerhot ti 15.2. seuraavasti: Peto-
sen seurakuntatalo tiistaisin klo 9.30-
11 Valoharju tiistaisin klo 9.30-11. Kal-
laveden kirkko keskiviikkoisin klo klo 
9.30-11, Jynkänvuoren kerhohuone 
(Isännäntie 21) keskiviikkoisin klo 9.30-
11 ja Kurkimäki (Kurkipirtti) keskiviik-
koisin klo 9.30-11.
Taidetiistai ti 15.2. klo 9.30. -11.30 ja 
22.2. klo 9.30-11.30 ja 13-15. 
Kirkkomuskari su 20.2. klo 17 Kurkimä-
essä kerhohuoneessa.

PIIRIT
Puutossalmen lähetyspiiri ma 14.2. 
klo 13 Viljo Pekkarisella, Levälahdentie 
105. Mukana Juha Määttä.
Rytkyn työseura ma 14.2. klo 18 Marja 
Lyytikäisellä, Karhumäentie 45. Matti 
Pentikäinen.
Parikanniemen seurat su 20.2. klo 13 
Arja ja Unto Kanniaisella, Kärkkääläntie 
1665.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti 22.2. 
klo 13 Aune Hynysellä, Annikkitie 97.
Sotkanniemen työseura ti 22.2. klo 
18.30 Cecilia ja Reijo Kurkisella, Repo-
suontie 72.
Haminalahden työseura ti 22.2. klo 
18.30 Raili ja Veikko Sutisella, Savolan-
mäentie 11.

AIKUISTYÖ
Rukoushetki to 10.2. klo 13 Marinpi-
hassa. Osmo Rissanen. Mukana Pun-
nonmäki-Hautolahden ja Syvänniemen 
seurakuntapiirit.
Maahanmuuttaja naisten suomen-
kielinen raamattupiiri pe 11.2. klo 18 
Kallaveden kirkolla, perjantaisin. 
Miesten saunailta ke 16.2. klo 17.30 
Pertti Eskelisellä, Mäntyrinteentie 35, 
Syvänniemi. Sauna lämmin klo 17.30 
alkaen, keskustelu ja ohjelma noin klo 
19. Omat makkarat mukaan.
Rukoushetki to 17.2. klo 13 Lerikanpi-
hassa ja klo 14 Ainolassa. Mikko Väisä-
nen.
Sanan ja rukouksen ilta ke 23.2. klo 18 
Vapaakirkossa, Karttulassa.

PYHÄKOULU
Laulupyhis su 13.2. klo 16 yli 3-vuotiail-
le. Sunnuntaisin Jynkänvuoren kerho-
huoneessa.
Pyhäkoulut su 20.2. klo 10. Kallave-
den kirkolla klo 10: 20.2.,27,.2., 6.3., 
13.3., 20.3., 3.4., 10.4. ja 17.4. Petosen 
seurakuntatalossa klo 13.30: 20.2., 
27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 3.4., 10.4. ja 17.4. 
Haminalahti/Hiekkala klo 11: aloitus 
16.1., muut kokoontumiset opettajan 
ilmoituksen mukaisesti. Kurkimäki/
kerhohuone Kirkkomuskari klo 17: ko-
koontumiset: 20.2., 20.3., 17.4. ja 29.5.. 
Lisätietoja pyhäkouluopettajilta tai lap-
sityönohjaaja Tuula Hoffrénilta, p. 040 
4848 335 tai tuula.hoffren@evl.fi. 

KINKERIT
Koskenkylä su 20.2. klo 18-20 Kaisu ja 
Jukka Vasaralla, Saarisentie 457. Kir-
konkylä ke 23.2. klo 18-20 Heli ja Erkki 
Taarastilla, Ruokoniementie 187. Itä-
Karttula su 27.2. klo 13-15 Johanna ja 
Heimo Venäläisellä, Haapamäentie 10. 
Soininlahti-Virmaanpää su 6.3. klo 13-
15 Iiris ja Jukka Huttusella, Kuttanie-
mentie 181. Airaksela su 13.3. klo 18-20 
Sari ja Jorma Konttisella, Airakselantie 
1173. Syvänniemi to 17.3. klo 18-20 
Annikki ja Kauko Tiihosella, Mustalah-
dentie 290. Pihkainmäki-Vakkakuusi 
su 20.3. klo 13-15 Arja ja Juhani Seppo-



12
s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u  9 . 2 . - 2 2 . 2  . 1 1

sella, Taipaleentie 510. Aiheena: Yhtei-
nen ja yksityinen rippi. Vanha kinkeri-
virsi 91. Katekismus ja virsikirja mukaan!

KASTETUT
Antto Eemil Herman Helminen, Aarni 
Topias Vainik, Alisa Isla Aurora Mykkä-
nen, Erno Aukusti Vikla, Luca Emil Venä-
läinen, Aarno Elias Tamio, Pinja Julia 
Niskanen, Venna Alexanna Mäkkeli.

KUULUTETUT
Tommi Petteri Saastamoinen ja Tarja 
Maria Kunnas, Arto Tapani Hakkarainen 
ja Eira Marjo Anneli Räsänen.

KUOLLEET
Armas Hyvärinen  83 v, Heikki August 
Kröger  82 v, Pauli Antero Kuosmanen  
65 v, Timo Johannes Kauhanen  47 v, 
Eila Helena Simonen  80 v.

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8

040 4848 386
Messu su 13.2. klo 10. Saarna ja liturgia 
Tarja Säynevirta, kanttorina Heikki Mo-
nonen.
Kirkkoherran vaali su 13.2. klo 10 mes-
sun jälkeen. Vaali päättyy klo 18. 
Kuopion ja Helsingin kirkkomusiikin 
opiskelijoiden konsertti ti 15.2. klo 19. 
Sibelius-Akatemia.
Miesten piiri ke 16.2. klo 18-20
takkahuoneessa.
Yhteislauluhetki to 17.2. klo 12.
Heikki Mononen ja päiväkuoro.
Messu su 20.2. klo 10. Saarna ja liturgia 
Salla Tyrväinen, kanttorina Riitta Mati-
lainen.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24

p. 040 4848 391
Siioninvirsiseurat su 13.2. klo 18.
Unto Niskanen, Tarja Säynevirta.
Törmälän ystävät ti 15.2. klo 11-13
sivusalissa. Annikki Tenhunen.
Kätevät kädet ti 15.2. klo 17-20.
Koristeita paverpolilla kovettaen. 
Vieno Arpola.
Messu su 20.2. klo 13. Saarna Elias Ma-
juri, liturgia Miikka Heinonen, kanttori-
na Riitta Matilainen.
Ilta Isä meidän-rukouksen äärellä su 
20.2. klo 18-19. Tutkimme Isä meidän 
-rukousta, laulamme rukouslauluja ja 
rukoilemme hiljaisuudessa. Tarja Säyne-
virta.

DIAKONIA
Yhteisvastuun lipaskeräys Kirsi Niska-
nen ottaa vastaan ilmoittautumisia yv-
lipaskerääjiksi arkisin klo 8-16, p. 040 
4848 407. 
Diakoniatyöntekijöiden ajanvaraus-
päivystys ti klo 9-10 Vanhalla kirkolla, 
p. 040 4848 385 ja Pyhän Johanneksen 
kirkolla, p. 040 4848 384. Ulla Halonen 
p. 040 4848 405. Mari Mertanen, p. 040 
4848 406. Kirsi Niskanen, p. 040 4848 
407.
Vanhan kirkon ystäväkerho ma 14.2. 
klo 13-14.30 Vanhalla kirkolla. Yhteis-
vastuu 2011, Kirsi Niskanen.
Hyvän Mielen Päivä ke 16.2. klo 11-
13.30 Pyhän Johanneksen kirkolla Yh-
teisvastuun Teemapäivä. KUA:n lähetti-
läs Riina Hänninen. Pika-arpajaiset, 
myynnissä Yhteisvastuutuotteita. 
HUOM! Osittain muuttunut linja-auton 
(Jääskeläisen auto) reitti: Päivärannan-
tie, Citymarketin jälkeinen pysäkki Ket-
tulanlahteen päin klo 9.50, Kaijan pa-
dan pysäkki klo 9.55, Pihlajaharjuntien 
ja Rahusentien risteys klo 10, Kellonie-
men Sale klo 10.05, Itkonniemi (Mal-
minkatu 13 pysäkki) klo 10.10, Sotilas-
pojankadun pysäkki klo 10.15, Teller-
vonkadun pysäkki 10.20, Lönnrotinka-
dun pysäkki (Lönnrotinkatu 11 kohdal-
la) klo 10.25, Pohjolankadun pysäkki 
(Pohjolankatu 28 kohdalla) klo 10.30, 
Killisenkatu ja Pohjolankatua Lönnro-
tinkadulle, Saariaitan pysäkki klo 10.40, 
Pyhän Johanneksen kirkko. Paluu sa-

maa reittiä alkaen klo 13.30. Päivän hin-
ta 5 €.
Elämää etsimässä -keskusteluryhmä 
to 17.2. klo 14.30-16 Pyhän Johannek-
sen kirkon srk-salissa. Aiheena: Mitä 
Jeesus tekisi tänään?, Unto Niskanen. 
Ikääntyneiden syntymäpäivät su 
20.2. klo 15-16.30 Pyhän Johanneksen 
kirkolla. Tarja Säynevirta, Ulla Halonen.
Männistön, Puijon ja Kallaveden lä-
himmäisten yhteinen koulutusilta 
ma 21.2. klo 18-20 Poukaman leirikes-
kuksessa, Poukamantie 105. Teemana 
“Missä on toivoni, siellä on voimani”, 
psykiatrian erikoislääkäri Tuula Peso-
nen. Ilmoittautumiset Marille 14.2. 
mennessä, p. 040 4848 406.

