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Kuopiossa tilausta järjestöjen omille messuille. Sivu 3.
Kansankirkko matkalla Sodomaan? Sivu 15.
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Seuraava numero 23.3. kirkkojakoti@evl.fi

Hyvästä kunnosta ei ole 
haittaa kansainvälisissä 
huipputehtävissä. Sen 
tietää kaksi Helsingin  

Katajanokalla puurtavaa vaikuttajaa, 
ulkoministeri Aleksander Stubb ja 
kirkon ulkoasiain osaston johtaja, 
kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen.

Miehet kohtasivat taannoin Tuk-
holman maratonilla, jossa ministeri 
Stubb piti avauspuheen, sujuvasti 
viidellä kielellä. 

Stubb, joka joutui keskeyttämään 
juoksunsa, oli maalialueella juoksi-
joita vastassa. ”Siinä tervehdimme 
lyhyesti”, lähes 60 maratonia juossut 
Kääriäinen sanoo.

Kuopiossa pappina ja kirkkoval-
tuutettuna toiminut Kääriäinen on 
saanut asettautua työhönsä kaikessa 
rauhassa. Virkaan liittyvät kokouk-
set seuraavat työpäivänä toisiaan. 

Hän haluaa paneutua riittävästi 
työhön ennen kuin esittää kannan-
ottoja, joita hätäisimmät jo kilvan 
odottavat. 

”En tullut töihin valitun agendan 
kanssa. Alku menee tutustumiseen, 
perehtymiseen ja uusien asioiden op-
pimiseen”, hän toteaa.

Jakautunut kirkko 
etsii yhteistä pohjaa 
Kouvolassa syntynyt Kääriäinen 
johti viimeksi kuluneet kymmenen 
vuotta Kirkon tutkimuskeskusta,  
kommentoi julkisuudessa kirkosta 
eroja ja liittymisiä ja kirkon asema 
yhteiskunnassa.  Isoihin saappaisiin 
vuoden alussa astuneen miehen teh-
täväkenttä ulottuu nyt maan ääriin. 

Ulkoasiain osasto hoitaa kirkon 
ekumeenisia suhteita, vastaa ulko-
mailla asuvien suomalaisten parissa 
tehtävästä kirkollisesta työstä, edis-
tää kirkon ulkomaista ja kirkko-
jenvälistä avustustyötä sekä kirkon 
lähetystyötä ja lähetysjärjestöjen 
yhteistyötä.

Aloitetaan ekumeniasta.  Mitä se 
on ja mihin sitä tarvitaan?

”Ekumenia on jakautuneen 
kirkon yhteisen pohjan etsimistä. 
Päämääränä on Kristuksen kirkon 
näkyvä yhteys ja kristittyjen keski-
näinen yhteys.”

Kirkon ekumeeninen strategia 
vuoteen 2015 sisältää myös muita 
tavoitteita. Se puhuu heikoimmista 
huolehtimisesta, ekumeenisen ulot-

tuvuuden edistämisestä kirkon ja sen 
jäsenten elämässä, kirkon jäsenyyden 
tärkeydestä, avoimesta vuoropuhe-
lusta ja ekumeenisen toiminnan ra-
kenteiden uudistamisesta.

Kääriäisen mielestä ei pidä lan-
nistua, vaikka eteenpäin ei päästä 
kukonaskelin ja ehtoollisyhteys on 
toteutunut vasta anglikaanien kans-
sa. 

”On tärkeä ylläpitää vuoropuhe-
lua, jotta voisimme ymmärtää muita 
kristillisiä perinteitä.”  

Hän myöntää, ettei nuorena 
pappina Kallaveden seurakunnassa 
saanut otetta ekumeniasta. Se tuntui 
olevan kaukana arjen seurakunta-
elämästä.

”Uskon, että 1980-luvulta on 
menty eteenpäin. Toivon myös, että 
osaisimme antaa tarpeellista tukea 
seurakuntiin. Avainasemassa ovat 
ekumeniasta innostuneet ihmiset.”

Uskonnon merkitys  
ei ole vähentynyt 
Muutosjohtaminen on päivän sana. 

”Se on välttämätön työtapa asi-
antuntijatyössä, kun toimintaym-

päristö on muutoksen kourissa”, 
Kääriäinen toteaa. 

Haastattelun teon aikaan Poh-
jois-Afrikassa kuohuu ja pitkään 
vallassa olleet valtionjohtajat saavat 
väistyä.

”Kuka olisi vuosi sitten uskonut, 
että näin voi käydä”, Kääriäinen 
miettii alueen myllerrystä.  ”Domi-
noefekti etenee ja kansat nousevat 
yksinvaltiaitaan vastaan.”

Siinä missä länsimaat maal-
listuvat ja useat kansalaiset ovat 
valmiit ylimielisesti hylkäämään 
kristinuskon, uskonnoilla on vahva 
ote Afrikassa. Kun uutta lähdetään 
rakentamaan, uskonto otetaan siellä 
äärimmäisen vakavasti.”

Suomen uskotontilanteen muu-
toksesta kertovat Kirkon tutkimus-
keskuksen tietokantaan kirjatut yli 
900 maassamme esiintyvää uskon-
nollista liikettä.

Virallista vuoropuhelua uskon-
tojen välillä käydään rauhallisissa 
merkeissä ja entistä tiiviimmin. Mo-
lempien kansan kirkkojen arkkipiis-
pat tapaavat säännöllisesti katolisen 
kirkon, juutalaisyhteisön ja muslimi-
en paikallisia johtajia.

Uusin keskusteluareena on Uskot 
-foorumi, kristittyjen, muslimien ja 
juutalaisten vuoropuhelua varten 
perustettu yhteisö.

Venäjän osaamisen 
asiantuntija
Kirkko on käynyt koto-Suomessa 
oppikeskusteluja ortodoksien, Va-
paakirkon ja helluntailaisten kans-
sa. Vakiintuneet suhteet ovat myös 
Luterilaiseen maailmanliittoon, 
Kirkkojen maailmanneuvostoon ja 
Euroopan kirkkojen konferenssiin.

Syksyllä Kääriäinen pääsee käyt-
tämään Venäjä-osaamistaan, kun 
Lahden Siikaniemessä järjestetään 
15. oppikeskustelut Venäjän orto-
doksikirkon kanssa. Isäntämaasta 
paikalle saapuu kahdeksan hengen 
delegaatio.  

Oppineuvottelujen valmisteluissa 
hän ollut 1980-luvulta, asiantuntija-
na Moskovassa ensi kertaa vuonna 
2002. 

Lea Lappalainen

Markku Mattila

Vuoropuhelu
    auttaa ymmärtämään

”Kun olin seurakuntanuorissa, karismaattisuus oli nousussa ja ekumenian ajateltiin olevan Isästä Perkeleestä”, kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen 
muistelee nuoruusvuosiaan Kouvolassa.

”Uskonnon-
opetus ja us-
konnonvapaus 
ovat tärkeitä 
muillekin kuin 
kristityille”,
sanoo kirkko-
neuvos Kimmo 
Kääriäinen.

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 taitto Kotimaa-Yhtiöt
toimituS Suokatu 22 B, 3. krs., avoinna ma–pe klo 8–16. 

Lahja Pyykönen, päätoimittaja, p. 040 484 8232,  
Ulla Remes (virkavapaalla), 

Lea Lappalainen vs. p. 040 484 8234,   
Hilkka Sipilä (osa-aikaeläkk.), p. 040 484 8236,  

Seija Rytkönen, verkkotoimittaja, p. 040 484 8514. 

Kuopion ja Siilinjärven seurakuntalehti.  
98. vuosikerta. 

ilmoituKSet Vappu Kuusiniemi, Kotimaa-Yhtiöt
p. 014 619 824, 040 486 6726. vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

tilauKSet Kuopion ulkopuolelle 20 € / vuosikerta
toimituSneuvoSto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, 

Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
jaKelu Itella-Posti Oyj, Suora Lähetys Oy 

Jakelupalaute: www.suoralahetys.fi, puh. 017 264 7800
PainoPaiKKa Lehtisepät Oy, Kuopio. PainoS 66 000 kpl
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Kirkon homokan-
nanotot lisäävät 
painetta järjestöjen 
omille messuille.

”Tilausta ja painetta on”, Suomen 
Luterilaisen Evankeliumiyhdis-
tyksen (SLEY) Itä-Suomen pii-
rivastaava Johannes Häkämies 
sanoo.

Rekisteröityjen parisuhteiden 
siunaamiseen pidättyvästi suh-
tautuvat SLEY ja Suomen Evan-
kelisluterilainen Kansanlähetys 
tekevät Kuopiossa yhteistyötä. 

Järjestöt näkevät, että Raama-
tun arvovalta murenee kirkossa. 
”Puheissa sanotaan, että Kristus 
on ydin, kaikki muu päätellään 
järjellä. Teologiset perusteet ovat 
hapertuneet”, Häkämies kuvaa.

SLEY:llä on omia jumalan-
palvelusyhteisöjä 13 paikkakun-
nalla.

Emme riitele 
emmekä uhkaile
”Kirkon pirstoutuessa tarvitaan 
jumalanpalveluskasvatusta ja 
sanajumalanpalveluksia, mutta 
ennen kaikkea turvallisia juma-
lanpalveluksia, joissa Jumalan sa-
naa ei ole typistetty”, Häkämies 
korostaa.

Hän muistuttaa Hanna Sa-
lomäen tuoreesta tutkimuksesta, 
joka kertoo herätysliiketaustais-
ten olevan seurakuntiensa aktii-
veja. Heissä on paljon homojen 
kirkollista vihkimisen vastus-
tajia.

”Näiden ihmisten kotipaik-
kaoikeutta tulee puolustaa. 
Omat messut ovat yksi keino.”

Kansanlähetys lähti järjestä-
mään omia messuja kymmenen 
vuotta sitten, jo ennen Luther 
-säätiötä, jolla messuja on yli 20 
paikkakunnalla. 

”Vastasimme nuorten perhei-
den tarpeeseen, jotka kaipasivat 
sunnuntain iltapäivämessuja”, 
Kansanlähetyksen Pohjois-Sa-

von piirijohtaja Jouko Kauhanen 
kertoo. Kuopiossa Kohtaamis-
paikka-messua vietetään kerran 
kuukaudessa.

Nyt järjestössä seurataan 
tarkasti kirkon linjauksia pari-
suhteensa rekisteröineiden siu-
naamiseen.

”Jos kirkon tapa rakastaa on 
sallia kaikki, se johtaa hengel-
liseen kuolemaan, Kauhanen 
sanoo.

Hänen mielestään konserva-
tiivien ei pidä kuitenkaan nousta 
barrikadeille.

”Riitely ja uhkailu eivät ole 
meidän tapamme toimia. Velvol-
lisuutemme on pysyä Raamatus-
sa ja järjestää sanaan perustuvia 
messuja. Ja vaikuttaa piikkinä 
kirkon lihassa, mitä piispa Wille 
Riekkinenkin on meiltä edel-
lyttänyt.”

Mitä on tämän 
tien päässä?
Kansan Raamattuseuran (KRS) 
ystävät oudoksuivat parisuhteen-

sa rekisteröineiden rukoushetki-
hanketta viime syksyn kirkollis-
kokouksen päätöksen jälkeen. 
Kokous antoi piispoille tehtä-
väksi laatia toimintaohje vapaa-
muotoista rukousta varten.

”Uutinen oli shokki, sillä 
olemme tottuneet pitämään lute-
rilaista kirkkoa vakaana”, KRS:n 
Kuopion Krito-toiminnasta vas-
taava Anja Komulainen kuvaa.

Komulainen sanoo, ettei ky-
symys ole haluttomuudesta ru-
koilla homojen puolesta. ”Meitä 
hämmentää se, mikä on seuraava 
askel. Onko tien päässä homojen 
kirkollinen vihkiminen?”

Maallistuvaa yhteiskuntaa 
miellyttävät kirkon päätökset 
ovat Komulaisen mukaan kau-
kana aktiivisseurakuntalaisen 
arjesta. 

”Kun voi luottaa omiin pap-
peihin, ei ole kiirettä erota kir-
kosta tai ottaa etäisyyttä koti-
seurakuntaan.” 

Lea Lappalainen

Ummehtunut vaali

pääkir joitus

k o l u m n i

Korkokengissä 
vanhainkotiin
MISTÄPÄ TUOTA TIETÄÄ.

Mutta jos joskus kotini on vanhainkoti 
tai palvelukoti, ettehän vie minua askar-
telemaan ettekä voimistelemaan.

Jos vielä jotain ymmärrän, kysyttehän 
minulta, mitä muuta haluaisin ruuan, 
nukkumisen ja käpsehtimisen lisäksi. Toi-
sitteko minulle kirjoja ja sanomalehtiä? 
Muutaman naistenlehden ja Kotimaan.

HYVINVOINTI, TASA-ARVO, turvalli-
suus ja itsemääräämisoikeus.

Nämä arvot on kirjattuna Kuopion 
kaupungin Ikäystävälliseen ohjelmaan 
vuosille 2009 – 2030. Suomen ensim-
mäisenä ikäystävällisenä kaupunkina 
Kuopio pyrkii toteuttamaan maailman 
terveysjärjestön WHO: n ikäystävällisen 
kaupungin tunnusmerkkejä. Nämä liitty-
vät asumiseen, osallistumiseen, tiedon-
kulkuun, arvostukseen sekä palveluihin.

Ohjelman visiona on se, että ikäihmi-
nen saa elää onnellista ja aktiivista elä-
mää. Hänellä on voimavaroja huolehtia 
hyvinvoinnistaan. 

Onnistuneen nimen saanut ohjelma 
lupaa myös, että voimien hiipuessakin 
ikäihmisen hyvästä olosta huolehditaan.  

IKÄYSTÄVÄLLINEN KUOPIO tarjoaa 
vanhuksilleen myös kulttuuria.

Eikä mitään ihmisälyä halveksuvaa 
populismia tai tyhjänpäiväisesti piipittä-
vää munamiestä, vaan kuten teatterioh-
jaaja Johanna Sorjonen sanoo ”täyttä 
tavaraa”. 

Lassi Nummen runoteos Requiem 
kiertää kohta ahkerasti palvelukeskuksis-
sa ja yksityisissä hoitokodeissa.

Vaikka kuulijan vastaanottokyky on 
hiipumassa, hän on täysivaltainen ja 
tasa-arvoinen, kunnioitettava ihminen 
loppuun asti. Siksi myös hänelle, juuri 
hänelle on tarjottava parasta.

Yksi sana tai laulunpätkä tavoittaa 
tutun hetken, tuo hyvän mielen ja turvan 
tunteen. Myös tämä kuuluu myös koko-
naiseen hoitoon. Ruoka, juoma ja säily-
tyspaikka eivät riitä, eivätkä ulkoapäin 
ohjautuvat, helpot ja hetkelliset virikkeet. 

Vuorovaikutus on varmasti kirjattuna 
jokaiseen tämän päivän strategiaan. 
Mutta muotisana on kuin helisevä vaski 
tai kilisevä kulkunen, ellei se saa ym-
pärilleen ihmisen katsetta ja rakastavia 
silmiä. 

JOKAINEN TOIVOO arvostavaa, yksilöl-
listä ja omaa persoonaa kunnioittavaa 
kohtelua loppuun asti. Silloinkin jos jalat 
eivät kanna ja pään muistilista hapertuu 
yhä ohuemmaksi.

Niin, jos saisin vielä toivoa: teatte-
riesitykseen ehdottomasti ne punaiset 
korkokengät. 

Männistön kirkkoherranvaali oli 
näkyvä uutistapahtuma. Vaalissa 
tukahdutettiin kuitenkin seura-
kunnan ääni vaalisijatempuilla. 

Valinta pilkkaa enemmistön tahtoa. Mitä 
miettivät Männistön asukkaat?

Viitsivätkö petetyt äänestäjät lähteä enää 
koskaan kirkkoherranvaaleihin? Ulkomailla 
epädemokraattisissa valtioissa toimivat vaa-
litarkkailijat. meillä äänestäjiä saa huiputtaa 
näköjään laillisesti ja vielä kirkon piirissä.

Seurakuntapastori Matti Pentikäinen 
on jo kaksi kertaa valittu Männistön seu-
rakunnan suosituimmaksi kirkkoherraksi. 
Eikö pätevyyden määrittelyyn ja vaalisijoille 
asettamiseen vaikuttanut se, että kansa näki 
Pentikäisen jo 13 vuotta sitten seurakunnan 
johtajana? 

Miksi Männistön oma poika ei kelpaa 
kirkkoherraksi kirkon herroille? Eikö rahvas 
ymmärrä, mitä on pätevyys ja sopivuus?

Pentikäisen ikäistä pappia ei voi miten-

kään nimittää edes kokemattomaksi. Ehkä 
kansliavalmisteluissa on vähätelty hänen 
hallinnollista kokemattomuuttaan. Viis siitä, 
kuka sopii kansan mielestä hengelliseksi joh-
tajaksi. Hengellinen osaaminen on kypsyyttä, 
jonka kansa osaa varmasti arvioida paremmin 
kuin virastojen pisteyttäjät.

Näkyykö lupsakkuus vaaliasettelussa?
Epäilen, että Pentikäinen on liian van-

hanaikainen modernille kirkon byrokratialle. 
Myös maalliset tutkinnot ovat voineet rat-
kaista vaalisijat. Nykyaikainen kirkko rakas-
taa tohtorintutkintoja enemmän kuin kansan 
vahvaa mielipiteen osoitusta.

Muistutan tuomiokapitulille, että maa 
on pullollaan tohtoreita. Heitä ei aina valita 
vaativiin tehtäviin. Maallisessa regimentis-
säkin tajutaan, että tutkinto ei anna mitään 
varmuutta henkisistä, puhumattakaan hen-
gellisistä ominaisuuksista.

Enkä esitä pienintäkään moitetta Aulikki 
Mäkiselle ja muille hyville ehdokkaille. Syy 

on ummehtuneessa järjestelmässä.
Äänestysprosentti kipuili Männistön vaa-

lissa12,4 prosentissa. Se on alhainen, mutta 
uurnille tulevat juuri ne, joille kirkko on oi-
keasti tärkeä ja pyhä paikka. Ymmärtäisin, 
jos vaalit olisivat suhteelliset ja ihmiset ää-
nestäisivät henkilön lisäksi samalla liberaa-
lisiipeä tai konservatiiveja. 

Kirkkoherranvaali oli puhdas henkilövaali. 
Kirkon ikiaikaiset kabinettisäännöt tekivät 
vaalista turhan toimituksen.

Pentikäinen jaksaa olla kiitollinen äänes-
täjilleen ja toivoo jatkossakin kansanvaalia. 

Miksi kannattaa järjestää vaalirevohka, 
jossa kansan tahto mitätöidään näin tylysti. 
Haluaako kirkko muistuttaa valtion virastoa?

