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Miten menestystuote 
säilyy tuoreena

K uopiossa rippikoulun kävi viime 
vuonna noin 93 prosenttia ikä-
luokasta. Laskua on edellisvuo-
desta vajaat pari prosenttiyksik-
köä. Tuomiokirkkoseurakunnassa 

luku tippui 85 prosenttiin. 
Muutama nuori jätti rippikoulun väliin 

myös Alavan seurakunnassa. Kukaan ei il-
moittanut, että itse rippikoulussa olisi vikaa.

”Pois jääneissä on erityistuen tarpeessa 
olevia nuoria, joilla on vaikeuksia hypätä rip-
pikoulun kyytiin, isoon uuteen ryhmään”, 
nuorisotyönohjaaja Päivi Grönholm kertoo.

Hän sanoo, että isosten suuri määrä ker-
too oma kieltään siitä, miten rippileirit ovat 
onnistuneet. ”Monet isoset saavat odottaa 
avustajiksi pääsyä seuraavaan kesään.” 

Grönholm vakuuttaa, että yhtymässä teh-
dään töitä, että kaikki voisivat käydä rippi-
koulun.

Pastori Petteri Hämäläinen Kallaveden 
seurakunnasta arvelee, että tulevaisuudessa 
juuri rippikoulu on yksi tärkeä syy liittyä kirk-
koon. ”Aika paljon kastetaan rippikouluikäi-
siä.”

Miten säilyttää menestystuote tuoreena? 
”Koulutus ja motivoituneet työntekijät rat-
kaisevat.”  

Myös rippikoulun seurakuntajaksoa tulisi 
kehittää entistä mielenkiintoisemmaksi.

”Jos vielä 10-14 -vuotiaita saadaan aktiivi-
semmin seurakunnan toimintaan, kynnys läh-
teä rippikouluun madaltuu.”

Sisältöä on terävöitettävä
”Hereillä ollaan”, vs. työalasihteeri Mikko 

Mäkelä kirkon kasvatus ja perheasioista sa-
noo.  Jo vuosi sitten seurakuntia havahdutet-
tiin rippikouluun satsaamiseen kirkkohalli-
tuksen yleiskirjeessä.  

Kymmenen vuotta sitten käyttöön otettu 
rippikoulusuunnitelma on osoittanut toimi-
vuutensa, rippikoulu on vahva osa nuoriso-
kulttuuria, mutta edelleen pitää ahkeroida.

”Markkinointia ei saa unohtaa. Ja sisältöä 
on terävöitettävä.”

Mäkelän mukaan seitsemän päivän leiri on 
sitoutumisen kannalta olennainen asia. Siihen 
tarvittavia resursseja ei saa pantata.  

Maalikuussa rippikoulu on esillä valtakun-
nallisessa seminaarissa ja tempauksia pan-
naan pystyyn eri paikkakunnilla. 

Rippikoulun käy 55 000 nuorta vuodessa 

ja Prometheus-leirin 900, joista 25 prosenttia 
myös  rippikoulun. 1500 nuorta liittyy rippi-
koulun myötä kirkkoon ja heistä 1000 kaste-
taan.

Suomessa rippikoulun käy 87 prosenttia 
ikäluokasta, Ruotsissa 30 prosenttia. Naapu-
rissa romahdus tapahtui ti 20 vuodessa.

”Meillä rippikoulu on katu-uskottavaa toi-
mintaa. Riparin eteen on tärkeä paiskia yh-
dessä töitä, että kasteopetusta saa jatkossa-
kin näin mahtavalla tavalla”, Mäkelä sanoo. 

LEA LAPPALAINEN

pysäkillä

Ajankohtaista

J
umala on. Enkelit saattelevat.

Näin toisessa ihmisessä Kristuksen. 
Olen turvassa.

Maailma on Jumalan käsissä. Näin ku-
vataan pyhän kohtaamista arjessa.

Kirkon kolmivuotinen pyhä -hanke on 
tarkoitettu seurakuntien avuksi sanoitta-
maan ja etsimään pyhää. 

Pastori Matti Peiposen kokemus on, 
että pyhä puhuttaa, mutta siitä on vaikea 

puhua. Tai puhutaan asian vierestä. Miksi?
”Pyhä ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu eikä rajattu.”
”Pyhä liikkuu ja tulee todeksi, missä tahtoo.”
Peiponen jaksaa uskoa, että ajan henki ei välttämättä ole 

pyhän väheksymistä vaan pyhästä etääntymistä.
”Kun ihminen täyttää elämänsä tavaroilla, näkyvillä asioilla 

ja kiireellä, pyhä alkaa tuntua vieraalta ja poissa olevalta. Tämä 
voi johtaa siihen, että ei enää uskalla olla pyhän yhteydessä.”

Peiponen miettii pyhää ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen näkökulmasta ja sanoo, että pyhää ei ole syytä lu-
kita pelkästään kirkkosaleihin.

Julistuksen artikla 18 puhuu uskonnon vapauden yhteydes-
sä oikeudesta uskonnon julistamiseen julkisesti ja yksityises-
ti. On myös oikeus opettaa sekä harjoittaa hartautta ja uskon-
nollisia menoja.

”Halutaanko uskonnonvapaus typistää vain vapauteen har-
joittaa uskonnollisia menoja? Tätä esimerkiksi Neuvostoliitto 
ajoi, kun julistusta sorvattiin YK:ssa toisen maailmansodan jäl-
keen.”

Pyhä muistuttaakin omaa ryhmää
Eriytyminen ja epäsopu, pesäero muihin eivät kuulu pyhän 
olemukseen. 

”Pyhän perusolemus on yhteys. Pyhä kutsuu yhteen, vaikka 
ihmisen on vaikea hyväksyä tätä”, Peiponen sanoo.

Yksi syy vetäytymiseen toisten luota on vierauden kammo. 
”Pelko, että jotain murtuu”, Peiponen sanoo.

On helpompaa olla samanmielisten kanssa. Kun maailma 
tulvii moniarvoisuutta, ihminen yrittää hallita elämäänsä aset-
tamalla rajoja. Halutaan rajata myös pyhän liikehdintää.

”Jossakin vaiheessa pyhä ja Jumala alkavat muistuttaa sitä 
pientä tuttua ryhmää, jossa ihminen itse vaikuttaa.”

Oma kieli on myös uskon äidinkieli

Kirkkojen maailmanneuvoston historiaan liitty-
vää väitöskirjaa viimeistelevä Peiponen esittelee 
Facebook-sivuilla olevansa kristitty, luterilainen, 
ekumeeninen ja edistyksellinen. ”Tässä järjestyk-
sessä.”

Maaningalla syntynyt ja Siilinjärvellä lukion 
käynyt teologi sai esimakua kristittyjen moninai-
suudesta lapsuuskodissaan. Isä oli ortodoksi ja äi-
ti luterilainen.

Teologiksi valmistumisen myötä kansainvä-
liset yhteydet ja ekumenia veivät mukanaan. 
Kyytiä supisuomalaisille ja perisavolaisille tot-
tumuksille hän sai Genevessä Kirkkojen maail-
manneuvoston Euroopan aluesihteerinä.

Koordinaattorin tehtävä oli visioida ja koulut-
taa jäsenkirkkojen väkeä tulevaisuuden diakoni-
an tarpeisiin: vanhus- ja aids-työhön, ympäristö- 
ja ekologiahankkeisiin.

Sitä ennen Peiponen ehti tehdä Espoossa töi-
tä maahanmuuttajien kanssa. Mitä heiltä voi op-
pia? 

”Kaikki maahanmuuttajat ovat siunaus, sillä 
he muistuttavat, että pyhällä on monet kasvot.”

Yhteyden harjoittaminen käytännössä on Pei-
posen mielestä oppimisen asteella. ”Paikallinen 
seurakunta on harvoin aidosti valmis ottamaan 
muualta tulleet vastaan, saati muuttamaan käy-
täntöjään.”

Tilanne oli sama, kun hän asui neljä vuotta 
Genevessä. Kaupunki on kristittyjen ja kirkkoliit-
tojen sulatusuuni, mutta erimaalaiset hakeutui-
vat mieluiten omiin tilaisuuksiinsa. 

”Toisaalta se on ymmärrettävää. Oma kieli on uskon äidin-
kieli, tuttu ja turvallinen. Silti olisi hedelmällistä, jos eri kult-
tuureista tulevat voisivat kokoontua yhdessä. Se olisi aitoa 
kristittyjen monikasvoisuutta.”

Maahanmuuttajat näyttäjät aktivoituvan uudessa koti-
maassaan. Muslimit harjoittavat uskoaan entistä näyttäväm-
min myös ulkonaisesti. Ulkosuomalaiset kristityt saattavat 
löytää maailmalla tien kirkkoon, jos messuja järjestetään suo-
men kielellä.

Tuttujen rituaalien kaipuussa ei Peiposen mukana ole mi-

tään pahaa niin kauan kuin oma vakaumus ei muutu muiden 
vakaumusta rajaavaksi. 

Muualta tulevat alkavat Suomessakin kokoontua omien 
joukkojensa kanssa. Sitä ennen on etsitty yhteyttä enemmis-
tökirkkoon ja kurkistettu vapaiden suuntien seurakuntiin.

”Valitettavan harvoin pystytään kokoontumaan yhtenä 
seurakuntana”, Peiponen harmittelee. 

Vahvista ääni toisen maailman
Pyhästä puhuminen törmää myös kieleen. Miten kuvata ku-
vaamatonta?

Pesäerot eivät kuulu 
pyhän olemukseen

 JOONAS TOIVANEN

Rippikoulun onnistumisesta kertoo jatkuva ryntäys isoskoulutukseen. Kuvassa 
viime talven isosleirin mäenlaskua Rytkyn leirikeskuksessa.

Rippikoulun kävijämäärä laski hienoisesti.

Ajan henki ei ole pyhän väheksymistä, 
vaan pyhästä etääntymistä.
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Yhteiseen pöytään 

I stuttiin äidin kanssa kirkossa kiirastorstaina, jo vuosia 
sitten. Tuli ehtoollisen aika. Tartuin heti äitiä käsikyn-
kästä kiinni, jotta lähetään. ”Eihän myö. Antaa noitten 
parempien ihmisten männä ensin.” Voi äitiläinen! Sy-
vässä ovat kahtiajaon juuret.

Joskus hyvät asiat tahtomattaan kääntyvät pahoin päin. 
Pieni, jopa hyväksi tai ainakin käytännölliseksi tarkoitettu 
päätös voikin kääntyä itseään vastaan ja aiheuttaa reaktion, 
jota ei osattu odottaa.

Ennakoiva viestintä on tämän päivän viestinnän yksi 
avainsana. Tarkoittaa sitä, että ennakkosuunnittelussa kar-
toitetaan projektin mahdolliset sudenkuopat. Monta kirkol-
lista viestintäkommellusta olisi ehkä ennakoivalla työllä väl-
tetty. Kaikkea ei voi. 

Miten tähän uutiseen reagoidaan? Missä valossa kirkkom-
me tämän tiedon valossa näyttäytyy? Onko tässä ajassa, jota 
elämme, syytä heittää pienintäkään pommia?

 
Viime viikolla kerrottiin uutinen, että Kuopion uuden 
piispan virkaanasettamisen jälkeen on kaksi kahvitilaisuutta.

Kutsuvieraille ja sitten niille muille, rahvaaksihan sitä mei-
dän kulmakunnilla kutsutaan. Ja kun se meidän äitien sakki 
ohjataan vielä kolkoille koulun käytäville, ero näkyy.

Uskokaa huviksenne, miten mieluisaa puolin ja toisin oli-
si se, että samassa kahvipöydässä istuisivat piispa ja hitsari, 
presidentti ja työtön, pappi ja kampaaja. Roskakuski ja kirk-
koherra. Ei me sinne toisamme mennä tuijottelemaan, vaan 
heitä, jota emme koskaan muuten näe.

Tila kyllä löytyy jos lujaa neuvottelutahtoa on.
Uskon Kuopion kaupungin näkevän tämän tärkeänä 

imagona kaupungille ja sen asukkaille. Ei se aina vaan ha-
lua kiskoa veromarkkoja, vaan joskus myös tarjota kaupun-
kilaisilleen yhteistä hyvää. Tilan kirkkokahville. Kuopion seu-
rakuntayhtymä on jo luvannut maksaa kirkkokahvilaskun.

Kuopion seurakuntayh-
tymän strategian nimi on 
”Meidän kirkko, osallisuuden 
yhteisö”.

Strategiassa jopa varoite-
taan, että tämä ei saa sisältää 
piiloviestiä: meidän, mutta ei 
teidän. Tarpeellinen varoitus, 
koska ”meidän kirkko” on liian 
rasitettu ja jo valmiiksi sisään-
päin kääntynyt käsite. 

Mutta yhteisillä kirkkokah-
villa veisattaisiin virsiä ja uusi 
piispa puhuisi koko laumalleen 
niin kuin kaitsijan kuuluu. 

Harkitkaa, hyvä Tuomioka-
pituli vielä ja kysykää siltä uu-
delta piispaltakin, millaiset 
kokkarit hän  juhlapäivänään 
haluaa. 

Jaottelu vuohiin ja lam-
paisiin täällä maan päällä on 

synt…, no ei se ainakaan oikein ole.   
Sen jaon tekee Kristus sitten ajallaan. 

 ✚ Kuopion isolle hautausmaal-
le lisätään uurnahauta-alueita. 
Kolmelle vapaalle rakennettaval-
le osastolle saadaan 618 uurna-
hautapaikkaa, joissa on 3 852 uur-
nasijaa.

 ✚ Seurakunnille palautuneissa 
arkkuhautaosastoissa, joiden 
hautariveissä on useita vierekkäi-
siä hautapaikkoja, rakennetaan 
muistolehtoja tuhkahautausta 
varten.  Niissä käytetään materi-
aalina seurakunnalle palautuneita 
hautamuistomerkkejä ja graniit-
tisia reunakiviä. Muistomerkkien 
valinnan tekevät intendentti He-
lena Riekki sekä puistopäällikkö 
Aarne Laukkanen. 

 ✚ Arkkuhautapaikat sekä 
muistomerkit ovat palautu-
neet seurakunnalle vuosina 2003 
ja 2010 siksi, että nämä haudat 
ovat jääneet hoitamatta. 

 ✚ Tuhkausten määrä Isolla 
hautausmaalla oli viime vuonna 
51 prosenttia kaikista hautauksis-
ta. Vihityn hautausmaan käyt-
tötarkoituksen muuttamisesta 
päätöksen teki yhteinen kirkko-
neuvosto. 

 ✚ Pyhäkoulunopettajat Mai-

ja ja Olli Kankimäki sekä nuo-
risotyönohjaaja Markku Puhakka 
Puijon seurakunnasta ovat saa-
neet kirkon lapsi- ja nuorisotyön 
ansiomerkit. Kankimäet ovat toi-
mineet pyhäkoulunopettajina lä-
hes 30 vuotta. Puhakka on työs-
kennellyt Puijolla vuodesta 1991. 

 ✚ Pastori Maarit Koivurova on 
valittu Kuopion seurakuntayh-
tymän sairaalasielunhoitajan vir-
kaan. Virkaan oli 11 hakijaa.

 ✚ Herättäjä-Yhdistyksen pe-
rustamisesta on kulunut sata 
vuotta. Pääjuhlaa vietetään Hel-
singissä 17.-19.2. ja alueellisia juhlia 
eri puolilla maata, Kuopiossa 8.-
9.9.  Juhlavuoden tunnuksena on 
huudahdus ”Arjen halleluja”.

 ✚ Hengellinen elämä verkossa 
–hankkeelle on myönnetty Kris-
tillisen Medialiiton vuoden kristil-
linen mediateko -palkinto. Perus-
teluissa todetaan, että palkinnon 
saajaan liittyy paljon osaamista, 
monikielisyyttä ja kansainvälisyyt-
tä. Hankkeessa on mukana ihmi-
siä, joilla on innostusta, näkemys-
tä ja sitkeyttä. Palkinnon saajan 
valitsi Kristillisen Medialiiton pu-
heenjohtaja Thorleif Johansson.

Hengellinen elämä verkossa (Hev) 
on evankelis-luterilaisen kirkon 
strateginen kärkihanke. Hanke on 
muun muassa kouluttanut lähes 
pari tuhatta seurakunnan työn-
tekijää käyttämään verkkoa työs-
sään sekä avustanut verkkokes-
kustelijoiden palkkaamisessa 
seurakuntiin.

 ✚ Seurakunnille ja kirkollisille 
työnantajille on julkaistu mo-
nikulttuurisen rekrytoinnin opas. 
Tervetuloa töihin! Seurakunta 
monikulttuurisena työnantaja-
na -oppaaseen on koottu neuvo-
ja esi merkiksi yhdenvertaisuuden 
huomioimisesta rekrytoinnis-
sa sekä selkeästä suomen kieles-
tä työpaikalla. Oppaan esipuheen 
kirjoittanut piispa Kaarlo Kalliala 
sanoo, että monikulttuurisuus on 
tosiasia, jonka voi nähdä lupauk-
sena tai mahdollisuutena. Vuonna 
2009 tehdyn selvityksen mukaan 
maahanmuuttajataustaisia työn-
tekijöitä on ollut palkka- tai har-
joittelusuhteessa noin joka kym-
menennessä seurakunnassa. 

LAhjA PyyköNEN
lahja.pyykonen@evl.fi

”Samassa 
kahvipöydässä 
istuisivat piis-
pa ja hitsaaja, 
roskakuski ja 
kirkkoherra, 
presidentti 
ja työtön.  

pääkirjoitus

Mietittyään synonyymia pyhälle Peiposen mieleen 
nousee virsi 600.

”Virren säe ’vahvista ääni toisen maailman’ kuvaa ai-
ka osuvasti pyhää.  Ääni kantautuu toisesta todellisuu-
desta ja tulee läsnä olevaksi tässä maailmassa.”

Pyhän läsnäolo vie armoon.
”Ihminen saa arjen keskellä muistutuksen siitä, että 

Jumala on. Ja Kristus on läsnä.”
Pyhä muuttaa Peiposen mukaan näkökulmaa. 
”Todellisuus on enemmän kuin ymmärrän, enem-

män kuin aineellinen maailma. Kun nykyihminen mää-

rittelee asiat itsensä kautta, pyhä saa kysymään, onko 
minulla paikka Jumalan maailmassa.” 

LEA LAPPALAINEN

Pyhän kosketus luentosarja 
Sillinjärven seurakuntatalossa jatkuu torstaisin klo 18.  
Harrasta pyhää. Jaakko Heinimäki. 9.2.

Pyhät isät. Harri Peiponen, 16.2. 
Pyhän monet kasvot. Matti Peiponen. 23.2.  
Tartu pyhään.  Joel Luhamets. 1.3.

JANI LAUKKANEN

”Pyhästä pitää puhua 
muullakin kuin kirkossa. 
Muuten pyhä unohtuu”, 
pastori ja tohtorikoulutet-
tava Matti Peiponen sanoo.
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Kesävään 
yhteiskuntaan

T asa-arvo- ja oikeudenmukaisuusky-
symykset nousivat presidentinvaali-
en loppuvaiheessa esiin aiempaa kes-
keisemmin. Nämä ovat myös väestön 
ikääntymisen lisäksi sosiaalipoliittisten 

järjestelmien kestävyyden kannalta merkittäviä haas-
teita. Miten esim. rajoittaa yhä kasvavaa taloudellis-
ta eriarvoistumista?

Kansalaisten yhteisvastuuta ja valtiota tarvitaan 
talousjärjestelmän pystyssä pitämiseen ja kanta-
maan vastuuta yhteiskunnan sosiaalisesta kestävyy-
destä, tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Näi-
tä tavoitteita on ajettu perinteisesti mm. verotuksen 
ja veroluonteisten pakollisten panostusten kautta, ei 
vapaaehtoisuuteen ja markkinakysyntään tukeutuen. 
Kyse on myös yhteiskunnassa vallitsevista arvoista ja 
ihmiskuvasta.

Sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan luomi-
nen ja ylläpitäminen edellyttää, että heikoista kan-
salaisista pidetään huolta. Niin kuin nyt ainakin 
yritetään pitää yhteisvastuullisesti huolta niistä eu-
rooppalaisista talouk-
sista, jotka ovat heik-
koja. Vaikka sosiaaliset 
riskit kasaantuvat hel-
pommin vähän koulu-
tetuille ja yksinhuolta-
jille, myös muut voivat 
joutua sivuraiteelle. Tä-
män vuoksi on huoleh-
dittava kollektiivisista 
sosiaaliturva- ja palve-
lujärjestelmistä. Huo-
no-osaisuutta ei voi-
da käsitellä yksinomaan 
markkinoiden haas-
teena.

Toimiva talous ja so-
siaalisesti kestävä yh-
teiskunta ei ole vain 
tuotantoa ja kulutusta, 
vaan sen hoitamiseen 
liittyy myös eettisiä ja 
humanitaarisia näkö-
kohtia. Mahdollisuus 
tasata markkinoilla 
muodostuvaa tulonja-
koa, hyvätuloisista pie-
nituloisiin päin, riippuu 
kansalaisten poliittises-
ta tahdosta ja kansan-
talouden tilasta. Näihin 
asioihin vaikuttaminen 
on keskeinen lähtökohta sosiaalipolitiikan harjoitta-
misessa. Sen tukeminen on myös kansalaisten ilmai-
sema tahto.

Kirkon sosiaalieetikoilla olisi nyt sosiaalinen  
tilaus käydä yhteiskuntakriittistä keskustelua tasa-
arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Kai-
paamme keskustelua kirkon diakoniatyön käytän-
nön linjauksista ja konkreettisista toimista.

