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Männistön vanha kirkko 
myydään katolilaisille

K uopion seurakuntayhtymän kiin-
teistö- ja hautatoimen johtokunta 
on esittänyt, että Männistön vanha 
kirkko myytäisiin katoliselle kirkol-

le 800 000 eurolla. Yhteinen kirkkoneuvosto 
käsittelee asiaa maaliskuussa ja kirkkovaltuus-
to kesäkuussa.

”Olemme innoissamme tästä mahdolli-
suudesta ja kiitollisia luterilaiselle kirkolle. Tä-
mä olisi ainoa kirkkorakennuksemme koko 
Itä-Suomessa”, Suomessa toimivan katolisen 
kirkon piispa Teemu Sippo sanoo.

Hän huomauttaa, ettei kaupasta voi vie-
lä puhua varmuudella, vaikka seurakuntayh-
tymän edustajat ovatkin antaneet ymmärtää, 
että sopimus hyväksyttäisiin.

Vihkimisiä kirkkoon voi varata elokuun 

loppuun asti. Nuorisotyö siirtyy Pyhän Johan-
neksen kirkolle. 

Kuopion seudulla on noin kaksi sataa re-
kisteröitynyttä katolilaista. Piispa Sippo arve-
lee, että rekisteröimättömiäkin katolilaisia tu-
lee mukaan toimintaan, jos seurakunta saa 
käyttöönsä oman kirkkotilan.

”Aika suuri osa uusista jäsenistä on maa-
hanmuuttajataustaisia, avioliiton tai työn pe-
rässä Suomeen tulleita tai pakolaisia. Alue, jo-
ta Männistön kirkon olisi tarkoitus palvella, 
on laaja. Se ulottuu aina Kajaaniin asti. Siihen 
kuuluu myös Joensuun alue ja koko Savo.”

Paavi on vanha 
ja väsynyt mies
”Uutinen paavi Benedictus XVI:n erosta oli 

hämmästyttävä. Ensin sitä ei uskonut todeksi. 
Luettuani paavin perustelut ymmärrän hyvin 
hänen päätöstään. Hän on vanha ja väsynyt 
mies, minkä saatoin itsekin todeta tavatessa-
ni hänet viimeksi tammikuussa.”

”Hän ei enää omastakaan mielestään 
pystynyt hoitamaan paavin virkaa niin hy-
vin kuin pitäisi, vaan halusi antaa tilaa jolle-
kin toiselle. Jotkut ovat kritisoineet ratkaisua, 
mutta valtaosa katolilaisista on nähnyt sen 
oikeutettuna”, Teemu Sippo arvioi katolista 
kirkkoa kuohuttanutta tapahtumaa.

Edellisen kerran paavi erosi elinikäisestä vi-
rastaan 600 vuotta sitten. Piispa Sippo arvioi, 

että Benedictus XVI:n ratkaisu rohkaisee hä-
nen seuraajaansa toimimaan samalla lailla.

”Liittyy tähän tietysti haikeutta ja toivetta, 
että hän olisi pysynyt virassaan. Näissä oloissa 
voimme kuitenkin olla kiitollisia siitä kaikesta, 
mitä hän on tehnyt kirkon hyväksi.”

Uusi paavi valittaneen ennen palmusun-
nuntaita. Sippo ei halua spekuloida lopputu-
losta.

”Veikkaukset menevät melkein aina pie-
leen.”

JANNE VILLA

pysäkillä

Ajankohtaista

Navetasta lautaselle
Hyvinvointimerkistä 
kuluttaja tietäisi, miten 
ruoka eli elämänsä. 

E
läimen hyvään kohteluun voisi kehittää 
eläimen hyvinvointimerkin, josta kuluttaja 
ketjun toisessa päässä tietäisi, miten ruoka 
on eläimenä elämänsä elänyt. Muun mu-
assa tätä ehdotti viikonloppuna Siilinjär-
vellä esitelmöinyt Elina Lappalainen.

Elina Lappalainen on saanut tunnustus-
ta tehtyään uraauurtavaa selvitystä ruu-
an matkasta navetasta, halleista ja pellol-

ta lautaselle: syntyi teos Syötäväksi kasvatetut  miten ruokasi 
eli elämänsä (Atena 2012). Tieto-Finlandian, Kanava-tietokir-
japalkinnon ja Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESYn jakaman 
eläinsuojelun Topelius-palkinnon viime vuonna saanut tieto-
kirjailija ja toimittaja kasvoi lapsuutensa mummolan karjatilan 
vieressä ja rapsutti mummunsa kanssa vasikoita.

Maitotilaa Siilinjärven Toivalassa jatkaa Elinan sedän perhe. 
Lapsuus siilinjärveläisen maalaistalon naapurissa, mummolas-
sa vasikoita hoitaen jätti jäljen. 

”Kun näin hyvää hoitoa uudessa pihattonavetassa, pidin it-
sestään selvänä että kaikilla lehmillä on Suomessa hyvä olla. Ei 
lapsi kyseenalaista ympäristöään. Vasta myöhemmin minulle 
paljastui, miten monenlaisissa oloissa eläimiä pidetään.”

Vapaan lehmän maitoa
Elina Lappalainen ei ollut nuorenakaan kasvissyöjä. 

”Boikotoin kyllä teininä eettisistä syistä suuria ylikansalli-
sia yhtiöitä, mutta en lihantuotantoa. Nykyään herkkuani on 
suoraan tuottajalta tuleva karitsanliha, lapsena erityisesti hir-
vikeitto oli hyvää; suvun miehet ovat metsästäjiä.” 

Vakavimmat eläinten hyvinvointiongelmat, lehmien heit-
teillejätöt ja sikojen joukkokuolemat, johtuvat ihmisten pa-
hoinvoinnista, alkoholismista, masennuksesta ja uupu-
muksesta. Niiden lisäksi maatalouden toimintatavoissa on 
Lappalaisen mukaan paljon rakenteellisia ongelmia. Siksi 
hän odottaa meneillään olevan eläinsuojelulain uudistuksel-
ta paljon.

”Parsinavetat on kiellettävä siirtymäajalla. Vasikoiden sar-
ven alkujen poltto ilman nukuttamista, puudutusta ja kivun-
lievitystä on estettävä. Koska eläinlääkärin kutsuminen pie-
nille tiloille tulee kalliiksi, voisi miettiä näiden lääkkeiden 
vapauttamista tuottajien käyttöön”, ehdottaa Lappalainen. 

Sikojen kasvatuksessa suurin ongelma on Lappalaisen mu-
kaan emakoiden pitäminen pienessä häkissä, jossa emakko ei 

kykene liikkumaan tai hoitamaan porsaitaan: ”Häkkiin sulke-
minen estää eläimen lajityypillisen käyttäytymisen”.

Vain kananmunissa on olemassa kuluttajille asti avoin jär-
jestelmä, jossa kuluttaja valinnallaan ja kukkarollaan päättää, 
mitä kannattaa: on virikehäkkien, lattiakanaloiden ja vapaiden 

kanojen munia. Tulossa ovat ulkokanojen munat eli niin sa-
nottu free range -tuotanto, jota on jo useimmissa muissa EU-
maissa.

”Myös maidolle pitäisi olla samanlainen järjestelmä, jossa 
kuluttaja saisi vallan päättää, millaista tuotantoa kannattaa. 

Elina Lappalainen kannustaa kysymään,
mistä lautaselle päätyvä liha on peräisin ja
millaisissa oloissa eläin on elänyt. 

Seurakuntayhtymän taidetoimikunta miettii kirkon alttaritaulun uutta sijoitus-
paikkaa. 

TIMO HARTIKAINEN

”Olemme kiitollisia luterilaiselle 
kirkolle”, piispa Teemu Sippo sanoo.
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Vapaan kanan munien tavoin voisi 
olla vapaan possun lihaa ja vapaan 
lehmän maitoa.”

Parsinavetoista pihattoihin
Elina Lappalainen muistuttaa, et-
tä puolet suomalaisista lehmistä on 
koko talven paikoilleen sidottuna 
parteen. 

”Suomalaiset uskovat lehmien 
voivan hyvin koska useimmiten nä-
emme lehmiä vai kesäisin laitumella.”

”On totta, että tuotantoeläimis-

tä lehmään syntyy erityinen suhde, 
jossa oikut ja luonteet tunnetaan. 
Lehmän kanssa eletään kymmenen-
kin vuotta, ja usein tuottaja suhtau-
tuu lehmään ikään kuin työtoveriin, 
kunnioittavasti, eläimen hyvinvoin-
nista huolehtien.”

”Suhtautuminen eläimiin vaihte-
lee eri tuottajilla kuten kuluttajilla-
kin. Itselleni oli järkytys tajuta par-
sinavettojen olemassaolo, koska 
setäni tilalla, lapsuuteni mummu-
lassa oli pihatto jo varhain ja lehmiä 
hoidettiin hyvin.”

Parsinavetoilla on mahdollisuus 
nykyäänkin saada valtiolta inves-
tointitukea korjauksiin ja laajen-
nuksiin:

”Valtion pitäisi suunnata tukensa 
uusiin navetoihin tai parsinavetoi-
den muuttamiseen pihatoiksi.”

Meneillään oleva maatalouden 
rakennemuutos on Lappalaisen mu-
kaan tehnyt hyvää lehmien hyvin-
voinnille, koska moni vanha parsi-
navetta on poistunut käytöstä ja 
uusista on tehty inhimillisempiä pi-
hattoja, joissa lehmät liikkuvat va-
paasti ja lypsetään robotin avulla.

”Siipikarjaan ja sikoihin suhtau-
dutaan useammin materiaalina, yh-
dellä broilerinkasvattajalla voi olla 
jopa 150 000 broileria kasvamassa. 
Yhteen halliin mahtuu 30 000 broi-
leria. Päivittäin lähinnä kerätään 
kuolleet linnut pois ja tarkastetaan 
elinoloja. Elintarviketeollisuudelle 
eläimen liha on raaka-ainetta.”

Hevosenlihaa nautana 
Kuta moniportaisempi on ruuan 
matka tuottajalta kuluttajan lau-
taselle, sitä hankalampaa on tietää 

mikä on lihan alkuperämaa ja mi-
ten eläin on elämänsä elänyt. Kuta 
valmiimpaa ruoka on, sitä hanka-
lampaa sen alkuperä on selvittää. 
Kuluttajaa on myös helppo johtaa 
harhaan, kuten tuore hevoslihako-
hu osoittaa: hevosenlihaa on myy-
ty nautana ainakin 16 maassa.

”Toivoisin EU:n vauhditta-
van alkuperämaan selvittämis-
tä myös valmisruokien kohdalla   
sen maan, jossa eläin todella syn-
tyi, kasvoi ja eli, ei sen maan, jos-
sa eläin teurastettiin. Ainakin mi-

nä haluan tietää, miten lautaselleni 
lopulta päätyvä eläin on elämän-
sä elänyt”

”Keski-Euroopassa kuljetusmat-
kat ovat pitkät. Euroopan vertailus-
sa Suomessa kuljetusolot ovat koh-
tuulliset, paremmat kuin muualla 
Euroopassa. On järkevämpää on 
kuljettaa ruhoja kuin eläviä eläimiä.”

”Romaniasta ja muualta Itä-Eu-
roopasta hevosia kuljetetaan val-
misruokatehtaille Italiaan ja muihin 
Etelä-Euroopan maihin tehtäväksi 
salamiksi huonoilla autoilla, ahtaas-
ti, hevoset saavat vakavia vammoja 
ja uupuvat.”

EU-maiden välillä eläinten hyvin-
vointimääräysten noudattamisessa 
on suuria eroja. Esimerkiksi Suomi 
toteutti vanhojen häkkikanaloiden 
kiellon määräajassa, mutta monis-
sa muissa maissa ne kanalat jatkavat 
yhä toimintaansa.

Euroopan unioni nuhteli vii-
me viikolla yhdeksää maata koska 
ne eivät olleet toteuttaneet sikojen 
hyvinvointiasetusta määräaikaan 
mennessä. Joukossa olivat muun 
muassa Tanska ja Saksa, joista tuo-
daan sianlihaa myös Suomeen.

Laki ja asetukset ovat niin oleel-
lisia, että katse kannattaa vielä 
kääntää meneillään olevaan eläin-
suojelulain uudistukseen. Sen läh-
tökohdaksi Elina Lappalainen ottaa 
lain eettisen ulottuvuuden:

”Eettisesti on kysymys eläimen 
yhteiskunnallisesta asemasta: millai-
seen eläinkuvaan se pohjaa? Miten 
kunnioitamme eläintä?” 

ULLA REMES

Kädellä vai lapiolla

”K ukaan ei esimerkiksi kertonut 
minulle, mitä pappi tekee hautauk-
sessa hiekkalapiolla.”

Näin sanoo pappi oululaisen 
Rauhan Tervehdyksen kyselyssä.

Eipä minullekaan. Viime perjantaina siunasin hau-
taan kuopiolaisen tuttuni. Niinpä tein kuten aina 
ennenkin.  Otin hiekkaa käteeni ja piirsin arkulle ris-
tin.  Hyvästit on lempeämpää jättää kädellä, ei lapiolla.

Seurakuntalehden kysely liittyi piispainkokouksessa 
esillä olleeseen pappien koulutuksen uudistamiseen. 
Jos Oulun seudun papit saisivat vaikuttaa, he lisäisi-
vät koulutukseen enemmän opetusta  äänenkäytössä ja 
luovassa ilmaisussa. 

Pappien koulutus on teoreettista, työ käytännöllistä 
ja konkreettista. 

Koulutukseen liittyvä harjoittelujakso on Joensuun 
yliopistossa opiskelevilla kahden kuukauden mittainen, 
Helsingissä puolet lyhyempi. Viiden-kuuden vuoden 
kirjojen opiskelemisen jälkeen papin pitäisi olla valmis 
lähtemään työhön ihmisten pariin, julistamaan sanaa 
ja kulkemaan vierellä. Harppaus on liian pitkä. Yhä 
harvempi teologian opiskelija on enää  ollut mukana 
seurakuntaelämässä tai rippikoulun isosena. 

Pappi tarvitsee joka päivä puhe- ja viestintätaitoja. 
Opetuksen puutteestako johtunee, että että saarnat 

ovat usein esitelmiä. Esitelmästä tulee väsytelmä. Puhe 
on tiedon toistamista kun sen pitäisi koskettaa myös 
tunteen tasolla. Saarnan vastaanottajana on ihminen, 
jolla on tunteet ja tahto. Siitä syntyy halu toimia.

”Hän ei ole erikoistunut, 
ei väitellyt syyllisyydentun-
teesta tai iisopista teologi-
sissa hoveissa, vaan kohdis-
taa autuaan uteliaisuutensa 
kaikkeen, mitä hänen tiel-
leen tulee”, Hannu Väisänen 
kirjoittaa uusimmassa kir-
jassaan kirkkoherrasta, jossa 
hän ei huomannut mitään 
hengellisen säädyn kaava-
maisuutta ja ominaispönäk-
kyyttä. 

Paljon voi oppia, mutta 
jos papilla ei ole taitoa tulla 
ihmistä lähelle, sitä on vai-
keaa näytellä. 

Onneksi elämä ja ihmi-
set ovat armollisia. Ikä tuo aitoutta, varmuutta, hen-
gellistä syvyyttäkin.   Mutta valitettavan vähin eväin 
moni pappi joutuu lähtemään tieteellisestä opinahjos-
taan ihmisten arkeen. 

 ✚ Männistön seurakunnan seu-
rakuntaneuvosto on valinnut 
kappalaisen virkaan pastori Heikki 
Hyvärisen. Virkaan oli kuusi haki-
jaa. Hyvärinen siirtyy Männistön 
seurakuntaan Puijon seurakun-
nasta. Valinta oli yksimielinen. 

 ✚ Syyria tarvitsee nyt erityisesti 
apua. Maan sisäinen pakolaisuus 
on kasvanut. Lisäksi rankkasateet 
ja kylmyys koettelevat pakolais-
leireillä asuvia syyrialaispakolaisia, 
joista moni on kotinsa ja perheen-
sä menettänyt ja sodan traumati-
soima. Kirkon Ulkomaanapu tu-
kee Syyrian pakolaisia. 

 ✚ Ylä-Savon alueen suurin kirk-
koonkuulumisprosentti on Mik-
kelissä, 83 prosenttia. Kuopiossa 
prosentti on 77,5, Joensuussa 73,1. 
Helsingissä kirkkoon kuuluu 59,2 
prosenttia väestöstä, Tampereella 
68,3 ja Oulussa 73, 8 prosenttia.

 ✚ Jokaisella lapsella on oike-
us koulutukseen. Suomen Lähe-
tysseuran kummityö on auttanut 
lapsia koulutielle 25 vuotta. Tänä 
aikana suomalaiset kummit ovat 
mahdollistaneet koulunkäynnin 
tuhansille kehitysmaiden lapsil-
le. Yksistään viime vuonna 400 

nuorta suoritti lukiota vastaavat 
opinnot tai valmistui ammattiin 
kummituella, kummisopimuksia 
on 3500. Nykyisin Lähetysseura 
tekee kummityötä 16 maassa, tä-
nä vuonna 1,2 miljoonalla eurolla.

 ✚ Suomalaiset ovat hankkineet 
Toisenlaisia Lahjoja yli kymmenel-
lä miljoonalla eurolla. Kirkon Ul-
komaanapu toi eettiset Toisen-
laiset Lahjat markkinoille vuonna 
2005. Tähän mennessä Toisenlai-
set Lahjat ovat tuottaneet jo yli 
kymmenen miljoonaa euroa ja 
auttaneet tuhansia kehitysmai-
den ihmisiä.

Viime vuonna lahjavalikoimaa 
laajennettiin kahdellatoista lahjal-
la. Uutuuksia ovat esimerkiksi 100 
sikaa, Syntymätodistus ja Nais-
ten Pankin Pienlaina. Toisenlainen 
Lahja on aineeton lahja.

Piispainkokouksen mu-
kaan kirkon ykseys ei vaadi yh-
denmukaisuutta. Piispainko-
kous hyväksyi kokouksessaan 
12.-13.2.2013 väliraportin Kirkon 
ykseyden edistämisestä jatkotyös-
kentelyn pohjaksi. Kirkossa elää 
aina rinnakkain erilaisia uskon 
painotuksia. Ykseyden kaipuu ja 
halu tarkistaa omia käsityksiä on 
pohjimmiltaan eettinen asenne, 
jollaista on vaikeaa synnyttää hal-
linnollisin toimin. Ykseyden vaali-
minen kuuluu varsinkin piispan ja 
kirkkoherran tehtäviin.

LAhJA PyyköNEN
lahja.pyykonen@evl.fi

”Jos 
papilla ei ole 
taitoja tulla 
ihmistä lähelle, 
sitä on
vaikeaa 
näytellä. 

pääkirjoitus

Navetasta lautaselle

PUIJON SEURAKUNTA

Pastori Heikki Hyvärinen 
siirtyy Männistöön Puijon seu-
rakunnasta. 

”Suvun miehet 
olivat metsästäjiä. 
Lapsuuden hirvi-
keitto oli hyvää. 

TUIJA HYTTINEN

TIMO HARTIKAINEN
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Lähetystyö 
tunnekuohussa

P ahimmat laineet hiljattaisesta ”lähe-
tystyö joutaa museoon”  -keskuste-
lusta ovat laantuneet. Sosiaalisessa 
mediassa ja netin keskustelupals-
toilla käyty keskustelu paljasti hät-

kähdyttävällä tavalla monen vieraantuneisuuden 
siitä, mitä lähetystyö on. 

Pelkkä sana ”lähetystyö” nosti kuohua siitä, 
miten ikävä kaiku sanalla on ja miten vastenmie-
listä toimintaa se on. Evankeliumi ja diakonia 
asetettiin totuttuun, joskin auttamattoman van-
hanaikaiseen tapaan vastakkain. 