Joku sopiva akateeminen tusinatohtori voi 
johtaa laitosta virka-aikaan, jotta todistukset 
saadaan kuntoon.

Tämäkö on kirkon tärkein tehtävä?

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi

Ismo Vornanen 
Kirjoittaja on erityisopettaja, 

toiminnanjohtaja ja 
viestintäyrittäjä.

Kuopiossa on tilausta
uusille jumalanpalvelusyhteisöille

Hanna Karkkonen

Pohjois-Savon Kansanlähetys järjestää Kohtaamispaikkamessun kerran kuukaudessa Neulamäen kirkossa Kuopiossa.
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m a a l i s v i n k i t

t a p a h t u u

r.kolehmainen@dnainternet.net

kirkkojakoti@evl.fi

· Kuopion pääkirjasto: Ih-
meellinen Intia 7.–17.3. Jär-
jestäjät kaupunginkirjaston 
monikulttuurisuustyöryh-
mä, monikulttuurikeskus 
Kompassi ja Kuopion intia-
lainen yhdistys.

· Kuopion pääkirjasto, koko-
ussali: Elämää pikkukuk-
kasten koulussa – vapaa-
ehtoistyössä Intiassa, Anni 
Ylönen kertoo kokemuksis-
taan 10.3. klo 17.30–19.

· Itä-Suomen yliopisto, 
Snellmania L21, Ylipiston-
ranta 1 E: Humanismin 
illassa luennoi elokuvaoh-
jaaja Markku Pölönen 16.3. 
klo 18–19.30. 

· Kuopion kaupungintalo, 
Ikääntyvien yliopiston 
luentosarja, liikuntasosio-
logian professori Hannu 
Itkonen: Suomi urheilun 
suurvaltana – ja mitä sit-
ten tapahtuikaan 17.3. klo 
13–14.30.

 Galleria Carree, Kari Juuti-
lainen: Cuvée 2009, esillä 
myös kirjoja taiteilijan tuo-
tannosta 23.2.–13.3.

· Galleria 12: Kristian 
Krokforsin maalauksia 
ja grafiikkaa; alakerran 

projektitilassa Kaisa Tör-
mäsen näyttely Juuret...on! 
1.–20.3. 

· 

Korttelimuseon näytte-
lysali: Merkillinen matka 
Savosta Samoalle. Kuopion 

filatelistikerhon 90-vuotis-
näyttely 15.1.–5.6. 

· Kuopion museo, Sade-
metsän lapset -näyttely 
18.1.–11.9. 

· Torni: Leluja ja leikkijöitä 
17.2.2011–29.1.2012.

· Kuopion taidemuseo: 
Waters – Vesiä – Amanzi, 
Suomalais-eteläafrikkalai-
nen näyttely 25.2.–15.5. 
Näyttelyn taiteilijat, Jill 
Trappler ja Eunice Geustyn 
Kapkaupungista, Witty 
Nyide Durbanista, Kristiina 
Korpela ja Jaana Partanen 
Kuopiosta sekä Leena 
Mäki-Patola Varkaudesta, 
ovat käsitelleet vesiteemaa 
aiemmassa tuotannossaan.

· Taidemuseossa esillä sa-
maan aikaan omien koko-
elmien vesiaiheisia teoksia, 
Pisara meressä. Taiteilijoina 
mm. Lauri Anttila, Kari 
Juutilainen, Aarne Jämsä, 
Petri Reinikainen ja Annu 
Vertanen. Lisäksi Santeri 
Tuorin videoteos Waterfall.

· Kuopion Musiikkikeskus: 
Oopperagaala 18.3. klo 19. 

· Lottaperinneyhdistyksen 
juhla, Lotta Svärd 90 
vuotta 20.3. klo 13. Vapaa 
pääsy.

· Pekka Töpöhännän juhla-
konsertti 24.3. klo 18. Pek-
ka Töpöhäntä jo 70 vuotta.

· Kuopion kaupunginteatteri, 
Aula: Requiem, ensi-ilta 
17.3. klo 19.

· Suuri näyttämö: Kilpakosi-
jat 18.3. klo 19; Lainateno-
ri 19.3. klo 14.  Papin perhe 
19.3. klo 19.

· Studio: Kiviä taskussa 18.3. 
klo 19.15; Pieni raha 19.3. 
klo 14.15. Älä sano mua

· prinsessaksi 19.3. klo 
19.15.

· Fedja-setä, kissa ja koira, 
ennakko 25.3. klo 18.30. 

· Opiskelijat ja koululaiset, 
viime hetken lipulla teatte-
riin puoleen hintaan!

· Kino Kuvakukko: Hopea-
tähti: Miesten vuoro 15.3. 
klo 13.

Hyvään 
tarkoitukseen
* Kevättä kohti -hyväntekeväisyys 
kahvikonsertti Alavan seurakuntasa-
lissa sunnuntaina 20.3. klo 14. Lippu 
10 euroa sisältää kahvin.  Kristillisen 
koulun oppilaat, Popo Salami ja Seija 
Haarala. Tuotto pietarilaisten lasten 
Poukamassa pidettävän 16. kesälei-
rin hyväksi. Tilaisuuden järjestää Iloa 
Lapsen ja Nuoren Elämään ry. 
* Hyväntekeväisyyskonsertti Tarton 
seurakunnan urkuhankkeen hyväk-
si Siilinjärven kirkossa sunnuntaina 
20.3. klo 18.
* Konsertti Alavan kirkossa tiistaina 
22.3. klo 18. Pertti Rusanen, Olavi 
Hautsalo, Ossi Jauhiainen, Veli-Pekka 
Varpula, Arto Löppönen ja Vesa Kaja-
va. Ohjelma 10 euroa. Tuotto lasten 
syöpäosastolle. 

Ei yksin liikunnasta
Messu Alavan kirkossa sunnuntaina 
13.3. klo 10. Saarnaa Matti Sihvonen, 
Mieskuoro Poukaman laulajat. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit ja professori 
Matti Uusituvan esitelmä “Ei yksin 
liikunnasta”. 

Paastonajan 
iltarukoukset
 * Paastonajan iltarukoushetket 
Tuomiokirkon kappelissa maanan-
taisin klo 18. Maanantaina 14.3. klo 
18 vesper ja Lauri Kastarisen pitämä 
virikepuhe ”Wilhelmi Malmivaaran 
rohkaisu kestävyyteen hengellisen 
erämaan kiusauksissa”.
 * Maanantaina 21.3. klo 18 vesper ja 
teologian tutkija, pastori Kalle Hil-
tusen virikepuhe ”Ristin Johannes, 
rukous ja hiljaisuus”.

Perheille
* Perhejumalanpalvelus Inkilänmäen 
seurakuntatalolla sunnuntaina 20.3. 
klo 12. Saarnaa Pirjo Rissanen. Päi-
väkerholaiset laulavat.
* Vauvakirkko Syvänniemen pappilas-
sa maanantaina 21.3. klo 17.30. Mikko 
Väisänen, Tuija Soini ja Anne Keränen.

Lotta Svärd  
90 vuotta

Lotta Svärd juhlii 90-vuotistaival-
taan Kuopion Musiikkikeskuksessa 
sunnuntaina 20.2. klo 13 alkaen. Kah-
vitarjoilu alkaen klo 11.30. Ekumeeni-
nen hartaus piispa Matti Sihvonen 
ja arkkipiispa Leo. Karjalan Sotilas-
soittokunta, juhlapuhe kirjailija Aino 
Suhola. Järjestäjänä Kuopion Lotta-
perinneyhdistys ry. 

Retket
Herättäjäjuhlamatka Ouluun 8.-
10.7. Lähtö 8.7. klo 10 Puijon kirkolta, 
klo 10.10 Maljalahdenkadulta, paluu 
päätösseurojen jälkeen sunnuntaina. 
Majoitus Hotelli Pohto Nallikari 35 /yö 
kahden hengen huoneessa. Bussi 50 
euroa meno, meno-paluu 120 euroa.
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 

15.5. mennessä p. 017 158 111, 040 
4848447 sekä 050 569 1302/Pöy-
hönen.

Yhteisvastuulle
 * YV -tapahtuma sunnuntaina 13.3. 
perhehiihdon taukopaikalla Tomperin 
saaressa klo 10-15. Kahvia, mehua 
ja pullaa sekä mahdollisuus makka-
ranpaistoon. Perhehiihdon järjestävät 
Vuorelan Kunto ja Puijon Latu.
* Männistön seurakunnan toripäivä 
torstaina 17.3. klo 9-14 Kauppatorilla. 
Ruispuuroa. 
* Kevätlaulajaiset Vehmersalmen 

seurakuntakodissa maanantaina 
21.3. klo 11-14. Ruokailu, myyjäiset 
ja arpajaiset.
* Myyjäiset perjantaina 25.3. klo 11-
13 Alavan seurakuntasalissa. 
* Iltamusiikki Karttulan seurakunta-
kodissa sunnuntaina 20.3. klo 18. Mu-
kana Suonenjoen ja Karttulan kirk-
kokuorot. Tarjoilua klo 17.30 alkaen.

Musiikki- ja runoilta 
30 vuoden takaa
”Hiljainen rukous” Musiikin ja runon 
ilta Puijon kirkossa sunnuntaina 20.3. 
klo 18. Ilta on kopio 30 vuotta sitten 
pidetystä musiikin ja runon illasta. 
Ritva Kokander lausuu runoja, Tapani 
Nuutinen laulaa ja Juha Komulainen 
soittaa urkuja. 
Kolehti Yhteisvastuukeräykseen ja 
kehitysmaiden kummilapsitoimintaan.

Naisten 
kansiot
* Naisten kahvihetki Siilinjärven seu-
rakuntatalossa sunnuntaina 13.3. klo 
15. 
Hyvyys-aiheen äärellä diakoni Sisko 
Laitinen ja sosiologian opiskelija Sirpa 
Saarela.
* “Elämän kokoisia kysymyksiä” 
naisten kesken Poukaman leiri-
keskuksessa torstaina 17.3. klo 18.  
Kokemuksia, iloja ja suruja elämän 
käännekohdissa ja matkan varrelta. 
Mahdollisuus saunomiseen ja avanto-
uintiin. Osallistumismaksu on 5 euroa 
sisältää iltapalan. Ilmoittautumiset 
14.3. mennessä mirja.turunen@evl.
fi tai p. 040-4848410. 
* Naisten kesken -tapahtuma Alavan 
seurakuntasalissa lauantaina 19.3. klo 
10-15.  Kirjailija, toimittaja Maija Ny-
man avaa naisen salaisia kansioita. 
Keittolounas ja kahvi 10 e, arpajaiset 
ja kirjamyyntiä. 

Kuopion museon näyttelyyn on koottu Keski-Amerikan Hondurasissa asuvien lasten ja 
nuorten ottamia luontokuvia, jotka ovat vuonna 2011 esillä ensimmäistä kertaa Eu-
roopassa.

Professori Matti Uusitupa pitää 
esitelmän “Ei yksin liikunnasta” 
Alavan seurakunnan kirkkokah-
veilla messun jälkeen sunnuntai-
na 13.3.

Kirjailija, toimittaja Maija Nyman 
luennoi Naisten kesken -tapahtu-
massa Alavan seurakuntasalissa 
lauantaina 19.3. klo 10-15. 
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Tukea lapsensa  
menettäneille
Parhaiten lapsensa menettänyttä ymmärtää toinen saman kokenut. Kes-
kusteluryhmä lapsensa menettäneille alkaa torstaina 17.3. klo 18 Vuorelan 
kirkossa.  Kokoontumisia on viisi kertaa.  Sururyhmän ohjaajana toimii 
kolmevuotiaan poikansa menettänyt, diakoniopiskelija Maija Karttunen. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Maija Karttuselle 10.3. mennessä p. 040-
739 6669.
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Lapsensa menettäneiden keskusteluryhmä alkaa Vuorelan kirkossa 
torstaina 17.3. klo 18.
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Kotimaa on hyvän elämän ja tavallisen kristillisyyden viikkolehti, joka 
kertoo pyhästä ihmisen arjessa. Lehti on uudistunut ja uppoutuu nyt 
entistä syvemmälle asioiden taustoihin, syihin ja seurauksiin. Salli 
itsellesi luottamusta tulevaisuuteen, tee se yhdessä Kotimaan kanssa.

Ihmisiä.
Koskettavia 
haastatteluja 
arjesta ja pyhästä.

Seurakunta.
Juttuja kirkon 
jäseneduista ja 
yhteisöllisyydestä.

Kolumneja.
Yllättäviä 
näkökulmia 
tästä ajasta.
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Jatkuva tilaus on aina edullisin.
Jatkuva tilaus laskutetaan sovituin (6 kk:n 
tai 12 kk:n) laskutusvälein voimassa olevaan 
hintaan. Tilaus jatkuu toistaiseksi, kunnes 
tilaaja muuttaa tilauksen määräaikaiseksi 
tai irtisanoo sen kirjeellä tai puhelimitse. 
Irtisanominen on tehtävä vähintään 2 
viikkoa ennen uuden tilausjakson alkamista. 
Mikäli irtisanominen ei tapahdu määräaikaan 
mennessä, laskutetaan tilaajan saamat leh-
det normaalihinnaston mukaan. Ulkomaisiin 
tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuoti-
aalla täytyy olla lupa lehden tilaamiseen.

Saat tilaajalahjaksi Kotimaa Suola 
-aikakauskirjan, joka pureutuu 
yhteen kiinnostavaan teemaan.

Tilaaja-
lahjaksi!

En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä.

Tarjous on voimassa 31.3.2011 saakka, ja koskee vain uusia tilaajia. 
Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Kotimaa 
maksaa 
posti-
maksun.

Kyllä kiitos! 
Haluan hyvää lukemista joka viikko. Tilaan 
Kotimaa-lehden jatkuvana tilauksena 8 kk 
puoleen hintaan vain 35 € (norm. 70 €). 

Saan tilaajalahjaksi Kotimaa Suola -aikakauskirjan 
maaliskuussa 2011. Edun arvo 8,50 €.

Olen mukana 2 000 € matkalahjakortin arvonnassa!

Nimi    23-5/11

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Ihmisiä.
Koskettavia 
haastatteluja 
arjesta ja pyhästä.

Seurakunta.
Juttuja kirkon 
jäseneduista ja 
yhteisöllisyydestä.

Jatkuva tilaus laskutetaan sovituin (6 kk:n 
tai 12 kk:n) laskutusvälein voimassa olevaan 
hintaan. Tilaus jatkuu toistaiseksi, kunnes 
tilaaja muuttaa tilauksen määräaikaiseksi 
tai irtisanoo sen kirjeellä tai puhelimitse. 

viikkoa ennen uuden tilausjakson alkamista. 
Mikäli irtisanominen ei tapahdu määräaikaan 
mennessä, laskutetaan tilaajan saamat leh-
det normaalihinnaston mukaan. Ulkomaisiin 
tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuoti-

yhteen kiinnostavaan teemaan.

En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä.

Tarjous on voimassa 31.3.2011 saakka, ja koskee vain uusia tilaajia. 
Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Jatkuva tilaus laskutetaan sovituin (6 kk:n 
tai 12 kk:n) laskutusvälein voimassa olevaan 

viikkoa ennen uuden tilausjakson alkamista. 
Mikäli irtisanominen ei tapahdu määräaikaan 

En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä.

Tarjous on voimassa 31.3.2011 saakka, ja koskee vain uusia tilaajia. 
Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Tilaa 
Kotimaa 8 kk

(norm. 70 €)

-50-50%
Yht. 35 €

Vastaisku humpuukille.

Mielipiteitä.
Moniääninen lukija 
saa sanansa kuuluviin 
Kotimaassa.

Teologia.
Kirkon ytimessä 
kulkeva virta.

Uudistunut lehti!
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v i i k o n  v a l i n t a

v i i k o n  v a s t a a j a

Uuden kasvun ihme

Maaliskuu on parasta mullan-
vaihtoaikaa. Helppohoitoi-
sissa kasveissa on valikoimaa 

niillekin, jotka epäilevät omia taitojaan. 
Puutarhan ja ympäristön erikoisneu-
voja Tiina Ikonen Pohjois-Savon Mar-
toista antaa hyviä ja helppoja vinkkejä. 

Pitääkö multa vaihtaa joka kevät?
”Mullanvaihdon voi tehdä kasvuaika-
na muulloinkin. Hitaammin kasvavil-
le kasveille riittää, kun poistaa mullan 
pintakerroksen ja lisää uutta multaa.”

Mikä multa on sopivaa?
”Tarjontaa on paljon, mut-
ta perusmulta käy oikein 
hyvin. Altakasteluruukuille 
suositettelen kestomultaa ja 
mullalle allerginen voi käyttää 
lekasoraa. Kaktuksille on omat 
hiekkapitoiset mullat.”

Mikä kukka on helppo hoitaa?
”Suosittu Saintpaulia on kiitollinen 
kukkija ja eri värejä on runsaasti. Nuk-
kamaiset lehdet eivät tykkää vedestä, 
joten altakastelu -tai reikäpohjainen 
ruukku ovat parhaat. Kukille hauskan 
näköisiä ”kostuttajia” saa laittamalla 
kasvien viereen vesiasti-
aan kiviä ja soraa.”

Mitkä viherkasvit ovat 
yleisimpiä?
”Rönsylilja on näyttävä ja 
myös helppohoitoinen ja 
rönsyistä voi istuttaa uu-
sia. Anopinkieli on suo-
sittu, eikä ole vaatelias. 
Palmuvehka on uusimpia 

tulokkaita ja helppohoitoinen, varjossa 
viihtyvä.”

Onko pelakuu edelleen suosittu?
Erittäin suosittu. Vii-
leä säilytyspaikka 
talven yli on vaik-
kapa kellari. Ke-
väällä mullanvaih-
don yhteydessä 
kannattaa leikata 
hennot versot pois.

Miten kukat uusi-
taan?
”Kasvit tekevät 
usein uusia 

pikkukasvia, 
jotka voi 
istuttaa. 

Saintpaulia lähtee myös lehdestä upot-
tamalla sen osittain multaan. Moni 
juurruttaa kukkia pistokkaista.”

Mitä ruukkuja suosittelet?
”Saviruukku hengittää parhaiten. Lio-
ta uutta ruukkua vuorokausi, jotta se 
kostuu, eikä ime kasvista kosteutta.”

Miten kukkia ravitaan? Mitä tehdä 
tuholaisille?
”Yksi peruslannoite riittää kasvukau-
tena. Viherkasvien taimet tuodaan 
ulkomailta. Uusi kasvi kannatta pitää 

erillään muista ja tarkkailla onko 
siinä kirvoja. Kiiltävälehti-
set suihkuun vaan ja muille 
on multaan laitettavia puik-

koja kirvojen tuhoamiseksi.”

