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Ota katumuksen merkki. 
Tänään, tuhkakeskiviikkona 
alkaa paastonaika. 
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Hengellisyyden tarve 
sairaaloissa kasvaa
Papin läsnäolo osastoilla 
madaltaa kynnystä puhua.

Osastonhoitaja Eila Nissinen on työskennellyt 
Kuopion yliopistollisen sairaalan eri tehtävis-
sä pitkään. Nyt hän on lasten ja nuorten veri- ja 
syöpätautien osaston osastonhoitajana.

”Muutos on ollut konkreettisesti näkyvää. 
Pappi on täällä esillä ja hän on myös jäsenenä moniammatilli-
sessa työryhmässämme. Sairaalapappi rakentaa myös työyh-
teisömme hyvinvointia”, Nissinen kuvaa. 

 ”Kun pappi on tuttu, perheitten on helpompaa ottaa hä-
neen yhteyttä silloin kun he haluavat keskustella.” Nissisen 
mukaan keskusteluntarve saattaa syntyä lapsen sairastuessa, 
saattohoitovaiheessa tai lapsen kuoleman jälkeen. 

”Myös hoitajilla pitää olla valmiudet keskustella hengellisis-
tä asioista, mutta pyyntö lähtee aina perheeltä. Kunnioitam-
me heidän henkilökohtaisuuttaan.”

Keskustelut käydään osastoilla. Sairaalassa on myös hiljai-

nen huone, mutta Eila Nissisen mukaan se on 
kolkko. Uusi hiljainen huone on suunnitteilla sai-
raalan uudisrakennuksen myötä. 

Syksyksi osastolle suunnitellaan kerran viikos-
sa kokoontuvaa perhekerhoa, johon myös pap-
pi osallistuisi. Osastolla on kokeiltu pyhäkoulua, 
mutta se ei saanut kannatusta. 

Sairastunut tarvitsee 
kaiken tuen ja avun
”Kirkon työntekijät voivat tuoda näkökulmia eettisiin keskus-
teluihin”, johtava sairaalapastori Risto Voutilainen sanoo. Sai-
raalapappi on hänen mielestään myös työpaikkapappi. ”On 
tärkeää, että kirkon työ tulevaisuudessa nähdään luontevana 
osana sairaaloiden elämää. Suurin osa potilaista, omaisista ja 
henkilökunnasta ovat kirkon jäseniä.”

”Potilaat pyytävät keskustelua, ehtoollista, rukousta sekä 
elämänkatsomuksellista pohtimista sairauden keskellä”, Vou-
tilainen kuvaa. Myös omaiset toivovat keskustelua sekä usein 
saattohartautta. ”Saattohoito-osastolla kuolemaan ja suruun 

liittyvät kysymykset ovat erityisesti esillä. Siellä sairaalapapilla 
on merkittävä rooli.”

”Sairastuminen koskettaa vakavasti koko ihmisen olemista, 
hänen läheisiään ja perhettään. Sairastunut ja hänen läheisen-
sä tarvitsevat kaiken tuen ja avun.”

Kuopion seurakuntayhtymällä on neljä sairaalapappia, jot-
ka toimivat Puijon ja Julkulan sairaaloissa, Niuvanniemen oi-
keuspsykiatrisessa sairaalassa, Harjulan ja Valkeisen sairaalois-
sa sekä Neuronissa Kortejoella. 

Viime vuonna sielunhoitokeskusteluja oli runsaat 2000, 
osasto- ja saattohartauksia 134 sekä päivystyskäyntejä 110.  

LAHJA PYYKÖNEN

pysäkillä

Ajankohtaista

H
alpa yksiö, mutta vaatimaton. Siel-
lä tupakoidaan ulkona ja sisällä. Ak-
tivoivaa asukastoiminta. Ympäristö 
kunnossa.

Kaikilla kuopiolaisilla on mielikuva 
kaupungin tunnetuimman vuokrata-
lo-yhtiöiden asunnoista ja asukkaista.     

Niiralan Kulman, Nikun, kotisi-
vut kertovat, että 60-vuotiaalla yhtiöllä on 5900 asuntoa, jois-
sa asuu 10 00 kuopiolaista. 95 prosenttia heistä on yhtiön 
asukaspalvelupäällikön Päivi Vannisen mukaan tunnollisia ta-
vallisia kansalaisia. He maksavat vuokransa ja laskunsa ja pitä-
vät yhteiskuntaa pystyssä.

Lopun viiden prosentin kanssa on totuttu siihen, että yhtiö 
pääsee mediaan. Piskuinen porukka painaa samalla synkän lei-
man kaikkeen vuokralla asumiseen ja tiettyihin lähiöihin.

”Miten te jaksatte”, kysyi vieraaksi tullut piispa Wille Riekki-
nen kuunneltuaan kotvan asumiseen liittyviä tarinoita.

”Se oli ensimmäinen kerta, kun joku kysyi”, asukasvalinnois-
ta ja asukastoiminnasta vastaava Vanninen to-
teaa.

Mieluisana viestinä hän pitää myös presiden-
tiksi valitun Sauli Niinistön huolta nuorista syr-
jäytyneistä.  

”Nyt odotetaan toiveikkaina, minkälaisia re-
sursseja valtio voisi tarjota ongelman selättämi-
seksi.”

Vanninen on viihtynyt talossa pian 30 vuot-
ta. Tullessaan töihin vastavalmistuneena siivous-
teknikkona hän kuvitteli tietävänsä yhtä ja toista 
maailmanmenosta.Työtovereina hyöri enimmil-
lään 45 siivoojaa.

”Vasta täällä avautui elämän koko kirjo.”

Bilettävät nuoret syliotteeseen
Eniten asukaspalvelupomoa ja kolmen aikuisen 
lapsen äitiä huolettaa nuorten asunnottomuus. 

Pieni kelkasta putoava, öisin bilettävä ja päi-
vät nukkuva nuorten porukka, kasvaa hitaan sa-
lakavalasti. Tämä katras pitäisi Vannisen mukaan 
saada syliotteeseen mahdollisimman varhain. 

”Osa tarvitsisi tukea arjen alkeissa.”  
Vanninen paljastaa eläneensä rankan nuoruu-

den, mutta hänelle pantiin rajat. Vanhempien li-
säksi tukena oli hyviä ja vastuuntuntoisia aikuisia. 

”Omien kokemusteni valossa voin ymmärtää 
nykynuorta, vaikka en hyväksy ilkivaltaa ja välin-
pitämättömyyttä.”

Vanninen tietää, että katto pään päällä ei tee 

ketään autuaaksi, mikäli asukkaalla ei ole taitoja yksin elämi-
seen. Jos nuori ei ole oppinut siivoamaan, eikä osaa viedä ros-
kapussia, hän ei todennäköisesti selviydy vuokranmaksusta-
kaan. 

Naapurien ei tarvitse sietää häiriöitä ja epäsosiaaliseen käy-
tökseen pitää puuttua ennen kuin tilanne räjähtää käsiin. 
Häätö maksaa yhteiskunnalle lähes 10 000 euroa. Se voi olla 
ensimmäinen askel rikosten tielle.  

”Ja kuka ottaa asumaan nuoren, joka on häädetty edellises-
tä asunnostaan?”

Vaikka monien mielestä sosiaaliturvaa on jo liian kanssa ja 
työttömiä hyysätään, Vanninen liputtaa ennaltaehkäisevän 
työn puolesta. 

”Perheiden tukea on hiljalleen vähennetty niin neuvolasta 
kuin kouluterveydenhoidostakin eikä kodinhoitajia perhetyö-
hön ole saatavilla.  Käden taitojen opetus eikä yhteiskuntaop-
pi koulussa riitä, jos kodin eväät ovat olemattomat.”

Hän pelkää, että kuntien perustehtäviä luisuu kolmannen 
sektorin syliin. Silloin sosiaalisten ongelmien hoidosta tulee 

pätkätyötä, kolmen vuoden projekteja.   
”Kaikkia ei voi pelastaa, mutta pelas-

tetaan ne, jotka voidaan.”

Nikulaisia jo kolmessa polvessa
Luukku, kämppä, asunto, kontu. Oma 
koti kullan kallis.

Vanninen näkee päivittäin, miten tär-
keä asia oma tupa on ihmisille pohjoisilla 
leveysasteilla. Olivat seinät sitten omat, 
pankin tai vuokranantajan.

”Jokaisella on oikeus turvalliseen paik-
kaan maailmassa.”

Niiralan Kulman toimiston seinällä 
kaakeliuunin vieressä komeilee upouusi-
en asuntojen kuvastoa. Reilulla 700 eu-
rolla irtoaa yli 60 neliötä. 

”Monille asukkaille yli kymmenen eu-
roa maksava neliövuokra alkaa olla kipu-
kynnys.”

Toisella seinällä esitellään remontoita-
vien astuntojen pintamateriaaleja. Muo-
vimattoa, laminaattia ja parkettia latti-

aan, eriväristä kaakelia kylpyhuoneeseen, tapettimalleja.
Enimmillään hakijoita Niiralan Kulman asuntoihin on syk-

syisin, kun opiskelijat kirmaavat kaupunkiin. Tällä hetkellä ha-
kijoita on liki 1200 ja asuntoja vapautuu noin 70 kuukausi-
vauhdilla.

Koti myös kelkasta putoavalle

”Millä saisi vuokra-asumisel-
le saman statuksen kuin Keski-
Euroopassa”, Päivi Vanninen 
kysyy.

”Häätö 
maksaa yh-
teiskunnalle 
liki 10 000 
euroa. Se voi 
olla ensim-
mäinen askel 
rikosten tielle.

”Häiriköivä nuori on saatava syliotteeseen. Pian.”

OLLI HERRANEN/SAVON SANOMAT

Niuvannniemen sairaalassa on muistolehto, joka vihittiin käyt-
töön joulukuussa. Sen tarkoituksena on auttaa surun ja syyllisyy-
den käsittelyssä. 
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Kirkon kevät tulee

K evät on tulossa. Ettekö sitä huomaa. 
Kirkolliskokous on saanut uudistusruiskeen. 

Kuopiosta valittujen edustajien näkynä on luot-
taa siihen, että seurakunta elää ja toimii myös 
muuttuvissa olosuhteissa. Paras tapa on raken-

taa siltoja eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa, eikä leima-
ta ketään etukäteen.

Etelä-Suomessa harmitellaan sitä, että Muutoksen tekijät  
-verkosto sai kirkolliskokoukseen vähemmän paikkoja kuin 
odotettiin ja ”vanhakantaiset” saivat torjuntavoiton. 

Kaikkia läpimenneitä ei voi eikä saa sijoittaa uudistusmie-
lis- konservatiiviakselille. Ainakin täällä maakunnissa elää us-
ko siitä, että tiukka rajanveto liberaaleihin ja konservatiivei-
hin olisi jo taaksejäänyttä. 

Hiirenkorvat puhkeavat vain vuoropuhelun ja toinen toi-
sensa kunnioittamisen myötä.  

”Siis ajan merkit nähkää, uutta luodaan, puu kukkii, kesä 
keskellemme suodaan….”

Kuopion seurakunnissa on tehty listoja seurakuntatilojen 
myynnistä. Pakollisia ajan merkkejä tämäkin, koska kaikkea 
hyvinä aikoina rakennettua ei voida säilyttää. 

Kuumin peruna on ollut Alavan kirkko. Säilyttää vai pur-
kaa kirkko, jolla jo erikoisena rakennuksena on oma paikkan-
sa kuopiolaisessa seurakuntaelämässä. Mikä muu kirkkotila 
antaa tulijalleen samaan aikaan mahdollisuuden olla rau-
hassa, mutta pienellä päänkäännöksellä liittyä ympäröivään 
seurakuntaan.   

Jos kirkko halutaan säilyttää, ei taloudellisesti huonoina 
aikoina voida ajatella, että kaikki tehdään verovaroin. Alavas-
sa ollaan puuhaamassa kirkkorahastoa. Jos kirkon halutaan 
säilyvän, siihen on oltava valmiutta raottaa myös omaa ra-
hapussia.  

Myös Kuopion piispanvaa-
lin alla käyty keskustelu on ollut 
merkki Jumalan valtakunnan ke-
vään tulosta. On rohjettu puhua. 
On uskallettu tuoda esiin omaan 
vakaumukseen liittyviä asioita, pel-
kojakin. Avoimuus on lisääntynyt, 
kyynisyys kenties hiukan vähenty-
nyt. On hengellistä etsintää. Seu-
rakunnan perustyöhön kaivataan 
iloa ja innostusta.  

Aina kun on kyse ihmisistä, kul-
tainen sääntö unohtuu ja tapahtuu 
ylilyöntejä. Ihmisen raadollisuus 
vetää esiin vanhat ennakkoluulot, 
kirkastaa omaa naamaansa mie-
luummin kuin katsoo yhteisiä syn-
tejä.

Nyt on aika ”hylätä” vaalit ja ot-
taa uusi piispa kaikkien ryhmitty-
mien omaksi. Rukoillen. 

”Olkoon hän kuin sade kuival-
le nurmelle, kuin maahan lankea-
va kevätsade. Kukoistakoon oikeus 
hänen päivinään, vallitkoon rauhan 
runsaus.”

 ✚ Diakoniakeskuksen vaate- ja 
huonekaluvarastoissa voi asi-
oida myös ilta-aikaan. Varastot 
ovat avoinna tiistai-iltaisin 13.3., 
10.4. ja 22.5 klo 16–18. Vaatteet, 
kengät, astiat, kodin tekstiilit, 
kirjat ja lelut ovat osoitteessa 
Suokatu 31 ja huonekalut, urhei-
luvälineet ja kodin pienkoneet 
Hapelähteenkatu 33:ssa. Vaate-
varasto on avoinna ma, ke ja pe 
klo 10-12, huonekaluvarastoso-
pimuksen mukaan.

 ✚ Kuopion Tuomiokirkon Ka-
marikuoron Johannes-passio 
on kutsuttu vierailulle Helsingin 
uuteen musiikkitaloon. Esitys on 
lankalauantaina 7. huhtikuuta 
klo 18. Vierailuesityksen solisti-
na laulaa muun muassa Kansal-
lisoopperan tuleva taiteellinen 
johtaja Lilli Paasikivi. Kuopion 
Tuomiokirkon Kamarikuoro on 
esittänyt Johannes-passiota vuo-
desta 1991 lähtien. Tuomiokirkos-
sa se kuullaan Palmusunnuntai-
na 1.4.

 ✚ Jumala-symposium jatkuu tä-
nään Joensuussa. Karjalan teologi-
sen seuran, Itä-Suomen yliopiston 
sekä Kuopion ja Mikkelin hiippa-

kuntien kaksipäiväisessä tapahtu-
massa luennoivat muun muassa 
Lauri Thuren, Outi Lehtipuu, Ant-
ti Raunio, Matti Hyrck, Mika Vä-
häkangas, Jyri Komulainen, Ris-
to Ahonen ja Lennart Koskinen. 
Symposiumin päättää piispa Wil-
le Riekkinen.

 ✚ Raamattu kannesta kanteen 
-ohjelma täyttää 15 vuotta. Ra-
dio Deillä kuultava suosikkiohjel-

maaradioidaannoin 60 taajuudel-
la, ja viikkokuuntelijoiden määrä 
on lähes 200 000. Ohjelmassa on 
alusta asti opettanut teologian li-
sensiaatti, diplomikielenkääntäjä 
Jukka Norvanto. 
 ✚Vuoden viittomakieliteko 2012 
–palkinto on annettu kirkon viit-
tomakielen kääntäjille. Palkinto 
myönnettiin Johanneksen evan-
keliumin viittomakielisen kään-
nöksen julkistamisen yhteydessä. 
Uranuurtajina ovat toimineet viit-
tomakieliset kääntäjät Tarja Sand-
holm ja Tomas Uusimäki.
 ✚Vaikeimmin kehitysvammaisten 
rippikoulumateriaali on hyväk-
sytty piispainkokouksessa. Usein 
ihmettelen/Förundrad -kirja on 
laadittu kehitysvammaisen rip-
pikoululaisen perheelle, läheisil-
le, ohjaajille ja seurakunnan työn-
tekijöille.

 ✚ Kirkon ykseyden vahvistamista 
varten on asetettutyöryhmä, joka 
esittää ensi syksyn piispainkoko-
ukselle konkreettisia toimenpitei-
tä kirkon ykseyden edistämiseksi 
sekä aikatauluehdotuksen toimi-
en toteuttamiseksi.

LAHJA PYYKÖNEN
lahja.pyykonen@evl.fi

”Piispan-
vaalin alla 
käyty kes-
kustelu on 
ollut merkki 
Jumalan val-
takunnan ke-
vään tulosta.

pääkirjoitus

Enemmistö Nikun asukkaista on yli nelikymp-
pisiä, ja osa asukkaista jo kolmannen polven ni-
kulaisia.

Eniten kysytään yhden ja kahden hengen 
asuntoja. ”Yksipuoliseen asuntotuotantoon em-
me voi mennä. Se ei ole kestävää kehitystä.”

Vireä asukastoiminta lisää viihtyvyyttä
Ovi käy tiuhaan Nikun Vuorikadun toimistol-

la, kun neljä asukassihteeriä ottaa vastaan asiak-
kaita.

”Siivoojat kiinteistönhoitajat ja remonttihen-
kilöt on huikea porukka, jolla on mahtava osaa-
minen.”

Samaan hengenvetoon Vanninen kehuu asu-

kastoimintaan omillaan kulmillaan lähteneet. 
Aktiivisimpien poppooseen kuuluu puolensataa 
asukasta.

”Heidän kanssaan on koettu viisi leipää ja kak-
si kalaa -ihmeitä.”

Vanninen vakuuttaa, että mitä vireämpää on 
asukastoiminta, sen vähemmän on ilkivaltaa.

Sitkeän sissin henkilökohtainen salainen ase 
on virsikirja, etenkin uskon ja toivon virsi 524. 
Sen hän uskoo antavan voimaa myös kanssakul-
kijoille.

LEA LAPPALAINEN

 TIMO HARTIKAINEN

Piispa Wille Riekkinen puhuu 
tänään Jumala –symposiumissa 
Joensuussa.
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Ruumiillisuus 
hengellisyydessä

O nko ihmisen keholla mitään sijaan hen-
gellisyydessä? 

Paavali muistuttaa kristittyjä Korin-
tissa: ettekö tiedä, että ruumiinne on 
Pyhän Hengen temppeli? Hänen pu-

heensa ”lihasta” puolestaan viittaa kuuluisaan van-
haan aatamiin eikä ihmisen fyysiseen olemukseen. 
Paavalin myönteinen asenne on kristikunnan histo-
rian saatossa hukkunut kielteisemmän asenteen al-
le. Monet alkukirkon teologit liittyivät vallitsevaan 
kreikkalaiseen filosofiaan, joka korosti sielun ja ruu-
miin vastakkaisuutta toisiinsa nähden. Tätä suoras-
taan epäraamatullista perintöä on saatu kantaa tur-
han pitkään.

Kirkkokin nimittäin kuvataan Kristuksen ruu-
miina, ei Kristuksen henkenä. Evankelista Johannek-
sen teologinen korostus on sanan tuleminen lihaksi. 
Ylösnousemus ei ole vain sielua, vaan myös ruumis-
ta koskeva asia. 

Tämän päivän hengellisyys on onneksemme ko-
konaisvaltaisempaa kuin mitä se historian saatossa 
kenties on ollut. Olen 
itse pohdiskellut niitä 
spiritualiteetin muoto-
ja, joissa ihmisen keho 
on jollakin tavalla ruko-
uksen instrumenttina. 
Pyhiinvaelluksessa ja 
paastossa ihmisen keho 
on tätä. 