Mitä erityistä lähetystyössä on muihin työ-
aloihin verrattuna? Harvoin kuulee seurakunnan 
työntekijän kyseenalaistavan nuorisotyön, van-
hustyön, diakonian tai lapsityön mielekkyyttä 
niin tunnepitoisesti. Mikä lähetystyössä kuohut-
taa tunteita?

 Entä saako seu-
rakunnan työnte-
kijä avoimesti esi-
merkiksi sosiaali-
sessa mediassa hal-
veksia oman työnan-
tajansa itselle määrää-
mää vastuualuetta? 
Että pakko tätä on 
tehdä vaikka ei yhtään 
huvittaisi. Tässä voisi 
minimissään vaatia 
edes ammatillisuutta: 
aikuinen ihminen 
voi tietoisesti suun-
nata kiinnostuksensa 
ja motivaationsa sii-
hen suuntaan, mistä 
hänelle maksetaan 
palkkaa. Jos omassa 
tietämyksessä havait-
see puutteita, tietoa 
voi hankkia lisää. Omia asenteitaankin kannat-
taa katsella kriittisesti.  

Lähetystyö on kokonaisvaltaista. Diakonian 
ja evankeliumin erottaminen toisistaan on kuin 
leikkaisi linnulta toisen siiven. Kristityt muualla 
opettavat meitä, että ihmistä ei voi jaotella hen-
gelliseen ja ei-hengelliseen sektoriin. Pelastus 
ei koske vain tuonpuoleisuutta ja valtakunta on 
jo tullut keskellemme. Jos Jumalan valtakunta 
toteutuu vasta kuoltuamme, se tekee meistä itse-
keskeisiä kristittyjä: pääasialliseksi murheek-
semme muodostuu, miten itse sinne pääsisin. 

Kun muistamme, että Jumalan valtakunta on 
jo keskellämme, se juurruttaa mei-

dät tähän todellisuuteen, saa mei-
dät kantamaan vastuuta toisis-
tamme ja tekemään hyviä Juma-
lan valtakunnan tekoja: paran-

tamaan sairaita, huolehti-
maan köyhistä, julistamaan 

pelastusta ja elämään sitä 
todeksi tässä ja nyt.

Ja odottamaan tule-
vaa.

kATI kEMPPAINEN 
kirjoittaja on teologian tohtori, 

joka työskentelee Suome 
 Lähetysseuran kasvatusasiain 

sihteerinä kuopion 
hiippakunnassa.

”Mini-
missään
voisi vaatia 
ammatil-
lisuutta. 
Omia 
asenteita 
kannattaa 
katsella 
kriittisesti.

kolumni

kirkon kulmilta

Koulukinkerit 
saivat miettimään 
sukupolvia ja 
vanhuutta, lau-
lamaan tuttuja ja 
vieraitakin virsiä.

H
elmikuisin Sii-
linjärven kaikki-
en alakoulujen 
koulukummit 
pitävät omalla 
koulullaan kou-
lukinkerit. Näin 
on ollut jo 90-lu-

vulta. Vanhoja kinkeriperinteitä mukail-
len myös koulukinkereillä on yhteinen 
aihe, kinkerivirret ja -läksyt. Tänä vuon-
na kaikki liittyy sukupolvien yhteyteen, 
kuten Yhteisvastuukin. 

Siilinlahden koulun saliin on sinitar-
rattu rivi naamoja. Monella on silmälasit 
ja kasvoissa juovia, joillain kiharat hiuk-
set, toisilla kävelykeppi. Esillä ei ole naa-
makirjan profiilikuvia, vaan piirroksia 
tämän päivän koululaisten tulevaisuus-
kuvista, monta minää vanhana. 

Koulukummi, pastori Kaisa Yletyi-
nen saa oppilaat vääntymään kokeeksi 
kumaraan asentoon ja rypistämään kas-
vot. Vanhuus ei tule ilmeistä tai asen-
noista, mutta koululaisten mielestä van-
han tunnistaa rypyistä, isoista korvista, 
kuivista huulista ja isommasta nenästä, 
jolla saa paremmin henkeä. Siitä että on 
ikää yli 40, 60,80 tai yli 180 vuotta.

Koulukummi Kaisa Yletyinen kertoo 
koululaisille vanhan Simeonin ja vau-
va-Jeesuksen tapaamisesta temppelissä. 
”Toinen kummi, kanttori Vesa Kajava, 
säestää virsiläksyistä Simeonin kiitos-
virttä.

Joillain koulukinkereillä katsotaan 

YouTubesta mummoräppi, mutta sii-
linlahtelaiset saavat jututtaa eläkeikäis-
tä kasvoista kasvoihin. Vieraaksi on tul-
lut 72-vuotias Helena Sihvonen, yhden 
lapsen äiti ja kolmen mummo. ”Kun it-
se olin 7- tai 8-vuotias, pääsin kinkereille 
kuunteluoppilaaksi. Jännitti. Piti olla hil-
jaa, kun tuli pappi paikalle.”

Vaikka jumppasaliin on saapunut 
pappi ja kanttorikin, kinkeritunnelma 
soi tavallista koulupäivän sipinää. Sihvo-
nen on asunut saman katon isovanhem-
piensa kanssa. Oli sitä vuorovaikutusta. 
”En tiennyt vanhainkoteja olevan ole-
massakaan. Ei kai edes ollut näin paljon 
yli 85- ja 90-vuotiaita kuin nyt.” 

Sihvonen kutsuu itseään evakok-
si. Salissa tartutaan heti tähän historian 
muruun. Millaista tuntui elää sota-aika-
na? ”Olin ihan pieni, kun vanhempi-
en kanssa jouduimme lähtemään so-
dan vuoksi uuteen paikkaan. En muista 
enempää.” 

Miltä sitten tuntuu olla vanha. ”Mu-
kavalta. Olen terve ja pystyn harrasta-
maan. Joskus on aikaakin enemmän”, 
Helena Sihvonen paljastaa.

Kinkerien lopuksi sali kumminsa 
kanssa vuorotellen laulaa rukouksen. Sii-
nä kiitetään Taivaan isää mummeista, 
ukista ja suvusta. Opista, jota kerryttää 
ikä kaikki. Virsiläksyistä viimeisen, Ystä-
vä sä lapsien, osaa jokainen.

Hassua että Jeesus oli lapsi
Nea Ryth, Jenna-Julia Väänänen, Ras-
mus Syri ja Mira Nissinen olisivat mie-
luusti kysyneet eläkeläisvieraalta, paljon-
ko tämä on nähnyt maailmaa, paljonko 
nuorena oli kavereiden kanssa ja mikä 
oli tämän lapsuudessa uusin keksintö. 
”Puhelin meillä oli ja radiota kuunnel-
tiin paljon. Uusinta keksintöä en kyllä 
millään muista, mutta vuonna 1952 Suo-
messa oli olympialaiset”, Sihvonen sa-
noo jälkeen päin.

Nissisen, Rythin, Syrin ja Väänäsen 

mieleen jäivät päällimmäisinä kuvat 
vanhuksista. Myös koulukummin sylissä 
ollut nukke-Jeesus havahdutti: ”Hassua, 
että Jeesus oli lapsi. Olen aina ajatellut 
hänelle kaavun ja sandaalit, Mira Nissi-
nen kertoo ahaaelämyksestään.

Kinkereillä kannustettiin pitämään 
yhteyttä vanhuksiin. Näille nuorille se 
on omien isovanhempien kanssa on 
luontevaa. 

Nuorten mielestä monien vanhojen 
kanssa on vaikeaa keskustella puhelimista, 

Koulukinkerit jumppasalissa 

V asikkasaaren tuulimyllys-
tä on tullut sataman maa-
merkki, joka ilahduttaa mei-
tä alueella liikkuvia, hiihtäjiä,   

luistelijoita, kävelijöitä ja pyöräilijöitä. 
Kesäisin laivaristeilijöitä.

Paikalla nyt oleva tuulimylly pysty-
tettiin 1980-luvun puolivälissä tämän 
pienen saaren historian muistomerkik-
si. Esikuvana oli saaren omien myllyjen 
ohella Niuvanniemen vanha tuulimylly. 

Parhaimmillaan tuulimyllyjä oli Va-
sikkasaaressa kolme. Siitä on todistee-
na ainakin yksi Ilkka Nummelan Kuopi-
on historiassa julkaistu valokuva, jonka 
Kuopiossa 1860-luvun alusta vuoteen 
1880 asti toiminut valokuvaaja Arnold 
Boos on siitä ottanut joskus 1870-lu-
vulla. 

Myllyistä ensimmäisen pystyt-
ti Konstantin Pavloff 1852 ja samoihin 
aikoihin hän rakensi sinne myös ran-
tamakasiinin yhdessä Gust. Raninin 
kanssa.  Pavloff oli kauppias, jolla oli lii-
ke Snellmanin puiston (silloisen torin) 
kulmalla sijainneessa taitekattoisessa 
talossaan, siinä jossa Satama-apteekki 
toimi ja joka nyt on Korttelimuseossa.

Saaren siirryttyä Taavetti Savolaisel-
le hän rakensi kaksi myllyä lisää, toisen 
saaren pohjoisreunalle ja toisen pienel-
le luodolle saaren eteläpuolelle. Myllä-
rin pojanpoika veturinkuljettaja Kalle 
Savolainen on kertonut  Savo-lehdel-

le huhtikuussa 1950. ”Parhaimmillaan 
kolmen myllyn siivet suhisten halkoi-
vat ilmaa, myllyn tukki natisi, ham-
masrattaat kolisivat, terva ja tali akse-
lin navoissa kuohui ja jyviä solutteleva 
kaukalo paukutteli omaa tahtiaan sikä-
li kuin uskallettiin siiville tuulta antaa.”

Kun myllyt saaren omistusjärjeste-
lyissä 1800-luvun lopulla purettiin, niis-
tä kaksi siirrettiin Puutossalmen toi-
selle puolelle, toinen Pitkälahteen ja 
toinen Saamaisiin. Siellä ne jatkoivat al-
kuperäisen tehtävänsä ohella maise-

man ilahduttajina.
Nyt 1880-luvun Vasikkasaari tuu-

limyllyineen on esillä Ateneumin tai-
demuseossa Helsingissä parhaillaan 
avoinna olevassa Eero Järnefeltin näyt-
telyssä. Kuvassa olevan pienen lyijyky-
näpiirroksen ohella esillä ovat hänen 
tunnetuimmat maalauksensa ja myös 
hänen graafiset teoksensa. Niistä on 
näyttelyn yhteydessä   julkaistu kirja 
Eero Järnefelt taidegraafikkona. 

hELENA RIEkkI

Maiseman ilahduttaja
ATENEUMIN TAIdEMUSEO 

VALTION TAIdEMUSEO/KUVATAITEEN KESKUSARKISTO/JOEL ROSEN
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Sauna, vasta ja suoraselkäisyys

Kuopiolainen opettaja ja rehtori, 
historianharrastaja Lauri Reinikainen sai 
perintönä kipinän isänmaallisuuteen. Isovan-
hemmat, vanhemmat ja lyseon opettajat oli-

vat opastamassa suomalaisuuteen ja kulttuuriin. Rei-
nikainen on ollut työstämässä useaa paikallishistoriaa 
käsittelevää teosta.

Mitä on suomalaisuus?

”Suomalaisuuteen kuuluu sauna ja vasta, lannistumat-
tomuus ja suoraselkäisyys. Oikeus olla omapäinen. 
Olemme päättäväisiä ja selvinneet kaikista vastoin-
käymisistä itsenäisinä. Talviso- dan henki on jolla-
kin tavalla edelleen läsnä. Suo-
menlippu ja kansallislaulu, ne 
herkistävät esimerkiksi olym-
piakisoja katsellessa.”

Suomalaisuuden erikoispiir-
teitä?

”Erikoisuuksistamme kertovat 
saappaanheiton ja eukonkan-
non kilpailut. Suomalaisuuteen 
kuuluu myös melankolia.”

Osaammeko arvostaa suo-
malaisuutta?

”Meillä on perinteitä, joi-
ta vaalimme, esimerkiksi 
sotaveteraaniyhdistyk-
set sekä sotilaspoika- 
ja lottaperinnekillat. 
Arvostamme itsenäi-
syyttämme. Rehtori-

na rohkaisisin nykyajan opettajia jakamaan koululaisille 
tietoa historiastamme ja kulttuuristamme, muun mu-
assa kutsumalla vanhempia ihmisiä kertomaan oppilail-
le, millaista elämä oli ennen.”

Millaista on suomalainen kulttuuri?

”Meillä on hienoja runoilijoita, kirjailijoita, säveltäjiä ja 
kuvataiteilijoita. Finlandia-hymni, Maamme-laulu, Eino 
Leinon ja Saima Harmajan runot tulevat ensimmäisinä 
mieleen. Suomalaista maisemakuvaa parhaimmillaan. 
Siihen kuuluvat järvet, metsät, erämaat... Omintakeista 
taidetta. Sotamuistomerkit ja sankarihaudat ovat toi-

senlaista ja tärkeää historiaa ja kulttuurimuis-
toa.”

Mitä kulttuuri antaa elämään?

”Minulle kirjallisuus palauttaa mieleen 
historiaa. Myös asioita, joita on tapah-

tunut ennen minun syntymää-
ni. Kulttuuri herättää muis-
toja. Käyn läpi koko skaalan, 
mitä minun tai Suomen his-
toriaan on liittynyt. Niiden 
kautta voimme verrata, mil-
laista elämämme olisi esimer-
kiksi, jos emme olisi itsenäi-
nen maa. Nuorten toivoisin 
innostuvan historiasta ja kult-
tuurista. Museot, taidenäyt-
telyt ja vanhojen teosten 
lukeminen voisi avartaa nä-
kemyksiä.”

hANNA kARkkONEN

mitä mielessä?

Koulukinkerit jumppasalissa 

Salillinen 4.–6.-luokkalaisia Siilinlahden koulun oppilaita laulaa virttä 509. Liki puolet lienee luke-
nut ensimmäisen kinkerivirsiläksynsä..

tietokoneista ja hipaisunäytöistä. ”Mi-
nä taas en aina ymmärrä mummon 
perinteitä ja tapoja”, Nissinen tunnus-
taa. ”Enkä minä meidän mummon 
sanoja”, Väänänen lisää. 

Elämänhistorian vaikeista ai-
heista puhuminen vetää hiljaisek-
si. ”Mummoni on syntynyt silloin, 

kun lapsia vietiin Ruotsiin sodan ta-
kia. Ensin joutui eroon vanhemmis-
ta ja sai uuden perheen, sitten tuli 
takaisin. Kiinnostaisi kysyä enem-
män, mutta aihe on pelottava”, Nea 
Ryth selittää.

Kinkereiltä jäi koululuokkiin läk-
sy: kirjoita kirje jollekulle tuntemal-

lesi vanhalle ihmiselle. 
Koulukummin ohjeen mukaan 

kirjeet pitää lähettää perinteises-
ti postimerkillä varustettuna. ”Jos ei 
ole postimerkkiä, voi viedä naapu-
rin postilaatikkoon.” Naapurinkin 
kannattaa tarkkailla postiaan.

SINI-MARJA kUUSIPALO

TIMO HARTIKAINEN

TIM
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HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

 Parantava rukous

Rukoilemme kanssasi!
Pirkko  

Jalovaara

Rukousilta  
Kallaveden kirkossa: 

su 10.3. klo 17.00
Rukouskoulutusta 8.3 klo 18 ja 9.3.  

klo 10. Ohjelma: www.kuopion- 
seurakunnat.fi/Kallavedensrk

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

 
 
 

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

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

Sydämellinen kiitos
merkkipäiväni muistamisesta.
Teitte päivästä ikimuistoisen.

Aholansaarelle ja nuorisotyölle 
kertyi 2367 euroa.

 
AUNE PÖYHÖNEN

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

HIETALAHDENRANTA 13,  HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17
puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

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

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina
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Hiihtämään
 ✚ Perhelaturetki Kallavedellä Vuorelan 
Simpanrannan ja Kuopion Pilpan välillä 
sunnuntaina 10.3. Seurakunnalla tarjoi-
lupuffetti Tomperin saaressa klo 10–15. 
Yhteisvastuun hyväksi kahvia, mehua, 
pullaa ja makkaraa. Laturetken järjestää 
Puijon Latu ja Vuorelan Kunto.

 ✚ Kuutamohiihto lauantaina 2.3. klo 19 
alkaen Nilsiän Kotiseutumuseolta laa-
vulle makkaran paistoon. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykseen.

Lähtöjuhlassa
 ✚ ”Iloisen kohtaamisen päivä”, dia-
koniatyöntekijä Ulla Turusen lähtöjuh-
la sunnuntaina 3.3. Neulamäen kirkossa.  
Klo 13 messu, saarnaa Anna Väätäinen..
Messun jälkeen pyhäinen ateria (vapaa-
ehtoinen maksu).  Tuotto Yhteisvastuu-
keräykselle. 

Musiikista voimaa
 ✚ Paastonajan urkumusiikkia Tuo-
miokirkossa lauantaina 9.3. klo 15. An-
na Kosola. 

 ✚ Voimaa musiikista Männistön Van-
hassa kirkossa keskiviikkona 13.3. klo 19. 
Lauluja lapsille ja lastenmielisille. Marjat-
ta Airas ja Heikki Mononen. 

 ✚ Mummon mökin laulutuokio keski-
viikkona 13.3. klo 13.

 ✚ ”Pilvimuurista valo välähtää” - 
Yhteislauluilta Anna-Maija Raittilan 
virsien äärellä Siilinjärven seurakuntata-
lolla torstaina 14.3. 

Haluatko rukoilla?
 ✚ Rukouskoulutusviikonloppu 8.-
10.3. Kallaveden kirkolla. Tapahtuma al-
kaa perjantaina klo 18 ja päättyy sun-
nuntaina klo 17 alkavaan rukousiltaan. 

Lisätietoja pastori Anni Tan-
niselta puh. 040 4848 359 

tai anni.tanninen@evl.fi. 
Ilmoittautumiset 5.3. 

mennessä eija.rasa-
nen@evl.fi. Tilaisuu-
den järjestää Kalla-
veden seurakunta ja 

Pirkko Jalovaara. 

Muisto- 
jumalanpalvelus

 ✚ Talvisodan päättymisen muisto-
jumalanpalvelus Puijon kirkossa kes-
kiviikkona 13.3. klo 10. Rovasti Raimo 
Jalkanen saarnaa. Seppelepartion lä-
hettäminen, rovasti Hannu Savinainen. 
Kuopion sotaveteraanien mieskuoro, 
johtaa Miia Viljamaa.

Historiallisia säveliä
 ✚ Barokkimusiikkia Yhteisvastuul-
le Puijon kirkossa sunnuntaina 10.3. klo 
14. Virolainen muusikkopariskunta Rai-
vo ja Imbi Tarum (barokkitrumpetti ja 
cembalo). Historiallisten soitin-
tinten ääreen he asettuvat ba-
rokkiaikaan kuuluvissa asuis-
sa ja peruukeissa. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 €. 

Raamatun  
tutkiskelua

 ✚ Matteuksen matkassa -luento Sii-
linjärven seurakuntatalolla torstaina 
28.2. klo 18. ”Kirkko – matkalla oleva Ju-
malan kansa”, Seppo Laitanen. Nuorten 
musiikkiryhmä.

 ✚ Isä meidän rukouksen tutkiske-
lu ja vesper ”Äläkä saata meitä kiusa-
ukseen” 3.3. klo 16. Tuomiokirkon kap-
pelissa. ”Vaan päästä meidät pahasta” 
10.3. klo 16. 