Piispanvaalin yhteydessä ei 
liiemmälti ole keskusteltu toi-
mivasta taloudesta ja sosiaa-
lisesti kestävästä yhteiskun-
nasta. Vai eikö keskusteluja 

ole julkistettu? Tasa-arvon ja 
oikeudenmukaisuuden ky-

symyksiin kaivattaisiin 
kirkon kannanottoja. 

juhANI 
LAurINkArI

kirjoittaja on 
yhteiskunta- 

tieteilijä, teologi ja 
humanisti Itä- 

Suomen yliopiston 
kuopion 

kampukselta.

”Piis-
panvaalin 
yhteydessä 
ei ole kes-
kusteltu toi-
mivasta ta-
loudesta ja 
sosiaalisesti 
kestävästä 
yhteiskun-
nasta. Vai 
eikö keskus-
teluja ole 
julkistettu?

P aukkupakkasilla tie vie kuu-
maan saunaan. Lähteäkö ui-
mahalliin vai kylpylään, et-
siäkö leppeät löylyt tarjoava 
savusauna tai jokin muu 

rantasauna avantoineen vai tyytyäkö 
omaan kotisaunaan.

Jos eläisimme 1950- tai 1960-lukua, 
Kuopiossakin voisi valita löylynsä kym-
menistä täällä silloin vielä toimineista 
yleisistä saunoista. 

Niistä tunnetuin oli Talstin sauna, 
jonka raatimies Carl Robert Dahlströ-
min käynnisti 1800-luvun puolivälissä. 
Tämä poikkipäätyinen rakennus näkyy 
hyvin oheisessa 1870-luvun kuvassa. Se 
sijaitsi silloin vielä aivan Maljalahden 
rannassa. Nyt rantaviiva on huomatta-
vasti kauempana eikä saunarakennus-
takaan enää ole.

Muita keskustan yleisiä saunoja oli 
Ilmarinen Sepänkadulla. Kirkkokadun 
kulmassa vanhan kerrostalon pihapii-
rissä sijaitseva rakennus on edelleen 
olemassa, vaikkakaan ei enää saunana. 
Hatsalankadulla oli Holopaisen sauna, 
Ajurinkadulla Hartikaisen, Savonkadul-
la Hakkaraisen ja monia muita. 

Ne kaikki lopettivat toimintansa 
toinen toisensa jälkeen 1960-luvulta 
lähtien. Pisimpään toimi Kolehmaisen 
sauna Lapinlinnankujalla. Muita vie-
lä 1980-luvulla toimineita olivat Tuo-

maisen ja Walentinin saunat Linnan-
pellolla.

Männistössä toimivat muiden mu-
assa Helinin ja Utriaisen saunat, It-
konniemellä Koposen ja Tuomaisen, 
Niiralassa Jukolan ja Kallan sekä Haa-
paniemellä Hartikaisen ja Taskisen sau-
nat. Näidenkin kohtaloksi koituivat jäl-
leenrakennuskauden omakotitalojen 
kellari- tai pihasaunat ja uusien kerros-
talojen kylpyhuoneet ja talosaunat.

Nyt taas jokaiseen kerrostaloasun-
toonkin rakennettavasta omasta sau-
nasta huolimatta on alettu puhua uu-
sien yleisten saunojen rakentamisesta. 
Lehdissäkin on esitelty Helsinkiin me-

renrantaan entiselle satama- ja teol-
lisuusalueelle suunnitteilla olevaa 
modernia rakennuskompleksia, jos-
sa ikiaikainen saunaperinne yhdistyy 
näyttävään moderniin puuarkkiteh-
tuuriin. 

Sen suurella hartaudella suunnitel-
leet Anu Puustinen ja Ville Hara tunne-
taan paljon kiitosta saaneen Helsingin 
pitäjän kirkkomaan siunauskappelin 
arkkitehteina.

Aika näyttää, toteutuuko suunnitel-
ma ja saammeko myös me joskus täl-
laisen arktisen kylpylän rannoillemme. 

hELENA rIEkkI

Yleisiä saunoja oli Kuopiossa kymmeniä

kolumni

kirkon kulmilta

E
nnakkosuosikkeina ol-
leet teologian tohto-
ri Miikka Ruokanen 
ja teologian tohtori 
Jari Jolkkonen jatka-
vat toiselle kierroksel-
le. Ruokanen sai ääniä 
177, Jolkkonen 173. 

Eniten Ruokanen kokoisi ääni Joen-
suun ja Kuopion rovastikunnista, sa-
moin Jolkkonen. Ruokasen ja Jolkkosen 
keräämät äänimäärät ovat kaikista ro-
vastikunnissa kohtuullisen tasaisia. Mii-
nuksen puolelle he eivät jääneet mis-
sään rovastikunnassa.¨

Kuopion rovastikunnassa eniten ää-
niä (44) sai Jaana Marjanen, Sakari 
Häkkiselle Kuopiossa ääniä annettiin 
29. Hänen äänimääräänsä todennäköi-
sesti jonkin verran verotti äänestyksen 
alla käyty keskustelu. 

Jaana Marjanen sai kaikkiaan 117 
ääntä, Pauliina Kainulainen 42, Tapa-
ni Nuutinen 35 ja Sakari Häkkinen 103.

Riekkinen äänesti 
Keskusseurakuntatalossa
Kuopion tuomiorovastikunnan piis-
panvaali käydään Keskusseurakunta-
talossa. 

Ensin veisataan ja rukoillaan, sitten 
on nimenhuuto. Siitä huomaa, että ai-
ka paljon on äänestetty ennakkoon, 
koska piispanvaaleissa harva jättää ää-
nensä käyttämättä.

Ennen äänestämään pääsyä avataan 
vielä ennakkoon tulleet äänestyskuo-
ret. Puheenjohtaja kehottaa äänestäjiä 
olemaan hiljaa, vaan ei tainnut pyyntö 
mennä perille. Supinaa se oli, mutta tus-
kin vaalityötä. Jokainen oli kantansa rat-
kaissut.

Äänestyspaikalla ei ollut äänestys-
koppejaakaan, Joten useimmilla oli li-

pussaan numero valmiina. Näissä vaa-
leissahan äänestäjä saa lippunsa postissa 
kotiin.

Piispaehdokkaista äänestämässä tääl-
lä äänestivät Jaana Marjanen ja Saka-
ri Häkkinen. Ketähän äänesti seuraajak-
seen piispa Wille Riekkinen.

Vaalien käytännöt vaihtelevat eri ro-

vastikunnissa. Kun Kuopion rovastikun-
nan äänestyspaikalta media joutui läh-
temään heti alkuhartauden jälkeen, 
Siilinjärvellä toimittaja teki työtään ko-
ko äänestyksen ajan. ”Kunhan ei äänes-
tyskoppiin mennyt”, totesi lääninrovasti 
Oiva Malinen.

Kovin näytti vapaalta ääntenlasku-

Ruokanen ja Jolkkonen jatk avat kakkoskierrokselle
Kuopion piispanvaalin ensimmäinen kerros ei tuonut yllätyksiä.

KUOpION KULTTUUrIHISTOrIALLINEN mUSEO
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kin. Toisessa päässä pöytää lasket-
tiin ääniä, toisessa äänestäjät söivät 
lihakeittoa. .Ja katsovat välillä, mikä 
pakka kasvaa korkeimmaksi. 

Joensuuhun ei haluta 
piispapaneelia

Miikka Ruokasen asiamies Rai-

mo Hakkarainen sekä Jari Jolkko-
sen asiamies Hannu Koskelainen 
taputtavat nyt riemuissaan. Hak-
karaiselle tulos ei ollut yllätys, ero 
seuraaviin sen sijaan niin selvä. Sa-
maa ihmettelee myös Hannu Kos-
kelainen.

Vaalikampanja jatkuu ehdok-

kaitten yhteisillä paneeleilla. Kuo-
pion lisäksi muillekin paikkakunnil-
le mennään.

Tosin Joensuussa kirkkoherrat 
ovat linjanneet, etteivät he enää 
pidä tarpeellisena pitää paneeleja 
piispanvaalista. Myös Joensuuhun 
paneelia oli pyydetty. 

Noniin. Nyt saatte kehua omi-
anne. 

Raimo Hakkarainen:
Miikka Ruokanen olisi piispana 
kuunteleva, syvästi oppinut, hen-
gellisesti kypsä, kirkon perintee-
seen ja uskoon sitoutuva, mutta 
samalla kirkon toimintaa uudista-
va sekä spiritualiteettia että kirkon 
yhteiskunnallista roolia painottava.

Hannu Koskelainen:
Hiippakunta saisi Jari Jolkkoses-
ta vahvasti Itä- Suomen kamaraan 
juurtuneen, oppineen ja ihmislä-
heisen piispan. Hän on kuuntele-
va, sovitteleva ja reilu. Uskollise-
na luterilaiselle uskontullkinnalle 
ja siitä nousevalle hengellisyydelle 
hän tahtoisi olla ohjaamassa hiip-
pakuntaa niin, että se voisi elää to-
deksi kutsumustaan.

LAhjA PyyköNEN

Miikka Ruokasen ja Jari Jolkko-
sen vaalipaneeli järjestetään Kuo-
pion tuomiokirkossa tiistaina 14.12. 
klo 18.  
Paneeli lähetään myös suorana vi-
deolähetyksenä kt/piispanvaali. 
Piispanvaali maanantaina 20.2. klo 
13. 

Kuopion tuomiorovastikun-
nan piispanvaalinäänestys 
aloitettiin hartaudella.

Miehet jakavat ystävyyttä tekemällä

J ukka-Pekka Parkkisenniemi tutustui ystä-
väänsä Lauri Hakolaan mäkihyppykuviois-
sa 1990-luvulla ollessaan tämän valmentaja. 
Nykyään molemmat ovat valmentajia ja per-
heen isiä. 

Mitä ystävyys on? 

“Tarvitaan luottamusta, erilaisuuden sietämis-
tä, ja myös luovuutta, että haluaa oppia ys-
täviltään. Vietämme yhdessä vapaa-aikaa ja 
rentoudumme, mutta kaipaan myös seuraa, 
jossa järkeillä ja pohtia asioita. Kysellä, että 
mitä elämä on.” 

Mitä teet Laurin kanssa?

“Pidämme yhteyttä viikoittain. Soi-
tamme sekä näemme. Käym-
me läpi valmennusjuttuja. 
Saan Laurilta paljon vinkkejä. 
Olemme molemmat isiä, jo-
ten joskus sivuamme myös 
niitä pohdintoja. Voimme 
kertoa, mikä askarruttaa tai 
painaa mieltä. Vakioaihee-
na on tällä hetkellä Kumme-
li-huumori.” 

Mitä arvostat ystävyydes-
sänne?

“Tutkin maailmanpolitiikkaa 
ja kerron löydöistäni Lauril-
le. Hän osaa ja jaksaa kuunnel-
la hymyilemättä. Pystymme 
jakamaan vaikeitakin asioita. 

Meillä on sama huumori, viljelemme itseironiaa.”

Onko ystävyys erilaista vanhempana kuin nuorena?

“Ennen ystävyys oli tekemistä. Piti olla samat harrastuk-
set ja samanlainen kiitäjä kuin itsekin. Nykyään tutus-

tumiseen vaikuttaa elämänkatsomus. Ystävi-
nä on myös sellaisia, joiden kanssa 

olen eri mieltä asioista. He koet-
televat hyvällä tavalla omia nä-
kemyksiäni.”

Mistä miehet eivät puhu?

“Parisuhdeasioista. Ja harvem-
min uskaltaudumme kertomaan 
peloistamme ja ahdistuksistam-

me.” 

Onko naisten ja miesten 
ystävyydellä eroja?

“Naiset jakavat elä-
män tunnepuolta, 
miehillä jakaminen 
on järkeilevää teke-
mistä.”

Miten huomioit ys-
tävää?

“Voisi varmaan parem-
minkin. Meillä Laurin kans-

sa huomioinen on hauskaa 
herkuttelua. Yllätysjäätelöjä ja 

vitsejä. Ne piristävät.” 

hANNA kArkkONEN

mitä mielessä?
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Ruokanen ja Jolkkonen jatk avat kakkoskierrokselle
Kuopion piispanvaalin ensimmäinen kerros ei tuonut yllätyksiä.

TImO HArTIKAINEN

Kotimaan matkaklubi

Amsterdam ja tulppaanien Hollanti 
20.4.-23.4.2012
Lähde Kotimaan Matkaklubin kanssa keväiseen Amsterdamiin ja tutus-
tumaan sen upeaan kukkaloistoon. Koe valloittavan kaunis Hollanti, 
jossa miljoonat tulppaanit ja kukkivat puut tervehtivät sinua. Lukuisien 
kanavien ja siltojen Amsterdam on viihtyisä suurkaupunki, jossa liikkumi-
nen on vaivatonta. Kukkatoreja, kauniita taloja, timantteja ja tuulimyllyjä, 
niistä on Amsterdam tehty. Kotimaan Matkaklubin matkanjohtajana Kylli 
Kuusisto.

MATKAOHJELMA
Perjantai: Helsinki-Amsterdam klo 8.15 – 9.45. Oppaan johdolla teemme 
kaupunkikierroksen bussilla. Näemme mm. Kuninkaanlinnan, Waterloop-
lein- ja Dam-aukiot ja lukuisia historiallisia rakennuksia. Kierroksen lopuk-
si käymme timanttihiomossa. Illallinen hotellin ravintolassa.

Lauantai: Amsterdam / Keukenhof. Aamiainen hotellissa. Aamiaisen 
jälkeen lähdemme Keukenhofin kukkapuistoon, jossa upeat tulppaanit ja 
kukkivat puut tervehtivät meitä. Täällä näet miljoonia värikkäitä tulppaa-
neita ja puita, koet satumaista kukkaloistoa. Kierroksen jälkeen palaamme 
Amsterdamiin, jossa omatoiminen lounasristeily. Loppupäivä vapaa-aikaa.

Sunnuntai: Amsterdam / Delft ja Madurodam. Hotelliaamiaisen jälkeen 
lähdemme kohti Delfin pikkukaupunkia, joka on tunnettu sinisestä 
posliinistaan. Vierailemme 1600-luvulla perustetussa posliinitehtaassa, 
jossa tutustumme tehtaan historiaan, tuotteiden valmistukseen. Juomme 
kakkukahvit vielä ennen kuin jatkamme matkaa Delftistä Madurodamin 
teemapuistoon. Puistossa voi ihastella Amsterdamin kanaaleja, kauniita 
puutarhoja, tuulimyllyjä ja ihastuttavia taloja, kaikkia pienoiskoossa. 
Paluu Amsterdamiin, jossa loppupäivä omaa aikaa. 

Maanantai: Amsterdam-Helsinki. Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä 
vielä hetki aikaa nauttia kaupungin tunnelmasta. Ennen lentokentälle me-
noa tutustumme 150 vuotta vanhaan juustotilaan ja puukenkätehtaaseen. 
Nautimme yhteisen lounaan vielä ennen kotiin lähtöä. Lento klo 18.50 – 
22.10 Amsterdam-Helsinki.

Matkan hinta: 1055 €/ hlö + toimitusmaksu 10 €/tilaus. 
Lisämaksusta 1hh 160 €.

Hintaan sisältyy: • lentomatkat Hki-Amsterdam-Hki • lentokenttäverot ja 
matkustajamaksut • bussikuljetukset kohteessa matkaohjelman mukaan 
• hotelliyöpymiset aamiaisin 2 hh • kanaaliristeily • ateriat matkaohjelman 
mukaan (1 x illallinen, 2 x lounas, 1x kakkukahvit) • tutustumiskohteiden 
sisäänpääsymaksut • suomenkielisen paikallisoppaan palvelut kohteessa 
matkaohjelman mukaan.

Lisätiedot ja varaukset: Matkapojat Oy / Mervi Aho, p. 010 2323 864 tai 
mervi.aho@matkapojat.fi
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Häälauluja 
Tuomiokirkossa

 ✚ HäälaulutTuomiokirkossa lauan-
taina 11.2. klo 15. Teija Korhonen, 
Mirjam Puukki, Minna Rusanen, Hen-
ri Tikkanen, Emmi Virtanen, laulu. Mar-
jaana Oliveira, viulu Raimo Survo, piano. 
Jousikvartetti: Anna Perkkiö, Eija Kajava, 
Sonja Koistinen ja Aino Saari. Anna Ko-
sola ja Anu Pulkkinen, urut ja piano.Lau-
luja nykyajan lauluntekijöiltä sekä van-
hoilta mestareilta. mm. Bach, Franck, 
Laaksonen, Perttilä ja Simojoki. 

 ✚ Häämarssit Tuomiokirkossa lauantai-
na 18.2. klo 15.

Herättäjänpäivän 
messu 

 ✚ Messu ja Herättäjänpäivä Alavan 
kirkossa sunnuntaina 12.2. klo 10. Saar-
naa piirisihteeri, rovasti Alpo Järvi, litur-
gina Hannu Koskelainen, kanttorina Ossi 
Jauhiainen, kirkkokuoron kvartetti. Mes-
sun jälkeen kirkkokeitto ja kahvit sekä 
seurat, puhujina piispa Matti Sihvonen, 
rovasti Alpo Järvi, Aholansaaren toimin-
nanjohtaja Eero Myrskykari, kirkkoherra 
Hannu Koskelainen ja Alavan alueyhdis-
tyksen puheenjohtaja Hannu Tikanoja. 

100 -vuotias 
lähetysveteraani 

 ✚ Kiinassa vuosikymmenet lähe-
ystyötä tehnyt rovasti Päivö Parviai-
nen saarnaa messussa Karttulan kirkos-
sa sunnuntaina 12.2. klo 10. Kirkkokahvit 
ja lähetystyön päiväjuhla seurakuntako-
dilla klo 11.30.

Ylistystä 
ja rukousta

 ✚ Kutsu yhteyteen -ilta Päivärannan 
kirkossa su 12.2. klo 17. Opetus pasto-
ri Tarja Säynevirta.Ylistysmusiikkia ja ru-
kousta. Kahvitarjoilu. Lapsille oma oh-
jelmahetki.

Mitä tekisin 
eläkkeellä?

 ✚ Eläkkeelle siirtyminen on iso muu-
tosvaihe, jolloin luodaan katsetta men-
neeseen ja tulevaan. Mitä vielä haluan 
elämälläni tehdä? Johtava sairaalapasto-
ri Risto Voutilainen alustaa aiheesta Pui-
jon kirkolla ystävänpäivänä tiistaina 14.2. 
klo 13. Musiikkia,Markku Heikkonen. 
Kahvitarjoilu.

Rautalampi-messu 
Tuomiokirkossa

 ✚ Rautalampi-messu kuullaan ensi-
kertaa Kuopiossa Tuomiokirkossa sun-
nuntaina 19.2. klo 10. Teoksen esittää 
kuoro, jonka laulajat on koottu Rau-
talammin Kirkkokuorosta, Rautalam-
min Mieslaulajista, Cantilena-naiskuo-
rosta sekä Pieksämäen kamarikuorosta 
ja Savolaisten osakunnan laulajien seni-
orikuorosta. Kunnan 450-vuotisjuhlille 
sävelletyn, keskiaikaisen messun raken-
netta seurailevan kuusiosaisen sävel-
lyksen Benedictus-osassa soolon laulaa 
tenori-baritoni Risto Tahvanainen. Säes-
täjänä on Kuopion Salonkiorkesteri, jo-
ta johtajaa messun säveltäjä Heikki Rit-
vanen. 

Messu on osa Kuopion konservato-
rion ja Savonia-ammattikorkeakoulun 
Musiikin ja tanssin yksikön yhteistä Tal-
vikamari-festivaalia. Festivaalin aikana 
18.–26.2. kuullaan yhteensä 19 konsert-
tia, joista pääosa järjestetään Kuopion 
Musiikkikeskuksen Kamarimusiikkisalis-
sa. Rautalampi-messuun on vapaa pää-
sy.

Uskoa vastustetaan
 ✚ Kristinuskon synty -luentosarja 
Apostolien teoista jatkuu Puijon kirkolla 
maanantaina 20.2. klo 18.30. 

Mitä Raamattu 
sanoo kärsimyksestä

 ✚ Kansanlähetyksen kevätpäivät 
”Miksi nukut Herra” Siilinjärven seura-
kuntatalossa 24.–26.2. Pe 24.2. klo 18.30 
Raamattuopetus ”Mistä kärsimys tulee”, 
Elina Karjalainen, klo 19.30 Perjantaimes-
su kirkossa. Lauantaina klo 15 Raamattu-
opetukset ”Mikä on kärsimyksen tarkoi-
tus” ja “Evankeliumi salatusta Jumalasta”, 
Elina Karjalainen, klo 18 Iltatilaisuus. 
Sunnuntainaklo 10 Messu ja Haverisen 
perheen lähetystyöhön siunaaminen 
kirkossa, klo 11.30 lähetyslounas ja lähe-
tystilaisuus.

kirkkojakoti@evl.fi

TuomiokirkkoseurakunTa
• Yhteisvastuukonsertti Tuomiokirkos-

sa sunnuntaina 12.2. klo 18. Kuopion kant-
torit musisoivat yhdessä ja erikseen. Oh-
jelmassa kuoro- ja yksinlaulua sekä soitinmusiikkia 
uruin, selloin ja kitaroin. Ohjelma 10/5 €.

• Yhteisvastuupäivä Keskusseurakuntatalossa keski-
viikkona 15.2. klo 11-13. Yhteisvastuuslounaalla peru-
nalaatikkoa, salaatit, jälkiruoka ja kahvi (8 €). Arpa-
jaiset. Pullamyyjäiset klo 12.

alavan seurakunTa
• Messu ja Yhteisvastuukeräyksen aloitus Särki-

niemen seurakuntatalossa sunnuntaina 12.2. klo 13. 
Saarnaa Martti Keinänen, liturgeina Juha Välimäki 
ja Marja Juntunen, kanttorina Ossi Jauhiainen, mu-
kana myös Sisko Laitinen, Helena Jauhiainen ja isos-
leiriläiset. Kirkkokahvit. 

