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Tuomiokirkko  
valmistautuu 
juhlavuoteen

 ➙ s. 4-5

Yhteisvastuu 
liikuttaa ja 
puhuttaa

 ➙ 3, 7 ja 8–9
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Miten 
haluaisit kuolla?

L ahjoita hyvä kuolema.
Mitä ihmettä? ”Lahjoita hyvä kuolema”. 
Ei kai kirkko nyt eutanasiaa ole alka-

nut edistää? Eikö kipua, kärsimystä, avut-
tomuutta ja tuskaa kestetä enää? Kumpi ei 

kestä, kokija vai katsoja?
Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksen mainoskam-

panja ehti keskusteluttamaan jo ennen alkamistaan – 
siinä kampanja onnistui taas. Vieläkin silmien eteen 
piirtyy aikaisempi vanhuuteen liittynyt kampanja, 
jossa vanhuksen hartioissa oli leima kuin teuraaksi vie-
tävässä siassa. Päivämäärän sijaan siinä luki: ”Ihmisellä 
ei ole viimeistä käyttöpäivää.”

Nyt klassinen Pietà on osa mainoskampanjaa, jossa 
siis aikuisen sylissä on kuoleva tai kuollut, valkeaksi 
kalkittu lapsi, vaimo tai vanhus. Kuvat ravistelevat 
lavastuksissaan.

Ei kirkossa kaivata eutanasiaa eikä nyt edes siitä 
puhuta, vaikka mainostoimiston iskulause ajatuk-
set sinnekin vie. Yhteisvastuuta halutaan herättää 
sitä varten, että kuolemaan valmistautuminen, kuole-
man odottaminen olisi meillä jokaisella mahdollisim-
man hyvää. Kuolemaan valmistautuminen on vielä elä-
mää, kuten saattohoitoyksikkö Terhokodin johtaja Juha 
Hänninen on useissa yhteyksissä muistuttanut.

Onko kuolema sitten tabu? Räväkän mainoskampan-
jan saamaa palautetta on selitetty sillä, että kuolema on 
suomalaisessa suoritusyhteiskunnassa tabu. Kuolemi-
nen on kyllä ulkoistettu laitoksiin ja siivottu näkyvistä, 
mutta ei sitä elämästä voi siivota. Kuolema on läsnä jo 

syntymässä: kaikki, mitä 
maailmaan syntyy, ker-
ran kuolee. Se on ihmi-
sen osa.

Millainen on hyvä 
kuolema Sinulle?

Useimmat meistä toi-
vovat voivansa kuolla 
läheistensä ympäröiminä. 
Kipujen keskellä voi kai-
vata kuolemaa tai jopa 

kuolinapua – tämänkin sairaalan väki tietää. Suomessa 
itsemurhan avustaminen ei ole rikos, mutta eutanasia 
on, ja tässä ollaan jo harmaalla alueella. Muun muassa 
Hollannissa eutanasiaan suhtautuminen on muita maita 
sallivampaa.

Suomalainen saattohoito ei ole tutkitusti mitenkään 
kansainvälistä huippua vaan keskimääräistä heikom-
paa. Keskeinen syy siihen on se, että kivunlievitystä ei 
aina hoideta kunnolla ja sen saaminen on täysin kiinni 
siitä, millainen lääkäri ja hoitaja osuvat kohdalle.

Useimmat kaipaavat rajaa ylittäessään ihmisen kos-
ketusta, läheisten puuttuessa vaikka hoitajan tai papin 
tai sairaalaystävän. Kuoleva voi kaivata myös armoa 
todeksi omalle sydämelle: onnellinen on hän, jolle kuo-
lema on portti parempaan. Voittaja on hän, jonka kan-
taa virran yli kiitoslaulu: ”Ja kiitos, että kerran / on tai-
vas kotimme / on koti luona Herran / Jumalan lapsille” 
(VK 468:8).

ULLA REMES 
ulla.remes@evl.fi

Siilinjärvi hakee  
ympäristödiplomia
Siilinjärven seurakunta 
kehittää toimintaansa 
ympäristöystä-
vällisemmäksi ja 
tavoittelee Kirkon 
ympäristödiplomia. 

S eurakunnassa saatiin viime vuoden 
lopussa valmiiksi ympäristökatsel-
mus. Sen mukaan ympäristödiplomin 
hakemiseen edellytettävät minimi-

kriteerit eivät vielä täyty, mutta vähimmäis-
pistemäärä (100) saavutetaan. Puuttuvista 
vähimmäisvaatimuksista yksi suurimpia on 
seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma, 
joka on valmisteilla. Ennen diplomin hake-
mista koulutetaan henkilökuntaa ympäristö-
asioista ja laaditaan ympäristöohjelma huhti-

kuun loppuun mennessä.
Ympäristöohjelman ja muun ympäristö-

työn auditoi Kuopion hiippakunnan tuomio-
kapituli. Diplomin myöntää Kirkkohallitus.

Ympäristötyö näkyy
Seurakuntalaiselle ympäristötyö tulee näky-
mään monella tavalla. Tilaisuuksissa tarjotaan 
Reilun kaupan kahvia ja teetä. Jätteet lajitel-
laan yhä selkeämmin seurakunnan toimipis-
teissä ja hautausmailla. Ympäristöystävälli-
sesti valmistettuja tuotteita suositaan entistä 
enemmän kaikessa toiminnassa. Hautojen 
hoitoon tulee vaihtoehdoksi perennahoito, 
ja hautakynttilä- ja kukkalaitejätettä pyritään 
vähentämään. Seurakuntatoiminnassa näky-
vät myös erilaiset teemaviikot.

Jo tällä hetkellä 41 prosenttia seurakun-
nan käyttämästä energiasta on uusiutu-
vaa. Käytössä on ympäristömerkittyjä atk- 
ja keittiölaitteita, kopiopaperia sekä monia 
puhtaanapidon tuotteita. Seurakunta saa 

ympäristöpisteitä myös siitä, että on vapaa-
ehtoisesti asettanut metsiään rauhoitetuiksi 
alueiksi ja sijoittaa varojaan vastuullisesti.

Kuopio empii
Kuopion seurakuntayhtymä ei ainakaan täs-
sä vaiheessa kaavaile ympäristödiplomin ha-
kemista.

”Iso osa tarvittavista pisteistä tulee hauta-

usmaiden jätehuollosta”, hallintojohtaja Timo 
Korhonen selvittää.

”Meillä on tällä hetkellä 34 hautausmaata. 
Niistä 28 on sellaisia, joihin vielä haudataan. 
On aika iso urakka ruveta järjestämään niiden 
kaikkien jäte- ja kierrätyshuoltoa ympäristö-
diplomin edellyttämään kuntoon.”

SINI-MARJA KUUSIPALO JA HELI HARING

 ✚ Yhteinen kirkkoneuvosto va-
litsi viime kokouksessaan uudeksi 
kiinteistöpäälliköksi rakennusinsi-
nööri (AMK) Petri Raution. Hä-
nen on määrä aloittaa tehtäväs-
sään huhtikuun alussa.

 ✚ Kirkkolain mukaan kirkkohal-
litus määrää seurakunnille ja kes-
kusrekistereille kirkonkirjojen tie-
tojen luovuttamisesta perittävän 
maksun. Maksuista on tehty uu-
si päätös. Uudet maksut tulivat 
voimaan 1.2.2014. Uudessa mak-
supäätöksessä on pyritty kansa-
laisten yhdenvertaisuuden takia 
noudattamaan maistraattien an-
tamien todistusten hinnoittelua. 

 ✚ Kauneimman joululaulun ää-
nestystulos ratkesi tammikuun 
lopussa. Voittajaksi selviytyi tänä 
vuonna suursuosikki Sydämeeni 
joulun teen. Toisen ja kolmannen 
sijan järjestys oli täpärä: toiseksi 
tullut Varpunen jouluaamuna sai 
vain kourallisen enemmän ääniä 
kuin kolmanneksi sijoittunut Tul-
koon joulu. 

Äänestystulos vaikuttaa vuo-
den 2014 lauluvalintoihin.

 ✚ Suomalaisten kirjabloggaa-
jien myöntämän varjo-Finlandia-

palkinnon, Blogistanian Finlandi-
an on saanut Pauliina Rauhalan 
romaani Taivaslaulu. 

Kyseiselle kirjalle myönnettiin 
myös Gummeruksen perinteinen 
Kaarlen palkinto.

Rauhalan esikoisteos kertoo le-
stadiolaispariskunnan tarinan us-
konyhteisön ristipaineessa.

 ✚ Kristillinen Medialiitto on 
myöntänyt vuoden 2013 kristilli-

nen mediateko -palkinnon Helsin-
gin Kallion seurakunnan kirkko-
herra Teemu Laajasalolle.

Palkinnon perusteluissa tode-
taan, että Teemu Laajasalo on me-
diassa ja median kautta liikutellut 
suuria massoja. Hän on avannut 
kirkon ovet toisinajattelijoille. Näin 
hän pyrkii aitoon dialogiin.

Kristillisen Medialiiton vuon-
na 2005 perustama Vuoden kris-
tillinen mediateko -tunnustus on 
luonteeltaan ekumeeninen.

 ✚ Oulun tuomiokirkkoseurakun-
ta järjestää kaikille avoimen runo-
kilpailun Yhteisvastuukeräyksen 
2014 teemasta Hyvä kuolema.

Kilpailuun voi osallistua 15.3. 
saakka ja osallistumisohjeet löy-
tyvät Oulun seurakunnan netti-
sivuilta.

 ✚ Raamattuinfo ry:n lanseeraa-
massa mainoskampanjassa kuul-
laan raamatunlauseita öiseen 
aikaan Radio Novan ja NRJ:n taa-
juuksilta.

Kampanjan tavoitteena on 
tehdä Raamattua tunnetuksi ja 
mahdollisesti innostaa ihmisiä 
mukaan Raamattuinfon toimin-
taan.

” 
Kuolemaan  
valmistautuminen 
on vielä elämää.

pysäkillä

Ajankohtaista pääkirjoitus

Kadonnut 
kipinä takaisin
Työnohjauksella voidaan edistää 
motivaatiota ja työhyvinvointia.

M
uutospaineet, 
säästöt, kii-
re. Tämän päi-
vän työelämä 
tuntuu olevan 
yhtä turbu-
lenssia. Ei ih-
me, että mo-
ni puurtajaa 

matkan varrella kyllästyy ja väsyy. Helpotusta 
ammatillisiin turhautumisen tunteisiin voi ha-
kea työnohjauksesta.

”Erityisen paljon työnohjausta käytetään 
vuorovaikutusammateissa. Hoito- ja sosiaa-
lialan työntekijät, opettajat, poliisit ja tietyt 
kirkon alojen työntekijät ovat tyypillisiä työn-
ohjauksen pariin hakeutuvia ammattiryhmiä”, 
preventiopsykologi ja KYSin työnohjauskoor-
dinaattori Aija Koivu selvittää.

Koivu on tutkinut viime syksynä Itä-Suo-
men yliopistossa tarkastetussa väitöskirjas-
saan työnohjauksen merkitystä hoitajien työ-
hyvinvointiin.

Mikä tässä mättää?
Työnohjauksen käyttö on Koivun mukaan 
yleistynyt niin Suomessa kuin maailmallakin.

”Sehän ei itse asiassa ole mikään uusi kek-
sintö vaan juontaa juurensa jo sadan vuoden 
taakse. Sanana se saattaa kuitenkin olla hie-
man hämäävä, ja siitä voi syntyä vääränlaisia 
mielikuvia.”

”Työnohjaus on ohjattua reflektointia, jo-
ka perustuu omassa työssä heränneisiin kysy-

myksiin.”
Koivu kertoo, että varsinkin pitkään samaa 

työtä tehneet saattavat jumiutua tietynlai-
siin toimintatapoihin. Jumittaminen taas hel-
posti johtaa leipääntymiseen ja motivaation 
kadottamiseen. Jos ei työstään jaksa enää in-
nostua, ei työhyvinvointikaan ole kovin kor-
kealla tasolla.

”Monesti työntekijä itse havahtuu tuntee-
seen, että jokin tässä työssä mättää. Ei vain 
oikein saa kiinni siitä, että mikä on vinossa.” 

Työnohjaaja on eräänlainen keskustelun 
virittäjä, sparraaja ja peili.

”Hän kannustaa ohjattavaa käymään työ-
tilanteita itsekriittisesti läpi. Tarkoitus on, että 
ohjattava kokee prosessin aikana uusia oival-
luksia. Ratkaisut löytyvät hänestä itsestään, 
niitä ei tarjota valmiina”, Koivu tähdentää.

Säästöt painavat
Koivulla on kolmenkymmenen vuoden koke-
mus työnohjauksesta lähinnä julkisella sek-
torilla.

”Siellä tehdään todella arvokasta ja tärke-
ää työtä – ilman ansaitsemaansa arvostusta. 
Helpostihan julkista sektoria pidetään vain lo-
puttomana rahareikänä.”

”Esimerkiksi hoitoalan vetovoimaisuus on 
aika huono tällä hetkellä. Alan haaste onkin, 
kuinka itse arvostaa omaa työtään.”

Onnistuneella työnohjauksella saadaan 
nostettua myös ammatillista itsetuntoa.

”Varsinkin hoitoalan työntekijöitä painaa 
huoli siitä, kuinka taata palvelun taso kaikki-

en säästöpaineiden keskellä. Työ haluttaisiin 
tehdä hyvin, mutta se ei välttämättä ole mah-
dollista.”

”Säästöt eivät automaattisesti tarkoita sitä, 
että työn laatu huononee. Työnohjauksessa 
voidaan löytää uusia lähestymistapoja ja toi-
mintamalleja, joita hyödyntämällä laatu säilyy 
vaikka taloudelliset resurssit pienenevät.”

”Työnohjauksessa ei ole kyse siitä, että 
vaihtaa maisemaa – sitä vain pitää katsoa uu-
sin silmin.”

Ei kriisiterapiaa
Työnohjaus ei ole mikään parin tapaamisen 
oikotie onneen.

”Yleensä tapaamisia on kerran, pari kuu-
kaudessa noin 2-3 vuoden ajan.”

”Usein työnohjaus on kahdenkeskistä. Si-
tä voidaan toteuttaa myös ryhmässä tai koko 
työyhteisön kesken.”

Koivu painottaa, että onnistuakseen työn-
ohjaus vaatii luottamuksellisen suhteen.

”Jotkut vierastavat siksi ryhmämuotois-
ta ohjausta. Koetaan, että ryhmässä on vaike-
ampi ottaa esille ongelmallisia asioita.”

”Toisaalta, jos ryhmä alkaa toimia hyvin, 
se voi olla erittäin voimaannuttava kokemus. 
Asioiden jakaminen on antoisaa, ja siihen ei 
välttämättä ole työpäivien puitteissa aikaa.”

”Täytyy kuitenkin muistaa, että aina työn-
ohjaus ei onnistu. Esimerkiksi, jos ohjattavalla 
on jo valmiiksi ollut pahoja työuupumusoirei-
ta, ei työnohjauksesta ole saavutettu hyötyjä. 
Onnistumiseen vaikuttaa tietysti myös henki-

lökemiat.”
Työnohjaus ei ole tarkoitettu työpaikan 

kriisien selvittelyyn.
”Jos työyhteisössä on esiintynyt vaikka-

pa kiusaamista, on se kriisi hoidettava muul-
la tavalla. Työnohjauksessa fokus on työn si-
sällössä, ei työntekijöiden välisissä suhteissa 

tai työntekijän yksityiselämän on-
gelmissa.”

Muuttunut potilas
Ammatillisen itsetunnon kohene-
misen lisäksi onnistuneen työnoh-
jauksen hyödyt ilmenevät muun 
muassa omien vaikutusmahdolli-
suuksien lisääntymisenä.

”Työntekijöitä kuormittaa val-

tavasti se, jos he eivät koe voivansa 
vaikuttaa omaan työhönsä. Työn-
ohjauksella tähänkin asiaan on 
mahdollista löytää ratkaisu.”

Koivu on uransa aikana saanut 
todistaa monta positiivista muu-
tosta.

”Usein ohjattava huokaa tapaa-
misen jälkeen syvään ja sanoo kii-
tos. Ryhmäohjauksissa patoutunut 
ahdistus on purkautunut vapautu-

neeseen nauruun. Ne ovat merkke-
jä, että jokin on liikahtanut eteen-
päin.”

”Kerran eräs hoitaja ihmetteli, 
kun yksi hänen potilaansa olikin yl-
lättäen muuttunut täysin erilaiseksi 
kuin ennen. Vastasin, että potilas ei 
välttämättä ollut muuttunut, hoi-
taja vain oli löytänyt uuden tavan 
kohdata hänet.”

HELI HARING
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”Työelämän jatkuvat muutokset koe-
taan hyvin stressaavina”, KYSin työnoh-
jauskoordinaattori Aija Koivu kertoo.

Siilinjärven seurakunnan tilaisuuksissa tarjotaan Reilun kaupan kahvia ja teetä. 
Reilu kauppa maksaa viljelijöille vakaan korvauksen.

reilu
 k

a
u

ppa
 ry/ Bern

H
a

rd
 m

o
ser



54 Nro 3 — 12.2.2014 Nro 3 — 12.2.2014& &

Uskonnonvapaus ja 
yksityisyydensuoja

V ielä joitakin aikoja sitten hen-
kilön uskonnollinen vakaumus 
ilmaistiin ruutu rastittamalla. 
Vakaumuksen mittarina yhteiskun-
nallisesta näkökulmasta pidettiin 

jäsenyyttä yhteisössä. Kukin jäsen sai yksityisen 
elämänsä alueella ajatella kuten ajatteli. Yhteis-
kunnan oikeuksiin kuului tietää jäsenyys tai sen 
puuttuminen.

Uskonnollista vakaumusta koskevat henkilö-
kohtaisemmat kysymykset katsottiin loukkaa-
viksi. Henkilökohtainen uskonnollinen vakau-
mus ei kuulunut yhteiskunnalle. Sen tiedustele-
minen oli yhtä huonoa käytöstä kuin henkilön 
sukupuolielämän asioiden julkinen tiedustelemi-
nen.

Asenne oli hienotunteinen ja yksityisyyttä 
suojaava.

Nykyisin tilanne on muuttunut. Päiväko-
deissa vanhemmilta kysytään jäsenyyden sijasta, 
saako heidän lapsil-
leen antaa uskonto-
kasvatusta ja viimei-
simmän linjauksen 
mukaisesti puolustus-
voimissa tulee erik-
seen kysyä, osallis-
tuuko henkilö hen-
gelliseen tilaisuuteen 
vai ei. Koulujen pii-
rissä käydään samaa 
vääntöä uskonnollisen 
vakaumuksen urkki-
misen alueella.

Taustalla on uskon-
nonvapauteen liittyvä 
sotku. Asiaan vaikuttaa kuitenkin vakavampi 
asia, joka on yksityisyyden vähentyminen, yksi-
tyisen ja intiimin saattaminen julkisen ja yhtei-
söllisen toiminnan alueelle.

Suomalaisessa yhteiskunnassa olisi hyvä puo-
lustaa yksityiselämän arvoa ja aluetta nykyistä 
voimakkaammin. Olisi parempi palata rasti ruu-
tuun -käytäntöön. Olisi parempi ajatella, että 
yhteiskunnan näkökulmasta vakaumuksen 
ilmaisuksi riittää jäsenyys. Muu jääköön henki-
lön yksityisasiaksi.

