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Hanna Karkkonen

Kuuntele mua,
aikaasi anna
Kenellä olisi aikaa pysähtyä
heikompien kohdalle.
Nostaa ja kannatella.
Että kukaan ei jäisi
oman onnensa nojaan.

V

iereisestä pöydästä
kuuluu puheensorina. Nuoret istuskelevat kahvilassa
koulupäivän jälkeen,
hymyilevät ja keskustelevat.
Kavereita on ympärillä. Näin hienosti ei ole kaikilla.
Nuorten psykiatrisella poliklinikalla Kuopiossa työskentelevä lääkäri Tuire Parviainen on nähnyt
ja kuullut nuorten avunpyyntöjä.
Tuntemukset omasta ja havainnot
ystävien nuoruudesta ovat tuoreessa muistissa. Kaksi toivetta nousee
ylitse muiden.
”Että vanhemmat eivät jättäisi
lapsiaan yksin. Ja toisaalta vanhemmat saisivat tukea, jotta he jaksaisivat
arjessaan ja kasvatustehtävässään.”

Aina ei tarvita
kaaosmenneisyyttä
Kuuntele mua, aikaasi anna, tarvitsen sua, huoliain kanna.
Nämä sanat pysäyttivät Tuire
Parviaisen kymmenisen vuotta sitten. Kyynelet valuivat pitkin poskia,
kun hän ensimmäisen kerran lauloi
niitä julkisesti. Sanoma koskettaa
syvältä.
”Voimakas viesti erityisesti isille
ja äideille. Mutta myös meille jokaiselle.”
Kymmenessä vuodessa nuorten
mielenterveyden tukemisessa on
menty eteenpäin. Nykyisin puhutaan asioiden oikeilla nimillä.
”Minun nuoruudessani ei edes
tiedetty, mistä apua voisi hakea, kun
oli paha olla. Liekö tällaista palveluverkostoa ollut olemassa.”
Koulut ja oppilaitokset ovat saaneet eväitä puuttua kiusaamiseen ja
mielenterveysongelmiin.
”Kuopiossa myös nuorten auttamispiste Sihti on erittäin toimiva.”
”Psykiatrisesta näkökulmasta
katsottuna olemme oppineet tuntemaan enemmän ihmisen biologiaan
liittyviä asioita. Lääkkeitä sekä terapia- ja toimintamuotoja kehitellään
lisää.”
Aina mielenterveysongelmiin
tai päihderiippuvuuteen ei tarvitse

”kaaosmenneisyyttä”. Niin sanotut
hyvät olot eivät takaa sitä, etteikö
elämänhalua voisi menettää.

Kuka uskaltaa
auttaa naapurin nuorta
Päihteet ja masennukset lamaannuttavat perheitä.
”Tuntuma on se, että vanhemmat
eivät saa riittävästi tukea mielenterveysongelmiinsa. Monesti vaikeudet siirtyvät sukupolvelta toiselle,
jos kierrettä ei päästä katkaisemaan.
Toisaalta lasten sairauksien taustalla
voi olla myös perinnöllistä taipumusta.”
”Ja yksi merkittävä piirre on itsekkyys. On niitäkin vanhempia, jotka
pitävät omaa vapauttaan tärkeämpänä kuin lapsistaan huolehtimista”,
Parviainen toteaa.
Yhteisöllisyys on kadoksissa.
Mutta kukapa uskaltaisi naapurin
nuorta auttaa? Jotkut vanhemmat
voisivat pitää sitä jopa loukkaavana.

Taistele tukena
On todettu, että jos koulukiusatulla
on samaan aikaa kuitenkin edes yksi ystävä, hän selviytyy paremmin.
”Mutta jos ihminen jätetään kokonaan ulkopuolelle, syrjäytetään, niitä
vahinkoja korjataan pitkään.”
Askeleet muiden luokse voivat
olla joskus pitkiä.
”Joillakin esimerkiksi sosiaalisten
tilanteiden pelot ovat niin suuret,
ettei apua uskalla hakea tai liittyä
seuraan.”
”Kuka huomaa, jos itse en jaksakaan tai osaa. Tarvitaan joku, joka
taistelee näiden yksinäisten puolesta”, Parviainen tietää.
Nuori voi myös pystyä pitkäänkin
peittämään ongelmiaan. Tarvitaan
herkkää korvaa ja avoimia silmiä.

Oikeus tuntea,
olla tarvitseva
Parviainen muistelee omaa nuoruuttaan.
”Vanhempani erosivat, kun olin
murrosiässä. Jälkeenpäin katsottuna

”Kulttuuri on nykyään melko työkeskeinen perheen jäädessä kakkossijalle. Työn joustamattomuus on suuri
ongelma vanhemmille useimmilla aloilla. Voisiko joustavuutta lisätä lasten ollessa pieniä”, Tuire Parviainen
kysyy.
erityisen tärkeää oli se, että minulla oli avoin suhde äitiini. Koin, että
minuun luotettiin, kun kokeilin siipiäni. Sen takia halusin olla luottamuksen arvoinen.”
”Laulaminen ja soittaminen on
ollut ja on yhä minulle kanava, jossa
saan purkaa tunteitani ilmoille.”
Lääketieteen kandidaatti on nähnyt ja kuullut kipeitä tarinoita, mutta
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myös toivosta parempaan.
”Nuori voi kertoa sellaisia asioita,
joita ei ole voinut puhua sitä ennen
kenellekään. Ehkä ensimmäisen
kerran kuuntelijana on aikuinen
ihminen, jolle voi avoimesti puhua,
puolueettomasti.”
”Moni kaipaa kuulla sen, että on
oikeus tuntea, olla tarvitseva ja hakea
apua.”

Hanna Karkkonen
Yhteisvastuukonsertti Alavan kirkossa
keskiviikkona 2.3. klo 19. Kevyttä ja
klassista. Sakari Kuosmanen, Petri
Pettersson, Tuire Parviainen, Alavan
kirkkokuoro.
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Kirkkoherranvaali antoi
puhtia vaalitavan muutokselle
Männistön seurakunnassa harkitaan
esitystä kirkkoherranvaalin vaalitavan muuttamisesta.

ollut seurakuntapastori Matti
Pentikäinen sai 735 ääntä eli
huomattavasti enemmän kuin
varsinaisilla ehdokassijoilla olleet kaikki kolme yhteensä.
Hänen olisi kuitenkin Kirkkolain mukaan pitänyt saada
enemmän kuin puolet annetusta äänistä sekä vähintään 10

vaalijärjestyksen mukaan nyt
kuultu. Mutta säännöt olivat
kaikkien tiedossa.”
Pentikäinen toivoo, että luterilainen kirkko ottaisi esimerkin ortodoksisesta kirkosta, jossa
ylimääräisen ehdokkaan valitsemiseen riittää puolet annetuista
äänistä. ”Tai tuomiokapitulille
Timo Merensilta/Kotimaa annettaisiin laajemmat valtuudet asettaa
useampi ehdokas tasaveroiseksi vaalissa.”
Paljonko meni rahaa vaalityöhön?
”Tein 3000 vaalimainosta ja rahaa meni 30 euroa.”

prosenttia kaikkien äänioikeutettujen äänistä. Tämä osuus
ei Männistössä toteutunut, sillä
äänioikeutettuja seurakunnassa
on 8029.
”Olen surullinen ja petyin”,
Matti Pentikäinen tunnustaa.
”Harmittaa myös sen suuren
enemmistön puolesta, jota ei

Männistön seurakunnassa valmistellaan ehdotusta kirkolliskokoukselle kirkkoherranvaalin
vaalitavan muuttamisesta.
”Aloite aiotaan saada kirkolliskokoukseen kirkolliskokousedustajan kautta”,. kertoo vs.
kirkkoherra Lauri Paatero.
”Epäkohdat tulivat jälleen
kerran esille. Muutos pitää saada.”
Paateron mukaan ylimääräisen ehdokassijan järjestelmä
pitää purkaa. ”Siinä kirkko itse
on rakentanut ansan itselleen.”
Myös kirkkohallitus valmistelee kirkolliskokoukselle uutta
ehdotusta vaalitavan muuttamisesta.
Vaalitavan muutos on ollut kirkolliskokouksessa esillä
vuosikymmeniä. Vuonna 2006
esityksen vaalin siirtämisestä
kirkkoneuvostolle tai kirkkovaltuustolle teki lääninrovasti,
Järvi-Kuopion seurakunnan kappalainen Hannu Komulainen.
Hänen esityksensä hylättiin.
”Jos kirkko luopuu kansanäänestyksestä, kosketus kansaan
häviää”; Lauri Paatero sanoo.
Hänen mielestään tuomiokapitulin pitää nimetä ehdokkaat,
koska perusteellista tietoa papeista ei muilla instansseilla ole.
Epävirallisessa kahvikeskustelussa viime viikolla piispa
Wille Riekkinen sanoi olevansa
kirkkoherran valinnassa kansanvaalin kannalla.

Lahja
Pyykönen
Kirkkoherranvaalin
äänestystulokset sekä
kirkkoherra Aulikki
Mäkisen haastattelu
sivulla 7.

Kirkkoherra on tässä
maassa ainoa johtaja, joka valitaan kansanvaalilla.

Pettynyt Pentikäinen
Männistön kirkkoherran vaalissa ylimääräisellä ehdokassijalla

k o l u m n i
Upi Heinonen

Kirjoittaja on kuopiolainen
yritys- ja organisaatiovalmentaja.

Aito elämä

A

ikansa merkittävä vaikuttaja oli
89-vuotiaana kuollut legendaarinen
puhuja, pasifisti ja puolustusministeri Yrjö Kallinen.

Kirjassaan ”Elämmekö unessa” hän kuvaa ihmistä, joka kulkee elämänsä läpi kuin
horroksessa ja hokee muilta omaksuttuja
lauseita eikä ajattele itsenäisesti. Hän on
kiinnostunut vain omasta menestyksestään
ja samalla laiminlyö lähimmäisensä.
Kallisen mukaan on mahdollista elää
myös toisin: ihminen voi herätä todelliseen
olemukseensa, tehdä hyvää ja rakastaa kanssaihmisiään. Parhaimmillaan elämä voi olla
nykyhetkessä elämistä ja ykseyttä muiden
kanssa.
Oleellista on pyrkimys aitouteen ja elämän näkemiseen itseisarvona eikä kilpailuna
tai suorituksena. Pyrkimys ei toteudu
ellemme ”hellitä hetkeksi” ja pysäytä ora-

vanpyörää. Joku joogaa, meditoi tai vaikkapa
käy pilkillä.
Kirkkomme yhteisölliset kohtaamiset
ja rukous ovat hengellisen ulottuvuutensa
ohella vahvoja lääkkeitä myös mielen tyynnyttämisessä ja vahvistamisessa
Kuinka aitoa elämämme arjessa on?
Usein olemme kuin näyttämöllä esittäen
jotain roolia. Sosiaaliset tilanteet vaihtuvat
ja määräävät, mikä ilmiasu kulloinkin valitaan. Toiset saatetaan nähdä uhkana ja liian
erilaisina, jolloin vedetään suojaava maski
kasvoille. Tällainen roolipeli on rasittavaa ja
turhaa energian haaskausta. Sen vallitessa
emme koskaan kohtaa toisiamme ihmisinä
”nahkoineen ja karvoineen”. Puhumme ja
kuljemme toistemme ohi.
Vaarallisella tiellä ollaan, jos pitkään jatkunut näyttely ja roolin ylläpitäminen tekee
ihmisestä ”pelimiehen”, kyynisen hyväksi-

käyttäjän. Muut nähdään välineinä ja ihmissuhteissa laskelmointi korvaa rakkauden.
Eriarvoisuus ja eriseuraisuus yleistyy.
Huolestuttavasti lisääntyneet nuorten
mielenterveysongelmat ovat yhteydessä
minäkuva- kysymyksiin sekä ulkoa tulevien paineiden ja mallien moninaisuuteen ja
ristiriitaisuuteen. Milloin mihinkin muottiin
taipuminen ahdistaa varmasti. Samoin vaatimus itsensä brändäämisestä, joka on eräs
päivän sana.
Kirkko tekee erinomaista lapsi- ja nuorisotyötä, josta rippikoulu on tunnetuin ja
varsin kattava toimintamuoto. Rippikoulun
jälkeiseen aikaan ja nuorten aikuisten kirkon piirissä pitämiseksi voisi kehittää uusia
foorumeita ja toimintamuotoja, joissa aidon
elämän edellytyksiä rakennettaisiin.
Näin syntyisi yksi lisävastaus kysymykseen, miksi kirkkoon kannattaa kuulua.
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pääkirjoitus
Vaalit meni, pulinat jäi
ASIA ON PÄÄTETTY, mutta pulinat eivät
ole poissa. Männistön kirkkoherranvaali
jätti odotetusti pitkät jälkipuheet.
TUOMIOKAPITULILLA on kolkko kaiku.
Nimestään huolimatta hiippakunnan
talossa (domus) asuu viisailla älynlahjoilla siunattuja ja luonteeltaan sopuisia
ihmisiä.
Kun tuomiokapituli asettaa kirkkoherranvaalissa kolme ehdokasta vaalisijoille,
sen on katsottava, kuka heistä on kelpoinen kaikkeen siihen, mitä seurakunnan
johtajalta vaaditaan. Kirkkoherra tarvitsee viisauden hengelliseen johtajuuteen,
tiukkoina aikoina yhä pitkäjänteisempää
ja perusteltua taloudellista ajattelua
sekä hyvät esimiestaidot. Ennen ehdokasasettelua tuomiokapituli testaa ehdokkaat myös haastattelemalla.
KIRKONPENKKILÄISEN odotukset ja
toiveet kirkkoherralle ovat kapeammat ja
persoonallisemmat.
Ymmärrys siitä, mitä kirkkoherran
tehtäviin kuuluu ja mihin hänen on pystyttävä, ei välity yksinomaan vaalisaarnan tai kirkollisen toimituksen myötä.
Kirkkoherran vaativaan tehtävään ei
riitä se, että sillä on hyvä messuääni tai
että se on mukava.
Seurakunnalle paras johtaja ei viran
kokonaisuuden kannalta aina välttämättä ole se, jota seurakunta haluaa.
SUUREMPI PÄÄNKIVISTYS tulee siitä,
miten kirkkoherra pitäisi valita.
Kansanvaali on demokratiaa, mutta
äänestäjille se Männistön tapauksessa
näyttäytyi pikemminkin pimeänä demokratiana.
Lainmuutos on ilmiselvästi edessä jo
kirkon imagon sekä vaalisalaisuudenkin
kannalta.
Ylimääräisen ehdokassijan järjestelmä
on syytä haudata jo sen monimutkaisuuden takia. Mutta kansanvaalia ei kannata kuopata samoihin multiin.
Kansanvaali saa seurakuntalaiset
osallistumaan ja innostumaan. Niin kuin
kunnon kilpailu aina.
Jos hakijoita on paljon, tuomiokapituli perustellusti valitkoon ehdokkaat,
joista äänestetään. Kaikki ovat lähdössä
samalla viivalla, ja eniten ääniä saanut
voittaa.
Silloin pulinat rannalle jääneistä käydään ennen vaaleja eikä valinnan jälkeen.
UUSI KIRKKOHERRA on onneksi
saanut olla jälkilöylyiltä rauhassa. Kun
Männistö saa kirkkoherran, joka kehottaa luottamaan Jumalaan ja elämään
rohkeasti, seurakunnassa ollaan hyvissä
käsissä.

Lahja Pyykönen
lahja.pyykonen@evl.fi
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Poliisilaulajien
konsertti

u

u

kirkkojakoti@evl.fi
vellä jatkuu. Seurakuntatalon isossa
salissa keskiviikkona 23.2. klo 18 aiheena Uskoa näkemättä. Alustus Yrjö
Jokiranta, kommentti palvelupäällikkö
Pekka Savolainen.
Keskiviikkona 2.3. klo 18 aiheena on
Taivasta jo päällä maan. Alustus Seppo Laitanen, kommentti projektipäällikkö Kirsti Villman.

Alavan kirkossa keskiviikkona 2.3. klo 19.
Kaikki mukana olevat esiintyjät ja tekniikka ovat konsertissa ilmaiseksi.
Ohjelma 10 euroa Yhteisvastuulle. Kolehti.
Konsertissa esiintyvät Sakari Kuosmanen, Ilkka ”Petri” Pettersson,
Sirpa Pesonen, Henry Hoffrén, Tuire Parviainen, Mikko Lehtovirta, Popo
Salami Band, Tahdistin-orkesteri johtajanaan Harri Hyppölä, Alavan
kirkkokuoro johtajanaan Ossi Jauhiainen sekä Heikki Mononen, urut.
Yhteisvastuukonsertti on jatkumoa viimevuotiselle Haiti-konsertille,
joka tuotti yli 6000 .
* Yhteisvastuutapahtuma Pyhän Johanneksen kirkolla laskiaistiistaina 8.3. klo 16.30-18.30.
Myydään mukaan hernekeittoa
4e/litra ja laskiaispullia 1,50 e/
kpl. Paikan päällä kahvi+pulla
2 e, keittoannos 4e. Myyjäiset
ja arpajaiset.
* Lähetystyöntekijät Anu ja Juha
Väliaho sekä pastori Anatoli Pogasi
kertovat Inkerin kirkon työstä sukukansojen alueella. Lähetystilaisuus
Puijon kirkossa tiistaina 1.3. klo 18.30.
Tilaisuudessa esiintyvät marilaiset
muusikot.

Parisuhteen palikat
Parisuhteen palikoita kootaan Petosen seurakuntatalossa sunnuntaina
27.2. klo 16. Aiheesta seksuaalisuus
alustavat Liisa ja Kyösti Survo. Lastenhoito järjestetty.

Mitä odotat
kirkolta?

h

t

* Arkienkeli -yhteisvastuukonsertti

Inkeri ja Haiti

Kuopiolainen pianisti-nyrkkeilijä
Kati Arikoski konsertoi Keskusseurakuntatalossa lauantaina 5.3. klo
18. Arikoski soittaa Kööpenhaminassa pidettävän ensikonsertin
ohjelmistoa.

h

Yhteisvastuukonsertti
Alavan kirkossa

Pohjois-Savon poliisilaulajien kirkkokonsertti Tuomiokirkossa sunnuntaina
6.3. klo 15. Ohjelmassa on hengellistä ja isänmaallista mieskuorolaulua.
Kuoroa johtaa Pertti Rusanen, solisteina Ilpo Rannankari ja Pentti Lukkarinen. Urut ja piano Eero Väätäinen.
Ohjelma ovelta 10e.

* Minne ne eurot menevät ja mistä ne
tulevat? Kirkon Ulkomaanavun työn
tiedotustilaisuus Petosen seurakuntatalossa torstaina 24.2. klo 18. Arvioidaan viime vuoden YV-keräyksen
tuloksia.

a

Puijon kirkolla järjestetään sunnuntaina 27.2. klo 10 alkavan messun
jälkeen seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden
keskustelu Meidän kirkko Kuopiossa
-strategiasta.
Kirkkoherra Jaana Marjanen esittelee strategian, Erkki Pesonen alustaa
aiheesta Vapaaehtoinen vastuunkantaja, rasite vai rikkaus ja Piio Lappalainen aiheesta Mikä vahvistaa
Hengellistä elämää, mikä näivettää.
Tule kertomaan, mitä odotat seura-
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kunnaltasi ja kuulemaan, mitä muut
asiasta ajattelevat. Juontajana Tuula
Pesonen. Tilaisuus päättyy viimeistään klo 13.30.

Laulunelvytyspäivä
Onko laulutaitosi ruosteessa? Voisiko laulamalla saada iloa elämään?
Puijon seurakunnan avoin laulukoulu
järjestää lauantaina 26.2. klo 10-14
laulunelvytyspäivän, jota ohjaa kanttori Joona Saraste. Opetus on maksutonta sekä antaa valmiuksia jatkaa
erilaisissa seurakunnan lauluryhmissä
ja kuoroissa, mutta virkistää myös
tavallista virsilaulantaa. Ilmoittautumiset laulupäivään viimeistään 22.2.
joona.saraste@evl.fi

Lähde perheleirille
Perheleiri Rytkyllä 1.-3.4.2011. Ilmoittautuminen 14.3. mennessä Petosen
diakoniatoimistoon ma ja ke klo 9-10
p. 040-4848 333 tai sähköpostilla
katri.heikkinen@evl.fi. Leirin hinta
40 e/aikuinen ja 16 e/lapsi. Maksualennusta voi tiedustella alueensa
diakoniatoimistosta. Etusija ensikertalaisilla ja Kallaveden seurakunnan
alueella asuvilla.