• “Pienestä kiinni” -perinteinen Ystävänpäivän-
juhla Särkiniemen seurakuntatalossa tiistaina 14.2. 
klo 12.30. Aloitamme arkisella aterialla klo 11.30. 
Musiikkia Sirpa Pesonen ja Leila Savolainen.Juha Vä-
limäki, Sisko Laitinen. Arpajaiset ja kolehti Yhteis-
vastuun hyväksi.

• “Huoleton sunnuntai” Neulamäen kirkossa 19.2. 
klo 15. Mäenlaskua, tule testaamaan paras liukuvä-
line tai tuo oma mukanasi. Hauskin ja omaperäi-
sin väline palkitaan. Askartelua, Onnen pyörä (pyö-
rähdys/50 senttiä. Myynnissä rieskoja. Mukulames-
su klo 16, jonka jälkeen ruokailu 3 €/2 €. Messussa 
saarnaa Marja Juntunen, liturgeina Martti Keinänen 
ja Pirjo Kuula, kanttorina Leila Savolainen, lapsikuo-
ro, kirkkomusiikkiopiskelijoita,Neulamäen päivä- 
ja iltapäiväkerholaiset, vapaaehtoisia. Tapahtuman 
tuotto ja kolehti YV:lle. 

kallaveden seurakunTa
• Laskiaistapahtuma Penkereellä Rytkyllä su 19.2. 

klo 10-14. Pulkkamäki, talvisia leikkejä, rekiajelua. 
Myynnissä hernekeittoa, laskiaispullia, kahvia ja 
mehua. Tuotto YV:lle.

männisTön seurakunTa
• Yhteisvastuukonsertti Pyhän Johanneksen kirkos-

sa laskiaistiistaina 21.2. klo 17.30. Pohjantien koulun 
musiikkiluokkalaiset esittävät talvisia lauluja ja las-
ten hengellisiä lauluja. Ohjelma 2 €. Väliajalla kahvit 
YV:n hyväksi, kahvi ja laskiaispulla 4 €. Pullia kotiin-
viemisiksi 2 €/kpl. Myytävänä YV-tuotteita. 

• Yhteisvastuun lipaskeräysaikoja varattavissa Kirsi 
Niskaselta p. 040 4848 407.

• Ukintuvan teematorstai to 9.2. klo 12. Yhteisvas-
tuulle. Perunapuuroa ja kahvit 3 €. Arpajaiset. Kirsi 
Niskanen, Heikki Mononen.

• Vanhan kirkon ystäväkerho ma 13.2. klo 13. Asi-
aa Yhteisvastuusta. Kirsi Niskanen esittelee vuoden 
2012 YV-kohteet. 

Puijon seurakunTa
• Yhteisvastuukerääjiä tarvitaan. Keräyslippaita ja 

tietoa keräysalueesta saa Maija Antikaiselta puh. 
040-4848439. Lipaskeräystä perjantaina 17.2 ja la 
18.2 Puijonlaakson ostoskeskuksessa.Tule lipaske-
rääjäksi vaikka tunniksi! 

järvi-kuoPion seurakunTa
• Lassi Nummen Requiem Säyneisen kirkossa tiis-

taina 14.2. klo 19. Seija Pitkänen ja Elisabeth Petsalo. 
Vapaaehtoinen käsiohjelmamaksu YV:n hyväksi. Ys-
tävänpäivätee.

• Ystävänpäivän musiikki-ilta Tuusniemen seu-
rakuntatalossa ti 14.2. klo 18. Hannu Musakka, 
laulu,Tuustytöt-kuoro, yhteislauluja, tarjoilua. Va-
paaehtoinen tarjoilumaksu, josta osa YV:lle.

• Laskiaistapahtuma ja Yhteisvastuukeräyksen 
avaus Riistaveden seurakuntatalossa sunnuntai-
na 19.2. klo 15 alkaen. Rekiajelua (säävaraus), myy-
jäiset, grillimakkaraa,kuumaa mehua, kahvia. Klo 
16 Perheen pyhäpäivän kirkkohetki. Päiväkerholais-
ten ohjelmaa, nukketeatteri Willi Muuli -esitys kilpi 
ja konna. Aikuisille YV-infoja lippaiden jako takka-
huoneessa klo 16.30. 

• Messu laskiaissunnuntaina Tuusniemen kirkos-
sa 19.2. klo 10. Lehtomäen kirkkopyhä, Reijo Leino, 
Riikka Tuura, kirkkokuoro, hernekeittolounas tar-
jolla seurakuntatalossa klo 11.30–13, 6 € aikuiset ja 3 
€ lapset, tuotosta puolet YV:lle, puolet kirkkokuo-
ron toimintaan. Koulukeskuksen pihassa koko per-
heen laskiaistapahtuma, jossa mukana Yhteisvas-
tuu-lipaskerääjät.

siilinjärven seurakunTa
• Ystävän illan Yhteisvastuukonsertissa ja yhteis-

lauluhetkessä Siilinjärven kirkossa 14. helmikuuta 
klo 18 saavat kaikenikäiset istua alas kuuntelemaan 
ja laulamaan lauluja ystävyydestä. Musiikissa seura-
kunnan työntekijöitä, juontajana kirkkoherra Sep-
po Laitanen. Vapaa pääsy. Kolehti YV:lle.

tapahtuuyhteisvastuukeräys

 H
A

N
N

A
 K

A
rK

KO
N

EN

Rautalampi-messussa Kuopion Tuomiokirkossa laulaa kuoro, joka koostuu Rautalammin Kirkkokuoron, Rautalam-
min Mieslaulajien, Cantilena-naiskuoronsekä Pieksämäen kamarikuoron ja Savolaisten osakunnan laulajien seniori-
kuoron jäsenistä.

rAUTALAmpI-LEHTI/ mArKKU LESKINEN  

Jari ja Seija Haapa-ahon häissä soi 
laulu Niin paljon kuuluu rakkauteen. 
Vanhat ja uudet häälaulut soivat Tuo-
miokirkossa lauantaina 11.2. klo 15. 

LEA LAppALAINEN

Petosen 
seurakunta-
talolla viete-
tään sunnun-
taina 19.2klo 
16 tyhjän 
sylin messua.
Anni Tanni-
nen ja Richard 
Nicholls.

Laskiaista-
pahtumilla 
tuetaan Yh-
teisvastuu-
keräystä Pen-
kereellä ja Neu-
lamäen kirkol-
la sunnuntaina 
19.2. Aino sai vii-
me vuonna kyy-
tiä Puijon perhe-
kerhon laskiais-
mäessä.

SE
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 ✚ Pääkirjasto: Lainan päivänä 8.2. on esillä kir-
jallisia teemapöytiä ja klo 17.30 tietopalvelun 
henkilökunta esittelee kertomakirjallisuutta 
kokoussalissa teemalla Mitä tänään luettaisiin? 

 ✚ Pääkirjaston ala-aula: Ingmanin käsi- ja tai-
deteollisuusoppilaitoksen opiskelijatöiden 
näyttely 11.2. asti.

 ✚ Kirjaston luentosali, Marko Kilpi: Miten mi-
nusta tuli dekkarikirjailija? 15.2. klo 17–18.30.

 ✚ Humanismin ilta kirjastossa: Venäläisen kir-
jallisuuden tutkija, kääntäjä, tulkki, kirjailija 
Jukka Mallinen luennoi: Miten venäläinen ny-
kykirjallisuus vastaa uuden Venäjän haasteisiin 
20.2. klo 17.30

 ✚ VB-valokuvakeskus: (Kuninkaank.14–16) 
Olen tässä. Pohjois-Savon valokuvan aluenäyt-
tely 26.2. asti. Mukana ovat Pohjois-Savossa 
asuvat ja työskentelevät taiteilijat Nanna Hän-
ninen, Sini Koivistoinen, Tuire Kurikka, Maria 
Kärkkäinen, Ulla-Mari Lindström, Olli Lähdes-
mäki, Kirsi Pitkänen, Tuire Punkki ja Johanna 
Väisänen. 

 ✚ Kuopion museo (Kauppak. 23): Selviytyjät – 
lumen ja jään linnut 17.1.–8.4. (2. krs, parvi).  
Emäntä, näyttely maaseudun vahvoista naisis-
ta 8.2.–29.4. 
Skeittarit museossa, pienoisnäyttely 19.1.–9.9. 
(3. krs).

 ✚ Kuopion taidemuseo (Kauppak. 35): Perus-
näyttely Lintukoto, metsästä maailmalle. Sata 
vuotta suomalaista kuvataidetta.

 ✚ Galleria Carree: Kuvia täältä ja muualta osa 3, 
Teemu Tamminen ja Einari Hyvönen 1.–19.2.            

 ✚ Galleria G 12: Petri Niemelä 28.1.–17.2. 
 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Lumikuningatar, 

H.C. Andersenin satua mukaillen to 9.2. ja pe 
10.2. klo 18. Suositus: yli 5-v. 
Päivämatinea, Kuopion kaupunginorkesterin 
avoin harjoitus to 16.2. klo 12. 
Sinfoniasarja 1V, Kuopion kaupunginorkesteri, 
Sascha Goetzel, kapellimestari; Monica Groop, 
mezzosopraano 16.2. klo 19.

 ✚ Jazzklubi: Jarkka Rissanen & Snacks 17.2. klo 
21.

 ✚ Kuopion Kaupunginteatteri, Suuri näyttä-
mö: Katrina-musikaali 8.2. klo 12; 11. ja 17.2. klo 
19;18.2. klo 14; 22.2. klo 19. 
Kalenteritytöt 9., 15. ja 18.2. klo 19. 
Remonttijengi 10.2. klo 19; 11.2. klo 14; 16.2. klo 
19.

 ✚ Studio: Loukussa 9. ja 18.2. klo 19.15.
Jessikan pentu 10.2. klo 19.15; 11.2. klo 14.15; 16.2. 
klo 19.15.

 ✚ Aula: Reguiem 8.2. klo 19.
 ✚ Kuvakukko: Kava esittää Ingmar Bergmanin 

Naisen naamio – persona 13.2. ja Carlos Sauran 
Carmen 20.2. klo 19 (sarja- tai yksittäiset liput).

 ✚ Hopeatähti: Piiat 14.2. klo 13.
 ✚ Finnkino: Ooppera Jumalten tuho 11.2. klo 19 

(6 t 24 min.). 
 ✚ Kuopion Kaupungintalo: Ikääntyvien yliopis-

ton luento to 9.2. klo 13–14.30 9.2. FT, amanu-
enssi Katariina Husso: Sodan ja jälleenraken-
nuksen ikonit. 

I
tä-Suomen yliopiston Uu-
den testamentin tutkimuksen 
professori Lauri Thurén on 
oikea ihminen vastaamaan. 

Ota ja lue, hän neuvoo kir-
jassaan Raamatun käyttöo-
pas. Suurin este Raamatun 
ymmärtämiselle on se, että si-

tä ei lueta ollenkaan, vaan se seisoo vain 
kirjahyllyssä.

Kuulostaa järkevältä. Vaikka Raa-
mattu on kirjoitettu kauan sitten ja ai-
van erilaisessa kulttuurissa, siitä voi silti 
päästä jyvälle. On vain oltava valmis nä-
kemään hieman vai-
vaa.

Hyvää taustatietoa 
ymmärtämisen hel-
pottamiseksi löytyy 
raamattututkimuksen 
viisauksista. Mutta ei-
kö Raamatun tieteel-
linen tutkimus ole va-
hingollista uskolle? 

Ei ainakaan Lau-
ri Thurénin mielestä. 
Tutkimustieto auttaa 
näkemään asioiden 
taustaa. Joskus se es-
tää lukemasta teks-
tistä ulos pelkästään 
omia mieliajatuksia.

Vanhemmassa tut-
kimuksessa korostet-
tiin usein tutkimuk-
sen objektiivisuutta. 
Tiede katsoo Raamat-
tua sellaisena kuin 
se oikeasti on. Nyky-
ään taas nähdään, et-
tä tutkijat tuovat aina 

tekstiin mukaan omat lähtökohtaoletta-
mukset. Edes tiede ei avaa täysin arvois-
ta ja perspektiiveistä vapaata näkökul-
maa Raamattuun.

Lisäksi raamatuntutkimuksella on 
omat rajoitteensa. Vaikka tiedämme ai-
ka paljonkin asioita Raamatun maail-
masta, monia kysymyksiä joudutaan silti 
jättämään auki, tai tyytymään oppinee-
seen arvaukseen.

Kirkon kirja ja kiistakapula
On toinenkin tapa lähestyä Raamattua. 
Lähtökohdaksi otetaan perinteinen kris-

tillinen usko, vaikka mei-
dän kotoinen luterilaisuus. 
Sitten avataan pyhä kir-
ja sillä ajatuksella, että siel-
tä löytyy luterilaisen us-
kon siemenet. Mutta vain 
siemenet, ei vielä valmis-
ta luterilaisuutta. Samoin 
Raamattuun on kylvetty 
muidenkin tunnustuskun-
tien lähtökohdat. 

Näin Raamattua pide-
tään kristikunnan kirjana. 
Kukin kirkkokunta lukee si-
tä oman tulkintalinssinsä 
läpi etsien sieltä oman us-
konsa juuria. 

Raamatun teologinen 
lukutapa on melko erilai-
nen kuin historiallisiin ky-
symyksiin keskittyvällä raa-
mattutieteellä. Siksi ei ole 
ihme, että tasaisin väliajoin 
kirkossa keskustellaan Raa-
matun tulkinnasta, joskus 
hyvinkin kipakasti. 

Paljon annettavaa uskolle

Minkälaista raamattulinjaa Lauri Thurén 
edustaa? Akateemiselle lukijakunnalle 
suunnattujen tieteellisten tutkimusten 
lisäksi hän on kirjoittanut useita yleista-
juisempia raamattuaiheisia teoksia. Li-
säksi hän on luennoinut seurakuntien ja 
järjestöjen tilaisuuksissa Raamatusta ja 
sen tulkinnasta.

Yksi Thurénin kirkas viesti on se, että 
Raamatulla on paljon annettavaa uskol-
le. Teologisen ja historiallisen tulkintata-
van yhdistäminen ei ole ylipääsemättö-
män vaikeaa. Tämän huomaa nopeasti 
hänen uusimmasta kirjastaan Kristilli-
nen elämä, jossa tarkastellaan Uuden 
testamentin etiikkaa ja elämänohjeita. 

Thurénin mukaan Uuden testamen-
tin etiikan pääidea ei ole yksityiskohtai-
sissa käskyissä ja periaatteissa, vaan mo-
tivaation puolella. Se kertoo, miksi ja 
minkä voiman varassa kristityt voivat 
elää todeksi Jumalan tahtoa, jonka ää-
nen he kuulevat omassatunnossaan, jär-
jessään ja kristillisessa opetustraditiossa. 

Silti Uusi testamentti sisältää myös 
yksityiskohtaisia käskyjä ja kieltoja. - Ne 
jotka tekevät näin, eivät peri Jumalan 
valtakuntaa! Tällaisia käskyjä on kristi-
tyn paha mennä muuttamaan tai vesit-
tämään, jos ja kun Raamattu esittää ne 
Jumalan mielipiteiksi, Thurén kirjoittaa.

Kristitty tutkija tunnustaa siis Raa-
matun arvovallan. Vieläpä aika korke-
an sellaisen. 

kArI kuuLA

Raamattuteologinen seminaari 
Professori Lauri Thurén puhuu uskon ja 
Raamatun tieteellisen tutkimuksen suh-
teesta Puijon kirkossa 12.2. klo 17.30. 

Tiede ja Raamattu sovussa

HELMivinkit

Miten ymmärtäisin Raamattua? Ota ja lue. 

”Raama-
tun tieteelli-
nen tutkimus 
ei ole vahin-
gollista. Se 
estää luke-
masta vain 
omia mieli-
ajatuksia.

Professori Lauri Thurén sanoo, ettei raamatuntutkimusta tarvitse pelätä. Myös oma tuttu ajattelu saa uusia näkökulmia. 
Eikä usko siitä romutu.

KUVAAJA

Kuopion Musiikkikeskuksen, Kuo-
pion kaupunginorkesterin ja Savonia-
ammattikorkeakoulun yhteistuotos, 
Lumikuningatar, lavalla to 9. ja pe 10. 
helmikuuta klo 18.
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Juuret kantoivat 
takaisin seurakuntaan.

M
inut vietiin kolmen ikäisenä 
seurakunnan päiväkerhoon. 
Ennen kouluun menoa aloitin 
pyhäkoulun ja ala-asteella lau-
loin seurakunnan lapsikuoros-
sa. Kesään kuului seurakun-
nan leiri.

Pikkupoikana opittu iltaru-
kous on edelleen käytössä. Koulussa luemme oppilaiden 
kanssa päivittäin ruokarukouksen. 

Tätä tietä olen kulkenut näihin päiviin ja tullut valituk-
si seurakunnan luottamustehtäviin. Siinä roolissa kävin 
äänestämässä piispaa.

Seurakunnan isostoiminnan päättyessä ajauduin ka-
pinaan kristillisten arvojen kanssa. Irrottelin kuten nuo-
ret tekevät, tuli ihmissuhdeselkkauksia ja morkkiksia. Joko 
- tai -ihmisenä tunsin sisimmässäni, ettei ole reilua itseä ja 
muita kohtaan elää vastoin omantunnon ääntä.

Parikymppisenä aloin myös ymmärtää, että säännöt 
suojelevat minua satuttamasta itseäni ja lähimmäisiäni. 
Koska halusin kasvaa kristittynä, palasin kaidalle tielle, ku-
ten vanhat uskovat sanovat. Hakeuduin takaisin seura-
kunnan tilaisuuksiin.

Opiskeluaikaan tutustuin kristillisiin järjestöihin, mut-
ta juuret olivat vahvasti kotipuolen ja paikallisseurakun-
nassa.

Makua pitää olla, 
jotta sana koskettaa
Luterilainen kirkko lentää nyt aika matalalla, mutta ti-
lanne ei ole niin epätoivoinen kuin puhutaan. Kannattaa 
muistaa Israelin kohtalon hetkiä, jolloin kansalla oli vain 
pari profeettaa ja silti se selvisi.

Käyn kirkossa, mutta välillä on pitkiä aikoja etten pää-
se tai ei tule käytyä messussa. Viime aikoina olen kuullut 
niin hyviä saarnoja, että sellaisilla voisi vetää lehterit täy-
teen. 

Saarnalta saa odottaa paljon. Kaikkia miellyttämään 
pyrkivä puhe ei puhuttele ketään. Makua pitää olla, jotta 
sana voi koskettaa.  Saarnan tulee haastaa kuulijaa, panna 
liikkeelle prosesseja, koetella uskoa.  

Muualla kuin kirkossa kuulee aivan liian vähän Jeesuk-
sesta. Ja myös siitä, että Jumalalla on hyvät suunnitelmat 
jokaista varten. 

Luen Raamattua lähes päivittäin. Sen avulla saa vah-
vistusta elämään. Olen Jumalalle kelpaava juuri sellaise-
na kuin olen.

Raamattu opettaa myös rukoilemaan. 
En etsi Raamatusta kirjaimellista vastausta valintoihin 

ja ratkaisuihin. Oikeastaan Raamattu lukee minua ja ker-

tomukset pakottavat peilaamaan asenteitani. Miten vas-
taan rakkauden kaksoiskäskyyn, joka kehottaa kunnioit-
tamaan Jumalaa ja rakastamaan lähimmäistä?

Lapsen itsetuntoa 
pitää vahvistaa
Työssäni luokanopettajana näen lapsissa rakkaudennäl-
kää ja turvattomuutta. Jos lapsi kokee, ettei häntä hyväk-
sytä, hän alkaa pelätä epäonnistumisia. Tästä voi kehkey-
tyä elämää tukahduttava kierre.

Opettajan kuuluu uskoa lapseen ja etsiä hänen vah-
vuuksiaan. Lapsen itsetuntoa voi ja pitää vahvistaa. Ter-

veen itsetunnon varassa hän kestää pettymykset. Ei ole 
haitaksi, että oppilas näkee opettajankin epäonnistuvan, 
tekevän virheitä ja oppivan erehdyksistään.

En vietä kaikkea vapaa-aikaan seurakunnan riennoissa.
Nuorempana urheilin niin ahkerasti, että oli pakko ky-

syä, onko urheilusta tullut liian tärkeää. Jälkeenpäin aja-
tellen valmentajan merkitys omalle ammatille ja työlle on 
ollut korvaamaton. Nyt valmennan itse nuoria ja toivon 
että voisin antaa heille samaa mitä itse sain aikanaan. 

Olin juuri aloittanut työt kaksiopettajaisella kyläkou-
lulla, kun minua pyydettiin politiikkaan. Vastustin pitkään 
kunnes suostuin. Ajattelin, että jos haluan oikeasti tehdä 

P äätin viheltää pelin poikki viime kesänä. Lähdin seurakunnan 
töistä vuorotteluvapaalle. Ilman suunnitelmia. Jospa tutustuisin 
paremmin isoksi kasvaneeseen perhekuntaani. 

Juhannuksena kaikki muuttui, kun äitini kuoli ja heti perään 
puolisoni äiti. Lähtöjen väliin mahtui kuusi tuntia. Sen jälkeen 

on eletty kahden muun sukulaisen kuolema ja niistä toipumista. 
Olen päässyt lyhyen ajan kuluessa katsomaan kirkon toimituksia seura-

kuntalaisen puolelta. 
Hautaustoimiston työntekijä kohteli meitä omaisia äärimmäisen kunni-

oittavasti siitä hetkestä, kun valitsimme äidille arkkua. Kerrottuani hänel-
le, etten pääse mukaan, kun äiti siirretään sairaalasta siunauskappelille, hän 
sanoi ettei se haittaa. ”Voin pysäyttää auton kappelin kohdalla ja sinä voit 
pitää puhelinta auki, niin kuulet kellojensoiton”, hän esitti.