Tilanne on tragikoominen myös yhteiskunnan 
viranomaisten toiminnan kannalta. Kun vielä 
joitakin vuosia sitten saatettiin paheksua ovi-
kelloa soittavaa evankelioijaa tai Jumalan puhe-
linmyyjää, henkilökohtaisten vakaumusten tir-
kistelykäytäntö liikuttaa viranomaisten toimen-
kuvaa lähemmäksi näitä ennen sopimattomina 
pidettyjä käyttäytymistapoja.

Toimenkuvat sekoavat. Olisiko kuitenkin 
parempi, että uskonnolliseen yhteisöön liityttäi-
siin tai siitä erottaisiin uskonnollisen yhteisön 
kansliassa? Nythän tätä harjoitetaan yksittäisten 
uskonnollisten menojen osalta päiväkodin etei-
sessä, rehtorin kansliassa ja pataljoonankomenta-
jan komentohuoneessa.

PEtRI  JäRvELäINEN

Suunnistetaan Vehmersalmelle

K esäkuun puolivälissä urheilukansa suuntaa 
kohti Pohjois-Savoa, kun maailman suurin 
suunnistusviesti, Jukolan viesti, järjestetään 
Vehmersalmella Soisalon saaressa.

”Kyseessä on samalla Suomen suurin 
aikuisliikuntatapahtuma”, Jukolan viestin viestintä- 
ja mediapäällikkö Markku Riihinen kertoo. 

Paljonko paikalle odotetaan väkeä?

”Arvioiden mukaan kilpailijoita olisi tulossa noin 
16 000. Heistä valtaosa on Suomesta ja muista 
Pohjoismaista. Edellisessä Jukolan viestissä 
oli osallistujia kaikkiaan 22:sta eri maas-
ta. Meidän tavoitteemme on, että pai-
kalla nähtäisiin 26 eri kansallisuutta. 
Silloin Kuopio-Jukola olisi viestin his-
torian kansainvälisin. Yleisöä odote-
taan paikalle noin 30 000.”

Onko tapahtumaa aikaisemmin 
järjestetty Kuopiossa?

”Ei ole, sen sijaan Rautavaaralla on 
juostu Jukolan viesti vuonna 1996. 
Ihan missä tahansa näin massiivista suun-
nistustapahtumaa ei voi edes järjestää. 
Sopivan maaston lisäksi pitää myös löy-
tyä tilaa muun muassa suurille parkkialu-
eille.”

Paljonko ihmisiä on mukana järjeste-
lyissä?

”Palkattuna meillä on vain pääsihtee-
ri. Hänen lisäkseen parin kymmenen 

hengen ydintiimi osallistuu valmisteluihin oman työn-
sä ohella. Vapaaehtoisia puolestaan on mukana eri vai-
heissa kaikkiaan noin 1600. Jukolan viesti onkin yk-

si Suomen suurimpia talkooponnistuksia. Myös 
puolustusvoimat antaa oman panoksensa.”

Miten seurakunta on mukana tapahtu-
massa?

”Kisakylä on kuin pieni kaupunki ja kaupun-
kiinhan kuuluu myös kirkko. Vehmersalmella 

se on metsäkirkko Syvähiekan kesäte-
atterilla. Siellä Järvi-Kuopion seura-

kunta järjestää iltahartauden nais-
ten ja miesten viestien välillä. 
Viime vuonna Jukolan viestin il-
tahartaudessa vihittiin yksi pari.”   

Mikä on tapahtuman merki-
tys alueen yrittäjille?

”Osa viettää viikonlopun telt-
tamajoituksessa, mutta olem-

me saaneet tietoa, että monet 
perheet ovat tulossa tämän tiimoil-

ta pidemmällekin lomalle Kuopi-
on seudulle. Hotelleja on varattu ja 
muidenkin palvelujen kysyntä kas-
vaa. On laskettu, että tapahtuma 
toisi talousalueelle noin kahdeksan 
miljoonaa euroa.”

teksti: HELI HARING 
kuva: tUIJA HYttINEN

” 
Vakaumuk-
sen mittana 
pidettiin 
jäsenyyttä 
yhteisössä

kolumni

historiallista mitä mielessä?

Tuomiokirkko valmistautuu juhlavuoteen.

K
uopion tuomio-
kirkko rakennet-
tiin vuosien 1805–
1815 välillä. Se oli 
järjestyksessään 
viides Kuopion 
kaupunkiin raken-
nettu kirkko. Kun 

rakennustyöt aloitettiin, Suomi oli vie-
lä osa Ruotsia ja suuria rakennushank-
keita valvoi Tukholman yli-intenden-
tinvirasto. Päätökset hyväksyi Ruotsin 
kuningas. Kirkon rakennustöiden lop-
puessa Suomi oli suurruhtinaskunta, 
jonka ylintä päätösvaltaa käytti Venä-
jän keisari.

Kirkon piirustukset laati Tukholman 
yli-intendentinviraston konduktöö-
ri Pehr Wilhelm Palmroth. Rakennus-
mestarina toimi Jacob Rijf, joka oli yksi 
Suomen keskeisimmistä kirkonraken-
tajista. Kirkko saatiin jo melkein räys-
täskorkeuteen kun työt keskeytyivät 
Suomen sodan vuoksi. Venäläisten mie-
hitettyä Kuopion keskeneräistä kirkkoa 
käytettiin venäläisten hevostallina.

Kirkko ehti rapautua Vahtivuorel-
la viisi vuotta, ennen kuin työt jatkui-
vat. Rakennusmestari Rijf oli kuollut 
tänä aikana äkillisesti ja uutena raken-
nusmestarina aloitti Pehr Granstedt. 
Kirkon vihki lääninrovasti ja Rautalam-
min kirkkoherra J. F. Boucht huhtikuus-
sa 1816. Kirkko toimi Kuopion seura-
kunnan kirkkona vuosina 1815–1851 ja 
1900–1939. Tuomiokirkkona se oli en-
sin vuosina 1851–1900 ja sitten vuodes-
ta 1939 alkaen.

Rakennustyöt 
toivat osaamista
Arkkitehti Sanna Ihatsu on tehnyt 

tuomikirkosta rakennushistoriaselvi-
tyksen. Hän kokee rakennushankkeen 
alueelle tärkeäksi jo siksi, että Kuopi-
on kaupunki ja tuolloinen läänin pää-
kaupunki, sai arvonsa mukaisen kirkon. 
”Myös kivirakentamisen taidon leviä-
miselle Pohjois-Savon alueella kirkon 
rakentamisella on ollut suuri merki-
tys. Ennen tuomiokirkon rakentamista 
alueella ei ollut osaamista kiviraken-
tamiseen. Kirkonrakentaja Jacob Rijfin 
johdolla tehdyt työt opettivat seura-
kuntalaisille kivirakentamisen taidon ja 
sen myötä alkoi alueelle nousta kives-
tä rakennettuja navettoja, aitoja, kella-
reita ja siltoja.”

Ihatsu pitää Kuopion tuomiokirkkoa 
sikäli poikkeuksellisena, että siinä altta-
ri on sijoitettu länteen ja pääsisäänkäyn-
ti sekä siihen liittyvä torni itään. ”Pe-
rinteisesti nämä ovat olleet sijoitetut 
juuri päinvastoin ilmansuuntiin liittyvän 
symboliikan vuoksi. Kuopiossa poikke-
avaan ratkaisuun päädyttiin silloisesta 
kaupunkirakenteesta johtuen. Näin saa-
tiin kirkko ja sen pääsisäänkäynti suun-
tautumaan Kustaantorin ja sen ympäril-
le rakentuneen kaupungin suuntaan.”

Alkuperäisyyttä 
kunnioittaen
Kirkko on tyyliltään ajanmukaisesti uus-
klassinen. Alkujaan se on todennäköi-
sesti ollut kokonaan valkoiseksi rapat-
tu, mutta laastin rapautuessa kivet ovat 
tulleet näkyviin. 1895 kirkkoon tehtiin 
ensimmäinen peruskorjaus, jossa kirkko 
sai lämmityskamiinat. Seuraavassa pe-
ruskorjauksessa vuonna 1925 asennettiin 
keskuslämmitys. Myös kirkon sisätilo-
ja muutettiin silloin koristeellisemmak-
si. Vuonna 1961 tuomiokirkko peruskor-

jattiin permannosta vesikattoon saakka 
ja sisätiloja muutettiin takaisin niin lä-
helle alkuperäistä asuaan kuin oli mah-
dollista.

Museovirasto on luokitellut Snell-
manin puiston, tuomiokirkon ja puu-
korttelin alueen valtakunnallisesti mer-
kittäväksi kulttuuriympäristöksi. Lisäksi 
tuomiokirkkorakennus on suojeltu kirk-
kolailla. Ensi vuosi on tuomiokirkon 
200-vuotisjuhlavuosi.

Kirkko juhlii
Tuomiokirkon juhlavuoteen valmistau-
dutaan remontilla. Suunnitelmissa on, 
että kirkko maalataan sisältä ja ulkoa. 
Samalla penkit hiotaan ja maalataan. 
Kirkon etuosasta korvataan molem-
min puolin kolme penkkiriviä irtotuo-
leilla. Korjauksia tehdään myös viemä-
röintiin. 

”Remonttisuunnitelman mukaan 
kirkko on poissa käytöstä ensi vuoden 
tammikuusta syyskuun loppuun. Juma-
lanpalveluselämä siirtyy keskusseura-
kuntatalolle siksi aikaa”, tuomiorovasti 
Ilpo Rannankari kertoo.

Huhtikuussa 2016, jolloin kirkon vih-
kimisestä tulee kuluneeksi 200 vuotta, 
kirkossa pidetään pääjuhla, jossa musii-
kin ja draaman keinoin luodaan katsaus 
kirkon historiaan ja merkitykseen. Kuo-
pion museon kanssa on suunnitteilla 
kirkon historiaa kuvaava näyttely ja lu-
entosarja. 

”Tarkoitus on osallistuttaa myös seu-
rakuntalaisia museokokonaisuuden 
suunnitteluun.” Musiikkipuolella unel-
mana on toteuttaa juhlavuonna Bachin 
Matteuspassio. 

PIIA JULKUNEN

Vahtivuoren jyhkeä vartija

M aailman 85 rikkainta 
omistaa saman verran 
kuin 3,5 miljardia köyhin-
tä. Näin raportoi äsket-

täin brittiläinen avustusjärjestö Oxfam.
Tulonjaon epäoikeudenmukaisuus 

oli myös talven 1918 tapahtumien taus-
talla. 

Kuopiossa kaikki kävi nopeasti: ai-
kansa suutaan soitettuaan aseelliset 
kaartit iskivät yhteen helmikuun 1. päi-
vänä. Parissa päivässä punakaarti oli 
ahdistettu puolustusasemiin kasarmil-
le. Helmikuun 8. päivänä 600 puna-
kaartilaista oli riisuttu aseista ja van-
gittu. 

Kaartit olivat saaneet puolin ja toi-
sin vahvistusta muualta maasta ja 
maakunnasta. Valkoisia tuli eniten, 
noin 300 Pohjanmaalta. Muutaman 
päivän asemasotavaiheen aikana heil-
lä oli hyvää aikaa valokuvauttaa itsensä  
Victor Barsokevitchin ateljeessa. 

Silloisen Kirkko ja koti -lehden en-
sireaktiot etelään päin siirtyvään so-
taan olivat sovinnollisia: ”Molemmat 
osapuolet taistelevat Suomen kansan 
vapauden puolesta, mutta käsittävät 

kansan eri tavoin. Tämän kun jaksai-
simme pitää mielessä, olisi helpompi 
muistaa, että me kaikki olemme veljiä, 
saman taivaallisen Isän lapsia ja että 
meidän tulee vilpittömällä myötätun-
nolla ajatella toisiamme.”

Kuopion katusodassa valkoisia kaa-
tui kahdeksan ja punaisia neljä. Tule-
vista tietämättömille kuopiolaispäät-
täjille sotavainajat olivat niin suuri 
järkytys, että vain Piispanpuisto olisi 
ollut riittävän arvokas paikka sankari-
hautausmaalle ja muistomerkille.  

Sotavainajista jouduttiin päättä-
mään jo helmikuussa paikallisesti, sillä 
kirkkolaissa ei ollut määräystä hauta-
usmaan varaamisesta sotavainajille ei-
kä tuomiokapitulin ohjeita ollut. Niin-
pä päätettiin varata erillisalue Isolta 
hautausmaalta.

Kaupunginvaltuusto päätti haudata 
valkoiset kuopiolaisvainajat kaupungin 
kustannuksella sekä osallistua hauta-
jaissaattoon. Kun siihen osallistui myös 
maaherra Ignatius valtiovallan edusta-
jana, Kuopion sankarihautajaisista tuli 
ensimmäisiä valkoisen Suomen ja suo-
jeluskuntien yhteisesiintymisiä.

Hautajaiset politisoituivat, ja sota-
vainajista tuli politiikan pelinappuloita.

Kaupunkiseurakunnalta riitti myö-
tätuntoa vuonna 1918 vielä sen verran, 
että Isolta hautausmaalta varattiin eril-
lisalue myös punaisten vainajia varten.  

Monella muulla paikkakunnalla sel-
lainen inhimillisyys hukkui kokonaan 
miekkaan.

teksti: KAIJA vUORIO

Helmikuun jälkeen 
ei ollut paluuta entiseen
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Victor Barsokevitschin ateljee sai 
taistelupäivinä kuvattavakseen sata-
määrin suojeluskuntalaisia. Hannes 
Pietikäisen Nilsiän Palonurmesta ja 
Axel Airaksisen Maaningan Käärme-
lahdesta nimet on merkitty kuvauspäi-
väkirjaan 5.2.1918.
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Nykyisen sakastin eteistilan paikalla oli aikaisemmin kastekappeli.

Kuopion ev.lut. seurakunnat 
keskellä kaupunkia.

PISTÄYDY ARKISSA
Hengähdä kiireen keskellä.

TEE HYVÄÄ
Ostamalla voit 
tehdä hyvää.

VARAA  
KASTEPAPPI
... tai vihkikirkko.

LEVÄHDÄ 
HETKEKSI
Istahda sohvalle ja 
ole hetki.

LUE LISÄÄ  
Arkin toiminnasta
www.kuopion-
seurakunnat.fi/
arkki

PURA 
SYDÄNTÄSI
Kaikkea ei tarvitse  
kantaa yksin.

LIITY 
KIRKKOON
Yhdessä olemme 
enemmän.
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Keskustelua 
saattohoidosta

 ✚ Miten Sinä haluaisit kuolla? -kes-
kustelupaneeli saattohoidosta 
keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22, 
torstaina 13.2. klo 18. Keskustelijoina pa-
neelissa ovat arkkiatri Risto Pelkonen, 
piispa Jari Jolkkonen, sairaanhoitaja Tar-
ja Heikkinen, kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Pekka Kantanen, erikoislää-
käri Hanna Seppä, terveydenhuollon ja 
perusturvan palvelualuejohtaja Mark-
ku Tervahauta sekä erikoislääkäri Kris-
tiina Tyynelä-Korhonen. Paneelin juon-
tavat sairaalapastorit Sari Kärhä ja Risto 
Voutilainen. Tilaisuus on avoin kaikille. 
Järjestäjinä Kuopion ev.-lut. seurakun-
nat, Kuopion hiippakunnan tuomioka-
pituli ja Kuopion kaupunki. Lisätietoja: 
sairaalapastori Sari Kärhä puh. 040 4848 
485, sari.karha@evl.fi ja johtava sairaala-
pastori Risto Voutilainen, puh. 040 4848 
484, risto.voutilainen@evl.fi

 ✚ Siilinjärven seurakuntatalolla sy-
vennytään saattohoitoon paneelikes-
kustelussa to 20.2. klo 17.30. Tilaisuuden 
alussa johtava sairaalasielunhoitaja Risto 
Voutilainen luennoi suomalaisesta saat-
tohoidosta. Hänen lisäkseen paneelis-
sa keskustelevat osastonlääkäri Henna 
Saari, apulaisylilääkäri Veikko Viitasalo, 
osastonhoitaja Arja Remes, kotihoidon 
sairaanhoitaja Kirsi Weissell, lastentar-
hanopettaja-päiväkodinjohtaja Riitta 
Kosonen ja kappalainen Sirpa Ylikotila.

Poukamassa
 ✚ Perheiden talvitapahtuma sunnun-
taina 16.2. klo 14 Poukaman leirikeskuk-
sella. Ohjelmassa hartaus, napakelkkailua, 
poniajelua, makkaranpaistoa. Hiljenty-
mismahdollisuus rukoussaunassa.

Kokoonnumme 
yhteen

 ✚ Eläkeläisten virkistyspäivä keskus-
seurakuntatalolla, Suokatu 22, keskiviik-
kona 12.2. klo 11. Raamattutunti ja istu-
majumppaa. Lounas ja kahvi 6 €.

 ✚ Pieneen iltakirkkoon sunnuntaina 
16.2. klo 18. kutsutaan erityisesti Sinua, jo-
ka olet hiljattain muuttanut tai liittynyt 
Puijon seurakuntaan. Iltakirkon jälkeen il-
tateellä kerrotaan Puijon seurakunnan 
toiminnasta. Lämpimästi tervetuloa!

 ✚ Viittomakielinen messu Tuomio-

kirkossa sunnuntaina 16.2. klo 13. Kirkon 
esittely.

 ✚ Messiaanisen juutalaisuuden kylän 
synty ja nykypäivä lauantaina 22.2. klo 
16. Alavan seurakuntakeskuksen seura-
kuntasalissa. Jad Hashmonan sihteeri Aje-
let Ronen. Mukana tilaisuudessa Ariela 
Toivanen ja Zipporim-kuoro. Myyntipöy-
tä Israel-työn hyväksi. Järj. Jad Hashmo-
nan ystävät ja Alavan seurakunta.

 ✚ Naisten Pankin ilta Puijon kirkolla 
Naisten Pankin Kuopion aluesolu suun-
nittelee ja kutsuu uusia toimintaan-
sa Puijon kirkolla keskiviikkona 26.2. klo 
18. Ohjelmassa myös seurakuntien suru-
ryhmätoiminnan esittely. Mukana Jaana 
Marjanen ja Riitta Murtorinne.

Musiikkia
 ✚ Virsituokio Tuomiokirkossa lauantai-
na 15.2. klo 15.

 ✚ Talvisessa musiikkituokiossa Tuo-
miokirkossa lauantaina 22.2. klo 15 esiin-
tymässä Sibelius-Akatemian opiskeli-
joita.

 ✚ Eläinten urkukarnevaalissa laulua, 
soittoa, leikkiä, näkemistä ja kuulemista 
kaikenikäisille. Outi Orava, Anu Amppa-
ri ja Mari Pingviini laulavine ystävineen 
musisoivat yhdessä noin 40 minuut-
tia. Eläinten urkukarnevaali sunnuntaina 
16.2. klo 16 Kallaveden kirkossa sekä kes-
kiviikkona 19.2. klo 9 Tuomiokirkossa ja 
klo 10.15 Alavan kirkossa.

Valtakunnalliset 
talviveisuut

 ✚ Kainuun Opistolla Paltamon Mies-
lahdessa la–su 15.–16.3. Majoitus ja bussi-
matka yht. 85 €. Sitovat ilmoittautumiset 
21.2. mennessä 050 5691302 tai 017 158111.

Tuntuuko 
usko jossakin?

 ✚ Alustus ja keskustelutilaisuus Pui-
jon kirkolla maanantaina 17.2. klo 18. Kuu-
luuko uskon tuntua jossakin? Entä jos en 
saa minkäänlaista hengellistä kokemusta, 
vaikka etsin sitä tosissani. Näitä kysymyk-
siä pohtivat Krista Sutinen ja Kari Kuula 
miksi uskoisin -keskustelusarjassa.