MUUTA
Hartaus to 10.2. klo 13.15 Mäntylän 
palvelutalossa, Untamonkatu 5. Miikka 
Heinonen, Riitta Matilainen.
Hartaudet ma 21.2. klo 13 ja 13.30 Sun-
nen kodilla, Päivärinteentie 29. Salla 
Tyrväinen.

KASTETUT
Verna Teresa Rautakoski, Aasa Hilkka 
Maria Maaranen, Fanni Aino Matilda Si-
pilä.

KUOLLEET
Eine Edith Lehenberg  80 v, Heikki Olavi 
Jokinen 63 v, Viljo Veikko Kaipio  80 v, 
Kauko Rissanen  85 v, Aino Laitinen  93 
v.

Pu i j o

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3

p. 040 4848 419
Messu su 13.2. klo 10. Emmi Korpi saar-
naa, Heikki Hyvärinen, Anu Ylitolonen, 
Pekka Nieminen. Kanttorina Joona Sa-
raste. Lapsille pyhäkoulu.
Kohtaamispaikka to 17.2. klo 18.30 
yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa. 
Pekka Nieminen.
Messu su 20.2. klo 10. Heikki Hyvärinen 
saarnaa, Matti Pehkonen, Miina Karasti. 
Kanttorina Jarkko Maukonen. Luomus-
kuoro. Lapsille pyhäkoulu.
Pieni iltakirkko su 20.2. klo 18. Kari 
Kuula. Lauluryhmä Verso. Tervetuloa 
erityisesti seurakuntaan muuttaneet. 
Teetarjoilu, jonka yhteydessä tietoa 
seurakunnan toiminnasta. 
Jouko Mäki-Lohiluoman gospelkon-
sertti ti 22.2. klo 18 Puijon kirkossa. 
Vapaa pääsy. 

PUIJON 
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3

Perhekerho ke 9.2. klo 9.30.
On yksin tylsää olla.
Israel - piiri ke 9.2. klo 14
Ariela Toivasella, Suunnistajantie 1.
Eläkeläisten iltapäiväkerho to 10.2. 
klo 12.30. Lähimmäisyys, Raili Lehtovii-
ta ja to 17.2 klo 12.30 Älä unohda ystä-
vääsi, Tuula Merjola-Partanen.
Raamattu tutuksi -luento ma 14.2.
klo 18.30. Armon ja uskon pelisäännöt. 
Elias Majuri ja Miikka Heinonen.
Ystävän kammari - avoimet ovet kai-
kenikäisille ti 15.2. klo 11. Avoinna tiis-
taisin klo 11-14. Yhdessäoloa ja kahvi-
tarjoilua.
Perhekerho ke 16.2. klo 9.30.
Kuule Isä taivaan. Markku Kojo ja
Miina Karasti.
Midinette-lähetyspiiri
ke 16.2. klo 12. 
Raamattu tutuksi -luento ma 21.2. klo 
18.30. Yksi kaikkien puolesta. Marjo 
Parttimaa ja Sanna Huovinen.
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30.
Nyt silmäin alla Jeesuksen.
Israel - piiri ke 23.2. klo 14.
Ariela Toivanen.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO 
Tuomikuja 4 

p. 040 4848 426
Perhekerho ke 9.2. klo 9.30.
On yksin tylsää olla.
Ystävänpäiväkerho ke 9.2. klo 11. Ruo-
kailu ja klo 12-13.30 ohjelma: Taidemu-
seo, Pauno Pohjolaisen näyttely.

Messu su 13.2. klo 13. Emmi Korpi saar-
naa, Heikki Hyvärinen. Kanttorina Joo-
na Saraste. Päivärannan lauluryhmä.
Perhekerho ke 16.2. klo 9.30. Kantelei-
den soittoa Joona Sarasteen johdolla. 
Kerhon jälkeen viikkomessu ja ruokailu.
Ystävänpäiväkerho ke 16.2. klo 11. 
Aloitamme viikkomessulla yhdessä per-
hekerholaisten kanssa. Ohjelmaa. Mitä 
usko on? Heikki Hyvärinen. Ruokailu klo 
12.30.
Viikkomessu ke 16.2. klo 11. Heikki 
Hyvärinen, Riitta Murtorinne. Kanttori-
na Joona Saraste.
Sanajumalanpalvelus su 20.2. klo 13. 
Kari Kuula, Joona Saraste. Päivärannan 
lapsikuoro. Kirkkokahvit.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 21.2. klo 
18. Neulatyyny, Seija Rissanen, Helena 
Heija-Nuutinen ja Riitta Murtorinne.
Perhekerho ke 23.2. klo 10.30. Anu 
Amppari ja Outi Orava - urkukonsertti 
kirkkosalissa.
Ystävänpäiväkerho ke 23.2. klo 11 
ruokailu ja klo 12-13.30 ohjelma: Hyvin-
voinnin lähteillä, diakonissa, psyk.sh. 
Pirjo Miettinen ja Riitta Murtorinne.

LÄNSI-PUIJON KERHOHUONE 
Rypysuontie 28-30

p. 040 4848 419
Perhekerho ti 15.2. klo 9.30. Kuule Isä 
taivaan. Markku Kojo ja Susanna Pakka-
la-Koskelainen.
Perhekerho ti 22.2. klo 9.30.
Nyt silmäin alla Jeesuksen.

RANTA-TOIVALA
Seurakuntapiiri to 10.2. klo 18.30. 
Marja-Leena ja Jaakko Jauhiaisella, Ran-
ta-Toivalantie 239. Pekka Nieminen, 
Emmi Korpi.

MUUTA
Puijon, Kallaveden ja Männistön lä-
himmäisten yhteinen koulutusilta 
21.2. klo 18 Poukaman leirikeskuksessa, 
Poukamantie 105. Teemana ”Missä toi-
voni, siellä voimani”, psykiatrian erikois-
lääkäri Tuula Pesonen. Ilm. 14.2. men-
nessä Railille, p. 040 4848 438.
Naisten sauna- ja takkailta ”Elämän-
kokoisia kysymyksiä” Naisten kes-
ken pe 18.2. klo 18 Poukaman leirikes-
kuksessa. Osanottomaksu 5 euroa, si-
sältää saunan, salaatin, kahvin/teen, il-
tapalan. Mahdollisuus myös avantouin-
tiin. Ilmoittautumiset viimeistään 15.2. 
mirja.turunen@evl.fi tai p. 040 4848 410 
arkisin klo 9. - 15. Seuraavat saunaillat 
17.3. ja 8.4. Illoista vastaavat Heli Koivu-
maa-Honkanen, Marja-Leena Konttinen 
ja Raili Lehtoviita.

KASTETUT
Nooa Juhani Rönkkö, Erika Adalmiina 
Merimaa, Minttu Emilia Toikkanen.