Äidin siunauspuhe sisälsi synnintunnustus- ja synninpäästösanat, joita 
en ollut aikaisemmin kuullut. Pappi siirtyi sivuun arkun luota ja sanoi, että 
nyt on mahdollisuus mielessään käydä läpi elämää ja kertoa vainajalle asiat, 
jotka vielä haluaa. Voi pyytää ja antaa anteeksi. 

Kirkon tehtävänä on auttaa 
ihminen ja Jumala yhteyteen

Pyhyys kantoi 
äidin hautajaisissa

LEA LAppALAINEN

”Jumalan lahjat tulevat kirkkaasti ilmi kirkon toimituksissa, Kuopion seurakun-
tien perhetyöntekijä Pirjo Rissanen sanoo.
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Jotkut maksa-
vat terapeutille, 
minä lähden 
kalaan. Kos-
kaan en kyllästy 
ihastelemaan 
luonnon moni-
muotoisuutta ja 
vuodenaikojen 
vaihtelua.”

”Seurakunnan kesäleirien muisto 
kantoi vaikeina aikoina. Se jäi kytemään 
ja helpotti paluuta seurakunnan juttui-
hin”, kaavilainen luokanopettaja Pasi 
Pitkänen sanoo.

Kirkon tehtävänä on auttaa 
ihminen ja Jumala yhteyteen

jotain kotiseutuni ja Pohjois-Savon asioiden hy-
väksi niin pitää lähteä vaikuttamaan. En ole ka-
tunut.   

Moni on kysynyt, pitääkö olla kaikessa mu-
kana? Työtä on paljon, mutta tekijöitä vähän. 
Toivoisin, että useammat kantaisivat korten-
sa kekoon yhteisten asioiden eteen. Siinä on vie-
lä opittavaa, että osaisi sanoa ei ja lähteä mu-
kaan vain niihin juttuihin, joihin sydämen palo 
on suurin.

LEA LAPPALAINEN

Pyhyys ja hiljainen itku täyttivät kappelin. 
Purettiin se, mikä voitiin. Kuollut tuli nähdyk-
si ja arvokkaaksi. Rauha ja ymmärrystä ylempi 
rakkaus jäi kantamaan saattoväkeä.

Tässä on kirkon työn ydin. Auttaa ihminen 
ja Jumala yhteyteen toistensa kanssa. Usein 
siihen tarvitaan toinen ihminen kuten pappi 
hautajaisissa. 

Tärkeä hetki oli myös kastepäivä, kun per-
hepiirin uusin jäsen Nicklas Elias Johan liitet-
tiin rintaan piirretyllä ristinmerkillä ikiaikaisen 
Jumalan perilliseksi. Lapsen nimi on Taivaan 
Isän kirjassa, josta se ei koskaan häviä.

Sama kohtaamisen lahja on tarjolla eh-
toollisella. Siellä ihminen kumartaa Jumalan 
edessä kuin itämaan tietäjät - maahan asti. 

LEA LAPPALAINEN

Pyhyys kantoi 
äidin hautajaisissa

TUIJA HYTTINEN

T
apio Pajunen laskee käsistään moottori-
sahan, yhden lempityökaluistaan. On aika 
siirtyä toisen ympärivuotisen härvelin, vir-
velin kimppuun.

Hauet ovat syönnillään, etenkin kun 
kalapakissa on ottavat uistimet. Yksi sellai-
nen on Pajusen ideoima ja Kuusamon Uis-
timen valmistama Helmi-Räsänen. Se on 

pari vuotta ollut Yhteisvastuukeräyksen hittiartikkeli, jota on 
myyty pari tuhatta kappaletta.

Tapio Pajunen on johtanut Yhteisvastuukeräystä vuodes-
ta 2008 lähtien. Sitäkin ennen hän on kulkenut hädänalais-
ten, syrjittyjen ja huono-osaisten rinnalla valmiina auttamaan. 
Koulutukseltaan hän on diakoni ja pastori. 
Kalamies tietää, että nälkää ei kannata karkottaa antamalla ih-
misille rahaa tai aina edes kalaa, vaan onki. Haiti-keräyksen tu-
ki meni sekä kriisiapuun että pitkäjänteiseen ruokahuollon ke-
hittämiseen, koulutukseen ja koulujen rakentamiseen sekä 
hygieniaolojen kohentamiseen. 

Kerätyt miljoonat eivät ole Yhteisvastuun pääjuttu. Paju-
sen mielestä keräyksen suurin merkitys on siinä, että se nos-
taa keräysteeman esille koko yhteiskunnassa. Yhteisvastuu saa 
myös kymmenettuhannet talkoolaiset puhaltamaan yhteen 
hiileen.

”Yhteisvastuu on kirkkoa yhdistävä liike. Siihen ottavat 
osaa kaikki laidasta laitaan. Oppieroista huolimatta ollaan yh-
tä mieltä siitä, että kärsivää pitää auttaa.”

Vihan epäoikeudenmukaisuutta
Kotimetsässä Tapio Pajunen tuntee olevansa omissa nahois-
saan. Sinne miehen mieli vetää kesät talvet aina kun mahdol-
lista.

Metsänraivaus on verkkainen, mutta tärkeä fyysinen har-
rastus. Kun puu kaatuu, näkee heti kättensä tuloksen toisin 
kuin pitkäjänteisessä toimisto- ja keräystyössä. Samalla kun 
Porvoon lapsuudenkodin metsäpalsta ja kunto kohenevat, 
mieli vaeltaa lapsuuden ja nuoruuden sokkeloissa.

Pajusen lapsuudenkoti ei ollut uskonnollinen, mutta erityi-
sesti äidin peruja on tinkimätön halu oikeudenmukaisuuteen 
ja hädässä olevien tukemiseen.

Moottorisahamiehen mielestä Suomessa olisi kirveelle töi-
tä.

Talouteen ja terveyteen liittyvän eriarvoisuuden kasvu on 
karannut päättäjien käsistä. Julkista terveydenhuoltoa keven-
netään ja perusturvan ostovoima heikkenee jatkuvasti. Eniten 
avun tarpeessa olevat jäävät tukea paitsi.

”En vain halua oikeudenmukaisuutta, vaan suorastaan vi-

haan epäoikeudenmukaisuutta”, Pajunen tiivistää.
Hän puhuu kaikkein heikoimpien puolesta ja toivoo, että 

kirkon ääni köyhyyden vastustamisessa näkyy uuden hallituk-
sen työskentelyssä. Köyhien joukon sisälle muodostuu oma 
kurjaliston luokka, kun esimerkiksi eläkkeen nosto tai lapsilisät 
leikkaavat vastaavasti toimeentulotukea. 

”Suomessa elää yli 150 000 lasta köyhyydessä. Tiedämme 
1990-luvun laman seurauksista, että sen ajan lapsista ja nuo-
rista tavattoman moni voi huonosti tai on syrjäytymisuhan al-
la. Lapsiköyhyyden poistaminen on ongelmien parasta en-
naltaehkäisyä. Se on yhteiskunnalle myös halvempaa kuin 
seurausten hoitaminen, puhumattakaan, mikä merkitys sillä 
on ihmisen hyvinvoinnille.”

Iloa ja naurua 
kuolinvuoteelle
Kaverit ovat aina olleet Pajuselle tärkeitä. Hyvä koulukave-
ri veti aikoinaan nuorukaisen seurakuntaan, ja sillä tiellä hän 
on edelleen. Työtoverin mukaan Pajusella on valtava henkilö-
kohtaisten suhteiden verkosto, joka ulottuu valtakunnanpoli-
tiikan ja talouselämän ykkösketjusta aina laitapuolen kulkijoi-
hin saakka.

Terhokodin ylilääkärin Juha Hännisen kanssa Pajunen on 
tehnyt elämän viimeistä rajaa käsittelevän kirjan Kuoleman 
kaari. 

Kuolema-kirjansa lopussa Pajunen ja Hänninen julkaisivat 
omat hoitotestamenttinsa.

Hänninen sanoo muun muassa, että ”viekää vaikka sängyl-
lä ulos, jos on lämmintä. Kesällä haluaisin vielä silittää Harley-
Davidsoniani”. Uskontoa käsittelevässä kohdassa hän sanoo, 
että ”jos haluan papin, toivoisin saavani keskustella Tapio Pa-
jusen kanssa”.

”Minulle saa nauraa ja minun kanssani pitää nauraa”, Pa-
junen toteaa omassa hoitotestamentissaan, ja jatkaa: ”Toivon 
hapannaamojen pysyvän etäällä huoneestani. Hoitajat ja vie-
railijat tuokoot luokseni iloa ja naurua.”

Pajunen sanookin, että hänellä ja ylilääkäri Hännisellä on 
oma Mc Terminal-moottoripyöräkerhonsa.

Toinen rentouttaja on kalastus. 
”Jotkut maksavat terapeutille, minä lähden kalaan. Koskaan 

en kyllästy ihastelemaan luonnon monimuotoisuutta ja vuo-
denaikojen vaihtelua.”

Erikoiseksi harrastuksen tekee se, että Pajunen ei syö kalaa 
allergian takia. Kalat päätyvät muihin suihin tai vapautetaan, 
mutta kalaterapia jää omaksi hyödyksi.

SAkArI SArkIMAA

mATTI KArppINEN

Eriarvoisuuden kasvu on 
karannut päättäjien käsistä
Nälkäiselle  ei kannata antaa rahaa, 
ei aina edes kalaa, vaan onki. 
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko avoinna tutus-
tumista ja hiljentymistä var-
ten klo 10-15, lisäksi perjantai-
na 18-23.  
puh. 040 4848 256
Viikkomessu ke 8.2. klo 19. 
Emmi Haring.
Perjantaimessu pe 10.2. 
klo 19. 
Häälaulut la 11.2. klo 15. Tei-
ja Korhonen, Mirjam Puuk-
ki, Minna Rusanen, Henri Tik-
kanen, Emmi Virtanen, laulu. 
Marjaana Oliveira, viulu Rai-
mo Survo, piano. Jousikvar-
tetti: Anna Perkkiö, Eija Ka-
java, Sonja Koistinen ja Aino 
Saari. Anna Kosola ja Anu 
Pulkkinen, urut ja piano. Lau-
luja nykyajan lauluntekijöil-
tä sekä vanhoilta mestareil-
ta. mm. Bach, Franck, Laakso-
nen, Perttilä ja Simojoki. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10. Saarna Liisa Pent-
tinen, liturgia Olli Viitaniemi, 
kanttorina Pertti Rusanen ja 
urkurina Anu Pulkkinen. Tuo-
miokirkon päiväkuoro.
Yhteisvastuukonsertti su 
12.2. klo 18. Kuopion kantto-
rit musisoivat yhdessä ja erik-
seen. Kuoro- ja yksinlaulua 
sekä soitinmusiikkia uruin, 
selloin ja kitaroin. Ohjelma 
10/5€.
Viikkomessu ke 15.2. klo 19. 
Timo Salmela.
Perjantaimessu pe 17.2. 
klo 19. 
Häämarssit la 18.2. klo 15. 
Anu Pulkkinen, urut.
Rautalampi-messu su 19.2. 
klo 10. Saarna Pekka Tuovi-
nen, liturgia Ilpo Rannanka-
ri. Rautalammin Kirkkokuoro, 
Rautalammin Mieslaulajat, 
Cantilena-naiskuoro ja Vox 
Savonia esiintyvät. Soolo Ris-
to Tahvanainen. Messun säes-
tys Kuopion Salonkiorkesteri, 
johtaa Heikki Ritvanen. 
Tuhkakeskiviikon viikko-
messu ke 22.2. klo 19
 Ilpo Rannankari.
Perjantaimessu pe 24.2. 
klo 19. 

keskusseura- 
kunTaTalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Keskikaupungin palvelupii-
ri ke 8.2. klo 13 kerhohuone 
Eetussa, Suokatu 22 C. 
Torstaiseurat to 9.2. klo 18 
kerhohuone Samulissa.
Veteraaniseurat ti 14.2.
klo 13 kahviossa.
Raamattupiiri ti 14.2. klo 17. 
Olli Viitaniemi. Kerhohuone 
Aaronissa, Suokatu 22 C. 
Eläkeläisten virkistyspäivä 
ke 15.2. klo 11. Raamattutunti: 
” Jumalan sanan kylvö”, Lauri 
Kastarinen. Lounas YV:n hy-
väksi, 8 €.
Yhteisvastuupäivä ke 15.2. 
klo 11-13 YV-lounas, peruna-
laatikko, salaatit, jälkiruoka ja 
kahvi (8 €). Arpajaiset. Pulla-
myyjäiset klo 12.
Keskikaupungin palvelupii-
ri ke 22.2. klo 13 kerhohuone 
Eetussa, Suokatu 22 C. 
Vuosikokous ja torstaiseu-
rat to 23.2. klo 18 kerhohuone 
Samulissa.

inkilänmäen 
seurakunTaTalo 
inkiläntie 7 
Emäntä puh. 040 4848 273
Eläkeläisten virkistyspäivä 
ke 8.2. klo 11. Hartaus ”Kynt-
tilänpäivä”, Liisa Penttinen ja 
teologian opiskelijat. ”Yhteis-
vastuukeräys 2012”, Varpu Yl-
häinen. YV-lounas ja kah-
vi 8 €. 
Messu su 12.2. klo 12. Saarna 
Liisa Penttinen, liturgia Emmi 
Haring, kanttorina Anna Ko-
sola.

Käsityöryhmä ma klo 9.30 
seurakuntatalon alakerrassa.
Raamattupiiri ti 14.2. klo 
16.30. Liisa Penttinen.
Inkilänmäen palvelupiiri ke 
15.2. klo 13. Sari Kärhä.
Eläkeläisten virkistyspäivä 
ke 22.2. klo 11. Hartaus ”Laski-
ainen”, Ilpo Rannankari. Vie-
raanamme Päivärannan Ys-
tävänpäiväkerholaiset, Riitta 
Murtorinne ja Varpu Ylhäi-
nen. Lounas ja kahvi 6 €. 

mummon mökki
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15.  
puh. 040 4848 272
Toivevirret ke 22.2. klo 13. 

läheTys
Kotien lähetyspiiri ke 8.2. 
klo 13 Taimi Toivasella, Hape-
lähteenkatu 3 B.
Kotien lähetyspiiri ke 22.2. 
klo 13 Kaisa Kolehmaisella, 
Vuorikatu 5 A 11.

diakonia
Lähimmäispalvelijoiden 
vierailu ma 27.2. klo 17.30 
Alavan seurakuntaan. Lisätie-
dot Varpu Ylhäinen puh. 040 
4848 255.

PerheTyö
Naisten lenkkipiiri ma 13.2. 
klo 18 Poukamassa. Seuraa-
vat lenkkipiirit ovat 27.2., 12.3., 
2.4., 16.4.ja 7.5. klo 18- 20.30. 
Huom! epäsäännölliset ko-
koontumisajat. Lisätieto-
ja Kati Ukkoselta puh. 040 
4848 252. 
Perhekerho ti 14.2. klo 9.30-11 
”Ystävyys” ja ti 21.2. klo 9.30-
11 ”Laskiainen”. Keskusseura-
kuntatalossa, Suokatu 22 E.

Pyhäkoulu
Kotipyhäkoulu Rönössä. 
Katso lisää Rönön sillan ku-
peessa olevalta ilmoitustau-
lulta.
Pyhäkoulu kokoontuu Her-
manninaukion Sibelius-Aka-
temian tiloissa, Hermanni-
naukio 3. Pyhäkouluajat il-
moitetaan kokoontumisti-
lan ovessa. 

kasTeTuT
Akseli Matias Ilmari Kokko-
nen, Onni Toivo Iivari Försti, 
Venla Lilian Lehmusoksa, Nii-
la Mikael Savolainen.

kuolleeT
Paavo Ensio Köykkä 91v, Edla 
Maria Pitkänen 104v, Janne 
Mäklin 85v, Sulo Aatos Kank-
kunen 83v, Tuula Marketta 
Huttunen 66v.

alava

alavan kirkko
keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Ylistysmusiikin ilta to 9.2. 
klo 18. Kanssasi laulamassa 
Zipporim-kuoro sekä soitta-
massa Leila Savolainen, Han-
na Koistinen, Jarkko Mauko-
nen, Ari Lahtinen, Jarmo Hal-
likainen ja Jari Partanen. 
Messu ja Herättäjänpäivä 
su 12.2. klo 10. Saarnaa piiri-
sihteeri, rovasti Alpo Järvi, li-
turgina Hannu Koskelainen, 
kanttorina Ossi Jauhiainen, 
kirkkokuoron kvartetti. Kirk-
kokeitto ja kahvit sekä seurat, 
puhujina piispa Matti Sihvo-
nen, rovasti Alpo Järvi, Aho-
lansaaren toiminnanjohtaja 
Eero Myrskykari, kirkkoherra 
Hannu Koskelainen ja Alavan 
alueyhdistyksen puheenjoh-
taja Hannu Tikanoja. 
Messu su 19.2. klo 10. Saarnaa 
Heikki Kemppainen, litur-
gina Pirjo Kuula, kanttorina 
Ossi Jauhiainen, kirkkokuoro. 
Messun jälkeen rovasti Heik-
ki Kemppaisen eläkkeelleläh-
töjuhla ja kirkkokahvit seura-
kuntasalissa. 

alavan 
seurakunTakeskus 
keihäskatu 5 B 
Alavan eläkeläisten päivä-
piiri ti 21.2. klo 12-14 kirkon 
alasalissa. Kahvila. 
Kirjallisuuspiiri to 23.2. klo 
14 kerhohuone 1:ssä. Kirja: 
Elämän kivijalka, Aino Särk-
kä. Yht.henk. Aino Mikkonen 
puh. 040 7071 499. 

neulamäen kirkko 
vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
”Huoleton sunnuntai” su 
19.2. klo 15. Laskiaissunnun-
tain tapahtuma. Mäenlaskua 
- tule testaamaan paras liu-
kuväline tai tuo oma muka-
nasi. Hauskin ja omaperäisin 
väline palkitaan. Askartelua, 
Onnen pyörä (pyörähdys/50 
senttiä. Myynnissä rieskoja. 
Mukulamessu klo 16, jonka 
jälkeen ruokailu, 3 €/2 €. Saar-
naa Marja Juntunen, liturgei-
na Martti Keinänen ja Pirjo 
Kuula, kanttorina Leila Savo-
lainen, lapsikuoro, kirkkomu-
siikkiopiskelijoita, Neulamäen 
päivä- ja iltapäiväkerholaiset, 
vapaaehtoisia. Tuotto ja ko-
lehti YV:lle. 

särkiniemen 
seurakunTaTalo
särkiniementie 20 
puh. 040 4848 307 
Messu ja yhteisvastuun 
aloitus su 12.2. klo 13. Saarnaa 
Martti Keinänen, liturgeina 
Juha Välimäki ja Marja Jun-
tunen, kanttorina Ossi Jau-
hiainen. Sisko Laitinen, Hele-
na Jauhiainen ja isosleiriläiset. 
Kirkkokahvit. 
”Pienestä kiinni” -perintei-
nen Ystäväpäiväjuhla ti 14.2. 
klo 12.30. Aloitamme arkisel-
la aterialla klo 11.30. Musiikkia 
Sirpa Pesonen ja Leila Savo-
lainen, pastori Juha Välimäki 
ja diakoni Sisko Laitinen. Ar-
pajaiset ja kolehti YV:lle.

diakonia
Diakoniatoimistot - Ajan-
varausvastaanotto ke klo 9 
- 11 Liisa Tiilikainen puh. 040 
4848 324 Alavan diakoniatoi-
misto, Keihäskatu (Alava, Nii-
rala, Haapaniemi ja Lehtonie-
mi), ti klo 9 - 11 Sisko Laitinen 
puh. 040 4848 326 Särkinie-
men diakoniatoimisto, Sär-
kiniementie 20 (Särkiniemi, 
Särkilahti), to klo 9 - 11 Ulla 
Turunen puh. 040 4848 325 
Neulamäen diakoniatoimisto, 
Vesurikuja 4 (Neulamäki). 

PerheTyö
Perhekerhot - Viikolla 7 per-
hekerhoissa Alavassa ja Neu-
lamäessä aiheena Ystävyyden 
kukka, Särkiniemessä Äänilii-
teri ja Lehtoniemessä Kierrä-
tyspäivä. Viikolla 8 Alavassa, 
Neulamäessä ja Särkiniemes-
sä Jänöjussin mäenlaskua ja 
Lehtoniemessä Ääniliiteri. Li-
sätietoja Sirpa Pesoselta puh. 
040 4848 297. 

kasTeTuT
Onni Matias Väänänen, Viia 
Meri Haaranen, Janne Daniel 
Puronvarsi.

kuuluTeTuT
Jyrki Tapani Tuovinen ja Satu 
Maarit Jokinen, Tuomas Mik-
ko Juhani Virén ja Niina An-
nika Hukkanen.

kuolleeT
Seppo Lauri Tapani Lilja 53v, 
Raili Anneli Tuomainen 81v, 
Maija-Leena Mills 61v, Kari 
Kauko Juhani Rahkonen 63v, 
Päiviö Hiekkala 91v.

kallavesi

kallaveden kirkko
rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Kansainvälinen messu la 
11.2. klo 16. Juha Määttä.
Messu su 12.2. klo 10. Liturgia 
Anna-Maija Hella, saarna Jar-
no Nykänen, kanttorina Mari 
Vuola-Tanila ja nuorten lau-
luryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 
19.2. klo 10. Liturgia Anna 
Vesterinen, saarna Petteri Hä-
mäläinen ja kanttorina Mari 
Vuola-Tanila, lapsikuoro ja 
nuorten lauluryhmä, urkuri-
na Richard Nicholls.
Tuhkamessu ke 22.2. klo 18. 
Anni Tanninen, Jarno Ny-
känen, Anna Vesterinen ja 
Richard Nicholls.