Naistenpäivän juhla
 ✚ Kansainvälisen naistenpäivän juhla lau-
antaina 9.3. klo 14 Kuopion kaupungin-
talon juhlasalissa. Juhlassa palkitaan Sa-
von nainen ja maahanmuuttajanainen. 
Musiikkia. Tilaisuuden järjestää Kuopion 
Zontakerho II. 

 ✚ Zontakerho on maailmanlaajuinen jär-
jestö, jonka tarkoituksena on edistää 
naisen asemaa yhteiskunnan eri alueilla.

kirkkojakoti@evl.fi

 Joka päivä eteemme avautuvat
 uudet mahdollisuudet ja tiet.
 Sinä johdatat meitä maailmaan
 ja voimaa suot yhä uudestaan.
 Sinä kannat, sinä viet,
 sinä kannat, sinä viet.

VIRSI 429:1

 ✚ Naisten lähetyslöylyt kerran kuukau-
dessa, seuraavan kerran keskiviikkona 27.2. 
klo 18 Rytkyllä. Lähtö Kallaveden kirkolta 
klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35. 

 ✚ Kansanlähetyksen Lähetyspyhät 
Alavan ja Siilinjärven kirkossa sunnuntaina 
10.3. Messu Alavan kirkossa klo 10. Keskus-
telusaarna piirisihteeri Hannu Laukkanen ja 
Ilkka Koponen. Messun jälkeen kirkkokah-
vit ja lähetystilaisuus. 

 ✚ Messu Siilinjärven kirkossa klo 10. Julistus-
työntekijä Markku Huttunen, lauluryhmä 
Välke. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.

 ✚ Lähetyslounas Siilinjärven seurakunta-
talossa maanantaina 11.3. klo 11–13. Karja-
lanpaisti ja kasvisgratiini lisukkeineen, jälki-
ruoka, kahvi, afrikkalainen banaanikakku. 
Hinta 8 €, alle 10-vuotiailta 4 €. 

 ✚ Lähetysputiikki avoinna Siilinjärven 
seurakuntatalon lähetyskellarilla keskiviik-
koisin klo 9–12. 

 ✚ Lähetyskauppa Vakka Kuopiossa, Ku-
ninkaankatu 22, avoinna auki ti-pe klo 11-15.

Lähetyspiirejä
 ✚ Keskiviikon lähetyspiiri Keskusseura-
kuntatalolla keskiviikkona 6.3. klo 13.

 ✚ Maanantain lähetyspiiri Keskusseura-
kuntatalolla maanantaina 11.3. klo 16.

 ✚ Rytkyn lähetyspiiri keskiviikkona 6.3. 
klo 18. Raija ja Esko Väisäsellä, Matomä-
ki 39. 

 ✚ Midinetti-lähetyspiiri Puijon kirkolla 
keskiviikkona 6.3. klo 13. 

 ✚ Lähetyspiiri perjantaina 8.3. klo 12 Tuus-
niemellä Eeva Kyllösellä Kiertotie 20 B 7. 

 ✚ Lähetys- ja askartelupiiri Vehmersal-
men seurakuntakodilla torstaina 14.3. klo 
11-14. 

 ✚ Kuurojen lähetyspiiri Keskusseurakun-
tatalolla torstaina 28.2. klo 17. 

 ✚ Vuorelan lähetyspiiri Vuorelan kirkos-
sa tiistaina 12.3. klo 10. Hyväriset Lähetysyh-
distys Kylväjästä.

 ✚ Kumpusen-Pettäisenrannan lähe-
tyspiiri keskiviikkona 27.2. klo 19 Helvi ja 
Niilo Potasevilla, Pettäisenranta 79. Lähe-
tyssihteeri Pauliina Ruotsalainen. 

 ✚ Vesijärven-Harjamäen lähetyspiiri 
torstaina 7.3. klo 18.30 Eine Okkolalla, Ka-
lastajantie 16 A 17.

 ✚ Koivusaaren lähetyspiiri keskiviikko-
na 13.3. klo 18 Anna-Liisa ja Jorma Eskelisel-
lä. Mukana Pauliina Ruotsalainen.

tapahtuuilosanomaa

Piispa Teemu Sippo Suomen katolisesta kirkosta luennoi  pääsiäisen merkityksestä ja siihen valmistautumisesta Alavan 
seurakuntasalissa sunnuntaina 3.3. klo 16. 

Seurakunta tekee Kambodzhassa moni-
puolista sosiaali- ja avustustyötä yhtei-
sön elinolojen parantamiseksi. 
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Janne Villa

Hengen uudistus kir-
kossamme -yhdistyksen 
toiminnanjohtaja, pastori 
Marko Huhtalan luento 
Puijon kirkossa sunnuntaina 
3.3. klo 16. Kutsu yhteyteen 
-messu klo 17.

Heimo Enbuskan konsert-
ti ”Kiitoksen aika” Muuru-
veden kirkossa sunnuntaina 
3.3. klo 19. 

Terveisiä Swasimaasta Siilinjärven seurakuntatalolla tiistaina 12.3. klo 18. Jen-
ni Shakyan kokemuksia kuvin ja sanoin sekä Havulaakson Lapset Ry:n tuoreita 
kuulumisia.
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JENNI SHAKYA
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 ✚ Pääkirjaston ala-aula: Suun vuoro 2013 
-teemavuosi, AMK, Muotoiluakatemia, Itä-
Suomen yliopisto 18.2.–1.3.  

 ✚ VB-valokuvakeskus: Sellaisena kuin olet – 
Palkittujen itäsuomalaisten muotokuvaajien 
yhteisnäyttely 1.3.–28.4. 
Ateljeetilassa Paperittomat, Katja Tähjän 
näyttely 8.3.–28.4. 

 ✚ Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen 
(Puijonkatu 9): Kuopio-vuosina Minna-
palkitun Tuija Suutarin Maalauksia 26.1.–28.3. 
ma-pe 9–17.

 ✚ Kuopion museo: Parvihuone, 2. krs.: Papa-
namaan kartta 31.3. saakka. 
Vapaapainija Eino Leino ja Mestarijuoksi-
ja Hannes Kolehmaisen palkinnot esillä 24.3. 
saakka.  
Laivaeläimet. Eläimellistä menoa museossa 
24.1.–20.4.

 ✚ Kuopion museo: Yö rakkauden kaupungis-
sa. Rooleissa Virpi Rautsiala, Mikko Paananen, 
Tarmo Valkonen ja Seija Pitkänen, kantaesitys 
13.3. klo18.30.

 ✚ Kuopion taidemuseo: Onko koira koto-
na? 10.3. asti.                       

 ✚ Korttelimuseo, näyttelysali: Sirkus saa-
puu Kuopioon – Päivä sirkuslaisten elämästä 
100 vuotta sitten. Kuopiolaisen Raija Laitisen 
tekemässä kolmiulotteisessa pienoismaail-
massa Sirkus Vilmander on saapunut kaupun-
kiin ja valmistautuu näytökseen 24.1.–1.6.

 ✚ Kuopion Muotoiluakatemia ja Kella-
ri-galleria: Muurit-valokuvanäyttely 25.2.–
15.3. Teollisen muotoilun opiskelijoiden, Laura 
Ahonen ja Teemu Itkonen, visuaalinen tarina 
idän ja lännen välisistä kulttuurieroista.

 ✚ Galleria G 12:ssa Nanna Hänninen: // 
Paint 16.2.–7.3. Hänninen on valmistunut Tai-
deteollisen korkeakoulun Valokuvataiteen 
osastolta 2002. 

 ✚ Galleria Carree: Esko Railo – Lintuja ja sen-
sellaista grafiikkaa ja pronssiveistoksia13.2.–3.3.

 ✚ Kuvakukko: 8-pallo (K16) sai ensi-iltansa 
22.2. Elokuva perustuu Savonia-palkitun ja Kir-
jallisuuden Minnan saaneen Marko Kilven ro-
maaniin Elävien kirjoihin. Esitykset 27.2. asti 
pe, la, su klo 20.30, ke klo 13 (jatkaa).

 ✚ KAVA, John Waters: Hairspray, USA 1988 
(S) 4.3. klo19; Sergei Jutkevitsh & Anatoli Ka-
ranovitsh: Majakovski nauraa, Neuvostoliitto 
1975 (S) 11.3. klo 19. 
The Royal Ballet -elokuva Prinsessa Ruusunen 
12.3. klo 18.

 ✚ Finnkino: mm. 8-pallo (K16) ja Les Misérab-
les (K12). 

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus, Kamarimu-
siikkisali: Keräilijän kevät Savofila 2013. Pos-
timerkki- ja korttimessut pe 8.3. – la 9.3. klo 
10–18; su 10.3. klo 10–15. Vapaa pääsy.

 ✚ Konserttisali: Jukka Poika 13.3. klo 19.
 ✚ Kuopion kaupunginteatteri, Yhteis-

koulun näyttämö: vierailu, Piaf – pakko 
saada laulaa, Susanna Haavisto 1.3. klo 19.

 ✚ Yhteiskoulu: Elämänmeno 2.3. klo 14 ja 19; 
9.3. klo 19.

 ✚ Puistokoulu: Paperittomat 2.3. klo 19; 9.3. 
klo 19; Elling 8.3. klo 19. 

M usiikin ja laulun 
voima on ihmeel-
linen. Se houkut-
telee kirkonpenkit 
täyteen väkeä – 

myös heitä, jotka eivät muutoin kir-
kon kynnystä ylitä. 

Tämä on käynyt selväksi Män-
nistön seurakunnan kanttori Heik-
ki Monoselle, joka on vetänyt alku-
talvesta kaksi yhteislaulutilaisuutta 
Männistön vanhassa kirkossa yh-
dessä laulaja Marjatta Airaksen 
kanssa.

”Ei tarvitse olla seurakunta-ak-
tiivi, eikä ole pakko laulaa mukana, 
voidakseen osallistua. Kaikki ovat 
tervetulleita laulamaan, kuuntele-
maan ja tunnelmoimaan”, Mono-
nen ja Airas painottavat helmikui-
sen yhteislaulutilaisuuden jälkeen.

Tuolloin musiikillista iltaa vietet-
tiin karjalaisten laulujen merkeissä.

Evakon laulu 
kuin omasta elämästä
Kun Veikko Lavin koskettavasta 
Evakon laulusta on päästy ensim-
mäisen säkeistön loppuun, alkaa 
useampikin ihminen pyyhkiä kyy-

neleitä poskeltaan. Sanat ovat mo-
nelle omakohtaisesti tuttuja.

”Olin nelivuotias pikkupoika, 
kun tykkien jytkeessä piti kotoa läh-
teä”, Tommi Kuivalainen muistelee.

”Evakon laulu on kuin suoraan 
omasta elämästä. Meille annettiin 
vartin verran aikaa kerätä irtaimis-
toa ja sen jälkeen kävi käsky tien 
päälle.”

”Semmoinen mielikuva minul-
le on jäänyt, että Karjalassa oli kau-
nista.”

Kuivalainen oli tullut yhteislaulu-
tilaisuuteen nimenomaan karjalais-
ten laulujen houkuttelemana.

”Vaimo huomasi ilmoituksen 
tästä. Meillä olisi ollut samaan ai-
kaan Männistön kirkkokuoron har-
joituksetkin, mutta lintsasimme 
niistä ja tulimme mieluummin tän-
ne”, lähes viisikymmentä vuotta 
Männistön kirkkokuorossa laulanut 
Kuivalainen nauraa.

Puhelin auki 
siskolle sairaalaan
Karjalaiset juuret on myös Tuula 
Maralla, joka nautti täysin siema-
uksin illan ohjelmasta.

”On ollut tosi ihanaa olla täällä. 
En itse kylläkään laula, mutta kuun-
telen sujuvasti.”

”Minusta tuntuu, että aika mo-
nia täällä olijoita yhdistää karjalai-
nen tausta. Siksi laulut tuntuvat 
erityisen merkityksellisiltä”, Mara 
pohtii.

Tuula Mara lähti ensimmäiselle 
bussiretkelle rajantakaiseen Karja-
laan vuonna 1990.

”Sen jälkeen olen käynyt siellä 
melkein joka kesä.”

”Kaikki tänä iltana lauletut lau-
lut ovat hyvinkin tuttuja noilta bus-
siretkiltä.”

Mara halusi myös jakaa laulujen 
tunnelmat Impilahdella syntyneen 
sisarensa kanssa.

”Hän on sairaalassa, eikä siksi 
voinut osallistua tilaisuuteen. Soitin 
hänelle ja pidin puhelinta auki, jotta 
hänkin pääsisi kuuntelemaan laulu-
ja kotiseudulta.”  

Maaliskuussa 
lauluja lapsille 
Yhteislaulutilaisuuksia järjeste-
tään joka kuukauden keskimmäi-
senä keskiviikkona aina toukokuul-
le saakka.

”Tarkoitus olisi, että tästä tehtäi-
siin pysyvä perinne”, Marjatta Ai-
ras kertoo.

Heikki Monosen mukaan tee-
mallinen yhteislaulutilaisuus on uu-
si konsepti Kuopiossa.

”Välillä lauletaan yhdessä ja vä-
lillä kuunnellaan esiintyjää. Teemat 
on mietitty niin, että osallistujat ko-
kevat ne rakkaiksi.”

”Teemoista ja tilaisuuksiin va-
littavista lauluista voi esittää meil-
le toiveita.”

Maaliskuussa lauletaan lauluja 
lapsille ja lapsenmielisille. Kevääm-
mällä ovat vuorossa heprealainen ja 
slaavilainen ilta.

hELI hARING

Evakon laulu ja 
Karjalan kunnailla

maalisvinkit

Kirjanpitotoimisto Anna Korhosen 
toimitiloissa Tuija Suutarin Maalauksia.
Kuvassa Näkijä (akryyli, öljy) 130 x150 
cm.  ”Sisko oli sairaalassa. 

Pidin puhelinta auki, jotta 
hänkin pääsi kuuntelemaan 
lauluja kotikunnailta.

”Yhteislauluiltoihin on helppo tulla sellaistenkin, jotka vierastavat perinteisiä hengellisiä tilaisuuksia.” Marjatta Airas ja 
Heikki Mononen johdattavat yhteislauluun Männistön vanhassa kirkossa.

TIMO HARTIKAINEN

Yhteislaulutilaisuudet vetävät kirkot täyteen.

RITVA KOLEHMAINEN
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JANI LAUKKANEN

”En suostu luopumaan asiakastyöstä. Kun on 
kosketus arkityöhön, se pitää hyvää hallintoa-
kin kasassa”, Mielenterveyden keskusliiton toi-
minnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka sanoo.
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O
lavi Sydänmaanlakka ui kuin 
kala vedessä katutappelijoi-
den, narkomaanien, jengin-
uorten, romanien ja somalien 
seurassa. 

 Uusin haaste on pesti Mie-
lenterveyden keskusliiton toi-
minnanjohtajana.

Olavi ”Olkku” Sydänmaanlakka on arvostettu hah-
mo nuoriso- ja kriisityössä. Hänet on valittu Vuoden 
kasvattajaksi, ja hän sai vuoden 2011 Mielenterveyden 
tunnustuspalkinnon.

Uraa uurtava katutyö alkoi vuonna 1986 Tikkuri-
lan seurakunnan Jallen Pubista. 1990-luvulla Sydän-
maanlakka perusti Aseman Lapset ry:n Walkers-yö-
kahviloita ympäri maata.

Mielenterveyspotilaita ja -kuntoutujia sekä hei-
dän läheisiään kokoavaan Mielenterveyden keskusliit-
toon kuuluu yli 22 000 jäsentä ja 190 jäsenyhdistystä. 
Se on alallaan Euroopan suurin kansalaisjärjestö. Tie-
dä sitten, onko suuruudessa tällä kohtaa kansallista 
kehuskelemista.

Joka päivä viisi alle 30-vuotiasta nuorta jää var-
haiseläkkeelle mielenterveydellisistä syistä. 

Hurjan henkilö- 
historiansa panttivangit
Moniongelmaiset ihmiset katsotaan usein syyllisiksi 
kohtaloonsa. Kauempaa katsottuna he saattavat olla 
hurjan henkilöhistoriansa panttivankeja.

Sydänmaanlakka haluaa nähdä ihmisen kokonai-
suutena, ei vain ongelmansa kantajana. ”Monelle on 
merkittävä kokemus tulla nähdyksi ja hyväksytyksi.”

”Täynnä vihaa ja hätää oleva asiakas voi olla hajoa-
maisillaan kappaleiksi. Juominen tai lyöminen voi ol-

la ainoa opittu keino purkaa tätä tunnetta. On kään-
teentekevä hetki, kun työntekijä uskaltaa olla aidosti 
läsnä siinä tilanteessa.”

”Ihminen on silloin paljaana selkä seinää vasten, 
voimaton. Kun työntekijä saa koskettaa heikkoutta 
ja raadollisuutta ja jakaa sen, asiakas tuntee, että jo-
ku oli häntä lähellä, eikä pelkojaan tarvinnut kohda-
ta yksin. Sen jälkeen asiakasta on aina lupa lähestyä 
luontevasti.”

Sielunraapijoiden 
lumotut hetket
Tovin ajan työntekijä on kenties ainoa asiakkaaseen 
positiivisesti sitoutunut ihminen matoisen maan 
päällä.

”Se pieni hetki, kun olen oikeasti läsnä hänen elä-
mässään ja kivuissaan, saattaa tuntua kuin lumotulta. 
Silloin kohtaan aidosti ihmisen, enkä vain asiakasta.”

”Lumottu hetki syntyy, kun yhtäkkiä pääsemme 
samalle aaltopituudelle. Sen saavuttamisessa tärkein-
tä eivät ole sanat, vaan se että ihmiset ovat luonte-
vasti lähellä niin, että kaksi sielua raapii hetken toisi-
aan.”

”Olennaista on, että itsellä on tarpeeksi aikaa koh-
taamiseen, kun se ihmeenomainen hetki tulee.”

Syvätason kohtaamiset tapahtuvat usein arkises-
sa toiminnassa. Aseman lasten kanssa tukkukäynnit 
saattoivat olla tärkeitä tapauksia. Olkku otti mukaan-
sa automatkoille tavaraa hakemaan yhden nuoren 
kerrallaan.

Kivun metsästäjä 
käväisee syövereissä
”Työni on ollut kivun metsästämistä. Hyödyllisim-
mät hetket ovat ne, jolloin pääsen asiakkaiden ki-
puun kiinni.”

Kivun aaltopituudella operointi on herkkää hom-
maa. Niillä tunneleveyksillä ammattiauttaja ei voi 
kätkeytyä työroolinsa taakse. Auttajan omien kipujen 
historia kipinöi kohtaamistilanteeseen tulta.

Asiakas paljastaa sielunsa arimman haavan. Hän 
rohkaistuu jakamaan kokemusmaailmansa avoimes-
ti, ehkä ensi kertaa.

Kenties juuri tässä kipupisteessä – läsnäolon ky-
vyssä toisen tuskan keskellä – piilee Sydänmaanlakan 
suuri lahjakkuus.

Ammattilainenkaan ei voi käydä tunnesyövereissä 
liian usein, eikä edes pysyä siellä kerrallaan kovin kau-
an. Kivun kohtaamisen lumottu hetki on todellakin 
vain hetki, josta on pian palattava takaisin rationaali-
selle tasolle.

Mutta jokin eheyttävä oivallus on ehkä ehtinyt jo 
syntyä siinä syvimmät tuntonsa tuhoisasti käsittele-
mään tottuneessa ongelmakimpussa, jota monet pi-
tävät toivottamana tapauksena.

”En ole kipuineni ja kärsimyksine, aggressioineni ja 
angsteineni, sittenkään täysin yksin ja tavoittamatto-

missa. Tuo kaljupää saattaa tajuta, ja sille voi jakaa jo-
takin, mikä keventää oloa. Ehkä sama saattaisi tapah-
tua toistekin – ehkä en olekaan tuomittu istumaan 
elinkautista kovan kuoreni eristyssellin sisällä...”