Retket ja matkat

Nuoret rinteeseen
Avalanche – rinnetapahtuma Kasurilan hiihtokeskuksessa Siilinjärvellä
lauantaina 26.2. klo 11-18. Ulkolavalla
klo 12 ja 15 G-Powered ja DJ Tony
Foxx Hollannista, Kings Kids, Gospeltanssiryhmä Agape. Toimintapisteitä
jalkaisin liikkuville, rinnekahvilassa
Gospel Gafé ja makkaranpaistoa nuotiolla Yhteisvastuun hyväksi.

Pyhän pohdintaa
Oikeus Pyhään - luentosarja Siilinjär-

* Laskiaisretki Aholansaareen tiistaina 8.3. Lähtö linja-autolla Maljalahdenkadulta klo 10.45, paluu noin klo
20. Tiedustelut p. 050-5691302 tai
050-4350996. Ilmoittautumiset 28.2.
mennessä.
* Lähetysjuhlat Arki@Pyhä Porissa
10.-12.6. Kuopion seurakunnat järjestävät matkan, johon sisältyy bussikuljetus sekä hotellimajoitus Yyterin
kylpylässä 2 hh:ssa. Matkan hinta on
140e, paikkoja 46. Sitova ilmoittautuminen 26.4.mennessä. Salla Tyrväinen
p. 040-4848 320, Katri Heikkinen
p. 040-4848 334.

Eläkeläinen,
taiteilemaan
Eläkkeelle siirtyvien iltapäivässä
Puijon kirkolla tiistaina 1.3. klo 13
kuvataiteilija Ulla Remes kertoo yhteisötaiteen mahdollisuuksista. Musiikkia huilisti Anna Kosola. Yhteistä
osallistumista varten varaa mukaasi
3-4 numeron virkkuukoukku ja villalankakeriä, erivärisiä muovipusseja tai
ne jo valmiiksi suikaleiksi leikattuna.
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Oululaisen Sofia Magdalena –lauluyhtyeen konsertti Puijon kirkossa
sunnuntaina 27.2. klo 17. Konsertin johtaa Raimo Paaso, joka esittää
myös laulusooloja diplomiurkuri Erkki Tuppuraisen säestämänä. Vapaa
pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 euroa Yhteisvastuulle.
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· Kuopion pääkirjaston luentosali, Professori Martti
Häikiö: P.E. Svinhufvud
– ensimmäisen valtionpäämiehemme syntymästä
150 vuotta. Yleisöluento
23.2. klo 18.
· Kuopion konservatorion ja
Savonia-ammattikorkeakoulun järjestämä Talvikamari-festivaali 20.–27.2.
mm. 27.2. Hiljaisuudesta
hiljaisuuteen klo 18 Kuopion Tuomiokirkossa, käsiohjelma 15 e. Yhteisvastuun
hyväksi. ks. www.kuopionkonservatorio.fi
· Kauppahalli, Hallikahvilan
pöydissä esillä kuvallisen
ilmaisun opiskelija Juho
Kiviojan valokuvia: Luonto
ja kuvat 26.2. asti, kahvilan
aukioloaikoina.
· Kuopion kaupungin pääkirjaston ala-aula: Vitali
Ahon akvarelleja ja öljyvärimaalauksia 26.2. asti.
· Kuopion kaupungintalo:
Ikääntyvien yliopiston luentosarja, 24.2. professori
Jari Kellokoski: Ikäänty-

Kuva: Finnkino

r.kolehmainen@dnainternet.net

Kuninkaan puhe kertoo monarkin ponnistuksista parantaa puhevikansa. Mitä tapahtuukaan ihmisessä, kun joku luottaa. Loistava elokuva.
Kuvassa Bertie (Colin Firth) ja Lionel Loguen (Geoffrey Rush).
misen liittyvät muutokset
purentaelimistön alueella;
3.3. professori Matti Uusitupa: Itämeren (pohjois-

maisen) terveellisen ruokavalion tulo klo 13.–14.30.
· Itä-Suomen yliopisto,
Snellmania, L21, Yliopistonranta 1 E: Kirjallisuus ja

mielenterveys, psykiatrian
dosentti, Kuopion psykiatrian keskuksen johtaja
Pirjo Saarinen ma 28.2. klo
18–19.30.

· Galleria Carree, Kari Juutilainen: Cuvée 2009, esillä
myös kirjoja taiteilijan tuotannosta 23.2.–13.3.
· Galleria 12: Taidemaalari
Veijo Tuomaisen näyttely
8.–26.2.
· Korttelimuseon näyttelysali: Merkillinen matka
Savosta Samoalle. Kuopion
filatelistikerhon 90-vuotisnäyttely 15.1.–5.6.
· Kuopion museo, Sademetsän lapset -näyttely
18.1.–11.9.
· Kuopion taidemuseossa
Lintukoto - Metsästä maailmalle -perusnäyttely.
· VB-valokuvakeskuksessa
Maria Kärkkäinen: Pekinrinne – paikka kasvulle ja
Andréa Vannucchi: Mistä
arvaisin mikä sinulle on
mieleen? 6.3. asti.
· Suokadun palvelutalossa
(Suok. 6) Vierivät kuvat
27.2. asti.
· Kuopion Musiikkikeskus,
Tähtisarja: Pianisti Anika
Vavic 1.3. klo 19.

· Sinfoniasarja IV, Kuopion
kaupunginorkesteri; Jorma
Panula, kapellimestari;
Anika Vavic, piano 3.3. klo
19.
· Kuopion kaupunginteatteri,
suuri näyttämö: Papin
perhe, Lainatenori ja Kilpakosijat.
· Studio: Pieni raha ja Kiviä
taskussa.
· Vierailu: Teatteri Avoimet
Ovet esittävät Canthia,
ohjaus Heini Tola 24.2.
klo 19.15, 25.2. klo 12.15
ja 26.2. klo14.15. Esitys
pohjautuu Minna Canthin
Lain mukaan, Ompelija ja
Kodista pois -novelleihin.
· Finnkino, Star: mm. Kuninkaan puhe (S); Hella W
(K13); Eetu ja konna, kotimainen animaatio (S).
· YLE Radio 1: Lukupiiri la
26.2. ja 19.3. klo 19.03
Aleksis Kivi.
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Ruotsalainen teologi,
helluntaipastori ja kirjailija Peter Halldorf
vierailee Kuopiossa
ensi sunnuntaina.

K

optikirkosta
vaikutteita saanut helluntaipastori Peter
Halldorf varoittaa
karismaattisia liikkeitä pinnallisuudesta.
Halldorf oli itse vahvasti mukana 1980 –luvun karismaattisessa
liikkeessä, mutta häntä vaivasi pinnallisuus, jota hän näissä piireissä
koki. ”Ihmiset näyttivät kulkevan
vain hetken elämysten perässä, mutta syvyys puuttui.”

Paimenella ei ole visioita
”Henkilökohtaisimmat hengelliset
kokemukset ovat herkintä ja haavoittuvinta aluetta ihmisen elämässä.
Ajoittain varomattomat hengelliset
johtajat ovat ymmärtäneet tehtävänsä väärin ja vahingoittaneet joitain
kristittyjä niin pahoin, että nämä
vasta vuosien paranemisprosessin
jälkeen ovat jaksaneet kuulla edes
puhuttavan Pyhästä Hengestä”,
Halldorf on sanonut.
”Kirjoitan, jotta jonkun usko voisi uudistua, jotta yksi ja toinen saisi
rohkeutta lähestyä uudelleen sitä

Matti Karppinen

Helluntaipastori kiinnostui
johtajuudesta ja erämaaisistä
tulta, jota Jeesus tuli sytyttämään
maan päälle.”
Halldorf on kirjoissaan pohtinut
myös hengellistä johtajuutta.
”Oikea johtajuus rakentuu luonteen vahvuudelle ja sisäiselle selkärankaisuudelle. On kysyttävä,
mitä tämän päivän johtaja on valmis uhraamaan henkilökohtaisista
tavoitteistaan. Mitä hän on valmis
jättämään epäitsekkäästi seurakunnan takia?”
Peter Halldorfin tukikohta on
Itä-Göötanmaalla sijaitseva 1700
–luvun Bjärka-Sabyn linna. Siellä
hän järjestää retriittejä, kursseja sekä
pitää jumalanpalveluksia.
Hän on myös Pilgrim –lehden
päätoimittaja.

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Pyhän tuoksu ja 21
kirkkoisää
Halldorf on usein kuultu puhuja niin
luterilaisessa kirkossa kuin vapaissa
suunnissa ympäri Pohjoismaita.
Hänen kirjojaan on käännetty
myös suomeksi. Kaipaatko täyteyttä Hengen sen (Aikamedia 2004) on
Halldorfin merkittävin teos, jossa
hän nostaa esiin Pyhän Hengen merkityksen kasteessa, pelastuksessa ja
johdatuksessa.
Pyhän tuoksu (Kirjapaja 2009)
sisältää mietteitä pyhimysten, profeettojen ja marttyyrien merkityksestä nykykristitylle. Uskon ja pyhän
peruskysymyksiä käsitellään syvällisesti, mutta kansantajuisesti.
Kuinka ihminen säteilee ”pyhän

Tietokoneapu
Karismaattisten liikkeitten pinnallisuus on vaivannut pastori Peter Halldorfia.
tuoksua” ympärilleen arkisissa kohtaamisissa?
Halldorf on pohtinut, miten kristillinen usko on saanut muotonsa
ja säilynyt meidän päiviimme asti.
Hän on päätynyt etsimään vastauksia kirkkoisiltä.
Tästä aiheesta on syntynyt teos
21 kirkkoisää.
”Kun oma identiteettimme ratkeilee ompeleistaan, alamme etsiä

yhteistä menneisyyttä”, Halldorf
sanoo.

kotitalalousvähenn. 60%
www.orden.fi
040 5844 045

Lahja Pyykönen
Peter Halldorf on pääpuhujana ekumeenisessa tilaisuudessa Alavan kirkossa sunnuntaina 27.2. klo 15.
Halldorf saarnaa Tuomasmessussa
samana päivänä klo 18.
Tulkkaus suomeksi.

Lahjoita Yhteisvastuukeräykseen.

Ole hyvä.
Ole arkienkeli.
www.yhteisvastuu.fi

u u t i s i a
Eroryhmä
aloittaa Kuopiossa

Kilvoittelijan erämaavaellusta voi seurata myös verkossa http://autiomaavaellus.blogspot.com

Paastonajan rukoushetket
maanantaisin Tuomiokirkossa
Onko paasto yhtä kuin dieetti?
Mitä eväitä kristillisten kilvoittelijoiden matkasaatto tarjoaa hengellisyyden hoitamiseen?
Miten Vanhan testamentin kertomukset avautuvat?
Juutalainen pääsiäiskertomus kuvaa Israelin kansan pääsyn Egyptin
orjuudesta erämaavaelluksen jälkeen
luvattuun maahan.
Ensi maanantaina alkavassa Kilvoittelijan erämaavaellus –sarjassa
kuopiolaiset papit johdattavat Exoduksen tulkintahistoriaan. Jokaisena iltana on esillä kappaleen matka
Exodus -kertomusta ja siitä aukeava
näköala kilvoituksen historiaan ja
nykypäivään.
Virikepuheen jälkeen on iltarukous, jossa seurataan matkaoppaita
kirkkoisistä uskonpuhdistajiin ja
psalmilaulajista virsirunoilijoihin.

Paastonajan iltarukoushetket alkavat klo 18 Tuomiokirkon kappelissa,
jonne mennään Vuorikadun puoleisesta ovesta.
28.2.
• Vapautuminen pakkotyöstä.
Jumalan armokutsu
pastori Olli Viitaniemi:
Gregorius Nyssalainen
7.3.
• Kaislameren ylitys.
Kaste ja parannus.
vt. kirkkoherra Lauri Paatero: Philipp Melanchton
14.3.
• Kansa nurisee autiomaassa.
Kiusaukset ja paasto.
pastori Lauri Kastarinen:
Wilhelmi Malmivaara
21.3.
• Erämaa. Rukous ja hiljaisuus.

Pastori Kalle Hiltunen:
Ristin Johannes
28.3.
• Lainanto Siinailla.
Sanan tutkistelu.
tuomiorovasti Ilpo Rannankari: Martti Luther.
4.4.
• Manna ja viiriäiset. Kristityn
matkaeväs.
Pastori Olli Viitaniemi:
J.J. Rambach.
11.4.
• Vettä kalliosta.
Kilvoitus ja virvoitus.
tuomiorovasti Matti Järveläinen: Thomas Wilcox.

Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus järjestää eroryhmän äskettäin avio- tai avoeron kokeneille.
Ryhmässä on mahdollista keskustella eron esiin nostamista tunteista ja
käytännön kysymyksistä.
Ryhmä kokoontuu kevään aikana
seitsemän kertaa. Ohjaajina toimivat perheneuvoja Hannu Innanen
ja diakonissa Riitta Reima.
Eronneesta parista voidaan ottaa
mukaan vain toinen.
Ryhmä kokoontuu Keskusseurakuntatalossa Suokatu 22 A 5. krs.
Kokoontumisaika on tiistaisin klo
18.00 – 19.30 alkaen 15.3.
Ryhmään mahtuu kahdeksan
henkeä. Ryhmä on maksuton.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Hannu Innanen, puh. 040 4848476
ti 1.3. klo 10-12 ja ke 2.3. klo 10-12.

Seurakuntatyön
johtajan viran
perustaminen siirtyy
Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että
yhtymälle ehdotettu yhteisen seurakuntatyön johtajan viran perustaminen lykätään ainakin sinne asti
kunnes rakenneselvitys valmistuu.
Rakenneselvitystyö yhtymän rakenteesta, kiinteistöistä ja viroista on
aloitettu ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä 2011.
Hallintojohtaja Timo Korhonen esitti kirkkoneuvostolle, että
seurakuntayhtymästä lakkautetaan
keskusrekisterin johtajan virka ja perustetaan yhteisen seurakuntatyön
johtajan virka. Tämä esitys kaatui
kirkkoneuvostossa äänin 9 – 4.

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT
• KIVILYHDYT

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

Ihmistä
etsimässä.
Kevään 2011
EDUSKUNTAVAALIT
lähestyvät.

Nyt sinulla on mahdollisuus
tavoittaa äänestäjät seurakuntalehden välityksellä.

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!
Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi
(014) 619 824
040 486 6726
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

6

v iikon

Rakentajien tarinoita

Hiihdon jujut auki

Viha kuluttaa,
nauru rentouttaa
Tunnekokeminen on synnynnäinen valmius. Jo kohdussa
sikiö aistii ulkomaailmaa äidin kautta. Onko ulkomaailma
ystävällinen vai vihamielinen?
Tunneilmeiden tulkinta on universaalia. Ihmiset osaavat hyvin erottaa vihaiset tai ystävälliset kasvot. Tärkeä
tunnetaito on myötäelämisen kyky, joka tulisi oppia jo
lapsuudessa. Tunnekasvatus on kodin tärkeä tehtävä.
Lapsuudessa opitut tunnetaidot siirtyvät aikuisuuteen ja vaikuttavat paljon siihen, miten pariskunta tulee
toimeen keskenään. Tunneläheisyys on parisuhteen yksi
tärkeä liima.
Kun vuorovaikutus on terveellä pohjalla, se ylläpitää läheisyyttä kumppanusten kesken. Siinä ilmaistaan
avoimesti ja rehellisesti tunteita ja myös osataan ottaa
niitä vastaan.
Terve tunnesuhde antaa voimaa ja lisää kiintymystä
puolisoiden välillä. Jos tunteita ei ilmaista tai se tehdään
huonolla tavalla läheisyys kärsii.
Negatiivisen vuorovaikutuksen kehällä sanoitetaan
toissijaisesti sitä, mitä ensisijaisesti sisimmässä koetaan.
Sinä et enää rakasta minua tai että jokin muu on tärkeämpää kuin minä.
Vihainen puolison kritisointi voi olla yritystä saada
kontaktia ja samalla se on protestia hylätyksi tulemisen
tunnetta vastaan. Vieraantuminen koetaan tunnetasolla
ahdistavaksi ja tunnekuoliosta voidaan puhua silloin, kun
puolisoiden välillä ei enää ole tunnepuhetta.
Tunnetyö parisuhteessa on kummankin vastuulla.
Toki tunnetaitoja voi opetella vielä aikuisenakin. Tunneterapia on osoittautunut tulokselliseksi menetelmäksi. Siinä
pyritään rakentamaan uudelleen kadotettu tunneyhteys
ja lujitetaan sitä.
Kyky olla kosketuksissa omiin ja toisten tunteisiin on
merkittävä hyvinvoinnin osatekijä. Niin makaa kuin petaa
-sanonta pitää paikkansa tunteiden kohdalla. ”Älkää antako auringon laskea vihanne yli” varoittaa varastoimasta
negatiivista energiaa. Vihan ja katkeruuden fysiologia
kuluttaa koko elimistöä.
Vastaavasti nauru pidentää ikää. Se jo suoritteena
vastaa hölkkää ja rentouttaa kehoa ja mieltä.

Tuula Makkonen
perheneuvoja
Tällä palstalla Kuopion seurakuntayhtymän perheneuvojat
avaavat parisuhteen tärkeimpiä alueita.
Osa 3/9 Tunteet

K

aksi runsaslumista talvea on
piristänyt ihmisten hiihtoharrastusta. Yrittäjä ja hiihdon opettaja Ari-Pekka Pöyhönen käy
kouluilla opettamassa
hiihtoa ja opastaa
oikeaa hiihtotekniikkaa
myös aikuisille.

Tämä palsta johdattaa kohti pääsiäisen juhlaa Anna-Maija
Raittilan rukousaarteiston myötä.

Monelle voitelu tuottaa ongelmia?

”Hiihtoharrastus on lisääntynyt huomattavasti. Perheet, joissa vanhemmat
ovat itse lapsena hiihtäneet haluavat
kannustaa lapsiaan.”

”Nykyisin on hyviä pikavoiteita. Entistä pitovoidetta voi kaapia pois, jos keli
edellyttää toisenlaista pitovoidetta. On
myös pitovoiteita, jotka sopivat lähes joka kelille niiden sisältämän tervan ansiosta. Pitoteipit ovat hyviä ja ne kestävät
hiihtämistä hyvinkin pari, kolmesataa
kilometriä.”

Minkä ikäiset käyvät
hiihtokoulua?
”Hiihtoa harrastavat kaikenikäiset ja ikäihmisetkin
hakeutuvat oppiin. Kouluille
pyydetään usein opettamaan ja
ekaluokasta lähtien oppilaat osallistuvat.”
Eivätkö suomalaiset osaa hiihtää
ilman opetusta?
”Varmasti osaavat. Hiihto
on tasapainolaji, jossa ollaan yhden suksen liu’ussa
paitsi tasatyönnöissä ja
alamäessä. Oikean tekniikan hallinta tekee hiihdosta
nautittavan. Opetus menee
nuorille parhaiten perille leikin
varjolla. Joskus he kokevat ahaa-elämyksiä, kun hiihdon jujut aukenevat.”

Minkä mittaiset sukset ja sauvat ovat
sopivat?
”Perinteisen tyylin suksien pituus on
sopiva, jos ne ovat hiihtäjää 15-20 senttiä
pitemmät. Sauvoissa hiihtäjän pituus
kerrotaan 0,84:llä.”

v i i k o n

Kaunis ja hurmaava
Millainen Jumala ihastuttaa kauneudellaan? Perheen pienimpien kanssa
kirjan voi aloittaa kuvia tutkimalla.
Lastenkirjan alkuperäistekstin on
kirjoittanut Marie-Hélène Delval,
joka on tehnyt kirjoja eri-ikäisille.
Muutama on suomennettu. Useita
lastenkirjoja kuvittanut Barbara
Nascimbenin kuvitus on hurmaava.
Suomalaisen tekstin kirjoitti pastori ja kirjailija Jaakko Heinimäki.
Hänet tunnetaan myös mainiosta
Suomen lasten Raamattu -teoksesta,
jonka kuvitti Christel Rönns (Otava
2009).
Kirjan lukujen otsikot ovat kuin
todistus tai runo, jos lauseet asettaa
peräkkäin; Jumala on henki. Jumala
on valo. – – Jumala on elämä. Jumala
on meidän kanssamme.
Kun lapsi kyselee, vanhemmat voivat turvautua kirjaan, jos omat sanat
eivät riitä. Jeesus puhui Valtakunnan
salaisuudesta vertauksin, esimerkit
hän otti arjesta.
Lohtua pimeän pelkoon saa sanoista: Yöllä pitää olla kärsivällinen
ja luottaa, että päivä tulee.
Aikuinen lukija näkee sanoissa

Onko hiihto kallis harrastus?
”Koko varustepakettiin menee noin 300
euroa, joista monot ovat kalleimmat.
Kunnolliset varusteet hyvin hoidettuina kestävät pitkään. Kannattaa kerran
tai pari talvessa huollattaa sukset ammattilaisen luona.”
Missä on turvallista hiihtää?
”Ladut ovat vain hiihtäjiä varten. Ikävä
kyllä, joskus ladulle eksyy muitakin ja
silloin syntyy vaaratilanteita. Puijon
maastossa vauhti alamäessä voi olla
jopa 60 kilometriä tunnissa. Jäällä on
hyvä hiihtää, jos ei ole vettä. Niuvan
pelloilla on mainiot ladut ja mukavan
vaihtelevaa maastoa.”
Hiihdätkö itse ja mitä se parhaimmillaan antaa?
”Olen nuorempana hiihtänyt ja hypännyt Puijon pienestä mäestä kilpailutasolla. Hiihto on rakas harrastus yksin
tai perheen kanssa. Puijon metsä on
se kaikista tärkein paikka rauhoittua.”