KUOLLEET
Laila Vallius  83 v, Saimi Inkeri Hokka-
nen  86 v, Armas Ville Heiskanen  93 v, 
Pentti Risto Ranta  66 v, Mauno Olavi 
Rissanen  87 v.Järvi-Kuopion seurakun-
ta

J ä r v i - Ku o p i o

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 

Messu su 13.2. klo 13. Kirsi Leino, Mar-
jatta Piironen.
Riistaveden kylien yhteiset kinkerit 
su 20.2. klo 13. Kinkerimessu, kirkko-
kuoro. Kinkerit seurakuntatalossa: kin-
kerikeittoa ja kahvit, myyjäiset ja koko 
perheen kinkeriohjelmaa. Tuotto yh-
teisvastuulle. Kinkerikuljetukset kyliltä. 
Omavastuu 5 €. Ilmoittautumiset pe 
18.2. Veijo Pirskaselle, p. 0400 372 094. 
Leivonnaisia, käsitöitä ja arpajaispalkin-
toja kinkerimyyjäisiin otetaan vastaan 
18.2. klo 9-12 seurakuntatalossa.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2 

Perhekerhot ke 9.2. klo 9.30. 

Virkistyspäivä ke 9.2. klo 12. Aloitam-
me ruokailulla, ruokamaksu 5 €. Osallis-
tumme keskitalven seuroihin.
Eläkeliiton keskitalven virsiseurat ke 
9.2. klo 13. Kirsi Leino, Marjatta Piiro-
nen.
Nuorten ilta to 10.2. klo 15.30. 
Kokkikerho 4-6 luokkalaisille ma 
14.2. klo 16-18 Huomaa uusi ajankohta!
Kokkikerho 1-3 luokkalaisille ti 15.2. 
klo 16-18 Huom, muuttunut aika!
Perhekerho ke 16.2. klo 9.30. Ruokailu.
Isoskoulutus to 17.2. klo 15.30. 
Uusi ryhmä naisille to 17.2. klo 18.30. 
Tule mukaan ideoimaan naisten toimin-
taa!
Neulepiiri ti 22.2. klo 13
Takkahuoneessa.

MUUTA
Miesten lenkkipiiri ma 14.2. klo 18 
Osuuspankin kerhohuoneessa.

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 15

Jumalanpalvelus su 13.2. klo 10. Rippi-
koululaisten kirkkokierros.
Messu su 20.2. klo 10. 
Yhteisvastuukonsertti ti 22.2. klo 19. 
JariK ja ystävät.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 17

Kokkiukot ke 9.2. klo 18. 
Raamatun naisia ma 14.2. klo 18. 
Varttuneenväen virkistyspäivä ti 
15.2. klo 10. Askartelua, Kyllikki Luhta-
puro, hartaus Kivelä.

MUUTA
Lähetyspiiri to 10.2. klo 11
kammarissa.
Seurat su 13.2. klo 13.
Tuomo ja Irma Räsäsellä, Kohilla.
Lähimmäisen kammari
ma 21.2. klo 11. 

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO 
Juankoski, Mäntytie 5

Aamurukous ke 9.2. ja 23.2. klo 8. 
Päivärukous to 10.2. klo 12. 
Messu su 13.2. klo 13. Rippikoulukkai-
den kirkkokierros messun jälkeen.
Avoin päiväkerho ti 15.2. klo 9.30 seu-
rakuntatalossa.
Rukouspiiri ti 15.2. ja 22.2. klo 10.30 
Kirkon valmistautumishuone.
Aamurukous ke 16.2. klo 8. 
Päivärukous to 17.2. klo 12. 
Messu su 20.2. klo 13. 

SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5

Raamattupiiri ke 9.2. ja 23.2. klo 12. 
Miesten raamattupiiri ke 9.2., 16.2. ja 
23.2. klo 18 pienessä kerhohuoneessa.
Vapaaehtoisvalmennus ke 9.2. klo 
18.30. Mistä vireyttä elämään? Mukana 
Aino Komulainen.
Aamukahviryhmä to 10.2. klo 10. 
Naisten raamattupiiri to 10.2. klo 18 
pienessä kerhohuoneessa.
Naisten piiri ma 14.2. ja 21.2. klo 12 
pienessä kerhohuoneessa.
Seurakuntakerho ke 16.2. klo 12. 
Kohtaamispaikka ke 16.2. klo 18.30. 
Raamatun lupausten varassa arjessa, 
Rauno Perälä. Mukana Liekki- lauluryh-
mä ja nukketeatteria.
Lähetysaskartelu to 17.2. klo 10. 
Liikunta- ja näkörajoitteisten ryhmä 
pe 18.2. klo 12. Mukana Juankosken ai-
voparkit.
Donkkis BIG night -toimintailta
pe 18.2. klo 18. 
Perhekerho ti 22.2. klo 9.30
päiväkerhotiloissa.
Vapaaehtoisvalmennus ke 23.2. klo 
18.30. Ihminen sairastaa ja vanhenee.

MUUTA
Rippikouluralli la 12.2. klo 9-16 Tuus-
niemellä. Katso kirjeestä bussien aika-
taulut.
Jouhtenisen kinkerit su 13.2. klo 19 
Jorma ja Anja Iskaniuksella, Jouhteni-
sentie 269.
Nuorten ilta pe 18.2. klo 15 Vintissä.

KAAVIN SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkorannantie 1

Elsan kerho to 10.2. klo 10. Geriatrian 
prof. Raimo Sulkava puhuu muistami-
sesta.

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kirkkotie 1

Messu su 13.2. klo 16. Saastamoinen, 
Parviainen.
Messu su 20.2. klo 16. Huhtala,
Piironen.

SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1

Perhekerho ma 14.2. klo 9.30
kerhotiloissa, korujen teko.
Seurakuntakerho to 17.2. klo 13. 
Perhekahvila ma 21.2. klo 9.30
kerhotiloissa.

MUUTA
Rippikouluralli la 12.2. klo 9-16 Tuus-
niemen koulukeskuksessa, lisätiedot 
rippikoulupassista.
Pitkämäen- Västinniemen kyläseu-
rat to 17.2. klo 19 Seppo ja Anneli Tar-
morannalla, Hietapohjantie 1327.
Perhepyhäkoulu pe 18.2. klo 18.30 
Kukkulalla, Lähteenkorvantie 246, mu-
kana nukketeatteri.
Muurutvirran hoitokodin kodinsiu-
naaminen la 19.2. klo 13. 

SÄYNEISTEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2

Messu su 13.2. klo 10. Kirkkokahvit, yh-
teisvastuukeräyksen avaus ja listojen 
jako seurakuntakodissa.
Messu su 20.2. klo 10. Saastamoinen, 
Parviainen.

SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A 

Perhekahvila to 10.2. klo 9.30-11 
Lähetyskahvila to 10.2. klo 12-14 
Perhekerho to 17.2. klo 9.30-11 Leila, 
reseptien vaihtoa.
Seurakuntakerho to 17.2. klo 13. 

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21

Jumalanpalvelus su 13.2. klo 10.
Jari Muta, Taru Parviainen  
Jumalanpalvelus su 20.2. klo 10. Reijo 
Leino, Joose Vähäsöyrinki

SEURAKUNTATALO 
Koivukuja 2

Naisten piiri pe 11.2. klo 18
kammarissa
Keskustelupiiri ma 14.2.
klo 18.30 kammarissa
Palvelupäivä ke 16.2. klo 10. Ateria + 
kahvi 5 €, mukana iltapäivällä Joose 
Vähäsöyrinki.
Isoiskoulutus ma 21.2. klo 18.15-19.45. 
Keskustelupiiri ma 21.2. klo 18.30. 
kammarissa.

MUUTA
Varhaisnuorten kerho ke 9.2. klo 
14.40-15.05 Tuusjärven koululla.
Kansanlähetyksen kotiseurat to 10.2. 
klo 19 Leo ja Riitta Juvosella, Mustinjär-
vi.
Kirkonkylän työseura pe 11.2. klo 12 
Eila Venäläisellä, Tornitie 4 A 5.
Rippikouluralli la 12.2. klo 9-16 Tuus-
niemen koulukeskukssa.
Pajumäen työseurat su 13.2. klo 14 
Reijo ja Helmi Pohjolaisella, Pentilah-
dentie 34.
Etelä-Tuusniemen palvelupäivä to 
17.2. klo 10 Hirvolassa, Luostaritie 3457. 
Ilmoittautuminen viimeistään ti 15.2. 
Aulille, p. 040 4888 631. Ateria + kahvi 5 
€. Aiheena kodin paloturvallisuus.
Nuorten yökahvila pe 18.2. klo 19-22 
Nuorisotalossa.
Seurat su 20.2. klo 12 Irmi Sollolla, Har-
jutie 1 B 8.

KASTETUT
Jarkko Matias Räsänen, Katri Sofia 
Stråhlberg, Aada Emilia Jolkkonen, Ma-
tias Samuel Hakkarainen, Aino Helena 
Haatanen.