”Työni suurin siunaus on nähdä, miten vaikeissa 
oloissa ihmiset säilyttävät sellaisen elämän kunnioi-
tuksen ja rehellisyyden, missä syntisyys ja pyhyys koh-
taavat.”

En ylpeile 
tyhmillä tempuillani
”Olen tuntenut sisäistä yksinäisyyttä lapsesta lähti-
en. Varmistan joka käänteessä pysyväni jaloillani. Täs-
tä on strategista hyötyä työssä. Pidän itseni kanssa 
tilit aina sillä tasolla, että selviän”, sanoo epämuodol-
lisuutta ja tiettyä anarkiaa olemuksellaan viestittävä 
toiminnanjohtaja.

Murrosikä oli ”aika rajuakin välillä”. Sekoilua ja rö-
töstelyä.

”Jossain vaiheessa ajattelin, että olin nuorena paha 
ja sitten rupesin hyvikseksi. Nykyään en ylpeile tyh-
millä tempuillani, jotka eivät enää tunnu epätavalli-
sen hurjilta.”

Elämän rankin romahdus tapahtui vuonna 1989, 
kun parikymppisenä solmittu avioliitto päätyi pi-
an eroon. Kouvolan seurakuntapiireissä väkeväs-
ti uskoon tullut nuorukainen sai huomata, että to-
sipaikan tullen tosiuskovaiset tosiystävät käänsivät 
selkänsä ihanteiden täyttämisessä epäonnistuneelle.

”Eron jälkeinen aika oli kammottavaa. Koin to-
taalisen hylkäämisen. Huomasin olevani täysin yksin 
murheineni. Kukaan ei soittanut perään. Panin elä-
män sekaisin viinan läträämisellä ja tappelunnujakoil-
la. Se oli katkeraa itsetuhon aikaa. Millään ei ollut mi-
tään väliä.”

Katupoika ja 
nuori kapinallinen
”Petyin rajusti kristittyjen suvaitsemattomuuteen ja 
armottomuuteen. Siksi oli vaikeaa hyväksyä, että se 
olikin sitten pappi, joka jeesasi”, Olkku tunnustaa.

Vantaalainen erityisnuorisotyöntekijä koki elä-
vänsä niin sopimatonta elämää, ettei hän voinut ol-
la enää kirkon palveluksessa, sillä se olisi ollut huono 
juttu seurakunnan maineelle.

”Ilmoitin Yrjölän Pirkolle eroavani. Hän sanoi, et-
tei se onnistu noin vain: ”Käyt kerran viikossa katso-
massa mua silmiin, jos ei muuta!” Sitten me istuttiin 
ja itkettiin sen elämänvaiheen läpi.”

”Meni monta vuotta, että pääsin pahimmasta kat-
keruudestani kristittyjä kohtaan. Jumala kyllä jäi, suh-
de Häneen vain vahvistui.”

Vuosien varrella kurjat kokemukset, hölmöilyt ja 
armon hetket jalostuivat työn voimavaraksi, ihmisyy-
den syövereiden ymmärtämisen välineeksi.

JANNE VILLA

Olkun rakkaat 
ongelmakimput
Tärkeintä eivät ole sanat, vaan se, että kaksi sielua raapii hetken toisiaan. 

””Olen tuntenut
sisäistä yksinäisyyttä 
lapsesta lähtien. 
Joka käänteessä 
varmistan, että 
pysyn jaloillani.
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko on avoin-
na klo 10-15, lisäksi pe klo 
18-23.
puh. 040 4848 256
Viikkomessu ke 27.2. klo 
18. Lauri Kastarinen ja Anu 
Pulkkinen.
Perjantaimessu pe 1.3. 
klo 19. 
Virsituokio la 2.3. klo 15. 
Anna Kosola.
Messu su 3.3. klo 10. Saar-
na Liisa Penttinen, liturgia 
Lauri Kastarinen, kanttori-
na Pertti Rusanen ja urku-
rina Anu Pulkkinen. 
Isä meidän rukouksen 
tutkiskelu ja vesper ”Älä-
kä saata meitä kiusauk-
seen” 3.3. klo 16. Tuomio-
kirkon kappelissa (sisään-
käynti Vuorikadun puolel-
ta). Lauri Kastarinen.
Viikkomessu ke 6.3. klo 
18. Liisa Penttinen ja Olli 
Kinnunen.
Perjantaimessu pe 8.3. 
klo 19.
Paastonajan urkumu-
siikkia la 9.3. klo 15. Anna 
Kosola.
Messu su 10.3. klo 10. 
Saarna Lauri Kastarinen, 
liturgia Liisa Penttinen, 
kanttorina Pertti Rusanen 
ja urkurina Anu Pulkkinen. 
Päiväkuoro.
Isä meidän rukouk-
sen tutkiskelu ja vesper 
”Vaan päästä meidät pa-
hasta” 10.3. klo 16. Tuo-
miokirkon kappelissa (si-
säänkäynti Vuorikadun 
puolelta). Liisa Penttinen.
Viikkomessu ke 13.3. klo 
18. Marjo Parttimaa ja Olli 
Kinnunen.

KesKus- 
seuraKuntatalo
suokatu 22
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 27.2. klo 11. Raamat-
tutunti ”Rukous ja usko”, 
Ilpo Rannankari. Iltapäi-
vällä talvilaulut, Juha ja 
Rauni Komulainen.
Raamattupiiri ti 5.3. klo 
17 Suokadun nuorisotilo-
jen takkahuoneessa.
Keskiviikon lähetyspii-
ri ke 6.3. klo 13 Kerhohuo-
ne Samulissa, keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22. 
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 6.3. klo 13 Ker-
hohuone Eetussa, Suoka-
tu 22 C. 
Maanantain lähetyspiiri 
ma 11.3. klo 16 Kerhohuo-

ne Aaronissa, keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 
Eläkeläisten virkistys-
päivä ke 13.3. klo 11. Raa-
mattutunti ”Maria, herran 
palvelijatar”, Liisa Pentti-
nen. Iltapäivällä asiaa ter-
veydestä.

MuMMon MöKKi 
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15.  
puh. 040 4848 272
Viriketuokio to 28.2.
klo 13. Japanin kielestä.
Raamattutuokio
ti 5.3. klo 13. Virpi Soveri.
Mummon mökki
ke 6.3. klo 13. Epistolasta 
stolaan - termit tutuiksi.
Viriketuokio to 7.3. klo 13. 
Muistipeli.
Raamattutuokio ti 12.3. 
klo 13. Virpi Soveri.
Mummon mökki ke 13.3. 
klo 13. Laulutuokio.

nuoret
Nuortenillat to klo 18-21 
Suokadun nuorisotiloissa 
Keskusseurakuntatalolla.
Perjantaimessu pe 1.3.
klo 19 Tuomiokirkossa. 
Perjantaimessu pe 8.3. 
klo 19 Tuomiokirkossa. 

Varhaisnuoret
Kerhot seuraavasti: Kes-
kusseurakuntatalo, Suo-
katu 22 E Tyttökerho 1.-
4. -luokkalaisille, ma klo 
17.30-19. Kokkikerho 1.-3. 
-luokkalaisille, ti klo 17.30-
19. Snellmaninkoulu, 
Maaherrankatu 13 Säh-
lykerho 1.-2. -luokkalaisil-
le pojille ti klo 16-17. Tyt-
töjen liikuntakerho 1.-3. 
-luokkalaisille to klo 16-17 
ja 4.-6. -luokkalaisille ma 
klo 16-17. Lisätietoja nuori-
sotyönohjaaja Jarkko Vou-
tilainen puh. 040 4848 
285. Kerhoja ei ole vii-
kolla 10.

lähetys
Keskiviikon lähetyspii-
ri ke 6.3. klo 13 Kerhohuo-
ne Samulissa, keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22. 
Maanantain lähetyspiiri 
ma 11.3. klo 16 Kerhohuo-
ne Aaronissa, keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 

Muuta
Inkilänmäen palvelupiiri 
ja käsityöryhmä Tätiläs-
sä to 7.3. klo 13. ”Elämän 
leipä”, Lauri Kastarinen. 

Perhetyö
Perhekerho “Leipä” ti 
12.3. klo 9.30-11 Keskus-
seurakuntatalossa, Suoka-
tu 22 E. 

Lapseni, vanhuuden tähden kasvata
itsellesi jo varhain kyky sietää, 
kestää erilaista.
Vanhuutta varten talleta itsellesi
arvokas elämä, eletty,
että se kukkisi kauniisti vanhuudessasi.
Vanhuuden varalle anna elämän hioa 
itseäsi, ei särmättömäksi,
mutta anna sen hioa itsestäsi 
paras puoli esille.

PyhäKoulu
Kotipyhäkoulu Rönossä 
Jaana ja Asko Lappalaisen 
kodissa. Katso lisää Rönön 
sillan kupeessa olevalta il-
moitustaululta.

Kastetut
Sofi Annileena Korhonen, 
Onni Oscar Harjulampi, 
Iida Elina Yli-Kyyny, Ilari 
Aleksanteri Turunen. 

Kuolleet
Raili Taimi Tellervo Wulff 
86v, Meeri Kyllikki Vep-
säläinen 87v, Seija Hel-
levi Vesterinen 70v, Lee-
na Marjatta Vikman 66v, 
Rauha Orvokki Toivanen 
90v, Toini Partanen 89v, 
Pauli Jaakko Väätäinen 
83v, Valma Irene Koponen 
79v, Vieno Orvokki Aho-
nen 95v, Matti Viljo Tuh-
kanen 76v.

alava

alaVan KirKKo
Keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Messu su 3.3. klo 10. Saar-
naa Anna Väätäinen, litur-
gina Juha Välimäki, kant-
torina Ossi Jauhiainen, se-
niorikuoro. 
Messu su 10.3. klo 10. Kes-
kustelusaarna piirisihtee-
ri Hannu Laukkanen ja Ilk-
ka Koponen, liturgina Pirjo 
Kuula, kanttorina Leila Sa-
volainen, Zipporim. Kan-
sanlähetyksen kirkkopyhä. 
Messun jälkeen kirkkokah-
vit ja lähetystilaisuus seu-
rakuntasalissa. 

alaVan 
seuraKuntaKesKus
Keihäskatu 5 B 
Käsityö- ja askartelupii-
ri - seurakuntasalissa. Piiri 
kokoontuu ti parittomil-
la viikoilla. 
Kirjallisuuspiiri to 28.2. 
klo 14 uudessa neuvotte-
luhuoneessa, B-rappu. Kir-
jana: Kaikki hyvää sinussa, 
Linda Olsson. Yht. henk. 
Aino Mikkonen
p. 040 7071 499. 
Ekumeeninen pääsiäinen 
su 3.3. klo 16 seurakunta-
salissa. Ekumeeninen lu-
entosarja pääsiäisen mer-
kityksestä ja siihen valmis-
tautumisesta kolmen kirk-
kokunnan perinteessä. 
Sarjan aloittaa piispa Tee-
mu Sippo, katolinen kirk-
ko Suomessa, Helsingin 
hiippakunta. Seuraavat lu-
ennot 10.3. ja 24.3. 
Alavan eläkeläisten päi-
väpiiri - ti 5.3. ei ole piiriä 
(hiihtoloma). 
Ekumeeninen pääsiäinen 
su 10.3. klo 16 seurakunta-
salissa. Piispa Arseni, Suo-
men ortodoksinen kirkko, 
Joensuu. 

neulaMäen KirKKo
Vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Ystävän Tupa - torstai-
sin klo 12.30-14.30 hetki-
hartaus ja ystäväntupa. 
Joka kuukauden viimei-
senä torstaina lähetyksen 
ja kansainvälisen diakoni-
an asiaa. 
”Iloisen kohtaamisen 
päivä” Ulla Turusen läh-
töjuhla su 3.3. Klo 13 mes-
su, saarnaa Anna Väätäi-
nen, liturgina Juha Välimä-
ki, kanttorina Ossi Jauhi-
ainen. Messun jälkeen py-
häinen ateria (vapaaehtoi-
nen maksu). Yhdessäoloa 
seurustellen ja askarrellen. 
Myytävänä riisipiirakoita. 
Päivän tuotto Yhteisvas-
tuukeräykselle. 

särKinieMen 
seuraKuntatalo
särkiniementie 20 
puh. 040 4848 307 
Särkituvassa vieraana to 
7.3. klo 13. Kuopion Lotta-
perinneyhdistys Liisa Sa-
volaisen johdolla. Tervetu-
loa kuulemaan ja muiste-
lemaan. 
Messu su 10.3. klo 13. Saar-
naa Ilkka Koponen, litur-
gina Pirjo Kuula, kanttori-
na Leila Savolainen, Hanna 
Eskel, viulu. 

DiaKonia
Diakoniatoimistot - Ala-
van kirkko: Ajanvaraus-
vastaanotto ke klo 9 – 11, 
Liisa Tiilikainen puh. 040 
4848 324(Alava, Niirala, 
Haapaniemi ja Lehtonie-
mi). Neulamäen kirkko-
seurakuntakeskus: to klo 9 
– 11, Sonja Tirkkonen puh. 
040 4848 325(Neulamä-
ki). Särkiniemen kirkko-
seurakuntakoti: ti klo 9 – 
11, Sisko Laitinen puh. 040 
4848 326.(Särkiniemi, Sär-
kilahti). 

Perhetyö
Perhekerhot ti 5.3. klo 
9.30. Viikolla 10 ei kerho-
ja (talviloma). Viikolla 11 
Neulamäessä ja Alavassa 
aiheena Leppoisasti laula-
en, Särkiniemessä Ruko-
us on silta, Lehtoniemessä 
Elämää Japanissa, pasto-
ri Anna Väätäinen. Perhe-
kerho kokoontuu Neula-
mäessä ti, Alavassa, Särki-
niemessä ja Lehtoniemes-
sä ke klo 9.30-11. 

Kastetut
Oona Iita Inkeri Lipponen, 
Veikka Hannes Pajunen, 
Abel Daveon Alotso. 

Kuolleet
Pauliina Kukkonen 87v, 
Onni Elias Valdemar Miet-
tinen 84v, Anne Pirk-
ko Kurki 73v, Anna Reeta 
Seppänen 77v, Matti Juha-
ni Rönkkö 63v, Tuula Kaa-
rina Seli 71v.

kallavesi

KallaVeDen KirKKo
rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 3.3. klo 10. Litur-
gia Veli Mäntynen, saar-
na Petteri Hämäläinen ja 
kanttorina Mari Vuola-
Tanila.
Messu su 10.3. klo 10. Mat-
ti Pentikäinen ja Anna-
Mari Linna.
Sanan ja rukouksen ilta 
su 10.3. klo 18. Puhen-
vuorot: Matti Pentikäi-
nen, Anni Tanninen, Pirk-
ko Jalovaara ja Richard 
Nicholls. Koulutuksessa 
mukana olleet rukoilevat 
rukouspalvelussa.

Muuta
Rukouskoulutusviikon-
loppu 8.-10.3. Kallaveden 
kirkolla, Rauhalahden-
tie 21. Tapahtuma alkaa pe 
klo 18 ja päättyy su klo 17 
alkavaan rukousiltaan. Li-
sätietoja pastori Anni Tan-
ninen puh. 040 4848 359 
tai anni.tanninen@evl.fi. 
Ilm. 5.3. mennessä Eija Rä-
säselle, eija.rasanen@evl.fi. 
Tilaisuuden järjestää Kalla-
veden seurakunta ja Pirk-
ko Jalovaara. 
Perheraamattupiiri su 
10.3. klo 16.30 kirkon ala-
kerrassa. Raamattupiiris-
tä vastaa Pia Karjalainen 
puh. 050 5251 012.
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Seurakunnat 27.2.–12.3.13

rukoilemme

RAIMO kÄhköNEN 
kivet ja viitat 1991

Kotimaan matkaklubi

Kylpylämatka Unkari Sárvár 13.–18.5.2013
Ihania hoitoja, luonnonkauniita maisemia, kulttuuria ja nähtävyyksiä 
– kaiken tämän koet upealla kylpylämatkalla Unkariin. Kaunis Sárvárin 
kaupunki tarjoaa monenlaisia nähtävyyksiä ja hoitojen lomassa voi hotel-
lissa tehdä sauvakävelyretkiä vaikka kuninkaalliseen puistoon tai tutustua 
kaupunkiin omatoimisesti. Teemme myös retken Keszthelyyn ja Héviziin 
ja näemme Budapestin tärkeimmät nähtävyydet. Kotimaan Matkaklubin 
matkanjohtajana toimii Kylli Kuusisto.

Matkaohjelma:
13.5. Maanantai: Lento Hki – Budapest  klo 9.30 – 10.50. Lähdemme kohti 
Sárvária, jossa majoittaudumme tasokkaaseen neljän tähden kylpylähotel- 
liin, Danubius Health Spa Resort Sárváriin. Tervetulotilaisuus, jonka jälkeen 
tutustutaan hotellin palveluihin. Buffet -illallinen hotellin ravintolassa. 

14.5. Tiistai: Henkilökohtaisen hoitosuunnitelman  laatiminen yhdessä
lääkärin kanssa ja mahdollisuus hoitoihin. Kylpylähotellin hoitoihin 
kuuluvat mm. erilaiset kylvyt, vesihierontaa, fysioterapiaa ja savihoitoja. 
Lounas, jonka jälkeen tutustumme kävellen kauniiseen Sárvárin kaupunkiin. 
Käymme mm. Nádasdin linnassa ja sen museossa sekä nähdään mm. 
Szent Lászlón kirkko, Luterilainen kirkko, Kaupungintalo sekä 200-vuotias 
arboretum. Buffet -illallinen hotellissa. 

15.5. Keskiviikko: Aamiaisen jälkeen jatkuvat kylpylähoidot hotellin 
kylpyläosastolla. Mahdollisuus osallistua hotellin päivittäisille ryhmä-
liikuntatunneille, käydä sauvakävelyllä kuninkaallisessa puistossa tai 
tutustua kaupunkiin omatoimisesti. Kevyt lounas ja buffet -illallinen 
hotellin ravintolassa.

16.5. Torstai: Aamiaisen jälkeen kokopäiväretki Keszthelyyn ja Héviziin. 
Keszthelyä kutsutaan myös Balatonin alueen pääkaupungiksi, jonka 
päänähtävyyksiä ovat päätori, kaupungin talo, Fransiskaani luostari, 
Pyhän kolminaisuuden patsas ja Synagoga. Tutustumme myös Festeticsin 
kartanoon, jossa sijaitsee Euroopan suurin yksityisesti perustettu kirjasto.
Lounaan jälkeen matka jatkuu Hevizin kaupunkiin, jossa sijaitsee tunnettu 
mineraalirikas Hevizin järvi, jossa mahdollisuus uida/kylpeä sekä nauttia 
spa-hoidoista. Buffet-illallinen hotellissa.

17.5. Perjantai: Aamiaisen jälkeen voi jatkaa hoitoja tai osallistua 
lisämaksulliselle (75 €/hlö) Szigligetin ja Salföldin retkelle. Illallinen 
hotellissa.

18.5. Lauantai: Aamiainen ja huoneiden luovutus. Lähdemme ajamaan 
kohti Budapestiä, jossa kaupunkikiertoajelu ja näemme tärkeimmät näh-
tävyydet, mm. Sankarten aukion, Linnavuoren ja Budan kuninkaanlinnan 
sekä käymme kauppahallissa. Lento Budapest – Hki klo 19.25–22.45.

Matkan hinta: 1 328 €/hlö + toimitusmaksu 10 €/tilaus. 
Lisämaksusta 1 hh 100 €.