PeTosen  
seurakunTaTalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Mukulamessu su 12.2. klo 
16. Juha Määttä, Jarno Nykä-
nen, Mari Vuola-Tanila, lapsi-
kuoro ja nuoret soittajat, Pe-
tosen ja Jynkänvuoren päivä-
kerholaiset.
Raamattuilta to 16.2. klo 
18. ”Lopunajat raamatun 
moituksessa”,”ilmestyskirjan 
rakenne ja kaksi merkkiä tai-
vaassa, vankilapappi Jouko 
Koistinen. Iltatee ja mahdolli-
suus esirukoukseen.
Tyhjän sylin messu su 19.2. 
klo 16. Anni Tanninen ja 
Richard Nicholls.

hirvilahden kaPPeli
länsirannantie 2410
puh. 044 3629 205
Messu su 12.2. klo 13. Rai-
li Rantanen ja Anna-Ma-
ri Linna.

karTTulan kirkko
kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Messu su 12.2. klo 10. Saar-
na Päivö Parviainen, liturgia 
Mikko Väisänen, kanttorina 
Anne Keränen. Kirkkokahvit 
ja lähetystyön päiväjuhla seu-
rakuntakodilla klo 11.30. Vie-
raana Kiinan lähetyksen vete-
raani Päivö Parviainen.
Laskiaissunnuntain mes-
su su 19.2. klo 10. Reijo Mus-
tonen, Anne Keränen ja kirk-
kokuoro.

karTTulan 
seurakunTakoTi
kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Puuhailta 4-6-vuotiaille ma 
13.2. klo 17.30. Ilm. tekstivies-
tillä Tuija Soinille 10.2. klo 16 
mennessä puh. 040 4848 543.
Karttulan alueneuvoston 
kokous- ja koulutuspäivä su 
19.2. klo 11.30. 
Rukousilta su 19.2. klo 18. 
Hannu Komulainen.
Iltatuulen laulajat ma 20.2. 
klo 14. Harjoitukset. Anne Ke-
ränen.
Veteraaniseurat ke 22.2. klo 
12. Kahvitarjoilu. Karttulan 
Veteraaninaiset.

syvänniemen PaPPila
kuttajärventie 6
puh. 040 4848 548
Puuhailta 4-6-vuotiaille ke 
15.2. klo 17.30. Ilm. tekstivies-
tillä Tuija Soinille puh. 040 
4848 543 pe 10.2. klo 16 men-
nessä. 

nuoreT
Nuorten ilta to 9.2. klo 18-21 
Kallaveden kirkolla. Aiheena 
on ”Toivo ja valo”. Seuraava 
nuortenilta on to 16.2. klo 18-
21, aiheena ”Ystävyys”

läheTys
Lähetystori auki Karttulassa 
ma ja la klo 9-13. 
Lähetysaskartelut paritto-
man viikon ma klo 18-20 Pe-
tosen seurakuntatalolla.
Tule mukaan kankaanpai-
nantatalkoisiin la 25.2. klo 
9-15. Painamme tyynyliinoja 
lähetyksen hyväksi Kallave-
den kirkon alakerrassa. Tal-
koolaisille tarjotaan aamupa-
la ja lounas. Ilm. 20.2. men-
nessä Katri Heikkiselle puh. 
040 4848 334.

diakonia
Leväsen kammari ma 13.2. 
klo 12.30-14. Leväsen palve-
lukeskuksessa, Leväsentie 27. 
”Ehtisitkö istua vierelleni”, 
keskustelua ja ajatuksia lähei-
savun merkityksestä jaksami-
seen, Arja Mielikäinen.
Hyvän hoidon päivä ke 15.2. 
klo 10.30-14.30. Rytkyn leiri-
keskuksessa. Ilm. diakoniatoi-
mistoon puh. 040 4848 332 
ma, to klo 9-10 (voit myös 
jättää viestin vastaajaan).
Lähimmäistyössä toimivi-
en koulutusilta ma 20.02. 
klo 18-20. Kallaveden kirkolla 
yhdessä Puijon ja Männistön 
lähimmäisten kanssa. ”Mil-
le asioille sanon kyllä ja mille 
ei”. Aiheesta alustaa psyk.erik.
lääkäri Tuula Pesonen. Ilm. 
10.2. mennessä Riitta Reimal-
le puh. 040 4848 370.
Varttuneen väen virkistys-
päivä ke 22.2. klo 10 Kallave-
den kirkolla. Yhteisvastuuai-
he. Myytävänä tuotteita YV:n 
hyväksi. Arpajaiset.
Lasten eroryhmä 7-12-vuo-
tiaille eroperheiden lapsil-
le 24.-25.2. Järjestäjinä Kalla-
veden seurakunta ja Yhden 
vanhemman perheiden liitto. 
Tiedustelut ja ilm. 17.2. men-
nessä Mervi Hakkaraiselle 
puh. 0400 441 708.

muuTa
Rukoushetki Marinpihas-
sa, Karttulassa to 9.2. klo 13. 
Osmo Rissanen.
Ystävänpäivän yhteisvas-
tuukahvit ti 14.2. klo 9.30-14 
Karttulan Osuuspankissa.
Leväsen messu ti 14.2. klo 
13.30. Anna Vesterinen, Juha 
Määttä ja Anna-Mari Linna.
Ehtoollishetki ke 15.2. klo 13 
Karttulassa, Jaakkolan kerho-
huoneessa. Reijo Mustonen 
ja Anne Keränen.
Ehtoollishetki ke 15.2. klo 14 
Karttulan sairaalassa. Reijo 
Mustonen ja Anne Keränen.
Laskiaistapahtuma Penke-
reellä Rytkyllä su 19.2. klo 10-
14. Pulkkamäki, talvisia leikke-
jä, rekiajelua. Myynnissä her-
nekeittoa, laskiaispullia, kah-
via ja mehua. Tuotto YV:lle.
Laulutuokio ti 21.2. klo 13 
Jaakkolan kerhohuonees-
sa, Karttulassa. Päivätoimin-
ta, kirkkokuorolaisia ja Anne 
Keränen.
Rukoushetki to 23.2. klo 13 
Ainolassa, Karttulassa. Mikko 
Väisänen.

PerheTyö
Perhekerhot klo 9.30 - 11 ma 
Karttulassa, ti Petosella ja Va-
loharjulla, ke Kallaveden kir-
kolla, Jynkänvuoren kerho-
huoneella ja Kurkipirtissä, 
to Syvänniemellä ja Sotkan-
niemessä (Sotkanniemi klo 
9.15-10.45) parillisilla viikoil-
la pe Pihkainmäessä, Kanto-
luodoilla, (Ilveslammentie 23) 
klo 9.30-11.
Kirkkomuskari su 12.2. klo 17 
Kurkimäessä (kerhohuone).
Taidetiistai ti 14.2. ja 21.2. klo 
9.30-11.30 tai 13-15. Koko per-
he kädentaitojen pariin Kal-
laveden kirkolle. Omat eväät 
ja taiteiluun sopivat vaatteet 
mukaan. 
Perheraamattupiiri su 19.2. 
klo 16.30 Kallaveden kirkol-
la, alakerrassa. Raamattupii-
rin ajaksi on lapsille omaa oh-
jelmaa, pyhäkoulua ja leikki-
mistä/pelailua lastenhoitajien 

Aviomiehen rukous
Laupias ja iankaikkinen Jumala, Sinä joka para-
tiisissa asetit pyhän avioliiton ihmiskunnan li-
sääntymiseksi. Sinä olet myös minut johdatta-
nut avioliittoon. 

Rukoilen Sinua kaikesta sydämestäni, että an-
taisit minulle isällistä apuasi ja turvaasi, jotta mi-
nulla olisi aviopuolisoani kohtaan todellinen 
rakkaus ja uskollisuus. Lainaa armoasi, että voi-
sin hyvässä sovussa ja toimeliaana asua hänen 
kanssaan sekä osoittaa hänelle – joka myös ar-
mon ja elämän kanssaperillinen on – hänen an-
saitsemansa kunnioituksen. 

Suo minun toimia perheenpäänä hänelle ja 
lapsilleni, jotta me kaikki kasvaisimme Sinun 
tuntemisessasi ja eläisimme kunniallista elämää. 
Varjele meitä, oi rauhan Jumala, vihasta, riidasta, 
eripuraisuudesta ja mustasukkaisuudesta. 

Kun perheessämme tapahtuu erehdyksiä, au-
ta meitä armollisesti – niin kuin Sinun lapsesi – 
antamaan ne kärsivällisesti anteeksi toinen toi-
sillemme. 
Kaiken tämän ohella lahjoita meille hyvä terveys 
ja raittiit elämäntavat. Siunaa meidän työmme 
ja ajallinen ravintomme. Anna uskollista ja kuu-
liaista työväkeä. 
Suo minun kantaa avioliitossanikin ristiäsi kär-
sivällisesti. Johdata niin, että me vaimoni kanssa 
tämän elämän jälkeen löytäisimme toinen toi-
semme iankaikkisessa ilossa ja kunniassa, Aa-
men.”

Nykysuomeksi toimittanut
PEkkA TuOMIkOSkI / kOTIMAAdESkI. 

Lähde: Vanhan virsikirjan rukouskirja vuodelta 1701.

Seurakunnat 8.2.–21.2.12

rukoilemme

kanssa. Lisätietoja Pia Kar-
jalainen, puh. 050 525 1012.
Perheleiri Rytkyllä 30.3-
1.4. Ulkoilua, yhteistä teke-
mistä ja ruokaa valmiista 
pöydästä. Ilm. 27.2. men-
nessä Petosen diakoniatoi-
mistoon ma ja ke klo 9-10 
puh. 040 4848 333 tai kat-
ri.heikkinen@evl.fi. Lei-
rin hinta 40 €/aikuinen ja 
16 €/lapsi. Maksualennus-
ta voi tiedustella alueensa 
diakoniatoimistosta. Etu-
sija ensikertalaisilla ja Kal-
laveden seurakunnan alu-
eella asuvilla. Leirille pää-
systä ilmoitetaan kirjeitse 
vkolla 11.

PiiriT
Soinlahti-Virmaanpään 
seurakuntapiiri to 9.2. klo 
19 Niilo Mustosella, Kutta-
niementie 143.
Niemisjärven olotila ti 
14.2. klo 11.30-13 Niemisjär-
ven kylätalossa. Ystävän-
päiväjuhla.
Haminalahden työseu-
rat ti 14.2. klo 18.30 Helvi ja 
Erkki Sutisella, Savolanmä-
entie 71.
Rytkyn työseurat ke 15.2. 
klo 18 Leena Koposella, 
Lumpeisentie 360.
Syvänniemen seurakun-
tapiiri to 23.2. klo 18 Toi-
ni ja Eino Partasella, Viita-
poukamantie 31.

aikuisTyö
Seurakuntailta ma 13.2. 
ja 20.2. klo 18.30-20 Kalla-
veden kirkolla. 13.2. aihee-
na Sanan kylvö - Mat. 13:31-
33 ja 20.2. aiheena Rakkau-
den uhritie - Mark. 10:32-
45. Juha Määttä.
Miesten saunailta ke 15.2. 
klo 17.30 Jukka Vasaralla, 
Saarisentie 457. ”Mies ru-
koilee”.

Pyhäkoulu
Pyhäkoulut sunnuntai-
sin Kallaveden kirkolla klo 
10, Petosen seurakunta-
talolla klo 13.30, Pyhäkou-
luopettajien ilmoittami-
na pyhinä seuraavasti: Ha-
minalahti/Hiekkala klo 11: 
aloitus 15.1. muut kokoon-
tumiset opettajan ilmoi-
tuksen mukaisesti. Kurki-
mäki/kerhohuone Kirkko-

muskari klo 17:  kokoontu-
miset 15.1., 12.2., 18.3. ja 15.4. 
Pyhäkouluja ei ole perhe-
pyhäpäivinä: 12.2., 19.2., 11.3. 
ja 18.3. Soininlahdessa Hilk-
ka Jauhiaisen kodissa, Suo-
nenjoentie 270, joka kk:n 
kolmantena su klo 13. Li-
sätietoja pyhäkouluopet-
tajilta tai lapsityönohjaa-
ja Tuula Hoffrénilta puh. 
040 4848 335, tuula.hof-
fren@evl.fi.

kinkeriT
Sotkanniemen kinkerit 
to 9.2. klo 18.30 Hilkka ja 
Asko Airaksisella, Sotkan-
niemi 754. Kinkerien aihee-
na Virsikirja - rukouskir-
jamme. Matti Pentikäinen 
ja Anna-Mari Linna.
Pihkainmäki-Vakkakuu-
si kinkerit su 19.2. klo 15-
17 Liisa ja Olavi Hussolla, 
Pönkäniementie 167. Mik-
ko Väisänen ja Anne Kerä-
nen. Kinkeriaihe on Ruko-
us ja virsi. Vanha kinkeri-
virsi 291. Katekismus ja vir-
sikirja mukaan.
Soinlahti-Virmaanpään 
kinkerit to 23.2. klo 18-20 
Pentti Karhusella, Pentin-
mäki, Loukkulahdentie 56. 
Reijo Mustonen ja Anne 
Keränen. Kinkeriaihe: Ru-
kous ja virsi. Vanha kinkeri-
virsi 291. Katekismus ja vir-
sikirja mukaan.

kasTeTuT
Rosa Ada Maria Korho-
nen, Erika Aleksandra Ko-
ponen, Junias Mikos Qvick, 
Heidi Martina Koskinen, 
Alex Aukusti Pekkarinen, 
Sulo Ossi Einari Korhonen, 
Miko Oliver Ihanus, Otto 
Ilmari Hatunen.

kuuluTeTuT
Niko Petri Mikael Risulai-
nen ja Maija Inkeri Kaup-
pinen.

kuolleeT
Kirsti Irene Pöntinen 94v, 
Seppo Ensio Vänttinen 
63v, Aatu Veikko Laitinen 
85v, Eila Annikki Savolai-
nen 64v.
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On vain yksi kirkkopuu

P
ienestä siemenestä 
kasvaa mahtava puu. 
Tässä Jeesuksen ver-
tauskuvassa nähdään 
usein kertomus kir-
kosta.  

Kirkon alku on pie-
ni ja mitätön, vain 

kourallinen Jeesuksen opetuslapsia. 
Mutta pääsiäisen jälkeen tapahtui käsit-
tämätön kasvun ihme. Hyvä sanoma le-
visi nopeasti ympäri antiikin maailmaa. 
Ihmisiä kastettiin, seurakuntia perustet-
tiin ja yhä uudet alueet kuulivat kolmi-
yhteisestä Jumalasta. Nyt kristikunnan 
ääni kantautuu käytännössä kaikkialle 
maailmaan. Pienestä siemestä on kasva-
nut mahtava kirkkopuu.

Kristikunta muistut-
taa puuta myös lukuis-
ten haarojensa tähden. Jo 
hyvin varhain kristillinen 
liike jakautui itäiseen ja 
läntiseen haaraan. Uskon-
puhdistuksen vuosisadalla 
päärungosta irtautui uu-
sia versoja, jotka vahvis-
tuivat mahtaviksi sivurun-
goiksi, joista puolestaan 
irtautui rypäs uusia haa-
roja. Lisäksi kunkin kirk-
kokunnan sisälle on ver-
sonut eri koulukuntia ja 
tulkintalinjoja.

Näin kirkkopuu on 
haarautunut moneen 
suuntaan. Äkkiseltään tä-
mä näyttää masentaval-
ta. Mutta kun tarkemmin 
ajattelee, tilanne ei sit-
tenkään ole niin vakava. 
Olemme edelleen yhtä ja 
samaa puuta. Tunnustus-
kunnallisista eroista huo-
limatta kristityt tunnusta-
vat yhteistä uskoa. 

Kristikunta sitoutuu 

vanhoihin uskontunnustuksiin, klassi-
seen oppiin kolminaisuudesta ja Juma-
lan Pojan ihmiseksitulemisesta. Ihminen 
nähdään Jumalan kuvaksi luotuna, lan-
genneena ja Jumalan uudistavan rakkau-
den kohteena. 

Kaikki kristinuskon haarat sijoittavat 
sanan usko hengellisyyden keskukseen. 
Uskolla tarkoitetaan ihmisen sisimmän 
kykyä ottaa vastaan Jumalan läsnäolo. 
Tuo usko on pohjimmiltaan salattua, sa-
natonta yhteyttä Jumalaan. Ihannetapa-
uksessa usko nousee vähitellen tunteen 
ja ymmärryksenkin tasolle, niin että ih-
minen osaa myös sanoilla ja teoilla kun-
nioittaa Jumalaa.

Yhteinen tunnustus jatkuu. Usko kut-
suu rakkauden tekoihin. 
Teologia ja etiikka kulkevat 
käsi kädessä. Kristittyjen 
tehtävä on muuttaa maail-
maa paremmaksi paikaksi.

Hartauselämäkin yh-
distää kristikuntaa. Jokai-
sessa tunnustuskunnas-
sa kokoonnutaan yhteen 
rukoilemaan, viettämään 
Herran ateriaa ja oppi-
maan uusia asioita uskos-
ta. Jumalanpalveluksen 
muodot vaihtelevat, mut-
ta idea on sama. 

Kristityillä on siis yhtei-
nen usko. Vaikka kirkko-
puun haarat näyttävät eri-
laisilta, ne ovat silti yhtä ja 
samaa puuta. 

Siksi Nikean uskontun-
nustus sanoo aivan oikein: 
”Uskomme yhden, pyhän, 
yhteisen ja apostolisen kir-
kon”. 

kArI kuuLA 
kirjoittaja on Puijon 
seurakunnan pastori

2. sunnuntai ennen 
paastonaikaa 
Jumalan sanan 
kylvö 
Matt. 13: 31 – 33. 

Jeesus esitti heille myös 
tällaisen vertauksen:

”Taivastan valtakun-
ta on kuin sinapinsie-
men, jonka mies kylvi 
maahansa. Se on pie-
nin kaikista siemenis-
tä, mutta kun sen taimi 
kasvaa täyteen mit-
taansa, se on puutar-
han kasveista suurin. 
Lopulta se on kuin suu-
ri puu, niin että taivaan 
linnut tulevat ja pesivät 
sen oksille.” 
Ja vielä hän esitti heil-
le vertauksen: ”Taivas-
ten valtakunta on kuin 
hapate. Kun nainense-
koitti sen kolmeen va-
kalliseen jauhoja, koko 
taikina happani.”
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männistö

Pyhän 
johanneksen 
kirkko
kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Erityisrippikoulun aloi-
tusmessu su 12.2. klo 10. 
Saarna Lauri Paatero, litur-
gia kehitysvammapappi 
Matti Pehkonen, kanttori-
na Jarkko Maukonen.
Miesten piiri ke 15.2. klo 
18. Lauri Paatero.
Laskiaissunnuntain mes-
su su 19.2. klo 10. Saarna 
teol.yo Jarkko Lievonen, li-
turgia Lauri Paatero, kant-
torina Heikki Mononen. 
Kirkkokuoro.
Perheen pyhä su 19.2. klo 
16. Sanna Alanen, teol. yo:t 
Jarkko Lievonen ja Satu 
Pihlakangas.
Yhteisvastuukonsert-
ti laskiaistiistaina 21.2. klo 
17.30. Pohjantien koulun 
musiikkiluokkalaiset esit-
tävät talvisia lauluja ja las-
ten hengellisiä lauluja. Oh-
jelma 2 €. Väliajalla kah-
vit YV:n hyväksi, kahvi ja 
laskiaispulla 4 €. Pullia ko-
tiinviemisiksi 2 €/kpl. Myy-
tävänä YV-tuotteita. Kir-
si Niskanen, Heikki Mo-
nonen. 

männisTön 
vanha kirkko
lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Iltakirkko su 12.2. klo 18. 
Aulikki Mäkinen, Sanna 
Alanen, Riitta Matilainen.
Törmälän ystävät ti 14.2. 
klo 11. Kinkerit. Läksynä 
Juudan kirja sekä virsi 832. 
Rovasti Teuvo Mononen.
Raamattupiiri naisille - 
hiljentymistä ja jakamis-
ta ke 15.2. klo 18. 
Tuhkakeskiviikon messu 
ke 22.2. klo 18. Saarna Lau-
ri Paatero, liturgia teol. yo 
Satu Pihlakangas, kantto-
rina Riitta Matilainen.

diakonia
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvarauspäivystykset 
ti klo 9-10 Pyhän Johan-
neksen kirkolla puh. 040 
4848 384, Vanhalla kirkol-
la puh. 040 4848 385. 
Yhteisvastuun lipaske-
räysaikoja varattavissa 
Kirsi Niskaselta puh. 040 
4848 407.
Ukintuvan teemator-
stai to 9.2. klo 12. Yhteis-
vastuulle. Perunapuuroa ja 
kahvit 3 €. Arpajaiset. Kir-
si Niskanen, Heikki Mo-
nonen. 
Vanhan kirkon ystävä-
kerho ma 13.2. klo 13. Asi-
aa Yhteisvastuusta. Kirsi 
Niskanen esittelee vuoden 
2012 YV-kohteet. 
Ukintuvan ystävänpäi-
vän jumppa ti 14.2. klo 
11.30. Hartaus Lauri Paate-
ro. Jumppaa ja kahvia ys-
tävyyden merkeissä, 2 €. 
Yllätys osallistujille. 
Hyvän Mielen Päivä ke 
15.2. klo 11-13.30 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla. Yh-
teisvastuukeräyksen 2012 
esittely, arpajaiset, tuote-
myyntiä. KUA:n lähetti-
läs Esa Manninen tuo YV-
terveisiä Ugandasta. Linja-
auton (Jääskeläisen auto) 
reitti: Päivärannantie, City-
marketin jälkeinen pysäk-
ki Kettulanlahteen päin 
klo 9.50, Autotalo-Kuopi-
on pysäkki Kallantie 15 klo 
9.55 (entinen Kaijan padan 
pysäkki), Pihlajaharjuntien 
ja Rahusentien risteys klo 
10, Kelloniemen Salen jäl-
keinen pysäkki kaupunkiin 
päin klo 10.05, Itkonnie-

mi (Malminkatu 13 pysäk-
ki) klo 10.10, Sotilaspojan-
kadun pysäkki klo 10.15, 
Tellervonkadun pysäk-
ki 10.20, Lönnrotinkadun 
pysäkki (Lönnrotinkatu 11 
kohdalla) klo 10.25, Poh-
jolankadun pysäkki (Poh-
jolankatu 28 kohdalla) klo 
10.30, edelleen Killisen-
kadulle ja Pohjolankatua 
Lönnrotinkadulle, Saariai-
tan pysäkille klo 10.40, Py-
hän Johanneksen kirkolle. 
Paluu klo 13.30 alkaen. Päi-
vän kustannukset 5 €.
Ukintuvan laulupäivä to 
16.2. klo 12 Pyhän Johan-
neksen kirkolla. Heikki 
Mononen. Kahvit.
Messu ja ikääntyneiden 
syntymäpäivät laskiais-
sunnuntaina 19.2. klo 10-
12.30 Pyhän Johanneksen 
kirkolla. Saarna teol. yo 
Jarkko Lievonen, liturgia 
Lauri Paatero, kanttorina 
Heikki Mononen. Kirkko-
kuoro. Syntymäpäiväjuhla 
srk-salissa. Ulla Halonen.
Ukintuvan Sanan torstai 
23.2. klo 12 Pyhän Johan-
neksen kirkolla. Mika Nis-
kanen.
Elämää etsimässä -piiri 
to 23.2. klo 14.30-16 Pyhän 
Johanneksen kirkolla. San-
na Alanen.

muuTa
Hartaus to 16.2. klo 13.45 
Mäntylän palvelutalol-
la, Untamonkatu 5. Lau-
ri Paatero.

kasTeTuT
Senni Susanna Kuokka-
niemi, Aleksi Elias Suva-
la, Viljo Heikki Eemeli Lap-
palainen, Emma Ilona Ri-
tanen.

kuolleeT
Raimo Olavi Huttunen  
74v, Matti Heinikangas 
80v, Olavi Johannes Hä-
mäläinen 61v, Eine Linnea 
Tomppo 88v, Lauri Olavi 
Itkonen 83v, Kauko Kustaa 
Vartiainen 87v, Mikko Ju-
hani Perimäki 66v, Jaakko 
Päiviö Tiihonen 82v.

puijo

Puijon kirkko
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Messu su 12.2. klo 10. Kari 
Kuula saarnaa, Miina Ka-
rasti, Pekka Nieminen. 
Kanttorina Outi Keskisipi-
lä. Kamarikuoron kvartet-
ti. Lapsille pyhäkoulu.
Raamattuteologinen se-
minaari su 12.2. klo 17. 
Raamatun tieteellinen tut-
kimus, professori Lauri 
Thurén.
Messu su 19.2. klo 10. Pek-
ka Nieminen saarnaa, Kari 
Kuula, Heikki Hyvärinen, 
Jaana Marjanen. Kanttori-
na Joona Saraste. Lapsille 
pyhäkoulu.
Pieni iltakirkko su 19.2. 
klo 18. Heikki Hyvärinen, 
seurakuntalaisen puheen-
vuoro Peter Ward, ruko-
us Raija Valjakka, juonto 
Heikki Juutinen. Musiik-
ki lauluryhmä Verso. Tee-
hetki.