Arkissa
 ✚ Askartelutuokiossa askarrellaan ys-
tävänpäiväkortteja torstaina 13.2. klo 
13.30–15.30.

 ✚ Lasten Pankin työhön tutustutaan 
lauantaina 22.2. Lasten videoterveiset Ne-
palista, kuurojen ja sokeiden kouluilta se-
kä lastenkodeista. Pientä naposteltavaa.

Virkistystä 
ja koulutusta

 ✚ Seurakunnan vapaaehtoisina toi-
miville ja vapaaehtoisuudesta kiinnostu-
neille tarjotaan Siilinjärvellä koulutus- ja 
virkistyspäivä la 15.3. klo 9–15. Jos mie-
tit, millaisia tehtäviä olisi juuri sinulle, tu-
le mukaan! Kouluttajana Anne Viljanen 
Vantaalta. Päivä on maksuton ja sisältää 
lounaan. Ilm. viim. 3.3. seurakunnan verk-
kosivuilla. Lisätietoja lähetyssihteeriltä: 
jenni.shakya@evl.fi, puh. 044 7284 647.

Haluatko olla 
hetken hiljaa?

 ✚ Hiljaisuuden retriitti pidetään 
paastonajan kynnyksellä 28.2.–2.3. Siilin-
järvellä Ruokoniemen leirikeskuksessa. 
Retriitin ohjaa Sirpa Ylikotila. Hinta Sii-
linjärven srk:n jäseneltä 44 €, muilta 76 
€. Ilm. viim. 21.2. puh. 044 7284 608, sir-
pa.ylikotila@evl.fi.

 ✚ Hiljaisuuden talo-ilta keskiviikkona 
26.2. klo 18. ”Yhteiselle paastomatkalle” 
Vanhassa pappilassa, Kuninkaankatu 12.

kirkkojakoti@evl.fi

Minä luotan sinun armoosi, 
saan iloita sinun avustasi.

PS. 13: 6

 ✚ Lipaskerääjiä tarvitaan! Anna aikaa-
si kaksi tuntia Yhteisvastuun lipaskerääjä-
nä. Varaa aika www.suurellasydamella.fi tai 
Sisko Laitinen puh. 040 4848 326, sisko.lai-
tinen@evl.fi.

Yhteisvastuu- 
tilaisuuksia

 ✚ Kerran viell’ kerran viell’ Särkinie-
men seurakuntatalolla torstaina 13.2. 
klo 13. jo perinteeksi muodostunut Ystä-
vänpäiväjuhla. Musisointia, hyvän mielen 
tarinointia, arpajaiset, kahvit Yhteisvastuun 
hyväksi.

 ✚ Petri Laaksonen konsertoi Kaavin kir-
kossa perjantaina 14.2. klo 18. Vapaa pää-
sy, ohjelma 5 €, tuotto Yhteisvastuukerä-
ykselle.

 ✚ Ystävänpäivän konsertti Säyneisen 
kirkossa perjantaina 14.2. klo 19. Minna Ket-
tunen ja Jarkka Rissanen. Ohjelma 5 € Yh-
teisvastuulle.

 ✚ Ystävän kanssa konserttiin Siilinjär-
ven kirkkoon perjantaina 14.2. klo 19. Lau-
luja ystävyydestä esittävät mm. Lauluyh-
tye Sonores Aleatores, Vuorelan lapsikuoro, 
Leena Laurinkari ja Gospel-ryhmä. Konser-
tissa kerätään kolehti Yhteisvastuulle.

 ✚ Yhteisvastuutapahtuma Valohar-
julla sunnuntaina 16.2. klo 13. Perhejuma-
lanpalveluksessa Raili Rantanen, Richard 
Nicholls ja Valoharjun päiväkerholaiset oh-
jaajineen. Arvontaa, kahvia, teetä, mehua, 
vohveleita. Kotimaan keräyskohteesta ker-
too saattohoidon asiantuntija Risto Vou-
tilainen.

 ✚ Yhteisvastuulaulut Juankosken seura-
kuntatalolla sunnuntaina 16.2. klo 18.30. 
”Slaavilaisia ja suomalaisia hengellisiä laulu-
ja”. Iltakahvit ja teet.

 ✚ Kanttorien Yhteisvastuu -konsertit 
Nilsiän kirkossa keskiviikkona 19.2. klo 18 ja 
Tuusniemen kirkossa ke 26.2. klo 18.

 ✚ Yhteislaulutilaisuus Kauneimmat 
hengelliset laulut keskusseurakuntata-
lolla, Suokatu 22, sunnuntaina 23.2. klo 15. 
Kahvit klo 14.30 Yhteisvastuulle.

J ärkyttävää. Vastenmielistä. Liikuttavaa. Pysäyttävää. 
Mielipiteitä satelee niin puolesta kuin vastaankin. 

Ymmärrystä kampanjalle on osoittanut muun 
muassa piispa Jari Jolkkonen Kuopion hiippakunnan 
Facebook-sivuilla.

”Mielestäni kampanja kuvaa vaikeaa asiaa arvokkaasti. En 
osaa nähdä yhteyttä eutanasiaan, pikemminkin päinvastoin. 
Tukemalla hyvää kuolemaa eli saattohoidon kehittämistä, au-
tetaan kuolevia ja heidän omaisiaan ja samalla vähennetään 
painetta eutanasiaan. Kuvissa liitytään myös kristilliseen kuva-
maailmaan. Minulle ne tuovat mieleen monia alttaritauluja, 
joissa kuvataan Herran ristiltä ottoa.” 

Kampanja on jo nyt osunut napakymppiin, sillä kuvat eivät 
jätä ketään kylmäksi. 

Gallup kampanjasta

Jukka Ollikainen, 
mainonnan suunnittelija

”Ensimmäisenä sydän pamp-
sahti; varsinkin lapsikuva he-
rättää tuoreessa isässä voi-
makkaan surun ja epätoivon 
tunteen. Olen myös joutunut 
seuraamaan läheiseni kuihtu-
mista elämän toisessa päässä, 
joten aihe koskettaa ja herät-
tää monia ajatuksia. 

Tätä teemaa voi lähes-
tyä mainonnassa eri kulmis-
ta. Mielestäni nämäkään asi-
at eivät vaikenemalla parane. 
Totta kai olisi mahtavaa kat-
sella omassa elinympäristös-
sä pelkkiä vaaleanpunaisia 
pilviä, mutta lopulta jokai-
nen joutuu kohtaamaan tä-
män todellisuuden tavalla tai 
toisella. Ymmärtääkseni ke-
räyksellä ajetaan tässäkin ta-
pauksessa lähimmäisenrak-
kauden asiaa - mielestäni 
hyvin koskettavasti ja kierte-
lemättä.”

Sonja Tirkkonen, 
diakoni, Alavan seurakunta

”Tiedän, että joissakin seura-
kunnissa kyseiset julisteet on 
lähetetty takaisin, koska niitä 
ei haluta käyttää. Meillä Ala-
vassa on päädytty päinvastai-
seen ratkaisuun.

Mielestäni juuri seura-
kunnan työntekijöiden on 
pystyttävä puhumaan kuo-
lemasta. Se on kylläkin mie-
tittävä etukäteen, millaisissa 
seurakunnan kokoontumi-

sissa voi nämä kuvat ottaa 
esille.

Koen, että kampanja on 
onnistunut kuvien osalta. 
Lahjoita hyvä kuolema -ot-
sikko ei kuitenkaan tunnu 
ihan parhaalta valinnalta, 
koska se kieltämättä yhdistyy 
eutanasiaan.”

Leena Metsäpelto

”En koe kuvia mitenkään ah-
distavina. Pikemminkin ne it-
kettävät. Ainakaan niitä ei 
voi ohittaa. Jos nämä eivät 
pysähdytä ihmistä, niin mi-
kä sitten?

Meillä Suomessa kuole-
ma on niin piilotettu asia, et-
tä ehkä sen takia jotkut voi-
vat kuvista ahdistuakin.

Julisteiden kuvaama tilan-
ne on vakava asia, johon tar-
vitaan voimia. Minun mie-
lestäni kampanjan herättelee 
meitä tukemaan niitä ihmi-
siä, jotka elävät nyt tätä vai-
keaa vaihetta.”

Kaija Hämäläinen

”En pidä kuvista. Ne eivät kä-
sittele teemaa arvokkaalla ta-
valla, eikä niistä välity rakka-
us ja kaipuu. Kun luin niistä 
vielä tekstin Lahjoita hyvä 
kuolema, olin kauhuissani. 
Mietin, että mikä eutanasia-
juttu tämä oikein on.

Olen ollut pitämässä kä-
destä kuolevaa ystävääni, ja 
siksikin kuvat tuntuvat vas-
tenmielisiltä. Niistä ei välity 

ollenkaan se sama kokemus, 
jonka itse koin.

Jo useana vuonna olen 
kiertänyt omassa taloyhtiös-
säni Yhteisvastuu-listan kans-
sa. Nyt jäin miettimään, et-
tä kehtaanko enää lähteä, jos 
joudun selittelemään näitä 
julisteita.”   

Markku Tervahauta, 
terveydenhuollon ja 
perusturvan palvelu- 
aluejohtaja

”Kampanja on aiheeltaan hy-
vä ja ajankohtainen. Kuvitus 
herättää monia ajatuksia ja 
keskusteluttaa, kuten on var-

maan tarkoituskin. Kuolemi-
nen kuuluu elämään, mutta 
se ei ole ’pysäytyskuva’.”

Tarja Heikkinen,  
sairaanhoitaja

Kuvat ovat häkellyttäviä jo-
pa hoitohenkilökunnan kat-
somana. Itse huolestuin sii-
tä, kuinka nämä kuvat kokee 
ihminen, jolla ei ole hoito-
maailmasta omaa käsitystä ja 
henkilökohtaista kokemus-
ta. Kuvat voivat herättää ih-
misissä runsaasti ahdistusta 
ja pelkoa.

Ymmärrän kuvien merki-
tyksen. Kuvat tuovat sairau-
den esille jopa sokkihoidon 

tavoin. Jokaisen kuolema on 
merkityksellinen ja sairau-
den eteneminen yksilöllinen. 
Kuolema on edelleen meille 
hyvin vaikea asia yhteiskun-
nallisesti ja pelkään kuvien 
aiheuttavan katsojissa säälin 
tunteita.”

Sini-Marja Kuusipalo, 
Siilinjärven seurakunnan 
tiedottaja

”Kuvat herättävät ristiriitai-
sia tunteita: yhtä aikaa kuvis-
ta sekä pitää että niitä vie-
roksuu. Kuvien vähäeleisyys 
itsessään puhuttelee ja ’kau-
rismäkimäisyys’ viehättää; 

kuoleman sairaan karu ja ru-
jo kuvaaminen hämmentää, 
lamaannuttaa ja synnyttää 
pelon ja kauhistuksen tuntei-
ta. Hyvää on se, että kuole-
van osaan on kuvattu muun-
kin ikäisiä kuin vanhuksia. 
Harmaus, kalpeus ja värittö-
myys tuntuu kuitenkin elä-
mälle vieraalta, joten kuvi-
en sanoman kohtaaminen on 
vaikeaa.

Kuvien ristiriitainen tul-
kinta - varsinkin julisteiden 
Lahjoita hyvä kuolema -teks-
tin kanssa - saa minut ky-
seenalaistamaan kampanjan 
onnistumisen: ollaanko kerä-
yksen kautta ’lahjoittamas-
sa’ kuvan kaltaista tilannetta? 
Nämä kuvat ovat toivotto-
mia. Itse viestisin kuvilla toi-
voa ja hyvää elämää loppuun 
saakka. Ymmärrän, että risti-
riitainen tulkinta on saanut 
seurakuntia luopumaan tä-
män materiaalin käytöstä.”

koonnut: HELI HARING

Liikuttua vai 
järkyttyä?

tapahtuuole arkienkeli

Gospel Junior -tapahtuma Neulamäen kirkossa sunnuntaina 16.2. klo 16. Sanakirkko, san. Anna-Mari Kaskinen, säv. 
Tommi Kalenius ja Mikko Nikula. Kirkko on täynnä erilaisia toimintapisteitä. Pikkupizza- ja pikkuleipätarjoilu, joista 
vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuulle. Tapahtumassa mukana koululaisten kerhot ja kuorolaiset ohjaajineen ja Marjatta-
emäntä apureineen. Kuva on Gospel Junior -tapahtumasta 2012.
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Yhteisvastuu-kampanjan julis-
teet jakavat rajusti mielipiteitä.
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min laatikosta, josta seurakunnan vapaaehtoiset kantavat uu-
sia aarteita löydettyjen tilalle. Pyhän Johanneksen kirkolla on 
perhemessun jälkeen järjestetty talvirieha, jossa Männistön 
seurakunnan Yhteisvastuukeräys polkaistiin satojen seura-
kuntalaisten voimalla käyntiin. Vilman äiti Piia Nevalainen oli 
nähnyt tapahtumailmoituksen Kelloniemen kaupan seinällä 
ja suunnannut aamulla kohti kirkkoa.

”Tämmöiset tapahtumat ovat kivoja, sillä Vilmakin tapaa 
muita lapsia”, kiittää Nevalainen.

Hän oli toiminut lipaskerääjänä aiemmassa kotikunnas-
saan Suolahdessa, mutta pienen lapsen äitinä Nevalaisella ei 
tänä vuonna riitä siihen aikaa. Männistön seurakunnan toi-
minta oli hänelle ja Vilmalle tuttua. He olivat aiemmin osallis-
tuneet alle 1-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettuun 
vauvakerhoon.

Pääseekö lipaskerääjä summeriovista?
Pariskunta Aila ja Risto Pohjolainen hörppivät kirkon pi-
hassa kahvia pahvimukeista. He ovat pudottaneet joka vuo-
si roponsa Yhteisvastuukerääjän lippaaseen. Heistä varsinkin 
kotimaan kohde, saattohoito tuntui hyvin tarpeelliselta kehi-
tyskohteelta. Molemmat olivat kokeneet läheltä sukulaisten-
sa saattohoidon.

”Olisi tarpeellista lisätä saattohoito-osastoja. Niissä on asi-
aan koulutettu henkilökunta ja siellä omaiset voisivat olla 
kuolevan lähellä ympärivuorokautisesti”, totesi Risto Pohjo-
lainen.

Häntä mietitytti, kuinka lipaskerääjät pääsevät taloyhtiöi-
hin, joissa summeri estää sisäänpääsyn. Diakoni Anne-Ma-
ri Mertasen mukaan kerääjät eivät yleensä enää kierräkään 
kotiovilla. Esimerkiksi Männistön seurakunnan alueella hei-
dät löytää tiettyjen kauppojen edustalta. Kerääjiä on myös 
Männistön Teboililla.

”Vapaita keräysvuoroja löytyy vielä Päivärannan ostos-
keskukseen”, vinkkasi Mertanen.

PIRJO tIIHONEN

Yhteisvastuu polkaistiin käyntiin 
rekiajelulla ja timanttien etsinnällä.

K
omea suomenhevonen 
vetää Kellolehdentiel-
lä vanhaa rekeä autojen 
seassa kello kilkattaen. 
Ajuri Tapio Karhunen 
ohjaa Kesäsade-hevo-
sensa tottuneesti Pyhän 
Johanneksen kirkon pi-

haan, jossa punaposkiset Oona ja Elina Tuo-
vinen sekä äiti Kirsi Haatainen nousevat 
pois hirventaljalla peitellystä penkistä ja luo-
vuttavat reen seuraaville jonossa odottaville.

”Olemme ennen olleet hevoskärryjen kyy-
dissä, mutta rekiajelu oli kivempi, kun se keik-
kui ja hytkyi. Ja reessä oli lämmintä!”, hihku-
vat 10-vuotias Oona ja 6-vuotias Elina.

Toppa-asuinen tyttökatras kirmaa koh-
ti mehu- ja munkkitelttaa. Sen jälkeen he ai-
kovat kokeilla vielä, miltä tuntuu kävellä lu-
mikengillä. Pulkkamäessä riittää laskijoita ja 
pienimmät nassikat kahlaavat lumessa et-
sien lapaset märkinä ”timantteja”, eli värjät-
tyjä jääpaloja. 2-vuotias Vilma Räsänen on 
hoksannut, ettei jäisiä jalokiviä tarvitsekaan 
etsiä lumesta. Niitähän löytääkin helpom-

Lumikenkäkävely sujui Inka 
Kumpulaiselta tottuneesti. 

Lapset etsivät Pyhän Johanneksen kirkon pihassa innolla jäätimantteja. Edessä Aino Hyttinen (vas) ja Ajai Leskinen (oik).

2-vuotias Vilma Räsänen tuli Pyhän Johanneksen kir-
kon pihassa järjestettyyn Kynttilänpäivän talviriehaan 
äitinsä Piia Nevalaisen kanssa. 

” Tämä on vapaaehtoista ja sen on olta-
va mukavaa”, Kyllikki Hokkanen sanoo 
tehtävästään Yhteisvastuu-kerääjänä.  
2000-luvun alussa hän tarttui keräyslis-
taan ja lähti kotikylänsä Siilinjärven Ha-

mulan oville, kun aiempi kerääjä oli luopumassa 
tehtävästään. 

Hokkanen keräsi Yhteisvastuuta yksin muu-
taman vuoden, sitten kaveriksi tuli ystävä Ani-
ta Snellman. ”Keräämme ennen kaikkea parina”, 
Hokkanen tähdentää. ”Yhdessä kävelemme talo-
jen välit. Samalla jutellaan”, Snellman jatkaa. Yh-
teisvastuu yhdistää ystäviä. Samalla naiset ovat osa 
liki 50 siilinjärveläisen aikuisen kerääjän joukkoa.

Hokkasen ja Snellmanin alueeseen mahtuu 
kymmeniä omakotitaloja. Noin 30 ovelta tulee 
lahjoitus, eli noin 80 prosenttia ovikellojen soi-
tosta tuottaa tulosta avustuskassaan. ”Monet 
alueen uusista ja nuorista perheistäkin lahjoit-
tavat, jos vain on käteistä”, naiset kertovat. Van-
hemmat kyläläiset taas osaavat odottaa kerääjiä. 

Pankkikorttiaikana käteistä ei kaikissa kodeis-
sa ole, mutta kerääjät pitävä esillä myös puhelin-
lahjoittamisen mahdollisuutta. Muistuupa mie-
leen niitäkin koteja, joissa lapsen säästölippaasta 
on otettu kolikoita Yhteisvastuuseen. ”Kerran 
sanottiin, ettei ole rahaa, ja ajattelin, että se oli 
keksitty syy. Jonkin ajan päästä tuo ihminen tuli 
soittamaan ovikelloani ja sanoi: ’Nyt on rahhaa!’”

Yleensä Hokkanen ja Snellman lähtevät liik-
keelle viikonloppuisin ja iltapäivisin. Koko alueen 
keräämiseen tarvitaan viitisen päivää. ”Käymme 
lähes joka oven takana. Jos ketään ei ole kotona, 
saatetaan käydä toisena iltana uudelleen, jos on 
reitin varrella”, naiset sanovat.