Teksti ja kuva:
Hilkka Sipilä

v a l i n t a

symboliikka elämän umpikujasta
selviytymiseen.
Lapsia opetetaan puhumaan Jumalalle, siksi tarvitaan myös hiljaisuutta. Kaikki mitä Jumala luo, syntyy ilosta. Sitä naurua ja iloa voimme
jakaa toisille.
Kun maailmassa on paljon pahuutta ja kurjuutta, tehdään hyvää jo
tänään edes vähän. Jumala on ystävä
ja ystävälle voi kertoa kaiken. Kirja
opettaa asettumaan toisen asemaan.

Vapahtaja.
Kun sinä paransit mykän ja kuuron ihmisen,
otit hänet erilleen tungoksesta
ja kosketit häntä.
Opeta meitäkin lähestymään
toisiamme niin,
että kuulemme toistemme sanat.
Varsinkin nuorille, epävarmoille ihmisille
opeta minut puhumaan selvästi.
Ei kovaa, ei särkien,
ei lukkoon lyöden.
Ei suoraan, herkkiä mutkia oikoen.
Vaan selvästi ja hiljaa,
niin kuin puut hengittävät.

Tykkäävätkö ihmiset hiihtää?

Mitä niksejä hiihtotekniikassa on?
”Kantapään pitää nousta potkussa reilusti irti suksesta. Se vaikuttaa
oleellisesti nopeuteen ja hiihto sujuu
helpommin.”

Rukoilemme

Esko Jämsä/KuvaKotimaa

va s t a a j a

Jaakko Heinimäki:
Millainen Jumala on,
alkuperäisteksti Marie-Hélène
Delval.
Kuvitus Barbara Nascimbeni,
88 s., 24,90 e., Kirjapaja 2011.

Ritva Kolehmainen

40 päivää
autiomaassa
Mitä sinä katselit, kun kävelit tänään
työhösi? Näitkö taivaanrannan ja vastaankävelevien ihmisten kasvot vai
lumisen maan ja omat kenkäsi?
Alkemistin ja Pyhiinvaelluksen
kirjoittajan Paulo Coelhon kirjoista
on jälleen käännetty yksi – Valkyriat.
Romaani on tekijän mukaan pääpiirteissään tosi. Kirjailija lähtee etsimään voimakkaimpia kokemuksia
ja henkistä kasvua autiomaahan. Hän
on kyllästynyt ja pelkää särkevänsä
liian ehjän elämänsä.
Vaimo seuraa mukana, koska naisen vaistollaan kokee sen mielelleen,
avioliitolleen ja itselleen tarpeelliseksi. Mies suostuu vaimonsa mukanaoloon, vaikka epäilee sen pelkästään

vaikuttavan omaa etsintäänsä.
Autiomaa tekee tehtävänsä. Kun
ympäristö on riisuttu, pariskunnan
sisäiset äänet voimistuvat. Mieleen
tulivat voimakkaat muistot. Tapaamisensa henkisten oppaidenavulla
Coelho ja vaimo käyvät oudoilla
tavoilla läpi tuskallisia muistojaan,
ihmissuhteitaan, menetyksiään ja
menestystään.
Heillä on 40 päivää aikaa nähdä
enkelinsä, pelastaa rakkautensa ja
vapautua unelmoimaan.
Tämä romaani on rakkauksien tarina, joka ihastuttaa ja vihastuttaa.
Mutta jos Coelhon lailla on ottanut
tehtäväkseen globaalin henkisen kasvun edistämisen, tapahtumat eivät
kulje pelkästään lukijan oman vakaumuksen tietä.
”Mutta meillä on tapana katsoa
lähelle, alas ja sisään. Siksi meidän
voimamme heikkenee ja sielu – niin
kuin sinä sanoit – käpertyy kokoon.”
Paulo Coelho:
Valkyriat, Bazar 2010.

Eija Mervaala
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Timo Hartikainen

Vt. kirkkoherra Lauri
Paatero ehti ensimmäisenä onnittelemaan uutta kirkkoherraa. ”Olen yksi papeista, en herra.
Mutta minulla on viran tehtävät, jotka on
hoidettava”, Aulikki
Mäkinen sanoo.

kirkon kulmilta
Pyhäksi astiaksi
ja kirkon
kaunistukseksi
Näihin aikoihin helmikuuta 1811, 200
vuotta sitten, astui Kuopiossa virkaansa
autonomian ajan ensimmäinen kirkkoherra, Arvid Wallgren (1858–1813).
Hänen edeltäjänsä Nils Agander oli
ollut virassa 1789–1803. Sen jälkeen virka oli ollut täyttämättä. Oli meneillään
isojako. Oli käyty Suomen sota 1808–09.
Oli siirrytty Ruotsista Venäjään.
Rakenteilla ollut kivikirkko, nykyinen tuomiokirkko, seisoi Vahtivuorella
vielä keskeneräisenä. Käytössä oli Piispanpuistossa sijainnut vanha pitäjän
kirkko, joka siinä vaiheessa oli jo niin
hatara, että se ”tuulisella ilmalla rytisi
kuin laiva myrskyssä”, kuten Kuopion
emäseurakunnan 450-vuotisjuhlakirjassa kerrotaan.
Wallgrenin ensimmäisiin tehtäviin
kuului keskeytyksissä olleiden kirkon
rakennustöiden käynnistäminen.
Parhaiksi saatiin tieto keisarin määräämistä sodan aiheuttamien tuhojen
”ruhtinaallisista” korvauksista. Voitiin
korvata sodan aiheuttamat vahingot ja
päästiin suunnittelemaan rakennustöiden jatkoa. Toive uudesta kirkosta oli
vihdoin toteutumassa.

Osalliseksi yhteisöön
”Se, mitä opetamme ja se, miltä seurakunta näyttää, ei ole yhtä.”
Kansankirkon kehykset ovat pystyssä, mutta
kuva on särkynyt. Idea ja kaipaus ehyeen ovat
kuitenkin olemassa.”
Männistön kirkkoherraksi valittu hiippakuntasihteeri, teologian tohtori Aulikki Mäkinen kaipaa seurakuntiin osallisuutta.
”Seurakunta ei ole palveluntuottaja eivätkä
sen kasvot ole vain työntekijän kasvot.”

Saksasta kotiseurakuntaan
Vaalin tulosten selvittyä Aulikki Mäkinen
kuulostaa aidosti hämmentyneeltä. Aviomies
Uwe Mäkinen on lähetettävä kauppaan ostamaan vehnästä kahvipöytään.
Männistön seurakunnan vaalilautakunta
ennättää onnittelemaan ensimmäisenä, vaalin
kilpakaverit miltei samaa matkaa. Ulko-oven
jo sulkeuduttua lukkojen takana kopistelee
vielä yhtymän korkein johto.
”En uskonut tulevani valituksi”, Mäkinen
sanoo vielä viikon kuluttua tuosta illasta.
Heinäkuussa hän ottaa viran vastaan, virkaanasettaminen on syksyllä. Mäkinen on
lähtöisin maanviljelijäperheestä Tarvasjoelta.
Pohjois-Saksan suomalaisen seurakunnan
pappina hän on ollut seitsemän vuotta.
”On hyvä tulla papiksi kotiseurakuntaan.
Perustyö täällä on tehty hyvin.”

Osallisuus on vuoropuhelua
Tuleva kirkkoherra on 43 -vuotias, Kuopion
seurakuntayhtymän kirkkoherroista nuorin.
”Mikä on se tapa, jolla 30 -50 –vuotias
tuntee seurakunnan omakseen. Vaatii kärsivällisyyttä ja rohkeutta sanoittaa asioita, joiden
sisältö on hukassa, astua yhdessä tekemään ja
suunnittelemaan.”
Osallisuuden suurin este saattaa tuijottaa
peilistä.
”On paljon helpompaa tehdä asiat itse kuin
suostua yllättäviin ja ennakoimattomiin tilanteisiin. Kulttuurinmuutos seurakunnissa

ei tapahdu hetkessä. Uuden syntyminen on
hoksaamista, laskeutumista kysymään, mitä
odotat. Työntekijän on astuttava ulos, eikä hän
saa pelätä seurakuntalaisia.”
Mäkinen erottaa termit osallisuus ja vapaaehtoisuus.
”Osallisuus on oikeaa dialogia. Yhteisöllisyys syntyy siitä, että seurakunnan työntekijä
jaksaa olla kiinnostunut ihmisistä. Hän näkee
sen, miten yhteisö hengittää.”
”Osallisuus sitoo yhteisöön, mutta instituutioon ei ole tunnesidettä”, Mäkinen sanoo.
Siksi hänen mielestään kirkosta eroamisnapin
painallus on monelle kovin helppoa.
”Kirkko on arvoyhteisö, ei moraaliyhteisö”,
Mäkinen painottaa. Avaraan kansankirkkoon
mahtuu monenlaisia yhteisöjä. ”Mutta Jumalaksi asettuminen on syntiä. Johtajan tehtävänä
on asettaa rajoja, tukea ja rohkaista oikealla
tiellä kohti Kristusta.”
Kristillisyyttä ei voi mitata jumalanpalvelukseen osallistumisen määrällä. ”Hapuilevakin usko riittää, sillä Kristus ei kysy aktiivisuutta.”

Kateus synneistä kavalin
”Kateus”, Mäkinen vastaa sekunnissa kysymykseen työyhteisön pahimmasta vihtahoususta.
”Se on synneistä kauhein, ja johtaa siihen,
ettei uskalla tuoda osaamistaan yhteiseen käyttöön. Kateus elää siellä, missä ei keskustella ja
missä pantataan asioita.”
Mäkisen oman innostuksen tappaa se, jos
asioista puhutaan takanapäin. ”Silloin tulen
varovaiseksi ja annan osaamiseni muualle.”
Työyhteisöön Mäkinen haluaa tuoda luottamusta, vuorovaikutusta ja oikeudenmukaisuutta. ”Luotan siihen, että jokainen osaa työnsä. Yhdessä mietimme sitä, mihin suuntaan
kuljemme.”

Lahja Pyykönen

Näin
äänestettiin
Kuopion hiippakunnan hiippakuntasihteeri, teologian tohtori Aulikki
Mäkinen 92 ääntä (toissijaiset äänet
141). Yhteensä 233 ääntä.
Kuopion seurakuntayhtymän diakoniajohtaja Seppo Marjanen 87 +127
= 215 ääntä .
Kuopion seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen 71 +
87 = 158 ääntä.
Kallaveden seurakuntapastori Matti
Pentikäinen 735 ääntä.
Äänestäjiä 997. Hylättyjä ääniä 12. Äänestysprosentti 12,4.
Voidakseen tulla valituksi ylimääräisen ehdokkaan on saatava 10 prosentin
äänimäärä seurakunnan äänioikeutettujen määrästä sekä puolet annetuista
äänistä. Männistön seurakunnassa
äänioikeutettuja on 8029.
Toissijainen ääni tarkoittaa ääntä, joka
on annettu jollekin kolmesta ehdokkaasta äänestyslipulla, missä ensisijainen ääni on ylimääräiselle ehdokkaalle.

Wallgren halusi osallistua uuden
seurakuntansa kirkollisen esineistön
täydentämiseen tilaamalla ja lahjoittamalla hopeisen ehtoollisleipärasian
kirkon kaunistukseksi. Öylättirasian
valmisti kuopiolainen hopeaseppä Lars
Östman (1768–1833).
Östman oli muuttanut tänne Uppsalasta vuonna 1800. Hän aloitti kisällinä
kultaseppä Eric Finnérillä, joka kuitenkin kuoli jo samana vuonna. Östman sai
porvarinoikeudet 1801. Hän solmi avioliiton Finnérin lesken kanssa ja jatkoi
työtään Finnérin entisessä verstaassa,
jossa hänellä oli apunaan oppipoika ja
myöhemmin kisälli.
Verstas oli tontilla 53 Satamatorin
ja Etelä-Vuorikadun (Minna Canthin
kadun) kulmassa. Finnér oli toiminut
siinä vuodesta 1783 ja Östman hänen
jälkeensä 28 vuotta, kuten Tyra Borg
kertoo kirjassaan Guld- och silversmeder i Finland.
Östmanin yksinkertaisen kaunis öylättirasia on hieno esimerkki Kuopiossa
leimatusta hopeasta. Tämä nykyaikaisen
näköinen rasia on palvellut seurakuntaa
jo 200 vuotta.
Leimojen lisäksi esineen iästä kertoo
sen kyljessä oleva kaiverrus: Pyhäkxi Astiakxi Ja Kuopion Kirkon Kaunistuxexi.
Andoi Arvid Wallgren Wuonna 1811.

Helena Riekki

Hannu Korhonen

Kyllä kiitos!

Askel
maksaa
postimaksun.

Haluan lukunautintoja ja arjeniloa. Tilaan
Askel-lehden 4 kk vain 22 €. Lisäksi 4 kk
lehdet kaupan päälle! Etuni arvo 22 €.
Saan tilaajalahjaksi 5 kpl Martta Wendelinin
enkelipostikortteja. Edun arvo 10 €.
Olen mukana 2 000 € matkalahjakortin arvonnassa!

23-4/11

Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Sähköposti

Saat tilaajalahjaksi 5 erilaista
Martta Wendelinin
enkelikorttia.

Tilaajalahjaksi!

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.
En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä.

Arvonnan säännöt: 2 000 euron arvoisen matkalahjakortin arvotaan osallistuvat 15.12.2011 mennessä saapuneet tilaukset ja ei-vastaukset. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti
kirjeitse. Arvonnan tulos julkaistaan Kotimaa- ja Askel-lehdissä. Kotimaa-yhtiöt maksaa arpajaisveron. Kotimaa-yhtiöiden henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

Tarjous on voimassa 31.3.2011 saakka. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Tuttuja julkisuudesta
ja uusia tuttavuuksia
tavallisesta elämästä.
Koskettavia
ja arkojakin
aiheita pintaa
syvemmältä.

22€
Tilaa Askel

vain

:
Kaupan pääll!e
4 kk lehdet
Tarinoita
ihmisistä,
kohtaloista ja
monenlaisesta
elämästä.

Tilaa lehti, jonka seuraan
uppoutuu kuin kirjaan.
Askelesta huokuu lämpö ja läheisyys – aito toisesta välittäminen.
Askelen sivuilla jokainen on tasavertainen ja sinä lukijana voit tuntea kuuluvasi joukkoon. Löydät uskoa huomiseen ja eväitä jokapäiväiseen jaksamiseen. Anna Askelen kulkea rinnallasi, arjessa tukien.

Koukuttavia
kolumneja:
• Marianne Heikkilä
• Olli Valtonen
• Teemu Rinne
• Mirja Sinkkonen
• Eija-Riitta Korhola
• Anna-Mari Kaskinen

Voit tilata myös puhelimitse: 020 754 2333* tai sähköpostilla: tilauspalvelut@kotimaa.fi (mainitse tilauskortissa pyydetyt tiedot). * Puhelun hinta lankaverkosta 8,21 snt/puhelu + 6,9 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min)
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Partion merkkinä on risti.
Sydän kertoo ystävyydestä, nuoli yhteistyöstä.

Partiolaiset bittivirrassa
Puijon Pakertajien
partiolippukunta
sudenpennut vietti
talvisen viikonlopun
viestinnän virrassa.
Bittivirta 11 leirillä sudenpennut
touhusivat monenmoista viestintään
liittyvää.
Ottivat luontokuvia paukkuvassa
pakkasessa, tekivät omiin kuviin kuvatekstejä, opettelivat käyttämään
radiopuhelimia.
Ja tekivät tämän jutun.

Risti viestii partiossakin
”Me olemme partiolaisia. Olemme tulleet leirille reippain mielin.
Täällä syödään viisi ruokaa päivässä, ulkoillaan, nukutaan ja meillä on
vapaa-aikoja.”
”Tällä leirillä viestintä on pää-

”Partion merkiksi tuli risti, sydän kertoo ystävyydestä ja nuoli
yhteistyöstä”, sudarilauma Kipinöiden Matilda Rusanen kertoi.
Tunnelma oli tärkeää, varsinkin
illalla.
”Iltaohjelma oli jännittävää, koska ei ollut valoisaa. Iltaohjelmassa
pelattiin Biisikärpänen –musiikkipeliä, ja siinä kilpailtiin, kuka
voittaa.”
”Partioleirillä on kivaa sen takia,
kun voi tutustua ystäviin ja katsoa
elokuvia.”
Tällä kertaa se oli elokuva Poika
ja ilves.
Partioleiri pidettiin Kuopion
seurakuntien Penkereen leirikesJeff Lilja viihtyy partioleirillä, koska siellä on hauskaa ja paljon hyviä kuksessa.
kavereita.
aiheemme. Ajatuksia herättää ja saa
kuulla jännittäviä juttuja.”
Yksileirin tehtävistä oli t –paidan koristelu viestillä.

”T –paidat maalattiin tai töpöteltiin. Sitten niistä tuli hienoja ja
nättejä. Me tehtiin ne leirikeskuksen navetassa ja saadaan ne omaksi.”

Teksti ja kuvat:
Puijon Pakertajien
partiolippukunnan
sudenpennut

Mitä taitoja olet partiossa oppinut?

PEKKA
JARHO, 49

AINO
PAAKKINEN, 17

ANNIKA
HOLMÉN, 9

TUUKKA
TAURU, 9

VILLE
HÄMÄLÄINEN, 8

”Johtamista ja sosiaalisia
taitoja. Ei huutamisjohtamista. Toki myös erätaitoja ja suunnistusta.”

”Oppinut tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja ottamaan
vastuuta muistakin kuin
itsestään.”

”Käyttämään tulitikkuja
ja liikkumaan metsässä
turvallisesti. Niin, ja yhdessäolemista.”

”Erätaitoja ja tapaa nauttia elämästä.”

Niitä on paljon. Ainakin
se, että oppii olemaan
erilaisten ystävien kanssa
ja oppii kunnioittamaan
toisia. Sitä tarvitaan elämässä.”

partio?
Kiinnostaakoot:
d
ie
Lisät
jat.partio.net
puijonpakerta nohjaaja
yö
nuorisot
olm
Niklas Grönh8 415
84
4
0
puh. 04

Yhteiset
ihanteet
Suomessa 70 prosenttia partiolippukunnista on seurakuntien lippukuntia tai lippukunnan taustayhteisönä
toimii seurakunta.
”Toisilla on hyvin tiivis toiminnallinen yhteistyö ja toisilla taloudellinen tai tiloja tarjoava yhteistyö”,
kertoo Puijon seurakunnan nuorisotyönohjaaja Niklas Grönholm.
Kuopiossa jokainen seurakunta
on taustayhteisönä ainakin yhdelle
lippukunnalle.
Puijon seurakunnalla on perinteisesti tiivis yhteistyö Partiolippukunta Puijon Pakertajien kanssa. Seurakunnan yhden nuorisotyönohjaajan
työpanosta on ohjattu partiotyöhön.
”Tällä hetkellä olen mukana lippukunnan arjessa tukemalla lippukunnan hallintoa ja ryhmänohjaajia
tehtävissään, mahdollisuuksien mukaan leireillä ja tapahtumissa mukana ja pitämällä hengellisiä asioita lippukunnassa esillä”, Grönholm sanoo.
Partio näkyy seurakunnassa usein
huivikaulaisten seurakuntalaisten
osallistumisena niin jumalanpalveluksissa kuin muissakin seurakunnan tapahtumissa tai seurakunnan
tilojen läheisyydessä.
Puijon Pakertajissa on tällä hetkellä viikkotoiminnassa reilut sata
partiolaista.
”Ihanteiden puolesta seurakunnan ja partion yhteistyö on helppoa”,
Grönholm sanoo.
”Kummassakin yhteisössä ymmärretään, että hengellisyys on osa
ihmisyyttä, jolle on annettava sille
kuuluva arvo.”
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Timo Hartikainen

Takana pitkä päivä

Kun Kuopion kaupungin
työsuojelupäällikkö Seppo
Hirvonen jää eläkkeelle, hänen nimikkeensäkin katoaa.
kö.