Matkan hintaan sisältyy: • lennot Hki – Budapest – Hki Finnairin reitti-
lennolla • lentokenttäkuljetukset Budapest – Sárvár – Budapest • majoitus 
2hh täysihoidolla (5 aamiaista, 4 keittolounasta ja 5 illallista) • lääkärin-
tarkastus sekä 4 lääkärin määrittelemää kylpylähoitoa • kylpyläosaston, 
saunamaailman ja kuntosalin käyttö • suomea puhuva paikallisopas  
• kaupunkikierros Budapestissa • kokopäiväretki Keszthely ja Héviz 
sis. lounaan.

Lisätiedot ja varaukset: Matkapojat Oy / Mervi Aho, p. 010 2323 864

Välitämme.

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

p. 020 754 2284
pirjo.teva@kotimaa.fi 
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Pelaatko 
muuttuvaa labyrinttia?

H ävisin sen pelin, koska toi-
sella oli parempi tuuri. Tai 
kenties hän osasi ennakoi-
da siirtonsa paremmin. Ei-
hän se ole häpeä, hävitä 

yhdeksänvuotiaalle? Hänellä on kuiten-
kin pitempi kokemus Muuttuvan laby-
rintin pelaamisesta. Amatööri vastaan 
ammattilainen.

Pelin keksijää voi onnitella, se todel-
la on hieno peli. Hyvä reitti voi muut-
tua umpikujaksi yhdellä siirrolla ja avoin 
tie perille aueta hetkessä, silkalla tuurilla. 
Tosielämä on lähes yhtä vaikeaa.

Kuinka paljon helpompaa, esimer-
kiksi, elämä olisikaan, jos olisi yhtä mon-
ta tapaa tehdä oikein kuin tehdä väärin. 
Kovin onnellista olisi, jos 
riidat ja erimielisyys oli-
sivat vain pahan ongel-
ma. Hyvään pyrkivä saisi 
rauhassa katsella sivus-
ta ja olla onnellinen on-
nestaan.

Vaan eipä näin ole. Hy-
väänkin pyrkivä voi valita 
huonon reitin, eksyä huo-
nolle tielle. Ulkoiset uhkat 
eivät ole ainoa silmällä pi-
dettävä, vaan mielessäkin 
voi piillä monta vihollis-
ta. Niiden myötä hajoa-
vat hyvätkin tarkoitukset 
tuhkaksi tuuleen, ellei jo-
tain vielä pahempaakin. 

Tein siirron, jonka avul-
la kuvittelin päästävän 
hyvään lopputulokseen. 
Jokin tekijä muuttikin 
reittiä, ja niin oli päädyt-
ty sinne, minne kukaan ei 
olisi halunnut.

 ”Jokainen valtakun-

ta, joka jakautuu ja taistelee itseään vas-
taan, tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen 
toisensa päälle”, opetti Jeesus niitä, jotka 
epäilivät hänen motiivejaan ja hyvien te-
kojen taustoja. Hänen opetuksensa voi-
si tehdä elämämme yksinkertaisemmak-
si: kaikkia vaihtoehtoja ei tarvitsekaan 
harkita ” huonot kun saisi jättää suosi-
olla pois.

”Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan 
voita sinä paha hyvällä”, opetti myös hä-
nen seuraajansa Paavali.

Millä saisimme elämämme yksinker-
taiseksi, suoraksi, totuudelliseksi? Kuin-
ka voisimme hyväksyä hyvän hyväksi il-
man varauksia ja epäilyjä? Herraltamme 
saamme niin tervettä itsekriittisyyttä 

kuin parantavaa läheisyyt-
täkin elämisemme avuksi.

Samankaltaista viisaut-
ta tulee toki vastaam-
me muuallakin. Seuraava 
on Matti Lehmosen kään-
tämästä Kalevalasta sa-
von kielellä, Väenämöesen 
opetus Kullervoesen  on-
nettoman kohtalon jäl-
keen.

”Eleköön tuleva kansa 
lasta kaltonj kasvattako,

 vihasormin soovatta-
ko, vaella yhtä ystävätä!

Laps tuo kaltonj kasva-
tettu, vihasormin soova-
tettu, 

eepä opi oevaltammaa 
aekaimmeise” ajuva,

vaekka eläsj kuinka 
vanhaks, varttusj voemilta 
väkeväks.”

SEPPO LAITANEN 
kirjoittaja on 

Siilinjärven kirkkoherra

Petosen 
seuraKuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Aikuisten takkailta ke 
13.3. klo 18 takkahuo-
neessa.

Karttulan KirKKo 
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Messu su 3.3. klo 10. Matti 
Pentikäinen ja Anna-Ma-
ri Linna.
Messu su 10.3. klo 10. Li-
turgia Mikko Väisänen, 
saarna Pekka Maara-
nen ja kanttorina Richard 
Nicholls.

Muuta
Rukoushetki to 28.2. klo 
13 Jaakkolassa. Reijo Mus-
tonen ja Anne Keränen.
Ehtoollishetki to 28.2. klo 
14 Karttulan sairaalassa. 
Reijo Mustonen ja Anne 
Keränen.
Soinlahti-Virmaanpään 
seurakuntapiiri ma 4.3. 
klo 18.30 Marja ja Mikko 
Väisäsillä, Hamulantie 24. 
Parikanniemen seurat 
su 10.3. klo 13 Arja ja Unto 
Kanniaisella, Kärkkäälän-
tie 1665. Pekka Maaranen 
ja Parikanniemen ystävät.

Karttulan 
seuraKuntaKoti
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Karttulan Raamattupiiri 
ti klo 19 takkahuoneessa.

syVännnieMen 
KirKKo - Muuta
Syvänniemen kinkerit 
to 28.2. klo 18-20 Toini ja 
Eino Partasella,Viitalahti, 
Viitasalmentie 31. Aihee-
na “Herran Pyhä Ehtoolli-
nen”, Kinkerivirret: 492 ja 
584. Katekismus ja virsikir-
ja mukaan.

VehMasMäKi 
– Muuta
Minä olen minä ja kel-
paan kyllä-seminaari Va-
loharjussa la 16.3. klo 12-
16. Aiheesta alustaa psy-
koterapeutti, tietokirjaili-
ja, uniohjaaja ja -koulut-
taja, henkinen valmenta-
ja, Anne Lindholm-Kärki. 
Vapaa pääsy. Ilm. Suomen 
Valkonauhaliittoon
09 1351268 tai seurakun-
nan toimistoon 040 4848 
327. Järjestäjinä Kuopion 
Valkonauha, Vehmasmä-
en nuorisoseura ry, Kalla-
veden seurakunta yhdes-
sä Agricola-opintokeskuk-
sen kanssa.

nuoret
Nuorteniltat to 28.2. klo 
17.30-20.30 Kallaveden kir-
kolla. Illan aiheena Ruko-
us. Huom! 7.3. ei nuorte-
niltaa.

lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 
27.2. klo 18 Rytkyllä. Läh-
tö kirkolta klo 17.30 ja Pe-
toselta klo 17.35.Vapaaeh-
toinen maksu lähetyksel-
le. Saunomisen lisäksi ke-
vyt iltapala ja asiaa lähe-
tyksestä. 

DiaKonia
Leväsen kammari ma 11.3. 
klo 12.30-14 Leväsentie 27. 
Pääsiäinen tulossa, Arja 
Mielikäinen.
Lasten sururyhmä alka-
en 13.3. (kokoontuu 6 ker-
taa) Ryhmä on tarkoitet-
tu läheisensä menettäneil-
le lapsille. Ryhmässä käsi-
tellään surua leikkien, ker-
tomusten, askartelujen ja 
keskustelujen avulla. Lisä-
tietoja ja ilm. Maarit Kir-
kiselle puh. 040 4848 369 
tai Riitta Murtorinteelle 
puh. 040 4848 437. 
Perheleiri 12.-14.4. Ryt-

kyn leirikeskuksessa. Oh-
jelmassa ulkoilua ja yh-
dessäoloa, toimintaa yh-
dessä ja erikseen ja ruokaa 
valmiista pöydästä. Hin-
ta 40 €/aikuinen ja 16 €/
lapsi. Maksualennusta voi 
tiedustella alueensa dia-
koniatoimistosta. Ilm. 22.3. 
mennessä Petosen dia-
koniatoimistoon ma ja to 
9-11 puh. 040 4848 333 tai 
katri.heikkinen@evl.fi. Lei-
rille pääsystä ilmoitetaan 
kirjeitse viikolla 13. Etusija 
ensikertalaisilla ja Kallave-
den seurakunnan alueel-
la asuvilla.

Perhetyö
Perhekerhot seuraavas-
ti: Petosen seurakunta-
talo ja Valoharju : ti klo 
9.30-11.Kallaveden kirk-
ko, Jynkänvuoren ker-
hohuone ja Kurkimäki, 
Kurkipirtti: ke klo 9.30-
11 Sotkanniemi: (Maarit 
Kosusella, Nuottaniemi 
72) to 14.3., 11.4. ja 23.5. klo 
9.15 - 10.45, Rytkyn leiri-
keskuksessa kerran kuus-
sa ke 27.3., 24.4. ja 15.5. klo 
9-11. Karttulan seurakun-
takodilla ma klo 9.30-11. 
Syvänniemen pappilas-
sa ti klo 9.30-11 Pihkain-
mäessä Kantoluodoil-
la (Ilveslammentie 23) 
ke 13.3., 10.4. ja 15.5. klo 17-
18.30. Perhekerhot eivät 
kokoonnu viikoilla 10, 
12 ja 13. 
Taidetiistai ti 12.3. klo 
9.30-11.30 tai 13-15. Koko 
perhe kädentaitojen pa-
riin Kallaveden kirkolle. 
Omat eväät ja taiteiluun 
sopivat vaatteet mukaan. 

Piirit
Rytkyn lähetyspiiri ke 6.3. 
klo 18 Raija ja Esko Väisä-
sellä, Matomäki 39.
Sotkanniemen työseu-
ra ti 12.3. klo 18.30 Maija ja 
Jukka Korhosella, Kotkat-
lahti 49, Hiltulanlahti. An-
na-Maija Hella.

KinKerit
Hautolahti-Punnonmä-
ki kinkerit su 3.3. klo 12-14 
Sari ja Ari Karvalilla, Kor-
holantie 306, Hautolah-
ti. Aiheena “Herran Pyhä 
Ehtoollinen”. Kinkerivirret 
230 ja 232. Katekismus ja 
virsikirja mukaan. 
Pihkainmäki-Vakkakuu-
si-Itä-Karttulan kinke-
rit to 14.3. klo 18-20 Irja 
ja Volmari Rusanoffilla, 
Koskipellontie 24. Aihee-
na “Herran Pyhä Ehtool-
linen”. Kinkerivirret 230 ja 
232. Katekismus ja virsikir-
ja mukaan. 

Kastetut
Hilla Eveliina Tanskanen, 
Milla Ida Maria Rissanen, 
Väinö Vilho Senna Korte-
lainen, Louna Adalmiina 
Kellosaari, Anni Iida Maria 
Karjalainen, Matilda Kai-
sa Maria Venäläinen, Sara 
Anna Lumia Korhonen, 
Elli Armida Kosonen, Niilo 
Johannes Koljonen. 

aVioliittoon 
Kuulutetut
Olli-Pekka Tillman ja Heli 
Helena Johanna Manni-
nen.

Kuolleet
Kari-Tuomo Tikkanen 58v, 
Viljo Kalevi Laitinen 72v. 

männistö

Pyhän 
JohanneKsen 
KirKKo
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386

Messu su 3.3. klo 10. Saar-
na Sanna Husso, litur-
gia Sirpa Nummenheimo, 
kanttorina Heikki Mono-
nen. Viittomakielen tulk-
kaus.
Leipäsunnuntain messu 
su 10.3. klo 10. Saarna Sir-
pa Nummenheimo, litur-
gia Sanna Husso, kanttori-
na Tintti Tinkala. Kirkko- 
ja päiväkuoro. Tarjolla ja 
myynnissä leipää.

Männistön 
Vanha KirKKo
lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Naisia raamatussa - raa-
mattupiiri työikäisille 
naisille ke 27.2. klo 18 ala-
kerran kerhohuoneessa. 
Aulikki Mäkinen.
Siioninvirsiseurat su 3.3. 
klo 18. Sirpa Nummen-
heimo.
Elämän makuinen messu 
su 10.3. klo 18. Sanna Hus-
so, Sirpa Nummenheimo, 
Tintti Tinkala.
Voimaa musiikista ke 
13.3. klo 19. (Huomaa en-
nakkotiedoista muuttu-
nut aika.) Lauluja lapsille 
ja lastenmielisille. Marjatta 
Airas ja Heikki Mononen.

DiaKonia
Diakoniatyön ajanva-
rausvastaanotto Pyhän 
Johanneksen kirkolla ti klo 
9-10 Ulla Halonen (Saa-
rijärvi, Kelloniemi, Kettu-
lanlahti) puh. 040 4848 
405. Puhelinpäivystys ti 
klo 9-10 Mari Mertanen 
(Männistö, Linnanpelto, 
Pappilanmäki) puh. 040 
4848 406, Merja Hyväri-
nen (Itkonniemi, Tiihotar) 
puh. 040 4848 407.
Elämää etsimässä -ker-
ho to 28.2. klo 14.30-16 Py-
hän Johanneksen kirkon 
srk-salissa. Via Dia - apua 
tarvitseville, Pekka Mati-
lainen. 
YV-lipaskeräys pe 1.3. klo 
16-18 Citymarketilla ja K-
Saariaitassa sekä la 2.3. klo 
10-16 Citymarketilla, K-
Saariaitassa ja Männistön 
Teboililla.
Messu ja ikääntyneiden 
syntymäpäivät su 3.3. klo 
10-12.30 Pyhän Johannek-
sen kirkossa. Juhla jatkuu 
messun jälkeen srk-salissa. 
Ulla Halonen, Sirpa Num-
menheimo.
Ukintupa on kiinni vii-
kon 10. 
YV-lipaskeräys pe 8.3. klo 
16-18 ja la 9.3. klo 10-18 Ci-
tymarketilla. 

Muuta
Hartaudet ma 4.3. klo 13 
ja 13.30 Sunnen kodilla, 
Päivärinteentie 29. Sirpa 
Nummenheimo.
Hartaus to 7.3. klo 13.30 
Mäntylän palvelutalol-
la, Untamonkatu 5. San-
na Husso.

Kastetut
Leonardo Tapani Risto, Lu-
kas Benjamin Padurets, 
Aaron Aleksis Blomster. 

Kuolleet
Tapani Kalevi Jaakkola 79v, 
Esko Määttä 71v, Pauli Pet-
ter Rissanen 80v, Jarmo 
Kalevi Miettinen 75v, Liisa 
Inkeri Mustonen 70v. 

puijo

PuiJon KirKKo
taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Messu su 3.3. klo 10. Pekka 
Nieminen saarnaa, Jaana 
Marjanen, Maija Antikai-
nen. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä. Lauluryhmä Verso. 

Kirkkokahvit. Raamatun-
käännösinstituutin joh-
taja Anita Laakso kertoo 
Raamatun käännöstyöstä 
Suomen sukukansoille.
Raamattutunti su 3.3. klo 
16. Raamatun ja luterilai-
sen tunnustuksen opetus 
Pyhästä Hengestä, toimin-
nanjohtaja, pastori Mar-
ko Huhtala Hengen uudis-
tus kirkossamme -yhdis-
tyksestä.
Kutsu yhteyteen -messu 
su 3.3. klo 17. Marko Huh-
tala, Tarja Säynevirta, Jaa-
na Marjanen, musiikkiryh-
mä. Kirkkokahvit. Lapsille 
oma ohjelma.
Messu su 10.3. klo 10. Kari 
Kuula saarnaa, Heikki Hy-
värinen, Markku Puhakka, 
Jaana Marjanen. Kantto-
rina Outi Keskisipilä. Mu-
siikkia, Raivo ja Imbi Ta-
rum.
Barokkikonsertti su 10.3. 
klo 14. Imbi Tarum, cem-
balo, urut, laulu. Raivo Ta-
rum, sinkki, barokkitrum-
petti. Ohjelma 10 € Yh-
teisvastuun hyväksi. Va-
paa pääsy.
Talvisodan päättymisen 
muistojumalanpalve-
lus ke 13.3. klo 10. Rovas-
ti Raimo Jalkanen saarnaa, 
Heikki Hyvärinen liturgina. 
Kanttorina Outi Keskisipi-
lä. Seppelepartion lähettä-
minen, rovasti Hannu Sa-
vinainen. Kuopion sotave-
teraanien mieskuoro, joh-
taa Miia Viljamaa.

PuiJon 
seuraKuntaKesKus 
taivaanpankontie 3
Ystävän kammari avoin-
na ti klo 11-14. Kahvitar-
joilu.
Perhekerho ke 27.2. klo 
9.30. Ystävä sä lapsien.
Eläkeläisten kerho to 
28.2. klo 12.30. Ikäihmisten 
palveluista, Kuopion kau-
pungin palveluohjaaja. 
Midinetti-lähetyspiiri ke 
6.3. klo 13. 
Perhekerho ke 13.3. klo 
9.30. Yhteinen vastuu.
Kirkkomuskari su 17.3. 
klo 17.30 päiväkerhotilois-
sa. Joona Saraste, Alisa 
Kauhanen. Toiminta on il-
maista ja lapset tulevat sii-
hen oman aikuisen kanssa.

PouKaMa 
Poukamantie 105
Ystävänpäiväkerho ke 
27.2. klo 11. Ruokailu, klo 
12-13.30 ohjelma: Syntymä-
päivät Annikki Turtiainen 
80 v. Riitta Murtorinne. 
Perhekerho ti 12.3. klo 
9.30. Yhteinen vastuu.
Ystävänpäiväkerho ke 
13.3. klo 11. Ruokailu ja klo 
12-13.30 pääsiäiskortit, Sei-
ja Rissanen ja Riitta Mur-
torinne. 

ranta-toiVala
Seurakuntapiiri to 28.2. 
klo 18.30 Ritva ja Juhani 
Heimosella, Pirttipolku 76. 
Heikki Hyvärinen.

Muuta
Hartaus pe 1.3. klo 13 Pui-
jonlaakson palvelukeskuk-
sen juhlasalissa. Heikki Hy-
värinen, Esa Sihvonen.
Perhekerho ti 12.3. klo 
9.30 Toukolan päiväkodil-
la. Yhteinen vastuu.

Kastetut
Veikko Alvari Patjas, Eino 
Onni Iivari Väätäinen, Fen-
ja Annikki Baldschun, 
Lumi Sofi Melina Pursiai-
nen, Jalo Viljami Toivanen. 

Kuolleet
Marja-Liisa Rautukos-
ki 74v, Aune Elina Piirai-
nen 75v, Helli Vieno Hele-
na Heiskanen 92v, Pirkko 
Annikki Kärkkäinen 66v, 
Einar Olavi Suomalainen 

3. paastonajan 
sunnuntai. 
Jeesus Pahan 
vallan voittaja.
Kun väkevä mies var-
toi linnaansa ase kädes-
sä, hän omaisuutensa 
on turvassa.  Mutta jos 
toinen vielä väkevämpi 
hyökkää hänen kimp-
puunsa, ja voittaa hä-
net, tuo väkevämpi ot-
taa häneltyä aseet ja 
varusteet, joihin hän 
luotti, ja jakaa saaman-
sa saaliin. Joka ei ole 
minun puolellani, on 
minua vastaan, ja joka 
ei yhdessä minun kans-
sani kokoa, se hajottaa.

Luuk. 11. 14 – 23.
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78v, Pirkko Vellamo Palo-
nen 88v, Vili Verneri Haa-
taja 8pv.