Tuttua kelloa 
helppo soittaa
”Meidän on kyllä paljon helpompi kerätä kuin 
niiden, jotka kiertävät kerrostaloalueilla eivätkä 
tunne asukkaita. Omalla kylällä kerääminen on 
kotipaikkaetu”, Kyllikki Hokkanen sanoo. ”Joskus 
jopa kutsuvat kahville ja samalla jutellaan vuo-
den asiat”, Anita Snellman jatkaa. Kaikille kerää-
jille tilanne ei ole yhtä otollinen: ”Jotkut ovat ke-
ränneet jonkin aikaa kerrostaloissa ja sanovat, 
etteivät ikinä enää lähde kerääjiksi. Nostan hat-
tua näille kerääjille, jotka keräävät vierailta ovil-
ta”, Hokkanen painottaa.

Kerääjät ovat valmistautuneet keskustele-
maan Yhteisvastuun kohteista. Juttua oven suus-
sa syntyy vaihtelevasti. ”Jotkut ovat kyseenalais-
taneet ulkomaille menevän ison osuuden, kun 
lähelläkin tarvittaisiin apua. Kyllä tarve on noissa 
maissa vielä polttavampi kuin meillä.” 

Erityisesti uusia lahjoittajia kiinnostavat ke-
räyksen kohteet. Toisissa kodeissa taas on jo 
etukäteen varattu keräysviitonen tai kymppi. 
Useimmiten keräykseen osallistutaan joka tapa-
uksessa olipa kohde läheinen tai vieras. ”Meillä 
on tarve ja halu auttaa. Se on seurakunnan teh-
täväkin”, Kyllikki Hokkanen tiivistää.

”Tuntuu hyvältä, kun meille sanotaan ’olette 
hyvällä asialla’, kun olemme kävelleet ilta toisensa 
jälkeen. Ja kun vielä samalla voi kuulla kuulumiset 
ja kysyä voinnin”, Anita Snellman iloitsee. Keräys 
tekee monenlaista hyvää. ”Kun saa kuulla jonkun 
päässeen surusta kuiville, tulee itsellekin hyvä olo: 
nyt siellä voidaan hyvin”, Kyllikki Hokkanen sa-
noo. ”Ja mukava on tuon Anitan kanssa kävellä.”

SINI-MARJA KUUSIPALO

Männistön perheet 
löysivät talviriehaan

Kyllikki Hokkanen (vas.) 
ja Anita Snellman keräävät 
Yhteisvastuuta kotikylällä.

Ystävän kanssa hyvällä asialla
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lo ” Saattohoidossa tärkeintä on olla läsnä. Että 
ihminen saisi tulla nähdyksi omana itsenään”, 
sairaalapastori Sari Kärhä toteaa. 

”Miksi-kysymykset aiheuttavat meis-
sä usein avuttomuutta. Miksi juuri minulle? 

Miksi Jumala sallii tämän?”
”Mitään yleistä vastausta kysymyksiin ei ole. Ja eh-

kä tärkeintä kysymysten äärellä ei olekaan vastausten 
saaminen vaan se, että joku on vierellä. Että on paik-
ka ja tila myös kaikille tunteille”, Sari Kärhä pohtii.

”Teologian professori Paavo Kettunen on toden-
nut, että vierellä kulkeminen on sen sietämistä, mitä 
ei voi muuttaa. Se tarkoittaa esimerkiksi kärsimyk-
sen keskellä koetun pelon ja toivottomuuden kestä-
mistä niin ettei pakene potilaan luota. Ettei säikäh-
dä ihmisen tunteita tai reaktioita. Kettunen puhuu 
vuorovaikutuksesta, jossa ei esimerkiksi lohdutella 
tai tehdä tyhjäksi ihmisen kokemusta.”

Hyvää tarkoittavalla lohdutuksella vähättelemme-
kin toisen tunteita, kuten surua, vihaa ja pettymystä. 
Auttavaa voisi kuitenkin olla se, että ihmistä tuetaan 
ilmaisemaan niitä tunteita, jotka kertovat hänen to-
dellisuudestaan. Kun pelottavat tunteet jakaa toisen 
kanssa, ne eivät enää olekaan niin ahdistavia.

Tekemättömyys – suurinta rohkeutta
Oman elämän läpikäyminen ja nykyhetken tarkaste-
lu nostattaa tunteita. Kaikilla tunteilla, myös vaikeil-
la, on oma tehtävänsä, tarkoituksensa ja aikataulun-
sa. On luonnollista surra silloin, kun on menettänyt 
tai menettämässä jotain. On luonnollista pelätä, 
kun on tuntemattoman edessä.

”Voi olla, että ihminen ei pysty kohtaamaan aja-
tusta omasta kuolemastaan, vaan kieltää sen viime 
hetkeen asti. Hoitajan ja läheisen vaikea tehtävä, välil-
lä ristiriitaiseltakin tuntuva, on kuitenkin kunnioittaa 
ihmisen tapaa kohdata kuolemansa omalla tavallaan.”

Nähdyksi tuleminen on tärkeintä. Ettei kukaan 
kääntäisi katsettaan pois. ”Eikö tämä ole sitä, mitä 
me jokainen tarvitsemme. Tarve ja lupa tulla näh-
dyksi sellaisena kuin on. Ei vaan katsotuksi, vaan to-
della sisintään myöten hyväksytyksi ja rakastetuksi.”

”Tärkeintä ja rohkeinta on olla. Ei tarvita välttä-
mättä tekoja tai sanoja. ´Mitä toivot minulta?´, voit 
ehkä kysyä”.

Lupa tulla näkyväksi
Moni kuolemaa lähestyvä pelkää joutuvansa lähte-
mään täältä yksin.

”Yksin jääminen kuoleman hetkellä voi pelottaa. 
Kristinuskon toivo on siinä, että Jumala on. Ja tämä 
toivo välittyy syvimmillään siinä, että toinen ihmi-
nen on lähellä. Myös kuolemanjälkeinen toivo liittyy 
usein muihin ihmisiin. Jotkut sanovat, että odotta-
vat jo pääsyä Taivaan kotiin, kun siellä näkee jälleen 
tuttuja ja rakkaita”, kertoo Kärhä.

”Tarvitaan Jumalan armoa siinäkin, että ihmiset 
voisivat päästää irti aiheettomista taakoista, jotka 
ovat kuluttaneet läpi elämän.”

Teologian tohtori Martti Lindqvist toteaa: Ar-
jessa armo merkitsee lupaa tulla näkyväksi juuri sinä 
ihmisenä, jollaiseksi itsensä tunnistaa oman matkan-
sa tässä vaiheessa.

”Niin kuoleva kuin saattaja saa olla se, jollaiseksi 
itsensä tunnistaa juuri tänään. Ei tarvitse olla valmis. 
Jos tällainen armo voisi tulla todeksi kuolemisessa, 
se ehkä kannatti kokea”, Sari Kärhä toteaa.

teksti ja kuva HANNA KARKKONEN

”Joka hetki on 
armoa. Olemme aina 
elämän ja kuoleman 
rajalla. Kirsi Hiilamo 
on todennut koko 

elämän olevan erään-
laista saattohoi-

toa. Osuvasti 
sanottu”, 
toteaa sai-
raalapastori 
Sari Kärhä.

Kulje mun 
kanssani
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Ansaitsematon armo

Tulevan pyhän evankeliumi-
tekstiä edeltää keskustelu Jee-
suksen ja rikkaan nuoren 
miehen kanssa. Nuori mies 
tuli Jeesuksen luo huolissaan 

omasta elämästään ja omasta tulevaisuu-
destaan. Hän ei tullut ohimennen Jeesuk-
sen luo utelemaan elämänohjeita vaan vil-
pittömänä ja nöyränä kysymään ”Mitä 
minun olisi tehtävä, että saisin iankaikki-
sen elämän?” Mies oli noudattanut kaikkia 
käskyjä ja ollut kuuliainen ja nyt kysyi, mi-
tä vielä puuttuu? Mitenkä voin olla varma 
omasta paikastani taivaassa, iankaikkises-
ta elämästä? Jeesus kehotti nuorta mies-
tä myymään koko omaisuutensa ja anta-
maan rahat köyhille ja lopulta seuraamaan 
Jeesusta. Nuori mies läh-
ti surullisena pois paikal-
ta, koska hänellä oli paljon 
omaisuutta. Keskustelu an-
toi Pietarille aiheen esit-
tää inhimillisen kysymyk-
sen opetuslasten asemasta. 
”Entäs me?”, Pietari kysyy. 
Kun olen antanut kaikke-
ni, maksanut kovan hin-
nan, on kai vähintään koh-
tuullista, että saan jotain 
vastineeksi? Jeesus vastaa 
salaperäisesti: ”Monet en-
simmäiset tulevat olemaan 
viimeisiä ja viimeiset ensim-
mäisiä.” 

Jumalan valtakunnan 
arvot ja logiikka ovat toi-
senlaiset kuin meidän ih-
misten. Me ihmiset mie-
timme omia tekojamme ja 
ansioitamme, mittaamme 
ja vertailemme itseämme 
ja omia mahdollisuuksiam-
me pärjätä. Mutta Jumalan 
arvoasteikko ja ajatus on 
toinen. Hän lähtee avaras-
ta ja laskelmoimattomasta 
rakkaudesta, armosta kä-
sin katselemaan meitä. An-
saitsematon armo on sitä, 

että Jumala katsoo meitä ja kaikkia teko-
jamme ja Hän armahtaa ja antaa anteek-
si kaiken sen mitä olemme rikkoneet suh-
teessa Jumalaan tai lähimmäisiimme. Me 
emme mitenkään voi omilla teoillamme ja 
ansioillamme ansaita armoa.

Entäs me? Miten minun käy? Näin ky-
syy Pietarin tavoin myös moni meistä hä-
dän hetkellä. Syitä voi olla monia. Vaka-
va sairastuminen, onnettomuus, läheisen 
äkillinen kuolema, työttömyys tai köy-
hyys voi saa ihmisen pois raiteiltaan ja 
ymmärtämään elämän rajallisuuden. 
Olenko elänyt hyvän elämän, olenko sa-
nonut ja tehnyt hyviä asioita? Olenko ra-
kastanut lähimmäistäni? Kelpaanko Ju-
malalle tällaisena vai puuttuuko vielä 

jotain? Olenko ansainnut 
Jumalan rakkauden ja ar-
mon? Kuuletko Kristuk-
sen lempeät sanat: Juu-
ri Sinä, saat lahjaksi ja vain 
lahjaksi armon. Kristus an-
toi itsensä, katkaisi ansi-
oitten keräämisen kier-
teen. Hän vapautti meidät 
elämään armosta. Tämän 
armon hän haluaa hei-
jastuvan meistä lähimmäi-
siimme. Emme pääse tai-
vaaseen siksi, että elämme 
oikein ja hyvin vaan siksi, 
että Jumala on hyvä ja ar-
mollinen meitä kohtaan. 
Jumalan armoa ei ansaita. 
Hänen hyvyytensä on sa-
ma kaikkia kohtaan. Kään-
nä katseesi maasta ja sydä-
mesi pois vääristä asioista. 
Älä katso itseäsi, älä paho-
ja tekojasi ja sitä mitä kaik-
kea omistat tai mitä kaik-
kea olet saavuttanut ja 
kuinka korkealle noussut. 
Katso lähimmäisiin ja kat-
so Jumalaan.

PäIvI GRÖNHOLM 
Alavan seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja

Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
avoinna klo 10–15, lisäksi 
pe klo 18–23
040 4848 256
Hiljaisuuden messu 
(Viikkomessu) ke 12.2. 
klo 18.
Perjantaimessu pe 14.2. 
klo 19.
Virsituokio la 15.2. klo 15. 
Anu Pulkkinen.
Messu su 16.2. klo 10. 
Saarna Liisa Penttinen, 
liturgia Petri Laajalahti, 
kanttorina Pekka Leske-
lä ja urkurina Anu Pulk-
kinen.
Viittomakielinen messu 
su 16.2. klo 13. Seppo Lauk-
kanen. Kirkon esittely.
Lasten urkukarnevaalis-
sa ke 19.2. klo 9 Anu Amp-
pari, Outi Orava ja Mari 
Pingviini sekä Kalla-
veden lapsikuoro lau-
lattavat uusia lasten 
virsiä.
Viikkomessu ke 19.2. 
klo 18.
Perjantaimessu pe 21.2. 
klo 19.
Talvinen musiikkituo-
kio la 22.2. klo 15 esiinty-
mässä Sibelius-Akatemian 
opiskelijat.
Messu su 23.2. klo 10. 
Saarna Timo Reuhkala, li-
turgia Milla Huttunen, 
kanttorina Anna Kosola ja 
urkurina Anu Pulkkinen.
Kansainvälinen messu su 
23.2. klo 14.
Viikkomessu ke 26.2. 
klo 18.

KESKUS- 
SEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
040 4848 259
Eläkeläisten virkistys-
päivä ke 12.2. klo 11. Raa-
mattutunti ”Kahdenlainen 
kylvö” Lauri Kastarinen. Il-
tapäivällä istumajumppaa 
Aino Mannisen johdolla. 
Lounas ja kahvi 6 €.
Paneelikeskustelu saat-
tohoidosta ”Miten sinä 
haluaisit kuolla?” to 13.2. 
klo 18. Keskustelijoina 
mm. arkkiatri Risto Pelko-
nen, piispa Jari Jolkkonen.
Kotien / keskiviikon lä-
hetyspiiri ke 19.2. klo 13 
kerhohuone Samulissa.
Keskikaupungin palvelu-
piiri ke 19.2. klo 13. Kerho-
huone Eetu, Suokatu 22 C.
Yhteislaulutilaisuus 
Kauneimmat hengelli-
set laulut su 23.2. klo 15. 
Kahvit klo 14.30 Yhteisvas-
tuulle. Anna Kosola, Liisa 
Penttinen.
Raamattupiiri ti 25.2. klo 
17. Kerhohuone Aaron, 
Suokatu 22 C 2.krs.
Yhteisvastuutapahtuma 
virkistyspäivän yhtey-
dessä ke 26.2. klo 11. Klo 10 
alk. pullamyyjäiset ja ar-
pajaiset, klo 11 Raamattu-
tunti ”Jumalan sanan kyl-
vö”, Milla Huttunen ja Pet-
ri Laajalahti. Lounas tarjol-
la klo 11–13, hinta 8 €.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
ma–to klo 11–15
040 4848 272
Mökki suljetaan ma 17.2. 
klo 14.
Papin päivä ti 25.2. klo 13. 
Liisa Penttinen.

LÄHETYS
Näpertäjät ti 25.2. klo 13. 
Kerhohuone Aaron, kes-
kusseurakuntatalo, Suo-
katu 22 C. 

DIAKONIA
Diakoniatoimisto Vas-

taanotot: Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 
Päivystys ilman ajanva-
rausta ma klo 9–10.30 ja 
puhelinaika klo 10.30–
11.30 p. 040 4848 253 Pir-
jo Litmanen, muuna ai-
kana 040 4848 282. Ke 
klo 9–10.30 ja puhelinai-
ka klo 10.30–11.30 p. 040 
4848 253 Birgitta Oks-
man, muuna aikana 040 
4848 284. Inkilänmäen 
diakoniatyöntekijän Kirsi 
Launosen päivystys ilman 
ajanvarausta, Suokatu 22 
C. Ti klo 9–10.30, puhe-
linaika klo 10.30–11.30 p. 
040 4848 253, muuna ai-
kana 040 4848 255.
Lähimmäiset ma 24.2. 
klo 17.30 Alavan kirkon 
seurakuntasalissa, luento 
geriatri Heli Mattila.

MUUTA
Inkilänmäen seurakun-
takerho to 20.2. klo 13 Tä-
tilässä. Liisa Penttinen.
Messu + kirkkokahvit su 
23.2. klo 12 Tätilässä. Lii-
sa Penttinen, kanttorina 
Anna Kosola.
Hiljaisuuden talo -ilta 
ke 26.2. klo 18. ”Yhteiselle 
paastomatkalle” Vanhas-
sa pappilassa, Kuninkaan-
katu 12.

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri Pou-
kamassa ma 17.2. klo 18–
20.30. Sauna ja iltapa-
la 4 €.
Perhekerho ti 18.2. klo 
9.30. klo 9.30–11 ”Talven 
riemua”, ti 25.2. klo 9.30–11 
”Laskiainen”. Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 E. 

KASTETUT
Beda Isla Aaria 
Räsänen,Samiel Erkki Ju-
hani Kauppinen, Annu 
Maaria Leskinen.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Juho Tuomas Kopra ja 
Sanna Elina Niemi, Erk-
ki Juhani Torvinen ja Raila 
Anneli Anttinen.

KUOLLEET
Hilja Pohjolainen 93 v, 
Arvo Aulis Karppinen 
85 v, Toimi Henrikki Kank-
kunen 80 v, Auli Elina Ke-
käläinen 77 v, Pekka Ilmari 
Parviainen 73 v, Leena Ma-
ria Saastamoinen 66 v.

alava

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298
Messu su 16.2. klo 10. 
Saarnaa Anu Kiviranta, li-
turgina Anna Väätäinen, 
kanttorina Ossi Jauhiai-
nen, kirkkokuoro. 
Eläinten urkukarnevaa-
li ke 19.2. klo 10. Outi Ora-
va, Anu Amppari ja Mari 
Pingviini laulavine ystävi-
neen musisoivat yhdessä 
n. 40 minuuttia. Laulua, 
soittoa, leikkiä. Näkemis-

volainen, nuorten bändi, 
isosleiriläiset. 

VARHAISNUORET
Alavan tyttöjen kevätlei-
ri 21.–23.3. 7–14-vuotiail-
le Hirvijärvellä. Leirille voi-
daan ottaa 40 tyttöä. Lei-
rimaksu 16 €. Ilm. 10.2.–
2.3. www.kuopionseura-
kunnat.fi/alava-kouluikai-
set tai 3.3. klo 16–17 p. 040 
4848 293. HUOM! Jos il-
moittautuneita on enem-
män kuin voimme ot-
taa, arvomme leiripaikat. 
Muista ilmoittautuessa-
si laittaa yksi kaveritoive, 
niin se huomioidaan ar-
vonnan yhteydessä.

DIAKONIA
Lipaskerääjiä tarvitaan! 
Anna aikaasi kaksi tuntia 
Yhteisvastuun lipaskerää-
jänä. Varaa aika www.suu-
rellasydamella.fi tai Sisko 
Laitinen 040 4848 326, sis-
ko.laitinen@evl.fi.
Lähimmäispalvelijat to 
13.2. klo 18. Saattohoitopa-
neeli keskusseurakuntata-
lossa. Kuukausikokoukses-
sa ma 24.2. klo 17.30 Ala-
van seurakuntasalissa ge-
riatri Heli Mattila luennoi 
ikäihmisten lääkkeiden 
käytöstä ja vaikutuksista. 
Vieraana Tuomiokirkko-
seurakunnan lähimmäis-
palvelijat. 

PERHETYÖ
Perhekerhot ke 19.2. Suu-
ri perhekerho Alavan kir-
kossa klo 10.15. Eläinten 
urkukarnevaali, lounas ja 
toimintapisteet. Viikolla 9 
Neulamäessä Leila-kantto-
rin lauluhetki, Alavassa ja 
Särkiniemessä Ulkoilua ja 
makkaranpaistoa, Lehto-
niemessä Matkustan ym-
päri maailmaa, Anna-pas-
tori. Perhekerhot Neula-
mäessä tiistaisin, Alavassa, 
Särkiniemessä ja Lehtonie-
messä keskiviikkoisin.

KASTETUT
Samuel Taavetti Inkeroi-
nen, Viljami Vertti Korho-
nen, Sanni Elina Viik, Hel-
mi Aino Emilia Partanen, 
Samuel Oskari Suutari-
nen, Jim Jesper Olavi Vää-
nänen.