Seuraajan titteli on työhyvinvointipäällik-

Moni muukin asia on liki 40 vuoden työuralla vuosikymmenten myötä muuttunut.
Kun 1970 –luvulla ykkösenä oli tapaturmien
torjunta ja ergonomia, 80 –luvulla siirryttiin
henkiseen työsuojeluun.
Sitten tulivat homeet, tykyt ja aslakit sekä
kokonaisvaltainen työyhteisöjen kehittäminen,
jossa työntekijää alettiin itse vastuuttaa itseään
työssä jaksamisessa.
”Esimiehet ovat tulleet valistuneemmaksi”,
Seppo Hirvonen sanoo.
Myös Kuopion kaupungin henkilöstössä
on tapahtunut ”positiivinen romahdus”. Sairauslomat ovat vähenneet ja kuntoutukseen
osallistuneiden työkyvyttömyyseläkkeelle
jäävien määrä pienentynyt.

Päällikön kovin koulu
Maaliskuussa Hirvonen pukee päälleen tumman puvun ja pitää läksiäisvastaanoton Kuopion kaupungintalossa 38 työvuoden päätteeksi,
palveltuaan seitsemää kaupunginjohtajaa.
Hirvonen olisi voinut lähteä eläkkeelle
63 –vuotiaana, mutta hän halusi jatkaa 68 –
vuotiaaksi. ”Vaimoni on perhepäivähoitaja.
Minustahan olisi tullut kuudes hoidettava
lapsi ja kaupungille ilmainen apulaisperhe-

Hyvää työtä
”Jos ihminen menettää otteen työn
merkityksellisyydestä, ollaan vakavassa tilanteessa”, sanoi organisaatiokonsultti Kristiina Harju johtamisen
valmennusseminaarissa viime lauantaina Kuopiossa.
”Vakuuttelu ei tuo kokemusta siitä,
että työtäni arvostetaan.” Harju puhui
syvästä demokratiasta. ”Jos annetaan
vastuuta, mutta ei valtaa, työtä on hankalaa hoitaa.”
Harjun mukaan tärkeintä on se, että
työllä on tulevaisuuskuva. ”Työntekijä
tietää, mitä kohti olemme menossa ja
mikä on oma roolini tulevaisuuden rakentamisessa.”
”Hyvä työtiimi rakentuu siitä, että
kaikki ovat oikealla paikalla ja jokaisella on vastuu ryhmän onnistumisesta.”

Yksi neuvo, jonka annat seuraajallesi, Seppo Hirvonen? ”Älä suostu työryhmien muistioiden ja pöytäkirjojen tekijäksi.”
päivähoitaja.”
Hirvosella oli myös varmuus siitä, että hänellä on tallella motivaatio, järki ja työkyky
sekä myös annettavaa.
”En saanut aiempina vuosina kylliksi toteuttaa itseäni. Viimeiset vuodet ovat olleet
parhaita, koska olen saanut arvostusta ja koen
tekeväni tärkeää työtä.”
Hirvosen taaksejääneissä työvuosissa on
aika, josta puhuminen vieläkin herättää ison
miehen kädet tärisemään.
”Oli aika, jolloin en saanut vapisevia käsiäni
asettumaan tietokoneen näppäimille. Muutamia vuosia elämäni oli hiuskarvan varassa
työpaikkakiusattuna ja irtisanomisen pelossa.”
”Kiusaaja on pahin peto, mutta ylin johto ei
aina usko tilanteen vakavuutta. Kai tämä piti
kokea ja kovan koulun kävin. Mutta selviydyin.
En antautunut, vaikka ne vuodet ovat syöpyneet hyvin syvälle sisälleni.”

Paras tuki kiusatulle olisi ymmärtävä esimies.
Hirvosen tukena oli yliymmärtävä vaimo,
avarakatseinen työtoveri, ylemmän johdon tuki
sekä vahvuutena kuntourheilijataustalta kehitetty hyvä fysiikka.
Eikä kamelin selkä katkennut.

Mittarifanista ruutuvihkoon
”En enää ole mittarifani”, Hirvonen sanoo.
Tarpeellisen kuntokartoituksen antavat seinäkello, vaaka, peili ja siniruutuinen vihko.
Ohoh! Nyt päällikkö jo könyää työhuoneensa lattialla ja notkeasti näyttää, millaisia
hassutuksia leikitään Eetun, kymmenennen
lapsenlapsen kanssa.
Ylös sieltä, jotta päästään katsomaan kuntosali, jonka Hirvonen puuhasi kaupungintalon työntekijöille.

Terveysliikunnasta ja harrastuksista Hirvonen antaa pisteitä. ”Jos on aktiivinen harrastuksissa, on vireä myös työssä. Fyysinen kunto
ja henkinen hyvinvointi kulkevat yhdessä.”
”Teatteri, konsertit, vesijuoksu, lavatanssit”,
Hirvonen luettelee omiaan. Eikä vähimpänä
sisarsymposiumit ja suuri sosiaalinen verkosto
suvun kanssa. Elämän lisäarvo.
Viime jouluna appivanhempien Osmo ja
Kirsti Karhusen Männistön kolmioon kokoontui 38 henkeä, samaa huonetta ja sukua
kaikki.
Nyt kotia Samoilijantiellä remontoidaan
uuteen kuosiin eläkepäiviä varten. En varmasti
kerro kenellekään, mutta keittiökalusteita olivat menossa katsomaan, Seppo ja Raili Hirvonen, kohta eläkeläisiä molemmat.

Lahja Pyykönen

Timo Hartikainen
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”Olen opettanut pojille hiukan viittomakieltä, ja loppu sujui huumorilla”, sanoo Esko Niemelä (pöydän päässä). Vasemmalla Raimo Kainulainen , Raimo Happonen
ja Jari Koskinen. Oikealla Tuomo Korhonen, Miikka Väisänen, Marko Husso ja Antti Koivisto.

Kirkon töissä
Karjalankadun toisella puolella, lähellä koulua tööttäävät torvet. Kuorma-autojen lavalta kaikuu kipakkaan
pakkaseen hillitön mekastus. On
penkkaripäivä.
Toisella puolella katua, hautausmaan kahvilassa puhutaan viittomakielellä. Täällä on läksiäiset.
Suurin osa näistä työtovereista
ei ollut vielä syntynytkään kun 18
–vuotias Esko Niemelä aloitti työn
Kuopion hautausmaalla, elämän ja
kuoleman välimaastossa.

Kuuron miehen vaisto
Takana on 45 vuotta ja ainakin 2 000
surusaattoa, jossa Esko Niemelä on
kävellyt etummaisena avoimen haudan ääreen.
Alkuvuodet Niemelä kaivoi haudat lapiolla kunnes kuurolle miehelle
annettiin oikeus käyttää työkoneita.
Viimeiset kymmenen vuotta
Niemelän omaa aluetta oli sankarihautausmaa.
”Hän on meillä ensimmäinen ja
viimeinen, jolla on samalla työnantajalla näin pitkä työura”, sanoo
puistopäällikkö Aarne Laukkanen.
Esimies on Niemelällä ehtinyt vaihtua yhdeksän kertaa.
”Esko vaistoaa tarkalla korvalla”,
Laukkanen kiittää. Kahviporukka
luonnehtii lähtijää poikamaiseksi ja
leppoisaksi, jolla aina on pilke silmäkulmassa.
”Haikea olo”, Esko Niemelä
myöntää ruusukimpun takaa. Koskettavinta hänelle ovat olleet hautaussaatot. Hautausmaan puita hän on

hoitanut niin kuin Jumalan puiston
arvokkuudelle sopii.
Avioliitto Pirjo –vaimon kanssa
on yli 40 -vuotias sekin. Tytöt Tuula, Päivi ja Minna ovat työelämässä.
Nyt isällä on aikaa aamuisin kyyditä Sami, lapsista nuorimmainen
kouluun.

Vain sulka puuttui
Kun Leena Lyytinen vuonna 1969
aloitti ruuhka-apulaisena Männistön seurakunnan kirkkoherranvirastossa, työt opittiin tekemällä ja
tehtävään perehdyttiin lukemalla
`Kirkkoherran viraston hoidon ohjeet` -kirjanen.
”Alussa kaikki kirjoitettiin mustekynällä. Vain sulka puuttui.”, Lyytinen kuvaa ajan työvälineitä.
Tehtävä tuntui omalta, ja ruuhka-apulaisen kesätyö muuttui pian
vakituiseksi. Virasto sijaitsi silloin
Koljonniemenkadulla. Tuolloin ei
vielä osattu panostaa asiakkaiden
yksityisyyteen, kuten nyt.
”Kun tupa oli täynnä, kaikki kuulivat, kuka meni naimisiin tai kenelle
oli syntynyt lapsi.”
Verkossa myös eläkkeellä
Kuopion seurakuntien keskusrekisteri perustettiin vuonna 1972.
Tilat siirtyivät Suokadulle vuonna
1979.
Suurin muutos tapahtui 1990-luvulla, kun tietokoneet kannettiin
työpöydille. Siirtymävaiheessa rekisteriä pidettiin saman aikaan yllä
sekä käsin että koneelle tallennettuna. Vaikka ohjelmien omaksumi-

Timo Hartikainen

Alussa oli työ. Se opittiin tekemällä.

nen vaati aikaa ja vaivaa, Lyytinen
on kiitollinen, kun oppi atk-taidot
työssään.
”Eipä tarvinnut enää eläkkeellä
lähteä kurssille.”
Hän nautti asiakkaiden kohtaamisesta, ja eteen tuli myös hämmentäviä tilanteita. Seurakuntalainen
saattoi yllättäen virkatodistusta tai
sukuselvitystä hakiessaan tietääkin
olevansa ottolapsi, tai kuuli jossain
elävästä tuntemattomasta sisaresta
tai veljestä. Silloin virkailijalta kysyttiin kykyä kohdata suuria tunteita.
”Yleensä selvisin kuunnellen ja
keskustellen. Joskus olisin silti kaivannut koulutusta haastaviin tilanteisiin.”
Rakkaus asiakaspalveluun ja hyvä
työporukka olivat syitä, miksi hän
ei 41 vuoden aikana harkinnutkaan
työpaikan vaihtoa. Osa-aikaeläke
taas auttoi siihen, että eläkkeelle
jääminen ei muuttanut arkea kuin
veitsellä leikaten. Ei silti ihme, että
viimeisen työpäivän jälkeen tuntui
haikealta.
Eläkkeelläkin Lyytinen seuraa
säännöllisesti verkkosivuilta seurakuntien kuulumiset ja tapahtumat.

Lahja Pyykönen
Pirjo Tiihonen

Leena Lyytisellä riittää aikaa lastenlapsille. Tällä kertaa mummin
luona oli kuusivuotias Emmi.
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Kuolleita
Jarkko Salo

Rovasti Yrjö Salo
1929-2011

Yrjö Salo syntyi 21.11.1929 kuusilapsiseksi kasvaneeseen perheeseen Iisalmessa. Samaa lapsilukumäärää hän
jatkoi omassa perheessään vuonna
2004 edesmenneen Pirkko-vaimonsa
kanssa.
Yrjö Salo kuului Kuopion Lyseon kasvatteihin, vaikka ylioppilaaksi kirjoittikin Iisalmen lyseosta.
Armeijassa RUK:n upseerioppilas
tunnettiin siitä, että varustekaapista kypärän alta löytyi aina Päivän Rovasti Yrjö Salo
Tunnussana.
Yliopisto-opiskelut tapahtuivat
Helsingin yliopistossa. Kiinnostus Unohtaen pitää väliin omansa.
kielten opiskeluun eli filologiaan säiPappilan ovella vieraili monenlyi koko elämän ajan, mutta teologi- laista isän kysyjää. Ketään ei käänan opinnot valmistivat opiskeluista nytetty pois eikä maallisia arvoja
ammattiin. Opiskelu- ja armeija- kysytty. Avuntarvitsijat saivat isältä
aikoina solmitut ystävyyssuhteet aina sen avun ja ajan, jonka isä pystyi
kantoivat läpi elämän.
omistaan antamaan.
Lyseon aikana opiskeltu latinan
Lämminhenkinen huumori kuukieli muodosti vankan pohjan kieli- lui ja näkyi isän elämän eri vaiheissa.
taidolle. Vahva saksan ja hyvä eng- Pappina hänet tunnettiin helposti
lannin kielen taito antoivat mahdol- lähestyttävänä ja uskontoon liittylisuudet hänelle toimia muun muassa vien asioiden luontaisena tulkitsijakirkon ekumeenisissa yhteyksissä. na. Työtehtäviin useasti pyöräilleeEkumenian saralla hän tutustui ja nä isää kutsuttiinkin Kuopion Isä
muodosti läheiset siteet monien eri Camilloksi.
kirkkokuntien edustajien kanssa.
Harrastuksista tärkeimmäksi
Kuopion aikana erityisesti suhteet isälle muodostui Vesannolla sijaitortodoksisen kirkon johtajaan ark- sevan Sompalan kappalaisena toikipiispa Paavaliin muodostuivat miminen.
Eläkevuosien tärkeimmäksi asiläheisiksi.
Helsingin Lauttasaaren seura- aksi nousi kesäpaikka Salonniemi.
kunnan nuorisopastorina Yrjö Salo Siellä isä pääsi nauttimaan yhdestä
toimi vuosina 1958 – 1963. Kirkko- suurimmasta elämänrakkaudestaan;
herrana Vesannolla vuosina 1963 suomalaisesta luonnosta lintubon-1971 ja Kuopion Alavassa 1971 – gauksineen. Isän elämää seurasi mat1990. josta virasta hän siirtyi rovas- kakumppanina Parkinson-sairaus,
tina eläkkeelle. Alavan vuosiin liittyi josta hän kertoi avoimesti.
seurakunnan voimakas jäsenmäärän
Omien lapsenlapsien määräksi
kasvu; uusien kaupunginosien Särki- vakiintui kymmenen. Joten tästä
niemen ja Neulamäen myötä.
omien lasten ja lapsenlapsien katKesätoimittajana Savon Sano- raasta riitti vilskettä isän elämään
missa (nimimerkki Sälö) opittuja viimeiseen asti. Hän nukkui lätaitoja hän pääsi toteuttamaan Kirk- heistensä läsnä ollessa rauhalliseen
ko ja Koti-lehden päätoimittajana kuolonuneen Kuopiossa 22.1.2011.
vuosina 1971 – 1973.
Kunnioitettavassa 81-vuoden iässä.
Seurakuntansa johtajana Yrjö SaMuistotilaisuudessa puhunut
lo opittiin tuntemaan avarakatseise- Olavi Rissanen kertoi, että vain aito
na ja yhteistyökykyisenä. Hän antoi ihminen jättää jäljen. Isän kohdalla
seurakuntatyön tekijöille väljät raa- tuo näkyi siinä, että muun muassa
mit vastuualueidensa hoitamiseen., rippilapsia Lauttasaaren ajoilta yli 50
toimien itse tarpeen mukaan tukena vuoden takaa oli saattamassa häntä
ja vastuun kantajana. Hän muistut- viimeiseen lepoon.
ti myös seurakuntansa työntekijöitä
Petri Salo
pitämään vapaansa säännöllisesti.

u u t i s i a

Talvilomalla
rippileirille
Talviloma on suosittua aikaa käydä
rippikoulu. Kuopiossa Alavan, Männistön ja Järvi-Kuopion seurakunnilla on rippikouluviikko leirikeskuksessa talviloman aikaan. Opetusta on
annettu viikonloppuina jo aiemmin.
”Hiihtolomien aikaan rippikouluun osallistuu ainakin 5000 nuorta”,
arvioi rippikoulutyöstä vastaava Jarmo Kokkonen Kirkkohallituksesta.
”Useimmin on kyse suurista seu-

rakunnista, joilla kesän viikot eivät
riitä kaikkien rippikoulujen järjestämiseen.”
Rippikoulu on kirkon kasteopetusta. Siellä pohditaan elämään ja
uskoon liittyviä asioita ja tutustutaan kirkon uskoon.
Vaikka rippikouluja on monenlaisia, yhdistävinä tekijöinä ovat elämä, usko ja rukous.

Viisi hakijaa
Järvi-Kuopioon
Järvi-Kuopion seurakunnan 3. kappalaisen virkaa ovat hakeneet pastorit Heikki Hyvärinen, Kirsi Leino,
Unto Niskanen, Lauri Pietikäinen

ja Juhani Saastamoinen.
Piispa Wille Riekkinen on myöntänyt rovastin arvon lääninrovasti
Hannu Komulaiselle.

Joonas Vähäsöyrinki

Rakenneselvitys
on muutoskartoitus
”Teemme erilaisia
vaihtoehtoja, mutta
ratkaisut ovat omissa
käsissänne.”

Näin linjaavat Kuopion seurakuntayhtymän rakenneselvitystä tekevät konsultit Paavo Haapakoski ja
Silvo Similä.
Haapakoski on Lapuan hiippakunnan eläkkeelle jäänyt dekaani,
Silvo Similä Vaasan seurakuntayhtymän eläkkeellä oleva talousjohtaja. Vaasan yhtymän taloutta Similä
johti 22 vuotta.
”Tuomme naapurin näkökulmaa,
josta voitte hahmottaa eteenpäin”,
Paavo Haapakoski sanoo.
”Annamme vaihtoehtoisia malleja
seurakuntarakenteesta, kiinteistöistä sekä henkilöstön määrästä.”
Selvitystyölle on annettu aikaa
syyskuun loppuun. Selvitys maksaa
yhtymälle 40 000 euroa.

On avattava
tulevaisuusajattelua
”Jos aiomme eteenpäin, on tunnettava nykyinen tilanne ja se, mihin
seurakunta voi itse vaikuttaa”, Silvo
Similä arvioi.
”Mikä on kirkon tehtävä, mitkä
ovat tavoitteet ja mihin pyrimme”,
hän hahmottaa suuria kysymyksiä.
”Meidän on otettava tilanne haltuun.”
Tavoitteita konsultit eivät vielä
ensimmäisellä Kuopion käynnillään
asettaneet. ”Tämä on vuoropuhelua”.
Haapakoski korostaa.
Yhtymän kirkkoneuvosto on
asettanut konsulttien rinnalle selvitystyön ohjausryhmän, jota johtaa
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Väinö Matti Miettinen.
Ensisijaisena sysäyksenä selvittelyyn on talous. ”Taloutta ja kiinteistöjä ei voida irrottaa selvityksestä”,
Haapakoski sanoo.
Kiinteistöpäällikkö Martti Sutisen mukaan kuntokartoitusta
seurakunnan rakennuksista ollaan
parhaillaan tekemässä.

”Mutta on myös kysyttävä, miten
työtä tehdään ja mitä tarjoamme.
Toimintaakin on katsottava kauempaa”, Haapakoski korostaa myös
seurakuntalaisen näkökulmaa selvitystyössä.
Haapakosken ja Similän mielestä
myös asenteita on kyseenalaistettava
ja tulevaisuusajattelua avattava.
”Toimintaympäristö on muuttunut sekä henkisessä että hengellisessä mielessä.”
Selvitystyön ehdotukset valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.
Konkreettisia ratkaisuja esimerkiksi
yhtymän seurakuntien lukumäärästä
voinee odottaa vasta juuri alkaneen
luottamushenkilökauden loppupuolella, kolmen tai neljän vuoden
päästä.

Lahja Pyykönen
Selvitystyö vaatii kaukonäköä ja laajaa
ymmärrystä kirkon tulevaisuudesta.
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Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin
Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422

Tervetuloa hermoratahierontaan!

Jos kärsit huonosta aineenvaihdunnasta, verenkierrosta
tai ongelmana on päänsärky, niska- ja hartiakivut ja jalat
ovat heikossa kunnossa. Teen myös kotikäyntejä.

MUISTA
LAHJAKORTIT!

KIPU-HOITO
Aino Pusa

Haapaniemenkatu 25 A 30
puh. 0500-137 477

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...
Vuonna 1991 Kuopion kirkkopäiviä vietettiin Musiikkikeskuksessa sekä sen viereen pystytetyssä juhlateltassa. Eturivissä päivien pääsihteeri Juhani Korolainen, rovasti Reijo Mattila sekä Matti ja Anna Liisa Sihvonen.

Kirkkopäivät Kuopiossa
kahden vuoden päästä

K

irkkopäivät järjestetään Kuopiossa
vuonna 2013.
Kirkkopäivien
järjestämiseen Kuopion seurakuntayhtymä varautuu n.
200 000 euron määrärahalla vuosien
2012 ja 2013 talousarvioissa.
Kirkkopäivät ovat paitsi hengellinen myös vahvasti yhteiskunnallinen
tapahtuma. Päivillä keskustellaan
kirkon ja yhteiskunnan suhteista.
Kirkkopäivien pääjärjestäjänä
on Kirkkopalvelut ry. Ensi keväänä
Kirkkopäivät ovat Lahdessa 13.- 15.5.
Edelliset kirkkopäivät Kuopiossa olivat vuonna 1991.