Tanssi voi olla ruko-
uksen ja ylistyksen väli-
ne: jos jossain niin juu-
talaisuudessa tanssi on 
äärimmäisen pyhää. 
Suomessakin on saatu 
tuoda liturgista tanssia 
kirkkoon, ja seurakun-
nista löytyy zumbaryh-
miä jossa keho saa ylis-
tää gospelin tahdissa. 

Monille tosin nou-
see sanasta ”tans-
si” mieleen paritanssi, 
mikä on varmaan vii-
meisin asia mistä on kyse. Afrikkalaiset tuttuni ovat 
hekotelleet, että me suomalaiset olemme todella tai-
tavia: pystymme laulamaan ylistystä Jumalalle ja ole-
maan tanssimatta. He eivät voi. Kun riemu Jumalasta 
täyttää olemuksen, se alkaa liikuttaa myös kehoa.

Fyysiset harjoitteet, rentoutuminen ja hengityk-
sen rauhoittaminen voivat olla hiljentämässä ihmi-
sen kehoa hiljaiseen rukoukseen. 

Mielen ja kehon yhteys on todellinen. Kehon hil-
jentäminen rauhoittaa myös mielen kaaosta, ajatus-
ten tulva vaimenee, kiireelliset asiat osoittautuvat 
vähemmän kiireellisiksi ja Jumalan puhe alkaa kuulua 
paremmin. Keho ei ole ainostaan jotakin joka meillä 
”on”, vaan me olemme myös kehomme.

KATI KEMPPAINEN

Kirjoittaja on teologian tohtori, 
joka työskentelee Suomen 

Lähetysseuran kasvatussihteerinä 
Kuopion hiippakunnassa.

”Kun 
riemu 
Jumalasta 
täyttää 
olemuksen, 
se alkaa 
liikuttaa 
myös kehoa.

M uuru-
veden 
vähän 
yli sa-
ta vuot-

ta sitten pystytetty pap-
pilarakennus on edelleen 
olemassa, joskaan ei enää 
pappilana eikä enää seu-
rakunnankaan. Nyt se elää 
uutta elämää pellavapuo-
tina. 

Pappilan historia alkaa 
jo 1800-luvun lopulta, jol-
loin Muuruvesi oli osa Nil-
siän laajaa seurakuntaa. 
Sinne suunnitella ollut uu-
sien pappien palkkaami-
nen kohtasi vastustusta.

 ”Eiköhän olisi parasta ruveta vas-
tustamaan lisäpappien ottamista --- ja 
ruveta enemmin anomaan seurakun-
nan jakamista useammiksi itsenäisik-
si kirkkokunniksi”, kuten Muuruve-
den pitkäaikainen kirkkoherra Kaapo 
Björklund kirjoittaa kirjassa Emäpitä-
jästä tehtaan varjoon. 

Vuonna 1899 senaatti päätti muo-
dostaa Muuruvedestä itsenäisen kirk-
koherrakunnan. Sen jälkeen valittiin 
toimikunta tekemään ehdotukset kir-
kon ja pappilan rakentamisesta, hau-
tausmaasta ja muista seurakunnan pe-

rustamiseen liittyvistä asioista.
Muuruveden komea kivikirkko val-

mistui vuonna 1904. Sitten oli vuorossa 
pappila. Piirustukset teki kirkon raken-
nustöistä vastannut K.A. Hall, mikke-
liläissyntyinen rakennusmestari, joka 
ennen Muuruvedelle tuloaan oli ollut 
mukana kirkon piirustukset laatineen 
Josef Stenbäckin kirkkorakennustyö-
maalla Kuolemajärvellä ja sen jälkeen 
monilla muilla Stenbäckin kirkkotyö-
mailla ennen kuin hän aloitti itsenäise-
nä urakoitsijana. 

Muuruvedestä tuli myös Honkavaa-
raksi nimensä suomentaneen Hallin 

elinikäinen kotiseutu. 
Laajalahden ran-

nalle noussut pappila 
sai asukkaansa vuonna 
1908, kun Muuruveden 
seurakunnan ensimmäi-
nen kirkkoherra Frans 
Petter Vuornos aloit-
ti työnsä. Pisimpään sii-
nä asui seurakuntalai-
sia 1920-luvun lopulta 
1950-luvun alkuun pal-

vellut Sulo Rantanen.
Björklundin muutettua pappilas-

ta 1980-luvun alussa se toimi leirikes-
kuksena 1990-luvun lopulle, jolloin se 
myytiin nykyiseen käyttöön. Olemassa 
olollaan rakennus muistuttaa monet 
muutokset kokeneen, nyt Järvi-Kuopi-
oon kuuluvan kyläkunnan yhdestä vai-
heesta.  

Kuvassa Muuruveden pappilan jär-
venpuoleinen julkisivu verantoineen. 
Sen takana oli ruokasali ja sen vieressä 
rakennuksen kulmassa suuri sali kau-
niisti lautapaneloituine laipioineen.

HELENA RIEKKI

Pappilasta puodiksi

kolumni

kirkon kulmilta

KUOPION KULTTUURIHISTORIALLINEN MUSEO/KARI JÄMSÉN

Muuruveden pap-
pilarakennus on 
nykyään pellavapuo-
tina.

Kolme kuopiolaista valit-
tiin kirkon korkeimman 
päättäjän paikoille.

”O
lkaa rohkeita, keskustelkaa, pe-
rustelkaa näkemyksenne ja 
kuunnelkaa toisianne.” Näin lää-
ninrovasti Jaana Marjanen 
evästää uusia kirkolliskokous-
edustajia. ”Te ette edusta vain 
omaa seurakuntaanne, Kuopio-
ta tai tätä hiippakuntaa, vaan 

koko kirkkoa.” Marjanen oli kirkolliskokousedustajana edelli-
sellä kaudella.

Kirkolliskokous uusiutui, sillä uusia maallikkoedustajia on 
41 ja uusia pappisedustajia 20. Kuopion hiippakunnasta kirkol-
liskokoukseen valittiin kolme pappia ja seitsemän maallikkoa. 
Pappisedustajista uusia ovat Männistön kirkkoherra Aulik-
ki Mäkinen (29 ääntä) ja kappalainen Tiina Reinikainen Pie-
lisensuusta (15 ääntä). Entisistä jatkaa lääninrovasti Oiva Mali-
nen Keiteleeltä (32 ääntä). 

Kuopiolaiset maallikot Markku Huttunen ja Pekka Niira-
nen ovat molemmat uusia edustajia.

Aikansa elänyt 
kirkkolainsäädäntö
Kuopiolaiset edustajat toivovat, että keskustelu ei enää liikkui-
si akselilla liberaalit – konservatiivit. ”Toivon, että pääsemme 
keskustelemaan olennaisemmista asioista”, Pekka Niiranen sa-
noo. Aulikki Mäkisen mukaan kirkolliskokouksen ratkaisut ei-
vät liiku tällä akselilla.

”Seuraavalla kaudella päätettäväksi tulee isoja ratkaisuja, 
kuten kysymys seurakuntarakenteesta. Itäisen Suomen edus-
tajien yhteisenä tehtävänä on pitää huolta siitä, että päätök-
senteossa näkyy maaseudun ja kaupunkien todellisuus.”

Pekka Niirasen mielestä kirkon tulevaisuuden kannalta on 
olennaista se, kastetaanko lapset ja annetaanko kodeissa kris-
tillistä kasvatusta.

Pekka Niiranen ja Markku Huttunen valittiin maallikkolis-
talta ”Yhteisellä matkalla”. Huttusen mukaan ryhmän johtava-
na teemana on että ”kirkon tulee säilyttää muuttuvissa oloissa 
tunnustuksen mukainen usko ja arvo”. 

”Kirkon on pidettävä huolta siitä, että lapsi-, perhe- ja nuo-
risotyö voi seurakunnissa hyvin”, Aulikki Mäkinen sanoo.

”Kirkon on uskallettava olla oikeudenmukaisuuden ää-

ni epätasa-arvoisessa maailmassa.” Mäkinen haluaa vaikuttaa 
siihen, että kirkko tulevaisuudessakin on yhteisö, johon kan-
nattaa kuulua. ”Seurakunnassa tulee olla tilaa kaikille suku-
puoleen, kansallisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen 
katsomatta. Paras tapa rakentaa siltoja on kuunnella ja kes-
kustella. Ihmisiä ei saa leimata etukäteen.”

Sekä Mäkinen että Niiranen haluavat vaikuttaa kirkkolain-

Kirkon rakentajat vahvoilla kirkolliskokouksessa

Uudet kirkolliskokousedustajat Kuopiosta ovat 
Männistön kirkkoherra Aulikki Mäkinen sekä maal-
likkoedustajat Markku Huttunen (vas.) sekä Pekka 
Niiranen, molemmat Kallaveden seurakunnasta.
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Sitkeä ja varmaotteinen emäntä

H elka Väisänen, Kuopion kulttuurihistori-
allisen museon vs. amanuenssi kierrättää 
Kuopion museossa kertoen Emäntä-näyt-
telystä. Suomen maatalousmuseo Sarkan 
tuottamassa näyttelyssä voi kokeilla 

ämmänlänkiä, jotka Väisänen pistää näytteek-
si harteilleen. 

Mitä Emäntä-näyttelyssä 
voi nähdä? 

”Näyttelyn päähenkilöi-
nä on kuusi emäntää: 
mahtiemäntä, raivaa-
jaemäntä, torpanemän-
tä, tuntematon emäntä, yrittä-
jäemäntä sekä osa-aikaemäntä. 
Esineistö on koottu pääosin Kuo-
pion kulttuurihistoriallisen mu-
seon kokoelmista. Olemme va-
linneet pohjoissavolaisia esineitä, 
jotka ovat emäntien lahjoituk-
sia, valmistamia tai käyttä-
miä. Ajallisesti esineitä on 
esillä 1700-luvulta 2000-lu-
vulle.” 

Millainen emäntä on?

”Varmasti sama asia liittyy 
emäntiin kautta aikojen – 
kova työ. Nykyään on enti-
siä aikoja paremmin mahdol-
lisuus valita työnsä, eli jääkö tilalle töihin 
vain valitseeko työn tilan ulkopuolelta.”

Mitä historia kertoo emännistä?

”Se kertoo vauraista mahtiemännistä ja vaatimatto-
mammista raivaajaemännistä sekä emäntien varallisuu-
den kasvusta muun Suomen mukana toisen maailman-
sodan jälkeen. Ennen kaikkea esiin nousee eräänlainen 

emäntiä kaikkina aikoina koskeva sitkeys ja perään-
antamattomuus.”

Mitä emännällä tarkoitetaan?

”Näyttelyssä sillä tarkoitetaan 
maatalon emäntää. Yleis-
maailmallisesti ajattelisin et-
tä ’emännöidä’ tarkoittaa käy-

tännössä kaiken hoitamista.”

Mistä tunnistaa emännän?

”Varmoista otteista.”

Voiko sinkku olla emäntä?

”Kyllä mielestäni voi olla. Ei emännyy-
den sisin olemus muutu, vaikka ei oli-
si isäntää. Työt tehdään ja hommat hoi-
detaan kuitenkin.”
Tunnetko itsesi emännäksi? Millaisissa 

tilanteissa?
”Kyllä joskus tiukassa paikassa olen 
ajatellut, että nyt en anna perik-
si. Tilanne saattaa taivuttaa minut, 
mutta ei katkaista. Se lienee lähim-
pänä emännyyttä, mitä olen pääs-

syt.”

HANNA KARKKONEN

mitä mielessä?

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

VVO:n asunnossa saat 
omistusasumista vastaavan 
asumisturvan. 

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

Asiat mallillaan

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

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

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

Hammasproteesit 
ovat osa terveyttäsi!

Hammasproteesit 
ovat osa terveyttäsi!

Hammasproteesit 

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

ovat osa terveyttäsi!

Milloin viimeksi proteesisi on tarkastettu?

Tervetuloa tuttuun, turvalliseen 
ja ammattitaitoiseen hoitoon!

Jorma Päivinen
erikoishammasteknikko, hammasteknikkomestarierikoishammasteknikko, hammasteknikkomestari

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

Lue lisää uusituilta nettisivuiltamme:

www.hammasproteesiklinikka.fi
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Kirkon rakentajat vahvoilla kirkolliskokouksessa

säädännön ja keskushallinnon se-
kä vaalijärjestelmän nykyaikaista-
miseen. ”Kirkkolainsäädännön ja 
keskushallinnon tehtävänä on hel-
pottaa ja tukea seurakuntien työtä”, 
Mäkinen sanoo. 

”Miksi maallikkoehdokkaitten 
kirkolliskokousvaalissa saamat ääni-
määrät eivät ole julkisia”, Niiranen 
ottaa yhden esimerkin aikansa elä-
neestä vaalijärjestelmästä. 

Hiippakuntavaltuusto 
kaipaa uutta ryhtiä
Hiippakuntavaltuustoon valittiin 
kuopiolaisina edustajina kappalai-
nen Kirsi Leino sekä Pekka Niiranen 
ja Markku Huttunen.

”Hiippakuntavaltuusto ei ole it-
setarkoitus”, kolmannelle kaudel-
leen Karttulasta valittu Markku 
Huttunen sanoo.  

Huttunen astui puikkoihin, kun 
vuotuiset hiippakuntakokoukset 

korvattiin hiippakuntavaltuustoilla.
”Ensimmäinen kausi meni sisään-

ajoon ja opetteluun.”
Hiippakuntavaltuusto kokoon-

tuu 2-4 kertaa vuodessa, hyväk-
syy tuomiokapitulin toiminta- ja ta-
loussuunnitelman sekä talousarvion 
ja toimintakertomuksen. 

Sillä on oikeus perustaa ja lak-
kauttaa virkoja ja tehdä aloitteita 
kirkolliskokoukselle. Se myös käsit-
telee hiippakuntavaltuustolle tul-
leet aloitteet. 

Huttunen sanoo, että enem-
päänkin voisi vaikuttaa.

”Etenkin nyt, kun kokonaiskuva 
hiippakunnasta on hahmottunut. 
Konkreettisimmin toimintaa voi 
suunnata toimintasuunnitelman 
painostusten kautta.” 

LEA LAPPALAINEN/ 
LAHJA PYYKÖNEN

TIMO HARTIKAINEN

”Olennaista 
on se, kaste-
taanko lapset 
ja annetaanko 
kodeissa kristil-
listä kasvatusta.

PEKKA NIIRANEN
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Gospelrytmejä 
Kasurilan rinteessä

 ✚ Avalanche-rinnetapahtuma Siilinjär-
ven Kasurilassa lauantaina 25.2. alkaa 
KuoSi-freestyleryhmän tempuilla klo 12. 
Lisäksi gospelia, draama- ja koreogra-
fiaesityksiä, yleisökilpailuja ja toiminta-
pisteitä, kuten kasvomaalausta ja varjo-
temppuja. Popo Salami tuo lumilavalle 
afrikkalaiset rytmit klo 13.30 ja 15. Lettuja 
ja makkaraa Yhteisvastuulle. Rinneradio 
raikaa klo 17 asti. Tapahtuman pääjärjes-
täjinä Siilinjärven seurakunta, Kasurilan 
hiihtokeskus ja Missionuoret.

Evankelista 
Ilkka Puhakka 
Kuopiossa 

 ✚ Evankelista Ilkka Puhakka Kansan Raa-
mattuseurasta vierailee Kuopiossa. Sa-
nan ilta perjantaina 24.2. klo 18 Sanan 

Kulmalla, Tulliportinkatu 
22. Raamattuopetusta 

”Isä meidän- rukouk-
sesta” Alavan kirkossa 
lauantaina 25.2. klo 15. 
Kahvit ja kirjamyyn-
ti. Ilkka Puhakka saar-
naa messussa Alavan 

kirkossa sun-
nuntaina 
26.2. klo 10 
ja Tuomas-
messussa 
klo 18. 
 
 
 
 

Nõmmen ystävät 
juhlivat

 ✚ Nõmmen ystävyysseurakuntatatyön 
10-vuotisjuhla Keskusseurakuntata-
lolla lauantaina 25.2. klo 18. Ohjelmas-
sa muistoja, musiikkia ja mitaleita.  Kirk-
koherra Ove Sander, Eimi Sander, viulu, 
Nömmen seurakunnan edustajia, rovas-
ti Kirsti-Maija Paananen ja tuomiorovas-
ti Matti Järveläinen. 

Musiikkia
 ✚ Urkutuokio lauantaina 25.2. klo 15 ja 
Laulajien lauantai 3.3. klo 15 Tuomio-
kirkossa.

 ✚ Kuopion Virsikuoron kahvikonsert-
ti Keskusseurakuntatalolla sunnuntai-
na 26.2. klo 14, johtaa Anni Pesälä, Heidi 
Miettunen, sello. Ohjelma 10 € sisältää 
kahvitarjoilun.

 ✚ Konsertti Alavan kirkossa maanantai-
na 27.2. klo 19. Rauno Tikkanen, Marjatta 
Airas, Jan Lehtola. 

 ✚ Kamarimusiikkikonsertti Neulamäen 
kirkossa tiistaina 28.2. klo 18. Ohjelmassa 
eri säveltäjien kamarimusiikkiteoksia eri-
laisille kokoonpanoille. Soittimina urut, 
cembalo, nokkahuilu ja sello. Sibeliusa-
katemian opiskelijat. Vapaa pääsy.

 ✚ Sibelius-Akatemian konsertti Pyhän 
Johanneksen kirkossa keskiviikkona 29.2. 
klo 19. Jorma Liimatta, sello, Heikki Mo-
nonen, urut. Vivaldi, Bach, Sibelius. Oh-
jelma 5 €.

Lähtisinkö messuun?
 ✚ Kansainvälinen messu Petsosen seura-
kuntatalossa lauantaina 25.2. klo 16.

 ✚ Kalevalaisen kansan messu Riistave-
den seurakuntatalossa sunnuntaina 26.2. 
klo 10. Arvo Survo. Kalevalaisten naisten 
kirkkopyhä. Kahvit.

 ✚ Tuomasmessu Alavan kirkossa sunnun-
taina 26.2. klo 18. Saarnaa evankelista Ilk-
ka Puhakka, nuorten musiikkiryhmä. 
Kirkkokahveilla kakkumyyjäiset nuorten 
IYF-matkan tukemiseksi.

 ✚ Gospelmessu Alavan kirkossa sunnun-
taina 4.3. klo 10. Saarnaa Elina Karjalai-
nen, kirkkokuoro. Kirkkokahvit. Kansan-
lähetyksen kirkkopyhä. 

Yhteisvastuulle
 ✚ Yhteisvastuukonsertti Alavan kirkossa 
keskiviikkona 21.3. klo 19. Eija Bergman, 

Popo Salami Band, Seija Ny-
lund, Jarkko Maukonen, 

Meri Maukonen, Ve-
sa Kajava, urut, Sal-
la Tyrväinen, viu-

lu, Tahdistin-orkesteri 

joht. Harri Hyppölä, Alavan kirkkokuoro 
joht. Ossi Jauhiainen. 

 ✚ Yhteisvastuuseurat Muuruveden seu-
rakuntatalossa perjantaina 24.2. klo 13.

 ✚ Perhejumalanpalvelus ja YV-tapahtu-
ma Valoharjulla sunnuntaina 26.2. klo 13. 

 ✚ Yhteisvastuukonsertissa Puijon kir-
kossa sunnuntaina 26.2. klo 15 esiintyvät 
basso Johann Tilli , pianisti Aissa Bahin ja 
urkuri Outi Keskisipilä. Väliajalla Hiltu-
lanlahden Marttojen kahvit. 