KUOLLEET
Toini Eliisa Koponen 94 v, 
Maire Annikki Laitinen 
83 v, Martti Armas Kalevi 
Kokkonen 81 v, Pirkko Liisa 
Hakkarainen 74 v, Jorma 
Kalevi Toivanen 65 v, Pent-
ti Uolevi Könönen 61 v.

kallavesi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Messu su 16.2. klo 10. Li-
turgia Anna-Maija Hel-
la, saarna Raili Rantanen 
ja kanttorina Anna-Ma-
ri Linna.
Eläinten urkukarnevaali 
su 16.2. klo 16. Laulua, soit-
toa, leikkiä, näkemistä ja 
kuulemista kaikenikäisille. 
Outi Orava, Anu Amppari 
ja Mari Pingviini laulavine 
ystävineen musisoivat yh-
dessä noin 40 minuuttia.
Kallaveden kirkon raa-
mattupiiri joka toinen 
maanantai klo 18–19.30. 
Vastuuhenkilönä Jarmo 
Oksanen.
Varttuneen väen virkis-
tyspäivä ke 19.2. klo 10–13. 
Arpajaiset ja myyjäiset yh-
teisvastuun hyväksi. ”Kuka 
saattaa perille?” Kysymyk-
siä elämän illassa alustaa 
pastori Sirpa Nummenhei-

mo. Lounas 6 € Yhteisvas-
tuun hyväksi.
Messu su 23.2. klo 10. Li-
turgia Sanna Alanen, saar-
na Veli Mäntynen ja kant-
torina Mari Vuola-Tanila.

MUUTA
Poukaman miesten sau-
na- ja takkailta pe 14.2. 
klo 18. Poukaman leiri-
keskuksessa. Illan aiheena 
”Ristin kautta”, Lauri Kei-
nänen.
Perheraamattupiiri su 
23.2. klo 16.30 kirkon ala-
kerrassa. Raamattupiiristä 
vastaa Pia Karjalainen 
050 5251 012.

PETOSEN 
SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345
Rukouspiiri keskiviikkoi-
sin klo 18.30. Vastuuhenki-
lönä Merja-Riitta Jaakko-
nen 040-5573 285.
Kutsu yhteyteen -ilta 
su 16.2. klo 17. Illassa ope-
tusta, pastori Anni Tan-
ninen, ylistystä, ehtoolli-
nen, seurakuntalaisen pu-
heenvuoro, rukouspalve-
lua ja kahvitarjoilu. Lapsil-
le oma ohjelmahetki. Kal-
laveden srk. ja Kutsu yhte-
yteen -ryhmä.
Aamurukous maanantai-
sin klo 9.
Raamattupiiri tiistaisin 
klo 18.30.

MUUTA
Sanasta suuntaa elä-
mään -raamattupiiri tiis-
taisin klo 18.30 Jaakkosilla, 
osoitteessa Pitkäsiima 15. 
Piiristä vastaa Merja-Riitta 
Jaakkonen 040-5573 285.
Donkkis Big Night-toi-
mintailta Petosen seura-
kuntatalolla pe 21.2. klo 
18–20 Vapaa pääsy. Lisä-
tietoja www.donkki.net tai 
Cecilia Kurkinen 050 381 
4459. Järjestäjänä Kansan-
lähetys.
Yhteisvastuutapahtuma 
Valoharjulla su 16.2. klo 
13. Perhejumalanpalveluk-
sen toimittavat Raili Ran-
tanen, Richard Nicholls ja 
Valoharjun päiväkerholai-
set ohjaajineen. Arvontaa, 
kahvia, teetä, mehua, voh-
veleita. Kotimaan keräys-
kohteesta kertoo saatto-
hoidon asiantuntija Risto 
Voutilainen. 
Kurkimäen musatuokio 
su 16.2. klo 16 kerhohuo-
neella.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
040 4848 545
Messu su 16.2. klo 10. Mik-
ko Väisänen ja Mari Vuo-
la-Tanila.
Messu su 23.2. klo 10. Mik-
ko Väisänen, Panu Poh-
jolainen, Anne Keränen, 
Riikka Kukkonen. Rippi-
koulun perhekirkko.

MUUTA
Airakselan varttuneen-
väen kerho ke 12.2. klo 
12.30 Maija Karhusella, Ai-
rakselantie 685.
Hartaus to 13.2. klo 12 asu-
kastuvalla. Tuula Mak-
konen.
Laulutuokio Jaakkolas-
sa to 13.2. klo 13. Anne Ke-
ränen.
Ystävänpäiväkahvit pe 
14.2. klo 9.30. Karttulan 
Osuuspankilla, Yhteisvas-
tuun hyväksi.
Rukoushetki to 20.2. klo 
13. Ierikanpiha, Anne Ke-
ränen.
Miesten saunailta to 20.2. 
klo 17.30 Hirvijärven leiri-
keskuksessa, Hirvitie 50, 
Karttula. Sauna lämmin 
klo 17.30 alkaen, jonka jäl-
keen iltapala. Keskuste-
lu ja ohjelma alkaa noin 
klo 19.
Naisten hyvänolon aamu 

la 22.2. klo 10. Asukas-
tuvalla, Pörönsolantie 2, 
Karttula. Teemalla ”Väsy-
nyt olemaan vahva”. Pu-
heenvuoro Mirja Eskeli-
nen. Tarjoilu.

KARTTULAN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Lasten puuhailta 
4–6-vuotiaille ma 17.2. 
klo 17. Ilmoittautumi-
nen tekstiviestillä (lapsen 
nimi, ikä ja huoltajan tie-
dot) 14.2. klo 16 mennessä, 
Tuija Soini 040 4848 543. 
Ryhmään mahtuu 15 las-
ta. Ohjaajina Tuija Soini ja 
Mari Paukkonen.
Varttuneen väen virkis-
tys- ja palvelupäivä ke 
19.2. klo 10–12. Yv-keräyk-
sen 2014 asiaa. Lounas 6 
€. Soinlahti-Virmaanpään 
srk-piiri.
Aviopari-iltapäivä su 23.2. 
klo 16. ”Parisuhteen pali-
kat”, Minna Sahlberg. Las-
tenhoitoon ilm. minna.
sahlberg@svk.fi.

NUORET
Nuortenillat 18.2. ja 25.2. 
klo 17.30–20.30 Kallave-
den kirkolla. Iltojen aihee-
na 18.2. Draaman ilta ja 
25.2. Rauhan ilta.

LÄHETYS
Lähetysaskartelut maa-
nantaisin (parilliset viikot) 
klo 18–20 Petosen seura-
kuntatalolla. Hiihtolomal-
la 3.3. ja hiljaisella viikolla 
14.4 ei askarteluja.
Naisten lähetyslöylyt ke 
26.2. klo 18 Rytkyllä. Lähtö 
kirkolta klo 17.30 ja Peto-
selta klo 17.35. Vapaaehtoi-
nen 5 € maksu lähetyksel-
le. Saunomisen lisäksi ke-
vyt iltapala ja asiaa lähe-
tyksestä. jakamassa nimik-
kolähettimme Tuula Mak-
konen.

DIAKONIA
Ystävänpäivää vietetään 
pe 14.2. klo 12 Petosen seu-
rakuntatalolla. Ohjelmaa, 
lounas ja kahvit, vapaaeh-
toinen maksu Yhteisvas-
tuulle.
Lähimmäistyössä toimi-
vien koulutusilta ma 17.2. 
klo 18–20 Puijon kirkolla, 
Taivaanpankontie 3, ker-
hohuone 3. Yhdessä Pui-
jon ja Männistön lähim-
mäisten kanssa. Aiheesta 
”Ikääntyvien kuulo” alus-
taa Kuopion Kuulo ry:stä 
Tilla Väisänen. Ilm. Maari-
tille 040 4848 369.
Varttuneen väen virkis-
tyspäivä ke 19.2. klo 10–13 
Kallaveden kirkolla, Rau-
halahdentie 21. Yhteis-
vastuuaihe. Arpajaiset ja 
myyjäiset yhteisvastuun 
hyväksi. ”Kuka saattaa pe-
rille ?” Kysymyksiä elämän 
illassa alustaa pastori Sirpa 
Nummenheimo. Lounas 6 
€ Yhteisvastuun hyväksi.
Lasten eroryhmä 21.–
22.2. 7–12 -vuotiaille lapsil-
le, joiden perheissä on ero 
jo arkipäivää. Kyselyt ja 
ilm. 14.2. mennessä 0400 
441 708. Järjestäjinä Kalla-
veden seurakunta ja Yh-
den vanhemman perhei-
den liitto.
Hyvän hoidon päivä ke 
26.2. klo 10.30–14.30 Ryt-
kyn leirikeskuksessa. Ilm. 
diakoniatoimistoon 040 
4848 332 ma klo 9–10. 
Voit jättää myös viestin 
vastaajaan.

PERHETYÖ
Perhekerhot seuraavasti: 
Petosen seurakuntatalo: 
tiistaisin klo 9.30–11. Valo-
harju: tiistaisin klo 9.30–
11. Kallaveden kirkko: 
keskiviikkoisin klo 9.30–
11. Jynkänvuoden kerho-
huone, Isännäntie 22: kes-

kiviikkoisin klo 9.30–11. 
Kurkimäki, Kurkipirtti: 
keskiviikkoisin klo 9.30–11. 
Rytkyn leirikeskuksessa 
kerran kuussa keskiviikkoi-
sin 26.2., 26.3. 23.4. ja 7.5. 
klo 9–11. Karttulan seura-
kuntakodilla maanantai-
sin klo 9.30–11. Syvännie-
men pappilassa tiistaisin 
klo 9.30–11.
Taidetiistai ti 18.2. klo 
9.30–11.30 tai klo 13–15. 
Tervetuloa koko perhe tai-
teilemaan Kallaveden kir-
kon kerhotiloihin, Rauha-
lahdentie 21. Ota mukaan 
taiteiluun sopivat vaat-
teet ja omat eväät. Aihee-
na Villan pehmeyttä.

PIIRIT
Rytkyn lähetyspiiri ti 18.2. 
klo 18 Leena Koposella, 
Lumpeisentie. Anna-Mai-
ja Hella.
Niemisjärven olotila pe 
14.2. klo 11.30–13 Niemis-
järven kylätalolla. Ystä-
vänpäiväjuhla. Elämän 
matkalauluja laulellen. 
Raili Rantanen ja kanttori.
Haminalahden työseu-
ra ma 24.2. klo 18.30 Hiek-
kalassa Karttulantie 495. 
Matti Pentikäinen.
Kaislastenlahden päi-
väpiiri ti 25.2. klo 13 Ma-
rita Vaskolla, Länsiranna-
tie 677.

AIKUISTYÖ
Miesten Raamattupii-
ri to 13.2. klo 18.30 Jynkän-
vuoren kerhohuoneel-
la, Isännäntie 22. Piiris-
tä vastaa Veijo Olli 040 
8275 304.

PYHÄKOULUT
Pyhäkoulut 16.2. seuraa-
vasti: klo 13 Soininlahdes-
sa Hilkka Jauhiaisella, klo 
13.30 Petosen seurakun-
tatalolla, Pyörönkaari 21, 
ja klo 16 Kurkimäen mus-
atuokio.
Pyhäkoulut 23.2. seuraa-
vasti: klo 13.30 Petosen 
seurakuntatalolla ja klo 
16.30 Kallaveden kirkolla.

KASTETUT
Arttu Eemeli Karjalai-
nen, Jaakko Oskari Romp-
panen, Kerttu Liina Ma-
ria Koponen, Jasper Juha-
ni Hein, Venla Aurora Has-
sinen, Olivia Josefiina Hin-
tikka, Joona Tapani Toi-
vanen, Nea Emilia Tuomi-
linna, Kaarlo Onni Aukus-
ti Myllynen, Vilma Aada 
Emilia Isojärvi, Tarmo Ii-
sakki Korhonen,
Ainoliina Kolehmainen, 
Martti Sulho Benjamin 
Karjalainen.

KUOLLEET
Niilo Johannes Mustonen 
91 v, Lars Henrik Hieta-
mies 88 v, Leena Sourun-
järvi 84 v, Saara Aili Or-
vokki Taskinen 82 v, Sirkka 
Tick 75 v, Topi Sakari Tau-
riainen 65 v, Pauli Pekka 
Juhani Nuutinen 63 v.

männistö

PYHÄN 
JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Messu su 16.2. klo 10. 
Saarna Riitta Lemmetyi-
nen, liturgia Salla Tyrväi-
nen, kanttorina Tintti Tin-
kala. Kirkkokahvit. Muka-
na Riitta Lemmetyinen ja 
Marianne Jansson.
Messu su 23.2. klo 10. Saar-
na Tiina Puukko, liturgia 
Aulikki Mäkinen, kanttori-
na Tintti Tinkala.

tä ja kuulemista kaiken-
ikäisille.
Messu su 23.2. klo 10. 
Saarnaa Juha Välimäki, li-
turgina Hannu Koskelai-
nen, kanttorina Leila Sa-
volainen, Zipporim-kuoro.

Tuomasmessu su 23.2. klo 
18. Saarnaa teologian yli-
oppilas Miika Koistinen.

ALAVAN 
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B

Raamattu- ja rukous-
piiri ma 17.2. klo 18. Uusi 

neuvottelutila. Yhteys-
henkilö Anja Komulai-

nen 0400 793 446. 
Varttuneenväen päivä-
piiri ti 18.2. klo 11. seura-
kuntasalissa. Ateriamak-
su 4 €. Huom. talvilomalla 
viikolla 10 ei piirejä.
Messiaanisen juutalai-
suuden kylän synty ja 
nykypäivä la 22.2. klo 16. 
seurakuntasalissa. Jad 
Hashmonan sihteeri Aje-
let Ronen. Mukana tilai-
suudessa Ariela Toivanen 
ja Zipporim-kuoro. Myyn-
tipöytä Israel-työn hy-
väksi. Järj. Jad Hashmo-
nan ystävät ja Alavan seu-
rakunta. 
Diakonia- ja lähetyspii-
ri ti 25.2. klo 12. Uusi koko-
ustila. Huom. talvilomalla 
viikolla 10 ei piirejä. 
Kirjallisuuspiiri to 27.2. 
klo 14. Kerhohuone 1. Kir-
ja: Hannu Väisänen, Tai-
vaanvartijat. Yht. henk. 
Aino Mikkonen 040 7071 
499. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Gospel Junior -tapah-
tuma su 16.2. klo 16. Sa-
nakirkko, san. Anna-Ma-
ri Kaskinen, säv. Tommi 
Kalenius ja Mikko Niku-
la. Saarnaa Anna Väätäi-

nen, liturgina Anu Kivi-
ranta, kanttorina Lei-
la Savolainen, lapsikuo-

ro, kanttoriopiske-
lijoita. Kirkko täyn-

nä erilaisia toiminta-
pisteitä. Pikkupiz-
za- ja pikkuleipä-

tarjoilu, vapaaehtoi-
nen maksu Yhteisvas-
tuulle. Tapahtumassa 

mukana koululaisten ker-
hot ja kuorolaiset ohjaa-
jineen, Marjatta-emäntä 
apureineen. 
Miestenpiiri Neulamä-
essä ma 17.2. klo 18 takka-
huoneessa. Miehille tar-
koitettu keskustelupiiri, 
joka kokoontuu kerran tai 
kaksi kertaa kuukaudessa 
läsnä olevien toivomuk-
sen mukaan. Tule rohkeas-
ti ja avoimin mielin mu-
kaan vapaamuotoiseen 
toimintaan. Yhteyshenki-
löt Toimi Kuivalainen 044 
290 2434 ja Toivo Väisä-
nen 045 233 8868, toivo.
vaisanen@gmail.com. 
Raamattu- ja rukouspii-
ri 18.2. ja 25.2. klo 18. Yhte-
yshenkilö Ilkka Sormunen 
040 5426 280. 

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20
040 4848 307 
Särkiniemen raamattu- 
ja rukouspiiri ke 12.2. klo 
18. Yhteyshenkilö Sirkka 
Pitkänen 044 379 3529. 
Kerran viell’ kerran viell’ 
to 13.2. klo 13. Jo perin-
teeksi muodostunut Ys-
tävänpäiväjuhla. Musi-
sointia, hyvän mielen ta-
rinointia, arpajaiset, kah-
vit Yhteisvastuun hyväksi. 
Tule ja tuo ystäväsi yhtey-
den iloon. 
Messu su 23.2. klo 13. Saar-
na ja liturgia Ilkka Kopo-
nen, kanttorina Leila Sa-

pa
u

la
 rem

es

3. sunnuntai ennen 
paastonaikaa 
Matt. 19: 27–30

Pietari sanoi Jeesuksel-
le: ”Me olemme luopu-
neet kaikesta ja seuran-
neet sinua. Mitä me siitä 
saamme?” Jeesus sa-
noi heille: ”Totisesti: kun 
Ihmisen Poika uuden 
maailman syntyessä is-
tuutuu kirkkautensa val-
taistuimelle, silloin tekin, 
jotka olette seuranneet 
minua, saatte istua kah-
dellatoista valtaistuimel-
la ja hallita Israelin kah-
tatoista heimoa. Ja 
jokainen, joka minun ni-
meni tähden on luopu-
nut talostaan, veljistään 
tai sisaristaan, isästään, 
äidistään tai lapsistaan 
tai pelloistaan, saa sata-
kertaisesti takaisin ja pe-
rii iankaikkisen elämän. 
Mutta monet ensim-
mäiset tulevat olemaan 
viimeisiä ja viimeiset en-
simmäisiä.”

jo
o

n
a

s 
vÄ

H
Ä

sö
yr

in
k

iSeurakunnat 12.2.–25.2.14

rukoukseni

Tule, Herramme, meitä nyt vahvistamaan, 
tule, virvoita voimalla taivaan. 
Sinun tietäsi taivuta vaeltamaan, 
täällä suostumaan ristiin ja vaivaan. 
Tue uskoamme, 
tue toivoamme, 
pidä sielumme tallella aina. 
Kuule huutoamme, 
sinä auttajamme, 
kuvas kirkkaana sieluumme paina.

SVK 310: 8

Tuomasmessu 
Alavan kirkossa 
su 23.2. klo 18.

Arkissa  

askarrellaan  

to 13.2.  

klo 13.30-15.30.

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

Hammasproteesit 
ovat osa terveyttäsi!

Suosittelen yli 40 vuoden 
kokemuksella tarkastusta 
1-2 vuoden välein.

ovat osa terveyttäsi!

Milloin viimeksi proteesisi on tarkastettu?

Tervetuloa tuttuun, turvalliseen 
ja ammattitaitoiseen hoitoon!

Jorma Päivinen
erikoishammasteknikko, hammasteknikkomestari

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio  ●  Puh. (017) 262 2121  ●  info@kuopionhammasproteesiklinikka.fi

Lue lisää uusituilta nettisivuiltamme:

www.hammasproteesiklinikka.fi

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki
YTM, sosiaalityöntekijä, 
Sielunhoitoterapeutti (ACC)
Vastaanotto Kuopiossa
P. 045 3156464, 
hennalehtimaki@gmail.com
www.sydanjuuri.fi 

terapeuttista sielunhoitoa

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

Tapionkatu 5–9 Kuopio 
(myös Siilinjärvi, Nilsiä) 
Tilisara p. 046-892 1422
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Rauhanyhdistyksen nais-
ten ilta ti 25.2. klo 18.