Onko varaa pitää
näin hienoja rakennuksia
”On löydettävä alkuseurakunnan innostus”, sanoi kuopiolainen insinööri

Matti Kontio kirkkopäiväkirjassa
Elämän jano, joka julkaistiin 20
vuotta sitten.
Kirjan tuolloin nostamat ajatukset näyttävät olevan ajankohtaisia ja
kertauksen arvoisia edelleen.
”Jos koetaan, että seurakunta ei
vastaa ihmisten tarpeisiin, touhuun
kyllästytään. Seurakunta on enää
vain palvelulaitos, jossa minkään ei
tarvitsekaan muuttua.” Kontio arveli
tuolloin seurakuntien työntekijöiden
olevan sellaisessa työmyllyssä, ettei
panoksia riitä miettiä mitään uutta.
”Muutoksen välttämättömyys on
yhdessä nähtävä ja asioita on yhdessä
sovittava. On suostuttava seurakunnan työntekijöiden ja maallikoiden
toistensa hyväksyvään, ei vikoilevaan
yhteistyöhön”, Kontio sanoi.
”Työntekijän on oltava laumansa
keskellä paimenen roolissa. Jos työntekijä ei tätä rooliaan ota, vaikeaa sitä

on muutenkaan korvata.”
”Onko millään muulla instanssilla enää varaa pitää tällaisia hienoja
rakennuksia kuin kirkolla”, uskonnonopettaja Susanna Pirinen kysyi
samassa kirjassa.
”Ei tällainen enää kauan onnistu. Tarvitaan pienempiä yksiköitä ja
enemmän hengellisen työn tekijöitä.”
Pirinen sanoi tuolloin, että kirkko yrittää liikaa. ”Kirkossa uskotaan
lukuihin. Raskaan hallintomallin
mukaan pitää olla päitä rivistössä,
jotta se näyttäisi kannattavalta.”
”Tämän päivän ihminen tarvitsee
yhteisön, jossa on rakkautta, lähimmäisyyttä ja ihmisyyttä”, sanoi diakonissa Marja-Leena Konttinen.
”Olemme kirkkona tehneet pitkän lenkin ja nyt jälleen palaamassa
alkukristillisyyteen. Ihminen kaipaa
toista ihmistä, sellaista, joka on uskollinen sanomalle.”

u u t i s i a
Kirkon tiedonvälityspalkinto
Jaakko Heinimäelle

Heränneen kansan
talviveisuut Puijolla
Novaagency

Heränneen kansan talviveisuut, pienimuotoiset herättäjäjuhlat pidetään
Puijon kirkossa 5. -6.3.
Veisuut alkavat lauantaina klo 13
tuloveisuilla.
”Ohjelmaan on satsattu ja ilmassa on aistittavissa herättäjäjuhlien
tunnelmaa”, sanoo Herättäjä-Yhdistyksen Itä-Suomen aluesihteeri
Tuomo Ruuttunen. Hän toivoo,
että korkeatasoiset konsertit tuovat
Puijon kirkkoon heitä, joilla ei ole
mahdollisuutta osallistua koko kaksipäiväiseen tapahtumaan.
Esa Ruuttusen Matkavirsiä
-konsertti alkaa lauantaina 5.3. klo
16. Puijon kamarikuoron kvartetti
konsertoi klo 19.30 ja Kamariorkesteri Lapinlahden Vesilinnut klo 21.
”Siioninvirsillä ja seuroilla on
annettavaa myös työn raskaan raatajille”, Tuomo Ruuttunen suosittaa.
Iltaseurat ovat lauantaina klo
18.30, aamuveisuut sunnuntaina klo 9
ja lähtöseurat messun jälkeen klo 12.

Esa Ruuttusen Matkavirsiä konsertti on Puijon kirkossa lauantaina 5.3. klo 16. Ruuttunen konsertoi sellistitrion (Ulla Lampela, Jussi Makkonen, Matti Makkonen)
kanssa. Konserttiin on vapaa pääsy.

Kirkon tiedonvälityspalkinto on
myönnetty kirjailija Jaakko Heinimäelle. Palkinnon luovutti arkkipiispa Kari Mäkinen. Palkinto on
suuruudeltaan 5000 euroa.
Perusteluissa korostettiin sitä, että Heinimäki on pitänyt esillä kirkkoa ja kristillistä kulttuuriperintöä.
Hän on tehnyt kirkkoa tunnetuksi
tämän ajan kielellä ja mielenkiintoisella tavalla.
Kirkossa halutaan arkkipiispan
mukaan rohkaista Heinimäkeä ja
muitakin osallistumaan aktiivisesti
julkiseen keskusteluun osana arjen
elämää.
Heinimäen ja Jari Jolkkosen
kirjassa Luterilaisuuden ABC avasi
populaarilla tavalla kirkon oppia ja
ajattelua. Vuonna 2009 Heinimäeltä
ilmestyi Suomen lasten Raamattu.
Kirkkohallitus myöntää vuosittaisen tiedonvälityspalkinnon kristillisen tiedon, sanoman tai elämänarvojen välittämisestä.
Kuopion alueelle palkinto on osunut yhden kerran. Vuonna 1976 palkinto myönnettiin toimittaja Aarre
Huuskoselle.

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

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

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio, puh. 017-282 2211
faksi 017-282 3101, www.kalevipitkanen.com,
aatsto@kalevipitkanen.com

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat
Jälleenmyynti; Jennifer Shoes Oy
Haapaniemenkatu 12 0500-619 772

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat
Tilaa ilmainen esite 0400 223 446
www.divisa.fi

ASIANAJOTOIMISTO
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Eero Heikinheimo, Matti Reinikainen,
Ville Heikinheimo, Katriina Manninen, Kristian Kakko
Kauppakatu 39 A, 4.krs, 70100 KUOPIO
(017) 265 7777/puh. (017) 261 1085/fax.
www.kolari-co.

Kuopion

Tila-Auto Oy
• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit
info@tila-auto.com
www.tila-auto.com
p. taksiajot 0400-673 955
p. tilausajot 0400-992 993
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LAKIASIAT
Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, ositukset,
kauppakirjat ym. hoidetaan
asiantuntemuksella.
Varatuomari Seppo Turunen
044 349 2299

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

Puh. (017) 462 1511

... ja hymysi huomataan

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt
• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot
Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin ja
se on tietenkin Isännöintipalvelu Isarvo Oy.
Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 0400 438 161
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

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

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN
JA AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa.
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Kuopiossa 28.3. alk. yht. 17 pvää
* Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy työryhmineen.
* Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela.
* Paikka: Kylpylä-Hotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, Kuopio
* Haku Kelan kautta, liitteeksi lääkärin B-lausunto ko. oireista.
Hakemuksia ja lisätietoja saa Kelalta ja netti-sivuilta www.kela.fi/
kuntoutus, kurssinro 38869 sekä www.psykologiyhteistyo.fi tai
info@psykologiyhteistyo.fi. Puhelimitse yhteyshenkilöt Anne
Purhonen 0400-356 244 sekä Sirkka Littow p. 0400-902 472.

Repäisty
irti
vanhasta?

Erosta eheäksi®
Erosta eheäksi -sopeutumisvalmennuskurssit auttavat yli 50-vuotiaana aviotai avoliiton purkautumisen kohdanneita
sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.
Hinta 110 euroa. Kurssit vuonna 2011:
12.–16.4.
Lehmirannan lomakeskus, Salo
16.–20.5.
Ilkon kurssikeskus, Kangasala
5.– 9.9.
Ilkon kurssikeskus, Kangasala
29.11.– 3.12. Lehmirannan lomakeskus, Salo
Tiedustelut: puh. 040 7257 561 tai
s-posti: satu.tommola@elakeliitto.fi

Kysy myös

www.elakeliitto.fi

Yhtäkkiä yksin R -kursseista
leskeytyneille:
puh. (09) 7257 1199 tai s-posti:
annika.toivoniemi@elakeliitto.fi

s e u r a k u n n i s s a
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 9.3.
klo 11. Hartaus ja iltapäiväohjelma ”Rukous”, Sari Kärhä. Lounas+kahvi 6,- euroa.

T u o m i o k i r k ko
TUOMIOKIRKKO
p. 040 4848 256
Ei urkutuokiota 26.2.
Tuomiokirkko avoinna tutustumista
ja hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi
perjantaina 18-23.
Ylös Jerusalemiin -kuvaelman harjoitukset ke 23.2. klo 16.30.
Viikkomessu ke 23.2. klo 19. Olli Viitaniemi. Opiskelijat tulkkaavat messun
viittomakielelle.
Perjantaimessu pe 25.2. klo 19.
Urkutuokio la 26.2. klo 15.
Messu su 27.2. klo 10. Saarna Liisa
Penttinen, liturgia Ilpo Rannankari
kanttorina Anu Pulkkinen ja urkurina
Eero Väätäinen. Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen.
Hiljaisuudesta hiljaisuuteen –konsertti su 27.2. klo 18. Säveltäjäniminä
Pärt, Couperin, Offenbach, Gabrieli,
Väätäinen ja Britten. Konsertin järjestävät yhteistyössä Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta, Kuopion konservatorio, Savonia-amk ja Sibelius-Akatemian Kuopion osasto. Talvikamari-festivaalin (20.2. – 27.2.) päättävä Hiljaisuudesta hiljaisuuteen on Yhteisvastuukonsertti, jonka tuotolla torjutaan
nuorten yksinäisyyttä Suomessa ja
Mosambikissa. Käsiohjelma 15 euroa
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Paastonajan iltarukoushetki ma
28.2. klo 18. Tuomiokirkon kappelissa
(käynti Vuorikadun puolelta). Vesper ja
virikepuhe ”Irti oravanpyörästä kohti
lepoa pyhässä. Gregorios Nyssalainen
ja hengellinen tulkinta Egyptin orjuudesta vapautumisesta”, Olli Viitaniemi.
Viikkomessu ke 2.3. klo 19. Lauri Kastarinen.
Perjantaimessu pe 4.3. klo 19.
Urkutuokio la 5.3. klo 15.
Messu su 6.3. klo 10. saarna Sari Kärhä,
liturgia Lauri Kastarinen, kanttorina
Pertti Rusanen ja urkurina Eero Väätäinen.
Pohjois-Savon poliisilaulajien kirkkokonsertti su 6.3. klo 15. Ohjelmassa
hengellistä ja isänmaallista mieskuorolaulua. Kuoroa johtaa Pertti Rusanen ja
solisteina Ilpo Rannankari ja Pentti
Lukkarinen. Urut ja piano Eero Väätäinen. Ohjelma ovelta 10 euroa.
Paastonajan iltarukoushetki ma 7.3.
klo 18 Tuomiokirkon kappelissa (sisäänkäynti Vuorikadun puolelta). Vesper ja virikepuhe ” Kaislameren ylitys
kasteen vertauskuvana Philipp Melanchthonin tulkitsemana”, Lauri Paatero.
Viikkomessu ke 9.3. klo 19. Olli Viitaniemi.

KESKUSSEURAKUNTATALO
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
p. 040 4848 259
Vuosikokous ja torstaiseurat to 24.2.
klo 18 kerhohuone Samulissa.
Raamattupiiri ti 1.3. klo 17. Olli Viitaniemi, kerhohuone Aaron, Suokatu 22
C.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 2.3.
klo 11. Klo 11 raamattutunti, ”Jumalan
Sanan kylvö” Lauri Kastarinen. Iltapäivällä :Tutustutaan kansallispukuihin ja
niiden käyttöön /Kuopion Marttayhdistys.
Veteraaniseurat ti 8.3. klo 13 kahviossa.

INKILÄNMÄEN
SEURAKUNTATALO
Inkiläntie 7
Emäntä p. 040 4848 269
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 23.2.
klo 11. Hartaus Lauri Kastarinen. Iltapäiväohjelma ”Valo”, diakoniaopiskelija Maarit Niskanen.
Seurat su 27.2. klo 13. ja klo 17, puhujat Pauli Väänänen ja Seppo Parviainen. Järj. Esikoislestadiolaiset ry.
Käsityö- ja nikkaripiiri ma 28.2. klo
9.30 maanantaisin.
Inkilänmäen palvelupiiri ke 2.3. klo
13. Laitosvierailu Sunnen kotiin.
Messu su 6.3. klo 10. Saarna Sari Kärhä,
liturgia Lauri Kastarinen, kanttorina
Pertti Rusanen.

MUMMON MÖKKI
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15.
p. 040 4848 272
Viriketuokio torstaisin klo 13.
Raamattuhetket tiistaisin klo 13.
Puuropäivä ma 7.3. klo 11. Tarjolla
ohrapuuroa.

NUORET
Isoskoulutus to 24.2. klo 17. Yhteisvastuukeräys Rönössä. Kokoontuminen Keskusseurakuntatalossa.
Nuortenilta to 24.2. ja to 3.3. klo 18
Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22
E.

VARHAISNUORET
Varhaisnuorten leiri 18.-20.3. Hirvijärvellä alakouluikäisille tytöille ja pojille. Hinta 16 euroa. Ilmoittautumiset
torstaina 3.3. mennessä Jarkko Voutilaiselle, p. 040 4848 285 tai sähköpostilla jarkko.voutilainen@evl.fi.
Kerhot keväällä: Kokkikerho keskiviikkoisin klo 17-18.30 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E. Savikerho torstaisin klo 17.30-19.00 Inkilänmäen seurakuntatalossa, Inkiläntie 7. Sählykerho 1-4 -luokkalaisille
pojille keskiviikkoisin klo 16-17. ja Tanssikerho keskiviikkoisin klo 17-18 Snellmanin koululla, Maaherrankatu 13. Lisätietoja Jarkko Voutilaiselta. Huom!
Hiihtolomaviikolla ei kerhoja.

LÄHETYS
Kotien lähetyspiiri ke 23.2. klo 13
Keskusseurakuntatalon Samulissa. Vieraana Elna ja Erkki Määttä.
Kotien lähetyspiiri ke 9.3. klo 13 Väätäisellä, Minna Canthin katu 29 A.

PERHETYÖ
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30. -11 ”Siunaa koko maailmaa” Inkilänmäen seurakuntatalossa, Inkiläntie 7.
Perhekerho ti 1.3. klo 9.30. -11 ”Laskiainen lasketaan” Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22.
Perhekerho ke 2.3. klo 9.30. -11 ”Laskiainen lasketaan” Inkilänmäen seurakuntatalossa.
Hiihtolomaviikolla ei perhekerhoja.

PYHÄKOULU

Popo Salami Band, Tahdistin-orkesteri
joht. Harri Hyppölä Alavan kirkkokuoro joht. Ossi Jauhiainen Heikki Mononen, urut. Ohjelma 10 euroa yhteisvastuulle.
Messu su 6.3. klo 10. Saarnaa Heikki
Kemppainen, liturgina Salla Tyrväinen,
kanttorina Ossi Jauhiainen. Sansan lähetyspyhä, kirkkokahvit.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS
Keihäskatu 5 B
Kirjallisuuspiiri to 24.2. klo 14 kerhohuone 1. Kirja: Sirpa Kähkönen, Noidankenkä. Yht. henk. Aino Mikkonen,
p. 040 7071 499.
Ekumeeninen luentotilaisuus su
27.2. klo 15. Kirjailija, pastori Peter Halldorf puhuu Hengellisestä matkakumppanuudesta ja erämaan isien opetuksesta. Musiikki Popo Salami. Vapaa
pääsy.
Eläkeläisten päiväpiiri ti 8.3. klo 12 14. Ruokailu.

NEULAMÄEN KIRKKO
Vesurikuja 4
p. 040 4848 311
Messu su 6.3. klo 13. Saarnaa Heikki
Kemppainen, liturgina Salla Tyrväinen,
kanttorina Ossi Jauhiainen, kirkkokahvit.

SÄRKINIEMEN
SEURAKUNTATALO
Särkiniementie 20
p. 040 4848 307
Messu su 27.2. klo 13. Saarnaa hallinto-oikeustuomari Raimo Härkönen, liturgina Heikki Kemppainen, kanttorina Leila Savolainen.

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan ajanvarausvastaanotto ke klo 9-11, Liisa Tiilikainen, p. 040 4848 324, Särkiniemen
ajanvarausvastaanotto ti klo 9-11, Sisko Laitinen, p. 040 4848 326 Neulamäen ajanvarausvastaanotto torstaina
klo 9-11 Ulla Turunen, p. 040 4848 325.
Lähimmäispalvelijat helmikuun kuukausipalaverina osallistumme Peter
Halldorfin luennolle su 27.2. klo 15 - 17
Alavan seurakuntasalissa.
PERHETYÖ
Perhekerhot ma 28.2. klo 9.30. viikolla
9 kerhoissa aiheena Yhteisvastuukeräys 2011 lasten ja nuorten yksinäisyyttä
torjumassa ja viikolla 10 talviloma (ei
kerhoja).

Kotipyhäkoulu Rönössä. Katso lisää
Rönön sillan kupeessa olevalta ilmoitustaululta.
Pyhäkoulu su 27.2. klo 17 Hermanninaukio 3 Sibelius-Akatemian tiloissa.

KASTETUT
Amos Oliver Härkönen, Joel Emil Joonatan Ihatsu, Johannes Olavi Kekäläinen, Ida Maria Pitkänen.

KUOLLEET
Helmi Johanna Martikainen 88 v., Maria Johanna Voutilainen 93 v., Lauri Veli
Juhani Jokela 88 v., Saimi Kaarina
Konttinen 98 v., Liisa Kaarina Rissanen
82 v., Tiina Kaisa Johanna Viippola 41
v., Mikko Aulis Tuhkanen 63 v., Hilkka
Ester Poutiainen 85 v., Anja Mirjam
Vilpponen 78 v.

Alava

Kallavesi
KALLAVEDEN KIRKKO
Rauhalahdentie 21
p. 044 4848 327
Messu su 27.2. klo 10. Saarna Veli Mäntynen, liturgia Anni Tanninen ja kanttorina Seppo Kirkinen.
Seurakuntailta ma 28.2. klo 18.30
koulutussalissa. Aiheena Sanan kylvö
Joh. 4:31-38.
Laskiaissunnuntain messu 6.3. klo
10. Saarna Markku Huttunen, liturgia
Esko Konttinen ja kanttorina AnnaMari Linna. Lähetysjuhla seurakuntasalissa. Mukana Jouko Kauhanen ja
Pentti Rissanen.
Tuhkamessu ke 9.3. klo 18. Anna-Maija Hella, Matti Pentikäinen ja Anna.
Mari Linna.

ALAVAN KIRKKO
Keihäskatu 5

PETOSEN SEURAKUNTATALO
Pyörönkaari 21

p. 040 4848 298
Messu su 27.2. klo 10. Saarnaa Jouko
Kauhanen, liturgina Heikki Kemppainen, kanttorina Heikki Mononen, Yliopiston kamarikuoro, johtaa Anna Kosola. Kirkkokahvit ja Japani-lähetystilaisuus. Kansanlähetyksen kirkkopyhä.
Tuomasmessu su 27.2. klo 18. Saarnaa
ruotsalainen pastori ja kirjailija Peter
Halldorf, musiikki Jarkko ja nuoret.
Yhteisvastuukonsertti ke 2.3. klo 19.
Sakari Kuosmanen, Ilkka ”Petri” Pettersson (ja veljekset), Sirpa Pesonen,
Henry Hoffrén, Tuire, Mikko Lehtovirta,

p. 040 4848 345
Parisuhteen palikat -tapahtuma su
27.2. klo 16. Aiheesta ”seksuaalisuus”
alustavat Liisa ja Kyösti Survo. Kahvitarjoilu. Lastenhoito järjestetty.
Aikuisten takkailta ke 2.3. klo 18 takkahuoneessa. Vastuuhenkilönä Alvar
ja Terttu Savallampi.
Raamattuilta ke 2.3. klo 18.30. Jumalan sota-asu Ef. 6: 10-18.

KARTTULAN KIRKKO
Kirkkotie 23
p. 040 4848 545

t

a p a h t u u
Lähetyspyhän messu su 27.2. klo 10.
Saarna Jouko Kauhanen, Reijo Mustonen ja Anne Keränen. Lähetysjuhla seurakuntakodissa. Mukana Vesa ja Katriina Siparin lähettiperhe.
Messu su 6.3. klo 10. Mikko Väisänen ja
Anne Keränen.

KARTTULAN
SEURAKUNTAKOTI
Kissakuusentie 14
p. 040 4848 547
Kirkkokuoro to 24.2. klo 18. Huom!
päivä.
Lasten puuhailta to 3.3. klo 17.30.

SYVÄNNIEMEN PAPPILA
Kuttajärventie 6
p. 4848 548
Perhekerho 24.2. klo 9.30-11.
Pyhäkoulu su 6.3. klo 15.30.

PIHKAINMÄKI
Perhekerho pe 25.2. klo 9.30-11 Kontioluodolla, Pihkarinteentie 29.

NUORET
Nuortenilta to 24.2. klo 18 Kallaveden
kirkolla. Tuomasmessua kohti.
Nuortenilta to 3.3. klo 18 Kallaveden
kirkolla. Laskiaiskarnevaalit.
Ei nuorten iltaa to 10.3.