Mitä kukat parhaimmillaan 
antavat?
Lisäävät henkistä hyvinvoin-
tiamme. Puutarhamartat  
-hankkeessa veimme kukkia 
palvelutaloihin. Oli ilo näh-
dä, miten asukkaat ilahtuivat. 
Kasveista riittää iloa ja puheen-
aihetta pitkäksi aikaa.”

Mitkä ovat suosikkejasi ja mikä 
on parasta?
”Erityisesti pidän valkoisista ul-
kokukista. Uuden kasvun ihme 
on aina yhtä kiehtovaa.”

Teksti ja kuva: 
Hilkka Sipilä

Huutolaisuus, 
vaiettu asia
Jouko Halmekoski tallensi viime 
hetkellä huutolaisten kohtaloita 
Orjamarkkinat-kirjaan, sillä 

projektin aikana ehti muutama 
kertoja kuolla. Huutolaisuus oli 
häpeä, eikä siitä aina kerrottu edes 
omille lapsille. Kirja antaa äänen suo-
malaisen ihmiskaupan lapsiuhreille.

Halmekoski sai kirjaansa 25 ta-
rinaa. Peitenimet suojaavat kertojia.

Radion aamuhartaudessa kuule-
mansa Aadamin tarina sai Halme-
kosken toimimaan. Lasten huutokau-
pat olivat yleisiä 1870–1880-luvuilla. 
Vielä 1935 huutolaisia kaupattiin, 
vaikka kielto oli voimassa. Huuto-
kaupat vetivät uteliaita katsomaan 
v́aivaisten paraatiá . 

Huutolaisia ottivat näennäisesti 
hyväntahtoiset ihmiset, mutta raha-
kin motivoi. 

Lasten kohtelu oli julmaa; heitä 
kuritettiin ja pidettiin nälässä. Lasten 
piti tehdä jatkuvasti töitä. Nimittely 
oli henkistä julmuutta; isäs oli vii-
nankeittäjä ja äitis huora. Kouluun 

pääsy oli lepohetki, jos oli vaatteita ja 
kengät millä mennä. Lika ja täit kiu-
sasivat. Paimenessa pärjäsi avojaloin, 
kun lämpimikseen pissasi jaloilleen. 
Onnellisiakin muistoja on, huutolai-
sesta tuli perheen lellikki. 

Kaj-vauvan pelastuminen oli ih-
me. Aikuisena mies miettii, että kai 
mummo oli tehnyt Jumalan kanssa 
sopimuksen hänen eloonjäämises-
tään. 

Vaikka huutolaisaika oli hirveää, 
silti moni palasi aikuistuttuaan kas-
vatuskotiinsa, ainoaan kotiinsa. 

Jouko Halmekoski: 
Orjamarkkinat, Huutolaislasten 
kohtaloita Suomessa, 
223 s., 27,30 e., Ajatus Kirjat 2011. 

Todellisia 
taidonnäytteitä

Naseva alku, vakuuttava kieli ja kir-
joittamisen lainalaisuuksien hallin-
ta, listaa Katja Kettu, yksi viidestä 
raatilaisesta. Nina Gimishanovin 
toimittama Novellit 2011 on valit-
tu lähes 800 nimimerkin joukosta. 
Martti Joenpolven novellikilpailussa 
eivät amatöörit pärjää. 

Kolarissa syntyneen Heidi Vaat-
tovaaran voittonovelli Synkkäsimo 
hurmaa kielellään. Äidinkielenopet-
taja kirjoittaa lempeällä huumoril-
la ja murteella tarinan yksinäisestä 
miehestä, joka päästää elämästä irti. 

Toisen palkinnon sai psykologi 
Antti Ritvasen Poika ja äiti -novel-
li. Monikerroksinen tarina, missä 
kuolema ja syntyminen koskettavat. 
Kirjoittaja on Helsingin yliopiston 
Nobelistiklubin jäsen. 

Jenna-Marisha Rasi-Koskisen 

Neljäs talo tuli kolmanneksi. No-
kialainen psykologi kunnostautui 
viime vuona Pirkanmaan kirjoitus-
kilpailussa. 

Isä ja tyttäret muuttavat taas. He 
eivät koskaan muuta valmiiseen ta-
loon, vaan taloon, jonka isä rakentaa 
ja myy. Siitä tulee eilistalo, sitten 
muutetaan huomistaloon. Tytötkin 
tuntevat katteen, mutta eivät naapu-
reitaan.

Kunniamaininnan saivat Mar-
jatta Saarelan Puurattaat ja Virpi 
Marjomaa-Rajamäen Pitkä matka 
pihan poikki. Muut novellistit ovat 
Ari Ihander, Asta Ikonen, Salla 
Klemola, Emilia Leppälä, Riina 
Paasonen, Elina Pitkänen ja Kari 
Välimäki. 

Nouseeko heistä Sofi Oksasen ja 
Tuomas Kyrön kaltaisia menestyjiä? 

Nina Gimishanov, toim. 
Novellit 2011, 
176 s., 17,30 e., Gummerus 2011.                       

Ritva Kolehmainen

Rakenta j ien  tar inoita

Rukoi lemme

Kun sinä et koskaan
Riidat puhdistavat ilmaa. Ei se pelkästään niin ole, mutta 
parhaimmillaan kyllä. 

Rakentavan riitelyn taitoa voi harjoitella. Aina on 
mahdollista oppia uusia keinoja käsitellä asioita. On hyvä 
pyrkiä pitämään riita rajattuna, jolloin on helpompaa pääs-
tä sovintoon nopeammin. Menneiden asioiden (tapahtui 
viime kesänä), ulkopuolisten henkilöiden (äitisikin on 
ihan samanlainen) tai liian suurten kysymysten (pitäisikö 
meidän sitten erota?) riitaan liittäminen vaikeuttaa ja 
pitkittää usein asian selvittelyä. 

Toisen vähättelyä, arvostelua ja syyttämistä kannattaa 
välttää, jos haluaa harjoitella rakentavaa riitelyä. Itsestä 
lähtöisin olevat kommentit, ns. minä-viestit toimivat pa-
remmin. Tällöin kumpikin puhuu omasta puolestaan ja 
on mahdollista päästä vuoropuheluun, dialogiin.

 ”Minusta tuntuu, ettet välitä minusta, kun et katso 
minuun, kun puhun sinulle.” Keskustelu jatkuu varmasti 
erilaisena, kuin sen aloittaisi vaikkapa näin: ”Sinä et kos-
kaan kuuntele minua kunnolla!”

Riita on parisuhteessa erillisyyden ilmentymä. Eril-
lisyyttä tarvitaan. Ihmisinä olemme erilaisia, meillä on 
erilaiset tarpeet, toiveet, ajatukset ja tunteet. Aina ne eivät 
rakkauden täyttämässä parisuhteessakaan kulje käsi kä-
dessä. Ilmenee ristiriitoja. Ja se nostattaa tunteita pintaan.

Tunteille on lupa. Ne saavat tulla ja olla. Mutta kum-
pikin on vastuussa omista tunteistaan ja siitä, kuinka tuo 
ne esille. Myös ajatusten, tarpeiden, toiveiden, odotusten 
ja pettymysten esille tuominen on kummankin osapuolen 
omalla vastuulla. 

Ja se onkin haasteellista: Kuinka tuoda ilmi omansa, 
kun huomaa niiden olevan erilaiset kuin toisella? Pinnalla 
voi silloin olla päällimmäisenä vain lapsenomainen kiuk-
ku: Miksi minä en saa tehdä kuten toinen, vaikkapa levätä 
työpäivän päätteeksi?

Kun otan omista tunteistani vastuun, tunnustan toisel-
le kiukkuni. Kun otan omista tarpeistani vastuun, pidän 
itse huolen omasta levon tarpeestani.

Kun otan omista toiveistani vastuun, ilmaisen toiselle 
haluni myös levätä. Kun otan ajatuksestani ja sen ilmaise-
misesta vastuun, kerron ehdotukseni toiselle:

”Siivotaanko sotkut yhdessä ja levätään sitten kum-
pikin.”

Tarja Pousi 
perheneuvoja

Tällä palstalla Kuopion seurakuntayhtymän 
perheneuvojat avaavat parisuhteen tärkeimpiä alueita.
Osa 4/9 Riidat

Herra,
sinä ajoit ihmisistä
kaikki pahat henget pois!
Vapauta minut siitäkin ahdistuksesta,
jota en haluaisi luovuttaa
sinun hoitoosi.

Valaise rakkaudellasi pimennot,
joissa suojelen perimmäisiä pelkojani.
Murra turvallisuuteni
omatekoiset bunkkerit.

Sinä Parantaja, Vapauttaja, Veljeni. 
Tee minusta vapaasti hengittävä
Jumalan lapsi.

Tämä palsta johdattaa kohti pääsiäisen juhlaa
Anna-Maija Raittilan rukousaarteiston myötä.
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kirkon kulmilta
Kaunis, kestävä 
ja käytännöllinen
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 200 vuot-
ta maamme rakennushallinnon käynnis-
tymisestä. Siihen asti kruunun ja kirkon 
rakennusten piirustukset ja luvat oli 
saatu Ruotsin intendentinkonttorista 
Tukholmasta.  

Vuodesta 1811 ne saatiin omasta in-
tendentinkonttorista Turusta, Turun 
palon jälkeen Helsingistä. Pitkään Ra-
kennushallituksena ja nyttemmin Se-
naatti-kiinteistöinä tunnetun viraston 
ensimmäinen johtaja oli italialaissyn-
tyinen arkkitehti Carlo Bassi.

Suomen intendentinkonttorin en-
simmäisten vuosien töihin sisältyi mui-
den muassa Kaavin kirkon piirustusten 
laatiminen. 

Ensimmäiset luonnokset teki Kuo-
piossa nykyistä tuomiokirkkoa raken-
tamassa ollut Pehr Granstedt 1813. 
Kymmenen vuotta aiemmin siihen asti 
Liperiin kuuluneesta kappelista oli tullut 
itsenäinen seurakunta. Kappelikirkon 
tilalle haluttiin rakentaa uusi. Lopulli-
set piirustukset laati virastossa toisena 
arkkitehtina työskennellyt A.W. Arppe. 

Tätä Arppen vuosina 1815–1817 ra-
kennettua ristikirkkoa ei enää ole. Se 
tuhoutui tulipalossa toukokuussa 1980. 
Samalla paikalla on nyt vuonna 1983 vi-
hitty uusi kirkko. Viereinen kellotapuli 
vuodelta 1778 muistuttaa aiemmista 
kirkoista. 

Muita kiteeläissyntyisen Arppen 
samoihin aikoihin työn alla olleita kir-
kollisia rakennuksia olivat Kalajoen ta-
puli sekä Karungin, Enon ja Reisjärven 
kirkot, nekin puisia ristikirkkoja. 

Kirkkojen ohella uuden viraston al-
kukymmenten rakennuksia olivat mui-
den muassa koulut ja sairaalat. 

Kuopiossa niitä ovat Bassin piirtämä 
Lahdentaan sairaalana tunnettu läänin-
lasaretti vankilan vieressä Asemakadul-
la. Niihin kuuluu Bassin seuraajan, C.L. 
Engelin, lyseona toimiva triviaalikoulu. 
Sellainen on myös Engelin seuraajan, 
E.B. Lohrmannin, yläalkeiskoulun voi-
mistelusali Mutteri Snellmanin koulun 
pihassa.

Juhlavuoden ohjelmaan sisältyy kier-
tonäyttely, joka nähdään vuoden sisällä 
myös Kuopiossa. 

Valtion rakentamisesta 200 vuoden 
ajalta kertova näyttely on saanut aina 
yhtä ajankohtaisen ja haasteellisen ot-
sikkonsa Vitruviukselta 2000 vuoden 
takaa: Kauneus, kestävyys, käytännöl-
lisyys.    

Helena Riekki

”Nuoria luukutetaan. Pitäisi 
hakea apua sieltä ja täältä. 
Ei ihme, jos tällaisesta kyy-
distä tipahtaa.”

Erno Kääriäinen on Siilinjärven kunnan hal-
linnoiman, Euroopan sosiaalirahaston rahoit-
taman  Lähde-hankkeen projektisuunnittelija.

Lähde – Voimaa matkalle  -hanke haluaa 
kehittää syrjäytymistä vähentäviä ja yhteis-
työtä tehostavia toimintamalleja sekä lisätä 
nuorten osallisuutta ja ryhmätasoisia palveluja. 

Parhaat 
käytännöt jakoon
Kääriäinen uskoo, että niin suurta ongelmaa ei 
ole, etteikö sitä pystyttäisi ratkaisemaan. Siksi 
hän lähti projektiin mukaan. Hän tietää, että 
suuri laiva kääntyy hitaasti. 

”Tälläkin alueella on tehty monia hyviä 
projekteja ja hyvää arkista työtä eri sektoreilla. 
Nyt vaan pitäisi saada jakoon parhaat ideat 
ja toteutukset. Löytää tehokkaan yhteistyön 
väylät.” 

”Tärkeää on arvostaa erilaisia mukana ole-
via kumppaneita ja heidän ammattitaitoaan.” 

”Nuoret ovat verkossa ja varsinkin sosiaa-
liseen mediaan on satsattava. Nettitrendeissä 
on hyvä kuitenkin huomata, että nuorten yk-
sinäisyys on kasvava ongelma, vaikka virtuaa-
liystäviä netissä on ehkä pilvin pimein. Oikeaa 
vierellä kulkijaa kaivataan edelleen kipeästi. 
Alkukohtaamista ja nuorten tavoittamista 
verkko kyllä helpottaa.”

Kääriäinen on virkavapaalla Järvi-Kuopion 
seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta. 
Kokemusta on myös kunnan koulutoimen 
puolelta. 

Hän toimi neljän vuoden ajan sekä seura-
kunnan työntekijänä että Juankosken koulujen 
koulukuraattorina. 

Ulos muurien sisältä
”Seurakuntakin on usein omien muuriensa si-
sällä. Tämä hanke tarjoaa nyt mahdollisuuden 
kaikille olla ulkona. Opetellaan luottamusta 
ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Myös 
kolmannella sektorilla on suuri vastuu ja mah-
dollisuudet näissä talkoissa.” 

”Haluaisin haastaa työnantajat yhteiskun-
nalliseen talkoovastuuseen. Entä jos he ottai-

sivatkin harjoitteluun tai työkokeiluun sen 
ihmisen, joka ei papereiden puolesta olisikaan 
se pätevin? Sen nuoren, joka voisi saada elämäs-
tään vihdoin kiinni juuri sen harjoittelupaikan 

ansiosta. Nämä ovat asennekysymyksiä”, Kää-
riäinen pohtii. 

Hanna Karkkonen

Loppu luukuttamiselle

”Pahinta nuorisotyössä olisi se, että aina oletetaan, mikä nuorille on parasta – kuulematta 
heitä”, seurakunnan nuorisotyöstä virkavapaalla oleva Erno Kääriäinen sanoo.

”Vaatimukset työpaikoilla ovat kasvaneet ko-
ko ajan. Niin sanotun viimeisen työpaikan, 
vähimmäisvaatimuksen, taso nousee. Työn-
tekijöiltä odotetaan nykyään yhä enemmän 
monenlaisia ominaisuuksia”, sanoi Kelan 
tutkimusprofessori Heikki Hiilamo Lähde 
-hankkeen aloitusseminaarissa Kuopiossa. 

Hyvinvointivaltio ponnisti yhteisestä koke-
muksesta, yhteisestä rakentamisesta. Nyt tätä 
ei enää koeta, koska tulo- ja hyvinvointierot 
ovat kasvaneet.

”Yhteistä vastuuta ei globaalisissa maail-
massa tunneta. Työstetään enemmin pieniä 
hankkeita, kuin tehtäisiin isompia ratkaisevia 
yhteiskunnallisia muutoksia.”

Vain 100 prosenttia riittää
Hiilamo kävi läpi työn historiaa. Ennen val-
tiolla oli vastuu hankkia työtä. Nykyään sosi-
aaliturva antaa toimeentulon, mutta ei taata, 
että ihminen voisi tehdä työtä. 

”Järjestelmä tuntuu olevan seuraavanlainen. 
Jos sinulla on 100 prosenttinen työkyky, silloin 
voit käydä töissä. Jos se on alle 100 prosenttia, 
sinut laitetaan pihalle.” 

Työn merkitys on vähentynyt.
”Työssäkäynti ei ole nuorille välttämättä 

yhtä tärkeä normi kuin vanhemmille. Työtön 
nuori voi arvostaa ainakin tietyssä tilanteessa 
enemmän vapaa-aikaa kuin työntekoa.”

On muistettava, että työ tuo myös sosiaa-
lisia kontakteja, osallisuutta, luo ajankäyttöä.

Miten tiellä eteenpäin?
Heikki Hiilamo korosti myönteistä siirtymää. 
Holhoamisen sijaan ajattelu pitäisi kääntää 
niin, että sosiaalituet ovatkin ponnahduslauta, 
jonka kautta löytää seuraava etappi.

Negatiivinen suunta olisi katkaistava myön-
teisillä siirtymillä. 

”Nuoren kanssa voi pohtia esimerkiksi sitä, 
mistä uusi asunto tai työharjoittelupaikka, mi-
ten pääsee velkajärjestelyyn. Erehdysten kautta 
on mahdollisuus uuteen. On etsittävä ulos-
pääsyteitä eikä sitä, mikä on mennyt pieleen.”

Yksi reitti olisi tuettu työ, sosiaaliset yri-
tykset tai työpajatoiminta.

”Kuntien pitäisi ottaa selkeämpi vastuu. 
Jokaiselle nuorelle pitäisi tarjota työtilaisuus.” 

Hanna Karkkonen

Kenelle 
apua?
- 16 - 29-vuotiaille nuorille ja nuorten 
huoltajien perheille, joilla esimerkiksi 
mielenterveys- tai päihdeongelmia, va-
jaakuntoisuutta, asunnottomuutta, 

- alle 20-vuotiaille huoltajille

- perusopetuksensa päättäville tai toisen 
asteen opinnot keskeyttäneille

- vankilassa oleville tai sieltä juuri vapau-
tumassa oleville

Mukaan ovat sitoutuneet Ylä-Savon 
sote-kuntayhtymän alueen (Kiuruvesi, 
Iisalmi, Vieremä, Sonkajärvi), Siiliset 
yhteistoiminta-alueen (Siilinjärvi, Maa-
ninka, Nilsiä) sekä Kuopion, Lapinlah-
den ja Tuusniemen kuntien sosiaali- ja 
terveystoimet. Lisäksi lähes kaikkien 
kymmenen kunnan nuoriso- ja sivistys-
toimet, lukuisa määrä kolmannen sek-
torin edustajia ( mm. seurakunnat) sekä 
paikallista työvoimahallintoa. 

Lähde – Voimaa matkalle -hanke 2010-13
www.lahdehanke.fi

Erehdysten kautta 
mahdollisuus uuteen
”Jokaiselle nuorelle pitäisi tarjota työtilaisuus.”
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Kaavin kirkko elokuussa 1979.  