NUORET
Törmälän rippikoulun 
ryhmäytymispäivä su 
16.2. klo 9–14 Pyhän Jo-
hanneksen kirkon takka-
huoneessa. Sanna Husso, 
Anu Viippola.
Hirvijärven rippikou-
lun ryhmäytymispäivä 
su 23.2. klo 9–14 Pyhän Jo-
hanneksen kirkon takka-
huoneessa. Heikki Hyväri-
nen, Anu Viippola.

DIAKONIA
Lähimmäisten koulutus-
päivä kuuloasioista ma 
17.2. klo 18. Puijon kirkol-
la. Ilmoittautuminen An-
ne-Marille viim. 7.2. p. 040 
4848406.
Hyvän Mielen Päivä ke 
19.2. klo 11–13.30 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla. ”Mart-
ta, Martta, sinä huoleh-
dit ja hätäilet niin monista 
asioista…”, Pohjois-Savon 
Martat ry:n toiminnan-
johtaja Anne Matilainen. 
Linja-autokuljetus (Jääske-
läisen auto): Päivärannan-
tie, Citymarketin jälkeinen 
pysäkki Kettulanlahteen 
päin klo 9.50. Autotalo 
Kuopion pysäkki klo 9.55. 
Pihlajaharjuntien ja Rahu-
sentien risteys klo 10. Kel-
loniemen Sale klo 10.05. 
Itkonniemi (Malminkatu 
13 pysäkki) klo 10.10. Soti-
laspojankadun pysäkki klo 
10.15. Tellervonkadun py-
säkki klo 10.20. Lönnrotin-
kadun pysäkki (Lönnrotin-
katu 11 kohdalla) klo 10.25. 
Pohjolankadun pysäkki 
(Pohjolankatu 28 kohdal-
la) klo 10.30. Killisenkadul-
le ja Pohjolankatua Lönn-
rotinkadulle, Saariaitan 
pysäkki klo 10.40. Pyhän 
Johanneksen kirkko. Paluu 
samaa reittiä klo 13.30. Päi-
vän hinta 5 €.
Ukintuvan teemators-
tai 20.2. klo 12–14 Pyhän 
Johanneksen kirkon srk-
salissa. Vieraana polii-
si. Myytävänä piirakoita. 
Kahvit klo 11.
Messu ja ikääntyneiden 
syntymäpäivät su 23.2. 
klo 10–12.30 Pyhän Johan-
neksen kirkolla.

MUUTA
Hartaus to 13.2. klo 13.30 
Mäntylän palvelutalol-
la, Untamonkatu 5. San-
na Husso.
Messu su 23.2. klo 13 Män-
tylän palvelutalossa, Unta-
monkatu 5. Ulla Halonen, 
Aulikki Mäkinen, Matti 
Oikarinen, Tintti Tinkala.

AIKUISTYÖ
Miesten piiri ke 12.2. klo 
18-20 Pyhän Johanneksen 
kirkon srk-salissa. Heikki 
Hyvärinen.
Keskusteluja Raama-
tun äärellä to 13.2. klo 12 
Pyhän Johanneksen kir-
kon srk-salissa. Heikki Hy-

värinen, Matti Oikarinen. 
Ukintupa kahvittaa klo 11.
Naisia raamatussa ke 
26.2. klo 18. Työikäisten 
naisten raamattupiiri Py-
hän Johanneksen kirkon 
srk-salissa. Aulikki Mä-
kinen.

KASTETUT
Kevin Gheorghe Laak-
sonen, Iida Sofia Isabella 
Tuovinen, Joona Matti Ju-
hani Luostarinen.

KUOLLEET
Pentti Ensio Karhunen 
86 v, Heikki Ilmari Toikka-
nen 80 v, Anna Maija Ris-
sanen 80 v, Saara Maria 
Venäläinen 80 v, Esko Jo-
hannes Kemiläinen 76 v.

puijo

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Viikkomessu ja raamat-
tutuokio ke 12.2. klo 11. 
Teemu Voutilainen saar-
naa. Riitta Murtorinne. 
Kanttorina Päivi Paaso.
Messu su 16.2. klo 10. Tee-
mu Voutilainen saarnaa, 
Kari Kuula, Jaana Mar-
janen, Mari Voutilainen. 
Kanttorina Päivi Paaso. 
Lauluyhtye Q. Messu tul-
kataan viittomakielelle. 
Lapsille pyhäkoulu.
Pieni iltakirkko su 16.2. 
klo 18. Kari Kuula, laulu-
ryhmä Verso. Mukaan 
kutsutaan erityisesti uusia 
Puijon seurakuntalaisia. Il-
tateellä kerrotaan seura-
kunnan toiminnasta.
Messu su 23.2. klo 10. Mari 
Voutilainen saarnaa, Jaana 
Marjanen, Pekka Niemi-
nen. Kanttorina Päivi Paa-
so. Kirkkokuoro. Lapsille 
pyhäkoulu.

PUIJON 
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 12.2. klo 
9.30. Mistä tunnet sä ys-
tävän?
Israel-piiri ke 12.2. klo 14. 
Eläkeläisten kerho to 13.2. 
klo 12.30. Ystävänpäivänä.
Miksi uskoisin -keskus-
telusarja ma 17.2. klo 18. 
Tuntuuko usko jossakin? 
Hengellinen kokemus. 
Krista Sutinen, Kari Kuula.
Perhekerho ke 19.2. klo 
9.30. Lumisade hiljainen.
Eläkeläisten kerho to 
20.2. klo 12.30. Ansaitse-
maton armo. Jaana Mar-
janen.
Siioninvirsiseurat su 23.2. 
klo 18 Jaro Julkunen, Pek-
ka Nieminen, Marjo Part-
timaa.
Perhekerho ke 26.2. klo 
9.30. Koska lasketaan 
pulkkamäkeä?
Israel-piiri ke 26.2. klo 14. 
Naisten Pankin ilta Pui-

jon kirkolla Naisten Pan-
kin Kuopion aluesolu 
suunnittelee ja kutsuu uu-
sia toimintaansa Puijon 
kirkolla keskiviikkona 26.2. 
klo 18. Ohjelmassa myös 
seurakuntien sururyhmä-
toiminnan esittely. Muka-
na Jaana Marjanen ja Riit-
ta Murtorinne. 

POUKAMA 
Poukamantie 105
Ystävänpäiväkerho ke 
12.2. klo 11. Viikkomes-
su Puijon kirkossa klo 11. 
Kuljetus Ranta-Toivalas-
ta klo 10.
Perheiden talvitapahtu-
ma su 16.2. klo 14. Pouka-
man perhetapahtumas-
sa ohjelmassa hartaus, na-
pakelkkailua, poniajelua, 
makkaranpaistoa. Hiljen-
tymismahdollisuus ru-
koussaunassa. Teemu 
Voutilainen, Mari Vouti-
lainen, Riitta Murtorin-
ne, Päivi Paaso. Poukaman 
päivä- ja perhekerho.
Perhekerho ti 18.2. klo 
9.30. Jälkiä lumessa.
Ystävänpäiväkerho ke 
19.2. klo 11. Ruokailu klo 
12–13.30. Usko arjessa. 
Diakonissa, psyk.sh Pir-
jo Miettinen ja seurakun-
nan vapaaehtoinen Pertti 
Miettinen.
Perhekerho ti 25.2. klo 
9.30. Laskiaisen iloa.
Ystävänpäiväkerho ke 
26.2. klo 11. Ruokailu klo 
12–13.30. Virsikirjan lisä-
vihkotyö. Emeritusprofes-
sori Erkki Tuppurainen

RANTA-TOIVALA
Ranta-Toivalan seura-
kuntapiiri to 13.2. klo 
18.30 Riitta Rissasella, Hir-
vonlanniementie 193. Pek-
ka Nieminen.

MUUTA
Parisuhteen rikastutta-
miskurssi 11.–13.4. Hir-
vijärven leirikeskukses-
sa. Parisuhteen rikastutta-
miskurssilla haetaan uut-
ta iloa arkeen. Lyhyet alus-
tukset ja yhteiskeskustelut 
johdattavat tuntemaan 
elämänkumppania entis-
tä paremmin. Kurssia ve-
tävät Liisa ja Kyösti Sur-
vo. Hinta 80 €/pariskunta. 
Ilm. viimeistään 3.3. Mirja 
Turuselle arkisin klo 9–15 
p. 040 4848 410.
Venäjänkielisten maa-
hanmuuttajanaisten 
ryhmä ke 12.2. klo 18. 
NNKY:llä, Myllykatu 5.
Perhekerho ti 18.2. klo 
9.30 Toukolan päiväkodil-
la. Lumisade hiljainen.
Perhekerho ti 25.2. klo 
9.30 Toukolan päiväkodil-
la. Koska lasketaan pulk-
kamäkeä?

KASTETUT
Eino Matti Jeremias Rauti-
ainen, Patrik Elias Antero 
Kukkonen, Sara Helena Jo-
hanna Leinonen.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Juhana Erkinpoika Aura 
ja Suvi Maarit Toivanen, 
Jarkko Kalervo Lintunen 
ja Heini Tiina Elisa Kar-
hunen.

KUOLLEET
Lempi Rauha Lydia Rissa-
nen 93 v, Rauni Marjat-
ta Piippo 81 v, Ritva Hille-
vi Kurkinen 77 v, Aarne Il-
mari Hukkanen 67 v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Messu su 16.2. klo 10. Ky-
läkinkerit. Keittolounas 
Yhteisvastuulle.
Miesten ruokapiiri ma 
17.2. klo 17. 
Viikkomessu ti 18.2. 
klo 12. 
Neulepiiri to 20.2. klo 12 
takkahuoneessa.
Messu su 23.2. klo 10. Ka-
levalaisten naisten kirk-
kopyhä. Nea Risto soittaa 
kannelta. Kirkkokahvit.
Siioninvirsiseurat ma 
24.2. klo 19. Kirkkokuoro.

MUUTA
Kotiseurat ti 18.2. klo 13. 
Kihontie 94.

YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO, JUANKOSKI 
Mäntytie 5
Messu su 16.2. klo 10.
Juankosken Työttömi-
en 20-vuotisjuhlamessu 
su 23.2. klo 10. Saarna ro-
vasti Hannu Komulainen. 
Messun jälkeen ruokai-
lu ja muistelot seurakun-
tatalossa.

JUANKOSKEN 
SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Seurakuntakerho, ke 
12.2. klo 11–13.
Yhteisvastuulaulut su 
16.2. klo 18.30. ”Slaavilaisia 
ja suomalaisia hengellisiä 
lauluja” Iltakahvit ja teet.
Avoin mukulatiistai ti 
18.02. klo 9.30–11.
Seurakuntakerho - tee-
mana Yhteisvastuu ke 
26.2. klo 11–13 Perunapuu-
ro, kahvit ja arpajaiset. 
Tuotto Yhteisvastuulle.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Petri Laaksosen kon-
sertti pe 14.2. klo 18. Va-
paa pääsy, ohjelma 5 €, 
tuotto Yhteisvastuukerä-
ykselle.
Messu su 16.2. klo 13.
Messu su 23.2. klo 13. Rip-
pikoululaisten kirkkokier-
ros messun jälkeen.

KAAVIN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Elsan kerho to 13.2. klo 11.
Raamattupiiri ma 17.2. 
klo 13.
Vanhemman väen pal-
velupäivä ti 18.2. klo 11–
13.30. Ruoka ja kahvit 5 €.
Toivevirsi-ilta to 20.2. 
klo 18.
Sanan ja yhteyden ilta 
to 27.2. klo 18.30. Järj. Poh-
jois-Savon Kansanlähe-
tyksen kanssa.

MUUTA
Elsan kerho to 27.2. klo 
14 Luikonlahden koululla.

MUURUVEDEN 
KIRKKO  
Kirkkotie 1
Messu su 16.2. klo 13.
Messu su 23.2. klo 13.

MUURUVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 2
Seurakuntakerho to 13.2. 
klo 13.
Seurakuntakerho to 27.2. 
klo 13.

MUUTA
Pelonniemen ja Nou-
sionmäen kyläseurat su 
23.2. klo 18 Mustikkamäes-
sä Liisa Leskisellä, Palosen-
tie 17. Keskustelua aihees-
ta ”Hyvä kuolema”.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkkomäentie 1
Messu su 16.2. klo 10.
Kanttorien Yhteisvastuu 
-konsertti ke 19.2. klo 18.
Mukulamessu su 23.2. klo 
10. Yhdessä jäällä -tapah-
tuma satamassa.

NILSIÄN 
SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Ikäihmisten kerho parilli-
silla viikoilla klo 11.
Veteraanien kerho pa-
rittomilla viikoilla to klo 11.
Omaishoitajien ryhmä 
keskiviikkoisin klo 13 parit-
tomilla viikoilla srk-kodin 
alakerrassa, yhteistyössä 
SPR:n kanssa.
Ystävänpäivälaulajaiset 
pe 14.2. klo 12 yhteistyössä 
SPR:n kanssa.
Naisten raamattupii-
ri ma 17.2. klo 18–20 ala-
salissa.
Nilsiän Eläkeläisten Kris-
tillisen yhdistyksen seu-
rat ke 19.2. klo 12–15.15 ala-
salissa.
Mannaruokailu ke 19.2. 
klo 12. Työttömille, päih-
deongelmaisille ja yksinäi-
sille, maksuton.
Naisten raamattupii-
ri ma 24.2. klo 18–20 ala-
salissa.
Sanan ja yhteyden ilta ti 
25.2. klo 18.30. Puhujana 
Ruotsin Ev.lut. Kansanlä-
hetyksen piirijohtaja Saka-
ri Kalliomaa.

MUUTA
Kirpputori Sopukka ma, 
ke ja la klo 10–14, Tilhin-
tie 1.
Kasvuryhmä tiistaisin klo 
18 Pikkupappilassa. Leena 
Hätisen johdolla.
Bible in English ke 12.2. 
klo 14 ja ke 26.2. klo 14 So-
pukassa, Tilhintie 2.
Tilkkutäkki-yhteislau-
luilta ma 17.2. klo 18 Tah-
kon kappelissa.
Herättäjän seurat ti 18.2. 
klo 18 Aholansaaressa.
Karhitien kerho ke 19.2. 
klo 13. Karhitie 3.
Pajulahti-Ranta-Sänki-
mäen kyläseurat ke 19.2. 
klo 14 Ahosilla, Ranta-Sän-
kimäentie 348. Keskuste-
lua Yhteisvastuun aiheesta 
Hyvä kuolema.
Viikkomessu ke 19.2. klo 
18 ja ke 26.2. klo 18 Tahkon 
kappelissa.
Tilkkutäkki-yhteislau-
luilta ma 24.2. klo 18 Tah-
kon kappelissa.
Konttimäki-Sänkimä-
en kinkerit ti 25.2. klo 19 
Marja Murtomäellä, Sän-
kimäentie 901.
Vauvamuskari ke 26.02 
klo 12-12:45 Pikkupappilas-
sa. Lisät. Annette Kärppä-
Leskinen 040 4888 673.
Murtolahden kinkerit ke 
26.2. klo 19 Anna ja Han-
nu Parviaisella, Hanhiran-
ta 329.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Ystävänpäivän konsert-
ti pe 14.2. klo 19. Minna 
Kettunen ja Jarkka Rissa-
nen. Ohjelma 5 € Yhteis-
vastuulle.
Messu su 16.2. klo 13.
Messu su 23.2. klo 13.

SÄYNEISEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A
Siioninvirsiseurat su 16.2. 
messun jälkeen.
Seurakuntakerho to 13.2. 
klo 12.
Virsikaraoke ma 17.2. 
klo 19.

Lähetyskahvila to 20.2. 
klo 12.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Messu su 16.2. klo 10.
Messu su 23.2. klo 10. Kirk-
koherran keskustelutilai-
suus ja kahvit seurakunta-
talossa. Kirkkokuoro.
Kanttoreiden konsertti 
ke 26.2. klo 18. Yhteisvas-
tuun hyväksi.

TUUSNIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskitie 22 (Koivukuja 
2:n remontin ajan)
Ilta Sanan äärellä ma 
24.2. klo 18.

MUUTA
Kinkerikausi alkanut, ai-
heena lähetys. Voit tarjota 
kinkereiden pitopaikkaa 
aluepapille.
Liukonpelto-Paakki-
la työseurat ke 12.2. klo 
19 Tuija ja Aaro Mustosel-
la, Kiukoolassa. Yhteisvas-
tuun merkeissä.
Lähetyspiiri pe 14.2. klo 
12 Aili ja Unto Hirvosella, 
Rantakuja 3 A 1.
Papin päivystystä ei 
to 20.2.
Kotiseurat to 20.2. klo 
13 Riitta ja Leo Juvosella, 
Mustinjärvellä. Mukana 
Kansanlähetys.

VEHMERSALMEN 
KIRKKO 
Lempeläntie 17
Messu su 16.2. klo 13.
Messu su 23.2. klo 13. Rip-
pikoululaisten kotikirkko-
kierros.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Lähimmäisen kamma-
ri ma 17.2. klo 10–12 kam-
marissa.
Hiljainen raamattuilta to 
20.2. klo 18.
Puurokammari ma 24.2. 
klo 10–12 kammarissa.
Lähetyspiiri ti 27.2. klo 11 
kammarissa.

KASTETUT
Eini Anni Maria Hakkarainen, 
Paakkila, Niko Elias Kärkkäinen, 
Säyneinen, Mira Helmi Emilia 
Miettinen, Tuusniemi, Jasmin 
Meeri Juulia Ryynänen, Räsälä, 
Valtteri Simeon, Heikkinen, Ha-
luna, Sini Helmi Anneli Kiima-
lainen, Juankoski, Mikaela Inna 
Aleksia Roslöf, Kosula, Eemeli 
Riku Juhani Muona, Nilsiä, Enni 
Henriikka Hirvonen, Räsälä.

KUOLLEET

Selma Sofia Mustonen 93 v, 
Kaavi, Toini Irene Mikkonen 
89 v, Tuusniemi, Rauha Kyllik-
ki Kinnunen 83 v, Riistavesi, Lii-
sa Kokkonen 83 v, Tuusnie-
mi, Vesa Kalevi Asikainen 80 v, 
Juankoski, Liisu Eliina Leskinen 
76 v, Muuruvesi, Matti Kale-
vi Mustonen, 78 vuotta, Nilsiä.

siilinjärvi

Kirkkoherranvirasto ja talo-
ustoimisto avoinna arkisin klo 
9–11 ja 12–14, p. 017 288 4600 
(khranvirasto), 017 288 4620 
(talouststo). Haarahongantie 4, 
71800 Siilinjärvi.
www.siilinjarvenseurakunta.fi, 
www.facebook.com/siilinjar-
venseurakunta

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Ystävänpäivänkonsertti kai-
kenikäisille Siilinjärven kirkossa 
pe 14.2. klo 19. Lauluja ystävyy-
destä. Esiintyjinä mm. Lauluyh-
tye Sonores Aleatores, Vuore-
lan lapsikuoro, Leena Laurinka-
ri, Gospel-ryhmä. Kolehti Yh-
teisvastuu-keräykselle.
Messu su 16.2. klo 10. Sirpa Yli-
kotila, Seppo Laitanen, Vesa 
Kajava, nuorten kuoro. Sirpa 
Ylikotilan lähtösaarna, messun 
jälkeen lähtöjuhlana seurat srk-
talossa.
Messu su 23.2. klo 10. Heik-
ki Kastarinen, Satu Väätäinen, 
Airi Heiskanen, avustajina Riit-
ta Korhonen, Liisa Väätäinen ja 
Sanna Marin. Syöpäyhdistyksen 
kirkkopyhä, kirkkokahvit ja jat-
kotilaisuus srk-talossa.