 ✚ Talvisunnuntain konsertti Kallaveden 
kirkossa sunnuntaina 26.2. klo 18. Maria 
Suuronen, sopraano, Seija Oinonen nok-
kahuilu, Lähde ja Kallaveden kirkkokuo-
ro, Anna-Mari Linna, Mari Vuola-Tani-
la ja Richard Nicholls soittaen ja laulaen. 
Esko Konttinen ja Anni Tanninen. 

Hiljaisuuden retriitti
 ✚ Palmusunnuntain hiljaisuuden ret-
riitti 30.3 - 1.4. Penkereen leirikeskuk-
sessa Rytkyllä. Retriitin ohjaavat pasto-
ri Tarja Säynevirta ja diakoniatyöntekijä 
Ulla Turunen.  Hinta on 60 €. Matkat 
omin kyydein, mutta jos sinulla ei ole 
kyytiä, järjestellään kimppakyyti. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset Ulla Turuselle 
16.3 mennessä puh. 040 4848 325 tai ul-
lamarjatta.turunen@evl.fi.

Sururyhmä 
Järvi-Kuopiossa

 ✚ Järvi-Kuopion seurakunnan Sururyh-
mä läheisensä menettäneille alkaen 
keskiviikkona 29.2. klo 18 Vehmersalmen 
alueseurakunnan lähimmäisen kamma-
rissa. Diakoni Sonja Fick ja pastori Uwe 
Mäkinen. Ilmoittautuminen Sonja Fickil-
le puh. 040 4888 642.

kirkkojakoti@evl.fi

Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, 
ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen 
hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle 
siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun 
sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun 
tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä mi-
nulle otollista on, ja saa menestymään sen, mi-
tä varten minä sen lähetin. 

Jesaja: 55:10 - 11. 

Luentoja 
Raamatusta

 ✚ Seurakuntailta Kallaveden kirkolla maa-
nantaina 27.2. klo 18.30-20. Aiheeseen Kiu-
sausten voittaminen  johdattelee vt. kirk-
koherra Hannu Komulainen. 

 ✚ Raamattu tutuksi -luento Puijon kirkolla 
maanantaina 27.2. klo 18.30. Ihmeistä ja voi-
toista  kertoo rovasti Pekka Nieminen.

 ✚ Raamattuilta Petosen seurakuntatalossa 
torstaina 1.3. klo 18. Lopunajat Raamatun il-
moituksessa - ilmestyskirjan pedot. Vanki-
lapappi Jouko Koistinen luennoi. Iltatee ja 
mahdollisuus esirukoukseen.

 ✚ Teemailta Raamatun sanan äärellä Riista-
veden seurakuntatalossa maanantaina 5.3. 
klo 18. Diakoni Leena Vartiainen linkittää 
ajatukset Yhteisvastuuseen kertomuksessa 
laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10:25-37).

 ✚ Raamattuluento Juankosken seurakunta-
talossa tiistaina 6.3. klo 18. 1. Johanneksen 
kirjeestä kertoo Elina Karjalainen Kansan-
lähetyksestä

 ✚ Ukintuvan Sanan torstai Pyhän Johan-
neksen kirkolla 23.2. klo 12. Pastori Mika 
Niskanen.

Raamattupiirejä kokoontuu ympäri Kuopi-
on seurakuntayhtymää. Kysy lisätietoja seura-
kunnastasi. 

 ✚ Raamattupiiri Keskusseurakuntatalossa 
kerhohuone Aaronissa tiistaina 28.2. klo 17. 

 ✚ Raamattupiiri Inkilänmäen seurakuntata-
lossa tiistaina 28.2. klo 16.30. 

 ✚ Raamattupiiri naisille - hiljentymistä ja 
jakamista Männistön Vanhassa kirkossa 
tiistaina 28.2. klo 18. 

 ✚ Naisia raamatussa - raamattupiiri työ-
ikäisille naisille Männistön Vanhassa kir-
kossa keskiviikkona 29.2. klo 18. 

 ✚ Raamatun naisia -Raamattupiiri Kaavin 
seurakuntakodissa maanantaina 5.3. klo 18.

 ✚ Raamattupiiri Juankosken seurakuntata-
lossa keskiviikkona 7.3. klo 12.

 ✚ Raamattu- ja rukouspiiri Männistön Van-
hassa kirkossa parillisten viikkojen maanan-
taina klo 13-14.30. 

tapahtuuraamattu 
tutuksi

Suuntana rinteet. Siilin-
järven Kasurilassa vietetään 
lauantaina 25.2. jo yhdeksättä 
Avalanche-rinnetapahtumaa.
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Raamatusta löytyy lohdutusta, roh-
kaisua ja ohjeita. 

Uutta virtaa yhteiseen elämään.  Parisuhteen rikastuttamiskurssi Hirvijärven leirikeskuksessa 13.-15.4. Kurssin 
vetävät Pirjo ja Kari Kuula sekä Liisa ja Kyösti Survo. Ilmoittautumiset 9.3. mennessä Puijon seurakunnan toimistoon 
Mirja Turuselle puh. 040 4848410. 
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SIILINJÄRVEN SEURAKUNTA

KANSAN RAAMATTUSEURA
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 ✚ Pääkirjaston ala-aula: Vitali Ahon akva-
relleja ja öljyvärimaalauksia 25.2. asti.

 ✚ VB-valokuvakeskus: (Kuninkaankatu 14–
16) Olen tässä. Pohjois-Savon valokuvan 
aluenäyttely 26.2. asti.

 ✚ Korttelimuseo (Kirkkokatu 22): Näyttely-
salissa Kummitustarinoita, Tuire Kurikan 
kuvia ja pohjoissavolaisia tarinoita 28.2.–
6.5. 

 ✚ Kuopion museo (Kauppak. 23): Selviyty-
jät – lumen ja jään linnut 17.1.–8.4. (2. krs. 
parvi). 
Skeittarit museossa, pienoisnäyttely 19.1.–
9.9. (3. krs). 
Kuopion museon pääsymaksut muuttui-
vat 1.1.2012 alkaen, nyt alle 18-vuotiaat pää-
sevät museoon maksutta. Perhelippu pois-
tui käytöstä.

 ✚ Kuopion taidemuseo (Kauppak. 35), Noo-
ra ja Kimmo Schroderus: Maailma 17.2.–
20.5.; Prinsessa ja valtakunta 17.2.–20.5.  
Perusnäyttely: Lintukoto. Metsästä maail-
malle. Taidemuseo auki ti-pe 10–17, ke 10–
19, la-su 11–17.     

 ✚ Galleria G 12 (Minna Canthin katu 15): Ar-
to Väisäsen piirustuksia ja kollaaseja 18.2.–
9.3.

 ✚ Galleria Carree (Kauppakatu 13): Maija 
Koponen ja Marjetta Vilhunen 22.2.–11.3.           

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Sinfoniasarja 
V, Kuopion kaupunginorkesteri, Jorma Pa-
nula, kapellimestari; Laura Mikkola, piano 
23.2. klo 19. 
Valohalli, Kuopion konservatorion tanssi-
koulun oppilaat: Omat tanssit 2012 ke 29.2. 
klo 12 (vapaa pääsy). 
Oopperagaala, Savonlinnan Oopperajuh-
lat 100 vuotta pe 2.3. klo 19. Kuopion kau-
punginorkesteri ja Savonlinnan Ooppera-
juhlakuoro. Kapellimestari Jari Hämäläinen; 
Miina-LiisaVäreilä, sopraano; Csilla Boross, 
sopraano; Alexander Antonenko, tenori; 
Jaakko Ryhänen, basso. Aarno Cronvall ja 
Jan Hultin juontavat.

 ✚ Kuopion Kaupunginteatteri, Suuri näyt-
tämö: Katrina ke 22., 24.2., 3.3. klo 19.

 ✚ Kalenteritytöt to 23.2. klo 19, 25.2. klo 14, 
29.2. klo 14 ja 1.3. klo 12. 
Remonttijengi la 25.2. ja 2.3. klo 19, 3.3. klo 
14.

 ✚ Studio: Loukussa to 23.2. ja 1.3. klo 19.15
 ✚ Jessikan pentu la 25.2. ja 2.3. klo 19.15, 3.3. 
klo 14.15. 
Aula: Figaron häät. Koominen ooppera 
Petteri Sallisen laulullisena stand up -ver-
siona   
28.2. klo 19 ja 29.2. klo 12. 
Rakkaudesta lauluun. Muuntuvainen lau-
luilta. Ritva Grönberg to 8.3. klo 19. 

 ✚ Finnkino: Opera Ernani 25.2. klo 20 ja 28.2. 
klo 18. Kesto 3 t 49 min. S. 

 ✚ Kuvakukko, Kava esittää Agnès Varda: 
Cléo viidestä seitsemään (K16) 27.2. ja Paul 
Newman: Rachel, Rachel – Haluan rakas-
taa 5.3. (K16) klo19.

 ✚ Kuopion Kaupungintalon juhlasali: 
Ikääntyvien yliopiston luentosarjaa; Tutki-
musjohtaja, dosentti Vesa Puronen: Suku-
polvien välinen historiallisen tiedon siirto 
ja nuorten kansalaistoiminta 23.2. klo 13–
14.30.

”O ta katumuksen merk-
ki”, pappi sanoo tä-
män illan tuhka-
messussa ja piirtää 
tuhkalla ristin ehtool-
liselle menijän otsaan.

Kosketus merkitsee osallisuutta paasto-
najan alkamisesta. 

Tuhkamessu jatkaa vanhaa perinnettä. 
Kun ihminen aikoinaan järkyttyi ja pelästyi 
omia tai yhteisönsä vääriä tekoja, hän ripot-
teli tuhkaa päähänsä ja pukeutui säkkiin ka-
tumuksen merkiksi. Myös koko yhteisö saat-
toi pyytää Jumalalta anteeksiantoa.

Yritystä pidättäytyä 
helmasynneistä 
Onko kristillinen paasto tänään vain mer-
kintä kalenterissa? Kyselykierroksen vastauk-
sissa ehdotettiin turhien ja tylyjen sanojen 
käyttämättä jättämistä, koukuttavasta Face-
bookista luopumista tai selän takana puhu-
misen lopettamista. 

”Parhaimmillaan se on sitä, että ottaa ai-
kaa ja tilaa miettiä myös hengenasioita ja lä-
hipiirin ihmissuhteita.”

”Yritys pidättäytyä omista helmapaheista 
paastonajaksi.”

”Punaviinilasilliset jäävät pois, mutta ei-
hän se siihen voi jäädä.”

Järvi-Kuopion seurakunnan kappalainen 

Kirsi Leino sanoo paastoon kuuluvan sekä 
sisäisen että ulkoisen ulottuvuuden. ”Voin 
yrittää muuttaa tapojani, arvioida tekoja-
ni tai suunnata ajatuksiani oikeudenmukai-
semmalla ja rakentavammalla tavalla..”

Paastokutsu sisältää Leinon mukaan 
myös vahvan armon julistuksen. ”Anteek-
sisaaneena, haavoittamatta, hiljalleen saan 
jatkaa paastomatkalla eteenpäin.”

”Paastonaika kuuluu kirkon syvään perin-
teeseen ennen pääsiäistä”, Männistön seura-
kunnan kappalainen Lauri Paatero sanoo.

Lutherin Kirkkopostilla opettaa kaksi 
kohtaa, joissa kristityn pitää harjoittautua.

- Ensiksi suhteessa Kristukseen: yhdis-
täköön Kristuksen kokonaan itseensä, ot-
taen hänet uskossa omakseen, pukeutuen  
Kristuksen aarteisiin ja perustaen elämän-
sä rohkeasti niihin.  Toiseksi suhteessa lähim-
mäiseen: laskeutukoon hänen luokseen ja 
antakoon hänen nauttia aarteistaan samoin 
kuin hän itse nauttii Kristuksen aarteista.

- Sitä joka ei harjoita itseään näissä kah-
dessa kohdassa, ei auta vähääkään, vaikka 
paastoaisi, kiduttaisi tai polttaisi itsensä kuo-
liaaksi.

Enemmän 
kuin karkkipaastoa
Jeesus opettaa paaston motiiveista: ”Kun 
paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niin 

kuin tekopyhät. Kun sinä paastoat, voitele 
hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paasto-
asi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on sa-
lassa.”

Vanhaan ja Uuteen Testamenttiin on tal-
lennettu joukko tapauksia, joissa paastoami-
nen on spontaania. Mooses paastosi Siinain-
vuorella ennen kuin otti vastaan laintaulut.  

Uuden testamentin puolella Antiokian 
seurakunnan johtajat paastosivat, kun he 
erottivat Barnabaksen ja Saulin lähetystyö-
hön. Jeesus paastosi ollessaan paholaisen an-
karien kiusausten keskellä.

Jeesus puhui myös paastoamisesta suru-
aikana.

Kristillisten kirkkojen paastoperintee-
seen kuuluu paljon sellaista, jota voi nimit-
tää ekopaastoksi. ”Paaston aikana pienenee 
niin suureksi paisunut ego kuin hiilijalanjäl-
kikin”, sanoo pastori Ilkka Sipiläinen Kirk-
kohallituksesta.

”En oikein ymmärrä kirkkomme piirissä 
vaikuttavaa pikkupahepaaston ideaa, vaik-
kapa karkkipaastoa. Perinteessämme on ai-
neksia enempään.”

”Paastossa ei ole kyse joustamattomas-
ta sääntöjen noudattamisesta, vaan matkas-
ta omaan ja luomakunnan  mieleen”, Sipiläi-
nen sanoo.

LAHJA PYYKÖNEN

Suureksi paisunut ego 
pienenee paastonaikana

helmivinkit
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Kuopion Kaupunginteatteri: 
Rakkaudesta lauluun 8.3. KLO 
19. Ritva Grönbergin lauluillassa  
Edith Piafia, Oskar Merikantoa 
ja Vladimir Vysotskia.
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Luopuminen lihan syömisestä paastonajaksi on ekoteko, ekopaasto. 

”Pu-
naviinila-
silliset 
jäävät 
pois, mut-
ta eihän 
se paasto 
siihen voi 
jäädä.

Tänään on tuhkakeskiviikko. Paastonaika alkaa.
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Jari Jolkkosesta tulee Kuopion hiippakunnan seitsemäs piispa.
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N
äin Kuopion uutta piispaa luon-
nehtii Portaanpään opiston rehtori 
Petri Järveläinen. 

”Jätkistä parhaimmalle” avautui 
nyt piispuus neljännesvuosisadaksi 
äänin 418. Professori Miikka Ruo-
kanen sai toisella kierroksella ää-
niä 207.

Teologian tohtori, dosentti Jari Jolkkonen, 41, liittyy 
pitkien piispaurien sarjaan Martti Simojoen ja John Vik-
strömin kanssa. 

”Valon kantaja idästä”, piispa Wille Riekkinen luon-
nehti Ilomantsista kotoisin olevaa seuraajaansa.

Saarnan on 
puhuttava Jumalasta
”Jalkoja tutisuttaa”, piispaksi valittu Jari Jolkkonen sanoo 
tuomiokapitulin piispanpöydässä ja median pyörityksessä 
juuri tapahtuneen valinnan jälkeen. Tunteensa hän osaa 
peittää, sanoo olevansa kiitollinen ja hämmentynyt kut-
susta. ”Kuinka osaan”, hän useamman kerran toistaa

Sivupenkillä istuva professori Miikka Ruokanen näkee 
valinnassa hyvän Jumalan johdatusta. 

Olkapäille toisiaan taputtelevat kilpakumppanit lupaa-
vat edelleen säilyttää toistensa puhelinnumerot känny-
köissään.

Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotuspäällikkö Iiris Kivi-
mäki jakaa haastatteluvuoroja.

”Itsekriittisyys kirkossa on hyvä asia, mutta se ei tar-

koita itseruoskintaa.” Jari Jolkkonen toivoo, että kirkossa 
päästäisiin pois vaikeroinnista. ”Evankeliumi tekee ihmi-
selle hyvää. Kirkon ei ole syytä kosiskella eikä pyytää an-
teeksi olemassaoloaan.”

Hän toivoo myös, että vahva hengellinen sanoma nä-
kyy pappien saarnoissa.

 ”Saarnassa pitää olla vastaus siihen, kuka Jumala on, 
mitä hyvää hän on tehnyt ja mikä on hänen tahtonsa. 
Saarna ei voi olla luento, eikä riitä, että se yksinomaan 
herkistää tunteita. Saarnassa hengellinen sanoma, tunteet 
ja ymmärrys yhdistyvät puhutuksia sanaksi. ” 

Kirkon Jolkkonen toivoo olevan avoin rohkeasti tun-
nustaville sekä arasti tunnusteleville. 

Itäsuomalainen sielu 
ja kirkon napamies
Jolkkosta luonnehditaan sosiaalisesti lahjakkaaksi – ei ko-
vin itsekeskeiseksi persoonaksi. Hänen sanotaan olevan 
selkeäsanainen ja joustava yhtä aikaa. 

Yliopiston lehtori, dosentti Pauli Annala sanoo Jolk-
kosen olevan piispa, jolle on suotu tilaisuus kurkistaa kir-
kollisen tradition aarrekammioon. 

”Hän on tunkeutunut luterilaisen traditioon ytimiin ja 
hankkinut sellaisen henkisen ja hengellisen pääoman, joka 
luo piispalliseen viranhoitoon sisältöä ja vakautta.

”Jolkkonen on itäsuomalainen sielu loppuun asti”, Pet-
ri Järveläinen vakuuttaa. ”Hän on jo äidinmaidossa niellyt 
sen, että kaveria ei jätetä.”

Näin jo opiskeluaikaan, että Jari Jolkkosesta tulee kir-

kon napamies”, sanoo toiminnanjohtaja, pastori Marian-
ne Heikkilä.

´”Hän oli kävelevä viisaus, humaani, hyvämuistinen ka-
veri, jonka teologinen syvällisyys häkellytti opiskelijatove-
reita.”

”Puolisona ja ison perheen isänä hän ymmärtää myös 
arjen ja inhimillisyyden ulottuvuudet elämässä. ”

Edessä toiveikas 
luterilaisuus
”Piispanvaalit on ollut hyvin virkistävä prosessi ja hiip-
pakunta on nyt puhunut. Olemme saaneet aktiivisen ja 
nuoren piispan. Hän kykenee olemaan myös mielipidevai-
kuttaja, sillä hän on osaava ja pystyy perustelemaan mieli-
piteensä”, piispa Wille Riekkinen sanoo.

Vaalikeskustelu oli piispa Riekkisen mielestä avointa ja 
keskustelevaa. Hän  toteaa, että kaikissa piispanvaaleissa 
nousee esiin myös intohimoja.

”Mutta esiin nouseviin intohimoihin ei istuvan piispan 
kannata nykäistä pikkusormellakaan. ” 

Piispa Wille Riekkisessä ja tulevassa Kuopion hiippa-
kunnan piispassa Jari Jolkkosessa tuntuu löytyvän yhtäläi-
syyksiä hämmästyttävän paljon. Riekkinen ei kainostele 
tunnustaa samankaltaisuutta. Heitä yhdistävät saman-
tyyppiset harrastukset ja Luther-tutkimus. Ja hersyvä huu-
mori, joka molemmissa pulpahtelee pintaan tasaiseen 
tahtiin. 

”Toivon, että Jari Jolkkosen myötä saamme nauttia va-
loisasta ja toiveikkaasta luterilaisuudesta.”

Jari Jolkkosesta Kuopion piispa
”Jolkkonen on jätkistä parhain kiireestä kantapäähän.”

”U skon, että vaalitulos on Jumalan joh-
datuksen mukainen. Jarista saatte hy-
vän piispan, professori Miikka Ruoka-
nen totesi.