KUULUTETUT
Kari Ilkka Hartikainen ja Maija Anneli 
Oinonen.
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Pohdi itse tai yhdessä aikuisen kanssa, mitä 
tarkoittaa raamatunkohta: ”Mutta joka pysyy 
vahvana loppuun asti, pelastuu.”
Etsi sen jälkeen reiteistä se, joka vie taivaaseen.

Tehtävän laati Paula Remes.

P y h ä P u u h a  

s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u  9 . 2 . - 2 2 . 2  . 1 1
KUOLLEET
Matti Juhani Jolkin  63 v, Lea Kaarina 
Mattila  64 v, Anna Aliina Niskanen  85 v, 
Sylvia Reijonen  87 v, Saimi Ester Tirkko-
nen  87 v, Kiia Henriikka Hämäläinen  9 
v, Veli Jukka Partanen  59 v, Veikko Kale-
vi Kröger  75 v, Lauha Elli Niskanen  88 v, 
Elina Tuovinen  92 v, Elsa Katri Kolari  85 
v, Jaakko Vilhelm Asikainen  78 v.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO 
Haarahongantie 4

Messu, kunnan kirkkopyhä su 13.2. 
klo 10. Yrjö Jokiranta, Eero Holma ja 
Vesa Kajava. Kirkkokahvit seurakuntata-
lossa.
Ystävänpäivän konsertti ma 14.2. klo 
18. Tule ja tuo ystäväsi mukana, vapaa-
ehtoinen kolehti yhteisvastuun hyväksi.
Sanajumalanpalvelus, Kansanlähe-
tyksen kirkkopyhä su 20.2. klo 10. Sir-
pa Ylikotila, Seppo Laitanen, Airi Heis-
kanen ja virsikuoro. Kirkkokahvit ja lä-
hetystilaisuus (Kansanlähetys) seura-
kuntatalossa, päätysali jumalanpalve-
luksen jälkeen, esitys Leena Mäkäräisen 
työstä Egyptissä Pentti Rissanen. Lähe-
tyskellarin kirkkokahville tulijat osallis-
tuvat kansanlähetyksen kirkkokahville 
ja lähetystilaisuuteen.

SEURAKUNTATALO
Askartelupiiri ke 9.2., 16.2. ja 23.2. klo 
9 lähetyskellarissa.
Oikeus Pyhään – luentosarja ke 9.2. 
klo 18 isossa salissa. Armon meri aava. 
Alustus Matti Hoffrén, kommenttipu-
heenvuoro luokanopettaja Anne Nie-
melä, musiikki Vesa Kajava ja Nuorten 
kuoro.
Perjantaikahvila pe 11.2. klo 18-22, 
mukana Nooran ja Akselin isoskoulu-
tusryhmä.
Kahvikonsertti su 13.2. klo 15 isossa 
salissa.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 14.2.
klo 13 isossa salissa.
Katekismuspiiri ti 15.2. klo 14
lähetyskellarissa.
Donkkis-ilta ti 15.2. klo 18-20.
Oikeus pyhään -luentosarja ke 16.2. 
klo 18, iso sali, Rukous nouskoon päivin, 
öin, alustus Sirpa Ylikotila. kommentti-
puheenvuoro lastenpsykiatrian erikois-
lääkäri Pirjo Ojala, musiikki Marjaana 
Kaisto, laulu.
Perjantaikahvila pe 18.2. klo 18-22, 
mukana Marian ja Mikon isoskoulutus-
ryhmä.
Eläkeikäisten syntymäpäivät (ennak-
koon ilmoittautuminen) su 20.2. klo 
11.30 isossa salissa.
Seurat (Rauhanyhdistys) su 20.2. klo 15 
isossa salissa.
Juttutupa ma 21.2. klo 10 lähetyskella-
rissa.
Miesten piiri ma 21.2. klo 13 kokous-
huoneessa.
Seurat (Kristilliset eläkeläiset) to 22.1. 
klo 13 pienessä salissa.
Omaishoitajakerho ke 23.2. klo 12 
päätysalissa.
Oikeus pyhään -luentosarja ke 23.2. 
klo 18 isossa salissa. Uskoa näkemättä, 
alustus Yrjö Jokiranta, kommenttipu-
heenvuoro palvelupäällikkö Pekka Sa-
volainen, musiikki Airi Heiskanen ja 
Gospel-ryhmä.

VUORELAN KIRKKO
Raamattuhetki Sananen to 10.2.
klo 18.
Perjantaikahvila pe 11.2. klo 18-22, 
rukous- ja lauluhetki klo 19.30.
Sanajumalanpalvelus su 13.2. klo 13. 
Yrjö Jokiranta ja Vesa Kajava.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 14.2. klo 
13. 
Vertaisryhmä vanhemmille ke 16.2. 
klo 18. Onko lapsellasi todettu neurop-
sykiatrinen erityispiirre (ADHD, autismi, 
dysfasia jne.) Tule lämminhenkiseen 
vanhempien vertaisryhmään tukeutu-
maan ja tukemaan. Lapsille omaa ohjel-
maa, iltapala. Kokoonnumme takka-
huoneessa kerran kuukaudessa. Lisätie-
toja perhetyö, p. 044 7284 646 

Arjen ateria to 17.2. klo 11-12. kaiken-
ikäiset tervetuloa ruokailemaan toisten 
seuraan, hinta 4 euroa, tulot yhteisvas-
tuulle. Tied. Eija Laitanen, p. 044 7284 
642.
Messu su 20.2. klo 13, Sirpa Ylikotila ja 
Airi Heiskanen.
Vuorelan lähetyspiiri ti 22.2. klo 10.

MUUTA
Vesijärvi-Harjamäen lähetyspiiri to 
10.2. klo 18.30 Kaisa Tolppasella, Lahna-
tie 12, mukana Sirpa Ylikotila.
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetys-
piiri to 10.2. klo 18.30 Kaarlo ja Saara 
Tuomaisella, Pettäisenranta 110, muka-
na Yrjö Jokiranta.
Ystävän Tupa ma 14.2. klo 9 Leppä-
kaarteen kerhohuoneessa.
Risulantien kerho ma 14.2. klo 13 Risu-
lantie 12 kerhohuoneessa.
Kuulokerho ma 21.2. klo 13 Akuliinas-
sa.
Kotipolun kerho ti 22.2. klo 13 Kotipol-
ku 6 kerhohuoneessa.
Lähetyksen koulutus- ja virkistys-
päivä la 12.2. klo 9-14. Siilinjärven seu-
rakuntatalon päätysalissa. Vieraana lä-
hetystyöntekijä, pastori Kati Kemppai-
nen ja oman seurakunnan työntekijät. 
Lähetyksen ajankohtaisia asioita Tansa-
niasta ja raamatuntutkistelua ja laulu-
hetkiä. Lounaan ja kahvitarjoilun vuoksi 
ilmoittautumiset  kirkkoherranviras-
toon ke 9.2. mennessä, p. 017 2884 600. 
Muilta kuin siilinjärveläisiltä ruoka- ja 
kahvimaksu 10 euroa.

KASTETUT
Osvalt Iivari Eskola, Linda Anna-Maaria 
Stepanoff, Uuno Iivari Heikkinen, Nelli 
Anna Matilda Niskanen, Aada Eveliina 
Peura, Milo Luka Matias Cafaro.

KUULUTETUT
Toni Mikael Katainen ja Johanna Katarii-
na Ikäläinen. 

KUOLLEET   
Erkki Juhani Mäenpää 69 v., Anna Sihvo 
86 v., Ritva Sinikka Hannele Miettinen 
57 v., Raija Tuulikki Heliö 62 v.

Diakoniakeskus
Suokatu 31

p. 040 4848 464
Työntekijöiden asiakasvastaanotto 
ilman ajan varausta ma, ke ja pe klo 
10-12.   Vammaistyöntekijän asiakasvas-
taanotto ilman ajan varausta ma ja ke 
klo 10-12.  
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma,
ke ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50. 
Nuottakahvio avoinna ma, ke
ja pe klo 10-12.
Hengellinen syöpäpiiri ke 9.2. klo 13. 
Sokeiden lähetyspiiri to 10.2. klo 13. 
Varttuneiden päiväpiiri
ke 16.2. klo 13.30. 
Hengellinen syöpäpiiri
ke 23.2. klo 13. 

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22 

Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 
9.2. klo 13. 
Kuurojen lähetyspiiri to 17.2. klo 17. 
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 
23.2. klo 13. 

Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

International Church events in Kuo-
pio. February 20 at 2pm International 
Service, Kuopio Cathedral Chapel.