KIRKKO 
Haarahongantie 4
Gospel-Spice-ryhmä naisille, 
tanssia gospelmusiikkiin ke klo 
16.15–17.15 alahuoneissa. Latta-
reita, afroa, kehonhuoltoa. Ai-
empaa tanssikokemusta et tar-
vitse. Ohjaaja Jenni Shakya. 5 €/
krt, 50 e/kevät.
Lähetyskahvila ja askartelu-
piiri ke 12.2., 19.2., 26.2. lähetys-
kellarilla klo 9–12. Hartaushet-
ki klo 9. Kahvit. Myös Putiik-
ki auki.
Lähetyksen sydänäänet ke 
12.2. klo 9–10 lähetyskellarilla 
Matti Hoffrenin johdolla, Gal. 
3. luku.
Nuorten perjantaikahvilailta 
pe 14.2. ja 21.2. klo 18–22 nuor-
ten kertotila.
Kuulokerho ma 17.2. klo 13 
päätysalissa.
Sanan ja yhteyden ilta ma 17.2. 
klo 18.30 pienessä salissa. Lee-
na Laurinkari ja Hannu Lauk-
kanen.
Omaishoitajakerho hoitajil-
le ja hoidettaville ke 19.2. klo 12 
päätysalissa.
Paneelikeskustelu saattohoi-
dosta to 20.2. klo 17.30 päätysa-
lissa. Keskustelemassa osaston-
lääkäri Henna Saari, apulaisyli-
lääkäri Veikko Viitasalo, osas-
tonhoitaja Arja Remes, kotihoi-
don sairaanhoitaja Kirsi Weis-
sell, päiväkodinjohtaja Riitta 
Kosonen, kappalainen Sirpa Yli-
kotila ja johtava sairaalasielun-
hoitaja Risto Voutilainen.
Sunnuntaipyhäkoulu su 23.2. 
klo 10–11 kerhotiloissa.
Yhteisvastuulounas ma 24.2. 
klo 11–13 isossa salissa.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 
24.2. klo 13 isossa salissa.

Seurat ti 25.2. klo 13 pienes-
sä salissa. Järj. Kristilliset elä-
keläiset.
Donkkis-ilta ke 26.2. klo 18–
20 päätysalissa. Alakouluikäis-
ten toimintailta: nukketeatte-
ria, raamattutuokio, toiminta-
pisteitä, nyyttärit. 
Miestenkerho Aikamiehet ke 
26.2. klo 18.30 pienessä salissa: 
”Kuka miehen pelastaa – mistä 
mies pelastuu?”
Vapaaehtoistoiminnan kou-
lutus- ja virkistyspäivä la 15.3. 
klo 9–15. Millaista tehtävää seu-
rakunnasta löytyisi sinulle? Ha-
luaisitko auttaa yksinkertaisis-
sa tehtävissä tai saada haasta-
vampaa puuhaa? Seurakunnas-
tamme löytyy monenlaista va-
paaehtoistehtävää. Koulutta-
jana Anne Viljanen Vantaalta. 
Tarjoamme koulutusta sinulle, 
joka et ole aiemmin ollut mu-
kana, ja virkistystä sinulle, jolla 
on jo kokemusta seurakunnas-
sa toimimisesta. Päivä on mak-
suton ja sisältää lounaan. Ilm. 
viim. 3.3. seurakunnan verkkosi-
vuilla. Lisätietoja lähetyssihtee-
riltä: jenni.shakya@evl.fi, 044 
7284 647.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Hyvän olon ilta naisille to 13.2. 
klo 18: ”Ystävyyttä vaalimassa”.
Perjantaikahvila pe 14.2. klo 
18–22. Rukoushetki klo 19.30.
Sanajumalanpalvelus su 16.2. 
klo 13.  Leena Laurinkari, Hei-
ni Heide. Lähetyksen kirkko-
kahvit.
Vuorelan lähetyspiiri ti 18.2. 
klo 10. Lähetystyöntekijä Tarja 
Säynevirta.
Messu su 23.2. klo 13. Heikki 
Kastarinen, Airi Heiskanen.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 
24.2. klo 13.
Raamattu- ja rukouspiiri ma 
24.2. klo 18.
Arjen ateria to 27.2. klo 11–12.

MUUTA
Osallistu Yhteisvastuuseen 
Jelpi-palvelun kautta. Lisätieto-
ja www-sivuillamme.
Hartaus-kinkerit ke 12.2. klo 14 
Akuliina. Heikki Kastarinen ja 
Heini Heide.
Vesijärven-Harjamäen lähe-
tyspiiri to 13.2. klo 18.30 Kaisa 
Tolppasella, Lahnatie 12. Heikki 
Kastarinen.
Ystävän Tupa ma 17.2. klo 
9 Leppäkaarteen kerhohuo-
neessa.
Kotipolun kerho ti 18.2. klo 13 
Kotipolku 6:n kerhohuoneessa.
Arkkis, alakouluikäisten py-
häkoulu ti 18.2. ja 25.2. klo 18 
Leppäkaarteen kerhotilassa.
Kolmisopen kyläkinkerit su 
23.2. klo 15 Kolmisopen entinen 
koulu. Satu Väätäinen ja Vesa 
Kajava.
Kinkerit Siilinjärven sydänyh-
distyksen ohjelmakerhossa ti 
25.2. klo 13.30 Akuliina. Unto 
Niskanen ja Airi Heiskanen.
Pyhä yksinkertaisuus, hiljai-
suuden retriitti paastonajan 
kynnyksellä 28.2.–2.3. Ruoko-
niemen leirikeskuksessa. Hin-
ta Siilinjärven seurakunnan jä-
seneltä 44 €, muilta 76 €. Oh-
jaaja Sirpa Ylikotila. Ilm. viim. 
21.2. 044 7284 608, sirpa.yliko-
tila@evl.fi.
Lähetysväen retki ke 12.3. Ilm. 
viim. 3.3. jenni.shakya@evl.fi, 
044 7284 647.

KASTETUT
Elias Aleksanteri Savolainen, Il-
mari Reino Juhani Hakkarai-
nen, Olavi Matti Juhani Hakka-
rainen, Jose Jesse Julius Mietti-
nen, Christian Franz Alexander 
Apell, Helmi Alexandra Tup-
purainen

KUOLLEET
Terttu Katri Niskanen 74 v, Sep-
po Olavi Miettinen 61 v, Lee-
vi Mikael Huttunen 76 v, Pauli 
Vesa Miettinen 80 v.

Diakonia-
keskus

Suokatu 31
Avoinna ma, ke ja pe klo 9.40–
12.
Lahjoitustavaroiden vastaan-
otto aukioloaikoina tai muu-
hun aikaan sopimuksen mu-
kaan (040 4848 468).
Ma, ke ja pe klo 9.50 kaikille 
avoin aamuhartaus ja klo 10–
12 diakonien vastaanotot il-
man ajanvarausta, sekä kah-
vio Nuotta ja kierrätyspiste 
avoinna.
Kahviossa on luettavissa päivän 
lehdet SS ja HS, sekä kristillisiä 
viikko- ja kuukausilehtiä.
Kehitysvammaisten kahviker-
ho ke 12.2. klo 13.30 Diakonia-
keskus, kahvio Nuotta.
Katulähetyspiiri ke 12.2. klo 17, 
Diakoniakeskus, kahvio Nuotta.
Kuurojen lähetyspiiri to 13.2. 
klo 17, Keskusseurakuntatalo, 
kerhohuone Samuli, viittoma-
kielentulkkiopiskelijat Annama-
ri Heikkinen, Petra Paldanius ja 
Katri Juntunen kertovat ystä-
vänpäivästä ja lähimmäisenrak-
kaudesta.
Hyväntuulenpiiri ti 18.2. klo 12 
Diakoniakeskus, kahvio Nuotta.
Hyväntuulenpiiri ti 25.2. klo 12 
Diakoniakeskus, kahvio Nuotta.
Kehitysvammaisten kahviker-
ho ke 26.2. klo 13.30 Diakonia-
keskus, kahvio Nuotta.
Katulähetyspiiri ke 26.2. klo 17, 
Diakoniakeskus, kahvio Nuotta.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus  

Suokatu 22
Luottamuksellista keskustelu-
apua parisuhteen kysymyksissä. 
Yhteydenotot ma–pe klo 9–11 
040 4848 480 tai sähköpostitse 
perheneuvonta.kuopio@evl.fi

Järjestöt

NNKY 
Myllykatu 5
017 2614 500
044 7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdis-
tykset
VAPAUTEEN!-raamattupäi-
vät la–su 15.–16.2. Luennot: TM 
Marianne Jansson JA TM Riit-
ta Lemmetyinen. Lauantaina 
NNKY:llä klo 12.30–17 Jansson: 
Elämän sirpaleet, Lemmetyi-
nen: Vapauteen kutsuttu 1–2. 
Päivän osanottomaksu 5 € sis.
tarjoilun. Sunnuntaina: Pyhän 
Johanneksen kirkko, messu klo 
10. Saarna TM Riitta Lemmetyi-
nen, lit. Salla Tyrväinen. Kirkko-
kahvit ja päätöshetki: Olet va-
paa! Järj. Kuopion NNKY, Aka-
sia-säätiö ja Männistön srk.
Viikoittain:
Kuoro ti klo 14.30
Lähetys/raamattupiiri vuo-
rov. ke klo 13. Ke 12.2. raam.piiri, 
ke 19.2. lähetyspiiri.
Gospel-Spice to klo 16.30.
Venäläisten maahanmuutta-
jien ryhmä ke klo 18. 12.2., 26.2. 
ja 12.3.
Yhteiskristillinen rukousil-
ta ti klo 18.

KANSAN 
RAAMATTUSEURA 
Kuopion työ 
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.fi/
kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Kirjamyyntipiste avoinna tilai-
suuksien aikana ja perjantaisin 
klo 13–16.
Sanan ilta pe 14.2. klo 18 ”Mi-
hin armoa tarvitaan” pastori 
Tarja Säynevirta, musiikki Kut-
su yhteyteen -ylistysryhmä.
Naisten kesken -ilta ke 26.2. 
klo 18.30 ”Jättäytyminen luot-
tamuksen varaan” seurakunta-

Mieti, mitä tarkoittaa ”ansaitsematon armo”. Piirrä ku-
vaan tilanne, jossa itse olet saanut anteeksi jonkin pahan 
tekosi.

tehtävän laati PAULA REMES
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pyhäpuuha

Seurakunnat 12.2.–25.2.14

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppak.  •  p. 3613 802  •  MA-PE 9-19, LA 8–12, SU 12-16

Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 9-19

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

ARK. 9-17, LA 9-14 • www.kodinkukkapalvelu.fi

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

Heikkisen Kukkatarha
Jokipellontie 96,  Vehmasmäki  •  p. 017 3623 215 

MA-PE 10-18, LA-SU 10-16  •  www.kukkatarha.fi  •  myynti@kukkatarha.fi

Kukkakauppa Cosmos
Kauppakatu 9 •  p. 050 542 2800 •  MA-PE 9-19, LA-SU 9-15  

• www.atcosmos.fi, kukkakauppa@atcosmos.fi

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

puh. 040 585 0456

HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 
Olemme muuttaneet 

Pyöräkatu 15, kuOPiO
Tervetuloa tutustumaan 

myyntinäyttelyyn!  
www.puijonkivi.fi 017 282 9000

PuiJON kiVi

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

 
 
 

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

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Nyt lehtipisteissä. 
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Tilauspalvelu 020 754 2333
tilauspalvelut@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

TAIDE- ja KÄSITYÖLEIRI
7–12 vuotiaille lapsille

LEIRIKESKUS POUKAMASSA

Ilmoittautuminen 21.2. mennessä
044 972 9038

riikka.koponen@pirtee.com
www.pirtee.com

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi 

Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Kaste

Tämän uuden palstan nimi 
lehdessämme on ”Kerron kir-
kosta.” Saan aloittaa kerto-
malla kasteesta.  Hyvä niin, 
sillä juuri kasteessa tullaan 

kirkon jäseneksi. Kaste liittää paikalli-
seen seurakuntaan ja samalla maailman 
laajaan Kristuksen kirkkoon. Kastettuja 
kristittyjä on tällä hetkellä yli kaksi mil-
jardia. Siis kolmannes maailman ihmi-
sistä. Muodostamme melkoisen sisarus-
parven. Toisaalta monelle juuri kastetoi-
mitus on – rippikoulun ohella – konk-
reettisin ja läheisin kokemus kirkon toi-
minnasta omassa elämänpiirissä. Kuo-
pion seurakunnissa suoritetaan vuodessa 
lähes tuhat kastetta. Useimmat niistä 
tapahtuvat kodeissa. Suurin osa kaste-
tuista on sylivauvoja, mutta joukossa on 
myös monia rippikouluikäisiä ja jokunen 
aikuinenkin.

Mutta miksi kaste on niin tärkeä toi-
mitus? Mitä kasteessa tapahtuu?

Kaste on tärkeä siksi, että se perus-
tuu Jeesuksen käskyyn: ”Menkää siis ja 
tehkää kaikki kansat minun opetuslap-
sikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä 
noudattamaan kaikkea, mitä minä olen 
käskenyt teidän noudattaa.” Kaste ei siis 
ole ihmisten keksimä vaan Kristuksen 
itsensä asettama toimitus. Pappi toimit-
taa kasteen, mutta perimmältään Jumala 
itse kastaa. Jumala toimii kasteessa. Kas-
teen vaikutus ei perustu ihmisen ratkai-
suun tai uskon vahvuuteen vaan Juma-
lan sanan voimaan. Siksi luterilaisessa 
kirkossa kastekäskyä ei myöskään rajata 
vain aikuisiin. Myös lapset tulee kastaa. 
Jumalan armo kuuluu kaikille.

Kaste on hengellisen elämän alku ja 
perusta. Kaste lahjoittaa yhteyden Kris-

tukseen, uskon ja Pyhän Hengen lahjan. 
Siis kaiken, mitä ihminen tarvitsee pelas-
tuakseen. Luottamus kasteeseen antaa 
uskonelämään levollisuutta. Ihmisen ei 
tarvitse epäilysten, epäuskon ja vajavai-
sen vaelluksensa keskellä etsiä pelastus-
varmuutta ja puhtautta omasta itsestään. 
Pettämätön perusta on kasteen armossa.

Kaste on kertakaikkinen lahja, mutta 
myös tehtävä. Kastettu on kutsuttu seu-
raamaan Jeesusta koko elämän ajan. Lut-
her sanoo, että ”kaste antaa jokaiselle 
kristitylle koko elämän ajaksi riittämiin 
oppimista ja harjoittamista”. Luterilai-

suuden ABC-kirjassa sanotaan, että kaste 
”ei ole pelastusautomaatti, joka antaisi 
luvan elää porsastellen ja toisista välittä-
mättä. Kasteessa alkaa tie, jolla hyveitä 
vahvistetaan ja paheita nujerretaan.” 
Tällä tiellä pysymistä auttaa yhteys seu-
rakuntaan. Seurakunnan keskellä, sen 
jumalanpalvelusten, opetusten ja rukous-
ten suojassa Jeesus itse kasvattaa opetus-
lapsiaan uskossa ja rakkaudessa.

ILPO RANNANKARI 
tuomiorovasti

Tällä palstalla kirkon työntekijät kertovat, mi-
ten kirkko on mukana ihmisen eri elämänvai-
heissa.

ristivetoa

kerron kirkosta

kulttuurikulma

Menovinkit 
12.–26.2.
Lähetä vinkkejä kulttuurikulma@
gmail.com

Galleria Carree
5.2. 23.2. Grafiikkaa Anu Torikka ja 
Kirsi Autio

Galleria G 12 
8.2.–27.2. Elisa Heinonen

Galleria Tila33
17.1.–28.2. Riitta Hellén-Vuoti

Kuopion taidemuseo
14.1.–23.8. Taiteilijan matkassa 
KOHTI NYKYPÄIVÄÄ

VB-Valokuvakeskus
31.1.–2.3. LEMPEÄ KATSE III – Voi-
mauttavia valokuvia

Kino kuvakukko, ohjelmas-
sa mm.

 ✚ 18.2. klo 13 Hopeatähtikerho: 
KON-TIKI

 ✚ 21.–22.2. Elokuvafestivaali Kino-
Helmikuu

Kuopion Musiikkikeskus, oh-
jelmassa mm.

 ✚ 14.2. klo 12 Päivämatinea I
 ✚ 14.2. klo 19 Lempeä ja lovea – 
ystävänpäivän Iirottelua

 ✚ 20.2. klo 19 Sinfoniasarja IV

Kuopion 
kamarimusiikkiseura

 ✚ 16.2. klo 16 Cabaret-lauluja ja 
slaavilaista melankoliaa Kuopi-
on kaupungintalo

 ✚ Siilinjärven Salmin Sali 
16.2. klo 15 Jorma Hynnisen 
konsertti. Järj. LC Siilinjärvi 
Sandels.

Kuopion  
kaupunginteatteri
Anna Krogerus: Kuin ensimmäistä 
päivää ensi-ilta 29.1.

Snellman 
-kesäyliopisto
19.2. klo 18.30 luento Minna Cant-
hin perilliset, suomalaiset naiskir-
jailijat näyttämöillämme Canthis-
ta Sofi Oksaseen
Kuopion kaupungintalo

Venäläisen 
kulttuurin viikko
Kuopiossa 15.–23.2. Järj. Suomi-Ve-
näjä-Seura Itä-Suomen piiri
www.venajaseura.com/ita-suomi
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Nina Åström konsertoi Kaavilla 
Yhteisvastuun hyväksi.

N ina Åström on mo-
nelle tuttu suoma-
lainen laulaja ja lau-
luntekijä, joka edusti 
Suomea Euroviisuissa 

vuonna 2000 kappaleellaan A Litt-
le Bit. Harvempi tietää, että hän tu-
li uskoon 33 vuotta sitten ja on sen 
jälkeen kiertänyt julistamassa Juma-
lan rakkautta ympäri maailmaa ja 
kotimaata.

”Ei riitä, että tyydytetään vain 
ihmisen fyysiset tarpeet. Se ei tee 
meistä onnellisia. Ihminen on luo-
tu enempään: rakkautta varten. Että 
rakastamme itseämme ja toisiam-
me ja Jumala rakastaa meitä.”

Nina Åström on huolissaan, että 

ihmiskunta on kääntänyt selkänsä 
Jumalalle jo Raamatun alkulehdiltä 
asti. ”Meissä on Jumalan kokoinen 
aukko. Jokaisella on pääsy Jeesuksen 
kautta Jumalan luo.”

Yhdessä kitaristi Kimmo Suo-
melan kanssa Nina Åström pistäy-
tyi Kaavin kirkossa ja seuraavana 
päivänä Kaavin palvelukeskuksel-
la. Kirkossa oli reilut sata kuulijaa ja 
palvelukeskuksen aula täyttyi lähin-
nä vanhuksista.

Diakoni Pirjo Julkunen tote-
si avauspuheenvuorossaan palve-
lukeskuksella, että alueseurakunta 
halusi tarjota musiikkihetken, jossa 
saadaan olla Taivaanisän lähellä ja 
kämmenellä.