Hanna Karkkonen
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Ramppia ei ole.
Näyttelijä ja kuulija ovat aivan 

liki. On Tuula Hyvösen, Tyyne Va-
rosen, Liisa Lappeteläisen, Eeva-
Liisa Leinosen, Jouko Kasurisen 
ja Esko Räisäsen päiväkahvin aika. 

”Moni meistä kaipaa läheistään, 
moni lähintään. Anna hänelle rau-
ha.” 

Leväsen palvelukeskuksen asuk-
kaat ovat olleet kuukausia mukana 
Requiem –runoteoksen harjoituk-
sissa.

”Olemme tärkeän äärellä, portilla 
isompaan ja suurempaan”, sanoo oh-
jaaja Johanna Sorjonen.

Pimeydestä 
kohotan katseeni
Kevään aurinko kultaa aurinkoläikät 
palvelutalon juhlasalin lattiaan. Kol-
me istuinta. Requiemin lavastukseen 
ei muuta tarvita.

”Syvyydestä meidät on kutsuttu. 
Syvyydestä minä nostan silmäni”, 
näyttelijä Seija Pitkänen aloittaa. 
Tämä on runoteoksen viimeinen lä-
pimeno ennen ensi viikon ensi-iltaa.

Neljäkymmentä minuuttia ja 
hiljaisuus.

”Anna rauhasi heille, jotka le-
päävät alhaalla, maan syvyydessä, 
ja meille, jotka harhailemme täällä 
korkeuden ja syvyyden välissä.”  

Anna meille rauha. 

Jossakin asuu rakkaus
Polku varjon laaksossa. Kasvojesi 
eteen. Vihan päivä. Kun yön varjot 
irtoavat. Tie.

Lassi Nummen vuonna 1989 kir-
joittama runosarja Requiem (Sielun-
messu) puhuu vahvana, etsii elämän 
merkitystä, paljastaa jokaisessa asu-
van pahuuden ja julmuuden. Se ei 
vastaa. Se jättää polulle kuoleman 
varjon laaksoon, elämän varjoon ja 
valoon, iloon ja tuskaan. Omaan 
osaamme. 

”Kirjoitin siihen kaiken kuole-
masta”, Nummi sanoi teoksen val-
mistuttua. 

”Itkisin koko ajan, jos en ottaisi 
tätä ammatillisesti”, näyttelijä Seija 
Pitkänen huokaa harjoituksen jäl-
keen. ”Peilaan itseäni, miten osai-
sin elää sanat todesta, kääntää ne 
arkikielelle.”

”Nummen tekstit herättävät ja 
lohduttavat”, ohjaaja Johanna Sor-
jonen perustelee Requiemin valintaa 
esitykseksi, joka kiertää palveluta-
loissa. 

”Sanoman avaruus hyväksyy 
mahdollisuuden uskoa omalla taval-
laan. Epäilys on mukana loppuun 
asti.”

Anna meille 
viisautta ja iloa
”Tämä on kulttuurihoitoa”, sanoo 
Leväsen palvelukeskuksen johtaja 
Kari Vartiainen.

Viriketoiminta  -sanaa hän kar-
sastaa.

Satakieli, Tähtelä, Kuusela, 
Kehrääjä, Wellamo, Menninkäinen. 
Leväsen palvelukeskuksen osastojen 
nimet sirkuttavat kesän kieltä. Tämä 
on yli sadan ihmisen koti.

Eikä ole ihmisikää siitä kun tällä 
paikalla oli vaivaistalo.

”Jokainen heistä on täysivaltainen 
ihminen, jolla on oikeus hyvään hoi-
toon. Säilyttävän hoidon osaa kuka 
vaan, mutta me kaivamme joka aamu 
työkalupakistamme esiin taidot ih-
misen kohtaamiseen. Kulttuurihoito 
on osana kokonaisvaltaista hoitoa, 

Seija Pitkänen ja Liisa Lappeteläinen.
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Tulevia kulttuurimatkoja
Pääsiäismatka Hettaan
Ohjelmassa musiikkia,  

ulkoilua ja retkiä
Tervetuloa nauttimaan Lapin keväästä !

11.-12.06.11
Ilmajoen musiikkijuhlille

Ohj. Taipaleenjoki-ooppera
13.-14.07.11

Kuhmon kamarimusiikkipäiville
Saimme lisämajoitusta Bomban 

kylpylästä.
Matkoillamme vastuullisena 

matkanjärj. toim. matkatoimistot
Ilm. ja tied.

Yht.henkilöltä puh. 050-529 1814
Aamupäivällä ja klo 17.30 jälk.

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

Voit tilata Askeleen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi 

Nyt lehtipisteessä.

www.askellehti.fi 

Kuopion Katulähetys ry:n
VUOSIKOKOUS

ke 30.3. 2011 klo 15.30
Diakoniakeskuksessa,

Suokatu 31.
Käsitellään

sääntömääräiset asiat.

Kuopion katulähetys ry.
johtokunta

Yhteisvastuu 2011 torjuu 
nuorten yksinäisyyttä 

Suomessa ja Mosambikissa.

Ole hyvä.
Ole arkienkeli.

Lahjoita www.yhteisvastuu.fi

Soita 0600 1 7010
(10,18 € / puh. + pvm)

tai 0600 1 7020
(20,12 € / puh + pvm)

Portti avoinna suurempaan
Runoteos Requiem 
matkaa palvelutalos-
ta toiseen mukanaan 
rauhaa, turvaa ja loh-
tua.

Jouko Kasurinen (vas.), Elisabet Petsalo ja Esko Räisänen.
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eikä se ole mistään pois”, Vartiainen 
tähdentää. 

”Yksi elämys voi kestää mielessä 
viikon, herättää muistumia. Nämä 
asiat eivät ole mitattavia. Kaikilla 
ihmisillä on sama ihmisarvo. Me 
haluamme tukea myös psyykkistä 
kokemista ja antaa hyvää oloa.”

Vartiaisen mukaan myös kult-
tuuri kuuluu ravitsevaan hoivaan ja 
huolenpitoon. ”Sanat voivat olla ka-
doksissa, mutta kanava kyllä löytyy. 
Muistihäiriöiselläkin tietty sensori 
ottaa vastaan.” 

Muutamat onnelliset 
osaavat elää 
Leväsen palvelutalo on koti muisti-
häiriöisille ja myös pitkälle demen-
toituneille. Nuorimmat asukkaat 
ovat alle 50 –vuotiaita. 

Teatteriohjaaja Johanna Sorjonen 
on joulukuusta alkaen työskennellyt 
palvelukeskuksen yhteisötaiteilijana. 

Hankkeen aluksi Sorjonen veti 
tarinaryhmiä osastoilla. 

”Leväsen Lönnrotiksi” ristitty 
Sorjonen käytti myös sadutusta, 
jossa sadutettava kertoo vapaasti 
muistojaan esillä olevasta kuvama-
teriaalista. Koskettavia tarinoita 
syntyi niin kivenmurikasta kuin 
kiiltokuvaenkeleistäkin. ”Asukkaat 
saivat vapaasti kertoa, eikä tarvinnut 
muistaa”, Sorjonen kuvaa.

Hanke on opetusministeriön ra-
hoittama.

Kukaan ei tiedä 
päiviensä määrää
Runoteos Requiemin harjoitukset 
Sorjonen toi kokonaan palvelukes-
kuksen osastoille ja päiväkeskuk-
seen.

”Täällä on maallinen häly poissa. 
Talon henki vaikuttaa lopputulok-
seen”, Seija Pitkänen sanoo. ”Vuo-
rovaikutus asukkaitten kanssa on 
ollut sykähdyttävää. Kun kontakti 
löytyy, se on silta sanoille.”

”Enää minua ei pelota puhua kuo-
lemasta kenellekään.” Seija Pitkänen 
sanoo Requiem –esitystä portiksi, 
joka loiventaa kynnystä kuolemaan. 
”Kuolema on osamme, osa elämää. 
Lassi Nummi on tiivistänyt ajatuk-
set timantiksi.”

Ensi-illan jälkeen Requiem kier-
tää Kuopion alueen palvelukeskuk-
sissa. Kaupunki kustantaa esityksen 
myös omaishoitajille, sotainvalideille 
sekä sotaveteraaneille. Myös Kuopi-
ossa toimiviin yksityisiin hoitokotei-
hin kaupunki on ostanut esityksiä.

”Haluamme viedä täyttä tavaraa. 
Ei liian harrasta eikä mitään selkote-
atteria”, Johanna Sorjonen korostaa. 
”Jonkun on tällainen aloitettava ja 
lähdettävä sitä vetämään.”

”Tavoitteena on vakiinnuttaa 
kulttuuri osaksi vanhus- ja vammais-
työtä”, sanoo Kuopion kaupungin 
hoivajohtaja Mari Antikainen.

Lahja Pyykönen 
Kuvat Timo Hartikainen

Teatteriohjaaja Johanna Sorjonen 
on viiden kuukauden ajan ollut 
Leväsen palvelukeskuksen yhtei-
sötaiteilijana. 

Portti avoinna suurempaan

Anna meille rauha.
Ilon ja tuskan ja kaipauksen pyörteiden heittelemille
anna rauha, jossa on nöyrää iloa ja surua
ja voimaa päivän askareen suorittamiseen,

ja samalla tavoin anna rauha
käsille, jotka ovat askareissaan vaipuneet,
silmille, jotka ovat sulkeutuneet lepoon.

Anna rauha, joka yhdistää poisnukkuneet
ja meidät, jotka vielä vaellamme täällä.
Anna rauha, joka käy yli kaiken ymmärryksen.
Sinun rauhasi,
anna se heille ja meille.

Lassi Nummi: Requiem. 
Osa: Anna meille rauha, Otava, 1990.

Jouko Kasurinen (vas.), Elisabet Petsalo ja Esko Räisänen.

”Enemmän ja enemmän arvostan 
työtä muistisairaitten parissa”, 
sanoo Leväsen palvelukeskuksen 
johtaja Kari Vartiainen.

Ensi-ilta Kaupunginteatterin aulassa 
torstaina 17.3. klo 19.
Esittää: Seija Pitkänen.
Laulu: Elisabet Petsalo.
Ohjaus: Johanna Sorjonen.
Muut Aula –esitykset:
la 2.4. klo 12 ja ti 12.4. klo 19.

Minä en koskaan epäillyt.
Epäile sinä olemattomiin
minun liian ahdas varmuuteni.
Se puristaa minun sydäntäni.
Minä olin oikeassa,
aina oikeassa!
Anna se minulle anteeksi.
Minä uskoin.
Minun uskoni kivinen paino hartioillani,
minun uskoni kova paimensauva kädessäni.
Ketä minä lohdutin? Ketä virvoitin?
Kenelle annoin valon?

Lassi Nummi: Requiem. 
Osa: Tie. Otava, 1990.
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Tuomiokirkko                                                         
p. 040 4848 256
Tuomiokirkko avoinna tutustumista 
ja hiljentymistä varten klo 10-15, lisäk-
si perjantaina 18-23. 
Viikkomessu ke 9.3. klo 19. Lauri Kas-
tarinen.
Perjantaimessu pe 11.3. klo 19. 
Urkutuokio la 12.3. klo 15. 
Messu su 13.3. klo 10. Saarna Lauri 
Kastarinen, liturgia Ilpo Rannankari, 
kanttorina Pertti Rusanen ja urkurina 
Eero Väätäinen. Tuomiokirkkokuoro.
Talvisodan päättymisen muisto-
konsertti su 13.3. klo 18. Järj. Pohjois-
Savon Sotaveraanipiiri.Ohjelma 10 
euroa.
Paastonajan iltarukoushetki ma 
14.3. klo 18 kappelissa (sisäänkäynti 
Vuorikadun puolelta). Vesper ja virike-
puhe ” Wilhelmi Malmivaaran rohkaisu 
kestävyyteen hengellisen erämaan 
kiusauksissa ”, Lauri Kastarinen. 
Taizémessu (Viikkomessu) ke 16.3. 
klo 19. Sari Kärhä.
Perjantaimessu pe 18.3. klo 19. 
Urkutuokio la 19.3. klo 15. 
Messu su 20.3. klo 10. Saarnaa nimik-
kolähetti Tapio Karjalainen, liturgia 
Liisa Penttinen, urkurina Anu Pulkki-
nen. Jarkko Maukonen ja bändi.
Paastonajan iltarukoushetki ma 
21.3. klo 18 kappelissa (sisäänkäynti 
Vuorikadun puolelta). Vesper ja virike-
puhe ”Ristin Johannes, rukous ja hiljai-
suus”. Teologian tutkija, pastori Kalle 
Hiltunen. 
Pääsiäisajan ehtoollinen ke 23.3. klo 
19. Katri Maaranen.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22 
Seurakuntamestarit
p. 040 4848 259
Raamattupiiri ti 15.3. klo 17. Olli Viita-
niemi, kerhohuone Aaron. 
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 16.3. 
klo 11. Raamattutunti: ”Jeesus, kiusa-
usten voittaja” Ilpo Rannankari. Ilta-
päivällä Eero Väätäinen. 
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus su 
20.3. klo 11.30. Mukana Singaporen 
nimikkolähetit Tapio ja Kaija Karjalai-
nen. 
Lähimmäispalveluryhmän vierailu 
ma 21.3. klo 17.30 Alavan seurakun-
taan. Oma kyyti. Lisätietoja Varpu Yl-
häiseltä, p. 040 4848 255.

INKILÄNMÄEN 
SEURAKUNTATALO 
Inkiläntie 7 
Emäntä p. 040 4848 273
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 9.3. 
klo 11. Hartaus ja iltapäiväohjelma 
”Rukous”, Sari Kärhä. Lounas+kahvi 6 
euroa. 
Käsityöryhmä ma 14.3. maanantaisin 
klo 9.30 alakerrassa. 
Raamattupiiri ti 15.3. klo 16.30. 
Inkilänmäen palvelupiiri ke 16.3.
klo 13. Kevätmyyjäisten suunnittelua.
Perhejumalanpalvelus su 20.3. klo 
12. Saarnaa Pirjo Rissanen ja liturgia 
Sari Kärhä, kanttorina Anu Pulkkinen. 
Päiväkerholaiset laulavat lastenohjaa-
ja Raija Pesosen kanssa. Kirkkokahvit.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 23.3. 
klo 11. hartaus ”Kaikki ilon lähteet 
puhkeavat” Ilpo Rannankari. Vieraita 
Junakoskelta. Lounas+kahvi 6 euroa.

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

NUORET
Nuortenilta to 17.3. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalossa, Suokatu 22 E. 
Nuorten retki Tahkolle la 26.3. klo 9. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 17.3. 
mennessä Jarkko Voutilaiselle, p. 040 
4848 285 tai jarkko.voutilainen@evl.fi. 

LÄHETYS
Kotien lähetyspiiri ke 9.3. klo 13 Vää-
täisellä, Minna Canthin katu 29 A.

Kotien lähetyspiiri ke 23.3. klo 13. 
Mukana nimikkolähetit Kaija ja Tapio 
Karjalainen. 

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri ma 14.3. klo 18 
Poukamassa. Lenkkeily, sauna, iltapala 
ja iltahartaus. Vetäjänä Pirjo Rissanen, 
p. 040 4848 252.
Perhekerho ti 15.3. klo 9.30. -11 ”Isoisä 
Abraham” Keskusseurakuntatalossa, 
Suokatu 22.
Perhekerho ke 16.3. klo 9.30. -11 ”Iso-
isä Abraham” Inkilänmäen seurakun-
tatalossa, Inkiläntie 7.
Lukupiiri su 20.3. klo 16 Keskusseura-
kuntatalossa, Suokatu 22 E.
Perhekerho ti 22.3. klo 9.30. -11 ””En-
keli ilmestyy Marialle” Keskusseura-
kuntatalossa.
Perhekerho ke 23.3. klo 9.30. -11 ”En-
keli ilmestyy Marialle” Inkilänmäen 
seurakuntatalossa.

KASTETUT
Onni Eemeli Kallinen, Alex Aulis Aho-
nen, Valtteri Thomas Aaron Miettinen. 

KUOLLEET
Anja Maria Kyllikki Vartiainen 74v., Irja 
Tuulikki Helminen 98 v., Heleena Aino 
Puustinen 90 v., Aino Annikki Väätäi-
nen 87 v., Raakel Marjatta Grönfors 79 
v., Kerttu Alina Ahonen 81 v., Aino 
Maria Turunen 92 v., Siiri Sylvia Musto-
nen 79v., Seppo Juhani Timonen 87v., 
Uuno Johannes Varis 90 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 
p. 040 4848 298
Messu su 13.3. klo 10. Saarnaa Matti 
Sihvonen, liturgina Hannu Koskelai-
nen, kanttorina Ossi Jauhiainen, mies-
kuoro Poukaman laulajat. Kirkkokahvit 
ja professori Matti Uusituvan esitelmä 
”Ei yksin liikunnasta”. 
Messu su 20.3. klo 13. Saarnaa Salla 
Tyrväinen, liturgina Sanna Husso, 
kanttorina Leila Savolainen. Messun 
jälkeen 70-, 75- ja 80-vuotiaitten syn-
tymäpäiväjuhla. 
Konsertti ti 22.3. klo 18. Pertti Rusa-
nen, Olavi Hautsalo, Ossi Jauhiainen, 
Veli-Pekka Varpula, Arto Löppönen, 
Vesa Kajava, urut, Juhana Huhtinen, 
piano. Ohjelma 10 euroa. Tuotto las-
ten syöpäosastolle. 