Puijon 
seurakunTakeskus
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 8.2. klo 
9.30. Kynttilän valo, 15.2. 
Sydämen oikeus ja 22.2. 
Laskiaismäki.
Israel-piiri ke 8.2. klo 14. 
Tarja Säynevirta.
Eläkeläisten iltapäivä-
kerho to 9.2. klo 12.30. Ru-
noja Liisa Karjalainen ja to 
16.2 klo 12.30, laskiainen ja 

paastonaika, Heikki Hy-
värinen.
Eläkkeelle siirtyneiden 
iltapäivä ystävänpäivänä 
ti 14.2. klo 13. ”Varjosta va-
loon”. Johtava sairaalapas-
tori Risto Voutilainen, mu-
siikkia Markku Heikkonen, 
kahvitarjoilu.
Midinetti-lähetyspiiri
ke 15.2. klo 12. 
Uskoa vastustetaan, 
Kristinuskon synty –lu-
entosarja ma 20.2. klo 
18.30. 
Israel-piiri ke 22.2. klo 14. 
Lähetystyöntekijä Aarne 
Tapanainen.

Päivärannan 
kirkko
Tuomikuja 4 
puh. 040 4848 426
Ystävänpäiväkerho ke 
8.2. klo 11. Surren istun, 
surren astun, surren ruu-
alle rupean, diakonissa, 
psyk. sh. Pirjo Miettinen ja 
Pertti Miettinen.
Sanajumalanpalvelus 
su 12.2. klo 13. Kari Kuula, 
Outi Keskisipilä.
Kutsu yhteyteen -ilta su 
12.2. klo 17. Opetus pas-
tori Tarja Säynevirta. Ylis-
tysmusiikkia ja rukousta. 
Kahvitarjoilu. Lapsille oma 
ohjelmahetki. 
Perhekerho ke 15.2. klo 
9.30. Sydämen oikeus.
Ystävänpäiväkerho ke 
15.2. klo 11. Sana ja sävel, 
kerholainen Liisa Metsä-
ranta ja Savon murremes-
tari Irja Turunen.
Perhemessu su 19.2. klo 
13. Jaana Marjanen, Joona 
Saraste, Päivärannan lapsi-
kuoro. Kirkkokahvit.
Tehdään yhdessä -ryh-
mä ma 20.2. klo 18. Dia-
kotelosta jääkaappimag-
neetti ja avaimenperä, Sei-
ja Rissanen, Helena Hei-
ja-Nuutinen ja Riitta Mur-
torinne.
Perhekerho ke 22.2.
klo 9.30. Laskiainen.
Ystävänpäiväkerho
ke 22.2. klo 11. Vierailu In-
kilänmäelle.

länsi-Puijon 
kerhohuone
rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerho ti 14.2. klo 
9.30. Sydämen oikeus. Las-
kiaismäki Sammakkolam-
men rannalla ke 22.2. klo 
9.30.

ranTa-Toivala
Seurakuntapiiri to 9.2. 
klo 18.30 Ritva ja Juhani 
Heimosella, Pirttipolku 79. 
Pekka Nieminen.

muuTa
Parisuhdetta rikasta-
maan. Parisuhde arkistuu 
ja kumppanista tulee it-
sestäänselvyys. Parisuh-
teen rikastuttamiskurssil-
la etsitään uutta virtaa yh-
teiseen elämään. Hirvijär-
ven leirikeskuksessa 13.-
15.4. pidettävää kurssia ve-
tävät Pirjo ja Kari Kuu-
la sekä Liisa ja Kyösti Sur-
vo. Hinta 80 €/pari. Ilm. 
viimeistään 9.3. Puijon 
seurakunnan toimistoon 
Mirja Turuselle puh. 040 
4848410 ark klo 9-15. 
Yhteisvastuukerääjiä 
tarvitaan. Keräyslippai-
ta ja tietoa keräysaluees-
ta saa Maija Antikaiselta 
puh. 040 4848 439. Lipas-
keräystä pe 17.2 ja la 18.2 
Puijonlaakson ostoskes-
kuksessä. Tule lipaskerää-
jäksi vaikka tunniksi. 
Lähimmäisten koulutu-
silta ma 20.2. klo 18 Kalla-
veden kirkolla, Rauhalah-
dentie 21. Aiheena ”Voi-
manlähteistä huolehtimi-
nen – mille sanon kyllä ja 
mille ei”, psykiatrian eri-
koislääkäri Tuula Pesonen. 

Puijolaisten lisäksi muka-
na väkeä Männistöstä ja 
Kallavedeltä. Muistathan 
ilmoittautua 10.2. mennes-
sä Raili Lehtoviidalle, puh. 
040 4848 438. Yhteiskyy-
dit, lähtö Puijon kirkon 
parkkipaikalta klo 17.30. 

kasTeTuT
Jooa Gabriel Törmänen, 
Tuukka Viljami Karhu-
nen, Vivian Helmi Hanne-
le Koponen, Aada Katarii-
na Kelo, Niko Juhani Vilja-
la, Leevi Eino Olavi Luuk-
konen, Iiris Vilhelmiina 
Asikainen.

kuolleeT
Hilma Väänänen 89v, 
Martta Hiekkala 89v, Jaak-
ko Eemeli Väisänen 78v, 
Kalle Samuel Väisänen 77, 
Anna Liisa Hyvärinen 87v, 
Ilkka Taavi Juhani Heik-
kinen 77v, Markku Olavi 
Karvonen 57v.

Järvi-kuopio

riisTaveden 
seurakunTaTalo
keskustie 2
Perhekerho ke klo 9.30. 
Ruokailu 22.2. 
Messu su 12.2. klo 10. Mar-
jaana Mäkinen ja Marjat-
ta Piironen
Neulepiiri ti 14.2. klo 13. 
Nuortenilta ti 14.2. klo 
17.30. Jatta Utriainen
Laskiaistapahtuma ja yh-
teisvastuun avaus su 19.2 
klo 15 alkaen. Rekiajelua 
(säävaraus), yhteisvastuu-
myyjäiset, grillimakkaraa, 
kuumaa mehua ja kahvia. 
Klo 16 Perheen Pyhäpäi-
vän kirkkohetki. Päiväker-
holaisten ohjelmaa, nuk-
keteatteri Willi Muuli esi-
tyksellä kilpi ja konna. Ai-
kuisille yhteisvastuuinfo ja 
lippaiden jako takkahuo-
neessa klo 16.30. Kirsi Lei-
no, Riikka Tuura, Leena 
Vartiainen ja miesten ruo-
kapiiri. Tuotto YVlle.
Miesten ruokapiiri ma 
20.2. klo 17. 
Keskitalven virsiseu-
rat ke 22.2. klo 12. Ruokai-
lu. Seurojen jälkeen tuhka-
messu ja kirkkokahvit. Kir-
si Leino, Marjatta Piironen 
ja Leena Vartiainen.
Tuhkamessu ke 22.2. klo 
14. Kirsi Leino, Marjat-
ta Piironen ja Leena Var-
tiainen.

muuTa
Miesten lenkkipiiri ma 
13.2. klo 18 OP:n kerho-
huoneessa.
Kinkerit ti 21.2. klo 19 
Terttu ja Juhani Pitkäsellä 
Hiidenlahdentie 174. Kirsi 
ja Reijo Leino.

juankosken ylös-
nousemuksen 
kirkko
mäntytie 5
Päivärukous to klo 12. 
Messu su 12.2. klo 13. Mar-
jaana Mäkinen ja Marjatta 
Piironen.
Messu su 19.2. klo 13. Heik-
ki Kastarinen ja Matti Saa-
rela.
Konsertti su 19.2. klo 18. 
Käsikellokuoro Dolce, 
joht. Seppo Kirkinen.
Rukoushetki ke 14.3. klo 
8. Aamurukoushetket jär-
jestetään kerran kuussa.

juankosken 
seurakunTaTalo
mäntytie 5
Liikunta ja näkörajoit-
teiset pe 10.2. klo 12 seura-
kuntasalissa.

muuTa
Aluepappin ja diakonia-
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Seurakunnat  8.2.–21.2.12

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

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

PÄIVIN TERAPEUTTINEN OLOHUONE
Tukea parisuhteeseen, kriisitilanteisiin,
työssä jaksamiseen.

Päivi Föhr
pari- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
050-4301100
paivintera@paivinterapeuttinenolohuone.fi

www.paivinterapeuttinenolohuone.fi
Facebook: Päivin terapeuttinen olohuone

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

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

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

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

KIPU-HOITO
Aino Pusa

www.yhteisvastuu.fi

Ilmoittaja, ota yhteyttä
Sari Havia  

p. 020 754 2284, 040 680 4057
sari.havia@kotimaa.fi 

työntekijän päivystys ma 
klo 9-11. Juankosken alue-
pappi Marjaana Mäkinen 
puh. 040 4888 614. Diako-
ni Leila Asikainen puh. 040 
4888 620.

kaavin kirkko
kaavintie 24
Messu su 12.2. klo 13. Mikko 
Huhtala, Matti Saarela, rip-
pikoululaisten kirkkokierros.
Yhteiskristillinen ystävyy-
silta su 12.2. klo 18. Mukana 
Siipirikko-lauluyhtye, kahvi-
tarjoilu. Tuotto Lehtomäen 
kodin hyväksi.
Messu su 19.2. klo 13. Satu 
Väätäinen, Taru Parviainen.

kaavin 
seurakunTakoTi
kirkkorannantie 1
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisten ryhmä ma 
20.2. klo 14. 
Raamatun naisia -Raamat-
tupiiri ma 20.2. klo 18. 
Vanhemman väen palve-
lupäivä ti 21.2. klo 11. Ruoka 
5 €. Kansalaisopiston kuoro.
Kohtaamispaikka to 23.2. 
klo 18.30. 

muuTa
Elsan kerho to 9.2. klo 14 
Kortteisen koululla. Korttei-
sen koulun musiikkikerhon 
lapset esiintymässä.
Elsan kerho to 16.2. klo 14 
Maariavaaran koululla
Elsan kerho to 23.2. klo 14 
Luikonlahden koululla.

muuruveden kirkko
kirkkotie 1
Messu su 12.2. klo 16. Satu 
Väätäinen ja Matti Saarela.
Messu su 19.2. klo 16. Satu 
Väätäinen ja Taru Parvi-
ainen.

muuruveden 
seurakunTaTalo
kirkkotie 1
Perhekerho ja perhekah-
vila ma klo 9.30-11 vuoro-
viikoin. 
Veteraanijärjestöjen las-
kiaisenviettopäivä pe 20.1. 
klo 12. Soppaa, ohjelmaa ja 
yhdessäoloa. Mukana Satu-
pappi ja Taru-kanttori.
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys to 
klo 9-11. 
Seurakuntakerho alkaa!
to 16.2. klo 13. 
Siioninvirsiseurat ke 22.2. 
klo 18. Mukana mm. Hannu 
Komulainen.

muuTa
Sählykerho koululla joka 
ke: 1-4-lk klo 17-18, 5-7-lk
klo 18-19, alkaa ke 18.1. 
Kyläseurat to 9.2. klo 13
Annikki ja Erkki Miettisellä, 
Hietapohjantie 1473.
Kyläseurat pe 10.2. klo 13 
Mustikkamäellä, Palosen-
tie 17.

säyneisen kirkko
kirkkoharjuntie 2
Messu su 12.2. klo 10. Heikki 
Kastarinen ja Matti Saarela.
Lassi Nummen Requiem ti 
14.2. klo 19. Seija Pitkänen ja 
Elisabeth Petsalo. Vapaaeh-
toinen käsiohjelmamaksu 
YVlle. Ystävänpäivätee.
Messu su 19.2. klo 10. Heikki 
Kastarinen ja Matti Saarela

säyneisen 
seurakunTakoTi
kirkkoharjuntie 2 a
Lähetyskahvila to 9.2.
klo 12. Heikki Kastarinen.
Musiikkikahvila ma 13.2. 
klo 13. 
Seurakuntakerho to 16.2. 
klo 13. Heikki Kastarinen.

muuTa
Säyneisen aluepappi Heik-
ki Kastarinen puh. 040 
4888 612. 
Keskustelupiiri ke 15.2. klo 
14 Mikko Räsäsellä Aitto-

mäessä, Aittomäentie 273. 
Heikki Kastarinen.
Seurat su 19.2. klo 15.30 
Liisa Parviaisella Viitanie-
messä, Hankamäentie 953. 
Heikki Kastarinen.

Tuusniemen kirkko
keskitie 21
Messu su 12.2. klo 10. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura.
Messu laskiaissunnuntai-
na su 19.2. klo 10. Lehto-
mäen kirkkopyhä. Reijo 
Leino, Riikka Tuura, kirk-
kokuoro. Hernekeittolou-
nas seurakuntatalossa klo 
11.30–13, 6 € aikuiset ja 3 
€ lapset, tuotosta puolet 
YVlle ja puolet kirkkokuo-
ron toimintaan. Koulukes-
kuksen pihassa koko per-
heen laskiaistapahtuma, 
jossa mukana Yhteisvas-
tuu-lipaskerääjät.
Tuhkakeskiviikon harta-
us ke 22.2. klo 17.30. 

Tuusniemen 
seurakunTaTalo
koivukuja 2
Ystävänpäivän musiikki-
ilta ti 14.2. klo 18. Kuullaan 
Hannu Musakan laulua ja 
Tuustytöt-kuoroa, laulam-
me yhteislauluja ja nau-
timme tarjoilusta. Vapaa-
ehtoinen tarjoilumaksun, 
josta osa YVlle.
Seurakuntapiiri ma 20.2. 
klo 18.30 Lähimmäisen 
kammarissa.
Palvelupäivä ke 22.2.
klo 10-13.30. 

muuTa
Haurangin-Lapinjärven 
työseura ma 13.2. klo 12 
Helmi Räsäsellä, Lehtonie-
mentie 80.
Liukonpellon ja Paakki-
lan työseura ke 15.2. klo 
19 Arja ja Pentti Kekäläisel-
lä, Jussilantie 25.
Etelä-Tuusniemen pal-
velupäivä to 16.2. klo 10-
13 Hirvolassa, Luostaritie 
3457, mukana Sirkku Kum-
pulainen. Ilm. 14.2. men-
nessä Auli Kekkoselle puh. 
040 4888 631.
Kansanlähetyksen koti-
seurat to 16.2. klo 13 Riit-
ta ja Leo Juvosella, Kalmo-
niementie 1, Mustinjärvi. 
Simo ja Elina Karjalainen, 
Risto Happonen.
Lähetyspiiri pe 17.2. klo 12 
Irmi Sollolla, Harjutie 1 B 5.

vehmersalmen 
kirkko
lempeläntie 17
Messu su 12.2. klo 13. Uwe 
Mäkinen, Riikka Tuura.
Messu su 19.2. klo 13. Reijo 
Leino, Riikka Tuura, kirk-
kokuoro.
Tuhkakeskiviikon harta-
us ke 22.2. klo 19. 

vehmersalmen 
seurakunTakoTi
lempeläntie 15
Kokki-ukkojen kokkaa-
minen Eero Hujasen joh-
dolla ke 8.2. klo 17-20. 
Varttuneen väen virkis-

tyspäivä ti 14.2. klo 10-12. 
Laskiaisperinteet ja -laulut, 
Sonja Fick, Riikka Tuura.

muuTa
Lähimmäisen kamma-
ri ke 8.2. klo 10-12. Ke 15.2. 
ei lähimmäisen kammaria. 
Ke 22.2. Lempivirteni, Riik-
ka Tuura. 
Lähetyspiiri to 9.2. klo 11-
13 lähimmäisen kamma-
rissa. Vieraana Männis-
tön seurakunnan diako-
nia-lähetyspiiriläiset, Käte-
vät kädet.

järvi-kuoPion 
seurakunnan 
yhTeiseT
Järvi-Kuopion rippikou-
lulaisten rippikoulural-
li la 11.2. klo 9-15.15 Tuus-
niemellä, koulukeskuksel-
la. Kokoontuminen moni-
toimisalille klo 9. Linja-au-
tokuljetukset Vehmersal-
melta, Riistavedeltä, Kaa-
vilta, Juankoskelta, Säynei-
sistä ja Muuruvedeltä. Mi-
käli tulet kyytiin matkal-
ta tai tarvitset aikatauluja, 
kysy nuorisotyöntekijältä. 
Rippikoulujen isoset mu-
kana tapahtumassa.

kasTeTuT
Veikka Viljami Filipoff, 
Riistavesi, Anni Lyydia Rä-
sänen, Kaavi, Fanni Maria 
Kristiina Peltomaa, Veh-
mersalmi.

kuolleeT
Hilkka Marjatta Savolai-
nen 89v, Vehmersalmi, 
Anna Liisa Mönkkönen 
87v, Vehmersalmi, Elma 
Tellervo Kokkonen 89v, 
Vehmersalmi, Martti Ola-
vi Mäkeläinen 81v, Kaavi, 
Olga Matilda Räsänen 91v, 
Tuusniemi, Mikko Johan-
nes Hallikainen 84v, Kaa-
vi, Lauri Emil Kankkunen 
76v, Riistavesi, Elsa Este-
ri Leppänen 86v, Tuusnie-
mi, Toivo Olavi Korhonen 
89v, Kaavi, Maija Sinikka 
Karhunen 54v, Juankoski, 
Veikko Johannes Musto-
nen 87v, Kaavi.

siilinjärvi

www.evl.fi/srk/siilinjarvi

kirkko 
haarahongantie 2
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10. Tapio Lepola, 
Airi Heiskanen, Virsikuoro.
Ystävän illan konsertti 
ja yhteislauluhetki ti 14.2. 
klo 18. Kaikenikäisten ilta 
ystävyyden laulujen äärel-
lä. Musiikissa srk:n työnte-
kijöitä, juontajana Seppo 
Laitanen. Vapaa pääsy, ko-
lehti Yhteisvastuuseen.
Messu su 19.2. klo 10. Sirpa 
Ylikotila, Yrjö Jokiranta, 
Vesa Kajava, Sola Gratia 
-kuoro. Siilinjärven kun-

nan kirkkopyhä. Messun 
jälkeen kirkkokahvit.