KANSANLÄHETYKSEN 
OPISKELIJATOIMINTA   
Sairaalakatu 11

www.kolmekohtaamista.com 
keskiviikkoisin klo 18-

OPISKELIJA JA 
KOULULAISLÄHETYS 
Sairaalakatu 11

www.opko.fi/kuopio
Opiskelijaillat la klo 19.

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Suokatu 22

Luottamuksellista ja maksutonta 
keskusteluapua parisuhteen 
kysymyksis sä. Käynnit sopimuksen mu-
kaan. Tiedustelut, p. 040 4848 480 ma-
pe klo 9-11.

Palveleva puhelin
päivystää su - to klo 18-01, pe - la klo 
18-03, p. 01019 0071. Puhelun hinta 
on paikallisverkkomaksu/matkapuhe-
linmaksu. Nettiosoite: pp.kuopio@evl.fi

J ä r j e s t ö t

NNKY 
Myllykatu 5 

p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi /paikallisyhdistykset
Lähetyspiiri ke 9.2. klo 13. 
Raamattupiiri ke 16.2. klo 13.
Ystävänpäiväjuhla su 13.2. klo 14.
Saunailta pe 18.2. klo 18 Poukamassa 
Tied. ja ilm. p. 017 2614 500.
Naisten hyvinvointipiiri
joka ke klo 17.30. 
Perhekahvila toistaiseksi vain
ma klo 9.30 – 12.
Lauluryhmä ke klo 15.
Pianonsoitonopetusta ja musiikillis-
ta toimintaa veloituksetta 7-15 vuoti-
aille. Tiedustelut pääsykokeista ja aika-
tauluista, p. 044 9596 178.
Yhteiskristillinen raamattu- ja
rukousilta ti klo 18.
Puhelinpäivystys kansliassa ti ja to
klo 9 - 11, p. 017 2614 500.

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11

P. (017) 262 2082, www.p-savonkl.sekl.fi  
www.tarjolla.net
Kristillinen kirjapalvelu
joka päivä klo 11-15.
Miesten aamupiiri ma klo 6 ”matkalla 
kohti aitoa miehuutta”, aamurukous-
hetki klo 7 ja klo 8, äiti-lapsipiiri klo 
9.30, päivähartaus klo 13. Raamattu-
piiri ti klo 16 parillisella viikolla, ru-
koushetki klo 18 parittomina ti. Päivä-
hartaus ja kahvihetki ke klo 12 ja 
nuorten aikuisten 3Kohtaamista klo 
18. Raamattu- ja lähetyspiiri paritto-
mina to klo 16 ja nuorten Nuotta-ilta 
klo 18.30. Opkon opiskelijailta la klo 
18. 
Kohtaamispaikka 16.2. klo 18.30
Juankosken srk-talossa. Rauno Perälä.
Lähetyspyhän messu 13.2. klo 10 Riis-
taveden kirkossa. Saarna Jouko Kauha-
nen. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.
Kotiseurat 10.2. klo 19 Riitta ja
Leo Juvosella, Mustinjärvellä.
Kohtaamispaikkamessu 13.2. klo 16 
Neulamäen kirkossa, ”Raamatun lupa-

usten varassa arjessa”. Saarna Rauno 
Perälä. Lapsille oma ohjelma. Kuljetus 
Lähetyskodilta klo 15.30.  
Radio Dei 18.2. klo 19 P-SKL:n ohjelma 
”Kohtaamispaikkana Jumalan Sana.” 
Kohtaamispaikkana Lähetyskoti 
20.2. klo 16, ”Tasapainoinen ja siunattu 
elämä”, Hannu Koskelainen. Musiikki 
Välke.
Lähetyspyhän messu 20.2. klo 10 Sii-
linjärven kirkossa. Saarna Pekka Huttu-
nen. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
srk-talon pienessä salissa.
Messu 20.2. klo 13 Vuorelan kirkossa. 
Saarna Simo Karjalainen.
Egyptin matka peruttu
maan tilanteen vuoksi!
Hiihto- ja raamatturetki Ylläsjärven 
Siltalaan 3-9.4. Matkan hinta n. 400 €. 
Tied. Jussi Kantele, p. 017 2622 082.
Evankelioimiskoulutus 8-10.4. ja 13-
15.5. Kurssimaksu 15 €. Opettajana TM 
Petteri Tuohino.
Lähetysseminaari 16-17.4. Opettajana 
TT Seppo Väisänen. Tied. ja ilm. Jussi 
Kantele, p. 017 2622 082. 

KANSAN RAAMATTUSEURA  
Sanan Kulma, Tulliportinkatu 22 

p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi 
Sanan ilta pe 18.2. klo 18.
Tuija Valtanen, ylistys Jaspe.
Krito p. 0400 793 446/Anja 
Rukouspäivystys pe klo 13-16.
Kirjanmyyntipiste. 
Pienryhmät: rukouspiiri
ma klo 17.30-19.00. 
Krito-ryhmät ti klo 18-20. 
Raamattupiiri ke parill. viikko
klo 18-19.30, p. 050 5484 087/Juha.
Miesten piiri ke klo 18-19.30 pariton 
viikko, p. iltaisin 044 0438 585/Topi
Naisten solu to pariton viikko
klo 18-19.30. 
Nuorekkaiden aikuisten kotisolu klo 
18 pariton viikko. Lisätietoja marjut.ra-
sanen@gmail.com sekä ninattparta-
nen@hotmail.com

SUOMEN LUTERILAINEN 
EVANKELIUMIYHDISTYS
Evankelisten opiskelijoiden
kotisivuosoite
www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.html
Itä-Suomen piirin työntekijä Johannes 
Häkämies, p. 050 3212 938, johannes.
hakamies@ sley.fi

KUOPION YMPÄRISTÖN 
RAUHANYHDISTYS 
Ahmatie 22

Seuroja voi kuunnella osoitteessa 
www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Siilinjärven alueseurat pe 11.2. klo 19 
Konttisella, Viistopolku 15. 
Etelä-Kuopion alueseurat pe 11.2.
klo 19 Tuhkasella, Paavolantie 101. 
Seurat la 12.2. klo 13.30 Leväsen
palvelukeskuksessa, hoitokoti 1.
Raamattutiedonilta la 12.2. klo 18.
Seurat su 13.2. klo 15.
Seurat ti 15.2. klo 13.15 Mäntylän
palvelukeskuksessa.
Lauluseurat ke 16.2. klo 19.
Seurat la 19.2. klo 19.
Seurat su 20.2. klo 15.
Seurat su 20.2. klo 15
Siilinjärven seurakuntatalossa. 
Tiistaikerho ti 22.2. klo 10.30.
Lauluseurat ke 23.2. klo 19.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS 
Kuninkaankatu 22 

Avoinna ke klo 10-13,
virsituokio klo 11-12.
Torstaiseurat 10.2. klo 18
Keskusseurakuntatalon Samulissa.
Seurat su 13.2. klo 18
Männistön vanhalla kirkolla.
Seurat su 13.2. klo 14
Alavan seurakuntasalissa.
Torstaiseurat ja vuosikokous 24.2. klo 
18 Keskusseurakuntatalon Samulissa.
Talviveisuut la-su 5.-6.3.
Kevään suurtapaus Puijon kirkolla. 

LÄHETYSKAUPPA VAKKA 
Kuninkaankatu 22

Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14.P. 
017 2622 322, p. 040 4514 135.
Teemapäivän to 17.2. klo 12-15 aiheena 
Monikulttuurisuus. Vieraana Ranskan-
lähetit Raili ja Pekka Tiihonen ja Moni-
kulttuurikeskus Kompassin henkilökun-
taa. 

AHOLANSAARI 
Isoskoulutus 11.-13.2.
Hiihtolomaviikkojen ohjelmaa alka-
en viikolla 8. Päivittäin Paavon pirtin 
esittelyt klo 12 ja Siioninvirsiseurat klo 
18.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset,
p. 050 4641 000, www.aholansaari.fi 
aholansaari@aholansaari.fi
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Seuraava Kirkko ja 
koti -lehti 23.2. 
Ilmoitusasiossa,  

ota yhteys 
Vappu Kuusiniemi  

p. 014 619 824

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Kuinka varaudun 
tulevaisuuteen?

- laki-ilta
tiistaina 22.2.2011 klo 18.00 alkaen 

Pohjois-Savon OP:n Kuopion konttorin 
pankkisalissa (Puijonkatu 25, Kuopio).

 ● Onko perheen lakiasiat kunnossa?
 ● Tarvitsemmeko testamentin?
 ● Onko edunvalvontavaltakirjat tehtynä?
 ● Miten hyödynnän sijoitusvakuutuksen 

 edut tulevaisuuden suunnittelussa?