ALAVAN 
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B 
Käsityö- ja askartelupiiri to 17.3.
klo 13 kirkon alasalissa. 
Naisten päivä la 19.3. klo 10 - 16
seurakuntasalissa. Maija Nyman,
Salla Tyrväinen. 
”Kevättä kohti” Hyväntekeväisyys 
kahvikonsertti su 20.3. klo 14. Liput 
10 euroa (sisältää kahvin ja pullan). 
Tuotto pietarilaisten (entisten katulas-
ten) Poukamassa pidettävän 16. kesä-
leirin hyväksi. Järjestäjänä Iloa Lapsen 
ja Nuoren Elämään ry. 
Eläkeläisten kahvila ti 22.3.
klo 12 - 14. 
Kirjallisuuspiiri to 24.3. klo 14 kerho-
huone 1. Kirja: Runoja talvesta ja ke-
väästä. Yht.henk. Aino Mikkonen,
p. 040 7071 499. 
Yhteisvastuumyyjäiset pe 25.3.
klo 11 - 13. 
Parisuhde vahvaksi su 27.3. klo 16 
perheneuvoja, erityistason perhetera-
peutti, Saara Kinnunen luennoi ai-
heesta. Hän saarnaa tuomasmessussa 
Alavan kirkossa klo 18. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 
p. 040 4848 311
Kohtaamispaikkamessu ”Siunaavat 
sanat” su 13.3. klo 16. Johanna Mati-
lainen.
Messu su 20.3. klo 13. Saarnaa Juha 
Välimäki, liturgina Pirjo Kuula, kantto-
rina Leila Savolainen, Hirvijärvi 1 ja 
Hirvijärvi 2 leiriläiset. 
Muusiikillinen pääsiäisateria ”kohti 
Jerusalemia” la 16.4. Konsertissa klo 

14. israelilaista musiikkia esittävät 
Zipporim-kuoro, johtajana Leila Savo-
lainen, Ari Lahtinen, Jarkko Maukonen, 
Jarmo Hallikainen sekä Hanna Eskel-
Koistinen. Koreografia, Hanna Kahrola, 
kuvat Ariela Toivanen. Konsertti on 
kuoron valmistautumiskonsertti ke-
vään Israelin matkaa varten. Ateriali-
pun ennakkoon varanneille ruokailu n. 
klo 15. Ruoka on laktoositonta, erityis-
ruokavaliot ilmoitettava erikseen ja 
peruuntumiset. Hinta aik. 12 €, lapset 
alle 12 v. 6 €, alle 4 v. ilmaiseksi. Lippu-
jen ennakkomyynti pe 8.4. mennessä 
Alavan seurakunnan toimisto, Keihäs-
katu 5 B, p. 040 4848 286 (ark. 8 -16) 
tai, p. 040 4848 287 (ark. 10 - 12) sekä 
Lähetyskauppa Vakka, Kuninkaankatu 
22, p. (017) 262 2322 (ti - pe klo 11 - 15, 
la klo 11 - 14) Järj. Alavan seurakunta ja 
Zipporim-kuoro.

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20 
p. 040 4848 307 

Nimikkolähetit Kaija ja Tapio Karjalai-
nen vierailevat ti 22.3. klo 11.30 Särki-
niemen arkisella aterialla ja klo 13 dia-
konia- lähetyspiirissä Holmströmilla,  
Lohkaretie 1 B 6. 
Messu su 13.3. klo 13. Saarnaa Sanna 
Husso, liturgina Juha Välimäki, kantto-
rina Ossi Jauhiainen, Rytky 1 rippileiri-
läiset.

DIAKONIA
Diakoniatoimiston Alavan ajanva-
rausvastaanotto ke klo 9-11, Liisa Tiili-
kainen, p. 040 4848 324, Särkiniemen 
ajanvarausvastaanotto ti klo 9-11, Sis-
ko Laitinen, p. 040 4848 326 Neulamä-
en ajanvarausvastaanotto torstaina 
klo 9-11 Ulla Turunen, p. 040 4848 325.
Lähimmäispalvelun kuukausiko-
koontuminen ma 21.3. klo 17.30 seu-
rakuntasalissa yhdessä Tuomiokirkko-
seurakunnan lähimmäisten kanssa. 
Pirjo Kuulan aiheena Ilo. 

PERHETYÖ
Perhekerhot klo 9.30. Viikolla 11 Ala-
valla, Neulamäessä ja Särkiniemessä 
aiheena Talven ihmeitä. Viikolla 12 Ra-
kennamme soittimia. Lehtoniemessä 
viikolla 11 Rakennamme soittimia ja 
viikolla 12 aiheena Ekologiset vaat-
teet, Anne Makkonen/Niilo Ilo -lasten-
vaate verkkokauppa. 

KASTETUT
Milka Lumia Härkönen, Melissa Maaria 
Turhanen, Niklas Luca Samuli Heiska-
nen, Eetu Onni Tapani Tiitinen, Inari 
Tilma Helena Salmi. 

KUULUTETUT
Mikko Kaleva Huttunen ja Jenni-Leena 
Marjukka Kinnunen, Antti Pellervo Pa-
junen ja Minna Elina Marin.

KUOLLEET
Tauno Olavi Ihalainen 82v., Eija Anneli 
Marin 63 v., Elvi Puustinen 95 v. 

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
p. 044 4848 336
Tuhkamessu ke 9.3. klo 18. Anna-Mai-
ja Hella, Matti Pentikäinen ja Anna-
Mari Linna.
Sanajumalanpalvelus su 13.3. klo 10. 
Saarnaa pastori Petteri Hämäläinen, 
jonka virkaan siunaaminen, liturgia 
Esko Konttinen ja kanttorina Richard 
Nicholls. Kirkkokahvit.
Seurakuntailta ma 14.3. klo 18.30 
koulutussalissa. Aiheena Jeesus kiusa-
usten voittaja Matt. 16:21-23 ja
Lähetyssunnuntain messu su 20.3. 
klo 10. Saarna Silva Lahti, liturgia Juha 
Määttä kanttorina Richard Nicholls. 
Kirkkokahvit ja lähetystyöntekijä Silva 
Lahti kertoo työstään Etiopiassa.

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

se on tietenkin Isännöintipalvelu Isarvo Oy.

Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 0400 438 161 
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

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

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN 
JA  AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa. 
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Kuopiossa 28.3. alk. yht. 17 pvää
* Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy työryhmineen.
* Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela. 
* Paikka: Kylpylä-Hotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, Kuopio
* Haku Kelan kautta, liitteeksi lääkärin B-lausunto ko. oireista.

Hakemuksia ja lisätietoja saa Kelalta ja netti-sivuilta www.kela.fi/ 
kuntoutus, kurssinro 38869 sekä  www.psykologiyhteistyo.fi tai 
info@psykologiyhteistyo.fi. Puhelimitse yhteyshenkilöt Anne  
Purhonen 0400-356 244 sekä Sirkka Littow p. 0400-902 472. 

Kati Katila
050 350 6199
kati.katila@tilaommel.fi 

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU
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1. paastonajan sunnuntai.  Matteus 16:21–23.

Luottamusta vaikeuksissa

Ei ollut Jeesuksenkaan elämä 
ruusuilla tanssimista. 

Evankeliumitekstissä hän 
purkaa oppilailleen tuntojaan 

tulevasta kärsimyksestään Jerusa-
lemin johtomiesten käsissä. Hänen 
kärsimystiensä tulisi viimein huipen-
tumaan häpeälliseen teloitukseen 
ristillä. Jeesusta ei varmaankaan 
naurattanut, kun hän ajatteli sitä 
ihmisten pahuutta ja vihaa, jonka 
hän joutuisi pian kohtaamaan. 

Eikä siinä vielä kaikki: Jumalan 
ikiaikaisiin suunnitelmiin kuului las-
kea ristillä riippuvan Poikansa päälle 
kaikki ihmisten synnit. Viaton saisi 
niskoilleen syyllisyyden kaikesta sii-
tä pahuudesta, mitä ihmiset ovat 
tässä maailmassa saaneet aikaan. 
On mahdotonta edes kuvitella, miltä 
sellainen syntikuorma voisi tuntua, 
kun jo yhdenkin synnin paino saat-
taa tuntua liian raskaalta kantaa.

Pietari ihmetteli Jeesuksen pu-
heita kärsimyksestä ja kuolemasta. 
Mitään sellaista ei saisi tapahtua 
Jeesukselle! Jeesus oli kuitenkin 
toista mieltä: juuri sehän hänelle 

piti tapahtua. Kuolema ihmisten 
syntien vuoksi oli se tärkeä tehtävä, 
jonka vuoksi hän oli syntynyt tä-
hän maailmaan. Niin vaikealta kuin 
se tuntuikin, hänen olisi vietävä se 
tehtävä päätökseen.  

On hyvä, että Jeesus kulki Juma-
lan hänelle valmistaman maanpääl-
lisen matkan alusta loppuun juuri 
niin, kuin Jumala oli sen suunnitellut. 
Jos hän olisi kuunnellut Pietaria ja 
jättänyt menemättä Jerusalemiin 
tuona kohtalokkaana pääsiäisenä, 
saisimme vain haaveilla syntiemme 
anteeksisaamisesta.

Pietarin tavoin mekään emme 
monesti ymmärrä etukäteen Juma-
lan suunnitelmia. Kun mietimme 
maailman menoa ja omaa elämääm-
me, saatamme kauhistua ja sanoa 
Jumalalle niin kuin Pietari: ”Sitä ei 
saa tapahtua!” 

Onneksi Jumalan suunnitelmat 
eivät kuitenkaan ole meidän mieli-
piteistämme kiinni. Jumala pystyy 
toteuttamaan hyvää tahtoaan myös 
sellaisten tapahtumien kautta, joita 
me emme ymmärrä ja joita me em-

me haluaisi tapahtuvan.
Osaamme kyllä kantaa huol-

ta mitä moninaisimmista asioista, 
mutta osaammeko me turvata ja 
luottaa Jumalaan? Pietari sai oppia 
vähitellen, että jopa sellaisissakin 
tilanteissa, kun kaikki toivo näyttää 
menneen, Jumalaan ja hänen suun-
nitelmiinsa voi luottaa. 

Kunpa mekin oppisimme anta-
maan elämämme Jumalan käsiin. 
Hän on luvannut pitää meistä huo-
len. Ja vaikka juuri nyt ei menisikään 
hyvin, parempaa on vielä luvassa. 
Siihen saamme kristittyinä luottaa.

 

Juha Määttä

Kirjoittaja on 
seurakuntapastorina 

Kallaveden 
seurakunnassa.

Joonas Vähäsöyrinki

Seurakuntailta ma 21.3. klo 18.30 kou-
lutussalissa. Aiheena Rukous ja usko 
Mark. 9: 17-29.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
p. 040 4848 345
Paastonajan messu su 13.3. klo 16. 
Matti Pentikäinen ja Richard Nicholls.
Raamattuilta ke 16.3. klo 18.30. Enke-
leistä.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15
p. 040 4848 351
Messu su 20.3. klo 13. Matti Pentikäi-
nen ja Richard Nicholls.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410 
p. 017 3629 205
Sanajumalanpalvelus su 13.3. klo 13. 
Esko Konttinen ja Anna-Mari Linna.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
p. 040 4848 545
Messu su 13.3. klo 10. Saarna Jaakko 
Pärnänen, liturgia Mikko Väisänen ja 
kanttorina Anna-Mari Linna. Sisä-Savon 
Gideonien kutsujumalanpalvelus. Kirk-
kokahvit seurakuntakodilla.

KARTTULAN 
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
p. 040 4848 547
Perhe- ja päiväkerhot talvilomalla 
ma-pe 7.-11.3.
Rukoushetki ja ikonin lahjoittami-
nen to 17.3. klo 18. Isä Harri Peiponen, 
Reijo Mustonen ja Karttulan karjalaiset.
Messu su 20.3. klo 10. Rippikoululaisten 
vanhempien päivä. Huom! paikka.
Iltamusiikki su 20.3. klo 18 YV-keräyk-
sen hyväksi, Suonenjoen ja Karttulan 
kirkkokuorot. Tarjoilu klo 17.30 alkaen.
Perhekerho ke 23.3. klo 9.30. 

SYVÄNNIEMEN PAPPILA 
Kuttajärventie 6
p. 040 4848 548
Kartsakirkko la 19.3. klo 17. Reijo Mus-
tonen, Riikka Kukkonen ja Anne Kerä-
nen.
Vauvakirkko ma 21.3. klo 17.30. Mikko 
Väisänen, Tuija Soini ja Anne Keränen.

NUORET
Nuortenilta to 10.3. Ei nuorten iltaa.
Nuortenilta to 17.3. klo 18 Kallaveden 
kirkolla. Rukous on silta.
Nuortenilta to 24.3. klo 18 Kallaveden 
kirkolla. Kevään korvalla.

MUSIIKKI
Laulutuokio ti 22.3. klo 13.30
Liisan pihassa. Anne Keränen.

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Kallaveden kirkolla, 
Rauhalahdentie 21, ajanvaraus ma ja to 
klo 9-10, p 040 4848 332. Riitta Reima ja 
Maarit Kirkinen. Petosen seurakunta-
talossa, Pyörönkaari 21, soittoaika ma 
ja ke klo 9-10, p. 040 4848 333 ja vas-
taanottoaika ma ja ke klo 10-11. Martti 
Olsen, Hanna Rasa, Irene Savolainen ja 
Kirsti Makkonen.
Varttuneen väen virkistyspäivä ke 
16.3. klo 10. Kallaveden kirkolla. Miten 
turvallisuus muuttuu iän myötä, YTT 
Raija Väisänen. Hartaus Juha Määttä. 
Ruokailu 5 €.
Leväsen kammari ma 21.3. klo 12.30 
Leväsen palvelukeskuksessa. Kamma-
rissa voi tutustua uusiin ihmisiin ja juo-
da kupin kuumaa. Sanan maanantai, 
Matti Pentikäinen.
Kuopion seurakuntien omaishoitaji-
en yhteinen teemapäivä ti 22.3. klo 
13. keskus seurakuntatalossa. Mukana 
Liisa Penttinen. Ilmoittautuminen dia-
koniatoimistoon 15.3. mennessä, p. 040 
4848 332 (voit myös jättää viestin vas-
taajaan).

MUUTA
Rukoushetki ke 9.3. klo 13 Jaakkolan 
kerhohuoneessa, Karttulassa.
Ehtoollishetki ke 9.3. klo 14
Karttulan sairaalassa.
Leväsen messu ti 15.3. klo 13.30.
Anna-Maija Hella.

Keskustelutuokio ti 15.3. klo 13.30. 
Koti-/Villenpihassa.
Ehtoollishetki to 17.3. klo 13.
Marin pihassa ja klo 14 Ierikan pihassa.
Rukoushetki ti 22.3. klo 14 Ainolassa. 
Mukana Osmo Rissanen ja Virmaanpää 
-Soinlahden seurakuntapiiri.

PERHETYÖ
Perhekerhot seuraavasti: Petosen seu-
rakuntatalossa ja Valoharjulla tiistaisin 
klo 9.30-11 Kallaveden kirkolla, Jynkän-
vuoren kerhohuoneessa ja Kurkimäessä 
(Kurkipirtti) keskiviikkoisin klo 9.30-11. 
Taidetiistai ti 15.3. klo 9.30-11.30 ja ti 
22.2. klo 9.30-11.30 ja 13-15. 
4-vuotis synttärit su 20.3. klo 16 Kalla-
veden kirkossa. Tuula Hoffrén, Richard 
Nicholls.
Kirkkomuskari su 20.3. klo 17 Kurkimä-
essä kerhohuoneessa.

PIIRIT
Puutossalmen lähetyspiiri ma 14.3. 
klo 13 Veikko Laitisella, Kinnontie 11. 
Mukana Matti Pentikäinen.
Rytkyn työseura ma 14.3. klo 18 Kirsti 
ja Erkki Oinosella, Poikkimäki 6. Esko 
Konttinen.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti 15.3. 
klo 13 Pekka ja Marja-Leena Savolaisel-
la, Anttilantie 88. Matti Pentikäinen.
Niemisjärven olotila ti 22.3. klo 11.30 
Niemisjärven kylätalossa. Mukana Raili 
Rantanen.
Haminalahden työseura ti 22.3. klo 
18.30 Helvi ja Erkki Sutisella, Savolan-
mäentie 71. Mukana Juha Määttä.

AIKUISTYÖ
Rukouspiiri ke 9.3. klo 18.30 Kallave-
den kirkolla. Lisätietoja Merja-Riitta 
Jaakkonen, p. 040 5573 285.
Miesten lenkkipiiri to 17.3. klo 17.45 
Karttulan koulukeskuksessa. Lenkin ja 
saunan jälkeen lopputilaisuus seura-
kuntatalossa.
Miesten sauna- ja takkailta pe 18.3. 
klo 18 Poukaman leirikeskuksessa. Kiin-
nostavia alustuksia, veljellistä yhdessä-
oloa, sauna ja avanto. Osanottomaksu 4 
€, johon sisältyy sauna ja kevyt iltapala. 
Lakiasiainneuvonta, asianajaja, vara-
tuomari Jyrki Sarkkinen. 
Miesten saunailta ke 23.3. klo 17.30 
Tervossa Eero Kekkosella, Raitalantie 
203. Sauna on lämmin klo 17.30 alkaen, 
keskustelu ja ohjelma alkaa noin klo 19. 
Omat makkarat mukaan.
Rukouspiiri ke 23.3. klo 18.30 Kallave-
den kirkolla. Lisätietoja Merja-Riitta 
Jaakkonen, p. 040 5573 285.

KINKERIT
Airakselan kinkerit su 13.3. klo 18 Sari 
ja Jorma Konttisella, Airakselantie 1173.
Syvännniemen kinkerit to 17.3. klo 18 
Annikki ja Kauko Tiihosella, Tallustie 
290 (ent. Mustalahdentie).
Pihkainmäki-Vakkakuusen kinkerit 
su 20.3. klo 13 Arja ja Juhani Sepposella, 
Taipaleentie 510.

KASTETUT
Eino Kalle Kalevi Suuronen, Lilja Johan-
na Mähönen, Leo Elmeri Riekkinen, Iita 
Matilda Magdaleena Laine, Tatu Elias 
Takalo, Jenna Sofia Amanda Kokkonen, 
Emma Josefina Matilainen, Miro Antti 
Topias Hartikainen.

KUULUTETUT
Sulo Eelis Turunen ja Eija Pauliina Kuis-
manen. 

KUOLLEET
Pentti Aulis Karhunen 65 v., Antti Olavi 
Korhonen 88 v., Väinö Olavi Savolainen 
83 v., Jaakko Ilmari Riihola 77 v., Mikko 
Johannes Mönkkönen 95 v., Arvo Ensio 
Tuomainen 64 v., Maija Tellervo Kröger 
81 v., Toimi Uuras Huttunen 75 v.

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
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Perhekerho menee ke 23.3. satutun-
nille kirjastoon. Kyyti lähtee Pyhän 
Johanneksen kirkon pihasta klo 9.30. 
Messu ja Herättäjän päivä su 13.3. 
klo 10. Saarna Tuomo Ruuttunen, li-
turgia Lauri Paatero, kanttorina Heikki 
Mononen. Puijon Laulu. Keittolounas 
ja seurat.
Miesten piiri ke 16.3. klo 18-20 takka-
huoneessa.
Yhteislauluhetki to 17.3. klo 12. Riitta 
Matilainen.
Messu su 20.3. klo 10. Saarna ja litur-
gia Unto Niskanen, kanttorina Riitta 
Matilainen.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 386
Lähetyspiiri ke 23.3. klo 13. Kuvia ja 
muistoja Mosambikista, Reijo Virolai-
nen.
Ilta Isä meidän -rukouksen äärellä 
su 13.3. klo 18-19. 
Törmälän ystävät ti 15.3. klo 11-13 
sivusalissa. Annikki Tenhunen.
Kätevät kädet ti 15.3. klo 17-20. Pää-
siäiskoristeita. Vieno Arpola.
Perhekerhossa vierailee ke 16.3. klo 
9.30-11 Unto Niskanen ja ke 23.3. 
mennään satutunnille kirjastoon. Kyy-
ti lähtee Vanhan kirkon pihasta n. klo 
9.35. 
Messu su 20.3. klo 13. Saarna ja litur-
gia Unto Niskanen, kanttorina Riitta 
Matilainen.