LÄHETYS
Naisten lähetyslöylyt ke 23.2. klo 18
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35. Osallistumismaksu 5 €.
Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa lähetyksestä.
Lähetysaskartelut ma 28.2. klo 18. ja
7.3. klo 18 Petosen seurakuntatalossa.
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katu 29. Kauppias Jari Koistinen tarjoaa
katsauksen kaikkiin talviurahiluvälineisiin. Edullisia urheiluostoksia. Paikoitus
Sporttian paikoitushallissa ja maksu
korvataan. Saunominen Poukamassa.
Rukouspiiri ke 9.3. klo 18.30 Kallaveden kirkolla. Lisätietoja Merja-Riitta
Jaakkonen, p. 040 5573 285.

KINKERIT
Kirkonkylän kinkerit ke 23.2. klo 18
Heli ja Erkki Taarastilla, Ruokoniementie
187.
Itä-Karttulan kinkerit su 27.2. klo 13
Johanna ja Heimo Venäläisellä, Haapamäentie 10.
Soinlahti-Virmaanpään kinkerit su
6.3. klo 13 Iiris ja Jukka Huttusella, Kuttaniementie 181.

KASTETUT
Emma Saga Kristiina Huttunen, Jade
Elisabeth Ojala, Nuutti Juhani Mattinen,
Jimi Oliver Tuppurainen, Timi Tatu Töhönen, Niilo Herman Kainulainen, Lenni
Eemil Kuikka, Aino Ada Olivia Savolainen, Kaapo Oliver Hautamäki, Siiri Maria Turpeinen, Juulia Inka Kaarina Miettinen, Hugo Mikael Sebastian Korhonen.

KUULUTETUT
Mikko Sakari Korhonen ja Virpi Kristiina
Lappalainen, Jari Rauno Pöyhönen ja
Eini Marika Nyyssönen.

KUOLLEET
Vappu Elina Rajasärkkä 94 v., Helvi Ilona
Ikonen 88 v., Anja Kyllikki Jauhiainen 79
v., Arvo Kalevi Värjö 75 v., Tauno Emil
Pulkkinen 88 v., Yrjö Olavi Salo 81 v.,
Yrjö Antero Pirskanen 70 v.

DIAKONIA
Hyvän hoidon päivät ke 23.2. klo
10.30. (Omaishoitajille, hoidettaville ja
kyytipalvelua käyttäville) Rytkyn leirikeskuksessa. Perinnetyö, Liisa Savolainen ja sanan rieskoo Matti Pentikäinen.
Mukavaa yhdessä oloa ja lounas (5 €).
Ilmoittautumiset Maaritille, p. 040 4848
369 tai Riitalle, p. 040 4848 370 tai diakoniatoimisto, p. 040 4848 332.
Leväsen kammari ma 7.3. klo 12.30
Leväsen palvelukeskuksessa. Tutustutaan uusiin ihmisiin ja juoda kuppi kuumaa. ”Oi muistatko vielä sen virren”,
Arja Mielikäinen.
Kuopion seurakuntien omaishoitajien yhteinen teemapäivä ti 22.3. klo 13
Keskusseurakuntatalossa. Mukana Liisa
Penttinen. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon 15.3. mennessä, p. 040 4848
332 (voit myös jättää viestin vastaajaan).

MUUTA
Donkkis Big Night-toimintailta 7-13
vuotiaille pe 25.2. klo 18 Petosen seurakuntatalossa.
Liturgia su 27.2. klo 10 Syvänniemen
Tsasounassa, Isä Harri Peiponen siunaa
Karttulan seurakuntakotiin lahjoitettavan ikonin. Karttulan karjalaiset.

PERHETYÖ
Perhekerhot Petosen seurakuntatalossa ja Valoharjulla tiistaisin klo 9.30-11
Kallaveden kirkolla, Jynkänvuoren kerhohuoneessa ja Kurkimäessä (Kurkipirtti) keskiviikkoisin klo 9.30-11.
Perheleiri Rytkyllä 1-3.4. Ohjelmassa
ulkoilua, yhteistä tekemistä, ruokailu.
Ilmoittautuminen 14.3. mennessä Petosen diakoniatoimistoon ma ja ke klo
9-10, p. 040 4848 333 tai sähköpostilla
katri.heikkinen@evl.fi. Leirin hinta 40 €/
aikuinen ja 16 €/lapsi. Maksualennusta
voi tiedustella alueensa diakoniatoimistosta. Etusija ensikertalaisilla ja Kallaveden seurakunnan alueella asuvilla. Leirille pääsystä ilmoitetaan kirjeitse viikolla 11.

PIIRIT
Rytkyn työseura ma 28.2. klo 18 Irma
Tiihosella, Matomäki 29. Juha Määttä.
Hirvilahden työseura ti 1.3. klo 18.30
Hirvilahden kappelissa. Aiheena Yhteisvastuu.

AIKUISTYÖ
Sanan ja rukouksen ilta ke 23.2. klo 18
Karttulan Vapaakirkossa.
Miesten sauna- ja takkailta pe 25.2.
klo 18 Urheiluliike Sporttiassa, Puijon-

Männistö
PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Messu su 27.2. klo 10. Saarna Tarja Säynevirta, liturgia Miikka Heinonen, kanttorina Leila Savolainen, Zipporim-kuoro. Kirkkokahvit lähetykselle.
Messu su 6.3. klo 10. Saarna ja liturgia
Unto Niskanen, kanttorina Heikki Mononen.
Perheen pyhäpäivän ulkotapahtuma
laskiaissunnuntaina 6.3. klo 16 kirkon
pihalla. Nuotiomakkarat ja mehut Yhteisvastuun hyväksi. Mukana MLL ja
SPR. Arvontaa/ongintaa perheen pienimmille. Tarja Säynevirta ja Kirsi Niskanen.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 391
Kelttiläinen messu su 27.2. klo 16 on
peruttu.
Vanhan kirkon perhekerho ke 2.3. klo
9.30 Pyhän Johanneksen kirkolla. Ulkoillaan yhdessä. Keittolounas.
Messu su 6.3. klo 13. Saarna ja liturgia
Unto Niskanen, kanttorina Heikki Mononen.

VARHAISNUORET
Poikien kevätleiri 18.-20.3. Rytkyn leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset ma
28.2. klo 17-20 sekä ti 1.3. klo 18-21 Juha
Mertaselle, p. 040 4848 409. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Leirimaksu
16 €.

DIAKONIA
Diakoniatyöntekijöiden ajanvarauspäivystys ti klo 9-10 Vanhalla kirkolla,
p. 040 4848 385 ja Pyhän Johanneksen
kirkolla, p. 040 4848 384. Ulla Halonen,
p. 040 4848 405, Mari Mertanen, p. 040
4848 406, Kirsi Niskanen, p. 040 4848
407.
Ukintuvan Sanan torstai 24.2. klo 12
Pyhän Johanneksen kirkolla. Tarja Säynevirta.
Vanhan kirkon ystäväkerho ma 28.2.
klo 13-14.30 Jumalan sanan kylvö, Lauri
Paatero.

Joonas Vähäsöyrinki

Kypsytetty meitä varten

M

ielessäni on monta
muistoa kypsyvien
marjojen tai hedelmien maistamisesta.
Loppukesän odotus on palkittu
mehukkailla luonnon ja puutarhan antimilla.
Omena tai herukka on heleän
näköinen mutta kirpeä raakana.
Parhaimmillaan se on silloin, kun
se jo itsestään putoaa tuulen ravistellessa oksaa.
Kylvövertaukset kertovat siemen itämisestä, viljan kasvusta
ja kypsymisestä – siitä kuinka
Jumalan Sana tulee eläväksi ja
alkaa vaikuttaa hyviä asioita.
Arkikielen vertauskuva kypsästä ihmisestä kuulostaa haastavalta. Tuntuu, etten ehkä koskaan ole niin kypsä, etteikö kypsymistä edelleen voisi tapahtua.

En halua olla koskaan niin kypsä,
ettenkö voisi oppia jotain uutta
koko elämäni ajan.
Helpottavalta tuntuu se, että joku toinen on saanut aikaan
kypsymisen ihmeen. Minun tarvitsee vain korjata sato.
Jumalan sana on kypsytetty
meitä varten. Sana kypsyy meissä
ja me sen mukana. Näin Jumala
vaikuttaa uskon, jonka kautta
saamme omistaa pelastuksen.
Kärsimättömyys saa usein aikaan paljon kirpeitä kokemuksia.
Ei aina jaksa odottaa elämän hedelmien ja marjojen kypsymistä.
Niin houkuttelevalta ne näyttävät jo raakoina.
Elämä matelee usein turhauttavan hitaasti. Ohituskaista
näyttää houkuttelevalta. Sen

enempää ajattelematta painan
kaasua ja hurautan jonon ohitse. Edessä on kuitenkin tietyö ja
joudun odottamaan jonon häntää
jatkaakseni taas matkaa.
Turhaa edelle kiirehtineenä,
kompastuneena – harmissaan ja
tuskaisena voin pysähtyä rauhoittumaan. Rauhoittunut mieli
ottaa vastaan sen, mistä Jeesus
opettaa:
”Katsokaa tuonne! Vainio on
jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi.”

Mikko Huhtala
Kirjoittaja on
Muuruveden alueen
seurakuntapastori.

2. sunnuntai ennen paastonaikaa. Joh. 4: 31-38.
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Timo Saarinen

Ukintuvan Yhteisvastuupäivä to
3.3. klo 12. Perunapuuroa ja kahvit.
Arpajaiset. Tuotto YV:lle. Keräyspäällikkö Kirsi Niskanen.
Ukintupa kiinni talvilomaviikolla 10.
Yhteisvastuutapahtuma laskiaistiistaina 8.3. klo 16.30-18.30 Pyhän Johanneksen kirkolla. Myydään mukaan
hernekeittoa 4€/litra ja laskiaispullia
1,50 €/kpl. Paikan päällä kahvi+pulla
2 €, keittoannos 4 €. Myyjäiset ja arpajaiset. Tuotto YV:lle. Kirsi Niskanen,
p. 040 4848 407 ja Ulla Halonen, p.
040 4848 405.

KASTETUT
Helmi Iita Amelia Dunkel, Ellen Aada
Josefiina Kettunen, Juulia Linda Maria
Kumpulainen, Kevin Kristian Sundström, Eppu Akusti Raekallio.

KUOLLEET
Aatto Hille Halonen 88 v., Toini Siviä
Takkinen 90 v.

Pitääkö nykyisen työntekijän olla urotekoihin valmis sankari?

Eilen tavoitejohtaminen,
tänään tulosjohtaminen
Työtä ei ohjaa vain järki.
Vaan myös myyttien ja rituaalien maailma.

A

luksi sinulle ehkä
kerrotaan kirkastettu legenda siitä, kuka yrityksen perusti,
missä ja miten. Päädytään yrityksen missioon, visioon ja
strategiaan. Myöhemmin kanssasi
käydään kehityskeskustelu, jossa
päivittäin toistensa kanssa työskentelevät esimies ja työntekijä kangistuvat ennalta arvattavien repliikkien
toistajiksi.
Miksi strategista tulosjohtamista
toteuttavien pomojen huoneet ovat
ylimmässä kerroksessa? Miksi neuvotteluhuoneen seinälle on ripustettu perustajien ja vanhojen johtajien
muotokuvat?

Kuulostaako tutulta?
Vesa Paavolan, Helsingin kaupungin organisaatiopäällikön vastaus on,
että yritysten ja kaikkien yhteisöjen
elämää ohjaavat ikivanhat myytit. Jo
ikivanhoista lähteistä, kuten Homeroksen Odysseiasta tai Raamatusta,
löytyvät myytit, joiden mukaan ihmiset edelleen toimivat.

Tyhjästä nousi
jätti-imperiumi
Kun Nokian historiikissa Martti
Häikiö vertaa yrityksen merkitystä
suomalaisille Kalevalan ja talvisodan
merkitykseen, on se suora viittaus
kansalliseen mytologiaan.
Yrityksen omaa mytologiaa on
tarina, jonka mukaan insinöörit Bill
Hewlett ja Dave Packard keksivät
1930-luvulla yrityksensä idean retkellä Coloradon vuoristossa. He alkoivat rakentaa autotallissa sähkölaitteita. Nykyisin jättiyritys Hewlett-Packard on rakentanut tarkan
mallin mytologisesta autotallista,
josta yrityksen huikea menestys sai
alkunsa. Paavola vertaa monumenttia seimiasetelmaan.
Autotallimyyttiä kerrotaan myös
Microsoftin perustajasta Bill Gatesista ja Applen perustajasta Steve
Jobsista.
Hjalmar Ingman aloitti meijeritoiminnan autotallin sijasta suomalaisittain saunassa. Karl Fazer taas
edusti tyypillistä tyhjästä luomisen

syntymyyttiä, kuten Paavola sen nimeää. Yrityksen rahaton perustaja
aloittaa tyhjästä ja luo työllään jätti-imperiumin, aivan kuten jumalat
luomismyyteissä.
Vanhoissa yrityksissä nämä
perustajaisät valvovat työpaikan
toimintaa edelleen muotokuviensa
silmillä.

Yrityksen
suurin sankari
Yritysten fuusioita perustellaan
myytillä siitä, kuinka kahden vahvan
yhdistyessä syntyy yksi vielä vahvempi. Paavolan mukaan fuusiossa usein
naitetaan organisaatioita niin, että
tulos muistuttaa enemmän riitaisaa
uusperhettä kuin yhtä vahvaa joukkuetta.
Yrityksillä oli ennen yhdistämistä
omat kulttuurinsa, jotka eivät noin
vain muutu. Työpaikkaa ei ohjaa
vain se, mikä olisi järkevää. Paavolan mukaan työyhteisön kehittäjä on
kuin antiikin Sisyfos, jonka työnä oli
vierittää suuri kivenlohkare vuoren
huipulle. Aina kun hän sai järkäleen
huipulle, se vieri heti alas, ja työ oli
aloitettava uudestaan.
Paitsi että työpaikan kehittäminen on raskasta, käy aina niin, että
kun muutos on saatu jotenkuten toteutettua, on ovella jo uusi kehityksen muoti. Eilen oli tavoitejohtaminen, tänään tulosjohtaminen. Juuri
kun yritys jaettiin tytäryhtiöihin, nyt
kaikki onkin taas fuusioitava.

Etsiminen on monen tarinan
mytologinen ydin. Myös yrityksissä etsitään kiivaasti uutta aivan
kuten klassisissa etsintämyyteissä.
Etsitään Graalin maljaa, kultaista taljaa, viisasten kiveä, Sauronin
sormusta, Shangri Lata tai taivasten
valtakuntaa.
Kun etsijä palaa menestykselliseltä retkeltä kotiinsa, hän on yhteisönsä sankari. Tällainen sankari pitäisi myös nykyisen työntekijän olla.
Paavolan mukaan ainakin työpaikkahaastattelussa kannattaa antaa
itsestään kuva urotekoihin valmiina
klassisena sankarina.

Aika kuluu
vision toisteluun
Kaikki työpaikkojen visiot, Suomessa noin 700 000, sisältävät samoja sanoja: johtava, edelläkävijä,
kansainvälinen, menestyvä, kehittyvä, dynaaminen, laadukas, huippu,
osaamiskeskittymä, lisäarvo ja niin
edelleen.
Paavolan mukaan visoissa ja
missioissa on kyse autokommunikaatiosta eli itselle viestimisestä. Ei
työpaikan visio kuvaa mitään saavutettavissa olevaa, vaan viisasten
kiveä, joka muuttaa kaiken kullaksi.
Vision tarkoituksena on vahvistaa
organisaation itsetuntoa. Touhun
kääntöpuoli on, että varsinainen työ
saattaa jäädä tekemättä, kun työyhteisön aika menee vision toisteluun.
Kehityskeskustelu on Paavolan
mielestä tuloksellisuudessaan intiaanien sadetanssia muistuttava
rituaali. Intiaanit eivät itse uskoneet tanssin tuottavan sadetta, se
oli vain yhteisöä vaikeina aikoina
koossa pitävä rituaali. Samanlaisia
rituaaleja ovat tiimin tai johtoryhmän kokoukset, joissa toistellaan
asioita, jotka on jo puhuttu käytävillä tai ruokatauoilla.

Timo Saarinen
Vesa Paavola:
Työpaikan ikuiset
myytit.
PS-kustannus 2010.

Puijo
PUIJON KIRKKO
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Messu su 27.2. klo 10. Anu Ylitolonen
saarnaa, Pekka Nieminen, Emmi Korpi, Jaana Marjanen. Kanttorina Joona
Saraste. Sofia Magdalena -lauluyhtye
Oulusta. Lapsille pyhäkoulu. Kirkkokahvit, jonka jälkeen seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden keskustelu, mitä odotan
meidän kirkolta. Ohjelmassa mm.
strategian esittely ja alustuspuheenvuorot Vapaaehtoinen vastuunkantaja rikkaus vai rasite, Erkki Pesonen ja
Mikä vahvistaa hengellistä elämää,
mikä näivettää, Piio Lappalainen.
Juontajana Tuula Pesonen. Keskustelu päättyy viimeistään klo 13.30.
Oululaisen Sofia Magdalena –lauluyhtyeen konsertti su 27.2. klo 17.
Urkurina Erkki Tuppurainen. Konsertin johtaa Raimo Paaso. Ohjelma 10
euroa Yhteisvastuukeräykseen.
Lähetystilaisuus ti 1.3. klo 18.30. Lähetystyöntekijät Anu ja Juha Väliaho
sekä pastori Anatoli Pogasi kertovat
Inkerin kirkon työstä sukukansojen
alueella. Esiintyjinä marilaiset muusikot. Lähetysnäyttely ja kahvitarjoilu.
Heränneen kansan talviveisuut la
5.3. klo 13 tuloveisuut, Jaana Marjanen. Klo 14 Ajatuksia seuraliikkeestä,
opetusneuvos Kaisa Rönkä.
Matkavirsiä-konsertti la 5.3. klo 16.
Esa Ruuttunen, baritoni ja sellistit Jussi Makkonen, Ulla Lampela ja Matti
Makkonen. Ohjelma 10 euroa.
Talviveisuiden iltaseurat la 5.3. klo
18.30. Urpo Karjalainen, Minna Kettunen, Raili Pursiainen.
Virsien ilta la 5.3. klo 19.30. Puijon
kamarikuoro, johtaa Outi Keskisipilä.
Yötä vasten -konsertti la 5.3. klo 21.
Lapinlahden vesilinnut.
Aamuveisuut su 6.3. klo 9. Tuomo
Ruuttunen.
Messu su 6.3. klo 10. Jouko Ikola saarnaa, Jaana Marjanen, Miina Karasti.
Kanttorina Outi Keskisipilä. Kuopion
Virsikuoro, johtaa Anna Kosola. Voileipäkahvit.
Raamattutunti ja seurat su 6.3. klo
12. Jaana Holma, Jaro Julkunen, Miina
Karasti, Reijo Mattila, Toivo Tolppanen.

PUIJON
SEURAKUNTAKESKUS
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30. Nyt silmäin alla Jeesuksen.
Israel - piiri ke 23.2. klo 14. Ariela
Toivanen.
Eläkeläisten iltapäiväkerho to 24.2.
klo 12.30. Kinkerit, rovasti Teuvo Mononen ja to 3.3. klo 12.30 Sananlaskut, opettaja Irma Ikonen.
Laulunelvytyspäivä la 26.2. klo 10
-14.
Raamattuluento ma 28.2. klo 18.30.
Mitä on kristinusko. Room. 6. Vapaus
synnistä. Onko se mahdollista? Pekka
Nieminen.

Eläkkeelle siirtyvien iltapäivässä ti
1.3. klo 13. ”Yhteisötaiteesta osallisuutta”, kuvataiteilija Ulla Remes kertoo yhteisötaiteen mahdollisuuksista.
Musiikkia huilisti Anna Kosola. Yhteistä osallistumista varten varaa mukaasi 3-4 numeron virkkuukoukku ja villalankakeriä, erivärisiä muovipusseja
tai ne jo valmiiksi suikaleiksi leikattuna. Laitetaan elämänvirran laineita
liikkeelle Turun kulttuuripääkaupunkiin.
Perhekerho ke 2.3. klo 9.30. Laskiaista lasketaan, paastonaika alkaa. Menemme pulkkamäkeen Sammakkolammen rannalle. 9.3. pidämme hiihtolomaa - ei kerhoa.
Midinette -lähetyspiiri ke 9.3.
klo 12.
Israel -piiri ke 9.3. klo 14.
Ariela Toivanen.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO
Tuomikuja 4
p. 040 4848 426
Perhekerho ke 23.2. klo 10.30. Anu
Amppari ja Outi Orava - urkukonsertti
kirkkosalissa.
Ystävänpäiväkerho ke 23.2. klo 11
ruokailu ja klo 12-13.30 ohjelmaa. Hyvinvoinnin lähteillä, diakonissa, psyk.
sh. Pirjo Miettinen ja Riitta Murtorinne.
Messu su 27.2. klo 13. Anu Ylitolonen
saarnaa, Pekka Nieminen. Kanttorina
Joona Saraste.
Perhekerho ke 2.3. klo 9.30. Laskiainen lasketaan, paastonaika alkaa.
Ystävänpäiväkerho ke 2.3. klo 11
ruokailu ja klo 12-13.30 ohjelma, Mitä
kuuluu kummilapsi Nambosi Zawadille ja kuurojen koululle Tansaniaan?
Liisa Nenonen ja Riitta Murtorinne.
Messu su 6.3. klo 10 Puijon kirkossa.
Kirkkokyydin tilaus pappien päivystysnumerosta, p. 040 4848 411 arkisin
klo 10-12 viimeistään ke 2.3.