seurakunTaTalo 
haarahongantie 4
Pyhän yhteydessä -lu-
entosarja to klo 18. 9.2. 
”Harrasta pyhää”, kirjaili-
ja, pastori Jaakko Heini-
mäki, musiikki Nuorten 
lauluryhmä ja Marjaana 
Kaisto. 16.2. ”Pyhät isät”, 
isä Harri Peiponen (Kuo-
pion ortodoksinen seura-
kunta), musiikki Siilinjär-
ven ortodoksinen kuoro ja 
Eija Honkaselkä. 23.2. ”Py-
hän monet kasvot”, pasto-
ri, tutkija Matti Peiponen, 
musiikki Gospelryhmä ja 
Airi Heiskanen. 1.3. ”Tartu 
pyhään!”, kirkkoherra Joel 
Luhamets (Tarto), musiik-
ki Sola Gratia -kuoro ja 
Marjaana Kaisto.
Eläkeikäisten syntymä-
päivät su 12.2. klo 13 en-
nalta ilmoittautuneille.
Siilinjärven musiikki-
opiston oppilaskonsert-
ti ma 13.2. klo 18 isossa sa-
lissa.
Isoskoulutuksen YV-
tempaus to 16.2. klo 16.30 
päätysalissa.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 19.2. klo 15 isossa 
salissa.
Lähetyslounas ma 20.2. 
klo 11–12.30 isossa salissa 
(hirvikeitto).
Kansanlähetyksen kevät-
päivät ”Miksi nukut Her-
ra” pe–su 24.–26.2. pienes-
sä salissa. Pe 24.2. klo 18.30 
Raamattuopetus ”Mistä 
kärsimys tulee”, Elina Kar-
jalainen, klo 19.30 Perjan-
taimessu kirkossa. La 25.2. 
klo 15–16.45 Raamattu-
opetukset ”Mikä on kärsi-
myksen tarkoitus”, ”Evan-
keliumi salatusta Jumalas-
ta”, Elina Karjalainen, klo 
18 Iltatilaisuus. Su 26.2. klo 
10 Messu ja Haveristen lä-
hetystyöhön siunaaminen 
kirkossa, klo 11.30
Lähetyslounas ja Lähetys-
tilaisuus.
Askartelupiiri ke klo 9
lähetyskellarilla.
Omaishoitajakerho
ke 15.2. klo 12 päätysalissa.
Juttutupa ma 13.2. klo 10 
lähetyskellarilla.
Nuorten Perjantaikah-
vila 10.2., 17.2. klo 18–22 
nuorisotiloissa.
Eläkeläisten päiväpiiri 
ma 20.2. klo 13 isossa
salissa.
Katekismuspiiri ti 21.2.
klo 13 lähetyskellarilla.
Yksinhuoltajaryhmä Sii-
liemot alakerrassa ker-
ran kuukaudessa ma klo 
17.30, seur. 13.2. Tied. puh. 
044 728 4646. 

vuorelan kirkko 
rissalantie 2
Nuorten Perjantaikahvi-
la 10.2. klo 18–22, yhteinen 
rukoushetki klo 19.30.
Sanajumalanpalvelu
su 12.2. klo 13. Tapio Lepo-
la, Airi Heiskanen.
Vuorelan lähetyspiiri
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AA-ryhmä, Hatsalank. 37,
p. 2622 621 savuttomat pala-
verit ma-pe klo 11 ja 19, su klo 
9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Sii-
linjärvi. Savuttomat palaverit 
to klo 19, la klo 9 ja su klo 18. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimimattomassa perhees-
sä kasvaneille aikuisille to klo 
18-20 Propellissa, Minna Cant-
hink. 4 C 3. krs.
p. 050 9294 548 ma ja ti klo 
18-20. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, Hatsa-
lank. 37 su klo 19, p. 040 5579 
470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi 
ke klo 19, p. 050 3988 883 sekä 
Kirkkorannantie 1, srk-talon 
vanha puoli, Kaavi ti klo 19. 
Mielenterveysseuran toimis-
ton kokoustilassa, Myllyk. 8.
Imetystukiryhmä parill. vkon 
ma Maljapuron päiväkodissa 
klo 18-19.30. Kaikille avoimes-
ta ryhmästä lisätietoja,
p. 040 7283 654 tai www.kuo-
pionimetystukiryhma.fi 
Irti huumeista puhelinpäi-
vystys ma-pe klo 18-21,
p. 0203-22388. Läheisryhmät,
p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 av. ark. klo 
9-16, p. 017 2822 239. www.sar-
kiniemi.toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuot-
teita myytävänä ark. tilai-
suuksien aikana Keskussrk
talon aulassa, Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllyk. 1-3. Av. ma, 
ke, to, pe klo 8.30-15.30 ja ti 
klo 8.30-17. Ilmaiset suomen 
kielen kurssit ma klo 9-12, ti 
klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka 
avoinna ark. klo 8.30-15. Kuo-
pion Setlementti Puijola ry, 
Jalkasenk. 7, p. 050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäi-
vystys joka päivä klo 14-21,
p. 017 2627 738 ja 2627 733. 
Ajanvaraus ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet 
vertaisryhmät päihteettö-
myyden tukemiseksi ma, ti, 
ke ja to klo 18-20, Mäkika-
tu 11, käynti päihdeosaston 
rak. päädystä. Ma ja to myös 
omaiset ja ystävät. P. 045 1134 
245, www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläi-
set. Laulutuokio ja kerho kes-
kussrk-tatalon Samulissa ti 
14.2 ja 21.2. klo 12.30.
Kuopion Mielenterveystuki 
ry ma klo 10-11 lenkkeily Pe-
tosella, klo 14.45 Niiralan ui-
mahalli/kuntosali. To klo 14.45 
keilahalli. Parittomilla vkoil-
la ma Oma-apu keskustelu-
ryhmä ja pe musiikkiliikun-
nan kerho, parillisilla vkon ke 
askartelukerho ja pe yhteis-
laulukerho klo 12 Majakassa. 
Tied. p. 040 733 1713/Pirjo. Päi-
vystys ma klo 9-12 p. 017 2618 
828 Tukipilarissa Koljonnie-
menk. 2, 2 krs.
Kuopion Työttömät ry.
Suokatu 18. Av. ma-pe 8-15,
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa av. 
ma-pe klo 9-16. Ruokapäivät 
ti, ke, to ja pe  klo 11-13.
MLL:n perhekahvilat ti klo 
10-12, ke klo 10-14.30 ja to klo 
10-12 Tavallisen Toiminnan
Talolla, Kasarmik. 1.
Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä,
Kauppak. 46.
NMKY, Kauppak. 40-42. Ti 
Matka kohti aitoa miehuut-
ta klo 6, rukouspiiri klo 8, elä-
mänkatsomuspiiri klo 9. Raa-
mattupiiri parit. vkon ti klo 16. 
Meisten raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivys-
tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen ilmenneissä kriiseissä 
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien tuki ver-
taisryhmä Majakassa, Min-
na Canthink. 4 C, 3.krs. ma klo 
18-20. Käynti Satamak.

Petosen asukastupa Pyö-
rönkaari 19, II. krs. Av. ma-pe 
klo 9.30-15, p. 3644 597, peto-
sen.asukastupa.ast@kuopio.
fi, www.toimikunnat.net/pe-
tonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyttä-
ville, Vuorik. 31-33. Av. ma ja to 
klo 14-16, ti klo 16-18. Asiointi 
nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa 
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Av. ma-pe 
klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 
14-16, II krs. Päivystys vastaan-
otto ma-pe klo 8.30-11. Ajanv. 
alkaen klo 8, p. 183 672. Päih-
deosasto, Mäkik. 11 p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. Autta-
va 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. Juristin puhelinneu-
vonta ma-to klo 17-19,
p. 023-16117.  www.riku.fi 
Sanan ja rukouksen aamu, 
yhteiskristillinen Raamatun 
luku- ja rukoushetki pe klo 
8 Eelim -temppelissä, Vuori-
katu 29. Käynti parkkipaikan 
puolelta.
Sotaveteraanimuseo av. ti-
lauksesta ryhmille. Varaukset 
puh. 281 1130 arkisin klo 9-13.
Suomen Delfins ry:n avoin 
keskusteluryhmä lapsena 
seksuaalista hyväksikäyttöä/
väkivaltaa kokeneille aikuisille 
ja heidän läheisilleen kokoon-
tuu Mielenterveysseuran ti-
loissa, Myllyk. 8 to klo 17.30-
19: 1.3., 5.4. ja 3.5. Tied.
p. 050 522 6604 (klo 10-14).
Suomen Sairaanhoitajain 
Kristillinen Seura ry tapaa-
minen 13.2. klo 18.30 Mum-
mon mökissä. Erilaisia yh-
dessä. 
Tupa-vertaistukitoiminta 
päihdeongelmaisten lähei-
sille. Vertaisryhmä kk:n en-
simmäinen ke klo 18.30-20, 
Gottlundink. 8. Tukipuhelin 
ma klo 18-20 puh. 044 7148 
008. Tukisähköposti: tupapos-
ti@sirkkulanpuisto.com. Li-
sätiedot: www.sirkkulanpuis-
to.com.
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 1 83 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 21.2. 
klo 18 Mielenterveysseuran ti-
lassa, Myllyk. 8, sisäpiha 2. krs. 
Tied. Liisa Paatelainen,
p. 044 3313 710, Anneli Harti-
kainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Myllyk. 1-3. Ti ja pe 
klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perhei-
den 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 Kank-
kunen, p. 040 7332 197.
Kuopion Seudun Nuo-
ret Lesket vertaistukiryh-
mä työikäisille leskille Min-
na Canthink. 4 A 3krs. ke 15.2. 
klo 18.30. Tied. Eija Olavisto p. 
044 5317 144.

kirPPuToriT:
Kirpputori Toivonsäde,
Asematie 11, Siilinjärvi.
Av. ma-pe 10-18, la 10 -14.30,
p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämän-
lanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 
11-17, la klo 10-15,  p. 2614 774.                                                                                   
MLL:n kirpputori Tavallisen 
Toiminnan Talolla, Kasarmik.1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaank. 23. Ma-to 10-16, pe 10-
13. Tied.t, p. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonk. 39. Av. ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15,
p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppa-
ri Ropo, Käsityök. 28. Avoinna 
ma-pe klo 10-17,  p. 3623 614.

Lue vanhempiesi kanssa Raamatusta Matt.13:-31-33. Etsi sitten vasemmanpuoleisesta kuvasta viisi eroavaisuutta. Halutessa-
si voit myös värittää kuvat loppuun.

TEhTÄVÄN LAATI: SuSANNA hOLMA

pyhä puuha

muistioSeurakunnat  8.2.–21.2.12
ti 14.2. klo 10.
Arjen ateria to 16.2.
klo 11–12.
Perhekirkko su 19.2. klo 
15. Kaisa Yletyinen, Mar-
jaana Kaisto, Lapsikuoro.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 20.2. klo 13.
Tuhkakeskiviikon mes-
su 22.2. klo 19. Unto Niska-
nen, Seppo Laitanen, Airi 
Heiskanen.

muuTa
Arkkis-puuhaillat var-
haisnuorille ti klo 18–19.30 
(ei 28.2, 6.3, 27.3, 24.4.) 
Leppäkaarteen kerhohuo-
neessa (Honkarannan-
tie 8). 
Hartaus ke 8.2. klo 14 
Akuliinassa. Tapio Lepola 
ja Vesa Kajava.
Koivusaaren lähetyspiiri 
ke 8.2. klo 18 Riitta ja Esko 
Paavolalla, mukana Sirpa 
Ylikotila.
Kumpusen-Pettäisen-
rannan lähetyspiiri ke 
8.2. klo 19 Saara ja Kaarlo 
Tuomaisella (Pettäisenran-
ta 110), mukana Yrjö Jo-
kiranta.
Ystävän tupa ma 13.2.
klo 9 Leppäkaarteen ker-
hohuoneella (Honkaran-
nantie 8).
Kuulokerho ma 13.2.
klo 13 Akuliinassa.
Näkökerho ti 14.2. klo 11–
13 Akuliinassa. Omakus-
tanteinen ystävänpäivä-
lounas.
Risulantien kerho ma 
20.2. klo 13 Risulantie 12:n 
kerhohuoneessa.
Kotipolun kerho Kotipol-
ku 6:n kerhohuoneessa ti 
21.2. klo 13, mukana Sirpa 
Ylikotila.
Avalanche-rinnetapah-
tuma Kasurilassa la 25.2.

kasTeTuT
Milla Justiina Tuomainen, 
Ina Wilma Joanna Lehti-
nen, Eevi Linnea Hämä-
läinen, Mila Roosa Lumia 
Hukkanen, Minna Martta 
Merivalo.

kuolleeT
Paul Verner Jokinen 78v, 
Esa Aarre Einari Taskinen 
76v, Kauko Kalevi Lyyti-
nen 87v, Maire Irene Huja-
nen 77v.

Diakonia-
keskus

keskus- 
seurakunTaTalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259

Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 8.2. klo 13. 
kuurojen lähetyspiiri
to 16.2. klo 17. 
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 22.2. klo 13. 

diakoniakeskus
suokatu 31 
puh. 040 4848 464
Avoinna ma, ke ja pe.
Ulko-ovi avataan klo 9.40, 
hartaus 9.50.
Diakonien vastaanotot
ilman ajanvarausta. 
Kahvio Nuotta ja kierrä-
tyspiste avoinna klo 10-12.
Kierrätyspisteet Suokatu 
31 ja Hapelähteenkatu 33 
(huonekalut ja urheiluvä-
lineet) ovat avoinna myös 
illalla klo 16-18, tiistaina 
14.2., 13.3., 10.4. ja 22.5.
Syöpäryhmä ke 8.2. klo 13. 
Näkövammaistenpiiri to 
9.2. klo 13. 
Hyväntuulenpiiri ti 14.2. 
klo 12. 
Katulähetyspiiri ti 14.2. 
klo 17. 
Kehitysvammaisten kah-
vikerho ke 15.2. klo 13.30. 
Hyväntuulenpiiri ti 21.2. 
klo 12. 
Syöpäryhmä ke 22.2. 
klo 13. 

Opiskelijat  
ja nuoret 
aikuiset

Perjantaimessu Tuomio-
kirkossa klo 19. Messun 
jälkeen avoimet ovet Pap-
pilalla, Kuninkaankatu 12. 

kansanläheTyksen  
oPiskelijaToiminTa 
sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamis-
ta.com
Kolme kohtaamista
keskiviikkoisin klo 18.

oPiskelija- ja kou-
lulaisläheTys 
oPko 
sairaalakatu 11
Opiskelijaillat lauantai-
sin klo 18.
www.opko.fi/kuopio

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

suokatu 22
Luottamuksellista ja mak-
sutonta keskusteluapua 
parisuhteen kysymyk-
sissä. Käynnit sopimuk-
sen mukaan. Tiedustelut 
puh. 040 4848 480 ma-pe 
klo 9-11.

Palveleva 
puhelin

Päivystää su-to klo 18-
01, pe-la klo 18-03, puh. 
01019 0071. Puhelun hin-
ta on paikallisverkkomak-
su/matkapuhelinmaksu. 
pp.kuopio@evl.fi

Järjestöt

nnky 
myllykatu 5
puh. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset/Kuopio
Lähetyspiiri ke 8.2 klo 13,
Raamattupiiri ke 15.2. 
klo 13.
Kuoro ke klo 15.
Ystävänpäiväjuhla su 
12.12. klo 14. Puheenvuoro-
ja ystävyydestä, kuoromu-
siikkia, runoa, keskuste-
lua, kahvit.
Perhekahvila ma klo 
9.30–12.
Päivystys kansliassa ti ja 
to klo 9–11.
Yhteiskristillinen ru-
kousilta ti klo 18.
Huom! Tulossa sielun-
hoidon opintopäivä 3.3. 
klo 10-15. Luennoitsija-
na TM Marianne Jansson 
Akasia-säätiöstä. Kahvi- ja 
ruokamaksu 10€. Ei etuk.
ilmoittautumista.

Pohjois-savon 
ev.luT. 
kansanläheTys 
sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082 
www.p-savonkl.sekl.fi.
Myös Facebook. 
Toimisto avoinna ma-pe 
12-16. 
Pienryhmät Lähetysko-
dissa: Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30 äiti-
lapsipiiri. Ke klo 12 päi-
vähartaus ja kahvihet-
ki, klo 18 nuorten aikuis-
ten Kolme Kohtaamista. 
To klo 16 sana ja rukous-
piiri parittomina to, klo 
18.30 nuorten Nuotta-il-
ta. La klo 18 Opkon opis-
kelijailta.
Muualla Kuopiossa: Ti 
klo 6 miesten aamupiiri 
”matkalla kohti aitoa mie-
huutta” osoitteessa Kaup-
pakatu 40-42 Namikan ti-
loissa. Miestenpiiri paril-
listen viikkojen tiistaina 
klo 18.30, Männistön Van-
han kirkon alakerrassa. 
Esko Iisalo.
Kuopio: Kohtaamispaik-
ka 12.2. klo 16 lähetysko-

dilla. ”Jumalan sanan kyl-
vö”, Elina Karjalainen.
Kaavi: Kohtaamispaik-
ka to 23.2. klo 18.30 srk-ta-
lossa. 1. Joh.2., Elina Kar-
jalainen.
Siilinjärvi: Siilinjärven 
kevätpäivät 24.-26.2. Jon-
na ja Jouni Haverinen. 
Messu su 26.2. klo 10 Sii-
linjärven kirkossa. Lähe-
tyslounas, jonka jälkeen 
lähetystilaisuus. 
Tuusniemi: Kotiseurat to 
16.2. klo 13 Riitta ja Leo Ju-
vosella, Kalmoniementie 
1, Mustinjärvi. Simo ja Eli-
na Karjalainen, Risto Hap-
ponen. 

kansan  
raamaTTuseura
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207 681660
Kirjamyyntipiste avoinna 
pe klo 13-16 ja tilaisuuksi-
en aikana.
Pienryhmien viikko-oh-
jelma: Rukouspiiri ma 
klo 17.30-19.
Naisten solu ti pariton vk 
klo 18-19.30 puh. 0500 372 
791/Aune.
Askartelupiiri ke parill.
vk klo 13-16, puh. 050 555 
2300/ Marjatta.
Raamattupiiri ke klo 18-
19.30, puh. 050 548 4087/
Juha.
Miesten piiri ke pariton 
vk. klo 18-19.30, puh. 044 
043 8585/Toivo.
Krito-ryhmät
to klo 18-20.
Krito-työ: Anja Komulai-
nen, anja.komulainen@
sana.fi, p. 0400 793446
Perjantaisin rukouspäi-
vystys klo 13-16.
Nuorekkaiden naisten 
kotisolu pariton vk. ke klo 
18. Lisätietoja: marjut.rasa-
nen@gmail.com,
ninattpartanen@hotmail.
com.
Yhteiskristillinen 24/7 
rukoustapahtuma Sanan 
Kulmalla 17.-19.2. Lisätieto-
ja ja vuoron varaus osoit-
teesta http://247kuopio.
nettisivu.org/ tai sähkö-
postitse: 247kuopio@
gmail.com tai puhelimitse 
040 8102110.
Naisten kesken -ilta Sa-
nan Kulmalla ti 21.2. klo 
18.30. Missä on toivoni 
-entä voimani kirkkoher-
ra Aulikki Mäkinen, laulu 
Kirsi Rissanen.

suomen  
luTerilainen  
evankeliumi- 
yhdisTys
Evankelisten opiskelijoi-
den kotisivut: www.sley.fi/
eo/kuopio
SLEY:n Itä-Suomen pii-
rin työntekijä on Johan-
nes Häkämies, puh. 050 
3212 938, Johannes.haka-
mies@sley.fi

kuoPion  
ymPärisTön 
rauhanyhdisTys
Lauluseurat ke 8.2 klo 19
Alueseurat pe 10.2 klo 
19 Siilinjärvellä, Eskolalla 
(Vehkapolku 1, Toivala).
Alueseurat pe 10.2 klo 19 
Etelä-Kuopiossa Kataisella 
(Pekanmäki 44, Rytky).
Seurat la 11.2 klo 13.30 Le-
väsen palvelukeskuksessa.
Raamattutiedon ilta la 
11.2 klo 18.
Seurat su 12.2 klo 15.
Lauluseurat ke 15.2 klo 19.
Seurat la 18.2 klo 19.
Seurat su 19.2 klo 15.
Seurat su 19.2 klo 15 Siilin-
järven seurakuntatalolla.
Seurat ti 21.2 klo 13.30 
Mäntylän palvelukeskuk-
sessa.
Lauluseurat ke 22.2 klo 19.
Myyjäiset pe 24.2 klo 18.

heräTTäjäyhdisTys 
kuninkaankatu 22
Seurat to 9.2. klo 18 Kes-
kusseurakuntatalolla ker-
hohuone Samulissa.
Herättäjän päivä su 12.2. 
Alavan kirkolla alkaen 
messulla klo 10.
Vuosikokous ja seurat to 
23.2. klo 18 Keskusseura-
kuntatalolla kerhohuone 
Samulissa.
Virsikuoron kahvikon-
sertti su 26.2. klo 14
Keskusseurakuntatalolla.
Seurat su 26.2. klo 18
Puijon kirkolla.

aholansaari
Eläkeläisten  talviviik-
ko 12.-15.3. Vetovastuussa 
lähetyssihteeri Lilja Lind-
holm, ohjelmassa mm. Sii-
onin virsien syntyä, taus-
taa ja veisuuta, ohjelmaa 
kodalla: muisteloita, tari-
nointia, nokipannukahvit 
ja muurinpohjaletut, pie-
niä kertomuksia suuresta 
aiheesta; lähetystyö, Ret-
ki Rommeikon käsityöpa-
jaan, Pentti Rissanen, ju-
malanpalvelus.
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset puh. 050 4641 000, 
www.aholansaari.fi , aho-
lansaari@aholansaari.fi
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Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  

99. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 22.2.

Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, 
Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki. 
Julkaisija Kuopion ev.lut. 
seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio,  
p. 158 111, faksi 158 288,  
www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs., 
avoinna ma–pe klo 8–16.
Lahja Pyykönen, päätoimittaja,  
p. 040 484 8232,  
Ulla Remes (virkavapaalla),  
Lea Lappalainen, p. 040 484 8234, 
Hanna Karkkonen, p. 040 484 8236, 
Seija Rytkönen, verkkotoimittaja,  
p. 040 484 8514.
Taitto Kotimaa-Yhtiöt.