Hän sanoo olevansa iloinen siitä, 
että vaalissa arvostettiin oppineisuutta. ”Meillä on maail-
man paras oppi, joka puolustaa evankeliumia, kirkon var-
sinaista sanomaa.”

Keskustelun hän toivoo kirkossa jatkuvan, mutta vä-
hemmällä tunteella. ”Ennen muuta pitää opetella, että 
monet äänet saavat kuulua. ”

Ruokanen kantaa huolta perustehtävästä, sanan julis-
tamisesta, diakoniasta ja kristillisestä kasvatuksesta.

”Mutta laskevien trendien ajassa tämä ei riitä. Tarvi-
taan uusia avauksia. Seurakuntalainen odottaa, että kirk-
ko tulee lähelle, sillä on iloisempi ilme ja tulija kokee, että 
hän on tervetullut.”

Ruokanen luottaa messun ja ehtoollisen voimaan. 
Kristillisellä kielellä: lampaat menevät sinne, missä on 
ruohoa. ”Messu riittää, jos siellä tulee ravituksi. ”

”Miikka Ruokanen on impulsiivisempi, vähemmän en-
nustettava ja siksi myös ärsyttää monia”, kuopiolainen 
professori Matti Jantunen sanoo. ”Ruokasen kokonais-
kokemus olisi ollut laajempi.”

Myös työrupeama olisi ollut Jantusen mielestä sopiva, 
ei liian lyhyt eikä pitkä. Ruokanen olisi ehtinyt tehdä, mi-
tä on agendalla, eikä olisi ollut leipiintymisen riskiä.

24 vuotta on hyvin pitkä rupeama Jolkkoselle Kuopi-
on hiippakunnan piispana. Sen varaan ei voi laskea, et-
tä hänet valittaisiin Mäkisen jälkeen arkkipiispaksi - mah-
dollistahan se toki olisi.

”Jolkkonen on sanansa tarkoin harkitseva ja ennustet-
tava. Luvassa tuskin on nyt yllättäviä käänteitä hiippa-
kunnassa.”

KIRKKOJA KOTI TYÖRYHMÄ 
LEA LAPPALAINEN, LAHJA PYYKÖNEN, SEIJA RYTKÖNEN

Kirkon tultava kansaa lähemmäksi
Lampaat menevät sinne, 
missä on ruohoa.

Professori Miikka Ruokanen toivoo, että keskus-
telu kirkossa jatkuu, mutta vähemmällä tunteella. 
Oikealla eläkkeelle jäävä piispa Wille Riekkinen.
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko avoinna tu-
tustumista ja hiljentymis-
tä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23. 
puh. 040 4848 256
Tuhkakeskiviikon viikko-
messu ke 22.2. klo 19. Ilpo 
Rannankari.
Perjantaimessu pe 24.2. 
klo 19. 
Urkutuokio la 25.2. klo 15. 
Anna Kosola.
Messu su 26.2. klo 10. 
Saarna Satu Karjalainen, 
liturgia Olli Viitaniemi, 
kanttorina Pertti Rusanen, 
urkurina Anna Kosola. 
Tuomiokirkkokuoro. Mu-
kana Penkereen rippikou-
luryhmä.
Perheen Pyhä -kirkko-
hetki su 26.2. klo 16. Suo-
kadun päiväkerholaiset 
laulavat. Anita Tilles, Tii-
na Tiainen, Kati Ukkonen, 
Sari Kärhä ja Anna Kosola. 
Hiljaisuuden messu 
(Viikkomessu) ke 29.2.
klo 19. Sari Kärhä.
Perjantaimessu pe 2.3. 
klo 19. 
Laulajien lauantai la 3.3. 
klo 15. Anna Kosola ja Tei-
ja Orjala.
Messu su 4.3. klo 10. Saar-
na Sari Kärhä, liturgia Lii-
sa Penttinen, kanttorina 
Pertti Rusanen, urkurina 
Anna Kosola.
Viikkomessu ke 7.3.
klo 19. Liisa Penttinen.

KesKusseura- 
Kuntatalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Vuosikokous ja torstai-
seurat to 23.2. klo 18 ker-
hohuone Samulissa. Mart-
ti Kaukola, Tuomo Ruut-
tunen ja Emmi Haring. 
Nõmmen ystävyysseura-
kuntatatyön 10-vuotis-
juhla la 25.2. klo 18. Ohjel-
massa muistoja, musiikkia 
ja mitaleita. Mukana mm. 
kirkkoherra Ove Sander, 
Eimi Sander, viulu, Nöm-
men seurakunnan edus-
tajia, rovasti Kirsti-Maija 
Paananen, tuomiorovasti 
Matti Järveläinen. 
Kuopion Virsikuoron 
kahvikonsertti su 26.2. 
klo 14. Johtaa Anni Pesä-
lä, Heidi Miettunen, sello. 
Ohjelma 10 € sisältää kah-
vitarjoilun.
Raamattupiiri ti 28.2. klo 
17 kerhohuone Aaronis-
sa, Suokatu 22 C. Olli Vii-
taniemi. 
Eläkeläisten virkistys-
päivä ke 29.2. klo 11. Raa-
mattutunti: ” Jeesus, kiusa-
usten voittaja”, Olli Viita-
niemi, iltapäivällä tarinoi-
ta Karkauspäivästä, hen-
kilöstöpäällikkö Raili Pur-
siainen. 
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 7.3. klo 13 ker-
hohuone Eetussa, Suoka-
tu 22 C. 

InKIlänmäen 
seuraKuntatalo 
Inkiläntie 7
Emäntä puh. 040 4848 273
Messu su 26.2. klo 12. Saar-
na Timo Salmela, liturgia 
Liisa Penttinen, kanttorina 
Pertti Rusanen.
Käsityöryhmä ma klo 
9.30 seurakuntatalon ala-
kerrassa.
Raamattupiiri ti 28.2.
klo 16.30. Liisa Penttinen.
Inkilänmäen palvelupiiri 
ke 29.2. klo 13. Liisa Pentti-
nen ja Varpu Ylhäinen.
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 7.3. klo 11. Hartaus: 
”Rukous ja usko”, Japanis-
sa lähetystyössä ollut Vir-

pi Soveri, iltapäivällä Seu-
rakunnan elämää Japanis-
sa. Lounas ja kahvi 6 €.

mummon möKKI 
PuIjonKatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15. 
puh. 040 4848 272
Toivevirret ke 22.2. klo 13. 
Viriketuokio to 1.3. klo 
13. Tuomiokirkkoseura-
kunnan diakoniatyönteki-
jä Varpu Ylhäinen kertoo 
työstään.
Puuropäivä ma 5.3. klo 11-
13. Tarjolla ohrapuuroa.

lähetys
Näpertäjät ti 28.2. klo 13 
kerhohuone Aaronissa, 
Suokatu 22 C. 
Kotien lähetyspiiri ke 7.3. 
klo 13 Väätäisillä, Minna 
Canthin katu 29 A 11.

DIaKonIa
Lähimmäispalvelijoiden 
vierailu ma 27.2. klo 17.30 
Alavan seurakuntaan, kir-
kon alasali. Lisätiedot tar-
vittaessa Varpu Ylhäinen 
puh. 040 4848 255. 

Perhetyö
Naisten lenkkipiiri ma 
27.2. klo 18 Poukamas-
sa. Seuraavat lenkkipiirit 
12.3.; 2.4.; 16.4.ja 7.5. klo 18- 
20.30. Huom! epäsäännöl-
liset kokoontumisajat. Li-
sätietoja Kati Ukkoselta 
puh. 040 4848252. 
Perhekerho ti 28.2. klo 
9.30-11 ”Perinneleikit” ja ti 
6.3. ei perhekerhoa, hiihto-
loma. Keskusseurakunta-
talo, Suokatu 22 E.

Kastetut
Jesse Samuli Ruotsalainen, 
Inka Reetta Alina Mietti-
nen, Petja Joonatan Kal-
lioranta.

Kuulutetut
Ari Matti Simonen ja Sari 
Jaana Kurikka. 

Kuolleet
Antti Salomon Ahonen 
83v, Aino Ester Keinä-
nen 95v, Väinö Matti Sa-
volainen 84v, Manne Ta-
pio Hoffrén 76v, Seija Riit-
ta Partanen 50v, Toini Tel-
lervo Patronen 89v, Aarne 
Tapani Soininen 85v, Lyy-
li Maria Kettunen 91v, Soi-
li Marjatta Veräjänkor-
va 76v, Eeva Inkeri Savolai-
nen 85v.

alava

alavan KIrKKo
Keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Raamattuopetusta ”Isä 
Meidän -rukous” la 25.2. 
klo 15. Evankelista Ilkka 
Puhakka Kansan Raamat-
tuseurasta. Mukana kirk-
koherra Hannu Koskelai-
nen ja Zipporim-kuoro. 
Kahvit ja kirjamyynti. 
Messu su 26.2. klo 10. 
Saarnaa Ilkka Puhak-
ka, liturgina Anu Kiviran-
ta, kanttorina Leila Savo-
lainen, Zipporim-kuoro, 
kirkkokahvit. 
Tuomasmessu su 26.2. 
klo 18. Saarnaa evankelis-
ta Ilkka Puhakka Kansan-
raamattuseurasta, nuor-
ten musiikkiryhmä. Kirk-
kokahveilla kakkumyyjäi-
set nuorten IYF-matkan 
tukemiseksi.
Konsertti ma 27.2. klo 19. 
Rauno Tikkanen, Majatta 
Airas, Jan Lehtola. 
Gospelmessu su 4.3. klo 
10. Saarnaa Elina Karjalai-
nen, liturgina Hannu Kos-
kelainen, kanttorina Ossi 
Jauhiainen, kirkkokuoro, 
kirkkokahvit. Kansanlähe-
tyksen kirkkopyhä. 

Rukous elämän 
parantamisesta
Terveelliset elämäntavat, riittävä uni, hyvä-
laatuinen ja terveellinen ruoka sekä laadu-
kas vapaa-aika kuuluvat monen toivelistalle. 
Parantamista riittää myös mielen sekamels-
kassa.

”Oi Jumala, Pyhä Henki, joka meidän sy-
dämemme kaikella lohdutuksella ja ilolla 
täytät! Valmista itsellesi sydämessäni asuin-
sija, varjele minua kaikista pahoista ajatuk-
sista, puheista ja töistä. Valaise minua oikeal-
la jumalisuudella, jotta kasvaisin joka päivä 
kristillisissä avuissa. 

Sinun jumalallinen armosi suojelkoon, 
varjelkoon ja hyvästi minua siunatkoon, että 
kun minä päivä päivältä ajallista kuolemaa 
lähemmäksi ja lähemmäksi tulen, niin voisin 
joka päivä elämääni parantaa: rukoilla ja kiit-
tää Sinua hartaasti sekä valmistaa itseäni er-
kaantumaan uskossa tästä maailmasta. 

Kuule minua, minun Jumalani, Jeesuksen 
Kristuksen tähden. Aamen.”

Nykysuomeksi toimittanut ja 
johdannolla varustanut: 

PEKKA TuOMIKOSKI / KOTIMAAdESKI 
Lähde: Vanhan virsikirjan 

Rukouskirja vuodelta 1701

Yhteisvastuukonsertti ke 
21.3. klo 19. Eija Bergman, 
Popo Salami Band, Seija 
Nylund, Jarkko Maukonen, 
Meri Maukonen, Vesa Ka-
java, urut, Salla Tyrväinen, 
viulu, Tahdistin-orkeste-
ri joht. Harri Hyppölä, Ala-
van kirkkokuoro joht. Ossi 
Jauhiainen. 

alavan seura- 
KuntaKesKus
Keihäskatu 5 B 
Kirjallisuuspiiri to 23.2. 
klo 14 kerhohuone 1:ssä. 
Kirja: Elämän kivijalka, 
Aino Särkkä. Yht.henk. 
Aino Mikkonen
puh. 040 7071 499. 
Lähimmäispalvelijat ma 
27.2. klo 17.30. Kuukausi-
kokoontuminen yhdessä 
Tuomiokirkkokirkkoseura-
kunnan lähimmäispalveli-
joiden kanssa Alavalla kir-
kon alasalissa. 
Muistatko? -piiri ti 28.2. 
klo 13 kirkon alasalissa. 
Keskustelua historiasta ja 
yhteiskunnallisista asioista. 
Oletko taitava käsis-
täsi? Tai oletko kiinnos-
tunut käsillä tekemises-
tä muuten vaan? Käsityö- 
ja askartelupiiri kokoon-
tuu Alavan kirkon alasalis-
sa joka toinen to klo 12.30 
- 14. (1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 
26.4. ja 10.5.). Lisätieto-
ja Sirpa Pesonen puh. 040 
4848 297.

neulamäen KIrKKo 
vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Kohtaamispaikkamessu 
su 26.2. klo 16. 
Kamarimusiikkikonsert-
ti ti 28.2. klo 18. Ohjelmas-
sa eri säveltäjien kamari-
musiikkiteoksia erilaisil-
le kokoonpanoille. Soitti-
mina urut, cembalo, nok-
kahuilu ja sello. Sibeliusa-
katemian opiskelijat. Va-
paa pääsy. 
Messu su 4.3. klo 13. Saar-
naa Anu Kiviranta, litur-
gina Hannu Koskelai-
nen, kanttorina Ossi Jau-
hiainen. 

särKInIemen 
seuraKuntatalo
särkiniementie 20 
puh. 040 4848 307 
Messu su 26.2. klo 13. Saar-
naa Pirjo Kuula, liturgina 
Anu Kiviranta, kanttorina 
Leila Savolainen. 

DIaKonIa
Diakoniatoimistot - 
Ajanvarausvastaanotto 
ke klo 9-11 Liisa Tiilikainen 
puh. 040 4848 324 Alavan 
diakoniatoimisto, Keihäs-
katu (Alava, Niirala, Haa-
paniemi ja Lehtoniemi), ti 
klo 9-11 Sisko Laitinen puh. 
040 4848 326 Särkiniemen 
diakoniatoimisto, Särki-
niementie 20 (Särkinie-
mi, Särkilahti), to klo 9-11 
Ulla Turunen puh. 040 
4848 325 Neulamäen dia-
koniatoimisto, Vesurikuja 
4 (Neulamäki). 

muuta
Alavan ja tuomiokirkko-
seurakunnan omaishoi-
tajien ryhmä ma 27.2. klo 
13-14.30 Arpajaiset YV:lle, 
arpa 4 €. Diakoni Birgitta 
Oksman-Kettunen, puh. 
040 4848 284. 

Perhetyö
Perhekerhot - ke 29.2. 
suuri perhekerho Neula-
mäen kirkolla. Viikolla 10 
talviloma (ei kerhoja). Li-
sätietoja Sirpa Pesoselta 
puh. 040 4848 297. 

Kastetut
Daniel Vilho Olavi Kuura, 
Minea Lumi Talvikki Tuo-
mainen, Nooa Oliver Laa-
koli, Natasha Anna Elina 
Eskelinen.

Kuulutetut
Karo Markus Tapani Ko-
sunen ja Anne Mari Vähä-
kangas, Taisto Kalevi Ris-
sanen ja Tari Talvikki Par-
tanen, Ville Martti Her-
man Niskanen ja Marja-
Liisa Kauppinen. 

Kuolleet
Mirja Sinikka Poutiai-
nen 52v, Anna Liisa Ryhä-
nen 75v, Ulla Marja Leena 
Nylund 63v, Aarne Ante-
ro Marttila 87v, Tauno Ar-

Seurakunnat 22.2.–6.3.12

rukoilemme

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
Talvi 2012

• Käsilumityöt • Lumenpudotukset katoilta 
• Mökkitalkkaripalvelut • Kukkien mullanvaihtotyöt 

• Kodinkoneiden kuljetus sekä asennuspalvelu
• ym. erikseen sovittavat työt

Soita ja kysy lisää. Antti Julkunen p. 050 575 3410
www.antinpihajakiinteistoapu.fi

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppakeskus  •  p. 3613 802  •  JOKA PÄIVÄ 9-19

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

Heimosen Kukkakauppa
Ruotsinkatu 54, Niirala  •  p. 2820 678  •  MA-PE 9-17, LA 8-13

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

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

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

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

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

Kukka-Lunaria Oy
Kuninkaankatu 22, keskusta • p. 2811 661 • posti@kukkalunaria.fi

•  MA-PE 9-18, LA 9-15, SU 10-15

Aivot ja musiikki
Aika: Maanantaina 12.3.2012 klo 17 -19

Paikka: Kuopion musiikkikeskus

AVAUS
Professori Pentti Arajärvi

AIVOT JA MUSIIKKI
Professori Mikko Sams,  

Aalto-yliopiston laskennallisen tekniikan laboratorio

AIVOVAURIO: KUINKA TOIVUN JOS SEN SAAN?
Professori Pekka Jäkälä, Itä-Suomen yliopisto

MUSIIKKIESITYKSET
Salonkikvartetti

Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat

MUSIIKIN VOIMAA POHTIEN
Professori Juhani Juntunen, Suomen Aivosäätiö

Vapaa pääsy
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 euroa.

Tervetuloa!



11Nro 4 — 22.2.2012 &

Nälvii ja vähättelee

E i saa kiusata! 
Leirikeskuksen 
kappelin sei-
nällä on vaik-
ka minkälaista 

leirisääntöä. Monenkirja-
valla käsialalla. Yksi ja sa-
ma siellä toistuu. Ei saa 
kiusata.

Silti, mikä meitä vai-
vaa? Kodeissa, kerhoissa, 
kouluissa ja työpaikoilla 
on yhä niitä, joille jokai-
nen päivä on kiusaami-
sen vuoksi yhtä helvettiä.  
Ja niitä, jotka sen helve-
tin luovat. Ihan tavallisia 
meitä. 

Ihmisiä.
Pikkulasten kiukkuilut 

ja kärhämät voi vielä ymmärtää. Kun ei 
ole ehtinyt oppia, kuinka luopua omas-
taan, saada ja antaa, kuinka olla hyväs-
sä vuorovaikutuksessa, olla lähimmäi-
nen. Vaan entä jos aikuinen, se esikuva 
siinä vierellä, onkin arvaamaton, rikki-
näinen ja repaleinen. Kuka sen kierteen 
katkaisisi? 

Jeesustakin kiusattiin. Kuinka kiusaa-
ja, Saatana, häntä sitten kiusasi? Ihan-
ko samoin kuin koulussa tai töissä kiu-
sataan? Nälvikö, vähättelikö, tökkikö 
terävillä sanoillaan heikkoihin kohtiin? 
Ivasiko nälän ja väsymyksen heikentä-
mää? Vai yrittikö päteä jotenkin, peitel-
len omaa surkeuttansa?  Houkutteliko 
luovuttamaan? Että itse olisi jotain.

Maallistuva kieli latistaa ajattelun. 
Pientä tyrkkimistä tai hölmöäkään ivaa 
ei voi vähätellä, sillä kaikki kiusaaminen 
nousee lopulta syvemmältä kuin ihmi-
sen yksinkertaisesta ajattelemattomuu-
desta. Synnistä. 

Niinpä kiusaukset ja kiusaaminen 

ovat perimmältään yhtä ja 
samaa, yhtä aikaa hengel-
listä ja maallista. Olkoon 
sitten Saatana tai vähätte-
levä työtoveri, molemmilla 
on sama päämäärä. Nous-
ta ylemmäksi, saada luo-
vuttamaan. Toisen tulee 
vähetä ja itsen kasvaa. 

Pilkka käy omaan nilk-
kaan, sanotaan. Kiusaa-
jan säälittävin uhri on ai-
na viimein hän itse. Toisen 
korvaan voi ivaten kuis-
kailla vain sitä, mistä itse 
on jäänyt paitsi. Niin kä-
vi Saatanallekin, Jumalan 
kaltaisuuden harhaan lan-
genneelle. Kiusaukset te-
kevät kiusaajan. 