LÄNSI-PUIJON KERHOHUONE
Rypysuontie 28-30
p. 040 4848 419
Perhekerho ke 2.3. klo 9.30. Laskiaista lasketaan, paastonaika alkaa.
Huom! aika. Menemme Puijon perhekerhon kanssa pulkkamäkeen Sammakkolammen rannalle. Hiihtolomalla 8.3. ei kerhoa.

RANTA-TOIVALA
Seurakuntapiiri ti 1.3. klo 18.30 Ritva
ja Juhani Heimosella, Pirttipolku 76.
Jaana Marjanen.

MUUTA
Ystävän kammari ti 1.3. klo 11. Kaikenikäisten yhteinen kohtaamispaikka tiistaisin klo 11-14. Yhdessäoloa ja
kahvitarjoilu.

KASTETUT
Aatu Eemil Antero Teppo, Aino Maria
Aleksandra Teppo, Joonatan Jun Shrestha, Ville Elmeri Ketola, Roni Elmeri
Lantela.

KUOLLEET
Tyyne Piippo 81 v., Lauri Tapio Suomalainen 76 v., Aarne Ensio Heiskanen 75 v., Tuula Armi Oksa 84 v., Sirkka Irja Marjatta Vilpponen 96 v., Sirkka Kaarina Hämäläinen 84 v., Kerttu
Aulikki Tellervo Aravirta 88 v.

Jär v i-Kuopio
RIISTAVEDEN KIRKKO
Joensuuntie 2505
Laskiaissunnuntain messu 6.3. klo
13. Kimmo Kivelä, Marjatta Piironen.

RIISTAVEDEN
SEURAKUNTATALO
Keskustie 2
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30.
Messu ja kalevalaisten naisten
kirkkopyhä su 27.2. klo 13. Kimmo
Kivelä, Marjatta Piironen. Kirkkokahvit.
Siioninvirsiseurat ma 28.2. klo 19.
Sairaalapastori Risto Voutilainen.

n i s s a

t a p a h t u u

Perhekerho ke 2.3. klo 9.30.
Päiväkuoron harjoitukset
ke 2.3. klo 14.30.
Isoskoulutus to 3.3. klo 15.30.
Perhekerho ke 9.3. klo 9.30.
Virkistyspäivä ke 9.3. klo 12. Ruokailu
klo 12 alkaen. Osallistumme tuhkamessuun.
Tuhkamessu ke 9.3. klo 13.
Kivelä Kimmo, Marjatta Piironen.

MUUTA
Kirsi Leino lomalla 26.2.-18.3. sijaisena
Kimmo Kivelä, p. 040 4888 638.

VEHMERSALMEN KIRKKO
Lempeläntie 15

Perhekerho ma 28.2. klo 9.30 kerhotiloissa. Mäenlaskua ja makkaran paistoa
(säävaraus).
Seurakuntakerho to 3.3. klo 13.

MUUTA
Hartaus to 24.2. klo 13
Pirisen hoitokodissa.
Kesämäen kyläseurat ma 28.2. klo 19
Sari ja Lassi Puustisella, Honkasentie
152.
Pitkänmäen - Västinniemen kyläseurat to 3.3. klo 19 Seija Pursiaisella, Myllypellontie 168.
Pelonniemen - Nousionmäen kyläseurat pe 4.3. klo 19 Liisa Leskisellä,
Palosentie 14.

Jumalanpalvelus su 27.2. klo 10.
Messu su 6.3. klo 10.

SÄYNEISTEN KIRKKO
Kirkkoharjuntie 2

VEHMERSALMEN
SEURAKUNTAKOTI
Lempeläntie 17

Messu su 27.2. klo 10. Komulainen, Saarela. Kirkkokahvit, Herättäjänyhdistyksen paikallisosaston kokous ja Siioninvirsiseurat seurakuntakodissa.
Messu su 6.3. klo 10. Komulainen,
Saarela.

Kokkiukot ke 2.3. klo 17.

MUUTA
Lähimmäisen kammari ma 28.2.
klo 11.

JUANKOSKEN
YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO
Mäntytie 5
Päivärukous to 24.2. klo 12.
Juankosken koululaitoksen juhlajumalanpalvelus su 27.2. klo 10. Saarnaa
Oulunjoen kirkkoherra Jouni Riipinen.
Rukouspiiri ti 1.3. ja ti 8.3. klo 10.30.
Kirkon valmistautumishuoneessa.
Aamurukous ke 2.3. ja ke 9.3. klo 8.
Päivärukous to 3.3. klo 12.
Messu su 6.3. klo 13.

JUANKOSKEN
SEURAKUNTATALO
Mäntytie 5
Raamattupiiri ke 23.2. ja ke 9.3. klo 12.
Miesten raamattupiiri ke 23.2., ke 2.3.
ja ke 9.3. klo 18 Pienessä kerhohuoneessa.
Vapaaehtoisvalmennus ke 23.2. klo
18.30. Ihminen sairastaa ja vanhenee.
Aamukahviryhmä to 24.2. klo 10.
Naisten raamattupiiri to 24.2. klo 18
Pienessä kerhohuoneessa.
Naisten piiri ma 28.2. ja ma 7.3. klo 12.
Pienessä kerhohuoneessa.
Perhekerho ti 1.3. klo 9.30 Päiväkerhotilassa.
Seurakuntakerho ke 2.3. klo 12.
Lähetysaskartelua to 3.3. klo 10 seurakuntasalissa.

SÄYNEISEN SEURAKUNTAKOTI
Kirkkoharjuntie 2A
Perhekahvila to 24.2. klo 9.30.
Lähetyskahvila to 24.2. klo 12.
Perhekerho to 3.3 klo 9.30-11 päiväkerhotiloissa, laululeikkejä.
Seurakuntakerho to 3.3. klo 13.

MUUTA
Losomäen ja Konttimäen kinkerit ke
2.3. klo 18.30 Kaisa Karkkosella, Losomäentie 682. Isä meidän rukous, virsi
208.

TUUSNIEMEN KIRKKO
Keskitie 21
Messu su 27.2. klo 10. Reijo Leino, Taru
Parviainen. Rippikoululaisten jumalanpalvelus, kirkkoon tutustuminen.
Messu su 6.3. klo 10. Mikko Huhtala,
Taru Parviainen. Eläkeliiton 40 vuotisjuhlajumalanpalvelus.

2 3 . 2 . – 8 . 3 . 11

SEURAKUNTATALO
Askartelupiiri ke 23.2., ke 2.3. ja ke 9.3.
klo 9 lähetyskellarissa.
Omaishoitajakerho ke 23.2. klo 12
päätysalissa.
Oikeus pyhään -luentosarja ke 23.2.
klo 18 isossa salissa. Uskoa näkemättä,
alustus Yrjö Jokiranta, kommenttipuheenvuoro palvelupäällikkö Pekka Savolainen, musiikki Airi Heiskanen ja
Gospel-ryhmä.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 28.2. klo
13 isossa salissa.
Katekismuspiiri ti 1.3. klo 14, lähetyskellari.
Oikeus pyhään -luentosarja ke 2.3.
klo 18. Taivasta jo päällä maan, alustus
Seppo Laitanen, kommenttipuheenvuoro projektipäällikkö Kirsti Villman,
musiikkia Vesa Kajava ja Sola Gratia.
Kansanlähetyksen kevätpäivien tilaisuudet pe-su iltaisin 4.-6.3. seurakuntatalossa.
Perjantaikahvila 4.3. klo 18-22.
Hernekeittomyyjäiset omiin astioihin
lähetyksen hyväksi la 5.3. klo 10-12.
Juttutupa ma 7.3. klo 10 lähetyskellarissa.
Miesten piiri ma 7.3. klo 13 kokoushuoneessa.
Kohtaamispaikka (Kansanlähetys) ma
7.3. klo 18.30. Markku Kettunen, Pekka
Kiiski, Olli Melanen.

VUORELAN KIRKKO
Raamattuhetki Sananen to 24.2.
klo 18.
Donkkis-ilta to 24.2. klo 18-20.
Sanajumalanpalvelus su 27.2. klo 13.
Eero Holma, Vesa Kajava ja Sola Gratia.
Kirkkokahvit ja Puhetta pyhästä.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 28.2. klo
12 alkaen ruokailulla yhteisvastuun hyväksi.
Perjantaikahvila pe 4.3. klo 18-22.
Messu su 6.3. klo 13. Seppo Laitanen ja
Marjaana Kaisto.
Tuhkakeskiviikon messu ke 9.3. klo
19. Iltatee.

MUUTA

Nuortenilta pe 4.3. klo 15 Vintissä.

KASTETUT

KAAVIN KIRKKO
Kaavintie 24

Otto Viljo Sakari Pitkänen, Suvi Maria
Jasmina Tuulikallio, Atso Ilmari Räsänen, Matias Väinö Valtteri Kolehmainen.

Avalanche – rinnetapahtuma 26.2.
klo 11-18 Kasurilan hiihtokeskuksessa
Siilinjärvellä. Gospeltanssiryhä Agape,
G-powered Jyväskylästä ja DJ Tony
Foxx Hollannista. Kings Kids-ryhmä, rinneradio, Gospel-kahvila.
Pyhäkoulu su 27.2. klo 12 Kumpusen
koululla.
Ystävän Tupa ma 28.2. klo 9 Leppäkaarteen kerhohuoneessa.
Näkökerho ti 8.3. klo 12-13.30 Akuliinan kabinetissa.
Miten vietät paastonaikaa? Osallistu
Seitsemän vapaata viikkoa – pienryhmään, joita aloitetaan sekä Vuorelassa
että srk-talossa. Ryhmät keskiviikkoisin
9.3. alkaen pääsiäiseen asti. Mukana
Raija Hallikainen ja Sirpa Ylikotila, jolle
tied. ja ilm. p. 044 7284 608 helmikuun
loppuun mennessä.

KUOLLEET

KASTETUT

Pekka Tapio Mujunen 67 v., Elsa Annikki
Multasuo 76 v., Ilmo Kullervo Piirainen
82 v., Aili Sirkka Toivanen 77 v., Heikki
Olavi Hallikainen 68 v., Irja Emilia Räsänen 64 v., Antti Kustaa Hiltunen 82 v.,
Aino Hakkarainen 79 v., Otto Hiltunen
79 v., Alina Sylvia Lintu 82 v.

Jere Valtteri Katainen, Nelli Olivia Turunen, Jimi Anttoni Kovanen, Meea Linnea Aurolahti, Emilia Aino Helmiina
Hirvonen, Aino-Iita Matilda Lukkarinen,
Amanda Anni Lyydia Ruuskanen,
Arttu Markus Samuli Tuovinen

MUUTA

Musiikki-ilta Lehtomäen kodin hyväksi pe 25.2. klo 18. Heimo Enbuska ja
Siipirikot.
Messu su 27.2. klo 13. Muta, Parviainen.
Perhekirkko su 6.3. klo 16. Hannu Komulainen, Taru Parviainen. Tänä päivänä ei ole muuta messua.

KAAVIN SEURAKUNTAKOTI
Kirkkorannantie 1

TUUSNIEMEN
SEURAKUNTATALO
Koivukuja 2
Aamurukous ma 28.2. ja ma 7.3.
klo 10 Kammarissa.
Keskustelupiiri ma 28.2. ja ma 7.3.
klo 18.30 Kammarissa.

MUUTA
Kirkonkylän työseura pe 25.2. klo 12
Marjatta ja Einari Järveläisellä, Anaskintiellä.

Elsan kerho ke 23.2. klo 14
Maarianvaaran koululla.
Elsan kerho to 3.3. klo 14
Kortteisen koululla.
Jari Muta lomalla 28.2.-6.3. sijaisena
Reijo Leino, p. 040 4888 600.

MUURUVEDEN KIRKKO
Kirkkotie 1
Messu su 27.2. klo 16. Huhtala, Saarela.
Messu su 6.3. klo 16. Huhtala, Piironen.

MUURUVEDEN
SEURAKUNTATALO
Kirkkotie 1
Miesten piiri to 24.2. klo 18.

KESKUSSEURAKUNTATALO
Suokatu 22
Huonokuuloisten seurakuntapiiri
ke 23.2. klo 13.
Kuurojen lähetyspiiri to 3.3. klo 17.

O p i s ke l i j a t j a
nuoret aikuiset
Perjantaimessu perjantaisin klo 19
Tuomiokirkossa, jonka jälkeen PappilaKlubi klo 20.30, Pappilantie 12. Olli Helenius-Duo 25.2.
Tuomasmessu su 27.2. klo 18. Saarna
Peter Halldorf.
International Church events in Kuopio. March 6 at 2 pm Open House meeting for fellowship and Bible discussion,
Old Rectory, Kuninkaankatu 12.

KANSANLÄHETYKSEN
OPISKELIJATOIMINTA
Sairaalakatu 11

Voiko Jumala mennä rikki? 5.3. klo 19.
Topi Viitasalo.

Perheasiain
neuvottelukeskus
Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta
keskusteluapua
parisuhteen
kysymyksissä. Käynnit sopimuksen mukaan. Tiedustelut, p. 040 4848 480 mape klo 9-11.

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

Järjestöt

www.kolmekohtaamista.com
keskiviikkoisin klo 18

NNKY, Myllykatu 5

OPISKELIJA JA
KOULULAISLÄHETYS
Sairaalakatu 11
www.opko.fi/kuopio
Opiskelijaillat la klo 19.
Ystäväpäivä kaikille Opkon tutuille 26.2.
klo 15 Petosen seurakuntatalossa. Esko
Konttisen puheenvuoro. Mitä kuuluu
Opkolle nyt ja raamattutunti Pekka Ryhänen. Tarjoilua. Lapsille ohjelmaa.
Ilmestyskirjan seurakunnat 26.2. klo
19. Pekka Heiskanen.

p. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi /paikallisyhdistykset
Lähetyspiiri ke 23.2. klo 13.
Raamattupiiri ke 2.3. klo 13.
Raamattuilta roomalaiskirjeen äärellä
su 27.2. klo 18. Pekka Heiskanen ym.
Järj. SRO ja NNKY.
Maailman rukouspäivän iltarukous
pe 4.3. klo 18. Puheenvuoroja eri seurakunnista.
Naisten hyvinvointipiiri joka viikko ke
klo 17.30. Maksuton.
Perhekahvila ma klo 9.30 – 12.
Lauluryhmä ke klo 15.

PyhäPuuha

KUULUTETUT
Ilkka Antero Tilles ja Mirja Birgitta Hynninen

Vanhemman väen palvelupäivä ti 1.3.
klo 11-13.30 Ruoan ja kahvin hinta 5 €/
hlö.
Nuorten ilta ke 2.3. klo 16.30. Kausiohjelmassa ke 23.2. ilmoitettu nuorten ilta
peruttu.

MUUTA

Kierrätysmyyntipiste avoinna ma, ke
ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50.
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe klo
10-12.
Hengellinen syöpäpiiri ke 23.2. ja ke
9.3. klo 13.
Hyväntuulenpiiri ti 1.3. klo 12.
Varttuneiden kehitysvammaisten
päiväpiiri ke 2.3. klo 13.30.
Pullakirkko pe 4.3. klo 12.
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KUOLLEET
Asko Kalevi Ahonen 70 v., Eero Heikki
Linnove 75 v., Aili Elina Nissinen 93 v.

Siilinjär vi
KIRKKO
Haarahongantie 4
Perjantaimessu pe 25.2. klo 18.30.
Puhe Matti Hoffrén, liturgina Eero Holma, musiikkia Vesa Kajava.
Messu, Herättäjän päivän kirkko su
27.2. klo 10. Eero Holma, Sirpa Ylikotila,
Marjaana Kaisto ja Sola Gratia. Kirkkokahvit sekä siioninvirsiseurat ja paikallisosaston vuosikokous seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 6.3. klo 10.
Seppo Laitanen, Tapio Lepola ja Marjaana Kaisto.

Diakoniakeskus
Suokatu 31
p. 040 4848 464
Työntekijöiden asiakasvastaanotto
ilman ajan varausta ma, ke ja pe klo 1012. Vammaistyöntekijän asiakasvastaanotto ilman ajan varausta ma ja ke
klo 10-12.

Lue yksin tai vanhemman kanssa Johanneksen evankeliumista luvusta 4
jakeet 31 – 38.
Täytä pystyriveille sanat vihjeitten mukaan.
Merkityille vaakariveille muodostuu sanonta.

Tehtävän laati Susanna Holma.
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seurakunnissa tapahtuu
Yhteiskristillinen raamattu- ja rukousilta ti klo 18.
Puhelinpäivystys kansliassa ti ja to
klo 9 - 11, p. 017 2614 500.

017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus
p. 017 369 0700

POHJOIS-SAVON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS,
Sairaalakatu 11
P. (017) 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
www.tarjolla.net
Kristillinen kirjapalvelu arkisin klo
11-15.
Miesten aamupiiri ma klo 6 ”matkalla
kohti aitoa miehuutta”, aamurukoushetki klo 7 ja klo 8, äiti-lapsipiiri klo
9.30. Raamattupiiri ti klo 16 parillisella viikolla, rukoushetki klo 18 parittomina ti. Päivähartaus ja kahvihetki
ke klo 12 ja nuorten aikuisten 3Kohtaamista klo 18. Raamattu- ja lähetyspiiri parittomina to klo 16 ja nuorten Nuotta-ilta klo 18.30. Opkon
opiskelijailta la klo 19.
Kohtaamispaikka to 24.2. klo 18.30
Riistaveden srk-talon kahviossa. Unto
Niskanen.
Lähetyspyhä su 27.2. klo 10 Alavan
kirkossa. Saarna Jouko Kauhanen, lit.
Heikki Kemppainen. Kirkkokahvit ja
Japani-lähetystilaisuus.
Lähetyspyhän messu su 27.2. klo 10
Karttulan kirkossa. Saarna Ilkka Sormunen, lit. Reijo Mustonen. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-talossa, Siparin perhe.
Lähetyspyhä su 6.3. klo 10 Kallaveden kirkossa, saarna Markku Huttunen, lit. Juha Määttä. Kirkkokahvit ja
lähetystilaisuus.
Kohtaamisia Lähetyskodissa su 6.3.
klo 16 sanan ja sävelten merkeissä.
Simo Karjalainen, Välke.
Kohtaamispaikka ma 7.3. klo 18.30
Siilinjärven srk-talon pienessä salissa.

KANSAN RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22

Vuosikokous pe 25.2. klo 18.
Keskusteluilta la 26.2. klo 18.
Seurat su 27.2. klo 15.

p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Rukousilta pe 4.3. klo 18.
Krito p. 0400 793 446/Anja
Rukouspäivystys pe klo 13-16. Kirjanmyyntipiste.
Pienryhmät: rukouspiiri ma klo
17.30-19.00.
Krito-ryhmät ti klo 18-20.
Askartelupiiri ke parill. vk. klo 13-16,
p. 050 5552 300/Marjatta.
Raamattupiiri ke parill. vk. klo 1819.30, p. 050 5484 087/Juha.
Miesten piiri ke klo 18-19.30 pariton
vk. p. iltaisin 044 0438 585/Topi
Naisten solu to pariton vk. klo 1819.30.
Nuorekkaiden aikuisten kotisolu
klo 18 pariton vk. Lisätietoja marjut.
rasanen@gmail.com sekä ninattpartanen@hotmail.com

HERÄTTÄJÄYHDISTYS
Kuninkaankatu 22

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

KUOPION YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22

Avoinna ke klo 10-13,
virsituokio klo 11-12.
Torstaiseurat ja vuosikokous 24.2.
klo 18 Keskusseurakuntatalon Samulissa.
Kevään suurtapaus -Talviveisuut lasu 5.-6.3. Puijon kirkolla. La veisuut
klo 13, esitelmä klo 14, Matkavirsiä
Esa Ruuttusen konsertti klo 16 (ohjelma 10 €), Iltaseurat klo 18.30, Puijon kamarikuoron konsertti klo
19.30 ja Iltasoitto klo 21 kamariorkesteri Lapinlahden vesilinnut.
Messu su 6.3. klo 10 ja Raamattutunti ja lähtöseurat klo 12.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14.
P. 017 2622 322, p. 040 4514 135.