DIAKONIA
Ukintuvan Sanan torstai 24.3. klo 12 
Pyhän Johanneksen kirkolla. Mika Nis-
kanen.
Elämää etsimässä -keskusteluryh-
mä to 24.3. klo 14.30-16 Pyhän Johan-
neksen kirkon srk-salissa. Aiheesta 
”Mykkä Jumala?” alustaa Merja Lep-
pälä.
Hyvän Mielen Päivä ke 23.3. klo 11-
13.30 Pyhän Johanneksen kirkolla. 
Raamattutyöskentelyä bibliodraama-
menetelmällä, bibliodraamaohjaaja 
Sirpa Juola. Linja-auton (Jääskeläisen 
auto) reitti: Päivärannantie, Citymar-
ketin jälkeinen pysäkki Kettulanlah-
teen päin klo 9.50, Kaijan padan py-
säkki klo 9.55, Pihlajaharjuntien ja Ra-
husentien risteys klo 10, Kelloniemen 
Sale klo 10.05, Itkonniemi (Malminka-
tu 13 pysäkki) klo 10.10, Sotilaspojan-
kadun pysäkki klo 10.15, Tellervonka-
dun pysäkki 10.20, Lönnrotinkadun 
pysäkki (Lönnrotinkatu 11 kohdalla) 
klo 10.25, Pohjolankadun pysäkki 
(Pohjolankatu 28 kohdalla) klo 10.30, 
Killisenkatu ja Pohjolankatua Lönnro-
tinkadulle, Saariaitan pysäkki klo 
10.40, Pyhän Johanneksen kirkko. Pa-
luu samaa reittiä alkaen klo 13.30. 
Päivän hinta 5 €.
Diakoniatyöntekijöiden ajanvara-
uspäivystys ti klo 9-10 Vanhalla kir-
kolla, p. 040 4848 385 ja Pyhän Johan-
neksen kirkolla, p. 040 4848 384. Ulla 
Halonen, p. 040 4848 405. Mari Merta-
nen, p. 040 4848 406. Kirsi Niskanen, 
p. 040 4848 407.
Vanhan kirkon ystäväkerho ma 
14.3. klo 13-14.30. Toivevirsiä, Heikki 
Mononen.
Männistön toripäivä to 17.3. klo 9-14 
Kauppatorilla. Ruispuuroa Yhteisvas-
tuulle. Seurakunnan työntekijöitä ja 
vapaaehtoisia. 
Raamattutunti omaishoitajille ti 
22.3. klo 13-15 Keskusseurakuntatalon 
kahviossa, Suokatu 22. Ilmoittautumi-
set 16.3. mennessä seurakuntayhty-
män vaihteeseen (017) 158 111.

MUUTA
Hartaus to 10.3. klo 13.15 Mäntylän 
palvelutalossa, Untamonkatu 5. Tarja 
Säynevirta.

KASTETUT
Aapo Eemil Juhani Romppanen, Hul-
da Helmi-Marja Lyydia Paksu, Karlo 
Olavi Palo.

KUULUTETUT
Veli Matti Tapio Räsänen ja Kirsi Mirja-
mi Korhonen,Matti Juhani Kettunen 
ja Ulla Saara Eliisa Martikainen.

KUOLLEET
Irja Orvokki Riekkinen 82 v., Eljas Ed-
vard Sorjonen 60 v., Kaija Ellen Ylönen 
79 v., Alma Siviä Soininen 91 v., Aune 

Orvokki Ruotsalainen 71 v., Marja Lee-
na Pöntinen 64 v.

Pu i j o

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Talvisodan päättymisen muistoju-
malanpalvelus (messu) su 13.3. klo 
10. Seppo Laitanen saarnaa, Jaana 
Marjanen, Heikki Hyvärinen. Kanttori-
na Outi Keskisipilä. Kuopion sotavete-
raanien mieskuoro. Seppelepartion 
lähettää Reijo Virolainen. Kirkkokah-
vit.
Pieni iltakirkko su 13.3. klo 18. Jaana 
Marjanen, Tuula Pesonen, lauluryhmä 
Verso. Teetarjoilu.
Messu su 20.3. klo 10. Kari Kuula saar-
naa, Heikki Hyvärinen, Miina Karasti, 
Niklas Grönholm. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä. Kamarikuoron kvartetti. Lap-
sille pyhäkoulu.
Hiljainen rukous 30 vuotta, musii-
kin ja runon ilta su 20.3. klo 18. Ritva 
Kokander, runot, Tapani Nuutinen, 
laulu, Juha Komulainen, urut. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykseen ja kehitys-
maiden kummilapsitoimintaan. Kah-
vitarjoilu.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Midinette -lähetyspiiri ke 9.3. klo 12. 
Israel -piiri ke 9.3. klo 14. Ariela Toiva-
nen.
Raamattu tutuksi -luento ma 14.3. 
klo 18.30. Apua! Ihminen on niin heik-
ko. Jaana Marjanen.
Ystävän kammari ti 15.3. klo 11. Avoi-
met ovet kaikenikäisille tiistaisin klo 
11-14. Yhdessä oloa ja kahvitarjoilua.
Perhekerho ke 16.3. klo 9.30. Liian 
usein kiusaan ja kähisen.
Eläkeläisten iltapäivä to 17.3. klo 
12.30. Kristityn eväät, Jaana Marjanen.
Hiljaisen viikon vaelluksen suun-
nittelu la 19.3. klo 11. Suunnitelmat 
tarkentuvat, vastuuvuoroja jaetaan. 
Heikki Hyvärinen.
Lähimmäisten tapaaminen ma 21.3. 
klo 18. Ystävän Kammarissa. Leena 
Pulkkinen kertoo kulttuuriluotsitoi-
minnasta ja kulttuurin merkityksestä 
ikääntyvälle ihmiselle.
Raamattu tutuksi -luento ma 21.3. 
klo 18.30. Pelastusvarmuus ja luoma-
kunnan uudistuminen. Heikki Hyväri-
nen.
Perhekerho ke 23.3. klo 9.30. Nuori 
neitsyt Maria.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO 
Tuomikuja 4 
p. 040 4848 426
Messu su 13.3. klo 13. Heikki Hyväri-
nen, Outi Keskisipilä. Kuopion Musii-
kinystäväin musiikkiopiston laulajia.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 14.3. 
klo 18. Matto, Seija Rissanen, Helena 
Heija-Nuutinen ja Riitta Murtorinne.
Perhekerho ke 16.3. klo 9.30. Kante-
leen soitantaa Joona Sarasteen joh-
dolla. Yhdessäoloa ja leikkiä, viikko-
messu ja ruokailu.
Viikkomessu ke 16.3. klo 11. Heikki 
Hyvärinen, Joona Saraste.
Ystävänpäiväkerho ke 16.3. klo 11. 
Viikkomessu ja ohjelma: VT:n profee-
tat, Heikki Hyvärinen. Ruokailu klo 
12.30.
Sanajumalanpalvelus su 20.3. klo 
13. Pekka Nieminen, Outi Keskisipilä.
Perhekerho ke 23.3. klo 9.30. Nuori 
neitsyt Maria.
Ystävänpäiväkerho ke 23.3. klo 11. 
Ruokailu ja klo 12-13.30 kankaanpai-
nantaa, Liisa Nenonen ja Riitta Murto-
rinne.

LÄNSI-PUIJON KERHOHUONE 
Rypysuontie 28-30
p. 040 4848 419
Perhekerho ti 15.3. klo 9.30. Liian 
usein kiusaan ja kähisen.
Perhekerho ti 22.3. klo 9.30. Nuori 
Neitsyt Maria.

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

LAKIASIAT
Perunkirjoitukset, perinnön-
jaot, testamentit, ositukset,
kauppakirjat ym. hoidetaan  

asiantuntemuksella.
Varatuomari Seppo Turunen

044 349 2299

Tietokoneapu 
kotitalalous-
vähenn. 60% 

040 5844 045  

www.orden.fi 

Asianajotoimisto

J.S KETTUNEN
asianajaja, varatuomari

Kuiluntie 3 B, 71800 Siilinjärvi
Puh. 5800 140, fax 5800 144

0400-573 469
jouni@jskettunen.fi 
www.jskettunen.fi 

• riita- ja rikosasiat
• testamentit
• perunkirjoitukset ja

perinnönjaot
• avioerot, ositukset
• perintä ym.

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

- erikoishammas-
teknikon palvelut

- hammaslaboratorio-
palvelut

Käsityökatu 18 A 
70100 KUOPIO

puh. 017-262 6990

OHJELMISTO ESITTÄYTYY NETISSÄ:
kaupunginteatteri.jns.fi

Liput 013 267 5222 tai
Lippupalvelun lippukaupoista 

kautta maan.

TEATTERIA JA MAJOITUSTA:
S-hotellit Joensuu p. 020 123 4660

Cumulus p. 013 511 2100

Nicklebyn perhe-elämä järkkyy,
kun isä kuolee äkillisesti.
Lontoossa asuva Ralph-setä, 
kitsas koronkiskuri, lupaa auttaa,
mutta ei pyyteettömästi…

Luvassa siis juonittelua 
ja romantiikkaakin! 

mutta ei pyyteettömästi…

Luvassa siis juonittelua 
ja romantiikkaakin! 

OHJELMISTO ESITTÄYTYY NETISSÄ:
kaupunginteatteri.jns.fi

Liput 013 267 5222 tai
Lippupalvelun lippukaupoista 

kautta maan.

TEATTERIA JA MAJOITUSTA:
S-hotellit Joensuu p. 020 123 4660

Cumulus p. 013 511 2100

Nicklebyn perhe-elämä järkkyy,
kun isä kuolee äkillisesti.
Lontoossa asuva Ralph-setä, 
kitsas koronkiskuri, lupaa auttaa,
mutta ei pyyteettömästi…

Luvassa siis juonittelua 
ja romantiikkaakin! 

KIITOKSENI

seurakunnalle ja
työtovereille

menneistä työvuosista.

Esko Niemelä

POHJOIS-SAVON KRISTUS-PÄIVÄT 
La-su 19.-20.3 Kuopion NNKY:ssa, Myllykatu 5. 
Yleisaihe: Muuttumaton evankeliumi. 
Raamattuluentojen pitäjät: Paavo Suihkonen ja Per-Olof Malk. 
Laulu ja musiikki: Siiri Kettunen, Paula Puustinen, Erkki ja Kyllikki 
Holopainen, Hannu Anttila, Liekki-lauluryhmä ja NNKY:n kuoro. 
Runonlausuntaa: Seija Antikainen.
Ohjelma: 
La 19.3.
13.00 Avaus. Saara Lehtimäki. 
          Vanha usko tässä ajassa. Raamattutunti Per-Olof Malk.
14.30 Kahvi (tarjoilu myös yläkerrassa)
15.00 Muuttumaton evankeliumi. 
          Raamattutunti Paavo Suihkonen. 
16.00 Vanhan testamentin Messias-
          kuningas. Raamattutunti Suihkonen. 
17.00 Ruokailu (tarjoilu myös yläkerrassa)
17.30 ”Katsokaa, kuinka suuri hän on!” 
          Hannu Anttila, Maire Lyytinen, 
          Seija Antikainen. 
Su 20.3.
13.00 Psalmien kuva Kristuksesta. 
          Raamattutunti Suihkonen.         
14.00 Kahvi
14.30 Kristityn vaellus Ilmestyskirjan valossa. Malk.
15.30 Rohkaisua kiusatuille. Raamattutunti. Suihkonen.
          Päätös. Lyytinen, Malk.

TERVETULOA LÄHELTÄ JA KAUKAA!
Järj. Evankeliumin opintoyhdistys ry – Kuopion NNKY                                           

Ohjelmassa mm. 
– Vestäjien Minna-ilta to 17.3. klo 18
 Korttelimuseon kahvila
– Korttelimuseoon vapaa pääsy
 la 19.3. klo 10-16 ja  
 Minnan salongin opastus
 klo 11, 12 ja 13
– Katseen vanki -dokumentti 
 Anneli Saulista la 19.3. klo 15.30 Kino Kuvakukko, järj. ISAK ry

Tapahtumiin vapaa pääsy

Lisätietoja: www.kuopiofestivals.fi

Ihmistä
etsimässä.

Kevään 2011
EDUSKUNTAVAALIT
lähestyvät.
Nyt sinulla on mahdollisuus 
tavoittaa äänestäjät seura-
kuntalehden välityksellä.

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

Ilmoitusmarkkinointi
Vappu Kuusiniemi 

(014) 619 824 
040 486 6726

vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi 
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Lue vanhempien kanssa Raamatusta Ps. 57: 2 – 4.

Yhdistä sitten kuvan pisteet viivalla, jotta saat Raamatun tekstiin sopivan 
kuvion.
Mitkä ovat pojan suojana?

Tehtävän laati Sanna Ollikainen.

P y h ä P u u h a  
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MUUTA
”Elämän kokoisia kysymyksiä” nais-
ten kesken to 17.3. klo 18. Keskustelua 
takkatulen äärellä klo 18-20.30 Pouka-
man leirikeskuksessa. Saunomis- ja 
avantouintimahdollisuus. Osallistumis-
maksu 5 € sis. saunan ja iltapalan. Ilm. 
14.3. mennessä Puijon seurakunnan toi-
mistoon mirja.turunen@evl.fi, tai,
p. 040 4848 410.
Omaishoitajien tapaaminen (seura-
kuntien yhteinen) ti 22.3. klo 13 Kes-
kusseurakuntatalossa, Suokatu 22. Tee-
mana ”Hyvä on sen osa, joka pitää 
huolta avuttomasta”, Liisa Penttinen. 
Muistathan ilmoittautua 15.3. mennes-
sä Railille, p. 040 4848 438.

KASTETUT
Iina Emilia Suihkonen, Frida Tyyne Sofia 
Halonen, Fanni Helmiina Polvinen, Val-
to Veli Sakari Hämäläinen, Hilda Valpuri 
Kukkala, Julianna Anniina Marjatta Vep-
säläinen, Venla Anni Sofia Karvonen, 
Dante Urho Henrik Lehtisalo, Valtteri 
Vilho Juhani Haarus, Ilja Iisakki Abbes.

KUOLLEET
Sylvi Ilona Ronkainen 92 v., Vieno An-
nikki Kuosmanen 84 v., Martta Johanna 
Väisänen 93 v.

J ä r v i - Ku o p i o

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
Kirkkokuoron harjoitukset ke 16.3. 
klo 19. 
Messu ja Gideonien kirkkopyhä su 
20.3. klo 13. Kirsi Leino, Marjatta Piiro-
nen ja Gidonit.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2 
Perhekerho ke 9.3. klo 9.30. 
Virkistyspäivä ke 9.3. klo 12. Aloitam-
me ruokailulla. Osallistumme tuhka-
messuun.
Tuhkamessu ke 9.3. klo 13.
Kivelä Kimmo, Marjatta Piironen.
Päiväkuoro ke 9.3. klo 14.30. 
Jumalanpalvelus ja Eläkeliiton 
40-vuotisjuhla su 13.3. klo 13. Kimmo 
Kivelä, Marjatta Piironen ja päiväkuoro.
Perhekerho ke 16.3. klo 9.30. 
Isoskoulutus to 17.3. klo 15.30. 
Naisten piiri to 17.3. klo 18.30. 
Miesten ruokapiiri ma 21.3. klo 18. 
Neulepiiri ti 22.3. klo 13. 
Perhekerho ke 23.3. klo 9.30. 

MUUTA
Miesten lenkkipiiri ma 14.3. klo 18 
Osuuspankin kerhohuoneessa.
Reijo Leino lomalla 28.2.-16.3.
sijainen, Hannu Komulainen,
p 040 4888 612.
Kirsi Leino lomalla 26.2.-18.3. sijainen, 
Kimmo Kivelä p 040 4888 638.

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Jumalanpalvelus su 13.3. klo 10. 
Jumalanpalvelus su 20.3. klo 10. 

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Varttuneen väen virkistyspäivä
ti 15.3. klo 10. 
Kevätlaulajaiset ma 21.3. klo 11-14 Yh-
teisvastuun hyväksi (ruokailu, myyjäiset 
ja arpajaiset).

MUUTA
Lähetyspiiri to 17.3. klo 11 Kammarissa.

JUANKOSKEN                                                                                                    
YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO 
Mäntytie 5
Päivärukous to 10.3. klo 12. 
Messu su 13.3. klo 13. 
Avoin päiväkerho ti 15.3. klo 9.30. Ul-
koilua ja makkaranpaistoa, omat mak-
karat mukaan. Sään oikkuillessa jatkam-
me seurakuntatalossa.

Rukouspiiri ti 15.3. ja ti 22.3. klo 10.30 
kirkon valmistautumishuoneessa.
Aamurukous ke 16.3. ja ke 23.3. klo 8. 
Päivärukous to 17.3. klo 12. 
Messu su 20.3. klo 13. 

JUANKOSKEN 
SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Raamattupiiri ke 9.3. ke 23.3.klo 12 
seurakuntasalissa.
Miesten raamattupiiri ke 9.3., ke 16.3. 
ja ke 23.3. klo 18 pienessä kerhohuo-
neessa.
Aamukahviryhmä to 10.3. klo 10. 
Liikunta- ja näkörajoitteisten ryhmä 
pe 11.3. klo 12. 
Naistenpiiri ma 14.3. ja ma 21.3.
klo 12 pienessä kerhohuoneessa.
Seurakuntakerho ke 16.3. klo 12
seurakuntasalissa.
Lähetysaskartelua to 17.3. klo 10
seurakuntasalissa.
Yhteisvastuutapahtuma su 20.3.
klo 10.30-13. 
Perhekerho ti 22.3. klo 9.30
päiväkerhotiloissa.

MUUTA
Nuortenilta pe 18.3. klo 16. Vintissä.
Kuntala-Rupsan kinkerit su 20.3. klo 
19 Hilkka Hämäläisellä, Valkeisentie 22.
Aamukahviryhmän virkistyspäivä 
ke 23.3. Inkilänmäen seurakuntatalolle. 
Lähtö retkelle Juicen torilta klo 9.30. 
Ruoka ja kahvi 6 €. Ilmoittautumiset 
Saara Soiniselle, p. 050 5566 328.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Messu su 13.3. klo 13. Muta,
Vähäsöyrinki.
Mielenterveyspiiri ti 15.3. klo 13. 
Ylistysilta ke 16.3. klo 19. 
Messu su 20.3. klo 13. Saarnaa Jouko 
Kauhanen, Muta, Vähäsöyrinki. Lähe-
tystilaisuus, jossa mukana Tiia Juzi.