Järvi-kuopio

riistaVeDen KirKKo 
Joensuuntie 2505
Messu su 3.3. klo 10. Kirsi 
Leino, Riikka Tuura.
Messu su 10.3. klo 10. Eino 
Keihänen, Riikka Tuura.

riistaVeDen 
seuraKuntatalo
Keskustie 2
Neulepiiri ti 5.3. klo 13-
14.30 Takkahuoneessa.
Virkistyspäivä ti 12.3. klo 
11.30. Leena Vartiainen, 
Seija Dimitrow Alina hoi-
vatiimistä.
Viikkomessu ti 12.3. klo 13. 

Muuta
Miesten lenkkipiiri ma 
11.3. klo 18 OP:n kerhohuo-
neessa.

ylösnouseMuKsen 
KirKKo
Mäntytie 5
Rukoushetki to klo 12. 
Messu su 3.3. klo 10. Han-
nu Komulainen, Annet-
te Kärppä-Leskinen. Rippi-
koulun kirkkokierros.
Messu su 10.3. klo 10. Raili 
Pursiainen, Matti Saarela.

JuanKosKen 
seuraKuntatalo
Mäntytie 5
Aluepapin päivystys to 
klo 9-11 toimistorakennuk-
sessa, puh. 040 4888 612. 
Seurakuntakerho ke 27.2. 
klo 12. 
Naisten raamattupiiri to 
28.2. ja 14.3. klo 18 pienessä 
kerhohuoneessa.
Liikunta- ja näkörajoit-
teiset pe 1.3. klo 12. 
Seurakuntakerhossa ke 
13.3. klo 12 perunapuuroa. 
Yhteisvastuun hyväksi.

KaaVin KirKKo
Kaavintie 24
Messu su 3.3. klo 13. Kirsi 
Leino, Riikka Tuura.
Messu su 10.3. klo 13. Raili 
Pursiainen, Tapani Majuri.
Yleisen seurakuntatyön 
vapaaehtoistyön perus-
kurssi ti 12.3. osa 3. Heik-
ki Pirinen ja Riitta Taipale. 
Tehtävät kirkkotilassa.
Rukousilta pe 15.3. klo 
18. Kari Valkonen, Kan-
san Raamattuseura (yh-
teistyössä seurakunnan 
kanssa).

KaaVin 
seuraKuntatalo
Kirkkorannantie 1
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisten ryhmä
ma 11.3. klo 14. 
Mielenterveyspiiri 
ti 12.3. klo 13. 
Elsan kerho to 14.3. klo 11. 

Muuta
Elsan kerho to 28.2. klo 14 
Luikonlahden koulussa.

MuuruVeDen 
KirKKo
Kirkkotie 1
Messu su 3.3. klo 13. Han-
nu Komulainen, Annette 
Kärppä-Leskinen.
Heimo Enbuskan kon-
sertti ”Kiitoksen aika” 
su 3.3. klo 19. Vapaa pääsy, 
kolehti Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi.
Messu su 10.3. klo 13. Eino 
Keihänen, Matti Saarela.

MuuruVeDen 
seuraKuntatalo
Kirkkotie 1
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys 
joka toinen to klo 9-11. 
Seuraava päivystys to 28.2. 
Muina aikoina aluepapin 
tavoittaa numerosta 040 
4888 613 ja diakoniatyön-
tekijän numerosta 040 
4888 608. 
Perhekerho ja perhekah-
vila vuoroviikon to klo 
9.30-11. Perhekerhossa 21.2. 
Leena Vartainen.
Seurakuntakerho to 28.2. 
klo 13. Satu Väätäinen.
Seurakuntakerho to 14.3. 
klo 13. Satu Väätäinen.

Muuta
Seurakuntapiiri Muu-
rutvirran hoitokodis-
sa to 28.2. klo 13.15. Mat-
ti Saarela.
Seurakuntapiiri Muu-
rutvirran hoitokodissa 
to 14.3. klo 13. Leena Var-
tiainen.

nilsiän KirKKo
Kirkonmäentie 1
Messu su 3.3. klo 10. Mat-
hias Junell, Jukka Leuto-
nen. Kirkkokahvit.
Messu su 10.3. klo 10. Ju-
hani Pyykkönen, Annette 
Kärppä-Leskinen. Kirkko-
kuoro. Kirkkokahvit.
Messu su 17.3. klo 10. Rei-
jo Leino, Eino Keihä-
nen, Mathias Junell, Juha-
ni Pyykkönen lähtösaar-
na, Tapani Majuri. Messun 
jälkeen juhla jatkuu seura-
kuntatakodissa.

nilsiän 
seuraKuntaKoti
nilsiäntie 59
Aluepapin päivystys to 
klo 9-11 virastossa, Pappi-
lankuja 7. 
Diakoniapäivystys ma ja 
to klo 9-11 seurakuntako-
din alakerta, samalla vähä-
varaisten ruokajakelu.
Ruokajakelu ma ja to klo 
9-11 vähävaraisille alaker-
rassa. 
Mannaruokailu ke 27.2. ja 
13.3. klo 12  yläsalissa. Työt-
tömille, päihdeongelmai-
sille ja yksinäisille.
Sotiemme veteraanien 
kerho to 28.2. klo 11 ylä-
salissa.
Näpertäjät to 28.2. ja 7.3. 
klo 12-15 alasalissa.
Nuorten ilta to 28.2. klo 

15.30-17 alasalissa ja Arkis-
sa. Ei to 7.3. hiihtoloma-
viikolla.
Naisten raamattupii-
ri ma 4.3. ja 11.3. klo 18-20 
alasalissa.
Keskustan Kinkerit to 7.3. 
klo 11 yläkerrassa.
Ikäihmisten kerho to 
7.3. klo 11 yläsalissa. Kuo-
ro klo 9.
Näkö- ja kuulovammais-
ten kerho ti 12.3. klo 12 
yläsalissa.
Sanan ja yhteyden ilta ti 
12.3. klo 18.30 yläsalissa.

Muuta
Leivontupa (kaikkien yh-
teinen asukastupa) on 
muuttanut entiselle kau-
pungin virastotalolle ja on 
avoinna arkipäivisin klo 
9-15, Matintie 21 A, (enti-
nen Koulutie) Ajo-opiston 
ovesta. 
Kirpputori Sopukka 
avoinna ma klo 10-17, ke, 
la klo 10-14, Tilhintie 2.
Päiväkerhot ti ja to klo 
9-11.45 ja 13.15-16 (4-5-vuo-
tiaat), ke klo 9-11 (3-vuo-
tiaat). Pikkupappilassa. Ei 
hiihtolomaviikolla 4.-8.3. 
Perhekerhot ma ja pe klo 
10-12 Pikkupappilassa. Ei 
kuitenkaan 1.3., 4.3. eikä 
8.3. (hiihtolomaviikko).
Syntymäpäivävierailu-
käytäntö on muuttunut. 
Seurakunta järjestää kak-
si kertaa vuodessa yhtei-
sen syntymäpäiväjuhlan 
70-, 80-, 90- ja yli 90-vuot-
ta täyttäville. Pyynnös-
tä työntekijät vieraile-
vat myös muilla merkki-
päivillä. 
Yhteisvastuun hyväk-
si ke 27.2. klo 11-14 makka-
ran myynti Tahkolla, las-
ten rinteen vieressä.
Karhitien kerho ke 27.2. 
klo 13. Karhitie 3.
Bible in English ke 27.2. ja 
13.3. klo 14 Sopukassa, Til-
hintie 2.
Messu ke 27.2. klo 19. Mat-
hias Junell, Annette Kärp-
pä-Leskinen. Tahkon kap-
pelissa.
Vauvamuskari to 28.2. klo 
16.30 Pikkupappilassa. 
Lapsikuoro to 28.2. klo 
17.30 Pikkupappilassa. 
Kirkkokuoro to 28.2. klo 
18.45 Pikkupappilassa.
Kuutamohiihto la 2.3. klo 
19 alkaen. Nilsiän Kotiseu-
tumuseolta laavulle mak-
karan paistoon. Tuotto 
Yhteisvastuukeräykseen. 
Jokainen saa hiihtää mie-
leisensä matkan ja omaa 
tahtia.
Raatin, Ahmapuron ja 
Siikajärvi-Saarimäen 
kinkerit su 3.3. klo 15 Rau-
ni ja Oras Taskisella, Raa-
tintie 319.
Gospelkuoro su 3.3. ja 
10.3. klo 16-18 Pikkupap-
pilassa. 
Lauluilta ma 4.3. klo 18. 
Mathias Junell, Annette 
Kärppä-Leskinen. Tahkon 
kappelissa.
Naisten kasvuryhmä ti 
5.3. ja 12.3. klo 18 Pikkupap-
pilassa.
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Seurakunnat 27.2.–12.3.13

nais�en vaa�ei�en
erikoisliike.

Palveleva

Elämän
iloon ja
suruun.

Savonkatu 22 Kuopio
Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

puh. 017 261 2435
ma-to 9.30-17.30 pe 9.30-17 la 10-14

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

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

puh. 040 585 0456
Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

Kukkakauppa p. (017) 261 1456
Hautaustoimisto p. 044 094 5919

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

Remontin taRpeessa?

soita 045 8900 126
URmas seppel

Arja auttaa arjen askareissa.
Soita Arjalle.

Hoiva- ja kotityöpalvelu
Arja Vihonen Ky

050 336 3503
Savonkatu 25, Kuopio

(Sokoksen takana)
www.lansivuoriky.fi
p. 017 261 3665

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO
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Sänkimäki-Konttimäen 
kyläseurat to 7.3. klo 19 
Annikki ja Matti Pitkäsel-
lä, Partalantie 55.
Sydänmaan kinkerit su 
10.3. klo 15 Saimi ja Olli 
Matti Puustisella, Juankos-
kentie 421 A.
Lääkitse mielellä – älä 
lääkkeillä –luento ti 12.3. 
klo 18-19.30 valtuustosalis-
sa, fil.tri Jorma Räsänen, il-
moittaudu kansalaisopis-
toon.

säyneisen KirKKo
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 3.3. klo 13. Mat-
hias Junell, Jukka Leuto-
nen.
Messu su 10.3. klo 13. Ju-
hani Pyykkönen, Annette 
Kärppä-Leskinen. 

säyneisen 
seuraKuntaKoti
Kirkkoharjuntie 2 a
Kirkkokuoro ke 27.2. klo 
16.30. Viikolla 10 ja 11 ei 
kuoroa.
Seurakuntakerho to 28.2. 
klo 11.30-14. 
Ei lähetyspiiriä to 7.3.! 
Virsikaraoke ma 11.3. 
klo 12. 
Kirkonkylän ja Viitanie-
men yhteiset kinkerit to 
14.3. klo 12. 

Muuta
Keskustelupiiri ke 27.2. 
klo 14 Aino Hakkaraisel-
la, Viitaniemi Hankamä-
entie 1141. Pappina Ahve-
nanmaalla, uusi aluepappi 
Mathias Junell, puh. 040 
4888 671.
Kinkerit Ala-Siikajärvi to 
14.3. klo 19 Elli Pehkosella, 
Rannantie 300 A.

tuusnieMen KirKKo
Keskitie 21
Messu su 3.3. klo 10. Pau-
la Hagman-Puustinen, Ari 
Lohi.
Messu su 10.3. klo 10. Uwe 
Mäkinen, Tapani Majuri.

tuusnieMen 
seuraKuntatalo
Koivukuja 2
Papin päivystys to klo 
9.30-11.30, muuna aikana 
tavoitettavissa puh. 040 
4888 614. To 7.3. ei papin 
päivystystä. 
Diakoniatyöntekijän päi-
vystys to klo 9.30-11.30 
ajanvarauksella puh. 040 
4888 619. 
Aamurukouspiiri ti klo 
10-12 Lähimmäisen kam-
marissa.
Perhekerho ti klo 9.30-11. 
Ilta Sanan äärellä ma 4.3. 
klo 18 Lähimmäisen kam-
marissa.
Isoskoulutus ke 13.3. klo 
18 Kerhohuoneessa.

Muuta
Liukonpelto-Paakki-
la työseura ke 27.2. klo 19 
Tyyne ja Pentti Smolande-
rilla, Metsätie 8. Yhteisvas-
tuu, diakonissa Auli Kek-
konen.
Palvelupäivä to 28.2. klo 
10 Hirvolassa. Ilm. Aulil-
le, puh. 040 4888 631, 26.2. 
mennessä.
Hauranki - Lapinjärven 
työseurat ma 4.3. klo 12 
Helmi Räsäsellä, Lehtonie-
mentie 80.
Lähetyspiiri pe 8.3. klo 
12 Eeva Kyllösellä Kierto-
tie 20 B 7.
Tuusjärven kerho ke 13.3. 
klo 13.30-15. 

VehMersalMen 
KirKKo
lempeläntie 17
Sanajumalanpalvelus 
su 3.3. klo 13 seurakunta-
kodissa.
Messu su 10.3. klo 13. Kirsi 
Leino, Uwe Mäkinen, Riik-
ka Tuura. Uwe Mäkisen 

virkaan siunaaminen, kirk-
kokahvit.

VehMersalMen 
seuraKuntaKoti
lempeläntie 15
Perhekerho pe klo 9.30-11. 
Sanajumalanpalvelus su 
3.3. klo 13. Uwe Mäkinen, 
Ari Lohi.
Varttuneen väen virkis-
tyspäivä ti 12.3. klo 10-
12. Ruokamaksu 5 €. Tuu-
la Paul.
Kokki-ukkojen kokkaa-
minen ti 12.3. klo 17. 

Muuta
Lähimmäisen kammaria 
ei ole ma 4.3. ja 11.3. 
Lähetys- ja askartelupii-
ri to 14.3. klo 11-14 Lähim-
mäisen kammarissa. Käsi-
töitä ja askartelua lähetyk-
sen hyväksi. 

Kastetut
Alisa Olivia Tiikkaine, Nil-
siä, Miitta Taina Anne-
li Kankkunen, Nilsiä, Liisa 
Annikki Tarkiainen, Veh-
mersalmi, Aino Riitta He-
lena Rissanen, (Jännevir-
ta), Riistavesi, Onni Joona 
Samuel Mustonen, Juan-
koski, Peetu Antero Vin-
ni, Juankoski, Pihla Iita So-
fia Juntunen, Riistavesi, 
Sara Maria Lyytinen, Veh-
mersalmi.

Kuulutetut
Mika Juhani Möykkynen 
ja Seija Sinikka Strömberg. 

Kuolleet
Väinö Vilhelm Vaittinen 
79v, Nilsiä, Anna Hele-
na Ruuskanen 85v, Nilsiä, 
Lea Sinikka Kainulainen 
74v, (Palonurmi), Nilsiä, 
Reino Ilmari Pursiainen 
88v, Juankoski, Laila Helle-
vi Kostilainen 60v, Nilsiä, 
Matti Petter Nykänen 70v, 
Kaavi, Vesa Pekka Eemil 
Vartiainen 63v, Juankos-
ki, Anna Liisa Pekkarinen 
94v, Nilsiä, Hilja Taskinen 

99v, Nilsiä, Veikko Olavi 
Kettunen 87v, Säyneinen, 
Sulo Havukainen 86v, Kaa-
vi, Onni Heikki Tirkkonen 
78v, Kaavi, Seppo Juha-
ni Tossavainen 66v, Riista-
vesi, Elma Elisa Tirkkonen 
94v, Muuruvesi.

siilinjärvi

www.siilinjarvenseura-
kunta.fi
Kirkkoherranvirasto
puh. 017 288 4600
(ma–pe klo 9–11, 12–14). 

KirKKo
haarahongantie 2
Vaivaisukko Puavo ke-
rää Yhteisvastuuta kir-
kon eteisessä tämän ke-
vään ajan.
Messu su 3.3. klo 10. Leh-
tomäen kirkkopyhä. Kas-
tarinen Heikki, Ylikotila 
Sirpa, Heiskanen Airi, Vir-
sikuoro.
Kirkkokahvit ja seurat 
srk-talossa, vieraita Lehto-
mäen kodilta.
Messu su 10.3. klo 10. Lä-
hetyspyhä yhdessä Kan-
sanlähetyksen kanssa. Ju-
listustyöntekijä Mark-
ku Huttunen, Seppo Lai-
tanen, Vesa Kajava, laulu-
ryhmä Välke, johtaa Eero 
Heikkinen. Kirkkokah-
vit ja lähetystilaisuus srk-
talossa.

seuraKuntatalo
haarahongantie 4
Lähetysputiikki avoin-
na lähetyskellarilla ke klo 
9–12. Löydä hyviä ostoksia!
Askartelupiiri ke 27.2., 6.3., 
13.3. klo 9–12 lähetyskel-
larilla .
Matteuksen matkassa 
-luento to 28.2. klo 18 pää-
tysalissa: ”Kirkko – mat-
kalla oleva Jumalan kansa”, 

Seppo Laitanen. Nuorten 
musiikkiryhmä.
Nuorten Perjantaikahvi-
la pe 1.3. klo 18–22 alaker-
ran nuorisotiloissa.
Sunnuntaipyhäkoulu su 
3.3. ja 24.2. klo 10–11 ala-
kerran kerhotiloissa.
Kaikille avoin lähe-
tyslounas ma 11.3. klo 11–
13. Karjalanpaisti ja kasvis-
gratiini lisukkeineen, jälki-
ruoka, kahvi, afrikkalainen 
banaanikakku. Hinta 8 €, 
alle 10-vuotiailta 4 €. Lä-
hetysarpajaiset ja myynti-
tuotteita.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 11.3. klo 13 päätysalissa.
Terveisiä Swasimaas-
ta ti 12.3. klo 18 päätysa-
lissa. Havulaakson Lapset 
Ry:n tuoreita kuulumisia ja 
Jenni Shakyan kokemuk-
sia kuvin ja sanoin. Tarjol-
la hedelmäsalaattia ja me-
hua. Arpajaiset 2 € arpa.
Lähetyksen sydänää-
net ke 13.3. klo 9 lähetys-
kellarilla.
”Pilvimuurista valo vä-
lähtää” – Yhteislauluilta 
Anna-Maija Raittilan virsi-
en äärellä to 14.3. Sirpa Yli-
kotila, Vesa Kajava, Savo-
nia-Ammattikorkeakou-
lun jousikvartetti.

Vuorelan KirKKo
rissalantie 2
Alakouluikäisten Donk-
kis-ilta ke 27.2. klo 18–20: 
musiikkia, nukketeatte-
ria, raamattuopetusta, toi-
mintapisteitä ja nyyttikes-
tivälipala. 
Nuorten Perjantaikah-
vila pe 1.3. klo 18–22 ala-
kerrassa, rukoushetki klo 
19.30.
Sanajumalanpalvelus 
su 3.3. klo 13. Kastarinen 
Heikki, Heiskanen Airi.
Messu su 10.3. klo 13. Yli-
kotila Sirpa, Kajava Vesa, 
Sola Gratia -kuoro.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 11.3. klo 13. 
Vuorelan lähetyspiiri ti 

12.3. klo 10. Hyväriset Lä-
hetysyhdistys Kylväjästä.