Näihin ja muihin perheen laki- ja sijoitusasioita koskeviin 
kysymyksiin vastaavat pankkimme asiantuntijat pää-
lakimies Kati Kytökorpi ja sijoitusasiantuntija Katariina 
Haatainen puheenvuoroissaan.

Ilmoittaudu pe 18.2. mennessä sähköpostitse 
psop.tilaisuudet.kuopio@op.fi  tai numeroon 
010 258 8501. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro 
nimesi, puhelinnumerosi sekä paikkakunta, jonka 
tilaisuuteen osallistut. Tilaisuuteen mahtuu 120 henkeä.

Tervetuloa!
Puhelut 010-numeroihin maksavat (sis. 23 % alv) kaikkialta Suomesta soitettaessa 
lankapuhelimesta 0,0828 euroa/puhelu+0,0595 euroa/minuutti,
matkapuhelimesta 0,0828 euroa/puhelu+0,1704 euroa/minuutti.

Uutuus!

Tiedustelut:

puh. (09) 7257 1178
tai riina.lilja@elakeliitto.fi
www.elakeliitto.fi

Sävel soikoon

Eläkeliitto ry tuottaa uusia
toimintamuotoja ikääntyvien
hyvinvoinnin tukemiseksi
sekä kouluttaa ja tukee
vapaaehtois- ja vertais-
toimijoita työssään.

-opas +cd
Vinkkejä ja ohjeita musiikin
hyödyntämiseen vapaaehtois-
ja ryhmätoiminnassa.

JakkaraJamit-cd:n istumatanssit
virkistävät mieltä ja kehoa.

Hinta 15 euroa + toimituskulut.

Tarjolla myös aiheeseen
liittyvää koulutusta.

R

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Kirkossamme vietetään Pyhä-
teemavuosia 2010 – 2012. 
Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöt 
tarjoaa teemaa tukevia tuotteita, 
palveluja ja toimintoja Pyhä puhuu 
–sinetin alla. 

Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi

m u i s t i o
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622 
621 savuttomat palaverit arkisin klo 
11 ja 19, su klo 9 ja 19. 
AA-naisten ryhmä ti klo 18 Suokatu 
6.
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi. 
Savuttomat palaverit to klo 19, la klo 
9 ja su klo 18. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toi-
mimattomassa perheessä kasvaneille 
aikuisille torstaisin klo 18-20 Propel-
lissa, Minna Canthinkatu 4 C 3. krs. 
Satamakadun puolelta, p. 050 9294 
548 ma ja ti klo 18-20. http://www.
aal.fi
Aamun sana ja rukous yhteiskristil-
linen hetki perjantaisin klo 8 Eelim –
temppelissä, Vuorikatu 29.
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmais-
ten läheisille, Hatsalankatu 37 su klo 
19, p. 040 5579 470.
Imetystukiryhmä parillisten viikko-
jen maanantaisin Maljapuron päivä-
kodissa klo 18-19.30. Kaikille avoimes-
ta ryhmästä lisätietoja, p. 040 7283 
654 tai www.kuopionimetystukiryh-
ma.fi 
Irti huumeista puhelinpäivystys ma-
pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Läheis-
ryhmät, p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukastupa, 
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 9-16, p. 
017 2822 239. www.sarkiniemi.toimi-
kunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita 
myytävänä arkisin tilaisuuksien aika-
na Keskusseurakuntatalon aulassa, 
Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti Pui-
jolan Monikulttuurikeskus, Myllykatu 
1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo 8.30-
15.30 ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suo-
men kielen kurssit ma klo 9-12, ti klo 
17-18.30 ja to klo 10-12. www.puijola.
net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoin-
na ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setle-
mentti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 
050 3727 900.
Kriisikeskuksessa kriisipäivystys 
joka päivä klo 14 -21, p. 017 2627 738 
ja 2627 733. Ajanvaraus ma - pe klo 
8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, käynti 
päihdeosaston rak. päädystä. Avoi-
met vertaistuki-/keskusteluryhmät 
päihteettömyyden tukemiseksi ma, 
ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 ryh-
mäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset 
Laulun ja Sanan tilaisuus ti 15.2. klo 
12.30 Keskusseurakuntatalon Samu-
lissa. Perustettaisiinko lauluryhmä? 
Tule Metodistikirkolle Puusepänka-
tu 7 ma 21.2. klo 12. Sanan ja laulun 

tilaisuus Mäntylän palvelutalossa ti 
22.2. klo 13.15. 
Kuopion mielenterveystuki ry. Kol-
jonniemenkatu 2 II krs. P. 017 2618 
828,  040 7331 713, 0400 889 827.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. 
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400 900. 
www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna 
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke, to 
ja pe  klo 11-13.
Nimettömät narkomaanit su klo 16 
Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Elämän-
katsomuspiiri tiistaisin klo 9. Miesten 
raamattupiiri parillisen viikon ti klo 
18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja tu-
kipalvelu yllätysraskaustilanteissa ja 
abortin jälkeen ilmenneissä kriiseissä 
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 670. 
www.ituprojekti.net  Itu-vertaistuki-
ryhmä abortin läpikäyneille naisille 
alkaa torstaina 10.2. Suljettu ryhmä 
kokoontuu yhdeksän kertaa NNKY:llä, 
Myllykatu 5. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset Itu-puhelin tai p. 044 3212 
725 vertaistukiryhmänohjaaja Riitta 
Mäntylä.
Narsistien uhrien vertaistukiryh-
mä ma klo 18 Majakassa, Minna Cant-
hinkatu 4 C 3 krs. Satamakadun puo-
lelta. 
Omaiset mielenterveystyön tuke-
na Itä-Suomi ry Tuettu loma Rauha-
lahdessa 3.-8.4. pariskunnille, joista 
toisella on mielenterveyden vaikeuk-
sia tai on sairastunut psyykkisesti. 
Tiedustelut, p. 040 5564 292/Pirjo. 
Avoin tukiryhmä vanhemmille, joi-
den lapsella on mielenterveyden vai-
keuksia tai on sairastunut psyykkises-
ti 16.2. ja 2.3. klo 17 Majakassa, Minna 
Canthin katu 4 C 3. krs. Ryhmän on 
mahdollista jatkaa Prospect-ohjel-
malla 14.3. alkaen. 
Petosen asukastupa Pyörönkaari 19, 
II. krs. Avoinna ma-pe klo 9.30-15, p. 
3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdis-
tys. Salijumppa ti klo 14.15 ja allas-
jumppa klo 15.15 Alavan palveluta-
lossa. Suokadun palvelutalossa allas-
jumppa ke klo 17. Salijumppa Puijon-
laakson palvelutalossa to klo 13.
Portti, terveysneuvonta- ja välinei-
den vaihtopiste suonensisäisesti 
huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-
33. Avoin na ma ja to klo 14-16, ti klo 
16-18. Asiointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa palvelu-
keskuksessa, Sammakkolammentie 
12. Avoinna ma-pe klo 9-15. Leivän 
jakelu ma.

Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, II 
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe klo 
9-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p. 
183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11 p. 
183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön neu-
voja, ohjausta ja henkistä tukea. Pal-
velupiste/Kriisikeskus, p. 2627 738. 
Auttava puhelin, p. 0203-16116, ma-ti 
klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. Help line, 
p. 0203-16118 ma-ke klo 15-18. Juris-
tin puhelinneuvonta ma-to klo 17-
19, p. 023-16117.  www.riku.fi 
Sotaveteraanimuseo ja kahvila Tul-
liportinkatu 37 rakennus D. Varaukset 
ryhmille, p. 2811 130 klo 9-13 ti – to. 
Suomen mielenterveysseuran kes-
kusteluryhmä lapsena hyväksikäyt-
töä kokeneille ja heidän läheisilleen 
kuukauden 1. keskiviikkona klo 17.30 
aluetoimiston kokoustilassa, Myllyka-
tu 8 II. krs.
Suomen Sairaanhoitajain Kristilli-
nen Seura Mummon mökissä, Pui-
jonkatu 10 14.2. klo 18.30. Kaija Toiva-
nen. SSKS:n kesäpäivien suunnitte-
lua.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 1 83 393. Perhekriisiyksikkö, 
Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille ti 15.2. klo 18 Mielen-
terveysseuran koulutustilassa, Mylly-
katu 8, sisäpiha II krs. Tied. Liisa Paa-
telainen, p. 044 3313 710, Anneli Har-
tikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu 
Männistön koululla ti tai pe klo 10.
Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, 
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistai-
iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. 
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.

KIRPPUTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6. 
Avoinna ma-pe klo 8-15, p. 044 7148 
004. 
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 
11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, la 
10 -14.30, p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, 
Torikatu 17. Ma-pe klo 11-17, la klo 10-
15,  p. 2614 774.    
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen 
kirpputori, Kuninkaankatu 23. 
Avoinna ma-to klo 10-16, pe klo 10-
13. Tiedustelut, p. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppari Ropo, 
Käsityökatu 28. Avoinna ma-pe klo 
10-17,  p. 3623 614. 
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Kuinka käy köyhien perhei-
den lasten liikuntaharras-
tuksen? Kenen kukkarosta 
rahat?

Pääsevätkö kaikki lapset ja nuoret osallistu-
maan joukkueurheiluun?

Ongelma näkyy konkreettisesti niin 
seurakunnan diakoniatyön kuin kaupun-
gin sosiaalitoimen avustushakemuksissa. 
Joukkueurheilun seuramaksut, varusteet ja 
lisenssit kuormittavat varsinkin varattomien 
vanhempien kukkaroita. 

Ulkojäät 
hyötykäyttöön
Kalpan toimitusjohtaja Sami Kapanen muis-
teli nuoruuttaan, jolloin hänellä oli kytö pääs-
tä pelaamaan ulkojäälle yli 20 asteen pauk-
kupakkasessakin. Tuleva NHL-kiekkoilija 
lämmitti ulkolämpömittaria alle pakkasrajan, 
jotta vanhemmat antoivat luvan ottaa luisti-
met naulasta. 

Tuolloin pojat pelasivat korttelikiekkoa, 
jäät tehtiin talkoilla ja varusteet siirtyivät iso-
veljiltä ja -sisarilta pienemmille. Nyt kiekkoil-
laan sisäjäillä kalliilla tuntitaksoilla eivätkä 
veljen varusteet enää kelpaa. 

Varsinkin jääkiekossa hallikustannukset 
lisäävät huomattavasti kustannuksia. Kapa-
nen tietää monien vanhempien miettivän, 
kuinka saisivat lastensa urheiluharrastuksen 
maksettua. 

”Ulkojäitä tulisi hyödyntää enemmän”, 
Kapanen totesi.

Liikuntapassi 
kaikille lapsille  
Toimitusjohtaja Jari Piiraisen mukaan las-

ten liikuntaharrastusta ei voi mitata rahas-
sa. Parhaimmillaan siitä kasvaa elämäntapa, 
joka auttaa pysymään terveempänä myös 
aikuisiässä. 

Hän ehdotti erääksi ratkaisuksi Norjassa 
vallitsevaa yhteiskuntamallia, jonka mukaan 
kaikki alle 12-vuotiaat urheiluseuraan kuulu-
vat lapset olisivat automaattisesti vakuutet-
tuja. Näin yksi menoerä olisi vanhemmilta 
pois. Hän lisäisi passiin vielä mahdollisuuden 
kokeilla kaikkia liikuntalajeja, jotta lasta au-
tettaisiin löytämään juuri hänelle sopiva laji.

Kups:n junioritoiminnasta vastaava Anssi 
Pellikka kertoi Kuopion Palloseuran ehkäi-

sevän maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä 
aktivoimalla heitä mukaan jalkapallon pariin. 

”Tässäkin nousee kysymykseksi se, kuka 
maksaa heidän varusteensa”, totesi Pellikka. 

Yleisön joukossa olleen Lauri Poutiaisen 
mukaan seurat voisivat käyttää enemmän 
lajissa menestyneitä urheilijoita PR-työssä. 

”Ennen valmentajat auttoivat köyhiä per-
heitä ja hankkivat urheiluliikkeistä ja yrityk-
siltä urheiluvarusteita lahjoituksina”, muistaa 
itsekin valmentajana toiminut Poutiainen.

Pirjo Tiihonen

Petosen seurakuntatalolla keskustelivat Kups:n juniorijohtaja Anssi Pellikka (vas.), ohja-
tun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluiden asiakkuusjohtaja Heli Norja, 
Kuopion Matkailupalvelut Oy:n toimitusjohtaja Jari Piirainen, seurakuntapastori Matti 
Pentikäinen,  KalPa Hockey:n toimitusjohtaja Sami Kapanen sekä Kuopion kaupungin 
entinen liikuntatoimen johtaja Kyösti Miettinen. 

Kuka maksaa 
kiekkoharrastuksen?

Timo Hartikainen

”Jokaisella meillä on elämänhis-
toriamme, joka muokkaa käsi-
tyksiämme auttamisesta, itsensä 
laittamisesta likoon ja yhteisestä 
vastuusta. Jokaisella on myös elä-
mäntilanteensa ja voimavaransa, 
jotka on otettava huomioon. 

Auttaminen on vastavuorois-
ta. Tänään minä tarvitsen tukea, 
ehkä huomenna voin itse olla 
auttava käsi.  Yhteisvastuukerä-
yksessä olisi mahdollisuus saada 
ihmiset kansanliikkeenä osoit-
tamaan lähimmäisenrakkautta. 

Lähimmäisen auttaminen on 
usein omalta mukavuusalueelta 
lähtemistä. Silloin joutuu luo-
pumaan jostakin. Antaa aikaa, 
varoja ja lahjoja, joita Jumala on 
antanut. Lähimmäisenrakkaus 
on sanana kaunis, mutta mitä se 
on käytännössä? Se vaatii koko 
sydämen. Olenko siihen valmis? 

Tulin eläkkeelle jäätyäni 
Helsingistä Kuopioon. Kiireisen 
työelämän jälkeen täytin kalente-
riani täyteen totuttuun tapaan. 
Uuvuin ja saan opetella elämään 
nyt rauhallisemmin. Miten niillä 
voimavaroilla, joita nyt on, voisin 

palvella? Mihin käytän aikani? Iloitsen käydä 
pitämässä korttelikerhoa ikäihmisille ja huo-
nosti liikkuville.

Haluaisin omistaa taidon kohdata ihmi-
siä. Diakoniatyössä sain sitä opetella. Yksi 
tärkeä osa elämääni on myös rukous. Aamul-
la on paras aika käydä Herran eteen. Saan 
muistaa läheisiä ja niitä, joita Jumala laskee 
sydämelleni. Ehkä Jumala haluaa avata ru-
kouselämääni uusia näköaloja.

Haluaisin kohdata ihmisen aidosti, levit-
tää iloa ja toivoa. Nuorissa on tulevaisuus. 
He ovat sydämelläni. Olen kuitenkin arka. 
Tunnen olevani avuton nuorten kanssa. Ajat-
telen, että en osaa heidän kieltään. Miten 
voisin ottaa rohkeasti askeleen heidän luok-
seen? Että voisin olla silmät ja korvat avoinna 
nuorten huolille ja asioille. Haluaisin löytää 
tien nuorten elämään.

Kuulostelen, mikä ovi avautuu. Millainen 
olisi seuraava askel? Kenen luokse ja ketä 
varten?” 

Hanna Karkkonen

minä, sinä, Hän
pohdintaa paastonaikana
Ihmisen on kylmä ilman muita
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Seuraamme kuopiolaisen diakonissa 
Liisa Voutilaisen ajatuksia paastonaikana.
Seuraavat osat julkaisemme 9.3. ja 13.4. 

Epäkristillinen 
mediateko?
Päivi Räsäselle Vuoden 2010 kristillinen 
mediateko -palkinto homopuheista.

Spontaani reaktioni uutiseen: Onko 
tämä huono vitsi?

TV2:n Homoilta kaivoi maata kan-
sankirkon alta ja johti järkyttävään jouk-
kopakoon. Ihmisiä loukannut keskuste-
lu synnytti monille mielikuvan homot 
tuomitsevasta kirkosta – samaan aikaan 
kun kirkko puuhasi rukoushetkeä ho-
mopareille!

Toimittajat kutsuivat keskustelijoiksi, 
kuten kiihkeää draamaa toivova media 
tekee, ääripäiden edustajia. Yhteen ottivat 
sateenkaarikansan puolustajat ja konser-
vatiivisimman siiven kristityt, etunenässä 
Räsänen.

Piispa Matti Repo olisi voinut käyttää 
kokoavan ja rakentavan puheenvuoron, 
jossa olisi tullut selkeästi esiin, että homot 
ovat tätä nykyä tervetulleita kirkkoon sii-
nä kuin äärikonservatiivitkin. 

Avaraa kansankirkkoa arvostavan 
tv-katsojan tuli ikävä esimerkiksi Wille 
Riekkistä, joka olisi kyennyt esittämään 
kirkkomme nykyisen, moniäänisen ja ih-
misten erilaisuutta kunnioittavan linjan.