KAAVIN SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkorannantie 1
King´s Kid´s/Ilonpisarat su 13.3.
klo 16.30-18. 
Säde-lauluryhmän harjoitukset
su 13.3. klo 18.30. 
Mielenterveyskuntoutujien
omaisten ryhmä ma 14.3. klo 14. 
Naisten keskustelu- ja rukouspiiri 
ma 14.3. klo 18.30. 
Korttitalkoot ke 16.3. klo 16.30
päiväkerhotiloissa.
Elsan kerho to 17.3. klo 11. 
Raamattupiiri ma 21.3. klo 12. 
Nuorten ilta ke 23.3. klo 17-18.30. 

MUUTA
Jari Muta lomalla 28.2.-6.3. sijainen, 
Hannu Komulainen, p. 040 488 612.
Virsitunti to 17.3. klo 13 Viljamaan 
kartanossa, Eläkeliiton järjestämänä.
Kohtaamispaikka to 17.3. klo 18.30 
Kaartotien kerhohuoneessa.

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kirkkotie 1
Messu su 13.3. klo 16. Komulainen,
Parviainen.
Messu su 20.3. klo 16. Huhtala,
Vähäsöyrinki.

MUURUVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Veteraanien seurat pe 11.3. klo 12. 
Emäntänä Anna.
Perhekerho ma 14.3. klo 9.30. Lasten 
vaate- ja tavara-vaihtotori.
Muuruveden kyläseurat ma 14.3. klo 
19 Yhteisvastuun hyväksi. Emäntinä 
Kaija ja Marjatta.
Seurakuntakerho to 17.3. klo 13. 

MUUTA
Viikkomessu ti 15.3. klo 10 Muurutvir-
ran hoitokodissa.
Yhdessä elämään -luento ti 15.3. klo 
18.30 Ruukinkoulun Agorassa, Anne 
Eskelinen.
Pitkänmäen - Västinniemen kylä-
seurat to 17.3. klo 19 Erkki ja Anneli 
Miettisellä.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu 1. paastonajan su 13.3. klo 10. 
Komulainen, Parviainen.

Messu 2. paastonajan su 20.3. klo 10. 
Saastamoinen, Saarela.

SÄYNEISEN SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A 
Perhekahvila to 10.3. klo 9.30-11. 
Lähetyskahvila to 10.3. klo 12-14 
Perhekerho to 17.3 klo 9.30-11 päivä-
kerhotiloissa.
Seurakuntakerho to 17.3. klo 13. 

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Messu su 13.3. klo 10. Jari Muta,
Joose Vähäsöyrinki.
Messu su 20.3. klo 10. Reijo Leino,
Joose Vähäsöyrinki.

TUUSNIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Koivukuja 2
Keskustelupiiri ma 14.3. klo 18.30 
Kammarissa.
Aamurukous ti 15.3. klo 10
Kammarissa.
Palvelupäivä ke 16.3. klo 10.
Ateria + kahvi 5 €.
Nuorten peli-ilta ke 16.3.
klo 15.30 kerhotiloissa.
Nuorten ilta ke 16.3. klo 18
kerhotiloissa.
Naisten piiri pe 18.3. klo 18
Kammarissa. Teemana Rakkaus.
Keskustelupiiri ma 21.3.
klo 18.30 Kammarissa.
Aamurukous ti 22.3. klo 10
Kammarissa.
Holy youth in action ke 23.3. klo 17.30. 

MUUTA
Kirkonkylän työseurat pe 11.3. klo 12 
Kaisa Hyvärisellä, Peltotie 14 A 6.
Paakkila-Liukonpelto työseurat ke 
16.3. klo 19 Uoleelassa, Olli Smolande-
rilla, Jussilantie.
Etelä-Tuusniemen palvelupäivä to 
17.3. klo 10 Hirvolassa, Luostaritie 3457. 
Ilmoittautuminen viimeistään ti 15.3. 
Aulille, p. 040 4888 631. Ateria + kahvi 5 
€. Mukana Kimmo Kivelä.
Nuorten iltapäiväkahvila to 17.3.
klo 15 Nuorisotalossa.
Kansanlähetyksen kotiseurat to 17.3. 
klo 19 Pirjo ja Veli Leskisellä, Lapinjärvi.
Nuorten yökahvila pe 18.3. klo 19 
nuorisotalossa
Reijo Leino lomalla 28.2.-16.3. sijai-
nen, Hannu Komulainen, p. 040 4888 
612.

KASTETUT
Veeti-Eemil Antero Räsänen,
Ville Veikko Hermanni Väänänen.

KUULUTETUT
Sami Petteri Kumpulainen ja Niina Ka-
roliina Korhonen. 

KUOLLEET
Helvi Kovanen 90., Vilho Einari Rautiai-
nen 68 v., Mauno Juhani Saastamoinen 
64 v., Siiri Sirkka Lipponen 71 v., Pirkko 
Anneli Kulju 65 v., Eine Annikki Savolai-
nen 71 v., Pentti Olavi Lipponen 82 v.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO 
Haarahongantie 4    
Messu su 13.3. klo 10. Tapio Lepola, Yrjö 
Jokiranta ja Airi Heiskanen.
Konfirmaatiomessu su 20.3. klo 10 
(ryhmä 1). Sirpa Ylikotila, Eero Holma ja 
Marjaana Kaisto. kirkkokahvit ja laulu-
hetki seurakuntatalon lähetyskellarissa.
Konfirmaatiomessu su 20.3. klo 14 
(ryhmä 3). Matti Hoffrén, Eero Holma ja 
Marjaana Kaisto.
Hyväntekeväisyyskonsertti su 20.3. 
klo 18 Tarton seurakunnan urkuhank-
keen hyväksi. 

SEURAKUNTATALO
Askartelupiiri ke 9.3., ke 16.3. ja ke 
23.3. klo 9 lähetyskellarissa.
Seurat (Rauhanyhdistys) su 13.3. klo 15.
Naisten kahvihetki, Totuus Hyvyys 
Kauneus su 13.3. klo 15 päätysalissa. 

Hyvyydestä puhuvat diakoni Sisko Lai-
tinen, sosiologian opiskelija Sirpa Saa-
rela. Arpajaiset YV -keräyksen hyväksi. 
Lounas Yhteisvastuun hyväksi ma 
14.3. klo 11.30-13 isossa salissa (hirvi-
keitto 6 euroa). Kirkonkylän päiväpiiri 
klo 13.
Katekismuspiiri ti 15.3. klo 14 lähetys-
kellarissa.
Omaishoitajakerho ke 16.3. klo 12 
päätysalissa.
Tilkkutäkki-lauluilta pe 18.3. klo 18 
isossa salissa. Vanhoja ja uusia nuoren 
seurakunnan veisuja bändin säestyk-
sellä. Vapaaehtoinen tarjoilumaksu tor-
juu nuorten yksinäisyyttä Yhteisvas-
tuukeräyksen kautta Suomessa ja Mo-
sambikissa.
Juttutupa ma 21.3. klo 10 lähetyskella-
rissa.
Miesten piiri ma 21.3. klo 13
kokoushuoneessa.
Donkkis-ilta ti 22.3. klo 18-20.
Lähetyksen sydänäänet ke 23.3.
klo 8.30 lähetyskellarissa.

VUORELAN KIRKKO
Tuhkakeskiviikon messu ke 9.3.
klo 19. Iltatee.
Raamattuhetki Sananen to 10.3.
klo 18.
Sanajumalanpalvelus su 13.3.
klo 13. Tapio Lepola ja Airi Heiskanen.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 14.3.
klo 13.
Arjen ateria to 17.3. klo 11-12. Kaiken-
ikäiset tervetuloa ruokailemaan toisten 
seuraan, hinta 4 euroa, tulot yhteisvas-
tuulle. Tied. Eija Laitanen, p. 044 7284 
642.
Sanajumalanpalvelus su 20.3. klo 13. 
Pekka Kiiski, Yrjö Jokiranta ja Vesa Kaja-
va.
Vuorelan lähetyspiiri ti 22.3. klo 10.
Vertaisryhmä ke 23.3. klo 18. Onko lap-
sellasi todettu neuropsykiatrinen eri-
tyispiirre (ADHD, autismi, dysfasia jne.) 
Tule lämminhenkiseen vanhempien 
vertaisryhmään tukeutumaan ja tuke-
maan. Kokoonnumme takkahuoneessa 
kerran kuukaudessa. Lapsille omaa oh-
jelmaa, iltapala. Lisätietoja perhetyö,
p. 044 7284 646. 

MUUTA
YV -keräystapahtuma su 13.3. perhe-
hiihdon taukopaikalla Tomperin saa-
ressa klo 10-15. Tarjolla Yhteisvastuun 
hyväksi kahvia, mehua ja pullaa sekä 
mahdollisuus makkaranpaistoon. Per-
hehiihdon järjestävät Vuorelan Kunto 
ja Puijon Latu.
Pyhäkoulu su 13.3. klo 12 Kumpusen 
koululla.
Muistoseurat su 13.3. klo 15 Elina ja 
Seppo Antikaisella, Metsontie 1 as. 5. 
Mukana Yrjö Jokiranta ja Vesa Kajava.
Ystävän Tupa ma 14.3. klo 9 Leppä-
kaarteen kerhohuoneessa.

Risulantien kerho ma 14.3. klo 13
Risulantie 12 kerhohuoneessa.
Siioninvirsiseurat ke 16.3. klo 14 Aku-
liinassa. Mukana Seppo Laitanen,
Tuomo Ruuttunen ja Vesa Kajava.
Vesijärven-Harjamäen lähetyspiiri ja 
kodin siunaaminen to 17.3. klo 18.30 
Elli Mähösellä, Viinamäentie 3 as. 11.
Kuulokerho ma 21.3. klo 13 Akuliinas-
sa.
Kotipolun kerho ti 22.3. klo 13
Kotipolku 6 kerhohuoneessa.

KASTETUT
Mattias Eliot Mielityinen, Konsta Emil 
Ilmari Koivumäki, Eino Mauri Olavi 
Miettinen, Jussa Adiel Kaarivaara, Reet-
ta Sini Kristiina Nousiainen, Niko Eljas 
Eerikki Nousiainen, Helmi Olivia Aho-
nen, Heli Kaarina Rautiainen, Kiia Cris-
tiina Korhonen, Tuomas Oliver Waljus, 
Ella Aino Emilia Manninen, Mikael Ju-
hani Salmela, Iines Amanda Skippari, 
Aada Ilona Pehkonen.

KUOLLEET   
Kirsti Kuosmanen 87 v., Erkki Johannes 
Miettinen 86 v., Reino Olavi Tissari 68 v.

Diakoniakeskus

Suokatu 31
p. 040 4848 464
Työntekijöiden asiakasvastaanotto 
ilman ajan varausta ma, ke ja pe klo 10-
12. Vammaistyöntekijän asiakasvas-
taanotto ilman ajan varausta ma ja ke 
klo 10-12.  
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma,
ke ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50. 
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe
klo 10-12.
Hengellinen syöpäpiiri ke 9.3. klo 13. 
Hyväntuulenpiiri ti 1.3. klo 12. 
Sokeiden lähetyspiiri to 10.3. klo 13. 
Hyväntuulenpiiri saunaretki ennak-
koon ilmoittautuminen 
Katulähetyspiiri ti 15.3. klo 17. 
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 16.3. klo 13.30.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22 
Kuurojen lähetyspiiri to 17.3. klo 17. 
Huonokuuloisten seurakuntapiiri
ke 23.3. klo 13.
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Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

Perjantaimessu perjantaisin klo 19 
Tuomiokirkossa, jonka jälkeen avoimet 
ovet Pappilassa, Kuninkaankatu 12. 
International Church events in Kuo-
pio. March 20 at 2 pm International 
Service, Kuopio Cathedral Chapel.

KANSANLÄHETYKSEN 
OPISKELIJATOIMINTA   
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamista.com 
keskiviikkoisin klo 18

OPISKELIJA JA 
KOULULAISLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
www.opko.fi/kuopio
Opiskelijaillat la klo 19. 

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta 
keskusteluapua parisuhteen 
kysymyksis sä. Käynnit sopimuksen 
mukaan. Tiedustelut, p. 040 4848 480 
ma-pe klo 9-11.
                                

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

J ä r j e s t ö t

NNKY 
Myllykatu 5 
p. 017 2614 50
 toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi /paikallisyhdistykset 
Lähetyspiiri ke 9.3. klo 13.
Raamattupiiri ke 16.3. klo 13 ja hy-
vinvointipiiri klo 17.30 (joka viikko).
NNKY:n kevätkokous jäsenille
pe 11.3. klo 18.
Vuosijuhla su 13.3. klo 14. Vieraa-
namme past. Tarja Säynevirta. Mu-
siikkia, kahvi.
Naisten sauna ja keskusteluilta 
to 17.3. klo 18. Mahdollisuus avanto-
uintiin. Ilm. viim. 14.3. p. 040 4848 
410.
Kristus-päivät la – su 19.- 20.3. Alkaa 
la klo 13. Mukana mm. Per-Olof 
Malk, Paavo Suihkonen, Maire Lyyti-
nen, Ari Korhonen, Hannu Anttila, 
Saara Lehtimäki, NNKY:n kuoro, Ho-
lopaiset ym. Ruoka la, kahvit la-su.
Perhekahvila ma klo 9.30 – 12.
Yhteiskristillinen rukousilta
ti klo 18.
Puhelinpäivystys kansliassa
ti ja to klo 9 - 11, p. 017 2614 500.

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS, 
Sairaalakatu 11
P. (017) 262 2082
 www.p-savonkl.sekl.fi ja tarjolla.net
Kristillinen kirjapalvelu ma-pe klo 
11-15. 

Miesten aamupiiri ma klo 6, aamu-
rukoushetki klo 7 ja klo 8, äiti-lapsi-
piiri klo 9.30. Raamattupiiri ti klo 16 
parillisella viikolla, rukoushetki klo 18 
parittomina ti. Päivähartaus ja kahvi-
hetki ke klo 12 ja nuorten aikuisten 
3Kohtaamista klo 18. Raamattu- ja 
lähetyspiiri parittomina to klo 16 ja 
nuorten Nuotta-ilta klo 18.30. Op-
kon opiskelijailta la klo 19.
Kohtaamispaikkamessu su 13.3. klo 
16 Neulamäen kirkossa. ”Siunaavat sa-
nat”, opetus Johanna Matilainen, lit. 
Unto Niskanen. Lapsille oma ohjelma, 
kuljetus Lähetyskodilta klo 15.30.
Radio Dei: P-SKL:n ohjelma ”Kohtaa-
mispaikkana Jumalan Sana” pe 18.3. 
klo 19. 
Kohtaamispaikkamessu ke 16.3. klo 
18.30 Juankosken kirkossa. Saarna 
Jouko Kauhanen, lit. Juhani Saasta-
moinen, musiikki Houseband. 
Kohtaamispaikka to 17.3. klo 18.30 
Kaartotien kerhohuoneessa, Kaavilla. 
Timo Mönkkönen.
Kotiseurat to 17.3. klo 19 Tuusniemel-
lä Pirjo ja Veli Leskisellä, Lapinjärvellä. 
Pekka Kiiski, Risto Happonen.
Myyjäiset ja kirpputori la 19.3. klo 
12-16 Lähetyskodissa.
KL-lähetyspyhän messu su 20.3. klo 
13 Kaavilla. Saarna Jouko Kauhanen, 
lit. Jari Muta. Lähetystil. srk-talossa Tiia 
Juzi. 
Kohtaamispaikkana Lähetyskoti
su 20.3. klo 16. ”Ihmissuhteet kun-
toon”, opetus Anja Komulainen, Välke.
Heprean kurssi Pe-la 25-26.3. pe klo 
13.30-17, 17.45-21, la klo 10-17. Opetta-
jana Juha Muukkonen. Tied. ja ilm. 
Jussi Kantele, p. 017 2622 082.
Lähetyskodissa; Heprean kurssi pe-
su 25-26.3. pe klo 13.30-21.30, la klo 
9-17.30, kurssim. 25 €, opettajana Juha 
Muukkonen. 
Evankelioimisseminaari 8-10.4. ja 13-
15.5. Op. Petteri Tuohino. 
Lähetysseminaari pe-la 15-16.4.
Kouluttajana Seppo Väisänen. 
Rukous- ja yhteyskonferenssi nuo-
rille ja aikuisille Ryttylässä 15–17.4. 
Päivien teema ”Valloita – tule valloite-
tuksi”. Bussikuljetus.
Hiihto- ja raamatturetki Ylläsjärven 
Siltalaan 3-9.4. Hinta 420 €.  Tied. ja 
ilm. Jussi Kantele, p. 017 2622 082.

KANSAN RAAMATTUSEURA  
Sanan Kulma, 
Tulliportinkatu 22 
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio 
krs-kuopio@sana.fi 
Sanan ilta pe18.3. klo 18 Maija Nyman 
ja Jaspe.
Naisten kesken la 19.3. klo 10-16 Nais-
ten salaiset kansiot Alavan srk-salissa. 
Maija Nyman.
Krito p. 0400 793 446/Anja 
Rukouspäivystys pe klo 13-16.
Kirjanmyyntipiste. 
Pienryhmät: rukouspiiri
ma klo 17.30-19.00. 
Krito-ryhmät ti klo 18-20. 
Askartelupiiri ke parill. vk. klo 13-16, 
p. 050 5552 300/Marjatta.
Raamattupiiri ke parill. vk.
klo 18-19.30, p. 050 5484 087/Juha.
Miesten piiri ke klo 18-19.30 pariton 
vk. p. iltaisin 044 0438 585/Topi
Naisten solu to pariton vk.

klo 18-19.30. 
Nuorekkaiden aikuisten kotisolu 
klo 18 pariton vk. Lisätietoja marjut.
rasanen@gmail.com sekä ninattparta-
nen@hotmail.com

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

KUOPION YMPÄRISTÖN 
RAUHANYHDISTYS, 
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa 
www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Lauluseurat ke 9.3 klo 19.
Seurat la 12.3. klo 13.30 Leväsen
palvelukeskuksessa. 
Seurat la 12.3. klo 19.
Seurat su 13.3. klo 15.
Seurat su 13.3. klo 15 Siilinjärven
seurakuntakodissa.  
Seurat ti 15.3. klo 13.15 Mäntylän
palvelukeskuksessa.  
Lauluseurat ke 16.3. klo 19.
Seurat la 19.3. klo 19.
Opistolounas su 20.3. klo 13.
Opistoseurat su 20.3. klo 15.
Tiistaikerho ti 22. klo 10.30.
Lauluseurat ke 23.3. klo 19.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS 
Kuninkaankatu 22 
Avoinna ke klo 10-13, virsituokio
klo 11-12.
Messu ja Herättäjän päivä su 13.3. 
klo 10 Pyhän Johanneksen kirkossa.
Seurat su 20.3. klo 14 Alavan kirkolla.
Torstaiseurat 24.3. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalon Samulissa.
Seurat su 27.3. klo 18 Puijon kirkolla.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA, 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14. 
P. 017 2622 322, p. 040 4514 135.
 www.kuopionseurakunnat.fi/lahetys-
kauppa-vakka
Olemme saaneet uutuustuotteita 
eri maista:  Laukkuja ja kukkaroita 
Thaimaasta, Kiinasta ja Senegalista. 
Tummia nukkeja, afrikkalaisia Makon-
de-art tuotteita sekä paperihelmiä 
Ugandasta. Pirjo Wariksen enkelitaulu-
ja ja kortteja. Syntymäpäivä- ja suruva-
littelukortteja. 