Muuta
Lue ja puhu blogia! Nyt 
puhutaan sielunhoidosta 
ja paastosta. Blogin löydät 
www-sivuiltamme.
Kumpusen-Pettäisen-
rannan lähetyspiiri ke 
27.2. klo 19 Helvi ja Nii-
lo Potasevilla (Pettäisen-
ranta 79), mukana lähe-
tyssihteeri Pauliina Ruot-
salainen. 
Ystävän Tupa ma 4.3. klo 
9 Leppäkaarteen kerho-
huoneessa (Honkaran-
nantie 8).
Näkökerho ti 5.3. klo 12–
13.30 Akuliinassa.
Hartaus ke 6.3. klo 14 
Akuliinassa. Matti Hoffrén 
ja Airi Heiskanen.
Vesijärven-Harjamä-
en lähetyspiiri to 7.3. klo 
18.30 Eine Okkolalla (Ka-
lastajantie 16 A 17).
Perhelaturetki su 10.3. 
Kallavedellä Vuorelan 
Simpanrannan ja Kuopi-
on Pilpan välillä. Seura-
kunnalla tarjoilupuffetti 
Tomperin saaressa klo 10–
15 Yhteisvastuun hyväk-
si (kahvia, mehua, pullaa 
ja makkaraa). Laturetken 
järj. Puijon Latu ja Vuore-
lan Kunto.
Risulantien kerho ma 11.3. 
klo 13 Risulantie 12:n ker-
hohuoneessa.
Koivusaaren lähetyspiiri 
ke 13.3. klo 18 Anna-Liisa ja 
Jorma Eskelisellä. Mukana 
Pauliina Ruotsalainen.
Alakoululaisten laskette-
lu- ja puuhaleiri 23.–24.3. 
Gasthaus Lastulahdessa 
Nilsiässä. La 23.3. laskette-
lua Tahkolla. Su 24.3. klo 15 
Vuorelan kirkolla perheju-
malanpalvelus ja toimin-
tapisteitä koko perheelle. 
Tied. ja ilm. viim. 15.3. Kari 
Kolehmainen puh. 044 
7284 651, kari.kolehmai-
nen@evl.fi.

Kastetut 
Manu Onni Viljami Heik-
kinen, Kia Maria Karoliina 
Turunen, Daniel Lauri Ee-
meli Koskinen, Inge Agat-
ha Markkanen, Milja Han-
nele Räsänen, Aleksi Jas-
se Juhani Penttinen, Joona 
Julius Kivelä.

Kuulutetut 
Mikko Antero Venäläi-
nen ja Lotta Kristiina Pel-
tokangas.

Kuolleet
Erkki Juhani Litmanen 
78v, Katri Johanna Hokka-
nen 79v, Kerttu Maria Piri-
nen 82v, Teuvo Ilmari Lyy-
tinen 72v, Toivo Hirvonen 
88v, Toivo Matti Kovanen 
75v Pirkko Annikki Stepa-
noff 80v, Sirpa Aino Elina 
Ruotsalainen 60v.

Diakonia-
keskus

KesKus- 
seuraKuntatalo
suokatu 22
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to 
28.2. klo 17. 
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 6.3. klo 13. 

DiaKoniaKesKus
suokatu 31 
puh. 040 4848 464. Ul-
ko-ovi avataan klo 9.40, 
hartaus 9.50, diakonien 
vastaanotot ilman ajan-
varausta, kahvio Nuot-
ta ja kierrätyspiste avoin-
na 10 - 12. 
Pullakirkko pe 1.3. klo 12. 
Syöpäryhmä ke 6.3. klo 13. 
Yhteisvastuun torita-

AA-ryhmä, Hatsalank. 37, p. 
2622 621 savuttomat palaverit 
ma-pe klo 11 ja 19, su klo 9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Sii-
linjärvi. Savuttomat palave-
rit to klo 19, la klo 9 ja su klo 
18 sekä joka kk:n 1. ma naisten 
ryhmä klo 19.
AA-ryhmä Nilsiän srk-kodil-
la Arkissa Nilsiäntie 59 joka ma 
klo 13 ja pe klo 19 sekä Simolas-
sa Pajuniementie 11 Työn uudet 
areenat ry:n tiloissa ke klo 19.
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimintahäiriöisessä per-
heessä kasvaneille aikuisille ti 
klo 18-20 Suokadun Palveluta-
lolla, 2 krs., Suok. 6, www.aal.fi.
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, Hatsa-
lank. 37 su klo 19, p. 040 5579 
470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi 
ke klo 19, p. 050 3988 883 sekä 
Toimintakeskus, Koulutie 2, 
Kaavi ti klo 19.
Esikoislestadiolaisten seurat 
Kettulan srkkodissa, Jäniksen-
polku 2, su 10.3. ja 24.3. klo 14.
Imetystukiryhmä, vapaaeh-
toispohjalta toimiva vertaistu-
kiryhmä imettäville ja odotta-
ville äideille. Kok. Maljapuron 
päiväkodilla (Maaherrank.24) 
parittomien vkojen ma klo 
18. www.kuopionimetystuki-
ryhma.fi.
Irti huumeista puhelinpäi-
vystys ma-pe klo 18-21,
p. 0203-22388. Läheisryhmät, 
p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 av. ark. klo 
9-16, p. 017 2822 239. www.sar-
kiniemi.toimikunnat.net.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllyk. 1-3. Av. ma, 
ke, to, pe klo 8.30-15.30 ja ti 
klo 8.30-17. Ilmaiset suomen 
kielen kurssit ma klo 9-12, ti 
klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, 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. Vertaisryh-
mät päihteettömyyden tu-
kemiseksi ma, ke ja to klo 18-
20. Ma ja to myös omaiset, ke 
nuoret ja tulokkaat. Mäkik. 11 
Kuopio, päihdeosaston pääty. 
p. 045 1134245. www.kuopio-
nakilta.fi. 
Kuopion Kristilliset Eläkeläi-
set. Kalevalan päivän 28.2. lau-
lutuokio Oma kammarissa klo 
14.30. Laulun ja Sanan -tilai-
suus Palvelukoti Lepolassa pe 
1.3. klo 14.
Kuopion Mielenterveystuki 
ry. Keilahallissa Keilaus to klo 
14.45. Voiportissa, Tullipor-
tink. 52, ma klo 12 paritt. vkoil-
la avoin oma-apuryhmä ja pa-
rill. vkoilla Mieli Maasta-ryh-
mät miehille ja naisille, ke klo 
12 paritt. vkoilla Kinotus (elo-
kuvia), parill. vkoilla Laulatus 
(yhteislaulu).Tied.
p. 040 733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon 
avoimet illat 12-28 -vuotiail-
le tytöille Hapelähteenk. 33, 2 
krs. Avoimet illat kaikille ty-
töille ti klo 15-19 ja yli 16-vuo-
tiaille to klo 16-19. Kysy lisää
p. 050 554 8010/045 8776400 
tai www.hilimat.fi.
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 Ta-
lolla, Kasarmik. 1. www.kuo-
pio.mll.fi
Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kaup-
pak. 46.
NMKY, Kauppak. 40-42. Elä-
mänkatsomuspiiri ti klo 9. 
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 vertaistu-
kiryhmä kokoontuu 11.3. klo 
18-20 Kuopiossa,Teletie 4-6 E. 
Kokoontumiset 2 vkon välein.
Omaiset mielenterveystyön 
tukena, Itä-Suomi, OMA ry: 
Mt-omaisten ja -läheisten pu-
helimitse tapahtuviin vertais-
ryhmiin ilm. ja lisät. Mikko Sa-
volainen p. 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 suonen-
sisäisesti huumeita käyttävil-
le, Vuorik. 31-33. Av. ma 12-16, ti 
16-18, to 14-16. Asiointi nimet-
tömänä. Petosen Pyörön Port-
ti, Pyörönkaari 26, av. ke 14-16.
Päihdeklinikka Puistok. 14-
16, II krs., hoitajan vastaanot-
to ma-pe klo 8 alkaen p. 017 
183 672. Päihdeosasto, Mäkik. 
11 p. 183 684.
Puijonlaakson asukastupa  
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Av. ma-pe 
klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. Autta-
va puhelin, p. 0203-16116, ma-
ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line, p. 0203-16118 ma-ke 
klo 15-18. Juristin puhelinneu-
vonta ma-to klo 17-19,
p. 023-16117.  www.riku.fi 
Sotaveteraanimuseo av. ti-
lauksesta ryh. Varaukset puh. 
281 1130 ark. Klo 9-13.
Suomen Sairaanhoitajain 
Kristillinen Seura tapaami-
nen 11.3. klo 18.30 Mummon 
Mökissä, Hannele Karppinen.
Tupa-vertaistukitoiminta 
päihdeongelmaisten lähei-
sille. Vertaisryhmä kk:n en-
simmäinen ke klo 18.30-20, 
Gottlundinkatu 8. Tukipuhe-
lin ma klo 18-20 puh. 044 7148 
008. Tukisähköposti: tupapos-
ti@sirkkulanpuisto.com. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 183 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 19.3. 
klo 18 Mielenterveysseuran ti-
lassa, Teletie 6 E.Tied. Liisa 
Paatelainen, p. 044 3313 710, 
Anneli Hartikainen,
p. 040 8324 955.
Vertaistukiryhmä abor-
tin läpikäyneille 11.3.-6.5. 
NNKY:llä. Myllyk. 5. Ryhmä 
kok. ma klo 18-20. Ryhmässä 
käsitellään aborttiin liittyviä 
tunteita. Ilm. 4.3. mennessä 
Riitta Mäntylä p. 044 3212725. 
www.ituprojekti.net.
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, Siilin-
järvi. 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 Tavalli-
sen Toiminnan Talolla, Kasar-
mik. 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaank. 23; kirpputori av. ma-to 
10-16, pe 10-13.
Tied. p. 040 709 2430.
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. 
Kirpputori Sopukka , Tilhintie 
2, Nilsiä. Avoinna ma klo 10-17, 
ke ja la klo 10-14. Tuotto lähe-
tys- ja diakoniatyölle.

Lue aikuisen kanssa Raamatusta Sak. 3: 1 – 5. Pohdi sitten, 
kumpi hyvä vai paha, piti Raamatun kohdan Joosuasta huolen 
ja etsi reitti oikeaan pilvilabyrintin läpi. Labyrintissa enkelin 
siivet edustavat hyvää.

Tehtävän laati: SANNA OLLIkAINEN

pyhä puuha

muistioSeurakunnat 27.2.–12.3.13
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Sanoilla 
on värinsä
Hannu Väisäsen romaa-
nitrilogia on saanut itsenäi-
sen jatko-osan. Taivaanvarti-
jat kertoo kirkkomaalarista, ja 
päähenkilö on Antero, taitei-
lijan Alter ego. Heti alussa saa 
välähdyksen kirjailijan taidois-
ta, kun lukee maanantain ylis-
tystä. Sunnuntain ankarat lait 
ovat takana.  

Saamaansa kirjettä taiteilija 
panttaa itseltään kolme viik-
koa. Mutta sitten riemu on 
suuri. Toimikunta valitsisi hä-
nen luonnoksistaan toteutet-
tavan työn kotikirkkoon. Kuu-
si metriä korkean!

Varpaatkin sanovat: mene 

ihminen! On opis-
keltava liturgiset 
värit.

Perillä Ante-
ro joutuu tiuk-
kaan tenttiin, kir-
konkirjojakin 
kysellään. Väisä-
sen tarkkanäköi-
syys on vertaansa 
vailla, hän huomaa pienet yk-
sityiskohdat, asessorin nenää 
myöten. Häneltä kysytään: ke-
nen kunniaksi luot. Polviruko-
ukseen Antero ei taivu. EI! kii-
rii ilmassa, kolme silmäparia 
tuijottaa. Iloisesti hän oli piir-
tänyt 90 luonnosta. Turhaan-
ko tänne tulin? 

Väisänen kirjoittaa mu-
siikin sanoiksi, hän kirjoittaa 

rakkaudesta ja läsnä-
olosta. Tukholman epi-
sodi on kiinnostava, sa-
moin laskostamisen 
taide. 

Kutsukilpailu vie tai-
teilijan seurakuntaneu-
voston puheille. Miksi 
valaan kokoinen Ab-
loy-avain? Kirkkoherra 

sentään puolustaa.
Viileän tunnelman haistaa, 

sen katkaisee Siionin virsi. An-
tero laulaa kaksitoista säkeis-
töä henkeä vetämättä. Usko-
vat, että hän on tosissaan. 

Hannu Väisänen: 
Taivaanvartijat, 
284 s., 29,90 e., Otava 2013.
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Kuopion ja  

Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
100. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 13.3.

Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180 
Helsinki. Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 
Kuopio, p. 158 111, faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, 
Kirsi Leino, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 73670 kpl

Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs., 
avoinna ma–pe klo 8–16.
Lahja Pyykönen, päätoimittaja,  
p. 040 484 8232  
Ulla Remes, p. 040 484 8234 
Seija Rytkönen, verkkotoimittaja,  
p. 040 484 8514
Taitto Kotimaa-Yhtiöt.
Ilmoitukset: Pirjo Teva
puh. 020 754 2284, 
gsm 040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle 
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy,
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute:
www.suoralahetys.fi, 
puh. 017 264 7800

&&

pahtuma Kuopion torilla tarjotaan ruispuuroa 
Yhteisvastuun merkeissä toriaikana 11.-16.3. 
Hyväntuulenpiiri ti 12.3. klo 12. 
Kehitysvammaisten kahvikerho ke 13.3. klo 
13.30. 

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta keskustelu-
apua parisuhteen kysymyksissä. Käynnit sopi-
muksen 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, 044 7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
Lähetyspiiri ke 27.2. klo 13.
Raamattupiiri ke 6.3. klo 13.
Perhekahvila ma klo 9.30-12.
Kuoro ti klo 14. Uudet laulajat tervetulleita.
Sunnuntai-tapaaminen su  10.2. klo 14.
Kristus-päivät  la-su 16-17.3. alkaen la klo 13. 
Raamattuopetusta: rovasti Per-Olof Malk, Mai-
re Lyytinen, ym. Musiikkia, ruokailu la, kahvit. 
Järj. Evankeliumin Opintoyhdistys ja NNKY.
Maailman Rukouspäivän yhteiskristillinen 
jumalanpalvelus pe 1.3.  klo 18.30 Vapaakirkos-
sa, Kemilänrinne 3. Ranskalaisten kristittyjen 
kokoama ohjelma.
Yhteiskristillinen rukousilta ti klo 18.

Kansan 
raaMattuseura 
sanan Kulma 
tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Jumalassa on turva! Luentosarja Jesajan kir-
jasta Alavan kirkon seurakuntasalissa, Keihäs-
katu 5, la 16.3. klo 10-18. Luennoitsijana evan-
kelista Kari Valkonen. Klo 10 Valo pimeyteen. 
Lounas. Klo 12.45 Hiljainen luottamus on teidän 
voimanne. Kahvi. Klo 14.30 Älä pelkää, minä 
olen sinun kanssasi! Klo 16 Jotta meillä olisi rau-
ha. Klo 17.30 Kuuntelevan rukouksen hetki. 
Luennot kaikille avoimia. Myynnissä kuvitet-
tu opetusvihko hintaan 6 €. Lounasta ja kah-
via varten (12 €) ilmoittautumiset KRS:lle 14.3. 
mennessä, puh. 0400 729571.
Kirjamyyntipiste avoinna tilaisuuksien aikana ja 
perjantaisin klo 13-16.
Pienpiirit Sanan Kulmalla 
Rukouspiiri ma klo 16-17.30 puh. 050 3089567/ 
Leena.
Raamattupiiri ma pariton vk klo 18 puh. 050 
5484087/ Juha.
Naisten solu ti pariton vk klo 18 puh. 05003 
72791/ Aune.
Askartelupiiri ke pariton vk  klo 13-16 puh. 050 
5552300/ Marjatta.
Krito-ryhmät to klo 18-20. Krito-ryhmät: puh. 
0400 793446/Anja.
Rukouspäivystys ja avoimet ovet pe klo 13-16. 
Nuorekkaiden naisten kotisolu pariton ke klo 
18. marjut.rasanen@gmail.com, ninattparta-
nen@hotmail.com.
Kodeissa kokoontuva miesten rukoussolu 
pariton ke klo 18 puh. 0440127857/Tero,
turter1@gmail.com.

PohJois-saVon 
eV.lut. 
Kansanlähetys 
sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Pienryhmät Lähetyskodilla: Ma klo 7 aamu-
rukoushetki, klo 9.30, äiti-lapsipiiri. Ke klo 12 
päivähartaus ja kahvihetki, klo 18 nuorten ai-
kuisten kolme Kohtaamista. To klo 16 raamat-
tu- ja lähetyspiiri joka toinen to, klo 18.30 nuor-
ten Nuotta-ilta. La klo 19 Opkon opiskelijailta.
Kuopio: Sanan ja yhteyden ilta su 3.3. klo 16. 
NNKY:llä, Juhani Happonen.
Lähetyspyhä su 10.3. Alavan kirkossa. Messu klo 
10 ja sen jälkeen lähetystilaisuus srk-salilla. Han-
nu Laukkanen, Jouni ja Vappu Palmu.
Leppävirta: Sanan ja yhteyden ilta ke 13.3. klo 
18.30 vanhassa pappilassa.

Nilsiä: Sanan ja yhteyden ilta ti 12.3. klo 18.30 
srk-kodilla, Eero Heikkinen, Välke-lauluryhmä.
Siilinjärvi: Lähetyspyhä Su 10.3. klo 10 mes-
su kirkossa ja lähetystilaisuus srk-talolla, saarna 
Markku Huttunen, Pirkko Puputti, Pentti Rissa-
nen, Pauliina Ruotsalainen, Välke-lauluryhmä.

KuoPion  
yMPäristön  
rauhanyhDistys 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa www.kuopi-
onrauhanyhdistys.net
Seurat 28.2. klo 13.30 Riistaveden palvelukes-
kukessa.
Seurat 2.3. klo 19.
Seurat 3.3. klo 14 ja klo 15.30.
Seurat 6.3. klo 10.45 Tuusniemen palvelukes-
kuksessa.
Lauluseurat 6.3. klo 19.
Seurat 9.3. klo 19.
Seurat 10.3. klo 14 ja klo 15.30.
Tiistaikerho 12.3. klo 10.30.
Naistenilta 12.3. klo 18.30.
Lauluseurat 13.3. klo 19.

suoMen luterilainen eVanKeliuMi-
yhDistys
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 27.2. ja ke 13.3. klo 
18.30 Keskusseurakuntatalolla Aaronissa. Ai-
heena raamatun aarteet.
Sanajumalanpalvelus to 28.2. klo 19 NNKY:n 
tiloissa, Myllykatu 5, Häkämies.
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä on Johan-
nes Häkämies, puh. 050 3212938, johannes.ha-
kamies@sley.fi.

suoMen 
raaMattuoPisto
Pienryhmät kokoontuvat:
Raamattupiiri ti klo 18.30 Merja-Riitta Jaakko-
sella, Pitkäsiima 15, Kuopio, puh. 040 557 3285.
Rukouspiiri ti klo 16 Kuopion NMKY:n toimis-
tossa, Kauppakatu 40-42.
Keskusteleva raamattupiiri ti klo 17 Kuopion 
NMKY:n toimistossa, Kauppakatu 40-42. Aihei-
na vuoroviikoin Roomalaiskirje ja Miikan kirja.

herättäJäyhDistys 
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat su 3.3. klo 18 Männistön Vanhassa kir-
kossa. 
Seurat su 10.3. klo 18 Keskusseurakuntatalolla.
Seurat su 17.3. klo 14 seurakuntasalissa Ala-
vassa.
Esa Ruuttusen virsikonsertti ma 25.3. klo 19 
Riistaveden kirkossa.

aholansaari
Aholansaaren esittely päivittäin klo 13. Aho-
lansaaren kota avoinna klo 11-16.
Eläkeläisten talviviikko 11.-14.3.
Aholansaaren ikuisten nuorten leiri 22.-24.3.
Tied. ja ilm. puh. 050 4641 000, www.aholan-
saari.fi, aholansaari@aholansaari.fi

VaKKa 
Kuninkaankatu 22
Puh. 017 2622 322, 043 8243270. 
Vakka on auki ti-pe klo 11-15. 
www.kuopionseurakunnat.fi/lahetyskauppa-
vakka

Lue kirja, 
sitten elokuviin
Aku Louhimiehen ohjaa-
ma 8-pallo-elokuva toi elo-
kuvan tekijät Kuvakukkoon. 
Marko Kilpi itseoikeutettu-
na mukana, onhan elokuva 
tehty hänen Elävien kirjoihin 
-romaaninsa mukaan. Käsi-
kirjoituksen teki Jari Olavi 
Rantala.