Evankeliumien mukaan Jeesus oli erä-
maassa kiusattavana neljäkymmentä 
päivää. Tosin eivät häneltäkään kiusauk-
set siihen päättyneet. Myöhemminkin 
oli vetäydyttävä usein yksinäisyyteen ru-
koilemaan. Ettei antaisi periksi, kun var-
masti pelotti. Kun kutsumus oli raskas ja 
risti vielä kannettava. 

Muistellessamme kiusattua Jeesus-
ta laskeudumme jälleen paastoon, kukin 
tavallamme. Että osaisimme nähdä elä-
män hieman kirkkaammin, Jumalan sa-
nan valaisemana. Itsessämme ja ympä-
rillämme. 

Että heille, jotka elävät eri tavoin kiu-
sattuina, kuin villieläinten joukossa, me 
voisimme vaikka vain hetken olla enke-
leitä. Että osaisimme pitää huolta toinen 
toisistamme. Rakastaen, kiusaamatta.

JARKKO MAuKONEN

Kirjoittaja on Kuopion 
seurakuntayhtymän 

nuorisokanttori.

mas Leskinen 72v, Heimo 
Eelis Räisänen 80v, Mai-
re Liisa Kuittinen 82v, Toi-
vo Olavi Kekäläinen 84v, 
Laura Aune Eva Jääskeläi-
nen 91v.

kallavesi

KallaveDen KIrKKo
rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Tuhkamessu ke 22.2. klo 
18. Anni Tanninen, Jarno 
Nykänen, Anna Vesterinen 
ja Richard Nicholls.
Messu su 26.2. klo 10. Li-
turgia Matti Pentikäinen, 
saarna Anna Vesterinen 
ja kanttorina Anna-Ma-
ri Linna.
Talvisunnuntain kon-
sertti su 26.2. klo 18. Juon-
taa Esko Konttinen, Maria 
Suuronen, sopraano, Sei-
ja Oinonen nokkahuilu, 
Lähde ja Kallaveden kirk-
kokuoro, Anna-Mari Lin-
na, Mari Vuola-Tanila ja 
Richard Nicholls soittaen 
ja laulaen. Loppurukous 
Anni Tanninen. Kolehti ja 
laskiaispullakahvit YV:lle. 
Messu su 4.3. klo 10. Li-
turgia Petteri Hämäläinen, 
saarna Hannu Komulai-
nen, kanttorina Anna-Ma-
ri Linna.

Petosen 
seuraKuntatalo 
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kansainvälinen messu la 
25.2. klo 16. Juha Määttä ja 
Anni Tanninen.
Raamattuilta to 1.3. klo 
18. ”Lopunajat raamatun 
ilmoituksessa”, ”ilmestys-
kirjan pedot”, vankilapap-
pi Jouko Koistinen. Ilta-
tee ja mahdollisuus esiru-
koukseen.
Messu to 8.3. klo 16. Veli 
Mäntynen ja Richard 
Nicholls.

vehmasmäen 
KaPPelI
sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351
Perhejumalanpalvelus 
ja YV-tapahtuma Valo-
harjulla su 26.2. klo 13. Rai-
li Rantanen, Mari Vuola-
Tanila, Valoharjun ja Kur-
kimäen päiväkerholai-
set. Vohveleita, kahvia, 
mehua. Arpajaiset. Tuot-
to YV:lle.

Karttulan KIrKKo
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Messu su 26.2. klo 10. Rei-
jo Mustonen ja Richard 
Nicholls.
Messu su 4.3. klo 10. Reijo 
Mustonen, Matti Pentikäi-
nen ja Anne Keränen.

Karttulan 
seuraKuntaKotI
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Veteraaniseurat ke 22.2. 
klo 12. Virsiseurat ja kah-
vitarjoilu. Vieraana Risto 
Lyytikäinen.
Varttuneen väen palve-
lu- ja virkistyspäivä ke 
29.2. klo 10. 

nuoret
Nuortenilta to 23.02. klo 
18-21 Kallaveden kirkolla. 
Aiheena Laskiainen. Seu-
raavan kerran 1.3. klo 18-21, 
jolloin aiheena Rukous.

lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 
29.2. klo 18. Rytkyllä. Läh-
tö kirkolta klo 17.30 ja Pe-
toselta klo 17.35. Vapaaeh-
toinen 5 € maksu lähetys-
työlle. Saunomisen lisäk-

si kevyt iltapala ja asiaa lä-
hetyksestä.

DIaKonIa
Leväsen kammarin ”Tal-
ven piriste” retki Kun-
nonpaikkaan ma 27.2. Läh-
tö klo 11.30 Kotokujan ala-
parkkipaikalta. Ilm. Maa-
rit Kirkiselle puh. 040 
4848 369.

muuta
Rukoushetki Ainolassa 
Karttulassa to 23.2. klo 13. 
Mikko Väisänen.
Donkkis Big Night-toi-
mintailta 7-13-vuotiaille 
pe 24.2. klo 18-20 Petosen 
seurakuntatalolla.
Lähetysseurat su 26.2.
klo 12 Marjatta ja Tauno 
Rissasella, Lohitie 5.
Leväsen messu ti 6.3. klo 
13.30. Anna-Maija Hella ja 
Anna-Mari Linna.

Perhetyö
Perhekerhot klo 9.30 - 11 
Ma Karttulassa, ti Petosel-
la ja Valoharjulla, ke Kal-
laveden kirkolla, Jynkän-
vuoren kerhohuoneella 
ja Kurkipirtissä, to Syvän-
niemellä ja Sotkanniemes-
sä (Sotkanniemi klo 9.15-
10.45) parillisilla viikoilla 
pe Pihkainmäessä, Kanto-
luodoilla, (Ilveslammentie 
23) klo 9.30-11. Perheker-
hot ei kokoonnu vk. 10.
Taidetiistai ti 28.2. klo 
9.30-11.30 tai 13-15. Koko 
perhe kädentaitojen pa-
riin Kallaveden kirkolle. 
Omat eväät ja taiteiluun 
sopivat vaatteet mukaan. 
Perheleiri Rytkyllä 30.3-
1.4. Ulkoilua, yhteistä teke-
mistä ja ruokaa valmiista 
pöydästä. Ilm. 27.2. men-
nessä Petosen diakoniatoi-
mistoon ma ja ke klo 9-10 
puh. 040 4848 333 tai kat-
ri.heikkinen@evl.fi. Hin-
ta 40 €/aikuinen ja 16 €/
lapsi. Maksualennusta voi 
tiedustella alueensa dia-
koniatoimistosta. Etusi-
ja ensikertalaisilla ja Kal-
laveden seurakunnan alu-
eella asuvilla. Leirille pää-
systä ilmoitetaan kirjeitse 
vko:lla 11.

PIIrIt
Syvänniemen seurakun-
tapiiri to 23.2. klo 18 Toi-
ni ja Eino Partasella, Viita-
poukamantie 31.
Rytkyn seurakuntapii-
ri ke 29.2. klo 18 Anni ja 
Onni Krögerillä, Alapihas-
sa, Siltapurontie 2. Raili 
Rantanen.

aIKuIstyö
Miesten sauna- ja tak-
kailta pe 24.2. klo 18 Pou-
kaman leirikeskukses-
sa. ”Veljesseurat”, Juha-
ni Happonen & Co. Sauna 
ja avanto, kevyt iltapala. 
Osanottomaksu 5 €.
Seurakuntailta ma 27.2. 
klo 18.30-20 Kallaveden 
kirkolla. Aiheesta Kiusaus-
ten voittaminen - 1. Moos. 
3:1-19. Hannu Komulai-
nen. 5.3. ei seurakuntailtaa 
- hiihtoloma.

PyhäKoulu
Pyhäkoulut su Kallave-
den kirkolla klo 10, Peto-
sen seurakuntatalolla klo 
13.30, Pyhäkouluopetta-
jien ilmoittamina pyhinä 
seuraavasti: Haminalah-
ti/Hiekkala klo 11: kokoon-
tumiset opettajan ilmoi-
tuksen mukaisesti. Kurki-
mäki/kerhohuone Kirkko-
muskari klo 17: kokoon-
tumiset 18.3. ja 15.4. Pyhä-
kouluja ei ole perhepyhä-
päivinä: 11.3. ja 18.3. Soinin-
lahdessa Hilkka Jauhiai-
sen kodissa, Suonenjoen-
tie 270, joka kuukauden 3. 
su klo 13. Lisätietoja  pyhä-
kouluopettajilta tai lapsi-
työnohjaaja Tuula Hoffré-

nilta puh. 040 4848 335 tai 
tuula.hoffren@evl.fi.

KInKerIt
Soinlahti-Virmaanpään 
kinkerit to 23.2. klo 18-20 
Pentti Karhusella, Pentin-
mäki, Loukkulahdentie 56. 
Reijo Mustonen ja Anne 
Keränen. Kinkeriaihe: Ru-
kous ja virsi. Vanha kinke-
rivirsi 291. Katekismus ja 
virsikirja mukaan.
Koskenkylän kinkerit su 
26.02. klo 13-15. Anitta ja 
Tuomo Meriläisellä, Juljuk-
sentie 7. Kinkeriaihe: Ru-
kous ja virsi. Vanha kin-
kerivirsi 291. Katekismus 
ja virsikirja mukaan. Rei-
jo Mustonen ja Richard 
Nicholls.
Airakselan kinkerit to 1.3. 
klo 18-20 Elina Laakkosel-
la, Airakselantie 508. Mik-
ko Väisänen ja Anne Ke-
ränen. Aiheena Rukous 
ja virsi. Kinkerivirsi 291 ja 
175. Katekismus ja virsikir-
ja mukaan.

Kastetut
Hilla Elina Mirjami Heikki-
nen, Lilli Aino Maria Väi-
sänen, Taisto Uuno Eelis 
Ryynänen, Akseli Villen-
poika Vainikainen, Helmi 
Maaria Rissanen, Jalo Jak-
ke Jalmari Juntunen, Tyy-
ne Toini Helena Holappa, 
Emmi Oona Matilda Blek, 
Minttu Emilia Lyhykäinen, 
Sara Sofia Seppälä.

Kuolleet
Aura Tiihonen 89v, Veik-
ko Armas Oravainen 88v, 
Pertti Antero Ritanen 68v, 
Esa Petteri Lehto 51v.

männistö

Pyhän johanneK-
sen KIrKKo 
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Messu su 26.2. klo 10. 
Saarna Aulikki Mäkinen, 
liturgia Mika Niskanen, 
kanttorina Riitta Matilai-
nen. Päiväkuoro.
Sibelius-Akatemian kon-
sertti ke 29.2. klo 19. Jor-
ma Liimatta, sello, Heik-
ki Mononen, urut. Vival-
di, Bach, Sibelius. Ohjel-
ma 5 €.
Messu su 4.3. klo 10. Saar-
na Sanna Alanen, liturgia 
Lauri Paatero, kanttorina 
Riitta Matilainen.

männIstön 
vanha KIrKKo 
lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Tuhkakeskiviikon messu 
ke 22.2. klo 18. Saarna Lau-
ri Paatero, liturgia teol. yo 
Satu Pihlajakangas, kant-
torina Riitta Matilainen.
Messu su 26.2. klo 13. Saar-
na Satu Pihlajakangas, li-
turgia Jarkko Lievonen, 
kanttorina Riitta Mati-
lainen.
Raamattupiiri naisille 
- hiljentymistä ja jaka-
mista ti 28.2. klo 18. San-
na Alanen.
Naisia raamatussa - raa-
mattupiiri työikäisille nai-
sille ke 29.2. klo 18. Aulikki 
Mäkinen.
Raamattu- ja rukouspii-
ri parillisten viikkojen ma 
klo 13-14.30. Airi Luntinen.

DIaKonIa
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvarauspäivystykset 
ti klo 9-10 Pyhän Johan-
neksen kirkolla puh. 040 
4848 384, Vanhalla kirkol-
la puh. 040 4848 385. 
Ukintuvan Sanan torstai 
23.2. klo 12 Pyhän Johan-

neksen kirkolla. Mika Nis-
kanen.
Elämää etsimässä -piiri 
to 23.2. klo 14.30-16 Pyhän 
Johanneksen kirkolla. San-
na Alanen.
Ukintuvassa to 1.3. klo 12. 
Pääsiäiskorttien askarte-
lua. Kahvit. Ukintupa on 
hiihtolomalla viikon 10. 

muuta
4.-6. luokkalaisten tyt-
töjen ja poikien kevätlei-
ri 16.-18.3. Rytkyn leirikes-
kuksessa. Leirimaksu 16 €. 
Ilmoittautumiset ke 22.2. 
klo 19-21 sekä to 23.2. ja pe 
24.2. klo 18-20 Juha Merta-
selle, puh. 040 4848 409. 
Ilmoittautuneille lähete-
tään leirikirje.
Hartaudet ma 5.3. klo 
13 ja 13.30 Sunnen kodil-
la, Päivärinteentie 29. Lau-
ri Paatero.

Kastetut
Sara Aleksandra Inka-
la, Umberto Valfrid Lind-
ström.

Kuolleet
Anna Emilia Piispanen 97v, 
Kauko Ilmari Mustonen 
62v, Alma Eriika Ollikainen 
97v, Ville Pekka Kemppi-
nen 30v, Viljo Eemil Nyys-
sönen 73v.

puijo

PuIjon KIrKKo 
taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Messu su 26.2. klo 10. Mii-
na Karasti saarnaa, Pek-
ka Nieminen, Kari Kuula. 
Kanttorina Joona Saraste. 
Puijon kirkkokuoro. Lap-
sille pyhäkoulu.
Yhteisvastuukonsertti 
su 26.2. klo 15. Johann Til-
li, basso, Aissa Bah, pia-
no, Outi Keskisipilä, urut. 
Vapaaehtoinen ohjelma-
maksu YV:lle. Konsertin 
väliajalla Hiltulanlahden 
Marttojen järjestämä kah-
vitarjoilu.
Siioninvirsiseurat su 26.2. 
klo 18. Miina Karasti, Ris-
to Lyytikäinen, Matti Pen-
tikäinen.
Messu su 4.3. klo 10. Mar-
ja-Sisko Aalto saarnaa, Jaa-
na Marjanen, Miina Ka-
rasti. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä.

PuIjon 
seuraKuntaKesKus 
taivaanpankontie 3
Eläkeläisten iltapäivä-
kerho to 23.2. klo 12.30. 
Yhteisvastuukeräys, Mai-
ja Antikainen ja to 1.3 klo 
12.30, Kinkerit, rovasti Teu-
vo Mononen.
Raamattu tutuksi -luen-
to ma 27.2. klo 18.30. Ih-
meitä ja voittoja. Ap.t. 5. 
Pekka Nieminen. 
Ystävän kammari ti 28.2. 
klo 11. Kahvitarjoilu ti
klo 14 saakka.
Perhekerho ke 29.2.
klo 9.30. Kosketuksen 
paja. Miina Karasti ja 
Markku Kojo.
Midinetti-lähetyspiiri
ke 7.3. klo 12. 
Israel-piiri ke 7.3. klo 14. 
Ariela Toivanen.

PäIvärannan 
KIrKKo 
tuomikuja 4 
puh. 040 4848 426
Sanajumalanpalvelus su 
26.2. klo 13. Miina Karas-
ti, Joona Saraste. Päiväran-
nan lauluryhmä.
Perhekerho ke 29.2. klo 
9.30. Kosketuksen paja. 
Mukana kanttori ja kan-
teleet.
Ystävänpäiväkerho ke 

Paastonajan 
sunnuntai. 
Jeesus, 
kiusausten 
voittaja 
Mark. 1: 12 – 13.

Heti sen jälkeen Hen-
ki ajoi hänet au-
tiomaahan. Neljäkym-
mentä päivää hän oli 
autiomaassa Saatanan 
kiusattavana. Hän eli 
villieläinten joukossa, ja 
enkelit pitivät hänestä 
huolta.
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29.2. klo 11. Viikkomessu, 
raamattuopetus ja ruokai-
lu. Heikki Hyvärinen.
Viikkomessu ke 29.2. klo 
11. Heikki Hyvärinen, Riit-
ta Murtorinne, Joona Sa-
raste.
Messu su 4.3. klo 13. Jaa-
na Marjanen, Outi Kes-
kisipilä.

länsI-PuIjon 
Kerhohuone
rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerho ti 28.2. klo 
9.30. Kosketuksen paja. 
Susanna Pakkala-Koskelai-
nen, Markku Kojo 
Ranta-Toivala
Seurakuntapiiri to 1.3. klo 
18.30 Irja ja Antti Ruotsa-
laisella, Ranta-Toivalantie 
250. Maija Antikainen.

Kastetut
Jimi Justus Johannes Rä-
sänen, Veikko Onni Elme-
ri Happonen, Anni Alina 
Viitanen, Iisa Ilona Viita-
nen, Vilma Ella Maria Taa-
vitsainen.

Kuulutetut
Tuukka Olavi Piispanen ja 
Anu Johanna Jussila.

Kuolleet
Hilma Sofia Kontila 77v, 
Väinö Heribert Juhola 97v, 
Helge Olavi Toivio 65v, 
Hanna Tauriainen 78v.

Järvi-kuopio

rIIstaveDen 
seuraKuntatalo 
Keskustie 2
Kalevalaisen kansan 
messu su 26.2. klo 10. Kirsi 
Leino ja Arvo Survo. Kale-
valaisten naisten kirkkopy-
hä, kahvitus.
Siioninvirsiseurat ma 
27.2. klo 19. Kirsi Leino.
Nuortenilta ti 28.2. klo 
17.30. Jatta Utriainen
Messu su 4.3. klo 10. Kirsi 
Leino, Marjatta Piironen.
Teemailta Raamatun sa-
nan äärellä ma 5.3. klo 18. 
Leena Vartiainen. Yhteis-
vastuu.

juanKosKen ylös-
nousemuKsen 
KIrKKo 
mäntytie 5
Päivärukous
to 23.2. klo 12. 
Messu su 26.2. klo 13. Kirsi 
Leino ja Marjatta Piironen.
Päivärukous to 1.3. klo 12. 
Messu su 4.3. klo 13. Mat-
ti Saarela.

juanKosKen 
seuraKuntatalo 
mäntytie 5
Aamukahviryhmä to 23.2. 
klo 10. 
Donkkis Big Night pe 
24.2. klo 18. 
Seurat, Lehtomäenkoti 

su 26.2. klo 17.30. Mukana 
Jorma Huusko.
Avoin perhekerho ti 28.2. 
klo 9.30. 
Seurakuntakerho ke 29.2. 
klo 12. 
Lähetysaskartelu to 1.3. 
klo 10. 
Liikunta ja näkörajoittei-
set pe 2.3. klo 12. 
Raamattuluento ti 6.3. 
klo 18. Luento 1. Joh. kir-
jeestä, Elina Karjalainen, 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 7.3. 
klo 12. 

muuta
Aluepappin ja diakonia-
työntekijän päivystys ma 
klo 9-11. Diakoni Leila Asi-
kainen puh. 040 4888 620.

KaavIn KIrKKo 
Kaavintie 24
Messu su 26.2. klo 13. Mik-
ko Huhtala ja Taru Parvi-
ainen.
Messu su 4.3. klo 13. Reijo 
Leino ja Taru Parviainen.