AHOLANSAARI 
Hiihtolomaviikkojen ohjelmaa alka-
en viikolla 10. Päivittäin Paavon pirtin 
esittelyt klo 12 ja Siioninvirsiseurat klo 
18.  
Eläkeläisten talvipäivät Valoa kohti 
17-20.3. Ohjelmavastuussa diakonissat 
Vuokko Väätäinen ja Airi Nousiainen.
Mukkelis Hy:n nuorten talvileiri 17-
20.3.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset,
p. 050 4641 000, www.aholansaari.fi 
aholansaari@aholansaari.fi

017 369 0700017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

ASIANAJOTOIMISTO 
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co. 

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

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio, puh. 017-282 2211 

faksi 017-282 3101, www.kalevipitkanen.com, 
aatsto@kalevipitkanen.com

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

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

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
www.antinpihajakiinteistoapu.fi

– Mökkitalkkaripalvelut 
– Kodinhoitopalvelut

– Asiointipalvelut 
– Lumityöt ja lumien pudotukset katoilta

p. 050 575 3410

Yksi kolmesta kirkon henkilöstö- ja 
taloushallinnon palvelukeskuksen 
toimipisteistä sijoittuu Kuopioon. 
Asiasta on päättänyt kirkkohallitus.

Palvelukeskuksen pääpaikka 
tulee Ouluun, jonne sijoittuu myös 
palvelukeskuksen johto. Oulussa toi-
minta käynnistyy ensi vuoden alussa, 
Kuopiossa todennäköisimmin kah-
den vuoden kuluttua.

Kolmas toimipiste sijoittuu Lah-
teen.

Kirkon palvelukeskuksien koko-
naisuus on valmiina vuoteen 2017 
mennessä. Kun kokonaisuus on 
kunnossa, seurakunnat velvoitetaan 
ostamaan palvelut sieltä. Hankkeella 

tavoitellaan kirkolle seitsemän mil-
joonan säästöä vuosittain.

Kirkon palvelukeskuksiin tu-
lee noin 190 työntekijää, Kuopioon 
noin 40. Kuopion ja ympäristön 
seurakunnista työntekijöitä siirtyy 
uuteen palvelukeskukseen. Palve-
lukeskuksen työntekijät pyritään 
rekrytoimaan nykyisistä talouden 
ja hallinnon työntekijöistä.

Uusi palvelukeskus hoitaa seu-
rakuntien ja seurakuntayhtymien, 
hiippakuntien ja Kirkon keskusra-
haston kirjanpidon, palkkalasken-
nan sekä tähän liittyvän maksulii-
kenteen.

Kirkon palvelukeskus 
tulee Kuopioon

u u t i s i a
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”Millainen on puhdas sydän? Si-
tä olen pohdiskellut Peter Hall-
dorfin Kuopion vierailun jälkeen. 
Tunnen monia ihmisiä, joilla on 
sellainen sydän. He ottavat vas-
taan jokaisen ihmisen aidosti ja 
rakkaudella. Puhdas sydän on 
ihmisellä, jolle Jeesus on tullut 
tärkeäksi.

Tiedän, miten helposti tulee 
arvosteltua muita. Puhdas sydän 
poistaa ennakkoluuloja ja tilalle 
tulee hellä rakkaus.

Oma pieni retkeni muka-
vuusalueelta alkaa tuhkakeski-
viikkona. Laitan silloin television 
kiinni. Aukaisen vasta vappuna. 
Tilalle tulevan ajan haluaisin 
antaa musiikin kuuntelulle, sy-
ventymiselle ja lukemiselle. Te-
levisiolupamaksun, joka säästyy, 
annan Yhteisvastuulle.

Nuoret ovat vallanneet miele-
ni lähiviikkojen aikana. Haluan 
olla heidän esirukoilija. Olin istu-
massa rippikoululaisten joukossa, 
kun diakoniatyöntekijät pitivät 
opetustuokion. Kiusaamiseen ei 
tarvitse alistua. Saa sanoa, että 
nyt riittää. Se oli tärkeä sanoma. 

Pohdimme nuorten kanssa, mitä hyvää 
olemme tehneet tänään. Asiat, joita toisten 
puolesta teemme, ei tarvitse olla isoja. Ava-
ta ovi, sanoa ystävällinen sana. Voisimme 
mullistaa maailmaa ja lähteä kilpailemaan 
auttamisessa.

Toivon, että paastonaika saisi pelkistää 
elämääni. Että osaisin pysähtyä ja elää rau-
hallisemmin. Keskittyä olennaiseen. Tuntuu, 
että vauhti on vieläkin päällä.

Raamatusta on noussut esiin psalmit. 
Elämäntilanne vaikuttaa siihen, miten Raa-
matun sana puhuu. Joskus ihmettelen, miksi 
olen joidenkin jakeiden kohdalle laittanut 
huutomerkin. Ne ovat puhutelleet aikanaan, 
tänään on toisten jakeiden vuoro.

Jumalan suuruus, joka on totta tänäkin 
päivänä, näkyy psalmeista. Yksi rakkaim-
mista jakeista kertoo, että Jumalalle kaikki 
on mahdollista. Hän on vahva johdattamaan 
minuakin kohtaamisiin ihmisten kanssa, 
näyttämään suuntaa. Saan olla pieni, Juma-
la on suuri.”

Hanna Karkkonen

minä, sinä, Hän
pohdintaa paastonaikana

Puhdas sydän on sulaa rakkautta
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Seuraamme kuopiolaisen diakonissan Liisa 
Voutilaisen ajatuksia paastonaikana.
Ensimmäinen osa julkaistiin 9.2., seuraava 13.4.

Täl lä  pals tal la  k ir jo it tavat  
vuorote l len y l iop is tonlehtor i  
Helena Kantanen Kuopios ta  
s ekä to imit taja  Janne V il la  
Hels ingis tä .

Sooloilijat 
Sodoman tiellä
”Suomen kirkkoa viedään määrätietoises-
ti Sodoman tielle. Tällä tiellä emme voi 
emmekä tahdo olla mukana”, 11 teologia 
julistivat helmikuussa. He irtisanoutuivat 
harhaoppisina pitämistään piispoista. 

Ilmoitus ei ollut useiden allekirjoittajien 
osalta uutinen. Naispappeutta vastustavan 
Luther-säätiön palkkaamina pappeina he 
olivat asiallisesti ottaen jo eronneet omaksi 
pyhien seurakunnakseen syntiseksi koke-
mastaan kansankirkosta.

Kotimaa-lehdessä (24.2.) 73 teologin 
joukko esitti vastaiskunsa piispoistaluo-
pujien ”hurmahenkiselle” ratkaisulle. Heitä 
ei ilahduttanut se, että jollekin tulevaisuus 
näyttäytyy vaelluksena Sodomaan, kun tie 
kohti Jerusalemia on parisuhteiden rukous-
ohjeen seurauksena vaivattomampi kulkea 
kuin ennen.

Viime viikolla 152 maallikkoa pani 
paremmaksi, määrällisesti. Hekin irtisa-
noutuivat piispoista ja ”velvoittivat” nämä 
pysymään pyhässä sanassa – siten kuin sen 
itse ymmärtävät.

Kirkon historia on skismaattinen eli ha-
jaannuksia täynnä. Erilaiset uskonyhteisöt 
ja yksittäiset sooloilijat ovat eronneet valta-
kirkosta ja piispojensa ohjauksesta milloin 
mistäkin syystä, hyvästä tai huonosta.

Kun kolmannen kristillisen vuosituhan-
nen skismaatikko-kokelaat saavat aluksi 
protestinsa pontevasti läpi mediassa, he 
saattavat kuvitella olevansa osiensa summaa 
suurempi tekijä Suomen siionissa. 

Luterilaisesta kirkosta eronnut Nokia 
Missio tarjoaa tästä varoittavan ennakko-
tapauksen. Media oli kovin kiinnostunut 
Goljat-kirkon ja Daavidin (Markku Koi-
visto) dramaattisesta taistosta niin kauan 
kuin nokialaiset kuuluivat kirkkoon. Eron 
jälkeen Nokia Missio on ollut vain yksi villi 
ja vapaa pienseurakunta muiden joukossa. 

Luther-säätiö on vuorostaan asemoinut 
itsensä kirkon ulkopuolelle. Monet kan-
nattajat seurannevat johtajiensa perässä, 
mutta mitä sitten kun mediamyrsky vesi-
lasissa tyyntyy? ”So what?”, kysyisi Mooses 
Lipponen.

Sooloilijoita inspiroivat omasta mielestä 
oikein tulkittu Raamattu ja vahva usko.  
Näitä ihmisiä ihanteineen ei sovi väheksyä. 

Toivoa silti sopii, että he näkisivät 
metsän puilta ja parisuhderukouksilta ja 
käyttäisivät hengellisen energiansa yhteisen 
kansankirkkomme eikä pienten tosipyhien 
yhteisöjen rakentamiseen.

Janne Villa 

Konsertti Yhteisvastuun hyväk-
si täytti Alavan kirkon viimeistä 
istuinpaikkaa myöten.

”Se tarkoittaa 550 ihmistä”, 
tarkensi vapaaehtoisena suntiona 
häärinyt Keijo Karhunen.

”Osasimme odottaakin jo-
tain tällaista, sillä viime vuoden 
Haiti-konsertti veti myös salin 
täyteen.”

Hyvä musiikki ja hyvä asia 
saavat ihmiset liikkeelle. Sitä 
mieltä oli ainakin hyvissä ajoin 
paikalle tullut Riikka Tuura.

”Halusin tulla nauttimaan 
hyvistä esityksistä ja tietysti ko-
en myös Yhteisvastuukeräyksen 
kohteen tärkeäksi.”

”Konserttia on mainostettu 
paljon ja Ossi Jauhiainen on on-
nistunut saamaan laajan esiinty-
jäkaartin mukaan.”

”Odotan suurella mielen-
kiinnolla, kuinka näin erilaisista 

artisteista muodostuva kokonai-
suus toimii.”

Ja toimihan se. Ainakin ylei-
sön reaktioista päätellen. Tunnel-
ma vaihteli hartaasta ja haikeasta 
suoranaiseen riehakkuuteen. 

Yleisöllä oli ajoittain vaike-
uksia pysyä penkissä erityisesti 
Sirpa Pesosen ja Popo Salami 
Bandin jammailevien esitysten 
aikana.

Tarttuva musiikki höllensi 
myös kuulijoiden kukkaronnyö-
rit.

”Kolehtiin sujahti oikein mu-
kavanlaisesti rahaa”, Keijo Kar-
hunen iloitsi illan päätteeksi.

Musiikkia moneen makuun 
tarjosivat Sakari Kuosmanen, 
Ilkka ”Petri” Pettersson, Tah-
distin-orkesteri, Alavan kirkko-
kuoro, Popo Salami Band, Sirpa 
Pesonen, Henry Hoffrén, Tuire 
Parviainen, Mikko Lehtovirta, 

Heikki Mononen ja Ossi Jau-
hiainen. 

Kaikki esiintyjät sekä teknii-
kasta vastanneet antoivat työnsä, 
aikansa ja taiteensa ilmaiseksi. 

Heli Haring

Kuvat: 
Timo Hartikainen

Neljä tonnia Yhteisvastuulle
Arkienkeli  -konsertti Alavan kirkossa 
tuotti yhteisvastuulle yli 4000 euroa.

Alavan kirkko on viime aikoina vetänyt kirkontäydelliset väkeä. 
Yhteisvastuukonsertissa kirkkosaliin ei mahtunut enempää.

”Nouse ja käy”, lauloi Alavan seurakunnan lapsityöntekijä Sirpa 
Pesonen. Se tehosi myös yleisöön.
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Talvisodan päättymisen 
muistolle

Talvisodan päättymisen muistojumalanpalvelus 
Puijon kirkossa sunnuntaina 13.3. klo 10. Saarna 
rovasti Seppo Laitanen. Kuopion Sotaveteraanien 
mieskuoro. Seppelepartion lähettää rovasti Reijo 
Virolainen. Kirkkokahvit.
Samana iltana klo 18 Talvisodan päättymisen muis-
tokonsertti Tuomiokirkossa, jossa esiintyy yhdeksän 
kuopiolaista kuoroa. Järjestäjänä Pohjois-Savon So-
taveteraanipiiri. Ohjelma 10 euroa.

Kiitos isänmaasta ja kohtaloista sen.

Tilkkutäkki-ilta 
yhteisvastuulle

Tilkkutäkki-lauluilta Siilinjärven seurakuntatalolla 
perjantaina 18.3. klo 18. Tule laulamaan vanhoja 
ja uusia nuoren seurakunnan veisuja bändin säes-
tyksellä. 
Vapaaehtoinen tarjoilumaksu torjuu nuorten yksi-
näisyyttä Yhteisvastuukeräyksen kautta Suomessa 
ja Mosambikissa.

On sängyn päälle levitetty tilkkutäkki suuri. 

Piirros Kari Kuronen

Mustiin pukeutunut, 
hoikka, harmaa-
hapsinen parta-
suu tuo mieleen 
seestyneen rock-

laulajan. 
Helluntailainen teologi ja poh-

joismaiden tunnetuimpiin pappeihin 
kuuluva Peter Halldorf viipyi Kuo-
piossa vuorokauden ja palkitsi kuuli-
jat kertaamalla vanhaa, ”sillä kukaan 
profeetta ei tuo mitään uutta.” 

Silmissä asuvat 
usko ja rakkaus
Apostolien teot ovat olleet Peter 
Halldorfin mielilukemista viimeksi 
kuluneet vuodet. Lisää punaisia lan-
koja löytyy jokaisella lukukerralla. 

”Kirkon tulisi elää jatkuvaa hel-
luntaita”, hän alleviivaa.

”Hengen riemu on kirkastaa 
Kristusta. Jos valo lankeaa häneen, 
silloin Pyhä Henki pääsee toiminaan 
seurakunnassa.”  

Halldorfin mukaan jokainen 
kristitty on Pyhän Hengen kantaja. 
Uskallanko nähdä itseni tässä teh-
tävässä?

”Usko ja rakkaus asuvat ihmisen 
silmissä”, Halldorf aloittaa.

”Tärkeintä on se, miten katsot 
maailmaa. Välitkö toisesta ihmises-
tä, jolloin valo syttyy hänen kasvoil-
leen? Autatko häntä kasvamaan vai 
kutistatko hänet?”  

”Aidoimmin olen kokenut Pyhän 
Hengen vastenmielisessä ihmisessä. 
Kun Henki vaikuttaa, sydän täyttyy 
hellyydellä, saan uudet silmät ja voi-
sin ottaa toisen ihmisen syliin.”

Että hänen omansa 
olisivat yhtä
”Mitä syvemmältä kristikunnan 

juurilta kaivaa, sen lähemmäksi 
pääsee toista kristittyä”, Halldorf 
vakuuttaa.

Vuosien saatossa hän kertoo op-
pineensa tervettä hengellisyyttä. 

”Se avaa ihmisen sydämen rak-
kaudelle, jossa ei ole väheksyntää, 
omahyväisyyttä tai itsetehostuksen 
tarvetta.” 

Halldorfin mukaan hengellinen 
elämä on joskus pakoa todellisuu-
desta, mutta se voi olla myös kohtaa-

mista todellisuuden kanssa.
”Itsetuntemus ja jumalatuntemus 

ovat samaa kudelmaa. Tie totuuteen 
omasta itsestä vie Jumalan luo. Tie 
ei ole helppokulkuinen, sillä Jumalan 
kuva sisällämme on kerrostumien 
alla.”

Halldorfista on tullut yhteyden 
apostoli.

”Enemmän kuin mitään muuta 
Jeesus rukoili, että hänen omansa 
olisivat yhtä.”

Hän sanoo, että toisista kristi-
tyistä etääntyminen on synti, joka 
pitää tunnustaa. Sen jälkeen voi läh-
teä parannuksen tielle. 

”Parannus alkaa siitä, että tun-
nustan toisen uskon.”

Hengellisiä temppuja ja menetel-
miä kaihtava Halldorf tutkii uutte-
rasti Raamattua ja lainaa ahkeraan  
hengellisten isien kirjoituksia ja 
neuvoja.

”Hengelliset kilvoittelijat koros-

tavat yksinkertaisuutta: Uusi on jo 
ulottuvillasi. Seuraava askel on pyr-
kiä syvemmälle.”

Halldorf kehottaa aloittamaan 
huomaamattomasta. Jatka sitä, mi-
tä jo teet. Hiljenny viisi minuuttia 
päivässä. 

Helluntailaiset opettivat 
rakastamaan Raamattua
Halldorf varttui helluntailaises-
sa kodissa ja aloitti pastorina alle 
20-vuotiaana.

”Helluntailaiset opettivat minut 
rakastamaan Raamattua. Kirkko-
isät auttoivat ymmärtämään sitä, 
hän sanoo.

Vuodet kuluivat saarnatyössä ja 
Halldorf joutui hengelliseen krii-
siin. Sitä ennen hän oli törmännyt 
kertomuksiin erämaaisistä ja heidän 
opetuksistaan.

”Kun luin kirjaa Autiomaaisien 
ajatuksia lumouduin heidän vapau-
destaan omaa hengellistä edistymis-
tään kohtaan.” 

 Halldorf on varhaisten vuosisa-
tojen kristittyjen esikuvan mukaan 
vaeltanut konkreettisesti Egyptiin ja 
tutustunut siellä koptilaiseen kirk-
koon ja sen luostareihin.

Autiomaavierailut herättivät 
kiinnostuksen hengellisiin perin-
teisiin, joista hän ei ollut tiennyt 
mitään. 

”Olen edelleen helluntailainen, 
mutta kristittyjen perhe ulottuu ny-
kyisin yli eri kirkkojen ja luostarei-
den, Linköpingistä Egyptiin.”

Lea Lappalainen

Terve hengellisyys 
poistaa omahyväisyyden

Tu
ija

 H
yt

ti
n

e
n ”Olonsa levol-

liseksi tunte-
van on turval-
lista antautua 
vuoropuhe-
luun”, Peter 
Halldorf uskoo.”Syö paastonaikana 

tavallista enemmän. 
Nauti sellaista ra-
vintoa, joka vie sy-
vimmän nälän.”