”Kristillisen mediateon” voisi kuvitella 
tarkoittavan armon ja rakkauden sano-
man esittämistä niin taitavasti, että se 
kutsuu kansaa kirkon piiriin. Eikä päin-
vastoin. Vielä erikoisemmalta tuntui, että 
palkinnosta päätti (nais)pappi ja Sanan 
toimituspäällikkö Freija Özcan, joka ei 
äänestä kristillisdemokraatteja.

Räsänen ei hyväksy naispappeutta ja 
ehdotti, että Suomen pitäisi ottaa vastaan 
kristittyjä maahanmuuttajia. Özcanin 
mies on Turkista tullut muslimi. Pappina 
hän rukoilisi homoparien puolesta.

Sana-lehti on avara foorumi, jolla 
äänensä saavat kuuluville sekä liberaalit 
että konservatiivit. Päätoimittaja Hannu 
Nyman ja Özcan kommentoivat, että pal-
kinto olisi voinut mennä yhtä hyvin piispa 
Irja Askolalle. Palkituksi tuli ”keskuste-
lu, joka pakotti suomalaiset miettimään 
suhdettaan ihmiseen, kristinuskoon ja 
Jumalaan”.

Suvaitsevaisena tunnettu Özcan pe-
räänkuulutti sivistynyttä ja erilaisia kan-
toja kunnioittavaa keskustelua, mutta 
hänen käsitettiin palkinneen Räsäsen 
puheet. 

Özcan myönsi myöhemmin, että hä-
nen olisi ehkä kannattanut jakaa palkinto 
Räsäsen ja vaikkapa Jani Toivolan kesken, 
jotta ajatus olisi ymmärretty.

Janne Villa 

täl lä  pals tal la  k ir jo it tavat  
vuorote l len y l iop is tonlehtor i  
Helena Kantanen Kuopios ta  
s ekä to imit taja  Janne V il la  
Hels ingis tä .

r i s t i v e t o aR i s t i v e t o a  k u l k e e  m u k a n a  m e n n e e n  v i i k o n  t a p a h t u m i s s a
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”Nuoret ja nuoret aikuiset tarvitse-
vat tukea itsenäistymiseensä. Monet 
eivät tiedä, mitä haluavat isona oi-
keasti tehdä. Näitä samoja pohdin-
toja olen itsekin käynyt. Nykyään 
ammatinvalinnasta pitäisi olla varma 
jo varhain”, Mari Paukkonen kertoo. 

”Tarvitaan aikuisia, joiden kanssa 
pohtia tulevaisuutta, ihmissuhteita 
ja omaa kasvua.”

Mari muistelee, että ollessaan 
lastenohjaajakoulutuksessa Pieksä-
mäellä hän kävi oppilaitospastorin 
luona juttelemassa silloin askarrut-
tavista tilanteista. Siitä oli apua.

”Ulkopuoliselle on helpompaa 
kertoa vaikeistakin asioista.”

Seurakunnassa olisi hyvä olla 
kuuntelevia korvia niin työntekijöi-
nä, mutta myös isosiskoja ja –veljiä, 
joista nuoret saisivat tukea aikuis-
tumiseensa.

”Se auttaisi ehkä osaltaan syrjäy-
tymistä vastaan, veisi eteenpäin, kun 
masentaa ja on vaikeuksia.”

Jäykkyys 
karkottaa 
tulijan

Mari Pauk-
konen on ollut 
aikaisemmin 
mukana Kart-
tulan kirkko-
valtuustossa ja 
tämän vuoden 
alusta Kuopi-
on Kallaveden 
seurakunta-
neuvostossa. 
Ensimmäinen 
neuvoston ko-
koontuminen 
oli tammikuus-
sa ja seuraavis-
sa päästään jo 
toivottavasti 
tositoimiin.

”Odotan, 
että voin tuoda 
esiin ajatuksia, 
näkökulmia ja 
ideoita. Että 
yhdessä löy-
täisimme uusia 
ratkaisuja.”

Hän kyse-
lee, että miten 
jumalanpalve-
luksiin saatai-

siin osallistumaan kaikenikäisiä. 
Lapsiperheet ovat kertoneet, etteivät 
he uskalla lähteä hiljaiseen kirkko-
saliin tenavien kanssa. Jos he vaikka 
häiritsevät muita messuvieraita. 

”Monesti jäykkyys karkottaa ih-
misiä. Miten saisimme tilaisuuksista 
sellaisia, jonne olisi kaikkien hyvä 
tulla?”

Tuomasmessu on Paukkosen yksi 
suosikki. 

”Tykkään messun iloisesta ja 
rennosta meiningistä. Laulut ovat 
läheisempiä kuin tavallisen messun 
virret.” 

Lapsista tasapainoa
Paukkonen opiskeli Kuopiossa lähi-
hoitajaksi ja työskentelee Karttulan 
palvelutalossa dementiayksikössä.

”Isommilla opiskelupaikkakun-
nilla seurakunta järjestää ohjelmaa 
nuorille aikuisille, ehkä lähinnä 
opiskelijoille, mutta miten sitä voisi 
kehittää maaseudulle ja pieniin kau-
punkeihin? Siihen haluaisin löytää 
vastauksia.”

Oma aktiivisuus on tärkeää. 
”Rohkeasti kysymään, antamaan 
palautetta ja ideoimaan.” 

Lenkkeilyn ja lukemisen lisäksi 
vapaa-aika kuluu seurakunnan lap-
sityössä. Iloinen nainen on tuttu nä-
ky Karttulan puuhailloissa ja myös 
pyhäkoulua Syvänniemen pappilassa 
aloitellaan uudestaan. Kerran kuu-
kaudessa sunnuntaisin hän kurvaa 

pappilaan pihaan. 
”Lapsityö on osa minua. On 

vaihtelevaa, kun saa energisten 
lasten kanssa touhuta. Se an-

taa tasapainoa päivätyölle.”

Hetki ilman  
keskeytyksiä

Paukkonen 
heittää idean 

yhteistyöstä 
seurakun-

nan ja 
yhtei-
söjen 
ja 

vaikka-
pa yritysten 

kanssa. 
”Nuoret kai-

paavat toimintaa ja 
tutustumista, mutta 
samalla myös tukea ja 

kiireettömyyttä. Elokuvaillan tai 
yhteisen liikuntatuokion yhte-
ydessä voisi olla hiljentymistä 
tai hartaus.” 

Hän tietää itsekin, 
miten elämä kii-
reillään vie nuorta 
aikuista. Kirkko 
tarjoaa siihen rau-
hansa.

”Kun menen 
messuun, siellä 
voi hengäh-

tää. Le-
vähtää keskel-
lä hektistä arkea. 
Mahdollisuus olla 
vaan ja tietää, ettei 
kukaan tule keskeyt-
tämään”, Mari Pauk-
konen toteaa.

Hanna Karkkonen 

t a p a h t u m a t
Puheita pyhästä

Oikeus Pyhään -luentosarjassa Siilinjärven seura-
kuntatalossa keskiviikkona 9.2. klo 18 aiheena on 
Armon meri aava. Matti Hoffrén alustaa, luokan-
opettaja Anne Niemelä kommentoi. Nuorten kuoro 
ja Vesa Kajava.
Keskiviikkona 16.2. klo 18 aiheena on Rukous nous-
koon päivin, öin. Rovasti Sirpa Ylikotila, lastenpsyki-
atrian erikoislääkäri Pirjo Ojala ja Marjaana Kaisto.

armosta ja rukouksesta.

Monikulttuurisuutta Vakassa

Lähetyskauppa Vakassa (Kuninkaankatu 22) vie-
tetään monikulttuurisuuspäivää torstaina 17.2. klo 
12-15. Ranskan lähetit Raili ja Pekka tiihonen  
sekä Monikulttuurikeskus Kompassin henkilökuntaa. 
Voit tuoda käytetyt kortit ja postimerkit Vakkaan. 
Ne myydään keräilijöille. Tuotto käytetään Vakan 
toimintaan. Lähetysseura järjestää postimerkki-
huutokaupan kaksi kertaa vuodessa.

Maailma on yhteinen.

Piirros Kari Kuronen

Tukea aikuistumiseen

Lapsuudestaan Paukko-
nen muistaa pyhäkoulut, 
jotka kokoontuivat ko-
deissa Koskenkylällä. 

Nykyisin pyhäkoulu-
materiaalia voi etsiä 

kirjojen lisäksi in-
ternetistä.
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Karttulalainen Mari Paukkonen, 28, 
haluaa olla nuoren seurakunnan äänenä. 