KaavIn 
seuraKuntaKotI 
Kirkkorannantie 1
Seurat to 23.2. klo 12.30. 
Mukana Kristilliset eläke-
läiset.
Kohtaamispaikka to 23.2. 
klo 18.30. Elina Karjalainen.
Alueseurakunnan vas-
tuuryhmän kokous ma 
27.2. klo 18. 
Elsan kerho to 1.3. klo 11. 
Vapaaehtoistoiminnan 
projektisihteeri Anne Vil-
janen kirkkohallituksesta. 
Aihe: Aina oikea ikä.
Vapaaehtoistyön vas-
tuuryhmän kokous to 
1.3. klo 15. 
Raamatun naisia -Raa-
mattupiiri ma 5.3. klo 18. 

muuta
Elsan kerho to 23.2. klo 14 
Luikonlahden koululla.

muuruveDen 
KIrKKo 
Kirkkotie 1
Messu su 26.2. klo 16.
Uwe Mäkinen ja Taru
Parviainen.
Messu su 4.3. klo 16.
Marjatta Piironen.

muuruveDen 
seuraKuntatalo 
Kirkkotie 1
Perhekerho ja perhekah-
vila ma klo 9.30-11 vuoro-
viikoin. 
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys to 
klo 9-11. 
Siioninvirsiseurat ke 22.2. 
klo 18. Mukana mm. Han-
nu Komulainen.
Yhteisvastuuseurat pe 
24.2. klo 13. Emäntinä Mar-
jatta ja Kaija.
Seurakuntakerho to 1.3. 
klo 13. 

muuta
Sählykerho koululla joka 
ke: 1-4 lk klo 17-18, 5-7 lk 
klo 18-19. 
Viikkomessu to 23.2. klo 

13 Muurutvirran hoito-
kodissa.

säyneIsen KIrKKo 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 26.2. klo 10. Mik-
ko Huhtala ja Taru Parvi-
ainen.
Messu su 4.3. klo 10. Heik-
ki Kastarinen ja Matti Saa-
rela.

säyneIsen 
seuraKuntaKotI
Kirkkoharjuntie 2 a 
Lähetyskahvila to 23.2. 
klo 12. Heikki Kastarinen
Seurakuntakerho to 1.3. 
klo 13. Heikki Kastarinen

muuta
Ala-Siikajärven kinkerit 
su 26.2. klo 18.30. Hannu 
Komulainen ja Taru Par-
viainen

tuusnIemen KIrKKo 
Keskitie 21
Messu su 26.2. klo 10. Kan-
sanlähetyksen kirkkopy-
hä, Ilkka Sormunen, Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura. 
Kirkkokahvit.
Messu su 4.3. klo 10. Reijo 
Leino ja Taru Parviainen.

tuusnIemen 
seuraKuntatalo-
Koivukuja 2
Palvelupäivä ke 22.2. klo 
10-13.30. 
Toivevirsien ilta su 26.2. 
klo 18. Riikka Tuura, Kan-
sanlähetys, Krell.
Seurakuntapiiri ma 5.3. 
klo 18.30 Lähimmäisen 
kammarissa.

muuta
Liukonpellon ja Paakki-
lan työseura ke 29.2. klo 
19 Tuija ja Aaro Mustosel-
la, Selkäniementie 19.
Lähetyspiiri pe 2.3. klo 12 
Tuulikki Metsolalla, Harju-
tie 1 B 5.

vehmersalmen 
KIrKKo 
lempeläntie 17
Messu su 26.2. klo 13. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura.
Messu ke 14.3. klo 13. Kirsi 
Leino ja Marjatta Piironen.

vehmersalmen 
seuraKuntaKotI 
lempeläntie 15
Kokki-ukkojen kokkaa-
minen ke 29.2. klo 17. 

muuta
Lähimmäisen kamma-
ri ke 22.2. klo 10-12. Lempi-
virteni, Riikka Tuura. 
Ke 29.2. Puurokammari. 
Hiihtolomaviikolla ei ole 
tyttöjen ja poikien ker-
hoja, perhekerhoa, nuor-
teniltaa eikä partiotoi-
mintaa. 

järvI-KuoPIon 
seuraKunnan 
yhteIset
Sururyhmä läheisensä 
menettäneille alkaen ke 
29.2. klo 18 Vehmersalmen 
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Seurakunnat  22.2.–6.3.12

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

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

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaa-
laukset. Remontti- ja Rakennustyöt 
Sisällä ja Ulkona.  040 712 8888

Kattokorjaukset, Kattojen Uusimiset, 
Peltisepäntyöt, Vesikourut, Tikkaat, 
Lumiesteet.      040 712 8888

Kotimaan matkaklubi

Laatokan ja Äänisen risteily 15.-20.7.2012
Pietari – Neva – Syväri – Ääninen – Kizhi – Petroskoi – 
Valamo – Pietari
Matkamme taittuu Pietariin läpi kauniin ja kesäisen Karja-
lan kannaksen. Pietarissa noustaan laivaan ja unohtumaton 
suviristeily alkaa. Kotimaan matkaklubin matkanjohtaja 
emerituspiispa Voitto Huotari. Asiantuntijoina risteilyisäntä 
Jyrki Härkönen, emerituspiispa Voitto Huotari, Karjalan Liiton 
toiminnanjohtaja Satu Hallenberg, arkkitehti Juha Lankinen. 
Musiikkia ja mukavaa tunnelmaa luo Viktor Klimenko.

1. päivä: Viipuri, Pietari, Neva, Laatokka. Bussimatka Pietariin, jossa 
majoitumme laivaan. Illallinen ja lähtö Nevaa pitkin Laatokalle.  Puolen-
yön aikaan laiva ohittaa Pähkinälinnan.

2. päivä: Syväri ja aallot Äänisen aavan. Aamiaisen jälkeen pysähdymme 
Syvärin kylään, josta teemme retken
Aleksanteri Syväriläisen 1500-luvulla perustamassa Pyhän Kolminaisuuden
luostarissa ( lukijaetu ). Syvärijoella on suomalaisille aivan oma merkityk-
sensä. Viime sotien rintamalinja kulki Syvärillä. Lounas laivalla. Illallinen, 
luento ja viihdeohjelmaa. 

3. päivä: Kizhin saari, Petroskoi. Aamiainen laivalla ja saapuminen 
Kizhin saarelle. Tutustumme Kizhin puukirkkoihin. Lounas ja risteily jatkuu 
Petroskoihin, missä  opastettu kiertoajelu bussilla (lukijaetu) ja vapaata 
aikaa tutustua kaupunkiin. Illallinen, luento ja viihdeohjelmaa. 

4. päivä: Syväri ja Mandrogin kylä. Saavumme Syvärille. Aamiainen ja 
ohjelmaa laivalla. Aamupäivällä tutustumme Mandrogin venäläiseen mu-
seokylään, jossa voi seurata taitavien käsityöläisten työtä, tehdä matka-
muisto ostoksia, tutustua museoihin, Syventävä luento Valamon vaiheista.

5. päivä: Valamo. Aamiaisen jälkeen tutustumme Valamon pääluostarin 
alueeseen. Lounas laivalla. Iltapäivällä tutustumme Niikkananlahden 
ympäristöön. Illalla laiva lähtee Valamosta kohti Syväriä. Illallinen ja 
risteilyn päätöstilaisuus, tanssit Laatokan laineilla.

6. päivä: Pietari, Viipuri. Aamiainen laivalla. Ohitamme  Nevan alku-
päässä sijaitsevan Pähkinälinnan ja saavumme Nevaa pitkin Pietariin. 
Bussimatka Viipurin kautta Suomeen. 

m/s Vissarion Belinskij
Hinta/henkilö
C3    748 €
C2    988 €
B2 VP 1 038 €
B2 kansi 2 1 138 €
B2 kansi 3 1 238 €
B1 kansi 2 1 348 €

A2  1398 €
A1  1498 €

Myymme nais- ja miespaikkoja hytteihin C2 ja B2 (2. kansi)
Hintaan sisältyy: • bussikuljetukset suomalaisella tilausajobussilla Suomi 
– Pietari – Suomi • risteily valitussa hyttiluokassa • täysihoito laivalla 
alkaen illallisella ja päättyen aamiaiseen • ohjelmassa mainitut tutustu-
miskäynnit Valamossa, Kizhillä ja Petroskoissa suomea puhuvan oppaan 
johdolla • asiantuntijaluentoja ja viihdeohjelmaa laivalla • risteilyisännän 
ja Lomalinjan edustajan palvelut laivalla • viisumi Suomen kansalaisille

Kotimaan matkaklubin lukijaetu 50 € oheisista retkistä. Ilmoitat-
tehan matkaa varatessanne, että kuulutte  Kotimaan ryhmään. Etua 
ei myönnetä jälkikäteen. • retki Aleksanteri Syväriläisen luostariin 
(normaalinhinta 38 €/hlö) • Petroskoin kaupunkikiertoajelu bussilla 
(normaalihinta 12 €/hlö)
Kaikilla tulee olla voimassaoleva matkustajavakuutus. Passin tulee olla 
voimassa 6 kk matkan jälkeen.

Bussireitit: (sitoumuksetta) • 5. Jyväskylä - Joutsa - Heinola - Lahti - 
Helsinki - Porvoo - Loviisa - Kotka - Vaalimaa - Pietari • 6. Oulu - Iisalmi 
- Kuopio - Varkaus - Mikkeli - Lappeenranta - Nuijamaa - Pietari. 

Lisätietoja ja varaukset: Lomalinja Oy puh. 010 289 8100.

Kizhi

Mandrogi

Pietari

Neva

Syväri
ÄäninenValamo

Petroskoi

VENÄJÄ

Laatokka

Kiitos muistamisista!
Tuotto lähetys- ja 

avustustyölle oli 4.005 €.
Pentti Rissanen, 

Ranta-Toivala
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alueseurakunnan lähim-
mäisen kammarissa, Lem-
peläntie 15, diakoni Son-
ja Fick ja pastori Uwe Mä-
kinen. Ilm. Sonja Fickille 
puh. 040 4888 642.
Kirkkoherra Reijo Lei-
no vuosilomalla 5.-12.3. 
Kirkkoherran sijainen Satu 
Väätäinen 5.-7.3. puh. 040 
4888 613 ja Mikko Huhtala 
8.-12.3. puh. 040 4888 625.

Kastetut
Jasna Rosanna Adele Rii-
hijärvi, Muuruvesi, Remu 
Onni Aukusti Rissanen, 
Riistavesi, Essi Saara Hele-
na Niiranen, Kaavi, Jiri Ta-
pio Julius Karjunen, Kaavi, 
Luukas Jari Tapio Lohtan-
der, Kaavi, Laura Eli-
na Huumonen, Riistave-
si, Leevi Juhani Toivanen, 
Kaavi, Herttamaaria Lumi 
Halonen, Juankoski.

Kuolleet
Kerttu Annikki Kauhanen 
84v, Vehmersalmi, Aal-
to Anneli Parviainen 79v, 
Tuusniemi, Pertti Mati-
as Pennanen 69v, Riistave-
si, Ritva Birgitta Marjaa-
na Ruotsalainen 60v, Juan-
koski, Mikko Sakari Huus-
konen 60v, Vehmersal-
mi, Lempi Annikki Räsä-
nen 84v, Kaavi, Leo Taisto 
Ensio Piiroinen 81v, Kaavi, 
Pentti Olavi Rissanen 72v, 
Tuusniemi, Aili Mikkonen 
91v, Riistavesi, Merja Heli-
nä Irmeli Mattila 55v, Kaa-
vi, Johan Henrik Tirkkonen 
93v, Tuusniemi.

siilinjärvi

www.evl.fi/srk/siilinjarvi

KIrKKo 
haarahongantie 2
Perjantaimessu 24.2. klo 
18.30. Sirpa Ylikotila, Mar-
jaana Kaisto, Nuorten mu-
siikkiryhmä.
Messu su 26.2. klo 10. 
Unto Niskanen, Kaisa Yle-
tyinen, Airi Heiskanen, 
Gospel-ryhmä. Uusien ni-
mikkolähettien Jouni ja 
Jonna Haverisen perheen 
matkaan siunaaminen.
Sanajumalanpalvelus su 
4.3. klo 10. Matti Hoffrén, 
Tapio Lepola, Marjaana 
Kaisto, Virsikuoro.

seuraKuntatalo 
haarahongantie 4
Pyhän yhteydessä -luen-
tosarja to klo 18. 23.2. ”Py-
hän monet kasvot”, pasto-
ri, tutkija Matti Peiponen, 
musiikki Gospelryhmä ja 
Airi Heiskanen. 1.3. ”Tartu 
pyhään!”, kirkkoherra Joel 
Luhamets (Tarto), musiik-
ki Sola Gratia -kuoro ja 
Marjaana Kaisto.
Kansanlähetyksen kevät-
päivät ”Miksi nukut Her-
ra” pe–su 24.–26.2. pienes-
sä salissa. Pe 24.2. klo 18.30 
Perjantaimessu kirkossa, 
klo 19.30 Raamattuope-
tus ”Mistä kärsimys tulee” 
(Elina Karjalainen). La 25.2. 
klo 15–16.45 Raamattu-
opetukset ”Mikä on kärsi-
myksen tarkoitus”, ”Evan-
keliumi salatusta Jumalas-
ta” (Elina Karjalainen), klo 
18 Iltatilaisuus. Su 26.2. ks. 
messu ja lähetysjuhla.
Kristilliset eläkeläisen 
seurat ti 28.2. klo 13 pie-
nessä salissa.
Siioninvirsiseurat ti 28.2. 
klo 18 pienessä salissa.
Hernekeittomyyjäiset lä-
hetystyön hyväksi pe 2.3. 
klo 10.30–12.30 kahviossa. 
Askartelupiiri ke klo 9 lä-
hetyskellarilla.
Juttutupa ma 27.2. klo 10 
lähetyskellarilla.

King’s Kids -toimintaa 
ma 27.2. klo 18–19.45 pää-
tysalissa.
Donkkis-ilta alakouluikäi-
sille ti 28.2. klo 18–20 nuo-
risotiloissa.
Lähetyksen sydänäänet 
ke 29.2. klo 8.30 lähetys-
kellarilla.
Nuorten Perjantaikahvi-
la 2.3. klo 18–22 nuoriso-
tiloissa.
Eläkeläisten päiväpiiri 
ma 5.3. klo 13 isossa salissa.
Katekismuspiiri ti 6.3. klo 
13 lähetyskellarilla.
Omaishoitajakerho ke 
7.3. klo 12 päätysalissa.

vuorelan KIrKKo 
rissalantie 2
Tuhkakeskiviikon mes-
su 22.2. klo 19. Unto Niska-
nen, Seppo Laitanen, Airi 
Heiskanen.
Nuorten Perjantaikahvi-
la 24.2. klo 18–22, yhteinen 
rukoushetki klo 19.30.
Sanajumalanpalvelus su 
26.2. klo 13. Unto Niska-
nen, Marjaana Kaisto.
Vuorelan lähetyspiiri ti 
28.2. klo 10.
Donkkis-ilta alakouluikäi-
sille ke 29.2. klo 18–20.
Messu su 4.3. klo 13. Matti 
Hoffrén, Marjaana Kaisto.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 5.3. klo 13.

muuta
Koivusaaren lähetyspiiri 
to 23.2. klo 18 Anna-Liisa ja 
Jorma Eskelisellä, mukana 
Seppo Laitanen.
Avalanche-rinnetapah-
tuma Kasurilassa la 25.2. 
klo 12–17: Klo 12 KuoSi-
freestyleryhmän temppui-
lua, gospelia, draama- ja 
koreografiaesityksiä, klo 
13.30 ja 15 Popo Salamin 
musiikkia, klo 14 ja 16 Gos-
pelkahvilassa musiikkia ja 
terveisiä maailmalta. Ylei-
sökilpailuja, kasvomaala-
usta ja varjotemppuja ym. 
toimintapisteitä. Lettuja ja 
makkaraa Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. 
Arkkis-puuhaillat var-
haisnuorille ti klo 18–
19.30 (ei 28.2, 6.3, 27.3, 
24.4.) Leppäkaarteen ker-
hohuoneessa (Honkaran-
nantie 8). 
Ystävän tupa ma 27.2. klo 
9 Leppäkaarteen kerho-
huoneella (Honkarannan-
tie 8).
Kumpusen-Pettäisen-

rannan lähetyspiiri to 1.3. 
klo 19 Helli ja Jouko Airak-
sisella (Kumpusentie 261), 
mukana Unto Niskanen.
Näkökerho ti 6.3. klo 12–
13.30 Akuliinassa.
Hartaus ke 7.3. klo 14 
Akuliinassa. Unto Niska-
nen ja Marjaana Kaisto.
Vesijärven-Harjamä-
en lähetyspiiri to 8.3. klo 
18.30 Yrjö ja Kaija Jokiran-
nalla (Soutajantie 18).

Kastetut
Ville Juho Olavi Oinonen, 
Nia Siena Silvia Timonen, 
Otto Ilari Kraft, Jero Eeli 
Aleksi Heikkinen, Eeli Vil-
jami Pietikäinen, Roni Er-
dem Kirmizi.

Kuulutetut
Markku Olavi Kiiskinen 
ja Hanna-Riikka Mirjami 
Kontkanen.  

Kuolleet
Toini Ester Pääkkönen 
87v, Elsa Johanna Julkunen 
97v, Anna-Liisa Koistinen 
91v, Erkki Juhani Nysten 
63v, Toivo Kalervo Koisti-
nen 62v 
 

Diakonia-
keskus

KesKusseura- 
Kuntatalo
suokatu 22
Seurakuntamestarit 
puh. 040 4848 259
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 22.2. klo 13. 
Kuurojen lähetyspiiri to 
1.3. klo 17. 
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 7.3. klo 13. 

DIaKonIaKesKus
suokatu 31
puh. 040 4848 464. 
Ulko-ovi avataan klo 
9.40, hartaus 9.50, dia-
konien vastaanotot il-
man ajanvarausta, kahvio 
Nuotta ja kierrätyspiste 
avoinna 10-12. Kierrätyk-
sen ilta-aukiolo 13.3., 10.4. 
ja 22.5. klo 16 - 18, jolloin 
myös huonekaluvarasto 
(Hapelähteenkatu 33) on 
avoinna.
Syöpäryhmä ke 22.2. 
klo 13. 
Hyväntuulenpiiri ti 28.2. 
klo 12. 
Katulähetyspiiri ti 28.2. 
klo 17. 

Kehitysvammaisten kah-
vikerho ke 29.2. klo 13.30. 
Pullakirkko pe 2.3. klo 12. 
Hyväntuulenpiiri ti 6.3. 
klo 12.
Syöpäpiiri ke 7.3. klo 13.

Hyväntuulenpiiri ti 6.3. 
klo 12. 
Syöpäryhmä ke 7.3. klo 13. 

Opiskelijat  
ja nuoret 
aikuiset

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

KansanlähetyKsen 
oPIsKelIjatoImInta
sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamis-
ta.com
Kolme kohtaamista 
keskiviikkoisin klo 18.

opiskelija- ja koulu-
laislähetys oPKo 
sairaalakatu 11  
Opiskelijaillat la klo 18.
www.opko.fi/kuopio 
 

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

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

Palveleva 
puhelin

Päivystää su-to klo 18-01, 
pe-la klo 18-03, puh. 01019 
0071. Puhelun hinta on 
pvm/mpm. pp.kuopio@
evl.fi 

Järjestöt

nnKy 
myllykatu 5
puh. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset
Lähetyspiiri ke 22.2. klo 13.
Raamattupiiri ke 29.2. 
klo 13.
Kuoro ke klo 15.
Perhekahvila ma klo 9.30 
– 12.
Perhekahvilan lauantai-
nyyttärit la 25.2. klo 11–15.
Raamattuluento ja kes-
kustelua su 26.2. klo 

18. Past.Rauno Perälä. 
Iltakahvi/-tee. Järj. SRO ja 
NNKY.
Sielunhoidon opintopäi-
vä la 3.3. klo 10–15.30. Lu-
ennot: TM Marianne Jans-
son Akasia-säätiöstä. Kah-
vi- ja ruokamaksu 10 €. Ei 
tarvitse ilmoittautua etu-
käteen, kaikille avoin.
Tulossa Kristus-päivät  
la-su 17.-18.3. Malk ja Pirt-
tiaho.
Päivystys kansliassa ti ja 
to klo 9–11.
Yhteiskristillinen ru-
kousilta ti klo 18.