Ilmoitukset: Sari Havia
puh. 020 754 2284 gsm 040 680 4057 
sari.havia@kotimaa.fi

Tilaukset Kuopion ulkopuolelle 
20 €/vuosikerta
Jakelu Itella Posti Oy, Suora Lähetys 
Oy. Jakelupalaute: www.suoralahe-
tys.fi, puh. 017 264 7800
Painopaikka Lehtisepät Oy, Kuopio. 
Painos 66 000 kpl
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, 
Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, Pauli 
Kurkirinne, Marketta Rantama

&&

viikon valinta

Katja Ketun (s.1978) Kätilön maa-
ilmaan on vaikea päästä. ”Mut-
ta on joitakin lauseita joita ei voi 
sanoa ilman että luu nousee vas-
taan ja mieli tempoaa.”

Romaani alkaa Kuolleen Mie-
hen vuonossa lokakuussa 1944. 
Tosipohjainen, kerroksellinen ta-
rina sijoittuu Lapin sodan aikaan. 
Kirjan sisäkansien kuvat pitävät 
lukijan kartalla, Petsamossa, Ti-
hovkassa ja Parkkinassa. 

Villisilmä ei tiedä mihin jou-
tuu, kun hän lähtee Tihovkaan 
SS-upseerin Johann Angelhurstin 
perässä. Johann valokuvaa ja te-
kee Lapplands Kurieria. Rakkaus 
voi syntyä vankileirin varjossakin, 
myös taistelu miehestä. 

Parakkikylän piikkilanka-ai-
dan sisällä upseeri Herman Gödel 
suutelee kättä: Fräulain Schwes-
ter, Teitä on odotettu. Vielä käti-
lö ei tiedä mitä upseeri tarkoittaa 
sanoillaan: Tämä meidän Johann 
kaivaa kuoppia. 

Kätilöksi Fräulein Schwester 
joutuu vankileirilläkin. Taidon hän 
oli oppinut kylmiltään Näkkälän 
Aunen Lispetin lasta maailmaan 
auttaessaan. Aune kiittelee: ”Ris-
tus siunakkoon, sinule on suotu 

suurin lah-
ja.” 

Murret-
ta täytyy 
maistella 
ja kuulos-
tella. Rie-
tas kieli 
kuulostaa 
välillä loit-
sulta. 

Uima-allaskaivantoon ei kos-
kaan tule vettä, Babi Jarin kauhut 
kulkevat mielessä mukana. 

Kätilö pelastaa nuoren tytön 
sotilaitten käsistä ottamalla hänet 
luottovangiksi. Sisällään hän kan-
taa rakkauden lasta.

Operaatio Navetta on kauhu-
jen talo. Kätilön lähdettämät siki-
öt Gödel säilöö etikkapurkkeihin. 
Luottovangit ja vartijat odottavat 
kiihkeästi uusia vankeja. Raakaa ja 
julmaa elämää. Tämä on sotaa.

Kätilö on Runeberg-palkinto-
ehdokas. Jutun ilmestyttyä tiede-
tään jo miten kirja menestyi. 

rITVA kOLEhMAINEN

Katja Kettu: Kätilö, 
348 s., 33 e, WS

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

Leikin asia.

Tilaa: 
www.kotimaa-yhtiot.fi/

tilaukset

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt 

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 040 593 6353  
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

VVO:n asunnossa saat 
omistusasumista vastaavan 
asumisturvan. 

Tutustu tarjontaamme ja 
täytä hakemus jo tänään: 
www.vvo.fi

Asiat mallillaan

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Raaka ja julma sota

Suomen jäkäläopas, 
Tieto-Finlandia voit-
taja 2011, on tiedon 
ohella houkutteleva 
katselukirja.

Soili Stenroos, 
Teuvo Ahti, Kati-
leena Lohtander ja 
Leena Myllys ovat 
toimittaneet upean 
teoksen, jossa riittää 
tutkimista pitkään. 
Lähes 570 värivalo-
kuvaa hurmaavat kauneudellaan.

Oppaassa esitellään 481 lajia, 
alalajia ja muunnosta. Johdanto-
kappaleissa on tietoa jäkälien ra-
kenteesta ja elinympäristöstä. Hi-
daskasvuiset jäkälät ovat herkkiä 
ilmansaasteille, silti monet jäkälät 
viihtyvät kaupungeissa. Metsän 
talouskäyttö on uhka jäkälille. 

Kirjan myötä luonnosta löytyy 
uskomattoman paljon uutta kat-
sottavaa. Haavankultajäkälä muo-

dostaa puunrungoille 
”luontokuvia”. Moniko 
meistä on huomannut 
maassa yleisen tappitor-
vijäkälän, vaikka Helvi 
Juvosen runosta pikari-
jäkälä onkin tuttu.  

Suomen jäkälätut-
kimus on alkanut Wil-
liam Nylanderin julkai-
semasta kasvistosta 1852. 
Kristina Carlsonin ro-
maaniin löytyy yllättävä 

yhteys. Hän kirjoitti viime vuonna 
William N. Päiväkirjan (Otava).

rITVA kOLEhMAINEN

Suomen jäkäläopas, 
toimittaneet Soili Stenroos, 
Teuvo Ahti, Katileena Lohtander, 
Leena Myllys.

534 s., 52,40 e., Kasvimuseo, 
Luonnontieteellinen 
keskusmuseo Helsinki 2011. 

Silmäniloa ja tietoa  
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Vapaat suunnat 
ovat järjestämässä 
Mediamission Kuo-
pioon. Ajankohdasta 
ei vielä ole sovittu.

K
uopion ev.lut.seurakun-
tayhtymä ei ole ilmoit-
tanut kantaansa mu-
kaan lähdöstä. Vapaat 
suunnat ovat sopineet 
suunnittelun jatkami-
sesta yhteisessä koko-
uksessaan viime viikolla.

Kuukauden mittainen Mediamissio jär-
jestettiin viime syksynä Helsingissä. Luteri-
laisia seurakuntia mukana oli 13. Seuraavasta 
missiosta neuvotelaan Turun seurakuntien 
kanssa.

”Me haluaisimme valmistaa tämän mis-
sion ilman opillisia riitoja ja tehdä yhdessä 
työtä”, sanoo Vapaaseurakunnan johtaja Ta-
pio Annala.

”Nyt on aika herätä. Emme voi roikkua lil-
lukanvarsissa, vaan uskonaskeleissa”, hellun-
taiseurakunnan johtaja Jari Sjöstrand sa-
noo. Hänen mielestään mediamissio tulisi 
saada Kuopioon heti kirkkopäivien jälkeen.

”Tahtotila pitää löytyä. Me on keskusteltu 
30 vuotta”, Annala sanoo.

Ratkaisukristillinen korostus
IRR-TV on toteuttanut 50 mediamissio-

ta maailmalla, Suomessa Helsinki oli ensim-
mäinen.

”Kaupunkimissiot ovat osoittautuneet 
hedelmällisiksi muualla maailmassa. Pitkään 
kartoimme ajatusta, mutta yhteiskunnan ar-
voromahdus ja seurakuntien vaikeus tuo-
da sanomansa kuuluvasti esille, sysäsi meidät 
liikkeelle”, sanoo IRR-TV: n toiminnanjohtaja 
Hannu Haukka.

”Sanoma sijoitetaan moniin tiedotusväli-
neisiin samanaikaisesti, jolloin suurin osa nä-
kee tai kuulee kampanjasanoman 30 päivän 
aikana”; Haukka uskoo.

Helsingin Mediamission teema oli Mah-
dollisuus muutokseen. Kampanjan ajan pu-
helinpäivystys toimii ympärivuorokauden.

Missiossa jaettiin kirjaa Elämäsi muutos, 
jossa on henkilökohtaisia kokemuksia siitä, 
miten Jumalan avulla elämä voi muuttua.

”Meillä on ratkaisukristillinen korostus, ei 
opillinen”, Haukka sanoo.

Helsingin Mediamissioon osallistuvilta 
seurakunnilta tuli rahaa 160 000 euroa, lah-
joituksina saatiin 230 000 sekä eri säätiöiltä 
225 000 euroa.

LAhjA PyyköNEN

Tuppisuuna kirkkoon ja sieltä pois 

”Kiellet-
tyjen listalla 
ovat juoruilu, 
tiuskiminen, 
valehtelu ja 
toisen ”syö-
minen”.

S e vain joskus on olemassa ja toisen kerran ei 
ole. Että kokee olevansa vastaanotettu. Tai 
sitten ei. 

Muutamana lauantai-iltana katselin ai-
kani Kuopion Vapaakirkossa iltatilaisuuteen 

kokoontuvaa joukkoa. Sali tuli aivan täyteen.
Onhan siellä tyylikin toinen, mutta niin on myös 

vastaanotto. Onkohan siellä helpompaa löytää se 
tunne, että minusta ollaan kiinnostuneita. Vaikka 

tulee yksin, ei jää yksin.
Lääkärissä käynnillähän vastaanotto näkyy par-

haimmillaan ja pahimmillaan. Veikko Huovinen kir-
joitti Koirankynnen leikkaajassa lääkäristä näin:

”Ja lääkäri puhui ja hymyili, ja huuteli kolmelle äijäl-
le kullekin jotain lystiä.  Koko hänen olemuksensa sä-
teili luotettavuutta ja taitoa, sydämellisyydestä pu-
humattakaan. Hän ikään kuin ensi näkemältä torjui 

matalamieliset känisijät, ettei täällä parane.”
Kohtaamisen taito on erityisen vaikeaa luterilaises-

sa kirkossa, jossa tietysti perinteenkin jäykkyys kantaa. 
Ehtoolliselta, yhteyden aterialta lähdetään, ettei vaan 
vahingossakaan nähtäisi ketään. Päivää ei nyt ainakaan 
sanota, vaikkei se kiellettyä ole kirkossakaan. 

Kohtaamista ei voi oppia kirjoista, ellei ensin ole 
saanut jossain varauksetonta kohtaamista itselleen. 
Siksiköhän nuo lähetysmailta Suomen palanneet osaa-
vat tämän taidon.

Ei kait siellä olisi tullut kuuloonkaan, että istutaan 
puun alle riviin eikä puhuta mitään.

Kirkkokahvit. Laittakaa ne nyt ensin jokapyhälle. 
Herran tulemukseen astikohan tästäkin pitää jäkyttää.

LAhjA PyyköNEN

Y-sukupolvi 
ja työpaikan 
tunnelma

H e ovat jo täällä. Nuo 1979-1994 
syntyneet, joita myös Y-suku-
polveksi kutsutaan.

Heille ihmissuhteet ovat 
tärkeämpiä kuin ura. He odot-

tavat esimiehiltään läheisyyttä ja runsasta 
palautetta. He eivät kunnioita ketään pelkäs-
tään iän tai aseman takia vaan heidän kunni-
oituksensa on ansaittava. 

He rakastavat tiimityötä – myös siksi, 
että se tekee elämästä riskittömämpää. Sa-
malla he kuitenkin haluavat päästä nopeas-
ti pitkälle.

He ovat nähneet elämässään runsaasti 
pätkätöitä ja pät-
käihmissuhteita. 
Niinpä heille elä-
män sisältö voi ra-
kentua palkkatyön 
lisäksi matkuste-
lusta, vapaaehtois-
työstä, opiskelusta 
tai muusta itsensä 
kehittämisestä. 

Jos työnanta-
ja ei näitä tavoit-
teita ymmärrä, voi 
työnantajasta luo-
pua. Ylenemis-
mahdollisuudet 
eivät riitä. Työn-
antajan pitää olla 
joustava ja inhimil-
linen.

Parhaassa tapauksessa nämä nettiin 
syntyneet tuovat työpaikoille monipuolisen 
mediaosaamisensa. Pahimmassa tapauksessa 
he turhautuvat muutosvastarintaan ja van-
hentuneeseen teknologiaan. 

Y-sukupolvi haastaa työpaikan arvot. Ei 
riitä, että ne on kirjattu johonkin strategiaan, 
vaan ne pitää elää todeksi. Ja niitten pitää 
vastata työntekijän omia arvoja.

Kärjistän, tietysti. Eivät kaikki suuriin ikä-
luokkiin kuuluvat ole pyyteettömiä puurta-
jia, niin kuin eivät kaikki Y-sukupolveen kuu-
luvatkaan viesti mieluummin tietokoneella 
kuin kasvotusten.

Mutta suuret linjat täsmäävät, eikö vain, 
ja onhan tuo tutkimuksinkin osoitettu. Kes-
kustelin tästä aiheesta hiljan kokeneitten so-
siaali- ja terveysalan esimiesten kanssa ja he 
tunnistivat oitis nuoret työntekijänsä.

Nuorille työpaikan ilmapiiri on tärkeä. 

Mainitsemani esimiehet kehittelivät 
työpaikan tunnelmareseptin. Hymyä, iloa, 
reiluutta, luottamusta, avoimuutta, sitoutu-
mista, joustavuutta ja suvaitsevaisuutta. Sai 
nauttia ilman rajoituksia. 

Kiellettyjen aineiden listalla olivat juorui-
lu, tiuskiminen, valehtelu, kaikkivoipaisuus, 
epäreiluus ja toisen ”syöminen”.

Hieno resepti!

hELENA kANTANEN

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

ristivetoa

kissa pöydälle

Vapaat suunnat toivovat 
Kuopioon yhteisen Mediamission

Irr-TV

Helsingin Mediamissio näkyi junissa ja raitiovaunuissa.

Jumala,
anna minulle haudankaivajan usko.

Se tietää jokaisella lapionpistolla
elämän oikean tärkeysjärjestyksen,
se tietää, ettei arkulla ja sen värillä ole niin väliä.
Multa sen pian peittää
ja äänet hukkuvat ohiajavien autojen meluun.
ihmisten puheisiin,
elämän ääniin.

Usko tuntee armon,
joka on kohiseva meri,
lempeät aallot, vihreitä silmuja täynnä
silloin kun aurinko ohittaa haudan pohjan,
kaikki syvyydet.

Jokainen lapionpisto vie lähemmäksi
maan ja taivaan Luojaa.
Taivasta kohti matka vie.

rISTO kOrMILAINEN 
Varjoa vasten sarastus
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”E
tsi vaan!” Tiina 
Berhanu huik-
kaa Mamushil-
le, 10-vuotiaalle 
kääpiösnaut-
serilleen. Koira 
nuuskii kätket-
tyjä makupalo-

ja, retuuttaa pehmojänistä ja tekee selvää 
äitinsä muistilapuista. 

Arkena Tiina Berhanu elää Vuorelan 
kodissaan Mamushin kanssa kaksin, sil-
lä aviomies Girma työskentelee Götebor-
gissa ja käy Vuorelassa vain muutaman vii-
kon välein ja lomillaan. Yksin 
on aikaa olla rauhakseltaan. 
Opettajana, kasvattajana Ber-
hanu etsii ja löytää vastauk-
sia siihen, miten olla ihmisel-
le ihminen.

Talven paukkupakkasis-
sa Tiina Berhanu miettii il-
mastoasioita: hän pohtii arjen 
tunneilmastoa – kuinka sen 
tulisi olla myönteinen. Vuo-
relan koulussa ykkös-kakkos-
luokkalaisten erityisluokan-
opettajana hänen tehtävänsä 
on varmistaa, että jokainen 
saa tulla työpaikalleen hyvil-
lä mielin. ”Olen opettaja ja ai-
kuinen, mutta en halua ol-
la niin etäinen, ettei minusta 
saa otetta.”

Otteeseen kuuluu se-
kä lämmin kohtaaminen et-
tä sinnikäs puuttuminen epä-
kohtiin – rakkaus ja rajat. 
Omien rajojen tunnistami-
sen kaverina opetellaan myös 
toisen kunnioittamista ja an-

teeksi pyytämistä. ”Tunteet pitää saada 
näyttää, mutta ketään ei saa vahingoittaa.” 

Myös huumori kuuluu kasvatuksen yti-
meen. ”Lapsella on oikeus nähdä aikuisen 
iloiset kasvot”, Tiina Berhanu lainaa luke-
maansa ajatusta.

Ristiveto ei ole lapsen osa
Turvassa kasvaminen on koulutyön kivijal-
ka. Pelosta käsin kun ei synny oppimista, 
oivalluksia eikä tulevaisuuden toivoa. ”Ai-
na työ ei ole hauskaa”, Tiina Berhanu muis-
tuttaa. Hauskuuden puute ei kuitenkaan 
tarkoita ahdasta ja ankaraa ilmapiiriä, jos-

sa ei uskalla mitään. 
Liki 30 vuotta opettaja-

na ovat vakuuttaneet Tii-
na Berhanulle, että elämä 
on ennen muuta olemis-
ta ihminen ihmiselle. Jo-
kainen on yksilö, olipa ikä 
tai rooli mikä hyvänsä.  Ih-
misen kokoinen elämä kui-
tenkin vaatii heittäytymis-
tä. ”On uskallettava ratkoa 
kysymyksiä ja pulmia ja 
kohdata – tai joutuu kon-
fliktiin.”

Tämä panee Tiina Ber-
hanun vastuulliselle, miet-
teliäälle paikalle: hän on 
toiselle ihmiselle tämän it-
searvostuksen ja -luotta-
muksen peili. Koulun kas-
vattaja-aikuisena Berhanu 
pysyy kuitenkin koulun 
tontilla. Yhteistyö kodin 
kanssa syntyy yhdessä kes-
kustellen: 

”Lapselle ei saa syntyä 
hämmennystä siitä, että 

kodin ja koulun aikuiset nakertavat pohjaa 
toinen toisensa periaatteilta. Sellainen ris-
tiveto ei lapselle kuulu.” Sen sijaan kasvat-
tamiseen tarvitaan koko kylä.

Koulu ei ole kohtaamispaikoista hel-
poimpia. Tiina Berhanu on aina tuntenut, 
että huomiota tarvitsevat niin äänekkäät 
kuin hiljaiset, läheisyyttä hakevat kuin 
etäällä pysyttelevät. Jokaisella on jokapäi-
väisen kohtaamisen nälkä.

Pidetään huolta 
oman korren verran
Tiina Berhanun mielestä koulun tärkeim-
mät opit liittyvät luonnon ja elämän vaa-
limiseen ja oman osan ottamiseen.  ”Jos 
oppii kohtelemaan hyvin eläintä, kasvaa 
kynnys vahingoittaa toista ihmistä”, Berha-
nu kuvaa. Berhanun Mamush-koirakin saa 
toisinaan kouluvierailuillaan olla lapsille 
kaverina ja oppina.

”Työpaikalla ei myöskään voi valita ka-
vereita, joten lapsi ei voi valita, kenen 
kanssa koulussa toimii.” Erimielisyyttä on 
suvaittava mutta väkivaltaa ei tippaakaan. 
Yhden ihmisen osa on huolehtia siitä, ettei 
itse kylvä riitaa. Siinä on haastetta niin pie-
nelle kuin isolle.

Opettaja ja kasvattaja on myös tottu-
nut toistamaan ja antamaan aikaa. Asiat 
ja ihmiset eivät muutu hetkessä eikä tieto-
kaan kerralla päähän tartu. ”Ajallaan”, Tii-
na Berhanu toteaa moneen väliin. Jostain 
syvältä kumpuaa varmuus siitä, että jo-
ka kohtaamisella on väliä ja kaikella on ai-
kansa.

Tuokin ihminen 
on Kristukselle rakas
Sykkivä  tahti on saattanut Tiina Berhanun 
arvostamaan hiljaisuutta. Hänen luokas-

saan hiljaisuutta opetellaan pitkin päivää. 
”Aamulla me rauhoitumme päivänavauk-
sen ajaksi. Silloin kuunnellaan tarina ja on 
mahdollisuus osallistua rukoukseenkin. 
Tärkeintä on, että jokainen saa olla hetken 
ihan hiljaa.”

Hiljaisuutta yritetään vaalia myös to-
vissa ennen jokaista oppituntia ja ruokai-
lua. ”Hiljentyminen vaatii opettelua ja vie 
oman aikansa. Se ei kuitenkaan vahingoita 
ketään”, Berhanu vakuuttaa. ”Joskus kuun-
telemme hiljaisuutta. Lapset osaavat naut-
tia siitä!”

Sunnuntaisin Berhanu käy Vuorelan ko-
tikirkossaan, sillä jumalanpalvelus tuo tilaa 
olla hiljaa. ”Olen semmoinen passiivinen 
takapenkissä istuja.” Passiivisuus tarkoit-
taa rauhoittumista: viikolla opettaja on it-
se paljon esillä ja antamassa omaa panos-
taan, pyhänä on vastaanottamisen aika. 
”Kirkon penkissä ei tarvitse repiä itseään 
mihinkään.” Kristitty saa olla ja tulla lada-
tuksi.

Pyhäpäivän pyhälle paikalle mahtuvat 
nekin mietteet, jotka karkailevat omille 
teilleen. ”Ainakin saa olla sanoman lähellä.” 
Messu ehtoollisineen taas korostaa Berha-
nulle, että ihminen saa ottaa vastaan rak-
kautta ihan ilman omia ansioita, semmoi-
sena kuin on.

”Joskus muistutan itseäni, että tuokin 
ihminen, joka minua niin nyppii, on Kris-
tukselle rakas”, Tiina Berhanu toteaa, vaik-
kei kehu olevansa laupeuden ykkösnainen. 
Kasvattajana hän elää päivittäin lähellä 
omaa epätäydellisyyttään ja näkee anteek-
sipyytämisessä mahdollisuuden – ettei 
toisen taakkaa suuremmaksi tekisi.

SINI SOrjONEN

SINI SOrJONEN

”Kirkon 
penkissä ei 
tarvitse re-
piä itseään 
mihinkään.

Tiina Berhanun Mamush-koiran nimi tulee amharan kielen pikkupoikaa tarkoittavasta sanasta.

Kasvattaja puhaltaa lämmintä ilmaa
Elämä on yksinkertaista: ollaan vain ihmisiä ihmisille.