AHOLANSAARI
Hiihtolomaviikkojen ohjelmaa alkaen viikolla 8. Päivittäin Paavon pirtin
esittelyt klo 12 ja Siioninvirsiseurat klo
18.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset,
p. 050 4641 000, www.aholansaari.fi
aholansaari@aholansaari.fi

Seuroja voi kuunnella osoitteessa
www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Seurat to 24.2. klo 13.30 Vehmersalmen palvelukeskuksessa.
Teemamyyjäiset pe 25.2. klo 17.

m u i s t i o
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622
621 savuttomat palaverit arkisin klo
11 ja 19, su klo 9 ja 19.
AA-naisten ryhmä ti klo 18 Suokatu 6.
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi.
Savuttomat palaverit to klo 19, la klo
9 ja su klo 18.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toimimattomassa perheessä kasvaneille aikuisille torstaisin klo 18-20 Propellissa, Minna Canthinkatu 4 C 3.
krs. Satamakadun puolelta, p. 050
9294 548 ma ja ti klo 18-20. http://
www.aal.fi
Aamun sana ja rukous yhteiskristillinen hetki perjantaisin klo 8 Eelim
–temppelissä, Vuorikatu 29.
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmaisten läheisille, Hatsalankatu 37
su klo 19, p. 040 5579 470.
Imetystukiryhmä parillisten viikkojen maanantaisin Maljapuron päiväkodissa klo 18-19.30. Kaikille avoimesta ryhmästä lisätietoja, p. 040
7283 654 tai www.kuopionimetystukiryhma.fi
Irti huumeista puhelinpäivystys
ma-pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Läheisryhmät, p. 040 8459 052.
Katiska, Särkiniemen asukastupa,
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 9-16,
p. 017 2822 239. www.sarkiniemi.
toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita
myytävänä arkisin tilaisuuksien aikana Keskusseurakuntatalon aulassa, Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti
Puijolan Monikulttuurikeskus, Myllykatu 1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo
8.30-15.30 ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset
suomen kielen kurssit ma klo 9-12, ti
klo 17-18.30 ja to klo 10-12. www.
puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoinna ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setlementti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p.
050 3727 900.
Kriisikeskuksessa kriisipäivystys
joka päivä klo 14 -21, p. 017 2627 738
ja 2627 733. Ajanvaraus ma - pe klo
8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11,
käynti päihdeosaston rak. päädystä.
Avoimet vertaistuki-/keskusteluryhmät päihteettömyyden tukemiseksi
ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245
ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset
Laulutuokio ja kerho ti 1.3. klo 12.30

Keskusseurakuntatalon Samulissa.
Laulun ja Sanan tilaisuus pe 4.3. klo
14 Palvelukoti Lepolassa.
Kuopion mielenterveystuki ry.
Koljonniemenkatu 2 II krs. P. 017
2618 828, 040 7331 713, 0400 889
827.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18.
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400
900. www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke,
to ja pe klo 11-13.
Nimettömät narkomaanit su klo
16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Elämänkatsomuspiiri tiistaisin klo 9. Miesten raamattupiiri parillisen viikon ti
klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja
tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa ja abortin jälkeen ilmenneissä
kriiseissä ma-pe klo 17-21, p. 044
5766 670. www.ituprojekti.net
Narsistien uhrien vertaistukiryhmä ma klo 18 Majakassa, Minna
Canthinkatu 4 C 3 krs. Satamakadun
puolelta.
Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry Ulkoilutapahtuma
laskiaistiistaina 8.3. klo 12-15 Puijon
maisemissa. Ilmoittautumiset, p.
040 5564 292. Avoin tukiryhmä vanhemmille, joiden lapsella on mielenterveyden vaikeuksia tai on sairastunut psyykkisesti 2.3. klo 17 Majakassa, Minna Canthin katu 4 C 3. krs.
Vanhemmat voivat jatkaa ma 14.3.
alkaen Prospect-ryhmässä.
Petosen asukastupa Pyörönkaari
19, II. krs. Avoinna ma-pe klo 9.30-15,
p. 3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdistys. Salijumppa ti klo 14.15 ja allasjumppa klo 15.15 Alavan palvelutalossa. Suokadun palvelutalossa allasjumppa ke klo 17. Salijumppa
Puijonlaakson palvelutalossa to klo
13.
Portti, terveysneuvonta- ja välineiden vaihtopiste suonensisäisesti
huumeita käyttäville, Vuorikatu 3133. Avoinna ma ja to klo 14-16, ti klo
16-18. Asiointi nimettömänä.
Puijonlaakson asukastupa palvelukeskuksessa, Sammakkolammentie 12. Avoinna ma-pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, II
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe
klo 8.30-11. Ajanvaraus alkaen klo 8,

p. 183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu
11 p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön
neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea.
Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627
738. Auttava puhelin, p. 0203-16116,
ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21.
Help line, p. 0203-16118 ma-ke klo
15-18. Juristin puhelinneuvonta mato klo 17-19, p. 023-16117. www.riku.
fi
Sotaveteraanimuseo ja kahvila
Tulliportinkatu 37 rakennus D. Varaukset ryhmille, p. 2811 130 klo 9-13 ti
– to.
Suomen mielenterveysseuran
keskusteluryhmä lapsena hyväksikäyttöä kokeneille ja heidän läheisilleen kuukauden 1. keskiviikkona klo
17.30 aluetoimiston kokoustilassa,
Myllykatu 8 II. krs.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksikkö, Lastentie 1.
Vertaisryhmä itsemurhan tehneiden läheisille ti 8.3. klo 18 Mielenterveysseuran koulutustilassa, Myllykatu 8, sisäpiha II krs. Tied. Liisa
Paatelainen, p. 044 3313 710, Anneli
Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu Männistön koululla ti tai pe klo
10.
Yhden Vanhemman Perheiden
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16,
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistaiiltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied.
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.

KIRPPUTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6.
Avoinna ma-pe klo 8-15, p. 044 7148
004.
Kirpputori Toivonsäde, Asematie
11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18,
la 10 -14.30, p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka,
Torikatu 17. Ma-pe klo 11-17, la klo
10-15, p. 2614 774.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen
kirpputori, Kuninkaankatu 23.
Avoinna ma-to klo 10-16, pe klo 1013. Tiedustelut, p. 040 7092 430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark.
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004.
Vapaaseurakunnan
kirppari
Ropo, Käsityökatu 28. Avoinna mape klo 10-17, p. 3623 614.

r i s t i v e t o a
Hanna Karkkonen

Ristivetoa kulkee mukana menneen viikon tapahtumissa
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Pieni ja
hento ote
Paloahon koulun perjantaiaamut alkavat koko koulun yhteisellä laulu- ja musisointituokiolla.

Hanna Karkkonen

Paloahon koululle iloa
Mummon mökin arpajaisista
Yhteinen laululeikki avasi aamun.
Minun ystäväni on kuin villasukka,
joka talvella lämmittää.
Ja minun ystäväni on kuin niitynkukka,
joka saa minut hymyilemään.
Soittimet kilkattavat ja laulu soi, kun Paloahon koulun oppilaat, opettajat, ohjaajat ja
hoitajat ovat kokoontuneet juhlasaliin perjantaiaamun musiikkihetkeen. Jokainen on
saanut valita oman soittimensa. Musiikki tuo
riemua ja rauhoittaa.
Paloahon koulu on saanut vieraita Mummon mökistä. Kerran vuodessa jo kymmenen
vuoden ajan mökin emännät tuovat joulujuhlan arpajaisvoittorahat koululaisille.
Opettaja Suvi Orasuo iloitsee terveisistä
ja kertoo, että tämän vuoden lahjoitus käytetään apuvälineisiin. Monet apuvälineet ovat
jo kymmenen vuoden aikana kuluneet puhki. Emäntien lahja on mahdollistanut useana
vuonna myös virkistysretkeilyn.

Yksilöllinen oppimisympäristö
Kuunnelkaa, kuunnelkaa, laulupussi avataan…
Tänään laulupussiin saa kurkistaa punaisen ryhmän oppilaat.
Paloahon koulussa toimii neljä opetusryhmää, jotka koostuvat usean eri luokka-asteen
oppilaista. Opetusryhmät nimetään värien
mukaan: keltainen, punainen, sininen ja vihreä ryhmä. Yhteensä koulussa on tällä hetkellä
21 oppilasta.

toimisuutta sekä vaihtoehtoista kommunikaatiota ilmeillä, eleillä, viittomilla, esinesignaaleilla ja kuvilla. Tavoitteena on lapsen
sisäisen kielen kehittäminen ja jokaiselle sopivan kommunikaatiomuodon löytäminen”,
Suvi Orasuo kertoo.

Ystävän houkuttelemana

Opettaja Suvi Orasuo kertoo Mummon
mökin emännille Kaarina Knuutiselle ja
Marjatta Pulkkiselle, että uusia perinteisiä
apuvälineitä tarvitaan.
”Tavoitteena on luoda yhdessä oppilaiden
ja heidän perheidensä kanssa yksilöllinen oppimisympäristö. Tärkeää on tukea oppilaan
mahdollisuuksia hallita omaa elämäänsä yhteiskunnan yhdenvertaisena jäsenenä.”
”Meillä harjoitellaan sosiaalisuutta ja oma-

Mummon mökin emäntätiimiin, joka lahjoituksen keräsi, kuuluu noin 70 naista. Mökkihän sijaitsee Puijonkadulla, kivenheiton
päässä torilta. Sinne voi tulla piipahtamaan
ja keskustelemaan, juomaan kahvit ja tapaamaan tuttavia.
”Ovet ovat avoinna kaikenikäisille”, kertoo
pääemäntä Kaarina Knuutinen.
”Uutena ohjelmana on tammikuussa alkanut raamattuhetki, jossa yhdessä luetaan
ja pohditaan Raamatun jakeita.”
Perinteinen puuropäivä on kerran kuussa
ja torstaisin väkeä kokoaa lähihoitajaopiskelijoiden viriketuokiot.
Uudet emännät löytävät tiimiin usein tuttavan kautta.
”Niin kävi minullekin. Kävin ystävän kanssa tutustumassa ja siitä lähtien olen mukana
ollut”, Knuutinen toteaa.
Tunnelmallisen mökin kynnys on matalalla. Yksinäisyyttä voi lieventää astumalla
kynnyksen ylitse. Samalla voit soittaa vanhaa
harmonia tai neuloa vaikkapa palasen yhteiseen isoon hyväntekeväisyyspeittoon.

Hanna Karkkonen

Kuopiolainen yhteisvastuuviesti
valloitti Facebookissa
”Lupaan maksaa Yhteisvastuulle niin monta euroa kuin tämä päivitys saa tykkäys-painalluksia seuraavan vuorokauden aikana.
Jos haluat sitoutua YV -keräykseen samalla
tavalla, kopio tämä statukseesi ja määrittele
siinä oma aikataulusi.”
Koulutuskeskus Agricolan kehittämiskonsultti Raimo Turusen laatima lupaus
kiersi ainakin toista viikkoa Facebookissa
keräten lahjoituksia Yhteisvastuulle.

Kuopiolaisen Turusen mukaan päivitys
sai nopeasti yli 100 tykkäystä ja vajaa 50 ihmistä kopioi sen myös omalle Facebook -sivulleen muokaten rahasumman kukkarolleen
sopivaksi. Turusen mukaan Yhteisvastuulle
luvatut summat liikkuivat parista kympistä
200 euroon.
Helposti laadittava, ilmainen ja nopeasti
leviävä viesti oli yksinkertainen, mutta toimiva idea.

Piti kirjoittaa aivan muusta.
Mutta sitten hento ote vei ajatukset
toisaalle. Niin pieni, niin hauras – ja niin
vaikutusvaltainen. Toinen pojantytär, ystävänpäivänä syntynyt.
En ole edes nähnyt hänen silmiään. Tiedän, että uppoan niihin. Ja minä suojelen
sinua kaikelta, mitä ikinä keksitkin pelätä!
En ole vielä pidellyt hänen pikkuista kättään. Tiedän, että se vie minut seikkailuihin,
joita en ehtinyt kokea omien lasten kanssa.
Ei vastuuta eikä huolta, vain ilo, kermat
päältä. Ei ole sellaista pimeää, mitä tuo hento
käsi ei torjuisi.
Etuoikeutettu mummi. Onnellinen lapsi.
Mummi, joka saa asua kauniissa ja puhtaassa
Kuopiossa. Lapsi, joka saa syntyä rakastavaan kotiin.
Ei tarvitse kuin ylittää itäraja ja isoäitiys näyttää toisenmoiselta. Karjalan monet
babushkat sinnittelevät mitättömillä eläkkeillään lastenlastensa kanssa. Siitä välistä
on julma elämä – tai alkoholi – vienyt yhden
sukupolven. Pienet mummot sairauksineen
ja ahtaine koteineen yrittävät kaikkensa, jotta lastenlapsilla olisi tulevaisuus, olisi toivo.
Ei tarvitse kuin vilkaista tämän vuoden
yhteisvastuukeräyksen aineistoja, kun huomaa, miten erilaiselta elämä näyttää yksinäisen lapsen silmin. Taival on kolea ilman
perheen, suvun tai edes yhteiskunnan turvaa
– Suomessa ja Mosambikissa.
Useiden tutkimusten mukaan tyttöjen
koulutus on tuottoisa sijoitus. Jokainen käyty kouluvuosi lisää kehitysmaiden tyttöjen
tuloja 10-20 prosenttia. Kirkon Ulkomaanavun synnyttämän Naisten Pankin aluesolu on juuri perustettu Kuopioon. Se on yksi
loistava tapa edistää kehitysmaiden naisten
yrittäjyyttä ja toimeentuloa.
Mummit, äidit, tyttäret!
”Pieni on sen äidinrakkauden piiri, johon
ei muita mahdu kuin hänen omat lapsensa”,
sanoi Sylvi Kekkonen. Meille on annettu
niin suuri syli ja sydän, että niistä riittää
myös heille, joiden osa on kovin paljon kolkompi kuin meidän.

Helena Kantanen

”Kun verkossa
kiertää mitä hulluimpia päivityksiä,
ajattelin, että voisihan sosiaalista medi- aa käyttää myös
hyvän tekemiseen. En voi tietää, kiertääkö
se vieläkin Facebookissa.”, sanoo Turunen.

Pirjo Tiihonen

Sitaatit Ultra Brata mukaillen.
T äll ä p al s t all a k ir j o i t t a v a t
v u o r o t e ll e n y li o p i s t o nl e h t o r i
Helena Kantanen Kuopiosta
s e k ä t o imi t t aj a J a n n e V ill a
H e l s in gi s t ä .
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Väsyneet kädet ja

rukouksen voima
P

ikkutyttönä Eliisa Kohonen tokaisi, että hänestä tulee sairaanhoitaja.
Ja niinhän siinä kävi,
sillä hänet valittiin virkaan vuonna
1974, juuri kun hän oli hädin tuskin
ehtinyt valmistua Kuopion sairaanhoito-oppilaitoksesta.

Helinä Schroderus

Eliisa Kohosen aika äidin omaishoitajana kasvatti hänestä tukihenkilön.

keää toimittajana työskennelleelle
äidille oli pysyä kiinni ajan tapahtumissa ja ilmiöissä. Hän oli aina
tarkka myös ulkonäöstään. Olipa
lähtö kaupungille kahville taikka
sairaalaan, äiti seisoi peilin edessä
asettelemassa hiuksiaan.

Kuolenhan minä kuitenkin
Alkuun Kohosesta tuntui hämmentävältä, kuinka avoimesti ja rohkeasti hänen äitinsä puhui kuolemasta.
Oli, kuin hän olisi nöyrtynyt edessä
odottavan tosiasian edessä. Yhdessä
he keskustelivat siitä, millaiset hautajaiset äiti halusi. Vaikka Kohonen
olikin ammatissaan nähnyt kuolemaa, oman äidin poismeno koskettaa
mielen syvimpiä kerroksia kipeämmin, mihin mitkään sanat riittävät.
”Kun lopullinen diagnoosi tuli,
äiti kysyi, mitäs sinä siinä itket, kuolenhan minä kuitenkin.”
Aino Kohonen nukkui pois kahdeksan vuotta sitten, mutta tyttären silmät kostuvat yhä. Mieleen
palaavat muistot äidistä ja tunteet
omaishoitaja-ajasta. Puolitoistavuotinen oli rankkaa, mutta samalla antoisaa ja kasvattavaa aikaa.
Usein kiireinen arki kiukutti tytärtä ja mieli oli loputtoman väsynyt.
Silloin oli lähdettävä ulos ja soitettava veljelle tai sisarelle ja purpatettava
kiukku ilmoille. Mutta tytär on kiitollinen siitä, että on saanut auttaa
ja olla äitinsä lähellä loppuun asti.
Riittää kun on lähellä
Kohonen on neljän syöpäsairaan
ystävänsä tukihenkilönä, käy kylässä, kuuntelee, juttelee. Viimeisin
projekti oli 150 kankaisen pussukan
ompelu-urakka Kysin rintasyöpäpotilaille. He kantavat niissä toipilasaikanaan dreenipussia, johon poistuu
elimistöstä eritteitä dreenin eli laskuputken avulla.
Käsitöistä hän sai myös omaishoitajana voimaa. Kamalin kohtalo olisi,
jos hän ei pystyisi tekemään käsillään mitään.
”Koen iloa siitä, että voin auttaa.
Aina auttamiseen ei tarvita isoja projekteja. Riittää, kun vaan on lähellä.”

Päättäväisyys kantoi
läpi kivun
Mistä lie tyttö alun perin päättäväisyytensä saanutkaan. Sama määrätietoisuus on kuitenkin puskenut
häntä eteenpäin silloinkin, kun edessä on näyttänyt olevan kivinen seinä.
Asenne kantoi läpi kipuhelvetin,
kun työtapaturmassa loukkaantunut
käsi oireili kaksi vuotta antamatta
rauhaa tuskalta, ja se auttoi myös
avioerossa.
Päättäväisyys nousi voimaksi
varsinkin silloin, kun hän hoiti kotonaan syöpäsairasta äitiään Aino
Kohosta, kävi samaan aikaan työssä
ja piti huolta lapsenlapsestaan, jotta
öisin leipomotyössä käyvä tytär sai
edes välillä nukkua. Ei ihme, että
väsyneet kädet menivät tuolloin tavallista useammin ristiin.
”Rukous. Myös se auttoi ollessani
äitini omaishoitaja.”, sanoo Kohonen.

Vuosi ja neljä kuukautta

Pirjo Tiihonen
”En enää viitsi narista joutavista asioista. Iloitsen luonnon kauneudesta, toisen onnistumisesta ja jokaisesta
kivuttomana eletystä päivästä.”

t a p a h t u m a t
Liikkeelle laskiaisena

Paastoon pienryhmissä

Perheen pyhäpäivän ulkotapahtuma Pyhän Johanneksen kirkon pihalla laskiaissunnuntaina 6.3. klo
16. Tarjolla nuotiomakkarat ja mehut, tuotto Yhteisvastuulle. Mukana menossa myös Mannerheimin
lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti.
Perheen pienimmät saavat kokeilla arvonta- ja
ongintaonnea.

Miten vietät paastonaikaa? Osallistu Seitsemän
vapaata viikkoa -pienryhmään, joita aloitetaan
sekä Vuorelassa että Siilinjärven seurakuntatalossa.
Ryhmät keskiviikkoisin 9.3. alkaen pääsiäiseen asti. Ohjaajina Raija Hallikainen ja Sirpa Ylikotila.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 044-728 4608
helmikuun loppuun mennessä.

Ulkoilemaan ja yhteisvastuuseen.

Pääsiäistä kohden.

Piirros Kari Kuronen

Äiti asui Torniossa, mutta siellä hän
ei tyttären mukaan saanut riittävän
hyvää hoitoa. Kohonen kiukustui ja
äiti tuotiin Kuopioon. Kun syöpään
lopulta saatiin asianmukainen hoito,
tytär koki onnistumisen tunteen.
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa annetun ensimmäisen sytostaattiannoksen jälkeen syöpäkasvain
pieneni puoleen. Äiti sai silti vain
vuoden ja neljä kuukautta elinaikaa.
Sanottiin, ettei lääketiede kykene
enempään. Hänen loppuaikansa
pyrittiin silti järjestämään mahdollisimman hyväksi. Se oli tärkeintä
myös tyttärelle.
”Vaikka omassa mielessä oli huoli, oli äidin kannalta tärkeää pitää
yllä hänelle tärkeitä hyviä ja positiivisia asioita. Loppuelämän tuli olla
laadukasta ja turvallista.”
Kohonen muistaa, kuinka tär-