PohjoIs-savon  
ev.lut.  
Kansanlähetys 
sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Toimisto ja kristillinen kir-
japalvelu avoinna ma, ke, 
pe 12-16.
Pienryhmät Lähetysko-
dissa: Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30 äiti-
lapsipiiri. Ke klo 12 päivä-
hartaus ja kahvihetki, klo 
18 nuorten aikuisten Kol-
me Kohtaamista. To klo 16 
sana- ja rukouspiiri parit-
tomina to; klo 18.30 nuor-
ten Nuotta-ilta. La klo 18 
Opkon opiskelijailta.
Muualla Kuopiossa: Ti 
klo 6 miesten aamupiiri 
”matkalla kohti aitoa mie-
huutta” osoitteessa Kaup-
pakatu 40-42 Namikan ti-
loissa. Miestenpiiri parillis-
ten viikkojen ti klo 18.30, 
Männistön Vanhan kirkon 
alakerrassa. Esko Iisalo.
Kuopio: Kansanlähetyk-
sen lähetyspyhä su 4.3. klo 
10 Alavan kirkossa. Kirk-
kokahvit ja Japanin lähe-
tystilaisuus. Saarna Elina 
Karjalainen
Kohtamispaikkamessu 
su 26.2. klo 16 Neulamä-
en kirkossa. Opetus Raimo 
Lappi ”Jeesus, kiusausten 
voittaja”.
Kaavi: Kohtaamispaik-
ka to 23.2. klo 18.30 srk-ta-
lossa,.1. Joh.2.Elina Karja-
lainen
Siilinjärvi: Siilinjärven 
kevätpäivät 24.-26.2. Raa-
mattuopetus pe 24.2. klo 
18 Elina Karjalainen, per-
jantaimessu klo 19.30. Raa-
mattuopetus la 25.2. alk. 
klo 15 Elina Karjalainen, il-
tatilaisuus klo 18 aikaisem-
mista tiedoista poiketen! 
Messu kirkossa su 26.2. klo 
10 ja lähetyslounas, jon-
ka jälkeen lähetystilaisuus. 
Jonna ja Jouni Haverinen.
Kohtaamispaikka ma 5.3. 
klo 18.30 srk-talon pienes-
sä salissa. Danielin kirja. 
Elina Karjalainen.
Tuusniemi: Kansanlähe-
tyksen Lähetyspyhä su 
26.2. klo 10, saarna Ilkka 
Sormunen.

Kansan 
raamattuseura 
sanan Kulma 
tulliportinkatu 22 
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Kirjanmyyntipiste avoin-
na pe 13-16 ja tilaisuuksi-
en aikana.
Pienryhmien viikko-oh-
jelma:
Rukouspiiri ma klo 17.30-
19.
Naisten solu ti pariton vk 
klo 18-19.30 puh. 0500 372 
791/Aune. 
Askartelupiiri ke parill.
vk klo 13-16, puh. 050 555 
2300/ Marjatta. 
Raamattupiiri ke klo 18-
19.30, puh. 050 548 4087/
Juha. 
Miesten piiri ke pariton 
vk klo 18-19.30,
puh.044 043 8585/ Toivo. 

AA-ryhmä, Hatsalank. 37, p. 
2622 621 savuttomat palaverit 
ma-pe klo 11 ja 19, su klo 9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilin-
järvi. Savuttomat palaverit to 
klo 19, la klo 9 ja su klo 18 sekä 
joka kk:n 1. ma naisten ryh-
mä klo 19. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimimattomassa perhees-
sä kasvaneille aikuisille to klo 
18-20 Propellissa, Minna Cant-
hink. 4 C 3. krs. p. 050 9294 548 
ma ja ti klo 18-20. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, Hatsalan-
katu 37 su klo 19, p. 040 5579 
470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi 
ke klo 19, p. 050 3988 883 sekä 
Kirkkorannantie 1, srk-talon 
vanha puoli, Kaavi ti klo 19.
Esikoislestadiolaisten seu-
rat Kettulan srk-kodissa Jänik-
senpolku 2, su 26.2. klo 13, su 
11.3. klo 13.
Imetystukiryhmä parill. vkon 
ma Maljapuron päiväkodissa 
klo 18-19.30. Kaikille avoimesta 
ryhmästä lisätietoja,
p. 040 7283 654 tai www.kuo-
pionimetystukiryhma.fi 
Irti huumeista puhelinpäivys-
tys ma-pe klo 18-21, p. 0203-
22388. Läheisryhmät,
p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 av. ark. klo 
9-16, p. 017 2822 239. www.sar-
kiniemi.toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuot-
teita myytävänä arkisin tilai-
suuksien aikana Keskussrk-ta-
lon aulassa, Suok. 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllyk. 1-3. Av. ma, 
ke, to, pe klo 8.30-15.30 ja ti klo 
8.30-17. Ilmaiset suomen kielen 
kurssit ma klo 9-12, ti klo 17-
18.30 ja to klo 10-12. www.pui-
jola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaik-
ka av. ark. klo 8.30-15. Kuopion 
Setlementti Puijola ry, Jalka-
senk. 7, p. 050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäi-
vystys joka päivä klo 14-21, p. 
017 2627 738 ja 2627 733. Ajanv. 
ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet 
vertaisryhmät päihteettömyy-
den tukemiseksi ma, ti, ke ja 
to klo 18-20, Mäkik. 11, käyn-
ti päihdeosaston rak. päädystä. 
Ma ja to myös omaiset ja ystä-
vät. P. 045 1134 245, www.kuo-
pionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläi-
set. Laulun ja Sanan tilaisuudet 
28.2 klo 13.30 Mäntylän palve-
lukeskuksessa ja 2.3. klo 14 Pal-
velukoti Lepolassa.
Kuopion Mielenterveystu-
ki ry ma klo 10-11 lenkkeily Pe-
tosella, klo 14.45 Niiralan uima-
halli/kuntosali. To klo 14.45 kei-
lahalli. Parittomilla viikoilla ma 
Oma-apu keskusteluryhmä ja 
pe musiikkiliikunnan kerho, 
parillisilla viikon ke askartelu-
kerho ja pe yhteislaulukerho 
klo 12 Majakassa. Tied. p. 040 
733 1713/Pirjo. Päiv. ma klo 9-12 
puh. 017 2618 828 Tukipilarissa 
Koljonniemenk. 2, 2 krs.
Kuopion Seudun Nuoret Les-
ket vertaistukiryhmä työikäi-
sille leskille Minna Canthink. 4 
A 3krs. ke 15.2. klo 18.30. Tied. 
Eija Olavisto
p. 044 5317 144.
Kuopion Työttömät ry. Suok. 
18. Av. ma-pe 8-15, p. 050 4400 
900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa av. 
ma-pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, 
ke, to ja pe klo 11-13.
MLL:n perhekahvilat ti klo 10-
12, ke klo 10-14.30 ja to klo 10-
12 Tavallisen Toiminnan Talolla, 
Kasarmik. 1.
Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kaup-
pak. 46.
NMKY, Kauppak. 40-42. Ti 
Matka kohti aitoa miehuut-
ta klo 6, rukouspiiri klo 8, elä-
mänkatsomuspiiri klo 9. Raa-
mattupiiri parit. vkon ti klo 16. 
Miesten raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivys-

tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen ilmenneissä kriiseissä ma-
pe klo 17-21, p. 044 5766 670. 
www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien tuki ver-
taisryhmä Majakassa, Minna 
Canthink. 4 C, 3.krs. ma klo 18-
20. Käynti Satamak.
Omaiset mielenterveystyön 
tukena, OMA ry: Puh.päivys-
tys ke klo 17–19 Tuula/040 556 
4292. Ilm. puhelimitse ko-
koontuviin vertaisryhmiin Tii-
na/040 715 7431.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, 2. krs. Av. ma-pe klo 
9-17, p. 3644 597, petosen.asu-
kastupa.ast@kuopio.fi, www.
toimikunnat.net/petonen
Portti, terveysneuvonta- ja vä-
lineiden vaihtopiste suonensi-
säisesti huumeita käyttäville, 
Vuorik. 31-33. Av. ma ja to klo 
14-16, ti klo 16-18. Asiointi ni-
mettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa 
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Av. ma-pe klo 
9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistok. 14-
16, II krs. Päivystys vastaanotto 
ma-pe klo 8.30-11. Ajanvaraus 
alkaen klo 8, p. 183 672. Päihde-
osasto, Mäkik. 11 p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. Autta-
va puhelin, p. 0203-16116, ma-ti 
klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. Help 
line, p. 0203-16118 ma-ke klo 
15-18. Juristin puhelinneuvon-
ta ma-to klo 17-19, p. 023-16117. 
www.riku.fi 
Sanan ja rukouksen aamu, 
yhteiskristillinen Raamatun 
luku- ja rukoushetki pe klo 8 
Eelim -temppelissä, Vuorik. 29. 
Käynti parkkip. puolelta.
Sotaveteraanimuseo av. tila-
uksesta ryhmille. Varaukset p. 
281 1130 ark. klo 9-13.
Suomen Delfins ry:n avoin 
keskusteluryhmä lapsena sek-
suaalista hyväksikäyttöä/vä-
kivaltaa kokeneille aikuisil-
le ja heidän läheisilleen Mie-
lenterveysseuran tiloissa, Myl-
lyk. 8, to klo 17.30-19: 1.3., 5.4. ja 
3.5. Tied. p. 050 522 6604 (klo 
10-14).
Tupa-vertaistukitoiminta 
päihdeongelmaisten läheisille. 
Vertaisryhmä kk:n ensimmäi-
nen ke klo 18.30-20, Gottlun-
dink. 8. Tukipuhelin ma klo 18-
20 puh. 044 7148 008. Tukisäh-
köposti: tupaposti@sirkkulan-
puisto.com. Lisätiedot: www.
sirkkulanpuisto.com.
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 1 83 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 20.3. 
klo 18 Mielenterveysseuran ti-
lassa, Myllyk. 8, sisäp. 2. krs. 
Tied. Liisa Paatelainen, p. 044 
3313 710, Anneli Hartikainen, p. 
040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Myllyk. 1-3. Ti ja pe 
klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19,
p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry ti-
iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjär-
vi. Tied. Marjut Kankkunen, p. 
040 7332 197.

KIrPPutorIt:
Kirpputori Toivonsäde, Ase-
matie 11, Siilinjärvi. Av.ma-pe 
10-18, la 10 -14.30, p. 044 5471 
629.
Kehitysmaakauppa Elämän-
lanka, Torik. 17. Ma-pe klo 11-
17, la klo 10-15, p. 2614 774.
MLL:n kirpputori Tavallisen 
Toiminnan Talolla, Kasarmik. 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys 
ry:n kirpputori, Kuninkaank. 
23. Ma-to 10-16, pe 10-13. Tied., 
p. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonk. 39. Av. ark. klo 
10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityök. 28. Av. ma-pe 
klo 10-17,  p. 3623 614.
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viikon valinta

Merete Mazzarellan 
Ainoat todelliset asiat. 
Vuosi elämästä on luon-
tevaa jatkoa Matkalla 
puoleen hintaan -kirjalle. 
Teokset on suomenta-
nut Raija Rintamäki.

Kirjailijan elämäs-
sä on ollut muutos-
ten vuosi. Edellinen teos 
kertoi eläkkeelle jäämi-
sestä, nyt puhutaan elä-
keläisvuodesta. Tosin 
kirjailijan vuoteen kuu-
luu työtä; kirjoittamis-
ta ja luentoja, joista hän 
kertoo nauttivansa. 

Iso askel on oman 
lapsuuden kodin myy-
minen 65-vuotiaana. 
Mazzarella muuttaa pa-
rin kilometrin päähän, 
mutta henkisesti mat-
ka on pitkä. Muuttoon 
kuuluu aina tavarois-
ta luopumista, esineistä 
on päästävä lopullisesti 
eroon. Ikätoverit tunnis-

tavat tunteet. Mielessä 
käy, että kiinankaappia 
ei vanhainkotiin saisi, 
hautaan ei sitäkään. 

Suurin mullistus 
on uusi mies, avomies. 
”Missä sitten asunkin, 
hänen luonaan on ko-
tini.” Aviomies asuu 
Uppsalassa, 84-vuoti-
asta miestä Mazzarella 
käy säännöllisesti katso-
massa. Paljon ei puhuta, 
mutta jossain vaiheessa 

mainitaan sana avioero. 
Kirjailija ottaa kantaa 

työelämän muutoksiin. 
Häntä ärsyttää henkilö-
työvuosista puhuminen, 
kun halutaan ihmisistä 
eroon. ”Humanistisesta 
näkökulmasta erityisen 
arvokasta on nimen-
omaan se työ, jota voi-
vat tehdä vain ihmiset.”                                                                                               

Maailmaa katso-
taan usein kirjallisuu-
den kautta. Rehellinen 
puhe, asiat vain tode-
taan, ei kaipaa tirkiste-
lyä. Mazzarellan kirja on 
kuin tapaisi vanhan tu-
tun, keskustelukump-
panin. Asiaproosaa par-
haimmillaan. 

RITVA KOLEHMAINEN

Merete Mazzarella: 
Ainoat todelliset asiat. 
Vuosi elämästä, 
237 s., 38,40 e., 
Tammi 2012.

Krito-ryhmät to klo 18-
20. 
Krito-työ: Anja Komulai-
nen, anja.komulainen@
sana.fi, puh.0400 793446.
Perjantaisin rukouspäi-
vystys klo 13-16.
Nuorekkaiden aikuisten 
kotisolu pariton vk. vaih-
tuvana päivänä klo 18 Lisä-
tietoja: marjut.rasanen@
gmail.com,
ninattpartanen@hotmail.
com.
Sanan ilta Sanan Kulmalla 
pe 24.2. klo 18 Taivaan mit-
ta, evankelista Ilkka Pu-
hakka, musiikki ylistysryh-
mä Jaspe. Raamattutun-

nit Alavan kirkossa la 25.2. 
klo 15 aiheena Isä meidän 
-rukous, evankelista Ilkka 
Puhakka; alkusanat kirk-
koherra Hannu Koskelai-
nen, musiikki Zipporim-
kuoro, väliajalla kahvitar-
joilu ja kirjamyynti. Messu 
su 26.2. klo 10 Alavan kir-
kossa, saarna evankelista 
Ilkka Puhakka. Tuomas-
messu su 26.2. klo 18 Ala-
van kirkossa, saarna evan-
kelista Ilkka Puhakka.
Naisten päivä NNKY la 
3.3. klo 10-15.30. Sielun-
hoitotapahtuma: Aka-
sia-säätiöstä TM Marianne 
Jansson, ruokailutauko klo 

12-13, osanottomaksu 10 € 
sisältäen ruoka- ja kahvi-
tarjoilun. Päivän aikana on 
mahdollisuus myös hen-
kilökohtaiseen esirukouk-
seen ja sielunhoitoon.

suomen  
luterIlaInen  
evanKelIumI- 
 yhDIstys
Evankelisten opiskelijoi-
den kotisivuosoite on 
www.sley.fi/eo/html/fi/
kuopio.html
SLEY:n Itä-Suomen pii-
rin työntekijä on Johan-
nes Häkämies, p. 050-

Päiväkerhoon 
ilmoittautuminen 

1.-31.3.2012
Internetissä www.kuopionseurakunnat.fi

Päiväkerho tarjoaa monipuolisia lapsen kasvua tukevia 
virikkeitä 3-5-vuotiaille lapsille.

Päiväkerhot alkavat 16.8. lähtien.
Kerhopaikoista lähetetään tieto 15.6. mennessä kirjeellä kotiin.

Lähempiä tietoja kerhoista ja ilmoittautumisesta saa 
www.kuopionseurakunnat.fi/lapsetjaperheet

ja yhteisen lapsityön toimistosta 
puh. 040 4848 482, 040 4848 481.

    Tervetuloa kerhoon!

3212938, johannes.haka-
mies@ sley.fi

KuoPIon  
ymPärIstön  
rauhanyhDIstys 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Lauluseurat ke 22.2.
klo 19.
Myyjäiset pe 24.2. klo 18.
Keskusteluilta la 25.2. 
klo 18.
Seurat su 26.2. klo 15.
Lauluseurat ke 29.2.
klo 19.
Seurat la 3.3. klo 19. 
Seurat su 4.3. klo 15.
Seurat ke 7.3. klo 10.45 
Tuusniemen palvelukes-
kuksessa.

herättäjäyhDIstys 
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna
ke klo 10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Vuosikokous ja seurat
to 23.2. klo 18 Keskusseura-
kuntatalolla kerhohuone 
Samulissa.
Virsikuoron kahvikon-
sertti Keskusseurakunta-
talolla su 26.2. klo 14. 
Seurat su 26.2. klo 18 seu-
rat Puijon kirkolla.
Seurat to 8.3. klo 18 Kes-
kusseurakuntatalolla ker-
hohuone Samulissa.

aholansaarI
Eläkeläisten talviviikko 
12.-15.3. Vetovastuussa lä-
hetyssihteeri Lilja Lind-
holm, ohjelmassa mm. 
ti klo 9.30 Siionin virsien 
syntyä, taustaa ja veisuu-
ta, ti klo 13.30 ohjelmaa 
kodalla: muisteloita, tari-
nointia, nokipannukahvit 
ja muurinpohjaletut,
ti klo 16 Rukoukseni lapse-
na, ke klo 9.30 Pieniä ker-
tomuksia suuresta aihees-
ta; lähetystyö, ke klo 12.30 
Retki Rommeikon käsityö-
pajaan, Pentti Rissanen, 
to klo 10 jumalanpalvelus. 
Tied. puh. 050 4641 000, 
www.aholansaari.fi, aho-
lansaari@aholansaari.fi.

lähetysKauPPa 
vaKKa 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15,
la 11-14. Puh. 017 2622 322, 
040 451 4135. www.kuopi-
onseurakunnat.fi/lahetys-
kauppavakka

Ilmoittaja, ota yhteyttä
Sari Havia  

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

Rehellistä tilintekoa

Rovasti Antti Ahonen kuoli pitkän 
sairauden murtamana Kuopiossa 
9.1.2012.

Hän oli syntynyt 18.2.1928 Jyväsky-
lässä. Papiksi hänet vihittiin 4.6.1952 
Mikkelissä, minkä jälkeen hän toimi 
Joutsan virallisena apulaisena 1953-
1956, Halsuan kirkkoherrana 1956-60 
ja Saarijärven kappalaisena 1960-1964.  

Kuopiossa Antti Ahonen teki mer-
kittävän, uraauurtavan elämäntyön 
vuonna 1965 perustetun ev.lut. seu-
rakuntien perheasiain neuvottelukes-
kuksen ensimmäisenä johtajana.  Hän 
rakensi ja vakiinnutti perheasiain neu-
vottelukeskuksen työn keskeisek-
si osaksi kirkon työtä Kuopion seu-
rakunnissa ja hiippakunnassa. Tästä 
virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 1991.  