Konserttikiertueita 
vankiloihin
Nina Åström on työskennellyt lä-
hes 30 maassa. Vuonna 2001 Ilk-
ka Puhakka ja Reijo ”Klinu” Loik-
kanen pyysivät häntä mukaansa 
konsertoimaan Venäjän vankiloi-
hin. Sittemmin Åström on tehnyt 
säännöllisesti konserttikiertuei-
ta vankiloihin ja huumeparanto-
loihin lähinnä entisen Neuvosto-
liiton maissa. Kotikaupungissaan 
Kokkolassa Nina Åström on toimi-

nut Unicefin hyvän tahdon lähet-
tiläänä.

”Ensimmäiselle vankilakeikalle 
lähtö tuntui jotenkin pelottavalta, 
mutta siellä tuntui kuin olisin tul-
lut kotiin. Ihmiset ovat ihmisiä joka 
paikassa. Vankilassa olot ovat tie-
tenkin erityisen rankat varsinkin, 
kun mennään Suomen rajojen ulko-
puolelle.”

Nina Åström muistuttaa, että 
vaikka olemme erinäköisiä eri puo-
lilla maailmaa, niin silti kaikki ihmi-

set ovat samanlaisia ja Jumalan ku-
via.

Kokkolalainen Nina Åström on 
vieraillut Itä-Suomessa ennenkin, 
mutta nyt hän aikoo kiertää Suo-
messa entistä enemmän. Lähiaiko-
jen matkat suuntautuvat myös ul-
komaille ja silloin kohteena ovat 
Ukraina ja Venäjä. 

ERIKA SUOMINEN

Julkaisija
Kuopion ev.lut. seurakunnat,
PL 1064, 70101 Kuopio,
p. 158 111, faksi 158 288,
www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, 
Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 73 670 kpl

Toimitus 
Suokatu 22 B, 5. krs.,  
avoinna ma–pe 
klo 8–15.30.
Viestintäpäällikkö, 
Kirkko ja Koti -lehden  
päätoimittaja
Minna Siikaniva 
puh. 040 4848 273
minna.siikaniva@evl.fi
Tiedottaja
Ulla Remes
puh. 040 4848 234
ulla.remes@evl.fi
Tiedottaja
Merja Tapio
puh. 040 4848 236
merja.tapio@evl.fi
Verkkotoimittaja 
Seija Rytkönen  
(virkavapaalla)

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

3
12.2.2014

Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
101. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 26.2.&&

KOONNUt PIIA JULKUNEN
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”Ihminen on luotu rakkautta varten”

Nina Åström ja Kimmo Suomela ovat esiintyneet yhdessä 14 
vuotta.

”Kaikki ihmiset ovat samanlaisia, vaikka näyttävät erilaisilta” Nina Åström ja Kimmo Suomela esiin-
tyivät myös Kaavin palvelukeskuksessa.
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Viime lehden takasivulla mainit-
tiin virheellisesti, että Männistön 
vanha kirkko vihitään katoliseen 
käyttöön 3.3.
Oikea ajankohta on 3.5.

oikaisu

Anna Krogeriuksen näytel-
mä Kuin ensimmäistä päivää 
kaupunginteatterissa.

Seurakunnat 12.2.–25.2.14

Tervetuloa 
päiväkerhoon!

www.kuopionseurakunnat.fi 

Päiväkerho tarjoaa monipuolisia lapsen kasvua tukevia virikkeitä 
3–5-vuotiaille lapsille. Päiväkerhot alkavat 18.8.2014 lähtien. Kerho-
paikoista lähetetään tieto kirjeellä 15.6.2014 mennessä.

Lähempiä tietoja kerhoista ja ilmoittautumisesta saa osoitteesta
www.kuopionseurakunnat.fi /lapsetjaperheet 
sekä yhteisen lapsityön toimistosta puh. 040 484 8482. 

Päiväkerhoon ilmoittaudutaan 1.–30.3.2014
osoitteessa www.kuopionseurakunnat.fi 

pastori Leena Laurinkari. Kah-
vitarjoilu 5 € klo 18.
PIENPIIRIT
SANAN KULMALLA:
Ma Rukouspiiri klo 18–19.30.
Ma pariton vk Raamattupii-
ri klo 18–19.30. Aiheena Da-
nielin kirja.
Ti pariton vk Naisten solu 
klo 18–19.30.
Ke pariton vk Askartelupii-
ri klo 13–16. Ke parillinen vk 
Opintopiiri: Kolmiyhteinen 
Jumala: Isä, Poika, Pyhä Henki 
klo 18–20.
To Krito-ryhmät klo 18–20. 
Lupa tuntea. Toiveena sisäi-
nen paraneminen. 0400 793 
446 Anja.
Pe rukouspäivystys ja avoimet 
ovet klo 13–16.
Nuorekkaiden naisten koti-
solu pariton ke klo 18. Lisätie-
toja: marjut.rasanen@gmail.
com ja ninattpartanen@hot-
mail.com

KUOPION YMPÄRISTÖN 
RAUHANYHDISTYS 
Ahmatie 22
Seurat 12.2 klo 19.
Yhteinen raamattuluokka 
14.2 klo 18.30.
Seurat 15.2 klo 13.30 Leväsen 
palvelukeskuksella.
Seurat 15.2 klo 19.
Yhteinen pyhäkoulu 16.2 
klo 14.
Seurat 16.2 klo 15.30 ja klo 17.
Seurat,18.2 klo 13.30 Mänty-
län palvelukeskuksella
Seurat 19.2 klo 19.
Vuosikokous 21.2 klo 18.30.
Laskiaismyyjäiset 22.2 klo 16.
Keskusteluilta 22.2 klo 18.
Seurat 23.2 klo 14, klo 15.30 
ja klo 17.
Naisten ilta 25.2 klo 18 Pyhän 
Johanneksen kirkossa.
Seurat 26.2 klo 19.
Seurat 27.2 klo 13.30 Riistave-
den palvelukeskuksella.

SUOMEN LUTERILAINEN 
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
19.2. klo 18.30 Keskusseura-
kuntatalolla Aaronissa. Aihee-
na raamatun aarteet.
Osaston vuosikokous to 27.2. 
klo 18 NNKY:n tiloissa Myl-
lykatu 5.
Sanajumalanpalvelus to 
27.2. klo 19 NNKY:n tiloissa 
Myllykatu 5, Johannes Häkä-
mies.
SLEY:n Itä-Suomen piirin 
työntekijä on Johannes Häkä-
mies, 050 321 2938, johannes.
hakamies@sley.fi

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT. 
KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon Kan-
sanlähetys.
Pienryhmät Lähetyskodilla 
Kuopiossa. Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30 äiti-lapsi-
piiri. Ti klo 18–20 Kriisi- ja kas-
vuryhmä 15.4. saakka. Ke klo 
12 päivähartaus ja kahvihet-
ki, klo 18 nuorten aikuisten 
3Kohtaamista. To 4 viikon vä-
lein klo 18.30 nuorten Nuot-
ta-ilta. Pe klo 12 raamattu- ja 
lähetyspiiri joka toinen viikko 
(parittomien). La klo 18 Op-
kon opiskelijailta. Soluasioista 
vastaavat Satu ja Tuomas Hal-
metoja 044 330 1620.
Sanan ja yhteyden ilta ma 
17.2. klo 18.30 Siilinjärven srk-
talolla.
Seurat to 20.2. klo 13. Riitta 
ja Leo Juvosella Tuusniemen 
Mustinjärvellä.
Donkkis Big Night pe 21.2. 
klo 18–20 Petosen srk-talolla.
Seurat su 23.2. klo 16. Lähetys-

kodilla, Pekka Huttunen ”Kyl-
vetty Sana”.
Sanan ja yhteyden ilta ti 25.2. 
klo 18.30 Nilsiän srk-talolla, 
Sakari Kalliomaa, Välke-mu-
siikkiryhmä.
Donkkis Big Night ke 26.2. 
klo 18–20 Siilinjärven srk-ta-
lolla.

SUOMEN 
RAAMATTUOPISTO
Pienryhmät kokoontuvat:
Raamattupiiri tiistaisin klo 
18.30 Merja-Riitta Jaakkosel-
la, Pitkäsiima 15, Kuopio, 040 
557 3285.
Rukouspiiri ja keskusteleva 
raamattupiiri maanantaisin 
klo 16.30 Kuopion NNKY:llä, 
Myllykatu 5.
Miesten ja naisten kunto-
piiri ma ja to klo 10, ilm. 044 
290 2450.
Skype-raamis ma klo 19 ja 
Skype-novumpiiri ma klo 20. 
Ilm. 044 290 2450.
Raamattuluento su 16.2. klo 
16 Kuopion NNKY:n salissa, 
Myllykatu 5. Luennoitsijana 
SROn aluetyöntekijä Aino Vii-
tanen. Lopuksi tarjoilua.

HERÄTTÄJÄ- 
YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
050 569 1302
Toimipiste avoinna keski-
viikkoisin klo 10–13. Veisuut/
seurat ja kahvitarjoilua klo 11. 
Saatavana myös yhdistyksen 
tuotteita.
Tietoja myös www.h-y.fi 
aluetyön sivuilta.
Seurat ti 18.2. klo 18 Aholan-
saaressa.
Seurat su 23.2. klo 18.00 Pui-
jon kirkolla.
Bussimatka Kuopiosta tal-
viveisuihin Kainuun Opistol-
le 15.3.–16.3., ilmoittautumis-

aikaa on jatkettu 21.2. saakka 
050 569 1302.

AHOLANSAARI
Siioninvirsiseurat tiistaisin 
18.2., 25.2. ja 2.3. klo 18.
Jumalanpalvelukset sunnun-
taisin 16.2., 23.2. ja 2.3. klo 9.
Paavo Ruotsalaisen savu-
pirttimuseo avoinna päivit-
täin klo 9-15.
Hiihtolomaviikoilla alka-
en 15.2.:
Rekiretki päivittäin klo 14 
kierros moottorikelkan vetä-
män reen kyydissä, kodalla 
makkara tai lettu ja juoma.
Kuvaseikkailu Paavon saa-
ressa, lähdöt päivittäin klo 
10–14. Koko perheen valoku-
vasuunnistus.
Eläkeläisten talvipäivät 11.–
13.3., ohjelmassa mm. Tule 
Saareen – Aholansaaren his-
toriasta kertovan kirjan julkis-
tamistilaisuus, rekiretki, raa-
mattuvisa, toiminnanjohtajan 
syntymäpäiväseurat ja messu.
Riitan jalanjäljissä 15.–16.3. 
tapahtuma naisille, arjen vas-
tapainoa levon, Sanan ja hil-
jentymisen äärellä.
Entisten nuorten leiri 21.–
23.3. Saaressa leireillä tai muu-
ten toiminnassa mukana ol-
leita kutsutaan yhteen yhdes-
säolon ja ulkoilun merkeissä.
Tied. ja ilm. 050 4641 000, 
www.aholansaari.fi, aholan-
saari@aholansaari.fi

KUOPION  
KRISTILLISET 
ELÄKELÄISET
Laulutuokio ja kerho ti 18.2. 
klo 12.30 keskussrk.talon Sa-
muli-salissa.
Laulun ja Sanan tilaisuus ti 
25.2 klo 13.30 Mäntylän palve-
lukeskuksessa.

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

Lempeä katse III VB-Valokuvakeskuksella.
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http://fi.wikipedia.org/wiki/Eurovision_laulukilpailu_2000
http://fi.wikipedia.org/wiki/Eurovision_laulukilpailu_2000
http://fi.wikipedia.org/wiki/A_Little_Bit_(Nina_%C3%85str%C3%B6m)
http://fi.wikipedia.org/wiki/A_Little_Bit_(Nina_%C3%85str%C3%B6m)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Unicef
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=43236a04f5e046368a7cc5b3a9c91a78&URL=mailto%3ajohannes.hakamies%40sley.fi
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=43236a04f5e046368a7cc5b3a9c91a78&URL=mailto%3ajohannes.hakamies%40sley.fi
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=439af445472c4022860c8d83e13f6aeb&URL=http%3a%2f%2fwww.h-y.fi
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Tiellä lehtorista papiksi on kasvanut jakamisen ja palvelun halu.

”O
lin hyvin pieni, kun 
sanoin äidille: ’Jos 
minä olisin mies, 
minusta tulisi pap-
pi.’ En tiedä, mistä 
tuo ajatus tuli. En 
koskaan leikkinyt 

pappia tai pyhäkoulua.” Kotikirkossaan Niva-
lassa Sirpa Ylikotila kuitenkin kävi vanhempi-
en vanavedessä, ja seuroihin sai osallistua ko-
tituvassakin. 

Pohjanmaalta maatalon tytön tie vei pää-
kaupunkiin teologian opintoihin. Opintova-
lintaan innosti koulun uskonnonopetus. ”Kun 
vielä opiskelin, minulle ei ollut selvää, mitä 
työtä kirkossa tekisin. Yksi mahdollisuuteni 
oli sairaalateologin tie.” 

Ennen pitkää teologi Sirpa Ylikotilasta tuli 
Siilinjärven seurakunnan lehtori syksyllä 1978. 
Lehtorina Ylikotila oppi kuuntelemaan ja pu-
humaan: opetus- ja kasvatustehtävissä ja sie-
lunhoitotyössä tuli tutuksi elämän kirjo. 

Papin virka avattiin naisille vuonna 1988, 
ja toukokuussa 1989 Sirpa Ylikotila sai pap-
pisvihkimyksen. Työnkuva laajeni lehtoris-
ta papin tehtäviin kastamaan, vihkimään ja 
siunaamaan hautaan sekä toimittamaan ju-
malanpalveluksia. ”Papin virkaan tulo oli peh-
meä lasku. Kaikki tuntui luontevalta.” 

Joillekin naisille papin tie on ollut kivinen, 
ei Sirpa Ylikotilalle. ”2000-luvulle asti olen ol-
lut seurakuntani ainut naisteologi. Lähimmät 
kollegani ovat aina kohdelleet minua tasa-ar-
voisesti.” Väheksyntä sukupuolen tähden on 
Ylikotilalle tuntematonta. ”Kaikki eivät välttä-
mättä hyväksy naista pappina. Minä hyväksyn 
erilaiset näkemykset.”

Ytimessä syntymä, 
rakkaus ja kuolema

Ennen pappivihkimystä Ylikotilaa ajattelut-
ti eniten hautaan siunaaminen. ”Voisinko siu-
nata läheiseni? Nyt olen siunannut kolme lap-
suusperheestäni. On ollut tärkeää tehdä ne 
palvelukset.”

”Syntymä, rakkaus ja kuolema, niihin kaik-
ki tiivistyy.” Ylikotila arvostaa papin työtä pe-
rimmäisten kysymysten äärellä. ”Mistä tu-
lemme? Minne menemme? Mikä on elämän 
tarkoitus? Antoisuus on siinä.”

Vaikka mikään inhimillinen ei ole papil-
le vierasta, vaikeuksien määrä jättää sanat-
tomaksi. ”Olen joutunut tilanteisiin, jossa en 
ymmärrä, miksi jollekin annetaan paljon vas-
toinkäymisiä. Silloin ’panen käden suulleni ja 
vaikenen’”, Ylikotila lainaa Raamatusta Jobin 
sanoja. ”On jäätävä salaisuuksien äärelle. Vain 
Jumala tietää.”

Selittämätön puhuu myös hiljaisuudes-

sa. Tämän Sirpa Ylikotila on oppinut työssään 
hiljaisuuden retriittien ohjaajana. ”80-luvulla 
kutsuin Anna-Maija Raittilan seurakuntaam-
me pitämään hiljaisuuden retriittiä. Oli syksy, 
ja menin retriittiin kesken talous- ja toiminta-
suunnittelun. Miten hyvä oli olla, kun kukaan 
ei odottanut, pyytänyt eikä vaatinut mitään!” 

Retriittien yksinkertaisuus ja pelkistäminen 
on kasvanut syvälle Ylikotilaan. ”Sana, rukous 
ja vahva yhteys toisiin. Ei ole kyse vain lepää-
misestä tai äänettömyydestä vaan syrjään ve-
täytymisestä ja kuulostelusta.” Kun Jumala saa 
hiljaisuudessa hoitaa ja ihminen kuunnella, 
aukeaa uusia tienviittoja.

Kutsuttu  
kulkemaan vierellä 

Ylikotila kuvailee papin osaa vierellä kulkijak-
si. Ihmisen lähellä olo on etuoikeus. ”Arvos-
tan luottamusta, jota papille osoitetaan sie-
lunhoitotilanteissa. On ilo jakaa ihmisenä 
olemista. Ja välittää Jumalan armollinen vies-
ti.” Ylikotilalle papin tehtävä on nähdä, kuulla 
ja ymmärtää, mitä toinen kaipaa ja tarvitsee. 
”Ei minun pidä selittää selittämätöntä. Ei pap-
pi ole tietäjä, joka tietäisi kaikki Jumalan aja-
tukset.” Työssä on näyttänyt, miten armo ja 
evankeliumi huojentavat. 

Työn merkityksestä Sirpa Ylikotila nos-
taa kutsumuksen näkökulman. ”Jokaisella on 
kutsumus: lapsella lapsen, aikuisella vaikka-
pa vanhemman tai puolison kutsumus. Kaikki 
rehellinen työ voi olla kutsumustyötä.” 

Sirpa Ylikotila on kutsumustehtävässään, 
kun on saanut elää yhdessä toisten kanssa. 
”Olen saanut palvella ihmisiä. Elämä on aina 
vastavuoroisuutta.” Papin kutsumukseen si-

sältyy myös saarna ja siihen liittyvä vaivannä-
kö: ”Saarnassa pitää kuulua hyvän paimenen 
ääni, ei vain ihmisen ääni.”

Viisautta nuorista suista
Pappina Ylikotila tietää, että tärkeysjärjes-
tyksestä on pidettävä kiinni. ”Pappi ei voi 
laittaa syrjään Jumalan sanan julistamista, 
sakramenttien jakamista ja sielunhoitoa.” Lu-
terilaisessa kirkossa monitoimisuus ja uusien 
toimintatapojen alituinen etsiminen voi uha-
ta kadottaa punaisen langan. ”Kirkon tehtä-
vän ydin on johdattaa Jumalan tuntemiseen. 
Eikä siihen ole vippaskonsteja.” 

Sirpa Ylikotilan 35 työvuoden aikana Siilin-
järvi on muuttunut. Seurakunta on reagoinut 
muutokseen laajentamalla toimintaa eri-ikä-
ryhmien parissa, erityisesti lasten ja nuorten 
kasvatuksessa. ”Kotien ja koulujen ovet ovat 
olleet papille avoinna.” Tänä päivänä Ylikotila 
iloitsee etenkin nuorista perheistä, jotka ha-
luavat liittää lapsensa seurakuntaan ja tuovat 
tämän kastettavaksi.

Pappia, joka on kastanut yli tuhat lasta, 
puhuttelee kastekodeissa lasten elämänvii-
saus. ”Olin kastamassa perheen neljättä las-
ta ja yksi alle kouluikäinen sisarus ilmoittautui 
pään pyyhkijäksi. Kasteen jälkeen kysyin hä-
neltä, mitä hän veljelleen toivoo. ’Rakkautta 
ja kiitollisuutta’, tämä vastasi. Miten suuri vii-
saus! Eikä sitä ollut poimittu papin puheesta.” 
Tällaisia ovat papin tähtihetket.

teksti ja kuva:  
SINI-MARJA KUUSIPALO

Sirpa Ylikotila pitää lähtösaarnansa Siilinjär-
ven kirkon messussa 16.2.

Ilo jakaa ihmisenä oloa

”Jos minä 
olisin mies, mi-
nusta tulisi pappi

 ”Kun puen papin paidan päälleni, tiedän, etten lähde omalle vaan Jumalan asialle”, Sirpa Ylikotila sanoo.
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