Paha ei häivy silmiä sulke-
malla. Karu todellisuus vyö-
ryy katsojien silmien eteen 
valkokankaalla. Kun rajut 
kohtaukset käyvät kohti, on 
hyvä muistaa poliisien ar-
ki. Usein he ovat vaarassa, 
konstaapeli Olli Repo (Mik-
ko Leppilampi) on siitä to-
disteena.  Onneksi on noita 
tavallisia päiviä kuten eloku-
van Marko Kilvellä ´konttoril-
la´. Kirjailija jää elokuvan his-
toriaan, samoin torimonttu ja 

muutakin tunnistettavaa. 
Pike (Jessica Grabowsky) 

myöntää, että häntä pelottaa, 
kun hän on lähdössä vauvansa 
kanssa vapauteen. Miten toi-
mia arjessa, vaikka asunto on 
ja osto-lappu kourassa. 

Huumeiden käyttäjien ar-
ki on kauhudraamaa. He eivät 
tunne toisiaan kohtaan sää-
liä, eivätkä päästä irti, ei Pikeä-
kään. Lalli (Eero Aho) on paha 
mies apujoukkoineen. Huu-
mekauppiaat ovat armotonta 
väkeä, ketään ei säälitä. Henki 
ei paljon paina. Maskeeraajat 
ovat taitavia.

Lohtua ja lämpöä eloku-
vaan tuo rikostutkija Elias Kas-
ki (Pirkka-Pekka Petelius). 
Hän uskoo, että aina on toi-
voa. Hän on Piken ja vauvan 
pelastus. Hyvä elokuva, loista-
vat näyttelijät. Ei herkille. 

RITVA kOLEhMAINEN

Kateuden 
musta voima
Pirkko-Liisa Vesterinen (kas-
vatustieteen tohtori ja dosent-
ti, Management Institute of 
Finland MIF Oy) toimittamas-
sa kirjassa kymmenkunta asi-
antuntijaa hänen lisäkseen kir-
joittaa kateudesta. 

Työelämässä, miksipä ei 
muussakin elämässä, esiintyy 
vähättelyä ja toisen lahjakkuu-
den kieltämistä. Uusi innokas 
työntekijä saatetaan lannistaa; 
kunhan oppii talon tavoille! 

Valtaa voidaan haalia teke-
mällä itsestä viattoman kateu-
den uhri. Syyllinen löytyy usein 
muista kuin itsestä ja kateel-
linenhan ei tue muita. Kateus 

muuttuu helpos-
ti pahansuopaisuu-
deksi, se taas pa-
hoiksi puheiksi ja 
lopulta ilkeiksi te-
oiksi. Liiallisen ka-
teuden perustana 
on usein sairaalloi-
nen narsismi. 

Kateudella on 
myös ´vino hy-
mynsä´, sanattomastikin voi-
daan ilkeillä. Epävarmuus 
työelämässä luo otollista maa-
perää kateudelle. Kiitollisuus 
kaikesta hyvästä on vastalää-
kettä kateudelle, samoin hyvä 
itsetunto.

Yhteisöjen tuottavuuden 
kannalta kateus on tuhoisaa. 
Vanha sanontakin sen kertoo: 

kateus vie kalatkin ve-
destä. Lääkkeeksi käy 
oikeudenmukaisuus, 
tasapuolisuus ja yh-
teisten sääntöjen nou-
dattaminen. Mutta 
miksi kannustaminen 
luovuuteen ja ideoin-
tiin jätetään juhlapu-
heisiin?

Tämä on pieni raa-
paisu kirjan annista. Hyvä kir-
ja itsetutkiskeluun ja keskuste-
lun avaajaksi.

Pirkko-Liisa Vesterinen 
(toim.): Kateus työelämässä, 
208 s., 42 e., 
PS-kustannus 2013.

RITVA kOLEhMAINEN

Savonia-ammattikorkea-
koulun opiskelijoiden 
Winterfest-tapahtuman 
8-pallo-lumipallon Valkei-
senlammella viimeistelivät 
Mikko Leppilampi ja Pirkka-
Pekka Petelius.  

RITVA KOLEHMAINEN

Kiitos kaikille
työnantajille ja

TYÖNANTAJALLE.
Jussi ja Lauri
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Hevosmiesten 
tietotoimisto lakkautettu

O okkonä Oulusta? 
En. Mutta käy-
nyt olen. Ouluun 
matkataan nyt 
kuin Jerusale-

miin nuuhkimaan hengen tuu-
lia.

Hyvää toivottavasti tarttui 
haaviin myös Kuopion seura-
kuntayhtymän johdolle kahden 
päivän kestityksessä.

Suur-Oulua ja seurakunta-

liitoksia esiteltiin sellaisella palolla, että oksat 
pois. Sudenkuopat oli vältetty vastuunjakami-
sella. Hevosmiesten tietotoimiston jutut ammut-
tiin heti alas. 

Liitosten johto oli kirkkoherroilla ja johtoryh-
mällä, työalakohtainen vastuu kunkin työalan 
vastuuhenkilöllä. Ukaasit säästöistä annettiin 
seurakunnille. Ylhäältä ohjatun prosessin tuntua 
ei syntynyt.

Yhteinen ymmärrys päämäärästä ja keskinäi-
nen kunnioitus vievät pitkälle.

LAhJA PyyköNEN

Itseruoskinta suomalaisen  
syntisen menestystekijänä

U skonnonvastaiset uusateis-
tit jatkavat kirkkokritiikil-
lään pitkää perinnettä. Suo-
messa on tavattu syyttää 
milloin mistäkin kristinus-

koa – tarkemmin ottaen ”synkkää ja har-
maata luterilaisuutta”. Piispa Jari Jolkko-
nen on tehnyt tästä ilmiöstä kirjan Lute-
rilaisuuden ABC.

Syytösten ankaruuteen nähden kristil-
lisen elämänmuodon ja tradition tuotta-
mat tulokset ovat olleet varsin hyviä. Koko 
kulttuurimme läpäisseellä kristinuskolla on 
ollut kansan onnistumisiin ja ongelmista 
selviämiseen keskeinen vaikutuksensa.

Jotain on tehty oikein. Suomi on häm-
mästyttävä menestystarina. Englantilai-
nen Financial Times -lehti valitsi vuonna 
2010 Suomen maailman parhaaksi maaksi 
ja yhdysvaltalainen Newsweek päätyi 
vuonna 2009 
samaan.

Kristillinen 
eetos edellyt-
tää, että jokai-
nen toimii, voi-
mavarojensa 
mukaan, muiden 
hyväksi. Täällä ei 
ole totuttu huo-
lehtimaan vain 
omasta itsestä. 
Kansallisia arvo-
jamme ovat 
oikeudenmukaisuus ja rehellisyys.

Suomalaisten enemmistö arvostaa sitä, 
että kansalaisyhteiskunnan tukipilarei-
hin kuuluvat kristilliset yhteisöt auttavat 
esimerkiksi köyhiä, syrjäytyneitä ja van-
huksia. Ne tekevät tärkeää työtä lasten ja 
nuorten parissa ja arvokasvattajina. Kir-
kossa on opeteltu turvautumaan Juma-
laan ja elämään ihmisiksi. Evankeliumia 
on julistettu kulloisellakin ymmärryksellä 
ja lähimmäisiä on yritetty rakastaa.

Itsekriittiset protestantit rakasta-
vat myös itsensä ruoskimista. Kirkko-
akin lyödään välillä kuin vierasta sikaa 
– tässä projektissa kirkosta vieraantu-
neet ja totisimmat tosiuskovaiset löytä-
vät toisensa. Protestantti protestoi ahke-
rasti epäkohtia vastaan. Hän tietää, että 
pystyisi(mme) aina petraamaan.

Jatkuva itseruoskinta on rasittavaa, 
mutta myönteisesti ajateltuna se on ollut 
yksi suomalaisen syntisen menestyste-
kijä. Niin uskovat kuin ateistitkin ovat 
kritiikkiä säästämättä ja sitkeästi pyrki-
neet siihen, että jälkipolvilla olisivat asiat 
paremmin.

Maan päällä ei ole kuitenkaan näkynyt 
paratiisia sitten syntiinlankeemuskerto-
muksen. Maailman parhaimpiin kuulu-
valla maalla ja sen kristillisillä yhteisöillä 
on yhä paljon parantamisen varaa.

Itseään korjaavien systeemien luon-
teeseen kuu-
luu, että kun 
ymmärrys vir-
heistä lisään-
tyy, ongelma-
kohtia lähde-
tään tutki-
maan ja kor-
jaamaan aktii-
visesti.

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

ristivetoa

kissa pöydälle

Yhden ihmisen aut-
tamisesta siirrytään 
vähitellen koko 
yhteisön tueksi. 

Pisara Meressä -piiri on kuopiolaisten nais-
ten aktiivinen osoitus kehitysmaiden tyttö-
jen auttamiseksi. Se sai alkunsa Kuopion ly-
seon käytävällä vuonna 1978.

”Opettajakollegat Sirkka-Liisa Rauta-
vuoma ja Maija Virtanen olivat juuri pi-
täneet tunnit kehitysmaiden historiasta ja 
pohtivat keskenään, mitä he voisivat teh-
dä kehitysmaiden naisten aseman paranta-
miseksi. Syntyi ajatus hyväntekeväisyyspiiris-
tä”, nykyinen puheenjohtaja Tuula Turunen 
kertaa piirin 35-vuotisjuhlassa Alavan seura-
kuntatalolla.

Kuusitoista kummilasta kouluun
Piiri alkoi kokoontua kerran kuussa vuorotel-
len eri jäsenten kotona. 

”Heti ensimmäisessä tapaamisessa pää-
tettiin hankkia kummilapsia ulkomailta. Ta-
voitteena oli tukea nimenomaan tyttöjen 
koulunkäyntiä.”

Ensimmäinen kummilapsi löytyi Pelastus-
armeijan kautta Pakistanista. 

”Tähän mennessä piirillä on ollut heitä 
kaikkiaan kuusitoista. Viimeisimpänä vuo-

den alusta tullut etiopialainen tyttö, jota tu-
emme Lähetysseuran kautta.”

”Olemme valinneet järjestöjä, joilla on yh-
teyshenkilöt paikan päällä. Heidän kauttaan 
kuulemme kummilapsien kuulumiset.”

Turusen mukaan kummilapsitoiminta on 
ollut piirin pääasiallisin avustusmuoto, mut-
ta jonkin verran on tuettu myös muita koh-
teita.

Vuosien varrella avustuskohteita on ollut 
42, niin kehitysmaissa kuin Suomessakin.

Yhden ihmisen maailma muuttuu
Kokoontumisissa kahvitellaan, kuunnellaan 
alustuksia ja keskustellaan niistä.

”Kerätyt kahvirahat menevät toiminnan 
hyväksi. Myös vuosimaksuilla ja erilaisten ta-
pahtumien tuotoilla rahoitetaan avustus-
hankkeita.”

Enimmillään piiriin on kuulunut kaksi-
kymmentä jäsentä.

”Tällä hetkellä meitä on kuusitoista, joista 
kaksi asuu muualla. Osuutemme on nimen-
sä mukaisesti vain pisara meressä, mutta ha-
luamme auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat.”

”Meidän mottomme kuuluukin: emme 
voi muuttaa koko maailmaa, mutta voimme 
muuttaa yhden ihmisen koko maailman”, 
Tuula Turunen sanoo. 

Viidakkorumpu viestittää
Perustajajäsen Sirkka-Liisa Rautavuoma on 
edelleen mukana piirin toiminnassa.

”Samaisella hetkellä, kun päätimme pe-
rustaa piirin, oli jo nimikin keksittynä. Halu-
simme sillä viestittää, että yksittäisenkin ih-
misen antama apu on tärkeää”, Rautavuoma 
muistelee.

”Olen vielä mukana siksi, että tämä antaa 
itsellekin paljon. Meillä on ollut hienoja kes-
kusteluja, mukavia retkiä ja talkoita. Yhtei-
söllisyydestä saa valtavasti iloa.”

Rautavuoman mukaan jäseniä on vuosi-
en mittaan värvätty lähinnä viidakkorum-
mun avulla.

”Jokainen on pyytänyt omia tuttaviaan 
mukaan. Pitää olla valmis sitoutumaan sii-
hen, että avaa kotinsa kokoontumisille.”

hELI hARING

”Kirkos-
sa on 
opeteltu 
turvaamaan 
Jumalaan 
ja elämään 
ihmisiksi.

TIMO HARTIKAINEN

”On ikävää,
ettemme kuule 
kummilasten 
elämästä enää sen 
jälkeen, kun avusta-
minen on päättynyt.

 SIRkkA-LIISA RAUTAVUOMA

 ”Suuntaus maailmalla on, ettei enää auteta yksittäistä ihmistä vaan koko ryhmää. Tähän mekin olemme kääntymässä”, 
Pisara Meressä -piirin puheenjohtaja Tuula Turunen kertoi.

Pienestä pisarasta suuri apu
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Kirkko voitti 
bensa-aseman

”Kirkko on 
särkyneiden
majatalo ja
pyhän viisauden 
katedraali.”

V
alkoiset kansiot. Siel-
tä löytyy Männistön 
seurakunnan historiaa, 
vuodesta 1979 lähtien. 
Ajatuksia, ihmisiä, tari-
noita - unohtumatto-
mia ja jo lähes unohdet-
tuja tilanteita. 

Anna-Maija Myöhänen on vuodesta 
2006 leikannut lehdistä talteen tuhansia ar-
tikkeleita, liimannut järjestelmällisesti pape-
rille ja niputtanut kansioihin. Ystävät ja tut-
tavat tietävät  rakkaan tehtävän ja auttavat 
tuoden lisää lehtileikkeitä kokoelmiin. 

“Olen impulsiivinen tyyppi ja hairahdun 
lupaamaan vaikka minkälaisia asioita”, nauraa 
Anna-Maija Myöhänen kertoessaan, miten 
historian arkistointi alkoi. 

“Reijo Virolainen kysyi minua tehtävään. 
Sanoin, että joo ja vasta seuraavana päivä-
nä lähdin uudelleen kysymään, että mitähän 
menin lupaamaan ja mitä tehtävään kuuluu.”

Vuodet ovat menneet nopeasti.
“Tämän työn arvon tajusin vasta nyt näyt-

telyssä, kun kirjat ovat esillä. Upeaa, että 
oman seurakunnan asiat ovat näin hyvin jo-
kaisen nähtävillä.”

“Leikekirjan kokoaminen on ollut kiehto-
vaa. Kun oppii jonkun asian, siihen pääsee si-
sälle ja jää koukkuun. On nautinto tehdä ja 
oppia lisää, nähdä oman käden jälki. Kuten 
somistamisessakin.”

Vapaaehtoistyö 
kuin tavaratalo
Somistusryhmä on eläkeläisen toinen vapaa-
ehtoistyön intohimo. Ideoita putkahtelee 
projekteihin varsinkin keskellä yötä. 

“Meillä oli äsken Vanhassa kirkossa mes-
sun teemana vanhat kädet. Olin vastuussa 
rekvisiitasta. Otin valokuvia tuttavieni käsistä, 
toin myös kotoa vanhoja esineitä ja löytämä-
ni kauniin runon. Niistä muodostui hyvä ko-
konaisuus. Yhdessä teimme ihanan illan.”

“Seurakunnan vapaaehtoistyö on mieles-
täni kuin tavaratalo. Jokaiselle löytyy jotakin”, 
Anna-Maija kuvailee. 

“Saamme jakaa iloa toisillemme ja koem-
me onnistumisen hetkiä.”

Aina ei välttämättä ole helppoa uskaltau-
tua mukaan. Osaanko? Tohdinko? 

“Joku jo kauan sitten rohkaisi minua ja sa-
noi, että elä vähättele itseäsi. Saman sano-
man kun saisin kertoa muillekin.”

Kirkossa ei 
kytätä mittareita
Anna-Maijalle kirkoista rakkain on Pyhän Jo-
hanneksen kirkko. Hän on nähnyt sen nou-
sevan ensimmäisistä palkeista lähtien. Myö-
häset asuivat Männistössä naapurissa, johon 
kirkko 1980-luvulla rakennettiin. Keittiön ik-
kunasta näkyi monttu, jota suunniteltiin jos-
sakin vaiheessa bensa-asemallekin.

“Mutta onneksi tuli kirkko.”
Pyhän Johanneksen kirkossa on nähtävil-

lä myös rakennusvaiheen valokuvia. Myöhä-
sen kamera on tallentanut monta historiallis-
ta hetkeä. 

Seurakunta on aina ollut osa elämää Kiu-
ruveden lapsuudenkodista lähtien. Yhteys on 
pitänyt niin ilossa kuin surussa. 

“Kokemuksista tiedän, että voin mennä 
pyytämään ja tarjoamaan apua. Ja kirkkoon 
voi tulla juuri sellaisena kuin on. Ei tarvitse 
kytätä mitään mittaria, yletynkö siihen.”
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”On nautinto nähdä oman 
käden jälki.” Leikekirjoja koko-
amalla Anna-Maija Myöhänen 
tallentaa Männistön seurakun-
nan historiaa.

Minuakaan ei 
tarvita joka paikassa
Anna-Maija Myöhänen myöntää, että joskus 
vapaaehtoisuuteenkin saattaa innostua lii-
kaa. Kohtuus kaikessa.

“Minunkin on pitänyt karsia tehtäviä 
pois. Nyt haluan antaa aikaa ihanille lasten-
lapsille. Elämässä on aikoja, jolloin jaksamis-
ta on vähemmän tai enemmän. Muistan, 
miten vaikeaa oli päästää irti Ukintuvan vas-
tuista. Mutta juuri nyt on sopivasti aikaa kai-
kelle, myös levolle.”

“Joka paikassa ei minuakaan tarvita”, An-
na-Maija tokaisee.

Ikä on kuulema tuonut sen, ettei tarvit-
se pingotella. 

“Ei tarvitse olla täydellinen. Ja kaikkea ei 
tarvitse kuoleman vakavasti ottaa, jos tulee-
kin virhe.”

Jospa yhä useampi löytäisi seurakunnas-
ta väylän auttamiseen ja tulla autetuksi, An-
na-Maija pohtii.

“Onko kirkon kynnys tarpeeksi matalalla? 
Onko työntekijöitä tarpeeksi ja annetaanko 
seurakuntalaisille vastuuta? Onko opastus-
ta ja tietoa?”

“Minut on otettu hyvin vastaan ja meil-
lä vapaaehtoisiin suhtaudutaan arvostavas-
ti. Kaikille tehtäville ja sen tekijöille annetaan 
arvo. Siitä kiitos”, Anna-Maija sanoo.

Tänä vuonna 
Teboilin pihalle
Kun esille nousee sana Yhteisvastuu, silmät 
loistavat yhä kirkkaammin.

“Se on rakas aihe. Olen ollut kerääjänä 
mukana niin seurakunnan työntekijänä kuin 
vapaaehtoisena. Ovilla kiertäen ja nyt on 
mukava mennä lippaan kanssa ihmisten kes-
kelle. Tänä vuonna Teboilin pihalle.”

Kun Anna-Maija itse haluaa levähtää ja 
virkistyä, hän kipaisee messuun tai musiik-
kitilaisuuteen. Soitto ystävälle ja yhdessä on 
mukava tulla tuttuun, rakkaaseen kirkkoon. 

Niin arkena kuin pyhänäkin.

hANNA kARkkONEN

Dokumentoija silmät ja sakset terävinä.