Antti muistetaan ihmisenä, joka 
kohtasi lähimmäisensä äärimmäisen 
hienotunteisesti ja kunnioittavasti.  
Hän oli lujatahtoinen, mutta ymmär-
si elämän rikkinäisyyttä, osasi kuun-
nella ja myötäelää kohtaamansa ihmi-
sen tarinaa.  Se oli tietysti tärkeä osa 
perheneuvontatyössä tarvittavaa am-
mattitaitoa, mutta se oli hänen koh-
dallaan totta kaikessa kanssakäymi-
sessä.  

Antti oli sanan mies. Jumalan sana, 
sen jatkuva tutkiminen ja mietiskely, 
Siionin Kanteleen ja muiden hengel-
listen laulujen laulaminen ja säännöl-
linen osallistuminen Tuomiokirkon 
messuun yhdessä rakkaan Martta-
puolison kanssa olivat hänen kristilli-
sen kilvoituksensa kantava voima.

Mutta Antti oli kiinnostunut myös 
ihmisten sanoista.  Hän luki paljon, 
tutki sanojen alkuperää ja merkityk-
siä. Hän oli verbaalisesti lahjakas ja 
tarkka ilmaisussaan. Muistan Antin 
punnitusta puheesta ja sattuvista sa-
noista.  Sananpalvelijana ja arkisissa 
kohtaamisissa hän lausui - usein pilke 
silmäkulmassa ja verrattomalla huu-
morilla höystettynä - sanoja, jotka oli-
vat tosia, panivat ajattelemaan, py-
säyttivät, mutta myös lohduttivat ja 
rohkaisivat astumaan eteenpäin, jät-
täytymään syntisenä Kristuksen rak-

kauden ja kasteen armon varaan.
Musiikki ja luonto olivat Antille 

tärkeitä voiman ja elämänilon lähtei-
tä. Hän kuunteli musiikkia, kävi kon-
serteissa, lauloi kuoroissa ja toimi 
mm. Tuomiokirkkokuoron puheen-
johtajana. Puuhastelu kesämökillä, 
lenkkeily ja pyöräily olivat harrastuk-
sia, joilla hän hoiti ruumistaan ja sie-
luaan elämänsä viimeisiin viikkoihin 
saakka.  

Kaikkein rakkainta hänen elä-
mässään oli kuitenkin perhe, Mart-
ta-puoliso, lapset Maija-Liisa, Pek-
ka, Hanna-Riitta ja Tiina puolisoineen 
ja lapsineen kahdessa polvessa.  Ant-
ti oli leikkisä ja lapsenmielinen. Lapset 
olivat hänelle rakkaita ja papan syli oli 
pienille tärkeä paikka.

Kun saatoimme Antin haudan le-
poon oli kynttilänpäivän aatto.  Kynt-
tilänpäivän evankeliumissa vanha 
Simeon, Antin kaltainen hurskas ja ju-
malaapelkäävä mies, pitää Jeesus-las-
ta sylissään ja sanoo: 

”Herra, nyt sinä annat palvelijasi 
rauhassa lähteä, niin kuin olet luvan-
nut.  Minun silmäni ovat nähneet si-
nun pelastuksesi.”

Tässä uskossa ja toivossa jätimme 
jäähyväiset.  Jumala on kutsunut väsy-
neen palvelijansa siihen rauhaan ja le-
poon, jonka hän on Kristuksen kuo-
leman ja ylösnousemuksen kautta 
valmistanut.

ILPO RANNANKARI 
TuOMIOROVAST

Antti Ahonen 
18.2.1928 - 9.1.2012

kuolleita
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Varoitus uusille päättäjille

”Meidän 
ei tule palvoa 
kirjainta, 
vaan seurata 
Raamatun 
rakkaudellis-
ta ja armol-
lista henkeä.

K irkon hallinto on ylimitoitettu, raskas ja 
moniportainen.

Se rasittaa työntekijöitä ja turhauttaa 
monia luottamushenkilöitä.  Hallinnon 
monimutkaisuus on yksi syy siihen, että 

kirkollisiin vaaleihin osallistutaan häpeämättömän hei-
kosti.   

Hallinto ja talous ovat palvelijoita, mutta miksi ne 
ottivat kirkossa isännän paikan?

Alistumisen kulttuurilla on yli tuhat vuotta van-
hat perinteet. Kansanluonne on muokattu alistuvak-
si, johon jo Snellman viittaa. 

Alistaminen kukoistaa yhä ja edellyttää kaikki raot 
tilkitsevää hallintoa. Se ruokki itse itseään - ja paisuu.

Kirkossa on vuosikymmenet puhuttu byrokratian 
vähentämisestä, nykykielellä hallinnon keventämises-

tä. Asialle on pantu komitea toisensa jälkeen. 
Mitä on saatu aikaan? Suunnittelu-, seuranta- ja ke-

hittämiskulttuuri näyttää vain kasvaneen.
Olin reilut 20 vuotta seurakunnan luottamusteh-

tävissä. Kirkkaaksi saldoksi jäi: vähemmän hallintoa, 
enemmän toimintaa. Ulos kirkoista kuuluttamaan ku-
jille ja toreille, että Jumalan valtakunta on lähellä.

Moni luottamushenkilöystävä jätti vastuunsa seu-
rakunnassa pariin kauteen tai siirtyi järjestöihin, joissa 
päätöksenteko on sukkelampaa ja joustavampaa.  Tie-
täen, että omat puutteensa on sielläkin.

Olisiko toivoa, että uuden sukupolven päättäjät se-
lättävät edes palasen byrokratiaa?  Onnea matkaan.  

LEA LAPPALAINEN

Kelpo piispa 
muuttuu 
aikanaan

P ipoa kiristämättömälle savolaisel-
le hengellisyydelle kasvot antanut 
Wille Riekkinen on ollut kirkolli-
sen keskustelun keskiössä arkki-
piispan ja Helsingin piispan rinnal-

la. Hänen kannanottojaan on aina odotettu, 
sillä piispa ei ole paennut kirkon kipukysy-
myksiä kapula- tai kaanaan kielen taakse.

Kun Wille Riekkinen oli ehdolla piispak-
si, jokaisessa lehtijutussa muistettiin mainita 
avioerosta. Riekkinen vastasi, että me emme 
rakenna vain elämässä onnistuneiden vaan 
syntisten kirkkoa. Jumalaa tarvitaan juuri siel-
lä, missä elämän mutapaini on raadollisim-
millaan.

Elämän rankat realiteetit, joiden keskel-
lä armo vaikut-
taa, tulivat tältäkin 
osin tutuiksi myös 
piispakunnassa.

Sittemmin 
Miikka Ruo-
kanen, joka 
on kolmannes-
sa avioliitossa, on 
osallistunut hy-
vällä menestyksel-
lä kolmiin piispan-
vaaleihin. Hänen 
kannattajakun-
tansa ydinjoukkoa 
ovat ne konserva-
tiiviset tahot, joille 
uudelleen avioitu-
neen Riekkisen va-
linta oli vain reilu 15 vuotta sitten sula mah-
dottomuus.

Liberaali ja uudistusmielinen Riekkinen on 
jakanut myöhemminkin mielipiteitä. On tul-
kittu, että Jari Jolkkonen ja Miikka Ruokanen 
valikoituivat toiselle kierrokselle, koska hiip-
pakunnassa kaivattiin konservatiivisempaa 
teologiaa.

Kovin konservatiivisia linjanmuutoksia on 
tuskin tulossa, kumpi tahansa miehistä maa-
nantaina valittiinkaan. Piispat kun muuttuvat 
ja uudistuvat siinä kuin aikakin.

Kymmenen vuotta sitten Wille Riekki-
nen sanoitti ensimmäisenä piispakunnasta 
sen, että homoseksuaaleilla on oltava oike-
us rekisteröityyn parisuhteeseen, eikä suku-
puolinen suuntautuneisuus voi ratkaista, ku-
ka valitaan kirkon virkaan.

Riekkisen näkemyksiä kritisoitiin hirvit-
tävän radikaaleiksi, mutta niistä tuli kirkon 
valtavirtaa. Kirkolliskokous päätti, että pa-
risuhteiden puolesta voidaan rukoilla. Tältä 
pohjalta toimii uusikin piispa.

Raamatunopettajana Riekkinen muistut-
ti, että usko ilmenee moniäänisenä ja rosoi-
sena jo Pyhän kirjan lehdillä. Meidän ei tule 
palvoa kirjainta vaan seurata Raamatun rak-
kaudellista ja armollista henkeä. Tuleva piis-
pa jatkaa oppineen teologin ja humoristisen, 
karismaattisen kansanmiehen työtä tämän 
hengen tulkitsijana.

JANNE VILLA

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

ristivetoa

kissa pöydälle

”J
umala näkee tyhjän, 
lasta huutavan sylin”, 
pastori Anni Tanninen 
lupaa katsoessaan kirk-
koon tulleiden vierai-
den riviä. 

Paikalle tulleet mah-
tuvat yhteen penkkiin.

”Ei ole tunteita, joita Jumala ei kykenisi 
ottamaan vastaan.”

Alttarilla lepattaa kaksi isoa kynttilää, kun 
Richard Nichols aloittaa ensimmäisen vir-
ren.

”Nähdyksi tuleminen antaa voimaa men-
nä eteenpäin,” Tanninen jatkaa.

Viisi vuotta sitten lapsensa menettänyt 
Hanna Varonen lukee Psalmien kirjaa: ”Si-
nulle pimeys ei ole pimeää, vaan yö on sinul-
le kuin päivänpaiste, kuin kirkas valo.”

”Tätä lukiessa ajattelin omaa yksinäisyy-
den kokemustani. Toivon, että voisin auttaa, 
ettei kukaan jäisi lapsen menetyksen kanssa 
yksin”, Käpy  - Lapsikuolemaperheet -yhdis-
tyksestä tukea saanut  Varonen kertoo.

Ennen ehtoollista pieni joukko nousee ja 
kävelee sytyttämään kynttilän menetetylle 
tai toivotulle lapselle. Kynttilät kiinnitetään 
puiseen pöydällä lepäävän ristiin.

Vertaisryhmässä  
ei tarvitse selittää

”Kun lapseton suree, se saatetaan tyrmä-
tä tylysti. Ajatellaan, että perhe suree vain 
mielikuvaa”,  Simpukka-yhdistyksen Katja 
Tervonen kertoo. Kuopiossa aloitteleva yh-
distys on tarkoitettu tahattomasti lapsetto-
mille.

Lähes joka viides pari kärsii lapsettomuu-
desta. Tervonen sanoo, että tuhannet surut 
padotaan sisälle. 

”Siksi vertaistukiryhmä on korvaamaton. 
Siellä ei tarvitse selittää.”

Riitta Männistö ohjaa Kuopiossa abortin 
läpikäyneiden vertaisryhmää.  Ryhmät toimi-
vat kristillisen viitekehyksen pohjalta.

Vertaisryhmään lähtö voi Mäntylän mu-
kaan olla iso askel. Moni ei ole puhunut asi-
asta vuosikymmeniin, ei edes omassa per-

heessä. On kannettu häpeää ja syyllisyyttä. 
Oma suru alkaa helpottaa, kun näkee että 
on muitakin saman kokeneita.

”Kyyneleet tulivat, kun messun musiikki 
alkoi soida. Lauluissa oli samoja kuin Eliak-
sen siunaamistilaisuudessa, Tanja Kiljunen 
kertoo kirkkokahveilla.

Kiljusen perheen toinen lapsi kuoli koh-
tuun toissa joulun alla viikkoa ennen synty-
määnsä. 

”Luettuani Kirkko ja koti -lehdestä tyhjän 
sylin messusta, mietin voinko lähteä. Meil-
lähän on esikoinen Kaapo. Hyvä kun tulin. 
Kauniisti rakennettu tilaisuus lohdutti.”

Tyhjän sylin tilaisuuksia on Suomessa jär-
jestetty jo parikymmentä vuotta.

Idea Petosen seurakuntatalon messusta 
syntyi Parisuhteen palikat -kurssin päättyes-
sä. Edellisestä vastaavasta messusta oli vie-
rähtänyt jo aikaa. Milloin on seuraava tyhjän 
sylin messu, kysyttiin pois lähtiessä.

LEA LAPPALAINEN

Kyyneleet puhdistivat 
tyhjän sylin messussa
Tyhjän sylin messuja kaivataan lisää Kuopiossa.

TIMO HARTIKAINEN

Tyhjän sylin messun jälkeen Katja Tervonen (vas.), Riitta Mäntylä ja Hanna Varonen kertoivat lapsensa menettäneiden ja 
lapsettomien yhdistyksien toiminnasta.
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A
mbilikile Mwasapila näki 
unen, jossa Jumala ilmoitti, että 
mies parantaa kasvispohjaisen 
juoman avulla sairaan naisen. 
Näin tapahtui ja HIV-positiivi-
nen nainen kertoi sairauden oi-
reiden kadonneen. 

Kohta tämän jälkeen savan-
nien keskellä elävä syrjäinen Samungen kylä Tansani-
an ja Kenian rajalla nousi Afrikan valokeilaan. Syöpää, 
verenpainetautia, diabetesta ja aidsia sairastavia vael-
si tiettömien taipaleitten takaa 76-vuotiaan paranta-
jan luo.

Toiminta on vähäeleistä. Antaessaan kupillisen 
juomaa pappi sanoo, että Jumala parantaa.

Parantajapappi pysyi iltapäivälehden 
etusivulla pari kuukautta ja paikalle rien-
si myös kansainvälinen media. BBC rapor-
toi 26 kilometriä pitkistä jonoista autta-
jan pakeille. 

Nyt kun jonot ovat lyhentyneet, pa-
rantaja pitää kotinsa edustalla opetus- ja 
rukoushetkenapua hakevien kanssa. Jos 
paranet, kiitä Jumalaa ja tee johtopäätök-
set, hän kehottaa.

Parissa vuodessa 3000 asukkaan kylä 
on muuttunut. On monta kauppaa, vie-
rasmaja ja vierailijan kännykkä toimii.

Kirkossa käy tuplasti väkeä kuin aikai-
semmin ja kristinuskoon suhtaudutaan 
entistä suopeammin. Perinteisen uskon 
johtaja kertoo silmänsä parantuneen. 

Afrikkalaiselle 
riivaajahenget ovat totta
Teologian tohtori Mika Vähäkangas pur-
ki viime viikollas wahilinkielisiä nauhoja, 
joille hän on haastatellut parantajapappi 
AmbilikileMwasapilaa, babua, kuten me-
dia häntä kutsuu.

Lähetystyössä Tansaniassa työskennel-
lyt Vähäkangas kertoo matkakuulumisia 
tänään Jumala -symposiumissa Joensuun 

yliopistolla. Vähäkankaan aiheena on Jumala uuska-
rismaattisuuden silmin.

Tutkijalle tuttu Afrikka lähestyy kristittyjen mää-
rässä voimakkaasti Eurooppaa, jossa valkoinen mies 
yhä useammin kääntää selkänsä kristinuskolle.

Minkä vuoksi suomalaisen pitäisi kallistaa korvan-
sa afrikkalaisen karismaattisen kristillisyyden puo-
leen?

”Kristillisyyden moniarvoisuuden ymmärtämisek-
si”, Lundin yliopiston lähetystieteen ja ekumeniikan  
professorina työskentelevä Vähäkangas toteaa.

Afrikka muuttaa myös Suomen uskonnollista 
karttaa, vaikka Ruotsissa ollaankin pidemmällä. Siel-
lä kauhisteltiin vastikään, kun afrikkalaistaustainen 
pariskunta pahoja henkiä ulos ajaessaan pahoinpite-
li afrikkalaisen papin myötävaikutuksella tytärtään. 
Tapahtuma on rasistisen ryöpyn saattelemana viety 
oikeuteen.

Vähäkankaan mukaan tapahtuma on esimerkki 
kulttuurien kohtaamisesta, jossa henkimaailman to-
desta ottava kristillisyys ja länsimainen materialisti-
nen maailmankuva törmäävät toisiinsa.

”Pohjoismainen suvaitsevaisuus loppuu seinään, 
kun se kohtaa maailmankatsomuksen, joka ei istu yh-
teen oman katsomuksen kanssa.”

”Siinä missä riivaajahenget ovat satuilua länsimai-
selle teologille, niiden huomiotta jättäminen on tan-
sanialaiselle teologian tohtorille epäuskottavaa.”   

Tutkija ei hyväksy väkivaltaa ja liputtaa kriittiselle 
ajattelulle. Ja henkien erottamisen armolahjalle.

Vähäkangas sanoo, että markkinavoimat ovat län-
nen henkimaailmaa. Kukaan ei ole nähnyt niitä, mut-
ta niitä puhutellaan henkilökohtaisesti. Niitä lepy-
tellään, niiltä etsitään luottamusta ja niiden edessä 
uhrataan.

”Tämä toiminta saattaisi näyttää afrikkalaisesta 
kristitystä pakanuudelta.”

Ihminen tarvitsee 
suurta kertomusta
Vanhojen kirkkojen menettäessä jäseniään karis-
maattiset seurakunnat kasvavat maailmalla. Vähä-
kankaan mukaan supisuomalaiset herätysliikkeet ja 

karismaattisuus vastaavat samaan kaipuuseen.
”Ihmisen eheyden etsintään maallistumisen ja mo-

dernisaation pirstomassa maailmassa.” 
Kun asioiden väliltä arjessa katsoa yhteys ja mie-

lekkyys, tulee tarve keskittyä yhteen asiaan.
”Ihminen tarvitsee yhä suurta kertomusta, jonka 

voi kokea todeksi.”
Vähäkangas muistuttaa, että herätysliikkeiden his-

toriaan kuuluu, että ne luutuvat parissa sukupolves-
sa. 

Suurin osa Ruotsin ensimmäistä helluntailaisista 
oli entisiä lestadiolaisia, joille uusi liike salli kokemuk-
sellisuuden. 

Tansanian luterilainen kirkko, joka menettää jäse-
niään, puolustaa vahvasti parantajapappiaan. Monien 
helluntailaisten mielestä mies on Perkeleestä. 

Myös Suomessa luterilainen kirkko joutuu vastaa-
maan siihen, miten paljon tilaa se haluaa tai uskaltaa 
antaa uusille avauksille. Toinen kysymys kuuluu, onko 
kirkolla viestiä maallistuneille?

”Yksi vaihtoehto on jäädä tunnustuksellisen jou-
kon kirkoksi? Toinen voisi olla anglikaanien tie, jolloin 
hyväksytään suurempi monimuotoisuus sekä teologi-
assa että muodoissa.”

Uutta halajavat 
kulkevat umpihangessa
Kirkkoa ei hengen tuulia odotellessa voi moittia yrit-
tämisen puutteesta. Uudistuksia riittää.

Jumalanpalvelusuudistuksessa paloi Vähäkankaan 
mielestä järjettömästi rahaa vailla merkittävämpiä 
tuloksia. Vireää vipinää messurintamalle tuovat Tuo-
masmessu, Metallimessu ja Popmessu.

”Mutta todellista uutta halajavat joutuvat tarpo-
maan umpihangessa”, Vähäkangas sanoo.

Vanhojen kirkkojen ongelmaksi Vähäkangas nime-
ää hallintodinosaurukset, varsinaiset energiasyöpöt.

”Uuskarismaattinen kirkko Afrikassa tai maahan-
muuttajien jumalanpalvelusyhteisö Suomessa pyöri-
vät minimivoimavaroin.”

LEA LAPPALAINEN

Papin uni muutti syrjäkylän
Näyt, äänet ja unet ohjaavat afrikkalaista kristittyä.

”Onko kirkollamme viestiä maallistuneille”, teol.tri Mika Vähäkangas kysyy.

 JANI LAUKKANEN

”Markkina-
voimat ovat län-
nen henkimaail-
maa. Kukaan ei 
ole nähnyt niitä, 
mutta niitä pu-
hutellaan hen-
kilökohtaisesti.


